ရကးစ-ျဲ ၈ ရကး ၾသဂုတး ဿွှ၄ ခုႏြစး

ကခ္ငးလယးသမာ့တဦ့ အေၾကာငး့မဲံ ဖမး့ဆီ့ခဵရ်ခငး့အေပၚ ကခ္ငးလူထုအေ်ခ်ပဳအဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့၏
သေဘာထာ့ ထုတး်ပနးေၾကညာခ္ကး
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အေၾကာငး့မဲံဖမး့ဆီ့်ခငး့

ရကးေန႔တျငး

ခဵရေသာ

လီဒုိလမး့မႀကီ့ေပၚတျငး

ကခ္ငးလယးသမာ့

ခ္ကးခ္ငး့်ပနးလႊတးေပ့ရနး ေတာငး့ဆိုစာ၈

်မနးမာအစို့ရစစးတပး၏

ဦ့အငးလမး့ေဘာကးေနားအာ့

ဿွှ၄ ခုႏြစး ဇျနးလ ဿွ ရကးေန႔တင
ျ း ဖာ့ကနး႔ၿမိဳ႔နယး အေရြ႕ဘကး လီဒုိလမး့မႀကီ့ေပၚတျငး ်မနးမာအစို့ရ
စစးတပး၏

အေၾကာငး့မဲံဖမး့ဆီ့်ခငး့

ခဵရေသာ

ကခ္ငးလယးသမာ့

ဦ့အငးလမး့ေဘာကးေနားအာ့

်ချငး့ခ္ကးမရြိ ခ္ကးခ္ငး့်ပနးလႊတးေပ့ရနး ကခ္ငးလူထုအေ်ခ်ပဳအဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့မြ ေတာငး့ဆိုလုိကးသညး၈
ထုိေန႔

ညေန

၀

နာရီခနး႔တင
ျ း

ကာ့မိုငး့

အေရြ႕ဘကး

လီဒိုလမး့မႀကီ့တေလြ္ာကးတျငး

်မနးမာအစို့ရစစးတပးႏြငံး ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပး (ေကအုိငးေအ) တုိ႔ၾကာ့ ပစးခတးမႈ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
တုိကးခိုကးမႈၿပီ့ေနာကး မ္ာ့မၾကာမီတင
ျ း အရကးမူ့ေနေသာ အသကး ၂ွ အရျယး ကခ္ငးလယးသမာ့
ဦ့အငးလမး့ေဘာကးေနားသညး

၁ငး့၏

ေနအိမးမြေန၊

လီဒိုလမး့မႀကီ့ေပၚတျငး

တညးရြိေသာ

လွါ့ေက့္ရျာအလယးပိုငး့ရြိ စာ့ေသာကးဆုိငး တနး့ရြိရာသို႔ လမး့ေလြ္ာကးသျာ့ခဲံသညး၈
ဦ့အငးလမး့ေဘာကးေနားသညး
်မနးမာံတပးမ

ေတား

စာ့ေသာကးဆုိငးတနး့မြ

စစးသာ့မ္ာ့မြ

ထို့ႀကိတးကနးေက္ာကးမႈမ္ာ့

်ပဳလုပးကာ

စာ့ေသာကးဆုိငးပိုငးရြငးမ္ာ့ႏြငးံ
ဦ့အငးလမး့ေဘာကးေနားအာ့
်မနးမာံတပးမေတား

၁ငး့၏

ေပ
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ခနး႔အကျာသို႔

ဦ့ေခါငး့အာ့

ေသနတးဒငး်ဖငံး

ဖမး့ဆီ့ေခၚေဆာငးသာျ ့သညးကို

ေက့္ရျာသူရာျ သာအမ္ာ့အ်ပာ့
လကးေနာကး်ပနးႀကိဳ့တုတးကာ

တပးစခနး့ခ္ရာ

လွါ့ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့သို႔

အေရာကးတျငး
ထု်ခငး့၇

ထိုအနီ့နာ့ရြိ

်မငးေတျ႔ခဲံၾကသညး၈
လွါ့ေက့္ရျာအွငး၉ရြိေသာ
ေခၚေဆာငးသျာ့ခဲံသညးကို

ေတျ႔်မငးခဲံၾကသညး၈ ေနာကးတေန႔မနကးအေစာပိုငး့တျငး ထုိတပးရငး့သညး ေက့္ရျာမြ ထျကးခာျ သျာ့ခဲံၿပီ့
ထိုအခိ္နးမြစၿပီ့ ဦ့အငးလမး့ေဘာကးေနားအာ့ ယခုခ္ိနးထိ ်ပနးမေတျ႔ရေတာံေပ၈
အဆိုပါစစးေၾကာငး့တျငး ်မနးမာတပးမေတား၏ တပးရငး့ ၅၃၇ ဿ၆၄ ႏြငံး ဿ၆၅ တုိ႔ပါွငးခဲံသညး၈
်မနးမာံတပးမေတား၏

