
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေန� စစ်အာဏာသိမ်းကတည်းက ြမန်မာိုင်ငံ၏လူ�အခွင့်အေရးအေြခအေနသည် ပျက်စီး 
ယိုယွင်းလာခဲ့ပါသည်။ ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လှိင်ဦးေဆာင်ေသာ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ(နစက)သည် 
အရပ်သားြပည်သူများအေပါ်  စနစ်တကျအကမ်းဖက်ဖိခွင်းမှ များကို ကျးလွန်ေနပီး ဤသိုေသာလုပ်ေဆာင်ချက်များသည် 
၂၀၀၈ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒမှ အာမခံချက်အချိသာေပးထားသည့် ြပည်သူှင့်ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ေပးမှ ကို 
လုံးဝေသွဖည်ေနပီး လူ�အခွင့်အေရးချိးေဖာက်မှ အား ကျယ်ကျယ်ြပန�်ြပန�်ြဖစ်ေပါ် လာေစရန် လမ်းဖွင့်ေပးသကဲ့သိုြဖစ်ေစ 
ခဲ့ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် ေရးသားထားသကဲ့သို အာဏာသိမ်းပီးေနာက် ပထမေြခာက်လအတွင်း စစ်ေကာင်စီမှ 
ြပည်သူများအေပါ်  ိုင်ငံေတာ်ရန်သူကဲ့သိုဆက်ဆံြခင်းှင့် ဆန�်ကျင်ဆ ြပသူများအား ေချမှ န်းြခင်းများေကာင့်အကမ်း 
ဖက်မှ များ ကျယ်ကျယ်ြပန�်ြပန�်ြဖစ်ပွားေစပီး အသက်ေပါင်းများစွာဆုံးှ ံးခဲ့ရသည်။ စစ်ေကာင်စီမှ ငိမ်းချမ်းစွာဆ ြပသူများ 
အားေသနတ်ြဖင့်ပစ်ြခင်း၊ သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ ေကျးလက်ေဒသရှိေကျးရ�ာများအားဗုံးကျဲြခင်း စသည့်လုပ်ရပ်များေကာင့် 
ေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ ြပည်သူလူထုများ ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေနရြခင်း၊ ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မှ များှင့် သတင်းအ 
ချက်များရရှိိုင်ခွင့်အား ပိတ်ပင်ကန�်သတ်ြခင်းြခင်းများအြပင် ၎င်းတို၏ဆ အတိုင်းြမန်မာိုင်ငံရှိြပည်သူများအား ဖမ်းဆီး၊ 
ထိန်းသိမ်း၊ ည်းပမ်းှိပ်စက်ရန်အတွက် ဥပေဒကိုကျင့်သုံးခဲ့ကသည်။

ဤအစီရင်ခံစာတွင် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေန�ေနာက်ပိုင်း ြမန်မာြပည်အေရှေတာင်ပိုင်းရှိြပည်သူများ လက်ရှိ 
ခံစားေနရေသာ ဆိုးရ�ားလာသည့်လုံ�ခံေရးအေြခအေနှင့် လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမှ ဆိုင်ရာ အကပ်အတည်းများကို 
ေဖာ်ြပထားသည်။ ထိုအြပင် ေကျးလက်ေဒသရှိရ�ာသားများှင့် ြပည်သူလူထုတို၏ေမျှ ာ်လင့်ချက်များှင့် ုန်းကန်ေနရမှ အ 
ေြခအေနများကိုလည်း တင်ြပထားသည်။ ရ�ာသားများအေနြဖင့် မလုံ�ခံမှ များကို ပို၍ခံစားရေသာ်လည်း ၎င်းတိုနားလည် 
သေဘာေပါက်ထားသည့် တရားဝင်မှ မရှိေသာ၊ တရားမျှ တမှ မရှိေသာ စစ်အစိုးရအားရင်ဆိုင်ရန်အတွက် နည်းလမ်းများကို 
ဆက်လက်ရှာေဖွလျက်ရှိသည်။
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စစ်တပ်၏ရက်စက်ကမ်းကတ်မှ များှင့် 
ြပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှ  

၂၀၂၁ ခုှစ် စစ်အာဏာသိမ်းမှ ေနာက်ပိုင်း ြမန်မာြပည်အေရှေတာင်ပိုင်းအတွင်း ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ  
မတရားမှ ၊ မလုံ�ခံမှ ၊ အကမ်းဖက်မှ များှင့်ပတ်သက်ေသာ သက်ေသခံချက်များ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ျပီး ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ေက်း 
လက္ေဒသမ်ားရွိရြာသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူထုမ်ား၏အေျခအေနမ်ားအား ၎တို႔ႏွင့္တိုက္ရိုက္ေတြ႔ဆံုေမး 
ျမန္းျခင္းမ်ား၊ ဓာတ္ပံုႏွင့္အျခားအေထာက္အထားမ်ားအားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ပါသည္။ ကရင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔သည္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ျပီး မည္သည့္ 
ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းမရွိပါ။ 





စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် 
ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့ 

၂ဝ၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ

၂၀၂၁ ခုနှစ် စစ်အာဏာသိမ်းမှုရောက်ပိုင်း မမေ်မာမပည်အရရှ့ရောင်ပိုင်းအေွင်း 

မဖစ်ပွားခဲ့ရသာ မေရားမှု၊ မလုံခခုံမှု၊ အကကမ်းဖက်မှုများနှင့်ပေ်သက်ရသာ 

သက်ရသခံချက်များ 



စစတ်ပ၏်ရကစ်ကက်ကမ်းကကုတမ်ှုများနငှ့ ်ပပညသ်မူျား၏ခခုတံနွ်းလနှမ်ှု - ၂၀၂၁ ခနုစှ ်အာဏာသမိ်းမှုနနာကပ်ိငု်း ပမနမ်ာပပညအ်နရှ့နတာင ်

ပိုင်းအတွင်း ပြစ်ပွားခဲ့နသာ မတရားမှု၊ မလုံခခုံမှုနှင့် အကကမ်းြက်မှုများ၏ သက်နသခံချက်များ 

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့မှ ရရးသားထုေ်ရဝသည်။  

၂ဝ၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ။ KHRG #2021-02

အရရှ့နှင့်အရောက်မျက်နှာဖုံးပုံ၏ ဓာေ်ပုံများအရကကာင်းအား ဤအစီရင်ခံစာ၏ရောက်ဆုံးစာမျက်နှာေွင် ရကျးဇူးမပု၍ကကည့်ပါ။ 

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့အား ၁၉၉၂ ခုနှစ်ေွင် စေင်ေည်ရထာင်ပပီး မမေ်မာမပည်အရရှ့ရောင်ပိုင်းရကျးလက်ရေသများရှိ ရွာသားများ 

နငှ့ ် ရေသခလံထူမုျား၏အရမခအရေများအား ၎င်းေိုန့ငှ့ေ်ိကုရ်ိကုရ်ေွ့ဆုရံမးမမေ်းမခင်းများ၊ ဓာေပ်ုနံငှ့ ်အမခားအရထာကအ်ထားများအား 

မဖင့် မှေ်ေမ်းေင်မှုများမပုလုပ်ပါသည်။ ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့သည် သီးမခားလွေ်လပ်စွာလှုပ်ရှားရဆာင်ရွကရ်သာ အဖွဲ့အစည်းမဖစ် 

ပပီး မညသ်ည့န်ိငုင်ရံရး သိုမ့ဟေု ်အမခားအဖွဲ့အစည်းများ နငှ့ ်ပေသ်ကမ်ခင်းမရှပိါ။ ကျွန်ပုေ်ို၏့လပုင်ေ်းများကိ ုသရိှလိိပုါက အငေ်ာေက ်

စာမျက်နှာမဖစ်သည့် www.khrg.org ေွင် ရေွ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုေ် ကျွန်ုပ်ေို့၏ ထုေ်ရဝပပီးရသာ အစီရင်ခံစာများကို ရယူလိုပါက 

အီးရမးလ်လိပ်စာ khrg@khrg.org သို့ ဆက်သွယ် ရောင်းယူနိုင်ပါသည်။ 

ဤအစီရင်ခံစာအား ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့မှ ၂ဝ၂၁ေွင် ထုေ်ရဝပပီးအဖွဲ့၏မူပိုင်မဖစ်သည်။ ဤအစီရင်ခံစာေွင်ပါရှိရသာအရကကာင်း 

အရာများကို မိမိကိုယ်ပိုင်အကျ ိုးအမမေ်အေွက်မဟုေ်ပဲ အများအကျ ိုးအေွက် သို့မဟုေ် သေင်းမီေီယာများေွင်ရဖာ်မပလိုမခင်း နှင့် 

ဆက်စပ်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များအေွက် ထပ်မံကူးယူအသုံးမပုမခင်း သို့မဟုေ် မဖေ့်ရဝမခင်းများလုပ်ရဆာင်နိုင်ပါသည်။ သို့ရသာ် စီးပွား

ရရးအကျ ိုးအမမေ်အေွက်မပေ်လည်အသုံးမပုထုေ်ရဝလိုပါက ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့ထံမှ ဦးစွာခွင့်မပုချက်ရယူရေ်လိုအပ်ပါသည်။ 

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့မှ ဤအစီရင်ခံစာအား မူလအင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မမေ်မာဘာသာသို့မပေ်ဆိုထားမခင်း မဖစ်သည်။ 

ဤအစီရင်ခံစာသည် နရာင်းရန်မဟုတ်ပါ။ 
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   အစီရင်ခံစာအနှစ်ချုပ်

ရရွးရကာကေ်ငရ်မမာကခ်ရံရသာ အရပသ်ားအစိုးရအသစေ်စရ်ပထ်မံ ှမေရားအာဏာသမိ်းယပူပီး ၅ လအကကာ 
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်ရေ့ေွင် ကုလသမင်္္ဂလူ့အခွင့်အရရးဆိုင်ရာမဟာမင်းကကီး၏ သံအမေ်မဖစ်သူ မီရှဲ 
ဘက်ရှ်လက်(MichelleBachelet)က လူ့အခွင့်အရရးရကာင်စီေွင် ထုေ်မပေ်ရကကမငာချက်ေစ်ရစာင် ထုေ်မပေ် 
ခဲပ့ါသည။် အဆိပုါထေ်ုမပေခ်ျကေ်ငွ ်“မမေမ်ာနိငုင်၏ံအရမခအရေသည ်နိငုင်ရံရးအကကပအ်ေည်းမ ှဘကရ်ပါင်းစု ံ
ရသာလူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှုကပ်ဆိုးကကီးသို့ ရမပာင်းလဲမဖစ်ရပါ်ရေရကကာင်း” ရဖာ်မပထားသည်။ ေပ်မရော် 
သည ်စစအ်ာဏာသမိ်းမှုမစှေငက်ာ အရပသ်ားမပညသ်မူျားအား ကျယက်ျယမ်ပေ့မ်ပေ့န်ငှ့ ်စေစေ်ကျေိကုခ်ိကုသ်ည့ ်
အသွင်သို့ လုပ်ရဆာင်လာခဲ့ပါသည်။1

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ရေ့စစ်အာဏာသိမ်းကေည်းက မမေ်မာနိုင်ငံ၏လူ့အခွင့်အရရးအရမခအရေ 
သည် ပျက်စီးယိုယွင်းလာခဲ့ပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကကီး မင်းရအာင်လှိုင်ဦးရဆာင်ရသာ နိုင်ငံရော်စီမံအုပ်ချုပ်ရရး 
ရကာင်စီ(ေစက)သည် အရပ်သားမပည်သူများအရပါ် စေစ်ေကျ အကကမ်းဖက်ပဖိုခွင်းမှုများကို ကျူးလွေ်ရေပပီး 
ဤသို့ရသာ လုပ်ရဆာင်ချက်များသည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေမှ အာမခံချက်အချ ို ့သာရပးထားသည့် 
မပည်သူနှင့်နိုင်ငံရရးဆိုင်ရာ အကာအကွယရ်ပးမှုကို လုံးဝရသွဖယ်ရေပပီး လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှုအား ကျယ် 
ကျယမ်ပေ့မ်ပေ့ ်မဖစရ်ပါ်လာရစရေ ်လမ်းဖငွ့ရ်ပးသကဲသ့ိုမ့ဖစရ်စခဲပ့ါသည။် စစအ်ာဏာသမိ်းမှုနငှ့ ်စစေ်ပ၏်လပုရ်ပ ်
များကိ ုလကမ်ခနံိငုရ်ကကာင်း လမ်းရပါ်ေငွ ်သိုမ့ဟေု ်အေွလ်ိငု်းေငွ ်ထေုရ်ဖာရ်မပာဆိသုမူျားသည ်လုခံခုရံရးေပ ်
များ၏ အကကမ်းဖက်မခင်း၊ အသက်အန္တရာယ်ပခိမ်းရမခာက်ခံရမခင်းများနှင့် ကကုံရေွ့ရေကကရပါသည်။ မမေ်မာမပည် 
အရရှ့ရောငပ်ိငု်းရှ ိရကျးလကရ်ေသများေငွ ်လကေ်ကက်ိငုပ်ဋပိက္ခ များမပားလာမခင်းနငှ့ ်အရပသ်ားမပညသ်မူျား 
ရေထိုင်ရာရေသများအေွင်းသို့ ထိုးစစ်ဆင်ေိုက်ခိုက်မှုများရကကာင့် ရေသခံရွာသားအရေမဖင့် လူ့အခွင့်အရရးချ ိုး 
ရဖာကမ်ှုများနငှ့ ်မလုခံခုမံှုများကိ ုပိ၍ုရငဆ်ိငုက်ကုရံေွ့ကကရပါသည။် ဆကလ်ကမ်ဖစပ်ွားရေရသာ မပညေ်ငွ်းရေရပ ်
ရရှေ့ရမပာင်းရေထိုင်မှု၊ COVID-19 ကပ်ရရာင်္ါ အကကပ်အေည်းနှင့်အေူ မပည်ေွင်းနှင့် နိုင်ငံေကာအကူအညီရပး 
ရေသည့အ်ဖွဲ့အစည်းများအား အရရးေကကီးလိအုပသ်ည့ရ်ေသများသို ့ဝငရ်ရာကခ်ငွ့က်ိ ုေစကမ ှေားဆီးပေိပ်င ်
ရေရသာရကကာင့ ်လသူားချင်းစာောရထာကထ်ားမှုဆိငုရ်ာ အကကပအ်ေည်းသညလ်ည်း ပိမုိဆုိုးရွားလာပပီး မပညသ် ူ
များ၏ အသက်အန္တရာယ် ပခိမ်းရမခာက်ရေသည့်အရမခအရေသို့ ရရာက်ရှိရစပါသည်။

ဤအစီရင်ခံစာထဲေွင် KHRG မှ စစ်အာဏာသိမ်းမှု ၆ လမပည့်ပပီးရောက်ပိုင်း မမေ်မာမပည်အရရှ့ရောင်ပိုင်းရှိ 
ရကျးလကရ်ေမ ှရေသခရံွာသားများ၏ အရေွ့အကကုနံငှ့ ်အမမငသ်ရဘာထားများကိ ုရဖာမ်ပထားပါသည။် ထိုေ့ည်း 
ေ ူလုခံခုရံရးအေကွ ်ကရငအ်မျ ိုးသားအစည်းအရုံး(KNU) ထေိ်းချုပေ်ယရ်မမေငွ ်ထကွရ်မပးခိလုှုရံေရသာ မပညသ် ူ
များ၏အရေွ့အကကုံနှင့် အမမင်သရဘာထားများကိုလည်း ရဖာ်မပထားပါသည်။ KHRG မှမပုလုပ်ရသာ ရေွ့ဆုံ 
ရမးမမေ်းခေ်းများေွင် ေစကမှ ဆန္ဒမပမပည်သူများအရပါ် မည်သို့ပင်အကကမ်းဖက်ပပီး ရက်စက်ကကမ်းကကုေ်မှုများ 
မပုလပုရ်စကာမ ူမပညသ်မူျားမ ှစစအ်ာဏာသမိ်းမှုကိ ုဆကလ်ကဆ်ေ့က်ျငရ်ကကာင်း ဆန္ဒထေုရ်ဖာေ်ငမ်ပရေသည ်
ကို ရေွ့ရှိရပါသည်။ ဆန္ဒမပသူများမှ ေစက၏ရက်စက်ကကမ်းကကုေရ်သာ ေေု့မ်ပေ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ကကုရံေွ့ရစဉ် 
၎င်းေို့ခံစားရရသာ ရကကာက်ရွံ့စိုးရိမ်မှုနှင့် မလုံခခုံမှုများကို မပေ်လည်ရမပာမပခဲ့သည်။ ၎င်းေို့အရေမဖင့် ဖိနှိပ်မှုမှ 
လေွရ်မမာကရ်ေန်ငှ့ ်ေမီိကုရရစေီိကုပ်ွအဲေကွ ်ခိငုမ်ာသည့ရ်ပေ်ညခ်ျကမ်ဖင့ ်အဆုံးထ ိေိကုပ်ွဝဲငမ်ညမ်ဖစရ်ကကာင်း 
ေညူသီည့သ်ရဘာထားများကိ ုထေုရ်ဖာရ်မပာကကားခဲပ့ါသည။် ဤရေွ့ဆုရံမးမမေ်းခေ်းများေငွလ်ည်း ဆန္ဒထေု ်

1 ကမ္ဘာ့ကုလသမင်္္ဂလူ့အခွင့်အရရးရကာင်မရှင် မဟာမင်းကကီးရုံး (OHCHR) မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လေွင်ထုေ်မပေ်သည့် “Statement 
by Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights, 47th session of the Human Rights Council, July 6th 
2021,” ေွင် ကကည့်ပါ။
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ရဖာသ်မူျားနငှ့ ်အာဏာဖဆီေရ်ရးလထူလုှုပရ်ှားမှု(CDM)ေွင ်ပါဝငသ်မူျားအရေမဖင့ ်အကာအကယွရ်ရှရိေအ်ေကွ ်
အချင်းချင်းမည်သို့ဝိုင်းဝေ်းပံ့ပိုးကကသည်ကိုလည်း မီးရမာင်းထိုးရဖာ်မပထားပါသည်။

ေစက၏ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ေိုးချဲ့လုပ်ရဆာင်မှုများရကကာင့် ရကျးလက်ရေသရှိရေသခံရွာသားများအရပါ် များစွာ 
သက်ရရာက်မှုရှိရေပါသည်။ မမေ်မာမပည်အရရှ့ရောင်ပိုင်းရှိ အချ ို ့ရေသများေွင် ေိုက်ပွဲမဖစ်ပွားမခင်းမရှိခဲ့ရသာ် 
လည်း စစ်ေပ်အာဏာသိမ်းမှု မဖစ်ပွားပပီးရောက်ပိုင်းေွင် ထိုးစစ်ဆင်မှုနှင့် ေိုက်ပွဲများ မဖစ်ပွားလာခဲ့ပါသည်။ 
ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ရေ့ အာဏာသိမ်းမှု မဖစ်ပွားပပီးကေည်းက ဇွေ်လ ၂၃ ရက်ရေ့အထိ ခေ့်မှေ်းရမခအရ မမေ်မာ 
မပညအ်ရရှ့ရောငပ်ိငု်းေငွ ်မပညသ် ူ၁၇၇,၀၀၀ ဦးရရခေ ့် ထကွ ်ရမပးေမိ်း ရရှာငရ်ေရပပီး ကရငမ်ပညေ်ယေ်စခ်ေုည်း 
အေွင်းေွင် ရေသခံ ၅၀,၀၀၀ ခေ့် (ကသင်္ုေ်လ ၂၃ ရက်ရေ့အထိေွင်လည်း မပည်သူဦးရရ ၁၄၀,၀၀၀ ခေ့် ထွက် 
ရမပးေမိ်းရရှာငရ်ေရလျကရ်ှပိပီး) မပညေ်ငွ်း ရေရပရ်ရှေရ့မပာင်းရေထိငုခ်ဲရ့ပါသည။်2 အရပသ်ားမပညသ်မူျားအား ပစ ်
မှေ်ထားသေ်မဖေ်မခင်း၊ အေင်းအဓမ္မလုပ်အားရပးခိုင်းရစမခင်း၊ အေင်းအဓမ္မလုယူမခင်းအပါအဝင် အရပ်သား 
များအား ေိုက်ရိုက်ေိုက်ခိုက်မခင်းေို့ကို ရဖာ်မပသည့် အစီရင်ခံစာအများအမပားကိုလည်း KHRG မှ လက်ခံရရှိပါ 
သည။် ေစကမ ှCOVID-19 ရရာင်္ါကပဆ်ိုးအား စစလ်ကေ်ကသ်ဖယွ ်အသုံးမပုရေမခင်းသညလ်ည်း ရကျးလကရ်ေသ 
ရှ ိရေသခရံွာသားများအား ပုစံအံမျ ိုးမျ ိုးမဖင့ ်ေိကုခ်ိကုရ်ေမခင်းသဖယွ ်မဖစရ်စပါသည။် စစအ်ာဏာသမိ်းမှု၏ ပထမ 
၆ လောကာလအေငွ်း မေှေ်မ်းမပုစရုာေငွ ်ရကျးလကရ်ေသရှ ိေိငု်းရင်းသားမပညသ်မူျား၏ အရေွ့အကကုနံငှ့ ်
စိုးရိမ်မှုများကို အများမပည်သူများအား ကကားသိနိုင်ရအာင် လုပ်ရဆာင်ရပးနိုင်ခဲ့သည်။ စစ်ေပ်အာဏာသိမ်းမှု 
မမဖစပ်ွားမကီေည်းက မမေမ်ာမပညအ်ရရှ့ရောငပ်ိငု်းရှ ိရေသအချ ို့ေငွ ်လကေ်ကက်ိငုပ်ဋပိက္ခနငှ့ ်ေိကုခ်ိကုမ်ှုများ 
ဆကလ်ကမ်ဖစပ်ွားရေရသာလ်ည်း လကရ်ှမိဖစရ်ပါ်ရေရသာ နိငုင်ရံရးအလညှ့အ်ရမပာင်းများသည ်လူ့အခငွ့အ်ရရး 
အား ကျယ်ကျယ်မပေ့်မပေ့် ထပ်မံချ ိုးရဖာက်ရေရကကာင်း ထင်ဟပ်ရစပါသည်။ ဤသို့ရသာအရမခအရေသည် မဖေ် 
ရလးမဖေစ်ေစအ်ား အသုံးမပုသည့ရ်ခေသ်ို ့မပေလ်ညရ်ရာကရ်ှရိေရကကာင်း လေွလ်ပရ်သာသရုေသ ီရကမင််္ျ ိုလ ီ
(Kim Joliffe)မှလည်း မီးရမာင်းထိုးမပထားပါသည်။ ၎င်းမှ စစ်ရမမမပင်ေွင်အရပ်သားများအား ဆက်စပ်ထိခိုက်မှု 
ရှရိစရုသံာမက စစဆ်ငရ်ရးအေကွ ်အဓကိအရင်းအမမစအ်မဖစလ်ည်း အသုံးချသညဟ် ုအရလးရပးရဖာမ်ပခဲပ့ါသည။်3

2 ကမ္ဘာ့ကုလသမင်္္ဂ လူသားချင်းစာောရထာက်ထားမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရရးရုံးမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွေ်လေွင်ထုေ်မပေ်သည့် “Myanmar 
Humanitarian Update No. 8, June 24th 2021,” နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ကသင်္ုေ်လေွင်ထုေ်မပေ်သည့် “Myanmar Humanitarian 
Update No. 10, August 27th 2021,” ေို့ေွင် ဖေ်ရှုပါ။

3 Aljazeera သေင်းဌာေမှ စာရရးသူများမဖစ်သည့် Emliy FISHBEIN၊ Nu Nu Lusan နှင့် Vahpual ေို့မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လေွင် 
ထုေ်ရဝရသာ “Myanmar military adopts ‘four cuts’ to stamp out coup opponents,” Aljazeera,” ေွင် ကကည့်ပါ။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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နိဒါန်း

“အခုအချေိ်မှာ ပငိမ်းချမ်းမှုဆိုော လုံးဝမရှိဘူး။ ပပီးရော့ လူရေွက ပုေ်းရရှာင်ရေကကရေယ်။ ညဖက်ဆိုလည်း 
အမပငထ်ကွလ်ိုမ့ရဘူး။ ကျွေရ်ောေ်ိုရ့ေ ွရကာင်းရကာင်းမေွမ်ေွ ်မအပိစ်ကရ်ဘူး။ ကျွေရ်ောေ်ိုမ့ှာ စိုးရမိရ်ကကာက ်
ကကမှုရေွေဲ့ မပည့်ရေေယ်။” ဆန္ဒမပပွဲများေွင်ပါဝင်ခဲ့ရသာ ရကာ့ေရိပမို့မှေက္ကသိုလ်ရကျာင်းသားေစ်ဦး

“ကျွေရ်ောေ်ိုရ့ွာသားရေကွ ညအချေိဆ်ိရုင ်ရွာထမဲှာမအပိရ်ဘဲူး။ သေူိုရ့ဲ့လယရ်ဘးမှာရှေိဲ ့ရချာင်းရဲ့ေဖကမ်ခမ်း 
မှာ သွားပုေ်းပပီးအိပ်ကကရေယ်။ သူေို့က ညဖက်ရေွမှာ အရကကာက်ေရားေဲ့အိပ်ကကရေယ်။ သူေို့[စကစ 
စစ်သားရေွ]က ညဖက်ဆို အမပင်ထွက်ေယ်လို့ ကျွေ်ရော်ေို့ကကားေယ်။ ေချ ို ့ရွာသားရေွက ဗုံးခိုကျင်းရေွ 
ေူးပပီး သူေို့ရဲ့ပစ္စည်းရေွကို ေမခားရေရာမှာဖွက်ထားကကေယ်။ ကျွေ်ရော်ေို့ရဲ့ရွာမှာဆိုရင် ေချ ို ့လူရေွက 
ေကယ်လို့ရမပးရမယ်ဆိုရင် သူေို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရေွကို သူေို့ေဲ့အေူသယ်သွားနိုင်ဖို့ ထုေ်ပိုးထားကကေယ်။” ရရာ 
ရနှာထိေ်းချုပ်ေယ်ရမမမဖစ်ရသာ င်္ည---ရကျးရွာ၊ ဆပ---ရကျးရွာအုပ်စု၊ မူး(မုေ်း)ပမို့ေယ်၊ ခလယ်လွီထူခရိုင်မှ 
ရွာသားေစ်ဦး

စစ်နပမပပင်များ

မမေ်မာစစ်ေပ်မှ မေရားအာဏာသိမ်းခဲ့သည့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလမှစ၍ နိုင်ငံေစ်ဝှမ်းရှိမပည်သူများမှာ 
လကေ်ကက်ိငုအ်ကကမ်းဖကမ်ှုများ၊ စစအ်ာဏာရငှ၏်ပခမိ်းရမခာကမ်ှုများနငှ့ ်ဖနိှပိခ်ျုပခ်ျယမ်ှုများကိ ုခစံားခဲက့ကရသည။် 
အချ ို ့ရသာသူများသည် ထိုသို့ရသာအကကမ်းဖက်မှုများနှင့် နိုင်ငံရော်မှအကကမ်းဖက်မှုများကို ပထမဆုံးအကကိမ် 
ကကုရံေွ့ရမခင်းမဖစပ်ပီး အချ ို ့သမူျားအေကွမ်ှာမ ူယခင(်နငှ့ဆ်ကလ်ကမ်ဖစပ်ွားရေရသာ) လကေ်ကက်ိငုေ်ိကုပ်ွမဲျား 
နှင့် အကကမ်းဖက်နှိပ်စက်မှုများရကကာင့်ရရှိခဲ့သည့် အရကကာက်ေရားများနှင့် စိေ်ေဏ်ရာများကို မပေ်လည်ခံစားရ 
ရစသည်။ မမေ်မာစစ်ေပ4်သည် ေိုင်းရင်းသားလူေည်းစုများအရပါ် ဆယ်စုနှစ်ရပါင်းများစွာ လူ့အခွင့်အရရးချ ိုး 
ရဖာကမ်ှုများ ကျူးလေွခ်ဲပ့ပီး မပစေ်ဏက်င်းလွှေခ်ငွ့ရ်ရှ ိခစံားလျကရ်ှသိည။် အရပသ်ားအစိုးရ အပုခ်ျုပသ်ည့အ်ချေိ ်
ေငွပ်င ်စစေ်ပသ်ည ်၎င်းေို၏့အငအ်ားကကီးမားသည့ ်နိငုင်ရံောအ်ာဏာကိ ုထေိ်းသမိ်းထားနိငုခ်ဲပ့ပီး စစရ်ရးလှုပ ်
ရှားမှုများမပုလပုရ်ေအ်ေကွ ်မပညေ်ငွ်းမပညပ်ဘဏ္ဍာရငမွျားကိ ုသုံးစွခဲငွ့ရ်ရှခိဲသ့ည။် အရပသ်ားအစိုးရမ ှစစေ်ပ၏် 
လပုရ်ပမ်ျားအ ရပါ် ရစာင့က်ကည့စ်စရ်ဆးမခင်းမရှသိည့အ်မပင ်စစေ်ပမ်လှည်း လသူားမျ ိုးနယွအ်ရပါ်ကျူးလေွသ်ည့ ်
ရာဇဝေ်မှုဟု သေ်မှေ်ရရလာက်သည်အထိ မပင်းထေ်ရသာလူအခွင့်အရရးနှင့် နိုင်ငံေကာလူသားချင်းစာော 
ရထာက်ထားမှုဥပရေကို ချ ိုးရဖာက်လျက်ရှိသည်။5

အာဏာသမိ်းပပီးသည့ ်အချေိမ်စှ၍ စစေ်ပ၏်အကကမ်းဖကမ်ှုများမှာ ပိမုိမုမင့ေ်ကလ်ာခဲပ့ပီး ေိငု်းရင်းသားလေူည်း 
စအုရပါ်သာမက မပညသ်အူားလုံးအရပါ် သကရ်ရာကလ်ျကရ်ှသိည။် ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် မေ်လ ၁၁ ရကရ်ေ့ေငွ ်Amnesty 

4 မမေမ်ာစစေ်ပက်ိ ုရညည်ွှေ်းရာေငွ ်လအူများအသုံးမပုသည့အ်သုံးအနှုေ်းမှာ ေပမ်ရောဟ်၍ူမဖစသ်ည။် ထိအုသုံးအနှုေ်းကိ ုKHRG ၏ 
ယခင်အစီရင်ခံစာများေွင် သုံးစွဲခဲ့ပပီး အရပ်သားအစိုးရလက်ထက်ေွင် အများဆုံးရခါ်ရဝါ်သုံးစွဲခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလ 
၁ ရကရ်ေ့ေငွ ်စစေ်ပအ်ာဏာသမိ်းပပီးရောက ်ေပမ်ရောမ် ှနိငုင်ရံောစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ရးရကာငစ်(ီSAC)ကိ ုမမေမ်ာနိငုင်အံစိုးရေစရ်ပ ်
အမဖစ ်ဖွဲ့စည်းသေမ်ေှလ်ိကုသ်ည။် ထိုရ့ကကာင့မ်မေမ်ာ စစေ်ပက်ိ ုSAC စစေ်ပဟ် ုရမပာင်းလရဲခါ်ရဝါ်သည။် ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ရဖရဖာဝ်ါရလီ 
၁ ရကရ်ေ့ အာဏာသမိ်းချေိမ်စှ၍ KHRG သည ်မမေမ်ာစစေ်ပအ်ား SAC စစေ်ပဟ် ုအသုံးမပုရခါ်ဆိထုားပါသည။် ယခငစ်စအ်ပုခ်ျုပရ်ရး 
ကာလများေငွ ်KHRG သည ်ေပမ်ရောက်ိ ုမမေမ်ာစစအ်စိုးရအမဖစ ်(ဥပာမာအားမဖင့ဆ်ိလုျှင ် ၁၉၈၈ နငှ့ ်၁၉၉၇ အကကား ေဝေ[နိငုင် ံ
ရော်ပငိမ်ဝပ်ပိမပားမှုေည်ရဆာက်ရရးရကာင်စီ]) ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ၁၉၉၈ နှင့် ၂၀၁၁ အကကား ေအဖ[နိုင်ငံရော်ရအးချမ်းသာယာ
ရရးနငှ့ဖ်ွံ့ပဖိုးရရးရကာငစ်]ီ ရသာလ်ည်းရကာင်း) ရညည်ွှေ်းရခါ်ဆိခုဲသ့ည။် ဤသိုရ့ခါ်ရဝါ်ရမခင်းအရကကာင်းရင်းမှာ KHRG လှုပရ်ှားရာေယ ်
ရမမရေသေွင် ရေသခံရွာသားများက ထိုအသုံးအနှုေ်းများကို ရခါ်ဆိုထားမခင်းရကကာင့်မဖစ်သည်။

5 ကမ္ဘာ့ကုလသမင်္္ဂလူ့အခွင့်အရရးရကာင်စီမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်ေင်ဘာလေွင် ထုေ်မပေ်သည့် The Economic interests of the 
Myanmar military: Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar ေွင် ကကည့်ပါ။

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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International မထှေ်ုမပေသ်ည့ ်အစရီငခ်စံာေစရ်စာငေ်ငွ ်“မမေမ်ာစစေ်ပသ်ည ်နိငုင်ေံစဝ်မှ်း ပငမိ်းချမ်းစွာဆန္ဒ 
မပသူများနှင့် အမခားမသက်ဆိုင်သူများကိုပဖိုခွင်းရေ် စစ်ပွဲအေွင်းေွင်သာအသုံးမပုရလ့ရှိရသာ အသက်ရသရစ 
ရလာက်သည့်ေည်းလမ်းများနှင့် လက်ေက်များကို အသုံးမပုခဲ့သည်” ဟု ရဖာ်မပထားသည်။6 ထိုအစီရင်ခံစာေွင် 
စစ်ေပ်မှ ပိုင်းမခားစိေ်မဖာမှု၊ ဆင်မခင်သုံးသပ်မှုမရှိပဲ လူထူထပ်သည့်ရေရာများအေွင်းသို့ ကျည်ဆံများပစ်လွှေ် 
မခင်း၊ ဗျူဟာကျကျေိကုခ်ိကုမ်ခင်းနငှ့ ်ေရားလကလ်ွှေသ်ေမ်ဖေမ်ခင်းများကိ ုရဖာမ်ပထားသည။် ထိုအ့မပင ်ေိငု်း 
ရင်းသားလူေည်းစုများအရပါ် ရက်စက်ယုေ်မာမှုများနှင့် လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှု ကျူးလွေ်ထားသည့် လူအ 
များသရိှထိားပပီးမဖစရ်သာ ေပမ်ရော၏် ေပရ်င်းများမှာလည်း ယခအုချေိ၌် ဆန္ဒမပသမူျားအား ေိကုခ်ိကုရ်ာေငွ ်
ထို့ေည်းေူစွာ ကျူးလွေ်ခဲ့ကကရကကာင်း ထပ်မံရဖာ်မပထားပါသည်။

သေင်းမီေီယာအများအမပားေွင် အရပ်သားဆန္ဒမပသူများအရပါ် ကျူးလွေ်ေိုက်ခိုက်မှုများနှင့်ပေ်သက်ပပီး 
အသားရပးရဖာ်မပကကရသာ်လည်း စစ်အစိုးရသည် ေိုင်းရင်းသားလက်ေက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ထိေ်းချုပ်မှု 
ရအာက်ရှိ ရကျးလက်ရေသများအရပါ် ေိုက်ခိုက်မှုများကို ေစ်ဖေ်မပုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ေို့ရေွ့ရှိရသည်မှာ 
မမေမ်ာလကေ်ကက်ိငုေ်ပဖ်ွဲ့များမ ှပမို့မပ  ရေသရှ ိဆန္ဒမပသမူျားနငှ့ ်အာဏာဖဆီေသ်မူျားအရပါ် အကကမ်းဖကန်ှပိန်ငှ်းမှု 
များ ေိကုရ်ိကုမ်ပုလပုပ်ပီးေစပ်ပိုငေ်ကေ်ည်းေငွ ်ေိငု်းရင်းသားေယ ်ရမမများအေငွ်း လကေ်ကက်ိငုရ်ောလ်ေှရ်ရး 
ေွင် ပါဝင်နိုင်ရချရှိသည်ဟု ယူဆရရသာမပည်သူများအရပါ် ပစ်မှေ်ထား၍ ရချမှုေ်းရေလျက်ရှိသည်။

ဤအစီရင်ခံစာေွင် စစ်ေပ်အာဏာသိမ်းမှုအရပါ် မပည်သူများ၏ ဆေ့်ကျင်ဆန္ဒထုေ်ရဖာ်မခင်းနှင့် လွေ်လပ်စွာ 
ထုေ်ရဖာ်ရမပာဆိုခွင့်နှင့် စုရဝးခွင့်ကို ကျင့်သုံးခဲ့မခင်း ရကကာင့် ၎င်းေို့ကကုံရေွ့ခံစားရရသာ အကကမ်းဖက်မှုများကို 
လည်း ေင်မပထားသည်။ ထို့အမပင် ယခင်က မမေ်မာစစ်ေပ်မှ ေိုင်းရင်းသားလက်ေက်ကိုင်များအား ေိုက်ခိုက် 
ရချမှုေ်းရာေငွ ်အဓကိေည်းဗျူဟာေစခ်မုဖစသ်ည် ့ေိငု်းရင်းသားရေသများရှ ိအရပသ်ားများအရပါ် ကာလကကာရညှ ်
စွာ အကကမ်းဖက်မှုများကျုးလွေ်ခ့ဲမခင်းရကကာင့် ရကျးလက်ရေသအေွင်း လုံခခုံမှုမရှိသည့်အရမခအရေများ ပိုမိုများ 
မပားလာသည်ကိုလည်း ေင်မပထားသည်။ ထိုသို့ရသာေည်းဗျူဟာများကို စစ်ေပ်အာဏာသိမ်းပပီးရောက်ပိုင်း 
ေွင် မပေ်လည်အသုံးမပုလာခဲ့သည်။

အာဏာသိမ်းပပီးသည့်အချေိ်မှစ၍ ေိုင်းရင်းသား လက်ေက်ကိုင်ေပ်ဖွဲ့များအရပါ် ထိုးစစ်ဆင်ေိုက်ခိုက်မှုများ 
ပိုမိုများမပားလာပပီး ရကျးလက်ရေသရှိ အရပ်သားများအရပါ် ေိုက်ရိုက်ေိုက်ခိုက်မှုများလည်း ရှိလာခဲ့သည်။ 
မမေမ်ာမပညအ်ရရှ့ရောငပ်ိငု်းရှ ိေိငု်းရင်းသားရေသများေငွ ်ရေထိငုရ်သာရွာသားများ အထူးသမဖင့ ်ေိငု်းရင်းသား 
လက်ေက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ထိေ်းချုပ်မှုရအာက်ေွင် ရေထိုင်ရသာရွာသားများအရေမဖင့် စစ်ေပ်မှ အရပ် 
သားများ၏ရေရာများအား ရလယာဉမ်ဖင့ေ်ိကုခ်ိကုမ်ခင်းနငှ့ ်ဆကလ်ကမ်ဖစပ်ွားလျကရ်ှရိသာ လကေ်ကက်ိငုေ်ိကုပ်ွ ဲ
များရကကာင့် ရေရပ်ရရှေ့ရမပာင်းရေထိုင်မှုများကို ကကုံရေွ့ခဲ့ကကရသည်။ ထို့အမပင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ေစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခေ် 
ေိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရရးသရဘာေူစာချုပ်(NCA)7 ကို လိုက်ောမှုအားေည်းလာသည့်အေွက် အမခားရသာလူ့အခွင့် 
အရရးချ ိုးရဖာကမ်ှုများကိလုည်း ခစံားကကရသည။် သေမ်ဖေမ်ခင်း၊ အဓမ္မဖမ်းဆီးမခင်း၊ ရမခာကလ်ေ့ရ်ောင်းယမူခင်း၊ 
လုယက်မခင်းနှင့် အဓမ္မရစခိုင်းမခင်းများသည် NCA လက်မှေ်ထိုးပပီးအချေိ်မှစ၍ ဆက်လက်မဖစ်ပွားလျက်ရှိရသာ် 

6 Amnesty International မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လေွင်ထုေ်ရဝရသာ “Myanmar: Vast arsenal and notorious troops deployed 
during nationwide ‘killing spree’ protest crackdown – new research,” ေွင် ကကည့်ပါ။

7 ေစန်ိငုင်လံုံးပစခ်ေေ်ိကုခ်ိကုမ်ှုရပစ်ရဲရးဆိငုရ်ာသရဘာေစူာချုပ(်NCA)ကိ ုေိငု်းရင်းသားလကေ်ကက်ိငုေ်ပဖ်ွဲ့ အများအမပားပါဝငမ်ှု 
မရှရိသာ အမငင်းပွားဖယွရ်ာမဖစရ်စသည့ ်ညှနိှိုင်းရဆွးရနွးမှုများမပုလပုပ်ပီးရောကပ်ိငု်း ၂၀၁၅ ခနုစှ၊် ရအာကေ်ိဘုာလ ၁၅ ရကရ်ေ့ေငွ ်
မမေမ်ာအစိုးရနငှ့ ်ေိငု်းရင်းသားလကေ်ကက်ိငု ်၁၅ ဖွဲ့အေက ်KNU အပါအဝင ်၈ ဖွဲ့သာ ဖေ်ိကကားခရံရသာ ေိငု်းရင်းသားလကေ်ကက်ိငု ်
ေပ်ဖွဲ့များအကကား လက်မှေ်ရရးထိုးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသရဘာေူစာချုပ်မှ မပဌာေ်းထားရသာ ရလးစားလိုက်ောရမည့် ကေိကဝေ် 
များကိ ုလကမ်ေ်ှရရးထိုးသည့အ်ဖွဲ့အစည်းများက ၂၀၁၅ ခနုစှ၊် နိဝုငဘ်ာလေွင ်စေငက်ျင့သ်ုံးရပါသည။်  မမေမ်ာအစိုးရ၏ဖအိားရပး 
မှုရကကာင့် ေိုင်းရင်းသားလက်ေက်ကိုင်ေပ်ဖွဲ့ ရောက်ထပ် ၂ ဖွဲ့မှလည်း အဆိုပါ(NCA)စာချုပ်အား ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလေွင် 
သရဘာေူလက်မှေ်ရရးထိုးခဲ့ပါသည်။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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လည်း ဤကျူးလွေ်မှုများကို စေစ်ေကျဖွဲ့စည်းထားမခင်းမရှိသည့် အဖွဲ့များမှ လူေစ်ဦးချင်း သို့မဟုေ် ေပ်ရင်း 
ေစ်ခုချင်းမှ လုပ်ရဆာင်ရေမခင်းမဖစ်သည်။ သို့ရသာ် စစ်ေပ်မှအာဏာသိမ်းပပီး ပထမရမခာက်လအေွင်းေွင် စစ် 
ေပ်၏အကကမ်းဖက်မှုအသွင် ရမပာင်းလဲလာခဲ့ပပီး ၎င်းေို့၏ စေစ်ေကျေိုက်ခိုက်မှုများမှာလည်း ပိုမိုများမပားလာ 
ခဲ့သည်။

