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ကရင်နီပြည်မှ စစ်ဘေးဘရှာင် ပြည်သူများအား 

အာဏာရှင်စစ်တြ်မှ အစုအပြုံလိုက်

အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ပြတ်ပြင်း

နှစ်ြတ်လည်ဘန့ ဒီဇင်ော ၂၄ ရက်။
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 အကကမ်းြက်စစ်ဘြါင်းဘောင် မင်းဘအာင်လှိုင်

ဦးဘောင်သည့် အကကမ်းြက်စစ်တြ်သည် ပမန်မာနိုင်ငံ

အား စစ်အုြ်ြျုြ်ဘရးစနစ် ပြန်လည်အသက်သွင်းရန် 

၂၀၂၀ ြုနှစ် “ဘရေးဘကာက်ြွဲရလဒ် မဲမသမာမှုရှိသည်”ဟု

သက်ဘသအဘောက်အေား အြိုင်အလုံမရှိ၊ အဘကကာင်း

မရှိအပြစ်ရှာကာပြည်သူလူေုမှ ဘရေးဘကာက်တင်ဘပမာက်

ေားသည့် ပြည်သူ့အစိုးရေံမှ ၂၀၂၁ြုနှစ် ဘြဘြာ်ဝါရီ

 ၁ ရက်ဘန့တွင် မတရားအာဏာသိမ်းယူြဲ့သည်။ ေို

အြျနိ်မှစ၍ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ဥြဘဒပြုဘရး၊ အုြ်ြျုြ်ဘရး၊

တရားစီရင်ဘရးနှင့် မီဒီယာေိုသည့် မဏ္ဍိုင်ကကီးဘလးရြ်

သည်အကကမ်းြက်စစ်တြ်၏ လက်ေဲသို့ ကျဘရာက်သွား

ြဲ့သည်။ ေို့အပြင် နိုင်ငံအဝန်းတွင်လည်းတရား ဥြဘဒ 

စိုးမိုးမှုမရှိ ဘတာ့ဘြ။  

 သို့ဘသာ် ယြုလက်ရှိ အဘပြအဘနအရ အကကမ်း 

ြက်စစ်တြ်၏  မတရား  အာဏာသိမ်းယူမှုကို  ပမန်မာ

တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ပြည်သူလူေုများ၊ တိုင်းရင်းသားလက်

 နက်ကိုင်တြ်များ၊  ပြည်သူ့ကာကွယ်ဘရးတြ်ြွဲ့ဝင်များ

မှ (PDF) ေန့်ကျင် ြုြံဘတာ်လှန်ဘနသည်မှာ ယဘန့မ

တရား အာဏာသိမ်းပြီး ၂ နှစ် နီးြါးရှိလာသည့်တိုင်

ဘသွးဘအးမသွားြဲ ေင်နွှဲဘနေဲပြစ်သည်။ အကကမ်းြက်

စစ်တြ်သည်  တိုင်းပြည်အာဏာကို မတရားသိမ်းြိုက်

ပြီးဘနာက် တိုင်းရင်းသားဘဒသ ြျင်း၊ ကရင်၊ ကြျင်၊ က

ယား(ကရင်နီ) နှင့် ယြင်က တိုက်ြွဲများမရှိြဲ့ြူးဘသာ 

ဗမာလူမျ ိုး အများစုဘနေိုင်သည့် စစ်ကိုင်း၊ မဘကွးဘဒသ

များတွင်ြါမကျန် အပြင်းေန်ေုံး ေိုးစစ်ေင် တိုက်ြိုက်

လျက် ရှိသည်။ အကကမ်းြက်စစ်တြ်သည် ဘပမပြင်ေိုးစစ်

ေင်တိုက်ြိုက်မှုများတွင် အဘရးမလှဘသာဘကကာင့် ဘန့စဉ် 

ရက်ေက် ဘလဘကကာင်းအားကုိးပြီး ြိုမိုတိုက်ြိုက်လာဘန 

သည်။ 

 အကကမ်းြက်စစ်တြ်၏ ဘလဘကကာင်းအားကိုးပြီး 

ြရမ်းြတာေိုးစစ်ေင် ြစ်ြတ်တိုက်ြိုက်မှု များဘကကာင့် 

ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင် လူဘနအိမ်များ၊ ဘေးေိုင်

များ၊ လမ်းတံတားများနှင့် ောသာဘရးအဘောက် အဦး

များ ြျက်ေီးေုံးရှုံးြဲ့ရပြီး ပြည်သူ အများအပြားသည်

လည်း ေိြိုက်ဘသဘကျြဲ့ရသကဲ့သို့၊ စစ်ဘေးဘရှာင် ပြည်

သူများလည်း တရက်ပြီးတရက် တိုးြွားလာဘနြါသည်။

ေို့အပြင် ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာဘရး၊ ြညာဘရး၊ စီးြွါး 

ဘရး  စသည့်  ကဏ္ဍများသည်လည်း ေိြိုက်ေုံးရှုံးကကရ

သည်။ ပြည်သူလူေုအဘြါ် ြစ်မှတ်ေားပြီး မင်းမဲ့စရိုက်

ed'gef;

မီးရှို့ြံေားရသည့် ဘမာ်ဘတာ်ယာဉ်များ (ဓာတ်ြုံ - KNDF)
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ေန်စွာ ညှင်းြန်းနှိြ်စက်မှု၊ မတရားြမ်းေီးမှု၊ ဘနအိမ်

များ မီးရှို့မှု၊ ဘလဘကကာင်းပြင့်ဗုံးကျဲတိုက်ြိုက်မှုနှင့် လိုက်

အပြုံ လိုက်ကို သပြုံလိုက်သတ်ပြတ်မှု စသည်လူ့အြွင့် 

အဘရး ြျ ိုးဘြာက်မှုများနှင့်  စစ်ရာဇဝတ်မှုများကို နိုင်ငံ

အဝန်း၌ အေိန်းအကွြ်မရှိ လွတ်လြ်စွာ ကျူးလွန်ဘန 

သည်မှာ အားလုံးအသိြင်ပြစ်သည်။ 

 အေူးသပြင့် ဒီဇင်ောလ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၂၁ြုနှစ်

တွင် ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်ရှိ ြရူေိုပမို့နယ် မိုေို

ဘကျးရောအနီးတွင် ပြစ်ြွားြဲ့သည့် အကကမ်းြက်စစ်တြ်

၏ လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့ သတ်

ပြစ်ြဲ့သည့် လူမေန့်သည့်လုြ်ရြ်သည် တစ်တိုင်းပြည်

လုံးသာမက တစ်ကမ္ဘာလုံးကို တုန်လှုြ်ဘပြာက်ပြားဘစြဲ့

သည်။ ၎င်းကဲ့သို့ဘသာ လူမေန်ဘသာလုြ်ရြ်သည် ၂၀၂၂ 

ြုနှစ် ဒီဇင်ောလတွင် တစ်နှစ် ပြည့်ြဲ့ဘသာ်လည်း တရား

မျှတမှုမှာ အလှမ်းဘဝးဘနဘသးသည့်အပြင် မိသားစုဝင်

များသည် စိတ်ဒဏ်ရာများပြင့် ရှင်သန်ဘနရသည်။  ေ့ုိ အပြင် 

ယြု ၂၀၂၂ ြုနှစ် ဒီဇင်ောလတွင် ဒီးဘမာ ေုိပမို့ နယ်အတွင်း

ဘလဘကကာင်းပြင့် အေက်မပြတ် ဗံုးကျဲ တုိက်ြုိက်မှုများနှင့် 

ဘပမပြင်ေုိးစစ်ြါ အပြင်းေန်ေံုး ေြ်မံတုိက်ြုိက်လာသည်။ 

ေ့ုိဘကကာင့်  ြရစ္စယာန်ောသာဝင်  အများေံုး  ဘနေုိင်ဘသာ

 ကယား(ကရင်နီ)  ပြည်နယ်အတွက်  ဘအးြျမ်းလှသည့်

ဒီဇင်ော ြရစ္စမတ်ကာလသည်  ဘကကကွဲဝမ်းနည်းမှုများ

ပြင့် ပြည့်နက်လို့ ဘန သည်။

 အကကမ်းြက်စစ်တြ်၏ လူ အစုလိုက်အပြုံလိုက်

သတ် ပြတ်မှု ပြစ်စဉ်အြျ ို ့ မတရားအာဏာ သိမ်း

အကကမ်းြက်စစ်တြ်သည် ပမန်မာ နိုင်ငံဘဒသ အသီးသီး

တွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ လက်မြံနိုင်သည့် လူ့အြွင့်အဘရး

ြျ ိုးဘြာက်မှုများအပြင်၊ လူသားမျ ိုးနွယ်အဘြါ်ကျူးလွန်

သည့် ရာဇဝတ်မှုများနှင့်စစ်ရာဇဝတ်မှုများကို စနစ်တကျ

စီမံ ကျုးလွန်ဘနသည်။ ၂၀၂၂ ြုနှစ် ဘမလေဲတွင်

 စစ်ကိုင်းတိုင်း ဘရဦးပမို့ မုံတိုင်ြင်ရောတွင် လူအစုလိုက်

အပြုံလိုက် မီးရှို့အသတ်ြံေားရသည်။ ေို့အတူ လက်

ယက်ကုန်းရောရှိ ေုန်းကကီးဘကျာင်းတွင် ြွင့်လှစ်ေား

သည့် ဘကျာင်းတစ်ြုတွင်လည်း အကကမ်းြက်စစ်တြ်၏

ဘလဘကကာင်း ြစ်ြတ်တိုက်ြိုက်ြဲ့ဘသာဘကကာင့် ကဘလး

 သူငယ်များအ ြါအဝင် ဘဒသြံ ၁၃ ဦး အစု လိုက်အပြုံ 

လိုက် ဘသေုံးြဲ့သည်။ 

 လွန်ြဲ့သည့်  ၂၀၂၂ ြုနှစ် နိုင်ဝင်ောလ ၂၃ ရက်

ဘန့  ြားကန့်ပမို့ အနန့်ြါဘဒသတွင်လည်း အကကမ်းြက်

ကယားပြည်နယ် ြရူေိုပမို့နယ်၊ မိုေိုဘကျးရောအနီးတွင် မီးရှို့ြံေားရသည့် ရုြ်အဘလာင်းများကို 
ဒီဇင်ော ၂၅ ရက်က ဘတွ့ရစဉ်။ ဓာတ်ြုံ − KNDF
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စစ်တြ်၏ ဘလဘကကာင်း ဗုံးကျဲတိုက်ြိုက်ြဲ့ သည့် ပြစ်စဉ်

