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အကြမ််းဖြစ်စ်အပ်ုစုမှ ြရငနီ်ပပည်သလူထူမု  ်းအ ်း အစုလ ြု၊် အပပ ြုံလ ြု် သတပ်ဖတမ်ှုအပပေါ် 

သပ  ထ ်းထတုပ်ပန်ခ ြ ်

၂၀၂၁ ခုနစှ် ဒဇီငဘ်ာလ ၂၆ ရက ်

၁။ ၂၀၂၁ ခုနစှ်၊ ဒဇီငဘ်ာလ (၂၄) ရက်နန ေ့ မြနြ်ာစံန ာ်ခ ျိန ်နနံက် (၁၁:၃၀) နာရီခန ေ့ ွ်င ်ကရငန်မီြည် ဖရူဆျိုမြျိ ြို့နယ် 

အနနာက်ဘက်မခြ််းရှျိ ြျိုဆျိုနက ်းရွာအန်ီးသျို ေ့ နယ်နမြရငှ််းလင််းနရ်းအ ွက် ထျိ်ုးစစ်ဆငလ်ာနသာ ြ ရာ်း 

အာဏာသျိြ််းရန ်ကကျိ ်းြြ််းနနသည်ေ့ အကကြ််းဖက်စစ်အုြ်စ၏ု  ြ်ြ (၆၆) လက်နအာက်ရှျိ ခြရ (၁၀၈) ဦ်းနဆာင ်

စစ်နကကာင််းက အြ ျိ ်းသြီ်းနငှ်ေ့ အသက်ြမြည်ေ့နသ်းနသာ ကနလ်းသငူယ်ြ ာ်းအြါအ၀င ်အမြစ်ြ ေ့ ရွာသ၊ူ ရွာသာ်း 

(၄၀) ဦ်းခန် ေ့အာ်း ဖြ််းဆ်ီးသွာ်းခ ေ့မြီ်း ၎င််း ျို ေ့ကျိ ု ယာဥ်ြ ာ်းနြေါ် ငွ ် နနာက်မြနက်ကျိ ်း ုြ်၍  ြင ်ကာ 

ရည်ရွယ်ခ က်ရှျိရှျိမဖင်ေ့ အစလုျိုက် အမြံ လျိုက် အရငှလ် ်လ ် ြီ်းရ ျိ ြို့သ ်မဖ ်ခ ေ့သည်။ ဤရက်စက် 

ကကြ််းကက  ်နသာ နျိငုင် ံကာရာဇဝ ်ြ အနြေါ် ကရငန်မီြည်နယ်အ ျိုငြ်ငခ်ံနကာငစ်ီ (KSCC) ြှ အနရ်းနြေါ် 

ထ ု်မြနန်ကကညာခ က် ထ ်ုမြနခ် ေ့သည်။ 

၂။ ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ နြလ (၂၀) ရက်နန ေ့ြှစ င၍် ကရငန်မီြည် ွင ် အကကြ််းဖကစ်စ်အြ်ုစ ုြ်ဖွ ြို့ြ ာ်း၏ 

လက်နက်ကကီ်းြ ာ်းမဖင်ေ့ ြစခ် ်ြ ၊ ြီ်းရ ျိ ြို့ဖ က်ဆ်ီးြ ၊ အကကြ််းဖက်မဖျိ ခွင််းြ ၊ ညှဥ််းြန််းနှျိြ်စက်ြ ၊ ဥြနဒြ ေ့ 

ဖြ််းဆ်ီးသ ်မဖ ်ြ ြ ာ်းအြါအဝင ် နျိငုင် ံကာ ရာဇဝ ်ြ နမြာက်သည်ေ့ ဆျို်းရွာ်းနသာ လူ ေ့အခွင်ေ့အနရ်း 

ခ ျိ ်းနဖာက်ြ ြ ာ်းနကကာငေ့ ် ကရငန်မီြည၏် လူဦ်းနရထက်ဝက်ြျှမဖစ်နသာ လူနြါင််း (၁၅၀,၀၀၀) နက ာခ်န ေ့က်ျိ ု

နနရြ်စွန် ေ့စွာထက်ွနမြ်း ျိြ််းနရှာငရ်သူ (IDP) ြ ာ်းအမဖစ်သျို ေ့ နရာက်ရှျိနစခ ေ့သည်ေ့အမြင ်နနအျိြ်နငှ်ေ့ အနဆာက်အဦ်း 