အာဏာသိမ်းပပီးရောက်ပိုင်း ရကျးလက်ရေသနှင့် ပမို့မပ ရေသများေွင် အကကမ်းဖက်မှုများမပုလုပ်လာသည်ကို 
အထင်အရှားမမင်ရေွ့နိုင်သည်သာမက ေစက8 အရေမဖင့် ၎င်း၏အကကမ်းဖက်မှုလုပ်ရပ်များနှင့် အရမခခံလူ့အခွင့် 
အရရးချ ိုးရဖာကမ်ှုများကိ ုဥပရေအေငွ်းထည့သ်ငွ်းရရးသားမခင်းမဖင့ ်ေရားဝငမ်ှုရရှရိေ ်လပုရ်ဆာငလ်ျကရ်ှသိည။်

နစကမှကျူးလွန်သည့် အကကမ်းြက်မှုများ၏တရားဝင်မှု

မမေမ်ာစစေ်ပသ်ည ်ရရွးရကာကပ်ွ ဲမမဲသမာမှုနငှ့ပ်ေသ်ကပ်ပီး ခိငုလ်ုမံှုမရှသိည့စ်ွခဲျကမ်ျားမပုလပု၍် ရရွးရကာက ်
ခထံားရရသာ အစိုးရသစေ်ရပအ်ား မဖုေခ်ျမခင်းမဖင့ ်မေရားအာဏာသမိ်းယခူဲသ့ညသ်ာမက ၎င်းေိုမ့ကှျူးလေွ ်
လျကရ်ှသိည့ ်ဖနိှပိမ်ှုများနငှ့ ်အရပသ်ားများအရပါ် အငအ်ားအသုံးမပုမှုများကိလုည်း ေရားဝငမ်ဖစရ်စရေအ်ေကွ ်
ဥပရေပိုင်းဆိုင်ရာ ရမပာင်းလဲမှုများကို မပုလုပ်လျက်ရှိသည်။ စစ်ရကာင်စီသည် အထူးသမဖင့် လွေ်လပ်စွာထုေ် 
ရဖာရ်မပာဆိခုငွ့၊် ပငမိ်းချမ်းစွာစရုဝးခငွ့န်ငှ့ ်အသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခငွ့န်ငှ့ ်သေင်းအချကအ်လက ်ရယသူုံးစွပဲိငုခ်ငွ့ ်
စသည့်သရဘာထားကွဲလွဲမှု မဖစ်ရပါ်ရစနိုင်သည့်အရာမှေ်သမျှကုိ ရာဇဝေ်မှုအမဖစ်သေ်မှေ်ကာ အထူးပစ်မှေ် 
ထားခဲ့သည်။ ထိုဥပရေပိုင်းဆိုင်ရာ ရမပာင်းလဲမှုများေွင် စစ်အစိုးရနှင့်ပေ်သက်၍ ဆေ့်ကျင်ရမပာဆိုသူများ၊ စစ် 
အစိုးရ၏လပုရ်ဆာငမ်ှုများ သိုမ့ဟေု ်၎င်းေိုက့ျူးလေွသ်ည့ ်လူ့အခငွ့အ်ရရးချ ိုးရဖာကမ်ှုများကိ ုရဖာထ်ေုမ်ဖေ့ရ်ဝ 
ရေ ်ကကိုးပမ်းသမူျား သိုမ့ဟေု ်ဆန္ဒမပမခင်းေငွ ်ပါဝငသ်မူညသ်ူ့ကိမုဆိကုိ ုဖမ်းဆီးရေ၊် ထေိ်းသမိ်းရေန်ငှ့ ်စစရ်ဆးရေ ်
အေကွ ်စစရ်ကာငစ်အီား လပုပ်ိငုခ်ငွ့ရ်ပးထားသည။် ေိငု်းမပညအ်ား အရရးရပါ်အရမခအရေ ရကကညာပပီးသညန်ငှ့ ်
ေစပ်ပိုငေ်က ်ညမထကွရ်အမေိ့ ်ချမေှခ်ဲပ့ပီး (အချ ို ့ရသာပမို့ေယမ်ျားေငွ ်အရရးရပါ်လုခံခုရံရးဥပရေကိ ုမပဌာေ်းကာ) 
ဥပရေမပငဆ်ငမ်ပဌာေ်းမှုများက စစရ်ကာငစ်အီား ၎င်းေိုမ့ဖှမ်းသင့သ်ညဟ် ုထငရ်သာမညသ်ူ့ကိမုဆိ ုအရကကာင်းမပ 
ချကမ်ျ ိုးစုမံဖင့ ်အရရးယနူိငုရ်ေ ်အခငွ့ရ်ပးလျကရ်ှသိည။် ရဖရဖာဝ်ါရလီ ၁၄ ရကရ်ေ့၌ ကမ္ဘာက့လုသမင်္္ဂ အထူးကိယု ်
စားလယှ ်Tom Andrews မ ှ၎င်း၏ Twitter အရကာင့ရ်ပါ်ေငွ ်“ေါကရော ့[စစရ်ကာငစ်]ီ ဗိလုခ်ျုပရ်ေကွ မမေမ်ာ 
နိုင်ငံသားရေွကို စစ်ရကကညာလိုက်သလိုပဲ”  ဟု ရရးသားမှေ်ချက်ချခဲ့သည်။9

ဤဥပရေ မပုမပင်မပဌာေ်းချက်များသည် ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေနှင့် မညီသည့်အမပင် နိုင်ငံေကာဥပရေများနှင့် 
မပင်းထေစ်ွာ ဆေ့က်ျငလ်ျကရ်ှရိသာလ်ည်း စစရ်ကာငစ်မီ ှဤလပုရ်ဆာငခ်ျကမ်ျားကိ ု“ဥပရေနငှ့အ်ညလီပုရ်ဆာင ်
သည်” ဟု ဆက်လက်၍ အခိုင်အမာရမပာဆိုလျက်ရှိသည်။ အာဏာသိမ်းစစ်ရကာင်စီ၏ ရမပာရရးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ် 
ချုပ်ရဇာ်မင်းထွေ်းက “ကျွေ်ရော်ေို့အရေေဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေကို ရကျာ်လွေ်လုပ်ရဆာင်မခင်းမရှိေဲ့ ဥပရေ 
များအေိုင်း လိုက်ောရဆာင်ရွက်သွားပါမယ်။ နိုင်ငံရရးလုပ်ငေ်းစဉ်များကို ရဆာင်ရွက်ေဲ့အခါမှာ ဥပရေအများ 
အမပားကိ ုထည့သ်ငွ်းစဉ်းစားရပါေယ။် ကျွေရ်ောေ်ိုအ့ ရေေဲ့ ဥပရေေဲ့မညေီာ ဘာေစခ်မုလှပုမ်ှာမဟေုပ်ါဘူး” 
ဟ ုဆိခုဲသ့ည။် ထိုရ့ောကေ်ငွ ်စစရ်ကာငစ်၏ီ ဥပရေမပငဆ်ငရ်ရးဆွမဲှုများနငှ့ ်ဆန္ဒမပသမူျားအရပါ် အငအ်ားအလေွ ်

8 နိုင်ငံရော်စီမံအုပ်ချုပ်ရရးရကာင်စီ (SAC) ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ရေ့ စစ်အာဏာသိမ်း ပပီးရောက်ပိုင်းေွင် အစိုးရ၏ 
အပုခ်ျုပရ်ရးအဖွဲ့အမဖစ ်ဖွဲ့စည်းခဲသ့ည။် ဤအစိုးရအဖွဲ့ကိ ုဗိလုခ်ျုပမ်ှူးကကီး မင်းရအာငလ်ှိုငမ် ှ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ရဖရဖာဝ်ါရလီ ၂ ရကရ်ေ့ေငွ ်
ေပမ်ရောအ်စိုးရအရာရှရိစှဦ်းနငှ့ ်အရပသ်ားရစှဦ်းေိုမ့ဖင့ ်စေငဖ်ွဲ့စည်းခဲသ့ည။် ဥက္ကဌမ ှမမေမ်ာနိငုင်အံစိုးရ၏အကကီးအက ဲအမဖစရ်သာ ်
လည်းရကာင်း၊ မမေ်မာနိုင်ငံ၏ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝေ်ကကီးအဖွဲ့ကိုရသာ်လည်းရကာင်း ဦးစီးဦးရဆာင်မှုမပုသည်။ မင်းရအာင်လှိုင်သည် 
အာဏာသိမ်းပပီးရောက်ပိုင်းေွင် SAC ၏ဥက္ကဌအမဖစ် ောဝေ်ယူခဲ့သည်။

9 ကုလသမင်္္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် Tom Andrews မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလ၌ ၎င်း၏ Twitter ေွင် ေင်ထားရသာ “Tweet: 
February 14, 2021,” ေွင် ကကည့်ပါ။

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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အကျွအံသုံးမပုမခင်းနငှ့ပ်ေသ်က၍် ဤသိုထ့ပမ်မံဖည့စ်ကွခ်ဲသ့ည။် “ဥပရေအသစရ်ဲ့ အဓကိရညရ်ယွခ်ျကက် နိငုင် ံ
ရောေ်ဲ့မပညသ်ရူေရွဲ့ လုခံခုရံရးေိုးမမငှ့ရ်ရှရိစဖိုအ့ေကွ ်ရညရ်ယွေ်ာမဖစေ်ယ။် […]ရေဲပဖ်ွဲ့ဝငေ်ဲ့ အမခားလုခံခုရံရး 
ေပ်ဖွဲ့ဝင်များအရေေဲ့က သူေို့ရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်ေည်းေဲ့အညီ အဆင့်ဆင့်ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေယ်။”10

 ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုအံရမခခဥံပရေသည ်“အစိုးရနငှ့ ်ေပမ်ရောသ်ားများအား မပစေ်ဏက်င်းလွှေ်ခငွ် ့အမပည့အ်ဝရပး 
ထား” ပပီး ဥပ ရေမပုမပင ်ရမပာင်းလရဲရးအရပါ် မမိေိိုသ့ရဘာအေိငု်း စိုးမိုးနိငုရ်ေ ်စစေ်ပအ်ားလပုပ်ိငုခ်ငွ့အ်ာဏာ ကိ ု
အမပည့်အဝရပးထားရကကာင်း ကကာမမှင့်စွာရဝဖေ်မခင်းခံရပါသည်။11 စစ်ရကာင်စီမှ အာဏာသိမ်းပပီးသည့်အချေိ်မှ 
စ၍ လပုရ်ဆာငခ်ဲရ့သာ မပုမပငရ်မပာင်းလမဲှုများသည ်ေရားဥပရေစိုးမိုးရရးကိ ုပျကမ်ပားရစနိငုသ်ည့ ်“ေရားစရီင ်
ရရး” စေစေ်စခ်ကုိ ုဖေေ်ီးပုရံဖာထ်ားသည။် ထိစုေစက် အရပသ်ားများအေကွ ်မေရားရသာစေစမ်ဖစပ်ပီး စစေ်ပ ်
အေကွ ်လေ်ွပငမိ်းချမ်းသာခငွ့က်ိ ုရပးထားသည့စ်ေစေ်စခ် ုမဖစသ်ည။် ကရငလ်ူ့အခငွ့အ်ရရးအဖွဲ့(KHRG)မ ှရေွ့ 
ဆုရံမးမမေ်းထားသမူျားကလည်း ေရားလကလ်ွှေဖ်မ်းဆီးထေိ်းသမိ်းမခင်း၊ ဘကလ်ိကုမ်ှုမရှသိည့ ်ေရားခငွမ်ရှမိခင်း၊ 
ရာဇဝေ်မှုများနှင့် လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှုများကို ေိုင်ကကားနိုင်မည့် ေရားစီရင်ရရးစေစ်မရှိမခင်းအမပင် ၎င်း 
ေို့အရေမဖင့် ေရားမျှေမှုရှာရဖွရာေွင် ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မှုများနှင့် ပခိမ်းရမခာက်မှုများကိုသာ ကကုံရေွ့ရမည်ကို 
စိုးရိမ်ရကကာင်း စသည်ေို့နှင့်ပေ်သက်ပပီး ရထာက်မပခဲ့ကကသည်။

အလားေပူင ်စစရ်ကာငစ်သီည ်ေစန်ိငုင်လံုံးပစခ်ေေ်ိကုခ်ိကုမ်ှုရပစ်ရဲရး သရဘာေစူာချုပက်ိအုသုံးမပုပပီး အပစ ်
ရပ်ရေ်ရောင်းဆိုကာ ၎င်းေို့အရေမဖင့် ပငိမ်းချမ်းရရးကိုထိေ်းသိမ်းရေ်လိုအပ်သည့် မည်သည့်အရာကိုမဆို လုပ် 
ရဆာငသ်ညဟ်ဆုိရုသာလ်ည်း လကရ်ေွ့ေငွမ် ူဆေ့က်ျငသ်မူျားအား ရေသ်သူဖယွရ်ချမှုေ်းရေန်ငှ့ ်ရောလ်ေှရ်ရး 
အစုအဖွဲ့များအား အမပေ်ရှင်းရေ် လုပ်ရဆာင်လျက်ရှိသည်။ စစ်ရကာင်စီမှ ေစ်ဖက်သေ်အပစ်ခေ်ရပ်စဲရရးကို 
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီလေွင် ထုေ်မပေ်ရကကညာခဲ့ရသာ်လည်း ၎င်းအရေမဖင့် အစိုးရ၏လုံခခုံရရးနှင့် အုပ်ချုပ်ရရးအား 
အရနှာင့်အယှက်ရပးရသာ မည်သည့်လုပ်ရဆာင်မှုကိုမဆို ဆက်လက်ေုေ့်မပေ်သွားမည်ဟ1ု2 ထည့်သွင်းရဖာ်မပခဲ့ 
မခင်းမဖင့ ်စစေ်ပ၏်ေိကုခ်ိကုထ်ိုးစစဆ်ငမ်ှုကိ ုေရားဝငခ်ငွ့မ်ပုခဲပ့ါသည။် အာဏာသမိ်းပပီးသည်အ့ချေိမ်စှ၍ အမခား 
လကေ်ကက်ိငုေ်ပဖ်ွဲ့များအား ပငိမ်းချမ်းရရးသရဘာေညူခီျကမ်ျားကိ ုရလးစားလိကုေ်ာရေပ်ျကက်ကွခ်ဲသ့ညဟ် ု
စစရ်ကာငစ်မီ ှအကကမိက်ကမိစ်ပွစ်ွခဲဲပ့ပီး ၎င်းေိုအ့ားဆေ့က်ျငသ်ည့ ်မညသ်ည့အ်ဖွဲ့ကိမုဆိ ုအကကမ်းဖကအ်ဖွဲ့ဟ ုသေ ်
မှေ်ခဲ့သည်။

စစ်ရကာင်စီသည် ယခင်ကေည်းက COVID-19 ရရာင်္ါကူးစက်မှုကို အရကကာင်းမပကာ သဘာဝရဘးအန္တရာယ် 
ဆိငုရ်ာ စမီခံေ့ခ်ွမဲှုဥပရေကိအု ရကကာင်းမပ၍ ဖမ်းဆီးထေိ်းသမိ်းမှုများ မပုလပုခ်ဲသ့ည။် ရရာင်္ါကပရ်ဘးနငှ့ပ်ေသ်က ်
သည့ ်သေင်းအချကအ်လကမ်ျား၊ ကျေ်းမာရရးရစာင့ရ်ရှာကမ်ှုများ ရရှနိိငုမ်ှုေိုက့ိ ုကေ့သ်ေခ်ဲက့ာ ကပရ်ဘးအကကပ ်
အေည်းကို မပည်သူလူထုနှင့် ေိုင်းရင်းသားလက်ေက်ကိုင်အဖွဲ့များအရပါ် နိုင်ငံရရးလက်ေက်ေစ်ခုသဖွယ် 
အသုံးမပုခဲသ့ည။် စစရ်ကာငစ်၏ီ COVID-19 ရရာင်္ါ ကူးစကမ်ှုအားစမီခံေ့ခ်ွမဲှု ညံဖ့ျင်းခဲမ့ခင်းရကကာင့ ်နိငုင်ေံစဝ်မှ်း 
ေငွ ်COVID-19 ရရာင်္ါ ကူးစကမ်ှုများ ေဟေုထ်ိုးမမငှ့ေ်ကလ်ာခဲပ့ပီး ရသဆုံးသအူများအမပားရှခိဲသ့ည။် ထိအုထေဲငွ ်

10 လွေ်လပ်သည့်အာရှအသံ (RFA) မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလေွင်ထုေ်ရဝရသာ “‘We Didn’t Put Restrictions on Everything,’ 
Says Myanmar Junta Spokesman in 1st Remarks Since Coup,” နှင့် Just Security မှ စာရရးသူပွင့်ထွေ်းမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 
ဧပပီလေွင်ထုေ်ရဝရသာ “Beyond the Coup in Myanmar: ‘In Accordance with the Law’ – How the Military Perverts Rule 
of Law to Oppress Civilians,” ေို့ေွင် ကကည့်ပါ။

11 ေယူးဇီလေ်နိုင်ငံေွင် ကမ္ဘာ့ကုလသမင်္္ဂလူ့အခွင့်အရရးရကာင်စီမှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မေ်လ၌ ပထမအကကိမ် UPR -အကကံမပုချက်များေွင် 
ထုေ်မပေ်ရသာ Report of the Working Group on Universal Periodic Review: Myanmar ၏စာမျက်နှာ ၂၁ ကို ကကည့်ပါ။

12 CNN သေင်းဌာေမှ စာရရးသူ Richard ROTH နှင့် အမခားစာရရးသူများမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီလေွင်ထုေ်ရဝရသာ  “Myanmar junta 
offers ceasefire to some, as UN envoy warns of ‘bloodbath,’” ေွင် ကကည့်ပါ။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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လကေ်ကက်ိငုပ်ဋပိက္ခနငှ့ ်ေိကုပ်ွမဲျားရကကာင့ ်ကျေ်းမာရရးနငှ့ ်လုခံခုရံရးဆိငုရ်ာအကကပအ်ေည်းများ ခစံားရေရပပီး 
မဖစ်သည့် မမေ်မာမပည်အရရှ့ရောင်ပိုင်းရှိ ရကျးရွာများလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။

ဤအစရီငခ်စံာေငွ ်မမေမ်ာမပညအ်ရရှ့ရောငပ်ိငု်းရှမိပညသ်မူျား လကရ်ှခိစံားရေရရသာ ဆိုးရွားလာသည့လ်ုခံခုရံရး 
အရမခအရေနှင့် လူသားချင်းစာောရထာက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကကပ်အေည်းများကို ရဖာ်မပထားသည်။ ထို့အမပင် 
ရကျးလက်ရေသရှိ ရွာသားများနှင့် မပည်သူလူထုေို့၏ ရမျှာ်လင့်ချက်များနှင့် ရုေ်းကေ်ရေရမှုအရမခအရေများကို 
လည်း ေငမ်ပထားသည။် ရွာသားများအရေမဖင့ ်မလုခံခုမံှုများကိ ုပိ၍ုခစံားရရသာလ်ည်း ၎င်းေို့ေားလညသ်ရဘာ 
ရပါကထ်ားသည် ့ေရားဝငမ်ှုမရှရိသာ၊ ေရားမျှေမှုမရှရိသာ စစအ်စိုးရအားရငဆ်ိငုရ်ေအ်ေကွ ်ေည်းလမ်းများကိ ု
ဆက်လက်ရှာရဖွလျက်ရှိသည်။

အစီရင်ခံစာြွဲ့စည်းပုံ

အပိငု်း(၁)သည ်စစေ်ပမ်အှာဏာသမိ်းပပီးရောကပ်ိငု်း ရပါ်ထကွလ်ာသည့ ်“ရနဦွးရောလ်ေှရ်ရး”ဟ ုရခါ်ဆိကုကရသာ 
အာဏာသိမ်းမှုဆေ့်ကျင်ရရးနှင့် ေီမိုကရရစီအရရးလှုပ်ရှားမှုများအရကကာင်းကို ေင်မပထားသည်။

အခေ်း(၁)သည ်ပမို့ရပါ်နငှ့ ်ရကျးလကရ်ေသများရှ ိဆန္ဒမပမှုများကိ ုအဓကိထားရဖာမ်ပထားသည။် ဆန္ဒမပသမူျားနငှ့ ်
၎င်းေို၏့ရာထူးများကိစုေွ့လ်ေွပ်ပီး အာဏာဖဆီေရ်ရးလှုပရ်ှားမှု(CDM)13ေငွ ်ပါဝငက်ကသည့ ်လုခံခုရံရးေပဖ်ွဲ့ဝင ်
များ၏ သကရ်သခခံျကမ်ျားကိ ုရဖာမ်ပမခင်းမဖင့ ်ဤအခေ်းေငွ ်စစရ်ကာငစ်မီ ှဆန္ဒမပသမူျား၏ ဆေ့က်ျငမ်ှုများအား 
ဖနိှပိရ်ေအ်သုံးမပုရသာ ရကစ်ကက်ကမ်းကကုေပ်ပီး လေွက်သဲည့ေ်ည်းလမ်းများကိ ုမီးရမာင်းထိုးမပထားသည။် အစရီင ်
ခစံာေငွ ်စစရ်ကာငစ်မီ ှ၎င်းေို၏့အကကမ်းဖက ်ေေု့မ်ပေမ်ှုများကိ ုေရားဝငမ်ဖစရ်စရေန်ငှ့ ်ေရားမျှေမှုရှရိကကာင်း 
မပသနိငုရ်ေအ်ေကွ ်မပုလပုခ်ဲရ့သာ ဥပရေမပုမပငရ်မပာင်းလရဲရးများကိ ုေငမ်ပထားသည။် ထိဥုပရေရမပာင်းလမဲှုများ 
က ဥပရေနငှ့ည်သီည့ ်အကကမ်းမဖကရ်သာ လေွလ်ပစ်ွာရဖာထ်ေုရ်မပာဆိခုငွ့န်ငှ့ ်စရုဝးခငွ့မ်ျားကိ ုမပစေ်ဏခ်ျမေှ ်
နိုင်သည့် ရာဇဝေ်မှုများအမဖစ် ရမပာင်းလဲခဲ့သည်။ ဤအခေ်းေွင် စစ်ရကာင်စီ၏ ပစ်မှေ်ထားေိုက်ခိုက်မှုများ 
ရကကာင့ ်အရပသ်ားများကကုရံေွ့ရသည့ ်ပခမိ်းရမခာကမ်ှုများနငှ့ ်ရကကာကရ်ွံ့မှုများကိရုဖာမ်ပထားပပီး စစရ်ကာငစ်လီုခံခု ံ
ရရးေပ်များ၏ အကကမ်းဖက်မှု၊ အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှုနှင့် ဖမ်းဆီးချုပ်ရနှာင်မှုများမှ ဆန္ဒမပသူများအရေမဖင့် 
၎င်းေို့ကိုယ်ကိုကာကွယ်နိုင်ရေ် အသုံးမပုရသာေည်းလမ်းများကိုလည်း ရဖာ်မပထားသည်။

အခေ်း(၂)ေွင ်အာဏာဖဆီေရ်ရးလှုပရ်ှားမှု(CDM)နငှ့ ်ထိလုှုပရ်ှားမှုေငွ ်ပါဝငသ်မူျား၏ အဓကိရစရ့ဆာမ်ှုရပးရသာ 
အရကကာင်းရင်းများ၊ ဖအိားများနငှ့ ်စေိရ်ခါ်မှုများကိ ုရဖာမ်ပထားသည။် CDM ေငွပ်ါဝငသ်မူျားက ေမီိကုရရစလီိလုား 
မှု၊ အရပ်သားအစိုးရအုပ်ချုပ်ရရးအား မပေ်လည်ရရှိရေ်နှင့် စစ်ရကာင်စီ၏အုပ်ချုပ်မှုယန္တရားအားရပ်ေေ့်ရစရေ် 
ရမျှာ်လင့်ချက်များနှင့်ပေ်သက်၍ ရဖာ်မပခဲ့သည်။ ထို့ေည်းေူ CDM ေွင်ပါဝင်သည့် စစ်ရကာင်စီ၏လုံခခုံရရးေပ် 
ဖွဲ့များ(ရနဲငှ့စ်စသ်ား)က ေရားမျှေမှုမရှရိသာ ဥပရေနငှ့မ်ညရီသာ အမေိ့မ်ျားသည ်၎င်းေိုအ့ားရစရ့ဆာရ်ပးရသာ 

13 ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ရဖရဖာဝ်ါရလီ ၂ ရကရ်ေ့ေငွ ်မမေမ်ာမပညအ်နှံအ့မပားရှ ိအစိုးရရဆးရုံးများနငှ့ ်ကျေ်းမာရရးဌာေများေငွ ်ောဝေထ်မ်းရဆာင ်
ရေကကသည့် ကျေ်းမာရရးဝေ်ထမ်းများသည် အာဏာဖီဆေ်ရရးလှုပ်ရှားမှု(CDM)ေွင် စေင်ပါဝင်လာခဲ့သည်။ ထိုလှုပ်ရှားမှုေွင် ၂၀၂၁ 
ခနုစှ၊် ရဖရဖာဝ်ါရလီ ၁ ရကရ်ေ့၌ အာဏာသမိ်းယခူဲရ့သာ မမေမ်ာစစေ်ပအ်ား ဆေ့်ကျငဆ်န္ဒမပသည့အ်ရေမဖင့ ်အလပုအ်မား သပေိလ်ေှ ်
မခင်းလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ဤလှုပ်ရှားမှုသည်  မမေ်မာအစိုးရဌာေအသီးသီးေွင် ောဝေ်ထမ်းရဆာင်ရေရသာ မပည်သူ့ဝေ်ထမ်းများသို့ 
ပျ ံ့နှံသ့ွားပပီး ၎င်းေိုမ့ ှအာဏာသမိ်း စစေ်ပအ်ား ဆေ့က်ျငသ်ည့အ်ရေမဖင့ ်စစေ်ပအ်ပုခ်ျုပမ်ှုရအာကေ်ငွ ်ောဝေထ်မ်း ရဆာငရ်ေမခင်းကိ ု
ရပေ်ေ့ခ်ဲသ့ည။် ဤအကကမ်းမဖကလ်ထူလုှုပရ်ှားမှုသည ်မမေမ်ာမပညအ်နှံလ့သူမိျားလာပပီး ေစခ်ျ ို ့ရသာမပညသ်လူထူမုျားသည ်အာဏာ 
သိမ်းစစ်ေပ်အား ဆေ့်ကျင့်သည့်အရေမဖင့် သံပုံးေီးသည့်ဆန္ဒမပပွဲနှင့် စစ်ေပ်ထုေ်ကုေ်ရေွ သပိေ်ရမာက်သည့်လှုပ်ရှားမှုအပါအ
ဝင် ၎င်းေို့လုပ်ရဆာင်နိုင်သည့် မည်သည့်သပိေ်ရမာက်ဆန္ဒမပမှုမဆို စေင်မပုလုပ်လာခဲ့သည်။

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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အရကကာင်းရင်းများမဖစသ်ညဟ် ုရမပာခဲသ့ည။် ရမးခေွ်းရမဖဆိသုအူများစမုှာ ကရငအ်မျ ိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)14 
ထေိ်းချုပမ်ှုေယရ်မမများသို ့ထကွရ်မပးလေွ ်ရမမာကလ်ာကကသည့ ်သမူျားမဖစပ်ပီး ၎င်းေိုအ့ရပါ်ကျရရာကလ်ာသည့ ်
လုခံခုရံရးဆိငုရ်ာပခမိ်းရမခာကမ်ှုများနငှ့ ်၎င်းေို၏့မသိားစဝုငမ်ျားအရပါ် ေေု့မ်ပေလ်ကစ်ားရချမခင်းများအမပင ်CDM 
နငှ့အ်ေ ူကျယက်ျယမ်ပေ့မ်ပေ့ရ်ပါ်ရပါကလ်ာသည့ ်ရထာကပ်ံမ့ှုကေွရ်ကမ်ျားအရကကာင်းကိလုည်း ရဖာမ်ပခဲက့ကသည။် 
ရောက်ဆုံးအရေမဖင့် ထိုလှုပ်ရှားမှုသည် စစ်အစိုးရအား ရအာင်ရအာင်မမင်မမင်နှင့်ယိုင်ေဲ့ရစခဲ့ရသာ်လည်း CDM 
လှုပ်ရှားမှုေွင် ပါဝင်သူများနှင့် ၎င်းေို့၏မိသားစုဝင်များ၏ စားဝေ်ရေရရးအပါအဝင် ၎င်းေို့အားပံ့ပိုးရပးပပီး 
ခိလုှုခံငွ့ရ်ပးရေသည့ ်လမူှုအသိငု်းအဝိငု်းအရပါ် သကရ်ရာကမ်ှုများသညလ်ည်း လျစလ်ျူရှု၍မရရသာ အချကမ်ျား 
မဖစ်သည်။

အပိငု်း(၂)သည ်မမေမ်ာမပညအ်ရရှ့ရောငပ်ိငု်း ရကျးလကရ်ေသများေငွ ်စစဘ်ကဆ်ိငုရ်ာလှုပရ်ှားမှုများနငှ့ ်လူ့အခငွ့ ်
အရရးချ ိုးရဖာက်မှုများအမပင် COVID-19 ရရာင်္ါကူးစက်ပျ ံ့နှံ့မှုရကကာင့် အထူးသမဖင့် ရေွ့ကကုံရသည့်ဘက်ရပါင်း 
စုံမှ လူသားချင်းစာောရထာက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကကပ်အေည်းများကို ဦးေည်ရဖာ်မပထားသည်။

အခေ်း(၃)သည ်အာဏာသမိ်းပပီးရောက ်စစဘ်ကဆ်ိငုရ်ာလပုရ်ဆာငမ်ှုများနငှ့ ်လကေ်ကက်ိငုပ်ဋပိက္ခများရကကာင့ ်
ရကျးလကရ်ေသများေငွ ်ပိမုိကုကုရံေွ့လာရသည့ ်မလုခံခုမံှုများကိ ုမီးရမာင်းထိုးမပထားသည။် ရလရကကာင်းေိကု ်
ခိကုမ်ှုများနငှ့ ်ေိကုပ်ွမဲျားရကကာင့ ်အကကီးစားရေရပ ်ရရှေရ့မပာင်းရေထိငုမ်ှုများနငှ့ ်လသူားချင်းစာောရထာကထ်ားမှု 
ဆိုင်ရာ အကကပ်ေည်းများေိုးမမှင့်လာမခင်း၊ NCA စာချုပ်အရ ကေ့်သေ်ထားသည့် အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှုများ 
(အဓမ္မလပုအ်ားရပးခိငု်းရစမခင်း၊ ပစမ်ေှထ်ားသေမ်ဖေမ်ခင်း၊ အဓမ္မဖမ်းဆီးထေိ်းသမိ်းမခင်း) ပိမုိမုျားမပားလာမခင်း 
ရကကာင့ ်လူ့အခငွ့အ်ရရးအရမခအရေများ ပိမုိဆုိုးရွားလာရစသည။် ဤအခေ်းေငွ ်အကကမ်းဖကမ်ှုများအား မပေလ်ည ်
လုပ်ရဆာင်လာမခင်းများက ပငိမ်းချမ်းရရးအေွက် ရဆာင်ရွက်ထားမှုများအား စွေ့်ပစ်မခင်းသာမက ယခင်ေိုက်ပွဲ 
ကာလအေွင်းက မမေ်မာစစ်ေပ်မှ ေိုင်းရင်းသားလက်ေက်ကုိင်ေပ်ဖွဲ့များအား အနိုင်ယူရေ်ရည်ရွယ်၍ အရပ် 
သားများအား ဦးေည်ပစ်မှေ်ထားရသာ အကကမ်းဖက်မှုများကုိ မပေ်လည်မဖစ်ရပါ်ရစရကကာင်း ရဖာ်မပထားသည်။

အခေ်း(၄)သည ်COVID-19 ေေယိလှိုင်းေငွ ်ရကျးလကရ်ေသများ၏ အရမခအရေနငှ့ပ်ေ်သက၍် ရောကဆ်ုံးရ 
အရမခအရေများကို ရဖာ်မပထားသည်။ ဤအခေ်းေွင် စစ်ရကာင်စီမှ COVID-19 ရရာင်္ါကူးစက်မှုအားကိုင်ေွယ် 
ရမဖရငှ်းပုနံငှ့ ်စစရ်ကာငစ်မီကှျူးလေွရ်သာ လူ့အခငွ့အ်ရရးချ ိုးရဖာကမ်ှုများအရပါ် မီးရမာင်းထိုးရဖာမ်ပထားသည။် 
စစရ်ကာငစ်သီည ်မေှက်ေေ်ကိျသည့ ်သေင်းအချကအ်လကမ်ျားအား ပံပ့ိုးရပးနိငုမ်ှုမရှမိခင်းနငှ့ ်ဝေရ်ဆာငမ်ှုများ 
အား လကလ်မှ်းမှနီိငုမ်ှုကိမုငင်းဆိမုခင်း သိုမ့ဟေု ်ရနှာင့ရ်နှးရစမခင်းအားမဖင့ ်မပညသ်မူျား၏ကျေ်းမာရရးနငှ့ ်အသက ်
ရှင်သေ်ခွင့်များအား ချ ိုးရဖာက်ခဲ့သည်။ အထူးသမဖင့် ရွာသားများမှ ကျေ်းမာရရးရစာင့်ရရှာက်မှုအေည်းငယ်သာ 
ရရှိရသာ ရကျးလက်ရေသများေွင် ရရာင်္ါကူးစက်မှုအရမခအရေအား စစ်ရကာင်စီအရေနှင့် လွဲမှားစွာကိုင်ေွယ် 
ရေမခင်းကို ခံစားရေရပပီးမဖစ်သည်။

အပိုင်း(၃)သည် အာဏာသိမ်းမှု၏ ပိုမိုကျယ်မပေ့်ရသာသက်ရရာက်မှုများနှင့် ရရှ့ဆက်မည့်အရမခအရေအရပါ် 
အမမင်သရဘာထားများကို ရဖာ်မပထားသည်။

14 KNU သည် ကရင်လူမျ ိုး၏ အဓိကနိုင်ငံရရးအဖွဲ့အစည်းမဖစ်သည်။ ၎င်းအား ၁၉၄၇ ခုနှစ်ေွင် အစမပုပပီး မမေ်မာအစိုးရနှင့် ၁၉၄၉ ခုနှစ် 
ေွင်စ၍ သရဘာထားကွဲလွဲခဲ့ပပီး ပဋိပက္ခမဖစ်ခဲ့ပါသည်။ KNU ၏အာဏာသည် မမေ်မာမပည်အရရှ့ ရောင်ပိုင်းရေသေစ်ဝိုက်ေွင် 
ကျယ်မပေ့်စွာအုပ်ချုပ်နိုင်ပပီး ေီမိုကရက်ေစ်ဖက်ေရယ်စေစ်အားေည်ရထာင်ရေ် ၁၉၇၆ ခုနှစ်ေွင် စေင်ရောင်းဆိုခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။ 
၂၀၁၅ ခနုစှေ်ငွ ်ေစန်ိငုင်လံုံးပစခ်ေေ်ိကုခ်ိကုမ်ှု ရပစ်ရဲရးသရဘာေစူာချုပ(်NCA) အား ရရးထိုးခဲရ့သာလ်ည်း အစိုးရနငှ့ ်ဆကဆ်ရံရး 
ေင်းမာရေဆဲမဖစ်သည်။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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အခေ်း(၅)ေငွ ်စစေ်ပ၏်အာဏာသမိ်းမှုရကကာင့ ်ပငမိ်းချမ်းရရး၊ ေမီိကုရရစနီငှ့ဖ်ွံ့ပဖိုးေိုးေကမ်ှုအရပါ် ကျယက်ျယ ်
မပေ့မ်ပေ့ ်သကရ်ရာကမ်ှုများကိ ုဦးေညရ်ဖာမ်ပထားသည။် စစအ်စိုးရသည ်၎င်း၏ထေိ်းချုပမ်ှုများကိ ုကဏ္ဍအလိကု ်
သာမက ရကျးရွာအဆင့မ်ျားေငွလ်ည်း ရေသခမံျားမရှရွးချယခ်ေ့အ်ပထ်ားရသာ ဝေထ်မ်းများကိ ု၎င်းေိုရ့ရွးချယ ်
သည့်အရာရှိများနှင့် အစားထိုးခေ့်အပ်မခင်းများကိုပါ လုပ်ရဆာင်လာကကသည်။ ဤသို့လုပ်ရဆာင်မှုများရကကာင့် 
အထူးသမဖင့် ရရာရနှာထိေ်းချုပ်ရာေယ်ရမမများေွင် သက်ရရာက်မှုများကို ယခုမှစေင်ခံစားရရသာ်လည်း ေိုင်း 
ရင်းသားရေသများ၏ အပုခ်ျုပရ်ရး၊ ပူးရပါင်းပါဝငမ်ှုနငှ့ ်ပငမိ်းချမ်းရရးအရပါ်ေငွမ် ူသသိာရသာသကရ်ရာကမ်ှုများ 
ရှိနိုင်သည်။ ဤအခေ်းေွင် အားေည်းရေပပီးမဖစ်ရသာ ရကျးလက်ရေသများ၏ စားဝေ်ရေရရးနှင့် ရငွရရးရကကး 
ရရးအရပါ် အာဏာသမိ်းမှု၏သကရ်ရာကမ်ှုများ၊ ကျေ်းမာရရးနငှ့ ်ပညာရရးအရပါ်သကရ်ရာကမ်ှုများအမပင ်မပညသ် ူ
များ၏ ေေု့မ်ပေလ်ပုရ်ဆာငမ်ှုများကိလုည်း ရှာရဖရွဖာထ်ေုထ်ားသည။် ရောကဆ်ုံးေငွ ်ဆကသ်ယွရ်ရးလမ်းရကကာင်း 
များအရပါ်သက်ရရာက်မှုနှင့် စစ်ရကာင်စီမှသေင်းမီေီယာအား ထိေ်းချုပ်ကေ့်သေ်ထားမခင်းများ အထူးသမဖင့် 
ရကျးလက်ရေသများမှ သေင်းအချက်အလက်ရယူနိုင်မှုကိုလည်း ရှာရဖွရဖာ်ထုေ်ထားသည်။

အခေ်း(၆)ေွင် အာဏာသိမ်းပပီးရမခာက်လအေွင်း ဆန္ဒမပမခင်း၊ CDM လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပေ်သက်၍ KHRG ရေွ့ 
ဆုံရမးမမေ်းထားသူများ၏ ရမျှာ်မှေ်းချက်နှင့် အမမင်သရဘာထားများကို အဓိကမီးရမာင်းထိုးမပရဖာ်မပသည်။ စစ် 
အစိုးရအားမဖုေ်ချရေ်အေွက် ရရှ့ဆက်လုပ်ရဆာင်ရမည့် ေည်းလမ်းများနှင့်ပေ်သက်သည့် အရေွးအရခါ်များ 
မှာ ကွမဲပားမခားေားရေပါသည။် ညှနိှိုင်းအရမဖရှာမှုနငှ့ ်ပငမိ်းချမ်းရသာေည်းမဖင့ ်ရဆာငရ်ကွမ်ခင်းများသည ်ရရှ့ဆက ်
လပုရ်ဆာငရ်ေသ်င့မ်သင့ဟ်ရူသာ အမမငမ်ျားအမပင၊် လကေ်ကက်ိငုရ်ောလ်ေှမ်ခင်းကသာ ေစခ်ေုည်းရသာေည်း 
လမ်းမဖစမ်ခင်းနငှ့ပ်ေသ်က၍် ရမးခေွ်းရမဖကကားသမူျား၏ မေညူရီသာအမမငသ်ရဘာထားများကိလုည်း ဤအစရီင ်
ခံစာေွင် ပါဝင်ရဖာ်မပထားပါသည်။ အရပ်သားအုပ်ချုပ်ရရးကို မပေ်လည်ရရှိရေ်အေွက် စည်းလုံးညီညွေ်မှု 
လိအုပရ်ကကာင်းကိ ုအဓကိအချကအ်မဖစရ်ဖာမ်ပရလရ့ှပိပီး အချ ို ့ရမးခေွ်းရမဖကကားသမူျားက လကရ်ှမိဖစရ်ပါ်ရေရသာ 
ေိုင်းရင်းသားအစုအဖွဲ့များအကကား ကွဲလွဲရေမှုများအမပင်နှင့် အဖွဲ့များအေွင်း ပပိုကွဲရေမှုများနှင့်ပေ်သက်သည့် 
စိုးရိမ်မှုများကိုလည်း ရဖာ်မပကကသည်။ ေိုင်းရင်းသားလူေည်းစုများ၏ အခွင့်အရရးနှင့်ေေ်းေူညီမျှမှုရရှိရေ်အ 
ေွက် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အားရပးနိုင်မည့် ေစ်ခုေည်းရသာေည်းလမ်းမဖစ်သည့် ဖယ်ေရယ်ေီမိုကရရစီစေစ် 
လိအုပရ်ကကာင်းကိလုည်း အထူးအရလးရပးရဖာမ်ပထားသည။် မပညသ်မူျားအရေမဖင့ ်စစေ်ပ၏်ရကစ်ကယ်ေုမ်ာမှု 
များအား ကိယုေ်ိငုက်ကုရံေွ့လာရပပီးမဖစရ်သာရကကာင့ ်ေိငု်းရင်းသားလေူည်းစမုျား ခစံားချကန်ငှ့အ်ခကအ်ခမဲျား 
ကို ပိုမိုသိရှိေားလည်လာပပီးမဖစ်ရကကာင်း ရဖာ်မပထားသည်။ ထို့အေွက်ရကကာင့် ရေွ့ဆုံရမးမမေ်းမှုများအရ အော 
င်္ေ်ေွင် လူေည်းစုများ၏အသံများအား ပိုမိုပါဝင်ခွင့်ရပးမည်ဟု ရမျှာ်လင့်နိုင်သည်။

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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အကကံပပုချက်များ - ၂၀၂၁ ခုနှစ် စစ်အာဏာသိမ်းမှု

