၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ် ဇွနလ
် ၂၀ ရက်
မြန်ြာစစ်အပ
ု ်စုက လူသာားချင်ားစာနာထထာက်ထာားြှုဆုငရ
် ာအကူအညီြျာားကု လက်နက်အမြစ် အသားု မပြုထနမခင်ားအာား
ရပ်တန်ထပားရန်

ဒေသခံ အရပ်ဘက်လူထအ
ု ဖွွဲ့အစည််းနှင် လူထအ
ု ဒပခပပြုအရပ်ဘက်အဖွွဲ့အစည််းမ ်းမှတစ်ဆင် လူသ ်းခ င််းစ န
ဒထ က်ထ ်းမှုဆုငရ
် အကူအညီမ ်း ဒပ်းပုပခင််းကု ဦ်းစ ်းဒပ်းဒဆ င်ရွက်ပါ။
ကမ္ဘာ့ဒုကခသည်မ ဘျားန ေ့ အခါသမယတွင် ကုလသမဂ္ဂနှငာ့် နုင်ငံတကဘ အသုင်ျားအဝုင်ျားအဘျား မမ ်မဘမြည်သူမ ဘျားအနြေါ်
စစ်အုြ်စုက လုြ်န

ဘင်န သညာ့် အကကမ်ျားဖက်နသဘ လှုြ်ရှဘျားမှုမ ဘျားတွင် လူသဘျားခ င်ျားစဘ ာနထဘက်ထဘျားမှု

လက် က်သဖွယ် အသံုျားမြြုနုင်မခင်ျား မရှနစနရျား လုြ်န
ယင်ျားကု

နရှဘင်ရှဘျားရ ်

ကုလသမဂ္ဂ

ုင်ရဘ အကူအညီမ ဘျားကု

ဘင်နြျားရ ် အရြ်ဘက်လူထုအဖွွဲ့အစည်ျား ၄၈၈ ဖွွဲ့မှ နတဘင်ျား

နအဂ္ င်စီမ ဘျား၊

နုင်ငံတကဘ

အလှှူရှင်မ ဘျားနှငာ့်

ုလုက်သည်။

လူသဘျားခ င်ျားစဘ ာနထဘက်ထဘျားမှု

ုင်ရဘ

အဖွွဲ့အစည်ျားမ ဘျားအန မဖငာ့် နဖနဖဘ်ဝါရီ ၁ ရက်န ေ့ တရဘျားမဝင် အဘဏဘသမ်ျားရ ် ကကြုျားြမ်ျားမှု၏ တုက်ရုက်ရလဒ်အမဖစ် မမ ်မဘနုင်ငံတွင်
လူသဘျားခ င်ျားစဘ ာနထဘက်ထဘျားမှု

ုင်ရဘနှငာ့် လူူ့အခွငာ့်အနရျား

ုင်ရဘ နဘျားအနတရဘယ် သက်နရဘက်မှုခံရသူမ ဘျားကု အနကဘင်ျား

ံုျား

ကူညီနြျားနုင်ရ ်အတွက် ယ်စြ်မဖတ်နက ဘ် အကူအညီအြါအဝင် နဒသခံ အရြ်ဘက်လူထုအသုင်ျားအဝုင်ျားမ ဘျားနှငာ့် လူသဘျားခ င်ျားစဘ ာ
နထဘက်ထဘျားမှု

ုင်ရဘအဖွွဲ့အစည်ျားမ ဘျား၊

ဦျားစဘျားနြျားလုြ်န

တုင်ျားရင်ျားသဘျားဝ ်န

ဘင်မှုနြျားသူမ ဘျားမှတစ်

ငာ့်

အကူအညီမ ဘျား

နြျားအြ်မခင်ျားကု

ဘင်ရမည်။ မမ ်မဘာ့အမ် ီျားခ င်ျားနုင်ငံမ ဘျားအန မဖငာ့်လည်ျား စစ်တြ်၏ အကကမ်ျားဖက်မှုမှ ထွက်နမြျားတမ်ျားနရှဘင်လဘနသဘ

ဒုကခသည်မ ဘျား၏ အခွငာ့်အနရျားမ ဘျားကု ကဘကွယန
် ြျားရ ်လည်ျား ထုအဖွွဲ့အစည်ျားမ ဘျားက နတဘင်ျား

ုလုက်သည်။

မမ ်မဘစစ်တြ်၏ အဘဏဘသမ်ျားမခင်ျားကကြုျားြမ်ျားမှု မနအဘင်မမင်သညာ့်အခ ်မှစ၍ တုင်ျားရင်ျားသဘျားနဒသမ ဘျားတွင် န ရြ်စွ ေ့်ခွဘ
ထွက်နမြျားတမ်ျားနရှဘင်ရသူ
လုအြ်သူမ ဘျားထံ

