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 မြန်ြာနုိင်ငံသည် ဆယ်စုနှစ်ပပါင်းြျားစွာ မပည် 

တွင်းစစ်နှင့်  ငငိတွယ်ခ့ဲရသည်။  နှစ်ပပါင်း  ၇၀ ပျျာ်မပည် တွင်း

စစ်တပျှောျ်   စစ်အာဏာရှင်ြျားသည်  အရပ်သားမပည်

သူြျားအပပါ် ထိန်းချု ပ်သည့် ဗျူ ဟာြျားချြှတ်ျျင့်သံုးခ့ဲ

သည်။  ၁၉၆၂  ခုနှစ်တွင် စစ်တပ်ြှ ပထြဆံုးအကျိြ် အာ 

ဏာ သိြ်းခ့ဲငပီးပနာျ်  တပါတီ အာဏာရှင်စနစ်ျုိ ဖန်တီး

၍တုိင်းမပည်ျုိ အုပ်ချု ပ်ခ့ဲသည်။ ၁၉၈၈ခုနှစ်  အပထွပထွ

အပရးပတာ်ပံုကျီးပြျာင့် ၂၆ နှစ်ပျျာ် စစ်ဗုိျ်ချု ပ်ြျား

အုပ်ချု ပ်ခ့ဲသည့် မြန်ြာ့နည်းမြန်ြာ့ဟန် ဆုိရှယ်ျစ်စနစ်

ကျီး နိဂံုးချု ပ်သွားခ့ဲသည်။ တဖန် ၁၉၈၈  ခုနှစ်တွင် စစ်တပ်

ြှ အာဏာသိြ်းငပီး  ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ  တုိင်းမပည်ျုိအုပ် 

ချု ပ်ခ့ဲသည်။  ထ့ုိ ပနာျ် ၂၀၁၀ ပရေးပျာျ်အငပီး သြ္မတ

ဦးသိန်းစိန် အာဏာရျာခ့ဲသည်။ မြန်ြာစစ်ဗုိျ်ချု ပ်ြျား 

သည် ၎င်းတ့ုိ အားဆန့်  ျျင်တွန်းျှန်သည့်  မပည်သူြျား

အပပါ်အြျြ်းဖျ် ငဖိုခွင်းငပီး တုိင်းရင်းသားြျားအပပါ် 

ျည်း ြသဇာျွှြ်းြုိးနုိင်ရန် အခုိင်အြာ ျုပ်ပဆာင်ပဆာင်

 ခ့ဲသည်။   အြျ ိုးသားဒီြုိျပရစီ  အဖဲွ့ချု ပ်သည်  ၂၀၁၅  ခု

နှစ်ပရေးပျာျ်ပဲွတွင်  အမပတ်အသတ်  ပအာင်မြင်ခ့ဲပသာ်

 ျည်း စစ်တပ်ြှာ  အရပ်သားအစုိးရနှင့်  အာဏာခဲွပေယူ 

ရန် အမပင်းအထန်  ကျိုးပြ်းခ့ဲငပီး ျူ့အခွင့်အပရးချ ိုးပဖာျ်

ြှုြျားျုိ ပံုြှန်ချ ိုးပဖာျ် ျှေျ်ရိှသည်။ နုိင်ငံတျာြှ ရှုံ့ချ

ပမပာ ဆုိပနပသာ်ျည်း မြန်ြာစစ်အာဏာရှင်တို့သည်၎င်း

တို့ျျူးျွန်ခဲ့သည့် မပစ်ြှုြျားအတွျ် တာေန်ယူ၊ တာ 

ေန်ခံြှုြရှိပပ။ စစ်တပ်ြှ ြူြျြ်းပရးဆွဲခဲ့သည့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ 

စည်းပုံ  အပမခခံဥပပဒသည်  စစ်တပ်အတွျ်  ရျ်ရျ်

 စျ်စျ် အြျြ်းဖျ်ခွင့်နှင့်  အရပ်သား မပည်သူြျား

အပပါ် ျူ့အခွင့်အပရးချ ိုးပဖာျ်သည့် စစ်သားြျား 

အား ျွတ်ငငိြ်းချြ်းသာခွင့် ပပးထားသည်။ ၂၀၂၁ ခု နှစ်

တွင် ြတရား အာဏာရယူထားသူ အြျားစုြှာ မြန်ြာ

စစ်တပ်ြှ တပ်ြှူးြျားမဖစ်သည်။ နှစ်ပပါင်း ၇၀ ပျျာ်

ျာျအတွင်း တပ်ြပတာ်ြှ တိုင်းမပည် အာဏာျို 

ထိန်းချုပ်ရန် ကျိုးပြ်းရာတွင် ပထာင်နှင့် ချအီသတ်ခံရ

သည့် မပည်သူြျားအတွျ် အဓိပ္ပါယ်ရှိပသာ အသွင်ျူး 

ပမပာင်းပရးျာျဆိုင်ရာ  တရားြှေတြှု   ရှာပဖွနိုင်ြည့် 

နည်းျြ်းြျားျို ဟန့်တား ပိတ်ပင်ထား သည်။ 

 မြန်ြာစစ်အာဏာရှင်တို့၏ အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်

ပရးစနစ် ပနာျ်ပိုင်း ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အြျ ိုးသားဒီြိုျ

ပရစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ျ စစ်တပ် ပျျာပထာျ်ပနာျ်ခံ

မပုထားသည့် ကျံ့ခိုင်ပရးနှင့် ဖွံ့ငဖိုးတိုးတျ်ပရးပါတီ

(USDP) အား ြဲအမပတ်အသတ်မဖင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ 

ျွတ်ျပ်ပရးဗိသုျာ ဗိုျ်ချုပ်ပအာင်ဆန်း၏ သြီးမဖစ်

 ငပီး ပနအိြ်အျျယ်ချုပ်မဖင့် နှစ်ပပါင်းြျားစွာ ပနခဲ့ရသူ

 NLD ပခါင်းပဆာင် ပဒါ်ပအာင်ဆန်းစုြျည်နှင့် အမပင်း 

အထန်ဖိနှိပ်ခံခဲ့ရသည့် NLD ပါတီေင်ြျားအတွျ်ပအာင် 

ပွဲမဖစ်သည်။ အရပ်သားတစိတ်တပိုင်း အစိုးရျျ်ထျ်

တွင် ဒီြိုျပရစီ အသွင်ျူးပမပာင်းပရးြှာ ပနှးပျွး

ပသာ်ျည်းတည်ငငိြ်ြှုရှိသည်။ ပရေးပျာျ်တင်ပမြောျ်

 မခင်းခံရသူ  ြဟုတ်သည့် စစ်တပ်ြှ  ျိုယ်စားျှယ် ၂၅

 ရာခိုင်နှုန်းသည် ျွှတ်ပတာ်ျိုယ်စားျှယ်ြျားအမဖစ် 
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ျွှတ်ပတာ်တွင် တျ်ပရာျ်နိုင်ပသာ ဖွဲ့စည်းပုံအပမခခံ 

ဥပပဒပြျာင့်   ဗီတိုအာဏာရထားသည့်   စစ်တပ်ရှိပန 

သည့်အတွျ် ဥပပဒမပုပရး အထူးသမဖင့် စည်းပုံအပမခခံ

ဥပပဒျို မပင်ဆင်ရာတွင် အချ်အခဲ စိန်ပခါ်ြှုြျားမဖင့် 

ကျုံပတွ့ရသည်။ 

 NLD ၏ ပထြသျ်တြ်းတွင် မပည်သူအြျားစု 

ပြှော်ျင့်ချျ်နှင့် မပည့်ြီ ျိုျ်ညီြှုြရှိသည်ြှာ မငင်းဆို

၍ြရပပ။ ယခင်ျ ဗြာ အုပ်စိုးသူြျား၏ ဖိနှိပ်ချုပ်မခယ်

ြှုြျားပနာျ် တိုင်းရင်းသားြျားျ ၎င်းတို့၏ ရုန်းျန်

ျှုပ်ရှားခဲ့ရြှုြျားျို NLD အစိုးရထံြှ အသိအြှတ်မပုြှု

ရရှိြည်ဟု ပြှော်ျင့်ခဲ့ ပသာ်ျည်း ပါတီအပနမဖင့် ျတိ

မပုထားသည့် ငငိြ်းချြ်းပရးနှင့် မပန်ျည်သင့်မြတ်ပရး

ျုပ်ငန်းြျား ပဆာင်ရေျ်ရန် ပျျ်ျွျ်ခဲ့သည်။ 

 NLD အစိုးရျျ်ထျ်တွင် မြန်ြာနိုင်ငံ၏

ျူြှုပရး စီးပွားပရးနှင့် နိုင်ငံပရးျိစ္စြျားျို ထိန်း 

ပျျာင်းျြ်းညွှန်ရန် ကျိုးပြ်းရာတွင် ပဒါ်ပအာင်ဆန်း

စုြျည်၏ ျုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ပါတီ၏ ဆုံးမဖတ်ချျ်ြျား

ပျျာ့ပါး ထိခိုျ်ပစရန် စစ်တပ်အပနမဖင့် အခွင့်သင့်

တိုင်း ပဆာင်ရေျ်ခဲ့သည်။ NLD ၏ ပရေးပျာျ်ပွဲ ပအာင်

နိုင်ပရး စည်းရုံးျှုပ်ရှားြှုြျားအငပီး ၂၀၂၀ နိုေင်ဘာ ပရေး 

ပျာျ်ပွဲျို အကျီးအ ျျယ်ပအာင်မြင်ခဲ့သည်။ မြန်ြာ

စစ်တပ်အတွျ်ြူ NLD ပါတီ ထိုသို့ ပအာင်မြင်ြှုအပပါ် 

ဉာဏ်ြြီပဲ ျျ်ခံ၍ြရမဖစ်ျာ  တစုံတခု ျုပ်ပဆာင်

ရန် မပင်ဆင်ခဲ့သည်။

 ပါတီြန်အသစ်ပခါ်ယူရန် စိုင်းမပင်းပနစဥ်ြှာ

ပင် ပရေးပျာျ်ပွဲ ြသြာြှုြျားရှိသည်ဟု အပြျာင်းမပ

ျာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပဖပဖာ်ေါရီျ ၁ ရျ်ပန့ နံနျ်ပစာပစာ

တွင် စစ်တပ်ြှ အာဏာသိြ်းခဲ့သည်။ ဗိုျ်ချုပ်ြှူးကျီး 

ြင်းပအာင်ျှိုင် ဦးပဆာင်၍ NLD ျိုမဖုတ်ချငပီးအဆင့်

မြင့် ပါတီေင်ြျားျိုဖြ်းဆီးခဲ့ျာ စစ်တပ်အျျဉ်းစခန်း

ြျားတွင် ထိန်းသိြ်းထားသည်။ ပနာျ်တရျ်တွင်NLD

 ြှ ခန့်အပ်ထားသည့်  ေန်ကျီးနှင့်  ဒုတိယေန်ကျီး ၂၄ ဦး

အား ဖယ်ရှားခဲ့ငပီး ဘဏ္ဍာပရး၊ ျျန်းြာပရး၊ မပည်ထဲပရး

နှင့် နိုင်ငံမခားပရးအပါအေင်ပနရာ ၁၁ ပနရာအား အစား 

ထိုးခန့်အပ်ပြျာင်း   အာဏာသိြ်း    စစ်တပ်ြှပြျမငာ

ခဲ့သည်၁။ ဒီြိုျပရစီနည်း ျျ ပရေးပျာျ်ခံရသည့်

ျွှတ်ပတာ်အြတ်ြျားြှာ ၎င်းတို့၏ ျုံခခုံပရးအတွျ်

စစ်အာဏာရှင် တပ်ဖွဲ့ြျား၏ ဖြ်းဆီးမခင်း ြခံရပစရန် 

ပရှာင်တိြ်း    ပုန်းပအာင်းြျရသည်။    ျ အနည်းငယ်

အြျာတွင် NLD ၏ ပရေးပျာျ်ပွဲ ပအာင်မြင်ြှုျိုဖျျ် 

သိြ်းပြျာင်း စစ်အာဏာရှင်ြျားျ ထုတ်မပန်ခဲ့သည၂်။ 

 စစ်အာဏာရှင်တို့၏ ပြျာျ်ြျ်ဖွယ် အြျြ်း 

ဖျ်ငဖိုခွင်းြှုြျား  ြျားြှပင် မပည်သူျူထုြှာ အပမပာင်း

 အျဲအတွျ် စံမပုရပျာျ်ပအာင် ညီညွတ်စွာမဖင့် စစ်

အာဏာသိြ်းြှုျို ဆန့်ျျင်ခဲ့ြျသည်။ မပည်ပထာင်စု

ျွှတ်ပတာ် ျိုယ်စားမပုပျာ်ြတီ (CRPH) ြှ ဦးပဆာင်

ငပီး အြျ ိုးသားညီညွတ်ပရးအစိုးရ (NUG) အား ၂၀၂၁ ခု

နှစ် ဧငပီျတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ NUG တွင် ၂၀၂၀နိုေင်ဘာ

ပရေးပျာျ်ပွဲအနိုင်ရ ျွှတ်ပတာ် ျိုယ်စားျှယ်ြျားနှင့်

 နှစ်ပပါင်းြျားစွာ ျူ့အခွင့်အပရးျို စည်းရုံး တိုျ်တွန်း

ျှုံ့ပဆာ်သူြျားမဖင့်  ပပါင်းစပ်ဖွဲ့ စည်းထားသည်။ NUG  

ဖွဲ့စည်းငပီးသည့်ပနာျ် NLD  အစိုးရျျ်ထျ် ပရေး

 ပျာျ်ခံ  ျွှတ်ပတာ်ျိုယ်စား  ျှယ်ြျားအပနမဖင့်

၁။ “Myanmar coup: Aung San Suu Kyi detained as military seizes control,” BBC, 1 February 2021,  
၂။  “Myanmar Junta Officially Annuls NLD’s 2020 Election Win,” The Irrawaddy, 27 July 2021
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အတိတ်တွင်  ြပဆာင်ရေျ်နိုင်ြှုြျား အထူးသမဖင့်ရို 

