မြန်ြာနိင
ို ်ငံတင
ွ ်စစ်တပ်အာဏာသိြ််းြှုပပေါ် ကရင်လူ့အခွင်အပရ်းအဖွွဲ့၏ ထိုတ်မပန်ချက်
၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊ ပဖပဖာ်ဝါရီလ ၄ ရက်ပနေ့
ကရင်လူ့အခွင်အပရ်းအဖွွဲ့ (KHRG) ြှ တပ်ြပတာ်၏ စစ်တပ်အာဏာသိြ််းြှုကိို မပင််းထန်စွာရှုပ်ချပါသည်။ ကျွန်ိုပ်
တိြ
ိုေ့ ှ ဒီြက
ိို ပရစီလြ််းပ ကာင််းအရ ပရ်းချယ်တင်ပမြာက်ထာ်းပသာ နိိုငင
် ပ
ံ ရ်းပခါင််းပ
အာ်း ဖြ််း
တိိုက်ခိိုကပ
်

ီ်းချျုပ်ပနှှောင်မခင််းြှ ချက်ချင််းလွှတ်ပပ်းပါရန် ပတာင််း

ာင်ြျာ်းနှင် အရပ်သာ်းြျာ်း

ိိုအပ်ပါသည်။ ဤကသိဒ
ိုေ့ ီြက
ိို ပရစီအပပေါ် ထိို်းနှက်

ာင်ရက်ြှုသည် တပ်ြပတာ်ြှရရှထ
ိ ာ်းပသာ ဖွွဲ့စည််းပံိုအပမခခံဥပပဒ

ိိုင်ရာအကာအကွယ်နှင်

ယ်စို

နှစ်ပပါင််းြျာ်းစွာ မပစ်ဒဏ်ကင််းလွှတ်ခင
ွ ်ြျာ်းပ ကာင်မဖစ်သည်။ ၎င််းသည် နိိုငင
် ံ၏ဒီြိုက
ိ ပရစီအသွင်က်းပမပာင််းြှုကိို
ခခိြ််းပမခာက်သည်သာြက စစ်တပ်၏လူ့အခွင်အပရ်းချိျု်းပဖာက်ြှုကိို

ယ်စိုနစ
ှ ်ြျာ်း ကာမြင်စာွ ကကံျုပတွွဲ့ခံစာ်းပနရ

ပသာ တိိုင််းရင််းသာ်းလနည််းစိုြျာ်းကိိုပါ ပရှွဲ့ပလ ာက်အနတရာယ်မဖစ်ပစသည်။
စစ်တပ်ြှ နိိုငင
် ပ
ံ တာ်အာ်း အပရ်းပပေါ်အပမခအပနပ ကမငာခွင်အာဏာကိိုခင
ွ ်မပျုထာ်းပသာဖွွဲ့စည််းပံိုအပမခခံဥပပဒ၏
ပိုဒ်ြ (၄၁၇) ကိို အာဏာသိြ််းရမခင််းအပ ကာင််းမပချက်အမဖစ်သံို်းထာ်းသည်။ သိပ
ိုေ့ သာ်လည််း ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ်ပရ်းပကာက်
ပွအတွင််း ကျယ်ကျယ်မပနေ့်မပနေ့် ြလိြ်လည်ြှု၏သက်ပသအထာက်အထာ်းကိိုမပနိင
ို ်မခင််းြရှိပပ။ စစ်တပ်၏လိုပ်ရပ်
ြျာ်းသည် ြ တြှုြရှိသည်အမပင်မြန်ြာနိင
ို ်ငံ၏ ဒီြက
ိို ပရစီလြ််းစဉ်အာ်း လံို်းဝဥပပကခာမပျုထာ်းပ ကာင််း ပဖာ်မပပန
သည်။ ထိမိုေ့ ပင် အသစ်ဖွဲ့ွ စည််းလိိုကပ
် သာ “နိိုငင
် ပ
ံ တာ်စီြအ
ံ ိုပ်ချျုပ်ပရ်းပကာင်စီ” သည် တပ်ြပတာ်ကာကွယပ
် ရ်း
ဦ်းစီ်းချျုပ်ြှ တာဝန်ယထိန််းချျုပ်ထာ်းမခင််းမဖစ်ခပီ်း လြ််းပ ကာင််းြှန်ကန်ြှုြရှိပပ။ အြျိျု်းသာ်းဒီြက
ိို ပရ်းစီအဖွွဲ့ချျုပ်
(NLD) သည် စစ်တပ်နင
ှ ်

က်နွယပ
် သာနိင
ို ်ငပ
ံ ရ်းပါတီမဖစ်သည် မပည်ပထာင်စိုကကံခိင
ို ်ပရ်းနှင်ဖွံွဲ့ခဖိျု်းပရ်းပါတီ (USDP)

