
 

 

အပြည်ပြည်ဆြိိုငရ်ာလတွင်င ြိမ််းချမ််းသာခွင ့််အဖွ ွဲ့ 

သတင််းထိုတပ်ြန်ချက ်

 

ကန် ့်သတ-် ၂၀၁၉ အအာကတ်ြိိုဘာ ၂၄ ဂရင််းနစစ်အံတာ်ချြိန် ၀၀:၀၁၊ င ြိတြိသျှ 

အ ရွာသစီအံတာ်ချြိန် ၀၀:၀၁ အထြိ မထိုတပ်ြန်ရန် 

 

ပမန်မာ - ပြင််းထန်ကကမ််းတမ််းငြီ်း အဆက်မပြတ်ပဖစ်ြွာ်းအနအသာ 

ရှမ််းပြည်အပမာက်ြြိိုင််းမှ စစ်တြ်၏ ရက်စက်မှုမျာ်း 

 

မြနြ်ာစစတ်ပ်သည် န ိုငင်မံမြာကပ် ိုင််းတငွ ်တ ိုင််းရင််းသာ်းလနူည််းစိုြ ာ်းအမပေါ် ရကစ်က ်

ြှုြ ာ်းဆကလ်ကက်  ်းလနွလ်ျှက်ရ  ပပ ်း လကန်ကက် ိုငတ်ပ်ဖွ ွဲ့ြ   ်းစံိုအမပေါ် 

ဆငန်   မနမသာထ ို်းစစြ် ာ်းအတငွ််း အဓ က ခံစာ်းမနရသူြ ာ်းြ ာ အရပ်သာ်းမပည်သူြ ာ်း 

မဖစမ် ကာင််း အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာ လတွပ်င ြ််းခ ြ််းသာခွင ့််အဖွ ွဲ့က မနာကထ်ပ် 

အမထာကအ်ထာ်းအသစြ် ာ်း ရရ  ထာ်းပါသည်။ ပဋ ပကခြ ာ်း မလ ာ့်ပါ်းသွာ်းြည့်် အလာ်းအလာ 

ြမတွွဲ့ရသည့််အတကွ ်မနာကထ်ပ် ခ   ်းမဖာကြ်ှုြ ာ်း ပ ိုပပ ်း မဖစပ်ာွ်းန ိုငြ်ည့်် အမမခအမနတငွ ်

ရ  မနပါသည်။ 

 

“ ကာ်းညပ်ခံမနရမခင််း” မြနြ်ာန ိုငင်ရံ ြ််းမပည်မမြာကပ် ိုင််းြ  ပဋ ပကခအတငွ််းအရပ်သာ်းြ ာ်း 

ဖ န  ပ်ရကစ်ကခ်ံမနရြှုြ ာ်း- အြည်မဖင့််ထိုတမ်ပနလ် ိုကမ်သာ အစ ရငခ်ံစာအသစတ်ငွ ်စစတ်ပ်က 

စ တထ်ငသ်လ ိုဖြ််းဆ ်း၊ ထ န််းသ ြ််းန  ပ်စကခ်ံရမသာ အရပ်သာ်းြ ာ်း၏ စ ို်းရ ြမ် ကာကလ်န် ့်စရာ 

အမမခအမနြ ာ်းက ို အမသ်းစ တမ်ဖာ်မပထာ်းပါသည်။ ထ ို ့်အမပင ်စစတ်ပ်အမပေါ် မဖစမ်စ၊ 

လကန်ကက် ိုငအ်ဖွ ွဲ့အခ င််းခ င််းအမပေါ် မဖစမ်စ နယမ်မြစ ို်းြ ို်းမရ်းအတွက ် တ ိုကခ် ိုကမ်န ကမသာ 

တ ိုင််းရင််းသာ်းလကန်ကက် ိုငအ်ဖွ ွဲ့ြ ာ်း အသံို်းမပ  ကသည့်် လထူိုအမပေါ် ဖ န  ပ်ရကစ်ကမ်သာ 