ဖမး့ဆီ့ေခၚေဆာငး

သညးံကိစၥႏြငံး

ပတးသကး၊

ထိုတပးရငး့မ္ာ့

ထပးသုိ႔

စဵုစမး့ေမ့်မနး့ခဲံေသားလညး့ မညးသညးံသတငး့အခ္ကးအလကးမြ္ မရရြိခဲံေပ၈ ဇျနးလ ဿွ ရကးေန႔တင
ျ း
ဦ့အငးလမး့ေဘာကးေနား၏

သမီ့ႏြစးဦ့မြ

လွါ့ေက့္ရျာလူႀကီ့ႏြငံးအတူ

၁ငး့တုိ႔၏

ဖခငး

ဖမး့ဆီ့ခဵရမႈႏြငံးပတးသကးၿပီ့ ေမ့်မနး့ရနး ဂ္ာထူ့ဇျမး ရြိ ်မနးမာံတပးမေတား တပးရငး့ ဿ၆၅ သုိ႔
သျာ့ေရာကးခံေ
ဲ သားလညး့ စခနး့သို႔ ွငးေရာကးခင
ျ ံး မရရြိခဲံေပ၈
ဿွှ၄ ခုႏြစး ဇူလုိငးလ ဿ၁ ရကးေန႔တင
ျ း ဦ့အငးလမး့ေဘာကးေနား၏ အႀကီ့ဆဵု့ သမီ့မြ ကခ္ငး်ပညးနယး
ွနးႀကီ့ခ္ဳပးႏြငံး ေ်မာကးပုိငး့တုိငး့ စစးဌာနခ္ဳပးတိုငး့မြူ့တို႔ထဵသို႔ ၁ငး့၏ ဖခငးရြိသညးံေနရာႏြငံး ဖခငးအာ့
်ပနးလႊတး ေပ့ေရ့အတျကး တရာ့ွငး တုိငးၾကာ့စာေရ့သာ့ေပ့ပို႔ခဲံသညး၈ တုိငးၾကာ့စာ မိတၲဴမ္ာ့ကိုမူ
ႏုိငးငဵေတား

အတုိငးပငးခဵပုဂၢဳိလးႏြငံး

်မနးမာႏုိငးငဵအမ္ဳိ့သာ့လူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငးဥကၠဌသို႔လညး့

ေပ့ပို႔ခဲံသညး၈ သို႔ေသား မညးသညးံအေၾကာငး့်ပနးၾကာ့မႈမြ ယခုခ္ိနးထိ မရရြိေသ့ေပ၈
ဦ့အငးလမး့ေဘာကးေနားသညး

ကေလ့ငါ့ေယာကးဖခငး

မုဆို့ဖို်ဖစးသညး၈

“က္မတုိ႔အေမဆဵု့ကတညး့က က္မတုိ႔ အေဖကိုပဲ အာ့ကို့မြီခိုခဲံၾကတာပါ၈” ဟု သမီ့အၾကီ့ဆဵု့်ဖစးသူ
မကိုငးမိုငး မြ ဆိုသညး၈ “အေဖ တခုခု ဆို့ဆို့ ွါ့ွါ့်ဖစးမြာ က္မတု႔ိ အရမး့ကို စို့ရိမးတယး၈
အဲဒီအေၾကာငး့ကိုေတာငး မစဥး့စာ့ရဲဘူ့၈ က္မတုိ႔ မိသာ့စုတစးစု လဵု့ မလဵုၿခဵဳေတာံဘူ့”
ကခ္ငး လူထုအေ်ခ်ပဳအဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့အေန်ဖငံး ဦ့အငးလမး့ေဘာကးေနား၏ လဵုၿခဵုေရ့အတျကး အထူ့စို့
ရိမးပါသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ ဦ့အငးလမး့ေဘာကးေနားအာ့ ်ချငး့ခ္ကးမရြိ ခ္ကးခ္ငး့ အ်မနးဆဵု့ လႊတးေပ့ရနး
မိမိတုိ႔မြ ေတာငး့ဆိုပါသညး၈
ေတာငး့ဆိုသညးံအဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့
1. Kachin National Youth Network ( KNYN)
2. Never End Tomorrow (NeT)
3. Kachin Development Networking Group (KDNG)
4. Kachin Women Association (KWA)
5. BRIDGE
6. Htoi Gender and Development Foundation
7. Kindness
8. Kachin Lawyer Group
9. Kachin State Women Network
10. Kachin Women Union

11. UOKTHON
12. Wunpawng Amyu Sha Zinlum Hpung
13. Kachin Youth Organization
14. Kachin Alliance USA
15. Kachin Women Peace Network (KWPN)
16. Kachin Canadian Association( Canada)
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