နှစ်သ ်ျားခွ

အကူအညီြုေ့န

နက ဘ်

ရှသွဘျားပြီမဖစ်သည်။

ဘင်မှုမ ဘျားကု

အကကမ်ကကမ်

န ရြ်စွ ေ့်ခွဘထွက်နမြျားတမ်ျားနရှဘင်ရသူမ ဘျား
ုျားရဘျားန မှုအနြေါ်

စစ်အုြ်စုသည်

ဟ ေ့်တဘျားနနှာငာ့်ယှက်မှုမ ဘျား

ကကံြုနတွွဲ့န ရသညာ့်

လူသဘျားခ င်ျားစဘ ာနထဘက်ထဘျားမှု

လူသဘျားခ င်ျားစဘ ာနထဘက်ထဘျားမှုအကူအညီ
လုြ်န

ဘင်ခာ့သည်။

လူသဘျားခ င်ျားစဘ ာနထဘက်ထဘျားမှု

ုင်ရဘအကူအညီမ ဘျားကု

၎င်ျားတ၏
ုေ့

ယင်ျားမှဘ

င
ု ်ရဘအနမခအန

အကကမ်ျားဖက်လုြ်န

ဘင်မှုမ ဘျားတွင်

လက် က်သဖွယ် အသံုျားမြြုန မခင်ျားမဖစ်သည်။
နုင်ငံတကဘ လူသဘျားခ င်ျားစဘ ာနထဘက်ထဘျားမှု
“လူသဘျားခ င်ျား စဘ ာနထဘက်ထဘျားမှု
ေ့်က င်စွဘြင်
အကူအညီမ ဘျားကု

စစ်တြ်သည်
ြတ်

ခ
ုေ့ ာ့ပြီျား

တုင်ျားရင်ျားသဘျားနဒသမ ဘျားတွင်
အထင်ရှဘျား

ုင်ရဘဥြနဒနအဘက်တွင် ြဋြကခနှငာ့် ြါဝင်သက်

ုင်ရဘ အကူအညီမ ဘျားအတွက် လမ်ျားနကကဘင်ျားဖွငာ့်နရျား လုြ်န
တုင်ျားရင်ျားသဘျားနဒသမ ဘျားသုေ့
တစ်ခ ်တည်ျားမှဘြင်

မြည်သူမ ဘျား

ြုေ့န

ကရင်၊

သုနလှဘင်ထဘျားနသဘ

ဘင်နြျားန နသဘ
ကခ င်၊

ဘင်” ရမည် မဖစ်သည်။ ဤအခ က်နှငာ့်

လူသဘျားခ င်ျားစဘ ာနထဘက်ထဘျားမှု

ကရင် ီ၊

အစဘျားအစဘမ ဘျားကု

ုင်သူမ ဘျားအဘျားလံုျားသည်

ခ င်ျားနှငာ့်

ုင်ရဘ

ရှမ်ျားမြည် ယ်မ ဘျားအြါအဝင်

တမင်သက်သက်

ဖ က်

ီျားြစ်ခာ့သည်။

ံုျား မဖစ်ရြ်မှဘ ဇွ ်လ ၈ ရက်န ေ့တွင် ကရင် ီ မြည်တွင်ျားန ရြ်စွ ေ့်ခွဘထွက်နမြျားတမ်ျားနရှဘင်ရသူ တစ်သ ်ျားခ ေ့်ခုလံှုန သညာ့်

ဖယ်ခံုပမြုွဲ့ ယ်သုေ့ သယ်န

ဘင်သွဘျားသညာ့်

်၊ န

ဘင်လဘသညာ့်

ျားနှငာ့် အမခဘျား မရှမမဖစ် လူသဘျားခ င်ျားစဘ ာနထဘက်ထဘျားမှုအကူအညီမ ဘျားနှငာ့်အတူ

အကူအညီြစစည်ျားမ ဘျား

တင်န

ကဘျားမ ဘျားကုြါ

မီျားရှုွဲ့ဖ က်

ီျားခာ့မခင်ျား

မဖစ်သည်။

“ကယ်

ယ်နရျားြစစည်ျားမ ဘျားကု

တမင်သက်သက် တဘျား

ီျားြတ်ြင်မခင်ျား” မဖငာ့် ငတ်မွတ်မက
ှု ု အသံုျားခ ပြီျား စစ်ြွ ည်ျား ာျားတစ်ခုအမဖစ် အသံုျားမြြုမခင်ျားသည် စစ်ရဘဇဝတ်မှု