လိုပ်နည််းလိုပ်ဟနြ် ာ်းက ိုလည််း ြ ်းမြာင််းထ ို်းမဖာ်မပထာ်းပါသည်။ 

 
“မြနြ်ာစစတ်ပ်ဟာ အရငအ်တ ိုင််းပ  ရကစ်ကြ်ှုမတကွ ို အဆကြ်မပတလ်ိုပ်မနတိုန််းပါပ ။ 

ရ ြ််းမပည်မမြာကပ် ိုင််းြ ာ အရပ်သာ်းမတအွမပေါ် စစရ်ာဇဝတြ်ှုမတကွ ို က  ်းလနွရ်ာြ ာ အမရ်းယ ူ

အမပစမ်ပ်းခံရတာြ   ်း လံို်းဝြရ  ပ  က  ်းလနွမ်နပါတယ”် 

ဟိုအမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာလတွပ်င ြ််းခ ြ််းသာခွင ့််အဖွ ွဲ့၏ အမရ ွဲ့ န  င ့််အမရ ွဲ့မတာငအ်ာရ မရ်းရာ 

ည န ်ကာ်းမရ်းြ ်း န က ိုလပ်စ ်ဘကက်ယလ်ငက် မမပာပါသည်။ “စစသ်ာ်းမတ၊ွ အထ်ူးသမဖင့်် 



 

 

တပ်ြ ်းမတကွ အရပ်သာ်းမတကွ ို စစတ်ပ်ရ ့် လိုပ်မနက  ရကစ်ကြ်ှုမတကွ  ်းလနွမ်နတာက ို 

ဘယလ် ို တာဝနခ်ံအမရ်းယြူှုြ  ြရ  ပါဘူ်း။” 

 

ကခ င၊် လ ဆူ်း၊ ရ ြ််းန  င ့်် တအာင််း အရပ်သာ်းြ ာ်းအမပေါ် စစတ်ပ်က စစရ်ာဇဝတြ်ှုန  င ့်် 

အမခာ်းခ   ်းမဖာကြ်ှုြ ာ်း က  ်းလနွခ် ့်မသာ အမထာကအ်ထာ်းြ ာ်းက ို 

အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာလတွပ်င ြ််းခ ြ််းသာခွင ့််အဖွ ွဲ့က ၂၀၁၉ ခိုန  စ ်ြတလ်န င ့််  သဂိုတလ်ြ ာ်းက 

ကငွဆ်င််းမလ့်လာြှု န စက်က ြအ်တငွ််း စိုမဆာင််းရရ  ခ ့်သည်။  

 
ယင််းခ   ်းမဖာကြ်ှု အြ ာ်းအမပာ်းက ို တပ်ြ ၉၉ က မပ လိုပ်ခ ့်မခင််း မဖစမ် ကာင််း 

အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာ လတွပ်င ြ််းခ ြ််းသာခွင ့််အဖွ ွဲ့က စကာ်းမမပာခွင ့််ရခ ့်မသာ အရပ်သာ်းြ ာ်းက 

အကက ြက်က ြမ်မပာမပခ ့် ကသည်။ တပ်ြ ၉၉ လကမ်အာကခ်ံ တပ်ြ ာ်းသည် ၂၀၁၇  သဂိုတလ်က 

ရခ ိုငမ်မြာကပ် ိုင််းတငွ ်ရ ိုဟငဂ် ာြ ာ်းအမပေါ် က  ်းလနွခ် ့်မသာ အဆ ို်းဆံို်းရကစ်ကြ်ှုြ ာ်းြ  အခ   ွဲ့က ို 

က  ်းလနွခ် ့်သူြ ာ်းမဖစမ် ကာင််း၊ ၂၀၁၆ ခိုန  စန်  င ့်် ၂၀၁၇ ခိုန  စအ်မစာပ ိုင််းက မြနြ်ာန ိုငင် ံ

မမြာကပ် ိုင််းတငွ ်က  ်းလနွခ် ့်မသာ စစရ်ာဇဝတြ်ှုြ ာ်းန င ့်် အမခာ်းမသာ 

ဆ ို်းဆ ို်းဝါ်းဝါ်းခ   ်းမဖာက်ြှုြ ာ်းက ို က  ်းလနွရ်ာတငွ ်ပါဝငပ်တသ်ကသ်ူြ ာ်းအမဖစ ်

