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ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက် | ပြန်ြာ 

 

ပြန်ြာန ငုင်ကံ တရာ်းြဝငစ်စ်အြ်ုစုက ု ထထာက်ခံအာ်းထြ်းထနတ ဲ့ အစ ု်းရထတွေန ဲ့ 

န ငုင်တံကာအဖွေ ွဲ့အစည််း ၆၀ ထကျာ်ရ ဲ့အြည်က ု အစီရငခ်ံစာသစ်ြ ာ ထဖာ်ပြထာ်း 

 

ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင ် န ငုင်ပံပါင််းစုံအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့အစည််းပ ွေ၊ န ငုင် ံကာအစ ု်းရပ ွေ၊ န ငုင် ံကာ 

ပငွေပရ်းပ က်းပရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််းပ ွေန ဲ့  ခ ာ်းန ငုင် ံကာအဖွေ ွဲ့အစည််းပပါင််း ၆၀ ပက ာ်  ု ဲ့က ခမနမ်ာန ငုင်ကံ 

 ရာ်းမဝင ်စစ်အုပ်စုက ု ပံဲ့ပ ု်းကူညီမှုပ ွေ ပပ်းပန ကပါ ယ်။  

 

“အာဏာရှငစ်နစ် စ်ရပ်ပဖာ်ပ ာငခ် င််း - အစ ု်းရမ ာ်းနငှဲ့န် ငုင် ံကာအဖွေ ွဲ့အစည််းမ ာ်းက  ရာ်းမဝင် 

ခမနမ်ာစစ်အုပ်စုက ု ပံဲ့ပ ု်းမှုပုံစံမ ာ်းနငှဲ့ ် ရပ် န ဲ့ပ်အာင် လုပ်ပ ာငရ်မညဲ့်အရာမ ာ်း” အစီရင ်ံစာမှာ 

စစ်အုပ်စုက ု ပံဲ့ပ ု်းကူညီပန  ဲ့ အဖွေ ွဲ့အစည််းပ ွေန ဲ့ သူ  ု ဲ့ပပ်း  ဲ့  ဲ့ ပံဲ့ပ ု်းမှုပုံစံပ ွေက ု အပသ်းစ  ် ပဖာ်ခပထာ်း 

ပါ ယ်။ 

 

အစီရငခံ်စာရ ဲ့ အဓ ကထတွေွဲ့ ရ  ချက်ထတွေြ ာ 

• န ငုင် ံကာအစ ု်းရ  ၂၂ 

• န ငုင် ံကာအစ ု်းရအဖွေ ွဲ့အစည််း ၂၆ ဖွေ ွဲ့ (ကုလသမဂ္ဂအဖွေ ွဲ့အစည််း ၁၄ ဖွေ ွဲ့ အပါအဝင)် 

• န ငုင် ံကာပငွေပရ်းပ က်းပရ်းအဖွေ ွဲ့အစည််း ၈ ဖွေ ွဲ့ န ဲ့ 

• အခ ာ်းန ငုင် ံကာအဖွေ ွဲ့အစည််း ၈ ဖွေ ွဲ့  ု ဲ့ ပ ်သက် က်န ွှယ်ပန  ဲ့အပ ကာင််း ပဖာ်ခပထာ်းပါ ယ်။ 

 

ပနာက်ထပ်ပ ွေွဲ့ ရှ   က်ပ ွေက ု ပူ်း ွေ  ငခ်ပထာ်း  ဲ့ အနစ်ှ  ျုပ်အစီရင ်ံစာမှာ ပဖာ်ခပထာ်းပါ ယ်။ 

 

အစီရင ်ံစာမှာ စစ်အုပ်စုက ု အဓ က အပထာက်အပံဲ့ပပ်းပန  ဲ့ အမ  ျု်းအစာ်း ပလ်းမ  ျု်း ရှ  ယ်လ ု ဲ့ ပဖာ်ခပ 

ထာ်းပါ ယ်။ အ ဲ့ဒါပ ွေကပ ာဲ့ - 

• စစ်အုပ်စုက ု န ငုင် ံကာဖ ုရမ်ပ ွေမှာ ခမနမ်ာန ငုင်ကံ ုယ်စာ်း  ံု်းခဖ ်  က်ပ ွေ   မှ ်န ငုမ်ယဲ့် သံ မန် 