ဟင်ဂျာအပရးနှင့် ပတ်သျ်ငပီး တုန့်မပန်ြှုနည်းပါးသည့်

အပပါ် ေန်ခံထွျ်ဆိုြျသည်၃။ ထို့အမပင် NUG သည် 

တိုင်းမပည်တွင်း ကျီးထွားျာသည့်ခုခံပရးျှုပ်ရှာြှုြျား

ျို အားပပးျူညီငပီး နိုင်ငံတျာ အသိုင်းအေိုင်းနှင့် 

အပရှ့ ပတာင်အာရှ နိုင်ငံြျားအဖွဲ့ (ASEAN) ျဲ့သို့ အဖွဲ့

အစည်းြျားထံြှ  တရားေင် အသိ အြှတ်မပုြှုျို  ရှာပဖွ

ပနသည်။  စစ်အာဏာရှင်တို့အား ဆန့်ျျင်သည့်  အဖွဲ့

အစည်းြျား  ြျားမပားျာသည့်အတွျ်  တုန့်မပန်သည့်

အ ပနမဖင့်  NUG, CRHP နှင့် ခုခံရင် ဆိုင်  တိုျ်ပွဲေင်ပန

သည့် အဖွဲ့ြျားအား  “အြျြ်းဖျ် အဖွဲ့ အစည်းြျား” ၄  

မဖစ် သည်ဟု စစ်တပ်ြှ သတ်ြှတ်ခဲ့သည်။ 

 အြျြ်းဖျ်တိုျ်ဖျျ်ပရးဥပပဒအရ ြည်သူြ

 ဆို အဆိုပါအဖွဲ့ြျားနှင့် ဆျ်စပ်ြှုရှိသည်ဟု သံသ ယရှိ

ငပီး မပစ်ဒဏ်စီရင်ခံရပါျ ပထာင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် ချြှတ်ခံရ

ြည်မဖစ်သည၅်။ စစ်တပ်အပနမဖင့် ၎င်းတို့ အာဏာသိြ်း

ြှုအပပါ် ဆန့်ျျင်စိန်ပခါ်ျိြ့်ြည်ြဟုတ်ဟု ယူဆခဲ့

ပသာ်ျည်း ဒီြိုျပရစီ ျိုျားငပီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်

ျို ဆန့်ျျင်သည့် အဖွဲ့အစည်းြျား ဆျ်ျျ်ပပါ်

ပပါျ်ျှေျ်ရှိငပီး ၎င်းတို့အား ဆန့်ျျင်ပြျာင်း အတိ 

အျင်း သျ်ပသမပပနမခင်းပင်မဖစ်သည်။ 

 မြန်ြာနိုင်ငံသည် သဘာေ သယံဇာတြျ ိုးစုံ

ပပါြျားကျယ်ေသည့် နိုင်ငံမဖစ်ပသာ်ျည်း အာဏာနှင့်

အျျ ိုးအမြတ်ရျိုြှုတို့ပြျာင့် နိုင်ငံပရးအရ သပဘာ 

ထားျွဲသူြျားအား အချနိ်ျုန် အချည်းနှီး မဖစ်ပစပသာ

အာဏာရှင်တို့ြှ ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ျူ့အခွင့်အပရး

ြှတ်တြ်းျွန်ရျ် (မြန်ြာနိုင်ငံ) ြှ ယခုထုတ်မပန်သည့်

ယခု အစီရင်ခံစာငယ်တွင် မြန်ြာ စစ်ဗိုျ်ချုပ်ြျားျ 

တိုင်းမပည်ျို  စစ်အင်အားတိုးချဲ့၍  ြည်သို့  ဒီြိုျပရ

စီ အသွင် ျူးပမပာင်းပရးျုိ   ကျိုးျိုင်ချယ်ျှယ်ငပီး

အဓိပ္ပါယ်ရှိသည့် ငငိြ်းချြ်းပရးနှင့် မပန်ျည်သင့်မြတ်

ပရးျုပ်ငန်းြျားျို ျြ်းပချာ်ပစခဲ့သည်ျို ပျ့ျာ 

ပဖာ်ထုတ် တင်မပထားပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပဖပဖာ်ေါရီ

 ၁ ရျ် အာဏာသိြ်းချနိ်ြှစငပီး မဖစ်ပွားခဲ့သည့် 

အမဖစ်အပျျ်ြျားျို သုံးသပ်ရာတွင် စစ်အာဏာရှင်တို့

ြှအာဏာသိြ်းရမခင်းျို ြည်သို့ပင် ျာျွယ်ပမပာဆို

ပနပသာ်ျည်း ၎င်းတို့သည် ြည်သည့် ဒီြိုျပရစီပုံစံ

ျိုြှ စိတ်ြေင်စားဘဲ၊ အမပစ်ြဲ့ မပည်သူ ြျားအား ထိခိုျ်

နစ်နာပစျှေျ် တိုင်းမပည်၏ အျျ ိုးစီးပွားြျားျို ၎င်း

တို့ ကျယ်ေချြ်း သာြှုအ တွျ်သာ ျာျွယ် ထိန်းသိြ်း

ရန် ပို၍ဆန္ဒရှိသည်ျို သျ်ပသမပပနသည်။ 

 

၃။  “Junta Brutality Gives Myanmar’s Majority a Taste of Ethnic Minorities’ Plight,” Radio Free Asia, 23 April 2021 and “Myanmar National Unity 
Government Minister Acknowledges Rohingya Persecution and Offers Apology,” Fortify Rights, 22 April 2021

၄။ “Myanmar Junta Declares National Unity Government, CRPH, Defense Forces as ‘Terrorist’ Groups,” The Irrawaddy, 10 May 2021
၅။ Ibid
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 နှစ်ပပါင်း ၇၀ ပျျာ် အရပ်သားမပည်သူြျားနှင့်

တိုင်းရင်းသား ျျ်နျ်ျိုင် ပတာ်ျှန်ပရးအဖွဲ့ြျား 

(EAOs)အပပါ် အကျိြ်ကျိြ် ထိုးစစ်ဆင်တိုျ်ခိုျ်သည့်

သြိုင်းပြျာင်းအရ မြန်ြာ စစ်အာဏာရှင်ြျားသည် 

မပည်တွင်းစစ်နှင့်   ျျွြ်းေင်သူြျား  မဖစ်သည်။   စစ်ဗိုျ်

ချုပ်ြျားနှင့် ၎င်းတို့၏ပနာျ်ျိုျ် စစ်သားြျားသည်

စစ်တပ်၏ အာဏာနှင့် ျုပ်ပိုင်ခွင့်ျို ထိပါးငခိြ်းပမခာျ် 

စိန်ပခါ်သူ မပည်သူြျားအား အရှျ်ြဲ့စွာ ဂရုြစိုျ်အပျး 

ြထားပဲ ျျ်နျ်မဖင့် ြဆုိင်းြတွပမဖရှင်း၍တပ်ြပတာ်ဆုိ

သည့် အဖဲွ့အစည်းျုိ ျာျွယ်ြျသည်။ သပဘာထား

ျွဲသူ   မပည်သူြျားြှာ  ခုခံပတာ်ျှန်သူြျား သို့ ြဟုတ်

စစ်တပ်၏ ငပိုင်ဘျ် နိုင်ငံပရးပါတီြျားနှင့် ဆျ်စပ်

ြှုြရှိျှေင်ပသာ်ြှ သျ်ပသြမပနိုင်သည့် သံသယနှင့် 

ျူြျ ိုးပရးအမြင် သျ်သျ်မဖင့် စစ်အာဏာ ရှင်တပ်ဖွဲ့

ြှ စစ်သားြျား၏ အညောအ တာျင်းြဲ့စွာ ျျ်နျ်မဖင့် 

ငဖိုခွင်းမခင်းခံရသည်။ 

 စစ်အာဏာသိြ်းမခင်းသည် ပအာင်မြင်မခင်းြရှိ

ပပ။ ပနရာအပတာ်ြျားြျားတွင် မပည်သူြျားျပတာ်

ျှန်သည့် စိတ်ဓာတ်မဖင့် စစ်အာဏာရှင်တို့၏ အာဏာ 

အဓြ္မရယူမခင်းျို ဆန့်ျျင်ပယ်ချခဲ့ြျသည်။ တိုင်းမပည်

နှင့်အေှန်း သိန်းနှင့် သန်းနှင့်ချသီည့်  ျူထုျစ တင်ခဲ့

သည့်  ပနွဦးပတာ်ျှန်ပရးသည် စစ်တပ်တွင်း ြှ စစ်သား

ြျားြကျုံဖူးပျာျ်သည့် အပရအတွျ်မဖင့် ဘျ်

ပမပာင်းခိုျှုံျာပစရန် ပစ့ပဆာ်နိုင်ခဲ့သည်၆။ ဇွန်ျ ျုန်

တွင်  ခန့်ြှန်းပမခ စစ်သား  ၈၀၀  သည် ၎င်းတို့တပ်

စခန်းြျားျို  စွန့်ခွာခဲ့ြျငပီး ြသဂုတ်ျ ျုန်တွင်အပရ 

အတွျ်ြှာ  နှစ်ဆခန့်မြင့်တျ်ခဲ့ငပီး  ၁၅၀၀   ခန့်ရှိ ျာ

သည်၇။ စျ်တင်ဘာျတွင် စစ်အာဏာရှင်တို့ဘျ်ြှ

ဘျ်ပမပာင်းခိုျှုံျာသူ ပန့စဉ် ၂၃ ဦးြှ ၃၇ ဦး သို့ တိုး

ျာသည်၈။ အြျားစုြှာ ျျ်နျ်ြဲ့အမပစ်ြဲ့ အရပ်သား

မပည်သူြျားအား အမပင်းအထန် အြျြ်း ဖျ်ငဖိုခွင်းခိုင်း

သမဖင့် တပ်ျို စွန့်ခွာျာြျသူြျားမဖစ်သည်။ 

 ဆန္ဒမပပွဲြျား ကျီးြား ြျားမပားျာသည့်

ပဖပဖာ်ေါရီ၊  ြတ်နှင့် ဧငပီျတို့တွင်  အပမခအပနျို

ပစာင့်စား ပနခဲ့ငပီးပနာျ် အျျင်အမြန်မဖင့် အင်အား

အျုံးအရင်းသုံးငဖိုခွင်းခဲ့သည်။ ပဖပဖာ်ေါရီျ ၉ ရျ် 

၆။ “Atrocious Myanmar Army at Risk of Splitting: Army Defectors,” The Irrawaddy, 28 August 2021 
၇။ “Around 1500 soldiers have defected and joined the Civil Disobedience Movement since the coup,” Myanmar Now, 17 August 2021
၈။ “Number of Police Joining CDM,”  ည်သူ့ရင်ခွင် - People's Embrace, 15 September 2021
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ပန့တွင်ပနမပည်ပတာ်၌ ဦးပခါင်းျို ပသနတ်မဖင့်ပစ်ခတ်

ခံရငပီး ပသဆုံးခဲ့သည့် အသျ် ၁၉ နှစ်အရေယ် ြသွဲ့သွဲ့

ခိုင်ြှာ အာဏာသိြ်းငပီးပနာျ် ပထြဆုံး ပသဆုံးခဲ့ရ

သည့် အရပ်သားမဖစ်သည၉်။ သူြ ပသဆုံးခဲ့ရငပီးပနာျ် 

အနည်းဆုံး ျပျး ၇၅ ဦး အပါအေင် ျူ ၁၀၀၀ ပျျာ်

အသျ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရငပီး အချ ို ့ြှာ ၎င်းတို့၏ ပနအိြ်တွင်ပင် 

ပစ်ခတ်ခံရ၍ ပသဆုံးခဲ့ရမခင်းမဖစ်သည၁်၀။ 

 ဆန္ဒမပပွဲြျား အင်အား ကျီးထွားြျားမပားခဲ့

သည့် ပဖပဖာ်ေါရီ၊ ြတ်နှင့် ဧငပီျတို့တွင် စစ်သားြျား

ျျျည်အစစ်၊ ရာဘာျျည်ဆံ၊ ြျျ်ရည်ယိုဗုံးတို့ 

အသုံးမပု၍ အြျြ်းဖျ်ငဖိုခွင်းခဲ့ငပီး  ဆန္ဒမပသူြျား နှင့်

ပရှးဦးသူနာမပုသူြျားအား ရိုျ်နှျ်ခဲ့သည်။ ငြို့ကျီးမပ

 ကျီးြျားမဖစ်သည့် ရန်ျုန်၊ ြန္တပျး၊ ပတာင်ကျီး (ရှြ်း

မပည်)၊ မြစ်ကျီးနာ (ျချင်)၊ ဟားခါး (ချင်းမပည်) နှင့်

တမခားပဒသြျားရှိ ျြ်းြျားပပါ်တွင် စစ်သားအင်အား

အြျားအမပားမဖင့် ဆန္ဒမပသူြျားအား အြျဖြ်းဖျ်ငဖို

ခွင်းခဲ့သည်။ သတင်းသြားြျားြှာျည်း ဖြ်းဆီးခံရ

ငပီး ရဲျားြျားပပါ်သို့ ပစ်ြတင်ြီ ၎င်းတို့အား ျိုယ်ထိ 

ျျ်ပရာျ် ရိုျ်နှျ် ထိုးကျိတ်ြျသည်။ 

 အမပင်းအထန် နှိပ်ျွပ်ပနသည့် ျာျြျားတွင်

 နယ်ပယ်အသီးသီးြှ ပခါင်းပဆာင်ြျားသည် ြတရား ြှု

ျို ရင်ဆိုင်တုန့်မပန်ြျသည်။ ျချင်မပည်နယ် မြစ်ကျီး

နားြှ ျျ်သိုျစ် သီျရှင်တပါးသည် တဦးအပါအေင်

မဖစ်ငပီး စစ်သားနှင့် ရဲြျားျို ဆန္ဒမပသူြျားအား ပစ်ခတ်

မခင်းြမပုရန် ြပတောရပ်ခံခဲ့သည်၁၁။ သို့ပသာ်ျည်းစစ်

အာဏာရှင်တို့ြှာ ၎င်းတို့၏ အြျြ်းဖျ်ြှုျို ြရပ်တန့်

ခဲ့ပပ။ ြတ်ျ ၃၁ ရျ်ပန့ျ ရန်ျုန်တွင် ျူ ၁၃ဦး

ပသဆုံးခဲ့သည့် ငဖိုခွင်းြှုျ အာဏာသိြ်းချနိ်ြှစငပီး

ပသွး ထွျ်သံယို အြျားဆုံးပန့ထဲြှ တပန့မဖစ်သည၁်၂။

 အျျဉ်းျျပနသည့်   နိုင်ငံပရး   အျျဉ်းသားြျားျ

ျည်း စစ်အာဏာရှင်တို့၏ ြတရားြှုျို ရပ်တန့်ရန်

ပတာင်းဆိုြျသည၁်၃။ အြျြ်းဖျ်ငဖိုခွင်းြှုြျား ရှိပန

ပသာ်ျည်း ဆန္ဒမပသူြျားအား ြဟန့်တားနိုင်ဘဲ ပိုစ 

တာြျား၊  ပကျးပြျာ်သံြျားမဖင့် ရဲေံ့စွာ  ျြ်းြြျားပပါ် 

၉။ “Myanmar coup: Woman shot during anti-coup protests dies,” BBC, 19 February 2021
၁၀။ “75 children killed, 1,000 detained since Myanmar coup: UN experts,” Al Jazeera, 17 July 2021
၁၁။ “Nun begs Myanmar military police not to shoot protesters, video from northern state shows,” South China Morning Post, 28 February 2021
၁၂။ “Myanmar protests: Demonstrators killed in bloody Yangon crackdown,”  BBC, 14 March 2021
၁၃။ “Protest breaks out at prison in Myanmar's biggest city,” Bangkok Post, 23 July 2021
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ထွျ်ျာြျငပီး  ဒီြိုျပရစီရရှိပရးနှင့်  NLD  ပါတီြှ  ဒီ