နိုင်ငံနတာ်စီမံအုပ်ချုပ်နရးနကာင်စီ(နစက)

• နိုင်ငံရော်စီမံအုပ်ချုပ်ရရးရကာင်စီမှ အာဏာချက်ချင်းစွေ့်လွေ်ပပီး ေိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွေ်ရရးအ
စိုးရ(NUG)သို့ အာဏာလွှဲရမပာင်းရပးရေ်။

• ဆန္ဒမပသမူျားနငှ့ ်အာဏာဖဆီေရ်ရးလှုပရ်ှားမှု(CDM)ေငွ ်ပါဝငသ်မူျားအားအကကမ်းဖကပ်ဖိုခွမဲခင်း၊ ဖမ်းဆီးမခင်း 
နှင့် ပစ်မှေ်ထားမခင်းများကို အဆုံးသေ်ပါ။

• မမေ်မာမပည်အရရှ့ရောင်ပိုင်းေွင် COVID-19 နှင့် အမခားလူသားချင်းစာောရထာက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကကပ်အ 
ေည်းများကိ ုရလျှာခ့ျနိငုရ်စရေရ်ညရ်ယွရ်သာ ရဆးဝါးနငှ့အ်ရထာကအ်ပံမ့ျားကိ ုပေိဆ်ိုမ့ခင်းနငှ့ဖ်မ်းဆီးမခင်း 
များအား ချက်ချင်းရပ်ေေ့်ပါ။

• နိုင်ငံသားများ၏ ပုင်္္ဂိုလ်ရရးဆိုင်ရာလွေ်လပ်မှုနှင့် လုံခခုံမှုကိုကာကွယ်ရပးရသာ ဥပရေပုေ်မ ၅၊ ၇ နှင့် ၈ ကို 
မပေ်လည်မပဌာေ်းပါ။ (မပည်ရထာင်စုလွှေ်ရော်ဥပရေအမှေ် ၅/၂၀၁၇)

• ရပ်ကွက် သို့မဟုေ် ရကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရရးဥပရေ၊ ရာဇသေ်ကကီးဥပရေနှင့် မပစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပရေ 
များ(ေစက ဥပရေအမှေ် ၃/၂၀၂၁၊ ၅/၂၀၂၁ နှင့် ၆/၂၀၂၁)ကို မပင်ဆင်ထားမှုအား မပေ်လည်ရုေ်သိမ်းရပးရေ်။

• သေင်းရယပူိငုခ်ငွ့က်ိ ုချ ိုးရဖာကရ်ေသည့ ်ဆကသ်ယွရ်ရးဝေရ်ဆာငမ်ှုများအား ရနှာင့ယ်ကှမ်ခင်းများနငှ့ ်မေီယီာ 
လွေ်လပ်ခွင့်ကို ဖိနှိပ်မခင်းများအား ရပ်ဆိုင်းရပးရေ်။

• အရပ်သားများကို ေိုက်ခိုက်မခင်းများအားရပ်ဆိုင်းပပီး ရကျးရွာများနှင့် ရေသခံရွာသားများ အသက်ရမွးဝမ်း 
ရကျာင်းမပုလုပ်ရာ ရေရာများအေီးေွင် ကင်းလှည့်မခင်းများနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးမပုလုပ် 
မခင်းများကို ရပ်ဆိုင်းပါ။ စစ်ေပ်စခေ်းများနှင့် စစ်ရရးလှုပ်ရှားမှုများအား ရကျးရွာများအေီးေွင်ရသာ်လည်း 
ရကာင်း လယ်ယာများ၊ ရောင်ယာများရေရာအေီးေွင်ရသာ်လည်းရကာင်း ဖယ်ရှားရပးရေ်။

• အဓမ္မရစခိုင်းမှုပုံစံအားလုံးမဖစ်ရသာ ရွာသားများကို လူသားေိုင်းသဖွယ်အသုံးမပုမခင်း၊ ရပါ်ောဖမ်းမခင်းနှင့် 
လမ်းမပအမဖစအ်သုံးမပုမခင်းများ ရပေ်ေ့ပ်ါ။ ရွာသားများ၏ ပိငုဆ်ိငုမ်ှုများမဖစရ်သာ ရမာရ်ောယ်ဉမ်ျား၊ ရလမှျား 
သိုမ့ဟေု ်အမခားပစ္စည်းများကိ ုစစရ်ရးလှုပရ်ှားမှုအေကွအ်သုံးမပုရေ ်မေရားရောင်းဆိမုခင်းများ၊ ယရူဆာင ်
မခင်းများမှ ရရှာင်ကျဉ်ပါ။

• စစရ်ရးအေကွရ်သာလ်ည်းရကာင်း ပငု်္္ဂိုလရ်ရးအေကွရ်သာလ်ည်းရကာင်း အရပသ်ားများ၏အိုးအမိပ်စ္စည်း 
များကို အေင်းအဓမ္မသိမ်းယူမခင်း၊ အခွေ်ရကာက်ခံမခင်းများမှ ရပ်ဆိုင်းရေ်။

• နိငုင်ေံကာ လသူားချင်းစာောရထာကထ်ားမှု စခံျေိစ်နံှုေ်းများနငှ့ ်လူ့အခငွ့အ်ရရးဥပရေများကိ ုမညသ်ည့လ်က ်
ေက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမဆို လိုက်ောရမည်မဖစ်ပပီး လူ့အခွင့်အရရးချ ိုး ရဖာက်မှုများအေွက် လွေ်လပ်၍ဘက် 
မလိကုရ်သာ၊ ေရားမျှေပပီး ပငွ့လ်င်းမမငသ်ာရသာ စုစံမ်းစစရ်ဆးမှုများနငှ့ ်အရပဘ်ကေ်ရားရုံးများ၏ ေရား 
စီရင်ရရးဆိုင်ရာ လုပ်ငေ်းစဉ်များေွင် ပူးရပါင်းလုပ်ရဆာင်ရေ်။

• ေယ်ရမမရှင်းလင်းရရးနှင့် စစ်ဆင်ရရးများေွင် အသုံးမပုရလ့ရှိရသာ “မဖေ်ရလးမဖေ်မဟာဗျူဟာ” မဖစ်သည့် 
အရပ်သားများ၏စားေပ်ရိက္ခာ၊ ဆက်သွယ်ရရး၊ အကူအညီများနှင့် အမခားအရမခခံလိုအပ်ချက်များကို မဖေ် 
ရောက်ရသာလုပ်ရဆာင်ချက်များကို ရပ်ဆိုင်းပါ။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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နိုင်ငံတကာအြွဲ့အစည်းများ၊ NGO များ၊ အလှူရှင်များနှင့် နိုင်ငံပခားအစိုးရများ

• စစ်အာဏာရှင်အား ေရားဝင်မှုရပးမခင်းမှရရှာင်ကျဉ်ရေ်နှင့် နိုင်ငံေကာအဆင့်ေွင် အသိအမှေ်မမပုရေ်။

• လူသားချင်းစာောရထာက်ထားမှု အကူအညီများရပးရာေွင် ေစကနှင့်ပူးရပါင်းလုပ်ရဆာင်မခင်းမမပုရေ်။

• မမေမ်ာနိငုင်ရံှကိလုသမင်္္ဂဆိငုရ်ာအဖွဲ့အစည်းများမ ှရမမမပငအ်ရမခအရေများကိေုေု့မ်ပေရ်ာေငွ ်ရငှ်းလင်းမပေ ်
သားပပီး ခိုင်မာရသာရပ်ေည်ချက်များထားရှိရေ်နှင့် ေစကမှကျူးလွေ်သည့် လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှုများ
ကို ရလျှာ့ချရေ်မဖစ်နိုင်သည့်ေည်းမှ ပိေ်ဆို့ကေ့်သေ်မှုများမပုလုပ်ရေ်။

• NUG အား အပုခ်ျုပမ်ှုဆိငုရ်ာအပါအဝင ်ရငရွကကးနငှ့ေ်ည်းပညာဆိငုရ်ာအရထာကအ်ပံမ့ျား လိအုပသ်လိ ုကညူ ီ
ရပးရေ်။

• နိငုင်ေံစဝ်မှ်းေငွမ်ဖစရ်ပါ်ရေရသာ လသူားချင်းစာောမှုအကကပအ်ေည်းအား ရမဖရငှ်းရေအ်ေကွ ်နိငုင်ေံကာ 
ဖွဲ့အစည်းများအရေမဖင့် NUG အမပင် EAO ေို့နှင့်ေိုင်ပင်ပပီး ပူးရပါင်းလုပ်ရဆာင်နိုင်ရေ်အေွက် ေားလည်မှု 
စာချွေ်လွှာများ (MOU)လက်မှေ်ရရးထိုးရေ်။

• ကလုသမင်္္ဂလုခံခုရံရးရကာငစ်၏ီ နိငုင်ေံကာလကေ်ကရ်ရာင်းချမှုဆိငုရ်ာ ပေိပ်ငေ်ားေီးမှုဆုံးမဖေခ်ျကက်ိ ု
ရထာက်ခံရေ်။

• မှေ်ပုံေင်မခင်းမရှိသည့် အစိုးရမဟုေ်ရသာအသင်းအဖွဲ့များသို့ (ေိုက်ရိုက်)ရေ်ပုံရငွပိုမိုရရှိရေ်အေွက် နိုင်ငံ 
ေကာရေပ်ုရံငမွဖေ့ရ်ဝရပးရမည။် အထူးသမဖင့ ်ေိငု်းရင်းသားေယရ်မမေငွရ်ှရိသာ ရေသခအံဖွဲ့အစည်းများနငှ့ ်
အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများသို့ ရငွရကကးရထာက်ပံ့မှုများ ေိုက်ရိုက်ရပးရေ်။

• ရေသများအေငွ်း ရထာကပ်ံရ့ရးအစအီစဉမ်ျားအား အရကာငအ်ထညရ်ဖာရ်ာေငွ ်ရေသခမံျားယုကံကညစ်ေိခ်ျ 
ရရသာ အရပဖ်ကအ်ဖွဲ့အစည်းများနငှ့ ်ဝေရ်ဆာငမ်ှုရပးသည့ ်ေိငု်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများေငွရ်ှသိည့ ်လပု ်
နိုင်စွမ်းနှင့်ကွေ်ယက်များကို အရမခခံရသာဝေ်ရဆာင်မှုမဖင့် မဖေ့်ရဝရရးေည်းလမ်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရရးများ 
ကို ဦးစားရပးလုပ်ရဆာင်ရေ်။

• ရေ်ပုံရငွရပးအပ်ရာေွင် ရှုပ်ရထွးရသာ ရမမမပင်အရေအထားကိုေားလည်ပပီး ရေသခံ CSO/CBO များနှင့် ဝေ် 
ရဆာင်မှုရပးသည့် ရေသခံအဖွဲ့အစည်းများအား ခက်ခဲရသာရောင်းဆိုမှုများ မမပုလုပ်ရေ်။

• လကေ်ကက်ိငုပ်ဋပိက္ခ မဖစပ်ွားသည့ရ်ေရာေငွ ်ရေထိငုသ်ည့စ်စရ်ဘးရရှာငမ်ျား၊ မပညေ်ငွ်းရရှေရ့မပာင်းရေထိငု ်
သူများ၊ ရောင်သူလယ်သမားများနှင့် ရေ့စားလုပ်သားများအရပါ် ထိခိုက်ေစ်ောမှုများရလျှာ့ချသွားရစရေ်အ 
ေကွ ်ရကျးလကရ်ေသများေငွ ်ရရရညှေ်ညေ်ံခ့ိငုပ်မသဲည့ ်အသကရ်မွးဝမ်းရကျာင်းမှုများ ပိမုိရုကာင်းမေွလ်ာ 
ရစရေ် ကူညီရထာက်ပံ့မှုများ စေင်လုပ်ရဆာင်ရေ်။

• ေိငု်းရင်းသားကျေ်းမာရရးအဖွဲ့အစည်းများ(EHOs)နငှ့ ်အမခားအစိုးရမဟေုရ်သာ ကျေ်းမာရရးဆိငုရ်ာအဖွဲ့အ 
စည်းများသည ်COVID-19 ကာကယွမ်ခင်းနငှ့ ်ကသုမခင်း (စစရ်ဆးမခင်း/စမ်းသပမ်ခင်းနငှ့ ်ကူးစကရ်ရာင်္ါရှသိည့ ်
သံသယလူောများအားထားရှိသည့် အရဆာက်အအုံများထားရှိမခင်းပါဝင်ရေ်)နှင့် အရရးပါသည့်ကျေ်းမာရရး 
ဝေ်ရဆာင်မှုများအား ရကျးလက်ရေသများေွင် ပံ့ပိုးရပးရေ်။

• အမိေ်ီးချင်းနိငုင်မံ ှအာဏာပိငုမ်ျားအရေမဖင့ ်ေယစ်ပမ်ဖေရ်ကျာဝ်ငရ်ရာကလ်ာသမူျားကိ ုခိလုှုခံငွ့ရ်ောင်းဆိရုာ 
ေငွ ်မငင်းဆိမုခင်းမမပုရေ်။ ခိလုှုခံငွ့ရ်ှာရဖရွေရသာသမူျားအေကွ ်အရထာကအ်ပံန့ငှ့ ်လုခံခုံရရးအကအူညမီျား 
စီစဉ်နိုင်ရေ်အေွက် ေယ်စပ်အရမခစိုက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လက်ေွဲလုပ်ရဆာင်ရေ်။

• စစ်ေပ်၏အကကမ်းဖက်မှုများရကကာင့် ထွက်ရမပးေိမ်းရရှာင်လာရသာ မမေ်မာမပည်သူများကို COVID-19 ကာ 
ကွယ်ေားဆီးရရးအပါအဝင် လူသားချင်းစာောမှုအကူအညီများ ရပးနိုင်ရေ်အေွက် အိမ်ေီးချင်းနိုင်ငံများမှ 
လိုအပ်ရသာအရင်းအမမစ်များနှင့် ေည်းပညာအကူအညီများ ကူညီရထာက်ပံ့ရပးရေ်။

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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• ေယစ်ပအ်ကအူညရီပးရရးအဖွဲ့အစည်းများနငှ့ ်ရေသအေငွ်းလပုင်ေ်းလပုရ်ဆာငရ်ေရသာ အရပဖ်ကအ်ဖွဲ့အ 
စည်းများမှေစ်ဆင့် မမေ်မာနိုင်ငံသို့ အကူအညီများရရာက်ရှိနိုင်ရရးအေွက် မမေ်မာနိုင်ငံ၏အိမ်ေီးချင်းနိုင်ငံ 
များနှင့် ထိရေွ့လုပ်ရဆာင်ပါ။

• နိုင်ငံရရးလှုပ်ရှားသူများ၊ ဆန္ဒမပသူများ၊ ေက်ကကလှုပ်ရှားသူများ၊ လူ့အခွင့်အရရးကာကွယ်သူများ၊ သေင်း 
ရထာက်များနှင့် ၎င်းေို့၏မိသားစုဝင်များအပါအဝင် နိုင်ငံရရးအကျဉ်းသားများလွှေ်ရမမာက်ရရးအေွက် 
စည်းရုံးလှုံ့ရဆာ်ပါ။

• ကျူးလေွခ်ရံသနူငှ့ ်ထခိိကုေ်စေ်ာသအူားလုံး ေရားမျှေမှုရရှရိစရေအ်ေကွ ်ကလုသမင်္္ဂလုခံခုရံရးရကာငစ်မီ ှ
မမေ်မာနိုင်ငံအား နိုင်ငံေကာရာဇဝေ်ခုံရုံး(ICC)သို့ လွှဲရမပာင်းရပးရေ် သို့မဟုေ် လူမျ ိုးေုံးသေ်မဖေ်မှု၊ စစ် 
ရာဇဝေ်မှုများ၊ လူသားမျ ိုးနွယ်စုအရပါ် ကျူးလွေ်ရသာရာဇဝေ်မှုများနှင့် အစုလိုက်အခပုံလိုက်ရက်စက်စွာ 
ကျူးလေွမ်ှုများအားလုံးအရပါ် ကျူးလေွသ်မူျားအား ေရားစွဆဲိရုေအ်ေကွ ်နိငုင်ေံကာခုရံုံးဖွဲ့ရေအ်ခိငုအ်မာ 
ရောင်းဆိုပါ။

နစကနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အြွဲ့အစည်းများ

• ရမမမမှုပမ်ိငု်းများရထာငထ်ားမခင်းအား ချကခ်ျင်းရပေ်ေ့ရ်ေန်ငှ့ ်ရောကထ်ပမ်ိငု်းအသုံးမပုမှုအားလုံးကိ ုေားမမစ ်
ရေ၊် ရမမမမှုပမ်ိငု်းနငှ့ ်မရပါကက်ွရဲသးရသာလကေ်ကမ်ျား (UXO)ရှရိသာရေရာအားလုံးကိ ုအမေှအ်သားမပုလပု ်
ပပီး လုံခခုံရရးအေွက် အဆိုပါရေရာများကို ရေသခံလူထုအား အသိရပးပါ။

• အရပ်သားများအားကာကွယ်ရရးနှင့် ၎င်းေို့၏လုံခခုံရရးေို့အေွက် နိုင်ငံေကာလူသားချင်းစာောရထာက် 
ထားမှုစံနှုေ်းများနှင့် လူ့အခွင့်အရရးဥပရေများကို လိုက်ောရပးရေ်။

အစီရင်ခံစာပပုစုပုံနည်းစနစ်

ကွင်းပိုင်းသုနတသနနှင့် အချက်အလက်များ

ဤအစရီငခ်စံာသည ်KNU ထေိ်းချုပေ်ယရ်မမသို ့ထကွရ်မပးေမိ်းရရှာငသ်ည့ ်ဆန္ဒမပသမူျားနငှ့ ်CDM ေငွပ်ါဝငသ်ည့ ်
သူများအပါအဝင် ရကျးလက်ရေသခံရွာသားများနှင့် ရေွ့ဆုံရမးမမေ်းမခင်းမပုလုပ်ပပီး အချက်အလက်များအား 
ရကာကယ်ထူားမခင်းမဖစသ်ည။် ဤအစရီငခ်စံာသည ်KHRG ၏ လှုပရ်ှားရာေယရ်မမများရှ ိကငွ်းဆင်းသေင်းမေ်ှ 
ေမ်းမပုစုသူများမှ ရရးသားမပုစုထားသည့် အချက်အလက်များကိုလည်း မှီမငမ်းအသုံးမပုထားပါသည်။ KHRG 
သည ်စစအ်ာဏာသမိ်းသည့ ်၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ရဖရဖာဝ်ါရလီ(၁)ရကရ်ေ့မ ှဇေွလ်ပထမအပေ်အထ ိရေွ့ဆုရံမးမမေ်းမှု 
များအား မပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာသည် ရဖရဖာ်ဝါရီလအစပိုင်းမှ ဇူလိုင်လကုေ်အထိ စစ်အာဏာသိမ်း 
ရမခာက်လောကာလကို ခခုံငုံထားသည့် သေင်းအချက်အလက်များမဖင့် ရရးသားထားပါသည်။

ရေွ့ဆုရံမးမမေ်းမှုရပါင်း(၁၃၃)ခကုိ ုရကာကယ်ထူားပပီး စစအ်ာဏာသမိ်းမခင်းနငှ့သ်ကဆ်ိငုသ်ည့ ်ကျယမ်ပေ့ရ်သာ 
အရကကာင်းအရာများအား ခခုငံုထံားမခင်းမဖစပ်ါသည။် အရကကာင်းအရင်းမှာ စစအ်ာဏာသမိ်းမခင်းနငှ့ ်ဆကန်ယွပ်ပီး 
ဆန္ဒမပပွဲများ ပိုမိုများမပားလာမခင်းရကကာင့် KHRG ၏ကွင်းဆင်းသေင်းမှေ်ေမ်းမပုစုသူများမှ ဆန္ဒမပပွဲနှင့် CDM 
ေငွပ်ါဝငသ်မူျားထမံ ှအချကအ်လကမ်ျားရကာကယ်ထူားသည။် ရလာေအ်ားမဖင့ ်ဤအစရီငခ်စံာအေကွမ်ပုလပု ်
ရသာ ရေွ့ဆုရံမးမမေ်းမှုများသည ်ဆန္ဒမပသမူျားနငှ့ ်CDM ဆိငုရ်ာအရကကာင်းအရာများအား ပိမုိအုရလးရပးရဖာမ်ပ 
နိုင်ခဲ့ပါသည်။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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ရမးခွေ်းရမဖကကားသူများထဲမှ (၄၉)ရယာက်သည် ရေအိမ်မှစွေ့်ခွာလာပပီး CDM ေွင်ပါဝင်သည့် မမေ်မာမပည်အရရှ့ 
ရောငပ်ိငု်းရှ ိKNU ထေိ်းချုပေ်ယရ်မမေငွ ်ေမိ်းရရှာငရ်ေရသာသမူျားမဖစသ်ည။် ရေွ့ဆုရံမးမမေ်းမှုများေငွ ်ပါဝင ်
သည့သ်မူျားမှာ ရ၊ဲ စစသ်ား၊ ကျေ်းမာရရးနငှ့ ်ပညာရရးေယပ်ယအ်မပင ်အမခားအစိုးရရုံးမဝှေထ်မ်းများ ပါဝငပ်ါသည။် 
ရေွ့ဆုရံမးမမေ်းမှု(၂)ခမုှာ ဆန္ဒမပပွေဲငွပ်ါဝငပ်ပီး ဖမ်းဆီးခရံသည့ ်ရထာငထ်မဲလှွှေလ်ာသမူျားထမံ ှရကာကယ်ထူား 
သည။် အမခားရသာ ရေွ့ဆုရံမးမမေ်းမှုေစခ်မုှာ ဖမ်းဆီးခရံသည့မ်သိားစဝုငေ်စဦ်းထမံ ှရကာကယ်ထူားမခင်းမဖစ ်
သည။် ကျေရ်ှရိသာ ရေွ့ဆုရံမးမမေ်းမှု(၈၁)ခမုှာ ရေသခရံွာသားများနငှ့ ်မပုလပုထ်ားမခင်းမဖစပ်ပီး ဆန္ဒမပပွမဲျားေငွ ်
ပါဝင်ခဲ့ ဖူးသူများမဖစ်သည်။

ရမးခွေ်းရမဖကကားသူများမှာ အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၆၂ နှစ်အထိရှိသည်။ ရမးခွေ်း  ရမဖကကားသူ ၁၃၃ ဦးထဲမှ ၈၄ ဦးမှာ 
အမျ ိုးသားများမဖစ်ပပီး ၄၉ ဦးမှာမူ အမျ ိုးသမီးများမဖစ်သည်။ ရမးခွေ်း  ရမဖကကားသူအများစုသည် ဆန္ဒမပပွဲေွင် 
ပါဝင်ခဲ့ရသာ်လည်း ဤပုံသဏ္ဌာေ်များသည် လိင်ကွဲမပားမှုရပါ်မူေည်၍ ဆန္ဒမပမှုေွင်ပါဝင်မခင်း အချ ိုးအစားကို 
သုံးသပ်၍မရပါ။ KHRG ၏ရေွ့ဆုံရမးမမေ်းမှုများနှင့် သေင်းအစီရင်ခံစာများေွင် အမျ ိုးသမီးများမှဆန္ဒမပ 
မှုများေွင် အများစုပါဝင်မခင်းကိုရထာက်မပကာ မမေ်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်(WLB)၏ ခေ့်မှေ်းရမခနှင့် 
အေူ ဆန္ဒမပမှုေွင်ပါဝင်ရသာသူ ၆၀ ရာခိုင်နှုေ်းမှာ အမျ ိုးသမီးများမဖစ်ကကသည်ဟု ဆိုသည်။15 KHRG မှ CDM 
လှုပ်ရှားသူများနှင့် ရေွ့ဆုံရမးမမေ်းမှုမပုလုပ်ချေိ်ေွင် ကျား/မအချ ိုးအစား ညီမျှမှုမရှိမခင်း (အမျ ိုးသား ၃၅ ဦးနှင့် 
အမျ ိုးသမီး ၁၄ ဦးသာ)သည် ရဲနှင့်စစ်သားများကို ရေွ့ဆုံရမးမမေ်းမှုမပုလုပ်ပပီး ၎င်းေို့မှာ အမျ ိုးသားများမဖစ်မခင်း 
ရကကာင့် မဖစ်သည်။16

ဤအစီရင်ခံစာေွင် နှုေ်သက်ရသခံချက်များ အဓိကအသုံးမပုပပီး ထိုသက်ရသခံချက်များကို KHRG မှ မပင်ဆင် 
ထားသည့ရ်မးခေွ်းနငှ့ ်မပငလ်ယွရ်မပာင်းလယွရ်စရေ ်ပုစံခံျထားသည့ရ်မးခေွ်းများ(semi-structured interview)၏ 
အသသံငွ်းရရှမိှုအရပါ်အရမခခကံာ မပုစထုားမခင်းမဖစပ်ါသည။် ဆန္ဒမပမှုေငွ ်မခားေားရသာအရေွ့အကကုမံျား၊ CDM 
ေွင်ပါဝင်မှုများ၊ ချုပ်ရနှာင်ခံရမှုများနှင့် အာဏာသိမ်းမှုအရပါ် ရွာသားများ၏ထင်မမင်ချက်များကို ပိုမိုထင်ဟပ် 
နိုင်ရစရေ်အေွက် သက်ရသခံချက်များအား ရကာက်ယူရာေွင် မေူညီသည့်ရမးခွေ်းလွှာများစွာကို အသုံးမပုခဲ့ 
သည။် KHRG မ ှသေင်းအချကအ်လကမ်ျား ရကာကယ်စူရုဆာင်းပု ံေည်းစေစမ်ျားကိ ုရွာသားများအား သငက်ကား 
ပိုခ့ျရပးပပီး ၎င်းရွာသားများမဖင့ ်ဖွဲ့စည်းထားရသာသေင်းရယသူမူျားကေွယ်ကသ်ည ်ဤအစရီငခ်စံာရရးသားမပုစ ု
ရေ်အေွက် သေင်းအချက်အလက်များကို ရယူရပးခဲ့ကကသည်။17

စစ်ပွဲနှင့်ေိုက်ခိုက်မှုများသည် ရကျးလက်ရေသများေွင် ပိုမိုများမပားလာမခင်းရကကာင့် KHRG ကွင်းဆင်းသေင်း 
မေှေ်မ်းမပုစသုမူျားမ ှရေသခအံစရီငခ်စံာေိမုျားနငှ့ ်မှုခင်းရဖာမ်ပသည့မ်ေှေ်မ်းလွှာများကိ ုရရးသားေငမ်ပကက 
သည။် ဤအစရီငခ်စံာအေွက ်သေင်းအချကအ်လကအ်ခ ု၁၀၀ အထကအ်သုံးမပုထားသည။် ဆကသ်ယွရ်ရးလမ်း 
ရကကာင်းအားေည်းမခင်း၊ ဖေု်းလိငု်းမမမိခင်း၊ သွားလာလှုပရ်ှားမှုများ ကေ့သ်ေထ်ားမခင်းနငှ့ ်လုခံခုမံှုမရှမိခင်းရကကာင့ ်
KHRG ကငွ်းဆင်းမေှေ်မ်းမပုစသုမူျားအရေမဖင့ ်စစဘ်ကဆ်ိငုရ်ာလှုပရ်ှားမှုများမ ှအကျ ိုးသကရ်ရာကခ်စံားရရသာ 

15 AlJazeera သေင်းဌာေမှစာရရးသူ Umayama KHAN မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီလေွင်ထုေ်ရဝရသာ “The women of Myanmar: ‘Our 
place is in the revolution’” ေွင် ကကည့်ပါ။

16 မမေမ်ာနိငုင်၏ံလုခံခုရံရးေပဖ်ွဲ့များေငွ ်မကကာရသးမကီ အမျ ိုးသမီးဝေထ်မ်းများ များလာရသာလ်ည်း အမျ ိုးသမီးဝေထ်မ်း အရရအေကွ ်
မှာ ေည်းရေပါရသးသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ေွင် ရဲေပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုေ်းမှာ အမျ ိုးသမီးများမဖစ်ကကပပီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်ေွင် စစ်ေပ်ထဲ 
ေွင် အမှုထမ်းရဆာင်သည့်အမျ ိုးသမီးအရရအေွက်မှာ ဝ.၂ ရာခိုင်နှုေ်းသာရှိသည်။ ဧရာဝေီသေင်းဌာေမှ သေင်းရထာက်မဖစ်သူ 
ရကျာ်မျ ိုးမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ရအာက်ေိုဘာလေွင်ထုေ်ရဝရသာ “Female Officers Now Make Up 20 Percent of Police Force” 
နငှ့ ်Global Fire Power မထှေုရ်ဝရသာ “2021 Myanmar Military Strength” (၂၀၂၁ ခနုစှ၊် နိဝုငဘ်ာလ ၂ ရကရ်ေ့ေငွ ်ဝငရ်ရာကဖ်ေ ်
ရှုခဲ့သည်)ေို့ေွင် ကကည့်ပါ။

17 KHRG ၏အစရီငခ်စံာရရးသားမပုစပုုေံည်းစေစန်ငှ့ ်သေင်းအချကအ်လကမ်ေှေ်မ်းမပုစပုုအံမပည့အ်စုကံိ ုစာဖေသ်မူျား သရိှလိိပုါက 
KHRG ထံသို့ ခွင့်ရောင်းရယူနိုင်ပါသည်။

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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ရေသခံရွာသားများအား မပည့်စုံစွာရေွ့ဆုံရမးမမေ်းနိုင်မခင်း မရှိခဲ့ပါ။ ထို့ရကကာင့် ဤအစီရင်ခံစာေွင်ပါဝင်ရသာ 
သေင်းအချကအ်လကမ်ျားမှာ အရသးစေိအ်ချကအ်လကမ်ျားပါရှပိပီး ထိမုဖစစ်ဉမ်ျားအရပါ် ရွာသားများ၏ထငမ်မင ်
ချကမ်ှာအေည်းငယသ်ာ ပါရှသိည။် ဤအစရီငခ်စံာရရးသားချေိေ်ငွလ်ည်း အချကအ်လကအ်ေွက ်ရောကဆ်က ်
ေွဲမပေ်လည်ရမးမမေ်းမှုများမပုလုပ်ရေ် အခက်အခဲများရှိသည်။

သတင်းအချက်အလက်စုနဆာင်းသည့်နနရာများ

KHRG သည ်မမေမ်ာမပညအ်ရရှ့ရောငပ်ိငု်းရှ ိခရိငု ်၇ ခမုဖစသ်ည့ ်ေူးသထ(ူသထု)ံ၊ ရောအူး(ရောငင်)ူ၊ ခလယလ်ွထီ ူ
(ရညာငရ်လးပင)်၊ ဘေ်ိ-ထားဝယ(်ပမေိ-်ထားဝယ)်၊ မရူကော(်ဖာပေ်ွ)၊ ေူးပလာယာနငှ့ ်ဘားအခံရိငုမ်ျားေငွလ်ပု ်
ငေ်းရဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။18 ထို “ခရိုင်” များသည် KNU မှသေ်မှေ်ထားရသာ အသုံးအနှုေ်းမဖစ်ပပီး KNU 
နှင့်ဆက်စပ်သည့် ရေသခံကရင်အဖွဲ့အစည်းများမဖစ်ရစ၊ ပေ်သက်ဆက်နွယ်မှုမရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများမဖစ်ရစ 
၎င်းအသုံးအနှုေ်းကိ ုသုံးစွရဲခါ်ရဝါ်ကကပါသည။် KHRG ၏ မှမီငမ်းကိုးကားထားသည့အ်သုံးနှုေ်းများသည ်နိငုင်ရံရးအရ 
ဆက်နွယ်မှုမရှိပဲ သေ်မှေ်ထားသည့်ခရိုင်များမဖစ်ပပီး ရကျးလက်ရေသမှ အမှေ်စင်စစ်အများသေ်မှေ်သုံးနှုေ်း 
ထားသည့် အသုံးအနှုေ်းများကိုသာ ပိုမိုအသုံးမပုထားရကကာင်း ရဖာ်မပလိုပါသည်။

ထိုအ့မပင ်KHRG မ ှဤသရုေသေမပုထားရသာ သေင်းအချကအ်လကမ်ျားေငွ ်“မမေမ်ာနိငုင်”ံ ဟရူသာ ရဝါဟာရ 
အား သုံးစွဲထားပါသည်။ အရကကာင်းမှာ စစ်အစိုးရမှ ေိုင်းမပည်အား ဗမာနိုင်ငံမှမမေ်မာနိုင်ငံသို့ ၁၉၈၉ ခုနှစ်ေွင် 
ေရားဝင်ရမပာင်းလဲရခါ်ရဝါ်သုံးစွဲခဲ့ရသာရကကာင့် မဖစ်သည်။ ကရင်ရကျးရွာအမည်များအား ဘာသာမပေ်ဆိုသည့် 
အခါေွင်လည်း ရေရာရေသအမည်များနှင့် စာလုံးရပါင်းသေ်ပုံ မှေ်ကေ်ရစရေ်အေွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇေ်ေဝါရီလ 
ေငွ ်ကရင ်CBOs / CSOs နငှ့ ်NGOs ၁၄ ဖွဲ့ေိုန့ငှ့အ်ေ ူကရငအ်သထံကွ ်ဘာသာမပေဆ်ိမုှုစေစေ်စခ်ကုိ ုချမေှပ်ပီး 
အဆိုပါစေစ်အား အေူသုံးစွဲခဲ့ပါသည်။

အရင်းအပမစ်နှင့် မှီပငမ်းကိုးကားချက်များ

ဤအစီရင်ခံစာပါ သေင်းအချက်အလက်များသည် ရွာသားများနှင့် ရေသခံရခါင်းရဆာင်များကိုယ်ေိုင် ေင်မပ 
ထားသည့် သက်ရသခံချက်များအရပါ် ေိုက်ရိုက်အရမခခံထားပါသည်။ ရဖာ်မပထားရသာ အချက်အလက်များအ 
ရပါ် ပငွ့လ်င်းမမငသ်ာမှုရှရိစရေန်ငှ့ ်စစီစပ်ိငု်းမခားနိငုရ်ေ ်ကိုးကားထားရသာသကရ်သခခံျကအ်ားလုံးကိ ုထပမ်သံရိှ ိ
လိပုါက အသရိပးရောင်းဆိနုိငုပ်ါသည။် လရူေွ့ရမးမမေ်းခေ်းများမရှရှရိသာ အချကအ်လကမ်ျားအမပင ်မဝူါေနငှ့ ်
ဥပရေပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ အရရအေွက်နှင့် ဆက်စပ်ရသာသေင်းအချက်အလက်များမဖစ်သည့် 
မပင်ပအရင်းအမမစ်များကိုလည်း KHRG မှ ရယူကိုးကား သုံးသပ်မှုမပုလုပ်ထားပါသည်။ ယင်းမပင်ပအရင်းအမမစ် 
များကို သေ်မှေ်ထားရသာစံချေိ်စံနှုေ်းနှင့်အညီ မှီမငမ်းကိုးကားအသုံးမပုထားပါသည်။ KHRG ၏ ယခင်ကထုေ် 
ရဝခဲ့သည့်အစီရင်ခံစာများကိုလည်း ဤအစီရင်ခံစာေွင် မပင်ဆင်၍သေ်မှေ်ထားရသာစံချေိ်စံနှုေ်းပုံစံနှင့်အညီ
မှီမငမ်းကိုးကား အသုံးမပုထားပါသည်။

အစရီငခ်စံာ၏ရညရ်ယွခ်ျကက်ိ ုရမးခေွ်းရမဖကကားသအူားလုံးအား အသရိပးထားပပီး ၎င်းေို၏့အချကအ်လကမ်ျားကိ ု
အသုံးမပုရေ်ခွင့်မပုချက်ရယူပပီး မဖစ်သည်။ ရေွ့ဆုံရမးမမေ်းမှုများကို စရကာကရင်၊ ပိုးကရင်၊ ဗမာနှင့် (ဘိေ်- 
ထားဝယ်ခရိုင်ေွင်) ပမိေ်ဘာသာစကားေို့မဖင့် မပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

18 ရှင်းလင်းချက် - ဤခရိုင်များ၏အမည်ောမများကို မမေ်မာအရခါ်အရဝါ်မဖင့် ကွင်းစ၊ကွင်းပိေ်ထဲေွင် ထည့်သွင်း ရဖာ်မပထားပါသည်။ 
သို့ရသာ်လည်း ဤအရခါ်အရဝါ်များသည် မမေ်မာအစိုးရအုပ်ချုပ်ရရး၏ ေိုင်း၊ေယ်ရမမများနှင့် မေူညီရပ။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 

1717



အမည်နာမများ၊ တည်နနရာများနှင့် အပခားအနသးစိတ်အချက်အလက်များကို ဆင်ဆာပြတ်ေားပခင်း

KHRG အရေမဖင့ ်သေင်းအချကအ်လကမ်ျားရဖာမ်ပသည့အ်ခါ ရမပာဆိခုျကမ်ျား သိုမ့ဟေု ်ကိုးကားချကမ်ျားထည့ ်
သွင်းရာ၌ အထူးသမဖင့် လူပုင်္္ဂိုလ်ေစ်ဦးချင်းအမည်၊ ရွာအမည်များပါရှိပါက ရွာသားများအား သို့မဟုေ် 
ရေသခံအဖွဲ့ဝင်များအား အန္တရာယ်ရှိရစနိုင်သည်ဟုယူဆရသာရကကာင့် ထိုအမည်ောမအချက်အလက်များကို 
ဆင်ဆာမဖေ်ရောက်ထားပါသည်။ ရကျးရွာအမည်နှင့် လူပုင်္္ဂိုလ်ောမည်များကို က---မှ အ---အက္ခရာများအ 
သုံးမပု၍ ဆငဆ်ာမဖေထ်ားပါသည။် သကဆ်ိငုရ်ာဘာသာစကားများေငွ ်မဖေရ်ောကရ်ဖာမ်ပထားရသာစကားလုံး 
များသည ်အမညေ်ာမအစစအ်မေှမ်ျားနငှ့ ်ဆကစ်ပအ်သုံးမပုမခင်းမရှသိကဲသ့ို ့KHRG ၏ ယခငအ်စရီငခ်စံာများေငွ ်
အသုံးမပုခဲရ့သာ စကားလုံးများနငှ့လ်ည်း သကဆ်ိငုမ်ှုမရှပိါ။ ဤအစရီငခ်စံာေငွ ်အသုံးမပုရသာဆငဆ်ာမဖေထ်ား 
သည့် အမည်ောမများသည် KHRG ၏ဝက်ဘ်ဆိုေ်ေွင်ရဖာ်မပထားရသာ ရောက်ဆက်ေွဲမူရင်းသေင်းမှေ်ေမ်း 
နှင့် ေူညီမှုရှိပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ဆင်ဆာမဖေ်ရောက်ထားသည့် အမည်ောမများနှင့် ရေရာများ၏အမည်အစစ် 
အမှေ်များကို KHRG ၏ဖိုင်ထဲေွင် သိမ်းဆည်းထားသည်။ ထိုရကကာင့် ဆင်ဆာမဖေ်ရောက်ထားမှုကို သေင်း 
အချကအ်လကအ်ရမခအမမစမ်ရှဟိ ုသေ်မေှယ်၍ူမရပါ။ အချ ို ့ကစိ္စရပမ်ျားေငွ ်ရွာသားများနငှ့ ်KHRG ကငွ်းဆင်း 
သေင်းမှေ်ေမ်းမပုစုသူများ၏ လုံခခုံရရးအေွက် အရသးစိေ်အချက်အလက်များကို ချေ်လှပ်ထားပါသည်။

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့

18



နပမပုံ - ၁ ကရင်လူ့အခွင့်အ နရးအြွဲ့၏ လှုပ်ရှားရာနယ်နပမ

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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နဝါဟာရများနှင့်အတိုနကာက်အသုံးအနှုန်းများ

BGF    ေယ်မခားရစာင့်ေပ်
CBO   လူထုအရမခမပုအဖွဲ့အစည်း
CDM   အာဏာရှင်ဖီဆေ်ရရးလှုပ်ရှားမှု
CIDKP   ဌာရေမဲ့မပည်ေွင်းကရင်ေုက္ခသည်များဆိုင်ရာရကာ်မေီ
CRPH   မပည်ရထာင်စုလွှေ်ရော်ကိုယ်စားမပုရကာ်မေီ
CSO    အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း
DKBA   ေီမိုကရရစီအကျ ိုးမပုကရင်အမျ ိုးသားေပ်မရော်
DKBA Splinter  ေိုးေက်ရသာဗုေ္ဓဘာသာကရင်အမျ ိုးသားေပ်မရော်(ခွဲထွက်အဖွဲ့)
EAO    ေိုင်းရင်းသားလက်ေက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း
IDP    မပည်ေွင်းရေရပ်ရရှေ့ရမပာင်းရေထိုင်သူ
KDHW   ကရင့်ကျေ်းမာရရး၊ ကယ်ဆယ် ရရးနှင့်မပေ်လည်ထူရထာင်ရရးဌာေ
KECD   ကရင်ပညာရရးနှင့်ယဉ်ရကျးမှုဌာေ
KNDO   ကရင်အမျ ိုးသားကာကွယ်ရရးအဖွဲ့အစည်း
KNLA   ကရင်အမျ ိုးသားလွှေ်ရမမာက်ရရးေပ်မရော်
KNPF   ကရင်အမျ ိုးသားရဲေပ်ဖွဲ့
KNU   ကရင်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး
KPSN   ကရင်ပငိမ်းချမ်းရရးအရထာက်အကူမပုကွေ်ယက်
KWO   ကရင်အမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး
NCA    ေစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခေ်ေိုက်မှုရပ်စဲရရးသရဘာေူစာချုပ်
NGO   အစိုးရမဟုေ်ရသာအဖွဲ့အစည်း
NLD    အမျ ိုးသားေီမိုကရရစီအဖွဲ့ချုပ်
NUG   အမျ ိုးသားညီညွှေ်ရရးအစိုးရ
PDF    မပည်သူ့ကာကွယ်ရရးေပ်
SAC    နိုင်ငံရော်စီမံအုပ်ချုပ်ရရးရကာင်စီ
UN     ကမ္ဘာ့ကုလသမင်္္ဂ
USDP   မပည်ရထာင်စုကကံ့ခိုင်ရရးနှင့်ဖွံ့ပဖိုးရရးပါေီ
UXO   မရပါက်ကွဲရသးရသာလက်ေက်ခဲယမ်းများ