မဖစ်သည်။ ထအ
ုေ့ မြင် စစ်တြ်က လူသဘျားခ င်ျားစဘ ာနထဘက်ထဘျားမှုအကူအညီနြျားသညာ့် လုြ်သဘျားမ ဘျားနှငာ့် နစတ ာာ့ဝ ်ထမ်ျားမ ဘျားကု
ြစ်မှတ်ထဘျား အနနှာငာ့်အယှက်နြျားန ပြီျား နရှွဲ့တ ်ျားတွင် လုြ်ကုင်န သူမ ဘျားအဘျား သတ်မဖတ်မခင်ျား၊ ထခုက်ဒဏ်ရဘရရှနစမခင်ျား၊ ဥြနဒမာ့
ဖမ်ျား

ီျားမခင်ျားနှငာ့် ညှင်ျားြမ်ျားနှြ်စက်မခင်ျားမ ဘျား လုြ်န

ဘင်ခာ့သည်။

ယယ
ု ွင်ျားြ က်စီျားန ပြီျားသဘျား လူူ့အခွငာ့်အနရျားနှငာ့် လူသဘျားခ င်ျားစဘ ာနထဘက်ထဘျားမှု

ုင်ရဘ အကကြ်အတည်ျားအတွင်ျား COVID-19

နကကဘငာ့် နရဘဂ္ါြုျားနတွွဲ့ လူ ာအနရအတွက် မမငာ့်တက်လဘပြီျား မမ ်မဘနုင်ငံတစ်ဝှမ်ျားရှ ပမြုွဲ့မ ဘျားကု က ေ့်သတ်ြတ်
န ာက်ထြ်

မလံုခခံြုမှုကု

မဖစ်နြေါ်နစသည်။

စစ်တြ်သည်

အဘဏဘသမ်ျားရ ်ကကြုျားြမ်ျားမှု

1

မတုင်မီကတည်ျားက

လ
ုေ့ ုက်မခင်ျားက
ဒီမုကနရစီနရျား

လှုြ်ရှဘျားသူမ ဘျား၊ လူူ့အခွငာ့်အနရျား ကဘကွယန
် စဘငာ့်နရှဘက်သူမ ဘျားနှငာ့် သတင်ျားနထဘက်မ ဘျားကု ပဖြုခွင်ျားရ ် COVID-19 ကု လက် က်သဖွယ်
အသံုျားခ န ခာ့သည်။ စစ်အုြ်စုက ကဘကွယန
်

ျား ထုျားနြျားမခင်ျားကု အခွငာ့်နကဘင်ျားယူပြီျား လူထုအဘဏဘဖီ

Disobedience Movement - CDM) ကု ပဖြုခွင်ျားရ ် ယင်ျားြံုစံကု
လူသဘျားခ င်ျားစဘ ာနထဘက်ထဘျားမှု
ဒုတယအကကမ် ကဘကွယန
်
ကဘကွယန
်

ုင်ရဘ အနမခအန

်နရျားလှုြ်ရှဘျားမှု (Civil

က်လက် အသံုျားခ လ က်ရှသည်။ COVID-19 နကကဘငာ့်

ုျားရဘျားလဘန ခ ်တွင် ကရင်မြည် ယ် ဖဘျားအံပမြုွဲ့ရှ အငယ်တ ်ျား

ရဘဝ ်မ ဘျားကု

ျားထုျားရ ်အတွက် CDM မှ ထွက်ရ ် တုက်တွ ်ျားခာ့သည်။ ၎င်ျားတမ
ုေ့ ှဘ အဘဏဘ မသမ်ျားမီက ြထမအကကမ်

ျား ထုျားထဘျားခာ့ပြီ မဖစ်နသဘ်လည်ျား ယခု လက်ရှအနမခအန မ ဘျားနအဘက်တွင် ဒုတယအကကမ် ကဘကွယ်န

