
 

 

 
 

“အနာဂတမ် ာ ဒ ို ို့ဘယ်လ ို အသကရ် ငန် ိုငမ်လဲ” - ကရငနီ်ပြညန်ယ်အတငွ််းမ  ရကစ်ကက်ကမ််းကကြုတသ်သာ 

ရာဇဝတမ်ှုမ ာ်း ြ ်းတွအဲစရီငခံ်စာသစ်တငွ ်ကရငနီ် အရြ်ဘကအ်ဖဲွွဲ့အစည််းမ ာ်းမ  တရာ်းမျှတမှုန ငို့ ်စစတ်ြ် 

အပြစ်သြ်းအသရ်းယ ခံရပခင််းမ  ကင််းလွတသ်နမှုက ို အဆံို်းသတရ်န် သတာင််းဆ ို 

 

ချက်ခခင််းထတုခ်ြနရ်န ်

၂၀၂၃ခုနစှ်၊ ဖေဖေ ်ဝါရီလ ၆ ရက ်

 

(ချင််းမ ငု၊် ထ ငု််းန ငုင်)ံ ကရငန်လီ ူ့အခွငူ့အ်ဖရ်းအေွ ွဲ့၊ ကယန််းအမျ  ်းသမ်ီးအစည််းအရံု်း၊  ကရငန် ီ အမျ  ်းသမီ်းအစည််းအရံု်းနငှူ့ ်

ကယ ်းခြည်နယင်င မ််းချမ််းဖရ်း ဖစ ငူ့က်ကညူ့်ဖလူ့လ ဖရ်းကွနယ်က်တ ု ူ့က “အနာဂတမ် ာ ဒ ို ို့ဘယလ် ိုအသကရ် ငန် ိုငမ်လ”ဲ - 

ကရငနီ်ပြည်နယအ်တငွ််းမ  ရကစ်ကက်ကမ််းကကြုတသ်သာ ရာဇဝတမ်ှုမ ာ်း ဖခါင််းစဉ်ခေင်ူ့ အစီရငခ်ံစ သစက်  ု

ယဖန ူ့တွငထ်တ်ုခြနလ် ုက်သည်။ ဤအစရီငခ်ံစ တငွ ် ခမနမ် န ငုင်ရံှ  ကရငန်ခီြည်နယ်နငှူ့ ် အန်ီးတစ်ဝ ုက ် ဖေသမျ ်းတငွ ်

စစ်အ ဏ သ မ်:တြ်မျ ်းမှ ၀၂၁ ခုနစှ ် ဖမလမှ ၂၀၂၂ ခနုစှ ် စက်တငဘ် လအတွင််း စစ်ရ ဇ၀တ်မှုမျ ်းနငှူ့ ် လ သ ်းမျ  ်းနယွအ်ဖြေါ် 

ကျ ်းလွနသ်ညူ့် ရ ဇ၀တ်မှုဖခမ က်သညူ့်အထ  ကျ ်းလွနခ် ူ့ဖသ  လ ူ့အခွငူ့အ်ဖရ်း ချ  ်းဖေ က်မှုမျ ်းက ု မှတတ်မ််းတငထ် ်းသည်။ 

 

စစ်အ ဏ သ မ််းတြ်မျ ်းမှ ကျ ်းလွနသ်ညူ့် န ငုင်တံက  လ ူ့အခွငူ့အ်ဖရ်းနငှူ့ ် လ သ ်းချင််း စ န ဖထ က်ထ ်းမှု ဥြဖေမျ ်းက  ု

ဆ ု်းဝါ်းခြင််းထနစ်ွ  ချ  ်းဖေ က်မှုမျ ်းတငွ ်ကရငန်အီရြ်သ ်း ခြည်သ မျ ်းက ု  လက်လွတ်စြယ ်ြစမ်ှတ်ထ ်း တ ုက်ခ ုက်ခခင််းမျ ်း၊ 

လ သတ်မှုနငှူ့ ် အစုလ ုက်အခြံ လ ုက် သတ်ခေတ်ခခင််းမျ ်း၊ အရြ်သ ်းမျ ်း၏ အ ်ုးအ မ် ြ ုငဆ် ုငမ်ှုြစစည််းမျ ်းက ု ကျယ်ကျယ်ခြန ူ့ခ်ြန ူ့ ်