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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ောသာစကားနကာက်နှုတ်ချက်များနှင့်အေူးအသုံးအနှုန်းများ

ရော်/ရစာ စရကာကရင်အမျ ိုးသား/သမီးများ၏ောမည်ရရှ့ေွင်ရခါ်ရဝါ်သုံးနှုေ်းရသာအသုံးအနှုေ်း

ေေ့်/မေ်း လက်ထပ်ပပီးပိုးကရင်အမျ ိုးသား/သမီးများောမည်ရရှ့ေွင် မိမိေို့၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းေွင် 
ရခါ်ရဝါ်သုံးနှုေ်းသည့် အသုံးအနှုေ်း

ေေ်း/စ လက်မထပ်ရသးသည့် ပိုးကရင်အမျ ိုးသား၊ သမီးများောမည်ရရှ့ေွင် ရခါ်ရဝါ်သုံးနှုေ်းသည့် 
အသုံးအနှုေ်း

နငွနကကးစနစ်

ထိငု်းနိငုင်ေံငွသ်ုံးသည့ ်ဘေရ်ငရွကကးစေစ။်ဤအစရီငခ်စံာမရှငရွကကးလလဲယှမ်ှုအားလုံးကိ၂ု၀၂၁ ခနုစှ၊် နိဝုငဘ်ာ 
လ ၂ ရက ်ရေ့အလယ ်အလေရ်ေးကကွရ်ငရွကကးလလဲယှန်ှုေ်း (၁)ဘေ်လျှင ်ရမရကိေရ်ေါ်လာ ဝ.၀၃၀၀၅ နငှ့ည်မီျှ 
သည်။ (https://wise.com/us/currency-converter/thb-to-usd-rateမှရကာက်ယူထားသည်)19

19 မမေ်မာစစ်ေပ်အာဏာသိမ်းပပီးရောက် မမေ်မာရငွကျပ်ေေ်ဖိုးမှာ သိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက် 
ရေ့ေွင် ရငွလဲနှုေ်းမှာ ၁၀၀၀ ကျပ်ဆိုလျှင် အရမရိကေ်ရေါ်လာ ဝ.၇၅ မဖစ်သည်။ (https://www.exchange-rates.org/Rate/MMK/
USD/2-1-2021)

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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အပိုင်း(၁) နနွဦးနတာ်လှန်နရး

အခန်း(၁) ဆန္ဒပပပွဲများ

ရဖရဖာဝ်ါရလီ ၁ ရကရ်ေ့စစေ်ပအ်ာဏာသမိ်းပပီးရောက ်မမေမ်ာနိငုင်အံနှံအ့မပားမ ှပမို့ရပါ်နငှ့ရ်ကျးလကရ်ေသများ 
ေငွ ်ဆန္ဒမပပွမဲျား မပုလပုလ်ာခဲက့ကသည။် ပမို့ရပါ်ရှ ိရထာငန်ငှ့ခ်ျရီသာသမူျားပါဝငလ်ာပပီး ရာနငှ့ခ်ျရီသာရကျးလက ်
ရေသရှိ ရကျးရွာရပါင်းများကပူးရပါင်းလျက် စစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့် စစ်အာဏာရှင်စေစ်ကို ဆေ့်ကျင်ဆန္ဒမပခဲ့ကက 
သည်။ လွေ်လပ်စွာထုေ်ရဖာ်ရမပာဆိုခွင့်ကို ပငိမ်းချမ်းစွာမဖင့် ကျင့်သုံးခဲ့ကကရသာ်လည်း ဆန္ဒမပမပည်သူများသည် 
စစအ်စိုးရ၏ဖနိှပိမ်ှုနငှ့ ်အကကမ်းဖကမ်ှုများအေွက ်ပစမ်ေှမ်ျားမဖစလ်ာကကသည။် ဤအခေ်းသည ်အရပသ်ားများ 
အရပါ် လေွက်ရဲသာအကကမ်းဖကမ်ှုများနငှ့ ်စစရ်ကာငစ်၏ီ လအူခငွ့အ်ရရးစနံှုေ်းများအား ချ ိုးရဖာကပ်ပီး ဖနိှပိည်ဉှ်း 
ပမ်းမှုများအား ကျယက်ျယမ်ပေ့မ်ပေ့လ်ပုရ်ဆာငရ်ေမခင်းကိ ုမီးရမာင်းထိုးမပရေအ်ေကွ ်ဆန္ဒမပသမူျားနငှ့ ်လုခံခုရံရး 
ေပဖ်ွဲ့များ၏ သကရ်သခခံျကမ်ျားကိ ုထည့သ်ငွ်းရဖာမ်ပထားသည။် ထိုအ့မပင ်ဆန္ဒမပသမူျား၏ ခခုမံှုပုစံနံငှ့ ်မမိကိိယု ်
ကိုကာကွယ်ရေ် အသုံးမပုခဲ့သည့်ေည်းလမ်းများကိုလည်း ေင်မပထားပါသည်။

 (က) စစ်အာဏာသိမ်းမှုအားဆေ့်ကျင်မခင်း - ကျွန်ုပ်ေို့အသံကိုကကားသိရစမခင်း

“ကျွေ်ရော်ေို့ဘာရကကာင့် ဆန္ဒမပပွဲမှာပါေယ်ဆိုောက ရှင်းပါေယ်။ ကျွေ်ရော်ေို့ ကိုယ့်အခွင့်အရရးကိုကိုယ် 
မပေလ်ိခုျငေ်ယ။် ကျွေရ်ောေ်ိုရ့ဲ့အသကံိ ုကကားရစချငေ်ယ။် ေားရထာငရ်စချငေ်ယ။် […]ေကယလ်ို ့ကျွေရ်ော ်
ေို့ရေွအရေေဲ့ လိုချင်ောကိုမရောင်းဆိုဘူးဆိုရင် ကျွေ်ရော်ေို့ရဲ့အသံရေွကို ကကားနိုင်ကကမှာမဟုေ်ဘူး။ ထိ 
ရရာကမ်ှုရှေိယ ်မရှဘိူးဆိေုာက ေစပ်ိငု်းရပါ။့ ေမီိကုရရစနီိငုင်ေံိငု်းမှာ သေူိုလ့ိခုျငေ်ာကိ ုထေုရ်ဖာရ်မပာဆိပုိငု ်
ခွင့်ရှိေယ်။” ဖားအံခရိုင်မှဆန္ဒမပသူေစ်ဦး

စစအ်ာဏာသမိ်းမှုကိ ုမပညသ်မူျားအရေမဖင့ ်ဆေ့က်ျငရ်ကကာင်း ရဖာမ်ပကကရာေငွ ်အဓကိအကျဆုံးရောင်းဆိမုှုများ 
မှာ အာဏာရငှစ်ေစအ်ား ဖယရ်ငှ်းပစရ်ေ၊် ေမီိကုရရစစီေစရ်ဖာရ်ဆာငရ်ေ၊် အမျ ိုးသားေမီိကုရရစအီဖွဲ့ချုပ(်NLD)20 
သို ့အာဏာမပေလ်ညအ်ပန်ငှ်းရေ၊် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုအံရမခခဥံပရေကိ ုဖျကသ်မိ်းရေ ်သိုမ့ဟေု ်မပေလ်ညမ်ပငဆ်ငရ်ေ၊် 
၂၀၂၀ ရရွးရကာက်ပွဲရလာေ်ကို ရလးစားရေ်နှင့် NLD အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အာဏာသိမ်းမှုကိုဆေ့်ကျင်ဆန္ဒမပသူများ 
အပါအဝင ်ဖမ်းဆီးထားရသာ နိငုင်ရံရးအကျဉ်းသားများကိ ုမပေလ်ညလ်ွှေရ်ပးရေေ်ို ့မဖစသ်ည။် အချ ို ့ရသာရမးခေွ်း 
ရမဖကကားသမူျားက ဖွံ့ပဖိုးရရးနငှ့ ်၎င်းေို၏့ အသကရ်မွးဝမ်းရကျာင်းလပုင်ေ်းေိုးေကမ်ှုများ၊ လုခံခုရံရးနငှ့ ်လမူှုရရး 
အရမခအရေများနှင့် အရပ်သားအုပ်ချုပ်မှုရအာက် စီးပွားရရးအရမခအရေများသည် စစ်ေပ်၏အုပ်ချုပ်မှုရအာက် 
မပေ်လည်ရရာက်ရှိမခင်းက ရောက်သို့ရမခလှမ်းဆုေ်ရေမခင်းမဖစ်ရကကာင်း ေင်မပခဲ့ကကသည်။

ရကျးလကရ်ေသရှ ိရွာသားများသည ်ပိမုိကုကီးမားသည့ ်စရုဝးဆန္ဒမပမှုများေငွပ်ါဝငန်ိငုရ်ေအ်ေကွ ်ပမို့ရပါ်ရေသများ 
မမှပုလပုရ်သာ ဆန္ဒမပပွမဲျားေငွ ်သွားရရာကပ်ါဝငခ်ဲက့ကသည။် မရူကော(်ဖာပေွ)်ခရိငုမ် ှရွာသားေစဦ်းက ထိသုိုအ့ေ ူ
ေကွစုစည်းပပီး ဆန္ဒမပရမခင်း၏ ဘုံရည်မှေ်းချက်နှင့်ပေ်သက်ပပီး ဤသို့ရမပာမပခဲ့သည်။ “ကျွေ်ရော်ေို့ရေွက ေီ 
ေိငု်းမပညထ်မဲှာပ ဲအေေူရူေထိငုက်ကေဲအ့ေကွ ်မမေမ်ာမပညမ်ှာရေေဲ ့မပညသ်ရူေလွိခုျငေ်ဲအ့ရာ၊ ကျွေရ်ောေ်ိုလ့ိ ု
ချငေ်ဲအ့ရာေဲ့ ရကျးလကက် မပညသ်ရူေလွိခုျငေ်ဲအ့ရာရေကွ အေေူပူ။ဲ” အမခားရွာသားေစဦ်းကလည်း ဤသို ့

20 အမျ ိုးသားေီမိုကရရစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) သည် ရေါ်ရအာင်ဆေ်းစုကကည်ဦးရဆာင်ရသာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇေ်ေဝါရီလအထိ 
မမေ်မာအစိုးရေစ်ရပ်အမဖစ် အုပ်ချုပ်ခဲ့သည့် နိုင်ငံရရးပါေီေစ်ခုမဖစ်သည်။ NLD ပါေီသည် ၂၀၁၅ နှင့် ၂၀၂၀ အရထွရထွရရွးရကာက် 
ပွဲများေွင် အမပေ်သေ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလေွင် မမေ်မာစစ်ေပ်မှ အာဏာသိမ်းပပီးရောက် NLD အစိုးရအား 
မဖုေခ်ျခဲသ့ည။် ရရွးရကာကေ်ငရ်မမှာကခ်ရံသည့ ်နိငုင်ရံောသ်မ္မေဦးဝင်းမမင့န်ငှ့ ်နိငုင်ရံောအ်ေိငုပ်ငခ် ံရေါ်ရအာငဆ်ေ်းစကုကညအ်ပါ 
အဝင် ဝေ်ကကီးချုပ်များနှင့်အစိုးရလွှေ်ရော်အဖွဲ့ဝင်များသည် ဖမ်းဆီးထိေ်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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ရထာက်မပခဲ့သည်။ “စစ်ေပ်က အာဏာသိမ်းခဲ့ေယ်။ ေါရပမယ့် မပည်သူဆယ်ရယာက်မှာ ကိုးရယာက်က ေါကို 
မကကိုက်ဘူး။ ေါရကကာင့်လည်းသူေို့က ေါကိုဆေ့်ကျင်ဆန္ဒမပရေကကော။ […]လူရေွက အခုဆန္ဒမပရေကကေယ် 
ဆိုော စစ်ေပ်ကလုပ်ောမဟုေ်မမှေ်လို့ပဲ။” အချ ို ့သူများက အထူးသမဖင့် “ေိုင်းရင်းသားရပါင်းစုံ” ပါဝင်ရသာ 
သပိေ်များနှင့် သပိေ်အဖွဲ့များေွင် ပူးရပါင်းပါဝင်ကကသည်။21

ရမးခေွ်းရမဖကကားသမူျားက လအူများအရေမဖင့ ်စစအ်ာဏာသမိ်းမှုကိဆုေ့က်ျငရ်ကကာင်း ရဖာမ်ပရေန်ငှ့ ်ဘုရံညမ်ေှ်း 
ချက်ေစ်ခုအေွက် အေူေကွစုရဝးကကသည်ဟု ရဖာ်မပခဲ့ကကရသာ်လည်း ဤရည်မှေ်းချက်ရအာက်ေွင် စစ်ေပ် 
အပုခ်ျုပမ်ှုနငှ့ပ်ေသ်ကပ်ပီး မေညူရီသာ ေားလညမ်ှုများကိလုည်း ရေွ့နိငုသ်ည။် ရကျးလကရ်ေသများေငွ ်ကိယု ်
ပိငုအ်ပုခ်ျုပခ်ငွ့န်ငှ့ ်ဖကေ်ရယေ်မီိကုရရစစီေစရ်ပါ်ထေွ်းရရးကိ ုပိမုိအုရလးရပးရကကာင်းရေွ့နိငုပ်ပီး အချ ို ့ရသာဆန္ဒ 
မပမှုများမှာ အာဏာသိမ်းမှုမေိုင်မီက ရကျးလက်ရေသရှိရွာသားများ မပုလုပ်ခဲ့သည့် ေက်ကကလှုပ်ရှားမှုများနှင့် 
ဆန္ဒရဖာထ်ေုမ်ှုများကိ ုေိုးမမငှ့လ်ပုရ်ဆာငမ်ခင်းသာ မဖစသ်ည။် ထိုအ့ေကွရ်ကကာင့ ်၎င်းေို၏့ရောင်းဆိမုှုများေငွ ်
ရေသခံေိုင်းရင်းသားများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည့် လိုအပ်ချက်များပါဝင်ရလ့ရှိသည်။ ဥပမာအားမဖင့် မူရကော်ခရိုင်မှ 
ဆန္ဒမပသမူျားက ကရငအ်မျ ိုးသားအစည်းအရုံး(KNU) ေညရ်ထာငသ်နူငှ့ ်ဥက္ကဌရဟာင်းမဖစရ်သာ ရောလ်ေှရ်ရး 
ရခါင်းရဆာင ်ရစာဘဦးကကီး၏ မရူလးရပမ်ဖစရ်သာ (၁) လကေ်ကခ်ျစကား အလျဉ်းမရမပာရ။ (၂) ကရင့လ်ကေ်က ်
ကရင့်လက်ထဲမှာရှိရမည်။ (၃) ကရင်မပည်အသိအမှေ်မပုမခင်း ပပီးမပည့်စုံရမည်။ (၄) ကရင့်ကံကကမ္မာ ကရင်ဖေ်ေီး 
ရမည်။ အချက်ေို့ကို အရလးရပးရဖာ်မပကကသည်။

21 KHRG မှ မကကာခင်ထုေ်ရဝရော့မည့် အစီရင်ခံစာ “We Will Win this Fight” ေွင် ကကည့်ပါ။

ဤပုံကို ၂၀၂၁  ခုနှစ်၊  မေ်လ  ၂၂ ရက်ရေ့ေွင် ရိုက်ယူခဲ့ပါ 
သည်။ ဤဓာေ်ပုံသည် (ေရခါပွါ၊ ရဝစွဲ၊ ကိုးေီနှင့်နိုညာလာ) 
ရကျးရွာအပုစ် ု၄ စအုေငွ်းရှ ိရွာသားအရယာက ်၅၀၀ စရုပါင်း 
ကာ စစ်အစိုးရအားဆေ့်ကျင်သည့် ဆန္ဒမပပွဲကို မပုလုပ်ခဲ့ကက 
သည်။ ၎င်းေို့သည် ေရခါပွါရွာမှ ရညာင်ရလးပင်ခရိုင်၊ မူး 
(မုေ်း)ပမို့ေယ်၊ ပရလာေူရေသအေွင်းရှိ ရအာရလာစီ၊ ရဝစွဲ 
နှင့် ကျွေ်းပင်ဆိပ်ရကျးရွာသို့ စေင်ချေီက်ခဲ့ကကသည်။ ဤ 
ဆန္ဒမပမှုသည ်ေိငု်းရင်းသားအားလုံးအေေူက ွပူးရပါင်းဆန္ဒ 
မပမှုဟု ေိကျခိုင်မာစွာဆိုသည်။ (ဓာေ်ပုံ-KHRG)

ဤပုံကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၂ ရက်ရေ့ ေူးပလာယာခရိုင်၊ 
နိုေ့ရကာပမို့ေယ၊် ရလးဖရထာရွာေငွ ်ရိကုယ်ခူဲပ့ါသည။် ဤ 
ဓာေပ်ုသံည ်ဝင်းရရး၊ဘရုားသုံးဆ၊ူ နိုေ့ရကာနငှ့ဆ်ပိက်ကီးပမို့ 
ရှ ိအရယာက ်၄၀၀ ဝေ်းကျငရ်ှသိည့ ်ရွာသားများမ ှအာဏာရငှ ်
စေစဆ်ေ့က်ျငသ်ည့လ်ှုပရ်ှားမှုကိ ုလမ်းရပါ်ေငွစ်ရုဝးမေိ့ခ်ေွ်း 
ရမပာကကားခဲ့သည်။ မိေ့်ခွေ်းရမပာကကားစဉ်ေွင် အရက်အပါအ 
ဝင် မမေ်မာနိုင်ငံမှထုေ်လုပ်ရသာ ကုေ်ပစ္စည်းများကို သပိေ် 
ရမှာက်ရေ်နှင့် နှစ်စဉ်ကျင်းပသည့် သကကဂေ်ပွဲရော်ကိုရရှာင် 
ကျဉ်ရေ် အားရပးေိုက်ေွေ်းခဲ့သည်။ (ဓာေ်ပုံ-KHRG)

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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KNU ထေိ်းချုပမ်ှုရအာကေ်ငွရ်ှရိသာ မရူကောခ်ရိငုမ် ှဆန္ဒမပအမျ ိုးသမီးေစဦ်းက ၎င်းေိုအ့ရေမဖင့ ်ေစကေပစ်ခေ်း 
များအား အရပသ်ားများ၏ရေရာများနငှ့ ်သလံငွပ်ငမိ်းချမ်းရရးဥယျာဉမ် ှထကွသ်ွားရေအ်ေကွ ်ရောင်းဆိခုဲရ့ကကာင်း 
ရငှ်းမပခဲသ့ည။် “ကျွေမ်ေိုရ့ဲ့ အဓကိရောင်းဆိခုျကက်ရော ့ကျွေမ်ေိုရ့ေ ွပငမိ်းပငမိ်းချမ်းချမ်းရေနိငုဖ်ို၊့ လေွလ်ေွ ်
လပ်လပ်ေဲ့ အလုပ်ရေွလုပ်နိုင်ဖို့၊ ကျွေ်မေို့ရဲ့အခွင့်အရရးရေွ ရရှိခံစားရပပီး ရကကာက်ရွံ့မခင်းမှ ကင်းကင်းရေနိုင် 
ဖိုအ့ေကွ ်ကျွေမ်ေိုရ့ဲ့ဇာေရိမမေဲ့ သလံငွပ်ငမိ်းချမ်းရရးဥယျာဉက်ရေ ေပစ်ခေ်းရေဆွေုခ်ွာထကွသ်ွားဖိုပ့။ဲ ေေုယိ 
ရောင်းဆိခုျကက်ရော ့စစအ်ာဏာရငှရ်ေအွရေေဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုဥံပရေကိ ုလုံးဝမဖျကသ်မိ်းရငရ်ောင ်ရမပာင်း 
လဲရပးဖို့ပဲ။” ၂၀၀၈ အရမခခံဖွဲ့စည်းပုံအရမခခံဥပရေသည် လက်ရှိေွင် စစ်ေပ်အားအထူးအခွင့်အာဏာနှင့် အခွင့် 
အရရးများရပးထားပပီး စစအ်စိုးရ၏ အရာရှရိဟာင်းများအား ၎င်းေိုက့ျူးလေွခ်ဲရ့သာ အေေိက် လူ့အခငွ့အ်ရရး 
ချ ိုးရဖာက်မှုများအေွက် ောဝေ်ယူမှုောဝေ်ခံမှုကို ရရှာင်ကျဉ်ခွင့်ရပးရေသည့်အေွက် ၎င်းအားဖျက်သိမ်းမခင်း 
သည် ေိုင်းရင်းသားလူေည်းစုများအေွက် အရရးကကီးသည့် ကိစ္စေစ်ခုမဖစ်သည်။

၂၀၂၁ ခုနှစ်မေိုင်မီ ဆယ်စုနှစ်ရပါင်းများစွာကေည်းက စစ်အာဏာရှင်စေစ်ကို ကကုံရေွ့ခံစားလာခဲ့ပပီးမဖစ်သည့် 
အေွက် ရကျးလက်ရေသရှိ ရွာသားများအရေမဖင့် ၎င်းနှင့်၎င်းေုိ့၏ မျ ိုးဆက်သစ်များအား စစ်ရခါင်းရဆာင်များ 
၏လက်ရအာက်ေွင် ေစ်ဖေ်မရေရစလိုသည့်အေွက်ရကကာင့် ဆန္ဒမပပွဲများေွင် ပါဝင်ရမခင်းမဖစ်သည်ဟု အဓိက 
ထားရဖာ်မပခဲ့ကကသည်။ မူရကော်ခရိုင်မှ ရွာသားေစ်ဦးက ဤကဲ့သို့ေင်မပခဲ့သည်။ “ကျွေ်ရော် စစ်အာဏာသိမ်း 
မှုကိ ုလုံးဝလကမ်ခနံိငုဘ်ူး။ [ေမီိကုရရစ]ီ စေစသ်စက် ရမပာင်းလမဲှုရေကွိ ုယရူဆာငလ်ာရပမယ့ ်သေူို ့[စစရ်ကာငစ် ီ
စစေ်ပ]် ကစေစအ်ရဟာင်းကိ ုမပေပ်ပီးကျင့သ်ုံးချငက်ကေယ။် ကျွေရ်ောေ်ိုရ့ေကွ မမဖစသ်င့ေ်ာေစခ်ကုိ ုဆေ့က်ျင ်
ဆန္ဒမပဖို့ ေီမှာရရာက်ရေရမခင်းမဖစ်ေယ်။ ကျွေ်ရော်အရေေဲ့ ကိုယ့်ရဲ့မျ ိုးဆက်သစ်ရေွကို ေီစေစ်ဆိုးရအာက်မှာ
မရလျှာက်လှမ်းရစချင်ရော့ဘူး။”

အာဏာသိမ်းမှုကို ဆေ့်ကျင်ရကကာင်းထုေ်ရဖာ်ရမပာဆိုရေ်အေွက် လူရပါင်းများစွာ လမ်းရပါ်ထွက်ခဲ့ကကသည်။ 
အာဏာသမိ်းမှုကိ ုဆေ့က်ျငဆ်န္ဒမပသည့ ်အဓကိပုစံမံှာ လမ်းရလျှာကဆ်န္ဒမပမခင်းမဖစပ်ပီး ရထာငရ်ပါင်းများစွာရသာ 
လမူျားက ပူးရပါင်းပါဝငက်ကသည။် (ရေက်ေုပ်မို့ေငွ ်အကကီးဆုံးဆန္ဒမပပွမဲျားရှခိဲပ့ပီး ေစခ်ါေစရ် ံလရူပါင်းေစသ်ေိ်း 
ရကျာ် ပူးရပါင်းပါဝင်ခဲ့သည်။)22 KHRG မှ ရေွ့ဆုံရမးမမေ်းခဲ့သူများက အထိုင်သပိေ်၊ စုရပါင်းဆုရောင်းပွဲများ၊ 
ညသပိေ်အမပင် ေံရံများနှင့်လမ်းများရပါ်ေွင် စစ်အာဏာသိမ်းမှုအားဆေ့်ကျင်သည့် စာများရရးသားမခင်း 
စသည့်ပုံစံမျ ိုးစုံမဖင့် ဆန္ဒမပပွဲများေွင် ပါဝင်ခဲ့ရကကာင်း ရဖာ်မပခဲ့သည်။

ပမို့ရပါ်ရှ ိမပညသ်မူျားစွာကလည်း သပံုံးေီးမခင်းမဖင့ ်စစအ်ာဏာသမိ်းမှုကိ ုဆေ့က်ျငရ်ကကာင်း ပါဝငရ်ဖာထ်ေုမ်ပသ 
ခဲသ့ည။် သပံုံးေီးမခင်းကိ ုမမေမ်ာနိငုင်ေံငွ ်အရပေ်ငွ်းရှ ိမရကာင်းဆိုးဝါးများကိ ုနငှထ်ေုရ်ေေ်ည်းလမ်းေစခ်အုမဖစ ်
အသုံးမပုကကပပီး23 အမိသ်ုံးပစ္စည်းများမဖစရ်သာ အိုးများ၊ ေယမ်ျား၊ စေီး သိုမ့ဟေု ်သပံုံးများ အစရှသိမဖင့ ်အသထံကွ ်
ရသာ မညသ်ည့ပ်စ္စည်းကိမုဆိ ုအသုံးမပုပပီး ဆေ့က်ျငဆ်န္ဒမပနိငုသ်ည့အ်ေကွ ်အာဏာသမိ်းပပီးရောက ်ဤအရာကိ ု
အားလုံးပါဝင်နိုင်သည့် ဆန္ဒမပမှုပုံစံေစ်ခုအမဖစ် လုပ်ရဆာင်လာခဲ့ကကသည်။ ရေသေွင်း လူထုရခါင်းရဆာင်များ 
နငှ့ ်ဆန္ဒမပသမူျားက ဤသိုရ့သာလှုပရ်ှားမှုများကိ ုဦးရဆာငရ်လရ့ှရိသာလ်ည်း ေစခ်ါေေစရ်ေံငွ ်အလိအုရလျာက ်
လုပ်ရဆာင်ကကသည်များလည်း ရှိသည်။ မူရကော်ခရိုင်၊ ကမာမို့(ကမရမာင်း)ပမို့မှ ရမးခွေ်းရမဖကကားသူေစ်ဦးက 
ဤသို့ ရှင်းမပခဲ့သည်။ “ရဖရဖာ်ဝါရီ ၃ ရက်ရေ့မှာ လူရေွကအိုးရေွကို ညခင်း ၈ ောရီကရေ ၈ ောရီ ၁၀ မိေစ်အထိ 
ေီးပပီး စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို မကကိုက်ရကကာင်း သူေို့ရဲ့ခံစားချက်ရေွကို ထုေ်ရဖာ်ကကေယ်။ ေစ်ပမို့လုံးက 

22 The Guardian သေင်းဌာေမ ှစာရရးသ ူRebecca RATCLIFFE မ ှ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ရဖရဖာဝ်ါရလီေငွထ်ေုရ်ဝရသာ Rebecca RATCLIFFE, 
“Myanmar: more than 100,000 protest in streets against coup,” ေွင် ကကည့်ပါ။

23 The Guardian သေင်းဌာေမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလေွင်ထုေ်ရဝရသာ “The nights of pots and pans are back, on 
Myanmar’s fearful streets,” ေွင် ကကည့်ပါ။

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့

24



လရူေကွ သေူိုရ့ဲ့အမိက်ရေ ေါကိလုပုက်ကေယ။်” အချ ို ့ရသာရေသများေငွ ်စစရ်ကာငစ်မီ ှညကင်းလညှ့ရ်ေသည့ ်
အရကကာင်း အေီးအေားပေ်ဝေ်းကျင်မှ အိမ်များကို သေိရပးရေ်အေွက် သံပုံးေီးကကသည်။

 

အမခားဆန္ဒမပသည့ပ်ုစံေံစမ်ျ ိုးမှာ အမျ ိုးသမီးအေငွ်းခ ံ
များနငှ့ ်ထဘမီျားအား လမ်းမရပါ်ေငွခ်ျေိဆ်ွထဲားမခင်း 
မဖစ်သည်။ ထိုသို့အမျ ိုးသမီးများ၏ အေွင်းခံများနှင့် 
ထဘမီျားအားချေိဆ်ွမဲခင်းမှာ စစရ်ကာငစ်၏ီလုခံခုရံရး 
ေပ်များအား ေားဆီးရေ်နှင့် စစ်ရကာင်စီ၏အကကမ်း 
ဖက်မှုများမှ ၎င်းေို့ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရေ်အေွက် အ 
မျ ိုးသမီးမှအသုံးမပုရသာ ဗျူဟာေစ်ခုမဖစ်သည်။ မမေ် 
မာနိငုင်၏ံ ရိုးရာယုကံကညမ်ှုေစခ်မုှာ အမျ ိုးသမီးများ၏ 
အေွင်းခံ သို့မဟုေ် ထဘီရအာက်ေွင်မဖေ်ရလျှာက် 
မခင်းသည် အမျ ိုးသားများကို ဘုေ်းကံေိမ့်ရစမခင်း သို့မ 
ဟုေ် အမျ ိုးသားများ၏ ဘုေ်းကံကိုဖျက်စီးမခင်းမဖစ် 
သည။် ထိုအ့ေကွရ်ကကာင့ ်အမျ ိုးသားများ အထူးသမဖင့ ်
စစသ်ားများသည ်အမျ ိုးသမီးများ၏ အေငွ်းခမံျားနငှ့ ်
ထဘမီျားရအာက ်မဖေရ်လျှာကမ်ခင်းကိ ုရရှာငက်ျဉက်က 
သည်။

အရရးကကီးဆုံးအချက်မှာ ဆန္ဒမပမှုပုံစံအားလုံးသည် ပငိမ်းချမ်းပပီး အကကမ်းမဖက်ရသာေည်းလမ်းများမဖစ်ရေမခင်း 
မဖစပ်ါသည။် မမဝေပီမို့မ ှအထကေ်ေ်းရကျာင်းသေူစဦ်းက ထိဆုန္ဒမပမှုများသည ်“ကျွေမ်ေိုရ့ဲ့နလှုံးသားကလာေဲ ့
စစ်မှေ်ေဲ့ရောင်းဆိုမှုရေွပဲ” ဟု ရမပာခဲ့သည်။

ဤပုံကို ဘိေ်-ထားဝယ်ခရိုင်၊ ကစယ်ေိုပမို့ေယ်၊ သရက် 
ရချာင်းပမို့ရှ ိ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ရဖရဖာဝ်ါရလီ ပထမအပေအ်ေငွ်း 
ဆန္ဒမပရေရသာပုံမဖစ်သည်။ စစ်အစိုးရအား ဆေ့်ကျင်သည့် 
ဆန္ဒမပပွေဲငွ ်လဦူးရရ ၁ ရသာင်းဝေ်းကျငပ်ါဝငခ်ဲပ့ပီး ဆိငုက်ယ ်
များမဖင့် လှည့်လည်ဆန္ဒမပကကသည်။ 
(ဓာေ်ပုံ - ရေသခံရွာသား)

ဤပုံကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် မေ်လ ၂ ရက်ရေ့ေွင် ရိုက်ယူခဲ့ပါသည်။ 
ရညာငရ်လးပငခ်ရိငု၊် လယေ်ိပုမို့ေယ၊် သူးကဘီး၊ ဝယလ်ာရေါ၊ 
နိုရင်္ါ်နှင့် ပါေလာရကျးရွာအုပ်စုများရှိ ရကျးရွာ ၁၁ ရွာမှ ရွာ 
သားအရယာက် ၁၀၀၀ ရကျာ်မှဆန္ဒမပပွဲအား မပုလုပ်ခဲ့ကက 
သည။် ပုေံငွ ်ဆန္ဒမပသ ူများမ ှဆိငုက်ယန်ငှ်လ့ညှ်းများမဖင့လ်ည်း 
ဆန္ဒမပပွဲေွင် ပါဝင်ခဲ့ကကသည်။ (ဓာေ်ပုံ - KHRG)

ဤပုကံိ ု၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ရဖရဖာဝ်ါရလီ ၁၃ ရကရ်ေ့ေငွ ်ရိကုယ်ခူဲ ့
ပါသည။် ကရငရ်ွာသားအရယာက ်၂၀၀ ဝေ်းကျငမ် ှစစအ်စိုးရ 
ဆေ့က်ျငသ်ည့ဆ်န္ဒမပပွကဲိ ုဘေိ-်ထားဝယခ်ရိငု၊် ကစယေ်ိပုမို့ 
ေယ်၊ ပရလာပမို့ေွင် မပုလုပ်ခဲ့ကကသည်။ (ဓာေ်ပုံ - KRHG)

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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 (ခ) အကကမ်းဖက်ပဖိုခွင်းမှု 

ဆန္ဒမပမခင်းများကို ပငိမ်းချမ်းစွာလုပရ်ဆာင်ကကရသာ်လည်း စစ်ရကာင်စီ၏ လုံခခုံရရးေပ်ဖွဲ့များသည် ၎င်းေို့အား 
ဆေ့်ကျင်သူများကို အသံေိေ်သွားရစရေ်အေွက် ပခိမ်းရမခာက်မခင်း၊ ဖမ်းဆီးမခင်း၊ ချုပ်ရနှာင်မခင်းနှင့် ေည်းမျ ိုးစုံ 
မဖင့ ်ရပုပ်ိငု်းဆိငုရ်ာထခိိကုရ်စမခင်း စသည့အ်ကကမ်းဖကရ်သာေည်းများမဖင့ ်မပေလ်ညေ်ေု့မ်ပေခ်ဲသ့ည။် အစပိငု်းေငွ ်
စစရ်ကာငစ်မီ ှလမ်းများကိပုေိဆ်ိုမ့ှုများမပုလပုပ်ပီး ဆန္ဒမပမှုများကိေုားဆီးရေ ်ကကိုးပမ်းခဲရ့သာလ်ည်း ရဖရဖာဝ်ါရ ီ
လအလယရ်လာကေ်ငွ ်ဆန္ဒမပသမူျား များမပားလာသညန်ငှ့အ်မျှ အကကမ်းဖကမ်ှုများကိ ုပိမုိအုသုံးမပုလာခဲက့ကသည။် 
စစ်ရကာင်စီသည် ကျား/မ အသက်အရွယ်မခွဲမခားပဲ ဆန္ဒမပသူများအရပါ် အကကမ်းဖက်မှုများ အသုံးမပုခဲ့သည်။ 

  (၁) လွေ်ကဲရသာအကကမ်းဖက်မှု 

စစရ်ကာငစ်၏ီ လုခံခုရံရးေပဖ်ွဲ့ဝငမ်ျားသည ်ဆန္ဒမပသမူျားအား ရကစ်ကက်ကမ်းကကုေစ်ွာ ရိကုန်ကှမ်ခင်း၊ ညဉှ်းပမ်း 
နှပိစ်ကမ်ခင်းများအမပင ်ရာဘာကျညန်ငှ့ ်ကျညဆ်အံစစမ်ျား အသုံးမပုပစခ်ေမ်ခင်း စသည့လ်ေွက်ရဲသာ အကကမ်းဖက ်
မှုများ အသုံးမပုကာ ပဖိုခငွ်းခဲက့ကသည။် စစရ်ကာငစ်လီုခံခုရံရးေပဖ်ွဲ့များ၏ အကကမ်းဖကမ်ှုများရကကာင့ ်ရလာေအ်ရေ 
မဖင့် ဆန္ဒမပသူရာရပါင်းများစွာ အသေ်ခံခဲ့ရပပီး ရထာင်ရပါင်းများစွာ ေဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ လုံခခုံရရးေပ်ဖွဲ့ဝင်များ 
မ ှလကေ်ကမ်ျ ိုးစုကံိအုသုံးမပုခဲပ့ပီး ထိအုထေဲငွ ်မီးသေပ်ိကုမ်ျား၊ စကရ်သေေမ်ျား၊ စနိကုပ်ါရိငုဖ်ယမ်ျား၊ ရရပိကု ်
များ၊ မျက်ရည်ယိုဗုံးများနှင့် အသံဗုံးများ (လက်ပစ်ဗုံး)များ ပါဝင်သည်။

ရေက်ေုပ်မို့ဆန္ဒမပပွေဲငွ ်ပါဝငခ်ဲရ့သာ ေက္ကသိလုရ်ကျာင်းသား ရမာငင်---က စစရ်ကာငစ်မီကှျူးလေွသ်ည့ ်အကကမ်း 
ဖက်ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မှုများနှင့် ပေ်သက်ပပီး သူ၏ကိုယ်ရေွ့ အရေွ့အကကုံကို ဤသို့ရဝမျှခဲ့သည်။ “သူေို့ [ရဲေဲ့ 
စစသ်ားရေ]ွက လရူေကွိရုာဘာကျညေ်ဲ့ပစေ်ယ။် ပပီးရော ့မျကရ်ညယ်ိဗုုံးသုံးပပီးရော ့ရလာငခ်ျာ [အဓကိရေု်း 
နှမိန်ငှ်းရရးရသေေ]်ေဲ့ လရူေကွိပုစေ်ယ။် လရူေ[ွဆန္ဒမပသရူေ]ွက ေေုလ်ှုပရ်မခာကမ်ခားလာပပဆီိရုင ်စစသ်ား 
ရေွက ရရာက်လာပပီး သူေို့ကိုရိုက်နှက်ပပီး ဖမ်းရခါ်သွားေယ်။ သူေို့က လူရေွကို ဆံပင်ကရေဆွဲပပီးဖမ်းေယ် 
ပပီးရော ့ကကမ်းမပငရ်ပါ်မှာထိငုခ်ိငု်းေယ။် […]ကျွေရ်ောရ်ဘးက ေမခားလရူေအွများကကီး ေဏရ်ာရေရွကကေယ။် 
ရသွးထွက်သံယိမုဖစ်ကကေယ်။ အဲ့ေီအချေိ်မှာ လူရေအွားလုံးက ထွကရ်မပးကကရော့ သေူို့ရေကွ ရာဘာကျညေ်ဲ့ 
ထေိာ ဟေုမ်ဟေု ်မသကိကဘူး။ ကျွေရ်ောရ့ဘးမှာ မေေ်ပရ်ပရ်ေေဲသ့ရူေထွကဲ ေစရ်ယာကက် ရမခရထာက ်
မှာ ေဏရ်ာရသွားေယ။် သလူမ်းမရလျှာကန်ိငုရ်ောဘ့ူး။ သူ့ကိရုဆးရုကံိ ုပိုလ့ိကုက်ကေယ။်” ဘားအခံရိငု၊် ရကာက့ 
ရိေ်ပမို့မှ အမျ ိုးသမီးငယ်ေစ်ဦးကလည်း စစ်ရကာင်စီ၏ အကကမ်းဖက်မှုနှင့်ပေ်သက်ပပီး ရှင်းမပခဲ့သည်။ “ကျွေ်မ 
မျကရ်ညယ်ိဗုုံးေဲ့ ထခိဲေ့ယ။် သေူို ့[စစရ်ကာငစ်လီုခံခုရံရးေပဖ်ွမဲျား]က မျကရ်ညယ်ိဗုုံးကိသုုံးခဲေ့ယ။် ကျွေမ်ပေု်း 
ရေခဲ့ေဲ့အိမ်ကလည်း မျက်ရည်ယိုဗုံးထိမှေ်ခဲ့ေယ်။ သူေို့က အိမ်ကိုလှမ်းပစ်ပပီး အဲ့ေါက အိမ်ရောက်ဖက်အထိ 
ရရာက်လာေယ်။”

လုခံခုရံရးေပဖ်ွဲ့များသည ်ဆန္ဒမပမှုအားပဖိုခငွ်းမခင်း သိုမ့ဟေု ်မညသ်ည့အ်ေိငု်းအောအထ ိရဆာငရ်ကွမ်ညန်ှင့ ်
ပေ်သက်ပပီး ကကိုေင်အသိရပးအရကကာင်းကကားရလ့ မရှိပါ။ ဆန္ဒမပသူများအရေမဖင့်လည်း ပစ်မှေ်ထားခံရသကဲ့ 
သို ့ခစံားရရကကာင်းကိ ုရမာငင်---က ဖငွ့ဟ်ခဲသ့ည။် “ရေက်ေုေ်ဲ့မန္တရလးက ဆန္ဒမပပွရဲေမွှာပါရောက လမ်းရပါ်မှာ 
ဘယသ်အူရငရ်သမလဆဲိပုပီး အရရွးခဖံိုရ့စာင့ရ်ေရသလိပု။ဲ [ဆန္ဒမပမခင်းေငွ ်ပါဝငမ်ခင်းက ရသနိငုေ်ဲက့စားပွေဲစခ်မုှာ 
ပါရသလိုပဲ]။ သူေို့[ရဲ]ရေွက လူရေွကို ကကိုက်ေဲ့အချေိ်ပစ်လို့ရေယ်။ ေကယ်လည်းပစ်ကကပါေယ်။ လူရေွ 
အများကကီးရသခဲ့ပပီးပပီ။ သူေို့က ဆန္ဒမပသူရေွကိုမပဖိုခွင်းခင် ဘယ်ေုေ်းကမှ ကကိုေင်သေိမရပးခဲ့ဘူး။”

