
ကလုသမဂ္ဂလ ခု  ြုံရ ေးရကောငစ်အီရေခြင  ်ခမေ်မောလ ခု  ြုံရ ေးတပ်ြ  ွဲ့မ ောေး၏ အကကမ်ေးြကမ်ှု 

ခမင မ်ောေးလောခ ငေ်းအရပေါ် အရ ေးတကကေီး ရစောင က်ကည ရ်လ လောမှုနငှ  ်ကကောေးဝငည် ှိနှုှိငေ်းခြေ  ်ရခြမှုမ ောေး 

လပ်ုရ ောင ်ေ် ခမေ်မောအ ပ်ဘကလ်ထူအုြ  ွဲ့အစညေ်း ၁၇၇ ြ  ွဲ့ မှ ရတောငေ်း ှိခု ငေ်း 

 

[၂၀၂၁ ခုနစှ ် ဖေဖေ ်ဝါရလီ ၁၄ ရက်ဖ ေ့] ကုလသမဂ္ဂလ ုခခ ြုံဖရေးဖက ငစီ်အဖ ခေငေ့ ် ခမ မ် န ငုင် ဖခမခြငတ်ငွ ်

အလျငအ်ခမ  ် ခေစ်ဖြေါ်ဖခြ ငေ်းလဲဖ သညေ့အ်ဖခခအဖ က  ု ဖစ ငေ့က်ကညေ့်ဖလေ့လ ရ  ် နငှေ့ ် သက်ဆ ငုသ်ူမျ ေးအကက ေး 

ကက ေးဝငခ်ေ ေ့ဖ်ခေမှုမျ ေး လုြ်ဖဆ ငဖ်ြေးရ အ်တကွ်  ခမ မ် န ငုင် သ ု ေ့ အ ေးဖက ငေ်းဖသ ဖစ ငေ့က်ကညေ့်ဖလေ့လ မှုနငှေ့ ်

ကက ေးဝငည်  နှု ငေ်းခေ ေ့ဖ်ခေဖြေးဖရေး က ုယ်စ ေးလှယ်အေဲွွဲ့ အဖရေးတကကီေးဖစလွှတ်ဖြေးရ  ် ခမ မ် အရြ်ဘက ်

လူထအုေဲွွဲ့အစည်ေး (၁၇၇) ေဲွွဲ့တ ု ေ့မှ ြူေးတွဲတ ုက်တွ ေ်း ဖတ ငေ်းဆ ုလ ကု်သည်။ ဖေဖေ ်ဝါရီ ၁ ရက်ဖ ေ့တွင ်

ခမ မ် စစ်တြ်မှ တရ ေးမဝင ်အ ဏ သ မ်ေးခခငေ်းခေငေ့ ်န ငုင် ၏အ ဏ က ု လုယူခဲေ့မှုဖကက ငေ့ ်န ငုင် အနှ ေ့ ငင မေ်းချမေ်းဖသ  

ဆ ေ့က်ျငက် ေ့ကွ်က်ဆနဒခြမှုမျ ေး ခေစ်ဖြေါ်ဖစငြီေး ထ ဆုနဒခြြွဲမျ ေးသည် အရှ  အ်ဟု  ် ခမငေ့တ်က်ဖ လျက်ရှ က  

အချ  က် လအ ေးခေငေ့ ်နစှ်ြတ်အတွငေ်း ဖရ က်ရှ ဖ ငြီ ခေစ်သည်။ 

 

ဖေဖေ ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်တွင ်ကုလသမဂ္ဂလ ုခခ ြုံဖရေးဖက ငစီ်သ ု ေ့ ဖြေးြ ု ေ့ခဲေ့ဖသ  ခမ မ် အရြ်ဘက်လူထအုေဲွွဲ့အစည်ေး 

(၁၇၇) ေဲွွဲ့တ ု ေ့၏ ြူေးတဲွအ တ်ေွငေ့ဖ်ြေးစ တွင ် “လ ုခခ ြုံဖရေးဖက ငစ်ီ၏ အဖရေးဖြေါ်လုြ်ဖဆ ငမ်ှု ဆ ုေးခေတ်ချက်သည် 