စပ်ွစွ ခံထာ်းရပါသည်။  

 
“တပ်ြ ၉၉ တပ်စွ တ ့်မနရာတ ိုင််းြ ာ ဒ လ ို ဖ န  ပ်ရကစ်ကြ်ှုြ   ်း၊ ဆ ို်းဝါ်းတ ့် ရာဇဝတြ်ှုြ   ်းမတ ွ

ဆကတ် ိုကက်  ်းလနွတ် ့် ပံိုစြံ   ်းမတကွ ို မတွွဲ့ရပါတယ။် ဒါမ ကာင့်် မြနြ်ာစစတ်ပ်န ့် 

စစမ်ခါင််းမဆာငမ်တကွ ို သူတ ို ့် က  ်းလနွြ်ှုမတအွတကွ ် တာဝနခ်ံခ ိုင််းဖ ို ့် န ိုငင်တံကာက 

အမရ်းယမူဆာငရွ်ကြ်ှုမတ ွ အမြနဆ်ံို်းလိုပ်မဆာငဖ် ို ့် လ ိုမနပပ ဆ ိုတာ မပမနပါတယ။်” 

 

ယင််းက ့်သ ို ့် ခ   ်းမဖာကက်  ်းလနွြ်ှုြ ာ်းြ ာ စစတ်ပ်က ၂၀၁၈ ခိုန  စ ်ဒ ဇငဘ်ာလတငွ ်

တစဘ်ကသ်တ ်အပစရ်ပ်မ ကာင််း မ ကညာပပ ်းမနာကတ်ငွလ်ည််း ဆကမ်ဖစမ်နခ ့်သည်။ 

ယင််းအပစရ်ပ်မ ကညာြှု ယခိုရပ်ထာ်းလ ိုကပ်ပ  မဖစသ်ည်။ မဒသတငွ််း 

တရာ်းြဝငြ််ူးယစမ်ဆ်းမရာင််းဝယြ်ှုက ို န  ြန်  င််းမခင််းဟို စစတ်ပ်ကအြည်တပ်ထာ်းပပ ်း 

တ ိုင််းရင််းသာ်းလကန်ကက် ိုငအ်ဖွ ွဲ့ြ ာ်းက စစတ်ပ်၏ ထ ို်းစစဆ်ငမ်ခင််းြ ာ်းမ ကာင့််ဟို ဆ ိုမသာ 

ြ ကာခငက် တ ို်းမြြှင ့််မဖစပ်ာွ်းလာသည့်် တ ိုကပ်ွ ြ ာ်းမ ကာင့််လည််း ဖ န  ပ်ခ   ်းမဖာကြ်ှုြ ာ်း 

ထပ်ြမံဖစပ်ာွ်းလာမ ကာင််း သ ရသည်။ တစဘ်ကတ်ငွလ်ည််း ၂၀၂၀ ခိုန  စမ်ရွ်းမကာကပ်ွ အတကွ ်

အဖွ ွဲ့အသ ်းသ ်းက မပငဆ်ငလ်ာမနခ  နတ်ငွ ်န ိုငင်အံတငွ််း ရပ်ဆ ိုင််းမနမသာ ပင  ြ််းခ ြ််းမရ်း 

လိုပ်ငန််းစဉ်ကလည််း တ ို်းတကမ်ဖစမ်ပေါ်ြည့်် အလာ်းအလာြ   ်း ြမြငရ်ပါ။ 



 

 

 

အတွွဲ့ ပမငအ်နကျ ပဖစလ်ာအသာ စစတ်ြ်၏ ချြိ ်းအဖာကမ်ှုမျာ်း 

မြနြ်ာစစသ်ာ်းြ ာ်းသည် န ိုငင်တံကာ လူ ့်အခွင ့််အမရ်းန င ့်် 

လသူာ်းခ င််းစာနာကညူ ြှုဆ ိုငရ်ာဥပမဒက ို ဆ ို်းဆ ို်းဝါ်းဝါ်းခ   ်းမဖာက်ြှုြ ာ်း ပပ ်းခ ့်သည့််န  စက် 

က  ်းလနွခ် ့် ကသည်၊ အထ်ူးသမဖင့်် ရ ြ််းမပည်နယ ်မမြာကပ် ိုင််းအစနွ််းရ   ပြ  ွဲ့နယြ် ာ်းတငွ ်

