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အပပည်ပပည်ဆိုံင်ရာ လွတ်ငငိမ််းချမ််းသာခွင့််အဖွ ွဲ့သည်  
တက်ကကလှုပ်ရှာ်းသပူပေါင််း၊ ပ ာက်ခံအာ်းပပ်းသပူပေါင််း ၇ သန််းပကျာ်ပေါဝင်ပသာ 

ကမဘာတဝန််းလံုံ်း လူ ့်အခွင့််အပရ်းကိုံရရိှခံနိုံင်ပစရန် ကကိျု်းပမ််းလှုံွဲ့ပဆာ်ပနသည့်် အဖွ ွဲ့ ပဖစ်သည်။ 

 

 

ကျွန်ုံပ်တိုံ ့်၏ ပမ ာ်မှန််းချက်မှာ လူသာ်းတိုံင််း ကုံလသမဂဂ၏ လူ ့်အခွင့််အပရ်း  

ပကကညာစာတမ််းပေါ အခွင့််အပရ်းမျာ်းနှင့်် အပခာ်းပသာ နိုံင်ငံတကာ  

လူ ့်အခွင့််အပရ်းစံနှုန််းမျာ်းကိုံ ရရိှခံစာ်းပစရန်ပဖစ်သည်။  

 

ကျွန်ုံပ်တိုံ ့်သည် အစိုံ်းရ၊ နိုံင်ငံပရ်းအယူဝေါဒ၊ စီ်းပွေါ်းပရ်းအကျိျု်းအပမတ်နှင့်် ဘာသာပရ်းတိုံ ့်မှ 

ကင််းလွတ်ပသာအဖွ ွဲ့ တစ်ခုံပဖစ်ငပီ်း အဓိကရန်ပံုံပငွအပဖစ် 

အဖွ ွဲ့ဝင်ပကက်းနှင့်် လှူဒေါန််းပငွမျာ်းပဖင့်် ရပ်တည်ပနပသာအဖွ ွဲ့ ပဖစ်သည်။  
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အစရီငခံ်စ  အကျဉ်းချျုပ် 

“အရပ်သ ြားနတွအ ြားလံိုြား  နက   ်ရံွွံ့ထ တ်လေ  ်ပပီြား နေနေက ရတယ်။ 

 ျွေ်နတ ်တ ို    စစ်တပ်ေ   လ ်ေ ်  ိုင်အဖွ ွံ့နတွက  ြားထ  

ညပ်နေက ရတယ်။” 

အမတ်ှ ၉၉ ခမြေမမနတ်ပမ်မ ှစစသ် ားမ  ားက ၂၀၁၉ မတ်လအတွငာ်း ဖမာ်းဆ ားပပ ား ရ ိုက်နက်ှြေံြေ ဲ့ရသညဲ့် ကွတ်ြေ ိုငပ်မ  ြို့ မ ှ

ကြေ ငအ်မ   ားသ ားတစဦ်ား၊ အမပည်မပည်ဆ ိုငရ် လွတ်ပင မာ်းြေ မာ်းသ ြေွင ဲ့အ်ဖွ ြို့က ၄ငာ်းအ ား ၂၀၁၉ မတ်လ ၂၄ 

ရက်ခန ဲ့တွငခ်မားမမနာ်းြေ ဲ့သည်။ 

 

၂၁၀၉ သသဂိုတ်လ ၁၅ ရက်ခန ဲ့က တ ိုငာ်းရငာ်းသ ားလက်နက်က ိုငအ်ဖွ ြို့ သံိုားဖွ ြို့က အစ ိုားရစစတ်ပအ်ခဆ က်အဦမ  ားနငှ ဲ့ ်

အမြေ ားခနရ မ  ားက ို ဝငခ်ရ က်တ ိုက်ြေ ိုက်ြေ ဲ့ြေ  နမ် ှစပပ ား ရှမာ်းမပည်နယ်ခမမ က်ပ ိုငာ်းတွင ်ဆယ်စိုနစှခ်ပေါငာ်းမ  ားစ ွရှ ြေ ဲ့ခသ  

ပဋ ပကခမ  ား မသက ြေငလ်ပ ိုငာ်းအတွငာ်းပ ိုမ ိုမမင်ဲ့တက်လ ြေ ဲ့သည်။ ယငာ်းတ ိုက်ြေ ိုက်မှုမ  ားမ ှ မသက ခသားြေငက် မပ လိုပြ်ေ ဲ့သည်ဲ့ 

ခေသတွငာ်းမ ားယစခ်ဆားဝေါားနှ မန်ငာ်းခရား စစဆ်ငခ်ရားခအ ငမ်မငမ်ှုမ  ားက ို လက်တိုန် ဲ့မပနသ်ည်ဲ့အခနမဖင်ဲ့ 

မပ လိုပသ်ည်ဲ့သခ  မဖစန် ိုငသ်ည်ဟို အစ ိုားရကခမပ ပေါသည်။ ၄ငာ်းတ ို ဲ့ က ိုယ်က ို ည ခန ငမ်ဟ မ တ်မ  ားဟို ခြေေါ်ခဝေါ်သညဲ့် 

ယငာ်းအဖွ ြို့မ  ားက ယြေိုတ ိုက်ြေ ိုက်မှုမ ှ တပမ်ခတ ်က န ိုငင်အံခန က်ပ ိုငာ်း ရြေ ိုငမ်ပည်နယ်တွငမ်ပနလ်ည် မပ လိုပလ်ျှက်ရှ သညဲ့် 

စစဆ်ငခ်ရားမ  ားနငှ ဲ့ ်ရှမာ်းမပည်နယ်တွင ်အပစရ်ပခ်သကည ထ ားခသ ်လည်ား ဆက်လက်ဖစပ်  ွါးနေန ော 

စစဆ်ငန် ွါးမ ောွါးန ကောင့်် ဟုဆ ု ည်။ ယြေငက်တည်ားက ယြေိုက ဲ့သ ို ဲ့ စစဆ်ငခ်ရားမ  ားတွင ်အဓ က ထ ြေ ိုက်ြေံစ ား ြေ ဲ့သကရခသ  

ရှမာ်းမပည်ခမမ က်ပ ိုငာ်းမ ှအရပသ် ားမ  ားမ ှ ယြေိုတစက်က မတ်ွငလ်ည်ား စစပ်ွ  ပဋ ပကခမ  ားခသက ငဲ့ ်ဖ နှ ပရ်က်စက်မှုမ  ား၊ 

ခနရပစ်နွ ဲ့ြ်ေွ ထွက်ခမပားရမြေငာ်းမ  ား ြေံစ ားရဖွယ်ရှ ခနပေါသည်။ 

 

ယြေို အစ ရငြ်ေံစ တွင ်ဆက်လက်မဖစပ် ွားခနခသ  ရှမာ်းမပည်ခမမ က်ပ ိုငာ်းရှ  မပည်တွငာ်းစစခ်ရားပဋ ပကခမ  ားအတွငာ်း 

ပေါဝငပ်တ်သက်ခနသ တ ို ဲ့က ၂၀၁၈ ြေိုနစှ ်နစှလ်ယ်မ ှစပပ ား က  ားလွနြ်ေ ဲ့ခသ  န ိုငင်တံက  လ ဲ့အြေွင ဲ့အ်ခရားမပဋ္ဌ နာ်းြေ က်မ  ား၊ 

လ သ ားြေ ငာ်းစ န ခထ က်ထ ားမှုဆ ိုငရ်  ဥပခေမ  ားက ို ြေ   ားခဖ က်မှုမ  ားက ို ခလဲ့လ တငမ်ပထ ားပေါသည်။ ၂၀၁၈ ြေိုနစှ ်

ေ ဇင ် လ ၂၁ ရက်ခန ဲ့တွင ်မမနမ် စစတ်ပက် န ိုငင်ခံမမ က်ပ ိုငာ်းနငှ ်ဲ့ အခရှ ြို့ ပ ိုငာ်းတွင ်

တစ ်က်သတ်အပစရ်ပစ် ခသက ငာ်းခသကည ြေ ဲ့သည်။ သ ို ဲ့ရ တွင ်စစတ်ပန်ငှ ဲ့ ်တ ိုက်ပွ မ  ား ခလ  ဲ့ပေါားသ ွားခသ ်လည်ား 

စစသ် ားမ  ားက တ ိုငာ်းရငာ်းသ ား အရပသ် ားမ  ားအခပေါ် က  ားလွနခ်သ  ဆ ိုားဝေါားသညဲ့်ရ ဇဝတ်မှုမ  ား 

ဆက်လက်မဖစပ် ွားခနြေ ဲ့ခသက ငာ်း ယြေိုအစ ရငြ်ေံစ အရ ခတွြို့ရမည်မဖစသ်ည်။ အပစရ်ပခ်သကည ထ ားခသ  က လအတွငာ်း 

အြေ   ြို့ခေသမ  ားတွင ်မမနမ် စစတ်ပက် ခက  ခထ က်ခန က်ြေံမပ ခပားထ ားခသ  တ ိုငာ်းရငာ်းသ ားလက်နက်က ိုငအ်ဖွ ြို့အြေ   ြို့ နငှ ဲ့ ်



 

“CAUGHT IN THE MIDDLE”  
ABUSES AGAINST CIVILIANS AMID CONFLICT IN MYANMAR’S NORTHERN SHAN STATE  

Amnesty International 4 

အမြေ ားလက်နက်က ိုငအ်ဖွ ြို့မ  ားအသက ား တ ိုက်ပွ မ  ား ဆက်လက်မဖစပ် ွားခနမြေငာ်း၊ အြေ   ြို့ခနရ မ  ားတွင ်

ပ ိုမ ိုက ယ်မပန ဲ့လ် မြေငာ်းမ  ားပင ် ရှ ြေ ဲ့သည်။  

 

၂၀၁၉ မတ်လ နငှ ဲ့ ်သသဂိုတ်လတွင ်အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်  လွတ်ပင မာ်းြေ မာ်းသ ြေွင ဲ့အ်ဖွ ြို့က ရှမာ်းမပည်ခမမ က်ပ ိုငာ်းတွင ်

သိုခတသနမပ ခလဲ့လ ြေ က် နစှက်က မမ်ပ လိုပြ်ေ ဲ့ပေါသည်။ လ ခပေါငာ်း ၈၈ ဦားက ို ခတွြို့ဆံိုခမားမမနာ်းြေ ဲ့သည်။ ယငာ်းတ ို ဲ့အထ တွင ်

အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်  လ ဲ့အြေွင ဲ့အ်ခရား ဥပခေနငှ ဲ့ ်လ သ ားြေ ငာ်းစ န မှုဆ ိုငရ်  ဥပခေမ  ားက ို ြေ   ားခဖ က်ြေံရသ မ  ားနငှ ဲ့ ်

ယငာ်းက ဲ့သ ို ဲ့ ြေ   ားခဖ က်မှုမ  ားက ို မ က်မမငက် ိုယ်ခတွြို့ သကံ ြေ ဲ့ရသ မ  ား ပေါဝငပ်ေါသည်။ 

အမပည်မပည်ဆ ိုငရ် လွတ်ပင မာ်းြေ မာ်းသ ြေွင ဲ့အ်ဖွ ြို့သည် ခေသြေံနငှ ဲ့ ်န ိုငင်တံက  လ သ ားြေ ငာ်းစ န မှု အကူအညီခပားခနသ မ  ား၊ 

လ ဲ့အြေွင ်ဲ့အခရား က ကွယ်ခစ ငဲ့ခ်ရှ က်သ မ  ားနငှ ဲ့ ်ရပရွ် အကက ားအက မ  ား၊ သတငာ်းသမ ားမ  ား၊ န ိုငင်ခံရားသံိုားသပသ် မ  ားက ို 

ခတွြို့ဆံိုြေ ဲ့သလ ို ပဂ  ဟ်တိုမ ှရ ိုက်ယ ထ ားခသ ပံိုမ  ားနငှ ်ဲ့ တ တ က က  မတှ်တမာ်းတငထ် ားခသ  မဖစရ်ပမ်  ားနငှ ်ဲ့ပတ်သက်သည်ဲ့ 

ဓ တ်ပံိုမ  ားက ိုလည်ား ခလဲ့လ ြေ ဲ့ပေါသည်။ အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်  လွတ်ပင မာ်းြေ မာ်းသ ြေွင ဲ့အ်ဖွ ြို့သည် ယြေိုအစ ရငြ်ေံစ အတွက် 

ခလဲ့လ ခတွြို့ ရှ ြေ က်မ  ားက ို ခဖ ်မပ၍ မမနမ် အရပသ် ားအစ ိုားရအဖွ ြို့၊ စစတ်ပ ်နငှ ဲ့ ်တ ိုငာ်းရငာ်းသ ားလက်နက်က ိုငအ်ဖွ ြို့ 