တွင် ကြျင်အနုြညာရှင်များ၊ KIAမှ အရာရှိစစ်သည်များ

အြါအဝင် အရြ်သားပြည်သူဘြါင်း ၁၀၀ ြန့် အစုလိုက် 

အပြုံလိုက် ေိြိုက်ဘသေုံးြဲ့ရသည်။ 

 ဘနာက်ေြ် ဝမ်းနည်းဘကကကွဲစရာပြစ်ရြ်မှာ

 ၂၀၂၁ ြုနှစ် ြရစ်စမတ်အြျနိ်ြါ ဒီဇင်ောလ ၂၄ ရက်

ြရစ်မတ်အကကိုဘန့ ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ် ြရူးေို

ပမို့နယ်တွင်ပြစ်ြွါးြဲ့သည့် အရြ်သားပြည်သူ ၄၀ အစု

လိုက် အပြုံလိုက်အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့အသတ်ြံရ

သည့် ပြစ်စဉ်ပြစ်ြဲ့သည်။ ြရူေိုပမို့နယ် မိုေိုဘကျးရော

အနီးတွင် အကကမ်းြက်စစ်တြ်သည် အမျ ိုး သမီးများနှင့်

ကဘလးသူငယ်အြါအဝင်  ပြည်သူ ၄၀ ြန့်ကိုြမ်းေီး

ြျုြ်ဘနှာင်ပြီး ရက်ရက်စက်စက် မီးရှို့သတ်ပြတ်ြဲ့သည်။

  ကရင်နီ  လူ့အြွင့်အဘရးအြွဲ့နှင့်   လူ့အြွင့်အဘရးမှတ်

 တမ်းကွန်ရက်  (ပမန်မာနိုင်ငံ) မှ ေိုပြစ်ရြ်နှင့် ြတ်သက်

၍  “ကမ္ဘာကကီးသိြါဘစ”  ဟူဘသာ  အစီရင်ြံစာကို ြူးတွဲ

ေုတ်ပြန်ြဲ့သည်။  

 ေိုအရြ်သားပြည်သူ ၄၀ ဦးကို ဘမာ်ဘတာ်ယာဉ်

များနှင့်အတူ ရက်ရက်စက်စက်  မီးတင်ရှို့သတ်ြဲ့ပြင်း

ပြစ်သည်။ ဘသေုံးသွားြဲ့ဘသာသူများေဲတွင် NGO ဝန် 

ေမ်းနှင့် ကျန်းမာဘရး ဝန်ေမ်းများြါဝင်ပြီး အများစုမှာ

ြရစ်စမတ်အြျနိ်ြါ ဘရာက်ရှိရာ ဘနရာဘဒသ အသီးသီးမှ

အိမ်ပြန်လာကကဘသာ  အရြ်သားပြည်သူများပြစ်သည်။

 ဤ အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ပြတ်မှု ကကီးသည် ယြု

နှစ် ၂၀၂၂ ဒီဇင်ောလ ၂၄ ရက်ဘန့တွင် တစ်နှစ်ပြည့် ပြစ်

ဘသာ်လည်း၊ တရားမျှတမှုမှာ ယြုအြျနိ်အေိ မရဘသး

ရှိဘသးေဲ၊ ပြစ်စဉ်တစ်ြုလုံးသည် ဘောင်းနှင်းနှင့်အတူ 

ဘြျာက်ကွယ်ြဲ့သည်။ 

 လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ပြတ်မှု အေိုးေုံး

စာရင်းေဲတွင်  ပမန်မာနိုင်ငံသည် ေိြ်ေုံးမှြါဝင်ဘန

ဘကကာင်းကို အဘမရိကန်အဘပြစိုက် Hollocust Museum 

၏ လူမျ ိုးတုန်းသတ်ပြတ်မှု မှတ်တမ်းပြတိုက်နှင့် သုဘသ

သနအြွဲ့၏  ၂၀၂၂ ြုနှစ် နို၀င်ောလ အစီရင်ြံစာေဲတွင် 

ေုတ်ပြန်ေားသည်။ ေို့ဘကကာင့် ဤအစီရင်ြံစာအကျဉ်း

သည် ကယား (ကရင်နီ)  ပြည်နယ်တွင် အကကမ်းြက်

စစ်တြ်မှ ကျူးလွန်ဘသာ လူမေန်သည့် လူ့အြွင့်အဘရး

ြျ ိုးဘြာက်မှုများ၊ လူသားမျ ိုးနွယ်အဘြါ် ကျူးလွန်သည့်

ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် စစ်ရာဇဝတ်မှုများကို အကကမ်းြက်

စစ်တြ်၏ တိုက်ြိုက်ပြင်းကိုြံြဲ့ရသူများ၊ ဘသေုံးသွား

ဘသာသူများ၏ မိသားစုဝင်များနှင့် ND-Burma မှဘတွ့ 

ေုံဘမးပမန်းေားသည့် အြျက်အလက်များပြင့် ဘြါင်းစြ်

ေားြါသည်။ ေို့အပြင် ကယား (ကရင်နီ) စစ်ဘေးဘရှာင်

ပြည်သူများ၏ ေဝအဘပြအဘန၊ ကျန်းမာဘရး၊ ြညာဘရး၊

 စီးြွါးဘရး စသည်  အဘကကာင်းအရာများကိုလည်း လက် 

လှမ်းမှီသဘလာက် ရှာဘြွစုဘောင်း တင်ပြေားြါသည်။

“ကျွန်မတို့မိသားစုဝင်ဘတွ “ကျွန်မတို့မိသားစုဝင်ဘတွ 

ရက်ရက်စက်စက် ရက်ရက်စက်စက် 

မီးရှို့အသတ်ြံြဲ့ရတာ မီးရှို့အသတ်ြံြဲ့ရတာ 

တစ်နှစ်ပြည့်ဘတာ့မှာ ပြစ်ဘြမယ့်၊ တစ်နှစ်ပြည့်ဘတာ့မှာ ပြစ်ဘြမယ့်၊ 

ော တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ ော တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ 

ကျွန်မတို့ပြည်နယ်မှာကျွန်မတို့ပြည်နယ်မှာ

လူ့အြွင့်အဘရးြျ ိုးဘြာက်မှုဘတွက လူ့အြွင့်အဘရးြျ ိုးဘြာက်မှုဘတွက 

ြိုြို ေိုးလာဘနတယ်။ြိုြို ေိုးလာဘနတယ်။””  



ကရင်နီပြည်မှ စစ်ဘေးဘရှာင် ပြည်သူများအား  အာဏာရှင်စစ်တြ်မှ အစုအပြုံလိုက်အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ပြတ်ပြင်းနှစ်ြတ်လည်ဘန့ 5

 ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင် အကကမ်းြက်

အာဏာသိမ်း စစ်တြ်မှ ကျူးလွန်ဘသာ လူအြွင့်အဘရး

ြျ ိုးဘြာက်မှုများ၊ လူသားမျ ိုးနွယ်အဘြါ်ကျူးလွန်သည့်

ရာဇ၀တ်မှုများ နှင့် စစ်ရာဇ၀တ်မှုများကို  အင်တာနက်

စာနက်များ၊ သတင်းဌာနမှ အြျက်အလက်များကို သု

ဘသသနပြုပြင်း၊ လူဘတွ့ဘမးပမန်းပြင်းနှင့် ကရင်နီလူအ

ြွင့်အဘရး (KNHRG) အြါအဝင် အရြ်ြက်အြွဲ့အစည်း

များမှ အြျက်အလက်များကို အသုံးပြုေားသည်။

 အကကမ်းြက်စစ်တြ် အာဏာသိမ်းပြီးြျနိ်မှစ

သတင်းမီဒီယာများကို နှိြ်ကွြ်မှုများ ေိုးေိုးရေားရေား

လုြ်ဘောင်လာသပြင့် ကွင်းေင်းပြီး သတင်းရယူြို့ရန်

လွန်စွာမှ အန္တရာယ်ရှိသည်။ ေို့အပြင် စစ်ဘေးဘရးဂိတ်

များတွင် ြုန်းများ၊ ကွန်ပြူတာများကို ရှာဘြွ သိမ်းေည်း

သည့်အပြင် လူကိုလည်းပြိမ်းဘပြာက် ြမ်းေီးမှုများရှိ

သည်။ 

 ဤက့ဲသ့ုိအြက်အြဲ စိန်ဘြါ်များကကားမှ သက် 

ဘသ အဘောက်အေားနှင့် ေွက်ေုိြျက်များကုိ စုဘောင်း

ပြီး၊ အေုိြါ ေွက်ေုိြျက် သက်ဘသအဘောက်များကုိ

နစ်နာသူများနှင့် ၎င်းတ့ုိ၏မိသားစုဝင်များ တရားမျှတမှု 

ရရိှဘစဘရးအတွက် ဘောင်ကကဉ်းဘြးနိုင်မည့် နိုင်ငံတကာ

တရားစီရင်ဘရး ယန္တယားများအတွက် ဘြးဘဝမှုသည်

အန္တရာယ်အလွန်ကကီးဘကကာင်း ND-Burma မှ အသိအ 

မှတ်ပြုြါသည်။

တိုက်ြွဲများကကား ကယား (ကရင်နီ) စစ်ဘေးဘရှာင်ပြည်တိုက်ြွဲများကကား ကယား (ကရင်နီ) စစ်ဘေးဘရှာင်ပြည်

