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အစရီငခ်ံစာအကျဉ်းချုပ်  

“ေပါကက်ွသဲနဲံအ့တ ူသူေ့အာသ်ကံိ ု�ကားလိကုရ်တယ။် 

အြပငထ်ကွ�်ကည့ေ်တာ ့သကူ ေြမ�ကးီေပါ်မှာ… 

အသကေ်တာ�့�ေနတန်ုး… သူက့ိ ုက�န်ေတာ် စကား 

ေြပာမထကွဘ်းူ… ဒါ ေနာကဆ်ံးုစကား ဆိတုာမျိုး 

သထူငမှ်ာစိးုတယ။်” 
ကရငြ်ပည်နယ်၊ ကမုိငး်ကုနး်ေကျးရွာမှ အသက် ၅၂ �စ်ှအရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးက ၂၀၂၂ ခု�စ်ှ ေဖေဖာ်ဝါရလီ 

ပစ်ခတ်မ�အတွငး် ၎ငး်၏ ေဆွမျိုးေတာ်စပ်သူ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ေသဆံုးသွားရပုံကို ေြပာြပခဲ့သည်။ 

 

၂၀၂၁ ခု�စ်ှ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက် အာဏာသမ်ိး�ပီးေနာက်ပုိငး် ြမနမ်ာစစ်တပ်သည ်�ိငုင်အံ�ှံ ့ လူအ့ခွင့အ်ေရးချိုးေဖာက်မ�များ 

�ကီးမားစွာ ကျူးလွနခ်ဲ့သည်။ �ိငုင်အံေ�ှ�ဘက် ထုိငး်�ိငုင်�ံငှ့န်ယ်စပ်တွငတ်ည်�ှိေသာ ကရငြ်ပည်နယ်�ငှ့ ်

ကယားြပည်နယ်တို ့ အပါအဝင ်ေဒသအများအြပားတွင ်လက်နက်ကုိင ်ပဋပိက�များ ြပငး်ထနစွ်ာ ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။  

ထုိေဒသများတွင ်စစ်တပ်၏ စစ်ဆငေ်ရးများသည် လက်နက်ကိုငအ်ဖွဲ�ကို ေထာက်ပ့ံြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

အာဏာသမ်ိး�ပီးေနာက်တွင ်ပုိမုိကျယ်ြပန ့ေ်သာ ဆ��ြပလ�ပ်�ှားမ�များြပုလုပ်သည်ဟု ယူဆသည့် အရပ်သားများကုိ 

စုေပါငး်ြပစ်ဒဏေ်ပးသည့ ်၎ငး်၏ ြပု�မဲလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကုိ ထငဟ်ပ်ေစသည်။ �ိငုင်တံကာ၏ ပျက်ကွက်မ��ငှ့ ်

ကမ�ာလုံးအတုိငး်အတာြဖင့ ်စိတ်ဝငစ်ားမ�ေလျာက့ျ ေနသည့်�ကားတွင ်စစ်တပ်သည ်အရပ်သားများ�ငှ့ ်အရပ်ဘက် 

အေြခခံအေဆာက်အအံုများကို ေလေ�ကာငး်�ငှ့ ်ေြမြပငမှ် တိုက်ခိုက်ခဲ့�ပီး အစုလုိက်အြပံုလုိက် 

ေနရပ်စွန ့ခ်ွာထွက်ေြပးရြခငး်�ငှ့ ်ပုိမုိနက်�� ိငး်ေသာ လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာ အကျပ်အတည်းကို 

ြဖစ်ေပါ်ေစခဲ့သည့် ေနာက်ထပ်စစ်ရာဇဝတ်မ�များ�ငှ့ ်လူသားမျိုး�ယွ်အေပါ် ကျူးလွနသ်ည့် ရာဇဝတ်မ�များကဲသ့ိုေ့သာ 

ရာဇဝတ်မ�မျိုးများကုိ ြဖစ်ေစခဲ့သည်။ 

ဆက်လက်လုပ်ေဆာငေ်နသည့ ်စစ်ဆငေ်ရးများအတွငး်တွင ်ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ အြခားေသာ ရာဇဝတ်မ�များတွင ်

စစ်တပ်သည ်အေြမာက်များ�ငှ့ ်ေမာ်တာများအပါအဝင ်ကျယ်ြပန ့ေ်သာ ဧရိယာများအားသက်ေရာက်မ��ှိေသာ 

ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ လက်နက်များကုိ အရပ်သားများေနထုိငရ်ာ ေဒသများသို ့ အ�ကိမ်�ကိမ် ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ ထုိ 

ြပငး်ထနသ်ည့် ရက်�ှည် တိုက်ခိုက်မ�များကို   အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ လွတ်�ငမ်ိးချမ်းသာခွင့အ်ဖွဲ�သို ့ ကိုယ်ေတွ� �ကံုရသူတိုက့ 
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ေြပာြပခ့ဲ�ကသည်။ အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ လွတ်�ငမ်ိးချမ်းသာခွင့အ်ဖွဲ�သည် ြမနမ်ာ�ိငုင်အံေ�ှ� ပုိငး်တွင ်၂၀၂၁ ခု�စ်ှ 

ဒဇီငဘ်ာလမှ ၂၀၂၂ မတ်လအတွငး် ြမနမ်ာ�ိငုင် ံအေ�ှ� ပုိငး်�ှိ အရပ်သားများ ေသဆံုး သိုမ့ဟုတ် ဒဏရ်ာရ�ှမိ� သိုမ့ဟုတ် 

အရပ်ဘက်ပစ�ည်းများ ပျက်စီးသွားေစခဲ့သည့် အေြမာက် သိုမ့ဟုတ် ေမာ်တာများြဖင့ ်တိုက်ခိုက်မ� ၂၄�ကိမ်ကုိ 

မှတ်တမ်းတငခ်ဲ့သည်။ ၂၀၂၂ ခု�စ်ှ မတ်လ ၅ ရက်ေနတ့ွင ်ကရငြ်ပည်နယ် ဖာပွန�်မို�နယ် ကေလာေဒးေကျးရွာတွင ်

မိသားစုများ ထမငး်စားရန ်ြပငဆ်ငေ်နစဉ် (သိုမ့ဟုတ်) ထမငး်စားေနစဥ် ပစ်ခတ်မ�ေ�ကာင့ ်ကိုယ်ဝန ်�ှစ်လ�ှိ 

အမျိုးသမီးတစ်ဦး အပါအဝင ်လူခုနစ်ဦး ေသဆံုးကာ ၃ ဦး ဒဏရ်ာရ�ှိခဲ့သည်။ ေသဆံးုသူ ေလးဦး၏ မိသားစုဝင ်

တစ်ဦးက သူကိုယ်တိုင�်ငှ့ ်အြခားသူများ ေနာက်ထပ်ပစ်ခတ်မ�များမှ ေ�ှာင�်ာှး�ိငုရ်န ်၎ငး်၏ ေနအမ်ိတွငပ်ငေ်နရငး် 

အေလာငး်များကုိ မနက်မုိးလငး် ေြမမြမ�ုပ်မီအထိ တစ်ညလုံး ထုိင�်ကည့်ေနခဲ့ရေ�ကာငး် ေြပာြပသည်။ 

ထုိလအတွငး် ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ တိုက်ခိုက်မ�မှာ မွနြ်ပည်နယ် သထုံ�မို�နယ် တာေမာ်ေဒါေကျးရွာမှ ရွာသူရွာသားများ 

ဗုဒ�ဘာသာပဲွေတာ်အတွက် စု�ံု းေရာက်�ှိေနစဥ်တွငေ်မာ်တာများ ကျေရာက်ေပါက်ကွဲခဲ့ြခငး်ြဖစ်သည်။ အသက် ၅၀ 

အရွယ် အမျိုးသမီး �စ်ှဦး�ငှ့ ်အသက် ခုနစ်�စ်ှအရွယ် ေယာက်ျားေလးတစ်ဦးတုိ ့ ေသဆံုးခဲသည်။ အြခား အရပ်သား ၁၁ 

ဦး ဒဏရ်ာရ�ှခိဲ့သည်။“ဒါမလုပ်သင့ဘူ်း။  ဘာသာေရးပဲွကိုေလ။”ဟု ထုိပဲွတွင ်ကရင�်ို းရာအကကသည့ ်

သမီး�စ်ှဦး�ငှ့အ်တူ ေရာက်ေနသည့ ်အသက် ၄၆ �စ်ှအရွယ် ြမတ်ထူးက ေြပာသည်။“အဒဲါ ြဖစ်�ပီးကတည်းက 

က�နေ်တာ်ေကာ ရွာသူရွာသားေတွပါ အမ်ိထဲမှာ မအပ်ိရေဲတာဘူ့း… ေ�ကာက်ေ�ကာက်နဲ ့ ေနေနရတယ်။” 

ကရငြ်ပည်နယ်�ငှ့ ်ကယားြပည်နယ်အပါအဝင ်ြမနမ်ာ�ိငုင်�ံှိ တုိငး်ရငး်သား လက်နက်ကိုငအ်ဖွဲ�များသည် 

ပုိမုိေကာငး်မွနေ်သာ အခွင့အ်ေရးများ�ငှ့ ်ကိုယ်ပုိငအ်ုပ်ချုပ်ခွင့အ်တွက် ဆယ်စု�စ်ှများစွာ �ကိုးပမ်းခဲ့�ကသည်။ စစ်တပ်၏ 

ရနစ်မ�များ�ငှ့ ်တုိငး်ရငး်သားလူနည်းစုများကုိ ဆက်လက်ပစ်ပယ်ထားမ�များ�ကားမှ �စ်ှအတန�်ကာ ထိနး်သိမ်းခဲ့ေသာ 

အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးမှာ အာဏာသမ်ိး�ပီးေနာက်ပုိငး် ပျက်ြပားသွားခဲ့�ပီး လက်နက်ကိုငေ်တာ်လှနေ်ရးအဖွဲ�သစ်များလည်း 

ေပါ်ေပါက်လာခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခု�စ်ှအေစာပုိငး် ြမနမ်ာ�ိငုင် ံအေ�ှ� ပုိငး်တွင ်လက်နက်ကုိငပ်ဋပိက�များ 

ြပနလ်ည်ြဖစ်ပွားလာချိနမှ်စ၍ စစ်တပ်၏ တိုက်ခိုက်မ�များေ�ကာင့ ်အရပ်သား ရာ�ငှ့ခ်ျီ ေသဆံုး�ပီး အိုးမ့ဲအမ်ိမ့ဲြဖစ်ခဲ့ရသူ 

၁၅၀၀၀၀ေကျာ်�ငှ့ ်ေနအမ်ိများ၊ စာသငေ်ကျာငး်များ၊ ကျနး်မာေရး အေဆာက်အအံုများ�ငှ့ ်

ဘာသာေရးဝတ်ြပုရာေနရာများ အများအြပား ပျက်စီးဆံုး�� ံးခဲ့သည်။ 

ထုိငး်-ြမနမ်ာနယ်စပ်တွင ်၂၀၂၂ ခု�စ်ှ မတ်လ�ငှ့ ်ဧ�ပီလတွင ်ြပုလုပ်ခဲ့ေသာ သတီငး်�စ်ှပတ်အ�ကာ သုေတသနအပါအဝင ်

သုေတသနြပုမ�များအတွငး် အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ လွတ်�ငမ်ိးချမ်းသာခွင့အ်ဖွဲ�သည် ြမနမ်ာ�ိငုင်အံေ�ှ� ပုိငး်�ှိ 

�ိငုင်တံကာမဟုတ်ေသာ လက်နက်ကုိငပ်ဋပိက�များအတွငး် ကျူးလွနခ်ဲ့သည့် �ိငုင်တံကာ လူအ့ခွင့အ်ေရး�ငှ့ ်

လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဥပေဒချိုးေဖာက်မ�များကို စုံစမ်းစစ်ေဆးခဲ့သည်။ ဤအစီရငခ်ံစာသည် 

ကရငြ်ပည်နယ်�ငှ့ ်ကယားြပည်နယတ်ိုတ့ွင ်တိုက်ပဲွများ သသိသိာသာ ြပငး်ထနလ်ာခဲ့သည့် ၂၀၂၁ ခု�စ်ှ ဒဇီငဘ်ာလ မှ 

၂၀၂၂ ခု�စ်ှ မတ်လအတွငး်ကာလများအထိကာလများကုိ ေဖါ် ြပထားသည်။ အစီရငခ်ံစာက အဆိုပါြပည်နယ်�စ်ှခု�ှိ 

အေြခအေနအြပင ်နယ်နမိိတ်ချငး်ထိစပ်ေနေသာ မွနြ်ပည်နယ်�ငှ့ ်�ှမ်းြပည်ေတာငပုိ်ငး် ေဒသအချို�၏ အေြခအေနကိုပါ 

ဆနး်စစ်ထားပါသည်။ သုေတသီများသည် တိုက်ခိုက်မ�များအတွငး် တိုက်�ိုက်သက်ေသများ၊ ြမနမ်ာစစ်တပ်မှ 

ထွက်ေြပးလာသူများ၊ ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ က�မ်းကျငသူ်များ�ငှ့ ်အကူအညီေပးေရး လုပ်သားများ အပါအဝင ်လူ ၉၉ ဦးကုိ 

ေတွ�ဆံုေမးြမနး်ခဲ့သည်။ အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ လွတ်�ငမ်ိးချမ်းသာခွင့အ်ဖွဲ� မှ လူအ့ခွင့အ်ေရးချိုးေဖာက်မ�များ�ငှ့ ်

ပတ်သက်သည့ ်ဗီဒယီိုများ�ငှ့ ်ဓာတ်ပုံများကုိလည်း စစ်ေဆးခဲ့�ပီး၊ ေလယာဉ်ပျံသနး်မ�ကုိ ြမငေ်တွ�သူများ၏ 

မှတ်တမ်းများကို ြပနလ်ည်သံုးသပ်ကာ၊ �ဂိုဟ်တုဓာတ်ပုံများ�ငှ့ ်ေကျးရွာမီးေလာငမ်��ငှ့ ်အြခားပျက်စီးမ�ဆိုငရ်ာ 

