
သတင််းထတုပ်ြန်ချက် 

 
 

မတ ်၁၄၊ ၂၀၂၃| ပမန်မာ 

 
အန္တရာယ်မျာ်းတ ဲ့ ရရကာတာစီမံကိန််းရတွေအတွေက် အကကံရြ်းဖုိ ဲ့ ဥရရာြကုမပဏီရတွေကုိ 

တရာ်းမဝငပ်မန်မာစစ်အြ်ုစုက ရ ေါ်လာသန််းန ဲ့ချီပြီ်းရငွေရြ်းခ ဲ့ 

AFRY AB န ဲ့ ILF Group တို ဲ့က န္ိငုင်တံကာလ ဲ့အခွေငဲ့အ်ရရ်းတာဝန်ရတွေကို လိုက်နာဖုိ ဲ့ ြျက်ကွေက်ရနဆ  

 

ဘ ေးအန္တရာယ်ရ ှိတ ဲ့ ဘရအာေးလျှပ်စစ်စီမံကှိန်ေးဘတွေလုပ်ဘ ာငဖ်ှို ဲ့ အတှိုငပ်ငခ်ံလုပ်ငနေ်းအတွေက် 

ဥဘရာပအငဂ်ျငန်ယီာဘကာ်ပှိုဘရေးရ ငေ်းန္ စ်ခုကှို စစ်အုပ်စုက ဘ ေါ်လာသနေ်းန ဲ့ချီပပီေး ဘပေးဘချခ ဲ့တ ဲ့အဘ ကာငေ်း 

လျှှိ ျှို့ ဝ က်ဘပေါက် ကာေးလာတ ဲ့ အခွေနမ် တ်တမ်ေးဘတွေကှို  နေ်းစစ်သံုေးသပ်ပပီေး Justice For Myanmar က 

ထုတ်ဘဖာ်ခ ဲ့ပေါတယ်။ အ ဲ့  ီ အခွေန်မ တ်တမ်ေးဖှိုငအ်ချှိ ျှို့ကှို Distributed Denial of Secrets က ဘပေးခ ဲ့တာ 

ဖဖစ်ပေါတယ်။ 

 

 ွေီ ငအ်ှိတ်ချှိနေ်းစာရငေ်းဝငကု်မပဏ ီAFRY AB ရ ဲ့  ွေဇ်ကုမပဏခီွေ ဟာ ဖမန်မာန္ှိငုင်ကံ အထက်ရ ရွောန ဲ့ အလယ် 

ဘပေါငေ်းဘလာငေ်း ဘရအာေးလျှပ်စစ်စီမံကှိနေ်းဘတွေမ ာ ၂၀၂၁ ခုန္ စ်၊ ဘဖဘဖာ်ဝေါရီလမ  ၂၀၂၂ ခုန္ စ်၊ စက်တင ်ာလ 

အထှိ အတှိုငပ်ငခ်ံလုပ်ငနေ်းအတွေက် ဝနဘ် ာငခ်အဖဖစ် အဘမရှိကနဘ် ေါ်လာ ၄.၆၈ သနေ်း ရရ ှိခ ဲ့ပေါတယ်။ 

 

ဩစတတီေးယာေးအဘဖခစှိုက် ILF Group ရ ဲ့ ဖမနမ်ာကုမပဏခီွေ က ၂၀၂၁ ခုန္ စ်၊ ဘဖဘဖာ်ဝေါရီလမ  ၂၀၂၂ ခုန္ စ်၊ 

ဧပပီလအထှိ အတှိုငပ်ငခ်ံလုပ်ငနေ်းအတွေက် စစ်အုပ်စု ီက အဘမရှိကနဘ် ေါ်လာ ၁.၁ သနေ်း ရရ ှိခ ဲ့ပေါတယ်။ ILF 

Group ရ ဲ့ ဖပည်တွေငေ်းကုမပဏခီွေ က ဖမနမ်ာန္ှိငုင်ကံ အဖခာေးဘရဘလ ာငတ်မံစီမံကှိနေ်း တစ်ခုဖဖစ်တ ဲ့ 

သူဘ ေးဘရအာေးလျှပ်စစ်စီမံကှိနေ်းမ ာလည်ေး အလုပ်လုပ်ဘနပေါတယ်။ 

 