ျားထုျားရ ်

မငင်ျားြယ်ထဘျားကကသည်။
တစ်ခ ်တည်ျားမှဘြင်

နနွဦျားနတဘ်လှ ်နရျား၏

တက်ကကွလှုြ်ရှဘျားသူမ ဘျားနှငာ့်

နထဘက်ခံြံာ့ြုျားသူမ ဘျားနှငာ့်အတူ

စစ်တြ်၏

နလနကကဘင်ျားတုက်ခုက်မှုနှငာ့် လက် က်ကကီျား ြစ်ခတ်ပခမ်ျားနမခဘက်မှုနအဘက်တွင် ရှန နသဘ တုင်ျားရင်ျားသဘျားမြည်သူမ ဘျားမှဘ စစ်တြ်၏
အကကမ်ျားဖက်မှုမ ဘျားမှ လွတ်နမမဘက်ရ ် ကကြုျားြမ်ျားကကနသဘ်လည်ျား အမ် ီျားခ င်ျားနုင်ငံမ ဘျားမဖစ်နသဘ ထုင်ျားနုင်ငံနှငာ့် အနဒယနုင်ငံမ ဘျားတွင်
ခုလခ
ံှု ွငာ့် မရဘ ရှန ကကသည်။ ထုင်ျားနုင်ငံအတွင်ျားသုေ့ နခတတဝင်နရဘက်တမ်ျားနရှဘင်ကကနသဘ ဒုကခသည်မ ဘျားမှဘလည်ျား UNHCR နှငာ့် INGO
မ ဘျား၏

အကူအညီမ ဘျားကု

က်လက်ရင်

လက်လှမ်ျားမမီနုင်ဘ

မဖစ်န သည်။

ထုအစဘျား

မမ ်မဘစစ်တြ်၏

တုက်ခုက်မှု

နဘျားအနတရဘယ်ကု

ုင်ရမညာ့် ကရင်မြည် ယ်အတွင်ျားသုေ့ မြ ်နမဘင်ျားထုတ်မခင်ျား ခံကကရသည်။

ယန ေ့ မမ ်မဘနုင်ငံတွင် မဖစ်ြွဘျားန နသဘ ကကီျားမဘျားက ယ်မြ ေ့်သညာ့် လူူ့အခွငာ့်အနရျားနှငာ့် လူသဘျားခ င်ျားစဘ ာနထဘက်ထဘျားမှု
ုင်ရဘ အကကြ်အတည်ျားသည် မမ ်မဘစစ်တြ်၏ ရက်စက်ကကမ်ျားကကြုတ်မှု၊ အကကမ်ျားဖက်မှု၊ မပငမ်သက်မှုမ ဘျား၊ သတ်မဖတ်မှုမ ဘျားနှငာ့်
ဖနှြ်ခ ြုြ်မခယ်မှုမ ဘျားနကကဘင်ျား

မဖစ်နြေါ်လဘမခင်ျားမဖစ်သည်ကု

ယန ေ့အခါသမယတွင်

မမတုေ့အန မဖငာ့်

သတရန သငာ့်နြသည်။

ဤသည်မှဘ ရခုင်မြည် ယ်အတွင်ျားရှ ရုဟင်ဂ္ ဘမ ဘျားအနြေါ် လူမ ြုျားတံုျားသတ်မဖတ်မှု က ှူျားလွ ်ခာ့ပြီျား တုင်ျားရင်ျားသဘျားနဒသမ ဘျားတွင်
ယ်စုနှစ်နြါင်ျားမ ဘျားစွဘ စစ်ရဘဇဝတ်မှုမ ဘျားနှငာ့် လူသဘျားမ ြုျားနွယ်အနြေါ်
တစ်ခုတည်ျားနသဘစစ်တြ်ြင်

မဖစ်သည်။

အစွ ်ျားနရဘက်ပြီျား

က ှူျားလွ ်န ခာ့ပြီျား ယင်ျားကု ဦျားန

ဘင်သူသည်

ရှလဘနစနရျား

ရဘဇဝတ်သဘျား

အနရျားယူခံရမညာ့်

မဖစ်နြေါ်နစသညာ့်
လုြ်န

ေ့်က င်နသဘ ရဘဇဝတ်မှုမ ဘျားကု က ှူျားလွ ်လဘန ခာ့သညာ့်

စက်ရှုြ်ဖွယ်နကဘင်ျားနသဘ

အကကမ်ျားဖက်မှုမ ဘျားကု

တစ်ဖက်သတ်

ုျားရဘျားလှသညာ့် နုင်ငံတကဘ ရဘဇဝတ်မှုမ ဘျားအတွက် တဘဝ ်ယမ
ူ ှု တဘဝ ်ခံမှု

အနမခခံအနကကဘင်ျားရင်ျားမ ဘျား

မဖစ်သည်။

လူသဘျားခ င်ျားစဘ ာနထဘက်ထဘျားမှု

ကုင်တွယ်နမဖရှင်ျားရ ်နှငာ့်

က ှူျားလွ ်သူမ ဘျားကု

ုင်ရဘ

အကကြ်အတည်ျားအဘျား

တဘဝ ်ယူမှု

တဘဝ ်ခံမှုရှနစနရျား

ဘင်ရ ် ြ က်ကွက်န မှုအဘျား ဖံုျားကဘနြျားရ ် လူသဘျားခ င်ျားစဘ ာနထဘက်ထဘျားမှုဝါဒကု အသံုျားခ န မခင်ျားသည် လူသဘျား