အချက်အလက်များကုိလည်း ဆနး်စစ်ေလလ့ာခဲ့သည်။ 

သုေတသန၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်အေနြဖင့ ်အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာလွတ်�ငမ်ိးချမ်းသာခွင့အ်ဖွဲ� မှ ကိုယ်စားလှယ်များသည် 

အမျိုးသားညီ�ွတ်ေရး အစုိးရ၏ လူအ့ခွင့အ်ေရးဝန�်ကီး�ငှ့ ်ေတွ�ဆံုခဲ့သည်။ အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ 

လွတ်�ငမ်ိးချမ်းသာခွင့အ်ဖွဲ�သည် ၂၀၂၂ ခု�စ်ှ ေမလ ၁၇ ရက်ေနတ့ွင ်တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မ�း�ကီး 
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မငး်ေအာငလ်�ိငထံ် ေတွ� �ှိချက်အကျဥ်းချုပ်များ�ငှ့အ်တူ ၎ငး်၏ ကွပ်ကဲမ�ေအာက်�ှိ တပ်ဖွဲ�များ၏ ချိုးေဖာက်မ�များ�ငှ့ ်

ပတ်သက်သည့ ်အချက်အလက်များကုိ ေတာငး်ဆိုခဲ့သည့် စာတစ်ေစာငက်ိုလည်းေပးပုိခ့ဲ့သည် ။ ဤအစီရငခ်ံစာ 

ထုတ်ေဝချိနအ်ထိ တုံ ့ြပနမ်� တစ်စုံတရာ မရ�ှိခဲ့ပါ။ 

ကရငြ်ပည်နယ်တွင ်ြဖစ်ပွားေနေသာ ပဋပိက�များသည ်ြမနမ်ာ�ိငုင်တွံင ်၁၉၄၀ ေ�ာှငး်ပုိငး်ကတည်းမှ 

သက်တမ်းအ�ှည်�ကာဆံုး�ငှ့ ်အ�ကီးဆံုး တိုငး်ရငး်သားလက်နက်ကိုငအ်ဖွဲ�များထဲမှ တစ်ခုြဖစ်သည့် ကရငအ်မျိုးသား 

အစည်းအ�ံုး/ကရငအ်မျိုးသား လွတ်ေြမာက်ေရး တပ်မေတာ ်(KNU/KNLA) ကုိ ြမနမ်ာစ့စ်တပ်က တိုက်ခိုက်ရန ်အဓိက 

ဦးတည်ေနပါသည်။ ကယားြပည်နယ်တွင ်အဓိက EAO မှာ  ၁၉၅၇ ခု�စ်ှကတည်းက စစ်တပ်�ငှ့ ်ပဋပိက�ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် 

ကရငန်အီမျိုးသားတုိးတက်ေရးပါတီ/ကရငန်တီပ်မေတာ ်(KNPP/KA) ြဖစ်သည်။ ကရငြ်ပည်နယ်�ငှ့ ်ကယားြပည်နယ် 

�စ်ှခုစလုံးတွင ်EAO များသည် အထူးသြဖင့ ်ေကျးလက်ေဒသများတွင ်အေရးပါေသာ နယ်ေြမများကို ထိနး်ချုပ်ထား�ပီး 

၎ငး်တုိ၏့ ကိုယ်ပုိငအ်ုပ်ချုပ်ေရးဆိုငရ်ာ ဖွဲ�စည်းပုံများ �ှိသည်။ ၎ငး်တုိ၏့ အဖွဲ�ဝငမ်ျားကုိ 

အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာလွတ်�ငမ်ိးချမ်းသာခွင့အ်ဖွဲ�က သုေတသနများြပုလုပ်ေနစဉ်အတွငး် ေတွ�ဆံုခဲ့သည်။ 

စစ်တပ်၏ ယခုေနာက်ဆံုး အာဏာသမ်ိးမ�ြဖစ်ပွား�ပီးေနာက်တွင ်ြပည်သူက့ာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲ� (PDFs) ဟုေခါ်ေသာ 

ြပည်တွငး် လက်နက်ကုိင ်အတိုက်အခံအဖွဲ�များသည် အမျိုးမျိုးေသာ ကွပ်ကဲမ�ပုံစံများြဖင့ ်�ိငုင်အံ�ှံတွ့င ်

တည်ေထာငခ်ဲ့�ကသည်။ အချို�ေသာ PDF များကုိ EAO များမှ ေလက့ျင့သ်င�်ကားေပး�ပီး EAO 

၏ကွပ်ကဲမ�ေအာက်တွင�်ှိသည်။ အချို� မှာ အာဏာသမ်ိးမ�မတိုငမီ် 2020 ခု�စ်ှ �ိဝုငဘ်ာလ ေရွးေကာက်ပဲွတွင ်

ေရွးေကာက်တငေ်ြမ�ာက်ခံရ�ပီး တိမ်းေ�ှာငေ်နရသည့် သူအများစု၊ ထုိအ့ြပင ်အရပ်ဘက်အဖွဲ�အစည်းများ၏ အဖွဲ�ဝငမ်ျား၊ 

အချို�ေသာ EAO များ�ငှ့ ်တိုငး်ရငး်သားလူနည်းစုများမှ ကိုယ်စားလှယ်များြဖင့ဖ်ွဲ �စည်းထားေသာ ြပည်ပေရာက် 

အုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ�- အမျိုးသားညီ�ွတ်ေရးအစုိးရ (NUG) ၏ ကွပ်ကဲမ�ေအာက်တွင ်�ှိသည်။  

အရပ်သားများကုိ ေသေ�က ဒဏရ်ာရေစသည့ ်ဥပေဒမ့ဲ ေြမြပငတ်ိုက်ခိုက်မ�များအြပင ်ေနအမ်ိများ၊ စာသငေ်ကျာငး်များ၊ 

ကျနး်မာေရး အေဆာက်အအံုများ၊ ဘုရားေကျာငး်များ�ငှ့ ်ဘုနး်ေတာ်�ကီးေကျာငး်များ အပါအဝင ်ေကျးရွာ ၁၉ ရွာတွင ်

အရပ်သားပုိငပ်စ�ည်းများကုိ ဖျက်ဆီးြခငး် သိုမ့ဟုတ် ပျက်စီးေစြခငး်များကုိ အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ 

လွတ်�ငမ်ိးချမ်းသာခွင့အ်ဖွဲ�က မှတ်တမ်းတငထ်ားသည်။ ကယားြပည်နယ်တစ်ခုတည်းတွင ်၂၀၂၂ ခု�စ်ှ ဇနန်ဝါရီလမှ 

မတ်လအတွငး် ခရစ်ယာနဘု်ရားေကျာငး်�ှစ်ေကျာငး်ထက်မနည်း အပါအဝင ်�ိငုင်တံစ်ဝှမ်း�ှိ 

ပဋပိက�ြဖစ်ပွားရာေဒသများတွငအ်ာဏာသမ်ိး�ပီးေနာက်ပုိငး် ြမနမ်ာစစ်တပ်၏ ပစ်ခတ်မ�များေ�ကာင့ ်

ဘာသာေရးအေဆာက်အအံု ၁၀၀ ေကျာ် ပျက်စီးခဲ့ေ�ကာငး် သရိသည်။ သက်ေသထွက်ဆိုချက်များအြပင ်ဓာတ်ပုံ�ငှ့ ်

ဗီဒယီိုပစ�ည်းများကို စိစစ်ြခငး်မှတစ်ဆင့ ်ြမနမ်ာစစ်တပ်၏ တိုက်ခိုက်မ�ေ�ကာင့ ်ဘာသာေရး အေဆာက်အအံုများ 

ပျက်စီးြခငး် သိုမ့ဟုတ် ဖျက်ဆီးခံရသည့် ြဖစ်ရပ် အနည်းဆံုး ခုနစ်ခုကို အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ လွတ်�ငမ်ိးချမ်းသာခွင့အ်ဖွဲ� မှ 

မှတ်တမ်းတငခ်ဲ့သည်။ ၄�ကိမ်မှာ ပစ်ခတ်မ�၊ ၃ �ကိမ်မှာ ေလေ�ကာငး်တိုက်ခိုက်မ�ေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည။် သုေတသမီျားသည် 

ကရငြ်ပည်နယ်�ငှ့ ်ကယားြပည်နယ�်ှိ စာသငေ်ကျာငး်များကုိ တိုက်ခိုက်မ� ၃ခု�ငှ့ ်အနည်းဆံုး ရွာေလးရွာ�ှ ိ

စာသငေ်ကျာငး်များကုိ စစ်တပ်မှ သမ်ိးပုိက်ေနရာယူထားမ�ကိုလည်း မှတ်တမ်းတငခ်ဲ့သည်။ 

အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ လွတ်�ငမ်ိးချမ်းသာခွင့အ်ဖွဲ�၏ ေတွ� �ှိချက်များအရ �ု�ှား�ငှ့ ်တ�ုတ်ဂျက်တိုက်ေလယာဉ်များ 

အပါအဝင ်သံုးေနကျစနစ်များ�ငှ့ ်ေခတ်သစ် တိုက်ေလယာဉ်များေပါ်တွင ်မီှခိုေနရေသာ စစ်တပ်၏ 

အရပ်သားေဒသများတွင ်ေလေ�ကာငး်သံုး�ပီး  တိုက်ခိုက်မ�များ တိုးလာေနြခငး်ကို မီးေမာငး်ထုိးြပေနသည်။ ၂၀၂၂ ခု�စ်ှ 

ဇနန်ဝါရီလမှ မတ်လအတွငး် ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ ေလေ�ကာငး်တိုက်ခိုက်မ� �ှစ်ခုတွင ်အရပ်သား ကုိးဦး ေသဆံုး�ပီး အနည်းဆံုး 

ကုိးဦး ဒဏရ်ာရ�ှိခဲ့သည်။ အရပ်သားပုိင ်ပစ�ည်းများလည်း ပျက်စီးခဲ့သည်။ ၂၀၂၂ ခု�စ်ှ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၅ ရက်ေန ့ နနံက် ၁ 

နာရီခန ့က် ကရငြ်ပည်နယ် ဖာပွန�်မို�နယ် တဒွးီကုနး်ေကျးရွာကုိ စစ်တပ်က ေလေ�ကာငး်မှ တိုက်ခိုက်မ�ေ�ကာင့ ်လူ ၂ ဦး 

ေသဆံုး�ပီး အများအြပား ဒဏရ်ာရ�ှိခဲ့ေ�ကာငး် သရိသည်။“သူတုိေ့�ကာင့ ်က�နမ်တုိ ့ ခံစားေနရတဲ ့

ဆငး်ရဒဲကု�ေတွကို[ြမနမ်ာစစ်တပ်] ြမငေ်စချငပ်ါတယ်… က�နမ်တုိေ့ဒသကုိလာ�ပီး ဒလုိီဒကု�ေတွေပးတာ သူတိုပ့ါပဲ” ဟု 
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လွနခ်ဲ့သည့် �စ်ှလက ေကျာ�ို းေအာက်ပုိငး်တွင ်ြပငး်ထနစွ်ာ ဒဏရ်ာရ�ှိခဲ့သည့် ယခုအထိ 

ြပငး်ထနေ်သာနာကျငမ်�ကိုလည်း ခံစားေနရလျက်�ှိသည့် အသက် ၂၃ �စ်ှအရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက 

ေတွ�ဆံုေမးြမနး်မ�တွင ်အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ လွတ်�ငမ်ိးချမ်းသာခွင့အ်ဖွဲ�ကို ေြပာြပခဲ့သည်။ 

ေတာထဲတွင ်သိုမ့ဟုတ် စစ်ေ�ှာငစ်ခနး်များတွင ်ခိုလ�ံရန ်ရွာကိုစွန ့ခ်ွာထွက်ေြပးသူများမှာလည်း တိုက်ခိုက်မ�များမှ 

ကငး်လွတ်ခွင့မ်ရ�ကေပ။ ၂၀၂၂ ခု�စ်ှ ဇနန်ဝါရီ ၁၇ ရက်က ကယားြပည်နယ် ရီခီးဘူး စစ်ေြပးဒကု�သည်စခနး်ကို 

ေလေ�ကာငး်မှ တိုက်ခိုက်မ�ေ�ကာင့ ်အသက် ၅၀ အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦး�ငှ့ ်အသက် ၁၅ �စ်ှ�ငှ့ ်၁၂ �စ်ှအရွယ် 

ညီအစ်မ�စ်ှဦး ေသဆံုးခဲ့သည်။ ေဒသခံအာဏာပုိငမ်ျား�ငှ့ ်အရပ်ဘက်လူမ�အဖွဲ�အစည်းများမှ တက်�ကလ�ပ်�ှားသူများက 

စစ်တပ်အေနြဖင့ ်ဤေနရာများသည် စစ်ေြပးဒကု�သညမ်ျားြဖစ်ေ�ကာငး် စခနး်တည်ေနရာအား ေကာငး်စွာ 

သ�ိှိထားသင့ေ်လာက်�ပီး ေဝဟငမှ် ေထာက်လှမ်းြခငး်�ကည့်��ရာတွငလ်ည်း လက်နက်ကိုငအ်ဖွဲ�များ၏ 

အေြခစုိက်စခနး်�ငှ့ ်စစ်ေြပးဒကု�သည်စခနး်အား ကဲွြပားစွာ ခွဲြခားေတွ� ြမင�်ိငုမ်ည် ြဖစ်ေ�ကာငး် ေြပာဆိုခဲသ့ည်။ 

အရပ်သားများမှာ ၎ငး်တုိ၏့ေနစ့ဉ်ဘဝအေရးအတွက် သွားလာလ�ပ်�ှားမ�ြပုလုပ်ြခငး်�ငှ့ ်တိုက်ခိုက်မ�များမှ လွတ်ရာသို ့ 

ထွက်ေြပးတိမ်းေ�ှာငမ်�ြပုလုပ်ရာတွငေ်သာ်မှ ြမနမ်ာစစ်သားများက အရပ်သားတုိအ့ား တမငတ်ကာ ပစ်ခတ်ခဲ့ေသာ 

