
မြနြ်ာနိိုင်ငံတင်ွစစ်တပ်အာဏာသြ်ိ်းြှုပပေါ် ကရင်လ ူ့အခငွ ်အပရ်းအဖွ ွဲ့၏ ထိုတ်မပန်ချက် 

၂၀၂၁ ခိုနစှ်၊ ပဖပဖာ်ဝါရလီ ၄ ရကပ်နေ့ 

ကရင်လ ူ့အခငွ ်အပရ်းအဖွ ွဲ့ (KHRG) ြှ တပ်ြပတာ်၏ စစတ်ပ်အာဏာသိြ််းြှုကိို မပင််းထန်စွာရှုပ်ချပါသည။် ကျွန်ိုပ် 

တိိုေ့ြှ ဒီြိိုကပရစီလြ််းပ ကာင််းအရ ပရ ်းချယတ်ငပ်မြ ာကထ်ာ်းပသာ နိိုငင်ပံရ်းပခါင််းပ ာင်ြျာ်းနငှ ် အရပ်သာ်းြျာ်း 

အာ်း ဖြ််း ီ်းချျုပ်ပနှှောင်မခင််းြှ ချက်ချင််းလွှတ်ပပ်းပါရန ်ပတာင််း ိိုအပ်ပါသည်။ ဤက  သိိုေ့ဒီြိိုကပရစီအပပေါ် ထိို်းနှက် 

တိိုက်ခိိုကပ် ာင်ရ ကြ်ှုသည် တပ်ြပတာ်ြှရရိှထာ်းပသာ ဖွ ွဲ့စည််းပံိုအပမခခဥံပပဒ ိိုင်ရာအကာအကယွ်နှင ်  ယ်စို 

နှစ်ပပါင််းြျာ်းစာွ မပစဒ်ဏက်င််းလွှတ်ခငွ ်ြျာ်းပ ကာင ်မဖစ်သည်။ ၎င််းသည ် နိိုငင်ံ၏ဒီြိိုကပရစအီသွင်က ်းပမပာင််းြှုကိို 

ခခိြ််းပမခာက်သည်သာြက စစ်တပ်၏လ ူ့အခငွ ်အပရ်းချျို်းပဖာက်ြှုကိို  ယ်စိုနစှ်ြျာ်း ကာမြင ်စာွ ကကံျုပတွွဲ့ခံစာ်းပနရ 

ပသာ တိိုင််းရင််းသာ်းလ နည််းစိုြျာ်းကိိုပါ ပရှွဲ့ပလ ာကအ်နတရာယ်မဖစပ်စသည။်   

စစ်တပြှ် နိိုငင်ပံတာ်အာ်း အပရ်းပပေါ်အပမခအပနပ ကမငာခငွ ်အာဏာကိိုခွင ်မပျုထာ်းပသာဖွ ွဲ့စည််းပံိုအပမခခဥံပပဒ၏ 

ပိုဒ်ြ (၄၁၇) ကိို အာဏာသိြ််းရမခင််းအပ ကာင််းမပချကအ်မဖစ်သံို်းထာ်းသည်။ သိိုေ့ပသာ်လည််း ၂၀၂၀ ခိုနစှ်ပရ ်းပကာက် 

ပွ အတွင််း ကျယ်ကျယ်မပနေ့်မပနေ့် ြ လိြ်လည်ြှု၏သကပ်သအထာက်အထာ်းကိိုမပနိိုင်မခင််းြရှိပပ။ စစ်တပ်၏လိုပ်ရပ် 

ြျာ်းသည် ြ တြှုြရှိသည ်အမပင်မြနြ်ာနိိုင်ငံ၏ ဒီြိိုကပရစလီြ််းစဉအ်ာ်း လံို်းဝဥပပကခာမပျုထာ်းပ ကာင််း ပဖာ်မပပန 

သည်။ ထိိုေ့မပင် အသစ်ဖွ ွဲ့စည််းလိိုကပ်သာ “နိိုငင်ပံတာ်စီြံအိုပ်ချျုပ်ပရ်းပကာင်စီ” သည ် တပ်ြပတာ်ကာကယွပ်ရ်း 

ဦ်းစီ်းချျုပ်ြှ တာဝနယ် ထိန််းချျုပ်ထာ်းမခင််းမဖစ်ခပီ်း လြ််းပ ကာင််းြှန်ကန်ြှုြရှိပပ။ အြျျို်းသာ်းဒီြိိုကပရ်းစီအဖွ ွဲ့ချျုပ ်

(NLD) သည် စစတ်ပ်နငှ ် က်နွယပ်သာနိိုင်ငပံရ်းပါတီမဖစသ်ည ် မပညပ်ထာင်စိုကကံ ခိိုင်ပရ်းနှင ်ဖံွွဲ့ခဖိျု်းပရ်းပါတီ (USDP) 

ကိို မပည်သ လ ထို၏ပရ ်းချယတ်ငပ်မြ ာက်ြှုမဖင ် အမပတ်အသတ်အနိိုင်ရရှိထာ်းမခင််းကိို ပလ်းစာ်းလက်ခရံန ်လိိုအပ်ပါ 