်မှု

စံတ ်ဖုျားမ ဘျားနှငာ့် အနမခခံမူမ ဘျားကု ကဘကွယမ် မှငာ့်တင်ရ ်အတွက် ကကီျားမဘျားနသဘ စွ ေ့်လွှတ်အ စ် ာခံမှု လုြ်န

ဘင်န သူမ ဘျားအတွက်

စတ်ြ က်အဘျားနလ ဘာ့နစသည်။ စစ်အုြ်စုကု တရဘျားဝင်မှုရနစမခင်ျားသည် ဤလူသဘျားခ င်ျားစဘ ာနထဘက်ထဘျားမှု

ုင်ရဘ အကကြ်အတည်ျား

အ

ံုျားသတ်နရျားတွင်
ေ့်က င်န မခင်ျား

လုြ်န

ုျားက ြုျားသက်နရဘက်မှုမ ဘျားကု မဖစ်နြေါ်နစမခင်ျားနှငာ့် ခုခံမှုအတွက် စွ လ
ေ့် ွှတ်အ စ် ာခံန သူမ ဘျား၏
မဖစ်ပြီျား

စစ်အုြ်စုကု

ြုမုအဘျားနကဘင်ျားနစကဘ

၎င်ျားတ၏
ုေ့

အကကမ်ျားဖက်မလ
ှု ုြ်ရြ်မ ဘျားကု

နဒကု
က်လက်

ဘင်နစနုင်လမာ့်မည် မဖစ်သည်။
ကုလသမဂ္ဂနှငာ့် နုင်ငံတကဘ အသုင်ျားအဝုင်ျားမ ဘျားအန မဖငာ့် လက်ရှ လူူ့အခွငာ့်အနရျားနှငာ့် လူသဘျားခ င်ျားစဘ ာနထဘက်ထဘျားမှု

ုင်ရဘ အကကြ်အတည်ျားကု ကုင်တွယ်နမဖရှင်ျားရဘတွင် နဒသခံ CSO မ ဘျား အထူျားသမဖငာ့် တုင်ျားရင်ျားသဘျား ဝ ်န
ကူညီြံာ့ြုျားနရျားကု

အနလျားနြျားလုြ်န

ဘင်ရမည်။

အမ် ီျားခ င်ျားနုင်ငံမ ဘျားနှငာ့်

အဘ

ီယံတုေ့သည်

ခုလခ
ံှု ွငာ့်

ဘင်မှုနြျားသူမ ဘျားအဘျား
ရှဘရ ်

မမ ်မဘနုင်ငံမှ

ထွက်နမြျားတမ်ျားနရှဘင်လဘနသဘ မြည်သူမ ဘျားကု အကဘအကွယ်နြျားရမည်မဖစ်ပြီျား ကုလသမဂ္ဂ၊ နုင်ငံတကဘ အသုင်ျားအဝုင်ျားတန
ုေ့ ှငာ့်
ြူျားနြါင်ျားန

ဘင်ရက်မှုမ ဘျား

လုြ်န

ဤရု ်ျားက ်လှုြ်ရှဘျားမှုအတွက်

ဘင်ရမည်။

နဒသတွင်ျား

အလွ ်အနရျားြါပြီျား

CSO

မ ဘျား၏

ရက်စက်ကကမ်ျားကကြုတန
် သဘ

ြံာ့ြုျားကူညီမှုနှငာ့်

နသွျားစည်ျားညီညွတ်မှုမ ဘျားသည်

စစ်အုြ်စုကု

က်လက်ခုခံတွ ်ျားလှ ်နရျား

ံုျားမဖတ်ခ က်ကု အင်အဘျားမဖစ်နစသည်။
ယန ေ့ကမ္ဘာ့ဒုကခသည်မ ဘျားန ေ့တွင် မမတေ့ုသည် ကမ္ဘတစ်ဝှမ်ျားရှ ဒုကခသည်မ ဘျား၏ အသံမ ဘျားကု

