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အ မျ uိ းသာ း ညီ�တွ ေ် ရးအ စုိး ရ ( N UG) ၏  ရ ခုိင ြ် ပည န်ယ ရ် ှိ !ုိဟင ်ဂျာမ�ဝါဒအေပ� ဂျာမ�ဝါဒအေပ� ဂျာမ�ဝါဒအေပ� ဂျာမ�ဝါဒအေပ�  

A R N O ၏ သေဘာထားထ�တြ်ပနခ်ျက်၏ သေဘာထားထ�တြ်ပနခ်ျက်၏ သေဘာထားထ�တြ်ပနခ်ျက်၏ သေဘာထားထ�တြ်ပနခ်ျက ်

ရကစဲွ် ။ ။ ၂၀၂၁ ခုစ်ှ ဇန်ွလ (၂၀) ရက ်

 

၂၀၂၁ ခှုစ ်ဇွနလ် (၃) ရက်ေနတငွ ်အမျိးသားညီတွေ်ရးအစိုးရ (NUG) မှ “ရခိုင်ြပညန်ယရိှ် ုိဟင်ဂျာများဆုိငရ်ာ 

မူဝါဒ” ကိုထုတြ်ပန်ခဲ့သည။် အာရ်ကန်ိုဟငဂ်ျာအမျိးသားအစညး်အုံး (ARNO) မှ ုိဟင္ဂ်ာလူထနုႈင္ ့ Aတ ူ

ထုိမဝူါဒထုတြ်ပနခ်ျကကုိ် သတိကီးစာွြဖင့် ကိဆိုခ့ဲေကာငး် တန်ုြပနပ်ါသည်။ ယင်းမူဝါဒသည ် ြမနမ်ာြပည်ရှိ 

ိုဟင်ဂျာ လူအဖွဲအစညး်အတကွ ် ေကာငး်မွနမှ်နက်နသ်ည့် အေြဖတစခု်ဆသုိီ ဥးီတညသ်ည့် ေြခလမ်ှးတစ်ခပုင ်

ြဖစေ်ပသည။် ေရှလုပ်ငနး်စဥမ်ျားအတကွ ်အစပိုင်းမ ှစ၍ အားလုံးပါဝငုိ်ငရ်န ်လုိအပ်ပါမည။် NUG င့်ှ ိုဟငဂ်ျာ 

ကုိယစ်ားလယှမ်ျား တိုက်ိုက် ပိုမုိေတွဆုံရမည်ြဖစ်ပီး၊ ကု်ပတ်ို ARNO ှင့် လုပေ်ဖာကုိ်ငဖ်ကမ်ျားက ိုဟငဂ်ျာ 

ကုိယစ်ား လှယမ်ျားင့်ှ ေတွဆုံေရးတငွ ်အခနး်ကတစရ်ပအ်ေနြဖင့် ပါဝင်ရန် အသင့်ရိှေနပါသည်။ 

NUG ၏ မူဝါဒှင့် ပတသ်က်၍ ေအာက်ပါအချက်များကုိ အေလးထား၍ တန်ုြပနလုိ်ပါသည်။  

၁။ လန်ွခဲ့ေသာ ဆယစု်စ်ှက ရခုိငြ်ပည်နယရ်ှိ  သိနး်ချေီသာ ုိဟင်ဂျာများသည ်အိုးအမ်ိစန်ွခာွ၍ ထက်ွေြပးခ့ဲ ရြခင်း၊ 

အကမ်းဖက်မှင့် လူအခင့်ွအေရးများ ချိးေဖာကခံ်ရြခင်းများကုိ NUG မှ ရှငး်လငး်စာွ အသိအမတှ ်ြပြခငး်ကုိ ကု်ပ ်

တို ကိဆုိပါသည်။ ယေန တပ်မေတာ်မ ှ ြမန်မာြပည်သလူူထတုစရ်ပလုံ်းအေပ ကျးလွနေ်သာ ဝမး်နည်း ဖွယရ်ာ 

ရက်စက်ကမ်းကတမ်များသည် ယခင ်စ်ှေပါင်းများစွာကတညး်က ုိဟင်ဂျာများ ေတွြကံ ခံစားခ့ဲရေသာ အရာ 

များပင်ြဖစပ်ါသည။် NUG မ ှစာနာေထာက်ထားေကာငး် ေဖာြ်ပမသည် ိုဟငဂ်ျာများင့်ှ စစ်မန်ှေသာ ြပန ်လည ်

သင့်ြမတေ်ရးအတက်ွ အေထာကအ်က ူြဖစေ်စပါလိမ့်မည။် 

၂။ ထိုနညး်တစူွာ စစတ်ပက် ုိဟင်ဂျာများင့်ှ ြမန်မာြပည်ရှိ အြခားေသာ ြပညသူ်များအေပ ကျးလန်ွခဲ့ေသာ ရာဇ 