ြိုျပရစီနည်းျျ ပရေးပျာျ် ခံရသူြျားအား အာဏာ

ျွှဲပပးရန် ပတာင်းဆိုြျသည်။ ပန့စဉ် ရျ်ဆျ်ပင်

ဆန္ဒမပသူ ဒါဇင်နှင့်ချ၍ီ ြတရားဖြ်းဆီး ထိန်းသိြ်းခံရ

သည်။ ညပနပိုင်းြျားတွင် ဖြ်းေရြ်းြပါသည့် ဖြ်းဆီး

ြှုြျားပြျာင့် နိုင်ငံပရးအျျဉ်းသားဦးပရျို တိုးျာ

ပစသည်။ 

 စစ်အာဏာရှင်ြျားအား ငငိြ်းချြ်းစွာ ဆန္ဒမပ

 ပတာင်းဆိုမခင်း၊ ျုျသြဂ္ဂအား အပရးယူပဆာင်ရေျ်

ရန်ပတာင်းဆိုပသာ်ျည်း ြပမဖရှင်းပပးနိုင်မခင်းနှင့် စစ် 

တပ်၏ ျျူးျွန်ြှု အတွျ် တာေန်ယူ တာ ေန်ခံခိုင်းရန် 

နိုင်ငံတျာအား တိုျ်တွန်း  ပတာင်းဆိုငပီးသည့်ပနာျ်

အရာြထင်ခဲ့သည့်အတွျ် မြန်ြာမပည်သူြျားသည်

စစ်အာဏာရှင်ြျားျို ဆန့်ျျင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ျိုယ်

ျိုယ်ျာျွယ်ရန် ပဒသဆိုင်ရာ ခုခံျာျွယ်ပရးအဖွဲ့

ြျား ဖွဲ့စည်းျာြျသည၁်၄။ စစ်အာဏာရှင်တို့အားခုခံ

တွန်းျှန်ရန်ြှအပ ပရေးချယ်စရာ ျြ်းြရှိပတာ့သည့်

 အတွျ်မဖစ်သည်။  အသျ်အရေယ်   ြပရေး၊ ျျား၊  ြ ြ

ပရေး၊ ျူြှုပရး၊ စီးပွားပရး ပနာျ်ခံ အပမခအပနြတူ သူ 

ြျားသည်    စစ်ပညာသင်ရန်အတွျ်   စစ်အာဏာသိြ်း

ြှုျို ဆန့်ျျင်သည့် ျျ်နျ်ျိုင်ပတာ်ျှန်ပရးအဖွဲ့

ြျားထံ ထွျ်ခွာသွားြျသည်။ မပည်သူ့ျာျွယ်ပရး

တပ် (PDF) ြျားအမဖစ် သိထားသည့် အဖွဲ့ြျား တိုးပွား

ျာ၍ စစ်အာဏာရှင်တို့အား ငခိြ်းပမခာျ်နိုင်ငပီး ပနာျ် 

ဆျ်တွဲအမဖစ်    စစ်ဆင်ပရးြျား   အထူးသမဖင့်   ပျျး 

ျျ်ပဒသြျားတွင် ြျားမပား မပင်းထန်ျာသည်။ 

 စစ်အာဏာရှင်တို့ ျျူးျွန်သည့် နိုင်ငံပတာ်

အဆင့် ျျူးျွန်ြှုြျားပြျာင့် အမပစ်ြဲ့မပည်သူြျား

သည် ညေဉ်းပန်းနှိပ်စျ်ခံရမခင်း၊ သတ်မဖတ်ခံရမခင်း၊ ျိင်

ပိုင်းဆိုင်ရာ ပစာ်ျားခံရြှုနှင့် ြုဒိန်းမပုျျင့် ခံရမခင်း၊ ရော

ြျား ြီးရှို့ဖျျ်ဆီးခံရမခင်း စသည့် ၏ျူ့အခွင့်အပရးချ ိုး

ပဖာျ်ြှု အြျားအမပားျို ခံြျရသည်။ တိုင်းရင်းသား

ပဒသြျားတွင် မပည်သူတို့ ြပတွ့ကျုံျိုသည့် ချ ိုးပဖာျ်

ြှုြျားျို ြျျ်ေါး ထင်ထင်ပတွ့ြျရသည့် ချ ိုးပဖာျ်ြှု

ြျားြှာ ဆျ်ျျ်မဖစ်ပပါ်ပနသည်။ စစ်အာဏာသိြ်း

ငပီး ြျား ြြျာြီတွင်ပင် နှစ်ပပါင်း ၂၀ အတွင်း ပထြ

ဆုံးအကျိြ်အမဖစ် စစ်အာဏာရှင်တို့၏ ပျပြျာင်း

ြှ တိုျ်ခိုျ်ခံရ၍ ျရင်မပည်သူ ၂၀၀၀ ခန့် ပမပးျွှား

 ပရှာင်ပုန်းြျရသည်၁၅။  ရျဒ်အပနမဖင့်  ပျျးျျ်

ပဒသပန မပည်သူ ၉၀% ပျျာ် ြူသပရာ်ခရိုင်တွင် ပရှေ့

 ပမပာင်း ထွျ်ပမပးပနရသည၁်၆။ ျရင် ပတာ်ျှန်ပရး

အဖွဲ့ြျား၏ မပန်ျည်တိုျ်ခိုျ်ြှုျို ျျ်တုန့်မပန်သည့်

အပနမဖင့် စစ်တပ်၏ မြင်မြင်သြှေ ရြ်းသြ်း ပစ်ခတ်

ဗုံးကျဲမခင်းသည် ရောသားြျားျို ပြျာျ်ရေံ့ပစသည်။

စစ်တပ်ြှ  ၂၀၂၁  ခုနှစ် ဧငပီျ ၁ ရျ်ပန့တွင်  အပစ်

အခတ် ရပ်စဲပရးျို ပြျမငာထားပသာ်ျည်း စစ်တပ်ြှ

ပင် ျရင်မပည် နယ် ပမြာျ်ပိုင်းနှင့် အပရှ့ပတာင်ပိုင်း

တို့တွင် တိုျ်ခိုျ်ပနသည်။ 

 အရပ်သား မပည်သူြျား ပနထိုင်ရာပဒသတွင်

စစ်ဆင်ပရးြျား ြျားမပားျာငပီး အထူးသမဖင့် အြျ ိုးသြီး

ြျားျို ျူသားဒိုင်းျာအမဖစ် အသုံးမပုြှုျို ျရင်

အြျ ိုးသြီးအစည်းအရုံးနှင့်  ျရင်ျူ့အခွင့်အပရးအဖွဲ့

တို့ျ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ြသဂုတ်ျတွင် အစီရင်ခံစာ ထုတ်မပန်

ခဲ့သည်၁၇။ တိုျ်ပွဲမဖစ်ပွားရာ ပဒသြျားတွင် ြုဒိန်းျျင့်ြှု

၁၄။ “Local uprisings emerge to challenge Myanmar’s army,” Reuters, 19 April 2021
၁၅။ “20,000 in Hiding in Karen State as Burma Army Airstrikes and Ground Attacks Continue to Kill Civilians,” Free Burma Rangers, 
 5 April 2021
၁၆။ “Regime airstrikes have displaced 90% of rural population in embattled Karen District,” Myanmar Now, 25 May 2021
၁၇။ “Karen Rights Groups Condemn Burma Army’s Use of Women as Human Shields Against Landmines and Attacks,” Karen Information Center, 8 

September 2021
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ျို ျျ်နျ်သဖွယ် အသုံးမပုပနသည့်အတွျ် စစ်အာ 

ဏာရှင်တို့၏   အျျဉ်းချ   ဖြ်းဆီးခံထားရသည့်  အြျ ိုး 

သြီးြျားြှာ   အန္တရာယ်အြျားအမပားနှင့်  ကျုံပတွ့ပနရ 

သည်။ 

 ချင်းမပည်နယ်ရှိ ြင်းတပ်ငြို့နယ်ြှာ စစ်အာဏာ

 သိြ်းငပီးပနာျ်  ဖွျ်ဖွျ်ညျ်ညျ်ပြျ  ဖျျ်ဆီးခံ

ရသည်။ ပဒသဆိုင်ရာ ျာျွယ်ပရးအဖွဲ့ျို ပထြဆုံး

ဖွဲ့ခဲ့သည့်အတွျ် စစ်အာဏာရှင်တို့၏ ျျယ်ျျယ်မပန့်

မပန့်နှင့် အရျ်စျ်ဆုံးငဖိုခွင်းြှုျို ခံရသည်၁၈။ ဦးပရ ၅

 ပသာင်းထျ်  နည်းပါးငပီး ချင်း ပတာင်တန်းပဒသတွင်

ပနထိုင်ြျသည့်  ၎င်းတို့၏  ခုခံြှုြှာ ချးီျျူးပျးစွား

ဖွယ်မဖစ်သည်။ တိုျ်ပွဲြျားပြျာင့် ပထာင်နှင့်ချသီည့်

အရပ်သားြျား ျွတ်ပမြာျ်ရာ ထွျ်ပမပးခိုျှုံြျရ

သည်။ မဖစ်ပွားပနသည့်  အပမခအပနပြျာင့်ျိုယ်ေန်

 ပဆာင်ြိခင်ြျားသည်   အသျ်   ရှင်သန်ပရးအတွျ်

ထွျ် ပမပးရန်ျိုအပ်ငပီး ျျန်းြာပရးပစာင့်ပရှာျ်ြှု

ျို ျျ်ျှြ်း  ြြီသည့်အတွျ်  သျ်ကျီးရေယ်အုိြျား

နှင့် ျပျးြျားအတွျ် ထိခုိျ်ြှုြျား ရိှပစသည်၁၉။  

အာဏာသိြ်းငပီးချန်ိြှစ၍      မြန်ြာစစ်  အာဏာရှင်ြျား 

သည်  အြျ ိုးသြီး ၇  ဦးနှင့်    ျပျး  ၁၄ ဦး အပါအေင်

 ချင်း တုိင်းရင်းသား ၁၀၀ ပျျာ်ျုိ   သတ်မဖတ်ခ့ဲသည်၂၀။ 

ချင်းမပည်နယ်ရှိ ပဒသခံြျားြှာ ျုံခခုံပရးအရ ေင်ပရာျ် 

စီးနင်းခံရမခင်း၊ ပရှာင်တခင် စစ်ပဆးြှုနှင့် ြိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်

ပြာ်ပတာ်ဆိုင်ျယ်အပါအေင် ပိုင်ဆိုင်ြှုြျား အသိြ်းခံရ

မခင်းျဲ့သို့ ပုဂ္ဂျိျ ျွတ်ျပ်ခွင့်နှင့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အပပါ် 

ချ ိုးပဖာျ်မခင်းခံြျရသည၂်၁။  

 အာဏာသိြ်းငပီးသည့်ပနျ် အချနိ်တိုအတွင်း

ြှာပင် ချင်းျာျွယ်ပရးတပ် (CDF) ပပါ်ထွျ်ျာငပီး 

စစ်အာဏာရှင်ြျားအား   ဆန့်ျျင်တိုျ်ခိုျ်ရန်  ျျ်

 နျ်စွဲျိုင်ခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။  CDF တို့၏  အဆိုအရ  စစ်

၁၈။ “Myanmar: The small embattled town that stood up to the army,” BBC, 22 May 2021
၁၉။ “Myanmar women give birth in jungle as military lies in wait,” Al Jazeera, 21 July 2021 
၂၀။ “Tatmadaw Killed Over 100 Civilians in Chin State,” Khonumthung News, 6 September 2021
၂၁။ “The need for urgent cross-border humanitarian response on the Western front,” Chin Human Rights Organization, 12 September 2021
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ပရှာင်  ၃၀၀၀၀ ြှ ၅၀၀၀၀ ြျားတွင်ရှိငပီး စစ်ပရှာင် 

စခန်းြျားတွင် နည်းဆုံး ျူဦးပရ  ၁၅၀၀၀ ခန့် တမဖည်း 

မဖည်းချင်း တိုးျာပနသည်။၂၂  

 စစ်အာဏာရှင်တို့အား ဆန့်ျျင်တိုျ်ခိုျ်ပန

သည့် PDF ြျားရှိရာ စစ်ျိုင်းပဒသကျီးတွင် အရပ်သား

မပည်သူြျားြှာ စစ်တပ်၏ စစ်ဆင်ပရးြျားြျားတွင်

ပိတ်ြိြျသည်။ ခုခံပရးျှုပ်ရှားြှုြျားနှင့် ဆျ်စပ်

သည့် စစ်သားြျားျို စစ်တပ်ျ ညေဉ်းပန်းနှိပ်စျ်ြျ

သည်။ ND-Burma, နိုင်ငံပရးအျျဉ်းသားြျား ျူညီ

ပစာင့် ပရှာျ်ပရးအသင်း (AAPP) နှင့် Nyan Lynn Thit 

Analytica  အဖွဲ့တို့ြှ ပတွ့ရှိ ချျ်ြှာ ျပျးအပမခစိုျ်

တပ်ရင်း ၂၂၈ အပါအေင် တပ်ြ ၄၄ နှင့် ၉၉ တို့သည် 

ဗျူဟာ သုံးခုခွဲ၍ အင်အား ၁၀၀၀ ခန့်မဖင့် ျနီငြို့နယ်

အတွင်း ရှိသြှေ ပျျးရောြျားအားျုံးနီးပါးျို စီးနင်း

တိုျ်ခိုျ်ခဲ့သည်၂၃။ အရပ်သားြျားြှာ ပတာတွင်းသို့

ြမဖစ်ြပန ထွျ်ပမပးတိြ်းပရှာင်ရငပီး စားနပ်ရိျ္ခာနှင့်

ျူသားချင်းစာနာြှုဆိုင်ရာ အျူအညီြျား ျိုအပ်ြျ

သည်။ ဇူျိုင်နှင့် ြသဂုတ်ျအြျားတွင် ျနီငြို့နယ်

အတွင်းရှိ ပျျးရောအချ ို ့တွင် ပအာ်ရီဒူးနှင့် တယ်ျီ

ပနာ ဖုန်းျိုင်းနှင့် အင်တာနျ်ျိုင်းြျားျို မဖတ်

ပတာျ်ခဲ့သည့်အတွျ် ပဒသခံြျားြှာ ျုံခခုံပရးျင်း

ြဲ့ ဆိုးရေားသည်ဟု ခံစားြျရသည၂်၄။ စစ်အာဏာရှင်

တပ်ြျားျ စစ်ျိုင်းပဒသကျီးအတွင်းရှိ ငြို့နယ်ြျားျို

 စီးနင်းရာတွင် ျျ် နျ်ကျီးြျား ပစ်ခတ်ငပီး သတင်း

အတင်းအြျပ်ရယူရန်နှင့် ပြျာျ်ျန့်ပစရန်အတွျ်

ရောသားြျားအား ပသဆုံးသည်အထိ ညေဉ်းပန်းနှိပ်စျ်

ခဲ့သည်၂၅။ ပသဆုံးသွားသည့် ရောသားြျားအား ပမြကျီး

၂၂။ Myanmar’s Military Blocks Supply Routes to 50,000 Refugees in Chin State Amid Renewed Fighting,” Radio Free Asia, 9 August 2021
၂၃။ “Massacres in Kani Township, Yinmabin District, Sagaing Region,” ND-Burma, the Assistance Association for Political Prisoners and Nyan Lynn Thit 