(၆၅၂) လုံ်းနက ာ်ခန ေ့လ်ည််း ဖ က်ဆ်ီးခံခ ေ့ရမြီ်း အမြစ်ြ ေ့မြည်သူလူထြု ာ်း ရာနငှေ့ခ် ီ အသက်ဆံု်းရ ်ံးခ ေ့ရသည်။ 

၃။ ကရငန်မီြည် ွင ် အကကြ််းဖက်စစ်အြ်ုစုြှ က  ်းလွနန်သာ နျိငုင် ံကာ ရာဇဝ ြ် နမြာက် လုြ်ရြ်အနြေါ် 

ြျိြျိ ျို ေ့ အရြ်ဘက်လူထအုဖွ ြို့အစည််းြ ာ်းြှ မြင််းမြင််းထနထ်န ်ကန ေ့ကွ်က်ရ  ်ခ မြီ်း  ရာ်းြျှ ြ  ရရှျိရနအ် ွက ်

ကရငန်မီြည်သူလူထနုငှေ့အ် ူ ရြ် ည်၍ ြူ်းနြါင််းနဆာငရွ်က်သွာ်းြည် မဖစသ်ည်။ ထျိသုျို ေ့နသာ အစုလျိုက် 

အမြံ လျိုက် သ မ်ဖ ြ် မဖစရ်ြ်သည် ဒဇီငဘ်ာလ ၇ ရက်နန ေ့ စစ်ကျိုင််း ျိုင််းနဒသကကီ်း ဆာ်းလင််းကက်ီးမြျိ ြို့နယ် 

ဒံ်ုးန ာနက ်းရွာ ွင ် မဖစ်ြွာ်းခ ေ့မြီ်း အမြစ်ြ ေ့အရြ်သာ်း ၁၁ ဦ်း ျို ေ့ ြီ်းရ ျိ ြို့သ မ်ဖ ်မခင််း ခံခ ေ့ရသည်ေ့။ ထျိြု ျိုငခ်င ်

ဇူလျိုငလ်အ ွင််း စစ်ကျိငု််း ျိုင််းနဒသကက်ီးရှျိ ကနမီြျိ ြို့နယ် ွင ် စုစုနြါင််း အနည််းဆံု်းမြည်သူ ၄၀ ဦ်း အစုလျိကု ်

အမြံ လျိုက် သ ်မဖ မ်ခင််း ခံခ ေ့ရနသာ မဖစရ်ြ်သံ်ုးခုကျို အကကြ််းဖက်စစ်အုြ်စုြှ လူြဆနစ်ွာ လုြ်နဆာငခ် ေ့သည်။ 

သျို ေ့မဖင်ေ့ ဤက ေ့သျို ေ့နသာ လူြဆနသ်ည်ေ့ မဖစ်ရြ်ြ ာ်း ထြ်ြံမဖစ်ြွာ်းြည်ကျို ြျိြျိ ျို ေ့ြှ အထ်ူးစျို်းရျိြ်ြူြနြ်ါသည်။  

၄။ ကရငန်မီြည်ဘက် ငွ ် လူြဆနန်သာ ဤမဖစ်ရြ် မဖစ်နြေါ်နနသည်ေ့  စ်ခ ျိန ်ည််း ွင ် အကကြ််းဖက ်

စစ်အုြ်စုသည် ကရငမ်ြည်နယ်ရှျိ နလ်းနကနကာ်နဒသနငှ်ေ့ ထျိနုဒသအန်ီး ဝျိုက်ကျို ဒဇီငဘ်ာလ ၁၅ ရက်နန ေ့ြှစ၍ 

လက်နက်ကကီ်းမဖင်ေ့ စ ငြ်စ်ခ ်ကာ နနာက်ြျိုင််း ွင ် ဗုံ်းကက နလယာဥ်ြ ာ်းမဖင်ေ့ ြရြ််းြ ာ ထျိ်ုးစစ်ဆင ်

ြစ်ခ ် ျိုက်ချိုက်ြ ြ ာ်းနကကာင်ေ့ အမြစ်ြ ေ့အရြ်သာ်းမြညသ်ူ ၁၀,၀၀၀ နက ာ ်အျိ်ုးအျိြ်စွန် ေ့ခွာ ထကွ်နမြ်း ျိြ််းနရှာင ်