ခမ မ် န ငုင် ရှ  ခြည်သူမျ ေး အတွက်သ မက ဖေသအတွငေ်း တည်ငင မ်ဖရေးနငှေ့ ် ကမ္ ေ့ငင မ်ေးချမ်ေးဖရေးအတွက်ြါ 

အလွ အ်ဖရေးကကီေးသည်။” ဟု ထညေ့်သွငေ်းဖေ ်ခြထ ေးသည်။  

 

“ငင မ်ေးချမ်ေးစွ ဆနဒခြသူမျ ေးရဲ ေ့ ဖဘေးကငေ်းလ ခုခ ြုံဖရေး ဲ ေ့ြတ်သက်ငြီေး စ ုေးရ မ်ြြူ စ်ရ မျ ေးတဲေ့ တစ်ချ  တ်ည်ေးမှ ြဲ 

ခမ မ် တစ်န ငုင် လ ုေးမှ ရှ တဲေ့ အလွှ ဖြါငေ်းစ ုက ငင မ်ေးချမ်ေးစွ ဆနဒခြဖ တဲေ့ ခြညသ်ူဖတ ွ အတူတကွစုစည်ေးငြီေး 

စစ်တြ်က ဖရေးဆွထဲ ေးတဲေ့ ၂၀၀၈ ေဲွွဲ့စည်ေးြ ုအဖခခခ ဥြဖေက ု ဖခြ ငေ်းလဲြစ်ေ ု ေ့  ဲ ေ့ ေက်ေရယ်ေမီ ုကဖရစ ီ

တည်ဖထ ငဖ်ရေး ဖတ ငေ်းဆ မုှုက ရှ ေးြါေးဖတ ငေ်းဆ ုမှုတစခ်ုခေစ်ငြီေး ခမ မ် န ငုင် ရဲ ေ့ အ  ဂ္တ်အတွက် ကကေီးမ ေးတဲေ့ 

ဖမ  ်လငေ့ခ်ျက်တစ်ခုခေစ်ဖစတယ်။” ဟု ဖရှွဲ့ဖခြေးအသ အေဲွွဲ့ မှ ဖေေါ်ခငဥ်မမ က ဖခြ သည်။ “အဲေ့ေါဖကက ငေ့ ်

ေလီ ုအချ  မ်ှ  ဖစ ငေ့က်ကညေ့်ဖလေ့လ မှု ဲ ေ့ သက်ဆ ငုရ် အေဲွွဲ့အစည်ေးဖတွအကက ေး ဖစေ့စြ်ည  နှု ငေ်းမှုဖတွ လုြ်န ငုေ် ု ေ့ 

အတွက ်ဖတ ငေ်းဆ ုချက်က ု န ငုင် တက အသ ုငေ်းအဝ ငုေ်းအဖ  ဲ ေ့ ကူညီဖဆ ငရွ်က်ဖြေးရမယေ့်အချ   ် ခေစ်တယ်။” ဟု 

၎ငေ်းက ဆက်ဖခြ သည်။ 

 

လ ုခခ ြုံဖရေးတြ်ေဲွွဲ့မျ ေးသည် ငင မ်ေးချမ်ေးစွ ဆနဒခြသူမျ ေးအဖြေါ် တ ခ်ြ တ် ု ေ့ခြ ရ် တွင ် အကကမေ်းေက်မှုမျ ေး ြ မု  ု

လုြ်ဖဆ ငလ် ဖ သည်။ မ ွခ်ြည် ယ ် ဖမ ်လငမ ြုံငင်မ ြုံွဲ့တွင ် လ ုခခ ြုံဖရေးတြ်ေဲွွဲ့မျ ေးက ငင မေ်းချမေ်းစွ ဆနဒခြဖ သညေ့ ်