ဘေိ-်ထားဝယခ်ရိငုဘ်ကမ် ှဆန္ဒမပသေူစဦ်းက ရဖရဖာဝ်ါရလီ ၂၂ ရကရ်ေ့သည ်အကကမ်းဖကမ်ှုကိ ုစေငအ်သုံးမပု 
ခဲရ့သာ ရေ့မဖစသ်ညဟ် ုရဖာမ်ပခဲသ့ည။် နိငုင်ေံဝမှ်းရှမိပညသ်မူျားက ထိရုေ့ေငွ ်အငအ်ားနငှ့ထ်ကွလ်ာပပီး အာဏာ 
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သမိ်းမှုကိ ုဆေ့က်ျငရ်ကကာင်း စရုပါင်းအငအ်ားမပခဲသ့ည့ ်ထိရုေ့ကိ ု“နစှင်ါးလုံးသပေိ”် ဟ ုသေမ်ေှရ်ခါ်ေငွခ်ဲသ့ည။် 
ရေက်ေုသ်ပေိေ်ငွ ်အစမစှေငပ်ါဝငခ်ဲသ့ည့ ်ရောဃ်---က ဤသိုရ့မပာခဲသ့ည။် “သေူိုက့ ရဖရဖာဝ်ါရ ီ၂၂ ရကရ်ေ့ 
ကစပပီးရော ့ပစခ်ဲေ့ယ။် အဲေ့ရီေ့ကစပပီးရော ့မပညသ်ရူေကွိ ုရေ့ေိငု်းေေမ်ပေေ်ိကုခ်ိကုရ်ောေ့ာပ။ဲ အဲေ့အီချေိ ်
ေေု်းက ကျွေမ်လည်း ဆန္ဒမပပွထဲမဲှာရှေိယ။် […]ကျွေမ်ေိုရ့ေ ွသေူိုက့ိ ုရဖရဖာဝ်ါရ ီ၂၄ ရကရ်ေ့မှာ ထပိေ်ိကုရ်င ်
ဆိုင်ခဲ့ရပပီးရော့ သူေို့က ဆန္ဒမပသူရေွကိုဖမ်းဖို့ ကကိုးစားခဲ့ေယ်။ ေါရကကာင့် ကျွေ်မေို့ထွက်ရမပးခဲ့ရေယ်။ […] 
သူေို့က မျက်ရည်ယိုဗုံး၊ အသံဗုံးရေွသုံးပပီး ရာဘာကျည်ရေွေဲ့ပစ်ခဲ့ေယ်။” ဘားအံပမို့မှ ဆရာမေစ်ဦးမဖစ်သူ 
မက---က ရဖရဖာ်ဝါရီလရနှာင်းပိုင်းေွင် ဆန္ဒမပသူများအရပါ်သုံးခဲ့သည့် အကကမ်းဖက်မှုများကို ေင်မပခဲ့သည်။ 
“၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ရဖရဖာဝ်ါရလီ ၂၅ ရကရ်ေ့ကရေစပပီးရော ့စစရ်ကာငစ်ေီပရ်ေကွ ကျွေ်မေိုက့ိ ုရသေေရ်ေေွဲ့ပခမိ်း 
ရမခာက်ခဲ့ေယ်။ ကျွေ်မေို့ဆန္ဒမပဖို့ စုရုံးေဲ့ရေရာမှာ စစ်သားရေွကစပပီး ကင်းလှည့်လာေယ်။ ပပီးရော့ စစ်ကား 
အစီး ၂၀ ကရေ ၃၀ ရလာက်လိုက်လာပပီး ဆန္ဒမပပွဲရေွကို ေားဆီးခဲ့ေယ်။ ေါရကကာင့် ကျွေ်မေို့ပုံမှေ်ဆန္ဒမပော 
ရေွကို လုံးဝလုပ်လို့မရရော့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုရော့ ကျွေ်မေို့ရေွစပပီး လူစုပပီဆိုောေဲ့ သူေို့လက်ကရေလွှေ် 
ရအာငပ်ေု်းကကရရောေ့ာပ။ဲ [ရဖရဖာဝ်ါရ]ီ ၂၈ ရကရ်ေ့က ရစဲခေ်းရရှ့မှာလပုခ်ဲေ့ဲ ့ထိငုသ်ပေိက်အဆိုးဆုံးပ။ဲ ဘာ 
ရကကာင့်လဲဆိုရော့ ကျွေ်မေို့ကို [စစ်ရကာင်စီရဲ / စစ်သား]ရေွက မျက်ရည်ယိုဗုံးရေွေဲ့ ေိုက်ခိုက်ခဲ့ကကပပီးရော့ 
ရရကားရေွေဲ့ေပ်စွဲထားပပီး ဆန္ဒမပသူရေွကို ရာဘာကျည်ေဲ့ပစ်ခဲ့ေယ်။ ရောက်ဆုံးမှာရော့ သူေို့ရေွက ဆန္ဒ 
မပသူရေွကို [သေိရပးပစ်ခေ်မှုမပုလုပ်ရေ်] ပဖိုခွဲဖို့အေွက် စက်ရသေေ်ရေွသုံးခဲ့ေယ်။ ဧပပီလမှာဆန္ဒမပသူေ 
ရယာက်က ကျည်အစစ်ေဲ့ ပစ်ောခံခဲ့ရေယ်။”

ဆန္ဒမပသူများအရပါ် ေစ်ခါေစ်ရံေွင် အကကမ်းဖက်ရေ်အေွက် လမ်းပိေ်ပင်မှုများကို အသုံးမပုကကသည်။ 
ရကာ့ေရိပမို့ေယ်၊ င်္င---ရကျးရွာမှ ဆန္ဒမပသူေစ်ဦးက ဤသို့ရဖာ်မပခဲ့သည်။ “သူေို့[စစ်ရကာင်စီရဲများ]က 
ကျွေမ်ေိုမ့ပညသ် ူရေကွိ ုလမ်းပေိပ်ပီး မျကရ်ညယ်ိဗုုံး၊ ရာဘာကျညရ်ေေွဲ့ပစခ်ဲေ့ယ။် သေူိုက့ မပညသ်ရူေရွကကာက ်
ပပီး ဆန္ဒမပပွဲကိုမပေ်မသွားရဲရလာက်ေဲ့အထိ ပခိမ်းရမခာက်ေယ်။ မပည်သူရေွဆုေ်ခွာပပီဆိုောေဲ့ ရဲရေွလည်း 
ဆုေ်ကကေယ်။ ေါရပမယ့်လည်း သူေို့ကမပေ်လာပပီးရော့ ေမခားေဖက်မှာပမို့ဝင်ရပါက်ရေွ အကုေ်လိုက်ပိေ် 
ေယ်။ […].အခုရော့ ဆန္ဒမပောရေွ လုံးဝမရှိရော့ဘူး။”

ကကာအင်းဆိပ်ကကီးပမို့ အဝင်လမ်းကို အပိေ်ခံရသည့် ဆန္ဒမပအဖွဲ့ေစ်ဖွဲ့မှ ေူးပလာယာခရိုင်၊ ရဝါရရ(ဝင်းရရး) 
ပမို့ေယ်၊ ေယ---ရကျးရွာမှ ဆန္ဒမပသူေစ်ဦးက ဤသို့ရမပာခဲ့သည်။ “သူေို့ကေံေားရေွကို ပိေ်ထားရော့ 
ကျွေမ်ေိုရ့ေ ွေါကိမုဖေဖ်ိုက့ကိုးစားရငလ်ည်း သေူိုက့ပစမ်ေိ့ရ်ထားပပီးသားဆိရုော ့ကျွေမ်ေိုက့ိပုစမ်ှာပ။ဲ ေါရပမယ့ ်
ကျွေ်မေို့မပည်သူရေွပဲ အထိောမှာ” “သူေို့အရေေဲ့ ေီလိုဆန္ဒမပမှုရေွထပ်ပပီးမမဖစ်ရအာင်လို့ ေားဆီးဖို့ဆိုရင် 
လမ်းပိေ်ောမဟုေ်ပဲ ေမခားေည်းလမ်းရေွအသုံးမပုသင့်ေယ်။” ဟု ထပ်ရလာင်းရမပာခဲ့သည်။24

ဆန္ဒမပပွမဲျားအေငွ်း မဖစရ်ပါ်ခဲသ့ည ်အကကမ်းဖကမ်ှုများသည ်အမမင့ဆ်ုံးစသံေမ်ေှထ်ားသည့ ်အရရအေကွထ်က ်
အလေွမ်ျားမပားရေသည။် ရမးခေွ်းရမဖကကားသမူျား၏ ေငမ်ပချကမ်ျားအရ အကကမ်းဖကမ်ှုများအား ပစမ်ေှထ်ားပပီး 
ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနှင့် လုပ်ရဆာင်ပုံရပါ်သည်။ ဘားအံခရိုင်၊ လှိုင်းဘွဲပမို့ေယ်၊ ဖအ---ရကျးရွာအုပ်စု၊ ဖအ--- 
ရကျးရွာမ ှရစာအဗ---က ဤသိုမ့ေ်ှချကမ်ပုခဲသ့ည။် “သေူိုရ့ဲ့ေေု့မ်ပေခ်ျကရ်ေကွ လုံးဝရကစ်ကက်ကမ်းကကုေေ်ယ။် 
ဘာရကကာင့်လဲဆိုရော့ သူေို့က မပည်သူရေွကို ရေွ့ေဲ့ရေရာမှာ ေမင်ပစ်သေ်ရေေဲ့အေွက် သူေို့ရဲ့လုပ်ရပ် 
ရေကွ လသူားဆေမ်ှုကင်းမဲရ့ေေယ။် ေါရကကာင့ ်ကျွေရ်ောေ်ိုအ့ရေေဲ့ စေိမ်ရကာင်းမဖစသ်လိ ုေချေိေ်ည်းမှာပ ဲ
စိေ်လည်းေိုရေယ်။”

24 KHRG မှ မကကာခင်ထုေ်ရဝရော့မည့် အစီရင်ခံစာ “We Will Win this Fight” ေွင် ကကည့်ပါ။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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ဆန္ဒမပပွစဲစီဉသ်မူျားနငှ့ ်ရခါင်းရဆာငမ်ျားမှာ စစရ်ကာငစ်၏ီ ဦးစားရပးပစမ်ေှမ်ျားမဖစပ်ုရံပါ်သည။် CDM နငှ့ ်ဆန္ဒ 
မပပွဲများေွင် ပါဝင်သူေစ်ဦးမဖစ်ရသာ ရလေပ်စက်မပင်ဝေ်ထမ်း ရမာင်င်္ျ---က ဤသို့ရှင်းမပခဲ့သည်။ “သူေို့က
ဆန္ဒမပပွစဲစီဉေ်ဲသ့ရူေကွိ ုပစမ်ေှထ်ားပစေ်ယလ်ို ့ကျွေရ်ောထ်ငေ်ယ။် ကျွေရ်ောရ်မပာချငေ်ာက ဆန္ဒမပပွမဲှာ 
အရမ်းေကက်ကေဲပ့ုရံပါကေ်ဲသ့ရူေရွပါ။့ ဥပမာအရေေဲ့ ကကယစ်င2်5လိ ုငယရ်ယွပ်ပီးေကက်ကေဲသ့ရူေရွလ။ သမူ 
က ပစ်သေ်ခံခဲ့ရေယ်။ သူမကိုပစ်သေ်ေုေ်းက ဝေ်ထားေဲ့အကကျီရပါ်က [‘Every thing will be OK’] စာသား 
ကိုကကည့်ပပီး ထူးဆေ်းေယ်လို့ထင်ခဲ့ဖူးေယ်။ အဲ့ေီစကားလုံးရေွက ေစကစစ်သားရေွကို စိေ်ရခါ်ရေသလိုပဲ။ ေါ 
ရကကာင့် သူေို့ရေွပစ်ေဲ့အခါမှာ သူမလိုဆန္ဒမပသူရေွကို ပစ်မှေ်ထားေယ်လို့ ကျွေ်ရော်ေင်ေယ်။”

ဆန္ဒမပသမူျားအေကွ ်ရဆးဝါးကသုခငွ့မ်ရမခင်းကလည်း အကကမ်းဖကမ်ှုကိ ုပိမုိဆုိုးရွားရစခဲသ့ည။် ရမာငင််္ျ---က 
ဤသို့ထပ်ရလာင်းရမပာခဲ့သည်။ “ကျွေ်ရော်က ဆန္ဒမပမှုရေွမှာ ေေင်္ဂရနွရေ့(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၂၈ 
ရက်ရေ့) မှာစပပီး ပါဝင်ခဲ့ေယ်။ အဲ့ေီရေ့က ကျွေ်ရော်ေို့ရေွ မေက် ၈ ောရီရလာက်မှာ လူစုခွဲပပီး ရစာရစာထွက် 
ရမပးခဲရ့ေယ။် ဘာရကကာင့လ်ဆဲိရုော ့သေူိုက့ ရသေေပ်စပ်ပီး သေရိပးောရေစွလပုခ်ဲေ့ယ။် ေါရပမယ် ့မေက ်
၁၀ ောရရီရာကရ်ော ့သေူိုေ့ကယပ်ပဲစခ်ဲေ့ယ။် အဲေ့ေီေု်းက လေူရယာက ်ရသေေေ်ဲ့အပစခ်လံိကုရ်ပပီး လရူေ ွ
ကသူ့ကို မပည်သူ့ရဆးရုံကိုပို့ဖို့ ကကိုးစားခဲ့ကကေယ်။ ေါရပမယ့် မပည်သူ့ရဆးရုံကပိေ်ရော့ ပုင်္္ဂလိကရဆးခေ်းကို 
ပို့ဖို့ ထပ်ကကိုးစားကကေယ်။ ေါရပမယ့် သူရောင့်မခံနိုင်ခဲ့ဘူး။ လမ်းမှာေင် ဆုံးသွားခဲ့ေယ်။”

ရမာငင််္ျ---က လမူှုကေွယ်ကသ်ေင်းများေငွ ်သရူေွ့မမငခ်ဲသ့ည် ့အမဖစအ်ပျကမ်ျားနငှ့ပ်ေသ်ကပ်ပီး ရမပာခဲက့ာ 
စစ်ရကာင်စီမှ ထိုအကကမ်းဖက်မှုနှင့် လူမဆေ်ရသာလုပ်ရပ်များအား မငင်းဆိုထားရကကာင်းကိုလည်း ထပ်ရလာင်း 
ေင်မပခဲ့သည်။ “ေချ ို ့ကိစ္စရေွမှာ [စစ်ရကာင်စီ]ရဲရေွက လူရေွကိုသေ်ေယ်။ အဲ့ေီလူရေွရဲ့ ရမခရချာင်းရေွ 
ကိ ုကကိုးေဲ့ချညပ်ပီး ဆွရဲခါ်သွားကကေယ။် အဲေ့ါက အရလာင်းရဖျာကဖ်ို ့သေူိုရ့ေလွပုေ်ာေဲ့ေေူယ။် အဲေ့မီဖစခ်ဲေ့ဲ ့
ရေရာရေွကိုလည်း ရှင်းဖို့ကကိုးစားပပီး လူရေရွဲ့ရသွးရေကွို ရဆးပစ်လိုက်ေယ်။ သေူို့က အဲ့ေရီေရာရေကွို ရရ 
ေဲ့ရဆးပပီး သဲေဲ့အုပ်လိုက်ေယ်။ ေီလိုကိစ္စရေွကို လူမှုကွေ်ယက်သေင်းရေွမှာ ရေွ့နိုင်ေယ်။ ေါကိုလူအများ 
ကကီးက ရဝမျှကကေယ။် လရူေအွများကကီးရသေယ။် ေါရပမယ့ ်ေကယပ် ဲလဘူယန်စှရ်ယာကရ်သလဆဲိေုာ စစ ်
ရကာင်စီဘက်ကရေ အေိအကျ ေခါမှမရမပာဘူး။”

ဤသိုလ့မူဆေရ်သာ အကကမ်းဖကမ်ှုများနငှ့ ်သေမ်ဖေမ်ှုများရှရိသာလ်ည်း ဆန္ဒမပသမူျားသည ်ေိကုပ်ွဝဲငရ်ေစ်ေိ ်
အားထကသ်ေက်ကပပီး နိငုင်အံေကွ ်အသကရ်ပးရေ ်အဆငသ်င့မ်ဖစရ်ေကကသည။် ဘားအပံမို့မ ှရေသခေံစဦ်းမဖစသ် ူ
ရေါ်အဝ---က “ကျွေမ်အရမက ကျွေမ်လမ်းထကွပ်ပီး အာဏာရငှဆ်ေ့က်ျငရ်ရး ဆန္ဒမပပွရဲေမွှာသွားပါရင ်ကျွေမ်ရဲ့ 
လုခံခုရံရးအေကွ ်စေိပ်ေူယ။် အရမက့ိ ုကျွေမ်ရမပာလိကုေ်ယ။် ‘ေကယလ်ို ့ကျွေမ်ပစသ်ေခ်ရံရင ်နိငုင်ရံဲ့ကရလး 
ေရယာကမ်ဖစမ်ယ။် ေကယလ်ို ့ကျွေမ်ပစသ်ေမ်ခရံပ ဲအမိက်ိမုပေလ်ာမယဆ်ိရုငရ်ော ့ကျွေမ်က အရမက့ရလးပ ဲ
ောမို့[အရမ]။’ ကျွေ်မက ေမခားဆန္ဒမပသူရေွကိုလည်း သူေို့မိခင်ရေွကို ေီလိုရမပာဖို့အားရပးေယ်။”“ ကျွေ်မ 
[ေီမိုကရရစီ] မပေ်လည်ရရှိရရးေဲ့ ပငိမ်းချမ်းရရးကိုယူရဆာင်လာဖို့ ရမျှာ်လင့်ေယ်။”

သိုရ့သာလ်ည်း အကကမ်းဖကလ်ပုရ်ပမ်ျားရကကာင့ ်လအူများစကုဆန္ဒမပပွမဲျားေငွ ်ပါဝငမ်ှုများကိ ုရပေ်ေ့ခ်ဲက့ကသည။် 
ေူးပလာယာခရိုင်၊ ရကာ့ေရိပမို့ေယ်မှ ရွာသားေစ်ဦးက ဤသို့ရဖာ်မပခဲ့သည်။ “သူေို့က ရကာ့ေရိပမို့မှာ 
[ဆန္ဒမပသရူေအွရပါ်] ရသေေရ်ေပွစပ်ပီး မျကရ်ညယ်ိဗုုံးရေ ွေကကမိသ်ုံးခဲက့ကေယ။် ေရယာကမ်ရှော ့ရသေေ ်
ေဏ်ရာမရခဲ့ဘူး။ ေါရပမယ့် မျက်ရည်ယိုဗုံးရော့ ထိခဲ့ကကေယ်။ […]ကျွေ်မေို့လည်း အဲ့ေီကိုပငိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒမပ 

25 CNN သေင်းဌာေမှ စာရရးသူ Sandi SIDHU နှင့် အမခားစာရရးသူများမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လေွင်ထုေ်ရဝရသာ “She was shot 
dead, her body dug up and her grace filled with cement. But her fight is not over,” ေွင် ကကည့်ပါ။

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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ဖို ့သွားခဲက့ကေယ။် ေါရပမယ့သ်ေူိုက့ အကကမ်းဖကခ်ဲက့ကရော ့ကျွေမ်ေိုလ့ည်း လုံးဝမသွားရရဲောဘ့ူး။ ေါရကကာင့ ်
အခုရော့ ကျွေ်မေို့ရေွေားမယ်၊ ပပီးရော့ အရမခအရေကို ရက်အေည်းငယ်ရလာက် ရစာင့်ကကည့်အုံးမယ်။”

ရကာ့ေရိပမို့မှ ရမာင်ကစ---က ဤသို့ထပ်ရလာင်းရမပာခဲ့သည်။ “အဲ့ေီအချေိ်ေုေ်းက ရာဘာကျည်ေဲ့အပစ်ခံ 
ရေဲ့လူရေွရှိပပီး ေချ ို ့က မျက်ရည်ယိုဗုံး ထိမှေ်ခဲ့ေယ်။ ကျွေ်ရော်လည်း မျက်ရည်ယိုဗုံးထိခဲ့ေယ်။ သူေို့က အဲ့ 
ေီရေ့က [ရဖရဖာ်ဝါရီ ၂၈ ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်] မျက်ရည်ယိုဗုံးအလုံး ၁၀၀ ရလာက်ေဲ့ ရာဘာကျည်ရေွသုံးခဲ့ေယ်။ 
အဲေ့အီချေိက်စပပီး မပညသ်ရူေကွ ရကကာကလ်ေ့ပ်ပီးရော ့ဆန္ဒမပဖို ့မထကွရ်ရဲောဘ့ူး။ သေူိုက့ ေလီိအုရေွ့အကကုမံျ ိုး 
ေခါမှမရှိခဲ့ဖူးရော့ ရကကာက်ကကောရပါ့။” 26

  (၂) အမျ ိုးသမီးများအရပါ်အကကမ်းဖက်မှုများ

အချ ို ့ရမးခေွ်းရမဖကကားသမူျားက အမျ ိုးသမီးများအရပါ် အကကမ်းဖကမ်ှုများနငှ့ပ်ေသ်ကပ်ပီး စိုးရမိမ်ှုကိ ုရဖာမ်ပခဲက့က 
သည်။ ဖားအံပမို့မှ NLD ပါေီဝင်ေစ်ဦးမဖစ်သူ ရေါ်အဝ---က ဆန္ဒမပပွဲေစ်ခုေွင် သူမကိုယ်ေိုင်မမင်ရေွ့ခဲ့သည့် 
အမျ ိုးသမီးငယမ်ျားအား လမူဆေစ်ွာအကကမ်းဖကမ်ခင်းများကိ ုမပေလ်ညရ်မပာမပခဲသ့ည။် “သေူို ့[စစရ်ကာငစ်လီုခံခု ံ
ရရးေပ်ဖွဲ့များ]က မျက်ရည်ယိုဗုံးရေွ အသံဗုံးရေွပစ်ရော့ ကျွေ်မလည်းကမ်းေားလမ်းဖက်ကို ရမပးခဲ့ေယ်။ 
[…]အဲေ့အီေီးအေားမှာရေေဲ ့ရေသခမံပညသ်ရူေကွ ကျွေမ်ေိုက့ိ ု[ရေါ်အဝ---နငှ့ ်အမခားဆန္ဒမပအမျ ိုးသမီးငယမ်ျား] 
သူေို့အိမ်ထဲဝင်ဖို့ရမပာပပီး ေံခါးရသာ့ပိေ်ထားရပးေယ်။ ေါရပမယ့် စစ်သားရေွက အမပင်ကရေေံခါးကိုဖျက် 
ေယ၊် ကေေ်ယ ်ပပီးရော‘့ ေခံါးဖငွ့၊် မဖငွ့ရ်ငပ်စသ်ေလ်ိကုမ်ယ။်’ လိုရ့အာရ်မပာေယ။် အမိပ်ိငုရ်ငှက် ေခံါးဖငွ့ရ်ပး 
ေဲအ့ခါကျရော ့ရကျာင်းသရူေကွိ ုကကမ်းကကမ်းေမ်းေမ်းရိကုန်ကှပ်ပီး ရမမရပါ်မျာလကဲျေဲအ့ထ ိဆွရဲခါ်သွားေယ။် 
ပပီးရော ့မေိ်းကရလးရေကွိ ုသေူိုရ့ဲ့ရသေေေ်ဲ့ရိကုေ်ယ၊် ေားထငရ်ဘးကိလုည်း လကဲျသွားေဲအ့ထ ိလကေ်ဲ့ရိကု ်
ေယ်။ […] ဗမာ[စစ်ရကာင်စီ] စစ်သားရေွက အမျ ိုးသမီးငယ်ရလးေရယာက်ကို ရမမရပါ်ဆွဲချပပီး သူမအသက် 
မရှူနိုင်ရလာက်ရအာင် သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ် ရယာင်ကိုင်းလာေဲ့အထိကို ရမခရထာက်ေဲ့ကေ်ကကေယ်။”

ဤအမဖစအ်ပျကန်ငှ့ပ်ေသ်ကပ်ပီး ေိငုက်ကားထားမခင်းရှမိရှ ိရမးမမေ်းခဲသ့ည့အ်ခါေငွ ်သမူက “မရှဘိူး။ သေူို ့[မေိ်း 
ကရလးရေွ] ဘာမှမလုပ်နိုင်ကကဘူးရလ။ သူေို့လုပ်ရင်လည်း အသေ်ခံရမှာပဲ။ ကျွေ်မေို့ဘာမှ မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ 
ဘယသ်ူ့ကိေုိငုရ်မှာလ။ဲ ဘယက်ိေုိငုရ်မလဆဲိေုာကိလုည်းမသဘိူး။ ေကယလ်ို ့ကျွေမ်ေိုေ့ိငုက်ကားခဲရ့ငလ်ည်း 
ဘယသ်ကူကျွေမ်ေိုအ့ေကွ ်အရရးယရူဆာငရ်ကွရ်ပးမှာလ။ဲ လကရ်ှအိရမခအရေမှာ အာဏာပိငုအ်ားလုံးက သေူို ့
လူရေွချည်းပဲ။”

ဖားအပံမို့အေီးရှ ိဆန္ဒမပသအူမျ ိုးသမီးေစဦ်း၏ ရမပာမပချကအ်ရ ရဖရဖာဝ်ါရလီကေုပ်ိငု်းရလာကေ်ငွ ်အကကမ်းဖက ်
မှုများ ပိုမိုဆိုးရွားလာသည့်အေွက် ပမို့ရပါ်ရှိအမျ ိုးသမီးများသည် ဆန္ဒမပမခင်းကို ရပ်ေေ့်ခဲ့ကကသည်။ သူမရမပာခဲ့ 
သည်မှာ ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၂၈ ရက်ရေ့ရောက်ပိုင်းေွင် “ရယာက်ျားအများစုက ဆိုင်ကယ်စီးပပီး ဆန္ဒမပကကေယ်။ 
အမျ ိုးသမီးရေွအေွက်ကရော့ အရမ်းအန္တရာယ်များလို့ သူေို့ကိုမပါခိုင်းဘူး။”

 (င်္) ဆေ ့်ကျငဆ်န္ဒမပသမူျားအား ရာဇဝေသ်ားအမဖစသ်ေမ်ေှမ်ခင်းနငှ့ ်စစရ်ကာငစ်၏ီအကကမ်းဖကမ်ှုများအား 
ေရားဝင်မှုရှိရစမခင်း

၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ရဖရဖာဝ်ါရလီ ၁ ရကရ်ေ့ ေပမ်ရောမ် ှအရပသ်ားအစိုးအားမဖုေခ်ျပပီးရောကပ်ိငု်းေငွ ်နိငုင်ရံောအ်ား 
အရရးရပါ်အရမခအရေရကကညာခဲပ့ပီး ဥပရေမပုရရး၊ အပုခ်ျုပရ်ရးနငှ့ ်ေရားစရီငရ်ရးအာဏာအားလုံးကိ ုေပမ်ရော ်
ကာကွယ်ရရးစစ်ဦးစီးချုပ်ထံ လွှဲအပ်ခဲ့ပပီး မပည်သူများ၏ အရမခခံအခွင့်အရရးများကို ပိေ်ပင်ေားဆီးနိုင်သည့် 

26 KHRG မှ မကကာခင်ထုေ်ရဝရော့မည့် အစီရင်ခံစာ “We Will Win this Fight” ေွင် ကကည့်ပါ။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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ဥပရေနှင့် မူဝါေများကို မပင်ဆင်မပဌာေ်းခဲ့သည်။ အထူးသမဖင့် လွေ်လပ်စွာထုေ်ရဖာ်ရမပာဆိုခွင့်၊ လွေ်လပ်စွာစီ 
ေေ်းလညှ့လ်ညခ်ငွ့န်ငှ့ ်စရုဝးခငွ့အ်မပင ်ပငု်္္ဂိုလရ်ရးလုခံခုခံငွ့မ်ျားကိ ုကျင့သ်ုံးခငွ့မ်ရရစရေ ်ဥပရေများမပငဆ်ငမ်ပဌာေ်း 
ခဲသ့ည။် နိငုင်ေံကာဥပရေများနငှ့ ်ဆေ့က်ျငလ်ျကရ်ှရိသာလ်ည်း နိငုင်ရံော၏် အရရးရပါ်အရမခအရေရကကညာချက ်
နငှ့အ်ေ ူဤမပငဆ်ငမ်ပဌာေ်းမှုများအား အထူးသမဖင့ ်ေည်းလမ်းမျ ိုးစုနံငှ့ ်ဆေ့က်ျငဆ်န္ဒမပသအူားလုံးကိ ုအသေံေိ ်
ရစရေ်နှင့် ရာဇဝေ်သားအမဖစ်သေ်မှေ်ရေ် အသုံးမပုခဲ့ကကသည်။

အထူးသမဖင့ ်စစရ်ကာငစ်သီည ်နိငုင်သံားများ၏ ပငု်္္ဂိုလဆ်ိငုရ်ာလေွလ်ပမ်ှုနငှ့ ်ပငု်္္ဂိုလဆ်ိငုရ်ာလုခံခုရံရးကိ ုကာကယွ ်
ရပးရရးဥပရေပေုမ် ၅၊ ၇ နငှ့ ်၈ အား ရပဆ်ိငု်းခဲသ့ည။် ထိဥုပရေများသည ်မပညသ်မူျားအား ဥပရေမဲဖ့မ်းဆီးချုပရ်နှာင ်
မခင်းနငှ့ ်ဥပရေမဲရ့ှာရဖဖွမ်းဆီးမခင်းများမ ှကာကယွရ်ပးထားသည။်27 ထိုအ့မပင ်CDM ေငွပ်ါဝငသ်မူျားနငှ့ ်ထိသုိုမ့ပု 
လုပ်ရေ် အားရပးအားရမမာက်မပုသူများအား ဖမ်းဆီးအရရးယူရာေွင် လွယ်ကူရစရေ်အေွက် နိုင်ငံရော်အား 
ဆေ့်ကျငပ်ေုက်ေမ်ခင်း၏ အဓပိ္ပါယသ်ေမ်ေှမ်ှုများအား ပိမုိခုျဲ့ကားသေမ်ေှန်ိငုရ်ေ ်ရာဇသေက်ကီးပေုမ် ၁၂၄(ဃ) 
နငှ့ ်၅၀၅(က) ေိုက့ိ ုမပေလ်ညမ်ပငဆ်ငခ်ဲသ့ည။် ရာဇသေက်ကီးပေုမ် ၅၀၅(က)ေငွ ်သေင်းမှားမဖေ ့်ရဝမှုနငှ့ပ်ေသ်က ်
သည့်အချက်ကို ထည့်သွင်းရစခဲ့ပပီး ထိုအချက်က အာဏာသိမ်းမှု သို့မဟုေ် စစ်အစိုးရ၏ေရားမဝင်မှုကို 
မေှခ်ျကရ်ပးရုမံဖင့ ်အမပစရ်ပးအရရးယခူရံနိငုသ်ည။် ထိုအ့မပင ်ပေုမ် ၁၂၄(က)နငှ့ ်၁၂၄(င်္)ေိုက့ိလုည်း မပေလ်ညမ်ပင ်
ဆငခ်ဲပ့ပီး ထိအုထေဲငွ ်မမေမ်ာစစေ်ပအ်ား မရလးမစားမပုလပုသ်ည့ ်အမပုအမမူျားကိ ုေားမမစထ်ားသညသ်ာမက 
နိုင်ငံရော်ပငိမ်ဝပ်ပိမပားရရးကို ရဆာင်ရွက်ရေရသာ လုံခခုံရရးေပ်ဖွဲ့များအား ရနှာင့်ရနှးရစမခင်း သို့မဟုေ် ပျက် 
မပားရစမခင်းများကို ေားမမစ်ထားသည်။28 ထို့အမပင် ဆေ့်ကျင်ဆန္ဒမပသူများအား အာမခံရလျှာက်ထားခွင့်မရှိ 
ဝရမ်းမလိုပဲဖမ်းဆီးနိုင်ရေ်အေွက် မပစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပရေကိုလည်း မပေ်လည်မပင်ဆင်ထားသည်။

ရပက်ကွ ်သိုမ့ဟေု ်ရကျးရွာအပုစ်အုပုခ်ျုပရ်ရးဥပရေအား မပငဆ်ငမ်ပဌာေ်းချကေ်ငွ ်ညဉ့အ်ပိည်ဉ့ရ်ေဧည့သ်ညမ်ျား 
လာရရာကေ်ည်းခိုးမခင်းနငှ့ပ်ေသ်ကပ်ပီး ေိငုက်ကားရေအ်ေကွ ်မပေလ်ညထ်ည့သ်ငွ်းထားမခင်းမဖင့ ်စစရ်ကာငစ်အီား 
ညဉ့်သေ်းရကာင် စီေင်းရှာရဖွခွင့်နှင့် ပုေ်းခိုရေကကသူများအပါအဝင် ၎င်းေို့အား ေည်းခိုခွင့်မပုသူများကိုလည်း 
ဖမ်းဆီးရေ ်ပိမုိလုယွက်ရူစခဲသ့ည။်29 စစရ်ကာငစ်သီည ်ဤဥပရေမပငဆ်ငမ်ပဌာေ်းမှုများကိ ုအသုံးမပုပပီး ေရားမဝင ်
ဝငရ်ရာကရ်ှာရဖဖွမ်းဆီးမခင်းများအား အကာအကယွရ်ပးရေမှုများကိ ုရပဆ်ိငု်းလိကုသ်ည့အ်မပင ်၎င်းေိုအ့ရေမဖင့ ်
မူလဖမ်းဆီးလိုသူများအား မရေွ့ပါက မိသားစုဝင် သို့မဟုေ် ရေအိမ်ေွင်အေူေကွရေထိုင်သူများကိုလည်း 
ဖမ်းဆီးနိုင်ခွင့်ရရစသည်။

အီလက်ထရရာေစ် ဆက်သွယ်ရဆာင်ရွက်ရရးဥပရေကို မပင်ဆင်မပဌာေ်းခဲ့ရာေွင်လည်း လွေ်လပ်စွာထုေ်ရဖာ် 
ရမပာဆိုခွင့်နှင့် ပုင်္္ဂိုလ်ရရးဆိုင်ရာလွေ်လပ်ခွင့် နှစ်ခုလုံးကို ဆုံးရှုံးရစသည်။30 ဤမပင်ဆင်မှုများသည် အာဏာပိုင် 
များအား အွေ်လိုင်းသေင်းအချက်အလက်များ ကကားမဖေ်ရယူခွင့်များရပးထားသည့်အမပင် လူ့အခွင့်အရရးကာ 
ကွယ်ရစာင့်ရရှာက်သူများနှင့် သေင်းသမားများအပါအဝင် လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှုများနှင့်ပေ်သက်ပပီး 
ထေုရ်ဖာသ်ေင်းရပးရသာ အရပသ်ားများအား ရာဇဝေမ်ှုကျူးလေွသ်မူျားအမဖစ ်သေမ်ေှန်ိငုခ်ငွ့ရ်ပးထားသည။်

27 လူ့အခငွ့အ်ရရးရစာင့က်ကည့ရ်ရးအဖွဲ့(HRW) မ ှ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ရမလေငွထ်ေုရ်ဝရသာ “Myanmar: Post-Coup Legal Changes Erode 
Human Rights,” ေွင်ကကည့်ပါ။

28 Republic of the Union of Myanmar State Administration Council မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလေွင်ထုေ်ရဝရသာ “State 
Administration Council Law no (5/2021) Law Amending the Penal Code,” ေွင်ကကည့်ပါ။

29 လူ့အခငွ့အ်ရရးရစာင့က်ကည့ရ်ရးအဖွဲ့ (HRW)မ ှ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ဇလူိငုလ်ေငွ ်ထေုရ်ဝရသာ “Myanmar: Coup Leads to Crimes Against 
Humanity,” ေွင်ကကည့်ပါ။

30 Free Expression Myanmar မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Myanmar’s new Electronic Transactions Law 
Amendment,” ေွင်ကကည့်ပါ။

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့

30



ညမထကွရ်အမေိ့ ်(အချ ို ့ရသာပမို့ေယမ်ျားေငွ ်အရရးရပါ်လုခံခုရံရးဥပရေ)ကိ ုထေုမ်ပေမ်ခင်းအားမဖင့ ်စစရ်ကာငစ် ီ
သည ်ရာဇဝေ်ကျင့ထ်ုံးဥပရေပေုမ် ၁၄၄ ကိ ုပိမုိအုသုံးမပုခငွ့ရ်ခဲသ့ည။် ထိဥုပရေေငွ ်သေမ်ေှထ်ားသည့ ်ညထကွ ်
ချေိထ်ကရ်ကျာလ်ေွသ်မူျား သိုမ့ဟေု ်လငူါးဦးအထကစ်ရုဝးရသာအဖွဲ့များကိ ုအမပစရ်ပးအရရးယနူိငုပ်ပီး ဆန္ဒမပပွ ဲ
ေွင်ပါဝင်သူများကိုလည်း ဖမ်းဆီးအရရးယူခွင့်ရှိသည်။31

ေစခ်ျေိေ်ည်းမှာပင ်ဥပရေအကကရံပး စိငု်းရအာငမ်မင့ဦ်း၏အဆိအုရ ရာဇသေက်ကီးပေုမ် ၁၂၁ ကိ ုမပေလ်ညမ်ပငဆ်င ်
မပဌာေ်းရာေငွ ်စစရ်ကာငစ်နီငှ့စ်စရ်ခါင်းရဆာငမ်ျားကိ ုနိငုင်ရံောပ်ေုက်ေမ်ှုမဖင့ ်ေရားစွဆဲိမုခင်းမ ှကကိုေငက်ာကယွ ်
ရေအ်ေကွမ်ဖစပ်ပီး ေရားမဝငလ်ကေ်ကအ်ငအ်ားအသုံးမပုမှု ေစခ်ေုည်းကိသုာ နိငုင်ရံောပ်ေုက်ေမ်ှုအမဖစ ်သေ ်
မှေ်မပဌာေ်းထားမခင်းမဖစ်သည်။32

  (၁) သရဘာထားကွဲလွဲမှုကို ပစ်မှေ်ထားမခင်း

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ကသင်္ုေ်လ ၁၂ ရက်ရေ့အထိ စွဲချက်ေင်မခင်း သို့မဟုေ် ရထာင်ေဏ်ချခံရရသာ ဖမ်းဆီးခံရသူ ၅၅၆၂ 
ဦးရှိသည်။ ၁၉၈၄ ဦးမှာ ဖမ်းဝရမ်းထုေ်ခံထားရရသာ်လည်း ထွက်ရမပးလွေ်ရမမာက်ခဲ့ပပီး ၂၂၅ ဦးမှာ ရထာင်ေဏ် 
ချမေှမ်ခင်းခခံဲရ့ရကကာင်း နိငုင်ရံရးအကျဉ်းသားများကညူရီစာင့ရ်ရှာကရ်ရးအသင်း(AAPP)မ ှထေုမ်ပေခ်ဲပ့ါသည။်33 
လူ့အခွင့်အရရးရစာင့်ကကည့်ရရးအဖွဲ့(HRW)၏ အချက်အလက်အရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ရေ့ေွင် 
စစရ်ကာငစ်၏ီလုခံခုရံရးေပဖ်ွဲ့များသည ်ပငမိ်းချမ်းစွာဆန္ဒမပသ ူရထာငရ်ပါင်းများစွာကိ ုအဓမ္မဖမ်းဆီးထေိ်းသမိ်းခဲပ့ပီး 
ကရလးများအပါအဝင်လူရပါင်း ၉၀၀ ရကျာ်ကို သေ်မဖေ်ခဲ့ပါသည်။ လူရပါင်းအေည်းဆုံး ၁၀၀ ရကျာ်သည် 
ရပျာက်ဆုံးရေလျက်ရှိသည်။34

စစရ်ကာငစ်မီ ှရာဇသေက်ကီးဥပရေပေုမ် ၅၀၅ နငှ့ ်၁၂၄ ေိုက့ိ ုဆန္ဒမပသမူျားအား အရရးယရူေအ်ေကွ ်ကျယက်ျယ ်
မပေ့မ်ပေ့ ်အသုံးမပုခဲက့ကသည။် ေူးပလာယာခရိငု၊် ကျ ိုကေ်ုပံမို့မ ှအမျ ိုးသမီးေစဦ်းက ဤအချကက်ိအုရလးရပးရမပာ 
မပခဲသ့ည။် “စစရ်ကာငစ်ရီဲ့စစသ်ားရေကွ အရပသ်ားရေဆွန္ဒမမပရအာင ်ေားမမစခ်ဲေ့ယ။် သေူိုက့ ကျွေမ်ေိုက့ိ ု
ဆန္ဒမမပရစချငပ် ဲသေူိုဘ့ာသေူို ့ရအးရဆးပရဲေချငေ်ယ။် ေကယလ်ို ့ကျွေမ်ေိုရ့ေဆွကပ်ပီး ဆန္ဒမပရေမယဆ်ိရုင ်
သူေို့က ကျွေ်မေို့ကိုဖမ်းဆီးကကမယ်။ ကျွေ်မေို့သုံးရက်ရလာက်ဆန္ဒမပကကေယ်။ သူေို့က ကျွေ်မေို့ကိုရောက် 
ေခါထပပ်ပီး ဆန္ဒမပမယဆ်ိရုင ်အရရးယမူယလ်ိုဖ့ေ်ုးဆကပ်ပီး ရမပာေယ။် သေိူုက့ပေ်ုမ ၅၀၅ ေဲ့ ေရားစွလဲိုရ့ေယ ်
လို့ရမပာေယ်။ ေါက သူေို့ပခိမ်းရမခာက်ောရပါ့။ ကျွေ်မေို့ရေွ ကိုယ့်ခံစားချက်ရေွကို ထုေ်ရဖာ်မပဖို့ ဘာအခွင့် 
အရရးမလှည်းမရှဘိူး။” သပံုံးေီးမခင်းကိပုင ်မပုလပုခ်ငွ့မ်ရှရိကကာင်း သမူက ထပရ်လာင်းရမပာခဲပ့ါသည။် “ေကယ ်
လို့ ကျွေ်မေို့အရေေဲ့ စေီးအိုးရေွကိုေီးရင်ရောင် သူေို့က ပုေ်မ ၅၀၅ ေဲ့ ေရားစွဲမယ်လို့ ပခိမ်းမခာက်ေယ်။” 
ပုေ်မ ၅၀၅ နှင့် ေရားစွဲခံရသူများမှာ ရထာင်ေဏ်သုံးနှစ်အထိ ချခံရနိုင်သည်။

ဆန္ဒမပရခါင်းရဆာင်များနှင့် ဆန္ဒမပပွဲစီစဉ်သူများသည် ပို၍ဖမ်းဆီးခံရနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ဘားအံခရိုင်၊ ောကရယ် 
(ပိုင်ကျုံ)ပမို့ေယ်၊ င်္ဇ---ရကျးရွာအုပ်၊ ဖင်္---ရကျးရွာမှ ရစာဘဘ---က ဤသို့ရှင်းမပခဲ့သည်။ “ဘားအံမှာရှိေဲ့
ကျွေ်ရော်ေို့ရဲ့ ရခါင်းရဆာင်ရေွလည်း ဆန္ဒမပပွဲစီစဉ်သူရေွဆိုရော့ ရေ့ေိုင်းရမပးရေကကရေယ်။ စစ်သားရေွ 

31 Free Expression Myanmar မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Myanmar’s new Electronic Transactions Law 
Amendment,” ေွင်ကကည့်ပါ။

32 ဧရာဝေမီ ှ၂၀၂၁ခနုစှ၊် ရဖရဖာဝ်ါရလီေငွ ်ထေုရ်ဝရသာ “Myanmar Ruling Council Amends Treason, Sedition Laws to Protect 
Coup Makers,” ေွင်ကကည့်ပါ။

33 မမေမ်ာနိငုင် ံနိငုင်ရံရးအကျည်းသားများကညူရီစာင့ရ်ရှာကရ်ရးအသင်း (AAPP-Burma) မ ှ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ကသင်္ေုလ် ၁၂ ရကရ်ေ့ေငွလ်ကခ် ံ
ရရှိပပီး ထုေ်ရဝရသာ “Political Prisoners Post-Coup,” ေွင်ကကည့်ပါ။