သူများရဲ့ ေဝအဘပြအဘနသူများရဲ့ ေဝအဘပြအဘန

 ပမန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်တြ်အာဏာသိမ်းပြီး ယြု

အြျနိ်အေိ ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင် စစ်ဘေး

ဘရှာင် ဦးဘရမှာ တစ်ဘန့ေက်တစ်ဘန့ ြိုြိုတိုးလာဘနတာ

ကို ဘတွ့ရသည်။ Karenni Civil Soiety Network ၏ ၂၀၂၂

 ြုနှစ် ဒီဇင်ောလ ၇ ရက်ဘန့ အစီရင်ြံေုတ်ပြန်ြျက်အရ 

၂၀၂၁ြုနှစ် ဘြဘြာ်ဝါရီလ ၁ရက် မှ ၂၀၂၂ ြုနှစ်ဒီဇင်ောလ 

၅ ရက်ဘန့အေိ တပြည်နယ်လုံး အတိုင်းအတာအရ  စစ်

ဘေးဘရှာင်အဘရအတွက်မှာ ၂၀၂,၁၁၅ ဦးြန့် ရှိသည်။

၂၀၂၂ ြုနှစ် နိုဝင်ောလ ၂၆ ရက်ဘန့တွင် အကကမ်းြက်

စစ်တြ်နှင့် ရက္ခိုင့်တြ်ဘတာ်အကကား ဒုတိယအကကိမ်

ဘပမာက် နှစ်ဦးနှစ်ြက် အလွတ်သဘော အြစ်ရြ်

သဘောတူပြီးဘနာက်၊ ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင်

အကကမ်း ြက်စစ်တြ်၏ စစ်မျက်နှာစာြွင့် ေိုးစစ်ေင်

တိုက်ြိုက်မှုများသည်  ဒီဇင်ောလေန်းြိုင်းတွင်  ပြင်း 

ေန်လာြဲ့သည်။

  အကကမ်းြက်စစ်တြ်၏ ေိုးစစ်ေင်တိုက်ြိုက်မှု

နှင့် ဘလဘကကာင်းပြင့်  အေက်မပြတ် ဗုံးကျဲတိုက်ြိုက်မှု

များဘကကာင့် စစ်ဘေးဘရှာင်ဦးဘရမှာ စာရင်းများေက် ြို

၍တိုးလာ နိုင်သည်။ ယြုကဲ့သို့ တိုက်ြွဲများပြင်းေန်လာ

သည်နှင့်အမျှ စစ်ဘေးဘရှာင်ပြည်သူများသည်   မိမိတို့

၏ဘနရြ်ဘဒသကို ပြန်ြို့ရန်အြွင့်အဘရးမှာ အလှမ်းဘဝး

ဘနေဲပြစ်သည်။ အြျ ို ့ဘသာ စစ်ဘေးဘရှာင်များသည် 

ရှမ်းပြည်နယ် ဘတာင်ြိုင်း အင်းဘလး၊ မိုးပဗဲ၊ ြယ်ြုံ စသည်

ဘဒသများသို့ စစ်ဘရှာင်ဘနကကရသည်။ ြန့်မှန်းဘပြ ဒီးဘမာ့

ေိုပမို့နယ်တစ်ြုတည်းတွင် စစ်ဘေးဘရှာင်ဦးဘရမှာ သိန်း 

ဂဏန်းမျှရှိမည်ဟု ြန့်မှန်းရသည်။

 

 စစ်ဘေးဘရှာင်ပြည်သူများသည် အလှူရှင်များ

ကိုသာ မှီြိုဘနရသည့် အဘပြအဘနပြစ်သည်။ ဒီးဘမာ့ေို

ပမို့နယ် အဘနာက်ေက်ပြမ်းရှိ ေီးသူးဘသာ်ဒုက္ခသည်

စြန်းတွင် လူဦးဘရ ၁၀၀၀ဘကျာ် ရှိပြီး အလှူရှင်မဘရာက်

ရှိသည်မှာ ၃ လ ဘကျာ်ပြီ ပြစ်သည့်အတွက် မကကာြင်

တွင် ရိက္ခာ ပြတ်လြ်လာနိုင်ဘကကာင်း စစ်ဘရှာင်ဘကာ်မတီ

တစ်ဦးမှ ဘပြာသည်။  တစ်ြက်၌လည်း အကကမ်းြက်



ကရင်နီပြည်မှ စစ်ဘေးဘရှာင် ပြည်သူများအား  အာဏာရှင်စစ်တြ်မှ အစုအပြုံလိုက်အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ပြတ်ပြင်းနှစ်ြတ်လည်ဘန့6

စစ်တြ်သည် စစ်ဘေးဘရှာင်သွားသည့် ပြည်သူများ၏ 

ရောများသို့ ဝင်ဘရာက်ပြီး သိုဘလှာင်ေားသည့် ရိက္ခာေန်

စြါးများကို ြျက်ေီးသွားသည့်အတွက် ရိက္ခာပြတ်လြ်

မည့် အဘပြအဘနရှိဘနသည်။ စားနြ်ရိက္ခာနည်းြါးလာ

ဘသာဘကကာင့် ဘနရြ်သို့ပြန်ကာ သိုဘလှာင်ေားဘသာ

 ရိက္ခာကို ပြန်ယူဘသာ ဘဒသြံများသည် အကကမ်းြက်

စစ်တြ်ဘောင်ေားဘသာ ဘပမပမှုြ်မှိုင်း အန္တရာယ်နှင့်

လည်း ရင်ေိုင်ဘနရသည်။ 

 ေို့အပြင် အကကမ်းြက်စစ်တြ်သည် ရောများေဲ

သို့ ဘသနတ်များပြင့် ြစ်ြတ်ဝင်ဘရာက်လာပြီး ဘတွ့သမျှ

လူများကို အဘကကာင်းမဲ့ ရိုက်နက်ြမ်းေီးဘလ့ရှိရုံသာ

မက အိမ်ကို မီးတင်ရှို့ပြင်းသည် လူ့အြွင့်အဘရးကို ြျ ိုး

ဘြာက်ဘနပြင်းပြစ်သည်။ 

၂၀၂၁ ြုနှစ် ဘြဘြာ်ဝါရီ ၁ ရက်ဘန့ အကကမ်းြက်စစ်တြ် အာဏာသိမ်းပြီးြျနိ်မှ ၂၀၂၂ ဒီဇင်ောလ ၁၈ ရက်ဘန့ေိ 

စစ်ဘေးဘရှာင် ဒုက္ခသည်ဦးဘရ

လွိုင်ဘကာ် (၅၂,၃၁၁)

ဒီးဘမာေို (၇၈,၂၆၅)

ြယ်ြုံ(၅၆,၀၀၀)

ရှားဘတာ(၂,၃၉၅)

ြရူေို (၄,၄၀၃)

မယ်စဲ့(၁,၀၀၀)

ြားဘောင်း(၄,၀၀၀)

ဘောလြဲ(၃,၇၄၁)

 လူ့အြွင့်အဘရးြျ ိုးဘြာက်ြံရမှုပြင့် ရင်ေိုင်ဘတွ့

 ကကုံြဲ့သည့် လွိုင်ဘကာ်ပမို့နယ်၊ နွားလဝိုး ဘကျးရော အုြ်စု

တွင် ဘနေိုင်ဘသာဘဒသြံ ဘနာ်မှုးမှ ပြစ်စဉ်ကို ယြုကဲ့ သို့

ဘပြာပြသည်။

 “ကျွန်မတို့ဘနေိုင်တဲ့ ဘမာ်ြျးီစုစည်းဘကျးရောကို 

၁၈၊ ၉၊၂၀၂၂ ြုနှစ်မှာ ပြည်သူ့ကာကွယ်ဘရးတြ် PDF များ

ဘရာက်လာြဲ့တယ်။ ဘန့ြင်း ၁၂ နာရီဘလာက်မှာ စက

စြက်မှ လက်နက်ကကီး စြစ်ြါဘတာ့တယ်။ နာရီဝက်

ဘလာက်ြစ်ြတ်ပြီး ၁ နာရီ ေိုးဘလာက်ကျဘတာ့ နှစ်

ြက်တြ်ဘတွ ေိြ်တိုက်ဘတွ့ ြစ်ြတ်ကကတယ်။ အဲဒီ

အြျနိ်မှာ ကျွန်မတို့ရောရဲ့ ဘအာက်ေက်ြိုင်းမှာ ဘနေိုင်

သူဘတွက အဘနာက်ေက်ပြမ်း ြအိုဝ်းရောေက်မှာရှိတဲ့

ေုန်းကကီးဘကျာင်း တစ်ဘနရာမှာ ဘရှာင်ဘပြးြဲ့ကကတယ်။

 ကျွန်မတို့  မိသားစုနဲ့ သူငယ်ြျင်းတစ်ဘယာက်က အိမ်

ေဲမှာ ြိတ်မိဘနြဲ့ကကတယ်။ အဲဒီအြျနိ်မှာ နှစ်ြက်တြ်

KCSN မှ အြျက်လက်များကို ရယူဘြာ်ပြေားြါသည်။



ကရင်နီပြည်မှ စစ်ဘေးဘရှာင် ပြည်သူများအား  အာဏာရှင်စစ်တြ်မှ အစုအပြုံလိုက်အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ပြတ်ပြင်းနှစ်ြတ်လည်ဘန့ 7

ဘတွဟာ  ကျွန်မတို့အိမ်ဘရှ့လမ်းြက်မှာ တရစြ်ြစ်ြတ်

ကကြါဘတာ့တယ်။ ကျွန်မတို့ ေွက်ဘပြးြို့တိုင်ြင်ြဲ့ကကဘြ

မယ့် ေယ်လိုမှ မပြစ်နိုင်သည့် အဘပြအဘနပြစ်လို့ ကု

တင်ဘအာက်မှာြဲ ဘပြးြုန်းဘနြဲ့တယ်။ မကကာြင်မှာြဲ 

စကစ ြက်မှ စစ်သားတစ်ဦး ဘသနတ်ဒဏ်ရာရ သွားတာ

ကို ရိြ်မိလိုက်တယ်။ အဲဒီ ဒဏ်ရာရစစ်သားက ဘအာ့အန်

ဘနပြီး ဘေးကသူ့အဘြာ်ဘတွက သူ့ကိုကူညီဘြးဘနတဲ့ 

အသံကိုကကားြဲ့ရတယ်” ဟုဘပြာသည်။

 ၎င်းမှ ေက်ဘပြာပြရာမှာ “ဘန့လည် ၁နာရီြွဲမှာ

ဘတာ့ စစ်သားတစ်ဘယာက်က အိမ်ကိုလာဘြျာင်းကကည့်

တဲ့အြျနိ်မှာ အြါး (အဘြ) ကိုဘတွ့သွားြဲ့တယ်။ ပြီးဘတာ့

 အိမ်ေဲကလူဘတွအကုန် အိမ်ပြင်ေွက်လာြိုင်း ပြီးဘတာ့ 

စစ်ဘမးြဲ့ကကတယ်။ စစ်သားဘတွက ကျွန်မတို့ကို PDF လို့

ြဲစွြ်စွဲပြီး မရှိတဲ့အပြစ်ကို ရှာကကတယ်။ ြုန်းစစ်၊ အိမ်က

ြစ္စည်းများကို ဘမွှဘနှာက်ရှာဘြွပြီး ရိုက်ြွဲြျက်ေီးြဲ့ကက

တယ်။” 