မဖစသ်ည်။ ယင််းက  ်းလနွြ်ှုြ ာ်းသည် စစတ်ပ်က ၂၀၁၈ ခိုန  စ ်ဒ ဇငဘ်ာလ ၂၁ ရကမ်န ့်က 

တစဘ်ကသ်တ ်အပစရ်ပ် မ ကညာခ ့်ပပ ်းသည့််မနာကတ်ငွလ်ည််း ဆကလ်ကမ်ဖစပ်ာွ်းမနခ ့်သည်။  

 

စစသ်ာ်းြ ာ်းက အရပ်သာ်းြ ာ်း အထ်ူးသမဖင့်် အြ   ်းသာ်းြ ာ်းန င ့်် မယာက ်ာ်းမလ်းြ ာ်းက ို 

ဖြ််းဆ ်းပပ ်း န  ပ်စကမ်ခင််း အမခာ်းနည််းအြ   ်းြ   ်းမဖင့်် ညြှဉ််းပန််းမခင််းြ ာ်း မပ လိုပ်တတသ်ည်။ 

အြ ာ်းစိုြ ာ ၄င််းတ ို ့်၏ လြူ   ်းစိုအမပေါ်ြတူည်၍ တ ိုင််းရင််းသာ်းလကန်ကက် ိုင ် အဖွ ွဲ့တစခ်ိုခိုန  င ့်် 

ဆကသ်ွယြ်ှုရ  မ ကာင််းစပ်ွစွ ခံရသည်။ ယင််းမဖစရ်ပ်ြ ာ သသံယန င့််ဆကဆ်ံခံရြှု၊ 

ခွ မခာ်းဆကဆ်ံခံရြှုန  င ့်် ထငသ်လ ို အမပစမ်ပ်းခံရြှု စသမဖင့်် ကခ င၊် ရ ြ််း၊ တအာင််းန င ့်် 

အမခာ်းတ ိုင််းရင််းသာ်းလနူည််းစိုြ ာ်း မြနြ်ာစစတ်ပ်လကထ် တငွ ် မတွွဲ့  က ံခံစာ်းမနရသည့်် 

အမနအထာ်းက ို မပမနသည်။ စစတ်ပ်သည် အရပ်သာ်းြ ာ်းမနထ ိုငမ်သာ မဒသြ ာ်းတငွလ်ည််း 

ခွ မခာ်းြှု ြရ  ပ  ပစခ်တသ်မဖင့်် အရပ်သာ်းြ ာ်း အသကမ်သဆံို်း ဒဏရ်ာရမခင််း၊ အ ို်းအ ြန်  င ့်် 

အမခာ်းပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုြ ာ်း ပ ကစ် ်း ဆံို်းရှု်ံးရမခင််းြ ာ်း မဖစရ်သည်။ 

 

၂၀၁၉ ခိုန  စ ်ြတလ် ၁၁ ရကမ်န ့်က တပ်ြ ၉၉ ြ  စစသ်ာ်းြ ာ်းသည် ကတွခ် ိုငပ်ြ  ွဲ့နယအ်တငွ််းြ  

ကခ ငရွ်ာသာ်း န စမ်ယာကအ်ာ်း ဖြ််းဆ ်းပပ ်း ညြှဉ််းပန််းခ ့်သည်။ ယင််းရွာသာ်းြ ာ်း 

ငါ်းရ ာထကွမ်နစဉ်တငွ ်စစတ်ပ်န င ့်် ကခ ငလ်တွလ်ပ်မရ်းတပ် (KIA) တ ို ့်တ ိုကပ်ွ  မဖစခ် ့်သည်။ 

ယင််းတ ို ့်ထ ြ  အသက ်၃၅ န စအ်ရွယအ်ြ   ်းသာ်းက သူတ ို ့် စစသ်ာ်းတစစ်ိုန  င ့်် ရငဆ် ိုငတ် ို်းြ စဉ် 

 က ံမတွွဲ့ရသည်ြ ာ်းက ို ယခိုလ ို မပနမ်မပာမပခ ့်သည်။ 

 