လူအုြ်မျ ေးအတွငေ်းသ ု ေ့ ရ ဘ ကျည်ဆ မျ ေးခေငေ့ ်အ ေီးကြ်ြစ်ခတ်ခဲေ့သည်။ ထ ြုစ်ခတ်မှုဖကက ငေ့ ်အမျ ြုံေးသမေီးတစ်ဦေး 

ခြငေ်းထ စွ် ေဏရ် ရရှ ခဲေ့ငြီေး တခခ ေးခြည်သူဖလေးဦေးမှ လည်ေး ခနဓ က ုယ်အနှ ေ့ ေဏရ် မျ ေး ရရှ ခဲေ့ကကသည်။ 

ခမ မ် န ငုင် ၏ ငမ ြုံွဲ့ဖတ ်ခေစ်ဖသ  ဖ ခြည်ဖတ ်တွငလ်ည်ေး အမျ ြုံေးသမီေးငယ်တစ်ဦေး ကျည်ဆ အစစ်ခေငေ့ ်



ြစ်ခတ်ခ ခဲေ့ရငြီေး ဖေဖေ ်ဝါရလီ ၁၂ ရက်ဖ ေ့တွင ်ဖဆေးရ ု၌ ကွယ်လွ သ်ွ ေးခဲေ့သည်ဟု လတွ်လြ်ဖသ အ ရှအသ ၏ 

သတငေ်းအရ သ ရှ ရသည်။ ယငေ်းအကကမေ်းေက်မှု ခေစရ်ြ်မျ ေး ခေစ်ဖြေါ်သညေ့်တစ်ချ  တ်ည်ေးတွင ် ငင မ်ေးချမေ်းစွ  

ဆနဒခြသူမျ ေးက  ုမတရ ေးေမ်ေးဆေီးချြုံြ်ဖန ှငရ်  ်ညဘကအ်ချ  မ်ဖတ ် ဝငဖ်ရ က်စီေး ငေ်းမှုမျ ေးက ု စစ်အ ဏ ရငှမ် ှ

တ ုေးခမငေ့လု်ြ်ဖဆ ငလ် ဖ ဖသ ်လည်ေး ငင မေ်းချမ်ေးစွ ဆနဒခြမှုမျ ေးသည် အရှ  ခ်မငေ့တ်က်လ လျက်ရှ သည်။ န ငုင် ဖရေး 

အကျဉေးသ ေးမျ ေး ကူညီဖစ ငေ့ဖ်ရှ က်ဖရေးအသငေ်း၏ စ ရငေ်းအရ ဖေဖေ ်ဝါရလီ ၁၀ ရက်အထ  အ ဏ သ မ်ေးမှုနငှေ့ ်

ဆက်စြ်၍ လူဦေးဖရ (၂၂၀) ဦေး ေမ်ေးဆေီးထ  ေ်းသ မ်ေးခ ခဲေ့ရသည်ဟု သ ရှ ရသည်။ ဖေဖေ ်ဝါရီလ ၁၃ ရကအ်ကု  ်

ေမ်ေးဆေီးထ  ေ်းသ မေ်းခ ရသူ ဦေးဖရ (၃၈၄) ဦေးသ ု ေ့ ခမငေ့တ်က်သ ွေးခဲေ့ငြီေး သ ုေးရက်တ အတွငေ်း လူဦေးဖရ ၁၆၀ ဖကျ ်က  ု

ေမ်ေးဆေီးထ  ေ်းသ မ်ေးခဲေ့သည်။ 

 

“လွတ်လြ်စွ  ထတ်ုဖေ ်ဖခြ ဆ ုခွငေ့ ်ဲ ေ့ ငင မ်ေးချမ်ေးစွ စုဖဝေးခွငေ့ခ်ေစ်တဲေ့ သူတ ု ေ့ရဲ ေ့ မူလအခွငေ့အ်ဖရေးက ု ကျငေ့သ် ေုးဖ တဲေ့ 