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=244857611092428&id=104059661838891
https://www.rfa.org/burmese/news/myanmar-soldiers-setfire-killed-11-men-in-salingyi-12072021071737.html
https://www.myanmar-now.org/en/news/kani-villagers-find-more-bodies-of-civilians-murdered-by-junta-forces
https://www.myanmar-now.org/en/news/kani-villagers-find-more-bodies-of-civilians-murdered-by-junta-forces
https://www.facebook.com/KPSN.karen/posts/3121579978118922
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ကကရမြီ်း ထျိလူုဦ်းနရ၏  စ်ဝက်ခန် ေ့ြှာ ထျိငု််းနျိငုင်ဘံက်မခြ််းသျို ေ့ ထကွ်နမြ်းချိုလ ံနနကကရသည်။ အကကြ််းဖက ်

စစ်အုြ်စုြှ ြစ်ခ ်နသာ လက်နက်ကကီ်း ခ ျိ ြို့ ြှာ ထျိငု််းနျိငုင်ဘံက်မခြ််းသျို ေ့ က နရာက်ကာ အျိ်ုးအျိြ် ခ ျိ ြို့ 

ြ က်စီ်းသမဖင်ေ့ ထျိငု််းမြည်သ ူခ ျိ ြို့သည် လုံမခံ နရ်းအ ကွ ် မခာ်းနနရာသျို ေ့  ျိြ််းနရာှငန်နကကရသည်။ 

၅။ အကကြ််းဖက်စစ်အုြ်စုြှ ယခုက ေ့သျို ေ့ ကရငန်မီြည်နငှ်ေ့ ကရငမ်ြည်နယ ် အြါအဝင ် နျိငုင် ံဝှြ််းရှျိ 

မြည်သူြ ာ်းအနြေါ် လြူဆနန်သာ ရာဇဝ ်ြ ြ ာ်း ဆက်လက်က  ်းလွနန်နမခင််းသည် ဆယ်စုနစှ်ြ ာ်းစွာ 

၎င််း ျို ေ့က  ်းလွနခ် ေ့နသာ နျိငုင် ံကာ ရာဇဝ ်ြ ြ ာ်းအ ွက်  ာဝနယူ်ြ   ာဝနခံ်ြ  ြရှျိမခင််းနငှ်ေ့ 

 ရာ်းြျှ ြ  ျို ေ့ကျို ြနဖာ်နဆာငန်ျိငုခ် ေ့မခင််းနကကာင်ေ့ မဖစသ်ည်။ အကကြ််းဖက်စစအ်ြ်ုစု၏ လုြ်ရြ်ြ ာ်းသည် 

ြျိြျိ ျို ေ့မြည်သူြ ာ်းကျို လွနစွ်ာဒကုခနရာက်နစမြီ်း မြည်သူြ ာ်း၏ လူသာ်းလုံမခံ ြ ကျို ကင််းြ ေ့နစသည်။  

၆။ သျို ေ့မဖစ်၍ ကုလသြဂ္ဂလံုမခံ နရ်းနကာငစ်ီ၊ ကလုသြဂ္ဂအနထနွထအွ ငွ််းနရ်းြ ်းခ  ြ် နငှ်ေ့ နျိငုင် ံကာ 

အသျိုင််းအဝျိငု််းအနနမဖင်ေ့ ြင််းနအာငလ် ျိငဦ််းနဆာငန်သာ အကကြ််းဖက်စစ်အုြ်စအုာ်း နအာက်ြါအ ျိငု််း 

ထျိနရာက်စွာ အမြစ်နြ်း အနရ်းယူနျိငုန်ရ်းအ ကွ် အမြနဆ်ံု်း ုန ေ့မ်ြနန်ဆာငရွ်က်ကကရန ်ြျိြျိ ျို ေ့ြှ န ာင််းဆျိုသည်။ 

• အကကြ််းဖက်စစ်အုြ်စုထ ံစစလ်က်နက်ြစစည််းြ ာ်းနငှ်ေ့ စစန်ရ်းဆျိငုရ်ာ နည််းြညာြ ာ်း ြနရာကရ်ှျိနစနရ်း 

ကြဘာလံု်းဆျိငုရ်ာ စစ်လက်နကြ်စစည််း နရာင််းခ ြ   ာ်းမြစ်ြျိ ်ဆျို ေ့ရန၊် 

• မြနြ်ာနျိငုင် ံအနမခအနနကျိ ုနျိငုင် ံကာရာဇဝ ခ်ံရုံု ်း (ICC) သျို ေ့ လ  နမြာင််းနြ်းအြ်ရန၊် နငှ်ေ့ 