ကုမပဏနီ္ စ်ခုလုံေးကှို စစ်အုပ်စုက တရာေးမဝင ် ထှိန်ေးချ ပ်ထာေးတ ဲ့ လျှပ်စစ်ဝနတ်ကီေး ာနရ ဲ့ ဦေးစီေး ာနတစ်ခုက 

ဘပေးဘချခ ဲ့တာဖဖစ်တယ်။  ကုီမပဏဘီတွေက စစ်တပ်ရ ဲ့ ရက်စက် ကမ်ေး က တ်တ ဲ့ အာဏာသှိမ်ေးတကှိ ေးပမ်ေးမှု 

မတှိုငမီ် ၂၀၂၀ ခုန္ စ်တုံေးက  မီှိုကဘရစီနည်ေးကျ ဘရွေေးဘကာက်တငဘ်ဖမာက်ထာေးတ ဲ့အစှိုေးရက ဘပေးအပ်ခ ဲ့တ ဲ့ 

တင ်ေါန ဲ့ စစ်အုပ်စုကှို အ ကံဘပေးဘနတာ ဖဖစ်တယ်။ 

 

https://ddosecrets.com/wiki/Distributed_Denial_of_Secrets
https://www.moee.gov.mm/mm/ignite/contentView/3226
https://www.moee.gov.mm/mm/ignite/contentView/3225


AFRY က ဖမန်မာန္ှိငုင်မံ ာ လုပ်ဘနတ ဲ့ သူတှို ဲ့လုပ်ငနေ်းဘတွေရ ဲ့ လက်ရ ှိအဘဖခအဘနန ဲ့ ပတ်သက်ပပီေး Justice For 

Myanmar ရ ဲ့အဘသေးစှိတ်ဘမေးခွေနေ်းဘတွေကှို မဘဖဖပ  သူတှို ဲ့မ ာ ဖမန်မာန္ှိငုင်ထံ က စီမံကှိနေ်းဘတွေ ရ ှိတ ဲ့အဘ ကာငေ်း 

ကှိုဘတာဲ့ အတည်ဖပ ခ ဲ့ပေါတယ်။ 

 

ILF Group က “ကျွန္်ပ်ုတှို ဲ့ရ ဲ့ လုပ်ငနေ်းဘတွေကှို  က်မလုပ်တာ ကာလတခုရ ှိပေါပပီ။ လက်တဘလာအချှိန်မ ာ 

 ည်ဘရပှိုလ  လုပ်ငနေ်းအတွေက် ဘရဘလ ာငတ်မံခှိုငခ်ံဲ့ဘရေးန ဲ့ ဘဖမထှိနေ်းနရံံခှိုငခ်ံဲ့ဘရေးတှို ဲ့ကှို အဓှိကဘ ာငရ်ွေက် 

ခ ဲ့ပေါတယ်” လှို ဲ့ ဖပန်လည်ဘဖဖ ကာေးခ ဲ့ပေါတယ်။ ILF Group က သူတှို ဲ့လုပ်ငနေ်းမျာေး ရပ် ှိုငေ်းထာေးခ ဲ့တ ဲ့ 

ရက်စွေ ကှိုဘတာဲ့ ထုတ်ဘဖာ်ဘဖပာ ကာေးတာမျှိ ေး မရ ှိပေါ ူေး။ 

 

ကုမပဏနီ္ စ်ခုလုံေးဟာ ဖမနမ်ာန္ှိငုင်ကုံမပဏမီ တ်ပုံတငစ်ာရငေ်းမ ာ မ တ်ပုံတငထ်ာေး  ဖဖစ်ပေါတယ်။ 

 

တရာေးမဝငစ်စ်အုပ်စုက လွေတ်လပ်စွောထုတ်ဘဖာ်ဘဖပာ ှိုခွေငဲ့၊် စုဘဝေးခွေငဲ့န် ဲ့ သငေ်းပငေ်းဖွေ ျှို့စည်ေးခွေငဲ့တ်ှို ဲ့ကှို ဖှိန္ ှိပ် 