ာျားနထဘင်ကကရမည်မဖစ်ပြီျား

၎င်ျားတ၏
ုေ့
အဖွွဲ့အစည်ျားနှငာ့် အခ ်ျားကဏ္ဍ၊ မမ ်မဘနုင်ငံ၏ မြည်တွင်ျားနှငာ့် မြည်ြ န ရြ်စွ ေ့်ခွဘထွက်နမြျားတမ်ျားနရှဘင်ရသူမ ဘျား၏
အခ ်ျားကဏ္ဍ၊ နဒသခံ အမ်ရှင်မ ဘျားနှငာ့် ၎င်ျားတအ
ုေ့ ဘျား

က်လက် ကူညီြံာ့ြုျားနြျားန ပြီျား မကကဘခဏ

2

ုသလုြင် ြုဂ္ြုလ်
ဂ နရျား

ုင်ရဘ

နဘျားအနတရဘယ်မ ဘျားကု

ရင်

အဘျားမဖညာ့်နြျားရြါမည်။

မမ ်မဘနုင်ငံအတွင်ျား

အကကီျားမဘျား

ုင်န ရနသဘ

တုင်ျားရင်ျားသဘျား
လက်ရှ

ဝ ်န

ဘင်မှုနြျားသူတ၏
ုေ့

မဖစ်နြေါ်န နသဘ

အခ ်ျားကဏ္ဍမ ဘျားကု

အကကြ်အတည်ျားသည်

အသအမှတ်မြြု

၎င်ျားတုေ့

ရင်

ုင်ခာ့ရသညာ့်

ံုျားနသဘ စ န
် ခေါ်မှုမ ဘျားအ က် တစ်ခု မဖစ်နုင်ြါသည်။ သရ
ုေ့ ဘတွင် ၎င်ျားတုေ့သည် ယခင် စစ်အုြ်ခ ြုြ်နရျား၏ တင်ျားကကြ်နသဘ

ခ ြုြ်ကုင်မှုနှငာ့်

ယ်စုနှစ်နြါင်ျားမ ဘျားစွဘ

လုအြ်ခ က်မ ဘျားကု

မဖညာ့်

လုြ်န

ည်ျားနြျားခာ့ကကပြီျား

ဒုကခသည်မ ဘျားကု

စစ်တြ်၏

ယခုအခ ်တွင်လည်ျား

လူသဘျားမဖစ်တည်မှု၏ တ ်ဖုျား၊ ဂ္ုဏ်သကခဘနှငာ့်
အမ် ီျားခ င်ျားနုင်ငံမ ဘျားက

ဘင်ခာ့နသဘ

ထုျားစစ်

င်မှုမ ဘျားနအဘက်တွင်

ုျားရဘျားလှနသဘဒုကခမ ဘျား

အခွငာ့်အနရျားမ ဘျားကု သတတရှစွဘမဖငာ့်

လက်ခံရ ်

မငင်ျား

ုပြီျား

ရင်

က်လက်

လံုနလဘက်နသဘ

မြည်သူလူထု၏

ုင်န ရသညာ့်ကကဘျားမှဘြင်

ုြ်ကုင်ထဘျားကက

မဖစ်သည်။

အကူအညီမ ဘျားမနြျားဘ

ယ်စြ်မှ

မြ ်လည်နမဘင်ျားထုတ်မခင်ျားနကကဘငာ့် မမ ်မဘစစ်တြ်မှ ခ မှတ်ထဘျားနသဘ အရင်ျားအမမစ်က ေ့်သတ်မှုမ ဘျားနှငာ့် က ေ့်သတ်တဘျား

ီျားမှုမ ဘျား

ရှန သညာ့်ကကဘျားမှဘြင် နဒသခံ CSO မ ဘျားက လုအြ်ခ က်မ ဘျားကု ဝင်နရဘက်နမဖရှင်ျားနြျားန ကကသည်။ ၎င်ျားတုေ့သည် မမတေ့ု၏
အမြညာ့်အဝနထဘက်ခံြံာ့ြုျားမှုနှငာ့် စစ်မှ ်နသဘ လက်တွန

ဘင်ရက်မှုကု ရသငာ့ြ
် ါသည်။

ကုလသမဂ္ဂနှငာ့် နုင်ငံတကဘ အသုင်ျားအဝုင်ျားအန မဖငာ့် နအဘက်ြါတက
ုေ့ ု လုြ်န
•

လူသဘျားခ င်ျားစဘ ာနထဘက်ထဘျား

ုင်ရဘ

အကူအညီနြျားမခင်ျားသည်

စစ်တြ်အန မဖငာ့် လူသဘျားခ င်ျားစဘ ာနထဘက်ထဘျားမှု
နဒသခံ ၀ ်န
အခ ်ျားက

•

တရဘျားဝင်မှု

မရှနစရ ်နှငာ့်
င်နရျားတွင်

ဘင်ရ ၊်

ဘင်မှုနြျားန သညာ့် အရြ်ဘက်လူထုအဖွွဲ့အစည်ျားမ ဘျားနှငာ့် လူထုအနမခမြြုအရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည်ျားမ ဘျား၏