• အကကြ််းဖက်စစ်အုြ်ထ ံ နငနွကက်းစီ်းဆင််းြ  မဖ ်န ာက်ရနအ် ွက် နျိငုင် ံကာအစျို်းရြ ာ်းအနနမဖင်ေ့ 

အကကြ််းဖက်စစ်အုြ်စုအနြေါ် ြျိ ်ဆျို ေ့ြ ြ ာ်းအမြင ်၎င််းနငှ်ေ့ ၎င််းခရျိုနြီ ာ်း၏ စီ်းြွာ်းနရ်းလြ်ုငန််းြ ာ်းအနြေါ် 

ြစ်ြှ ်ထာ်း ြျိ ်ဆျို ေ့အနရ်းယူြ ြ ာ်း  ျိ်ုးမြင်ေ့လုြ်နဆာငရ်န။် 

 

ပ ုမ ုသ ရှ လ ပုါြ ဆြသ်ယွရ်န် 

▪ ကျိုဗညာ်း၊ ကရငန်လူီ ေ့အခွငေ့အ်နရ်းအဖွ ြို့၊ banya7881@gmail.com  

▪ နနာ်ထ်ူးထ်ူး၊ ကရငလူ် ေ့အခွင်ေ့အနရ်းအဖွ ြို့၊ htoothu@khrg.org  

▪ နျိငုအ် ြွန၊် ြွနမ်ြည်လူ ေ့အခွင်ေ့အနရ်းနဖာငန်ဒ်းရှင််း၊ auemon@rehmonnya.org  

 

လြမှ်တပ်ရ်းထ ်ုးပသ  အရပ် ြလ်ထူအုဖွ ွဲ့အစည််းမ  ်း 

1. Ah Nah - Conversations with Myanmar 

2. All Arakan Student’s and Youths’ Congress  

3. Arakan CSO Network 

4. Assistance Association for Political Prisoners  

5. Association of Human Rights Defenders and Promoters  

6. Athan – Freedom of Expression Activist Organization  

mailto:banya7881@gmail.com
mailto:htoothu@khrg.org
mailto:auemon@rehmonnya.org
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7. Blood Money Campaign 

8. Burmese Canadian Network 

9. Burmese Democratic Forces USA 

10. Burmese People in Ireland 

11. Burmese Women’s Union  

12. CRPH & NUG Supporters Ireland  

13. CRPH Funding Ireland  

14. Democracy for Ethnic Minorities Organization 

15. Democracy, Peace and Women's Organization – DPW  

16. Equality Myanmar  

17. Federal Myanmar Benevolence Group New Zealand 

18. Future Light Center  

19. Future Thanlwin  

20. Human Rights Foundation of Monland  

21. Kachin Women’s Association Thailand  

22. Karen Environmental and Social Action Network  

23. Karen Human Rights Group  

24. Karen Peace Support Network  

25. Karen Rivers Watch  

26. Karen Women’s Organization  

27. Karenni Civil Society Network  

28. Karenni Human Rights Group  

29. Karenni National Women’s Organization 

30. Karenni National Youth Organization  

31. Kayah State Students Union 

32. Kayan New Generation Youth 

33. Kayan Women Organization  

34. Keng Tung Youth 

35. La Commumauté Birmane de France  

36. Let’s Help Each Other  

37. Metta Campaign Mandalay  

38. Myanmar Democratic Force Denmark 

39. Myanmar People Alliance (Shan State)  

40. Network for Human Rights Documentation (ND-Burma)  

41. Olive Organization  

42. Pa-O Women’s Union  

43. Progressive Voice  

44. Save and Care Organization for Ethnic Women at Border Areas  

45. Save Myanmar USA  

46. Shan MATA 

47. Sisters 2 Sisters  

48. Sitt Nyein Pann Foundation 

49. Southern Youth Development Organization 

50. Support the Democracy Movement in Burma 
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51. Ta’ang Women’s Organization  

52. Ta'ang Legal Aid 

53. Tanintharyi MATA 

54. Union of Karenni State Youth 

55. US Advocacy Coalition Myanmar  

56. Women Advocacy Coalition – Myanmar 

57. Women for Women Foundation 

58. Women’s League of Burma  

59. Women’s Peace Network  

  
 

 

 