ခလားဖွ ြို့ထံသ ို ဲ့ စ ခရားသ ားခပားပ ို ဲ့က  အြေ က်အလက်ခတ ငာ်းြေံမြေငာ်း၊ ရှမာ်းမပည်ခမမ က်ပ ိုငာ်းမ ှအခမြေအခနမ  ားက ို 

ခဆွားခနာွးရန ်အသငဲ့ရှ် ပေါခသက ငာ်း အခသက ငာ်းသက ားမြေငာ်းမ  ား မပ လိုပြ်ေ ဲ့ပေါသည်။ ယြေိုအစ ရငြ်ေံစ  ထိုတ်မပနြ်ေ  နအ်ထ  

မည်သ ကမျှ တံို ဲ့မပနမ်ြေငာ်း မရှ ြေ ဲ့ပေါ။ 

 

 

အမပည်မပည်ဆ ိုငရ် လွတ်ပင မာ်းြေ မာ်းသ ြေွင ဲ့အ်ဖွ ြို့၏ ခလဲ့လ ဆနာ်းစစမ်ှုမ  ားအရ မမနမ် စစတ်ပသ်ည် အရပသ် ားမ  ားက ို 

ထငသ်လ ိုဖမာ်းဆ ားထ မာ်းသ မာ်းထ ားမြေငာ်း၊ ရံဖနရ်ံြေေါတွင ်အမ   ားသ ားမ  ားနငှ ်ဲ့ ခယ က်က  ားကခလားမ  ားက ို ၄ငာ်းတ ို ဲ့၏ 

လ မ   ားအခပေါ်အမြေြေံ၍မဖစခ်စ လက်နက်က ိုငအ်ဖွ ြို့မ  ားမဖင်ဲ့ ဆက်နယွ်မှုရှ သည်ဟ ခသ  ထငမ်မငယ် ဆြေ က်မဖင်ဲ့ မဖစခ်စ 

ဖမာ်းဆ ားမြေငာ်းမ  ား မပ လိုပသ်ည်က ို ခတွြို့ ရှ ရပေါသည်။ ပဋ ပကခ မဖစပ် ွားခနခသ အမြေ ား ခေသမ  ားမ ှက ဲ့သ ို ဲ့ပင ် ဖမာ်းဆ ား 

ထ နာ်းသ မာ်းပပ ားလျှင ် နှ ပစ်က်ညှဉားပနာ်းမှုမ  ားနငှအ်မြေ ားခသ  ရက်စက်မှုမ  ားပေါမပ လိုပခ်လဲ့ရှ သည်။ လက်နက်က ိုငအ်ဖွ ြို့မ  ားနငှ ်ဲ့ 

ပတ်သက်သည်ဲ့သတငာ်းမ  ား ရန ိုငရ်န ်သ ို ဲ့မဟိုတ် ထ ိုလက်နက်က ိုငမ်  ား၏ အဖွ ြို့ဝငမ်ဖစခ်သက ငာ်း အတငာ်းအဓမမ 

ဝနြ်ေံခစရနအ်လ ို ဲ့င ှ စစသ် ားမ  ားသည် ဖမာ်းဆ ားထ နာ်းသ မာ်းထ ားသ မ  ားက ို ရ ိုက်နကှ်၊ထ ိုားကက တ်၊ ကနခ်က  က်သကသည်။ 

၂၀၁၉ြေိုနစှမ်တ်လတွငမ်ဖစပ် ွားြေ ဲ့ခသ  မဖစရ်ပ ်တစြ်ေိုတွင ်အသက်၃၅နစှအ်ရွယ် ကြေ ငတ်ံငေါသည်တစခ်ယ က်က ို 

ခကအ ိုငခ်အနငှ ်ဲ့ ဆက်စပမ်ှုရှ သည်ဟိုစပွစ်ွ ပပ ား ပေါားစပထ် လက်ပစဗ်ံိုားက ိုက်ြေ ိုငာ်းက  က ိုယ်တစပ် ိုငာ်းဗလ မဖင်ဲ့ 

ခဆ င်ဲ့ခသက င်ဲ့ထ ိုငြ်ေ ိုငာ်း ထ ားြေ ဲ့သည်။ “ ‘မငာ်းခကအ ိုငခ်အလ ား’တ ဲ့။ ကျွနခ်တ ်က ‘မဟိုတ်  ား’ဆ ိုခတ ဲ့ ကျွေန် ော့်က ို 

စထ ိုားသကကက တ်သက၊ ကနသ်ကခတ ဲ့တ ပ ။ သ တ ို ဲ့ ကျွနခ်တ ့် ဲ့အဝတ်ခတွ အတငာ်းြေျွတ်ြေ ိုငာ်း၊ လည်ားပငာ်းက ိုေေါားန ဲ့ 

ခထ က်ထ ားတယ်။ ခန က်ပပ ား လက်ပစဗ်ံိုားက ို ပေါားစပထ် ထည်ဲ့ထ ားတယ်။ လှုပလ် ိုက်တ န ဲ့ ခပေါက်မ ှစ ိုားလ ို ဲ့ ကျွေန် ော့်မ ှ 

ခသက က်လ ိုက်တ ။” လ ို ဲ့ စစသ် ားတစခ်ယ က်က သ ဲ့က ိုခမားြေ ဲ့တ က ို မပနခ်မပ မပပေါတယ်။ 

 

 

အြေ   ြို့ မဖစရ်ပမ်  ားတွင ်အဖမာ်းြေံရသ မ  ားက ို စစတ်ပစ်ြေနာ်းမ  ားဆ ခြေေါ်သ ွားပပ ား ယငာ်းခနရ တွင ်သံိုားလြေန ဲ့အ်ထ  

ထ နာ်းသ မာ်းထ ားတတ်သည်။ ဖမာ်းြေံရသ မ  ားသည် အမ  ားအ ားမဖငဲ့ ်မ သ ားစိုနငှ ဲ့ခ်ရ  ခရှ ြို့ခနမ  ားနငှ ဲ့ပ်ေါ ခတွြို့ဆံိုြေွင ဲ့မ်ရပ  

အဆက်အသယွ်မဖတ်ထ ားြေံရခလဲ့ရှ သည်။ မဖစစ်ဉတစြ်ေိုတွင ်အမ   ားသ ားတစဦ်ားနငှ ဲ့ ် ၄ငာ်း၏ ၁၄ နစှအ်ရွယ် မဖစသ် တ ို ဲ့မ ှ 

ကွတ်ြေ ိုငအ်ခမြေစ ိုက် စစတ်ပစ်ြေနာ်းတစြ်ေိုတွင ် ဖမာ်းြေံခနရစဉ အဓမမလိုပအ် ားခပား ြေ ိုငာ်းခစမြေငာ်းက ိုပေါ ြေံြေ ဲ့ရပေါသည်။ 
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အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်  လွတ်ပင မာ်းြေ မာ်းသ ြေွင ဲ့အ်ဖွ ြို့၏ ခလဲ့လ ြေ က်အရ စစတ်ပသ်ည် အရပသ် ားမ  ားခနထ ိုငရ်  

ခေသမ  ားတွင ်ပစမ်တ်ှက ို ြေွ မြေ ားမြေငာ်းမရှ  ပစြ်ေတ်ခလဲ့ရှ ပပ ား အရပသ် ားမ  ား ခသခသကေဏရ် ရမြေငာ်းမ  ား၊ ခနအ မန်ငှ ဲ့ ်

အခဆ က်အဦမ  ား ပ က်စ ားမြေငာ်းမ  ား မဖစခ်စြေ ဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ခဖခဖေါ်ဝေါရ က ကွတ်ြေ ိုငပ်မ  ြို့နယ်တွင ်အသက်၁၇နစှအ်ရွယ် 

တအ ငာ်းလ ငယ်တစဦ်ားက ိုလည်ား လက်နက်က ိုငအ်ဖွ ြို့ဝငမ်ဖစသ်ည်ဟ ခသ  သသံယမဖင်ဲ့ မမနမ် စစသ် ားမ  ားက 

ပစသ်တ်ြေ ဲ့သည်။ ခန က်ထပမ်ဖစရ်ပတ်စြ်ေိုတွငလ်ည်ား အသက်၁၇နစှရှ်  ကြေ ငလ် ငယ်တစဦ်ားမ ှ ၂၀၁၉သသဂိုတ်လဆနာ်းပ ိုငာ်း 

TNLAနငှ ်ဲ့တ ိုက်ြေ ိုက်မှုအတွငာ်း မမနမ် စစတ်ပက် ပစြ်ေတ်လ ိုက်သည်ဟို ယ ဆရခသ  ခမ ်တ အခမမ က်ဆံတစြ်ေို 

ထ မနှေ်ဏရ် ရြေ ဲ့သည်။ သသဂိုတ်လ ၁၅ရက်ခန ဲ့ တ ိုက်ြေ ိုက်မှုမ  ားစတငမ်ဖစပ် ွားပပ ားကတည်ားက မမနမ် စစတ်ပမ် ှ

အရပသ် ားမ  ားခနထ ိုငရ်  ခေသမ  ားတွင ်ပစမ်တ်ှက ို ြေွ မြေ ားမြေငာ်းမရှ ပ  ပစြ်ေတ်မြေငာ်းခသက င်ဲ့  အရပသ် ားမ  ား ခသခသကမြေငာ်း 

သ ို ဲ့မဟိုတ် ေဏရ် ရမြေငာ်းမ  ားနငှ ်ဲ့စပလ် ဉားပပ ား ခန က်ထပစ်ံိုစမာ်းစစခ်ဆားမှုမ  ားမပ လိုပရ်နလ် ိုအပပ်ေါသည်။ 

 

 

မမနမ် စစသ် ားမ  ားသည် အရပသ် ားမ  ားခနထ ိုငခ်သ ရွ မ  ားအတွငာ်းသ ို ဲ့ ပံိုမနှ ်မဖတ်သ ွားခလဲ့ရှ ပပ ား တစြ်ေေါတစရ်ံ 

ရွ မ  ားအတွငာ်း စြေနာ်းြေ ခနတတ်သမဖငဲ့ ်အရပသ် ားမ  ား တ ိုက်ြေ ိုက်ြံေရမှုမ  ား မဖစခ်စန ိုငပ်ေါသည်။ စစသ် ားမ  ားသည် 

စ သငခ်က  ငာ်းမ  ားက ိုလည်ား စြေနာ်းမ  ား၊ စစ ်ေွ်ါးလ ောွါးမ  ားအမဖစ ်အသံိုားြေ တတ်ပပ ား မဖစစ်ဉတစြ်ေိုတွင ်

ကြေ ငရွ် သ ားမ  ားက ို ဖမာ်းဆ ားထ ားပပ ား စစခ်ဆားခမားမမနာ်း နှ ပစ်က်သညဲ့်ခနရ အမဖစ ်သံိုားြေ ဲ့ခသက ငာ်း အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်  

လွတ်ပင မာ်းြေ မာ်းသ ြေွင ဲ့အ်ဖွ ြို့က မတ်ှတမာ်းမပ စိုန ိုငြ်ေ ဲ့သည်။ ယြေငအ်ကက မက် အမပည်မပည်ဆ ိုငရ် လွတ်ပင မာ်းြေ မာ်းသ ြေွင ဲ့ ်

အဖွ ြို့က မပ လိုပြ်ေ ဲ့သညဲ့် ခလဲ့လ ြေ က်မ  ားတိုနာ်းကခလ က် အ ပ ်ောွါးမ ောွါး  ငပ်ပမှု အကက မမ်မ  ားခတ ဲ့ခသ ်လည်ား 

မမနမ် စစသ် ားမ  ားသည် ရွ မ  ားအတွငာ်း ယ ယ စြေနာ်းြေ ခနထ ိုငသ်ညဲ့် အြေ  နမ်  ားတွင ်ရွ သ ားမ  ား၏ ခနအ မမ်  ားတွင ်

ခနထ ိုငရ်ငာ်း ပစစည်ားမ  ားက ို လိုယက်ယ ငငမ်ြေငာ်း၊ စ ားစရ မ  ားမဖစသ်ည်ဲ့ သကက်မ  ား၊ ဆနမ်  ားက ို သ မာ်းယ မြေငာ်းမ  ား 

မပ လိုပသ်ကသည်။ 

 

 

တ ိုငာ်းရငာ်းသ ား လက်နက်က ိုငတ်ပဖ်ွ ြို့မ  ားကလည်ား အရပသ် ားမ  ားအခပေါ် နှ ပစ်က်ညှဉားပနာ်းသည်ဲ့ အခထ က်အထ ားမ  ား 