ငင မ်ေးချမ်ေးစွ ဆနဒခြသူဖတကွ ု အဲေ့လ ုအကကမ်ေးေက်တ ဖတ ွငြီေးဖတ ေ့ ခြည်သူ ေ့ဝ ထ်မ်ေးဖတွ၊ တက်ကကလှုြ်ရှ ေးသူဖတွ၊ 

လူ ေ့အခွငေ့အ်ဖရေးက ကွယ်ဖစ ငေ့ဖ်ရှ က်သူဖတွက ု ညညဘက်ဝငစ်ေီးတ ဖတွ၊ ဥြဖေမဲေ့ ေမ်ေးဆေီးတ ဖတွက  ု

ေအီတ ုငေ်းလွှတ်ထ ေးလ ု ေ့ မရဘူေး။” ဟု မွ ခ်ြည်လူ ေ့အခွငေ့အ်ဖရေးဖေ ငဖ်ေေးရှငေ်းမှ န ငုအ်မဲွ က် ဖခြ သည်။ “စစ်တြ်ရဲ ေ့ 

ဖအ ေ့နလှ ုေး  စရ  လုြ်ရြ်ဖတွက ု ကမ္ က ဆက်လက်ဖစ ငေ့က်ကညေ့် ဖ ချ  မ်ှ  ကုလသမဂ္ဂလ ုခခ ြုံဖရေးဖက ငစ်ီက 

ေတီရ ေးမဝငအ်စ ုေးရအဖြေါ် အဖရေးတကကီေး ဲ ေ့ အဆ ေုးအခေတ်ဖြေးတဲေ့ အဖရေးယူမှု လုြ်ေ ု ေ့လ ုမယ်၊ သူတ ု ေ့ဖတွက  ု

တ ဝ ယ် ူတ ဝ ခ် ခ ုငေ်းရမယ။်” ဟု ၎ငေ်းက ဆက်ဖခြ သည်။ 

 

၎ငေ်းဝငဖ်ရ က်စေီး ငေ်းမှုမျ ေးသည် ငင မ်ေးချမ်ေးစွ ဆနဒခြမှုနငှေ့ ် လူထအု ဏ ေီဆ ဖ်ရေးလှုြ်ရှ ေးမှုတွင ် ရဲရဲဝ ေ့ဝ ေ့ ြါဝင ်

ြူေးဖြါငေ်းခဲေ့ဖသ  အစ ုေးရဝ ထ်မ်ေးမျ ေး၊ တက်ကကလှုြ်ရှ ေးသူမျ ေးနငှေ့ ်အခခ ေးသူမျ ေးအဖြေါ် ြစ်မှတ်ထ ေး လြ်ုဖဆ င ်

ဖ ခခငေ်းခေစသ်ည်။ ရြ်ကွက်မျ ေးတွင ် ခြည်သူလူထမုျ ေးသည် အ ုေးမျ ေး၊ ခွက်မျ ေးက  ု တီေး၍ အ မ် ေီးချငေ်းမျ ေးအ ေး 

တြ်လှ ေ့က်  ညအချ  တ်ွင ် ဝငလ် ဖသ  ရဲမျ ေးက ု ဖမ ငေ်းထတု်ဖ ကကငြီေး ဥြဖေမဲေ့ ေမ်ေးဆေီးခခငေ်း မခ ရဖစဖရေး 

အချငေ်းချငေ်း က ကွယ်ဖစ ငေ့ဖ်ရှ က်ဖြေးရ အ်တွက် ညကငေ်းမျ ေး ချထ ေးကကသည်။ 

 

“ငင မ်ေးချမေ်းစွ ဆနဒခြသူဖတွ ခ ဖ ရတဲေ့ အကကမ်ေးေက်မှုဖတွ ဲ ေ့ အရမေ်းက ဖရ  ေမ်ေးဆေီးမှုဖတွဟ  ခြည်တွငေ်းစစ် ဲ ေ့ 