 က် ံပရ်းန ဲ့ လုပ်ပ ာင ် က်ပ ွေက  ငဲ့ ် ရာ်းဝငမ်ှုရရှ ပစ  ဲ့ န ငုင်ထံရ်းဆ ုငရ်ာ ြံဲ့ြ ု်းကူညီြှု၊ 



• စစ်အုပ်စုန ဲ့ သူရ ဲ့အက  ျု်းစီ်းပွော်းအ ွေက် ထမ််းပ ာငပ်ပ်းပနသူပ ွေ ီ အသ ပညာန ဲ့ ကျွမ််းက ငမ်ှုပ ွေ 

လွှ ပခပာင််းပပ်းန ငု ် ဲ့ နည််းြညာြူ်းထြါင််းထဆာငရ်ွေက်ြှု 

• ဖွေံွဲ့ ဖဖ ျု်းပရ်းအစီအစဥ်ပ ွေ၊ ပ  ်းပငွေထု ်ပပ်းမှုပ ွေ၊   ုက်ရ ုက်ဝယ်ယူမှုပ ွေ၊ ဒါမှမဟု ် စစ်အုပ်စု 

ထ န််း  ျုပ်မှုပအာက်က ကုမပဏပီ ွေန ဲ့  ခ ာ်းစီ်းပွော်းပရ်းလုပ်ငန််းပ ွေ သွေယ်ဝ ုက်ဖပီ်း စီ်းပွော်းပူ်းပပါင််း 

လုပ်ပ ာင ်ာပ ွေ၊ ဒါ ဲ့အခပင ် စစ်အုပ်စုအ ွေက် ဘဏ္ဍာပရ်းန ဲ့မဟာဗ ျူဟာအရ ပထာက်ပံဲ့ပပ်းမယဲ့် 

အပခ  ံ အပ ာက်အဦ်း ဖွေံွဲ့ ဖဖ ျု်းပရ်းလုပ်ငန််းပ ွေက  ငဲ့ ်ထငွေထ က်းြံဲ့ြ ု်းြှုပ ွေန ဲ့  

• စစ် ပ်န ဲ့  က်န ွှယ်ပန  ဲ့ စီ်းပွော်းပရ်းလုပ်ငန််းပ ွေက ဟ ု ယ် န််းပ ွေ၊ ရံု ်း န််းပ ွေန ဲ့ အ မ်ရာပ ွေ 

င ာ်းရြ််းတာထတွေ ခဖစ် ကပါ ယ်။ 

 

အ ဲ့ဒအီစီရင ်ံစာမှာ အပသ်းစ  ် ခဖစ်ရပ်ပလဲ့လာမှု ၁၈  ု ပါ၀ငဖ်ပီ်း၊  ရာ်းမဝငစ်စ်အုပ်စုအ ွေက် 

ပနာက်ထပ်ဘဏ္ဍာပငွေပ ွေ၊ အရင််းအခမစ်ပ ွေန ဲ့ အာဏာပ ွေရရှ ပန ာကပန  ာ်း ီ်းကာကွေယ်ဖ ု ဲ့ 

ဘယ်လ ုလုပ်ရမယ်   ု ာက ု ရှင််းလင််း  ဲ့ အ ကံခပျု  က်ပ ွေ ပပ်းထာ်းပါ ယ်။ 

 

အ ဲ့ဒအီစီရင ်ံစာမှာ စစ်အုပ်စုက ု ပံဲ့ပ ု်းကူညီပန ာက ု ပ ွေွဲ့ ရှ ရ  ဲ့ န ငုင် ံကာအဖွေ ွဲ့အစည််းပ ွေအ ွေက် 

ဥပပဒပ ကာင််း  ုငရ်ာ စဉ်းစာ်းဖွေယ်ရာပ ွေန ဲ့ အက  ျု်း က်ပ ွေအ ွေက်  န််းစစ်သံု်းသပ်  က်ပ ွေ 