ဝတမ်များအတက်ွ တရားမတမင့်ှ တာဝန်ခမံ ရှိေစေရး NUG မ ှတက်ကွစာွ လပ်ုေဆာငေ်နမ အတကွလ်ညး် 

က်ုပ်တို ကိဆိုပါသည။် ထိုလုပင်နး်စဥအ်တကွ ်ဘကေ်ပါငး်စံုပါဝငရ်န် လိုအပ်ံုသာမက  ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၁) ရက် 

မတိုင်မ ီြဖစစ်ဥမ်ျားကိုပါ ထည့်သင်ွးရနလုိ်အပ်ပါသည်။ NUG က အနာဂတ ်ဒီမိုကေရတစ် ဖယဒ်ရယ ်ြပည်ေထာင်စု 
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ဖွဲစည်းပံု အေြခခံဥပေဒတင်ွ တရားမတေရး၊ ေထာက်ပ့ံေလျာေ်ကးေပးေရးအတက်ွပါ အာမခံသည့်အတကွ ်က်ုပ် 

တို ဝမး်ေြမာက်ပါသည်။ 

၃။ ုိဟင်ဂျာတို၏ အေြခခကံျသည့် တရားဝင်ေတာငး်ဆုိမမှာ ြမနမ်ာိုင်ငသံားအြဖစ ်အသအိမှတြ်ပေရးပင် ြဖစ် 

သည်။ NVC (ိုင်ငသံားစိစစ်ခရံမည့်သမူျား ကုိငေ်ဆာင်သည့်ကတြ်ပား) လုပင်နး်စဥ ် ဖျကသိ်မး်ြခငး် အပါအဝင် 

၁၉၈၂ ခုစ်ှ ိုင်ငသံားြဖစ်မ ဥပေဒကုိ ပယဖ်ျက်မည်ဟူေသာ NUG ၏ သေဘာထားသည ်အလွန ်အေရးပါသည။် 

၎င်းတိုကုိ ိုဟငဂ်ျာများအား ြမနမ်ာိုင်ငသံားအြဖစ ်တရားဝင ်အသိအမှတြ်ပသည့် ဥပေဒြဖင့် အစားထုိး ြပဌာနး် 

ေပးရမညြ်ဖစ်သည။် 

၄။ ေနာကဆုံ်းအေနင့်ှ စစတ်ပ၏် ရကစ်က်ကမ်းကတမ်များေကာင့် ရခိုင်ြပညန်ယမှ် အိမနီ်းချင်းုိငငံ်များသုိ 

ထွကေ်ြပးကရေသာ ုိဟင်ဂျာ လထုူကို ဂ�ဏသ်ကိာရှိရိှ၊ လုံြခံေဘးကင်းစွာ ၊ ဆအေလျာက ်ြပန်လာုိငေ်ရး  ဆုိ 

သည့် NUG မဝူါဒကို ကု်ပတ်ို အြပည့်အဝ ေထာကခံ်ပါသည်။ တပမ်ေတာ၏် ဖိှိပ်မေကာင့်  ဒုကသည ်စခန်းများ 

တငွ ် ခုိလံေနရေသာ ိုဟငဂ်ျာများှင့် အြခားြမန်မာြပညသ်မူျားအတက်ွ NUG ၏ အစအီမံများ၊ မူဝါဒများသည် 

အလွနပ်င ်အေရးပါသည်။ 

အထကပ်ါအချကမ်ျားကို အေြခခံ၍ စစ်မန်ှေသာ ထိေတွဆကဆံ်မများ လုိအပ်ပီး၊ ုိဟင်ဂျာကိုယစ်ားလှယမ်ျား 

လညး် ပါဝင်ရမညြ်ဖစ်သည်။ ထိုက့ဲသို ချဥး်ကပမ်သည် ကု်ပတ်ို ေတာင့်တေနသည့် အနာဂတ ် ဒီမိုကရက်တစ် 

ြမနမ်ာုိငင်အံတက်ွ တရားမတမှင့် ေရရည်ှတညတ်ံ့ခိုင်မဲမကုိ ြဖစ်ေစမည်။ NUG ကုိ က်ုပ်တို အထူး တိုကတွ်နး် 

လုိသည်မာှ - 

၁။ အလံုးစံု တာ၀န်ခမံ လပ်ုငန်းစဥကုိ် အထူးအာံုစုိက်ပးီ ြပငဆ်ငရ်မည်ြဖစသ်ည။် အြပည်ြပညဆုိ်ငရ်ာ ရာဇဝတ် 