ခမ မ် စစ်တြ်က စ စ်တကျကျ ေးလွ တ်ဲေ့ ရက်စက်ကကမေ်းကကြုံတ်တဲေ့ လူ ေ့အခွငေ့အ်ဖရေး ချ ြုံေးဖေ က်မှုအမျ ြုံေးမျ ြုံေးက  ု

ဆယ်စုနစှ်မျ ေးစွ ချီငြီေး ကက ြုံဖတွွဲ့ ခဲေ့ရတဲေ့ တ ုငေ်းရငေ်းသ ေးခြည်သူဖတွအတွက်က အသစအ်ဆ ေ်း မဟုတ်ဖတ ေ့ဘူေး။” 

ဟု ကရငလူ် ေ့အခွငေ့အ်ဖရေးအေဲွွဲ့ မှ ဖ  ်ထေူးထေူးကဖခြ သည်။ “စစ်တြ်က သူတ ု ေ့ ဲ ေ့ ငင မေ်းချမေ်းစွ ဆနဒခြသူဖတအွကက ေး 

ဖရှွဲ့မတ ုေးဖ  က်မဆုတ်ခေစ်ဖ တ  ဲ ေ့အမ  ကက တ်မန ငု ် ခဲမရ ခေစ်လ ငြီေး ြ ုအကကမ်ေးေက်လ လ မေ့်မယ်။ ေါဖြမယေ့ ်

ကျမတ ု ေ့ကဖတ ေ့ ငင မေ်းချမ်ေးသ ယ တဲေ့ ေက်ေရယ်ေမီ ကုဖရစီ ဖြေါ်ဖြါက်ဖရေးအတကွ် ြငမ်ဖတ ငေ်းဆ ုချက်ဖတွ 

ကဖ  ဖ  က်ဆုတ်သွ ေးမှ  မဟုတ်ြါဘူေး။” ဟု ၎ငေ်းက ဆက်ဖခြ သည်။ 

 



ြူေးတဲွအ တ်ေွငေ့ဖ်ြေးစ တွင ်စစအ် ဏ သ မ်ေးမှု၏ အကျ ြုံေးဆက်တစ်ခုအခေစ် ြဋ ြကခဖကက ငေ့ ်ဖ ရြ်စွ ေ့ခွ် ထက်ွဖခြေး 

တ မ်ေးဖရှ ငရ်သညေ့် တ ုငေ်းရငေ်းသ ေးလူထအုသ ုငေ်းအဝ ငုေ်းမျ ေးသ ု ေ့ လူသ ေးချငေ်းစ    ဖထ က်ထ ေးမှု အကအူညီမျ ေး ြ ုမ  ု

က ေ့သ်တ်ခ ထ ေးရမညေ့်အလ ေးအလ  မျ ေးလ န ငုခ်ခငေ်းက ုလည်ေး စ ုေးရ မ်ြူြ ဖ်ကက ငေ်း ဖေ ်ခြထ ေးသည်။  

 

“ေအီ ဏ သ မ်ေးြွဲက ဆယ်စုနစ်ှဖတွ ဲ ေ့ချီတဲေ့ ခြည်တွငေ်းစစ် ဲ ေ့ အ ဏ မသ မ်ေးခငက်တည်ေးက ခမ မ် စစ်တြ်က 

ကျ ေးလွ ဖ် ဆခဲေစ်တဲေ့ လူ ေ့အခွငေ့အ်ဖရေးချ ြုံေးဖေ က်မှုဖတွဖကက ငေ့ ်ဖဘေးေယ်ခ ထ ေးရတဲေ့ အခွငေ့အ်ဖရေးမဲေ့ ခြညသ်ူဖတွ 

အဖြေါ် အ က်ရှု  ငေ်းဆ ုေး ရ ုက်ခတ်လ မေ့်မယ်။” ဟု ကချငအ်မျ ြုံေးသမေီးမျ ေးအစည်ေးအရ ုေး-ထ ငုေ်းန ငုင် မှ မွ ေ်းဖ လီက 