က ုလည််း ပပ်းထာ်း ယ်။ 

 

Justice For Myanmar ရ ဲ့ ထပြာထရ်းဆ ုခွေငဲ့ရ်  သ ူ ြရတနာထြာငက် “ခမန်မာစစ် ပ်က  ရာ်းမ၀င ်

အာဏာသ မ််းဖ ု ဲ့ကက ျု်းပမ််း ာ နစ်ှနစ်ှနီ်းပါ်း  ကာခမငဲ့လ်ာပါဖပီ။ လူပပါင််း ၂,၈၀၀ ပက ာ်က ု သ ်ခဖ ်ထာ်း 

ဖပီ်း၊ ၁၃,၆၀၀ ပက ာ်က ု  ဖမ််း ီ်းထာ်း   ခဖစ်ပါ ယ်။ 

 

စစ်အုပ်စုက ခမနမ်ာခပည်သူပ ွေအပပေါ် ပခမလှနမီ််းရှု  ွဲ့စစ် ငပ်ရ်း စ်ရပ်က ု  ငန် ွှ ပနဖပီ်း၊ အ ငခ် ငမ် ဲ့ 

ပလပ ကာင််း  ုက်  ုက်မှုပ ွေန ဲ့ ဗံု်းကက   ုက်  ုက်မှုပ ွေ လုပ်ပ ာငပ်နပါ ယ်။ ဒါပ ွေပ ကာငဲ့ ် လူပပါင််း 

၁.၁ သန််းအထက် အ ု်းပစ်အ မ်ပစ် ထွေက်ပခပ်း  မ်ပရှာင ်ကရဖပီ်း လူသာ်း  င််းစာနာပထာက်ထာ်းမှု  ုငရ်ာ 

ကပ်ပဘ်းကကီ်း စ်ရပ်က ု ခဖစ်ပစ  ဲ့ပါ ယ်။ 

 

https://aappb.org/
https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-25-30-december-2022
https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-25-30-december-2022


“အ ု   နထ်  န ငုင် ံကာအသ ုင််းအဝ ုင််းအမ ာ်းစုက စစ်အုပ်စုရ ဲ့ အ ကမ််းဖက်စစ် ငပ်ရ်းက ု အပထာက် 

အကူခဖစ်ပစ  ဲ့ ရနပုံ်ပငွေန ဲ့ အရင််းအခမစ်ပ ွေ စီ်း င််းမှုက ု အ ံု်းသ ်ဖ ု ဲ့ နည််းနည််းပလ်းပ  လုပ်ထာ်း ာ 

ဒါမှမဟု ် လုံ်းဝလုပ်ပ ာငမ်ှုမရှ  ာက ု ပ ွေွဲ့ရပါ ယ်။ 

 

“အ ု   နမှ်ာ န ငုင်ခံ ာ်းအစ ု်းရပ ွေန ဲ့ န ငုင် ံကာအဖွေ ွဲ့အစည််း    ျု ွဲ့က ခမန်မာခပည်သူပ ွေက ု ကူညီဖ ု ဲ့ 

လ စ်လ ျူရှုထာ်းရံုသာမကဘ ၊ ခမနမ်ာခပည်သူပ ွေက ု ရက်စက် ကမ််း ကျု ်စွောန ဲ့ ဖ နှ ပ်ပန  ဲ့ စစ်အုပ်စုက ု 

 က် က်ကကကက ပံဲ့ပ ု်းကူညီပန ယ်  ု ာက ထငရ်ှာ်းပါ ယ်။ 

 

“န ငုင် ံကာအစည််းအပဝ်းပ ွေမှာ ခမန်မာန ငုင်ကံ ု က ုယ်စာ်းခပျုဖ ု ဲ့ စစ်အာဏာရှငပ် ွေက ု ဖ  ် ကာ်း ာ 

ကပန စစ်ဘက်  ုငရ်ာအရာရှ ပ ွေက ု ပလဲ့က ငဲ့ပ်ပ်း ာန ဲ့ စစ် ပ်န ဲ့ က်န ွှယ်  ဲ့ ဟ ု ယ်ပ ွေမှာ 