ေျက်ဆ်ီးခခင််းမျ ်း၊ လ ဦ်းဖရဖခမ က်ခမ ်းစွ  အတင််းအဓမမ အ ု်းအ မ်စွန ူ့ခွ်  ဖရ ွဲ့ဖခြ င််းဖစခခင််းမျ :၊ မတရ ်းေမ််းဆ်ီးချ ြ်ဖန ှငခ်ခင််းနငှူ့ ်

ထ န််းသ မ််းခခင််း၊ ညှင််းြန််းနှ ြ်စက်ခခင််း၊ ရက်စက်ကကမ််းကက တ်စွ  ခြ မ ဆက်ဆခံခင််း၊ လ ငြ် ုင််းဆ ုငရ်  အကကမ််းေက်မှုမျ ်းနငှူ့ ်

ကရငန်အီရြ်သ ်း ခြည်သ မျ ်းအ ်း အဓမမလုြ်အ ်း ခ ငု််းဖစခခင််းနငှူ့ ်လ သ ်းေ ငု််းမျ ်းအခေစ် အသံု်းခြ ခခင််း တ ု ူ့ ြါဝငသ်ည်။ 

 

“ကရငန်ခီြည်နယ်မှ  အရြ်သ ်းဖတွက  ုလက်နက်ကကီ်းန ူ့ ြစ်ခတ်တ ုက်ခ ုက်တ  အြါအဝင ်ဗမ စစ်တြ်က စစ်ဖရ်းလှုြ်ရှ ်းမှုဖတွက  ု

ဆက်လုြ်ဖနြါတယ်။ အမျ  ်းသမီ်းန ူ့ ကဖလ်းဖတွက ြဋ ြကခမှ  အထ ခ ုက်လွယ်ဆံု်းခေစ်ြါတယ်။ ကရငန်ခီြည်နယ် အြါအဝင ်



 

 

န ငုင်တံဝှမ််းရှ  အရြ်သ ်းဖတွဟ  က ုယ်ူ့အ မ်က ထကွ်ဖခြ်းငြီ်း ဖတ ထ မှ  ဖခြ င််းဖနကကရြါတယ်။ လက်နက်က ုင ်

တ ုက်ြွ ဖတွဖကက ငူ့ ် အဖခခအဖနက ြ ုမတည်မငင မ် ခေစ်လ တယ”် ဟု ကရငန် ီ အမျ  ်းသမ်ီးအစည််းအရံု်း ဥကက ဋ္ဌ ဖေေါ် မ်ီးမီ်းက 

ဖခြ သည်။ 

 

ကရငန်ခီြည်နယ်အတငွ််းရှ   ငမ  ွဲ့၊ ရြ်ကွက်နငှူ့ ်ဖကျ်းရွ  ၈၇ ခုမ ှဖနအ မ ်၁,၁၉၀လုံ်းက  ုစစ်အ ဏ သ မ်:တြ်မျ ်းမ ှအကကီ်းအကျယ် 

ြျက်စီ်းဖစခခင််း  သ ု ူ့မဟုတ် လံု်းလံု်းလျ ်းလျ ်း ေျက်စီ်းခခင််းမျ ်း ခြ လုြ်ခ ူ့ြါသည်။ ကရငန်လီ ဦ်းဖရ စုစုဖြါင််း၏ ၄၀ 

ရ ခ ုငန်ှုန််းဖကျ ်ခန ူ့ ်ခေစ်သညူ့ ်ခြည်သ အဖယ က် ၁၈၀,၀၀၀ ခန ူ့ ်သည် အ ု်းအ မ်စွန ူ့ ်ခွါထကွ်ဖခြ်း တ မ််းဖရှ ငခ် ူ့ကကရသည်။ ခြည်တွင််း 

ဖနရြ်စွန ူ့ခွ်  ထကွ်ဖခြ်းတ မ််းဖရှ ငရ်သ မျ ်း (IDP) ၏ ၇၀ရ ခ ုငန်ှုန််းမှ  အမျ  ်းသမီ်းမျ ်းနငှူ့ ် ကဖလ်းငယ်မျ ်း ခေစ်ကကသည်။ IDP 

စခန််းမျ :အ ်း စစအ် ဏ သ မ််းတြ်မျ ်း၏ တ ုက်ခ ုက်မှုမျ ်းဖကက င်ူ့ အချ  ွဲ့ဖသ  မ သ ်းစုမျ ်းသည်  အကက မ်ကက မ်ထကွ်ဖခြ်း 

တ မ််းဖရှ ငခ် ူ့ကကရသည်။ 

 