ရှ သည်။ အထ ားသမဖင်ဲ့ အပစရ်ပခ်ပားထ ားြေ  န ်အစ ိုားရတပန်ငှ ်ဲ့ တ ိုငာ်းရငာ်းသ ားလက်နက်က ိုငတ်ပဖ်ွ ြို့မ  ား အသက ား တ ိုက်ပွ မ  ား 

ပ ိုမ ိုမပငာ်းထနစ် ွ မဖစပ် ွားတတ်သည်ဲ့ခေသမ  ားတွင ် ခတွြို့ရသည်။ တ ိုငာ်းရငာ်းသ ား လက်နက်က ိုငအ်ဖွ ြို့မ  ားမ ှတပသ် ားမ  ားသည် 

အရပသ် ားမ  ားထ မ ှအမ  ားအ ားမဖငဲ့ ်အမ   ားသ ားမ  ားက ို ဖမာ်းဆ ားခြေေါ်ခဆ ငမ်ြေငာ်း၊ ပပ  င ်က် လက်နက်က ိုငအ်ဖွ ြို့က ို 

ခထ က်ြေံအ ားခပားသည်ဟို စပွစ်ွ က  ၄ငာ်းတ ို ဲ့က ို သ ွားလ ြေွင ဲ့ ်ကန ဲ့သ်တ်မြေငာ်းမ  ား မပ လိုပတ်တ်သည်။ တစ ်က်အိုပစ်ို၏ 

သတငာ်းရရနလ်ည်ား အရပသ် ားမ  ားက ို ရ ိုက်နကှ်စစခ်မားတတ်သည်ဟို ၂၀၁၉ မတ်လအတွငာ်းက 

တအ ငာ်းအမ   ားသ ားလွတ်ခမမ က်ခရားတပ ် (TNLA) နငှ ဲ့ ်ရှမာ်းမပည်တပမ်ခတ ် ခမမ က်ပ ိုငာ်း (SSA) အဖွ ြို့တ ို ဲ့၏ 

ဖမာ်းဆ ားြေံြေ ဲ့ရခသ  ရှမာ်းရွ သ ား နစှဦ်ားထ မ ှတစဦ်ားက ယြေိုလ ို မပနခ်မပ မပြေ ဲ့သည်။ 

“ကျွေန် ော့်က ို SSA-ခတ ငပ် ိုငာ်းအဖွ ြို့ဝငမ်ဖစတ်ယ်၊ SSA-ခတ ငပ် ိုငာ်းက ို သတငာ်းခပားတယ်၊ စ ားစရ ခထ က်ပံဲ့တယ်လ ို ဲ့ 

စပွစ်ွ တယ်။ လက်မပနက်က  ားတိုပထ် ားပပ ား ခက  ကိုနာ်းန ဲ့ ခပေါငခ်တွက ို တိုတ်န ဲ့ရ ိုက်တယ်။ ကျွနခ်တ ် ရ ိုားရ ို ားအရပသ် ားပေါ။ 

 ယ်လက်နက်က ိုငအ်ဖွ ြို့က ိုမ ှမခထ က်ြေံ အ ားမခပားပေါ  ားလ ို ဲ့ အထပထ်ပခ်မပ ပေါတယ်။” 

 

အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်  လွတ်ပင မာ်းြေ မာ်းသ ြေွင ဲ့အ်ဖွ ြို့ နငှ ဲ့ ်အမြေ ားအဖွ ြို့မ  ား၏ မတှ်တမာ်းမ  ားအရ 

တ ိုငာ်းရငာ်းသ ားလက်နက်က ိုငအ်ဖွ ြို့မ  ားသည်လည်ား အရပသ် ားမ  ားအ ား လမာ်းမပအမဖစ ်ခြေေါ်ခဆ ငမ်ြေငာ်း အပေါအဝင ်

အဓမမလိုပအ် ားခပားြေ ိုငာ်းခစမြေငာ်းမ  ား ဆက်လက်မပ လိုပသ်ကခသက ငာ်းခတွြို့ရသည်။ ယငာ်းသ ို ဲ့ လိုပခ်ဆ ငမ်ှုမ  ားမ ှ 

လက်နက်က ိုငအ်ဖွ ြို့မ  ားအသက ား တ ိုက်ပွ မ  ား ပ ိုမ ိုမဖစပ် ွားခနြေ  နမ်  ားတွင ်ပ ို၍ခတွြို့ရသည်။ TNLA/ SSA-ခမမ က်ပ ိုငာ်း 

တပမ်  ားနငှ ဲ့ ်SSA- -ခတ ငပ် ိုငာ်းတပမ်  ား သ ခပေါမမ  ြို့ေယ်တဝ ိုက်တွင ်တ ိုက်ပွ မ  ားမပငာ်းထနခ်နခသ  ၂၀၁၉ ခဖခဖေါ်ဝေါရ နငှ ဲ့ ်
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မတ်လမ  ားအတွငာ်းက အရပသ် ားမ  ားက ို အဓမမလိုပအ် ားခပားခစြေ ိုငာ်းမှုမ  ား အကက မအ်ခတ ်မ  ားမ  ား ရှ ြေ ဲ့ခသက ငာ်း 

အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်  လွတ်ပင မာ်းြေ မာ်းသ ြေွင ဲ့အ်ဖွ ြို့က ခလဲ့လ ခတွြို့ ရှ ြေ ဲ့သည်။ တ ိုငာ်းရငာ်းသ ား လက်နက်က ိုငတ်ပမ်  ားက 

အရပသ် ားမ  ားက ို အဓမမစစထ် သငွာ်းခနသည်ဆ ိုသညဲ့် တစဦ်ားြေ ငာ်းမဖစရ်ပမ်  ားက ို အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်  

လွတ်ပင မာ်းြေ မာ်းသ ြေွင ဲ့အ်ဖွ ြို့က မတ်ှတမာ်းမတငန် ိုငြ်ေ ဲ့ခသ ်လည်ား ခတွြို့ဆံိုခမားမမနာ်းရ တွင ်ခမဖသက ားသ  အမ  ားက ၄ငာ်းတ ို ဲ့၏ 

ရွ မ  ားတွင ်အရွယ်ခရ က်သ  လ ငယ် ခယ က်  ားခလားမ  ား အသက ား အတငာ်းအသကပ ်တပဖ်ွ ြို့တွငာ်း အသငွာ်းြေံရမည်က ို 

ခရှ ငန် ိုငရ်န ်ပမ  ြို့ခပေါ်တက်ခနသ ၊  ိုနာ်းကက ားခက  ငာ်းမ  ားတွင ်သ ွားခနသ နငှ ဲ့ ်န ိုငင်မံြေ ားထွက်သ ွားသ  အခရအတွက် 

ပ ိုမ  ားလ သည်ဟို ခမပ မပသကပေါသည်။ 

 

တ ိုငာ်းရငာ်းသ ား လက်နက်က ိုငအ်ဖွ ြို့မ  ားသည် ရွ မ  ားနငှ ်ဲ့ စ ားပ ွားခရားလိုပင်နာ်းမ  ားထံမ ှ အစ ားအခသ က်နငှ ်ဲ့ ခငမွ  ား 

ခက က်ြေံမြေငာ်း၊ အြေွနန်ငှ ဲ့ ်ဆက်ခသကားခက က်မြေငာ်းမ  ား က ယ်က ယ်မပန ဲ့မ်ပန ဲ့ ် မပ လိုပဆ်  မဖစခ်သက ငာ်းခတွြို့ရသည်။ ယငာ်းသ ို ဲ့ 

ခငခွက က်ြေံမှုမ  ားက ို ပံိုမနှ ်လိုပခ်လဲ့ရှ သမဖငဲ့ ်ဤအခလဲ့အထမ  ားမ ှ ထ ပပ် ိုငာ်းခြေေါငာ်းခဆ ငမ်  ားက ိုယ်တ ိုင ်ြေွင ဲ့မ်ပ ထ ားမြေငာ်း 

မဖစသ်ည်က ို သသံယမရှ န ိုငခ်ပ။ သက်ခမာွးဝမာ်းခသက ငာ်း လိုပင်နာ်းအြေွင ်ဲ့အလမာ်းနည်ားပေါားပပ ား စစပ်ွ က 

ရှစန်စှခ်က  ်မဖစပ် ွားခနခသ  ခနရ မ  ားတွင ်ယြေိုက ဲ့သ ို ဲ့ အြေွနခ်ပားခနရမြေငာ်းမ   ားမ ှ လ ထို၏ စ ားဝတ်ခနခရားအခပေါ်မ  ားစ ွ 

ထ ြေ ိုက်မှု ရှ ပေါသည်။ တ ိုငာ်းရငာ်းသ ားလက်နက်က ိုငမ်  ားသည်လည်ား ၄ငာ်းတ ို ဲ့၏တပဖ်ွ ြို့မ  ားက ို အရပသ် ားမ  ား 

ခနထ ိုငရ် ခေသတွင ်ဝငခ်ရ က်စြေနာ်းြေ မြေငာ်း၊ ယငာ်းခေသမ  ားအတွငာ်း မဖတ်သနာ်းသ ွားလ မြေငာ်းမ  ားမဖင်ဲ့ အရပသ် ားမ  ား 

တ ိုက်ြေ ိုက်ြံေရမညဲ့် အနတရ ယ်မ  ား မဖစခ်စပေါသည်။ 

 

တ ိုက်ပွ မ  ား မပန ဲ့န် ှံ ဲ့မဖစပ် ွားလ မြေငာ်းသည် ယငာ်းခေသတွင ်ခနထ ိုငခ်သ  အရပသ် ားမ  ား ခမမမမ ပမ် ိုငာ်းမ  ား၊ 

လက်လိုပမ် ိုငာ်းမ  ားနငှ ဲ့ ်စစခ်သက ငဲ့ ်က နရ်စခ်သ  ခပေါက်ကွ ခစသည်ဲ့ ပစစည်ားမ  ားထ မနှ၍် ေဏရ် ရမြေငာ်း၊ 

အသက်ဆံိုားမြေငာ်းမ  ား ပ ိုပပ ား တ ိုားပ ွားလ ခစပေါသည်။ အရပသ် ားမ  ားသည် ၄ငာ်းတ ို ဲ့ အသက်ခမာွးဝမာ်းခက  ငာ်းမပ ရ  

အလိုပရှ် ရ သ ို ဲ့ သ ွားလ ရငာ်း မ ိုငာ်းထ မြေငာ်းမ  ား အမ  ားဆံိုားမဖစတ်တ်ပေါသည်။ ၂၀၁၉ မတ်လအတွငာ်းက သ ခပေါပမ  ြို့နယ်အတွငာ်း 

ထငာ်းရှ ရငာ်း လက်လိုပမ် ိုငာ်းဟို ယ ဆရခသ  မ ိုငာ်းတစလ်ံိုားထ မနှ ် ေဏရ် ရြေ ဲ့ခသ  အသက် ၄၇ နစှအ်ရွယ် 

ရှမာ်းအမ   ားသ ားတစဦ်ားက ို အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်  လွတ်ပင မာ်းြေ မာ်းသ ြေွင ဲ့အ်ဖွ ြို့က ခတွြို့ဆံိုခမားမမနာ်းြေ ဲ့သည်။ ယငာ်းအြေ  နက် 

TNLA/SSA -ခမမ က်ပ ိုငာ်း တပမ်  ားနငှ ဲ့ ်SSA-ခတ ငပ် ိုငာ်းတပမ်  ား တ ိုက်ပွ မ  ားမပငာ်းထနခ်နခသ  အြေ  နမ်ဖစသ်ည်။ 

ခမမမမ ပမ် ိုငာ်းမ  ားရှ ခနမြေငာ်းကလည်ား ရွ လ ထို၏ အသက်ခမာွးဝမာ်းခက  ငာ်းမှုက ို မ  ားစ ွ ထ ြေ ိုက်ခစသည်။ 

မ ိုငာ်းထ မနှြ်ေံရမည်က ို စ ိုားခသ ခသက ငဲ့ ်ရွ သ ားမ  ားက ၄ငာ်းတ ို ဲ့ အလိုပလ်ိုပရ်  ခနရ မ  ားသ ို ဲ့ မသ ွားရ ပ  ရှ တတ်သကပေါသည်။ 

 

တ ိုက်ပွ မ  ားဆက်လက်မဖစပ် ွားခနမြေငာ်းက အရပသ် ားမ  ား အကက မက်က မ ်ခနရပစ်နွ ဲ့ြ်ေွ ရသည်မ  ားလည်ား မဖစရ်သည်။ 

မမနမ် န ိုငင်အံတွငာ်းရှ  အမြေ ားခေသမ  ားတွင ် မဖစပ် ွားခသ  စစပ်ွ မ  ားခသက င်ဲ့ အရပသ် ားမ  ား မ မ တ ို ဲ့ ခနအ မ ်ခနရပမ်  ားမ ှ