“(စစသ်ာ်းတစမ်ယာကက်မြ်းတယ်) ‘ြင််းက KIA လာ်း’တ ့်။ ကျွနမ်တာ်က ‘ြဟိုတဘ်ူ်း’ဆ ိုမတာ့်  

ကျွနတ်  ော့က ို စထ ို်း ကကက တ ်က၊ ကန ်ကမတာ့်တာပ ။ အ ့်ဒ ြ ာ စစသ်ာ်းမတအွြ ာ်းကက ်း။ 

ကျွနတ်  ော့ အဝတမ်တ ွအတင််းချွတခ် ိုင််း၊ လည််းပင််းက ိုဓ ားန ့် မထာကထ်ာ်းတယ။် မနာကပ်ပ ်း 

လကပ်စဗ်ံို်းက ို ပါ်းစပ်ထ ထည့််ထာ်းတယ။် လှုပ်လ ိုကတ်ာန ့် မပါကြ် ာစ ို်းလ ို ့် ကျွနတ်  ော့ြ ာ 

မ ကာကလ် ိုကတ်ာ။” လ ို ့်မပနမ်မပာမပပါတယ။် 

 



 

 

အခ   ွဲ့ မဖစရ်ပ်ြ ာ်းတငွ ် ဖြ််းဆ ်းခံရသူြ ာ်းက ို စစတ်ပ်စခန််းြ ာ်းသ ို ့် မခေါ်မဆာငသ်ွာ်းပပ ်း 

ြ သာ်းစိုြ ာ်း၊ မရ ွဲ့မနြ ာ်းန င ့်် မတွွဲ့ ခွင ့််ြရ၊ မပငပ်န င ့်် အဆကအ်သွယြ်ရပ  သံို်းလခန် ့်အထ  

ထ န််းသ ြ််းခံရတတသ်ည်။ အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာလတွပ်င ြ််းခ ြ််းသာခွင ့််အဖွ ွဲ့က 

ြ တတ်ြ််းတငန် ိုငခ် ့်မသာ မဖစရ်ပ်တစခ်ိုတငွ ် အသက ်၁၈ န စန်  င ့်် ၁၄ 

န စအ်ရွယလ်ငူယန် စဦ််းတ ို ့်က ို ကတွခ် ိုငပ်ြ  ွဲ့နယအ်တငွ််းရ   တပ်စခန််းတစခ်ိုတငွ ် ထ န််းသ ြ််းထာ်းစဉ် 

ကတိုတက် င််းြ ာ်းတူ်းမပ်းရမခင််း စသည့်် အဓြမလိုပ်အာ်းမပ်းခ ိုင််းမစြှုြ ာ်း ခံခ ့်ရသည်။  

 

တပ်စခန််းသ ို ့် မခေါ်ြသွာ်းြ  အသက ်၁၈ န စအ်ရွယလ်ငူယြ် ာ ရ ိုကန် ကခ်ံရပပ ်း မနာကထ်ပ်လည််း 

န  ပ်စကခ်ံခ ့်ရသည်။ “သူတ ို ့်က ကျွနမ်တာ် KIA စစသ်ာ်းလာ်းလ ို ့် မြ်းတယ။် ကျွနမ်တာ်က 

ြဟိုတဘ်ူ်းလ ို ့်ပ  ထပ်ထပ်မမပာမတာ့် ကျွနတ်  ော့မခါင််းမပေါ်က ို ပလပ်စတစအ် တစ်ပ်ွပပ ်း 

က ပ်သွာ်းမအာင ်အမနာကဘ်ကက် စိုခ ည်ထာ်းလ ိုကတ်ယ။် ပပ ်းမတာ့် ရွာထ ြ ာ KIA 

စစသ်ာ်းရ  တာ သ လာ်းလ ို ့် ကျွနတ်  ော့က ို မြ်းတယ။် အ ဒ လ ိုြ   ်း မမခာကက်က ြ၊် 

ခိုန  စက်က ြမ်လာကလ်ိုပ်တယ။် တစက်က ြက် ို န စြ် နစ ်သံို်းြ နစမ်လာက ်ကာတယ။် ကျွနမ်တာ် 

အသကြ်ရ ှူန ိုငမ်တာ့်ဘူ်း” ဟို ၄င််းက မပနမ်မပာမပသည်။ 

 