မှတ်တမ်းများ အများအြပား�ှိပါသည်။ ၂၀၂၂ ခု�စ်ှ ဇနန်ဝါရီလလယ်တွင ်ေသာငရ်ငး်ြမစ်ကိုြဖတ်၍ ထုိငး်�ိငုင်သံို ့ 

ထွက်ေြပးရန ်�ကိုးပမ်းစဉ် စစ်သားများ၏ ပစ်ခတ်မ�ေ�ကာင့ ်အနည်းဆံုး အရပ်သား ေြခာက်ဦးထက်မနည်း 

ေသဆံုးခဲ့ေ�ကာငး် ကိုယ်တိုငေ်တွြမင့ခ်ဲ့ရသည့် သူများအြပားထဲမှ အသက် ၂၆ �စ်ှအရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှ 

ေြပာြပခဲ့သည်။ ေနာက်ြဖစ်ရပ်တစ်ခုမှာ ၂၀၂၂ခ ုမတ် ၃ ရက်တွင ်ကရငြ်ပည်နယ် ဖာပွန�်မို�အနးီ 

ယွမ်စလငး်ြမစ်ကမ်းနားတွင ်ဇီးသးီေကာက်သွားသည့် ၁၃ �စ်ှအရွယ် ကေလးငယ်တစ်ဦးကုိ စစ်သားများက 

ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ “လမ်းေလ�ာက်တဲ့အခါ ေြခေထာက်က နာေနတုနး်ပဲ” ဟု ထုိကေလးက ြဖစ်ရပ်ြဖစ်ပွားအ�ပီး 

သံုးပတ်အ�ကာတွင ်အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ လွတ်�ငမ်ိးချမ်းသာခွင့ ်အဖွဲ�သို ့ ေြပာ�ကားခဲ့သည်။ က�နေ်တာ့်ေလ ရငထဲ် 

အေတာ်မေကာငး်ဘူး… [ပဋပိက�ေတွနဲ ့] က�နေ်တာ်နဲမ့ဆိုငဘူ်း… အခေုတာ ့ သက်သက်မ့ဲ အပစ်ခံလုိက်ရတယ်။” 

ထုိအ့ြပင ်ြမနမ်ာ�ိငုင် ံအေ�ှ� ပုိငး်တွင ်စစ်သားများသည် လွတ်လပ်မ�အား မတရားသြဖင့ ်ဆံုး�� ံးေစမ�၊ 

ည�ဉ်းပနး်�ှပ်ိစက်မ��ငှ့ ်အြခားေသာ ည�ဥ်းဆဆဲက်ဆံမ�၊ တရားလက်လွတ် ကွပ်မျက်မ�များ�ငှ့ ်သသိာထင�်ှားသည့် အဓမ� 

အစေဖျာက်မ�များ အပါအဝင ်ဖမ်းဆီးထိနး်သိမ်းေရးများ�ငှ့ ်ဆက်စပ်�ပီး ချိုးေဖာက်မ� အများအြပားကုိ ကျူးလွနခ်ဲ့သည်။ 

အာဏာသမ်ိးမ��ငှ့ ်စစ်တပ် �ဖိုခွငး်မ�ကို ဆန ့က်ျငသ်ည့် ဆ��ြပမ�များတွငပ်ါဝငေ်သာေ�ကာင့ ်စစ်အာဏာပုိငတ်ိုမှ့ 

လက်တုန ့ြ်ပနမ်ည်ကုိ စုိးသြဖင့ ်တိုငး်ရငး်သားလက်နက်ကိုငအ်ဖွဲများ၏ ထိနး်ချုပ်နယ်ေြမများသို ့ 

ထွက်ေြပးတိမ်းေ�ှာငေ်နေသာ တက်�ကလ�ပ်�ှားသူများ၊ �ိငုင်ေံရးသမားများ�ငှ့ ်

အ�ကမ်းမဖက်အာဏာဖီဆနေ်ရးလ�ပ်�ှားမ�(CDM)တွင ်ပါဝငသူ်များကုိ စစ်သားများက ပစ်မှတ်ထားသည်။ စစ်သားများက 

အြခားအရပ်သားများကုိ လည်း ၎ငး်တုိ၏့ လူမျိုးအ�ယွ်ကို အေြခခံ၍ အထူးသြဖင့ ်ကရင�်ငှ့ ်

ကရငန်အီသိုက်အဝနး်များမှ ြပည်သူများ  တိုက်ပဲွများ သိုမ့ဟုတ် စစ်ေရးအရ ဗံုး�ကဲြခငး်ေ�ကာင့ ်စွန ့ပ်စ်ခ့ဲရေသာ 

ေကျးရွာများသို ့ ဝငထွ်က်သွားလာသူများ သိုမဟုတ် ကျန�်ှိေနသူများအား ဖမ်းဆီးေလ�့ှိသည်။ 

 အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ လွတ်�ငမ်ိးချမ်းသာခွင့အ်ဖွဲ� မှ မှတ်တမ်းတငထ်ားေသာ ဆိုးရွားေသာ ြဖစ်ရပ်များစွာတွင ်

ြမနမ်ာစစ်သားများက လူများကုိ ထိနး်သမ်ိးထားစဥ်တွင ်တရားလက်လွတ် ကွပ်မျက်ခဲ့သည်ကုိ ေတွ�ရသည်။ ၂၀၂၂ ခု�စ်ှ 

ဇနန်ဝါရီလတွင ်ကယားြပည်နယ်၊ ဒေီမာဆို�မို�နယ် စံြပ ၆ မုိငေ်ကျးရွာတွင ်အမ်ိတွင�်ှိေသာ စားစရာများြပနယူ်ရန ်

စစ်ေဘးေ�ှာငစ်ခနး်မှ ထွက်ခွာလာသူ အမျိုးသားသံုးဦး ေပျာက်ဆံုးသွားခဲ့သည်။ �စ်ှပတ်အ�ကာတွင ်၎ငး်တုိ၏့ 

ပုံပနး်ပျက်စီးေနေသာ �ုပ်အေလာငး်များကို အမ်ိသာတွငး်ထဲတွင ်ေတွ� �ှိခဲ့သည်။ အသတ်ခံရသူများထဲမှ 

တစ်ဦး၏အစ်ကိုြဖစ်သူက အသတ်ခံရသူများကို ၎ငး်တုိ၏့အဝတ်အစား�ငှ့ ်သွားများ၏ အေနအထားြဖင့ ်

ေဖာ်ထုတ်ခဲ့ေ�ကာငး် ေြပာ�ကားခဲ့သည်။ အေလာငး်များကုိ သယ်ယူရန ်�ကိုးစားစဉ် အစ်ကို�ငှ့ ်အြခားသူများကုိ 

စစ်သားများက ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ တစ်လအ�ကာတွငမှ် ြပနလ်ာ�ပီး အေလာငး်များကုိ ေြမြမ�ုပ်သ�ဂ�ုဟ်�ိငုခ်ဲ့သည်။ 
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ြမနမ်ာ�ိငုင် ံအေ�ှ� ပုိငး်�ှိ �မို�များ ရွာများကုိ စီးနငး်တိုက်ခိုက်ရာတွင ်စစ်သားများက စနစ်တကျ လုယက်မ�များ�ငှ့ ်

အထူးသြဖင့ ်ကယားြပည်နယ်တွင ်ေနအမ်ိများကို မီး�� ိ � ြခငး်များကုိ ြပုလုပ်ခဲ့�ကသည်။ စစ်သားများသည် 

လက်ဝတ်ရတနာများ၊ ေငသွားများ၊ ယာဥ်များ�ငှ့ ်ေမွးြမူထားသည့် တိရစ�ာနမ်ျား တခါတရံ ဆနအ်တ်ိများကုိ ထုိးခွဲ�က�ပီး 

စားနပ်ရိက�ာများကိုဖျက်ဆီး�ကြခငး်အပါအဝင ်ပုိငဆ်ိုငမ်�များကုိ လုယက်ခဲ့ေ�ကာငး် ရွာေြခာက်ရွာမှ 

မျက်ြမငသ်က်ေသများက ေြပာြပ�ကသည်။ “ယူမသွား�ိငုတဲ် ့ဟာေတွကျေတာ ့ဖျက်ဆီးဖို ့ �ကိုးစား�ကတယ်” ဟု 

စစ်သားများက အမ်ိများကုိ ေဖာက်ထွငး်ဝငေ်ရာက်ကာ ပစ�ည်းများ�ငှ့ ်တိရစ�ာနမ်ျားယူေဆာငသွ်ားသည်ကို 

ပုနး်ေအာငး်ေနရာမှ �ကည့်��ေနခဲ့သည့် ကရငြ်ပည်နယ် �မို�ေဟာငး်ေကျးရွာမှ အသက် ၃၆ �စ်ှအရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက 

ေြပာသည်။ 

အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာလွတ်�ငမ်ိးချမ်းသာခွင့အ်ဖွဲ� မှ မီးေလာငမ်�ဆိုငရ်ာ အချက်အလက်�ငှ့ ်�ဂိုလ်တုဓာတ်ပုံများကို 

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ�ကည့်ရာတွင ်ကယားြပည်နယ်၏ ေဒသအချို�တွင ်၂၀၂၂ ခု�စ်ှ ေဖေဖာ်ဝါရီမှ  ဧ�ပီလအထိ ေကျးများ 

မီးေလာငက်�မ်းေနမ��ငှ့ ်အချို�ေကျးရွာများမှာ အ�ကိမ်များစွာ ထပ်တလဲလဲ မီးေလာငမ်�ြဖစ်ပွားခဲ့ေ�ကာငး် ေတွ� �ှိရသည်။ 

အထိအနာဆံုး ေဒသများထဲတွငဆ်ိုလ�င ်�ှမ်းြပည်နယ် ေတာငပုိ်ငး် မုိး�ဗ�ဲမို� မှ ကယားြပည်နယ် ဒေီမာဆိုသို ့ ေဖေဖာ်ဝါရီ 

လလယ်�ငှ့ ်မတ်လေ�ာှငး်ပုိငး်အထိ စစ်ဆငေ်ရးအတွငး် ေတာငဘ်က်သို ့ စစ်ေ�ကာငး် ေ���ေြပာငး်သည့ ်

လမ်းေ�ကာငး်တစ်ေလ�ာက် ရွာတုိငး်နးီပါး�ှိ ေနအမ်ိများ�ငှ့ ်အြခားအေဆာက်အဦများကုိ မီး�� ိ �ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ ၂၀၂၂ ခု�စ်ှ 

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၈ ရက်တွင ်�ှမ်း�ငှ့ ်ကယားြပည်နယ် နယ်စပ်�ှိ ဝါရီစူပလီေကျးရွာမှ ထွက်ေြပးလာသူ 

အရပ်သားအချို�သည် ေနအမ်ိများ မီး�ွန ့မ်ျားတက်လာသည်�ပီး ေနာက်တွင ်ရွာလုံးက�တ် မီးေလာငက်�မ်းသွားခဲ့သည်ကို 

အနးီနား�ှိ လယ်ေြမများမှေန�ပီးေတွ� ြမငခ်ဲ့ရေ�ကာငး် ေြပာ�ကားခဲ့သည်။ ရွာ�ှ ိအမ်ိေြခ သံုးပုံ�စ်ှပုံေကျာ် 

မီး�� ိ �ခံခဲ့ရသည်။“အမ်ိေတွမဟုတ်ေတာဘူ့း။ ြပာပုံအတိ အနက်ေရာငမီ်းေသွးေတွြဖစ်သွား�ပီ… က�နေ်တာ်တုိ ့ 

တစ်သက်တာ စုေဆာငး်မ�ေလး ခုေတာ ့မိနစ်ပုိငး်အတွငး် ြပာြဖစ်သွား�ပီ” ဟု အသက် ကေလး�စ်ှဦး၏ဖခင ်၃၈ 

�စ်ှအရွယ်လယ်သမားက ေြပာသည်။ 

ြပငး်ထနေ်သာ တိုက်ပဲွများ�ငှ့ ်စစ်ေရး ချိုးေဖာက်မ�များသည် ကရငြ်ပည်နယ်�ငှ့ ်ကယားြပည်နယ်တိုတ့ွင ်�ကီးမားေသာ 

စိတ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ လူမ�ေရး ထိခိုက်မ��ငှ့ ်�ကီးစွာေသာ အစုလုိက်အြပံုလုိက် အိုးမ့ဲအမ်ိမ့ဲစွန ့ခ်ွါမ�များ ြဖစ်ေစခဲ့သည်။ 

ကယားြပည်နယ်၏ စုစုေပါငး် လူဦးေရ၏ သံုးပုံတစ်ပုံကေန ထက်ဝက်ခန ့အ်ထိမှာ အိုးအမ်ိမ့ဲြဖစ်ခဲ့ရသည်။ 

အချို�ေသာအေြခအေနများတွင ်ရွာလုံးက�တ် ထွက်ေြပးခဲ့ရသည်။ လွနခ်ဲ့ေသာလများအတွငး်၌ တခါတရံတွင ်

အရပ်သားများသည် တစ်�ကိမ်ထက်မက ရွာမှထွက်ေြပးခဲ့ရသည်များ �ှိခဲ့သည်။ စားနပ်ရိက�ာ၊ ေရ�ငှ့ ်လုံေလာက်ေသာ 

အမုိးအကာမ�ှိြခငး် အပါအဝင ်အ��ရာယ်�ှိေသာ အေြခအေနများ�ငှ့ ်ရငဆ်ိုင�်ကံုေတွ�ေနရ�ပီး အရပ်သားများသည် 

ဝတ်ြပုရာအမ်ိများ၊ စာသငေ်ကျာငး်များ၊ ယာယီတဲများ၊ လုိဏဂူ်များ�ငှ့ ်ေတာတွငး်အပါအဝင ်ရရာေနရာများတွငလ်ည်း 

ခိုလ�ံေန�ကရသည်။ 

ေထာက်ပ့ံပုိေ့ဆာငေ်ရးဆိုငရ်ာ အတားအဆီးများ၊ လမ်းပိတ်ဆိုမ့�များ�ငှ့ ်ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ အေထာက်အပ့ံများကဲသ့ိုေ့သာ 