ကိို မပည်သလထို၏ပရ်းချယ်တင်ပမြာက်ြှုမဖင် အမပတ်အသတ်အနိင
ို ်ရရှိထာ်းမခင််းကိို ပလ်းစာ်းလက်ခရ
ံ န် လိိုအပ်ပါ
သည်။
မြန်ြာနိိုငင
် ံနှင် ကြဘာတစ်ဝြ
ှ ််းလံို်းတွင်ပနထိင
ို ် ကသြျာ်းသည် ဤသတင််းထွကပ
် ပေါ်လာြှုပ ကာင် အံ သတစ်ကကီ်း
မဖစ်ခရ ကသည်။ သိပ
ိုေ့ သာ်လည််း ကျွန်ိုပ်တအ
ိိုေ့ ပနမဖင် ၂၀၀၈ ဖွွဲ့စည််းပံို အပမခခံဥပပဒသည် တပ်ြပတာ်အာ်း ဒီြက
ိို
ပရစီနည််းကျပရ်းချယ်တင်ပမြာက်ထာ်းပသာ အစိို်းရထံြှ အာဏာသိြ််းခွငက
် ိိုပပ်းထာ်းပ ကာင််း အြှတ်ရပနရန် လိို
သည်။ ယခင်နစ
ှ ်ြျာ်း၌ KHRG အပါအဝင် ကိုလသြဂ္ဂြစ်ရင
ှ ်ြျာ်း၊ အစိို်းရြဟိုတပ
် သာအဖွွဲ့အစည််းြျာ်းနှင် အမခာ်း
ပသာအရပ်ဖက်အဖွွဲ့အစည််းြျာ်းနှင်အတ ၂၀၀၈ ဖွွဲ့စည််းပံိုအပမခခံဥပပဒကိိုမပင်

င်ခပီ်း အစိို်းရ၏လိုပ်ပိိုင်ခွငအ
် ာ

ဏာအပပေါ် စစ်တပ်ြှချျုပ်ချယ်မခင််းြျာ်းကိိုကနေ့်သတ်နင
ိို ်ရန်အတွက် အကကံမပျုခ ကသည်။ ဤကသိပ
ိုေ့ သာမပျုမပင်
ပမပာင််းလြှုအတွက် ကကိျု်းစာ်းအာ်းထိုတ်ြှုြျာ်းကိို တပ်ြပတာ်နင
ှ ် USDP တိိုြ
ေ့ ှကနေ့က
် က
ွ ်ခ ကသည်။ ဤအပမခအပန
သည်အသစ်ဖွွဲ့စည််းလိိုကသ
် ည် လာြည်စစ်အစိို်းရ၏ပံိုရိပက
် ိိုပဖာ်မပပနသည်။ ဖွွဲ့စည််းပံိုအပမခခံဥပပဒအရတပ်ြ
ပတာ်သည် နိင
ို ်ငပ
ံ တာ်၏အ ပရ်းအပပေါ်အပမခအပနကိို တစ်နှစအ
် တွင််းတည်ခငိြ်ပအာင် လိုပ်ပ

ာင်ပပ်းရန်တာဝန်

ရှိခပီ်း ပရ်းပကာက်ပအာ်းအသစ်
ွ
မပန်လည်ကျင််းပြည်ဟို ကတိကဝတ်မပျုထာ်းပသာ်လည််း ထိိုပရ်းပကာက်ပွသည်
လွှတ်လပ်၍ြ တြှုရိြ
ှ ည်ြဟိုတ်သမဖင် တပ်ြပတာ်ပပ်းထာ်းပသာကတိသည် အဓိပပယ်ြပ ကာင််း KHRG ြှ ပကာက်
ချက်ချပါသည်။

စစ်တပ်အာဏာသိြ််းမခင််းသည် ဖွွဲ့စည််းပံအ
ို ပမခခံဥပပဒ
တစ်ရပ်မဖစ်သည်အမပင်

င
ိို ်ရာအကာအကွယပ
် ပ်းထာ်းြှုပ ကာင်မဖစ်ရပသာ လိုပ်ရပ်

နိင
ို င
် ံအတွင််းတပ်ြပတာ်၏ကျ ်းလွန်ြှုြျာ်းကိိုမပစ်ဒဏ်ြှ

ကင််းလွတ်မခင််းအစဉ်အလာကိို

သတိပပ်းမခင််းတစ်ခလ
ို ည််းမဖစ်သည်။ အထ်းသမဖင် စစ်အာဏာရှင်၏အိုပ်ချျုပ်ြပ
ှု အာက်တင
ွ ် လူ့အခွင်အပရ်းချိျု်း
ပဖာက်ခရ
ံ ခပီ်းြျာ်းစွာနစ်နှော

်းံို ရံှု်းခ ကရ သည် တိိုင််းရင််းသာ်းလနည််းစိုြျာ်း အတွက် တပ်ြပတာ်၏ မပစ်ဒဏ်ကင််း

လွှတ်ခင
ွ ်သည် လက်ပတွွဲ့ခံစာ်းပနရပသာ အရာတစ်ခမို ဖစ်သည်။ KHRG ၏လှုပ်ရှာ်းြှုနယ်ပမြအတွင််းရှိ ရာသာ်းြျာ်း
သည် စစ်ပွနှင် တရာ်းြ တြှုြရှိမခင််းြျာ်းအာ်း