Analytica, 18 August 2021
၂၄။ Ibid
၂၅။ “At least 18 locals, including unarmed civilians, killed in Magway Region,” Myanmar Now, 13 September 2021
၂၆။ “Junta soldiers torch 27 houses, murder civilian in Magway village,” Myanmar Now, 13 September 2021
၂၇။ “Five year old girl paralyzed by untreated shrapnel injury after military shelling in Kalay,” Myanmar Now, 16 July 2021
၂၈။ “UN says estimated 100,000 people internally displaced in Myanmar’s Kayah State due to violence,” Hindustan Times, 8 June 2021

ဓါတ်ပုံ- CHRO

ပပါ်တွင် စုပုံြီးရှို့ခဲ့ြျသည၂်၆။ 

 တိုျ်ပွဲမဖစ်ပွားရာ ပဒသတွင်ပနထိုင်သည့် အြျ ိုး

 သြီးြျားြှာျည်း တိုျ်ခိုျ်ခံရရန် ငခိြ်းပမခာျ် ြှုြျား

ရှိပနသည်။ ဇူျိုင်ျ ၆ ရျ်ပန့တွင် စစ်အာဏာရှင်တပ်

ြျားနှင့် မပည်သူ့ျာျွယ်ပရးတပ် (PDF) ြျားအြျား

တင်းြာပနသည့် စစ်ျိုင်းပဒသကျီးတွင် ြပပါျ်ျွဲ

ပသးသည့် စစ်ျျ်နျ် ပစ္စည်း ပပါျ်ျွဲ၍ ျပျး၂ ဦး

အပါအေင် ရောသား ၃ ဦးပသဆုံးခဲ့ရသည်။ မြန်ြာစစ်တပ်

ြှ တိုျ်ခိုျ်၍ ထွျ်ပမပးျာသည့် စစ်ျိုင်းပဒသကျီး

ြှ ရောသားြျားထဲတွင်   ျိုယ်ေန်ပဆာင်  ြိခင်တဦး

ျည်းဒဏ်ရာရရှိသူြျားထဲြှ တဦးအပါအေင်မဖစ်သည်။ 

စစ်တပ်သည် ထွျ်ပမပးပနသည့် ရောသားြျားအား ရြ်း

သြ်း ပစ်ခတ်ရာြှ  အဆိုပါအြျ ိုးသြီး    ပမခပထာျ်

တွင် ဒဏ်ရာရသွားမခင်းမဖစ်သည်။ တိုျ်ပွဲပြျာင့် ၅ နှစ်

အရေယ် ြိန်းျပျးငယ်တဦးြှာ ပမခပထာျ်တွင် ဗုံးစံ 

ထိြှန်ငပီး   အပြျာပသသွားသည်။   ထိုအချနိ်ျ   သူြ

အပနမဖင့် ျုံပျာျ်သည့် ပဆးေါးျုသြှု ြရရှိခဲ့ပပ၂၇။ 

 ျုန်ပေးနှုန်း ကျီးမြင့်ြှုပြျာင့်ျည်း ြိသားစု

ေင်ြျားအတွျ် အပမခအပနျို ပိုြိုရှုပ်ပထွးပစသည်။   

 စစ်အာဏာရှင်တို့ျ တိုင်းရင်းသားပဒသြျား

ျိုဆယ်စုနှစ်နှင့်ချ၍ီ အြျြ်းဖျ် ပနှာင့်ယှျ်ခဲ့သည်။

အာဏာသိြ်းငပီးချနိ်ြှစ၍ ျယားမပည်နယ်ရှိ ျူဦးပရ

 ပျးပုံတပုံြှာ ပနရပ်စွန့်ခွာ ထွျ်ပမပးြျရသည၂်၈။ စစ်

အာဏာရှင်တို့အား အရပ်သားမပည်သူြျားျ ျျ်ြခံ

ဘဲ စိန်ပခါ်ဆန့်ျျင်သမဖင့် အရပ်သားြျားအား PDF နှင့် 

ဆျ်စပ်ပတ်သျ်သည်ဟု သံသယမဖစ်ျာ ဖြ်းဆီးြျ
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သည်။ စျ် တင်ဘာျျယ်တွင် အရပ်သား ၃၀ နီးပါး

ြှာ စစ်အာဏာရှင်တို့၏ ဖြ်းဆီးမခင်းခံရသည၂်၉။ 

 ျချင်မပည်နယ်တွင် ျချင်ျွတ်ပမြာျ်ပရး

တပ်ြပတာ် (KIA) နှင့် စစ်တပ်တို့အြျား တိုျ်ပွဲြျား

မပင်းထန်ျာသည့်အတွျ်ပြျာင့် အရပ်သားမပည်

သူြျား ထွျ်ပမပး တိြ်းပရှာင်ြျရသည်။ စစ်တပ်အပန 

မဖင့် ပျာင်းြွန်သည့် ျျ်နျ်ြျား တပ်ဆင်ထားပသာ် 

ျည်း    စစ်ြျ်ငပိုင်   တိုျ်ခိုျ်ပနသည့်    အရပ်သား

ခုခံပရးတပ်ဖွဲ့ြျားနှင့် ပတာ်ျှန်ပရး အဖွဲ့ြျား၏ တိုျ် 

ခိုျ်ြှုပြျာင့်  စစ်အာဏာရှင်တပ်ဖွဲ့ြျား   အထိနာငပီး

ျာျြျာရှည်  သိြ်းပိုျ်ထားသည့်  အပမခစိုျ်စခန်း

ြျားျျ်ျွှတ်ဆုံးရှုံးရသည၃်၀။  စစ်သားြျားတပ်စွဲထား

သည့် ပနရာျို ျြ်းပျှောျ်မဖတ်သွားသည့်ျူငယ်တ

ဦးအား မြင်မြင်မခင်း ပစ်သတ်မခင်းအပါအေင်အရပ်သား

ြျားြှာ တိုျ်ပွဲြျားြျား ပိတ်ြိြျသည်။ ြျျ်မြင်

ကျုံပတွ့ခဲ့ရသည့် ပဒသခံျ အဆိုပါ ျူငယ်ြှာပုံြှန်သွား

ပနြျျြ်းအတိုင်း စိုျ်ပျ ိုးပရး ခခံသို့အသွားျြ်းတွင်

စစ်တပ်တပ်စွဲထားသည့်ပနရာြှ ပစ်ခတ်၍ ပသဆုံးသွား

မခင်းမဖစ်သည်ဟု ပမပာသည၃်၁။ တရျ်တည်းတွင်ပင် 

စစ်တပ်ျ အနီးရှိ  ပျျးရောြျားသို့  ျျ်နျ်ကျီးြျား

မဖင့် ရြ်း သြ်းပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ စျ်တင်ဘာျဆန်းတွင် 

ရောအတွင်း ျျ်နျ်ကျီး ျျပရာျ်ပပါျ်ျွဲသ မဖင့် ေူ

ယန်ပျျးရောြှ အြျ ိုးသြီးတဦး ပသဆုံးခဲ့သည် ၃၂။ 

 တပ်ြပတာ်သည် မြန်ြာနိုင်ငံျို ျာျွယ်

ပစာင့်ပရှာျ်ပနသည့် အဖွဲ့အစည်းအမဖစ် ရှုမြင်ပန

ပသာ် ျည်း အရပ်သားမပည်သူြျား၏ ဘေျုံခခုံပရးျို

စဉ်ဆျ်ြမပတ် ထိပါးပနှာင့်ယှျ်ပနသည်။ ထိတ်ျန့်

တုန်ျှုပ်ဖွယ်ရာ သျ်ပသြျားအမဖစ် စစ်အာဏာရှင်

တပ်ြျားျ ြီးရှို့ခဲ့သည့်ရောြျားြှာ မပာပုံအတိမဖစ်ခဲ့ငပီး၊ 

တရားြှေတြှုျင်းြဲ့စွာ ညေဉ်းပန်းနှိပ်စျ် သတ်မဖတ်ခံရ 

သည့်ရောသားြျား၏    သျ်ြဲ့   ခန္ဓာျိုယ်ြျားျိုျည်း 

ပတွ့ရှိရသည်။   စစ်အာဏာသိြ်းငပီးချနိ်ြှစ၍  ျူ့အခွင့်

 အပရး ချ ိုးပဖာျ်ြှုြျား အရှိန်အဟုန်မဖင့် ြျားမပားျာ

သည်ြှာ စစ်အာဏာရှင်တို့အပနမဖင့် ၎င်းတို့ အာဏာ 

တည်ငြဲပရးအတွျ် စိတ်ထင်တိုင်း ျုပ်ချင်ရာ ျုပ်ြည်

ျို မပသပနမခင်းမဖစ်သည်။ ပတာ်ျှန်ပရးအ ဖွဲ့ြျားအား 

ျူသစ်၊ စားနပ်ရိျ္ခာ၊ ရံပုံပငွနှင့် သတင်းအချျ်အျျ်

ြျား ြရရှိပစရန်အတွျ် အရပ်သားမပည်သူြျားအား

သီးမခားထိန်းချုပ်ထားသည့် မဖတ်ပျးမဖတ် စီြံျိန်း

အား စစ်အာဏာရှင်တို့ြှ မပန်ျည်ျျင့်သုံးသည်ျို

ျည်း ပတွ့ရှိရသည်၃၃။ ထိုသို့ စစ်အာဏာရှင်တို့၏ြကျုံ

စဖူး ြျြ်းတြ်း ရျ်စျ်ြှုြျား ရှိပနပသာ်ျည်း မပည်

သူတို့၏ ြဆုတ်ြနစ်ပသာ သံဓိဌာန်ပြျာင့် စစ်အာ 

ဏာရှင် စနစ် ျျဆုံးရြည်ြှာ ြျွဲဧျန်မဖစ်သည်။ 

၂၉။ “Civilians Arrested as Myanmar Military Cracks Down in Kayah State,” The Irrawaddy, 14 September 2021
၃၀။  “Junta Troops Killed in Civilian Attacks Across Myanmar,” The Irrawaddy, 10 September 2021
၃၁။ “Burma Army Extracts Bribes from Travelers In Kachin State,” Kachin News Group, 26 August 2021
၃၂။ Ibid
၃၃။ “What is the Myanmar military’s ‘four cuts’ strategy?” Al Jazeera, 6 July 2021
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 ျွတ်ျပ်စွာ ထုတ်ပဖာ်ပမပာဆိုခွင့်အပပါ်မြန်ြာ

စစ်အာဏာရှင်ြျားသည် ြည်သည့်အခါျြှေ တန်ဖိုး

ထား သို့ြဟုတ် အျာအျွယ်ပပးမခင်းြရှိပပ။ ျိုျိုနီ

ပခတ်ျ မပင်းထန်သည့် ဥပပဒြျားအား စစ်တပ်၏ 

သိျ္ခာျို အျာအျွယ်မပုရန် ဖန်တရာပတ အသုံးမပု

ပနသည်။ တရားဥပပဒစိုးြိုး ြှုျို ြထီြဲ့မြင်မပုပနသည့်

စစ်ဗိုျ်ချုပ်ြျားျ ၎င်းတို့အား ပေဘန်သူြျားအား

စိစစ်မဖတ်ပတာျ်ြှုမဖင့် အထူးအပျးပပး တုန့်မပန်

ျုပ်ပဆာင်သည်။ မပစ်ြှုဆိုင်ရာ ဥပပဒနှင့်ဆျ်သွယ်

ပရးဥပပဒတို့ျို ဆိတ်ဆိတ်ပနပစရန်၊ ငငိြ်းပမခာျ်ရန်

နှင့် ပေဘန်ြှုျို အမပစ်ပပးသည့်အပနမဖင့် မပင်းမပင်းထန် 

ထန် အသုံးမပုပနသည်၃၄။ 

 စစ်အာဏာသိြ်းချနိ်ြှစငပီး မြန်ြာစစ်တပ်

သည် သပဘာထားျွဲသူြျားအပပါ်  ဖိနှိပ်ရန်အတွျ်

ျွတ်ျပ်စွာ ထုတ်ပဖာ်ပမပာဆိုြှုသည် အမပစ်ရှိပြျာင်း 

မဖင့် မပစ်ြှုဆိုင်ရာဥပပဒအား ပမပာင်းျဲခဲ့သည်။ ပုဂ္ဂျိျ

ျွတ်ျပ်ခွင့်နှင့် ျုံခခုံပရးျို အာြခံသည့် ဥပပဒြျား

ျို မပင်ဆင်၍ စစ်အာဏာရှင်တို့အား ဆန့်ျျင်သည့်

အရပ်သား မပည်သူြျားအား တရားစွဲနိုင်ပစရန်ျုပ်

ပဆာင်ခဲ့သည်။ စစ်တပ်ြှ ပုဒ်ြအချ ို ့ျိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ငပီး

အရပ်သားမပည်သူြျားအား ေရြ်းြပါဘဲ ဖြ်းဆီးခွင့်၊

ပနာျ်ပယာင်ခံ ျိုျ်ခွင့်နှင့် ေင်ပရာျ်ဖြ်းဆီးသိြ်း 

၃၄။ “Myanmar: Telecommunications Law,” Article 19, 8 March 2017
၃၅။ “We have lost our private sphere,” The infringement of privacy rights under the military junta in Mon State, Karen State and Tanintharyi region, 

The Human Rights Foundation of Monland, 15 September 2021

ဆည်း ခွင့် စသည့် ျုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားျို ရယူခဲ့သည၃်၅။ 

