
 
၂၀၂၂ ခ%&'စ ်ဒဇီငဘ်ာလ ၂၇ ရက ် 

 
၂၀၂၁ ခ%&'စ၊် ဒဇီငဘ်ာလ (၂၄) ရကေ်န ့ ြမနမ်ာစေံတာ်ချိန ် နနံက ် (၁၁:၃၀) နာရီခန ့တ်ငွ ် ကရငန်ြီပည ်

ဖHIဆိ%KမိLMနယ ် အေနာကဘ်ကြ်ခမ်းQ'ိ မိ%ဆိ%ေကျးရွာအနးီသိ% ့ နယေ်ြမQ'ငး်လငး်ေရးအတကွ ်

ထိ%းစစဆ်ငလ်ာေသာ အာဏာသမ်ိး အUကမ်းဖကစ်စအ်%ပ်စ%၏ တပ်မ (၆၆) လကေ်အာကQ်'ိ ခမရ 

(၁၀၈) ဦးေဆာင ် စစေ်Uကာငး်မ' အမျိLးသမီး&'င့ ် အသကမ်ြပည့ေ်သးေသာ ကေလးသIငယမ်ျား 

အပါအ၀င ်အြပစမဲ် ့ရွာသI၊ ရွာသား (၄၀) ဦးခန ့အ်ား ဖမ်းဆးီသာွးခဲK့ပီး ၎ငး်တိ%က့ိ% ယာဥ်များေပ^တငွ ်

ေနာကြ်ပန_်ကLိးတ%ပ်၍ တမငတ်ကာ ရညရွ်ယခ်ျကQ်'ိQ'ိြဖင့ ်အစ%လိ%က ်အြပံLလိ%က ်အQ'ငလ်တလ်တ ်

မီးHa ိ Mသတြ်ဖတခ်ဲသ့ညမ်' တစ်$စှ်ြပည်ခ့ဲ,့ပေီသာ်လည်း ထိုြဖစ်စဉ်အတငွ်းသတ်ြဖတ်ခံခဲရ့သမူျား၏ 

တရားမBတမCမာှ အလမှ်းေ၀းေနေသးသည်အ့ြပင် မသိားစ၀ုင်များသည် စတိ်ဒဏ်ရာများြဖင် ့
ရငှ်သန်ေနရသည်။ ထိုIအြပင် ယခု ၂၀၂၂ ခ$ုစှ် ဒဇီင်ဘာလတွင် ဒးီေမာဆို,မOိPနယ်အတငွ်း  
ေလေQကာင်းြဖင့် အဆက်မြပတ် ဗံးုကျဲ တိုက်ခိုက်မCများ$ငှ် ့ ေြမြပင်ထိုးစစ်ပါ အြပင်းထန်ဆံးု 
ထပ်မံတိုက်ခိုက်လာေနသည်။ ထိုIေQကာင့် ခရစUယာန်ဘာသာ၀င် အများဆံးုေနထိုင်ေသာ ကယား 
(ကရင်န)ီ ြပည်နယ်အတကွ် ေအးချမ်းလသှည့် ဒဇီင်ဘာ ခရစUမတ်ကာလသည်  ေQကကွဲ 
ဝမ်းနည်းမCများြဖင့် ြပည့်နက်လိုIေနသည်။ 
 
အQကမ်းဖက်စစ်တပ်၏ ေလေQကာင်းအားကိုး,ပးီ ပရမ်းပတာထိုးစစ်ဆင် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မC 
များေQကာင့် ကယား (ကရင်န)ီ ြပည်နယ်တငွ် လေူနအမိ်များ၊ ေဈးဆိုင်များ၊ လမ်းတံတားများ$ငှ့် 
ဘာသာေရးအေဆာက် အဦးများ ပျက်ဆးီဆံးု\ံCးခဲရ့,ပးီ ေဒသခံြပည်သ ူ အများအြပားသည်လည်း 
ထခိိုက်ေသေကျခဲရ့သကဲသ့ိုI၊ စစ်ေဘးေရာှင် ြပည်သမူျားမာှလည်း တစ်ရက်,ပးီတစ်ရက် 
တိုးပာွးလာေနပါသည်။ ထိုIအြပင် ြပည်သမူျား၏ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စးီပါွးေရး စသည့် 
က]များသည်လည်း ^ကီးမားစွာထခိိုက်ဆံးု\ံCးQကရသည်။ အာဏာရငှ်စစ်တပ်သည် 
ြပည်သလူထူအုေပ_ ပစ်မတှ်ထား,ပးီ မင်းမဲစ့\ိုက်ဆန်စာွ ည`င်းပန်း$ှိပ်စက်မC၊ မတရားဖမ်းဆးီမC၊ 
ေနအမိ်များမးီ\CိPမC၊ ေလေQကာင်းြဖင့်ဗံးုကျဲတိုက်ခိုက်မC$ငှ့် အစလုိုက်အaပံOလိုက် သတ်ြဖတ်မC စသည့် 
လbူအခငွ့်အေရးချOိး ေဖာက်မCများ$ငှ့် စစ်ရာဇဝတ်မCများကို $ိုင်ငံအဝန်း၌ အထနိ်းအကပွ်မရှိ 
လတွ်လပ်စာွ ကျdးလနွ်ေနသည်မာှ အားလံးုအသပိင်ြဖစ်သည်။  