ဖခြ သည်။ “လူသ ေးချငေ်းစ    ဖထ က်ထ ေးမှု အကူအညီဖတွက စစတ်ြ်က  ု မဟုတ်ဘ ဲ စစ်ေဏသ်ငေ့ ်

တ ုငေ်းရငေ်းသ ေးလူထအုသ ငုေ်းအဝ ုငေ်းဖတွအတွက် အကျ ြုံေးခေစ်တ မျ ြုံေးခေစ်ဖအ င ် ဖသချ ဂ္ရုတစ ုက် ဖစ ငေ့က်ကညေ့ ်

ဖလေ့လ ေ ု ေ့ လ ုမယ်။” ဟု ၎ငေ်းက ဆက်ဖခြ သည်။ 

 

ြူေးတဲွအ တ်ေွငေ့ဖ်ြေးစ တွင ် လ ုခခ ြုံဖရေးဖက ငစီ်အဖ ခေငေ့ ် “ခမ မ် န ငုင် တွင ် ေက်ေရယ်ေမီ ုကရကစ်ီခြည်ဖထ ငစ် ု

ထဖူထ ငဖ်ရေး၊ ဖရရှည်တည်တ ေ့ခ ုငင်မဲဖသ  ငင မေ်းချမေ်းဖရေး၊ လူမျ ြုံေးစ ု တ ေ်းတူဖရေးနငှေ့ ် ခြညသ်ူအ ေးလ ုေး၏ 

အခွငေ့အ်ဖရေးမျ ေး က ကယွဖ်ြေးဖရေး၊ နငှေ့ ် ခြည်သူလူထ၏ု ဆနဒနငှေ့အ်ညီ ေဲွွဲ့စည်ေးြ ုအဖခခခ ဥြဖေဆ ုငရ်  

ဖခြ ငေ်းလဲမှုမျ ေး အဖက ငအ်ထည်ဖေ ်န ငုရ် အ်တကွ ် လမ်ေးခြဖခမြ ု ဖြေါ်ဖြါက်ဖရေး ကူညီြ ေ့ြ ုေးဖြေးရ ”် 

အတွက်လည်ေး တ ုက်တွ ေ်းဖတ ငေ်းဆ ုထ ေးသည်။ 

 

ပှိုမှိုသှိရှှိလှိပုါက ကသ် ယ ်ေ် 

▪ ဖေေါ်ခငဥ်မမ ၊ ဖရှွဲ့ဖခြေးအသ အေဲွွဲ့၊ info@progressive-voice.org၊ +1 571 992 8395 

▪ န ငုအ်မဲွ ၊် မွ ခ်ြည်လူ ေ့အခွငေ့အ်ဖရေးဖေ ငဖ်ေေးရှငေ်း၊ auemon@gmail.com၊ +1 859 405 0618 

▪ ဖ  ်ထေူးထေူး၊ ကရငလူ် ေ့အခွငေ့အ်ဖရေးအေဲွွဲ့၊ khrg@khrg.org၊ +1 906 364 8358 

▪ မွ ေ်းဖ လီ၊ ကချငအ်မျ ြုံေးသမီေးမျ ေးအစည်ေးအရ ုေး - ထ ငုေ်းန ငုင် ၊ kwat.office@gmaill.com၊ +1 276 779 

4705 

 

အယဒ်တီော မှတ ် က ် 

ခမ မ် န ငုင်  အရြ်ဘက်လူထအုေဲွွဲ့အစည်ေးမျ ေးမ ှကုလသမဂ္ဂလ ုခခ ြုံဖရေးဖက ငစီ်သ ု ေ့ ဖြေးြ ု ေ့ခဲေ့ဖသ  အ တ်ေွငေ့ဖ်ြေးစ က  ု

ဤဖ ရ တငွ ်ကကညေ့်န ငုြ်ါသည်။  

https://progressivevoicemyanmar.org/2021/02/14/%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%ac%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%98%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%9c%e1%80%b0%e1%80%91%e1%80%af%e1%80%a1%e1%80%96%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%b7/