 ‘တျ်ကျြှုျို ရပ်တန့်ရန်ျုပ်ပဆာင်မခင်း’ 

နည်းျြ်းမဖင့် မပင်ဆင်ထားသည့် ဥပပဒြျားအသုံးမပု

၍ မြန်ြာမပည်သူြျားအား ဥပပဒမဖင့် ထိန်းချုပ်ျိုျ်

မခင်းမဖစ်သည်။ စစ်ပဆးပရးဂိတ်ြျားရှိ အာဏာရှင်

တပ်ြှ စစ်သားြျားသည် ဒီြိုျပရစီျိုျားသူ တျ်

ကျျှုပ်ရှားသူြျားထံြှ ြည်သည့် သျ်ပသခံပစ္စည်း

ျိုြဆို သိြ်းဆည်းပိုင်ခွင့်၊ ရိုျ်နှျ် ထိုးကျိတ်ပိုင်ခွင့် 

သို့ြဟုတ် အြိန့်ြနာခံသူ ြည်သူ့ျိုြ ဆို ထိန်းသိြ်းပိုင်

ခွင့်ြျား ရရှိပနသည်။ အျျ ိုးဆျ်အပနမဖင့် အရပ်သား

မပည်သူြျားသည် ြည်သည့် အပမခအပနတွင်ြှေ ြျုံခခုံ

သည့် ပတ်ေန်းျျင် အပနအထားပအာျ်တွင် ပရာျ်ရှိ

ပနသည်ဟု ခံစား ြျရသည်။ အထူးသမဖင့် ျူငယ်ြျား

ြှာ ပို၍ပစ်ြှတ်ထားမခင်း ခံပနရသည်။ 

 ဒီြိုျပရစီ စည်ပင်ထွန်းျားပရး အတွျ်

ျိုအပ်သည့် စာနယ်ဇင်းသည်ျည်း စစ်အာဏာရှင်တို့

၏ တိုျ်ခိုျ်မခင်းျို ခံပနရသည်။ တိုျ်ပွဲြျားမဖစ်ပွား

ပနသည့် ပဒသြျားတွင် အြျ ိုးသြီးြျား၏ ဘေြှာ

အန္တရာယ်အကျီးအျျယ်နှင့် ရင်ဆိုင်ကျုံပတွ့ပနရငပီး

စစ်တပ်၏ ျိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အြျြ်းဖျ်ြှုျိုခံရနိုင်သည့်

 အပနအထားတွင် ဆိုးဆိုးရေားရေား ရှိပနသည်။ အန္တရာယ်
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 ရှိရှိ ြရှိရှိ အြှန်တရားျို ထုတ်ပဖာ်ျိုသည့် ၎င်းတို့ ၏

သံန္ဓိဌာန်ြှာ တည်ြျည်ပျးနျ်ငပီးရဲစွြ်းသတေိအမပည့်

ရှိပြျာင်းညွှန်မပပနသည်။ ြထျ်ထျ်ခိုင်နှင့် ဖြ်းဆီး

ခံအြျ ိုးသြီးြျား အပါအေင် သံတိုင်ပနာျ်ျွယ်ြှ 

ထိန်းသိြ်းခံ အြျ ိုးသြီးြျား၏ဘေသည် စိတ်ပူပန်စရာ 

အပမခအပနနှင့် မပုြူဆျ်ဆံမခင်းခံရသည်။ အျျဉ်းျျ

ခံပန ရသည့် အြျ ိုးသြီးသတင်းပထာျ်ြျားအား အ

ပြှာင်ခန်းထဲတွင် ထားမခင်းနှင့် ငခိြ်းပမခာျ်မခင်းအပါ 

အေင် စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ပရးျုပ်၍ ညေဉ်းပန်းနှိပ်စျ်ခံရ 

သည်၃၆။ 

 ျွတ်ျပ်စွာ ထုတ်ပဖာ်ပမပာဆိုမခင်း၊ စုပေး

မခင်းနှင့် ငငိြ်းချြ်းစွာချတီျ်ဆန္ဒမပမခင်းတို့အပပါ်ဖိနှိပ်

ချုပ်မခယ်ပနမခင်းအား အရပ်သားမပည်သူြျား အစိုးရ

အား ဆန့်ျျင်ပမပာဆို ထုတ်ပဖာ်ရာတွင် ျာျွယ်

ပစာင့်ပရှာျ်ရန် စည်းရုံးတိုျ်တွင်းပနသည့် ျူ့အခွင့်

 အပရးအဖွဲ့ြျားျ တုန့်မပန်ပေဘန် ြျသည်။ အာဏာ 

သိြ်းငပီး နှစ်ပတ်ြြျာြီြှာပင် နယ်စည်းြမခား သတင်း

သြားြျားအဖွဲ့ြှ “ မြန်ြာသည် ျွန်ခဲ့သည့် ၁၀ နှစ်

သို့မပန်ပရာျ်သွားသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ပဖပဖာ်ေါရီတွင်စစ်

အာဏာရှင်ြျားြငဖိုခဲွြီျ သတင်းျွတ်ျပ်ြှု ရိှခ့ဲသည်”၃၇

 ဟု  ထုတ်မပန်ခဲ့သည်။ စျ်တင်ဘာျ အပရာျ်တွင်

စစ်အာဏာရှင်ြျား ပဖပဖာ်ေါရီျြှ စတင်ဖြ်းဆီးခဲ့

သည့် သတင်းသြား ၈၇ ဦးရှိငပီး ဇွန်ျတွင်အပထွပထွ

ျွတ်ငငိြ်းချြ်းသာခွင့်မဖင့် မပန်ျွတ်ျာသည့် သတင်း

သြား ၂ ဒါဇင်သာရှိသည်၃၈။  စစ်အာဏာရှင်တို့၏

 အျျဉ်းစခန်းြျားတွင် သတင်းသြားြျားနှင့် နိုင်ငံပရး

အျျဉ်းသားြျားြှာ ပြျာျ်ရေံ့ ဆိုးရေားစွာအပမခအပန

မဖင့် ဖြ်းဆီးမခင်း၊ ညေဉ်းပန်းနှိပ်စျ်မခင်းနှင့် ပန့စဉ် ရိုျ်

နှျ်ခံရမခင်း တို့ အပါအေင် ျူြဆန်စွာ မပုြူဆျ်ဆံခံရ

သည်။ 

၃၆။ “Arrests, Torture, Beatings and Jail – Inside Myanmar’s Daily Junta Reality,” Karen News, 31 August 2021
၃၇။ “Press freedom set back ten years in ten days” after coup in Myanmar,” Reporters Without Borders, 10 February 2021
၃၈။ “More Than Seven Dozen Reporters Arrested Since Myanmar Coup,” Radio Free Asia, 14 September 2021, 
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 ဧငပီျတွင် ‘နိုင်ငံပတာ်တည်ငငိြ်ြှုျို ပျျ်မပား

ပစရန် ရည်ရေယ်ငပီး သတင်းြျားမဖန့်ပေသည်’ ဟု စွပ်စွဲ

ျာ ဖြ်းဆီးရန် အျိုရှိသည့် သတင်းသြားြျားစာရင်း

ျို စစ်အာဏာရှင်တို့ျ ထုတ်မပန်ခဲ့သည၃်၉။ ဖြ်းေရြ်း 

ထုတ်ခံရသူြျားသည် ျိုျိုနီပခတ် မပစ်ြှုဆိုင်ရာဥပပဒ

ပုဒ်ြ ၅၀၅ (ျ) မဖင့် တ ရားစွဲခံရငပီး မြန်ြာ့တပ်ြပတာ်

အား ပေဘန်သည့် သတင်းြျား ပုံနှိပ်သူ၊ မဖန့်ပေသူ ြည်

သူ့ျိုြဆို အဆိုပါဥပပဒမဖင့် အပရးယူမခင်းမဖစ်သည်။

ျုံခခုံပရးျို  ငခိြ်းပမခာျ်ခံရသည့်အတွျ် ဒါဇင်နှင့်ချ ီ

သည့် သတင်းသြားြျား  ပရှာင်တိြ်းြျရသည်။ အြျ ိုး 

သြီးအခွင့်အပရး  ျှုပ်ရှားသူနှင့်   ြဇ္ဈြိသတင်းဌာနျို 

တည်ပထာင်သူ ြသင်းသင်းပအာင်ြှာ ဖြ်းဆီးခံရသူြျား

ထဲြှာ တဦးအပါအေင်မဖစ်ငပီး စစ်အာဏာရှင်တို့ျ ဖြ်း

ေရြ်းထုတ်ငပီးြြျာြီြှာပင် ဖြ်းဆီးခံရမခင်းမဖစ်သည်။ 

အြျ ိုးသြီးြျားအဖွဲ့ချုပ် (မြန်ြာနိုင်ငံ) အပါအေင် အရပ်

ဖျ်အဖွဲ့အစည်းြျားျ သူြအား မပန်ျွှတ်ပပးရန် 

ပတာင်းဆိုြျသည၄်၀။  DVB သတင်းပထာျ် တဦးျ

၎င်းအား သူပနထိုင်ရာ  ငြိတ်ငြို့ရှိ  ပနအိြ်တွင် စစ်တပ်

နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ျ အြျြ်းဖျ် ပစ်ခတ်ဖြ်းဆီးမခင်းျို

ျူြှုျွန်ရျ်ပပါ်ြှ တိုျ်ရိုျ်ျွှင့်ခဲ့သည၄်၁။ ၎င်းအား

ဖြ်းဆီး ြပခါ် ပဆာင်သွားြီ “ျယ်ြျပါ...ျယ်ြျပါ

..ျျပနာ့်ျို ပစ်ပနြျငပီ” ဟု ပအာ်ဟစ် အျူအညီ 

ပတာင်းခဲ့သည်၄၂။ 

 သံတိုင်ပနာျ်ျွယ်ြှ သတင်းပထာျ်ြျား

 သည် ဖြ်းဆီးပထာင်ချခံထိုျ်သူြျား ြဟုတ်ပပ။ စစ်

အာဏာရှင်တို့၏ သတင်းျွတ်ျပ်ြှုအပပါ် ဆန့်ျျင်

ပချြှုန်းပနမခင်းသည် ျူ့အခွင့်အပရးနှင့် ျွတ်ျပ်ြှုျို

 ပစ်ပယ်ျိုသည့်  ၎င်းတို့၏ ဆိုးပြွတွင် ပနာျ်ထပ် အ

ြည်းစျ် စွန်းထင်းသွားမခင်း မဖစ်သည်။ 

 စစ်တပ်သည် ‘သတင်းသြား’ ဟု ချတိ်ဆွဲ

ပဖာ်မပထားသူ သို့ြဟုတ် ဒဏ်ရာရပနသည့် ဆန္ဒမပ

သူြျားအားမပုစုပစာင့်ပရှာျ်ပနသည့် ျျန်းြာပရး

ေန်ထြ်းြျားအား ပစ်ခတ်ရန် ျျ်တွန့်ပနသူြျား

ြဟုတ်ပပ။ ရန်ျုန်တွင် ပရှ့တန်းြှ ျုသမပုစုပပးပန

သည့်ျူ့အခွင့်အပရးဆိုင်ရာ မြန်ြာဆရာေန်ြျားျွန်

 ရျ်(MDHRN)  ျ  “ျိုယ့်တာေန်ျိုယ် ထြ်းပဆာင်

ပနသည့်” အြျ ိုးသြီးျျန်းြာပရးေန် ထြ်းြျားျိုစစ် 

ပျာင်စီတပ်ြျားျ ပစ်ြှတ်ထား တိုျ်ခိုျ်ပနပြျာင်း

 ထုတ်မပန်သည်၄၃။   ငြို့မပနှင့်  နယ်ဘျ်ပဒသြျားတွင်

သတင်းပရးသား အစီရင်ခံပနသည့် သတင်းသြား

ြျားြှာျည်း အြျြ်းဖျ်ြှုြျားနှင့် ရင်ဆိုင်ကျုံပတွ့

ြျရသည်။ ြန္တပျးတွင် ဆန္ဒမပပွဲျို စစ်အာဏာရှင်

တို့ြှငဖိုခွင်းပနသည်ျို သတင်းယူပနသည့် Frontier 

Myanmar ြှ သတင်းပထာျ်တဦးသည် ပစ်ခတ်ခံရငပီး 

၃နာရီြျာသည်အထိ ပဆးေါးျုသြှုြရရှိခဲ့ပပ၄၄။ ပနွဦး

ပတာ်ျှန်ပရးတွင် မပည်သူြျားျိုအပ်ချျ်အတိုင်း တုန့်

မပန်ပဆာင်ရေျ်ပပးသူြျားနှင့် ဆန္ဒမပြှုြျား ျို သတင်းရ

ယူသူြျား ကျုံပတွ့ရသည့် ျျ်ပတွ့အပမခအပန

မဖစ်သည်။ အြှန်တရားပဖာ်ထုတ်ရာတွင် ကျုံပတွ့ရ

သည့် အန္တရယ်ြျားျို ျိုယ်တိုင် ျာျွယ်ပမဖရှင်းရ

သည်။ 

 စစ်အာဏာသိြ်း ပခါင်းပဆာင်ြျားနှင့် အရပ် 

သားြျားအား ပစ်ခတ်သတ်မဖတ်သည့် စစ်သားြျားအား

ပေဘန်မပစ်တင်သည့် တျ်ကျျှုပ်ရှားသူြျားြှာျည်း

၃၉။ “Myanmar junta now publishing lists of wanted journalists,” Reporters Without Borders, 19 April 2021
၄၀။ See press release: “Women’s League of Burma calls on international support for the immediate release of Women’s Human Rights Defender Thin 

Thing Aung,” 9 August 2021
၄၁။ “Shots fired as Myanmar journalist live-streams police raid to detain him,” Reuters, 3 March 2021
၄၂။ Ibid
၄၃။ “Myanmar’s Coup Has Put Women in Harm’s Way,” The Diplomat, 3 September 2021
၄၄။ “In the line of fire: the deadly job of covering Mandalay’s protests,” Frontier Myanmar, 4 April 2021
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ငခိြ်းပမခာျ်ြှုြျားနှင့် ရင်ဆိုင်ြျရသည်။ စစ်အာဏာ 