သည်။  

မြနြ်ာနိိုငင်ံနှင  ် ကြဘာတစ်ဝှြ််းလံို်းတွင်ပနထိိုင် ကသ ြျာ်းသည် ဤသတင််းထွကပ်ပေါ်လာြှုပ ကာင်  အံ  သတစ်ကကီ်း 

မဖစခ်  ရ ကသည။် သိိုေ့ပသာ်လည််း ကျွန်ိုပ်တိိုေ့အပနမဖင ် ၂၀၀၈ ဖွ ွဲ့စည််းပံို အပမခခဥံပပဒသည် တပ်ြပတာ်အာ်း ဒီြိိုက 

ပရစနီည််းကျပရ ်းချယတ်ငပ်မြ ာက်ထာ်းပသာ အစိို်းရထံြှ အာဏာသိြ််းခွင က်ိိုပပ်းထာ်းပ ကာင််း အြတှ်ရပနရန ်လိို 

သည်။ ယခင်နစှ်ြျာ်း၌ KHRG အပါအဝင် ကိုလသြဂ္ဂြစ်ရငှ်ြျာ်း၊ အစိို်းရြဟိုတပ်သာအဖွ ွဲ့အစည််းြျာ်းနှင ် အမခာ်း 

ပသာအရပ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည််းြျာ်းနှင ်အတ  ၂၀၀၈ ဖွ ွဲ့စည််းပံိုအပမခခဥံပပဒကိိုမပင် ငခ်ပ်ီး အစိို်းရ၏လိုပ်ပိိုင်ခွင အ်ာ 

ဏာအပပေါ် စစတ်ပ်ြှချျုပ်ချယ်မခင််းြျာ်းကိိုကနေ့်သတ်နိိုင်ရန်အတကွ် အကကံမပျုခ   ကသည်။ ဤက  သိိုေ့ပသာမပျုမပင် 

ပမပာင််းလ ြှုအတကွ် ကကိျု်းစာ်းအာ်းထိုတ်ြှုြျာ်းကိို တပ်ြပတာ်နငှ ် USDP တိိုေ့ြှကနေ့က်ကွ်ခ   ကသည။် ဤအပမခအပန 

သည်အသစ်ဖွ ွဲ့စည််းလိိုကသ်ည ် လာြည ်စစအ်စိို်းရ၏ပံိုရိပ်ကိိုပဖာ်မပပနသည်။ ဖွ ွဲ့စည််းပံိုအပမခခဥံပပဒအရတပ်ြ 

ပတာ်သည် နိိုင်ငပံတာ်၏အ ပရ်းအပပေါ်အပမခအပနကိို တစ်နှစအ်တွင််းတည်ခငိြ်ပအာင ်လိုပ်ပ ာငပ်ပ်းရနတ်ာဝန် 

ရှိခပီ်း ပရ ်းပကာက်ပွ အာ်းအသစ်မပန်လည်ကျင််းပြည်ဟို ကတကိဝတ်မပျုထာ်းပသာလ်ည််း ထိိုပရ ်းပကာက်ပွ သည် 

လွှတ်လပ်၍ြ တြှုရှိြည်ြဟိုတ်သမဖင ် တပ်ြပတာ်ပပ်းထာ်းပသာကတိသည် အဓိပပယ်ြ  ပ ကာင််း KHRG ြှ ပကာက ်

ချက်ချပါသည်။   



စစ်တပ်အာဏာသိြ််းမခင််းသည် ဖွ ွဲ့စည််းပံိုအပမခခံဥပပဒ ိိုင်ရာအကာအကွယပ်ပ်းထာ်းြှုပ ကာင ်မဖစ်ရပသာ လိုပ်ရပ် 

တစ်ရပ်မဖစသ်ည် အမပင် နိိုငင်ံအတွင််းတပ်ြပတာ်၏ကျ ်းလွန်ြှုြျာ်းကိိုမပစ်ဒဏ်ြှ ကင််းလွတ်မခင််းအစဉ်အလာကိို 

သတိပပ်းမခင််းတစ်ခိုလည််းမဖစ်သည်။ အထ ်းသမဖင ် စစအ်ာဏာရငှ်၏အိုပ်ချျုပ်ြှုပအာက်တငွ် လ ူ့အခငွ ်အပရ်းချျို်း 

ပဖာက်ခရံခပ်ီးြျာ်းစွာနစ်နှော ံို်းရံှု်းခ   ကရ သည ် တိိုင််းရင််းသာ်းလ နည််းစိုြျာ်း အတွက် တပ်ြပတာ်၏ မပစဒ်ဏက်င််း 

လွှတ်ခငွ ်သည် လကပ်တွွဲ့ခံစာ်းပနရပသာ အရာတစ်ခိုမဖစသ်ည်။ KHRG ၏လှုပ်ရှာ်းြှုနယ်ပမြအတွင််းရိှ ရ ာသာ်းြျာ်း 