 “အိမ်ကအမက သူနာပြုသင်တန်း တက်ြဲ့ေား

ြူးဘတာ့ အိမ်မှာ ဘေးြစ္စည်းတစ်ြျ ို ့ကို ဘောင်ေားတာ

ရှိတယ်။ အိမ်မှာရှိတဲ့ ဘေးြစ္စည်းတြျ ို ့ကို သူတို့ရှာဘတွ့

သွားတဲ့အြျနိ် မှာဘတာ့ PDF ဘတွကို ဘေးကုဘြးတယ်ေို

ပြီး စွြ်စွဲကကတယ်။ အဲဒီဘေးြစ္စည်းအြျ ို ့ေဲမှာ အသက်

ကယ်ဘေးမြါရှိြဲ အသက်ကယ်ဘေးဘတွ့ ရှိတယ်ေို

ပြီးစွြ်စွဲကကပြန်တယ်။ စွြ်စွဲဘပြာေိုဘနရင်း ကျွန်မအမ

နဲ့ ကျွန်မကို ြါးဘတွရိုက်ပြီး ဓါးနဲ့လည်းပြိမ်းဘပြာက်ကက

တယ်။ မကကာြင်မှာ သူတို့ရဲ့အရာရှိေီက ြုန်းဝင်လာပြီး

ကျွန်မတို့ကို လက်ဘနာက်ြစ်ပြည်၊ မျက်လုံးကို ြိတ်စ

ပြင့်ြိတ်ပြည်ပြီး ကားဘြါ်တင်ဘြါ်သွားကကတယ်။ 

 “ြမ်းေီးဘြါ် ဘောင်သွားတဲ့ဘနရာကို အစကမ

သိရေူး။ ပြန်လွှတ်လာတဲ့အြါမှ ဒ.က.စ မှာေိုတာ သိရ 

တယ်။  အဲဒီမှာဘတာ့  ဘကာင်းဘကာင်း  စစ်ဘေးဘမးပမန်း

ကကတယ်။ စစ်ဘေးဘမးပမန်းရင်း PDF ဘတွနဲ့တ ကယ်

ြတ်သက်မှု မရှိမှန်းသိလို့ ပြန်လွှတ်ဘြးြဲ့တာပြစ်တယ်။ 

ဒ.က.စ မှာ တည စစ်ဘေးဘမးပမန်းပြီး ဘနာက်တဘန့ ပြန်

လွှတ်လာဘတာ့ အိမ်မီးရှို့ြံရတာသိရတယ်။ အိမ်မီးရှို့

ြံလိုက်ရတာက ၁၈.၉.၂၀၂၂ ညဘနြိုင်းကတည်းက ပြစ်

တယ်။ အိမ်မီးရှို့ြံလိုက်ရတာဘကကာင့် ောေိုောတစ်ြု

မှ မကျန်ဘတာ့ြါေူး။ အြုဘတာ့ ဘနစရာအိမ်မရှိဘတာ့လို့

 အမျ ိုးအိမ်မှာ ဘြတ္တြိုလှုံ ဘနေိုင်ဘနရြါတယ်။ အိမ်မရှိ

ဘတာ့လို့ အြေို အရမ်း၀မ်းနည်းပြီး စိတ်ဒဏ်ရာရဘန

တယ်” ဟုဘပြာပြြဲ့သည်။ 

လွိုင်ဘကာ်ပမို့နယ်၊ နွားလဝိုးဘကျးရောအုြ်စု၊ ဘမာ်ြျးီစုစည်းဘကျးရောတွင် မီးရှို့ ြျက်ေီးြံရသည့်ဘနအိမ်အား
၁၈.၉.၂၀၂၂ တွင်ဘတွ့ပမင်ရစဉ်။ (ဘဒသြံမှ ဘြးြို့သည်)



ကရင်နီပြည်မှ စစ်ဘေးဘရှာင် ပြည်သူများအား  အာဏာရှင်စစ်တြ်မှ အစုအပြုံလိုက်အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ပြတ်ပြင်းနှစ်ြတ်လည်ဘန့8

 ပြစ်စဉ်၌ အြမ်းြံရပြီး ပြန်လည်လွှတ်ဘပမာက်

လာဘသာ မိသားစုဝင်များနှင့် သူငယ်ြျင်းမှာ  ဦးဘစာ

ြလှယ်ြိုး ၆၂ နှစ်၊ ဘနာ်ဒီဇင်ောဘြာ ၂၅ နှစ်၊ ဘနာ်မှုးကြို

ဝါးဘြာ ၂၃ နှစ်၊ ဘနာ်ဗစ်တိုးရီးယား ၂၇ နှစ်၊ ဘနာ်အိမ်ဂျယ်

ဘြာ ၁၅ နှစ်တို့ ပြစ်သည်။

 Karenni Civil Soiety Network ၏ ၂၀၂၂ ြုနှစ် 

ဒီဇင်ော ၇ ရက်၊ အစီရင်ြံေုတ်ပြန်ြျက်အရအကကမ်းြက် 

စစ်တြ် အာဏာသိမ်းသည့် ၂၀၂၁ ြုနှစ် ဘြဘြာ်ဝါရီလ ၁ 

ရက်မှ  ၂၀၂၂  ြုနှစ် ဒီဇင်ော ၅ ရက်အေိ  လွိုင်ဘကာ်ပမို့

တွင် လူဘနအိမ်အြါအဝင် အဘောက်အဦးဘြါင်း ၁၀၁ ြု 

ြျက်ေီးေုံးရှုံးြဲ့ဘကကာင်း ေုတ်ပြန်ေားသည်။

  ၂၀၂၂ ြုနှစ် ဒီဇင်ော ၂၄ ရက်ဘန့တွင် တစ်နှစ်

ပြည့်ပြီပြစ်ဘသာ အကကမ်းြက်စစ်တြ်မှ ကျုးလွန်သည့်ြ

ရူးေိုပမို့ လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် မီးရှို့သတ်ပြတ်မှုကကီး

တွင် ဘလာ်ဂျာဘကျးရောမှ မြကူးမိုး ၂၀နှစ် (ရူြဘဗဒ ြေမ

နှစ်)နှင့် ဘမာင်ရှားရယ် ၁၈နှစ် (ဘကျာင်းသား) ဘမာင်နှစ်

မြကူမိုး၊ ြရူေိုပမို့နယ်၊ ဘလာဂျာဘကျးရောတွင် ၂၀၂၁ ြုနှစ် 
ဒီဇင်ောလ ၂၄ ရက်ဘန့ မီးရှို့သတ်ပြတ်ြံြဲ့ရသည်။

မ ၂ ဦး ဘသေုံးသွားသည့်ပြစ်စဉ်နှင့်ြတ်သက်၍ လွန်

ြဲ့သည့် ၂၀၂၁ ြုနှစ်တွင် မိသားစုဝင်များမှ “အြုလိုပြစ်

သွားတဲ့ ပြစ်ရြ်အဘြါ်မှာ နိုင်ငံတကာကို ဘပြာြျင်တာက

 တိုက်ြွဲမရှိေဲ၊ စစ်ဘေးဘမးပမန်းပြင်းမရှိေဲ  ဘတွ့သမျှလူ

ဘတွကို ောဘကကာင့် အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ပြတ်ရ

တာလဲ၊ ောဘကကာင့် ဒီဘလာက်ရက်စက် ယုတ်မာရတာ

လဲ၊ ောဘကကာင့် ဒီလိုပြစ် စဉ်ဘတွအဘြါ်မှာ အဘရးယူ 

ဘောင်ရေက်မှုဘတွမရှိတာလဲ” ဟု ဘမးြွန်းေုတ် ဘတာင်း

ေိုသွားသည်။ 

 ယြုနှစ် ၂၀၂၂ ြုနှစ်  ဒီဇင်ောလ ၅ ရက်တွင်မိြင်

ပြစ်သူနှင့် ပြန်လည်ေက်သွယ် ဘမးပမန်းကကည့်ရာတွင်

“ကျွန်မတို့ မိသားစုကဘတာ့ ေိုင်းနိုင်ငံတစ်ဘနရာကို

ဘရာက်ဘနတယ်။ တရားဝင်မဟုတ်လို့ ဘနရေိုင်ရတာ 

အေင်မဘပြေူး။ ကျွန်မရဲ့သားတစ်ဘယာက်နဲ့ သမီးတစ်

ဘယာက် ရက်ရက်စက်စက် လူမေန်စွာ မီးရှို့ သတ်ပြတ်

ြံြဲ့ရတာ။ ြုလက်ရှိဘတာ့ သမီးတစ်ဘယာက်ကျန်ဘန

ဘသးတယ်။ ကျွန်မရဲ့ကဘလးဘတွ မီးရှို့ သတ်ြံလိုက်ရ

ကတည်းက စိတ်ဒဏ်ရာရြဲ့ပြီး ကျန်းမာဘရးလည်း သိြ်

မဘကာင်းဘတာ့ အလုြ်လည်း ဘကာင်းဘကာင်း မလုြ်နိုင်

ဘတာ့ေူး။ သားအမိ ၂ဘယာက်ေဲနဲ့ အိမ်ငှားဘနရတာ လုံး

ဝအေင်မဘပြေူး။ စစ်ဘကာင်စီရဲ့ လုံးဝ လူသားမေန်တဲ့

 ရက်ရက်စက်စက် သတ်ပြတ်မှုကို ြံြဲ့ရတာ ဒီဇင်ောလ

ေိုရင် တနှစ်ပြည့်ပြီ။ သူတို့အတွက် ဥြဘဒအရ ော

တရားမျှတမှုမှ မရရှိဘသးေူး။”

 သက်ေိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူဘတွနဲ့ နိုင်ငံတကာ

အသိုင်းအဝိုင်းကို ကျွန်မတို့သားသမီးဘတွ အစုလိုက် 

အပြုံလိုက် အသတ်ြံရမှုအတွက် တရားမျှတမှုရရှိဘအာင်

လုြ်ဘောင်ဘြးြို့ ဘတာင်းေိုြျင်ြါတယ်။ ကျွန်မ ေိုင်း

နိုင်ငံဘရာက်ဘတာ့ နိုင်ငံပြားမှာ ြိုလှုံြွင့်ရြို့ UNHCR ကို

 စာြို့ဘြမယ့် ောအဘကကာင်းပြန်ြျက်မှ မရြါေူး။ ကျွန်မ

တို့အြက်အြဲ စိတ်ြိုင်းေိုင်ရာ ြံစားြျက်ဘတွကို ကုစား



ကရင်နီပြည်မှ စစ်ဘေးဘရှာင် ပြည်သူများအား  အာဏာရှင်စစ်တြ်မှ အစုအပြုံလိုက်အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ပြတ်ပြင်းနှစ်ြတ်လည်ဘန့ 9