သိြ်းြှုျို   မပင်းမပင်းထန်ထန်    ဆန့်ျျင်၍    ငငိြ်းချြ်း

စွာ ဆန္ဒမပသူြျား၊ စည်းရုံး ပဆာ်ြသသူြျားသည် ျြ်းြ

ြျားပပါ်နှင့် ပနအိြ်တွင်းြှာပင် ျျည်ဆံနှင့် နံပတ်တုတ်

ြျားျို ရင်ဆိုင် ကျုံပတွ့ ြျရသည်။ ဆန္ဒမပသူအြျားစု

ြှာြမဖစ်ြပန ပုန်းပအာင်းပနရသည်။ ဖြ်းဆီးခံရသူြျား

ြှာ အြျြ်း ဖျ်ြှု ဥပပဒ ပုဒ်ြ ၅၀ မဖင့် ဖြ်းဆီးခံရငပီး

အာဏာရှင်တို့ျ “အြျြ်းဖျ်သူြျား” ဟု သတ်ြှတ်

ခံထားရသူြျားအား စိတ်ဓာတ်ပရးရာအရမဖစ်ပစ၊ ပငွ 

ပြျးအားမဖင့် မဖစ်ပစ ျူညီသူြျားသည် အဆိုပါဥပပဒ

မဖင့် တရားစွဲဆိုမခင်းခံရသည်။ စစ်အာဏာရှင်တို့ အျိုရှိ

သူြျားအား ဖြ်းဆီးြရပါျ ၎င်းတို့၏ ြိသားစုေင်ြျား 

ြှာ ဓားစာခံအမဖစ် ဖြ်းဆီးခံရသည်။ 

 အပမခခံျွတ်ျပ်ခွင့်ြျားျို ထိပါးပစာ်ျားြှု

အမဖစ် စစ်အာဏာရှင်တို့သည် အင်တာနျ်ဆျ်သွယ်

ြှုျို မဖတ်ပတာျ်ခဲ့သည်။ စစ်အာဏာသိြ်းငပီးငပီးချင်း

ြှာပင် မပည်သူတို့သည် ညဘျ်ြှ ြနျ်ပစာပစာတိုင် 

ပအာင်  အင်တာနျ် ဆျ်သွယ်နိုင်မခင်း ြရှိခဲ့ပပ။ ျ

ပပါင်းြျားစွာ ထိုသို့ မဖစ်ပန ခဲ့ငပီး နံနျ်ပစာပစာ အင်တာ

နျ် မပန်ရသည့်အခါ ျြ်းြျားပပါ်တွင် စစ်အာဏာရှင်

တို့ ပစ်ခတ်သတ်မဖတ်ထားသည့် အပျာင်းြျားျို 

ျူြှုျွန်ရျ် စာြျျ်နှာြျားတွင် ပတွ့ရသည်။ တိုျ်ပွဲ

ြျားမဖစ်ပွားသည့် ပဒသြျားတွင်ျည်း အရပ်သားြျား

ြှာ အင်တာနျ်မဖတ်ပတာျ်ခံရမခင်း ြိုဘိုင်းဖုန်းြျား

အသုံးြမပုနိုင်မခင်း  အပါအေင် ဖိနှိပ်ြှုြျ ိုးစုံနှင့် ကျုံပတွ့

ရငပီး ဒုျ္ခသည်အမဖစ် ခိုျှုံရန် ကျိုးပြ်းသူြျားအတွျ် 

ျုံခခုံပရးျို ထိပါးငခိြ်းပမခာျ်ြှု မဖစ်ပသည်။ 

 ျချင်မပည်နယ်တွင် မပည်သူတို့နှင့် စစ်အာ ဏာ

ရှင်တို့ြှာ ပနရာတိုင်းတွင် ထိပ်တိုျ်ပတွ့ပနသည်။ ဖား

ျန့်တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ြသဂုတ်ျြှစငပီး ြည်သည့်အ 

ပြျာင်းမပချျ်ြှေြရှိဘဲ   အင်တာနျ်   မဖတ်ပတာျ်

ခဲ့ငပီး ြည်သည့်အချနိ်တွင် မပန်ရြည်ဆိုသည့် အရိပ်

ျျ္ခဏာျိုျည်း ြပတွ့ရပပ၄၅။ ြန္တပျး၊ စစ်ျိုင်း

ပဒသကျီးနှင့် ချင်းမပည်နယ်ရှိ ငြို့နယ်အချ ို ့တွင် စစ်

အင်အား အျုံးအရင်းနှင့် ေင်ပရာျ်ျာငပီးပနာျ် ြို

ဘိုင်း အင်တာနျ်နှင့် ေိုင်ဖိုင် ဆျ်သွယ်ပရးစနစ်ြျား

အား မဖတ်ပတာျ်ခဲ့သည်၄၆။ အျျ ိုးဆျ်အပနမဖင့် 

အရပ်သားြျား အဆိုးဆုံး အပမခအပနအတွျ် မပင်ဆင်

ရန် သတင်းအချျ်အျျ် ျုံးေနီးပါး ြရပတာ့မခင်း

မဖစ်သည်။ ဆျ်သွယ်ပရး စနစ်ြျား မဖတ်ပတာျ် ျိုျ်

မခင်းမဖင့် စစ်အာဏာရှင်တို့ျ အမပစ်ြဲ့ အရပ်သားြျား

အပပါ် ျျူးျွန်သည့် အြျြ်းဖျ်ြှုြျားျို ပစာင့်

ြျည့် သတင်းပို့ြှုြျား ြျုပ်နိုင်ပတာ့သမဖင့် အာဏာရှင်

တို့အပနမဖင့် အျွယ်တျူ ျျ်ျွတ်စပယ် ချ ိုးပဖာျ်

 နိုင်ြျသည်။ အကျီးအျျယ် အြျြ်းဖျ်မခင်းပြျာင့်

 အရပ်သား ြျား စိုးရိြ် ပြျာျ်ျန့်ျာရသည်ြှာ အံ့

ြသဖွယ်ြဟုတ်ပပ၄၇။ 

 ထို့အမပင် ြိြိ အပတွးအပခါ် အယူအဆအား 

ျွှြ်းြိုး စွျ်ဖျ်ြခံရမခင်း၊ သတင်းအချျ်အျျ် ြျား

 ရယူထိန်းသိြ်းထားမခင်းနှင့် ြီဒီယာြျားြှတဆင့် အမြင်

သပဘာထားြျား ျွတ်ျပ်စွာ ထုတ်ပဖာ် ပမပာဆိုပိုင်

ခွင့် အပါအေင် အပမခခံ အခွင့်အပရးြျားျို ဂျနီီဗာျွန်

ဗန်းရှင်းမဖင့် အျာအျွယ်ပပးထားသည၄်၈။ ျူတိုင်းျူ

တိုင်းသည် ျွတ်ျပ်ငပီး ငငိြ်းချြ်းစွာ စုပေးခွင့်နှင့် အဖွဲ့

အစည်း ဖွဲ့စည်း တည်ပဆာျ်ခွင့်ျည်း မပုထားသည်။ 

၄၅။ “Myanmar Junta Cuts Internet Access in Hpakant,”  The Irrawaddy, 24 August 2021
၄၆။ “Internet blackout hits parts of Sagaing and Mandalay,” Myanmar Now, 15 September 2021
၄၇။ “Anti-Junta Townships in Myanmar Fear Internet Shutdowns Signal Imminent Military Offensive,” Radio Free Asia, 16 September 2021
၄၈။ See Universal Declaration of Human Rights, United Nations 
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စစ်အာဏာရှင်တို့ျ  အဆိုပါ  အခွင့်အပရးြျားျို ျုံးေ 

ပယ်ချ၊ မငင်းဆန်ငပီး ၎င်းတို့ စွဲျိုင်ထားသည့် “စည်းျြ်း

မပည့်ေပသာ ဒီြိုျပရစီ” မဖင့် တိုင်းမပည်အား ြထီြဲ့မြင် 

မပု ျှေျ်ရှိသည၄်၉။ 

 ြည်သည့်အစိုးရြဆို အပမခခံ ျွတ်ျပ်ခွင့်နှင့်

 အခွင့်အပရးြျားျို ဖိနှိပ် အြျြ်းဖျ် ချ ိုးပဖာျ်ပါ ျ

 အမပင်းထန်ဆုံး စျားျုံးြျားမဖင့် မပစ်တင်ရှုံ့ချရြည်

မဖစ်သည်။ ရျ်စျ်ြျြ်းြျုတ်ပသာ စစ်အာဏာသိြ်း

ြှုပြျာင့် အရပ်သားမပည်သူြျား ပြျာျ်ရေံ့စိုးရိြ်ပနရ

သည်ြှာ ျျ်ခံဖွယ် ြဟုတ်ပပ။  

 မပည်သူတို့ျ အျာအျွယ်ပပးရန် နှစ်ပပါင်း

ြျားစွာ ပတာင်းဆိုပနြှုျို နားပထာင်ရြည်မဖစ်ငပီး

ျွတ်ျပ်စွာ ထုတ်ပဖာ်ပမပာဆိုခွင့်သည်ျည်း ျြ်းြ

ပချာ်သွားပစရပပ။ 

၄၉။ “Myanmar junta defends coup for a ‘disciplined democracy’,” The Times of India, 9 February 2021
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 နိုင်ငံနှင့်ချမီဖစ်သည့် ျိုဗစ်-၁၉ ျပ်ပရာဂါ

ြှာ ျြ္ဘာတေှန်း ျူ့အသျ်ပပါင်းပြျာျ်မြားစွာျို

 ထိခိုျ်ဆုံးရှုံးပစသည်။ ျိုဗစ်-၁၉ ပရာဂါနှင့် ပတ်သျ်

၍ ပနှးပျွးငပီး ထိပရာျ်ြှုြရှိသည့် စီြံခန့်ခွဲြှုြျား

ပြျာင့် ထိခိုျ်နစ်နာျွယ်သူြျားအပပါ် အဆိုးရေားဆုံး

ထိခိုျ်ပစသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် NLD ျျ်ထျ်၌

ျိုဗစ်ရှီးနှင့် အျ်စတာဇီးနျ်ျ (Covisheild/Astra 

Zeneca) ျာျွယ်ပဆး ၁.၅ သန်း ျို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နေါ

 ရီျျုန်တွင်   ေယ်ယူခဲ့သည်၅၀။  သို့ပသာ်ျည်းပနာျ်

တရျ်ြှာပင် စစ်အာဏာရှင်တို့ျ အာဏာ သိြ်းျိုျ်

၍ NLD ၏ ျိုဗစ်-၁၉ တုန့်မပန်ပဆာင်ရေျ်ရန် အစီအြံ

ြျား ြှာ သဲထဲပရသွန် မဖစ်သွားသည်။ စစ်အာဏာရှင်တို့

၏ အာဏာငြ်းငြ်းတျ်ြှုပြျာင့် ျူ့အခွင့်အပရးနှင့်

ျျန်းြာပရး အခွင့်အပရးြျား ချ ိုးပဖာျ်ခံရငပီး အဆိုး

ဆုံးအပနမဖင့် ျူထု ပျာင်းျျ ိုးချြ်းသာ အစီအစဉ်ြျား

ျို တြင်တျာ ဖျျ်ဆီးျိုျ်မခင်း မဖစ်သည်။ 

 စစ်အာဏာသိြ်းငပီးပနာျ် ဆန္ဒမပပွဲြျား တစစ 

ကျီးထွားျာရာ   အရပ်သား   မပည်သူြျားြှာ  နှာပခါင်း

စည်းြျား တပ်ဆင်အသုံးမပု၍ စစ်အာဏာရှင်စနစ်

အဆုံးသတ်ပရးအတွျ် ျြ်းြြျားပပါ် ထွျ်ျာြျ

သည်။ ျျ်သန့်စင်ပဆးနှင့် နှာပခါင်းစည်းြျားျို

၅၀။ “More than 380 000 in Myanmar receive COVID-19 vaccine,” Myanmar Times, 5 February 2021
၅၁။ “Medics, Aid Volunteers Become Latest Targets of Myanmar Junta’s Brutality,” The Irrawaddy, 3 March 2021
၅၂။ “Many in Mindat still in need as junta imposes restrictions on distribution of UNCHR aid,” Myanmar Now, 20 July 2021

အင်အားကျီးထွား ြျားမပားျာသည့် ဆန္ဒမပ သူြျားျို

ပေငှပပးြျသည်။ ဆန္ဒမပပွဲြျားသို့ ပရာျ်ျာသည့် 

မြန်ြာစစ်သားြျားသည် ျျန်းြာပရးေန်ထြ်းြျားျိုပါ 

တိုျ်ခိုျ်ြျသည၅်၁။ 

 ပဆးရုံြျားြှာ စစ်အာဏာရှင်တပ်ြျား တပ်

စွဲထားသည့်အတွျ်  အပရးပပါ်ျားြျားြှာျည်း 

စစ်သားြျား  ပစ်ခတ် တိုျ်ခိုျ်ရန် ပစ်ြှတ်ြျားမဖစ်ျာ

သည်။ နိုင်ငံတေှန်း သိန်းနှင့်ချသီည့် အရပ်သား မပည်

သူြျား ထွျ်ပမပးတိြ်းပရှာင်ြျရာတွင် ျူသားချင်း

စာနာြှု အျူအညီပပးပရး ျြ်းပြျာင်းြျားျို စစ်

အာဏာရှင်တို့ျ ပိတ်ဆို့ထားသည့်အမပင် အျှူရှင်ြျား

ပပးပို့သည့် ပစ္စည်းြျားျိုျည်း ြီးရှို့ဖျျ်ဆီးပစ်ြျ

သည်၅၂။ စစ်အာဏာရှင်တို့အပနမဖင့် ျူ့အသျ်ရှင်သန်

ြှုျို တန်ဖိုးြထား ြပျးစားပြျာင်း ပနာျ်ထပ်

သျ်ပသ အပထာျ်အထားြျားပင်မဖစ်သည်။ ျိုဗစ်-

၁၉ ျပ်ပရာဂါ ျျည်း ြည်သူ့ျိုြှေ ခခင်းချျ်ြထား

ပပ။ 

 NUG ြှ မပုျုပ်သည့် စစ်တြ်းပျာျ်ယူြှု

အရ အရပ်သား ၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ စစ်အာဏာရှင်တို့

 ထိန်းချုပ်ထားသည့် စစ်ပဆးရုံြျားတွင်သာ ျုသြှုရရှိ
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သည်၅၃။ ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းြှာ တယ်ျီဖုန်း သို့ြဟုတ် ဆို

ရှယ်ျူြှုျွန်ရျ်ြျားြှ တဆင့် ျျန်းြာပရး အျူအညီ

ြျား ရရှိြျငပီး ျိုဗစ်-၁၉ ျပ်ပရာဂါပြျာင့် ပသဆုံး

သူ သုံးပုံ နှစ်ပုံပသာ ျူထုြှာ ြည်သည့် ျျန်းြာပရး 

ပစာင့်ပရှာျ်ြှု တစုံတရာြှေ ြရရှိြျပပ၅၄။ ၎င်းတို့အထဲ

ြှာ ၇၃ ရာခိုင်နှုန်းြှာ အိြ်တွင် ပသဆုံးြျသူြျားမဖစ်

ငပီး ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းြှာ အစိုးရ ပဆးရုံြျားတွင် ပသဆုံး