အသက်ကယ်ဆယ်ေရးပစ�ည်းများကို သမ်ိးဆည်းမ�များ အပါအဝင၊် အေရး�ကီးေသာ အကူအညီများအေပါ် စစ်တပ်၏ 

ကန ့သ်တ်ချက်များေ�ကာင့ ်လူသားချငး်စာနာမ�ဆိုငရ်ာ အကျပ်အတညး်ကုိ ပုိမုိဆိုးရွားေစလျက်�ှိသည်။ 

အစုိးရမဟုတ်ေသာအဖွဲ�အစည်းများ၏ ဝနထ်မ်းများကုိ ဖမ်းဆီးြခငး် တစ်ခါတစ်ရ ံအတငး်အဓမ� အစေဖျာက်ပစ်ြခငး်၊ 

စစ်ေရးတိုက်ခိုက်မ�များကို ေ�ကာက်ရံွ�ေသာေ�ကာင့ ်ေနရပ်စွန ့ခ်ွာေြပးသူ အများအြပားသည် စစ်ေဘးေ�ှာငစ်ခနး်များကို 

စွန ့ခ်ွာ�ပီး ပုိမုိ ေတာထူထပ်ေသာေနရာများ�ငှ့ ်လုိဏဂူ်များသို ့ ေနရာေ���ေြပာငး်�ကသြဖင့ ်၎ငး်တုိဆ့ီသို ့ 

အကူအညီေပးအပ်�ိငုေ်ရးမှာ အလှမ်းေဝးကာ ပုိမုိခက်ခဲေစသည်။  

ဤေတွ� �ှိချက်များသည် ယခငက် ြမနမ်ာ�ိငုင်�ံငှ့ပ်တ်သက်�ပီး မှတ်တမ်းတငထ်ားသည့် တုိငး်ရငး်သား 

လက်နက်ကိုငအ်ဖွဲ�များ၏ စားနပ်ရိက�ာ၊ ေငေွ�ကး၊ ေထာက်လှမ်းေရး�ငှ့ ်တပ်သားသစ်များစုေဆာငး်�ိငုေ်ရးကုိ 

ြပတ်ေတာက်ေစရနရ်ည်ရွယ်သည့် စစ်တပ်၏ “ြဖတ်ေလးြဖတ်” ဗျူဟာကုိ အရပ်သားလူထုအား အြပစ်ေပးသည့ ်
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အေနြဖင့ ်ချမှတ်ြခငး်များ မ�ကာခဏ ြပုလုပ်ေလ�့ှိသည့ဆ်ိုသည့်အချက်ကို ပုိမုိခိုငမ်ာေစပါသည်။ အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ 

လွတ်�ငမ်ိးချမ်းသာခွင့အ်ဖွဲ�၏ ြမနမ်ာ�ိငုင် ံအေ�ှ� ပုိငး်�ှိ ပဋပိက�များအေ�ကာငး် မှတ်တမ်းသည် �ိငုင်တံကာ 

လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဥပေဒကို ထပ်ခါတလဲလဲ တမငတ်ကာ ချိုးေဖာက်သည့် ြမနမ်ာစစ်တပ်၏ လုပ်ရပ်များကို 

ေဖာ်ြပထားသည်။ ချိုးေဖာက်မ� အများစုမှာ စစ်ရာဇဝတ်မ�ေြမာက်ပါသည။် လူသတ်မ�၊ ည�ဉ်းပနး်�ှပ်ိစက်မ�၊ 

အတငး်အကျပ် လ�ဲေြပာငး်မ�၊ လူမျိုးေရး အေ�ကာငး်ြပချက်ြဖင့ ်�ှပ်ိစက်ည�ဉ်းပနး်မ� အပါအဝင ်�ိငုင်တံကာဥပေဒက 

တားြမစ်ထားေသာ အချို�ေသာ လုပ်ရပ်များကုိ အရပ်သားများအေပါ် ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ်သိုမ့ဟုတ် စနစ်တကျ 

တိုက်ခိုက်မ�၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်အြဖစ် ကျူးလွနခ်ဲ့သည့်အတွက် ၎ငး်တုိသ့ည် လူသားမျိုး�ယွ်အေပါ် ကျူးလွနသ်ည့် 

ရာဇဝတ်မ�များ ြဖစ်�ိငုသ်ည်။ 

အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ လွတ်�ငမ်ိးချမ်းသာခွင့အ်ဖွဲ�သည် အဆိုပါ စစ်ရာဇဝတ်မ�များ�ငှ့ြ်မနမ်ာ�ိငုင် ံအေ�ှ� ပုိငး်�ှိ 

လူသားမျိုး�ယွ်အေပါ် ကျူးလွနသ်ည့ ်ရာဇဝတ်မ�များကဲသ့ိုေသာ ရာဇဝတ်မ�များတွင ်ပါဝငပ်တ်သက်ေနေသာ၊ 

ယူနေီဖာငး်ေပါ် �ှိ အမှတ်အသားများမှတဆင့ ်မျက်ြမငသ်က်ေသများက သ�ိှိခဲ့ရသည့် ေြခလျငတ်ပ်မ (၆၆)  အပါအဝင ်

တပ်ဖွဲ�အချို �ကို ေဖာ်ထုတ်ေတွ� �ှိခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ကယားြပည်နယ် စစ်ဆငေ်ရးတွင ်ပါဝငခဲ့်သည့် တပ်မ ၆၆ မှ 

စစ်ေြမြပငတ်ပ်မ�းေဟာငး်တစ်ဦးမှ အရပ်သားများအား ဦးတည်သည့်တိုက်ခိုက်မ�များ မီး�� ိ � လုယက်မ�များ�ငှ့ ်

အတည်ြပုထားေသာ ြပုလုပ်ေနကျေဖာက်ဖျက်မ�ပုံစံများကို ြမငေ်တွ� ခဲ့ရေ�ကာငး် အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ 

လွတ်�ငမ်ိးချမ်းသာခွင့အ်ဖွဲ�သို ့ ေြပာ�ကားရာတွင ်စစ်တပ်၏ ေခါငး်ေဆာငပုိ်ငး်ကို သူက“သူတိုက့ လူေတွရဲရ့ငထဲ် 

အေ�ကာက်တရားကုိ ထည့်ေပးချငတ်ာ”ဟုေြပာပါသည်။ အြခားေသာ ပါဝငပ်တ်သက်မ��ှိသည့်တပ်ဖွဲ�များတွင ်

အေြမာက်�ငှ့ ်ေလတပ်��န�်ကားမ� ဦးစီးဌာန၏ လက်ေအာက်ခံ အေ�ှ� �ငှ့အ်ေ�ှ�ေတာငတ်ိုငး် စစ်ဌာနချုပ်များ ပါဝငသ်ည်။ 

ြမနမ်ာ�ိငုင် ံအေ�ှ� ပုိငး်�ှိ အရပ်သားများအေပါ် စစ်တပ်၏ ရာဇဝတ်မ�များသည် ဆယ်စု�စ်ှများစွာ�ကာ ချိုးေဖာက်မ�များ�ငှ့ ်

အြပစ်ေပးခံရမ�မှ သိသသိာသာ ကငး်လွတ်ေနသည့ ်ပုံစံများကို ထငဟ်ပ်ေနသည်။ မ�ကာေသးမီ�စ်ှများအတွငး် စစ်တပ်၏ 

ထပ်ခါတလဲလဲကျူးလွနသ်ည့် �ိငုင်တံကာဥပေဒအရ ရာဇဝတ်မ�ေြမာက်သည့ ်ရာဇဝတ်မ�များ �ှိေနသည့်�ကားကပင ်

�ိငုင်တံကာအသိုငး်အဝုိငး်၏ ပျက်ကွက်မ�သည ်အရပ်သားများအေပါ် စစ်တပ်၏ထပ်ေလာငး် 

ရက်စက်�ကမ်း�ကုတ်မ�များကုိ အားေပးအားေြမ�ာက်ြပုလျက်�ှိသည်။ ေနာက်ထပ်ြဖစ်ေပါ်လာမည့ ်ရာဇဝတ်မ�များကို 

တားဆီးရန�်ငှ့ ်တာဝနခ်ံမ� �ှိေစရနအ်တွက် ကုလသမဂ� လုံြခံုေရးေကာငစီ်သည် စစ်ဘက်ဆိုငရ်ာ 

ေလေ�ကာငး်ေလာငစ်ာဆီများ ေရာငး်ချြခငး် သိုမ့ဟုတ် လ�ဲေြပာငး်ြခငး် အပါအဝင ်လက်နက်ေရာငး်ချမ�အားလုံးအေပါ် 

ပိတ်ဆိုမ့�ကို လျငြ်မနစွ်ာ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရမည်ြဖစ်�ပီး ြမနမ်ာ�ိငုင်တံွငြ်ဖစ်ပွားေနေသာ အေြခအေနအား 

�ိငုင်တံကာ ရာဇဝတ်တရား�ံု းသို ့ တငြ်ပေပးရမည်ြဖစ်သည်။ အေ�ှ�ေတာငအ်ာ��ှိငုင်မံျားအသငး် (အာဆယံီ)၊ တ�ုတ်၊ 

ဥေရာပသမဂ�၊ အေမရိကန�်ငှ့ ်�ဗိတိနတုိ်အ့ပါအဝင ်အြခား�ိငုင်မံျားအေန�ငှ့ ်တာဝနခ်ံမ��ငှ့ ်အဆံုးအြဖတ်ေပးသည့် 

လုပ်ရပ်များ�ငှ့စ်စ်ဘက်သို ့ လက်နက်များ လ�ဲေြပာငး်ေပးြခငး်ကိုရပ်တံ့ရန ်အပါအဝင ်စစ်တပ်၏ ချိုးေဖာက်မ�များကို 

ဆက်လက်သည်းခံ�ိငုမ်ည်မဟုတ်ေ�ကာငး် �ှငး်လငး်ြပတ်သားသည့် သတငး်စကား ေပးပုိရ့မည်ြဖစ်သည်။ 

အလ��ှင�်ိငုင်မံျား�ငှ့ ်�ိငုင်တံကာ လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာ အဖွဲ�အစည်းများ�ငှ့ ်ေအဂျငစီ်များသညလ်ည်း 

လုိအပ်ေသာ အကူအညီများကို ၎ငး်တုိဘ့က်မှ သိသသိာသာ တိုးြမ�င့ေ်ပးရမည်ြဖစ်သည်။ 

�ိငုင်တံကာအသိုက်အဝနး်အေန�ငှ့ ်၎ငး်တုိ၏့ ပျက်ကွက်မ�ေ�ကာင့ ်ြမနမ်ာ�ိငုင် ံအေ�ှ� ပုိငး်�ငှ့ ်�ိငုင်တံဝှမ်း�ှိ 

အရပ်သားများမှာ �ကီးမားေသာေပးဆပ်မ�များြဖင့ ်ေပးဆပ်ေနရစဥ်တွင ်ဒအီတိုငး် ဆက်လက်ပုိက်�ကည့်မေနသင့ေ်တာ�့ပီ 

ြဖစ်သည်။  
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ကရငြ်ပည်နယ ်ဖာပွန�်မို�နယ် ေဒးဘူ�ိ ုအထက်တနး်ေကျာငး်- ြမနမ်ာစစ်တပ်က ၂၀၂၁ ခု�စ်ှ မတ်လ 

ေလေ�ကာငး်တိုက်ခိုက်မ�အတွငး် ဗံုး�ကဲခဲ့�ပီးေနာက် ပျက်စီးခဲ့၊ ၂၀၂၂ ခု�စ်ှ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၄။ ၂၀၂၂ ခု�စ်ှ 

မတ်လတွင ်ေနာက်ထပ်ေလေ�ကာငး်တိုက်ခိုက်မ� ထပ်မံခံခဲ့ရ။© Kirana Productions/Jeanne Hallacy 

ြမနမ်ာစစ်တပ်�ငှ့ ်လက်နက်ကိုငအ်ဖွဲ�များ�ကား တိုက်ပဲွများေ�ကာင့ ်ကရငြ်ပည်နယ်မှ 

ထကွ်ေြပးတိမ်းေ�ှာငေ်နရသူများ ထိငုး်နယ်စပ် ေသာငရ်ငး်ြမစ်ကမ်းတေလ�ာက် ယာယီစခနး်ေတွမှာ 

ေနထိငုလ်ျက်�ှိ၊ ၂၀၂၂ ဧ�ပီ ၃။ © Guillaume Payen/Anadolu Agency via Getty Images 
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နိဂုံး�ငှ့ ်အ�ကြံပုချကမ်ျား 

“သတူိုက့ လေူတရဲွရ့ငထ် ဲအေ�ကာကတ်ရားကိ ု

ထည့ေ်ပးချငတ်ာ” 
တပ်မ (၆၆) မှ နယ်ေြမခ ံတပ်မ�းေဟာငး် တစ်ဦးက စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်မ�ေ�ကာင့ ်အရပ်သား နယ်ေြမများ �ငှ့ ်

ရွာများမီးေလာငမ်� အေ�ကာငး်ကုိ ေြပာြပသည်။၁ 

 

အာဏာသမ်ိး�ပီး တစ်�စ်ှေကျာ်အ�ကာတွင ်ကမ�ာ၏ အာ�ံု စုိက်မ�မှာ ြမနမ်ာ�ိငုင်�ံငှ့ ်ေဝးကွာသွားခဲ့�ပီး စစ်တပ်က 

၎ငး်၏အုပ်ချုပ်မ�ကို ဆန ့က်ျငသ်ည်ဟု ယူဆေသာ အရပ်သားများအေပါ် ဆက်လက် ေချမ�နး်လျက်�ှိပါသည်။ ၂၀၂၂ 

ခု�စ်ှ၏ ပထမငါးလအတွငး် ြမနမ်ာ�ိငုင် ံအေ�ှ� ပုိငး်တွင ်တိုက်ပဲွများ ြပငး်ထနလ်ာ�ပီး လူအ့ခွင့အ်ေရး�ငှ့ ်

လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာ ချိုးေဖာက်မ�များ၏ အတုိငး်အတာ�ငှ့ ်ြပငး်ထနမ်�မှာလည်း အလားတူ 

ပုိဆိုးလျက်�ှိသည်။ လက်နက်ကိုငအ်ဖွဲ�များ�ငှ့ ်အြခားေသာ အတိုကအ်ခံ တိုက်ခိုက်ေရးသမားများကို ဆန ့က်ျငသ်ည့် 

စစ်ဆငေ်ရးများတွင ်စစ်တပ်သည် ဆယ်စု�စ်ှများစွာ သက်တမ်း�ှိ စုေပါငး်ြပစ်ဒဏေ်ပးနည်း နည်းနာများကုိ 

ြပနလ်ည်အသံုးြပုခဲ့သည်။ ရွာများကုိ အေြမာက်ြဖင့ ်ေလေ�ကာငး်ြဖင့ ်ေနေ့ရာညပါ ပစ်ခတ်ြခငး်၊ သမ်ိးယူထားေသာ 

ရွာများကုိ လုယက် မီး�� ိ � ြခငး်၊ ေကျးရွာလူထုကုိ အတငး်အကျပ် ေ���ေြပာငး်ေစြခငး်၊ မ�ကာခဏ �ကိမ်ဖနမ်ျားစွာ ဥပေဒမ့ဲ 

ဖမ်းဆီးြခငး်၊ ည�ဉ်းပနး်�ှပ်ိစက်ြခငး်�ငှ့ ်တစ်ခါတစ်ရ ံအရပ်သားများ�ငှ့ ်ဖမ်းဆီးထားေသာ တိုက်ခိုက်ေရးသမားများကို 

တရားလက်လွတ် ကွပ်မျက်ြခငး်၊ လူထူအတွက် စားနပ်ရိက�ာ၊ ေဆးဝါးေစာင့ေ်�ှာက်မ��ငှ့ ်

အြခားလုိအပ်ေသာပစ�ည်းများကို ြဖတ်ေတာက်ြခငး်တုိ ့ြဖစ်သည်။ 

မ�ကာေသးမီက စစ်တပ်မှ ထွက်ေြပးလာသူများ၏ ထွက်ဆိုချက်များအြပင ်�ိငုင်အံ�ှံ ့ အလားတူ 

စစ်ေရးနည်းပရိယာယ်များ၏ �စ်ှေပါငး်များစွာ�ှိခဲ့ေသာ သက်ေသအေထာက်အထားများက သသံယြဖစ်စရာ 

မလုိေတာသ့ည်ကိုြပေနသည်။  ယငး်သို ့ ရက်စက်�ကမ်း�ကုတ်မ�များသည ်ရည်ရွယ်ချက်�ှ�ိှိ ချမှတ်ထားေသာ 

စစ်ေရးဗျူဟာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်ြဖစ်�ပီး တာဝန�်ှိသူများမှာ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မ�း�ကီး 

မငး်ေအာငလ်�ိင�်ငှ့ ်သူအ့နားတွင�်ှိေသာ အေထွေထွ အရာ�ှိ�ကီးများ အပါအဝင ်ထိပ်ပုိငး်ေခါငး်ေဆာင ်

အဆင့�်ှိသူများြဖစ်�ကသည်။ စစ်တပ်အေန�ငှ့ ်သူသ့ေဘာ�ငှ့သူ်ကား လမ်းေ�ကာငး်ေြပာငး်မည် မဟုတ်ေပ။ 

�ိငုင်တံကာဥပေဒအရ ရာဇဝတ်ေြမာက်မ�ေတွအတွက် တာဝန�်ှိသူေတွကို တရားေရးလမ်းေ�ကာငး်ေပါ်ေရာက်ေအာင ်

ေဆာငရွ်က်ေပးဖို ့ �ိငုင်တံကာ၏ ဖိအား ကငး်မ့ဲေနမ�ေ�ကာင့ ်ြမနမ်ာ�ိငုင်တံစ်ဝှမ်းက အရပ်သားများမှာ 

ဆက်လက်ခံစားေန�ကရ�ပီး “ကရငြ်ပည်နယ်�ငှ့ ်ကယားြပည်နယ်အပါအဝင ်ြမနမ်ာ�ိငုင်တွံငး် 

လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာ အကျပ်အတည်းများမှာ ပုိမုိဆိးုရွားလာမည်ြဖစ်သည။်” 
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စစ်သံုး ေလေ�ကာငး်ေလာငစ်ာဆီများ ေရာငး်ချြခငး် သိုမ့ဟုတ် တငပုိ် ့ြခငး်အပါအဝင ်လက်နက်ေရာငး်ချမ�အားလုံး 

ပိတ်ပငရ်န�်ငှ့ ်ြမနမ်ာ�ိငုင်အံေြခအေနအား �ိငုင်တံကာ ရာဇဝတ်ခံု�ံု းသို ့ တငြ်ပေပးရနမ်ျားကုိ ကုလသမဂ� 

လုံြခံုေရးေကာငစီ်မှ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သင့သ်ည်မှာ အချိနလွ်န ်�ကာြမင့ေ်န�ပီြဖစ်သည်။ မ�ကာေသးမီ�စ်ှများအတွငး် 

အ�ကီးတနး် စစ်ဘက်အရာ�ှ�ိကီးများသည် လူသားမျိုး�ယွ်အေပါ် ကျူးလွနသ်ည့် ရာဇဝတ်မ�များ၊ စစ်ရာဇဝတ်မ�များ�ငှ့ ်

လူမျိုးတံုးသတ်ြဖတ်မ�တိုတ့ွင ်ယံု�ကည်ေလာက်ဖွယ် ပါဝငပ်တ်သက်ခ့ဲသည်။ ကမ�ာမှ လုပ်ေဆာငရ်န ်ပျက်ကွက်ေနခဲ့�ပီး 

အဆိုပါ အရာ�ှ�ိကီးများသည် ေခါငး်ေဆာငရ်ာထူးများ တွင ်ဆက်လကတ်ည်�ှိေနပါသည်။ ရာဇဝတ်မ�များ 

ထပ်ခါထပ်ခါြဖစ်ပွားေန�ပီး၊ ေနရာေဒသသာ ေြပာငး်လဲမ��ှိပါသည်။ လုံြခံုေရးေကာငစီ်သည် ၎ငး်၏လုပ်ငနး်တာဝနမ်ျားကုိ 

ဆက်လက်မျက်ကွယ်ြပုေနပါက အေ�ှ�ေတာငအ်ာ�ှ�ိငုင်မံျားအသငး် (အာဆီယံ)၊ ဥေရာပသမဂ�၊ အေမရိကန၊် �ဗိတိန�်ငှ့ ်

တ�ုတ်�ိငုင်တုိံ ့ အပါအဝင ်အြခား�ိငုင်မံျားအေန�ငှ့ ်တိုးြမ�င့လု်ပ်ေဆာငရ်န ်လုိအပ်မည်ြဖစ်သည်။ ြမနမ်ာစစ်တပ်ထံ 

ေရာငး်ချ သိုမ့ဟုတ် ေထာက်ပ့ံထားသည့် လက်နက်မှနသ်မ�မှာ အရပ်သားများအေပါ် �ှမ်ိနငး်ရာတွင ်

အသံုးြပုဖွယ်�ှိသည်။ အြပစ်ေပးခံရြခငး်မှ ဆက်လက်ကငး်လွတ်ေနြခငး်သည် အ�ကမ်းမဖက် အာဏာဖီဆနေ်ရး 

လ�ပ်�ှားသူများ�ငှ့ ်တုိငး်ရငး်သားလူနည်းစုအသိုငး်အဝနး်အေပါ် စစ်ပဲွများဆင�်ွရဲာတွင ်စစ်တပ်၏ဦးေဆာင�်ိငုမ်�ကုိ 

ပုိမုိခိုငမ်ာေစမည်ြဖစ်သည်။ 

အာဏာသမ်ိးမ�အ�ပီးတွင ်ြမနမ်ာ�ိငုင်တံစ်ဝှမ်း�ှ ိအရပ်သားများသည် ၎ငး်တို၏့အခွင့အ်ေရးများကို ေလးစားလုိက်နာရန ်

ေတာငး်ဆိုရာတငွ ်ထူးြခားေသာသတ� ိ�ငှ့ ်စည်းလုံးညီ�ွတ်မ�ကို ြပသခဲ့�ကသည်။ ကရငြ်ပည်နယ်�ငှ့ ်

ကယားြပည်နယ်ကဲသ့ိုေ့သာ ေနရာများတွင ်အရပ်ဘက်လူမ�အဖွဲ�အစည်းများမှ သူများသည် စစ်တပ်၏ ရာဇဝတ်မ�များကို 

မှတ်တမ်းတငရ်န�်ငှ့ ်ပဋပိက�ဒဏခ်ံရပ်ရွာများသို ့ မ�ှိမြဖစ်လုိအပ်ေသာ အကူအညီများ ေပးအပ်ရန ်

�ကီးမားေသာအ��ရာယ်များကို သတ� ိ�ှိ�ှိ ရငဆ်ိုငလု်ပ်ေဆာငခ်ဲ့�ကသည်။ ကမ�ာ�့ိငုင်မံျားမှ သူတိုက့ို ေထာက်ခံဖို ့ 

အချိနတ်န�်ပီြဖစ်ပါသည်။ 

အ�ကြံပုချကမ်ျား 
ကလုသမဂ� လံြုခံုေရးေကာငစ်သီို ့ 

• ြမနမ်ာ�ိငုင်မှံအေြခအေနအား �ိငုင်တံကာရာဇဝတ်ခံု�ံု းသို ့ တငြ်ပရန။် 

• ြမနမ်ာ�ိငုင်ကံိုလက်နက်တငပုိ်ေ့ရာငး်ချမ�အားလုံး ပိတ်ဆိုရ့န။် စစ်သံုး ေလေ�ကာငး်ေလာငစ်ာဆ ီအပါအဝင ်

လက်နက်၊ ခဲယမ်းမီးေကျာက်�ငှ် ့အြခားစစ်ဘက်�ငှ်လုံ့ြခံုေရးဆိုငရ်ာပစ�ည်းများ 

တိုက်�ိုက်သိုမ့ဟုတ်သွယ်ဝုိက်ေရာငး်ချြခငး်၊ ေထာက်ပ့ံြခငး်၊ လ�ဲေြပာငး်ေပးြခငး်၊ လက်နက်ပစ�ည်းများကို 

�ကားခံရယူေစြခငး်၊ စစ်ဘက်�ငှ်လုံ့ြခံုေရးဘက်ဆိုငရ်ာ ေထာက်ပ့ံကူညီြခငး်�ငှ်သ့ငတ်နး်ေပးြခငး်တုိကုိ့ 

တားြမစ်ြခငး်�ငှ် ့ယငး်ပိတ်ဆိုအ့ေရးယူမ�ကို ထိထိေရာက်ေရာက်ေဆာငရွ်က်�ိငုရ်န ်

ေစာင့�်ကည့်ေရးလုပ်ငနး်စဥ်တစ်ခု ချမှတ်ရန။် 

• ဆိုးဝါးေသာ ချိုးေဖာက်ကျူးလွနမ်�များအတွက်တာဝန�်ှိေသာ အရာ�ှိ�ကီးများကို ဦးတည်ပစ်မှတ်ထားေသာ 

ဘ�ာေရးပိတ်ဆိုအ့ေရးယူမ�များ ချမှတ်ေဆာငရွ်က်ရန�်ငှ့ ်

• ြမနမ်ာ�ိငုင်အံေြခအေန�ငှ့ပ်တ်သက်�ပီး ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာစွာ အစည်းအေဝးများ ပုံမှနက်ျငး်ပ�ပီး 

ြမနမ်ာအာဏာပုိငမ်ျားထံသို ့ - လုိအပ်မ�လည်း�ှိေနသည့်အတိုငး်- 

လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာအကူအညီများ အကန ့အ်သတ်မ�ှ ိဝငေ်ရာက်ခွင့ြ်ပုရန၊် 

ြမနမ်ာ�ိငုင်ဆံိုငရ်ာလွတ်လပ်ေသာ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးလုပ်ငနး်စဥ်အဖွဲ� (IIMM) �ငှ့ ်ြမနမ်ာ�ိငုင် ံ

လူအ့ခွင့အ်ေရးဆိုငရ်ာ ကုလသမဂ� အထူးကိုယ်စားလှယ်တို ့ အပါအဝင ်လွတ်လပ်ေသာ 
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စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးမ�းများအတွက် အတားအဆီးမ�ှိ သွားလာခွင့ြ်ပုရနစ်ေသာ တိကျ�ှငး်လငး်ေသာ 

သတငး်စကား ပါသည့ ်ဆံုးြဖတ်ချက် သိုမ့ဟုတ် ဆံုးြဖတ်ချက်များ လုိအပ်သလုိ ချမှတ်ရန။် 

ြပစ်မ�ကျူးလွနသူ်များကုိ ရာဇဝတ်မ�ြဖင့ ်အေရးယူရန ်�ိငုင်တံကာ၏ �ကိုးပမ်းမ�များကုိ ပ့ံပုိးကူညီရန။် 

အမျိုးသားည�ီွတေ်ရးအစိုးရ (NUG) သို ့ 

• သက်ဆိုငရ်ာြပည်သူက့ာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲ�များ (PDFs) အပါအဝင ်NUG ၏ကွပ်ကဲမ�ေအာက်�ှိ 

မည်သည့်တပ်ဖွဲ�မဆို �ိငုင်တံကာ လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ� ဥပေဒစည်းမျဉ်းများကုိ 

တငး်တငး်ကျပ်ကျပ်ေသချာစွာလုိက်နာေစရန။် အထူးသြဖင့၊် အရပ်သားများ အများအြပားေနထုိငရ်ာ 

ေဒသများတွင ်တိုက်ခိုက်ေရးသမားများအားေနရာချထားြခငး်�ငှ့ ်အြခား စစ်ေရးဆိုငရ်ာ ရည်မှနး်ချက်များကို 