ယ်စိုနစ
ှ ်ြျာ်းစွာ ရင်

င
ိို ်ကကံျုပတွွဲ့လာ ကသည်။ လွန်ခပသာလ

အနည််းငယ်အတွင််း တပ်ြပတာ်ြှ တစ်နင
ိို င
် ံလို်းံ ပစ် ခတ် တိိုက်ခက
ိို ်ြှုရပ်စပရ်း (NCA) ကတိကဝတ်ြျာ်းကိို လံို်းဝ
ဥပပကခာမပျုမခင််းသည် ခငိြ််းချြ််းပရ်းလြ််းစဉ်ကိို လံို်းဝရပ် တနေ့ပ
် စခခပီ်း ပဋိပကခြျာ်းကိို ပိြ
ို ိိုမပင််းထန်ပစခသည်။ ကရင်
မပည်နယ်၏ အပရှွဲ့ပမြာက်ဘက်အနီ်းအနှော်းရှိ ပကျ်းရာြျာ်းတွင် တပ်ြပတာ်ြှလက်နက်ကကီ်းြျာ်းပစ်ခတ်မခင််းနှင်
တပ်ြပတာ်နှင် KNLA တိိုေ့ ကာ်းတိိုကပ
် ွ ြျာ်းပိိုြိိုမပင််းထန် လာမခင််းပ ကာင် ရာသာ်း ၅၀၀၀ ခနေ့်သည်လက်ရှိထွကပ
် မပ်း
တိြ််းပရှာင်ပန ကရသည်။ ထိအ
ိုေ့ မပင် အစီရင်ခံချက်ြျာ်း အရ လသာ်းချင််းစာနှောပထာက်ထာ်းြှု
ပံနှင် လြှုကယ်

ိိုင်ရာ အပထာက်အ

ယ်ပရ်းအဖွွဲ့အစည််းြျာ်းကိို ထွကပ
် မပ်းတိြ််းပရှာင်သညပ
် နရာြျာ်းနှင် မပည်တွင််းပရွဲ့ပမပာင််းပန

ထိိုင်သ (IDP) ြျာ်းကိအ
ို ပထာက်အပံပပ်းရန်အတွက် သွာ်းရာတွင် တပ်ြပတာ်ြှ ပိတ်ပင်တာ်း

ီ်းထာ်းပါသည်။

ယ်စိုနစ
ှ ပ
် ပါင််းြျာ်းစွာပသာအပတွွဲ့အကကံျုအရ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပအာက်တွင် မြန်ြာနိိုငင
် ံအတွင််းရှိ တိင
ို ််းရင််း
သာ်းလနည််းစိုြျာ်းအတွက်

ခငိြ််းချြ််းြှုရှိြည်ြဟိုတပ
် ကာင််း

ကိသ
ို ိနင
ိို ်သည်။

တိိုင််းမပည်ကိိုလွှြ််းြိို်းပနပသာအ

ပ ကာက်တရာ်းြျာ်း၊ တိင
ို ််းရင််းသာ်းပဒသြျာ်းရှိပဋိပကခြျာ်းနှင် လူ့အခွင် အပရ်းချိျု်းပဖာက်ြှုြျာ်းသည် ကျယ်ကျယ်
မပနေ့်မပနေ့်

က်လက်မဖစ်ပာွ ်းပနြည်သာြက ပိို၍ပင်

်းိို ရာ်းသွာ်းနိင
ို ်ပါသည်။

KHRG ြှ မြန်ြာနိင
ို ်ငတ
ံ ွင် ဒီြက
ိို ပရစီလြ််းပ ကာင််းအရပရ်းချယ်တင်ပမြာက်ထာ်းပသာအရပ်သာ်းအစိို်းရအာ်း တပ်ြ
ပတာ်ြှ နဂ္ိိုြလအတိင
ို ််းမပန်လည်ပနရာပပ်းအပ်ရန်နှင် တိိုင််းရင််းသာ်းအသိိုကအ
် ဝန််းြျာ်းအတွင််း ချိျု်းပဖာက်ကျ ်း
လွန် ြှုြျာ်း နှင် ပဋိပကခြျာ်းကိိုအ

ံို်းသတ်ရန်နင
ှ ် လက်ရဖ
ှိ ြ််း

ီ်းချျုပ်ပနှှောင်ထာ်းသအာ်းလံို်းတိအ
ိုေ့ ာ်း လွှတ်ပပ်းမခင််း

မဖင် ဒီြက
ိို ပရစီနှင် လူ့အခွငအ
် ပရ်းကိို နိိုငင
် တ
ံ ကာစံချိန်စန
ံ ှုန််းြျာ်းနှင်အညီ ပလ်းစာ်းလိက
ို ်နှောရန် ပတာင််း
ပါသည်။
က်သွယ်ရန်
ပနှော်ထ်းထ်း- +66 (0) 87-205-1856
ပစာလင််းထက် - +66 (0) 909-487-236

ိိုအပ်