ဖျက် ီေးဘနတ ဲ့တချှိနတ်ည်ေးမ ာ ဘရကာတာဘတွေကှို တည်ဘ ာက်ဘနတာ ဖဖစ်ပေါတယ်။ စစ်တပ်ရ ဲ့ 

အာဏာသှိမ်ေးတကှိ ေးပမ်ေးမှုဘနာက်ပှိုငေ်း စစ်အုပ်စုက တရာေးလက်လွေတ်သတ်ဖဖတ်တာ၊ မတရာေးဖမ်ေး ီေးတာ၊ 

အရပ် က်-စစ် က်မခွေ ဖခာေးပ  ဘလဘ ကာငေ်းတှိုက်ခှိုက်တာန ဲ့ အဘဖမ ာက်လက်နက်တကီေးဘတွေန ဲ့ တှိုက်ခှိုက်တာ 

အဖပင၊် မု ှိမ်ေးမှုဘတွေန ဲ့ ည ဉေးပမ်ေးန္ ှိပ်စက်မှုဘတွေကှို ကျ ေးလွေနပ်ပီေး န္ှိငုင်ဘံတာ်အ ကမ်ေးဖက်မှုတစ်ရပ်ကှို ဖနတီ်ေး 

ကျ ေးလွေနခ် ဲ့ပေါတယ်။ စစ်အုပ်စုက လူဘပေါငေ်း ၃,၁၀၀ ဘကျာ်ကှို သတ်ဖဖတ်ထာေးပပီေး၊ ၂၀,၀၀၀ ဘကျာ်ကှို ဥပဘ မ ဲ့ 

ဖမ်ေး ီေးထာေးပေါတယ်။ 

 

အထက်ရ ရွောဘရဘလ ာငတ်မံက ဖမစ်ငယ်ဖမစ်လှို ဲ့လည်ေး သှိ ကတ ဲ့ နမမတူဖမစ်ဘပေါ်မ ာ တည်ဘ ာက်ထာေးတ ဲ့ ၂၈၀ 

မဂဂေါဝပ် ဘရအာေးလျှပ်စစ်စီမံကှိန်ေးတစ်ခုဖဖစ်ပေါတယ်။  စီီမံကှိနေ်းက အရငစ်စ်အာဏာရ ငလ်က်ထက် ၂၀၀၈ 

ခုန္ စ်မ ာ ဘပေါ်ဘပေါက်ခ ဲ့တာ ဖဖစ်ပပီေး၊ အ ဲ့ စီီမံကှိန်ေးရ ဲ့ လူမှုဝနေ်းကျငန် ဲ့ သ ာဝပတ်ဝနေ်းကျငအ်ဘပေါ်  ှိုေးကျှိ ေး 

သက်ဘရာက်မှု၊ ပွေငဲ့လ်ငေ်းဖမငသ်ာမှုမရ ှိတာ၊  ှိုေး ွောေးပှိုင်ဘဖမယာဘတွေအဘပေါ် ပခှိမ်ေးဘဖခာက်မှုန ဲ့ ပဋှိပကခဘတွေ 

တှိုေးပွောေးလာန္ှိငုတ်ာဘ ကာငဲ့ ်ဘ သခံဖပည်သူဘတွေက  န ဲ့က်ျငက်န ဲ့က်ွေက်ခ ဲ့ ကပေါတယ်။ 

 

၂၀၂၀ ခုန္ စ်မ ာ ရ မ်ေးလူ ဲ့အခွေငဲ့အ်ဘရေးဘဖာငဘ် ေးရ ငေ်းက အထက်ရ ရွောစီမံကှိနေ်းအနေီးမ ာ တရာေးလက်လွေတ် 

သတ်ဖဖတ်မှုဘတွေန ဲ့ ည ဉေးပန်ေးန္ ှိပ်စက်မှုဘတွေအပေါအဝင် ဖမန်မာစစ်တပ်ရ ဲ့ တကီေးဘလေးတ ဲ့ လူ ဲ့အခွေငဲ့အ်ဘရေး 

ချှိ ေးဘဖာက်မှုဘတွေကှို မ တ်တမ်ေးတငခ် ဲ့ပေါတယ်။  အီဖွေ ျှို့က ဘရကာတာမံစီမံကှိနေ်းကဘန န္တ်ုထွေက်ဖှို ဲ့၊ 