ခံုုံး (ICC) က ြမနမ်ာိုင်ငရိှံ ိုဟငဂ်ျာများင့်ှ အြခားအသုိင်းအဝိုင်းများအေပ ကျးလန်ွခဲ့သည့် ရာဇဝတမ်များကုိ 

တရားမတစွာ ဆံုးြဖတ်ိုင်ေရးအတက်ွ NUG မှ လပ်ုငန်းစဥမ်ျား စတငုိ်ငရ်န ် လုိအပ်သည်များ ြပင်ဆင်ရပါမည။် 

NUG အတကွ ်အေရးကးီသည်မှာ ိုဟငဂ်ျာများအေပ အတတိက် ကျးလွနခ့ဲ်သည့် ရာဇဝတမ်များကုိ အသိအ 

မတှြ်ပြခင်း၊ တရားမတမရရှိေအာင် ေဖာေ်ဆာငေ်ပးြခင်း၊ ေနာကေ်နာင်ထိုသုိ မြဖစေ်စေရးအတကွ ်အာမခေံပးြခငး် 

တိုသည် စစမှ်နသ်ည့် တရားမတမ ေဖာေ်ဆာငေ်ရးတင်ွ အေထာကအ်က ူြဖစေ်စမညြ်ဖစ်သည်။ 

၂။ ကလုသမဂ အချက်အလက ်ရှာေဖွေရး မစ်ရင်ှ (IIFFMM) ၏ ေတွရှိချက်များှင့် အြကြံပချကမ်ျားကို လကခံ် ရ 

မည် ြဖစ်သည်။ ကုလသမဂအချက်အလကရှ်ာေဖွေရးမစရှ်ငမှ် တငြ်ပသည့်အတိုင်း ိုဟငဂ်ျာများအေပ လမူျိးတနုး် 

သတြ်ဖတမ်ှင့် လသူားမျိးယွစ်အုေပ ကျးလွနသ်ည့် ရာဇဝတမ်ကို လကခံ်ရမညြ်ဖစ်သည်။ 

၃။ လူအခွင့်အေရး ေကညာစာတမး်အတိုငး် ိုဟငဂ်ျာများကုိ အခိုင်အမာ ကာကယွေ်စာင့်ေရာှက်၍ ၎င်းတိုသည် 

ရခုိငြ်ပည်နယ/်အာရ်ကန်၏ ေဒသခံင့်ှ ြမန်မာုိငငံ် တိုင်းရငး်သားြဖစ်မကုိ အေလးအနက် လက်ခရံမည်ြဖစသ်ည။် 

ိုဟငဂ်ျာများသည ်အြခားတိုငး်ရင်းသားများနည်းတ ူအခွင့အ်ေရးင့်ှ ရပုိငခွ်င့်များရှိသည။် တိုငး်ရင်းသားများ ေမးွ 
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ရာပါအခင့်ွအေရးကို အနာဂတ ် ြမန်မာိုင်ငတံငွ ်ထည့်သွငး်ရမည ် ြဖစ်ရာ ဖကဒ်ရယ ်ပဋညိာဥ၊် ဖွဲစည်းပုံအေြခခ ံ

ဥပေဒသစ်တိုတငွ ်ထည့်သွငး်ရန် NUG မ ှသေဘာထား ရိှရ ပါမည်။ 

ဤအရာတိုသည် ပေ်ထးွလေှသာေကာင့် တရားမတစွာ ေြဖရှငး်ရန် ေနချငး်ညချင်း ြဖစ်ေပလာုိငစ်ရာ မ��သိည် 

ကိ� ကု်ပတ်ို သေဘာေပါက်ပါသည်။ ကု်ပတ်ိုသည် ထိုလုပင်နး်စဥတ်င်ွ လွတလ်ပ်ေသာ၊ တရား မတေသာ၊ အနာ 

ဂတ ်ဒမုိီကေရစီြမနမ်ာိုင်ငအံတက်ွ တတ်ိုငသ်မနည်လမ်းများြဖင့် NUG င့်ှ စစအ်ာဏာရင်ှ စနစ် ဆန်ကျင်ေသာ 

ေွဦးေတာလှ်နေ်ရး အငအ်ားစုများင့်ှ လကတ်ွဲ  ပူးေပါငး်လပ်ုကုိငရ်န် အသင့် ရှိပါသည်။  

ဆကသ်ယွရ်န်ဆကသ်ယွရ်န်ဆကသ်ယွရ်န်ဆကသ်ယွရ်န-်---    

ေဒါက်တာ ဟာဘအီ�လ' ာ ၊ ( WhatsApp - ၀၁ ၄၄ ၃၈ ၁၅၈၆ ၀၉ ) 

Email: info@rohingya.org 
www.rohingya.org 

 