တတ်�ိငုသ်ေရွ� ေ�ှာင�်ှားြခငး်အပါအဝင ်အရပ်သားများ�ငှ့ ်အရပ်ဘက်အရာဝတ� ုများအား 

၎ငး်တို၏့ထိနး်ချုပ်မ�ေအာက်�ှိေနေသာ တိုက်ခိုက်မ�များ၏အကျိုးသက်ေရာက်မ�များမှ ကာကွယ်ရန။်  

• ြမနမ်ာ�ိငုင်တံစ်ဝှမ်းတွင ်ကျူးလွနခ်ဲ့သည့် ရာဇဝတ်မ�များကုိ �ိငုင်တံကာဥပေဒများေအာက်တွင ်

ြမနမ်ာ�ိငုင်ဆံိုငရ်ာလွတ်လပ်ေသာ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးလုပ်ငနး်စဥ်အဖွဲ� (IIMM)၊ ြမနမ်ာ�ိငုင်ဆံိုငရ်ာ လူအ့ခွင့အ်ေရး 

အထူးကိုယ်စားလှယ်၊�ငှ့ ်လူအ့ခွင့အ်ေရးဆိုငရ်ာ မဟာမငး်�ကီး�ံု း (OHCHR) �ငှ့အ်တူ �ိငုင်တံကာ 

ရာဇဝတ်ခံု�ံု း၏ တရားစဲွအရာ�ှ၏ိ ဘဂင်္လားေဒ�့ှ်/ြမနမ်ာ ကိစ� စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�တွင ်အြပည့်အဝ 

ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်အပါအဝင ်၂၀၂၁ ခု�စ်ှ �သဂုတ်လတွင ်ထုတ်ြပနခ်ဲ့ေသာ အမျိုးသားညီ�ွတ်ေရးအစုိးရ 

(NUG) ၏ ေ�ကြငာချက် အပုိဒ ်၁၂(၃) �ငှ့အ်ညီ၊ တရားမ�တမ��ငှ့ ်တာဝနခ်ံမ�ကုိ ပ့ံပုိးကူညီေရးအတွက် 

ဆက်လက်�ကိုးပမ်းေဆာငရွ်က်ရန။်  

• ြမနမ်ာ�ိငုင်အံေ�ှ� ပုိငး်အပါအဝင ်လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာ အကျပ်အတည်းများကုိ တုံ ့ြပနရ်ာတွင ်

ပုိမုိ�ကီးမားေသာ �ိငုင်တံကာအကူအညီကုိ ဆက်လက်ရယူရန။် ေတာငး်ဆိုချက်များတွင ်စိတ်ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်

စိတ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ ပ့ံပုိးကူညီမ� (MHPSS) တုိးြမင့လ်ာေစေရးအတွက် လုိအပ်ေနေ�ကာငး် �ှငး်လငး်သည့် 

ေတာငး်ဆိုမ�များ ပါဝငေ်�ကာငး် ေသချာေစရန။် 

�ိငုင်ေံတာ် စမံီအပ်ုချုပ်ေရး ေကာငစ်(ီSAC) သို ့ 

• ြမနမ်ာ�ိငုင်အံေ�ှ� ပုိငး်�ှိ စစ်ဆငေ်ရးများ အပါအဝင ်အြခားေသာ လူအ့ခွင့အ်ေရး�ငှ့ ်

လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာ ဥပေဒချိုးေဖာက်မ�များ၊ �ိငုင်တံကာဥပေဒအရ ရာဇဝတ်မ�ေြမာက်ေသာ 

ေနာက်ထပ်ရာဇဝတ်မ�များကို ချက်ြခငး်အဆံုးသတ်�ပီး တားဆီးကာကွယ်ရန။် ၁၉၄၉ ခု�စ်ှ ဂျီနဗီာ 

သေဘာတူညီချက်များ အပါအဝင ်�ိငုင်တံကာ လူသားချငး် စာနာေထာက်ထားမ� ဥပေဒပါ ြပ�ာနး်ချက်များကုိ 

တိတိကျကျ လုိက်နာရန။် 

• အနးီတစ်ဝုိက်တွင ်စစ်ေရးရည်မှနး်ချက်များ�ှိေနသည့်တိုင ်အရပ်သားေဒသများတွင ်အေြမာက်�ငှ့ ်

ေမာ်တာကျည်ဆနမ်ျား�ငှ့ ်ဦးတညရ်ာမ့ဲ ေလေ�ကာငး်တိုက်ခိုက်မ�များကဲသ့ိုေ့သာ ကျယ်ြပန ့ေ်သာဧရိယာကို 

ထိေရာက်မ�များေစေသာ ေဖာက်ခွဲေရးလက်နက်များအသံုးြပုမ�ကို အဆံုးသတ်ရန။် 

• လူသားမျိုး�ယွ်အေပါ် ကျူးလွနသ်ည့ ်ရာဇဝတ်မ�များ၊ စစ်ရာဇဝတ်မ�များ�ငှ့ ်စစ်တပ်၏ ကွပ်ကဲမ�ေအာက်�ှိ 

စစ်တပ်ဖွဲ�ဝငမ်ျား�ငှ့ ်အြခားတပ်ဖွဲ�များ၏ ဆိုးရွားေသာ အြခားချိုးေဖာက်မ�များ�ငှ့သ်က်ဆိုငသ်ည့် 

စွပ်စဲွချက်များအားလုံးကုိ မဆိုငး်မတွ၊ ဘက်မလုိက်၊ အမီှအခိုကငး်ကာ ထိေရာက်ေသာ စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များ 

ြပုလုပ်ေရးအတွက် အမိန ့ခ်ျမှတ်ရန။် လုံေလာက်ေသာ လက်ခံ�ိငုေ်သာ သက်ေသအေထာက်အထားများ�ှိပါက၊ 

အမိန ့ေ်ပးသည့တ်ာဝန�်ှိမ� အပါအဝင ်ြပစ်မ�ကျူးလွနရ်ာတွငတ်ာဝန�်ှိသည်ဟု ကျိုးေ�ကာငး်ဆီေလျာ်စွာ 
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သသံယ�ှိသူတိုအ့ား ေသဒဏေ်ပးရန ်မလုိအပ်ဘ ဲ�ိငုင်တံကာစံ��နး်များ�ငှ့ ်ကိုက်ညီေသာ  တရားစီရငေ်ရး 

သိုပုိ့ေ့ဆာငရ်န။် 

• ဤအစီရငခ်ံစာတွင ်အမည်ေဖါ် ြပထားေသာသူများအပါအဝင ်ေပျာက်ဆံုးေနသူများ၏ အေြခအေန�ငှ့ ်

၎ငး်တုိဘ့ယ်မှာ�ှိေနသည်ဆိုသည့် သတငး်အချက်အလက်များကုိ မိသားစုများ�ငှ့ ်အြခားသက်ဆိုငသူ်များထံ 

ချက်ြခငး်အေ�ကာငး်�ကား�ပီး ၎ငး်တုိအ့ား ဖမ်းဆီးရသည့် အေ�ကာငး်ရငး် အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို 

ေပးရန။် 

• ြမနမ်ာ�ိငုင်အံေ�ှ� ြခမ်း�ှိ ေနရာအားလုံးသို ့ လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာ အေထာက်အကူများ 

အြမနဆ်ံုး အတားအဆီးမ�ှိ ေရာက�်ှိေစ�ိငုေ်စရန�်ငှ့ ်ကူညီပ့ံပုိးေပးေစရန။် ထုိသိုေ့ဆာငရွ်က်ြခငး်ြဖင့ ်

ဘက်မလုိက်ေသာ ကယ်ဆယ်ေရးများ အိုးမ့ဲအမ်ိမ့ဲြဖစ်ခဲ့ရသူများအပါအဝင ်အကူအညီလုိအပ်ေနေသာအရပ်သား 

အားလုံးထံသိုေ့ရာက်�ှိ�ိငုေ်စရန။် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကုိ ေလ�ာခ့ျ�ပီး လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာ 

အစီအစဉ်များကုိ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ်ခငွ့ြ်ပုမိန ့ေ်လ�ာက်ထားသည့် လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာ 

ေအဂျငစီ်များ�ငှ့ ်အဖွဲ�အစည်းများအတွက် ပွင့လ်ငး်�ပီး အချိန�်ငှ့တ်စ်ေြပးညီ လုပ်ငနး်စဥ်များ ချမှတ်ရန။် 

• တုိငး်ရငး် သားလက်နက်ကိုငအ်ဖွဲ�များ၏ ထိနး်ချုပ်မ�ေအာက်�ှိ နယ်ေြမများအပါအဝင ်ြမနမ်ာ�ိငုင်အံေ�ှ� ပုိငး်�ှိ 

အရပ်သားများအတွက် ရည်ရွယ်သည့် ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ အေထာက်အပ့ံများကုိ ပိတ်ဆို ့ြခငး်�ငှ့ ်ခိုးယူြခငး်များကို 

ချက်ချငး်ရပ်တန ့ရ်န။် 

• ေြမြမ�ုပ်မုိငး်အသံုးြပုမ�ကို ရပ်ရန။် မုိငး်�ှငး်လငး်ေရး အစီအစဉ်များ တိုးချဲ� ြခငး်အား ပ့ံပုိးကူညီ�ပီး 

တစ်ချိနတ်ည်းတွင ်ေြမြမ�ုပ်မုိငး်�ှိ ဧရိယာများ�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ အရပ်သားများအား သတိေပးရန ်လုိအပ်ေသာ 

အစီအမံများ အားလုံးကို ေဆာငရွ်က်ရန။် 

• အရပ်သားများကုိ လွတ်လပ်စွာ အကန ့အ်သတ်မ�ှ ိသွားလာခွင့ြ်ပု�ပီး အိုးမ့ဲအမ်ိမ့ဲြဖစ်သူများ 

၎ငး်တို၏့ေနရပ်များသို ့ ေဘးကငး်လုံြခံုစွာ၊ ဂုဏသ်ကိ�ာ�ှိ�ှိ�ငှ့ ်ဆ��အေလျာက် လွတ်လွတ်လပ်လပ်၊ 

လုံေလာက်ေသာသတငး်အချက်အလက်ရ�ှိ�ပီး၊ တစ်ဦးချငး်ေရွးချယ်မ�အေပါ် အေြခခံ၍ ြပနလ်ာ�ိငုခ်ွင့က်ို 

ေလးစားရန။် 

• �ိငုင်တံဝှမ်းတွင ်အတားအဆီးမ�ှိ သွားလာခွင့ြ်ပုြခငး်ြဖင့ ်ပဋပိက�များတွင ်ပါဝငသူ်များအားလုံး၏ 

လူအ့ခွင့အ်ေရးချိုးေဖာက်မ�များ�ငှ့ ်ချိုးေဖာက်မ�များကို စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်�ိငုေ်စရနအ်ပါအဝင ်

ြမနမ်ာ�ိငုင်ဆံိုငရ်ာလွတ်လပ်ေသာ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးလုပ်ငနး်စဥ်အဖွဲ� IIMM ြမနမ်ာ�ိငုင် ံလူအ့ခွင့အ်ေရးဆိုငရ်ာ 

အထူးကိုယ်စားလှယ် �ငှ့ ်OHCHR တုိ�့ငှ့ ်အြပည့်အဝပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ရန ်

• �ိငုင်တံကာရာဇဝတ်ခံု�ံု း ICC ၏ တရားစဲွအရာ�ှိ�ံု းမှ လက်�ှိလုပ်ေဆာငလ်ျက်�ှေိသာ�ငှ့ ်ေနာက်တွငြ်ပုလုပ်မည့ ်

စုံစမ်းစစ်ေဆးမ�များ�ငှ့ ်အြပည့်အဝ ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ရန။် �ငှ့ ်

• စာသငေ်ကျာငး်များ ေဘးကငး်လုံြခံုေရးဆိုငရ်ာ ေ�ကညာစာတမ်းကုိ ေထာက်ခံ�ပီး ေကျာငး်များ�ငှ့ ်

တက� သိုလ်များကုိ လက်နက်ကုိင ်ပဋပိက�အတွငး် စစ်တပ်မှ အသံုးြပုမ� ကာကွယ်ြခငး်ဆိုငရ်ာ 

လမ်း��နခ်ျက်များ�ငှ့အ်ညီ စစ်ဘက်ဆိုငရ်ာမူဝါဒများကုိ ြဖစ်ေစရန။်  

KNU/KNLA၊ KNPP/KA၊ KNDF �ငှ့ ်ြပညသ်ူ ့ 

ကာကွယေ်ရးတပ်ဖဲွ�များ အပါအဝင ်ြမန်မာ�ိငုင် ံအေ�ှ� ပုိငး်�ိှ 

လကန်ကက်ိငုအ်ဖဲွ�များသို ့ 
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• တပ်ဖွဲ�များအေနြဖင့ ်�ိငုင်တံကာ လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဥပေဒ၏ စည်းမျဉ်းများကုိ တငး်တငး်ကျပ်ကျပ် 

လုိက်နာမ��ှိေစရန။် အထူးသြဖင့၊် တပ်ဖွဲ�များသည် ၎ငး်တုိ၏့ ထိနး်ချုပ်မ�ေအာက်တွင�်ှိသည့် ေဒသများတွင ်

အရပ်သားများ�ငှ့ ်အရပ်သားများ၏ပုိငဆ်ိုငမ်�များကုိ တိုက်ပဲွများေ�ကာင့ထိ်ခိုက်မ�များမှ  

ြဖစ်�ိငုသ်ည့်အတုိငး်အတာအထိ ေ�ှာင�်ာှးြခငး်၊ တိုက်ခိုက်ေရးသမားများ�ငှ့ ်အြခားစစ်ေရး လ�ပ်�ှားမ�များကို 

လူေနထူထပ်ေသာေနရာများတွငမ်ထား�ှိြခငး်ြဖင့ ်ကာကွယ်ရန ်တတ်�ိငုသ်မ� 

�ကိုတငသ်တိမူရမည့်အချက်များအားလုံးကို လုိက်နာေ�ကာငး် ေသချာေစရန။် 

• ေြမြမ�ုပ်မုိငး်များ�ငှ့ ်လက်လုပ်ေဖာက်ခွဲေရးပစ�ည်းများ IEDs များအသံုးြပုမ�ကုိ အဆံုးသတ်ရန။် မုိငး်�ှငး်လငး်ေရး 