တြိိုင််းရင််းသာ်း လကန်ကက်ြိိုငအ်ဖွ ွဲ့မျာ်းကလည််း ဖြိ ှြိြ်ရကစ်ကမ်ှုမျာ်းကျ ်းလနွ်အနကကသည် 

အရပ်သာ်းြ ာ်းသည် တ ိုင််းရင််းသာ်းလကန်ကက် ိုငအ်ဖွ ွဲ့ြ ာ်း အခ င််းခ င််းအ ကာ်း 

တ ိုကပ်ွ ြ ာ်းတငွလ်ည််း  ကာ်းညပ်မန ကရသည်။ ပပ  ငဘ်ကအ်ဖွ ွဲ့က ို 

မထာကခ်ံအာ်းမပ်းသည်ဆ ိုကာ အြ   ်းသာ်းြ ာ်းန င ့်် မယာက ်ာ်းမလ်းြ ာ်းအာ်း 

မပနမ်ပ်းဆွ ဖြ််းဆ ်းပပ ်း တခါတရနံ  ပ်စကမ်ခင််းြ ာ်းက ိုလည််း လကန်ကက် ိုငအ်ဖွ ွဲ့ြ ာ်းက 

မပ လိုပ်တတသ်ည်။  ယင််းက ့်သ ို ့် န  ပ်စကြ်ှုြ ာ်းက ို ကခ ငလ်တွလ်ပ်မရ်းတပ်ဖွ ွဲ့ (KIA)၊ 

ရ ြ််းမပည်တပ်ြမတာ် မမြာကပ် ိုင််း (SSA- မမြာကပ် ိုင််း) ၊ ရ ြ််းမပည်တပ်ြမတာ် မတာငပ် ိုင််း 

(SSA-မတာငပ် ိုင််း) န င ့်် တအာင််းအြ   ်းသာ်း လတွမ်မြာကမ်ရ်းတပ်ဖွ ွဲ့ (TNLA) တ ို ့်က 

က  ်းလနွခ် ့် ကမ ကာင််း အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာ လတွပ်င ြ််းခ ြ််းသာခွင ့််အဖွ ွဲ့က 

အမထာကအ်ထာ်းြ ာ်း ရရ  ခ ့်သည်။ 

 

လကန်ကက် ိုငတ်ပ်ဖွ ွဲ့ြ ာ်းသည် အရပ်သာ်းြ ာ်းက ို အဓြမလိုပ်အာ်းမပ်းခ ိုင််းမစမခင််းြ ာ်းလည််း 

မပ လိုပ်ခ ့်သည်။ တ ိုကပ်ွ ြ ာ်း မဖစပ်ာွ်းမနစဉ်အတငွ််း အရပ်သာ်းြ ာ်းက ို အထြ််းသြာ်းြ ာ်းအမဖစ ်

အသံို်းမပ မခင််း၊ တပ်သာ်းြ ာ်း၏ ပစစည််းြ ာ်းက ို ထြ််းပ ို်းခ ိုင််းမခင််း၊ အမခာ်းရွာြ ာ်းသ ို ့် လြ််းမပအမဖစ ်

လ ိုကပ် ို ့်ခ ိုင််းမခင််းြ ာ်း မပ လိုပ်တတသ်ည့််အတကွ ် အရပ်သာ်းြ ာ်း၏ အသကအ်နတရာယက် ို 



 

 

ထ ခ ိုကမ်စန ိုငပ်ါသည်။ လကန်ကက် ိုငအ်ဖွ ွဲ့ြ ာ်းသည် ရွာသာ်းြ ာ်းထြံ  အစာ်းအမသာကန် င ့်် 

မငမွ က်းြ ာ်းက ို မတာင််းခံတတပ်ပ ်း မပ်းရနမ်ငင််းဆနသ်ူြ ာ်းက ို အနတရာယမ်ပ ြည်ဟို 

ပခ ြ််းမမခာကတ်တသ်ည့််အမ ကာင််း ရွာသာ်းြ ာ်းက အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာ 