ဘြးမယ့် လူသားြျင်းစာနာဘောက်ေား အကူအညီဘြး

တဲ့အြွဲ့ဘတွ မရှိဘတာ့ေူးလားလို့ ဘမးြျင်ြါတယ်။” ဟု

ဘပြာသည်။

 ေိုဘန့မှာြင် မီးရှို့ အသတ်ြံလိုက်ရဘသာဘနာက်

 ေြ် မိသားစုဝင်တစ်ဦးပြစ်သည့် လိမာရှားကို ဘမးပမန်း

ြျနိ်မှာဘတာ့ “ကျွန်မတို့မိသားစုဝင်ဘတွ ရက်ရက်စက် 

စက် မီးရှို့အသတ်ြံြဲ့ရတာ တစ်နှစ်ပြည့်ဘတာ့မှာ ပြစ်ဘြ

မယ့်၊ ောတရားမျှတမှုမရှိတဲ့ ကျွန်မတို့ပြည်နယ်မှာ လူ့

အြွင့်အဘရးြျ ိုးဘြာက်မှုဘတွက ြိုြို ေိုးလာဘနတယ်။  

အြွင့်အဘရးဘတွ  အများကကီးေုံးရှုံးသွားတယ်။ ြရီးသွား

ရင် ကယားပြည်နယ် မှတ်ြုံတင်ကိုင် ဘောင်ေားတဲ့ သူ

ေိုရင် လမ်းြရီးမှာ ြိုပြီးစစ်ဘမးြံရတယ်။ ဒီမှာက ကျန်း 

မာဘရးနဲ့   ြတ်သက်ပြီး   ဘေးဝါး  လုံဘလာက်မှုမရှိေူး။

 ေိုဘတာ့ ကျန်းမာဘရးနဲ့ြတ်သက်ပြီး ပမို့ကိုသွားမယ်ေို

ရင်လည်း ကားငှားသွားရတယ်။ ကားြလည်း ၁ သိန်းြွဲ

 ၂ သိန်းဝန်းကျင်  (အဘမရိကန်ဘဒါ်လာ ၃၅-၄၀) ဘြးရ

ဘတာ့ မသွားနိုင်ေူး။ 

 “ြညာဘရးနဲ့ြတ်သက်ရင်လည်း အြွင့်အဘရး

ဘတွ အများကကီးေုံးရှုံးသွားတယ်။ စားဝတ်ဘနဘရအတွက်

ကဘတာ့ အဘြက အလုြ်မျ ိုးစုံကို ကကိုးစားလုြ်ပြီး

ဘတာ့ မိသားစုကို ကူညီဘောက်ြံ့ဘြးတယ်။ ဒါဘြမယ့် 

တစ်ြါတဘလကျဘတာ့ အြက်အြဲ ရှိတယ်။ အသက်ဘမွး

ဝမ်းဘကကာင်းအလုြ်ကဘတာ့ ကျု ရံာ ကျြန်းလုြ်တယ်။ ဘေး

လည်းြတ်ဘရာင်းတယ်။ ေီယာေူးြွံဘတွ လိုက်ဝယ်

တယ်။ ဘတာင်ယာလုြ်ငန်း လုြ်မယ်ေိုရင်လည်း အြုက 

စစ်ဘရှာင်ေိုဘတာ့  ဘပမဘနရာက အေင်မဘပြေူး။ အဓိက

 အြက်အြဲကဘတာ့  ကျန်းမာဘရးြါေဲ။   အလှူရှင်အြွဲ့

က ြုံမှန်မ ဘောက်ြံ့နိုင်ဘတာ့ သူတို့ကိုအားကိုးပြီး မ

ဘမျှာ်လင်ေူး” ဟုေိုသည်။

 ေက်ပြီးဘပြာရာမှာ “ြုအြျနိ်မှာ ေယ်ဘနရာ

မှာြဲဘနဘန လှုံပြုံမှုမရှိေူးလို့ ြံစားရတယ်။ မီးရှို့

သတ်ပြတ်ြံရတာနဲ့ ြတ်သက်ပြီးဘတာ့ တရားမျှတမှု

အဘပြအဘနက ောမှမေူးြါေူး။ အစတုန်းကဘတာ့ 

ကယားပြည်နယ်   သတင်းရဲတြ်ြွဲ့   KYSP  က  စုံစမ်းမှု

ဘတွ၊ လုြ်ဘောင်မှုဘတွ တြျ ို ့ရှိြဲ့ဘြမယ့် အြုဘတာ့ ော

သတင်းမှ မကကားဘတာ့ေူး။ ေက်လက်လုြ်ဘောင်ဘန

သလား၊ မလုြ်ဘောင်ဘနေူးလားေိုတာ ကျွန်မ မသိရ

ြါေူး။ မိသားစုဝင်ဘတွအားလုံးက စစ်ဘေးဘရှာင်စြန်း

မှာြဲ ဘနကကရတယ်။ ဘနာက်လကျရင်ဘတာ့ အဘြရဲ့

ကျန်းမာဘရးအဘပြအဘနကကည့်ပြီး အေင်ဘပြရင် ေိုင်း

နိုင်ငံက ဒုက္ခသည်စြန်းြက်ကိုသွားြို့ စိတ်ကူးေား

တယ်။ သက်ေိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူဘတွြက်မှ တတ်နိုင်

ရင်ဘတာ့ ကျွန်မတို့ မိသားစုကို လုံပြုံတဲ့နိုင်ငံကို ြို့ဘြး

ရင်ဘကာင်းမယ်။ ကျမကလည်း ကျန်းမာဘရးဌာနကဘန 

CDM လုြ်ေားဘတာ့ ပြည်ြေွက်ြို့ကဘတာ့ အေင်မဘပြ

ဘမာင်ရှားရယ်၊ ြရူေိုပမို့နယ်၊ ဘလာဂျာဘကျးရောတွင်
၂၀၂၁ ြုနှစ် ဒီဇင်ောလ ၂၄ ရက်ဘန့ မီးရှို့သတ်ပြတ်ြံြဲ့ရ
သည်။



ကရင်နီပြည်မှ စစ်ဘေးဘရှာင် ပြည်သူများအား  အာဏာရှင်စစ်တြ်မှ အစုအပြုံလိုက်အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ပြတ်ပြင်းနှစ်ြတ်လည်ဘန့10

ပြန်ေူး။ မိေလည်း အသက်ကကီးပြီး ကျန်းမာဘရးလည်း 

မဘကာင်းေူးေိုဘတာ့ စိတ်ြျလုံပြုံတဲ့နိုင်ငံမှာအဘပြြျပြီး 

မိေကိုလုြ် ဘကျွး ြျင်တယ်” ဟုေိုသည်။

(က) ကယား (ကရင်နီ) စစ်ဘေးဘရှာင်ပြည်သူများ၏(က) ကယား (ကရင်နီ) စစ်ဘေးဘရှာင်ပြည်သူများ၏

 ြညာဘရးအဘပြအဘန ြညာဘရးအဘပြအဘန

 လူတိုင်းလွတ်လြ်စွာ သင်ယူနိုင်၊ ြံစားနိုင်သည့်

ြညာဘရးသည် ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်မှ စစ်ဘေး

ဘရှာင် ပြည်သူများအတွက် မလွတ်လြ်သည့်ကကားမှ

အြက်အြဲများစွာပြင့် သင်ယူဘနကကရသည်။ စစ်ဘရှာင်

စြန်းများတွင် ကိုယ်ေူကိုယ်ေ စာသင်ဘကျာင်းများ

ြွင့်လှစ်ေားပြီး CDM ဘကျာင်းေရာ၊ ေရာမများပြင့်

သင်ကကားဘြးဘနသည်။၁ ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်တွင်

စာသင်ကကားဘြးနိုင်ဘသာဘကျာင်းဘြါင်း ၂၀၀ ရှိပြီး၊ ဒီး

ဘမာ့ေို၊  ြရူးေိုနှင့် မယ်စဲ့ပမို့နယ်များတွင် ြွင့်လှစ်ေား

ကာ ဘကျာင်းသူ၊ ဘကျာင်းသား ၂၀၀၀၀ ဘကျာ်ကို ြညာ

 သင်ကကားဘြးဘနသည်ဟု  ကယား(ကရင်နီ)  ပြည်နယ်

လုံးေိုင်ရာ အဘပြြံြညာေရာများ သမဂ္ဂမှ ကန္တာရဝတီ 

တိုင်း(မ်)သို့ ဘပြာေိုေားသည်။ 

 ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ် အတိုင်ြင်ြံဘကာင်စီ

(KSCC) မှလည်း ြညာဘရးဘကာ်မတီြွဲ့ စည်းေားတာ

ပြီး ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်၏ ြညာဘရးေိုင်ရာလို

 အြ်ြျက်များကို ပြည့်ေီးဘြးနိုင်ရန်၊ ြက်ဒရယ်ဒီမိုက

ဘရစီြညာဘရးမှုဝါဒ ဘရးေွဲြျမှတ်သည့် လုြ်ငန်းများ

တွင် ြူးဘြါင်းဘောင်ရေက်နိုင်ရန်နှင့် ကယား(ကရင်နီ) 