နစှြ်ေ  စနွ ဲ့ြ်ေွ ၍ စစခ်ရှ ငစ်ြေနာ်းမ  ားသ ို ဲ့ ထွက်ခမပားသကရတတ်ခသ ်လည်ား ရှမာ်းမပည်နယ်ခမမ က်ပ ိုငာ်းတွငမ်  အရပသ် ားမ  ားမ ှ 

ရံဖနရ်ံြေေါရက်ပ ိုငာ်းမ ှရက်သတတ ပတ်ပ ိုငာ်းြေန ဲ့အ်ထ  ရံဖနရ်ံြေေါထ ို ဲ့ထက်ပ ို၍ စစခ်ရှ ငသ်ကရပပ ား တ ိုက်ပွ မ  ား အမြေ ားခနရ သ ို ဲ့ 

ခရ ြို့သ ွားခသ အြေေါ မ မ တ ို ဲ့ခနအ မမ်  ား လယ်ယ မ  ားဆ သ ို ဲ့ မပနလ် တတ်သကသည်။ ယငာ်းသ ို ဲ့ ပံိုမနှမ်ဟိုတ် 

ဆက်တ ိုက်ဆ ိုသလ ို စစခ် ားခရှ ငရ်မှုမ  ားက က ည ခထ က်ပံဲ့ခပားခနခသ  လ သ ားြေ ငာ်းစ န သညဲ့် 

ခထ က်က ခရားအဖွ ြို့မ  ားအတွက် အြေက်အြေ မ  ား မဖစခ်စပေါသည်။ ယငာ်းအြေက်အြေ မ  ားအခပေါ် ပ ိုဆ ိုားခစခအ င ်

ထပဆ်ငဲ့သ်ညဲ့် အြေ က်မ ှ ယငာ်းခနရ မ  ားသ ို ဲ့ လ သ ားြေ ငာ်းစ န မှုက ည ခရားအဖွ ြို့မ  ားသ ွားခရ က်ြေွင ဲ့က် ို 

ကန် ဲ့သတ်တ ားဆ ားသညဲ့် လိုပင်နာ်းစဉမ  ားက ို စစတ်ပက်ခရ  အရပသ် ားအစ ိုားရကပေါ ြေ မတှ်ထ ားမြေငာ်း မဖစသ်ည်။ ယ ယ  
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က လတ ို စစခ် ားခရှ ငရ်မှုမ  ားကလည်ား သက်ခမာွးဝမာ်းခက  ငာ်းက ို ထ ြေ ိုက်ခစပေါသည်။ အထ ားသမဖငဲ့ ်စ ိုက်ပ   ားခရားရ သ  

အခရားကက ားခသ  က လအြေ  နတ်စြ်ေိုြေိုတွင ်ခနအ မစ်နွ ဲ့ြ်ေွ  ထွက်ခမပားရမှုမ   ား မဖစသ်ည်။ 

 

ဤ ဆက်လက်မဖစပ် ွားခနခသ  ြေ   ားခဖ က်မှုမ  ားနငှ ်ဲ့ ြေ   ားခဖ က်မှုအသစမ်  ားသည် ရိုနာ်းကနခ်နရခသ  

အမ   ားသ ားပင  မာ်းြေ မာ်းခရားလိုပင်နာ်းစဉက ိုခန ှင်ဲ့ခနာှးခစသည်။ ပင  မာ်းြေ မာ်းခရားနငှ ်ဲ့ အမ   ားသ ားရငသ်က ားခစဲ့ခရားက 

ဦားစ ားခပားမဖစသ်ည်ဟို ကတ မပ ထ ားခသ ်လည်ား အနအ်ယ်ေ  ဦားခဆ ငခ်သ  အစ ိုားရသည် 

ဆယ်စိုနစှမ်  ားစ ွမဖစပ် ွားခနခသ  ပဋ ပကခမ  ားက ို အဆံိုားသတ်ခရားအတွက် ညှ နှု ငာ်းမှုမ  ားမပ လိုပရ် တွငမ်  

တ ိုားတက်မှုမရရှ ခပ။အစ ိုားရက အဓ ပပ ယ် မပည်ဲ့ဝခသ န ိုငင်ခံရားလ ိုက်ခလ  မှုမ  ားက ို မလိုပခ်ဆ ငန် ိုငမ်ြေငာ်းနငှ ဲ့ ်

ဆက်လက်မဖစပ် ွားခနခသ  စစတ်ပ၏်ထ ိုားစစမ်  ားသည်မ ှလည်ား တ ိုငာ်းရငာ်းသ ားလက်နက်က ိုငအ်ဖွ ြို့မ  ားသက ား 

ကက ားမ ားခသ မယံိုသကည်မှုက ိုမဖစခ်ပေါ်ခစပေါသည်။ ၂၀၂၀ ခရွားက က်ပွ န  ားကပလ် သည်ဲ့အမျှ မ ခပားမည်ဲ့သ မ  ားက ိုြေ မပန ိုငမ်ည်ဲ့ 

အစ ိုားရ၏မည်သည်ဲ့ ခအ ငမ်မငမ်ှုမ   ားက ိုမ ှစစတ်ပက် ြေွင ်ဲ့မပ န ိုငမ်ညဲ့်ပံိုမရှ ပေါ။ တကယ်တမာ်းတွင ်

ပင  မာ်းြေ မာ်းခရားလိုပင်နာ်းစဉမ  ားရပတ်ံဲ့ခနသည်နငှ ်ဲ့အတ  စစတ်ပက်လည်ား ပ ိုမ ိုတငာ်းမ လ က  တစ ်က်သတ် 

အပစရ်ပခ်သက ငာ်းခသကည က  (ယြေိုကိုနဆ်ံိုားပပ ား) တ ိုငာ်းရငာ်းသ ားလက်နက်က ိုငအ်ဖွ ြို့အြေ   နငှ ်ဲ့ 

နစှ ်က်သခ  တ အပစအ်ြေတ်ရပစ် ရန ်ညှ နှု ငာ်း ခဆွားခနာွးမှုမ  ားစတငခ်နပပ မဖစသ်ည်။   က်ုခ က်ုမှုမ ောွါး  ပစ် ဲေ ်

အောွါးထု ်မှုမ ောွါးက ုကက  ဆ ုန ော်လည်ွါး အ ပ ်ောွါးမ ောွါးအ  က်မ ူထ ုကဲ့်  ု ့်န ော န ော ူညီမှုမ ောွါး ည် 

လူ ့်အခ င ့််အန ွါးခ   ွါးနဖောက်မှုမ ောွါးက ု  ပ ်ေ် ့်  ောွါးနစန ငုပ်ခငွ်ါး မရ   နလောက်ပဖစန်ေပ  ည်။  

 

လွနြ်ေ ဲ့သညဲ့်နစှမ်  ားအတွငာ်း မမနမ် စစတ်ပသ်ည် ဆ ိုားဝေါားခသ ရ ဇဝတ်မှုကက ားမ  ားက  ားလွနြ်ေ ဲ့မှုနငှ ဲ့ ် ပတ်သက်ခသက ငာ်း 

အကက မက်က မ ်စပွစ်ွ ြေံထ ားရပပ ား မဖစပ်ေါသည်။ အထ ားသမဖငဲ့ ်ကြေ င၊် ရြေ ိုငန်ငှ ်ဲ့ ရှမာ်းမပည်နယ်တ ို ဲ့တွင ်မဖစသ်ည်။ 

ကိုလသမဂဂ၏လွတ်လပခ်သ  စံိုစမာ်းစစခ်ဆားခရားအဖွ ြို့ တစြ်ေိုက စစတ်ပထ် ပပ် ိုငာ်းခြေေါငာ်းခဆ ငမ်  ားက ို ကြေ င၊် ရြေ ိုငန်ငှ ်ဲ့ 

ရှမာ်းမပည်နယ်တ ို ဲ့တွင ်လ သ ားအခမမ က်အမ  ားအခပေါ် ဆ ိုားဆ ိုားဝေါားဝေါားက  ားလွနခ်သ  ရ ဇဝတ်မှုနငှ ်ဲ့ စစရ် ဇ၀တ်မှု၊ 

ရြေ ိုငမ်ပည်နယ်တွင ်လ မ   ားတိုနာ်းသတ်မဖတ်မှုမ  ားနငှ ဲ့ ် စံိုစမာ်းစစခ်ဆားပပ ား တရ ားစွ ဆ ိုရန ်ခတ ငာ်းဆ ိုထ ားပေါသည်။ 

ယငာ်းသ ို ဲ့ခတ ငာ်းဆ ိုမှုရှ ထ ားခသ ်လည်ား မမနမ် စစတ်ပသ်ည် အခရားယ အမပစခ်ပားြေံရမှုမ ှကငာ်းလွတ်ခနဆ မဖစသ်လ ို 

ခန က်ထပ ်ရ ဇဝတ်မှုမ  ားက  ားလွနန် ိုငခ်သ  လွတ်လပမ်ှုနငှ ဲ့ ်အြေွငဲ့အ် ဏ  ရရှ ခနဆ မဖစသ်ည်။ အရပသ် ား 

ဦားခဆ ငခ်သ  အစ ိုားရကလည်ား ဆ ိုားဝေါားခသ မပစမ်ှုက  ားလွနြ်ေ   ားခဖ က်သ ဟို သသံယရှ ြေံရသ မ  ားက ို လိုပင်နာ်းတ ဝနမ် ှ

ရပန် ားမြေငာ်း၊ တရ ားစွ ဆ ိုအခရားယ မြေငာ်းမ  ား မပ လိုပရ်န ်မဆ ိုထ ားနငှ ဲ့ ်ြေ   ားခဖ က်မှု မ  ားက ို 

လွတ်လပခ်သ စံိုစမာ်းမှုမပ လိုပရ်နပ်င ် မတတ်န ိုငသ်လ ို ဆနဒလည်ားရှ ပံိုမရခသားပေါ၊ ထ ို ဲ့အမပင ်အမနှတ်ရ ားက ိုခဖ ်ထိုတ်၍ 

တရ ားမျှတမှုခပားအပရ်န ်န ိုငင်တံက အဖွ ြို့အစည်ားမ  ားနငှ ဲ့ ်ပ ခပေါငာ်းခဆ ငရွ်က်ရနက် ိုပင ်အကက မက်က မ ်မငငာ်းဆ ိုထ ားပေါသည်။ 

ယြေိုအစ ရငြ်ေံစ တွင ်ပေါဝငခ်သ  မမနမ် စစတ်ပ၏် ြေ   ားခဖ က်မှုအမ  ားစိုက ို ခမြေမမနတ်ပမ် ၉၉ တပဖ်ွ ြို့ဝငမ်  ားက 

က  ားလွနြ်ေ ဲ့မြေငာ်းမဖစပ်ပ ား၊ က  ားလွနြ်ေံရသ မ  ားက ယငာ်းတပဖ်ွ ြို့ဝငမ်  ားက ို ၄ငာ်းတ ို ဲ့ ဝတ်ဆငခ်သ  ယ န ခဖ ငာ်းတွင ်

တပဆ်ငထ် ားခသ  တံဆ ပမ်  ားမ ှလည်ားခက ငာ်း၊ တြေေါတရံ ၄ငာ်းတ ို ဲ့ က ိုငခ်သ  ခသနတ်မ  ားမ ှအမတှ်အသ ားမ  ားအရ 

လည်ားခက ငာ်း မတှ်သ ား သ ရှ ြေ ဲ့ပေါသည်။ အြေ   ြို့ခသ  ြေ   ားခဖ က်မှုမ  ားက ို ရှမာ်းမပည်ခမမ က်ပ ိုငာ်းအခမြေစ ိုက် 

အခရှ ြို့ခမမ က်တ ိုငာ်း စစဌ် နြေ  ပလ်က်ခအ က်ြေံ တပမ်  ားမ ှစစသ် ားမ  ားက က  ားလွနြ်ေ ဲ့မြေငာ်းမဖစသ်ည်။ 

 

တပမ် ၉၉ လက်ခအ က်ြေံ တပဖ်ွ ြို့မ  ားသည် ရှမာ်းမပည်ခမမ က်ပ ိုငာ်းတွင ်လှုပရှ် ားခနသည်မ ှ နစှအ်တနသ်က ပပ  မဖစပ်ပ ား 

ယြေငက်လည်ား အရပသ် ားမ  ားအခပေါ် ဆ ိုားဆ ိုားဝေါားဝေါား က  ားလွနမ်ှုမ  ား ရှ ြေ ဲ့ခသက ငာ်း အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်  