34 လူ့အခွင့်အရရးရစာင့်ကကည့်ရရးအဖွဲ့(HRW)မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Myanmar: Post-Coup Legal Changes 
Erode Human Rights,” ေွင်ကကည့်ပါ။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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က ရေက်ေုမ်ှာရှေိဲသ့ေူိုရ့ဲ့ အမိရ်ေလွည်းမီးရှို့လိကုပ်ပ။ီ စစသ်ားရေကွ ဆန္ဒမပပွမဲှာပါေဲသ့ရူေကွိ ုမေှမ်ေိယ။် 
သူေို့ရေွ ညခင်းကိုယ့်အိမ်ကိုယ်မပေ်အိပ်မယ်ဆိုရင် မေက်ကျလာဖမ်းကကလိမ့်မယ်။ ေါရကကာင့် သူေို့ကညဆိုရင် 
ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်မအိပ်ရဲဘူး။” ရဲများက ဆန္ဒမပသူများရောက်လိုက်ပပီး ဓါေ်ပုံရိုက်ယူကာ ေက်ကကရသာဆန္ဒမပ 
သမူျားနငှ့ ်ဆန္ဒမပရခါင်းရဆာငမ်ျားအား ရောကပ်ိငု်းေငွဖ်မ်းဆီးနိငုရ်ေ ်မေှေ်မ်းယရူကကာင်း အချ ို ့ဆန္ဒမပသမူျား 
က သေိမပုမိခဲ့ကကသည်။

ဆန္ဒမပပွစဲစီဉသ်မူျားအရေမဖင့ ်စစရ်ကာငစ်၏ီဥပရေရအာကေ်ငွ ်ပေုက်ေဆ်ေ့်ကျငရ်ေ ်လှုံ့ရဆာသ်ညဟ် ုရခါင်းစဉ ်
ေပ်ခံရနိုင်သည်။ ေူးပလာယာခရိုင်မှ ရစာအင်္---က သူ၏အသိုင်းအဝိုင်းအေွင်းမှ ဆန္ဒမပပွဲစီစဉ်သူများ၏ 
ရကကာကရ်ွံ့မှုနငှ့ပ်ေသ်ကပ်ပီး ရမပာမပခဲပ့ါသည။် “ကျွေရ်ောက်ကားောရော ့စစေ်ပက် သေူို[့ဆန္ဒမပပွစဲစီဉသ်မူျား] 
ေဲ့ရေွ့ခဲ့ေယ်။ သူေို့က ဦးရဆာင်ေဲ့သူရေွဆိုရော့ ဆန္ဒမပပွဲကို လူရေွပါဝင်လာရအာင် လိုက်စည်းရုံးေယ်လို့ 
စစ်ေပ်ကထင်ခဲ့ေယ်။ အဲ့ေီရောက်ပိုင်း ဆန္ဒမပပွဲစီစဉ်သူရေွက သူေို့အေွက်လုံခခုံမှုမရှိရော့လို့ ဦးရဆာင်ော 
မလုပ်ရဲရော့ဘူး။ သူေို့ရေွလည်း ရမပးကကပုေ်းကကရောပဲ။”

ဆန္ဒမပသူများကို ကူညီရထာက်ပံ့ခဲ့သူများသည်လည်း အဖမ်းခံရနိုင်ရချများသည်။ ရော်က---သည် စစ်ရကာင်စီ 
ေပ်၏ ေိုက်ခိုက်မှုခံရသူများအား ကူညီကယ်ဆယ်ရပးပပီး စစ်ရကာင်စီမှ ေရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းဟု သေ်မှေ် 
ထားသည့် ကူညီကယ်ဆယ်ရရးအဖွဲ့ (Rescue Task Force)ေွင် ပူးရပါင်းခဲ့သည်။35 သူမမှ “စစ်အစိုးရက ကျွေ်မ 
ေိုက့ယဆ်ယရ်ရးအဖွဲ့ဝငရ်ေကွိ ုဖမ်းဝရမ်းထေုထ်ားေယ။် အဖမ်းခရံောကရေ လေွရ်မမာကဖ်ိုအ့ေကွ ်ကျွေမ် 
ေီကို[လုံခခုံသည့်ရေရာ]ရရာက်လာော။” ဟု  ရမပာခဲ့သည်။

လစူလုရူဝးနငှ့ ်စရုုံးသည့အ်ခါများေငွလ်ည်း အကကမ်းဖကခ်ရံရကကာင်းကိ ုရေက်ေုေ်က္ကသိလုရ်ကျာင်းသား ရမာငင် 
---က ရာနငှ့ခ်ျရီသာရကျာင်းသားများ အဖမ်းခရံသည့က်စိ္စရပန်ငှ့စ်ပလ်ျဉ်း၍ ဤကဲသ့ိုမ့ပေလ်ညရ်မပာမပခဲပ့ါသည။် 
“ဆန္ဒမပမှုေေိယရေ့ [၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၅ ရက်ရေ့]မှာ ရကျာင်းသားရေွဟာ ောရမွပမို့ေယ် ရကျာက် 
ရမမာင်းစရုပက်ကွမ်ှာ ဆန္ဒမပကကေယ။် ရကျာင်းသားရေကွ စခေ်းရလးဆယလ်မ်းဆုမံှာ ပေိမ်ခိဲက့ကေယ။် သေူို ့
ဆကသ်ွားလိုမ့ရသလိ ုရောကဆ်ေုလ်ိုလ့ည်းမရဘူး။ ေစကစစသ်ားရေေွဲ့ ရဝဲေထ်မ်းရေကွ ရကျာင်းသားရေကွိ ု
ဝိငု်းထားကကေယ။် ပပီးရော ့ရကျာင်းသားရေကွိရုိကုန်ကှပ်ပီး ရကျာင်းသရူေအွပါအဝင ်အရယာက ်၃၀၀ ရကျာက်ိ ု
ဖမ်းဆီးခဲ့ကကေယ်။ ေချ ို ့ရကျာင်းသားရေွကရော့ ထွက်ရမပးလွှေ်ရမမာက်ခဲ့ကကေယ်။”

  (၂) ဥပရေမဲ့ ဖမ်းဆီးမခင်းနှင့်အကျဉ်းချမခင်း 

စစ်ရကာင်စီ၏ လုံခခုံရရးေပ်ဖွဲ့များသည် မပည်သူများအား အရကကာင်းမပချက်ေစ်စုံေရာမရပးပဲ ဖမ်းဆီးပပီး 
ဖမ်းဆီးခံရသူများကို ဥပရေရရးရာ အကကံဉာဏ်ရယူရေ် မိသားစုများနှင့်ရေွ့ဆုံခွင့်မရပးခဲ့ပါ။ ထိုေည်းေူစွာပင် 
ဖမ်းဆီးခရံသမူျား၏ မသိားစဝုငမ်ျားနငှ့ ်အသမိေိရ်ဆမွျားမှာလည်း ၎င်းေိုဘ့ာရကကာင့အ်ဖမ်းခရံသည၊် မညသ်ည့ ်
ရေရာေငွ ်ထေိ်းသမိ်းခထံားရသည၊် မညသ်ိုရ့ေထိငုရ်သည၊် အသကရ်ငှမ်ခင်းရှမိရှနိငှ့ ်အမခားအရရးကကီးရသာ ေရား 
ရုံးထေုမ်ှုအချကအ်လကမ်ျားကိ ုမသရိှရိပါ။ ထိုအ့မပင ်ဖမ်းဆီးခရံသမူျား လွှေရ်မမာကန်ိငုရ်ေအ်ေကွ ်၎င်းေိုအ့ရေ 
မဖင့် လိုအပ်ရသာလုပ်ရဆာင်မှုများ လုပ်နိုင်ခွင့်အေည်းငယ်သာ ရှိခဲ့သည်။ ေူးပလာယာခရိုင်၊ ရကာေရိပမို့မှ 
ရမာင်က---မှ ဤသို့ရဖာ်မပခဲ့သည်။ “[စစ်ရကာင်စီလုံခခုံရရးေပ်ဖွဲ့များ]က ေက်ကကေဲ့လူငယ်အများကကီးကို 
ရခါင်းရဆာငထ်ငပ်ပီး ဖမ်းခဲက့ကေယ။် သေူိုက့ အဲေ့လီိေုကက်ကေဲသ့ရူေကွိ ုဦးေညပ်စမ်ေှထ်ားပပီး ပခမိ်းရမခာက ်
ေယ။် ေချ ို ့လရူေကွ ဖမ်းဆီးချုပရ်နှာငခ်ရံကကရပမယ့ ်သေူိုမ့သိားစဝုငရ်ေကွ သေူိုေ့ဲ့ပေသ်ကေ်ဲ ့ဘာသေင်း 
အချကအ်လကမ် ှမရကကဘူး။ သေူိုဘ့ယရ်ရာကရ်ေေယ၊် ဘယလ်ိရုေထိငုရ်ေရေယဆ်ိေုာကိလုည်း မသကိကဘူး။ 

35 The Global New Light of Myanmar မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Young people of rescue task force inspected 
in Kyaikto,” ေွင်ကကည့်ပါ။
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[…]သူေို့ကို ဘယ်အချေိ်ရုံးထုေ်ပပီး ဘယ်လိုစီရင်ချက်ချခဲ့ေယ်ဆိုောလည်း မသိရဘူး။ ေီလူရေွကို ဘယ်ကိုပို့ 
လိုက်ေယ်ဆိုောကိုလည်း မသိရဘူး။” 36 ဆန္ဒမပပွဲများေွင် ေက်ကကစွာပါဝင်ခဲ့ရသာ ရေ်ကုေ်ပမို့မှ ေက္ကသိုလ် 
ရကျာင်းသူေစ်ဦးကလည်း ဤသို့အေည်မပုခဲ့သည်။ “အရင်လ[…]မှာဆိုရင် သူေို့ရေွက လူရေွအများကကီးကို 
ဖမ်းဆီးခဲ့ကကေယ်။ အဲ့ေီလူရေွဘာမဖစ်သွားလဲဆိုော ကျွေ်မေို့မသိရဘူး။ သူေို့ဘယ်မှာရှိေယ်ဆိုောလည်း 
မသိရဘူး။ သူေို့အသက်ရှင်လား၊ ရသလားလည်းမသိဘူး။ ရထာင်ထဲမှာ ဥပရေဆိုောရှိရဲ့လားဆိုောလည်း 
ကျွေ်မေို့မသိဘူး။ ကျွေ်မေို့ ရရှ့ရေငှါးလို့လည်းမရဘူး။ သူေို့မိသားစုရေွဆီကရေလည်း ဘာသေင်းမှမရဘူး။ 
ကျွေ်မေို့လူရေွ ရပျာက်သွားောေဲ့ပေ်သက်ပပီးရော့လည်း ပို့စ်ေင်လို့မရဘူး။ သူေို့ရေွ ရထာင်ထဲမှာရှိေယ် 
လိုက့ကားရပမယ့ ်ေကယရ်ထာငထ်မဲှာရှမိရှ ိသကရ်သလည်းမရှဘိူး။ သေူိုရ့ဲ့ အခငွ့အ်ရရးရေခွျ ိုးရဖာကခ်ရံေယ ်
လို ့ကျွေမ်ေိုခ့စံားရေယ။် ရထာငထ်မဲှာ ရကျာင်းသားရေရွကာ ကရလးရေရွကာရှေိယလ်ိုရ့ော ့ကကားေယ။်”

ဖမ်းဆီးထားသမူျားအား မသိားစမုျား ၊ရရှ့ရေများနငှ့ ်ဆကသ်ယွခ်ငွ့မ်ရပးေဲအ့မပင ်ကမ္ဘာနငှ့လ်ုံးဝခွမဲခားထားလိကု ်
မခင်းမဖစ်သည့် အဆက်အသွယ်မဖေ်ရောက်မခင်းသည် နိုင်ငံေကာလူ့အခွင့်အရရးဥပရေများကို ချ ိုးရဖာက်ရာမ 
ရရာကပ်ါ။ သိုရ့သာလ်ည်း ထိအုရလအ့ကျင့သ်ည ်လူ့အခငွ့အ်ရရးသရဘာေစူာချုပမ်ျားေငွပ်ါရသာ အချကမ်ျား 
ကိ ုဆေ့က်ျငရ်သာ အမခားချ ိုးရဖာကမ်ှုများနငှ့ ်ဆကစ်ပပ်ပီး ကျူးလေွရ်လရ့ှကိကသည။် မပညသ်ူ့ရရးရာနငှ့ ်နိငုင်ရံရး 
အခွင့်အရရးများဆိုင်ရာ အမပည်မပည်ဆိုင်ရာသရဘာေူစာချုပ်(ICCPR)အား မမေ်မာနိုင်ငံမှ အေည်မပုလက်မှေ် 
ထိုးထားမခင်းမရှိရသးရသာ်လည်း ထိုစာချုပ်သည် အဓမ္မဖမ်းဆီးချုပ်ရနှာင်မခင်းများမှ ကာကွယ်ရပးမှုကို အာမခံ 
ထားပပီး ဖမ်းဆီးရမခင်း၏ အရကကာင်းမပချက်ကို သိရှိခွင့်၊ ေရားရုံးေက်ခွင့်၊ ဆိုင်းငံ့ထားရသာအမှုများမှ လွှေ် 
ရမမာက်ခွင့်နှင့် ရယဘုယျအားမဖင့် လူပုင်္္ဂိုလ်များ၏လုံခခုံရရးကုိ အာမခံချက်ရပးထားသည်။ ထို့အမပင် ေရားဝင် 
စည်းရနှာငမ်ှုမရှရိသာလ်ည်း ကလုသမင်္္ဂ၏ မညသ်ည့ထ်ေိ်းသမိ်းမှု သိုမ့ဟေု ်ရထာငခ်ျမှုရအာကေ်ငွမ်ဆိ ုလသူား 
အားလုံးကိ ုအကာအကယွရ်ပးရရးအေကွ ်အရမခခမံမူျားမ ှဖမ်းဆီးထေိ်းသမိ်းမှုနငှ့ဆ်ိငုသ်ည့ ်အခငွ့အ်ရရးများနငှ့ ်
ပေသ်က၍် “အမပငက်မ္ဘာနငှ့ ်ဆကသ်ယွခ်ျေိဆ်ကမ်ှု အထူးသမဖင့ ်မသိားစဝုငမ်ျား သိုမ့ဟေု ်ဥပရေအကကရံပးများနငှ့ ်
ဆကသ်ယွမ်ှုအား မငင်းဆေမ်ှုမမပုရေ”် နငှ့ ်“ဖမ်းဆီးခရံမခင်း သိုမ့ဟေု ်ရထာငခ်ျခရံမခင်း သိုမ့ဟေု ်ထေိ်းသမိ်းရရး 
ကာလများအေငွ်း ရရှေရ့မပာင်းခရံမခင်းများ၊ ရေရာများနငှ့ပ်ေသ်ကပ်ပီး ၎င်း၏မသိားစဝုငမ်ျား သိုမ့ဟေု ်၎င်းမရှရွး 
ချယထ်ားသည့ ်သင့ရ်ောရ်သာသေူစဦ်းဦးအားအသရိပးရေ”် အေကွ ်အေညမ်ပုထားသည။် (မဝူါေ၁၅နငှ့၁်၆)37

ရာဇသေ်ကကီးပုေ်မ ၅၀၅ မဖင့် ဖမ်းဆီးခံထားရပပီး ၄ လကကာရထာင်ချခံထားရပပီးမဖစ်သည့် ၎င်း၏သားအဖမ်းခံရ 
မခင်းနှင့်ပေ်သက်ပပီး မမဝေီပမို့မှဖခင်ေစ်ဦးက ေင်မပခဲ့သည်။ ၎င်းမှောရီရပါင်း ၁၁ ောရီချုပ်ရနှာင်ခံထားရ 
ပပီးရောက်ေွင် သာမိသားစုနှင့် အဆက်အသွယ်ရရှိခဲ့ပါသည်။ အဖမ်းခံရသည့်အချေိ်မှစပပီး ၎င်း၏မိသားစုနှင့် 
ဆကသ်ယွန်ိငုမ်ခင်းမရှခိဲရ့သာလ်ည်း ရထာငမ်ှူးထမံဖှေု်းငှါးပပီး မသိားစအုားဖေု်းရခါ်ဆိနုိငုခ်ဲသ့ည။် “သကူ အရစာင့ ်
ဆကီရေ ဖေု်းရောင်းပပီး ကျွေရ်ောေ်ိုက့ိ ုသူ့အေကွရ်ဆးဝါးလိအုပမ်ှုရှမိရှ ိဆကသ်ယွခ်ဲေ့ယ။် [သေ့ရ်ငှ်းမှုမရှမိခင်း 
က ၎င်း၏ကျေ်းမာရရးအရမခအရေအား ထခိိကုရ်စခဲသ့ည။်] သရူုံးချေိ်းသွားေဲရ့ေ့ကလွပဲပီးရော ့ေမခားရေ့ရေမွှာ 
သူ့ဆသီွားလညခ်ငွ့မ်ရှခိဲဘ့ူး။ ကျွေရ်ောေ်ို ့သူ့ကိရုေွ့ရငရ်ောင ်စကားရမပာခငွ့မ်ရှဘိူး။ သရူထာငက်ျရေေဲအ့ချေိ ်
မှာ သူ့ဆကီိသုွားလညလ်ိုမ့ရဘူး။ ခိုးမှု၊ မူးယစရ်ဆးဝါးမှုေဲ့ ေမခားအမှုရေဆွိရုင ်မသိားစဝုငရ်ေကွ သေူိုက့ိသုွား 
ရေွ့လိုရ့ေယ။် ေပီေုမ် ၅၀၅ ေဲ့ေရားစွခဲရံေဲသ့ရူေပွ ဲမသိားစဝုငရ်ေရွေွ့ ခငွ့မ်ရော။” ထိုရ့ောကေ်ငွ ်ဖခငမ်ဖစ ်
သမူ ှထပပ်ပီးရမပာခဲသ့ညမ်ှာ “ပေုမ် ၅၀၅ ေဲ့ အစွခဲရံေဲသ့ရူေအွေကွက် ကကားောော၊ ရုံးေငေ်ာေို ့ဘာမမှရှဘိူး။ 
[မပစ်ေဏ်ပဲချလိုက်ေယ်] ကျွေ်ရော်ေို့ သူ့ကိုရေွ့ခွင့်လည်းမရှိဘူး။ သူလွှေ်ဖို့ ေါမှမဟုေ် အာမခံရဖို့အေွက် 
ဘာမှ [ေဏ်ရငွ သို့မဟုေ် လာဘ်ထိုးမခင်း] ရပးလို့လည်းမရဘူး။ သူလွှေ်ချင်လည်းလွှေ်မယ်၊ မလွှေ်ရင်လည်း 

36 KHRG မှ မကကာခင်ထုေ်ရဝရော့မည့် အစီရင်ခံစာ “We Will Win this Fight” ေွင် ကကည့်ပါ။
37 ကမ္ဘာ့ကုလသမင်္္ဂ (UN) မှ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Body of Principles for the Protection of All Persons 

under Any Form of Detention or Imprisonment,” ေွင်ကကည့်ပါ။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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မလွှေဘ်ူးရပါ။့” သသူည ်အမခားဆန္ဒမပသရူလးဦးနငှ့အ်ေ ူအဖမ်းခခံဲရ့ရသာလ်ည်း အမခားသအူားလုံးမှာ မပေလ်ွှေ ်
လာကကပပီမဖစ်သည်။ ၎င်းအား ဇူလိုင်လ ၄ ရက်ရေ့ေွင် ရုံးေင်မည်မဖစ်ရသာ်လည်း COVID-19 ရရာင်္ါရကကာင့် 
ရရွ့ဆိငု်းခဲသ့ည။် သူ့အရေမဖင့ ်မညသ်ည့ရ်ေ့ေငွ ်မပေလ်ွှေမ်ညက်ိမုသရိသးပါ။ “ေါက မပစမ်ှုကကီးကကီးမားမားမဟေု ်
ဘူး။ ဘာရေမွှားရေလဆဲိေုာ ကျွေရ်ောေ်ိုမ့သဘိူး။ သကူိယုေ်ိငုလ်ည်း ဘာမမှသဘိူး။ သကူရမပာေယ၊် သူ့ကိ ု
ဘယ်သူက ဘာမှမရမးရော့ သူဘာမှမသိဘူးေဲ့။”

ဖမ်းဆီးခံထားရသူ၏ ဖခင်မဖစ်သူက ၎င်းကိုယ်ေိုင်မျက်မမင်ကကုံရေွ့ခဲ့ရသည့် ေရားလက်လွှေ်ဖမ်းဆီးမခင်းနှင့် 
ပေသ်က၍်လည်း ဤကဲသ့ိရုမပာခဲသ့ည။် “အမျ ိုးသမီးေရယာကက် ရမေ္တာမေွရ်ဆးခေ်းကိသုွားပပီး ကားရပါ်က 
ဆင်းေဲအ့ချေိမ်ှာ အဖမ်းခခံဲရ့ေယ။် သမူအဖမ်းခထံားရဆပဲဆဲိေုာရော ့ကျွေရ်ောလ်ည်းရသချာမသဘိူး။ သမူ 
ကရဆးရုံကိုပဲလာခဲ့ော။ ဆန္ဒမပဖို့လာောမဟုေ်ဘူး။ ေါရကကာင့် အဲ့ေါကရော့ မေရားဘူး။ သူေို့[စစ်ရကာင်စီ] 
ရေ ွလပုခ်ဲေ့ဲအ့ထမဲှာ ယေု္တမိရှေိာရေ ွအများကကီးပ။ဲ ေါရပမယ့ ်ကျွေရ်ောေ်ိုက့ ပေဝ်ေ်းကျငက်ိလုည်း င်္ရစုိကု ်
ရရသးရော့ စကားရမပာဆင်မခင်ရေယ်။ ေကယ်လို့ ကျွေ်ရော်ေို့သေိမထားဘူးဆိုရင် ကျွေ်ရော်ေို့လည်း 
အဖမ်းခံရနိုင်ေယ်။ ကျွေ်ရော်ေို့ ဦးရနှာက်မရကာင်းသလိုပဲ ဟေ်ရဆာင်ရေရေယ်။ မဟုေ်ရင် ကျွေ်ရော်ေို့ 
လည်းအဖမ်းခံရမယ်။”

စစရ်ကာငစ်မီ ှအချ ို ့ရသာဖမ်းဆီးထားသည့ ်ဆန္ဒမပသမူျားအား မပေလ်ွှေရ်ာေငွ ်ရငရွကကးရောင်းခမံှုရှရိသာလ်ည်း 
အချ ို ့သူများကိုမူ သေ်မှေ်ထားရသာအချေိ်အေည်းငယ်အေွင်းသာ ဖမ်းဆီးထားပပီး မပေ်လွှေ်ရပးခဲ့ရကကာင်း 
အမခားရမးခေွ်းရမဖကကားသမူျားကလည်း ေရားလကလ်ွှေမ်ပုမမူှုများနငှ့ပ်ေသ်ကပ်ပီး ေငမ်ပခဲသ့ည။် ဖားအခံရိငု ်
ောကရယ(်ပိငုက်ျု)ံပမို့ေယ၊် င်္ျစ--ရကျးရွာသို ့သမူ၏လုခံခုရံရးအေကွ ်ထကွရ်မပးလာသည့ ်ဘားအပံမို့မ ှရေါ်အဝ- 
--က ဤသိုရ့မပာသည။် “ကျွေမ်သားလည်း ဆန္ဒမပေဲအ့ထမဲှာပါရော ့သလူည်းအဖမ်းခရံေယ။် သမူပေ်လွှေလ်ာဖို ့
အေွက် ကျွေ်မေို့မိသားစုက သူေို့[စစ်ရကာင်စီေရားရုံး / ရထာင်အရာရှိ]ရေွကို ငါးသိေ်း (၅၀၀,၀၀၀)ကျပ် 
ရပးခဲ့ရေယ်။ ကျွေမ်ေိုရ့ပးလိုက်လို့ သူလွှေ်လာပပီ။” အချ ို ့ရမးခွေ်းရမဖကကားသမူျားက ဤအရမခအရေအား မမျှ 
ေရသာအရမခအရေဟ ုယဆူကကရသာလ်ည်း သေူိုအ့ရေမဖင့ ်စစရ်ကာငစ်၏ီရောင်းဆိမုှုများအား လိကုရ်လျာရုမံ ှ
လွဲ၍ မေေ်နိုင်ရပ။ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် မွေ်စလင်အမျ ိုးသားငယ်ေစ်ဦးသည် ဆန္ဒမပပွဲအား လမ်းရဘးေွင် 
ရပ်ကကည့်ရေခိုက် စစ်ရကာင်စီ၏ရဲများက ဖမ်းဆီးခဲ့ရကကာင်း ရကာ့ေရိပမို့မှ ရော်ကဇ---က မပေ်ရမပာမပခဲ့သည်။ 
ရဲများက ၎င်းအားမှားယွင်းစွာမဖင့် ဖမ်းဆီးရခါ်ရဆာင်သွားကကရသာ်လည်း ရေသခံရွာသားများက ရငွရကကးရပးမှ 
သာ မပေလ်ွှေရ်ပးခဲသ့ည။် ကျပရ်ငသွုံးသေိ်း(၃၀၀,၀၀၀)မ ှဆယသ်ေိ်း(၁,၀၀၀,၀၀၀)အထ ိရပးရရကကာင်းကိ ုအချ ို ့ 
ကရမပာခဲ့သည်။

အချ ို ့အရမခအရေများေွင် စစ်ရကာင်စီ၏လုံခခုံရရးေပ်ဖွဲ့များမှ ၎င်းေို့ရှာရဖဖွမ်းဆီးရေသူများအား မရေွ့ပါက 
ထိသုမူျား၏ မသိားစဝုငေ်စဦ်းဦးအား ဖမ်းဆီးမခင်း၊ ပခမိ်းရမခာကမ်ခင်းအမပင ်သေမ်ဖေမ်ှုများပင ်မပုလပုရ်လရ့ှသိည။် 
ရေ်ကုေ်ပမို့မှ ရော်အအ---မှ KHRG အား ဤသို့ရမပာခဲ့သည်။ “ကျွေ်မသိေဲ့သူေရယာက်က ဆန္ဒမပပွဲရေွကိုဦး 
ရဆာငေ်ဲသ့ရူပါ။့ သေူို[့စစရ်ကာငစ်ေီပသ်ားရေ]ွ ရရာကလ်ာပပီး သူ့ကိလုာဖမ်းရော ့သကူအမိမ်ှာမရှဘိူး။ ေါေဲ့ 
သေူိုက့ သူ့အကိကုိဖုမ်းသွားခဲေ့ယ။် ရောကရ်ေ့မှာရော ့သူ့အကိကုိသုေပ်ပီး အရလာင်းကိလုာရကာကဖ်ိုရ့မပာခဲ ့
ေယ်။”

  (၃) အမျ ိုးသမီးများအားဖမ်းဆီးမခင်း

စစရ်ကာငစ်လီုခံခုရံရးေပဖ်ွဲ့များ၏ လကထ်ေဲငွ ်အဓ္ဓမမပုကျင့ခ်ရံမှုများ၊ လငိအ်ကကမ်းဖကမ်ှုများနငှ့ ်ပေသ်ကသ်ည့ ်
အမဖစအ်ပျကမ်ျားအရကကာင်း များစွာရပါ်ထကွလ်ာသညန်ငှ့အ်ည ီဖမ်းဆီးထေိ်းသမိ်းခရံသည့ ်အမျ ိုးသမီးဆန္ဒမပသ ူ
များသည် အသက်အရွယ်မရရွး အကကမ်းဖက်မှုကို ခံရနိုင်ရချမမင့်မားသည်။ ရကာ့ေရိပမို့မှ ရမာင်အဖ---က 

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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သူ၏စိုးရိမ်မှုကို ဤသို့ရဖာ်မပခဲ့သည်။ “ဆန္ဒမပသူအများစုက မိေ်းကရလးရေွေဲ့ အမျ ိုးသမီးကကီးရေွမဖစ်ေယ်။ ေါ 
ရပမယ့ ်အမျ ိုးသမီးငယရ်ေကွ ဆန္ဒမပရေေေု်း ဖမ်းဆီးခရံေဲအ့ခါမှာ သေူိုေ့ဲ့ပေသ်ကေ်ဲ ့သေင်းဆိုးရေ ွကျွေ ်
ရောေ်ိုက့ကားရေယ။် သေူိုအ့ဖမ်းခရံေဲ ့ေချ ို ့သေင်းရေကွ [ထိအုမျ ိုးသမီးငယမ်ျားအရေမဖင့ ်အဖမ်းခရံပါက 
အဓမ္မမပုကျင့်ခံရမခင်းနှင့် အမခားရသာအကကမ်းဖက်မှုများ ခံရနိုင်ရချရှိသည့်အေွက်] ေားရထာင်ဖို့ ခက်ခဲလွေ်း 
ေယ်။” 38

မေ်လ ၈ ရက်ရေ့ နိုင်ငံေကာအမျ ိုးသမီးများရေ့ ဆန္ဒမပပွဲေွင်ပါဝင်ခဲ့သည့် ေေ့်င်္ျေ---က အမျ ိုးသမီးများ ဖမ်း 
ဆီးခံရသည့်အခါေွင် ခံစားကကရသည့် အကကမ်းဖက်မှုနှင့်ပေ်သက်ပပီး ဤကဲ့သို့ရမပာခဲ့သည်။ “ကျွေ်မေို့ ရထာင် 
ထရဲရာကရ်ော ့ရထာငထ်ကဲိေုေ်းထည့ေ်ာက ကျွေမ်ေိုအ့ေကွ ်ပိပုပီးလုခံခုေံယဆ်ိေုာ မသခိဲဘ့ူး။ ကေ---ပမို့ 
က မပည်သူအချ ို ့ကို ရဲဝေ်ထမ်းရေွဖမ်းခဲ့ေုေ်းက သူေို့ကရဲစခေ်းကို အရင်ရခါ်သွားေယ်။ သူေို့ကိုရဲစခေ်းမှာ 
ေစပ်ေန်စှပ်ေရ်လာက ်စစရ်ကျာရရးဝငပ်ပီးမပှ ဲရထာငက်ိပုိုေ့ယ။် အဲေ့လီရူေ ွရထာငက်ိရုရာကလ်ာေဲအ့ချေိမ်ှာ 
သေူိုရ့မခရေ၊ွ လကရ်ေကွျ ိုးကေုပ်ပ။ီ ရရဲေကွ သေူိုက့ိပုါးရေရွိကုေ်ယ။် သေူိုအ့ရမခအရေကိရုေွ့ရော ့ကျွေမ် 
ေို့ ရထာင်ထဲေေ်းပို့ခံရော ကံရကာင်းေယ်လို့ သိလိုက်ရေယ်။”

ရောင််္ဥ---က အမပညမ်ပညဆ်ိငုရ်ာ အမျ ိုးသမီးများရေ့ေငွ ်ရာဘာကျညန်ငှ့ပ်စခ်ေခ်ရံသည့အ်ေကွ ်ေဏရ်ာရခဲပ့ပီး 
ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ မပေ်လွှေ်မခင်းမခံရမီအချေိ်ထိ ရလးလခေ့် ထိေ်းသိမ်းမခင်းခံခဲ့ရသည်။ သူမအရေမဖင့် ဖမ်းဆီး 
ခံထားရသည့်အချေိ်ေွင် ရိုက်နှက်ခံရမခင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကကမ်းဖက်မခင်းများကို မခံစားခဲ့ရရသာ်လည်း သူမ 
အရေမဖင့ ်အလေွစ်ိုးရမိခ်ဲရ့ရကကာင်း ရမပာခဲသ့ည။် “ပထမဆုံး ကျွေမ်ေိုအ့ဲရ့ေရာကိရုရာကရ်ော ့ေခံါးရေအွကေု ်
ပေိပ်ပီးရော ့ရယာက်ျားရေခွျည်းရရာကလ်ာပပီး ကျွေမ်ေိုက့ိ ုေခခုလုပုမ်ှာစိုးရမိခ်ဲေ့ယ။် အဲေ့လီိအုရေွးရှရိော ့
ကျွေ်မေို့မလုံခခုံဘူးလို့ ခံစားရေယ်။ ေါရပမယ့် နှစ်ပေ်ကကာပပီးရော့ အဲ့ေီလိုအရေွးရေွမရှိရော့ဘူး။ အရစာင့် 
ရေွကလည်း အဲ့လိုမျ ိုးကိစ္စရေွရှိမှာ မဟုေ်ဘူးလို့ ရမပာေယ်။ ကျွေ်မေို့စရရာက်ေုေ်းကရော့ မလုံခခုံဘူးလို့ 
ခံစားရောရပါ့။ ေါရပမယ့် ရောက်ပိုင်းရော့ အဆင်ရမပသွားေယ်။ ရိုက်ောရေွဘာရေွမရှိဘူး။” သို့ရသာ် သူမ 
နငှ့စ်ကားရမပာခဲရ့ရသာ အမခားအမျ ိုးသမီးများက ၎င်းေိုအ့ား ရစဲခေ်းေငွစ်စရ်ဆးစဉ ်ပခမိ်းရမခာကမ်ှုများကကုရံေွ့ 
ခဲရ့ရကကာင်း ရမပာခဲသ့ည။် သမူအရေမဖင့ ်မပေလ်ညလ်ွှေရ်မမာကလ်ာသည့ရ်ောကပ်ိငု်း ရကကာကရ်ွံ့မှုနငှ့ ်ရေထိငုရ်ေ 
ရသည်။ “ကျွေ်မကိုယ့်အိမ်မှာပဲ ကိုယ်ရေေယ်။ ဘယ်ကိုမှမသွားရဲဘူး။ ကျွေ်မသွားချင်ရင်ရောင်မှ ကျွေ်မစိေ် 
က ကျွေ်မကိုေားရေေယ်။ ေါကဘာလို့လဲဆိုရော့ ကျွေ်မစိေ်ထဲမှာ လုံခခုံမှုကိုမခံစားရပဲ ရောက်ေခါမပေ်ပပီး 
အဖမ်းခရံမှာရကကာကလ်ို။့” “ကျွေမ်စေိက်လုခံခုမံှုမရှဘိူးလို ့ခစံားရေရေယ။်” သမူအရေနငှ့ ်ရဝးလသံည့ ်ရကျးလက ်
ရေသေွင် ရေထိုင်လျက်ရှိရသာ်လည်း လုံခခုံမှုမရှိ သည်ဟု မခံစားရရကကာင်း ထပ်မံရမပာခဲ့သည်။

  (၄) ေရားဥပရေစိုးမိုးမှုမရှိမခင်း

စစ်ရကာင်စီလုံခခုံရရးေပ်များ၏ လုပ်ရပ်များမှာ “ေရားဥပရေနှင့်အညီ”39 ဆက်လက်ရဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည် 
ဟု စစ်ရကာင်စီ၏ရခါင်းရဆာင်များမှ ရမပာကကရသာ်လည်း ၎င်းေို့၏လုပ်ရပ်များသည် ဥပရေနှင့်ဆေ့်ကျင်လျှက် 
ရှရိကကာင်း မပသရေသည။် အာဏာသမိ်းပပီးရောကပ်ိငု်းေငွ ်ေရားဥပရေစိုးမိုးရရး ရပျာကဆ်ုံးသွားရကကာင်း ရမးခေွ်း 
ရမဖကကားသအူများစကု မေှခ်ျကရ်ပးကကသည။် ဧရာဝေေီိငု်း၊ အမိမ်ပဲမို့ေယ၊် အမိမ်ပဲမို့မ ှရမးခေွ်းရမဖကကားသေူစ ်
ဦးက စစ်ရကာင်စီ၏ရမပာကကားချက်နှင့်ပေ်သက်ပပီး အရသးစိေ်ရဖာ်မပခဲ့သည်။ “ေကယ်လို့ မပည်သူရေွက 

38 KHRG မှ မကကာခင်ထုေ်ရဝရော့မည့် အစီရင်ခံစာ “We Will Win this Fight” ေွင် ကကည့်ပါ။
39 လွှေ်လပ်သည့်အာရှအသံ (RFA) မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “‘We Didn’t Put Restrictions on Everything,’ 

Says Myanmar Junta Spokesman in 1st Remarks Since Coup,” ေွင်ကကည့်ပါ။ Just Security ေွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရေသည့် 
Pwint Htun မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Beyond the Coup in Myanmar: ‘In Accordance with the Law’ – How 
the Military Perverts Rule of Law to Oppress Civilians,” ေွင်လည်းကကည့်ပါ။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 

3535



ေခခုလုပုရ်င ်သေူိုက့ ေါဟာဥပရေချ ိုးရဖာကေ်ာလိုရ့မပာေယ။် [စစရ်ကာငစ်]ီစစေ်ပက် လပုသ်မျှကိကုျရော ့
ဥပရေေဲ့အည ီလပုေ်ယလ်ိုရ့မပာေယ။် […]အစိုးရေိငု်းက ေညဆ်ဥဲပရေကိ ုရလးစားရမယ။် ေါရပမယ့ ်[စစအ်စိုးရ 
ကရော့] သူေို့လုပ်သမျှက ဥပရေေဲ့ညီေယ်။ ေါရပမယ့် မပည်သူရေွလုပ်ောကရော့ ဥပရေေဲ့မညီဘူး။ ဥပမာ 
အားမဖင့် သူေို့ရေွ ကျွေ်ရော့အိမ်ရဲ့င်္ိေ်ေံခါးကိုဖျက်ပပီးရော့ ဘယ်သူမှမရှိေဲ့ အိမ်ထဲဝင်လာကကေယ်။ ေါက 
ဥပရေေဲ့ညီလား။ ေမခားဥပမာေစ်ခုရပးရမယ်ဆိုရင် သူေို့ရေွက မပည်သူရေွကိုညအချေိ်ဖမ်းပပီး သေ်လိုက် 
ေယ်။ ပပီးရော့ အဲ့ေီအရလာင်းရေွကို [မိသားစုဝင်ရေွဆီ] မပေ်ပို့ရပးေယ်။ ေကယ်လို့ ေစုံေရယာက်က 
ဥပရေကိခုျ ိုးရဖာကေ်ယဆ်ိရုင ်သေူိုက့ အမပစရ်ပးမခင်းခရံမယ။် ရထာငထ်ပဲိုေ့ာခရံမယ။် အခသုေူို[့စစရ်ကာငစ်]ီ 
ကလရူေကွိ ုကကကက်ရလးငကှက်ရလးသေသ်လိ ုသေေ်ယ။် ဘာလိုလ့ဆဲိရုော ့သေူိုက့ ကျွေရ်ောေ်ိုမ့ပညသ် ူ
ရေရွဲ့အသကက်ိ ုေေဖ်ိုးမထားဘူး။ ရေသေငွ်းမှာရမပာရေကကော ေစခ်ရုှေိယ။် ‘ေကယလ်ို ့လရူေအွဖမ်းခရံ 
ေယဆ်ိရုင ်ေရီေ့မှာ သေူိုအ့သကရ်ငှရ်ေရပမယ့ ်ရောကရ်ေ့မှာရော ့သေူိုဟ့ာ လရူသအရလာင်းရေမွဖစသ်ွားကက 
ေယ။်’ ကျွေရ်ောေ်ိုက့ ေရားဥပရေမရှေိဲန့ိငုင်မံှာ ရေကကေဲသ့ရူေေွဲ့ေေူယ။်” “အစိုးရေရပအ်ရေေဲ့ အာဏာ 
ယူထားေဲ့ဘယ်သူမဆို ဥပရေကိုရလးစားလိုက်ောရမယ်။ ေီဥပရေရေွကို သူေို့ကချ ိုးရဖာက်ရေရင် ေီအစိုးရကို 
ကျွေ်ရော်ေို့က ဘယ်လိုလက်ခံရမလဲ။”

ဘားအပံမို့မ ှဆရာမေစဦ်းက ဤသိုထ့ပရ်လာင်းရမပာကကားခဲသ့ည။် “ဘာေရားဥပရေစိုးမိုးမှုမမှရှဘိူး။ ဥပရေဆိ ု
ော သူေို့ပါးစပ်ထဲကထွက်ေဲ့ဟာပဲ။ [စစ်ရကာင်စီေဖွဲ့ေည်းကသာ ဆုံးမဖေ်သည်။] ဘာရကကာင့်လဲဆိုရော့ 
သေူို[့မပညသ်မူျားကိ]ုရမပာသမျှက ဥပရေလိုယ့ဆူထားလိုပ့။ဲ သေူိုသ့ေလ်ိုရ့ေယ။် ဖမ်းဆီးလိုရ့ေယ။် ချုပရ်နှာင ်
ထားလို့ရေယ်။ သူေို့လုပ်သမျှက မပည်သူရေွကိုဆေ့်ကျင်ဖို့ပဲ။ သူေို့ရမပာသမျှက အလိမ်အညာရေွချည်းပဲ။ 
ဘာရကကာင့်လဲဆိုရော့ သူေို့ကအရမပာေဲ့အလုပ်မညီဘူး။ ေကယ်လို့မပည်သူရေွက ေါကိုေားလည်ေယ်ဆိုရင် 
ရော့ ရကာင်းေယ်။”

 (ဃ) ရဲနှင့်စစ်သားများ၏ အကကမ်းဖက်မှုနှင့်ပေ်သက်၍ သက်ရသခံချက်များ 

  (၁) အလွေ်အကျွအံင်အားအသုံးမပုမှုနှင့် အကကမ်းဖက်မှု

KHRG မ ှCDM ေငွပ်ါဝငလ်ာသည့ ်စစရ်ကာငစ်စီစသ်ားများနှင့ ်ရဝဲေ်ထမ်းအချ ို ့ေိုအ့ား ရေွ့ဆုံရမးမမေ်းခဲသ့ည။် 
ထိုသူများက ဆန္ဒမပမှုများေွင် လုံခခုံရရးေပ်ဖွဲ့များ၏ အလွေ်အကျွအံင်အားအသုံးမပုမှုနှင့် အကကမ်းဖက်မှုများမပု 
လပုခ်ဲရ့ကကာင်း အေညမ်ပုခဲက့ကသည။် အချ ို ့ရသာကစိ္စရပမ်ျားမှာ ၎င်းေိုက့ိယုေ်ိငု ်မျကမ်မငက်ိယုရ်ေွ့မဖစခ်ဲရ့သာ 
အကကမ်းဖကမ်ှုများမဖစပ်ပီး အချ ို ့ကစိ္စရပမ်ျားမှာမ ူဆန္ဒမပမှုအေီးအေားပေဝ်ေ်းကျငေ်ငွ ်လုခံခုရံရးောဝေမ်ျားအရ 
၎င်းေို့ကိုယ်ေိုင် အမိေ့်ရပပီးလုပ်ခဲ့ရသည့် အရာများမဖစ်သည်။