အကကမ််းေက်စစ်အုြ်စု၏ လက်နက်ကကီ်းခေငူ့ြ်စ်ခတ်မှုဖကက ငူ့ ်ဖနအ မ်ြျက်စ်ီးသွ က  ဖနရြ်မှစွန ူ့ခွ် ထက်ွဖခြ်း တ မ််းဖရှ ငဖ်နရသ  

အမျ  ်းသမ်ီးတစ်ဦ်းအ ်း ဤအစရီငခ်ံစ အတွက် ဖတွွဲ့ဆံုဖမ်းခမန််းခ ူ့ရ  "ကျွနမ် ရှ သမျှအရ ဖတအွကုန ် ဆံု်းရှု်ံးသွ ်းငြီ။ 

ကဖလ်းဖတွက ု ဘယ်က ုဖခေါ်သွ ်းငြီ်း ဘယ်မှ ြုန််းရမလ  မသ ဖတ ူ့ဘ ်း။ ကျွနမ် တကယ်ဖကက က်တယ်၊ ဘယမ်ှ  လံုခခံ ဖအ င ်

ဆက်ဖခြ်းန ငုမ်လ  မသ ြါဘ ်း” ဟု ဖခြ ခ ူ့သည်။ 

 

ထ ု ူ့အခြင ်ယခုအစရီငခ်ံစ တငွ ်ကရငန်ခီြည်နယ်နငှူ့ ်အန်ီးန ်းဖေသမျ ်းတွင ်စစအ် ဏ သ မ််းအုြ်စုတြ်မျ ်းသည် အမျ  ်းသမ်ီး ၃၃ 

ဦ်း အြါအ၀င ် ကရငန်အီရြ်သ ်း ၂၆၀ ဦ်းထက်မနည််းက ု မတရ ်းေမ််းဆ်ီး ချ ြ်ဖန ှငထ် ်းဖကက င််း မှတ်တမ််းတငထ် ်းသည်။ 

အစုလ ုက်အခြံ လ ုက် သတခ်ေတ်မှု သံု်းခု အြါအဝင ် စစ်အ ဏ သ မ််းအုြ်စု တြ်မျ ်းသည် ေမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းထ ်းစဉ်အတငွ််း 

ကရငန်အီရြ်သ ်း ၁၁၅ ဦ်းက  ုတရ ်းမ၀င ်သတ်ခေတ်ခ ူ့ဖကက င််းက ုလည််း မှတ်တမ််းတငထ် ်းြါသည်။ 

 

စုဖဆ င််းရရှ ထ ်းဖသ  အချက်အလက်မျ ်းအ ်း တရ ်းဥြဖေနည််းလမ််းအရ သံု်းသြ်ရ တွင ်စစ်အ ဏ သ မ််းအုြ်စု တြ်မျ ်းသည် 

အရြ်သ ်းမျ ်းအ ်း ညှဉ််းြန််းနှ ြ်စက်သတ်ခေတ်ခခင််း၊ လုယက်ခခင််း၊ ရက်စက်ကကမ််းကက တ်စွ  ခြ မ  ဆက်ဆခံခင််းနငှူ့ ်

အရြ်သ ်းမျ ်းက ု အ ်ုးမ ူ့အ မ်မ ူ့အဖခခအဖနသ ု ူ့ဖရ က်ဖစသညူ့် စစ်ရ ဇ၀တ်မှုမျ ်း ကျ ်းလွနခ် ူ့ဖကက င််း အစီရငခ်ံစ တငွ ်

ဖေ ်ခြထ ်းြါသည်။ ထ သု ု ူ့ဖသ  အခြ အမ မျ :သည် ဖထ ငသ်ွင််းအကျဉ််းချခခင:်အ ်းခေငူ့ ်လ သ ်းမျ  ်းနယွ်စုအဖြေါ်  ကျ ်းလွနသ်ညူ့ ်

ရ ဇ၀တ်မှုမျ ်း သ ု ူ့မဟုတ် လွတ်လြ်မှုက ု အဓမမ ရတု်သ မ််းခခင််း၊ လ သတ်မှု၊ ညှင််းြန််းနှ ြ်စက်မှု၊ ကျွနခ်ြ မှု၊ အခခ ်းဖသ  

လ မဆနဖ်သ  လုြ်ရြ်မျ ်းနငှူ့ ်အတင််းအဓမမအ ်ုးအ မ်စွန ူ့ခွ်  ထက်ွဖခြ်းတ မ််းဖရှ ငရ်မှုတ ု ူ့က ု ခေစ်ဖြေါ်ဖစန ငုြ်ါသည်။ 