သည် စစ်ပွ နငှ  ် တရာ်းြ တြှုြရှိမခင််းြျာ်းအာ်း  ယ်စိုနစှ်ြျာ်းစွာ ရင် ိိုင်ကကံျုပတွွဲ့လာ ကသည။် လွန်ခ  ပသာလ 

အနည််းငယ်အတငွ််း တပ်ြပတာ်ြှ တစ်နိိုငင်ံလံို်းပစ် ခတ် တိိုက်ခိိုက်ြှုရပ်စ ပရ်း (NCA) ကတိကဝတ်ြျာ်းကိို လံို်းဝ 

ဥပပကခာမပျုမခင််းသည် ခငိြ််းချြ််းပရ်းလြ််းစဉက်ိို လံို်းဝရပ် တနေ့်ပစခ  ခပ်ီး ပဋိပကခြျာ်းကိို ပိိုြိိုမပင််းထန်ပစခ  သည်။ ကရင် 

မပည်နယ်၏ အပရွှဲ့ပမြာကဘ်က်အနီ်းအနှော်းရှိ ပကျ်းရ ာြျာ်းတွင ် တပ်ြပတာ်ြှလကန်က်ကကီ်းြျာ်းပစ်ခတ်မခင််းနှင ် 

တပ်ြပတာန်ှင ် KNLA တိိုေ့ ကာ်းတိိုကပွ်  ြျာ်းပိိုြိိုမပင််းထန် လာမခင််းပ ကာင်  ရ ာသာ်း ၅၀၀၀ ခနေ့်သည်လက်ရိှထွကပ်မပ်း 

တိြ််းပရာှငပ်န ကရသည်။ ထိိုေ့အမပင် အစီရင်ခံချကြ်ျာ်း အရ လ သာ်းချင််းစာနှောပထာက်ထာ်းြှု ိိုင်ရာ အပထာက်အ 

ပံ နငှ ် လ ြှုကယ် ယ်ပရ်းအဖွ ွဲ့အစည််းြျာ်းကိို ထွကပ်မပ်းတိြ််းပရာှင်သည ပ်နရာြျာ်းနငှ ် မပညတ်ွင််းပရ ွဲ့ပမပာင််းပန 

ထိိုင်သ  (IDP) ြျာ်းကိိုအပထာက်အပံ ပပ်းရနအ်တကွ် သွာ်းရာတငွ် တပ်ြပတာ်ြှ ပိတ်ပငတ်ာ်း ီ်းထာ်းပါသည်။  

 ယ်စိုနစှပ်ပါင််းြျာ်းစာွပသာအပတွွဲ့အကကံျုအရ စစအ်ာဏာရငှ်စနစပ်အာကတ်ွင် မြနြ်ာနိိုငင်ံအတွင််းရှ ိ တိိုင််းရင််း 

သာ်းလ နည််းစိုြျာ်းအတွက် ခငိြ််းချြ််းြှုရိှြည်ြဟိုတပ် ကာင််း ကိိုသိနိိုင်သည။် တိိုင််းမပည်ကိိုလွှြ််းြိို်းပနပသာအ 

ပ ကာကတ်ရာ်းြျာ်း၊ တိိုင််းရင််းသာ်းပဒသြျာ်းရှိပဋိပကခြျာ်းနှင ် လ ူ့အခွင ် အပရ်းချျို်းပဖာက်ြှုြျာ်းသည် ကျယ်ကျယ ်

မပနေ့်မပနေ့်  က်လက်မဖစ်ပွာ်းပနြည်သာြက ပိို၍ပင် ိို်းရ ာ်းသွာ်းနိိုငပ်ါသည်။   

KHRG ြှ မြနြ်ာနိိုင်ငတံွင ်ဒီြိိုကပရစလီြ််းပ ကာင််းအရပရ ်းချယတ်ငပ်မြ ာက်ထာ်းပသာအရပ်သာ်းအစိို်းရအာ်း တပ်ြ 

ပတာ်ြှ နဂ္ိိုြ လအတိိုင််းမပနလ်ည်ပနရာပပ်းအပရ်နန်ှင ် တိိုင််းရင််းသာ်းအသိိုကအ်ဝန််းြျာ်းအတငွ််း ချျို်းပဖာက်ကျ ်း 

လွန ် ြှုြျာ်း နှင ် ပဋိပကခြျာ်းကိိုအ ံို်းသတ်ရနန်ငှ ် လက်ရိှဖြ််း ီ်းချျုပ်ပနှှောင်ထာ်းသ အာ်းလံို်းတိိုေ့အာ်း လွှတ်ပပ်းမခင််း 

မဖင ် ဒီြိိုကပရစနီှင ် လ ူ့အခငွ အ်ပရ်းကိို နိိုငင်တံကာစံချနိ်စနံှုန််းြျာ်းနှင ်အညီ ပလ်းစာ်းလိိုက်နှောရန် ပတာင််း ိိုအပ် 

ပါသည်။  

 က်သွယ်ရန ်

ပနှော်ထ ်းထ ်း- +66 (0) 87-205-1856 

ပစာလင််းထက ်- +66 (0) 909-487-236 