အစီအစဉ်များ တိုးချဲ� ြခငး်အား ပ့ံပုိးကူညီ�ပီး တစ်ချိနတ်ည်းတွင ်ေြမြမ�ုပ်မုိငး် သိုမ့ဟုတ် ေြမြမ�ုပ်မုိငး်ကဲသ့ိုေ့သာ 

ကိရိယာများ�ှိသည့် ေနရာများကုိ အရပ်သားများအား သတိေပးရနအ်တွက် လုိအပ်ေသာ အစီအမံအားလုံးကို 

ေဆာငရွ်က်ရန ်�ငှ့ ်

• လက်နက်ကိုငအ်ဖွဲ�ထိနး်ချုပ်မ�ေအာက်�ှိ နယ်ေြမများ�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသည့် နယ်ေြမများအပါအဝင ်

ြမနမ်ာ�ိငုင်ဆံိုငရ်ာလွတ်လပ်ေသာ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးလုပ်ငနး်စဥ်အဖွဲ� �ငှ့ ်အြပည့်အဝ ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ရန၊် 

သိုမှ့သာ အဆိုပါလုပ်ငနး်စဥ်မှ ပဋပိက�များတွင ်သက်ဆိုငသူ်အားလုံး၏ လူအ့ခွင့အ်ေရးချိုးေဖာက်မ�များ�ငှ့ ်

ည�ဥ်းပနး်မ�များကုိ စုံစမ်းစစ်ေဆး�ိငုမ်ည်ြဖစ်သည်။ 

ထိငုး်အစိုးရထ ံ

• နယ်စပ်�ှိ ထုိငး်လုံြခံုေရးတပ်ဖွဲ�များသည် အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်�ခိမ်းေြခာက်ခံရမ�များမှ လွတ်ေြမာက်ရန ်

ထုိငး်�ိငုင်သံိုထွ့က်ေြပးလာေသာ ြမနမ်ာ�ိငုင်သံားများအား ခွင့ြ်ပုရန�်ငှ့ ်၎ငး်တို၏့လုံြခံုေရးအတွက် 

လုိအပ်သမ�ကာလပတ်လုံး ထုိငး်�ိငုင်တွံင ်�ှိေနေစေရး၊ ထုိငး်ဝန�်ကီးချုပ်၏ �ိငုင်တံကာဥပေဒကုိ 

ေလးစားလုိက်နာမည်ဆိုေသာ ကတိကဝတ်�ငှ့အ်ည ီေနရပ်သို ့ြပနသွ်ားေစြခငး်များကို ေ�ှာင�်ှားရန။် ြမနမ်ာ�ိငုင်မှံ 

ထုိငး်�ိငုင်သံို ့ ြဖတ်ေကျာ်ဝငေ်ရာက်ရန ်�ကိုးပမ်းသူတိုငး်ကို ဒကု�သည်ြဖစ်လာ�ိငုသ်ည ်ဆိုေသာ အေနအထားြဖင့ ်

ဆက်ဆံ�ပီး ခိုလ�ံခွင့ြ်ပုရန။် 

• ည�ဉ်းပနး်�ှပ်ိစက်ြခငး်�ငှ့ ်အြခားေသာ �ှပ်ိစက်ည�ဉ်းပနး်ြခငး်အပါအဝင ်

ြပငး်ထနေ်သာလူအ့ခွင့အ်ေရးချိုးေဖာက်မ�များ ြဖစ်ပွား�ိငုေ်ြခအလွနြ်မင့မ်ားေသာေ�ကာင့ ်ထုိငး်�ိငုင်မှံ 

ြမနမ်ာစစ်ေကာငစီ်ထံသို ့ ြပနပုိ်ေ့ဆာငခ်ံရမည့် သူတိုငး်အား အတငး်အကျပ် ေနရပ်မြပနေ်စေရးကုိ 

လုိက်နာမည်ဟု လူသ�ိှင�်ကား ကတိြပု�ပီး လက်ေတွ�တွငလ်ည်း ေသချာေစရန။် 

• ြမနမ်ာ�ိငုင်အံေ�ှ� ပုိငး်�ှိ အရပ်သားများသို ့ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်အကူအညီများ တိုးြမ�င့ခ်ွင့ြ်ပုရနအ်တွက် 

�ိငုင်တံကာ�ငှ့ ်ြပည်တွငး်သားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာ အဖွဲ�အစညး်များ�ငှ့ ်

စွမ်းေဆာငမ်��ှိ�ှိလုပ်ေဆာငက်ာ ယငး်အကူအညီများကို ပိတ်ဆို ့ြခငး် သိုမ့ဟုတ် ခိုးယူြခငး်မြပုေစရန ်

ြမနမ်ာ�ိငုင်စံစ်ေကာငစီ်အား ဖိအားေပးရန၊် �ငှ့ ်

• �ိငုင်တံကာ�ငှ့ ်ြပည်တွငး် လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာ အဖွဲ�အစည်းများ�ငှ့ ်အြခားသက်ဆိုငရ်ာ 

အရပ်ဘက်လူမ�အဖွဲ�အစည်းများမှ ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်သူများအား ထုိငး်�ိငုင်�ံှိ ဒကု�သည်များ�ငှ့ ်

အြခားေ���ေြပာငး်ေနထုိငရ်ာေနရာများသို ့ ဝငေ်ရာက်ခွင့ြ်ပုေပးြခငး်ြဖင့ ်အဆိုပါအဖွဲ�အစည်းများသည ်

ဒကု�သည်များ၏ လုိအပ်ချက် အကဲြဖတ်မ�များကုိ လျငြ်မနစွ်ာေဆာငရွ်က်�ိငု�်ပီး လုိအပ်ေသာအကူအညီများ 

ပ့ံပုိးေပး�ိငုရ်န။် 
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အေ�ှ�ေတာငအ်ာ�ှ�ိငုင်မံျားအသငး် (အာဆယီ)ံ သို ့ 
• အချက်ငါးချက်ပါ ဘံုသေဘာတူညီမ�သည် ြမနမ်ာ�ိငုင်တွံင ်အ�ကမ်းဖက်မ�များကုိ 

ရပ်တန ့မ်သွားေစ�ိငုေ်သးသည်ကို သ�ိှိကာ ြမနမ်ာ�ိငုင်အံေ�ှ� ပုိငး်တွင ်စစ်တပ်ကကျူးလွနေ်နသည့ ်

�ိငုင်တံကာဥပေဒအရ ရာဇဝတ်မ�ေြမာက်သည့် ရာဇဝတ်မ�များအပါအဝင ်ေဒသတွငး် စုိးရိမ်စရာအေြခအေန 

ပုိများလာသြဖင့ ်ြမနမ်ာစစ်ေကာငစီ်အေပါ် သသိသိာသာ ဖိအားများ တိုးြမင့လ်ာခဲ့သည်။ အစုအဖွဲ�အေနြဖင့ ်

ေဆာငရွ်က်ြခငး်အြပင ်အာဆီယံသည် တရားမ�တမ��ငှ့ ်တာဝနခ်ံမ� �ှိေစရနအ်တွက် တွနး်အားေပးရန ်

အဖွဲ�ဝင�်ိငုင်မံျား၏ အြပနအ်လှန ်လုပ်ေဆာငခ်ျက်ကို ေထာက်ခံသင့�်ပီး စစ်ေကာငစီ်အေပါ် ဖိအားများ 

အြမင့ဆ်ံုးြဖစ်ေစရနအ်တွက် အစုအဖွဲ� ြပငပ်�ှိ အစုိးရများ�ငှ့လ်ည်း ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်သင့သ်ည်။ 

• ြမနမ်ာ�ိငုင်တွံင ်လက်�ှိြဖစ်ေပါ်ေနေသာ လူအ့ခွင့အ်ေရးချိုးေဖာက်မ�များအဆံုးသတ်ရန ်အေသးစိတ်ပုံစံကို 

ေရးဆွဲကာ �ိငုင်တံကာဥပေဒအရ ရာဇဝတ်မ�ေြမာက်ေသာ ပစ်မ�များ�ငှ့ ်

�ိငုင်တံကာလူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာဥပေဒ�ငှ့ ်�ိငုင်တံကာလူအ့ခွင့အ်ေရးဥပေဒများကို 

ချိုးေဖာက်မ�များအတွက် တာဝနခ်ံမ��ှိေစရန။် လျငြ်မနစွ်ာ လုပ်ေဆာငရ်မည့ ်ကိစ�ရပ်များတွင ်စစ်တပ်မှ 

စိတ်ထငသ်လုိ ဖမ်းဆီးထားသူအားလုံးကို အြမနဆ်ံုးြပနလ်�တ်ေပးရန ်ေတာငး်ဆိုြခငး်�ငှ့ ်

အရပ်ဘက်ေဒသများတွင ်ကျယ်ြပန ့ေ်သာဧရိယာများကို သက်ေရာကမ်��ှိေစေသာ အေြမာက်၊ 

ေမာ်တာကျည်ဆနမ်ျားြဖင့ပ်စ်ခတ်ြခငး်အြပင ်အထိနး်အကွပ်မ့ဲ ေလေ�ကာငး်တိုက်ခိုက်မ�များ အပါအဝင ်

ေဖာက်ခွဲေရးလက်နက်များအသံုးြပုမ�ကို စစ်တပ်က ရပ်တန ့ရ်န ်လူသ�ိှင�်ကားေတာငး်ဆိုမ�များ ပါဝငသ်င့သ်ည်။ 

• ြမနမ်ာ�ိငုင်အံေ�ှ� ပုိငး်�ှိ ပဋပိက�များ�ငှ့ ်လူအ့ခွင့အ်ေရးချိုးေဖာက်မ�များမှ လွက်ကငး်ရန ်ထွက်ေြပးလာသည့ ်

အရပ်သားများ အပါအဝင ်ဒကု�သည်များကုိ အတငး်အကျပ်ေနရပ်ြပနေ်စြခငး်မြပုေရးအား ကတိကဝတ်ြပုရန။် 

• ြမနမ်ာ�ိငုင်အံေ�ှ� ပုိငး်�ှိ ပဋပိက�ဒဏခ်ံရေသာ သူများအတွက် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် 

လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာ အကူအညီများအပါအဝင ်လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာ 

အကူအညီများ လွယ်ကူေချာေမွ�ေစေရး ေဆာငရွ်က်ေပးရန။် 

• ြမနမ်ာ�ိငုင်အံေပါ် လက်နက်ေရာငး်ချမ�အားလုံး ပိတ်ပငရ်န�်ငှ့ ်ြမနမ်ာ�ိငုင်တွံငး်မှ အေြခအေနကို 

�ိငုင်တံကာရာဇဝတ်ခံု�ံု းသို ့ တငြ်ပေပးရန ်ကုလသမဂ� လုံြခံုေရးေကာငစီ်ကို ေတာငး်ဆိုရန ်�ငှ့ ်

• ကုလသမဂ�လုံြခံုေရးေကာငစီ်မှ ြမနမ်ာ�ိငုင်ဆံိငုရ်ာ ပုံမှန ်တံခါးဖွင့အ်စည်းအေဝးများ ကျငး်ပ�ိငုေ်ရးတွင ်

ပ့ံပုိးကူညီရန။် 

ကလုသမဂ�လူအ့ခွင့အ်ေရးေကာငစ်သီို ့ 
• ြမနမ်ာ�ိငုင်အံေြခအေန�ငှ့ပ်တ်သက်�ပီး ပုံမှနအ်စည်းအေဝးများကျငး်ပ�ပီး လုိအပ်သည့်အတိုငး် 

အရပ်သားများကုိ အ��ရာယ်ေပးေနေသာ လက်နက်စီးဆငး်မ�ကို ရပ်တန ့ရ်န ်�ငှ့ ်

လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာအကူအညီများကို ကန ့သ်တ်မ�မ�ှိဘ ဲဝငေ်ရာက်ခွင့ြ်ပုရန ်လုိအပ်ေ�ကာငး် 

ြမနမ်ာအာဏာပုိငမ်ျားကို နားလညသ်�ိှေိစမည့ ်တိကျ�ှငး်လငး်ေသာ သတငး်စကားပါဝငေ်သာ 

ဆံုးြဖတ်ချက်များချမှတ်ရန၊် ြမနမ်ာ�ိငုင်ဆံိုငရ်ာလွတ်လပ်ေသာ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးလုပ်ငနး်စဥ်အဖွဲ� �ငှ့ ်ြမနမ်ာ�ိငုင် ံ

လူအ့ခွင့အ်ေရးဆိုငရ်ာ ကုလသမဂ� အထူးကိုယ်စားလှယ်တို ့ အပါအဝင ်လွတ်လပ်ေသာ 

စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးမ�းများအတွက် အတားအဆီးမ�ှိ သွားလာခွင့ြ်ပုရန၊် ြပစ်မ�ကျူးလွနသူ်များကို ရာဇဝတ်မ�ြဖင့ ်

တာဝနခ်ံေစရန ်�ိငုင်တံကာ၏ �ကိုးပမ်းမ�များကုိ ပ့ံပုိးကူညီရန။် 
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အလ��ှင�်ိငုင်မံျား၊ ကလုသမဂ�ေအဂျငစ်မီျား�ငှ့ ်�ိငုင်တံကာ 
လသူားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ�အဖဲွ�အစညး်များသို ့ 

• ြမနမ်ာ�ိငုင်အံတွငး်ြဖစ်ေစ သိုမ့ဟုတ် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်၍ြဖစ်ေစ သင့ေ်လျာ်ေသာ ေပးပုိမ့�နည်းလမ်း�ငှ့ ်

လုိအပ်ချက်များကို ခွဲြခားသတ်မှတ်�ပီး ြပည်တွငး်လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာ အဖွဲ�အစည်းများ�ငှ့ ်