ြျသူြျားမဖစ်သည၅်၅။ ထိပရာျ်စွာ ျိုင်တွယ်မခင်းြရှိ

သည့်အတွျ် ျိုဗစ်-၁၉ပြျာင့် ပန့စဉ်ပသဆုံးသူနှင့်

ျူးစျ်သူ အပရအတွျ် ြျားမပားျာသည်။ ပနအိြ်

ြျားတွင် အသည်းအသန် အျူအညီျိုအပ်သူြျားျို

ျူညီျုသပပးသည့် ျျန်းြာပရး ျုပ်သားြျားြှာ

စစ်အာဏာရှင်တို့၏ အြနာပ ပမပာဆိုမခင်းခံရသည်။ 

ပဖပဖာ်ေါရီ ၁၁ ြှ ပြျ ၁၁ အတွင်း တိုျ်ခိုျ်ခံရသည့်

ျျန်းြာပရးျုပ်သားြျားအပြျာင်းျို Physicians for 

၅၃။ See Ministry of Health, National Unity Government of Myanmar, 21 August 2021
၅၄။ Ibid
၅၅။ Ibid
၅၆။ See Research Brief by Physicians for Human Rights, “Violence Against Health Care in Myanmar: Three-month review,” 25 May 2021.
၅၇။ “Myanmar’s Shadow Government Plans COVID-19 Vaccine Rollout” The Irrawaddy, 27 August 2021

Human Rights အဖွဲ့ျ ြှတ်တြ်းတင်ထားသည်။ ၎င်း

တို့၏ ပတွ့ရှိချျ်အရ ပဖပဖာ်ေါရီ တျတည်းတွင်ပင်

ပဆးရုံအျုံး ၂၀ စစ်အာဏာရှင်တပ်ြျား၏ ေင်ပရာျ်

သိြ်းပိုျ်မခင်းျိုခံရငပီး ျျန်းြာပရး ျုပ်သားြျား 

တိုျ်ခိုျ်ခံရြှု ၁၇၈ ခု ရှိခဲ့သည်၅၆။  စစ်တပ်ြှ ထိပရာျ်

စွာ ျိုင်တွယ်နိုင်မခင်း ြရှိသည့်အတွျ် NUG သည် 

ျုျသြဂ္ဂ အစီအစဥ် ပအာျ်ြှ ျိုဗစ်ျာျွယ်ပဆး 

၆ သန်း ရရှိပစရန် တိုးမြေင့်ပဆာင်ရေျ်ခဲ့သည၅်၇။ 

 အပရးပပါ်ျိုအပ်သည့် ပဆးေါးြျား ပေးတျ်

 သွားသည့်အတွျ် ေင်ပငွနည်းပါးပသာ ြိသားစုြျား

ေယ်ယူနိုင်မခင်း ြရှိပတာ့ပပ။ ျွာဟချျ်ြျားပနငပီး

အတိြ်းအပစာင်းြခံသည့်  မြန်ြာမပည်ြှ  ျျ်ရှိျျန်း

 ြာပရးစနစ်   ပိုြိုဆိုးရေား  ယိုယွင်းပနစဉ်တွင်  ပဆးေါး

ျိုအပ်ချျ် ြတန်ြဆြျားပသာ်ျည်း ပရာင်းစရာ
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ပဆးေါး မပတ်ျပ်သွားသည့်အတွျ် ပဆးဆိုင်အချ ို ့ြှာ

 ြမဖစ်ြပန ပိတ်ျိုျ်ရသည၅်၈။ ျိုဗစ်-၁၉ ျူးစျ်သူ 

ျူနာအပရအတွျ် ပန့စဉ် တိုးျာသမဖင့် ပဆးရုံြျားြှာ

 ျူနာျျ်ြခံနိုင် သည့် အပမခအပနသို့ ပရာျ်ရှိသွား

သည်။ ျုတင်၊ ပအာျ်စီဂျင်ဗူးနှင့် အပရးပပါ်ျိုအပ်

သည့် ျုသပရးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းြျားချ ို ့တဲ့သည့်အတွျ်

ျူနာြျားြှာ ပဆးရုံတွင် တျ်ပရာျ် ျုသနိုင်မခင်းြ

ရှိပပ။ ပအာျ်စီဂျင်ရရန် တန်းစီပနသည့် ျူအုပ်ကျီး

အား စစ်အာဏာရှင် တပ်ြျားျ ပစ်ခတ် ငပီး ျျန်ရှိပန

သည့် ပအာျ်စီဂျင်ဗူးြျားျုိ အတေကျီးစွာမဖင့် စစ်ပဆး

ရုံအတွျ် သယ်ပဆာင်သွားြျသည၅်၉။ ၎င်းတို့၏ ြနှစ်

ငြို့ဖွယ် ျုပ်ရပ်ြှာ အထူးအံ့ြသဖွယ်ရာ ြဟုတ်ပပ။ စစ်

အာဏာရှင်ြျား သည် မပည်သူ့အျျ ိုးအတွျ် ၎င်းတို့

အျျ ိုး ျာျွယ်ရန်ျိုသာ ဦးထိပ်ပန်ဆင်ြျသည်။ ျို

ဗစ်-၁၉ ပရာဂါ မြန်ြာမပည်တွင် စတင်ျူးစျ်ချနိ်ျစစ်

တပ်ျသာ ျာျွယ်ပရး အသုံးအပဆာင်ြျားျို ဦးစွာ 

ရယူနိုင်ခဲ့ြျသည၆်၀။ 

 ၂၀၂၀ ခုနှစ် အစပိုင်းတွင် ျိုဗစ်-၁၉ ျပ်ပရာဂါ

စတင်မပန့်နှံ့ချနိ်ျ ျုျသြဂ္ဂ အပထွပထွအတွင်းပရး 

ြှူးချုပ် အန်တိုနီယို ဂတ်တားရာ့စ် (Antonio Guterres) 

ျ ျြ္ဘာနှင့် အေှန်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲ ရန် ပတာင်းဆိုခဲ့

သည်၆၁။ မြန်ြာစစ်တပ်ျ ထိုပတာင်းဆိုြှုျို မငင်းပယ်ခဲ့

သည်။ အရပ်သားမပည်သူြျားြှာ စီးပွားပျျ်ငပီးျုပ်ငန်း 

ျိုင်ငန်းြျား ပိတ်သိြ်းျိုျ်ရငပီး ျိုဗစ်-၁၉ ပရာဂါအား

ျာျွယ်ရန် စံနှုန်းအသစ်ြျားမဖင့် ျိုယ့်ျိုယ့်ျိုယ်

ထိန်းပျျာင်းပနချနိ်တွင် စစ်တပ်ြှာ ျူ့အခွင့်အပရး

ချ ိုးပဖာျ်ြှုြျား ဆျ်ျျ်ျျူးျွန်၍ ျူထုအား

ပိုြိုပြျာျ်ရေံ့ပစခဲ့သည်။ ျြ္ဘာ့ျပ်ပရာဂါမဖစ်ပွားငပီး

ျအနည်းငယ်အတွင်းြှာပင် အရပ်သားပဒသြျားသို့

 စစ်တပ်ြျားပိုြို တိုးချဲ့ချထားသည်ဟု ND-Burma အဖွဲ့ 

ေင်ြျား၏ အစီရင်ခံစာြျားအရ သိရသည်၆၂။ စစ်အာ ဏာ

သိြ်းငပီးချနိ်ြှစ၍ အရပ်သားပဒသြျားသို့ စစ်အင်အား

တိုးချဲ့ခဲ့သည်၆၃။ အပမခအပနြှာ ျူ့အခွင့်အပရးချ ိုး

ပဖာျ်ြှုြျား အပသာြသတ် ြျားမပားသည့် ပဒသြျားရှိ

အရပ်သားမပည်သူြျား ပန့စဉ် အသျ်ရှင် ရပ်တည်ပရး 

အတွျ်   ျိုအပ်ချျ်ြျား   သိသိသာသာ  ြျားမပားျာ

မခင်းမဖစ်သည်။ စစ်အာဏာရှင်တို့၏ တပ်ြျားြှာ ဥပပဒ

စိုးြိုးပရး အမပင်ဘျ်တွင် ြျြ်းတြ်း ရြ်းျားစွာ မပုြူ

ဆျ်ဆံြျသည်။ ဥပပဒြဲ့ ျုပ်ရပ် ြျားျျူးျွန်ြျငပီး 

မပည်သူျူထုျို    ျာျွယ်  ပစာင့်ပရှာျ်ရြည့်အစား

၎င်းတို့ အျျ ိုးစီးပွားနှင့် ၎င်းတို့ျိုယ်ျိုယ်သာ ျာ

ျွယ်ပနြျသည်။ 

 ငြို့မပနှင့် ပျျးျျ်ပဒသြျားရှိ ပဆးရုံြျားတွင်

 ျူနာြျားမဖင့် မပည့်ျှေပံနချနိ်တွင် စစ်ြျ်မဖစ်ပွား ရာ

ပဒသရှိ မပည်သူြျားြှာ တမခားေန်ထုတ် ေန်ပိုးအမဖစ်၎င်း

တို့ဘေ အသျ်ရှင်သန်ပရးအတွျ် ပြျာျ်ရေံ့စိုးထိတ်

ြှုြျားမဖင့် မဖတ်သန်းပနရသည်။ 

 ခန့်ြှန်းပမခ မပည်သူ ၃ သန်းြှာ ျူသားချင်းစာ

 နာသည့် အျူအညီြျား အပရးပပါ်ျိုအပ်ပနသည၆်၄။ 

အာဏာသိြ်းငပီးချနိ်ြှစ၍ စစ်ပရှာင်မပည်သူြျား တိုးပွား

 ျာငပီး  ၉၀  ရာခိုင်နှုန်းပသာ  မပည်သူြျားြှာ   ျိုဗစ်

- ၁၉ ပရာဂါ၏ ဆိုးျျ ိုး သျ်ပရာျ်ြှုျို ခံစားြျရ

၅၈။ “As COVID-19 surges, prices of medical goods follow suit,” Frontier Myanmar, 16 July 2021
၅၉။   “Soldiers Open Fire, Disperse Crowds Refilling Oxygen Tanks in Yangon,” Coconuts Yangon, 13 July 2021
၆၀။ See ND-Burma report, “Rights in Reverse,” August 2020
၆၁။ COVID-19: UN chief calls for global ceasefire to focus on ‘the true fight of our lives’ UN News, 23 March 2020 
၆၂။ See ND-Burma report, “Rights in Reverse,” August 2020
၆၃။ “Fighting Seen Intensifying in Myanmar as Junta Deploys Troops to Ethnic Controlled Territories,” Radio Free Asia, 25 August 2021
၆၄။ See Myanmar – Humanitarian Snapshot (August 2021), UNOCHA, 17 August 2021
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သည်၆၅။ ယာယီစစ်ပရှာင်စခန်းြျား သို့ြဟုတ် ပတာ

ထဲရှိ ယာယီ ခိုျှုံရာပနရာြျားတွင် ျျန်းြာပရး ျုသ

ပစာင့်ပရှာျ်ပပးြှုြျားျည်း ြရှိပပ။ ရျဒ်အပနမဖင့်

 ျပျးနှင့် သျ်ကျီးရေယ်အိုြျား အပါအေင် အထိခိုျ်

ျွယ်ဆုံးသူြျား အပနမဖင့် ျျန်းြာပရး ပစာင့်ပရှာျ်

ခံပိုင်ခွင့်ျို အဆိုးရေားဆုံး ျျ်ျွတ်ဆုံးရှုံးြျရသည်။

 ျူသား ချင်းစာနာသည့် အျူအညီြျား အထူးျိုအပ်

ပနသည့် အိုးအိြ်စွန့်ခွာ ထွျ်ပမပးြျရသူြျား အတား

  ဆီးြရှိ   ရယူနိုင်ရန်  အရပ်ဖျ်  အဖွဲ့အစည်းြျားျ 

တိုျ် တွန်းစည်းရုံးြျသည၆်၆။   ထိုသို့    ပတာင်းဆိုပန

ြျပသာ်ျည်း အပရးတယူျုပ် နားပထာင် ျိုျ်နာ

မခင်းြ ရှိသည့်အတွျ် ျူထုအပမခမပု အဖွဲ့ အစည်းြျား

နှင့် တိုင်းရင်းသား ျျန်းြာပရးပစာင့်ပရှာျ်သူြျားျ

အန္တရာယ်ြျားြျားြှ တမခား နည်းျြ်းြျား ရှာပဖွ၍

ပစ္စည်းနှင့် ေန်ပဆာင်ြှုြျားျို ပေငှပပးြျရသည်။ ျို

ဗစ်-၁၉ ျပ်ပရာဂါ ျူးစျ်ြှု တိုးမြင့်ျာသည်နှင့်အြှေ

 စစ်ပရှာင်ြျားအတွျ် ပဆးပစ္စည်းနှင့် ျရိယာြျား ပို၍ 

ျိုအပ် ျာသည်။ 

 စစ်အာဏာရှင်တို့သည် ျိုဗစ်-၁၉ ျပ်ပရာဂါ

အား ျျ်နျ်သဖွယ် အသုံးချပနသည်။ ျျန်းြာပရး

ျုသြှုနှင့် ျာျွယ်ပဆးြျား ပသပရးရှင်ပရး တြှေ

ျိုအပ်ပနသည့် မပည်သူတို့၏ ျိုအပ်ချျ်ျိုမဖည့်စည်း

ရြည့်အစား  အြျင်နာတရားပခါင်းပါးငပီး  တိုင်းမပည်

အား အုပ်ချုပ်နိုင်ရန် ျိုအပ်သည့်  စိတ်ဆန္ဒပျာင်းြျား

ျင်းြဲ့ပနသည်ျို စစ်အာဏာရှင်ြျားျ မပသပနသည်။

ျျန်းြာပရးသည်   ျူ့အခွင့်အပရးမဖစ်သည်။   ျုသ

ပစာင့်ပရှာျ်ြှုပပးရန် ျိုအပ်သူြျားျို ပသမခာစွာ ျု

သပပးမခင်းသည် အပမခခံျူ့အခွင့်အပရးမဖစ်ငပီး နိုင်ငံ 

ပတာ်၏ တာေန်မဖစ်သည်။ 

၆၅။ “Myanmar: Responding to humanitarian needs in Northern Shan,” Danish Refugee Council 
၆၆။ “Stop the Weaponization of Humanitarian Aid by the Myanmar Military Junta,” 488 Civil Society Organizations, 20 June 2021 

ဓါတ်ပုံ- CHRO
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 မြန်ြာမပည်တွင် အရပ်သားမပည်သူြျား အပန 