အမျ ိုးသားြညာဘရးစနစ်နှင့်  မူဝါဒများ  ဘြါ်ေွန်းလာ

ရန်အတွက် ြွဲ့စည်းေားဘကကာင်း၊ ေို့ဘကကာင့် KSCC 

အဘနပြင့် ကကားကာလြညာဘရးနှင့် လုြ်ငန်းများကို

၁။ https://mmpeacemonitor.org/311016/
၂။ https://www.bnionline.net/mm/news-90722

အသိအမှတ်ပြုဘကကာင်း၊ အသွင်ကူးဘပြာင်းဘရး ကာလ

နှင့် အနာဂတ် ြက်ဒရယ်တည်ဘောက်ဘရးကာလ တွင်

ကဘလးများ၏ စာတတ်ဘပမာက်မှုနှင့် ကိုယ်ရည် ကိုယ်

ဘသွးများကို ပြန်လည်ေန်းစစ်အကဲပြတ်ပြီး အသက် 

အရေယ်နှင့်   ကိုက်ညီသည့်  အတန်းြညာ သင်ယူမှုများ

အေင်သင့်ပြစ်ဘစရန် ကုစားဘောင်ရေက်သွားမည်ဟု

 ၂၀၂၂  ြုနှစ်  ဘမလ ၁၃ ရက်ဘန့တွင်  ေုတ်ပြန်ဘကကပငာ

ေားသည်။ 

 ပမန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ဘကျာင်းေရာ၊ ေရာမ 

၄၃၀၀၀၀ ရှိသည့်အနက် ၁၅၀၀၀၀ ြန့်မှာ CDM လှုြ်ရှား

 မှု တွင်ြါဝင်ဘနသည်။ Karenni Civil Soiety Network 

၏ ၂၀၂၂ြုနှစ် ဒီဇင်ော ၇ရက်ဘန့ ေုတ်ပြန်ြျက်အရ

အကကမ်းြက်စစ်တြ် အာဏာသိမ်းသည့် ဘြဘြာ်ဝါရီလ

 ၁ ရက်၊ ၂၀၂၁ မှ ဒီဇင်ော ၅ရ က်၊ ၂၀၂၂ အေိ ကယား

(ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင် CDM လှုြ်ရှားမှုတွင် ြါဝင်

ဘသာဘကကာင့် အကကမ်းြက်စစ် ဘကာင်စီမှ အလုြ်ေုတ်

ြယ်ေားသည့် ဘကျာင်းေရာ၊ ေရာမဘြါင်း ၂၆၂၃ ဦး ရှိ

သည်ဟု ေုတ်ပြန်ေားသည်။

(ြ) ကယား (ကရင်နီ) စစ်ဘေးဘရှာင်ပြည်သူများ၏ (ြ) ကယား (ကရင်နီ) စစ်ဘေးဘရှာင်ပြည်သူများ၏ 

ကျန်းမာဘရးအဘပြအဘနကျန်းမာဘရးအဘပြအဘန

 တုိက်ြဲွများ ပြင်းေန်လာသည်နှင့်အမျှစစ်ဘေး

ဘရှာင်ဦးဘရ တုိးလာသည်နှင့်အတူ ရင်ေုိင်ရသည့်ဘနာက်

ေက်တဲွပြဿနာမှာ  ကျန်းမာဘရးြင်  ပြစ်သည်။ ကယား  

(ကရင်နီ) စစ်ဘရှာင်စြန်းများတွင် ဘေးဝါးအလံုအဘလာက်

မရိှပြင်း၊ ဘေးဝါးများဘေးအေအမတန် ကကီးပမင့်ဘနပြင်းနှင့်

သယ်ယူြ့ုိဘောင်ရာတွင်လည်း အကကမ်းြက်စစ်ဘကာင်စီ၏

 စစ်ဘေးြမ်းေီးပြင်း  စသည့်  အဘကကာင်းတရားများသည် 

ကျန်းမာဘရးပြဿနာကုိ  အဓိကပြစ်ဘစသည်။၂  အကကမ်းစစ်

 တြ် မတရား အာဏာသိမ်းပြီးသည့်   အြျန်ိမှစ၍  တုိက်ြဲွ

https://mmpeacemonitor.org/311016/


ကရင်နီပြည်မှ စစ်ဘေးဘရှာင် ပြည်သူများအား  အာဏာရှင်စစ်တြ်မှ အစုအပြုံလိုက်အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ပြတ်ပြင်းနှစ်ြတ်လည်ဘန့ 11

ဘကကာင့်စစ်ဘရှာင်ဘနရသည့် အရြ်သားပြည်သူများသည် 

ကျန်းမာဘရး ဘစာင့်ဘရှာက်မှု  မရရိှဘသာဘကကာင့် မဘသသင့်

ြဲဘသေံုးသွားသည့် ကဘလးငယ်များနှင့် မိြင်များရိှဘနသည်

ဟု အမျ ိုးသမီးအဘရး ဘောင်ရေက်ဘနသူ လှမူြုိးမှ ဘပြာေုိြ့ဲ

သည်။ စစ်ဘရှာင်များသည် ကယား (ကရင်နီ)ပြည် နယ် တွင် 

ပြန့်ကျဲဘနဘသာဘကကာင့်   စစ်ဘရှာင်ပြည်သူ  ၃၅ ရာြိုင်နှုန်း

သာ ကျန်းမာဘရး ဝန်ဘောင်မှုရရှိပြီး ၆၅ ရာြိုင်နှုန်းမှာ

ကျန်းမာဘရးဘစာင့်ဘရှာက်မှု လိုအြ်ဘနေဲ ပြစ်ဘကကာင်း 

လူေုကျန်းမာဘရးနှင့် ြွံ့ပြိုးဘရးကွန်ယက် CHDN ဒါရိုက် 

တာြိလစ်မှလည်း ဘပြာေိုေားသည်။၃

 လွန်ြဲ့သည့်  ၂၀၂၂ ြုနှစ် ဘအာက်တိုောလတွင်

လည်း ဒီးဘမာ့ေိုတွင် စစ်ဘရှာင်ပြည်သူများအတွက် ြွင့်

လှစ်ေားရှိသည့် ကိုဗစ်စင်တာ၌ လိုအြ်ဘသာ ဘေးဝါး

များ၊ PPE ဝတ်စုံများနှင့် ဘအာက်ေီဂျင် သယ်ယူရန်

အြက်အြဲပြစ်ြဲ့ရသည်။ အေယ်ဘကကာင့်ေိုဘသာ် ဘေး 

ဝါးသယ်ယူသည့်  လမ်းဘကကာင်းများတွင်  အကကမ်းြက် 

စစ်တြ်၏   စစ်ဘေးြမ်းေီးမှုများ   ရှိြဲ့ဘသာဘကကာင့်ပြစ် 

သည်ဟု ကယား (ကရင်နီ) လူမှုအြွဲ့အစည်းေက်မှ ဘပြာ 

ေိုြဲ့သည်။   ေိုမျှမက  စစ်ဘေးဘရှာင်    ကဘလးငယ်များ

၃။ https://www.bnionline.net/mm/news-90722
၄။ http://bitly.ws/xumN

တွင် ရာသီတုြ်ဘကွး၊ ဘောင်းတွင်း၌ အဘနွးေည်များ

အလုံအဘလာက် မရှိပြင်းဘကကာင့် အဘအးမိြျားနာပြင်း

ြန်းနာရင်ကကြ်ပြစ်ပြင်းနှင့်အတူ ဝမ်းြျက်၊ ဝမ်းဘလျှာမှု

များလည်း အပြစ်များဘနသည်။  ေို့ဘကကာင့် လက်ရှိတွင် 

ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ် အတိုင်ြင်ြံဘကာင်စီ KSCC 

မှ လည်း ကယားပြည်နယ်ရှိ စစ်ဘေးဘရှာင်ပြည်သူများ

အား ကျန်းမာဘရးဝန်ဘောင်ဘြးနိုင်ရန် ဘရေ့လျားအြွဲ့

များပြင့် ကုသဘြးဘနသကဲ့သို့၊ ဘေးဝါးများ ရရှိနိုင်ဘရး

အတွက်လည်း ကကိုးစားလုြ်ဘောင်ဘနဘကကာင်း သတင်း

ေုတ်ပြန်ေားသည်။

 စစ်ဘရှာင်ပြည်သူများေဲတွင် ဘနာက်ေြ်ြံစာဘန

ရသည်မှာ စိတ်ကျန်းမာဘရး ြျ ို့ယွင်းဘနပြင်းပြစ်သည်။

အကကမ်းြက်စစ်တြ် မတရား အာဏာသိမ်းပြီးပြည်သူ 

များ၏  အိုးအိမ်ြစ္စည်းများကုိ ြိုးယူ ြျက်ေီးပြင်းနှင့်မီး

တင်ရှို့ပြင်းများဘကကာင့် ပြစ်ဘြါ်လာသည့်စိတ်ြိုင်းေိုင် 

ရာေိြိုက်  ြံစားရပြင်းပြစ်သည်။  ေို့ဘကကာင့်  အာဏာ 

သိမ်းပြီး  ဘနာက်ေက်တွဲ ပြစ်ဘြါ်လာသည့်  တိုက်ြွဲ ြဋိ 

ြက္ခများဘကကာင့် အိုးအိမ်မဲ့ပြစ်ဘနရသည့် လူဦး ဘရ၏ ၃၀ 

ရာြိုင်နှုန်းသည်  စိတ်ကျန်းမာဘရးြျ ို ့ယွင်းသည့်  ဒဏ်ကို 

ြံစားဘနရဘကကာင်း   လူ့အြွင့်အဘရး  မှတ်တမ်းကွန်ရက် 

(ပမန်မာနိုင်ငံ)၏  အြွဲ့၀င်အြွဲ့အစည်းပြစ်ဘသာ နိုင်ငံဘရး

ဟိုဝမ်စစ်ဘရှာင်စြန်းအုြ်စု ြင်ဝါးရုံစြန်းတွင် ကကားကာလ ကိုယ်ေူကိုယ်ေ အဘပြြံြညာ မူလတန်း ဘကျာင်းေင်းြွဲြုံ 

https://www.bnionline.net/mm/news-90722
http://bitly.ws/xumN


ကရင်နီပြည်မှ စစ်ဘေးဘရှာင် ပြည်သူများအား  အာဏာရှင်စစ်တြ်မှ အစုအပြုံလိုက်အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ပြတ်ပြင်းနှစ်ြတ်လည်ဘန့12

အကျဉ်းသားများ ကူညီဘစာင့်ဘရှာက်ဘရးအသင်း (AAPP)

မှ ၂၀၂၂ ြုနှစ် ဒီဇင်ောလ ၅ ရက်ဘန့တွင် ေုတ်ပြန်ေား 

သည်။၄  

(ဂ) ကယား (ကရင်နီ) စစ်ဘေးဘရှာင်ပြည်သူများ၏ (ဂ) ကယား (ကရင်နီ) စစ်ဘေးဘရှာင်ပြည်သူများ၏ 

လူမှုစီးြွားဘရးအဘပြအဘနလူမှုစီးြွားဘရးအဘပြအဘန

 ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင် အကကမ်းြက်

စစ်တြ်အာဏာသိမ်း ြျနိ်မှစ၍ ပြည်သူမျာ၏ လူမှု

စီးြွားဘရးသည် ြျွတ်ပြုံကျသွားသည်။ ကယား (ကရင်နီ) 