လက်တွဲလုပ်ေဆာငြ်ခငး်ြဖင့ ်ြမနမ်ာ�ိငုင်အံေ�ှ� ပုိငး်�ှိ ေနရပ်စွန ့ခ်ွာရသူများ�ငှ့ ် အရပ်သားလူထုများ၏ 

လုိအပ်ချက်များကို အေထာက်အကူေပးရာတွင ်လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာ အကူအညီများ 

သသိသိာသာ တိုးြမင့ရ်န။် ရနပုံ်ေငမွျားသည် အချိနမီ်၊ ေြပာငး်လွယ်ြပငလွ်ယ်�ပီး၊ �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်�ိငုေ်သာ 

ေရ�ှည်တည်တံခ့ိုင�်မဲ�ပီး လက်ငငး်�ငှ့ ်ေရ�ှည်လုိအပ်ချက်များကို ပ့ံပုိးေပး�ိငုသ်ည့်အေနအထားြဖစ်ေ�ကာငး် 

ေသချာေစရန။် 

• လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာ အကူအညီများ ေပးအပ်ြခငး်ဆိုငရ်ာ လုပ်ငနး်စဥ်များအပါအဝင ်

လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာ အကူအညီများ�ငှ့ ်အစီအစဥ်ေရးဆွဲြခငး်အားလုံးကို အ��ရာယ်�ှိသည့် 

အုပ်စုများအားလုံးရ�ှိေစရန�်ငှ့ ်၎ငး်တုိအ့ထဲတွင ်အသက်�ကီးသူများ�ငှ့ ်မသနစွ်မ်းသူများပါဝငေ်�ကာငး် 

ေသချာမ��ှိေစရန။် �ိငုင်တံကာလူအ့ခွင့အ်ေရးဥပေဒတွင ်ြပ�ာနး်ထားေသာ 

လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာ အေြခခံမူများ�ငှ့ ်ရပုိငခ်ငွ့မ်ျားကို လုိက်နာြခငး်ြဖင့ ်

အဆိုပါလူအစုအဖွဲ�များ၏ ရပုိငခ်ွင့မ်ျား�ငှ့ ်လုိအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးမည့် 

ေ���ေြပာငး်ေနထုိငသ်ည့်ေနရာများတွင ်�ှိသည့် မည်သည့်အေြခခံအေဆာက်အအံုမဆို ��နြ်ပသည့် 

တုံ ့ြပနေ်ရးအစီအစဉ်များကုိ စီစဉ်ရန။် 

• အကူအညီများကို ပ့ံပုိးေပးသူများအား အေထာက်အကူြပုမည့ ်သငတ်နး်များေပးြခငး်�ငှ့ ်လုိအပ်ေသာ 

ေနာက်ဆက်တွဲစိစစ်ြခငး်များအပါအဝင ်လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာ အစီအစဉ်များတစ်ေလ�ာက် 

စိတ်ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်စိတ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာပ့ံပုိးကူညီမ�များကို အဓိကထားလုပ်ေဆာငေ်�ကာငး် ေသချာေစရန၊် 

လက်�ှိြဖစ်ပွားေနေသာ တိုက်ပဲွကာလများထက်ေကျာ်လွန၍် လုိအပ်ချက်များကို လုံေလာက်စွာေြဖ�ှငး်�ိငုရ်န ်

ေရ�ှည်တည်တံေ့သာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�စနစ်များထား�ှရိန။် �ငှ့ ်

• ြမနမ်ာ�ိငုင်အံေ�ှ� ပုိငး်အပါအဝင ်�ိငုင်တံစ်ဝှမ်း�ှိ ပဋပိက�များတွင ်ြမနမ်ာစစ်တပ်�ငှ့ ်အြခားအဖွဲ�အစည်းများမှ 

ကျူးလွနခ်ဲ့ေသာ ချိုးေဖာက်မ�များကို မှတ်တမ်းတင�်ိငုေ်ရး လုပ်ေဆာငေ်နေသာ 

ြပည်တွငး်လူအ့ခွင့အ်ေရးအဖွဲ�အစည်းများ�ငှ့ ်အြခားအရပ်ဘက်လူမ�အဖွဲ�အစည်းများအား ပ့ံပုိးကူညီမ�များ 

တုိးြမ�င့ေ်ပးရန။် 

အာဆယီအံဖဲွ�ဝင�်ိငုင်မံျား၊ ဥေရာပသမဂ�၊ 

အေမရိကန်ြပညေ်ထာငစု်၊ ယေူက၊ �သစေ�တးလျ၊ ဂျပန်၊ 

ေတာငက်ိးုရီးယား၊ တ�ုတ၊် အ�ိ�ယိ၊ �ငှ့ ်�ု�ှား�ိငုင်တံို ့ အပါအဝင ်

�ိငုင်တံကာအသိငုး်အဝုိငး်သို ့ 

• စစ်ဘက်သံုး ေလေ�ကာငး်ေလာငစ်ာဆီအပါအဝင၊် အြခားစစ်ဘက်ဆိုငရ်ာ�ငှ့ ်လုံြခံုေရးပစ�ည်းများအပါအဝင ်

လက်နက် ခဲယမ်းပစ�ည်းများအားလုံးကုိ  တိုက်�ိုက်�ငှ့သွ်ယ်ဝုိက်ေသာ ေထာက်ပ့ံမ�၊ ေရာငး်ချမ��ငှ့ ်

လ�ဲေြပာငး်ေပးအပ်မ�၊ �ကားခံ�ငှ့ ်တငပုိ်မ့�တုိအ့ပါအဝင ်ေလက့ျင့ေ်ရး�ငှ့ ်အြခားေသာ စစ်ေရး�ငှ့ ်လုံြခံုေရးဆိုငရ်ာ 

အကူအညီများ ေပးအပ်ြခငး်ကို ချက်ချငး်ရပ်ဆိုငး်ရန။် 
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• ြမနမ်ာ�ိငုင်ဆံိုငရ်ာလွတ်လပ်ေသာ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရးလုပ်ငနး်စဥ်အဖွဲ� ကုိ ေထာက်ခံ�ပီး 

၎ငး်၏လုပ်ငနး်တာဝနမ်ျားေအာငြ်မင�်ပီးေြမာက်ရန ်လုိအပ်ေသာ �ိငုင်ေံရး ေကျာေထာက်ေနာက်ခံ၊ 

လက်လှမ်းမီမ��ငှ့ ်ေငေွ�ကးအရငး်အြမစ်များ �ှိေ�ကာငး် ေသချာေစရန၊် အထူးသြဖင့ ်

၎ငး်၏လုပ်ငနး်များချဲ�ထွငရ်ာတွင၊် ပထဝီဝငအ်ေနအထား�ငှ့ ်အာဏာသမ်ိး�ပီးေနာက်ပုိငး်တွင ်

�ိငုင်တံကာဥပေဒအရ ရာဇဝတ်မ�ေြမာက်ေသာ ကျူးလွနမ်�များစွာ�ငှ့ ်ကျူးလွနသူ်များကုိ စုံစမ်းစစ်ေဆးရန ်�ငှ့ ်

• • ြမနမ်ာ�ိငုင်တွံင ်�ိငုင်တံကာဥပေဒအရ ရာဇဝတ်မ�ေြမာက်သည့ ်လူသားမျိုး�ယွ်အေပါ် ကျူးလွနသ်ည့ ်

ရာဇဝတ်မ�များ၊ စစ်ရာဇဝတ်မ� သိုမ့ဟုတ် အြခားရာဇဝတ်မ�များကျူးလွနသ်ည်ဟု ကျိုးေ�ကာငး်ဆီေလျာ်စွာ 

သသံယြဖစ်ဖွယ်�ှိေသာ မည်သူက့ိုမဆို စုံစမ်းစစ်ေဆးရန ်�ိငုင်တံကာ�ငှ့ ်�ငှ့ ်အြခားေသာ 

တရားစီရငပုိ်ငခ်ွင့ပုံ်စံများကို ကျင့သ်ံုးရန။် လုံေလာက်ေသာ လက်ခံ�ိငုေ်လာက်ေသာ 

သက်ေသအေထာက်အထားများ�ှိပါက၊ တရားမ�တမ��ှိေသာ �ိငုင်တံကာစံ��နး်များ�ငှ့ ်ကိုက်ညီေသာ 

တရားစီရငမ်�တွင ်သသံယ�ှိသူအား ေသဒဏေ်ပးရနရ်ည်ရွယ်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် ချမှတ်ြခငး် မပါဝငပဲ် 

တရားစဲွဆိုြခငး် သိုမ့ဟုတ် သသံယ�ှိသူအား ထုိသို ့ြပုလုပ်မည့ ်တရားစီရငခ်ွင့အ်ာဏာသို ့ လ�ဲအပ်ြခငး်ြပုရန။်



 

CONTACT US JOIN THE CONVERSATION 

info@amnesty.org 

 

+44 (0)20 7413 5500 

www.facebook.com/AmnestyGlobal 

 

@Amnesty 
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  “ကျညဆ်မုိံးတို ့ သန်ွး�ဖိုးရွာ” 

ြမန်မာ�ိငုင်အံေ�ှ� ပုိငး်မှ စစရ်ာဇဝတမ်�များ�ငှ့ ်
ေနရပ်စွန ့်ခွာထကွေ်ြပးရမ�များ 
 

၂၀၂၁ ခု�စ်ှ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ်စစ်တပ်က အာဏာသမ်ိး�ပီးေနာက် ြမနမ်ာ�ိငုင် ံအေ�ှ� ပုိငး် ကရငြ်ပည်နယ�်ငှ့ ်
ကယားြပည်နယ်တိုတ့ွင ်လက်နက်ကိုင ်ပဋပိက�များ ြပနလ်ည်ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ ၎ငး်၏ စစ်ဆငေ်ရးများတွင ်
စစ်တပ်သည် အရပ်သားများကုိ စုေပါငး်ြပစ်ဒဏေ်ပးခဲ့�ပီး လူေပါငး် ၁၅၀,၀၀၀ ေကျာ်ကို အဓမ� ေနရပ်စွန ့ခ်ွာ 
ေ���ေြပာငး်ေစခဲ့သည်။ ရွာများကို ပစ်ခတ်မ�များ၊ ေလေ�ကာငး် တိုက်ခိုက်မ�များြဖင့ ်မတွန ့မ်ဆုတ် တိုက်ခိုက်ခဲ့�ပီး 
အရပ်သားများ ေသဆံုး ဒဏရ်ာရ�ှကိာ ေနအမ်ိများ၊ ေကျာငး်များ၊ ေဆး�ံုများ�ငှ့ ်ဘာသာေရး 
အေဆာက်အအံုများအား ပျက်စီးေစခဲ့သည်။ စစ်သားများသည် မိမိတိုေ့နရပ်သို ့ြပနရ်န ်�ကိုးပမ်းသူများကုိ 
ဥပေဒမ့ဲ ဖမ်းဆီးြခငး်၊ ည�ဉ်းပနး်�ှပ်ိစက်ြခငး်�ငှ့ ်တရားလက်လွတ် ကွပ်မျက်ြခငး်များ ြပုလုပ်ခဲ့သည်။ စစ်တပ်က 
ရွာေတွကို မီး�� ိ � ခဲ့�ပီး အိုးအမ်ိပစ်ေြပးရေသာ မိသားစုများ ချနထ်ားရစ်ခဲ့ရေသာ တနဖိ်ုး�ှိပုိငဆ်ိငုမ်�များကို 
လုယက်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါသည်။ 

ဤအစီရငခ်ံစာသည် ချိုးေဖာက်မ�များမှ အသက်�ှငက်ျနရ်စ်သူ ၆၅ ဦး�ငှ့ ်အြခားသက်ေသများအပါအဝင ်လူ 
၉၉ ဦး�ငှ့ ်ေတွ�ဆံုေမးြမနး်မ�များကို အေြခခံထားပါသည်။ ြမနမ်ာစစ်တပ်မှ ထွက်ေြပးလာသူ သံုးဦး၊ �ငှ့ ်
ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ ပညာ�ှင ်ခုနစ်ဦးလည်းပါပါသည်။ အစီရငခ်ံစာအား �ဂိုလ်တုပုံရိပ်များ စစ်ဘက်အသံုးြပုသည့် 
လက်နက်များ၊ တိုက်ခိုက်မ�များ�ငှ့ ်ပတ်သက်သည့် ဓာတ်ပုံ�ငှ့ ်ဗီဒယီိုပစ�ည်းများကို 
ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာသုေတသနြပုကာ ြပုစုထားသည်။ 

ြမနမ်ာ�ိငုင် ံအေ�ှ� ပုိငး်�ှိ စစ်တပ်၏ စစ်ရာဇဝတ်မ�များ�ငှ့ ်လူသားမျိုး�ယွ်အေပါ် ကျူးလွနသ်ကဲသ့ိုေ့သာ 
ရာဇဝတ်မ�များသည် ကာလ�ကာြမင့စွ်ာ�ှိခဲ့သည့် တမငတ်ကာချမှတ်ထားသည့် ဗျူဟာတစ်ခု၏ 
တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်ြဖစ်�ပီး တာဝန�်ှိသူများမှာ စစ်တပ် ထိပ်ပုိငး်အဆင့�်ှိသူ အများစု ြဖစ်သည်။ ကုလသမဂ� 
လုံြခံုေရးေကာငစီ်သည် လက်နက်ေရာငး်ချမ�အားလုံး ပိတ်ပငတ်ားြမစ်ြခငး်ကို အေကာငအ်ထည်ေဖာ်�ပီး 
ြမနမ်ာ�ိငုင်တွံငး်အေြခအေနကို �ိငုင်တံကာ ရာဇဝတ်ခံု�ံု းသို ့ တငြ်ပရမည်ြဖစ်သည်။ အလ��ှငမ်ျားဘက်မှလည်း 
ြမနမ်ာ�ိငုင် ံအေ�ှ� ပုိငး်အပါအဝင ်�ိငုင်၏ံ လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာ အကျပ်အတည်းများကို 
တုံ ့ြပနရ်န ်အေထာက်အကူေပးရာတွင ်အ�ှိနြ်မ�င့ ်ေဆာငရွ်က်ရမည်ြဖစ်သည်။ 
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