မဖင့် ျူသားြျ ိုးနွယ်အပပါ် ဆန့်ျျင်သည့်  မပစ်ြှုြျားျို

ပန့စဉ် ရင်ဆိုင်ကျုံပတွ့ ခံစားပနရသည်။ ြည်သို့ပင်ဆို

ပစျာြူ နိုင်ငံနှင့်အေှန်း ခုခံြှုြျားပြျာင့် စစ်အာဏာ 

ရှင် တို့အား အြျပ်ရိုျ်ပစသည်။ မြန်ြာမပည် ဒီြိုျပရ

စီမပန်ျည်ထွန်းျားပရး ျှုပ်ရှားရုန်းျန်ြှု စွြ်းအား

ပြျာင့် နိုင်ငံတျာြှ စစ်အာဏာရှင်တို့အပပါ် ဖိအား 

ြျားပပးျှေျ်ရှိသည်ြှာ အြှန်ပင်မဖစ်သည်။

 မြန်ြာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သျ်သည့် ြည်သည့် ြူ

ေါဒ သို့ြဟုတ် ြျားေင်ပဆာင်ရေျ်ြှုြဆို မပည်သူတို့၏ 

အျျ ိုးစီးပွားျို ဦးထိပ်ထား ရြည်မဖစ်သည်။ ြည်သည့်

နည်းနှင့်ြဆို ြျားေင်ပဆာင်ရေျ်ရာတွင် အမပည့်အ

ေ ပွင့်ျင်းမြင်သာြှုရှိရန်နှင့်  ျူထုအပနမဖင့်   ၎င်းတို့

ျို အပ်ချျ်ြျားနှင့်ျိုျ်ညီသည့် အရင်းအမြစ်ြျားျို 

ျျ်ျှြ်းြီ  ရယူနိုင်ရန် ပသမခာစွာ ပဆာင်ရေျ်ရြည်

မဖစ်သည်။ အဆိုပါျြ်းပြျာင်းြျားျို ြိြိတို့ ရပ်ရော

အသိုင်းအေိုင်း၏ ျိုအပ်ချျ်ြျားျို ဆယ်စုနှစ်နှင့်ချ၍ီ 

ထိန်းပျျာင်း စီြံခန့်ခွဲခဲ့သည့် တိုင်းမပည်တွင်းရှိ ပဒသခံ 

အဖွဲ့အစည်းြျားြှတဆင့် ပဆာင်ရေျ်ရန်ျိုသည်။ နိုင်ငံ 

တျာအသိုင်းအေိုင်းအပနမဖင့်  တရားြေင် စစ်အာဏာ 

ရှင်တို့နှင့်   ပူးပပါင်း   ပဆာင်ရေျ်မခင်းမဖင့်   ၎င်းတို့အား

တရားေင်ြှု ပပးျုိျ်သျ့ဲသ့ုိ မဖစ်မခင်းထျ် NUGနှင့်ပူး 

ပပါင်း ပဆာင်ရေျ်၍ အသိ အြှတ်မပုပပးရြည်မဖစ်သည်။ 

စစ်အာဏာရှင်တို့ပြျာင့် ပပါျ်ျွဲထွျ်ပပါ်ျာသည့်

စစ်ပွဲယန္တရားသည် အတိုင်းအဆြရှိ၊ အျန့်အသတ်ြ

ရှိပပ။ စစ်အာဏာရှင်တို့ျ ဒီြိုျပရစီျို ြပျးစား

ပစာ်ျားြှုမပုရာတွင် အရပ်သားြျား ပပးဆပ်ျိုျ်ရ

သည့် တန်ဖိုးြှာ တရားြှေတမခင်းြရှိပပ။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်

ဇူျိုင်ျ ပနာျ်ပိုင်းတွင် မြန်ြာနိုင်ငံ၌ ျျူးျွန်ခဲ့

ပသာ နိုင်ငံတျာ ရာဇေတ်ြှုြျားနှင့် စပ်ျျဉ်းသည့်

နိုင်ငံတျာရာဇေတ်ခုံ ရုံး၏ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အား

သပဘာတူျျ်ခံပြျာင်း အြျ ိုးသား ညီညွတ်ပရး

အစိုးရ (NUG) ြှ ြသ ဂုတ်ျ ၂၀ ရျ်ပန့တွင် ပြျညာ 

ချျ်ထုတ်မပန်ခဲ့သည်၆၇။ တိုင်းရင်းသားြျားအပပါ် ျူြျ ိုး

တုန်းသတ်မဖတ်ြှု တစတစ ျျူးျွန်ခဲ့ြှုြျားအတွျ်

နိုင်ငံတျာြှ အပရးယူပဆာင်ရေျ်ရန် ျွန်ခဲ့သည့် 

ဆယ်စုနှစ်ပပါင်း အနည်းငယ်ခန့်ျျည်း မြန်ြာအရပ်

ဖျ်အဖွဲ့အစည်းြျားြှ တိုျ်တွန်း ပတာင်းဆိုခဲ့သည်။

စစ်အာဏာရှင်တို့သည် ၎င်းတို့အာဏာနှင့် ျုပ်ပိုင်ခွင့်

အား မပည်သူတို့အား အျာအျွယ်ပပးရြည့် အစား 

ညေဉ်းပန်းနှိပ်စျ်ြှုနှင့် ပနသားျျပနငပီမဖစ်သည်။ 

 မြန်ြာနိုင်ငံတွင် တရားဥပပဒစိုးြိုးြှု သို့ြဟုတ်

စစ်တပ်အား တာေန်ယူ တာေန်ခံခိုင်းြည့် ယုံြျည်

အားထားရပသာ အသွင်ျူးပမပာင်းြှုဆိုင်ရာ တရား

ြှေတြှု ယန္တယားျည်း ြရှိသည့်အတွျ် ခွဲမခားဖိ နှိပ်

ြှုြျားနှင့် အရပ်သားြျားအပပါ် တိုျ်ခိုျ်ချ ိုးပဖာျ်

၆၇။ See National Unity Government of Myanmar, 20 August 2021
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ြှုြျားြှာ အမပစ်ပပးအပရးယူခံရမခင်းြှ ျင်းျွတ်ပန

ဦးြည်မဖစ်သည်။ အရပ်သားြျား၏ ဘေျုံခခုံပရးျို

 ထိပါးပစာ်ျား ချ ိုးပဖာျ်ြှုြျား အတွျ် ထိုျ်သင့်

သည့် အျျ ိုးဆျ်ြျား တာေန်ခံြှုြျား ရှိရြည်မဖစ်သည်

။ စစ်အာဏာရှင်တို့ျ ရည်ရေည်ချျ်ရှိရှိမဖင့် ဒီြိုျပရ

စီျြ်းပြျာင်းြှ ျွဲပချာ်ပစရန် ျုပ်ပဆာင်မခင်းမဖင့်

 ပထာင်နှင့်ချ ီ သည့် ျူ့အသျ်ြျား ပပးဆပ်ခဲ့ရငပီး

 နိုင်ငံတျာအသိုင်းအေိုင်းသို့ျည်း အပရးယူြှုမပုရန် 

တိုျ် တွန်းပတာင်းဆိုြှုြျား မြင့်ြားျာခဲ့သည်။ 

  နိုင်ငံတျာအသိုင်းအေိုင်းသို့  နိုင်ငံတျာအသိုင်းအေိုင်းသို့

၁။  အြျ ိုးသားညီညွတ်ပရးအစိုးရ (NUG) သည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တရားေင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ အဖွဲ့အစည်း မဖစ်သည်

နှင့်အညီ အသိအြှတ်မပုရန်၊ ဒီြိုျပရစီနည်းျျ ပရေးပျာျ်ခံထားရသည့် ျွှတ်ပတာ်ျိုယ်စားျှယ်ြျား၊

 နိုင်ငံတွင်းရှိ  မပည်သူတို့၏  ျိုအပ်ချျ်အတွျ် နှစ်ပပါင်းြျားစွာ ပဆာင်ရေျ်ခဲ့သည့် ျူ့အခွင့်အပရးျာ

ျွယ်ပစာင့်ပရှာျ်သူြျားနှင့် ျျ်တွဲပဆာင်ရေျ်၍ ပမြမပင်အပမခအပန တွင် အပရးပပါ် ျိုအပ်သူြျားအား 

ယုံြျည်စိတ်ချရသည့် နည်းျြ်းြျားြှတဆင့် တုန့်မပန်ပဆာင် ရေျ်ရန်။

၂။  နိုင်ငံပရးအျျဉ်းသားအားျုံးအား ခခင်းချျ်ြရှိ ျွှတ်ပပးပရးအတွျ် စစ်အာဏာရှင်ြျားအား ဖိအားပပး

ရန်။

၃။  မြန်ြာနိုင်ငံတေှန်း ပနရပ်စွန့်ခွာထွျ်ပမပးျာသူြျားအတွျ် အျူအညီနှင့် ျိုအပ်ပသာပစ္စည်းြျား နှစ်

ပပါင်းြျားစွာ ပထာျ်ပံ့ျူညီပနသည့် ပဒသခံ အရပ်ဖျ်အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် ျျ်တွဲျုပ် ပဆာင်၍ ယခု

ျာျအတွင်း ပတာင်းခံျာသည့် အျူအညီြျားအား ပပးအပ်သွားရန်။

၄။  ျူသားြျ ိုးနွယ်အပပါ်ဆန့်ျျင်သည့် မပစ်ြှုအတွျ် တာေန်ရှိသည့် စစ်အာဏာရှင်တို့အား တာေန်ယူ

တာေန်ခံပစရန်အတွျ် ပမြမပင်တွင် သျ်ပသြျား ျျ်ပတွ့ ြှတ်တြ်းတင် စုပဆာင်းပနသည့် ျူ့အခွင့် 

အပရးအဖွဲ့အစည်းြျား၏ ျုပ်ငန်းြျား တိုးတျ်ျာပစပရးအတွျ် အျူအညီ ပပးရန်။

၅။ ျိုဗစ်-၁၉ ျပ်ပရာဂါပဘးအတွင်း မြန်ြာမပည်သူြျား အပရးပပါ် ျိုအပ်ပနသည့် တျိုယ်ပရသုံး အျာ 

အျွယ်ပစ္စည်းြျားနှင့် ျာျွယ်ပဆးြျား ပထာျ်ပံ့ျူညီရန်။
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    ASEAN အပါအေင် ပဒသတွင်းရှိ ပခါင်းပဆာင်ြျားသို့    ASEAN အပါအေင် ပဒသတွင်းရှိ ပခါင်းပဆာင်ြျားသို့

၁။ အြျ ိုးသားညီညွတ်ပရးအစိုးရ (NUG) နှင့် ျျ်တွဲျုပ်ပဆာင်၍ NUG အား မြန်ြာမပည်သူြျား အတွျ်

အျုပ်အပျျွးမပုပနသည့် အဖွဲ့အစည်းအမဖစ် အသိအြှတ်မပုရန်။ စစ်အာဏာရှင်တို့အား ၎င်းတို့ တရားြ

ေင် ြတရားရယူထားသည့် အာဏာျို စွန့်ျွှတ်ပစပရးအတွျ် တိုျ်တွန်းပဆာင် ရေျ်ရန်။

၂။  မြန်ြာစစ်အာဏာရှင်တို့ြှ မပည်သူတို့ ပြျာျ်ရေံ့ပစရန်နှင့် ပျျ်စီးဆုံးရှုံးပစရန် အြျြ်းဖျ်ြှု မပုျျင့်ပနြှု

ြျားျို ဆန့်ျျင် ပယ်ချရန်။

၃။  နိုင်ငံပရး တျ်ကျျှုပ်ရှားသူြျားအား တရားြေင် ဖြ်းဆီး ထိန်းသိြ်းြှုြျားအား ရှုံ့ချငပီး ဖြ်းဆီးထားသူြျား

အား အမြန်ဆုံးမပန်ျွှတ်ပပးပရးအတွျ် ပတာင်းဆိုရန်။

ျုျသြဂ္ဂသို့ျုျသြဂ္ဂသို့

၁။ ျုျသြဂ္ဂ အပထွပထွအတွင်းပရးြှူးချုပ်ြှ ျုံခခုံပရးပျာင်စီတွင် မြန်ြာနိုင်ငံ မပည်သူြျား ျိုဗစ်-၁၉

 ျပ်ပရာဂါပြျာင့် ထိခိုျ်ပသဆုံးရြှုျို တင်မပပဆွးပနွးရန်၊ တျိုယ်ပရ အျာအျွယ်သုံး ပစ္စည်းနှင့်

ျာျွယ်ပဆးြျား ရရှိပရး တုန့်မပန်ပဆာင်ရေျ်ရန်အတွျ် တိုျ်တွန်း ပတာင်းဆိုရန်၊ NUG နှင့် တိုင်း ရင်း

သားျျန်းြာပရးေန်ထြ်းြျား ဖွဲ့စည်းထားသည့် ျိုဗစ်-၁၉ ပရာဂါ တိုျ်ဖျျ်ပရးအဖွဲ့သည် အပထာျ် 

အျူမပုပစ္စည်းြျားျို ပေငှမဖန့်မဖူးနိုင်သည့် ယုံြျည် ျိုးစားရပသာ ျွန်ရျ်မဖစ်သည့်အားပျျာ်စွာ ၎င်း

တို့အား ျူညီပထာျ်ပံ့ရန်။

၂။  အပရးပပါ် ပစာင့်ြျည့်ရန် ျိုအပ်ပနသည့် ပမြမပင်ပပါ်ရှိ ျူ့အခွင့်အပရးချ ိုးပဖာျ်ပနြှုြျား အား အျဲမဖတ်

ြည့် အဖွဲ့အား ျုျသြဂ္ဂ ျုံခခုံပရးပျာင်စီြှ ပစျွှတ်ရန်။ 

၃။  မြန်ြာစစ်တပ်၏ အြျြ်းဖျ် ျုပ်ရပ်ြျားအပပါ် ရှုံ့ချငပီး အာဏာသိြ်းြှုအပပါ် ဦးပဆာင်သူြျား အပနမဖင့်

တာေန်ယူ တာေန်ခံရန်နှင့် အမပစ်ျျူးျွန်ပသာ်ျည်း အမပစ်ပပးအပရးယူခံရမခင်းြှု ျင်းျွတ်ပနြှု ရပ် 

ဆိုင်းပစရန်အတွျ် စစ်အာဏာရှင်တို့အား ဖိအားပပး၍ ျုျသြဂ္ဂ၏ ျျင့် ေတ်ြျားျို ထိန်းသိြ်းမြေင့်တင်

ရန်။
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ျူ့အခွင့်အပရးြှတ်တြ်းျွန်ရျ် (မြန်ြာနိုင်ငံ)

ဓါတ်ပုံ- CHRO

https://www.nd-burma.org https://twitter.com/NDBurma/https://facebook.com/theNDBurma