လတွပ်င ြ််းခ ြ််းသာခွင ့််အဖွ ွဲ့က ို မမပာမပသည်။ 

“လကန်ကက် ိုငအ်ဖွ ွဲ့မတကွလည််း မပနမ်ပ်းဆွ တာ၊ အဓြမလိုပ်အာ်းမပ်းခ ိုင််းတာန ့် 

ရ ိုကန် ကတ်ာြ   ်းမတ ွ လိုပ်ပပ ်း အရပ်သာ်းမတအွမပေါ် ဆ ို်းဝါ်းလ တ ့် က  ်းလနွြ်ှုမတ ွအတကွ ်

တာဝနရ်  ပါတယ။် အရပ်သာ်းမတကွ ို ပစြ် တထ်ာ်းတာမတ ွ ရပ်ဖ ို ့်၊ တ ိုကပ်ွ မတကွ ို 

အရပ်သာ်းမတမွနတ ့် မနရာ အနာ်းတဝ ိုကမ်တြွ ာ ြမဖစမ်အာင ်တတန် ိုငသ်ြျှ နည််းလြ််းမတ ွ

သံို်းပပ ်း မရ ာငရ် ာ်း ကဖ ို ့် ဘကမ်ပါင််းစံိုက အဖွ ွဲ့အာ်းလံို်းက ို ကျွနမ်တာ်တ ို ့် မတာင််းဆ ိုပါတယ”် ဟို 

န က ိုလပ်စ ်ဘကက်ယလ်ငက် မမပာပါသည်။ 

 

ကကာ်းညြ်ထြိခြိိုကခ်ံစာ်းအနရအသာ အရြ်သာ်းမျာ်း 

ယြနန် စက် တ ိုကပ်ွ ြ ာ်း ရွာြ ာ်းအန ်းသ ို ့် မရာကလ်ာခ  နြ်  စပပ ်း အရပ်သာ်းမထာငန် င ့််ခ  ၍ 

မနအ ြြ် ာ်းက ို စနွ် ့်ခွာထကွမ်မပ်းခ ့် ကရသည်။ လအူြ ာ်းအမပာ်းြ ာ မနရပ်ြ  

အကက ြက်က ြထ်ကွမ်မပ်းခ ့် ကရသည်။ အြ   ်းသြ ်းတစဦ််းက၂၀၁၉ ြတလ် တစလ်ထ တငွ ်သူ 

မနအ ြြ်  မလ်းကက ြထ်ကွမ်မပ်းခ ့်ရသည်ဟို အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာ လတွပ်င ြ််းခ ြ််းသာခွင ့််အဖွ ွဲ့က ို 

မမပာမပသည်။  

ရွာသာ်းြ ာ်းသည် တခါတရ ံခရစယ်ာနဘ်ိုရာ်းမက ာင််းြ ာ်းန င ့်် ဘိုန််းမတာ်ကက ်းမက ာင််းြ ာ်းတငွ ်

ဖငွ ့််လ စထ်ာ်းမသာ ယာယ ခ ိုလှုမံရ်းစခန််းြ ာ်းသ ို ့် သွာ်းမရာကမ်ရ ာငတ် ြ််းမန ကရပပ ်း တ ိုကပ်ွ ြ ာ်း 

အမခာ်းတစမ်နရာသ ို ့် မရ ွဲ့သွာ်းြ  မနအ ြသ် ို ့် မပန ်ကရသည်။ ယင််းသ ို ့် ယာယ အခ  နတ် ို 

တ ြ််းမရ ာငရ်ြှုြ   ်းသည် လသူ ားချငာ်းစ န တထ ကထ် ားမှုဆ ိုငရ် လိုပ်ငန်ားလိုပ်က ိုငသ်ူမျ ားအ ား 

အကအူညီလ ိုအပ်တနသူမျ ားထသံ ို ော့ တရ ကရ်   ကညူီန  ိုငရ်န ်ခကခ်ဲမှုက ိုဖြစတ်စပပ ်း အစ ို်းရန င ့်် 

စစတ်ပ်က လြူှုကညူ ြှုသွာ်းမရာကမ်ပ်းပ ို ့်လ ိုသူြ ာ်းက ို ကန် ့်သတြ်ှုြ ာ်းရ  မနမခင််းကလည််း 

အမခအမနက ို ပ ိုဆ ို်းမစပါသည်။  

 