ပဒေါ်လာသန််းပပါင််းမ ာ်းစွော သံု်းစွေ ပန ာပ ွေအ ံု်း စစ်အုပ်စုအ ွေက် ပံဲ့ပ ု်းကူညီမှုပုံစံအာ်းလုံ်းဟာ 

လက် ံန ငုစ်ရာ မရှ ပါဘူ်း။ 

 

“ဒမီ ုကပရစီနည််းက  ပရွေ်းပကာက် ငပ်ခမ ာက်ထာ်း  ဲ့ အမ  ျု်းသာ်းညီညွေ ်ပရ်းအစ ု်းရ အဖွေ ွဲ့ဝငပ် ွေ 

ကသာလ င ် န ငုင် ံကာအစည််းအပဝ်းပ ွေက ု ဖ  ် ကာ်းသငဲ့ ် ဲ့ ခမန်မာန ငုင်ရံ ဲ့  ရာ်းဝငက် ုယ်စာ်းခပျု 

သူပ ွေ ခဖစ်ပါ ယ်။ 

 

“ခမနမ်ာစစ် ပ်န ဲ့ ဘဏ္ဍာပရ်း  ုငရ်ာ  က်နွေယ်မှုအာ်းလုံ်းက ု ခဖ ်ပ ာက်ရမှာ ခဖစ်ဖပီ်း၊ စစ်အုပ်စု၊ သူရ ဲ့ 

စီ်းပွော်းပရ်းလုပ်ငန််းပ ွေန ဲ့ အပပါင််းအပါပ ွေအပပေါ် ကမဘာလုံ်း  ုငရ်ာန ဲ့ န ငုင် ံ င််းအလ ုက် ပစ်မှ ်ထာ်း 

ဒဏ ် ်ပ  ်  ု ဲ့မှုပ ွေ လုပ်ပ ာငရ်မှာ ခဖစ်ပါ ယ်။ 

 

“န ငုင်ခံ ာ်းအစ ု်းရအာ်းလုံ်းန ဲ့ န ငုင် ံကာအဖွေ ွဲ့အစည််းပ ွေအာ်းလုံ်းအပနန ဲ့ စစ်အုပ်စုအ ွေက် ပံဲ့ပ ု်းမှုပုံစံ 

အာ်းလုံ်းက ု ရပ် န ဲ့ဖ် ု ဲ့   က်  င််းအပရ်းယူပ ာငရ်ွေက်မှုပ ွေ လုပ်ပ ာငဖ် ု ဲ့ ကျွနမ်  ု ဲ့ ပ ာင််း  ုပါ ယ်။” 

လ ု ဲ့ ပခပာ ကာ်းလ ုက်ပါ ယ်။ 

 

အစီရင ်ံစာမှာ ပဖာ်ခပထာ်း  ဲ့ အဖွေ ွဲ့အစည််းပ ွေထ က ၁၃ ဖွေ ွဲ့ဟာ စစ်အုပ်စုအ ွေက် သူ  ု ဲ့ရ ဲ့ ပထာက်ပံဲ့မှု 

ပ ွေ ရပ် န ဲ့ဖ် ု ဲ့အ ွေက် အပရ်းယူပ ာငရ်ွေက်  က်ပ ွေက ု လ ် ပလာ လုပ်ပ ာငထ်ာ်းပါ ယ်။ 

 



ြ ုြ ုသ ရ  ရန် 

 

အစီရင ်ံစာက ု JFM ဝဘ်  ုဒ ်ွေင ် ကညဲ့်ရှုပါ။ 
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Justice For Myanmar သည် ခမန်မာန ငုင်ခံပည်သူမ ာ်းအ ွေက်  ရာ်းမျှ မှုနငှဲ့ ်  ာဝန ်ံမှုရရှ ပရ်း 

လှုပ်ရှာ်းမှုက ု လှုံွဲ့ပ ာ်ပနသညဲ့် လျှ ျု ွဲ့ ဝှက် က်ကကလှုပ်ရှာ်းသူအုပ်စုခဖစ်ဖပီ်း စစ်ဘက်  ုငရ်ာစီ်းပွော်းပရ်းက ု 
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