လူ အြွင့်အဘရးဒါရိုက်တာ  ကိုဗညား  ဒီဗွီေီသို့ ဘပြာေိုြဲ့

သည့်   စကားများမှ     ဘကာက်နုတ် တင်ပြရမည်ေိုလျှင် 

“အာ ဏာသိမ်း ဘနာက်ေက်တွဲ ပြဿနာဘကကာင့် ကယား

(ကရင်နီ)မှာ လူမှုစီးြွားဘရးဟာ ြျက်သုန်းသွားရတယ်။ 

တစ်ြျနိ်တုန်းက ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ယာနဲ့ တအားကကီးြျမ်း

 သာသည့်   ြုံစံမဟုတ်သည့်တိုင်   လုြ်ကိုင်စားဘသာက်

ြို့ အတွက် ဘပမယာဘြါ်မှာ လုြ်ကိုင်စားဘသာက်နိုင်တဲ့

လူဘတွရှိတယ်။ စီးြွားဘရးြုံစံမျ ိုးနဲ့ လည်ြတ်နိုင်သည့်

၂၀၂၁ ြုနှစ် ဘြဘြာ်ဝါရီ ၁ ရက်ဘန့ အကကမ်းြက်စစ်တြ် အာဏာသိမ်းပြီးြျနိ်မှ ၂၀၂၂ ဒီဇင်ောလ ၁၈ ရက်ဘန့ေိ

၂၈၈၂၈၈

၃၃၄၃၃၄

၃၁၅၃၁၅

သတ်ြျက်ြံြဲ့ရသူဘြါင်း

ြမ်းေီးေိမ်းသိမ်းြံရသူဘြါင်း

ေိြိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူဘြါင်း

အဘပြအဘနမှ IDPs အဘပြအဘနကို ဘရာက်ရှိသွားဘတာ့

 စားဝတ်ဘနဘရးအတွက် ေိြိုက်မှုဘတွရှိြဲ့သည်”ဟုဘပြာ

 ေိုေားသည်။  ေို့အပြင်  လူ့အြွင့်အဘရး  ေုံးရှုံးမှုများ

ပြစ်သည့် လယ်ယာဘပမလုြ်ကိုင်လို့မရတာ၊ ကဘလးငယ်

ဘတွစာမသင်ရတာ၊ ရိုးရာဓဘလ့ြွဲဘတွ လုြ်ဘောင်ြွင့်မ

ရဘတာ့တာအပြင် ကျန်းမာဘရးအတွက် ဘေးကုသြို့ရန် 

ဘေးရုံ၊ ဘေးြန်း များသို့ သွားလို့မရနိုင်သည့် အဘပြအဘန

ဘတွပြစ်ဘကကာင်း ေြ်ဘလာင်းဘပြာေိုြဲ့သည်။

 ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင် လယ်ယာလုြ် 

ငန်းများနှင့်   အပြားဘသာ  လုြ်ငန်းများ  လုြ်ဘောင်နိုင်

ပြင်း မရှိဘတာ့၍ အလုြ်အကိုင် ရှားြါးသည့် ပြဿနာ ပမင့်

မားလာသည်။ အလုြ်အကိုင်ရှားြါလာပြင်းနှင့်အတူ ြိုး

ဝှက်မှုများလည်း များလာြဲ့သည်။ အမည်မဘြာ်လိုသည့်

လုြ်ငန်းရှင်တစ်ဦးမှ သူမ၏ သွြ်ပြားစက်ရုံမှာလည်ြတ်

၍ မရဘတာ့ဘလာက်ဘအာင် အကုန်ြျက်ေီးယူဘောင်

သွားပြင်း ြံြဲ့ရဘကကာင်းကို ယြုကဲ့သို့ဘပြပြြဲ့သည်။         

“တိုက်ြွဲပြစ်ဘနတာကို ြိုးရဲတဲ့သူက စစ်တြ်နဲ့ေက်စြ်

တဲ့သူဘတွေဲပြစ်မှာဘြါ့။ ကားနဲ့ကိုတင်ပြန်ကကတာ။ ရိုးရိုး

ြိုးယူတာမဟုတ်ေဲ အကုန်ြျက်ေီးပြီးမှ ယူသွားြဲ့တာ။
၄။ http://bitly.ws/xumN

KCSN မှ အြျက်လက်များကို ရယူဘြာ်ပြေားြါသည်။

http://bitly.ws/xumN


ကရင်နီပြည်မှ စစ်ဘေးဘရှာင် ပြည်သူများအား  အာဏာရှင်စစ်တြ်မှ အစုအပြုံလိုက်အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ပြတ်ပြင်းနှစ်ြတ်လည်ဘန့ 13

 အြုဘတာ့ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံြဲ့တာဘတွကအလဟသပြစ်ကုန်

ပြီ။ အရင်တုန်းက တစ်ရက် သွြ်မဘရာင်းရေူးေိုရင်

 အနည်းေုံး သိန်း ၆၀၊ ၇၀ ၀န်းကျင်ဘရာင်းရတယ်။  အိမ်

ကလည်းလက်နက်ကကီးေိေားတယ်။ ဘနာက်ေြ်ရှိတဲ့

စက်ရုံတစ်ရုံကလည်း တိုက်ြွဲဘတွဘကကာင့် မလည်ြတ်

နိုင်ေူး။ အရမ်းြံစားရတယ်။ တစ်သက်လုံးကကိုးစားလုြ် 

ကိုင်သမျှ အာဏာမက်တဲ့လူတစ်စုဘကကာင့် ေဝဘတွအား

 လုံး ဘဇာက်ေိုးပြစ်ြဲ့ရသည်ဟု” သူမ၏ပြစ်ရြ်ကိုဘပြာြဲ့

သည်။ 

 ေို့အပြင် ဘနာက်ေြ်ဘဒသြံတစ်ဦးမှ “ကျဘတာ်

က ဘမာ်ြျးီကို ကုန်ြစ္စည်းြို့တယ်။ အာဏာမသိမ်းြင်

စီးြွားဘရးအေင်ဘပြဘြမဲ့ အာဏာသိမ်းပြီးဘနာက်ြိုင်း

ဘတာ့ ဝင်ဘငွတွ အများကကီးဘလျာ့သွားတယ်။ သတ်မှတ်

ေားတဲ့ရက်မှာေဲ ြရီးေွက်ရတယ်။ ကားေွက်တဲ့ရက်

ေိုရင်လည်း လမ်းမှာ တိုက်ြွဲများပြစ်မလားေိုပြီး စိုးရိမ်

ေိတ်လန့်မှုနဲ့ သွားဘနရတယ်။ ဝမ်းဘရးနဲ့ သားသမီးဘတွ

ကို ရှာဘြွဘကျွးဘမွးြို့ကလည်းရှိဘသးဘတာ့ စွန့်စားပြီး

သွားရတာြါေဲ။ ကားတစ်စီးကို ေန်အိတ် ၁၀ အိတ်ေဲ

တင်ြွင့်ပြုတယ်။ အဲ့ဒါကို ၁၁ အိတ်တင်မိလို့ ကျဘတာ့

ကား အြမ်းြံရတဲ့အပြင် ယာဉ်ဘမာင်းလည်း ေိုးကကိတ်ြံ

ြဲ့ရတယ်။ ကျဘတာ့ကားကို ၁၃ သိန်း (အမရိကန်ဘဒါ်လာ

 ၄၀၀ ၀န်းကျင်)  နဲ့ ပြန်ဘရေးြဲ့ရတယ်”ဟု ဘစာအယ်             

(အမည်လွဲ)မှ ၎င်း၏ အဘတွ့အကကုံကိုဘပြာပြြဲ့သည်။ 

 ပမန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအရ စစ်တြ်

အာဏာသိမ်းပြင်းနှင့် ကိုဗစ်ပြဿနာများဘကကာင့် လူဦး 

ဘရ ၁.၆ သန်းသည် အလုြ်အကိုင်လက်မဲ့  ပြစ်ဘနသည်

ဟု ၂၀၂၂ြုနှစ် နှစ်ဦးြိုင်းတွင် ILO အပြည်ပြည်ေိုင်ရာ

အလုြ်သမားဘရးရာ အြွဲ့မှ ေုတ်ပြန်ေားသည်။ တ

ေက်မှာတည်းမှာြင် အကကမ်းြက်စစ်တြ်၏ ေိုးစစ်

ေင်တိုက်ြိုက်မှုများဘကကာင့် ကုန်ဘေးနှုန်းများလည်း

အေမတန်ကကီးပမင့်လာသည်။ ၂၀၂၂ ြုနှစ် ဒီဇင်ောလ

တွင် လွိုင်ဘကာ်ပမို့၏ စားဘသာက်ကုန်ဘေးနှုန်း များမှာ

ဘရှေေိုဘြါ်ေန်းတစ်ပြည်လျှင် ၄၁၀၀ ကျြ်နှင့် ငစိန်ေန်

တစ်ပြည်လျှင် ၂၅၀၀ ကျြ် ေိရှိဘနသည်။ အသားဘေးေို

လျှင်လည်း ဘဒသကကက်သား တစ်ြိဿာ ၁၄၀၀၀ကျြ်၊ 

ဝက်သား တစ်ြိဿာ ၁၅၀၀၀ကျြ်ေိရှိသည်။ ေို့အပြင်

စက်သုံးေီများလည်း ပြတ်လြ်လာမည့် အဘနအေား

ရှိဘသာဘကကာင့် အကန့်အသတ်ပြင့်သာ ဘရာင်းြျဘြး

ရာ ၂၀၂၂ ြုနှစ် ကသဂုတ်လမှစပြီး ဓါတ်ေီတစ်လီတာ

လျှင် ၅၅၀၀ ကျြ်အေိ ဘရာင်းြျလျှက်ရှိဘကကာင်း ဘဒသ

တွင်းသတင်းများအရ သိရသည်။ ေို့ဘကကာင့် လူမှုစီးြွါး

အေင်ဘပြဘရးအတွက် အြျ ို ့ဘသာလူငယ်များမှာ မိမိတို့

၏ဘမွးရြ်ဘပမဌာဘနကို မစွန့်ြွါြျင်ြဲ စွန့်ြွါပြီး တစ်ြက်

နိုင်ငံ အိမ်းနီးြျင်း ေိုင်းနိုင်ငံသို့ တရားမဝင်လမ်းနှင့် 

တရားဝင်ဘသာနည်းလမ်းများပြင့်ြါ အလုြ်လုြ်ကိုင်ရန် 

အသီးသီးေွက်ြွါကကသည်။ 

“တိုက်ြွဲပြစ်ဘနတာကို “တိုက်ြွဲပြစ်ဘနတာကို 

ြိုးရဲတဲ့သူက စစ်တြ်နဲ့ြိုးရဲတဲ့သူက စစ်တြ်နဲ့

ေက်စြ်တဲ့သူဘတွေဲ ပြစ်မှာဘြါ့။ ေက်စြ်တဲ့သူဘတွေဲ ပြစ်မှာဘြါ့။ 

ကားနဲ့ကိုတင်ပြန်ကကတာ။ ကားနဲ့ကိုတင်ပြန်ကကတာ။ 

ရိုးရိုး ြိုးယူတာမဟုတ်ေဲ ရိုးရိုး ြိုးယူတာမဟုတ်ေဲ 

အကုန်ြျက်ေီးပြီးမှ အကုန်ြျက်ေီးပြီးမှ 

ယူသွားြဲ့တာ။”ယူသွားြဲ့တာ။”