အများစုက စစ်ရကာင်စီစစ်သားများမှ အရပ်သားများအရပါ် အလွေ်ရက်စက်သည့် အကကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များမဖစ် 
ရသာ အကကမ်းဖက်မှုများနှင့် ကျည်ဆံအစစ်များအသုံးမပုမှုများကုိ ကျူးလွေ်ခဲ့သူများမှာ စစ်သားများမဖစ်ပပီး ရဲဝေ် 
ထမ်းများမဟုေ်ရကကာင်း ရမပာခဲ့သည်။ ကအ---ရဲစခေ်းေွင် ောဝေ်ထမ်းရဆာင်ရေရသာ ကားသမားေစ်ဦးမှ 
ရမပာခဲသ့ညမ်ှာ “သေူိုက့ ညအချေိမ်လှာကကေယ။် မီးလင်းေဲအ့မိရ်ေအွကေုလ်ုံးကိ ုရသေေေ်ဲ့ပစေ်ယ။် အမိက်ိ ု
လှမ်းပစ်ေယ်။ ရပ်ကွက်ထဲမှာ လုံခခုံရရးယူေဲ့သူေို့[စစ်သားရေွ]က လူရေွကိုပစ်ေယ်ပပီးရော့ အိမ်ရေွကို 
[ေခံါးကိရုမခမဖင့က်ေမ်ခင်း၊ ရသေေမ်ဖင့ပ်စမ်ခင်း၊ ရကျာကခ်မဲဖင့ပ်စရ်ပါကမ်ခင်းမဖင့]် ဖျကစ်ီးေယ။် ေါက မပညသ်ရူေ ွ
ကိ ုသေူိုဆ့ကဆ်ေံဲပ့ုစံပံ။ဲ” ထိုရ့ောကသ်ကူ အမျ ိုးသားေစဦ်း “ညခင်းဖကအ်ဖမ်းခရံေယ။် ရောကေ်စရ်ကမ်ေက ်
ကျရော့ သူေို့က သူ့ဗိုက်ကိုခွဲထားေယ် သူ့မျက်နှာကလည်း အရိုက်ခံထားရလို့ ေဏ်ရာရလို့ရသွးရေွေဲ့ရပကျ ံ
ရေေယ်။ အခုအရမခအရေရေွက အဲ့လိုပဲ။”

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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ဘဝ---ပမို့ရှိက ဘ---ရဲစခေ်းေွင် ောဝေ်ကျရသာ ေယ်မခားရစာင့်ေပ်အရာရှိေစ်ဦးက “သူေို့ [စစ်ရကာင်စီ 
ေပ်သားရေွ] အရပ်သားရေွကိုရိုက်ောကို ကျွေ်ရော်ရေွ့ခဲ့ေယ်။ ကျွေ်ရော်အဲ့ေီမှာ ဝင်မပါခဲ့ဘူး။ ေါရပမယ့် 
ကျွေ်ရော်ရမပာချင်ောက ကျွေ်ရော်ေို့ရေွ ကိုယ့်မပည်သူရေွကို အဲ့ေီလိုမနှိပ်စက်သင့်ဘူး။” ခေ---ရှိ ကေ--
- ရလေပ်ေွင် စက်မပင်အရာရှိအမဖစ် ောဝေ်ထမ်းရဆာင်ခဲ့ရသာ ရမာင်င်္---၏အဆိုအရ “လက်ရှိမှာ ဆန္ဒမပသူ 
ရေွကိုပဖိုခွင်းဖို့ကကိုးစားေဲ့ရဲအများစုက ရဲအစစ်ရေွမဟုေ်ဘူး။ သူေို့က ေပ်မရော်စစ်သားရေွ။”

ပမို့မပ ရေသများရှ ိဆန္ဒမပသမူျားအား ပဖိုခငွ်းမခင်းနငှ့ ်နှမိေ်င်းမခင်းများေငွ ်ရမဲျားနငှ့စ်စေ်ပန်စှဖ်ွဲ့စလုံးမ ှပါဝငခ်ဲက့က 
ရသာလ်ည်း ရမးခေွ်းရမဖကကားသမူျားအရေမဖင့ ်အထူးသမဖင့ ်ရဝဲေစ်ုဝံေထ်ားသည့ ်စစသ်ားများ၏ ရနှာင့ယ်ကှမ်ခင်း 
ကို ၎င်းေို့မှခံရရကကာင်း KHRG အားရမပာမပခဲ့သည်။ ရေ်ကုေ်ေိုင်းရေသကကီး မရမ်းကုေ်းပမို့ေယ် ကခ---ရဲစခေ်း 
ေွင် ောဝေ်ထမ်းရဆာင်ရေရသာ ရဲဝေ်ထမ်းေစ်ဦးမဖစ်သူ ရမာင်ဘခ---က ဤသို့ေင်မပခဲ့သည်။ “သူေို့ကရဲ 
ဝေ်စုံဝေ်ထားပပီး ရဲဟေ်ရဆာင်ထားေဲ့ ေပ်မရော်စစ်သားရေွမဖစ်ပပီးရော့ အကကမ်းဖက်ောရေွကို လုပ်ကက 
ေယ။် သေူိုက့ အရပသ်ားရေကွိ ုရလးခေွဲ့ပစပ်ပီးရော ့အမိရ်ေထွရဲဖာကဝ်ငေ်ယ။် ပပီးရင ်စနိကုပ်ါေို့ရသေေ ်
ေို့သုံးပပီးလည်း ပစ်ေယ်။ ရဲအစစ်ရေွက ရာဘာကျည်ပဲသုံးေယ်။ မပည်သူရေွက ရဲရေွကိုမုေ်းရအာင်လို့ စစ် 
သားရေကွ ရရဲေကွိအုသုံးချေယ။် ေါကသေူို[့စစရ်ကာငစ်စီစေ်ပ]်က ရေဲဲ့စစသ်ားကကားမှာ ရေပ်ွဖဲေေ်ီးရေသလိ ု
ပ။ဲ သေူိုက့ရရဲေကွိ ုအရပသ်ားရေမွေု်းရအာငလ်ပုရ်ေော။” ရေက်ေုအ်ရရှ့ပိငု်းခရိငုရ်ှ ိကေ---ရစဲခေ်းေငွ ်ောဝေ ်
ကျရသာ ရဝဲေထ်မ်းေစဦ်းက “ရရဲေကွ [အကကမ်းဖကပ်ဖိုခငွ်းမှုလပုေ်ဲအ့ခါရေမွှာ] အသုံးချောကိ ုခရံေရေယ။် 
မန္တရလးမှာဆိုရင် သူေို့က[ေစကစစ်သားရေွက] ရဲဝေ်စုံရေွဝေ်ပပီး ရဲရေွကို အထင်မမင်လွဲမှားရအာင် သူေို့ 
ကိုယ်ကို ရဲရေွလိုဟေ်ရဆာင်ရေကကေယ်။”

ရေက်ေုေ်ိငု်းက အ---ရစဲခေ်းမ ှရကဲားရမာင်းသ ူေေုပက်ကပေ်စဦ်းမဖစသ်ည့ ်ဦးဟ---၏အဆိအုရ “အဲေ့ါကိကုျွေ ်
ရောမ့ျကစ်ေိဲ့ ေပအ်ပရ်ေွ့ခဲေ့ယ။် သေူိုက့ ေပမ်ရောက်ကားရေေွဲ့ ကအ---ရစဲခေ်းကိ ုဝေစ်ုအံမပည့ေ်ဲ့ရရာက ်
ချလာေယ်။ သူေို့က[သူေို့ကရဲအရာရှိရေွလိုမျ ိုး] ကကယ်သုံးပွင့်ေပ်ထားေယ်။”

ဧရာဝေေီိငု်း၊ ပသုမိပ်မို့မရှဝဲေထ်မ်းေစဦ်းမလှည်း “ရအဲစစရ်ေကွလည်းပါပါေယ။် ေါရပမယ့ ်၇၅ ရာခိငုန်ှုေ်းက 
ရော ့စစေ်ပက်လာော။ သေူိုရ့ဲ့ဝေစ်ုကံိကုကည့ေ်ာေဲ့ သေိယ။် သေူိုက့ ရဟဲေရ်ဆာငထ်ားော သသိာပါေယ။်” 
အရပသ်ားများအရေမဖင့ ်ထိသုမူျားသည ်ရဝဲေထ်မ်းအစစမ်ျားမဟေုရ်ကကာင်းကိ ုသေမိပုမမိညမ်ဟေုရ်သာလ်ည်း 
၎င်းေိုအ့ရေမဖင့ ်လယွက်စူွာ ခွမဲခားနိငုရ်ကကာင်း အရလးရပးရဖာမ်ပခဲသ့ည။် “ေါရပမယ့ ်ရေက်ေုေ်ဲ့မန္တရလးမှာဆိရုင ်
ကျွေ်ရော်ကိုယ်ေိုင် မျက်မမင်မရေွ့ခဲ့ရပမယ့် သူေို့ရဲ့ဝေ်စုံရေွကို ရဖ့ဘွေ်ရပါ်ကရေကကည့်ေဲ့အခါ သူေို့က 
စစေ်ပဖ်ကက်ဆိေုာသသိာေယ။် ဘာရကကာင့လ်ဆဲိရုော ့ရရဲေကွ ဝေစ်ုကံိအုဲလ့ိမုဝေဘ်ူး။ အရပသ်ားရေကွ 
သူေို့ကိုရေွ့ေဲ့အခါ ေါကရဲဝေ်စုံလို့ပဲ ထင်ကကလိမ့်မယ်။ ေါရပမယ့် (ဝေ်စုံရဲ့)အရရာင်ကိုကကည့်လိုက်ောေဲ့ သိ 
ေယ။် ရအဲစစရ်ေရွဲ့ဝေစ်ုမံှာ ချုပရ်ိုးနစှခ်ပုါရပမယ့ ်သေူိုဝ့ေစ်ုရံေမွှာ ချုပရ်ိုးေခပုပဲါပပီးရော ့ချညသ်ားေဲ့ချုပ ်
ထားေယ်။ ပပီးရော့ အသက် ၄၀ ရကျာ် ၅၀ အရွယ်လူကကီးရေွရဲ့လက်ရမာင်းမှာ ဘာရာထူးအမှေ်အသားမှ မရှိ 
ဘူး။ ေါဟာဘယလ်ိမု ှမမဖစန်ိငုဘ်ူး။ ဘာမဖစလ်ိုလ့ဆဲိရုော ့ရရဲေအွရေေဲ့ သေူိုရ့ဲ့လကရ်မာင်းမှာ ေလီိရုာထူးအမေှ ်
အသား အေည်းဆုံးေစခ်ရုောရ့ှရိမယ။် ပပီးရော ့အကကျီရေကွလည်း ပရွေေယ။် သေူိုက့ိကုကည့လ်ိကုမ်ယဆ်ိရုင ်
(ရဲအစစ်ေဲ့) လုံးဝကွာမခားေယ်။”

ကအ---ရေသမ ှရလရကကာင်းရေဲပဖ်ွဲ့ေေုပက်ကပမ်လှည်း ဤအရာများကိ ုသေမိပုမခိဲသ့ည။် “ရဖဘ့ေွမ်ှာ ရဝဲေစ်ု ံ
ေဲ့လရူေရွဲ့ပုကံိ ုကျွေရ်ောရ်ေွ့ေယ။် ကျွေရ်ောက် ေလီရူေဟွာ ရမဲဟေုဘ်ူးဆိေုာကိရုရးပပီး အဲေ့ပီုရံေကွိမုပေ ်
ရဝမျှခဲေ့ယ။် ဘာရကကာင့လ်ဆဲိရုော ့သေူိုဝ့ေထ်ားေဲဝ့ေစ်ုကံ ရေဲဲ့မေဘူူး။ ရထာငသ်ားရေလွည်း ရထာငက် 
လွှေလ်ာကကေယဆ်ိရုော ့ကျွေရ်ောထ်ငေ်ာ သေူိုက့ထကွလ်ာေဲ ့ရထာငသ်ားရေကွိ ုရဝဲေစ်ုဝံေရ်ပးဝေပ်ပီး 
ရော့ လွှေ်လိုက်ောထင်ေယ်။ […]ကျွေ်ရော်ေို့ဆိုရင် ထိုင်းမှာချုပ်ေဲ့ ချုပ်ရိုးနှစ်ထပ်ပါေဲ့ဝေ်စုံကို ဝေ်ကက 

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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ေယ်။ ေါရပမယ့် အဲ့ေီရေ့က သူေို့ကချုပ်ရိုးေရကကာင်းပဲပါေဲ့ဝေ်စုံရေွကို ဝေ်ထားေယ်။ ပပီးရော့ သူေို့ရဲ့ 
ရဘာင်းဘီေဲ့ အကကျီကကားကရေရာက လိပ်ေင်ထားပပီး မသပ်ရပ်ဘူး။” 

  (၂) လုံခခုံရရးနှင့် ဥပရေစိုးမိုးရရးကို စစ်ေပ်မှထိေ်းချုပ်ထားမခင်း 

မမေမ်ာနိငုင်ရံေဲပဖ်ွဲ့သည ်မပညထ်ရဲရးဝေက်ကီးဌာေ လကရ်အာကေ်ငွရ်ှပိပီး ထိဝုေက်ကီးဌာေမှာ စစဦ်းစီးချုပန်ငှ့ ်ကာ 
ကွယ်ရရးေပ်၏ အာဏာစက်ရအာက်ေွင်ရှိသည့်အေွက် ၎င်းေို့အရေမဖင့် စစ်ေပ်၏ထိေ်းချုပ်မှုရအာက်ေွင် 
သွယ်ဝိုက်၍ ေည်ရှိရေရစသည်။40 အာဏာသိမ်းပပီးသည့်အချေိ်မှစ၍ ရဲေပ်ဖွဲ့နှင့် စစ်ေပ်ကကားရှိ ဆက်နွယ်မှုမှာ 
မမေ်မာနိုင်ငံရဲေပ်ဖွဲ့၏ ရဲချုပ် [ရဲေုေိယဗိုလ်ချုပ်ကကီး] ရအာင်ဝင်းဦး အပငိမ်းစားယူပပီးရောက် ၎င်း၏ရေရာေွင် 
ေပ်မရော်ေုေိယဗိုလ်မှူးကကီး သေ်းလှိုင်ဝင် ရရာက်ရေရာယူသည့်အချေိ်ေွင် ပိုမိုသိသာထင်ရှားလာခဲ့သည်။41 
နိုင်ငံရရးသိပ္ပံပညာရှင်နှင့် စစ်ေပ်အရာရှိရဟာင်း ရေါက်ောရအာင်မျ ိုး၏အဆိုအရ သေ်းလှိုင်သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် 
လကေ်ကက်ိငုေ်ပဖ်ွဲ့များ၏ ထပိေ်ေ်းအရာရှကိကီးများရေရာ အရမပာင်းအလလဲပုသ်ည့အ်ခါေငွ ်ပါဝငခ်ဲပ့ပီး ထိသုို ့
အရမပာင်းအလဲလုပ်ရမခင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကကီးမင်းရအာင်လှိုင်မှ ၎င်း၏လွှမ်းမိုးမှုနှင့် အာဏာကိုေပ်ေွင်းထိေ်း 
သိမ်းထားနိုင်ရေ်အေွက် ကကိုးပမ်းမှု၏ေစ်စိေ်ေစ်ပိုင်းမဖစ်သည်ဟု ဆိုသည်။42 စစ်ရကာင်စီမှ သေ်းလှိုင်အား 
မပည်ထဲရရးဝေ်ကကီးဌာေ၏ ေုဝေ်ကကီးအမဖစ်လည်း ခေ့်အပ်ခဲ့သည်။43

ရဝဲေထ်မ်းများအရေမဖင့ ်ယခအုချေိေ်ငွ ်၎င်းေိုသ့ည ်စစေ်ပအ်ရာရှမိျား၏ အမေိ့ရ်အာကေ်ငွ ်ေိကုရ်ိကုရ်ရာက ်
ရှရိေသညက်ိ ုရေွ့ရှကိကရသည။် ခစ---မ ှေရုခဲျုပက်အာဏာသမိ်းပပီးရောကေ်ငွ ်ဤသိုရ့မပာခဲသ့ည။် ၎င်းအရေမဖင့ ်
“အာဏာသိမ်းစစ်ေပ်ရခါင်းရဆာင်ရဲ့ အမိေ့်ရပးရစခိုင်းမှုရေွကို လုပ်ဖို့ေွေ်းအားရပးခံခဲ့ရေယ်။” အမခားရဲဝေ် 
ထမ်းေစ်ဦးမဖစ်ရသာ ရေမပည်ရော်၊ လယ်ရဝးပမို့ေယ် ကဖ---စစ်ရဆးရရးင်္ိေ်ေွင် ောဝေ်ထမ်းရဆာင်သည့် 
ရမာင်ဖ---မှ ဤသို့အေည်မပုခဲ့သည်။ “မမေ်မာနိုင်ငံရဲေပ်ဖွဲ့မှာရှိေဲ့ ရဲမှူးကစပပီး အရာရှိအားလုံးက စစ်ေပ်က 
လာောချည်းပ။ဲ ေါရကကာင့ ်ရအဲစစရ်ေကွ အရမ်းေည်းေယ။် ရအဲစစရ်ေကွ ရအာကရ်မခမှာပရဲှေိယ။် ေါရပမယ့ ်
ရအဲရာရှအိများစကုရော ့စစေ်ပဖ်ကက်လာောချည်းပ။ဲ ေါရကကာင့ ်[အခဆုိရုင]် စစသ်ားေဲ့ရကဲကားမှာ ဘာမခားေား 
မှုမှမရှိရော့ဘူး။”

ရေ်ကုေ်ေိုင်း အရရှ့ပိုင်းခရိုင်ရှိ ကေ---ရဲစခေ်းမှ ရမာင်အရ---က ထိုသို့ပိုမိုဆိုးရွားသည့် အကကမ်းဖက်မှုများကို 
လပုရ်ဆာငရ်ေအ်မေိ့မ်ှာ အထကမ်လှာမခင်းမဖစရ်ကကာင်း အရလးထားရမပာခဲသ့ည။် “ပထမရော ့အမခားေိငု်းေဲ့မပည ်
ေယရ်ေမွှာ ဆန္ဒမပမှုရေမွှာပစေဲ်အ့ချေိ ်ရေက်ေုမ်ှာမပစရ်သးဘူး။ မင်းရအာငလ်ှိုငက် ရခဲျုပက်ရေေဆင့ ်[ရေက်ေု ်
ေိုင်း] အုပ်ချုပ်ရရးမှုးလုပ်ရဆာင်ော အရမ်းအားေည်းရေရသးေယ်လို့ ရမပာေယ်။ သူကဆန္ဒမပသူရေွကို 

40 Saferworld မ ှ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် နိဝုငဘ်ာလေွင ်ထေုရ်ဝရသာ “Briefing: Democratising Myanmar’s security sector,” ေငွက်ကည့ပ်ါ။
41 Xinhua Net မှ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Myanmar military forms state administration council,” 

ေွင်ကကည့်ပါ။
42 ဧရာဝေီေွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရေသည့် Htet Naing Zaw မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မေ်လေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Younger Myanmar Military 

Officers Promoted to Key Roles in Reshuffle,” ေွင်ကကည့်ပါ။
43 ဥရရာပသမင်္္ဂရကာင်စီ၏ Official Journal of the European Union မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Council 

Implementing Regulation (EU) 2021/480 of 22 March 2021 implementing Regulation (EU) No 401/2013 concerning 
restrictive measures in respect of Myanmar/Burma,” ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် မေလ် ၂၂ ရကရ်ေ့ေငွ ်သေ်းလှိုငအ်ား သဘာဝနငှ့ ်ေရားဝင ်
ပငု်္္ဂိုလမ်ျားစာရင်းေငွထ်ည့သ်ငွ်းပပီး ဥရရာပသမင်္္ဂရကာငစ်မီ ှအဖွဲ့အစည်း၏အရရးပါသည့သ်ေူစဦ်းမဖစသ်ည့အ်ေကွ ်ေင်းကကပက်ေ့ ်
သေ်မှုများကို မပုလုပ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိရဲများမှ ကျူးလွေ်ခဲ့သည် လူ့အခွင့်အရရးချ ိုး ရဖာက်မှုများအားောဝေ်ခံရေ်အေွက်လည်း 
ကိုးကားထားသည့ ်“မပညထ်ရဲရးေဝုေက်ကီးချုပန်ငှ့ ်ရအဲရာရှမိှူးကကီးချုပ၊် ေဗုိလုခ်ျုပက်ကီး သေ်းလှိုငသ်ည ်ဖနိှပိရ်ရးမဝူါေနငှ့ ်သကဆ်ိငုသ်ည့ ်
ဆုံမဖေ်ချက်ချမခင်းနှင့် မမေ်မာ/ဗမာ နိုင်ငံအေွင်းရှိ မပင်းထေ်သည့်လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှုေွင် ေိုက်ရိုက်ောဝေ်ရှိသည့်ပုင်္္ဂိုလ်မဖ
စ်သည်” ေွင်ကကည့်ပါ။
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အကကမ်းဖက်ဖို့ အုပ်ချုပ်ရရးမှုးကို ရစခိုင်းခဲ့ေယ်။” ရေမပည်ရော်၊ လယ်ရဝးပမို့ေယ်မှ ရဲဝေ်ထမ်းမဖစ်သူ ရမာင်ဖ-
--ကလည်း “ရခဲျုပက် ကျွေရ်ောေ်ိုက့ိ ုအဲေ့လီိလုပုဖ်ို ့[ဆန္ဒမပသရူေအွရပါ် အလေွအ်ကျူးအကကမ်းဖကမ်ှုရေသွုံး
ရေ်] ရမပာခဲ့ော။”

ရဲဝေ်ထမ်းအချ ို ့မှ ၎င်းေို့အားရပးအပ်သည့် အရသးစိေ်ောဝေ်နှင့်ပေ်သက်ပပီး ရမပာမပခဲ့သည်။ ေူးသထူ(သထုံ) 
ခရိုင်၊ ဘီးလင်းပမို့ေယ်ေွင် အရမခစိုက်ရသာ ရဲဝေ်ထမ်းေစ်ဦးက ၎င်းအရေမဖင့် “လုံခခုံရရးရပးရေ်” ရေ်ကုေ်သို့ပို့ 
ရဆာင်ခံရပပီး ဆန္ဒမပသည့ရ်ေရာသို့ ရရာက်သည့်အခါေွင်မူ ဆန္ဒမပသူများအား ကျည်ဆံအစစ်များနှင့်ပစ်ခေ်ရေ် 
အမေိ့က်ျခဲရ့ကကာင်း ရမပာသည။် “ရေက်ေုပ်မို့ လညှ်းေေ်းမှာ ဆန္ဒမပပွေဲစခ်လုပုရ်ော ့ကျွေရ်ောေ်ိုက့ အဲေ့လီစူလု ူ
ရဝးကို ပဖိုခွင်းရမှာ။ ကျွေ်ရော်ေို့အားလုံး အရယာက် ၅၀ ရှိေယ်။ ကျွေ်ရော်အပါအဝင် ရမခာက်ရယာက်က 
ကျညအ်စစေ်ဲ့ ရသေေရ်ေပွါေယ။် ကျွေရ်ောေ်ိုက့ သေူိုက့ိ ု[ဆန္ဒမပသရူေကွိ]ု အဲေ့ရီသေေရ်ေေွဲ့ပစခ်ဲရ့ေယ။် 
ကျွေ်ရော်ေို့ရဲ့ ကျည်ဆံရေွက အမပစ်မဲ့မပည်သူရေွကို ပစ်ဖို့အေွက်မဟုေ်ဘူး။” မွေ်မပည်ေယ်မှ အမခားရသာ 
ရဝဲေထ်မ်းေစဦ်းကလည်း ရဖရဖာဝ်ါရလီ ၂၂ ရကရ်ေ့ေငွ ်ဆန္ဒမပသမူျားကိ ု၎င်းေိုမ့ပှစခ်ေရ်ေအ်ေကွ ်ပထမဆုံး 
အကကိမ် အမိေ့်ကျလာခဲ့ရကကာင်း ေင်မပခဲ့သည်။ ဘိေ်-ထားဝယ်ခရိုင်ရှိ ကင်္---ရဲစခေ်းမှ အမခားရဲဝေ်ထမ်းေစ် 
ဦးကလည်း ဆန္ဒမပသည့် လူစုလရူဝးများအားပဖိုခွင်းရေ် ၎င်းေို့အား ရစခိုင်းခဲ့ရကကာင်းနှင့် ၎င်းေို့ကိုရသေေ်များ 
ရပးထားမခင်းမရှိရသာ်လည်း ၎င်းေို့၏ေံပါေ်ေုေ်များမဖင့် ရမမရပါ်ေွင်လဲကျသူများအပါအဝင် ဆန္ဒမပသူများ 
အားလုံးကိ ုရိကုန်ကှရ်မညမ်ဖစရ်ကကာင်း ေငမ်ပခဲသ့ည။် ၎င်းေိုအ့ားလုံးသည ်ဤသိုအ့ကကမ်းဖကမ်ှုများအား မပုလပု ်
ရေ်မငင်းဆိုခဲ့ကကပပီး CDM ေွင် ပါဝင်လာကကရကကာင်း ရမပာခဲ့သည်။

KHRG မှ ရမးခွေ်းရမဖကကားသူများက ၎င်းေို့အရေမဖင့် ကျည်ဆံအစစ်မဖင့် ပစ်ခေ်မှုများနှင့် အရပ်သားများအား 
ရက်စက်ကကမ်းကကုေ်သည့် အကကမ်းဖက်မှုလုပ်ရပ်များေွင် ပါဝင်ရေ်မငင်းဆေ်ခဲ့ရကကာင်း ရမပာခဲ့ပပီး ရဲေပ်ဖွဲ့၏ 
သေင်းအချက်အလက်ဌာေေွင် ောဝေ်ထမ်းရဆာင်ခဲ့သည့် ဝေ်ထမ်းေစ်ဦးက ထိုသို့ရသာရရွးချယ်မှုမျ ိုးကို လူ 
ေိုင်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ရကကာင်း ရထာက်မပခဲ့သည်။ “စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆေ့်ကျင်ဆန္ဒမပမှုအေွင်းမှာ ရဲရေွအရေေဲ့ 
ဆန္ဒမပမှုကိ ုရပဖ်ို၊့ ဆန္ဒမပသရူေကွိ ုဖမ်းဆီးဖိုေ့ဲ့ ရိကုန်ကှဖ်ိုအ့ေကွ ်အမေိ့က်ျလာခဲေ့ယ။် ေကယရ်ော ့ေအီမေိ့က်ိ ု
မလိကုေ်ာချငေ်ဲ ့ရရဲေရွှေိယ။် ေအီမေိ့ရ်ေကွ ေချ ို ့ရသာရရဲေအွေကွ ်မမဖစမ်ရေလိကုေ်ာရမယ့ ်အမေိ့ရ်ေမွဖစ ်
ေယ်။”

ဉာဏ်စကကြံ(Nyan Corridor)သုရေသီများေင်မပချက်အရ မမေ်မာနိုင်ငံေွင် အာဏာရှင်ဆေ်ပပီး စစ်ေပ်အသွင် 
ရဆာငသ်ည့ ်ရေဲပဖ်ွဲ့အပုခ်ျုပမ်ှုစေစက်ိ ုကျင့သ်ုံးခဲရ့သာလ်ည်း လေွခ်ဲသ့ည့န်စှရ်ပါင်း ၁၀ နစှရ်ကျာအ်ေငွ်း ရမပာင်း 
လဲမှုအချ ို ့ရှိခဲ့ကာ အရပ်ဘက်ကိုဦးစားရပးသည့် ဌာေခွဲများရပါ်လာပပီး အချ ို ့ရဲဝေ်ထမ်းများမှာ စစ်အစိုးရထက် 
“မပည်သူများအေွက် ောဝေ်ထမ်းရဆာင်ရမည်ဟု ခံစားလာကကရသည်။” 44 ဤအချက်သည် KHRG မှ လုံခခုံရရး 
ေပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ ေုေ့်မပေ်မှုများထံမှ ရှင်းလင်းစွာထွက်ရပါ်လာမခင်းမဖစ်သည်။

အချ ို ့သမူျားက ဤအမေိ့မ်ျားသည ်၎င်းေိုေ့ာဝေမ်ျားနငှ့ ်ရဝဲေထ်မ်းများအရေမဖင့ ်ထမ်းရဆာငရ်မည့ဝ်ေ္တရားများ 
(ဆိုလိုသည်မှာ ေရားဥပရေစိုးမိုးရရး)၏ အမပင်ဖက်ေွင်မဖစ်သည်ဟု မီးရမာင်းထိုးမပခဲ့သည်။ ရေမပည်ရော် 
လယ်ရဝးပမို့ေယ်ေွင် ရဲဝေ်ထမ်းအမဖစ် ောဝေ်ထမ်းရဆာင်ရေသူ ရမာင်ဖ---မှ မမေ်မာနိုင်ငံရဲေပ်ဖွဲ့၏ ဦးေည် 
ချကရ်လးရပန်ငှ့ ်ောဝေမ်ျားမဖစရ်သာ “မပညေ်ငွ်းလုခံခုရံရးနငှ့ ်ရပရ်ွာရအးချမ်းသာယာရရး၊ ေရားဥပရေစိုးမိုးရရး၊ 
မူးယစရ်ဆးဝါးအန္တရာယ ်ေားဆီးကာကယွရ်ရး၊ မပညသ်ူ့အကျ ိုးမပုလပုင်ေ်းများရဆာငရ်ကွရ်ရး” ေိုက့ိ ုရေွဆ်ိမုပ 
ခဲပ့ပီး စစေ်ပမ်ရှမဲျားအား ၎င်းေို၏့ရညမ်ေှ်းချကေ်ာဝေမ်ျားကိ ုမပေလ်ညခ်ျ ိုးရဖာကခ်ိငု်းရေမခင်းမဖစရ်ကကာင်း မပသ 

44 Nyan Corridor and Danish Institute for International Studies ေွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရေသည့် Nyan Corridor and Helene 
Maria KYED မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Police under the military coup in Myanmar: Between Violence, Fear, 
and Desertion,” ေွင်ကကည့်ပါ။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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ခဲသ့ည။် ၎င်းမထှပမ်၍ံ “[စစရ်ကာငစ်စီစေ်ပ]်က အရပသ်ားရေရွကာင်းကျ ိုးအေကွ ်ဘာမမှလပုခ်ဲဘ့ူး။ သေူိုက့ 
ေရားဥပရေစိုးမိုးရရးရှိရမယ်လို့ ရမပာရပမယ့် လက်ရှိအရမခအရေမှာ ေရားဥပရေကိုကာကွယ်ော ဘာေစ်ခုမှ 
လည်း မရှိဘူး။”

အထကအ်ရာရှမိျားကကားေငွ ်ရောလ်ေှပ်ေုက်ေမ်ှု အေည်းငယရ်ှရိေနိငုရ်ကကာင်းကိလုည်း ရမာငဖ်---မ ှရထာကမ်ပ 
ခဲ့သည်။ “စစ်ေပ်က ရဲဝေ်စုံကိုဝေ်ပပီးရော့ အရပ်သားရေွကိုသေ်ေယ်။ ေါကရဲရေွေဲ့သိက္ခာကို ကျဆင်းရစ 
ေယ။် […]စစေ်ပက် ေလီိလုပုေ်ာရေေွဲ့ပေသ်ကပ်ပီး ဘာရကကာင့ ်မမေမ်ာနိငုင်ရံေဲပဖ်ွဲ့က ေေိဆ်ေိရ်ေရော 
လဲ။ ဘာရကကာင့်သူေို့က မပေ်ပပီးမခုခံောလဲ။ ေါေဲ့ပေ်သက်ပပီး ကျွေ်ရော်ကသိပ်ပပီးရော့ မရကျေပ်ဘူး။ ေါက 
ရခဲျုပရ်ေကွ ရဝဲေစ်ုကံိ ုမရလးစားေဲပ့ုရံပါ်ေယ။် စစေ်ပက် ကျွေရ်ောေ်ိုရ့လးစားရေဲဝ့ေစ်ုကံိ ုလပုခ်ျငသ်လိ ု
လပုရ်ေကကေယ။် သေူိုက့ ကျွေရ်ောေ်ိုဝ့ေစ်ုကံိ ုလယွလ်ယွရ်လးဝေပ်ပီး မပညသ်ရူေကွိသုေေ်ယ။် မမေမ်ာနိငုင် ံ
ရဲေပ်ဖွဲ့ရဲ့ဦးေည်ချက်ေဲ့ ောဝေ်ဝေ္တရားရောက်ဆုံးအချက်မှာ ရရးထားောက မပည်သူ့အကျ ိုးမပုလုပ်ငေ်းများ 
ရဆာငရ်ကွရ်ရး။ ေါရပမယ့ခ်ရုော ့သေူိုရ့ေကွ မပညသ်ရူေအွေကွ ်ဘာအကျ ိုးမရှရအာင ်မလပုရ်ပးပ ဲအဲေ့အီစား 
မပည်သူရေွကို သေ်ရေေယ်။ ေါက မမေ်မာနိုင်ငံရဲေပ်ဖွဲ့ရဲ့ ရပ်ေည်ချက်ေဲ့ ောဝေ်ဝေ္တရားေဲ့ မကိုက်ညီဘူး။”

မပညထ်ရဲရးဌာေကိ ုစစေ်ပမ်ထှေိ်းချုပထ်ားပပီး စစအ်ရာရှမိျားအား ရေဲပဖ်ွဲ့ေငွရ်ာထူးရပးထားသည့ ်ကာလပေ ်
လုံးေွင် စစ်ရကာင်စီအား မပေ်လည်ခုခံရေ် ရမာင်ဖ---မှ ေိုက်ေွေ်းလှုံ့ရဆာ်ရသာ်လည်း မဖစ်လာနိုင်ဖွယ်ရေ် မရှိ 
ရပ။ ရအာက်ရမခေပ်သားများမှ CDM ေွင် ပူးရပါင်းပါဝင်မခင်းအား ဆက်လက်လုပ်ရဆာင်ရေဆဲ ရှိပုံရပါ်သည်။ 
သိုရ့သာ ်CDM ေငွ ်ပူးရပါင်းရေန်ငှ့ ်မပညသ်လူထူမုျားကိကုာကယွမ်ှုရပးရေ ်စေိထ်ားမရှသိည့ ်စစေ်ပစ်ေိသ်ရဘာ 
ထားရှိရသာ ရဲေပ်ဖွဲ့ဝင်များသာ ကျေ်ရှိရေလိမ့်မည်မဖစ်သည်။ 

ထို့အမပင် ရဲဝေ်ထမ်းများမဟုေ်ပဲ စစ်ရကာင်စီ၏စစ်သားများက မပည်သူများအား ကိုယ်ေိုင်ဖမ်းဆီးချုပ်ရနှာင် 
မခင်း(ရဲေပ်ဖွဲ့၏အလုပ်)များ မပုလုပ်လျက်ရှိသည့်အေွက် အဓမ္မအစရဖျာက်မခင်း၊ အဓမ္မညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မခင်း 
နငှ့ ်အမခားလူ့အခငွ့အ်ရရးချ ိုးရဖာကမ်ှုများ ပိမုိမုဖစပ်ွားနိငုရ်ချရှသိည။် ရေဲပဖ်ွဲ့၏ ကားရမာင်းရပးသမူ ှရမပာကကား 
ချကအ်ရ စစရ်ကာငစ်၏ီစစသ်ားများသည ်၎င်းေိုက့ိယုေ်ိငုမ်ပညသ်မူျားကိ ုဖမ်းဆီးကကသည။် “ကျွေရ်ောေ်ိုမ့သ ိ
လိုက်ပဲေဲ့ အဲ့ေီလူ[ဆန္ဒမပရခါင်းရဆာင်]ရေွကို ဖမ်းဆီးကကေယ်။ သူေို့ကိုယ်ေိုင် ဖမ်းပပီးရခါ်သွားကကေယ်။ […] 
များရသာအားမဖင့် ေပ်မရော်က [ရဲမရခါ်ပဲ] မပဿောအားလုံးကို သူေို့ကိုယ်ေိုင်ပဲ ရမဖရှင်းကကေယ်။” ၎င်းက 
ရဲများ၏လုပ်ထုံးလုပ်ေည်းနှင့် ဆေ့်ကျင်ကာ ဖမ်းဆီးထိေ်းသိမ်းခံရသူများအား ရမးခွေ်းများရမးပပီး မလိုအပ်ပါက 
မပေ်လွေ်ရပးရကကာင်း နှိုင်းယှဉ်၍ရမပာမပခဲ့သည်။ (ကားရမာင်းသူေစ်ဦးအရေမဖင့် ဖမ်းဆီးမခင်းမှမပေ်လည်လွေ် 
ရမမာက်လာသူများအား အိမ်သို့မပေ်လည်ပို့ရဆာင်ရပးရသည်။) ဖမ်းဆီးထိေ်းသိမ်းခံရသူအများစုအား ေရားဝင် 
သေ်မှေ်ထားရသာ ဖမ်းဆီးထိေ်းသိမ်းရာရေရာများသို့ ရခါ်ရဆာင်လာမခင်းမရှိပဲ ဥပ ရေ၏အမပင်ဖက်ေွင် လုပ် 
ရဆာငရ်ေမခင်းမဖစသ်ည။် ရဖရဖာဝ်ါရ ီ၁ ရကရ်ေ့ အာဏာသမိ်းပပီးရောက ်ဧပပလီအရစာပိငု်းေငွ ်မမေမ်ာစစအ်စိုးရ 
ရကကာင့် ရပျာက်ဆုံးသူ ရထာင်ရပါင်းများစွာရှိသည်ဟု HRW မှ ေင်မပခဲ့သည်။45 ဤခေ့်မှေ်းချက်များမှာ ေည်း 
ရကာင်းေည်းပါလိမ့်မည်။ AAPP အရေမဖင့် လေ်ေရလာဖမ်းဆီးခံရသူရပါင်း ၂၅၀၀ ထဲမှ လူအချ ို ့၏ေည်ရေရာ 
များကိုသာ ရဖာ်ထုေ်နိုင်ခဲ့သည်။46 အဓမ္မအစရဖျာက်မခင်းများနှင့် အဆက်မဖေ်ဖမ်းဆီးခံရမခင်းများသည် လွေ် 
လပ်ခွင့်နှင့် လုံခခုံခွင့်ဆုံးရှုံးမှုများအပါအဝင် ဆိုးရွားသည့် အရမခခံလူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှုများမဖစ်သည်။

 

45 လူ့အခငွ့အ်ရရးရစာင့က်ကည့ရ်ရးအဖွဲ့ (HRW)မ ှ၂၀၂၁ ခနုစှ၊်  ဧပပလီေွင ်ထေ်ုရဝရသာ “Myanmar: Hundreds Forcibly Disappeared,” 
ေွင်ကကည့်ပါ။

46 Ibid.

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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 (င) မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်မခင်းနှင့်ကူညီရထာက်ပံ့ရပးမှု

စစရ်ကာငစ်သီည ်ဆန္ဒမပမှုများအရပါ် အကကမ်းဖကသ်ည့လ်ပုရ်ပမ်ျား ပိ၍ုအသုံးမပုလာမခင်းရကကာင့ ်ဆန္ဒမပသမူျား 
မှာလည်း ဆန္ဒမပမှုေည်းလမ်းများ အသုံးမပုလာသည့်အမပင် ၎င်းေို့ကိုယ်ကိုထိခိုက်ောကျင်မှု၊ အကကမ်းဖက်မှုနှင့် 
လုံခခုံရရးေပ်များ၏ ဖမ်းဆီးခံရမခင်းမှကာကွယ်နိုင်သည့် ေည်းလမ်းများကို မပုလုပ်လာကကသည်။

KHRG မရှမးခေွ်းရမဖကကားသမူျားက အရစာပိငု်းေငွ ်၎င်းေိုအ့ရေမဖင့ ်လုခံခု ံရရးေပဖ်ွဲ့များနငှ့ ်ညှနိှိုင်းမှုမပုလပုန်ိငု ်
ခဲ့ရကကာင်း ရမပာသည်။ ဘီးလင်းပမို့မှ ဆန္ဒမပသူေစ်ဦးမှ “ဘီးလင်းပမို့ရပ်ကွက် ၁၃ မှာ ကျွေ်ရော်ေို့ဆန္ဒမပေုေ်း 
ကရော့ သူေို့[စစ်ရကာင်စီလုံခခုံရရးေပ်ဖွဲ့ရေွ]လာပပီး ပဖိုခွင်းေဲ့အခါ ကျွေ်ရော်ေို့ကို ဘာမလုပ်ခဲ့ဘူး။ ဘာ 
ရကကာင့်လဲဆိုရော့ ကျွေ်ရော်ေို့ရေွ ဆန္ဒမပပွဲမှာ သူေို့ေဲ့ညှိပပီးရော့ အဖွဲ့ငယ်ရလးရေွခွဲပပီး ဆန္ဒမပကကေယ်။ 
ေကယ်လို့ အဖွဲ့လိုက်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် သေူို့က ကျွေ်ရော်ေို့ကိုအကကမ်းဖက်ပဖိုခွင်းလိမ့်မယ်။ ေါရပမယ့် 
ညဖက်ဆိုရင်ရော့ သူေို့ကလူရေွကို ပခိမ်းရမခာက်ချင်ောေဲ့ ရသေေ်ရေွကိုလက်လွေ်စပယ် ပစ်ရဖာက်ကက 
ေယ်။” ဟု ေင်မပခဲ့သည်။