စစပ်ွ ြ  တ ြ််းမရ ာငထ်ကွမ်မပ်းသွာ်းသူြ ာ်းအတကွ်လည််း အနတရာယက်ြကင််းပါ။ ၂၀၁၈ 

ခိုန  စြ် စ၍ မမြမြ ပ်ြ ိုင််းန  င ့်် လကလ်ိုပ်မဖာကခ်ွ မရ်းပစစည််းြ ာ်း ထ ြ န၍် ဒဏရ်ာရသူ၊ 

မသမ ကသူအမရအတကွက်လည််း ထ တလ်န် ့်စရာပင ် တ ို်းပာွ်းလာခ ့်ပါသည်။ 



 

 

စစပ်ွ တငွ ်ပါဝငပ်တသ်ကမ်နသူအာ်းလံို်း န ိုငင်တံကာလသူာ်းခ င််းစာနာြှုန  င ့်် 

လူ ့်အခွင ့််အမရ်းဥပမဒြ ာ်းက ို မလ်းစာ်းလ ိုကန်ာပပ ်း အရပ်သာ်းြ ာ်းက ို အကာအကယွမ်ပ်းရန၊် 

လသူာ်းခ င််းစာနာကညူ ြှုက ို ကန် ့်သတပ် တပ်ငမ်ခင််း ြမပ ရန ်

အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ာလတွပ်င ြ််းခ ြ််းသာခွင ့််အဖွ ွဲ့က တ ိုကတ်နွ််းလ ကရ်  ပါသည်။ 

လကန်ကက် ိုငအ်ဖွ ွဲ့ြ ာ်းသည် အရပ်သာ်းြ ာ်းအာ်း အ ကြ််းဖကမ်ခင််း၊ ပခ ြ််းမမခာကမ်ခင််းြ ာ်းက ို 

ခ ကမ်ခင််းရပ်ဆ ိုင််းရြည်မဖစပ်ပ ်း အရပ်သာ်းြ ာ်းမနထ ိုငမ်သာမနရာြ ာ်းက ို မရ ာငရ် ာ်းရန ်

တတစ်ြွ််းန ိုငသ်ြျှမပ လိုပ်ရြည် မဖစသ်ည်။ 

“စစရ်ာဇဝတြ်ှုမတအွတွက ် တာဝနရ်  သူ အာ်းလံို်း၊ ဟ ို်းထ ပ်ဆံို်းက မြနြ်ာ့်တပ်ြမတာ်ဦ်းစ ်းခ  ပ် 

ဗ ိုလခ်  ပ်ြ ်းကက ်း ြင််းမအာငလ်ှု ငအ်ထ  တရာ်းဥမပဒန ့် ရငဆ် ိုငရ်သင့််ပါတယ”် ဟို 

န က ိုလပ်စဘ်ကက်ယလ်ငက် ဆ ိုသည်။ “တ ိုင််းရင််းသာ်းလကန်ကက် ိုငတ်ပ်ဖွ ွဲ့မတကွ 

စစသ်ာ်းမတနွ ့် တပ်ြ ်းမတကွ ိုလည််း စံိုစြ််းစစမ်ဆ်းပပ ်း စစရ်ာဇဝတြ်ှုမတအွတကွ ်

တာဝနခ်ံခ ိုင််းသင့််ပါတယ။်” 

“ြဆံို်းန  ိုငမ်အာငလ်ည်ပတမ်နတ ့် အ ကြ််းဖကြ်ှု သံသရာထ  အရပ်သာ်းမတကွ ို စနွ် ့်ပစထ်ာ်းပပ ်း 

ကိုလသြဂဂလံိုမခံ မရ်းမကာငစ် က မဘ်းကထ ိုင ်ကည့််မနတယ။် လံိုမခံ မရ်းမကာငစ် အမနန ့် 

အခ  နဆ်ွ ဖင့််န   မနတာက ို ရပ်ပပ ်း မြနြ်ာ့်အမရ်းက ို န ိုငင်တံကာရာဇဝတခ်ံိုရံို်းက ို တငမ်ပဖ ို ့် 

အခ  နတ်နပ်ါပပ ။” 

 

**************************************** 

အြ ာ်းမပည်သူသ ို ့်ထိုတမ်ပနခ် က ်

 

 