ကု အသအမှတ်မြြုရ ် နှငာ့် ၎င်ျားတမ
ုေ့ ှတစ်

စဘ ာနထဘက်ထဘျားမှု
•

စစ်အုြ်စုအဘျား

ုသည်။

ုင်ရဘ အကူအညီမ ဘျားကု ၎င်ျားတ၏
ုေ့ အကကမ်ျားဖက်မှု စစ်

လက် က်သဖွယ် ထြ်မံအသံုျားမြြုမှု မရှနစနရျား နသခ ဘစွဘ လုြ်န
•

ဘင်ရ ် မမတေ့မ
ု ှ နတဘင်ျား

အကူအညီနြျားရဘတွင်

ငာ့်

ယ်စြ်မဖတ်နက ဘ် အကူအညီမ ဘျားအြါအဝင် လူသဘျားခ င်ျား

ုင်ရဘ အကူအညီမ ဘျား နြျားရ ်၊
အမ ြုျားသဘျားညီညွတ်နရျားအစုျားရနှငာ့်

တုင်ျားရင်ျားသဘျား

လက် က်ကုင်နတဘ်လှ ်နရျားအဖွွဲ့အစည်ျား

မ ဘျား၏ လမ်ျားညွှ မ
် ှု ရယူမခင်ျား၊ ၎င်ျားတန
ုေ့ ှငာ့် န

ွျားနနွျားညှနှုင်ျားတုင်ြင်မခင်ျားနှငာ့် ြူျားနြါင်ျားန

လူသဘျားခ င်ျားစဘ ာနထဘက်ထဘျားမှု

အကူအညီမ ဘျားနြျားရဘတွင်

ုင်ရဘ

ဘင်ရက်မှုမ ဘျား လုြ်န

စစ်အုြ်စုနှငာ့်

ခ တ်

က်လုြ်န

ဘင်ရ ်၊
ဘင်မှုမ ဘျား

မမြြုလုြ်ရ ်၊
•

အနရျားနြေါ်အကူအညီမ ဘျား

နြျားရဘတွင်

ထနရဘက်ခုင်မဘမှုရှသညာ့်

စ စ်မ ဘျားရှနသဘ

နဒသခံ

အရြ်ဘက်လူထု

အဖွွဲ့အစည်ျားမ ဘျားနှငာ့် လူထုအနမခမြြုအရြ်ဘက်အဖွွဲ့အစည်ျားမ ဘျားအဘျား နမြဘင်ျားလွယ်မြင်လွယ်ရှပြီျား အခ ်နှငာ့်တနမြျားညီ
ရံြံုနငွနှငာ့် အရင်ျားအမမစ်မ ဘျား ြံာ့ြုျားကူညီရ ်၊
•

အမ် ီျားခ င်ျားနုင်ငံမ ဘျားအန မဖငာ့်

ဒုကခသည်မ ဘျားကု

ခုလခ
ံှု ွငာ့်

မြြုမခင်ျားအဘျားမဖငာ့်

ဒုကခသည်မ ဘျား၏

အခွငာ့်အနရျားကု

ကဘကွယန
် ြျားရ ်နှငာ့် UNHCR နှငာ့် နုင်ငံတကဘ NGO မ ဘျား သဘမက လူသဘျားခ င်ျားစဘ ာနထဘက်ထဘျားမှု
အဖွွဲ့အစည်ျားမ ဘျားမှ

၎င်ျားတ၏
ုေ့

လ င်မမ ်ပြီျား

လက်လှမ်ျားမှီနုင်နရျား တုက်တွ ်ျားနတဘင်ျား

က ေ့်သတ်တဘျား

ီျားမှု

မရှနသဘ

ုရ ်။

ဤထုတ်မြ ်နကကညဘခ က်ကု အရြ်ဘက်လူထုအဖွွဲ့အစည်ျား ၄၈၈ ဖွွဲ့က လက်မှတ် နရျားထုျားထဘျားသည်။
လက်မှတ်နရျားထုျားထဘျားနသဘ အဖွွဲ့အစည်ျားမ ဘျား -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