လွတ်ပင မာ်းြေ မာ်းသ ြေွင ဲ့အ်ဖွ ြို့ နငှ ဲ့ ်အမြေ ားအဖွ ြို့မ  ားက ခထ က်မပြေ ဲ့ပပ ား မဖစသ်ည်။ ခမြေမမနတ်ပမ်ဌ နြေ  ပလ်က်ခအ က်ြေံ 
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တပမ်  ားမ ှ တ ိုက်ြေ ိုက်ခရားတပမ်  ားအမဖစသ် သကပပ ား ပံိုမနှအ် ားမဖင်ဲ့ န ိုငင်တံွငာ်းရှ  အမြေ ားခေသမ  ားတွင ်အခမြေစ ိုက်သကသည်။ 

ယငာ်းတ ို ဲ့က ို ခစလ တ်သညဲ့် အမ န ဲ့မ် ှ တပမ်ခတ ်က ကွယ်ခရားဦားစ ားြေ  ပ ်ဗ ိုလ်ြေ  ပမ် ားကက ားမငာ်းခအ ငလ်ှု င၏်ရံို ားမသှ  

ထိုတ်မပနမ်ြေငာ်းမပ န ိုငပ်ေါသည်။ ၂၀၁၇ သသဂိုတ်လမ ှစ၍လည်ား တပမ် ၉၉ လက်ခအ က်ြေံတပမ်  ားမ ှ 

ရြေ ိုငမ်ပည်နယ်ခမမ က်ပ ိုငာ်းတွင ်လှုပရှ် ားြေ ဲ့ပပ ား ရ ိုဟငဂ်  မ  ား၏အ မမ်  ားက ို မ ားရှု  ြို့ မြေငာ်း၊ အဓမမမပ က င်ဲ့မြေငာ်း၊ သတ်မဖတ်မြေငာ်း၊ 

အစိုလ ိုက်ခနရပမ် ှနငှထ်ိုတ်မြေငာ်းမ  ားအပေါအဝင ်န ိုငင်တံက  ဥပခေအရရ ဇဝတ်မှုခမမ က်ခသ  

သကမာ်းသက တ်ရက်စက်မှုမ  ားက ို က  ားလွနြ်ေ ဲ့ခသက ငာ်း အမပည်မပည်ဆ ိုငရ် လွတ်ပင မာ်းြေ မာ်းသ ြေွင ်ဲ့အဖွ ြို့၊ 

ကိုလသမဂဂအြေ က်အလက်ရှ ခဖွခရားအဖွ ြို့ နငှ ဲ့ ်အမြေ ားအဖွ ြို့မ  ားက ခဖ ်ထိုတ်ြေ ဲ့ပပ ား မဖစသ်ည်။ 

 

ယငာ်းမပစမ်ှုမ  ား က  ားလွနပ်ပ ား ၁၈ လမျှမသက ခသားြေ  နတ်ွင ်ယငာ်းတပဖ်ွ ြို့မ  ားမ ှစစသ် ားမ  ားကပင ်

န ိုငင်တံက ဥပခေအရရ ဇဝတ်မှုခမမ က်ခသ  မပစမ်ှုမ  ားက ို ခန က်ထပက်  ားလွနခ်နမြေငာ်းမ ှ န ိုငင်တံက  

အသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းအခနနငှ ဲ့ ်ယငာ်းက ဲ့သ ို ဲ့ တ ဝနရှ် သ မ  ားက ို သ တ ို ဲ့က  ားလွနခ်သ  ရ ဇဝတ်မှုမ  ားအတွက် 

အမပစမ်ကှငာ်းလွတ်ခနမှုက ို ဆက်လက်မြေံစ ားရခစပ  အခရားယ ခဆ ငရွ်က်ဖ ို ဲ့ လ ိုအပခ်နခသက ငာ်း ထပမ် ံ

မ ားခမ ငာ်းထ ိုားမပလ ိုက်မြေငာ်း မဖစသ်ည်။ အထ ားအ ားမဖငဲ့ ်ကိုလသမဂဂလံိုမြေံ ခရားခက ငစ် အခနနငှ ဲ့ ်၄ငာ်း၏ တ ဝနက် ို 

မဖညဲ့်ဆည်ားပပ ား မမနမ် ဲ့အခရားက ို န ိုငင်တံက ရ ဇဝတ်ြေံိုရံို ားသ ို ဲ့ တငမ်ပရမည်။ ရှမာ်းမပည်ခမမ က်ပ ိုငာ်းတွင ်

စစဆ်ငခ်ရားအသစမ်  ား မဖစပ် ွားလ ပပ ား အရပသ် ားမ  ားအခပေါ် ခန က်ထပက်  ားလွနမ်ှုမ  ား မဖစခ်ပေါ်လ ခနသည်ဲ့အတွက် 

လံိုမြေံ ခရားခက ငစ် သည် အတ တ်က ရ ဇဝတ်မှုမ  ားအတွက် အခရားယ အမပစခ်ပားမှုမ  ားမပ လိုပရ်ံိုမက ခန က်ထပ ်

ြေ   ားခဖ က်ဖ နှ ပမ်ှုမ  ားက ို တ ားဆ ားရနအ်တွက်ပေါ ယငာ်း၏ လိုပပ် ိုငြ်ေွင ်ဲ့အ ဏ နငှ ်ဲ့အည  လိုပခ်ဆ ငသ်ငဲ့ပ်ပ မဖစသ်ည်။ 
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ေ ဂံိုြားနငှ  ်အက ခံပြုခ  ြ်  ြား 

မမနမ် န ိုငင်အံတွငာ်း ရှမာ်းမပည်ခမမ က်ပ ိုငာ်းမ ှလက်နက်က ိုင ်ပဋ ပကခမ  ားအတွငာ်း အရပသ် ားမ  ားပင ်ဆက်လက်၍ 

အဆ ိုားဝေါားဆံိုား ထ ြေ ိုက်ြေံစ ားခနရပေါသည်။ မမနမ် စစတ်ပန်ငှ ဲ့ ်အမြေ ားအမ   ားမ   ားခသ  လက်နက်က ိုငအ်ဖွ ြို့မ  ား 

အသက ားတ ိုက်ပွ မ  ားတွင ်သက ားညပလ် က်ရှ ပပ ား အရပသ် ားမြေွ မြေ ားပ  တ ိုက်ြေ ိုက်ြံေရမြေငာ်း၊ စ တ်ထငသ်လ ို ဖမာ်းဆ ား၊ 

နှ ပစ်က်ြေံရမြေငာ်းနငှ ဲ့ ်အမ   ားမ   ားခသ  ဖ နှ ပမ်ှုမ  ားက ို ြေံသကရပေါသည်။ ၂၀၁၈ ေ ဇင ်  ၂၁ ရက်ခန ဲ့က (၂၀၁၉စက်တင ်  ၂၁ 

တွငက်ိုနဆ်ံိုားြေ ဲ့သည်ဲ့) မမနမ် စစတ်ပက် တစ ်က်သတ် အပစရ်ပခ်သက ငာ်း ခသကည ြေ ဲ့ခသ ်လည်ား စစတ်ပ၏် 

ြေ   ားခဖ က်က  ားလွနမ်ှုမ  ား ဆက်လက် မဖစပ် ွားခနြေ ဲ့ပေါသည်။ ခေသအတွငာ်း အမ   ားမ   ားခသ  လက်နက်က ိုငအ်ိုပစ်ိုမ  ား 

ရှ ခနမြေငာ်းကလည်ား အရပသ် ားမ  ားအတွက် ေ ိုကခမ   ားစံို ပ ိုမ ိုြေံစ ားရဖ ို ဲ့သ  မဖစခ်စြေ ဲ့ပေါသည်။ အရပသ် ားမ  ားသည် 

ဖမာ်းဆ ားြေံရမြေငာ်း၊ မပနခ်ပားဆွ ြေံရမြေငာ်း၊ အဓမမလိုပအ် ားခပားြေ ိုငာ်းခစ ြေံရမြေငာ်း၊ အြေွနအ်ခက က် ခပားရမြေငာ်းနငှ ဲ့ ်

ခငညွှစြ်ေံရမြေငာ်းမ  ားက ို ရငဆ် ိုငလ် ရသည်။ ထွက်ခမပားသ မ  ားအဖ ို ဲ့လည်ား အနတရ ယ် ကငာ်းလှသည်မဟိုတ်ပေါ။ 

ခမမမမ ပမ် ိုငာ်းနငှ ဲ့ ်အမြေ ားခပေါက်ကွ ခစတတ်ခသ  ပစစည်ားမ  ားခသက ငဲ့ ်ခသခသကေဏရ်  ရသကသည်။ 

 

၂၀၁၉ သသဂိုတ်လမစှပပ ား မမနမ် စစတ်ပန်ငှ ဲ့ ်တ ိုငာ်းရငာ်းသ ားတပဖ်ွ ြို့မ  ားအသက ား တ ိုက်ပွ မ  ား ပ ိုမ ိုမဖစပ် ွားလ မြေငာ်းကလည်ား 

အမြေအခနက ို ပ ို၍ စ ိုားရ မစ်ရ  မဖစခ်စပေါသည်။ စစပ်ွ အတွငာ်း ပေါဝငခ်နသ  အ ားလံိုားသည် အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်  

လ သ ားြေ ငာ်းစ န မှုနငှ ဲ့ ်လ ဲ့အြေွင ဲ့အ်ခရားဥခပေမ  ားက ို ခလားစ ားလ ိုက်န ရန ်အထ ားလ ိုအပပ်ေါသည်။ အရပသ် ားမ  ားက ို 

က ကွယ်ခစ ငဲ့ခ်ရှ က်န ိုငခ်ရား၊ တ ိုက်ပွ မဖစရ်  ခနရ မ ှထွက်ခမပားခသ  သ မ  ား အနတရ ယ်ကငာ်းစ ွ ထွက်ြေွ န ိုငခ်ရားနငှ ဲ့ ်

ခနရပစ်နွ ဲ့ြ်ေွ ထွက်ခမပားရသ မ  ား၊ တ ိုက်ပွ မဖစရ်  ခေသတွင ်ပ တ်မ ခနသ မ  ား အတွက် လ သ ားြေ ငာ်းစ န သညဲ့် 

အက အည မ  ား ခရ က်ခအ ငပ် ို ဲ့ခပားန ိုငခ်ရားတ ို ဲ့အတွက် ထ ခရ က်သညဲ့် လိုပင်နာ်းစဉမ  ား ြေ မတှ်ထ ားရန ်လ ိုပေါသည်။ 

 

ထ ို ဲ့အမပင ်န ိုငင်တံက  လ သ ားြေ ငာ်းစ န မှုနငှ ဲ့လ် ဲ့အြေွင ဲ့အ်ခရားဥပခေက ို ြေ   ားခဖ က်မှုမ  ားက ို လွတ်လပစ် ွ၊ 

ခစဲ့စပမ်ပညဲ့်စံိုစ ွနငှ ဲ့ ် က်လ ိုက်မှု ကငာ်းရှငာ်းစ ွ စံိုစမာ်းစစခ်ဆားပပ ား တ ဝနရှ် သ မ  ားက ို 

မည်သညဲ့်ရ ထ ားအဆငဲ့အ်တနာ်းမဖစခ်စ၊ ပဋ ပကခအတွငာ်း မည်သညဲ့်  က်မ ှပေါသည်မဖစခ်စ အခရားယ သ ွားန ိုငရ်နလ်ည်ား 

လ ိုအပပ်ေါသည်။လ သ ားအခမမ က်အမ  ားအခပေါ် ဆ ိုားဝေါားစ ွက  ားလွနခ်သ  ရ ဇဝတ်မှုမ  ား၊ စစရ် ဇဝတ်မှုမ  ား၊ 

လ မ   ားတိုနာ်းသတ်မဖတ်မှုမ  ားနငှ ဲ့ ် စပွစ်ွ ြေံခနရခသ  မမနမ် စစတ်ပက် န ိုငင်တံဝနာ်းတွင ်ဆ ိုားဝေါားခသ  ြေ   ားခဖ က်မှုမ  ား 

ဆက်လက် က  ားလွနခ်နမြေငာ်းမ ှ စစတ်ပ၏် ြေ   ားခဖ က်မှုမ  ားက ို စနစတ်က  က  ားလွနတ်တ်ခသ  သ  ဝ၊ 

ြေ   ားခဖ က်သ မ  ား အမပစခ်ပား အခရားယ ြေံရမြေငာ်း လံိုားဝမရှ သခလ က်မဖစသ်ညဲ့် အခနအထ ားနငှ ဲ့ ်စစတ်ပအ်ခနနငှ ဲ့ ်

မပ မပငခ်မပ ငာ်းလ ရန ်ဆနဒ မရှ ခသက ငာ်းက ို မပသခနမြေငာ်း မဖစသ်ည်။ ဤအခမြေအခနတွင ်န ိုငင်တံက  အသ ိုငာ်းအဝ ိုငာ်း 