အUကမ်းဖကစ်စအ်%ပ်စ%မ' ယခ%ကဲသ့ိ% ့ ကယား (ကရငန်)ီြပည&်'င် ့ &ိ%ငင်တံဝ'မ်းQ'ိ ြပညသ်Iများအေပ^ 

လIမဆနေ်သာ ရာဇဝတမ်aများ ဆကလ်ကက်ျcးလနွေ်နြခငး်သည ် ဆယစ်%&'စမ်ျားစာွ 

၎ငး်တိ%က့ျcးလနွခ်ဲေ့သာ &ိ%ငင်တံကာ ရာဇဝတမ်aများအတကွ ် တာဝနယ်Iမa တာဝနခ်မံa မQ'ိြခငး်&'င့ ်



တရားမdတမaတိ%က့ိ% မေဖာ်ေဆာင&်ိ%ငခ်ဲြ့ခငး်ေUကာင့ ် ြဖစသ်ည။် အUကမ်းဖကစ်စအ်%ပ်စ%၏ 

လ%ပ်ရပ်များသည ် မိမိတိ% ့ြပညသ်Iများကိ% လနွစ်ာွဒ%ကfေရာကေ်စKပီး ြပညသ်Iများ၏ လIသားလံ%ြခLံမaကိ% 

ကငး်မဲေ့စသည။် 

သိ% ့ြဖစ၍် က%လသမဂh လံ%ြခLံေရးေကာငစ်အီေနြဖင် ့ စစအ်%ပ်စ%၏ ရကစ်ကU်ကမ်းUကLတေ်သာ 

ရာဇ၀တမ်aများကိ% တားဆးီရန၊် ကမiာလံ%းဆိ%ငရ်ာ လကန်ကခ်ယဲမ်း တငပိ်%ေ့ရာငး်ချမaပိတပ်ငရ်န&်'င် ့

ဒဏခ်တပိ်တဆ်ိ% ့ အေရးယIမaများချမ'တ ်လ%ပ်ေဆာငရ်နလ်ိ%သည။် ြမနမ်ာ&ိ%ငင်၏ံ လကQ်'ိေြမြပငတ်ငွ ်

ြဖစပ်ျကေ်နသည် ့ အေြခအေနကိ% &ိ%ငင်တံကာရာဇဝတခ်ံ%Hံ% း (ICC) သိ% ့ လjေဲြပာငး်ေပး&ိ%ငရ်န ်

ေဆာငရွ်ကရ်မည ် ြဖစသ်ည။် အရပ်သားများကိ% ပစမ်'တထ်ားေသာ ေလေUကာငး်တိ%ကခ်ိ%ကမ်aများကိ% 

စစအ်%ပ်စ%မ' တိ%းြမkင် ့ လ%ပ်ေဆာငလ်ာသည်အ့တကွ ် ေလယာဥ်ဆ ီ ေရာငး်ချတငပိ်%မ့aအား ပိတဆ်ိ% ့ 

အေရးယIရန&်'င် ့ လကေ်တွMကျေသာလ%ပ်ေဆာငမ်aများ လ%ပ်ေဆာငရ်န ် ေတာငး်ဆိ%လိ%ကသ်ည။် 

က%လသမဂhအဖဲွMအစညး်များ&'င့ ် ASEAN အပါအဝင ် &ိ%ငင်တံကာ အသိ%ငး်အဝိ%ငး်အနြဖင့ ်

အရပ်သားြပညသ်Iများအေပ^ အUကမ်းဖကမ်aများ အြမနဆ်ံ%း ရပ်ဆိ%ငး်ရနအ်တကွ ်

စစအ်ာဏာQ'ငအ်ေပ^ သတံမနေ်ရး၊ &ိ%ငင်ေံရး&'င့ ် စးီပာွးေရးအရ ဖိအားေပး အေရးယIရန ်

ေတာငး်ဆိ%သည။်  

Kငမ်ိးချမ်းေရး&'င့ ် ြပနလ်ညသ်င့ြ်မတေ်ရးသည ် စစအ်ာဏာQ'ငလ်ကေ်အာကတ်ငွ ် မညသ်ည့အ်ခါမd 

ရQ'ိမည ်မဟ%တပ်ါ။ 

ပိ#မိ#သ&ိ'ိလိ#ပါက ဆကသ်ယွရ်န်  

&ိ%ငအ်မဲနွ ် 

မနွြ်ပညလ်Iအ့ခငွ့အ်ေရးေဖာငေ်ဒးQ'ငး် (HURFOM) 

auemon@gmail.com 

ဒိ%ငး်မနွး်ထIး 

လIအ့ခငွ့အ်ေရး မ'တတ်မ်းကနွရ်က ်(ြမနမ်ာ&ိ%ငင်)ံ(ND-Burma) 

office@nd-burma.org 

 