 

 

စစ်အ ဏ သ မ််းအုြ်စု တြ်မျ ်းသည် ခတ်အဆက်ဆက် အခြစ်ဖြ်း အဖရ်းယ ခံရမှုမှ ကင််းလွတ်ဖနခခင််း သသံရ က  ု

အဆံု်းသတ်န ငုဖ်ရ်းအတွက်နငှ်ူ့ ခြည်သ မျ ်း တရ ်းမျှတမှုရရှ န ငုရ်န ် က ညီလြ်ုဖဆ ငဖ်ြ်းြါရန ် န ငုင်တံက အသ ုင််းအဝ ုင််းအ ်း 

ကရငန်အီေွ ွဲ့အစည််းဖလ်းေွ ွဲ့ မ ှ တ ုက်တွန််းအြ်ြါသည်။ ထ သု ု ူ့လုြ်ဖဆ ငမ်ှုတငွ ် ဖထ ငန်ငှူ့ခ်ျီဖသ  ကရငန်ေီကုခသည်မျ ်းအတွက် 



 

 

တရ ်းမျှတမှုနငှူ့ ် နစ်န ဖကက်း၊ ကုစ ်းဖြ်းမှုမျ ်းက ုဖေ ်ဖဆ ငန် ငုမ်ည်ူ့ လမ််းဖကက င််းတစရ်ြ် ခေစ်ဖသ  ခမနမ် န ငုင်တံွင််း 

ခေစ်ြျက်ဖနသည်ူ့ အဖခခအဖနမျ ်းက ု န ငုင်တံက  ရ ဇ၀တ်တရ ်းရံု်းသ ု ူ့ လ  ဖခြ င််းဖြ်းခခင််း ြါဝငသ်င်ူ့ဖြသည်။ ထ ု ူ့အခြင ်

စစ်အုြ်စုမှ အသက်အနတရ ယ်က ု ဖန ူ့စဉ် ငခ မ််းဖခခ က်ခံဖနရဖသ  အရြ်သ ်းခြည်သ မျ ်းအ ်း အက အကယွ်ဖြ်းန ငုဖ်ရ်းအတွက် “ 

သတံမနဖ်ရ်းရ  ထတု်ခြနခ်ျက ် (statement diplomacy)” ထက်ြ ုမ ုခ ုငမ် ဖသ ဖခခလှမ််းမျ ်း လုြ်ဖဆ ငရ်နလ်ည််း 

န ငုင်တံက အသ ုင််းအဝ ငု််းအ ်း အသစ်တေန ် ဖတ င််းဆ ုလ ုက်သည်။ ဤအဆငူ့မ်ျ ်းတွင ် အသက်အနတရယထ် ခ ုက်ဖစသည်ူ့ 

ဖလဖကက င််းတ ုက်ခ ုက်မှုမျ ်းက ု အဆံု်းသတ်န ငုဖ်ရ်းအတကွ် ဗမ စစ်တြ်အ ်း လက်နက်ဖရ င််းချဖြ်းခခင််းမျ ်းက ု တ ်းခမစ်ခခင််းနငှူ့ ်

ဖလဖကက င််း ဖလ ငစ် ဆ ီ တငသ်ွင််းဖရ င််းချမှုက ု ြ တ်ဆ ု ူ့အဖရ်းယ ခခင််းမျ ်း ထ ဖရ က်စွ ခြ လုြ်န ငုရ်န ် ကမဘ လံု်းဆ ငုရ်  

ညှ နှု င််းြ ်းဖြါင််းဖဆ ငရွ်က်မှုမျ ်း ြါဝငသ်င်ူ့ြါသည်။ 

### 

 

ြ ိုမ ိုသ ရ  လ ိုြါက ဆကသ်ယွရ်န်  

 

Ko Banya: Director, Karenni Human Rights Group 

Email: banya7881@gmail.com Signal: +95 9 254 150 436 

 

Matthias: Coordinator, Kayah State Peace Monitoring Network 

Email:matiyalay@gmail.com Signal: +95 9 253 239 762 

 

Alar Corritti: General Secretary, Kayan Women’s Organization  

Email: larcoretti8897@gmail.com Signal: +95 9 769 571671 

 

Maw Day Myar: Researcher, Karenni National Women’s Organization 

Email: mawdaymyar@gmail.com Signal: +95 9 976 656268 
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