အထ ားသမဖငဲ့ ်ကိုလသမဂဂ လံိုမြေံ ခရားခက ငစ်  အခနနငှ ဲ့ ်ယြေိုခန က်ဆံိုား သက ားဝငပ်ပ ား ြေ   ားခဖ က်မှုမ  ားက ို စံိုစမာ်းစစခ်ဆားပပ ား 

က  ားလွနသ် မ  ားက ို ဥခပေခသက ငာ်းအရစ ရငရ်န ်လိုပခ်ဆ ငရ်မည်မဖစသ်ည်။ မမနမ် ဲ့အခရားက ို န ိုငင်တံက ရ ဇဝတ်ြေံိုရံို ားသ ို ဲ့ 
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မတငမ်ပမြေငာ်းသည် ကိုလသမဂဂလံိုမြေံ ခရားခက ငစ်  အခနနငှ ဲ့ဆ် ိုားဝေါားခသ ရ ဇ၀တ်မှုမ  ားအတွက် က  ားလွနသ်  

အမပစရ်ခစခသ  တ ဝနက် ို လစလ်  ရှု မြေငာ်း မဖစရ်ံိုသ မက ယငာ်းက ဲ့သ ို ဲ့ ရ ဇ၀တ်မှုမ  ား ဆက်လက်မမဖစပ် ွားခအ င ်

တ ားဆ ားရမညဲ့်တ ဝနက် ို ပ က်ကွက်မြေငာ်းလည်ား မဖစပ်ေါသည်။ 

 

ခြေ်ြ စစ်တပ်သ ို   

 

• ပဋ ပကခမ  ားမဖစပ် ွားခနခသ ခေသမ  ားနငှ ဲ့ ် အပစရ်ပထ် ားခသ ခေသမ  ားတွင ် မပ လိုပလ်ျှက်ရှ ခသ  

စစဆ်ငခ်ရားမ  ားအတွငာ်း က  ားလွနခ်သ  လိုပရ်ပမ်  ားပေါအဝင ်န ိုငင်တံက ဥပခေနငှ ်ဲ့ လ ဲ့အြေွင ဲ့အ်ခရားနငှ ်ဲ့ 

လ သ ားြေ ငာ်းစ န ခသ  ဥပခေမ  ားအရ သတ်မတှ်ထ ားခသ  ရ ဇဝတ်မှုမ  ား က  ားလွနမ်ှုအ ားလံိုားက ို 

ြေ က်မြေငာ်းရပဆ် ိုငာ်းရန၊် န ိုငင်တံက လ ဲ့အြေွင ဲ့အ်ခရားနငှ ဲ့ ်လ သ ားြေ ငာ်းစ န ခသ  ဥပခေမ  ားပေါ မပဋ္ဌ နာ်းြေ က်မ  ားက ို 

အတ အက  လ ိုက်န ရန ်

• န ိုငင်တံက ဥပခေမ  ားအရ သတ်မတှ်ထ ားခသ  ရ ဇဝတ်မှုမ  ား နငှ ဲ့ ်န ိုငင်တံက  ဥပခေပေါ မပဋ္ဌ နာ်းြေ က်မ  ားက ို 

ဆ ိုားဆ ိုားဝေါားဝေါား ြေ   ားခဖ က် က  ားလွနသ် သည်ဟို သသံယရှ ြေံရသ  မည်သ က ို မဆ ို ခရှ ြို့တနာ်းစစခ်မမမပင ်

တ ဝနမ်  ားမ ှြေ က်မြေငာ်း ရိုပသ် မာ်းရန ် 

• အရပသ် ားမ  ားစိုခဝားခနထ ိုငခ်နခသ  ခနရ မ  ားနငှ ဲ့အ်န ားတဝ ိုက်တွငရှ် ခနခသ  စစခ်ရားပစမ်တှ်မ  ားက ို 

တ ိုငြ်ေ ိုက်ရ တွင ်ဧရ ယ အက ယ်အဝနာ်းကက ားမ ားစ ွ ထ ြေ ိုက်န ိုငသ်ညဲ့် ခမ ်တ မ  ား၊ အခမမ က်မ  ားက ဲ့သ ို ဲ့ 

ခပေါက်ကွ ခစသည်ဲ့ လက်နက်ကက ားမ  ား အသံိုားမပ မှုက ို ရပဆ် ိုငာ်းရန ်

• ခပ  က်ဆံိုားသ ွားသ မ  ား မည်သညဲ့်ခနရ တွငရှ် ခနသည်၊ ၄ငာ်းတ ို ဲ့၏ ကံသကမမ မည်သ ို ဲ့ရှ သည်က ို မ သ ားစိုဝငမ်  ား 

နငှ ဲ့ ်သက်ဆ ိုငသ် မ  ားအ ား ြေ က်မြေငာ်း အသ ခပားရန၊် ၄ငာ်းတ ို ဲ့အ ား မပနလ် တ်ခပားရန ်သ ို ဲ့မဟိုတ်ပေါက ရ တပဖ်ွ ြို့သ ို ဲ့ 

ြေ က်မြေငာ်းလ  ခမပ ငာ်းခပားပပ ား ၄ငာ်းတ ို ဲ့အ ား ဆက်လက်ထ နာ်းသ မာ်းထ ားမြေငာ်းက ို အရပ ်က် တရ ားရံို ားတွင ်

ဥပခေခသက ငာ်းအရ ရငဆ် ိုင ်ခမဖရှငာ်းြေွင ဲ့ခ်ပားရန ်

• အရပသ် ားမ  ားအ ား အဓမမလိုပအ် ားခပား ြေ ိုငာ်းခစမှုမ  ားက ို ရပဆ် ိုငာ်းရန။် အရပသ် ားမ  ားအ ား အြေ  နပ် ိုငာ်းမဖစခ်စ 

အဓမမခြေေါ်ခဆ င ်ြေ ိုငာ်းခစသ  စစသ် ားမ  ား၊ သ ို ဲ့မဟိုတ် တ ဝနရှ် သ  တပမ် ားမ  ားက ို မည်သညဲ့် ရ ထ ား 

အဆငဲ့မ်ဖစပ်ေါခစတ ဝနယ်  တ ဝနြ်ေံခစပပ ား အခရားယ ခဆ ငရွ်က်ရန ်

• အရပသ် ားမ  ား၏ ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုမ  ားက ို ယ ငငြ်ေ ိုားယ မြေငာ်းတွငပ်ေါဝငပ်တ်သက်သည်ဲ့ စစသ် ားမ  ားက ို 

မည်သည်ဲ့ရ ထ ားမဖစခ်စ အမပစခ်ပားရနန်ငှ ်ဲ့ ယငာ်းက ဲ့သ ို ဲ့ န ိုငင်တံက  လ ဲ့အြေွင ်ဲ့အခရား 

ဥပခေြေ   ားခဖ က်မှုမ  ားက ိုက ကွယ်တ ားဆ ားရန ်ထ ခရ က်ခသ  အခရားယ မှုမ  ားခဆ ငရွ်က်ရန ်

• စစပ်ွ ခသက ငဲ့ ်ခနရပစ်နွ ဲ့ြ်ေွ ထွက်ခမပားရသ မ  ားအပေါအဝင ် အက အည လ ိုအပခ်နခသ  

အရပသ် ားမ  ားအ ားလံိုားထံသ ို ဲ့ ြေွ မြေ ားမှုမရှ ပ  က ည ကယ်ဆယ်ခရား ပစစည်ားမ  ား ခရ က်ရှ  ရရှ ရန ်

ရှမာ်းမပည်ခမမ က်ပ ိုငာ်းရှ  ခေသအ ားလံိုားသ ို ဲ့ လ မှုက ည ခရားအခထ က်အပံဲ့မ  ား အဆ ားအတ ားမရှ  ြေ က်မြေငာ်း 

ခရ က်ရှ ခအ င ်က ည ခဆ ငရွ်က်ခပားရန ်

• လ ဲ့အြေွင ဲ့အ်ခရားခစ ငဲ့သ်ကညဲ့်မတှ်တမာ်းတငသ် မ  ား၊ လွတ်လပခ်သ  ခလဲ့လ ခစ ငဲ့သ်ကညဲ့်သ မ  ား၊ မပည်တွငာ်းနငှ ဲ့ ်

န ိုငင်တံက  မ ေ ယ မ  ားက ို ရှမာ်းမပည်ခမမ က်ပ ိုငာ်း ခေသအ ားလံိုားသ ို ဲ့ အမပညဲ့်အဝ စဉဆက်မမပတ် 

သ ွားလ ြေွင ဲ့မ်ပ ရန ်နငှ ဲ့ ်
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• မမနမ် န ိုငင်ဆံ ိုငရ် လွတ်လပခ်သ စံိုစမာ်းစစခ်ဆားခရားလိုပင်နာ်းစဉအဖွ ြို့ (IIMM) နငှ ဲ့ ်အမပညဲ့်အဝ 

ပ ားခပေါငာ်းခဆ ငရွ်က်ရန၊် ပဋ ပကခအတွငာ်း အဖွ ြို့အ ားလံိုားက က  ားလွနြ်ေ ဲ့သညဲ့် လ ဲ့အြေွင ဲ့အ်ခရား 

ြေ   ားခဖ က်မှုမ  ားအ ား စံိုစမာ်းစစခ်ဆားန ိုငရ်နအ်တွက် ယငာ်းအဖွ ြို့အ ား တစန် ိုငင်လံံိုားသ ို ဲ့ အတ ားအဆ ား မရှ  

သ ွားခရ က်ြေွင ဲ့မ်ပ ရန ်

ခြေ်ြ  အစ ိုြားရသ ို   

 

• နေ ပမ် ထ က်နပပွါးနေ  မူ ောွါး အပ အဝင ်အကူအညီလ ုအပန်ေ  ူအောွါးလ ုွါး၏ လ ိုအပြ်ေ က်မ  ားက ို 

ခလဲ့လ ခစ ငဲ့သ်ကညဲ့် အက မဖတ်န ိုငခ်ရားနငှ ဲ့ ်၄ငာ်းတ ို ဲ့ထ   ု ့် အကူအညီမ ောွါး ခပားပ ို ဲ့ရ  နစ ေ ်ကိုလသမဂဂအဖွ ြို့မ  ား၊ 

န ိုငင်တံက နငှ ဲ့ ်မပည်တွငာ်း လ သ ားြေ ငာ်းစ န က ည ခပားခရားအဖွ ြို့မ  ားအ ား ရှမာ်းပပည်ေယ်နပမောက်ပ ငုွ်ါးရ   

နေ ောအောွါးလ ုွါး  ု ့် အတ ားအဆ ားမရှ  သ ွားခရ က်န ိုငခ်စရနအ်တွက် ခ က်ပခငွ်ါးခ င ့်ပ်ပ  လုပန်ဆောငန်ပွါး ေ ်

• အမ ေ ့်န်ပွါးနစခ ုငွ်ါးန ငု ်မူ ောွါးန င ့် ်  ောထူွါး ောဝေက်ကီွါးကကီွါးမောွါးမောွါးရ   မူ ောွါး အပ အဝင ်န ငုင်   ကောဥပနေက ု 

ခ   ွါးနဖောက်ပခငွ်ါး၊ အပခောွါးလူ ့်အခ င ့်အ်န ွါးမ ောွါးက ု ခ   ွါးနဖောက်ပခငွ်ါးမ ောွါး က  ွါးလ ေ ်ော  င ်ပ ဝငပ် ် က်မှုရ   ည်ဟု 

   ယရ  ခ   မူ ောွါးအောွါး စ စုမွ်ါးစစန်ဆွါး၍ အန ွါးယူနဆောင ် က် ေ ်န ငုင်   ကော၏ ကက  ွါးပမွ်ါးမှုမ ောွါးက  ု

အပပည့််အဝ ပွူါးနပ ငွ်ါးနဆောင ် က် ေ ်

• ခပ  က်ဆံိုားခနသ မ  ား မည်သညဲ့်ခနရ တွငရှ် ခနသည်၊ ၄ငာ်းတ ို ဲ့၏ ကံသကမမ မည်သ ို ဲ့ရှ သည်က ို မ သ ားစိုဝငမ်  ား နငှ ဲ့ ်

သက်ဆ ိုငသ် မ  ားအ ား ြေ က်မြေငာ်း အသ ခပားရန၊် ၄ငာ်းတ ို ဲ့အ ား မပနလ် တ်ခပားရန ်သ ို ဲ့မဟိုတ်ပေါက ရ တပဖ်ွ ြို့သ ို ဲ့ 

ြေ က်မြေငာ်းလ  ခမပ ငာ်းခပားပပ ား ၄ငာ်းတ ို ဲ့အ ား ဆက်လက်ထ နာ်းသ မာ်းထ ားမြေငာ်းက ို အရပ ်က် တရ ားရံို ားတွင ်