ကရင်နီပြည်မှ စစ်ဘေးဘရှာင် ပြည်သူများအား  အာဏာရှင်စစ်တြ်မှ အစုအပြုံလိုက်အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ပြတ်ပြင်းနှစ်ြတ်လည်ဘန့14

 အြျုြ်အားပြင့် ေိုရဘသာ် ပမန်မာနိုင်ငံတွင် 

အကကမ်းြက်စစ်ဘြါင်းဘောင် မင်းဘအာင်လှိုင် ဦးဘောင်

သည့် အကကမ်းြက်စစ်တြ်သည် တိုင်းပြည်အာဏာကို

မတရားဘသာနည်းလမ်းပြင့် သိမ်းြိုက်ြဲ့သည်မှာ ယြု

ေိုလျှင် ၂နှစ်နီးြါး ရှိလာဘနပြီပြစ်သည်။ လူမေန်သည့်

လုြ်ရြ်များပြင့် ပြည်သူများအား အဘကကာက်တရားပြင့်

အုြ်ြျုြ်ရန် ကကိုးစားလုြ်ဘောင်ဘနသည်မှာ အားလုံး

အသိြင်ပြစ်သည်။ အကကမ်းြက်စစ်တြ်၏ လူ့ြွင့်အဘရး

ြျ ိုးဘြာက်မှုများကို ကမ္ဘာသိြင်ပြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ကုလ 

သမဂ္ဂနှင့်  အဘနာက်နိုင်ငံများနှင့်  ဘဒသတွင်း  အာစီယံ

နိုင်ငံများ၏ အကကမ်းြက်စစ်တြ်အဘြါ် လက်ဘတွ့ကျ

ကျအဘရးယူ ဘောင်ရေက်မှုများမရှိသည့်အတွက် ပမန်မာ

ပြည်သူများ အားမလို အားမရပြစ်ကကရသည်။  

 အကကမ်းြက် စစ်ဘကာင်စီသည် အရြ်သားများ

ကို အကာအကွယ်ဘြးပြင်းနှင့်ေိုင်ဘသာ ဂျနီဗာကွန်ဗင်း

 ရှင်း၏ ြုဒ်မ (၃) ၁(က) တွင် ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်စွာ

ညှင်းြန်းနှိြ်စက်ပြင်း၊ ြုံစံမျ ိုးစုံပြင့် လူသတ်ပြင်း၊ ဓား

စာ ြံြမ်းစီးပြင်း၊ မျက်ကွယ်တွင် ကွြ်မျက်မိန့်ြျမှတ်

ပြင်းနှင့် စစ်ရာဇဝတ်ဘပမာက်သည့် ပမို့၊ ရောလူဘနအိမ် 

အဘောက်အဦးများကိုြျက်စီပြင်းကို ကျုးလွန်ဘနသည်။

၅ ေို့အပြင်  ကုလသမဂ္ဂမှ ြျမှတ်ေားဘသာ၆  အပြည်ပြည် 

ေိုင်ရာ လူ့အြွင့်အဘရးဘကကပငာစာတမ်း ြုဒ်မ-၃ လူတိုင်း

လွတ်လြ်စွာ အသက်ရှင်ြွင့်နှင့်  လုံပြုံမှုရှိရမည်အြါ 

အဝင် ြုဒ်မ-၅ ညှဉ်းြမ်းနှိြ်စက်ပြင်း၊ ြုဒ်မ-၉ ဥြဘဒအရ

မဟုတ်ဘသာ ြမ်းေီးပြင်း၊ ြျုြ်ဘနှာင်ပြင်း အစရှိဘသာ 

နိုင်ငံတကာဥြဘဒများကို   ြျ ိုးဘြာက်ဘနသည့်  ပမန်မာ 

အကကမ်းြက်စစ်တြ်အား   ြိုမို  ေိဘရာက်ပြင်းေန်သည့် 

အဘရးယူဘောင်ရေက်မှုမျ ိုး  အဘကာင်အေည်   မဘြာ်နိုင် 

သည်မှာ လွန်စွာမှ အံ့ဩစရာဘကာင်းဘနသည်။  

 

 မည်သို့ြင်ရှိဘစကာမှု အာဏာသိမ်းစစ်အုြ်စု၏ 

ပြည်သူလူေုအဘြါ်    အကကမ်းြက်နှိြ်စက်    သတ်ပြတ်

ဘနမှုများကို   ပြည်သူတရြ်လုံးက ပငိမ်ြံမဘနြဲ နိုင်ငံတ

ဝန်းရှိ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တြ်၊ ပြည်သူ့ကာ

ကွယ်တြ်များနှင့်တူ ေက်လက်၍ ြုြံဘတာ်လှန်ဘနရဦး 

မည်ပြစ်သည်။ အေူးသပြင့် ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်

တွင် အကကမ်းြက်စစ်တြ်၏ လူမေန်သည့် ရက်စက်မှု

များ ြံစားဘနကကရပြီး၊ အပြစ်မဲ့ပြည်သူလူေု၊ ကဘလးနှင့် 

အမျ ိုးသမီးများြါမကျန်   အစုလိုက်   အပြုံလိုက်ြမ်းေီး

ြျုြ်ဘနှာင်ပြီး မီးတင်ရှို့ သတ်ပြတ်ြဲ့သည်မှာ မည်သည့်

လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကမှ  လက်မြံနိုင်သည့် ဘကကကွဲဝမ်း

 နည်းြွယ် ပြစ်စဉ်တစ်ြုပြစ်သည်။ ေို့ဘကကာင့် လူသား

မျ ိုးနွယ်အဘြါ် ကျူးလွန်သည့်ရာဇဝတ်မှု (Crime 

Against Humanity) ပြစ်သည့် လူသတ်ပြတ်ပြင်း၊ ြမ်း

 ေီးြျုြ်ဘနှာင်ပြင်း၊ ညှင်းြန်းနှိြ်စက်ပြင်း၊ သိလျက်နှင်

အစာဘရစာ ပြတ်လြ်ဘစပြင်းစသည့် ရာဇဝတ်မှုများ

ကို ကျုးလွန်ဘနသည့် တာဝန်ရှိ အကကမ်းြက်စစ်တြ်မှ

တာဝန်ရှိသူများကို နိုင်ငံတကာမှ ပြတ်ပြတ်သားသား 

ြမ်းေီး အဘရးယူသင့်သည်။

 ဤဘနရာတွင် အသွင်ကူးဘပြာင်းဘရးကာလ

တရားမျှတမှုေိုင်ရာ (Transitional Justice) ယန္တယား

သည် အင်မတန်မှ အဘရးကကီးသည့်ကဏ္ဍပြစ်သည်။

အသွင်ကူဘပြာင်းဘရး တရားမျှတမှုေိုသည်မှာ တရားစွဲ

 ေိုအပြစ်ဘြးပြင်းနှင့် ပြစ်မှုကျုးလွန်သူများ  အဘြါ်သာ

 တာ၀န်ယူ တာ၀န်ြံြိုင်းဘစပြင်းသာမဟုတ်ေဲ  နစ်နာသူ 

များကို ပြည်လည် ကုစားဘြးဘလျာ်ပြင်း၊ လူ့အြွင့်အဘရး

ြျ ိုးဘြာက်ြံရသည့် အမှန်တရားအဘြါ် အသိအမှတ်ပြု

၅။ https://www.un.org/en/genocideprevention/
documents/atrocity-crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf

၆။ https://www.un.org/en/ about-us/universal-
declaration-of-human-rights

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf
https://www.un.org/en/ about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/en/ about-us/universal-declaration-of-human-rights
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ပြင်းနှင့် ဝန်ြံပြင်းလည်းြါဝင်သကဲ့သို့ ဘနာက်တစ်ကကိမ်

ေြ်မံမပြစ်ြွါးဘစရန် အာမြံသည့် အြွဲ့အစည်းေိုင်ရာ

ပြုပြင်ဘပြာင်းလဲဘရးတို့ ြါဝင်သည်။ ေို့ဘကကာင့် လူ့

အြွင့်အဘရး မှတ်တမ်းကွန်ရက်(ပမန်မာနိုင်ငံ)၏ အြွဲ့၀င်

အြွဲ့အစည်းများသည် လူ့အြွင့်အဘရး ြျ ိုးဘြာက်မှု

အြျက်အလက် မှတ်တမ်းများကို အြက်အြဲများကကား

မှ ဘကာက်ယူကာ အမှန်တရား၊ တရားမျှတမှု၊ ပြန်လည်

ကုစားဘြးဘလျာ်မှုနှင့် အြွဲ့အစည်းေိုင်ရာ ပြုပြင်ဘပြာင်း 

လဲဘရးတို့အတွက် ကကိုးြမ်းဘောင်ရေက်ဘနကကသည်။ 

1 eSpfjynfh
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ဓါတ်ြုံ - Karenni Generation Youth
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Email : office@nd-burma.org 
website : www.nd-burma.org

ကရင်နီပြည်မှ စစ်ဘေးဘရှာင် ပြည်သူများအား 

အာဏာရှင်စစ်တြ်မှ အစုအပြုံလိုက်

အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ပြတ်ပြင်း

နှစ်ြတ်လည်ဘန့ ဒီဇင်ော ၂၄ ရက်။