 က်လုပ်မယ် ှို ဖမန်မာစစ်တပ်ရ ဲ့ ရက်စက် ကမ်ေး က တ်မှုဘတွေမ ာ  ကံရာပေါပတ်သက်န္ှိငုတ် ဲ့အန္တရာယ် 

ရ ှိဘ ကာငေ်း န္ှိငုင်ဖံခာေးကုမပဏဘီတွေကှို ဘတာငေ်း ှိုခ ဲ့ပေါတယ်။ 

https://aappb.org/
https://ejatlas.org/conflict/upper-yeywa-dam-on-the-namtu-river-shan-state-myanmar
https://shanhumanrights.org/assr-fully-supports-demands-of-ta-long-villagers-to-halt-upper-yeywa-dam/
https://shanhumanrights.org/extrajudicial-killing-torture-by-burma-army-during-operation-against-rcss-ssa-near-upper-yeywa-dam-site-in-kyaukme/


 

၂၀၂၂ ခုန္ စ်၊  ဇီင ်ာလမ ာ ဘရဘလ ာငတ်မံအနီေးက ဘကျေးရွောဘတွေမ ာ ဘနထှိုင ်ကတ ဲ့ လူဘပေါငေ်း ၄၀,၀၀၀ 

ဘကျာ်ဟာဘရလ မ်ေးမှု ဏက်ှို ခံရန္ှိငုဘ် ကာငေ်း ဘ သတွေင်ေးကွေန်ရက်တစ်ခုဖဖစ်တ ဲ့ နမမတူဖမစ်ကာကွေယ်သူမျာေး 

အဖွေ ျှို့ က သတှိဘပေး ခ ဲ့ပေါတယ်။ 

 

စစ်တပ်ရ ဲ့ အာဏာသှိမ်ေးတကှိ ေးပမ်ေးမှုဘနာက်ပှိုငေ်း ဘ သခံဘတွေက  ှိုေးရွောေးတ ဲ့အန္တရာယ်ဘတွေကှို မမှု   

အထက်ရ ရွော ဘရကာတာမံစီမံကှိနေ်းကှို သတတ ှိရ ှိရ ှိ ကန ဲ့်ကွေက်ခ ဲ့ ကပပီေး၊ အ ဲ့ စီီမံကှိနေ်းက အလုပ်သမာေးတစ်စု 

ကလည်ေး စစ်အုပ်စုကှို  န ဲ့က်ျငတ် ဲ့ လူထုအာဏာဖီ နဘ်ရေးလှုပ်ရ ာေးမှုမ ာ ပူေးဘပေါငေ်းပေါဝငခ် ဲ့ ကပေါတယ်။ 

 

၂၀၂၂ ခုန္ စ် အဖပည်ဖပည် ှိုငရ်ာဖမစ်ဘချာငေ်းမျာေး ှိုငရ်ာလှုပ်ရ ာေးမှုဘန ဲ့မ ာ ရ မ်ေးဖပည်နယ်တစ်ဝ မ်ေးရ ှိ ဘ သခ ံ

ဖပည်သူဘတွေက အထက်ရ ရွောအပေါအဝင ် စစ်အုပ်စုရ ဲ့ ဘရကာတာမံစီမံကှိနေ်းဘတွေကှို ကန ဲ့က်ွေက် န္ဒဖပခ ဲ့ 

 ကပေါတယ်။ 

 

သဘ ေးဘချာငေ်းဘရဘလ ာငတ်မံဟာ ရခှိုငဖ်ပည်နယ်၊ သံတွေ ပမှိ ျှို့နယ်က ၁၁၀ မဂဂေါဝပ် ဘရအာေးလျှပ်စစ်စီမံကှိနေ်း 

တစ်ခု ဖဖစ်ပေါတယ်။ ၂၀၁၃ ခုန္ စ်မ ာ ရခှိုငအ်ရပ် က်အဖွေ ျှို့အစည်ေးန ဲ့ န္ှိငုင်ဘံရေးပေါတီမျာေးည န ဲ့ဘ်ပေါငေ်းအဖွေ ျှို့ က 
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