ဥပခေခသက ငာ်းအရ ရငဆ် ိုင ်ခမဖရှငာ်းြေွင ဲ့ခ်ပားရန ်

• လ  ်လပစ် ောထု ်နဖော်နပပောဆ ုပခငွ်ါးန င ့် ်စနုဝွါးပခငွ်ါး အခ င ့်အ်န ွါးမ ောွါးက ု မင  မွ်ါးခ မွ်ါးစ ော အ  ွုါးပပ ခဲ့်ရ ုမျှပဖင့် ်

ဖမွ်ါးဆီွါးအက ဉွါးခ ခ  ပခငွ်ါး   ု ့်မဟု ် ၎ငွ်ါး  ု ့်၏ လ  ်လပခ် င ့်မ် ောွါးက ု ရုပ ် မွ်ါးခ  ပခငွ်ါး  ု ့် ခ နေ  မူ ောွါးအောွါး 

ခ က်ပခငွ်ါး ချွငွ်ါးခ က်မရ   ပပေလ်ွှ ်နပွါး ေန် င ့် ်မ မ   ု ့်၏ အခ င ့်အ်န ွါးမ ောွါးက ု က င့် ် ွုါးရ ုမျှပဖင့် ်  ောွါးစ ဆဲ ုအန ွါးယူ 

အက ဉွါးခ ခ  မည့်် အနပခအနေန င ့် ် ငဆ် ုငန်ေ  မူ ောွါးအနပေါ် စ ဆဲ ုခ က်မ ောွါးက ု ပယ်ဖ က်နပွါး ေ ်

• န ငုင်   ကောလူ ့်အခ င ့်အ်န ွါး ဥပနေ၊ စ နှုေွ်ါးမ ောွါးန င ့် ်ညီည  ်မှုရ  နစ ေ ်မ  ောွါး ငွ်ါးဥပနေအပ အဝင ် လူထု၏ 

လ  ်လပစ် ောထု ်နဖော်နပပောဆ ုခ င ့်၊်  ငွ်ါးပငွ်ါးဖ ဲြို့စည်ွါးခ င ့်၊် စနုဝွါးခ င ့်မ် ောွါးက ု ဥပနေန င ့် ်မညီပ ဲကေ ့် ် ်ထောွါး ည့်် 

ဥပနေမ ောွါးအောွါးလ ုွါးက ု ပပေလ်ည်  ွုါး ပ၍် ပယ်ဖ က်ပခငွ်ါး   ု ့်မဟု ် ပပငဆ်ငပ်ခငွ်ါးမ ောွါး ပပ လုပ ်ေ ်

• လူ ့်အခ င ့်အ်န ွါး နစောင့် ်ကည့််မ  ် မွ်ါး င ်မူ ောွါး၊ လ  ်လပန် ော နစောင့် ်ကည့်် မူ ောွါးန င ့် ် ပပည်  ငွ်ါးန င ့် ်

န ငုင်   ကောမေီယီောမ ောွါးက ု ရှမာ်းမပည်ခမမ က်ပ ိုငာ်း  နေ ောနေ အောွါးလ ုွါး  ု ့် လ  ်လပစ် ော စဉဆက်မမပတ် 

  ောွါးလောခ င ့်ပ်ပ  ေ ်

• အ ုငစ်စီ၏ီ န ောမပဋ ဉောဉက ုလက်မ  ်န ွါးထ ုွါးမပွီါး ၂၀၀၂ ဇူလ ုငလ် ၁  က်နေ ့်မ စ၍ အ ုငစ်စီ၏ီ 

ဆ ုွါးပဖ ်ခ က်မ ောွါးက ု လက်ခ မည်ပဖစန် ကောငွ်ါး န ကညော ေန် င ့် ်အ ုငစ်စီ၏ီ ပပဌောေွ်ါးခ က်မ ောွါးက ု 

ပပည်  ငွ်ါးဥပနေမ ောွါးအ  ငွ်ါး ထည့််  ငွ်ါး   ်မ  ် ေ ်

• န ငုင်   ကောလူမှုန င ့် ်န  ငုင်  န ွါးအခ င ့်အ်န ွါးဆ ုင ်ော န ော ူညီခ က်၊ န  ပစ်က်ညှဉွါးပေွ်ါးပခငွ်ါးန င ့် ်

အပခောွါးလူမဆေန် ော၊ လူ ့်ဂဏု ် ကခောက ုက ဆငွ်ါးနစန ော ဆက်ဆ ပ ၊ု ပပစေ်ဏန်ပွါးပ မု ောွါးက ု ဆေ ့်က် ငန် ော 

ကုလ မဂဂ န ော ူညီခ က်မ ောွါးအပ အဝင ် လူ ့်အခ င ့်အ်န ွါးဆ ုင ်ော အဓ က 

န ငုင်   ကော န ော ူညီခ က်မ ောွါး၊ စောခ  ပမ် ောွါးန င ့် ်၎ငွ်ါး  ု ့်န  င ့် ်ဆက်န ယ်နေန ော လ ုက်ေော ေ ်က င့်ထ် ုွါးမ ောွါးက ု 

အခ  ေဆ် ဲပခငွ်ါး စည်ားကမာ်းြေ က်ထ ားပခငွ်ါးမ ောွါး မလုပပ် ဲအမမနဆ်ံိုား လက်မ  ်န ွါးထ ုွါး လ ုက်ေော ေ ်



 

“CAUGHT IN THE MIDDLE”  
ABUSES AGAINST CIVILIANS AMID CONFLICT IN MYANMAR’S NORTHERN SHAN STATE  

Amnesty International 12 

• န ငုင်   ကောဥပနေမ ောွါးန င ့် ်လူ ့်အခ င ့်အ်န ွါးခ   ွါးနဖောက်မှုဆ ုင ်ော စ ပစ် ခဲ က်မ ောွါးအောွါး မည် ၏ူ က  ွါးလ ေမ်ှုက ုမဆ ု 

စ စုမွ်ါးစစန်ဆွါးန ငု ်ေအ်  က် ပမေမ်ောန ငုင်  ဆ ုင ်ော လ  ်လပန် ောစ စုမွ်ါးစစန်ဆွါးန ွါးလုပင်ေွ်ါးစဉအဖ ဲြို့ (IIMM) 

အောွါး န ငုင်  အ  ငွ်ါး နေ ောအန  ့်  ု ့် အ ောွါးအဆီွါးမရ     ောွါးလောခ င ့်ပ်ပ  ေန် င ့် ်ယငွ်ါးအဖ ဲြို့မ ောွါးန င ့် ်အပပည့််အဝ 

ပွူါးနပ ငွ်ါးနဆောင ် က် ေ ်

KIA၊ SSA-နခြ  ်ပ ိုင်ြား၊ SSA-နတ င်ပ ိုင်ြား၊ TNLA နှင်  

အခခ ြားလ ်ေ ်  ိုင်အဖွ ွံ့ြ  ြားသ ို   

 

• န ိုငင်တံက  လ သ ားြေ ငာ်းစ န ခသ  ဥပခေမ  ားက ို ြေ   ားခဖ က်မှုမ  ား၊ လ ဲ့အြေွင ဲ့အ်ခရားြေ   ားခဖ က်မှုမ  ား 

အ ားလံိုားက ို ြေ က်မြေငာ်းရပဆ် ိုငာ်းရန၊် န ိုငင်တံက  လ သ ားြေ ငာ်းစ န ခသ  ဥပခေပေါ မပဋ္ဌ နာ်းြေ က်မ  ားက ို အတ အက  

လ ိုက်န ရန ်

• အရပသ် ားမ  ားက ို ဖမာ်းဆ ားခြေေါ်ခဆ ငာ်းမြေငာ်းမ  ားက ိုရပဆ် ိုငာ်းရနန်ငှ ်ဲ့ ထ နာ်းသ မာ်းထ ားခသ  အရပသ် ားအ ားလံိုားက ို 

ြေ က်ြေ ငာ်းမပနလ် တ်ခပားရန။် လက်နက်က ိုငတ်ပဖ်ွ ြို့မ  ားမ ှဆက်လက်ဖမာ်းဆ ားထ နာ်းသ မာ်းထ ားခသ  အရပသ် ား 

သ ို ဲ့မဟိုတ် တပသ် ား၊ မည်သ မဆ ိုတ ို ဲ့၏မ သ ားစိုဝငမ်  ားက ို အသ ခပား အခသက ငာ်းသက ားရနန်ငှ ်ဲ့ သ တ ို ဲ့က ို 

မ သ ားစိုဝငမ်  ားနငှ ်ဲ့ ဆက်သယ်ွြေွင ်ဲ့မပ ရန ်

• အရပသ် ားမ  ားအ ား အသကမာ်းဖက်မြေငာ်း၊ ပြေ မာ်းခမြေ က်မြေငာ်းမ  ား ရပဆ် ိုငာ်းရန ်

• တပဖ်ွ ြို့မ  ားက ို အရပသ် ားမ  ားခနထ ိုငခ်နသညဲ့် ခနရ မ  ားတွင ်တပစ်ွ မြေငာ်း၊ ယငာ်းခနရ မ  ားက ို မဖတ်သနာ်း၍ 

တပခ်ရ ြို့ မြေငာ်းမ  ား မဖစန် ိုငသ်မျှ ခရှ ငရှ် ားရန ်

• န ိုငင်တံက  လ သ ားမြေငာ်းစ န မှု ဥပခေက ို ြေ   ားခဖ က်သ ၊ လ ဲ့အြေွင ဲ့အ်ခရားြေ   ားခဖ က် က  ားလွနသ်  ဟို 

သသံယရှ ြေံရသ မ  ားက ို တပဖ်ွ ြို့အတွငာ်းမ ှထိုတ်ပယ်ရန ်

• မမနမ် န ိုငင်ဆံ ိုငရ် လွတ်လပခ်သ စံိုစမာ်းစစခ်ဆားခရားလိုပင်နာ်းစဉအဖွ ြို့ (IIMM) နငှ ဲ့ ်အမပညဲ့်အဝ 

ပ ခပေါငာ်းခဆ ငရွ်က်ရန၊် ပဋ ပကခအတွငာ်း အဖွ ြို့အ ားလံိုားက က  ားလွနြ်ေ ဲ့သညဲ့် န ိုငင်တံက  

လ သ ားြေ ငာ်းစ န မှုဥပခေက ို ြေ   ားခဖ က်မှုမ  ား၊ လ ဲ့အြေွင ဲ့အ်ခရား ြေ   ားခဖ က်မှုမ  ားအ ား 

စံိုစမာ်းစစခ်ဆားန ိုငရ်နအ်တွက် လက်နက်က ိုငအ်ဖွ ြို့မ  ား ထ နာ်းြေ  ပထ် ားခသ  သ ို ဲ့မဟိုတ် လှုပရှ် ားခနခသ  

ခေသမ  ားသ ို ဲ့ လ ခရ က်ြေွင ဲ့မ်ပ ရန ်

 ိုလသြဂဂလံိုခခံြုနရြားန  င်စီသ ို   

 

• မမနမ် န ိုငင်တံွငာ်းရှ  အခမြေအခနမ  ားအ ား န ိုငင်တံက ရ ဇဝတ်မှုြေံိုရံို ားသ ို ဲ့ တငမ်ပရန ်

• ပမေမ်ောန ငုင်  က ု လက်ေက် ငပ် ု ့်န ောငွ်ါးခ မှုအောွါးလ ုွါး ပ  ်ဆ ု ့် ေ၊် လက်ေက်၊ ခဲယမွ်ါးမွီါးနက ောက်န င ့် ်

အပခောွါးစစ ်က်န င ့် ်လ ုပခ  န ွါးဆ ုင ်ောပစစည်ွါးမ ောွါး   ုက်ရ ုက်  ု ့်မဟု ်   ယ်ဝ က်ုန ောငွ်ါးခ ပခငွ်ါး၊ နထောက်ပ ့်ပခငွ်ါး၊ 

လွှနဲပပောငွ်ါးနပွါးပခငွ်ါး၊ လက်ေက်ပစစည်ွါးမ ောွါးက ု  ကောွါးခ  ယူနစပခငွ်ါး၊ စစ ်က်န င ့် ်လ ုပခ  န ွါး က်ဆ ုင ်ော 

နထောက်ပ ့်ကူညီပခငွ်ါးန င ့် ် င ်ေွ်ါးနပွါးပခငွ်ါး   ု ့်က ု ောွါးပမစပ်ခငွ်ါးန င ့် ်ယငွ်ါးပ  ်ဆ ု ့်အန ွါးယူမှုက  ု

ထ ထ န ောက်န ောက်နဆောင ် က်န ငု ်ေ ်နစောင့် ်ကည့််န ွါးလုပင်ေွ်ါးစဉ စခ်ု ခ မ  ် ေ ်