African Great Lakes Action Network
American Baptist Churches of Nebraska
American Baptist Churches USA
Arakan American Community (AAC)
Arakan Watch
Burma Human Rights Network
Burma Task Force
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ုင်ရဘ

အနထဘက်အြံာ့ကူညီမှုမ ဘျားကု

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.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK)
Calgary Karen Community Association (CKCA)
California Karen Youth Forum
Canadian Rohingya Development Initiative
Chin Baptist Churches USA
Coalition of Rohingya Organisations in Malaysia
Crescent Hill Baptist Church in Louisville, KY
DEEKU, the Karenni Community, USA
Edmonton Karen Community Youth Organization
European Karen Network
Finland Karen Culture Association
Free Burma Campaign (South Africa)
Ignite Ministry, Inc
International Karen Organisation
Kachin Alliance
Kachin Peace Support Network
Kansas Karenni community, KS, USA
Karen Association of Huron, SD, USA
Karen Community of Akron, OH, USA
Karen Community of Canada (KCC)
Karen Community of Czech Republic
Karen Community of Finland
Karen Community of Hamilton
Karen Community of Iowa, IA, USA
Karen Community of Ireland
Karen Community of Israel
Karen Community of Kansas City, KS & MO, USA
Karen Community of Kitchener & Waterloo
Karen Community of Leamington
Karen Community of Lethbridge
Karen Community of London
Karen Community of Minnesota, MN, USA
Karen Community of North Carolina, NC, USA
Karen Community of Ottawa
Karen Community of Regina
Karen Community of Rock Island, IL, USA
Karen Community of Saskatoon
Karen Community of Syracuse, USA
Karen Community of Thunderbay
Karen Community of Toronto
Karen Community of Windsor
Karen Community of Winnipeg
Karen Community Society of British Columbia (KCSBC)
Karen Organization of America
Karen Organization of San Diego
Karen Peace Support Network
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Karen Swedish Community
Karen Youth Education Pathways
Karen Youth of Norway
Karen Youth of Toronto
Karen Youth Organization
Karenni Community of Bowling Green, KY, USA
Karenni Community of Des Moines, IA, USA
Karenni Community of Georgia, GA, USA
Karenni Community of Indianapolis, IN, USA
Karenni Community of Massachusetts, MA, USA
Karenni Community of Minnesota, MN, USA
Karenni Community of Missouri, MO, USA
Karenni Community of New York, NY, USA
Karenni Community of North Carolina, NC, USA
Karenni Community of Portland, OR, USA
Karenni Community of Taxes, TX, USA
Karenni Community of Wisconsin, WI, USA
Karenni National Women's Organization
Karenni Refugee Committee
Karenni Refugee Committee
Karenni Society of Minnesota, MN, USA
Korea Karen Organization
Korea Karen Youth Organization
Never Again Coalition
Oversea Karen Organization Japan
Progressive Voice
Rohingya American Society
Rohingya Arakanese Refugee Committee
Rohingya Student Network
Rohingya Women Development Forum
The Sound of Hope
The Urban Village
US Campaign for Burma
Utica Karen Community, NY, US

မှတ်ခ က် – လံုခခံြုနရျားစုျားရမ်ြြ
ူ ်ရမှုနကကဘငာ့် ဤထုတ်မြ န
် ကကညဘခ က်ကု လက်မတ
ှ န
် ရျားထုျားထဘျားသညာ့် အရြ်ဘက်လူထု
အဖွွဲ့အစည်ျား ၄၀၁ ဖွွဲ့၏ အမည်မ ဘျားကု မနဖဘ်မြထဘျားြါ။ ယခု လက်မှတ်နရျားထုျားထဘျားနသဘ အဖွွဲ့အစည်ျားမ ဘျားသည်
မမ မ
် ဘနုငအ
် တွင်ျားရှ လူသဘျားခ င်ျားစဘ ာနထဘက်ထဘျားမှု၊ လူူ့အခွငာ့်အနရျားကဘကွယ်နစဘငာ့န
် ရှဘက်မှုနှငာ့် အခွငာ့်အနရျားအနမခမြြု
ကစစရြ်မ ဘျားကု လုြ်န

ဘင်န သညာ့် အရြ်ဘက်လူထုအဖွွဲ့အစည်ျားမ ဘျား မဖစ်သည်။

ပိိုမိိုသိရိလိိုပါက ဆက်သွယရ
် န်
•

ခင်ဥမမဘ၊ info@prgoressive-voice.org

•

နစဘအလက်စ်၊ thuebee@gmail.com

•

လွဇ၊် kaypoe@gmail.com
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