 



လ2အ့ခွင့အ်ေရး မ'တတ်မ်းကန်ွရက ်(ြမန်မာ=ိ#ငင်)ံ (ND-Burma) 

 

ြမနမ်ာ&ိ%ငင် ံ လIအ့ခငွ့အ်ေရးအဖဲွMများ လIအ့ခငွ့အ်ေရးမ'တတ်မ်းြပLြခငး်လ%ပ်ငနး်တငွ ် ပIးေပါငး် 

ေဆာငရွ်ကေ်ရးအတကွ ် နညး်လမ်းတရပ်ြဖည့ဆ်ညး်ေပးေသာ အားြဖင့ ် (၂၀၀၄) ခ%&'စတ်ငွ ်

လIအ့ခငွ့အ်ေရးမ'တတ်မ်းကနွရ်က(်ြမနမ်ာ&ိ%ငင်)ံကိ%ဖဲွMစညး်ခဲြ့ခငး်ြဖစပ်ါသည။် ND-Burma ၏ အဖဲွMဝင ်

၁၃ ဖဲွMသည ်တိ%ငး်ရငး်သားများ၊ အမျိLးသမီးများ &'င့ ်လငိစ်တိက်ွြဲပား သIများအား ကိ%ယစ်ားြပLသည။် 

ကနွရ်ကအ်ဖဲွMဝငမ်ျားသည ် ြမနမ်ာ&ိ%ငင်Qံ'ိ လIမaအသိ%ငး်အဝိ%ငး်များတငွ ် မည့သ်ိ%ေ့သာ 

ဒ%ကfေဝဒနာများခစံားေနရပံ%အေUကာငး် အြဖစမ်'နအ်မ'နတ်ရားကိ% စ%ေပါငး်အသံ%းြပLကာ၊ 

ေလာေလာဆယ ် စညး်Hံ%းတိ%ကတ်နွး် တငြ်ပြခငး် နညး်လမ်းြဖင့ ် စစအ်စိ%းရ၏ အာဏာကိ% စ%ေပါငး် 

စနိေ်ခ^ရန ်_ကLိးစားေန Uကပါသည။် 

လတွလ်ပ်စာွ အခမဲသ့ံ%း&ိ%ငေ်သာ Open-Source Software ကိ% အသံ%းြပLလျက ်အဖဲွMဝငမ်ျားေပးေသာ 

သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ% ညkLိ&aငိး်Kပီး၊ ဘံ%အချကအ်လက ်ဘဏမ်'ာထည့သ်ငွး်ပါသည။် ထိ%အြပင ်

ပIးတွအဲစရီငခ်တံငြ်ပြခငး်&'င့ ် စညး်Hံ%လaံM ေဆာ်တိ%ကတ်နွး်ြခငး် လaပ်Q'ားမIများကိ%လညး် 

ေဆာငရွ်ကပ်ါသည။် အခငွ့သ်င့ပ်ါက မိမိ၏ လ%ပ်ငနး် နယပ်ယမ်'နသ်မdတငွ ် အြခားေသာ 

လIအ့ခငွ့အ်ေရးအဖဲွMများ&'င့လ်ညး် ပIးေပါငး်ေဆာငရွ်ကလ်dကQ်'ိပါသည။် 

တငး်ြပည့အ်ဖဲွCဝငမ်ျား 

၁) &ိ%ငင်ေံရးအကျmးသားများကIညေီစာင့ေ်Q'ာကေ်ရးအသငး် 

၂) လIအ့ခငွ့အ်ေရးကာကယွြ်မkင့တ်ငသ်IများအဖဲွM 

၃) ရခိ%ငြ်ပညလ်ံ%းဆိ%ငရ်ာေကျာငး်သား&'င့လ်Iငယမ်ျားအစညး်အHံ%း(ရ၊က၊လ၊စ) 

၄) အနာဂါတအ်လငး်တနး်ဆံ%မ'တ ်

၅) မနွြ်ပညလ်Iအ့ခငွ့အ်ေရးေဖာငေ်ဒးQ'ငး် 

၆) ကချငအ်မျိLးသမီးများအစညး်အHံ%း -ထိ%ငး်&ိ%ငင် ံ

၇) တအာငး်အမျိLးသမီးအဖဲွMအစညး် 



၈) တအာငး်ေကျာငး်သားလIငယမ်ျား အဖဲွM 

၉) ထားဝယ ်အမျိLးသမီးသမဂh 

ဆကစ်ပ်အဖဲွCဝငမ်ျား 

၁) ချငး်လIအ့ခငွ့အ်ေရးအဖဲွM 

၂) ပအိ%ဝ်းလIငယမ်ျားအစညး်အHံ%း 

၃) ပဲခIး အေQ' M – &ိ%ငင်ေံရးအကျmးသားေဟာငး်များကနွရ်က ်

၄) ေQ' Mေြပးအသ ံ

 