• ဆ ုွါးဝ ွါးန ော ခ   ွါးနဖောက်က  ွါးလ ေမ်ှုမ ောွါးအ  က်  ောဝေရ်  န ော အ ောရ  ကကီွါးမ ောွါးက ု ဦွါး ည်ပစမ်  ်ထောွါးန ော 

 ဏ္ဍောန ွါးပ  ်ဆ ု ့်အန ွါးယူမှုမ ောွါး နဆောင ် က် ေ ်
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• ၂၀၁၈ နမလ ၃၁ က်နေ ့်က လ ုပခ  န ွါးနကောငစ်ဦကက ဌက ပမေမ်ောအောဏောပ ငုမ် ောွါးထ   ု ့် နပွါးပ ု ့်ခဲ့်န ောစောက ု 

အဆက်လက်အနကောငအ်ထည်နဖော်၍ ပမေမ်ောအောဏောပ ငုမ် ောွါးက နပွါးထောွါးန ော စ စုမွ်ါးစစန်ဆွါးပ မည်ဟူ ည့်် 

က  ကဝ ်မ ောွါး၏   ုွါး က်မှုက ု အမမနဆ်ံိုားအကဲပဖ ် ေ၊် အခစ ဆံိုားအြေ  နတ်စြ်ေိုတွင ်

မမနမ် န ိုငင်သံ ို ဲ့လ ခရ က်ြေွင ဲ့မ်ပ ရန ်ခတ ငာ်းဆ ိုရန ်

• ပမေမ်ောန ငုင်   အနပခအနေမ ောွါးန င ့် ်ပ ် က်၍ ပ မု ေ ်ပ င ့်လ်ငွ်ါး ည့်် အစည်ွါးအနဝွါးမ ောွါး က ငွ်ါးပ၍ လ ုအပ ်လ ု 

ဆ ုွါးပဖ ်ခ က်မ ောွါးခ မ  ်မပွီါး ပမေမ်ောအောဏောပ ငုမ် ောွါးအောွါး ပပည်  ငွ်ါး  င ်လူ ောွါးခ ငွ်ါးစောေော ည့်် အကူအညီမ ောွါး 

နပွါးအပမ်ှုက ု  ောွါးဆီွါးပ  ်ပငပ်ခငွ်ါး မပပ ပခဲ င ့်ပ်ပ  ေ၊် လ  ်လပန် ော စ စုမွ်ါးစစန်ဆွါးမှုလုပင်ေွ်ါးစဉမ ှ

စံိုစမာ်းစစခ်ဆားသ မ  ားအပေါအဝင ် ၎ငွ်ါး  ု ့်န  င ့် ်အပခောွါး လ  ်လပန် ောစ စုမွ်ါးစစန်ဆွါး မူ ောွါးအောွါး န ငုင်    ငွ်ါး 

အ ောွါးအဆီွါးမရ   လုပင်ေွ်ါးနဆောင ် က်န ငုဖ် ု ့် ခ င ့်ပ်ပ  ေန် င ့် ် ောဇဝ ်မှုမ ောွါးအ  က်  ောဝေရ်   မူ ောွါးအောွါး 

အန ွါးယူနဆောင ် က်န ငုဖ် ု ့် န  ငုင်   ကော၏ ကက  ွါးပမွ်ါးနဆောင ် က်မှုမ ောွါးက ု နထောက်ခ  ေအ်  က် 

ရ ငွ်ါးလငွ်ါးမပတ်သ ားန ော   ငွ်ါးစကောွါးနပွါး ေ ်

 

ခြေ်ြ န ိုင်ငံဆ ိုင်ရ  လွတ်လပ်နသ စံိုစြ်ြားစစ်နဆြားနရြား လိုပ်ငေ်ြားစဉ်အဖွ ွံ့ (IIMM) သ ို   

• ဤအစ ရငြ်ေံစ တွငမ်တှ်တမာ်းတငရှ် ထ ားသည်မ  ားအပေါအဝင ် ရှမာ်းမပည်နယ်ခမမ က်ပ ိုငာ်းရှ  

လက်နက်က ိုငပ်ဋ ပကခမ  ားတွင ်ပေါဝငသ် မ  ားအ ားလံိုားက  ားလွနသ်ညဲ့် ဆ ိုားဝေါားသည်ဲ့ န ိုငင်တံက ရ ဇ၀တ်မှုမ  ားနငှ ဲ့ ်

န ိုငင်တံက ဥပခေြေ   ားခဖ က်မှုမ  ားက ို စံိုစမာ်းစစခ်ဆားမှုမ  ားမပ လိုပ်ပပ ား သက်ခသအခထ က်အထ ားမ  ားက ို 

ထ နာ်းသ မာ်းထ ားရန ်

• အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်  ရ ဇဝတ်မှုြေံိုရံို ား(ICC)နငှ ်ဲ့ အန ားကပပ် ားခပေါငာ်းခဆ ငရွ်က်ရန၊် အထ ားသမဖင်ဲ့ 

မမနမ် န ိုငင်ရှံ န  ိုငင်တံက ဥပခေမ  ားအရ ရ ဇဝတ်မှုမ  ားနငှ ်ဲ့ပတ်သက်သည်ဲ့ မည်သည်ဲ့စံိုစမာ်းစစခ်ဆားမှုက ိုမဆ ို 

 

န ိုင်ငံတ  အသ ိုင်ြားအဝ ိုင်ြားတစ်ခိုလံိုြားနငှ်  အထ ြားအ ြားခဖင်  ခြေ်ြ န ိုင်ငံ၏ 

ြ တ်ဖ ်ြ  ြားခဖစ်က နသ  အနြရ  ေ်ခပည်နထ င်စို၊ ဥနရ ပသြဂဂ၊ 

အ ဆယံီအဖွ ွံ့ဝင်န ိုင်ငံြ  ြား၊ ကသစနကတြားလ ၊ ဂ ပေ်၊   ိုရီြားယ ြား၊ တရိုတ်နငှ်  အ နဒ ယသ ို   

 

• လက်နက်မ  ား၊ ြေ ယမာ်းမ ားခက  က်မ  ား နငှ ဲ့ ်အမြေ ားစစဖ်က်ဆ ိုငရ် ၊ လံိုမြေံ ခရားဆ ိုငရ်  ပစစည်ားက ရ ယ မ  ားက ို 

တ ိုက်ရ ိုက် သ ို ဲ့မဟိုတ် သယ်ွဝ ိုက်ခထ က်ပံဲ့မြေငာ်း၊ ခရ ငာ်းြေ မြေငာ်း၊ လ  ခမပ ငာ်းခပားမြေငာ်း၊ ယငာ်းပစစည်ားမ  ားက ို 

သက ားြေံအမဖစ ်သယ်ပ ို ဲ့ခပားမြေငာ်းမ  ားက ို ြေ က်မြေငာ်းရပတ်န ဲ့ရ်န၊် စစခ်ရားနငှ ဲ့ ်လံိုမြေံ ခရားဆ ိုငရ်  

ခလဲ့က ငဲ့သ်ငတ်နာ်းခပားမှုမ  ားနငှ ဲ့ ် ခထ က်ပံဲ့က ည မှုမ  ားက ို ရပဆ် ိုငာ်းရန ်

• မ မ တ ို ဲ့ တတ်န ိုငသ်မျှ နစှန်  ိုငင်ြံေ ငာ်းမဖစခ်စ၊ န ိုငင်စံံိုမဖစခ်စ၊ ခေသဆ ိုငရ် မဖစခ်စခတွြို့ဆံိုမှုအ ားလံိုားက ို အသံိုားမပ ပပ ား 

မမနမ် အ ဏ ပ ိုငမ်  ားအ ား န ိုငင်တံက ဥပခေအရသတ်မတှ်ထ ားခသ  ရ ဇဝတ်မှုမ  ားနငှ ဲ့ ်အမြေ ား 

လ ဲ့အြေွင ဲ့အ်ခရားြေ   ားခဖ က်မှုမ  ားက ို ြေ က်မြေငာ်းရပတ်န ဲ့ရ်န ်နငှ ဲ့ ်လ သ ားြေ ငဆ် ိုငရ်  ခထ က်ပံဲ့က ည ခရား 

ခအဂ ငစ် မ  ားနငှ ဲ့ ်လွတ်လပခ်သ  စံိုစမာ်းစစခ်ဆားသ မ  ားအ ား ရှမာ်းမပည်ခမမ က်ပ ိုငာ်းသ ို ဲ့ သ ွားခရ က်ြေွင ဲ့မ်ပ ဖ ို ဲ့ 

တ ိုက်တွနာ်းရန ်
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• မမနမ် န ိုငင်ဆံ ိုငရ် လွတ်လပခ်သ စံိုစမာ်းစစခ်ဆားမှုလိုပင်နာ်းစဉ (IIMM) က ို ခထ က်ြေံရနန်ငှ ဲ့ ်ယငာ်းအဖွ ြို့ ၄ငာ်းတ ို ဲ့၏ 

တ ဝနမ်  ားမပညဲ့်ဝခက ပနွစ် ွ ထမာ်းခဆ ငန် ိုငရ်န ်လ ိုအပခ်သ န ိုငင်ခံရားအရ ခထ က်ြေံအ ားခပားမြေငာ်းနငှ ဲ့ ်

 ဏ္ဍ ခငမွ  ား လံိုခလ က်စ ွရရှ ခစခရား က ည ခပားရန ်နငှ ဲ့ ်

• အမပည်မပည်ဆ ိုငရ် ဥပခေမပဋ္ဌ နာ်းြေ က်မ  ားနငှ ဲ့ ်အမြေ ားဥပခေမပဋ္ဌ နာ်းြေ က်မ  ားက ို အသံိုားမပ ၍ 

မမနမ် န ိုငင်တံွင ်န ိုငင်တံက  ဥပခေအရ ရ ဇဝတ်မှုခမမ က်ခသ  လိုပရ်ပမ်  ား၊ စစရ် ဇဝတ်မှုမ  ား၊ 

လ အခမမ က်အမ  ားအခပေါ်ဆ ိုားဝေါားစ ွက  ားလွနြ်ေ ဲ့သညဲ့် ရ ဇဝတ်မှုကက ားမ  ား က  ားလွနြ်ေ ဲ့သည်ဟို ယ ဆန ိုငစ်ရ  

ရှ သ  မည်သ က ိုမဆ ို စံိုစမာ်းစစခ်ဆားရန၊် လံိုခလ က်ခသ  သက်ခသအခထ က်အထ ား 

ရှ ခသ အခမြေအခနမ  ားတွင ်ယငာ်းက  ားလွနသ် က ို န ိုငင်တံက စြံေ  နစ်နံ ှုနာ်းမ  ားအရ မျှတခသ ၊ 

ခသေဏစ် ရငမ်ှုမပေါဝငခ်သ  တရ ားစွ ဆ ို အမပစခ်ပားရန၊် ယငာ်းသ ို ဲ့မပ လိုပရ် တွင ်ခသေဏစ် ရငမ်ှုမပ လိုပန် ိုငခ်သ  

ဥပခေရှ သညဲ့် ခနရ ဌ နတစြ်ေိုြေိုသ ို ဲ့ လ  ခမပ ငာ်းခပားမြေငာ်း မမပ လိုပရ်န ်

ဥနရ ပသြဂဂနှင်  အနရှွံ့နတ င်အ ရှန ိုင်ငံြ  ြားအဖွ ွံ့ (အ ဆယံီ) သ ို   

 

• ဆ ိုားဝေါားခသ  ရ ဇဝတ်မှုမ  ား သ ို ဲ့မဟိုတ် ြေ   ားခဖ က်မှုမ  ားအတွက် တ ဝနရှ် ခသ  

မမနမ် ထ ပတ်နာ်းအရ ရှ ကက ားမ  ား အ ားလံိုားပေါဝငခ်စခသ  ပစမ်တှ်ထ ား ပ တ်ဆ ို ဲ့အခရားယ မှုမ  ားက ို တ ိုားြေ  ြို့ 

ြေ မတှ်ရန ်



 

 

CONTACT US JOIN THE CONVERSATION 

info@amnesty.org 

 

+44 (0)20 7413 5500 

www.facebook.com/AmnestyGlobal 

 

@Amnesty 

အပပည်ပပည်ဆိုံင်ရာ လွတ်ငငိမ််းချမ််းသာခွင့််အဖွ ွဲ့သည် 

လူ ့်အခွင့််အပရ်းအတွက် ကမဘာတဝန််း 

လှုပ်ရှာ်းမှုကကီ်းတစ်ခုံပဖစ်သည်။  

လူတစ်ဦ်းမတရာ်းပပျုကျင့််ခံရပခင််းသည် 

လူတိုံင််းကိုံ  ိခိုံက်ပစပခင််းပဖစ်သည်။  
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