ဆန္ဒမပသမူျားသည ်ရမပာကက်ျားစေစက်ိ ုပိမုိအုသုံးမပုလာခဲက့ကပပီး လျှငမ်မေစ်ွာရရှာငရ်မပးနိငုရ်ေန်ငှ့ ်အကကမ်းဖကမ်ှု 
နှင့် အဖမ်းခံရမခင်းများမှ ရရှာင်ေိမ်းနိုင်ရေ်အေွက် အထူးသမဖင့် အဖွဲ့ငယ်များခွဲပပီး ရေရာကွက်ကျားဆန္ဒမပမခင်း 
များကိ ုလပုရ်ဆာငခ်ဲက့ကသည။် ဘားအပံမို့မ ှဆန္ဒမပသေူစဦ်းက ၎င်းေိုအ့ရေမဖင့ ်ဆန္ဒမပသည့ပ်ုစံမံျားကိ ုအရမခအ 
ရေရပါ်မူေည်ပပီး ရမပာင်းလဲလုပ်ရဆာင်ကကရကကာင်း ရမပာသည်။ “စစ်ေပ်က ဆန္ဒမပသူရေွကိုသေ်မဖေ်ော၊ 
ပခိမ်းရမခာက်ော၊ ရေွ့ေဲ့ရေရာမှာပစ်ော စေဲ့အကကမ်းဖက်မှုရေွကို ပိုလုပ်လာေဲ့အေွက် ပမို့ထဲကလမ်းရေွ 
ရပါ်မှာ ကျွေရ်ောေ်ိုပ့ငမိ်းပငမိ်းချမ်းချမ်း ဆန္ဒမပလိုမ့ရရောဘ့ူး။ ဘားအပံမို့ေစဝ်ိကုမ်ှာ စစေ်ပစ်ခေ်းရေ ွပိမုိမုျား 
မပားလာေဲအ့ေကွ ်ပမို့ရပါ်မှာဆန္ဒမပလိုမ့ရရောဘ့ူး။ ေါရကကာင့ ်ကျွေရ်ောေ်ိုရ့ေ ွရွာရေမွှာစပပီးရော ့ဆန္ဒမပကက 
ေယ။် ပပီးရော ့ကျွေရ်ောေ်ိုရ့ေ ွဆိငုက်ယစ်ီးပပီး ဆန္ဒမပခဲက့ကေယ။် ဆိငုက်ယသ်ပေိလ်ပုလ်ို ့မရရောေ့ဲအ့ချေိ ်
ကျရော ့ေမခားေည်းလမ်းေခမုဖစေ်ဲ ့ရပျာကက်ျားစေစက်ိ ုကျွေရ်ောေ်ိုရ့မပာင်းလပုက်ကေယ။် ကျွေရ်ောသ်ပေိ ်
အမျ ိုးမျ ိုးမှာ ပါဝင်ခဲ့ေယ်။”

ဘားအံပမို့မှ ရမးခွေ်းရမဖကကားသူေစ်ဦးက စစ်ရကာင်စီ၏လုံခခုံရရးေပ်များနှင့် ၎င်းေို့၏လမ်းပိေ်ဆို့မှုများကို 
ရစာင့်ကကည့်သည့်အဖွဲ့ေစ်ဖွဲ့ရှိပပီး ဆန္ဒမပေဲ့သူများအရေမဖင့် ၎င်းေို့ကိုကကိုေင်ရရှာင်နိုင်ရေ်အေွက် အချက်အ 
လကမ်ျားရပးရလရ့ှရိကကာင်း ရမပာမပခဲပ့ါသည။် သမူက “ကျွေမ်ေိုရ့ရှ့မှာ သေူိုရ့ေလွမ်းကိပုေိထ်ားရော ့ကျွေမ် 
ေိုက့ အရောကဘ်ကမ်ှာရှေိဲ ့ေမခားလမ်းကရေသွားပပီး ဆကခ်ျေီကက်ကေယ။် ကျွေမ်ေိုမ့ှာ လမ်းရကကာင်းအရမခအ 
ရေေဲ့ပေသ်ကပ်ပီး သေင်းရပးေဲ ့လငူယအ်ဖွဲ့ရေရွှေိယ။် ေကယလ်ိုသ့ေူိုက့ လမ်းရအာကဖ်ကမ်ှာ ရ ဲေါမမှဟေု ်
စစ်သားရေွရှိေယ်လို့ သေင်းရပးရင် ကျွေ်မေို့ကေမခားလမ်းေဲ့ဆက်သွားပပီး ဆန္ဒမပောကို ဆက်လုပ်ေယ်။ 
ကျွေ်မေို့ကိုပစ်မှာရကကာက်လို့ သူေို့ေဲ့ထိေ်ေိုက်ရေွ့ောကို ရရှာင်ေယ်။” ဟု ရမပာခဲ့သည်။

ရေက်ေုေ်ိငု်းရမမာကပ်ိငု်းခရိငု၊် ေိကုက်ကီးပမို့ေယ ်ဘဥ---ရကျးရွာအပုစ်၊ု ဘဥ--ရကျးရွာမဆှန္ဒမပသေူစဦ်းက ၎င်း 
ေို့၏ဆန္ဒမပမှုပုံစံများကို ရမပာင်းလဲပုံနှင့်ပေ်သက်ပပီး ရဖာ်မပခဲ့သည်။ “ကျွေ်ရော်ေို့က ပငိမ်းချမ်းစွာေဲ့ ဆန္ဒမပရေ 
ရပမယ့ ်သေူိုက့ စစက်ားရေေွဲ့ အမမေရ်ရာကလ်ာပပီး ရကျာင်းဆရာမရေရွကာ၊ ရကျာင်းသရူေအွပါအဝင ်ဆန္ဒ 
မပသူအားလုံးကို ရိုက်ေယ်။ သူေို့က ဆန္ဒမပေဲ့သူရေွကိုရိုက်ေယ်၊ ကေ်ေယ်။ အဲ့ေါကို ကျွေ်ရော်ေို့ဆန္ဒမပပွဲ 
ရဲ့ ပထမရေ့ [၂၀၂၁ ခနုစှ၊် မေလ် ၇ ရကရ်ေ့]မှာ လပုခ်ဲေ့ာ။ ေေုယိရေ့မှာရော ့ဆန္ဒမပသအူရရအေကွေ်ည်းသွား 
ရပမယ့ ်ကျွေရ်ောေ်ိုအ့ားလုံး လေူစရ်ထာငရ်လာကရ်ော ့ရှရိသးေယ။် သေူိုက့ ဆန္ဒမပေဲသ့ရူေကွိရုိကုေ်ယ။် 
ပပီးရော ့[…]ပခမိ်းရမခာကေ်ဲအ့ရေေဲ့ ရသေေက်ိမုိုးရပါ်ရထာငပ်စေ်ယ။် […]ရေရာအနှံက့ ေပမ်ရောသ်ားရေ ွ
လာပပီး ကျွေရ်ောေ်ိုက့ိဝုိငု်းခဲက့ကေယ။် အဲေ့ရီေ့ကစပပီး ကျွေရ်ောေ်ို့ရေ ွ[အပုစ်လုိကု]်ဆန္ဒမမပရောဘ့ူး။ ေါရပ 

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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မယ့်လည်း ကျွေ်ရော်ေို့လူငယ်သပိေ်၊၊ ပိုစောသပိေ် စေဲ့သပိေ်အရသးစားရလးရေွရော့ လုပ်မဖစ်ေယ်။ 
ပပီးရော ့ရရဗူးရပါ်မှာ ကျွေရ်ောေ်ိုစ့ာရရးပပီး ေေံားရပါ်ေငထ်ားေဲသ့ပေိလ်ည်း လပုရ်သးေယ။်” အမခားေည်း 
လမ်းများကိလုည်း အသုံးမပုမခင်းများရှခိဲသ့ည။် သိုရ့သာရ်မးခေွ်းရမဖကကားေစသ်ေူစဦ်း၏ ရမပာမပချကအ်ရ ၎င်းေို ့
အရေမဖင့် လုံခခုံရရးအရ ဤေည်းလမ်းများကို ရဖာ်ထုေ်ရမပာမပမခင်းမရှိခဲ့ရပ။“ကျွေ်ရော်ေို့ရဲ့လုံခခုံရရးအေွက် 
ကျွေ်ရော်ေို့သုံးေဲ့ေည်းလမ်းရေွကို မရမပာချင်ဘူး။”

ဆန္ဒမပရေသည့်အချေိ်ေွင် အချ ို ့ဆန္ဒမပသူများက စစ်ရကာင်စီလုံခခုံရရးေပ်ဖွဲ့များအား ခုခံရေ်နှင့်ကာကွယ်ရေ် 
နစှခ်လုုံးအေကွ ်ရရှ့ေေ်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့ခဲက့ကသည။် ရေက်ေုပ်မို့ ဆန္ဒမပပွေဲငွပ်ါဝငခ်ဲရ့သာ ေက္ကသိလုရ်ကျာင်းသား 
ေစ်ဦးက ရှင်းမပခဲ့သည်မှာ “ဆန္ဒမပပွဲေခုမှာဆို ရရှ့ေေ်းမှာမေူေဲ့အဖွဲ့သုံးဖွဲ့ကို ကျွေ်ရော်ေို့ထားထားေယ်။ 
ပထမအဖွဲ့က ဆန္ဒမပသရူေကွိ ုကာကယွရ်ပးဖိုေ့ဲ့ [ရရဲေပွစေ်ဲ]့မျကရ်ညယ်ိဗုုံးရေ ွမပေပ်စဖ်ို၊့ မီးသေရ်ဆးဗူးသုံး 
ပပီး မီးပငိမ်းသေ်ရပးဖို့ရေွ လုပ်ေယ်။ ေုေိယအဖွဲ့ကရော့ လူရေွ[ဆန္ဒမပသူများ] ရဲအဖမ်းခံရေယ်ဆိုရင် ကာ 
ကယွရ်ပးဖိုလ့ပုေ်ယ။် ေေယိအဖွဲ့ကရော ့ရရှ့ေေ်းကရေ ေိငု်းကိငုရ်ပးေဲအ့ဖွဲ့မဖစေ်ယ။် သေူိုက့ရော ့ဘာမဖစ ်
မဖစ်ထွက်ရမပးလို့မရဘူး။ ေကယ်လို့သူေို့က ကျွေ်ရော်ေို့ကို ေံပါေ်ေုေ်ေဲ့ရိုက်မယ်၊ ရာဘာကျည်ေဲ့ပစ်မယ် 
ဆိရုငရ်ော ့ကျွေရ်ောေ်ို ့ကိယုက်ိကုိယု ်မကာကယွန်ိငုဘ်ူး။ ကျွေရ်ောေ်ိုရ့ဲ့ေိငု်းရေကွ ကျညဆ်အံစစက်ိ ုမကာ 
နိငုဘ်ူး။ ကျွေရ်ောေ်ို ့ပလကစ်ေစေ်ိငု်းေဲ့ သေံိငု်းမျ ိုးစုရံောသ့ုံးေယ။် ေါရေကွ ရာဘာကျညက်ရေပ ဲကျွေရ်ော ်
ေို့ကို ကာရပးနိုင်ေယ်။ အချ ို ့ေိုင်းရေွက [ရာဘာကျည်ေဲ့ ပစ်ောရောင်] အဲ့ေီရေ့မှာပဲ ရပါက်ပပဲကုေ်ေယ်။”

ဆန္ဒမပသူအများစုမှာ ေိုင်း သို့မဟုေ် ကျည်ကာစသည့် အကာအကွယ်ပစ္စည်းများမရှိသည့်အေွက် အကကမ်းဖက် 
ပဖိုခွင်းမှုများနှင့် ကကုံလာသည့်အခါေွင် ထွက်ရမပးရေ်မှလွဲ၍ အမခားရရွးချယ်စရာေည်းလမ်းများမရှိပါ။ ဆန္ဒမပသူ 
များအရေမဖင့ ်ညအချေိေ်ငွ ်၎င်းေို၏့ရေအမိမ်ျား၌ပင ်အဖမ်းခရံကကသမဖင့ ်ဆန္ဒမပရခါင်းရဆာငမ်ျားမှာ ၎င်းေို၏့ 
ကိယုပ်ိငုအ်မိေ်ငွ ်အပိစ်ကရ်လမ့ရှရိပ။ အချ ို ့မှာမ ူလုခံခုရံရးအေကွ ်အမခားရေရာများသို ့ထကွရ်မပးေမိ်းရရှာငက်က 
ရသည။် ဘေိ-်ထားဝယခ်ရိငု၊် ဘေ်ုမပင်းပမို့မ ှဆန္ဒမပလငူယရ်ခါင်းရဆာငေ်စဦ်းက သမူ၏အရေွ့ အကကုနံငှ့ပ်ေ ်

ဤပုကံိ ု၂၀၂၁ ခနုစှ၊် မေလ် ၅ ရကရ်ေ့မရူကောခ်ရိငု၊် ဖာပေွန်ငှ့ ်
ကမရမာင်းပမို့များေငွ ်မပုလပုခ်ဲရ့သာ ဆန္ဒမပပွေဲငွရ်ိကုယ်ခူဲပ့ါ 
သည်။ စစ်အစိုးရအားဆေ့်ကျင်သည့် ဆန္ဒမပပွဲေွင် လူဦးရရ 
အရယာက် ၁ ရသာင်းရကျာ် ပါဝင်ခဲ့ကကသည်။ ထို့မပင် ဘူးသို 
နငှ့ေ်ယွလ်ိုးပမို့ေယမ်ျားရှ ိရကျးရွာအပုစ် ု၁၂ စမု ှဆန္ဒမပသမူျား 
အမပင ်အေီးအေားရှရိကျးရွာအပုစ်နုငှ့ ်ပမို့များမဆှန္ဒမပသမူျား 
လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ (ဓာေ်ပုံ - KHRG)

ဤပုံကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လ ၉ ရက်ရေ့ ေူးပလာယာခရိုင်၊ 
ရကာ့ေရိပမို့ေယ်၊ ရအာဖဖေိုရကျးရွာအုပ်စု၊ ရကာ့ေရိပမို့ 
အေီးရှိ အာရှအရဝးရမပးလမ်းမေွင် ရိုက်ယူခဲ့ပါသည်။ ဤ 
ဆန္ဒမပသူများမှ ဆန္ဒမပပွဲအေွင်း စစ်အစိုးရ၏အကကမ်းဖက်မှု 
များကိ ုကာကယွရ်ေ ်အကာအကယွပ်စ္စည်းအချ ို ့ကိ ုအသုံးမပု 
ထားသည်။ (ဓာေ်ပုံ - KHRG)

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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သကပ်ပီး ဤသိုရ့မပာခဲသ့ည။် “ကျွေမ်အရေေဲ့ ဆန္ဒမပပွရဲေမွှာ ဘယန်စှက်ကမိပ်ါဝငခ်ဲရ့လဆဲိေုာကိ ုမရရေကွန်ိငုရ်ော ့
ဘူး။ ကျွေမ်ေိုရ့ောကဆ်ုံးအရခါက ်ဆန္ဒမပခဲေ့ာကရော ့၂၀၂၁ ခနုစှ၊် မေ်လ ၁၅ ရကရ်ေ့မှာပ။ဲ ကျွေမ်ေိုဆ့န္ဒမပပပီး 
ောေဲ့ သူေို့[စကစစစ်သားရေွက] ကျွေ်မေို့ကိုဖမ်းဖို့ ရရာက်လာေယ်။ ေါရကကာင့် ကျွေ်မေို့ထွက်ရမပးခဲ့ကကရ 
ေယ။် […]ကျွေမ် ဆန္ဒမပပွမဲှာပါဝငခ်ဲသ့လိ ုဦးရဆာငမ်ှုလည်းလပုခ်ဲေ့ယ။် […]ကျွေမ်ောမညက် ဖမ်းဝရမ်းထေုထ်ား 
ေဲ ့စာရင်းထမဲှာပါေယလ်ို ့ကျွေမ်အရမကရမပာေယ။် ကျွေမ်အပါအဝင ်အားလုံးသုံးရယာက ်ေဘီကက်ိရုမပးလာ 
ေယ်။ […]ကျွေ်မေီ KNU ေယ်ရမမထဲရရာက်ော နှစ်လေဲ့ရှစ်ရက်ရှိပပီ။ ကျွေ်မထွက်လာေဲ့ ပထမဆုံးရေ့ကစပပီး 
ရော ့သေူိုက့ ေပေအ်ေငွ်းမှာ ကျွေမ်ကိသုုံးကကမိေ်ေိ ိလာရှာေယ။် အရငလ်ကရော ့ကျွေမ်မပေလ်ာမလား၊ 
မမပေ်လာဘူးလားဆိုောကို လာရမးသွားကကေယ်။ ကျွေ်မအရမက ကျွေ်မေမခားကိုထွက်သွားပပီဆိုရော့ မပေ်မ 
လာရော့ဘူးလို့ ရမပာလိုက်ေယ်။”

ဧရာဝေီေိုင်းမှ ရကျာင်းအုပ်ေစ်ဦးမဖစ်သူ ရစာေ---ကလည်း ၎င်းအရေမဖင့်လည်း ဆန္ဒမပရာေွင်ပူးရပါင်းပါဝင် 
လာသည့် ရေသေွင်း လူဝင်မှုကကီးကကပ်ရရးနှင့် မပည်သူ့အင်အားဝေ်ကကီးဌာေ (MLIP)မှ အရာရှိေစ်ဦးနှင့် အမခား 
ဝေ်ထမ်းနှစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးခံရမခင်းမှကာကွယ်ရပးရေ် လုပ်ရဆာင်ခဲ့သည့်အေွက် ပစ်မှေ်ထားခံရရကကာင်းရဖာ် 
မပခဲ့သည်။ ရောက်ေစ်ရက်ေွင် သူကိုယ်ေိုင်ဖမ်းဆီးခံရမည့်အန္တရာယ်ကို ကကုံရေွ့ခဲ့ရသည်။ ထိုအရကကာင်းကို 
သူက ဤကဲ့သို့ရှင်းမပထားသည်။ “ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်ရေ့ညမှာ သူေို့[ရဲ]ရေွက ကျွေ်ရော်ေို့ရဲ့ရပ်ကွက်ထဲ 
မှာ လူရေွကိုလာဖမ်းမယ်ဆိုေဲ့သေင်းကို ကကားေယ်။ ေါရကကာင့် ကျွေ်ရော်က ၇ ောရီခွဲရလာက်မှာ ကျွေ်ရော့ 
မိသားစုကိုရခါ်ပပီးရော့ အဖမ်းမခံရရအာင် အိမ်ကရေထွက်လာခဲ့ေယ်။ အဲ့ေီညမှာပဲ သူေို့က ကျွေ်ရော်ေို့ရပ် 
ကွက်ထဲမှာရေေဲ့သူရေွကို စဖမ်းေယ်။ အဲ့ေီအချေိ် ကျွေ်ရော့အိမ်မှာ ဘယ်သူမှမရှိဘူး။ ကျွေ်ရော့အိမ်ကို ပိေ် 
ထားေယ။် အမိရ်ရှ့ေခံါးေဲ့ င်္ေိေ်ခံါးလည်း ရသာခ့ေထ်ားေယ။် သေူိုက့ ကျွေရ်ောအ့မိရ်ရှ့ေခံါးေဲ့ င်္ေိေ်ခံါး 
ကိဖုျကဆ်ီးလိကုေ်ယ။် ပပီးရော ့အမိထ်ဝဲငပ်ပီး ကျွေရ်ောက့ိရုှာေယ။် အေဲမီှာ ရ၊ဲ စစသ်ားေဲ့ ရပက်ကွရ်ခါင်းရဆာင ်
အားလုံးရပါင်း အရယာက် ၃၀ ရလာက်ရှိေယ်။ အဲ့ေီအချေိ်ကစပပီးရော့ ကျွေ်ရော့မိသားစုကို လုံခခုံေဲ့ရေရာမှာ 
ထားပပီး ကျွေ်ရော်ကရော့ခုချေိ်ထိ ထွက်ရမပးရေေုေ်းပဲ။”

ဖမ်းဆီးမခင်းများနှင့် အကကမ်းဖက်မှုများ ပိုမိုများမပားလာသည့်အေွက် မပည်သူများအရေမဖင့် ဆန္ဒမပပွဲများအား 
ဦးရဆာင်စီစဉ်ရေ်အေွက် ပိုမိုရကကာက်ရွံ့လာကကသည်။ ေူးပလာယာခရိုင်မှ ဆန္ဒမပသူေစ်ဦးက “လုံခခုံမှုမရှိေဲ့ 
အရမခအရေရေွက အများကကီးဆိုရော့ သူေို့လည်း ဆန္ဒမပပွဲရေွကို မလုပ်ရော့ဘူး။” ဟု ရမပာခဲ့သည်။47 

ရောက်ထပ်ရှုပ်ရထွးလာသည့် အရာေစ်ခုမှာ သေင်းရပးများ များမပားလာမခင်းမဖစ်သည်။ ေူးပလာယာခရိုင်၊ 
ရကာေ့ရပိမို့မ ှရမးခေွ်းရမဖကကားသေူစဦ်းက ဆန္ဒမပသမူျားနငှ့ပ်ေသ်ကပ်ပီး ရနဲငှ့စ်စသ်ားများထ ံသေင်းရပးသည့ ်
သူများ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းေွင် ရှိရေမခင်းမဖစ်သည်။ “ရဲေဲ့စစ်သားကို ဘယ်သူကဘယ်မှာရှိပပီး ဘာလုပ်ရေေယ် 
ဆိုောေဲ့ပေ်သက်ေဲ့ သေင်းအချက်အလက်ရပး ဆက်သွယ်ေဲ့သူရေွရှိေယ်။” 48ေူးသထူခရိုင်၊ ဘီးလင်းပမို့မှ 
ဆန္ဒမပသေူစဦ်းက ဤအရကကာင်းအရာနငှ့ပ်ေသ်ကပ်ပီး ရမပာမပခဲသ့ည။် “ကျွေရ်ောေ်ိုမ့ှာ ဆန္ဒမပဖိုအ့ေကွ ်လေွ ်
လပခ်ငွ့အ်မပည့အ်ဝမရှဘိူး။ ဘာရကကာင့လ်ဆဲိရုော ့ကျွေရ်ောေ်ိုရ့ေသထမဲှာ ေလေ[်စစရ်ကာငစ်အီား ဆန္ဒမပသနူငှ့ ်
ပေသ်က၍် သေင်းရပးသမူျား]ရေ ွအများကကီးပ။ဲ ေါရကကာင့ ်ကျွေရ်ောေ်ိုဆ့န္ဒမပပွမဲှာပါဝငေ်ဲအ့ခါ အန္တရာယမ်ျား 
ေယ်။ အဲ့ေီအေွက်ရကကာင့် ကျွေ်ရော်ေို့င်္ရုစိုက်ရေယ်။” မူရကော်ခရိုင်၊ ေအ---ပမို့၏ အုပ်ချုပ်ရရးမှူးမဖစ်သူ 
ေစ်ဦးသည်လည်း သူ၏ရေသေွင် သံပုံးေီးမခင်းကိုဦးရဆာင်သည်ဟု ေစ်စုံေစ်ရယာက်မှ ေိုင်ကကားလိုက်ပပီး 
၎င်းအရေနှင့်လည်း သူ၏ရပ်ကွက်ေွင်မဖစ်ပျက်ရေသည်များအား စစ်ရကာင်စီကို အစီရင်ခံေင်မပမခင်းမရှိသည့် 
အေွက် အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။ ဤအရမခအရေက ရေသခံများအေွက် မလုံခခုံမှုကိုပိုမိုမဖစ်ရပါ်ရစသည်။

47 KHRG မှ မကကာခင်ထုေ်ရဝရော့မည့် အစီရင်ခံစာ “We Will Win this Fight” ေွင် ကကည့်ပါ။
48 KHRG မှ မကကာခင်ထုေ်ရဝရော့မည့် အစီရင်ခံစာ “We Will Win this Fight” ေွင် ကကည့်ပါ။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 

4343



ရရာရနှာအုပ်ချုပ်ရေသများေွင် အချ ို ့ရသာဆန္ဒမပသူများ ဆန္ဒမပရေစဉ်အချေိ်အေွင်း လုံခခုံမှုရှိရစရေ်ရေသေွင်း 
ေိငု်းရင်းသားလကေ်ကက်ိငုအ်ဖွဲ့များ၏ အကာအကယွရ်ပးမှုကိ ုရရှကိကသည။် ကရငအ်မျ ိုးသားလွှေရ်မမှာကရ်ရး 
ေပ်မရော်(KNLA)49နှင့် (အချ ို ့ရသာအရမခအရေများေွင် DKBA50) ကဆန္ဒမပသည့်ကာလအေွင်း လုံခခုံရရးရပး 
ရေ ်၎င်းေိုန့ငှ့အ်ေလူိကုပ်ါရကကာင်း အချ ို ့ရမးခေွ်းရမဖကကားသမူျားက ေငမ်ပခဲသ့ည။် သိုရ့သာလ်ည်းေိငု်းရင်းသား 
လကေ်ကက်ိငုအ်ဖွဲ့များအရေမဖင့ ်ရရာရနှာအပုခ်ျုပေ်ယရ်မမများကိ ုရကျာလ်ေွပ်ပီး ဆန္ဒမပသမူျား၏ရောကသ်ိုလ့ိကု ်
ပါနိုင်မခင်းမရှိပါ။ ရကာ့ေရိပမို့မှ ရော်အဇ---က မပေ်ရမပာမပခဲ့သည်မှာ “ေပ်မဟာ ၆ (ေူးပလာယာခရိုင်ရှိ KNLA 
ရေွက […]ကျွေ်မေို့ကို ဝေ်းရံရပးပပီး [ဆန္ဒမပမှုအေွင်း]လုံခခုံရရးရပးေယ်။ သူေို့ကစစ်ဝေ်စုံ၊ ရသေေ်ရေွေဲ့ 
လာကကေယ်။ သူေို့ရဲ့[သေ်မှေ်ထားေဲ့] အုပ်ချုပ်မှုေယ်ရမမအထိ လိုက်ပါဝေ်းရံရပးကကေယ်။ မမေ်မာအစိုးရရဲ့ 
အုပ်ချုပ်ေဲ့ေယ်ရမမရရာက်ရော့ ကျွေ်မေို့ကိုယ်ဟာ ကိုယ်ပဲဆက်သွားရေယ်။”

ကကာအင်းဆိပ်ကကီးပမို့ ဆန္ဒမပပွဲေစ်ခုေွင် KNLA စစ်သားများသည် စစ်ဝေ်စုံဝေ်ဆင်မခင်းမရှိပဲ အရဝးမှရေ၍ 
အရမခအရေကိ ုအကခဲေရ်ကကာင်းမပညသ်ေူစဦ်းက ရမပာခဲသ့ည။်သမူက “သေူိုရ့ေ ွဆန္ဒမပေဲအ့ဖွဲ့ရဲ့အကွာအ ရဝး 
ကရေမေ်ေပ်ရပ်ပပီး ရစာင့်ကကည့်ရေောကို ရေွ့ခဲ့ေယ်။ ေချ ို ့စစ်သားရေွကရော့ အရပ်သားအဝေ်ရေွပဲ 
ဝေ်ထားေယ်။ သူေို့မှာ လက်ေက်ရှိမရှိရော့ ကျွေ်မေို့လည်းမသိဘူး။ စစ်သားရေွက ဆန္ဒမပေဲ့သူရေွကို 
ရစာင့ရ်ပးရေောမဖစရ်မယလ်ို ့ကျွေမ်ေိုရ့မပာခဲရ့သးေယ။် သေူိုရ့ေဟွာ ရေသေငွ်းက KNLA စစသ်ားရေပွဆဲိ ု
ရော ့စစဝ်ေစ်ုမံဝေထ်ားလည်း ကျွေမ်ေိုက့မေှမ်ေိယ။် သေူိုက့ဆန္ဒမပသရူေေွဲ့ မလိကုပ်ကဲားေဲ့သပသ်ပသ်ွား 
ကကေယ်။” ဟု ရမပာခဲ့သည်။

ေူးပလာယာခရိငု၊် ရကာေ့ရပိမို့၊ အခ--ရကျးရွာမ ှဆန္ဒမပသေူစဦ်းက KNLA စစသ်ားများသည ်အပမဲေမ်းစစဝ်ေစ်ု ံ
နှင့် ရသေေ်မပါပဲ ရေကကမခင်းမဟုေ်ရကကာင်း အေည်မပုခဲ့သည်။ “အရပ်သားရေွက အရရှ့ကရေသွားပပီးရော့ 
သူေို့က [KNLA]ရောက်ကလိုက်ေယ်။ သူေို့က အရမခအရေေစ်ခုခုမဖစ်မှပဲရပါ်လာပပီး ရသေေ်သုံးမှာ။ မပည်သူ 
ရေကွ ပငမိ်းပငမိ်းချမ်းချမ်းေဲ့ ဆန္ဒမပရေကကောကိ ုေပမ်ရောစ်စသ်ားရေကွ ပစရ်ငရ်ော ့သေူိုအ့ေားကပလ်ာမှာ 
ပဲ။ သူေို့ကဆန္ဒမပေဲ့သူရေွေဲ့ အေီးကပ်မလိုက်ဘူး။ အရောက်ဘက်ကရေပဲ ရစာင့်ေယ်။”

KNLA စစ်သားများရှိရေမခင်းက ရွာသားများအား ဆန္ဒမပရာေွင် လုံခခုံမှုရှိရစသည်။ ရကာ့ေရိပမို့ေယ်၊ င်္မ--- 
ရကျးရွာအုပ်စု၊ ေဝ---ရကျးရွာမှ ဆန္ဒမပသူေစ်ဦးက ဤသို့မဖည့်စွက်ခဲ့သည်။ “KNU က ကျွေ်ရော်ေို့ဆန္ဒထုေ် 
ရဖာ်ေဲ့ရောက်ဆုံးရေ့မှာ လုံခခုံရရးလိုက်ရပးေယ်။ သူေို့က ဘာမပဿောမှမရှိဘူး၊ ကျွေ်ရော်ေို့ဆန္ဒထုေ်ရဖာ် 
လိုရ့ေယလ်ိုရ့မပာေယ။် ေကယလ်ို ့မပဿောေခခုမုဖစရ်င ်ကျွေရ်ောေ်ိုအ့ေကွရ်မဖရငှ်းရပးမယလ်ို ့သေူို့ရမပာ 
ေယ်။” မပည်သူများအရေမဖင့် ဆန္ဒမပပွဲများေွင်ပါဝင်မခင်းသည် အန္တရာယ်များသည်ကိုသိရသာ်လည်း ေိုင်းရင်း 
သားလက်ေက်ကိုင်များ၏ အကာအကွယ်ရပးမှုရကကာင့် စိေ်ဓါေ်ေက်ကကမှုကို ခံစားကကရသည်။ ေူးသထူခရိုင်၊ 
ဘီးလင်းပမို့မ ှရမာငဘ်---က “ကျွေရ်ောအ့ရေေဲ့ကရော ့ေါေဲ့ပေသ်ကပ်ပီး အရမ်းကိရုကျေပေ်ယ။် အရမ်းလည်း 
ရပျာ်ေယ်။ ကျွေ်ရော်ေို့အားရှိသလို ခံစားရေယ် လို့ရမပာနိုင်ေယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရော့ ကျွေ်ရော်ေို့အားကိုး 
နိုင်ေဲ့ေစ်ခုေည်းရသာအဖွဲ့က KNU ပဲ။ သူေို့က လူရေွကိုကာကွယ်ရပးဖို့ အရမ်းကကိုးစားေယ်။ ပပီးရော့ 

49 ကရင့်အမျ ိုးသားလွှေ်ရမမာက်ရရးေပ်မရော်(KNLA)သည် ကရင်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး (KNU)၏ လက်ေက်ကိုင်အဖွဲ့မဖစ်သည်။
50 ၁၉၉၄ ခနုစှေ်ငွ ်ေိုးေကရ်သာကရငဗ်ေု္ဓဘာသာေပမ်ရော ်(DKBA)သည ်ဘာသာရရးအရပါ်ထည့သ်ငွ်းစဉ်း စားမှုကျူးလေွ၍် ကရင ်

အမျ ိုးသားလွှေရ်မမာကရ်ရးေပမ်ရော ်(KNLA) သိုခ့ွထဲကွခ်ဲသ့ည။် ၂၀၁၀ ခနုစှေွ်င ်DKBA အများစသုည ်BGFs သိုရ့မပာင်းလခဲဲက့ကသည။် 
သိုရ့သာ ်ေစဖ်ွဲ့မမှငင်းပယပ်ပီး ေမီိကုရရစအီကျ ိုးမပုကရငေ်ပမ်ရော ်(DKBA)သို ့ရမပာင်းလခဲဲက့ကပပီး ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ရအာကေ်ိဘုာလေငွ ်
ေစန်ိငုင်လံုံးပစခ်ေ်ေိကုခ်ိကုမ်ှုရပစ်ရဲရး သရဘာေစူာချုပက်ိ ုလကမ်ေှရ်ရးထိုးခဲက့ကသည။် ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ဇေေ်ဝါရလီ ၁၆ ရကရ်ေ့ေငွ ်
DKBA ေစဖ်ွဲ့မခှွထဲကွခ်ဲက့ကပပီး ေိုးေကရ်သာ ကရငဗ်ေု္ဓဘာသာေပမ်ရောက်ိ ုမပေလ်ညရ်ခါ်ရဝါ်ခဲက့ကသည။် ထိအုဖွဲ့သည ်NCA လက ်
မှေ်မထိုးပါ။ DKBA သည် ေီမိုကရရစီအကျ ိုးမပုအဖွဲ့ကို ရည်ညွှေ်းမခင်းမဖစ်ရကကာင်းနှင့်  ဗုေ္ဓဘာသာအဖွဲ့ကို ရည်ညွှေ်းမခင်းမဖစ်သည်ကို 
ဤရေရာေွင် ရှင်းလင်းေိကျမခင်းမရှိပါ။

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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ကျွေရ်ောေ်ို ့ပိပုပီးအားရှလိာေယလ်ို ့ခစံားရေယ။် ေါရကကာင့ ်ကျွေရ်ောေ်ိုက့ ရကျေပပ်ပီးရော ့KNU ကိ ုအရမ်း 
ရကျးဇူးေင်ေယ်။” ဟု ရမပာခဲ့သည်။

ေိုင်းရင်းသားလက်ေက်ကိုင်အဖွဲ့များအရေမဖင့် အစိုးရအုပ်ချုပ်ရသာေယ်ရမမများနှင့် ပမို့များသို့ရွာသားများနှင့် 
အေူမလိုက်ပါနိုင်သည့်အေွက် အချ ို ့ရွာသားများက ထိုသို့ရသာဆန္ဒမပပွဲများေွင် ပါဝင်ရမခင်းမှာ လုံခခုံရရးအရ 
အလွေ်အန္တရာယ်ရှိရကကာင်း မှေ်ချက်မပုခဲ့သည်။ ရေ်ကုေ်ပမို့ေွင် ဆန္ဒမပခဲ့ရသာ ရော်အဌ---ကစစ်ရကာင်စီ၏ 
လုံခခုံရရးေပ်ဖွဲ့များအရပါ် သူမ၏အမမင်ကို ဤသို့ရမပာခဲ့သည်။ “ေကယ်လို့ ကျွေ်မသာကိုယ့်ရွာမှာကိုယ်ဆန္ဒမပ 
မယဆ်ိရုင ်လုခံခုရံရးယရူပးမယ့လ်ရူှမိှာပ။ဲ ကျွေမ်ေိုပ့မို့ရပါ်မှာကျရော ့ဆန္ဒမပရပမယ့ ်ဘာလုခံခုရံရးအဖွဲ့မမှရှဘိူး။ 
လကေ်ကက်ိငုေ်ပဖ်ွဲ့လည်းမရှဘိူး။ ကျွေမ်ေိုက့ ေလီိပုသဲွားရေယ။် ေကယလ်ိုသ့ေူိုက့ ပစရ်ငက်ျွေမ်ေိုအ့ပစခ် ံ
ရမယ်။”

ပမို့များနငှ့ပ်မို့ကကီးများေငွ ်မပုလပုသ်ည့ဆ်န္ဒမပပွမဲျားေငွ ်ပါဝငသ်မူျားသည ်အကကမ်းဖကမ်ှုများနငှ် ့ရငဆ်ိငုရ်ရသာ 
ရကကာင့် ဆန္ဒမပပွဲများဆက်လက်လုပ် ရဆာင်ရေ် အခက်အခဲများရှိသည်။ ဘိေ်-ထားဝယ်ခရိုင်၊ လယ်ေိုစိုးပမို့ေယ်၊ 
ဖရ---ရေသ၊ စရ---ရကျးရွာမ ှရွာသားေစဦ်းက စစရ်ကာငစ်မီ ှစေငအ်ကကမ်းဖကမ်ှုမပုလပုသ်ည့အ်ချေိ၌် ၎င်းေို ့
အရေမဖင့် ဆန္ဒမပမှုများေွင်ပါဝင်မခင်းများကို ရပ်ေေ့်ခဲ့ကကရရကကာင်း ရမပာခဲ့သည်။

အကကမ်းဖက်မှုနှင့် ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုများက ရကျးလက်ရေသရှိမပည်သူများအား ရကကာက်ရွံ့မှုနှင့် မလုံခခုံမှုကို 
ပိ၍ုမဖစရ်ပါ်ရစသည။် အချ ို ့ရွာသားများက ရေသေငွ်းရကျးရွာများရှ ိရွာသားများကိ ုစစသ်ားများမစှေငဖ်မ်းဆီး 
မည်ကို စိုးရိမ်လာကကသည်။ ေူးပလာခရိုင်၊ ရကာ့ေရိပမို့ေယ်၊ င်္မ---ရကျးရွာအုပ်စု၊ ေဝ---ရကျးရွာမှ ရစာအင်္- 
--က ဤသိုရ့မပာသည။် “[ရွာထမဲှာ]စစရ်ရးလှုပရ်ှားမှုရေ ွမရှရိပမယ့ ်ေကယလ်ိုစ့စေ်ပက် ကျွေရ်ောေ်ိုဆ့န္ဒမပသ ူ
ရေွမဖစ်ောသိရင် ဘာမဖစ်လာမလဲဆိုော ကိုစိုးရိမ်ေယ်။ သူေို့က ကျွေ်ရော်ေို့ကိုလာပပီးဖမ်းလိမ့်မယ်။ အခု 
ရော့သူေို့ဖမ်းော မခံရဖို့သေိထားရေရေယ်။” စစ်ရကာင်စီ၏လုံခခုံရရးေပ်ဖွဲများမှ KNU အုပ်ချုပ်ရေသရှိ 
ဆန္ဒမပသူများအား ဖမ်းဆီးလျက်ရှိရကကာင်း ရမးခွေ်းရမဖကကားသူေစ်ဦးက ရမပာခဲ့သည်။ “KNU ထိေ်းချုပ်ထားေဲ့ 

ဤပုံကို စစ်အစိုးရအားဆေ့်ကျင်သည့် ဆန္ဒမပချေီက်ပွဲကို 
၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ရဖရဖာဝ်ါရလီ ပထမအပေ်အေငွ်း ဘားအခံရိငု၊် 
ဘားအံပမို့ေွင် မပုလုပ်ခဲ့ကကသည်။ ရေသခံ ကျေ်းမာရရးလုပ် 
သားများမှ အရရးရပါ်ရဆးကုသမှုများရပးနိုင်ရေ်အေွက် 
ဆန္ဒမပသူများနှင့်အေူ ဆန္ဒမပပွဲသို့ေက်ရရာက်ခဲ့ကကသည်။ 
(ဓာေ်ပုံ-ရေသခံရွာသား)

ဤပုံကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လ ၈ ရက်ရေ့ေွင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ 
ဘေိ-်ထားဝယခ်ရိငု၊် လယေ်ိစုိုးပမို့ေယ၊် ကမိရုသွးရကျးရွာအပု ်
စုမှ ရေသခံရွာသား အရယာက် ၁၀၀၀ ဝေ်းကျင်မှ စစ်အစိုးရ 
အားဆေ့က်ျငသ်ည့ ်ဆန္ဒမပပွကဲိ ုမပုလပုခ်ဲက့ကသည။် စစရ်ကာင ်
စအီစိုးရလုခံခုရံရးေပဖ်ွဲ့များ၏ အကကမ်းဖကမ်ှုများမကှာကယွ ်
ရေ ်KNLA စစသ်ားများမ ှဆန္ဒမပသမူျားနငှ့အ်ေ ူလိကုပ်ါခဲက့က 
သည်။ (ဓာေ်ပုံ-ရေသခံရွာသား)

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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ကျွေ်ရော်ေို့ရေသမှာ KNU ကမသိရပဲ ရာဇသေ်ကကီးပုေ်မ ၅၀၅ ေဲ့ ၁၂၄ ေို့ရေွေဲ့ အဖမ်းခံရေဲ့သူရေွရှိေယ်။ 
ေီအစ---ရွာကရေ ကရ---ရွာအထိ ေယ်ရမမကို [KNU က] သူေို့ရဲ့ထိေ်းချုပ်ေယ်ရမမလို့ သေ်မှေ်ထားေဲ့ရွာမဖစ် 
ရပမယ့် စစ်ရကာင်စီကဆန္ဒမပပွဲမှာ ပါေဲ့လူရလးငါးရယာက်ရလာက်ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကကေယ်။ အဲ့ေီအဖမ်းခံရေဲ့သူ 
ရေ ွသေူိုအ့မိမ်ှာရေော အပမေဲမ်းမရေွ့ရဘူး။ သေူိုက့ိခုဏရေွ့ပပီးရော ့ညအချေိမ်ှာဆိရုင ်သေူိုက့ရောထ ဲ
မှာပဲ သွားအိပ်ကကေယ်။”

ရကျးလကရ်ေသရှ ိရမးခေွ်းရမဖကကားသမူျားကလည်း စစရ်ကာငစ်စီစသ်ားများ၊ ရအဲရာရှမိျား၊ အမခားလကေ်ကက်ိငု ်
ေပဖ်ွဲ့များနငှ့ ်ရေသခအံာဏာပိငုမ်ျား၏ ပခမိ်းရမခာကမ်ှုနငှ့ ်အမခားရနှာင့ယ်ကှမ်ှုေိုက့ိ ုရငဆ်ိငုက်ကရရကကာင်း ေငမ်ပ 
ခဲ့ကကသည်။ အချ ို ့ရေသများေွင် ရဲများသည် ရေသအေွင်းလှည့်လည်ပပီး မပည်သူများအရေမဖင့် ဆန္ဒမပပွဲေွင်မပါ 
သင့်ရကကာင့် ရကကညာကကသည်။ ရကာ့ေရိပမို့ေယ်မှ ေက္ကသိုလ်ရကျာင်းသူ ဖဟ---က ဤသို့ရှင်းမပခဲ့သည်။ 
“သေူိုရ့ေ[ွစစရ်ကာငစ်ရီေဲပဖ်ွဲ့]က ကျွေမ်ေိုက့ိဆုန္ဒမပပွရဲေမွှာ မပါဖိုေ့ားေယ။် ကျွေမ်ေိုအ့ရေေဲ့ ဆန္ဒမပပွရဲေ ွ
မှာပါမယဆ်ိရုင ်သေူိုရ့ေကွ ဖမ်းဆီးထေိ်းသမိ်းမယဆ်ိပုပီး ရအာရ်မပာေယ။် သေူိုက့ [ရွာကိပုေပ်ပီးရော]့ရကကညာ 
ေယ်၊ ပပီးရော့ စာ ရစာင်ရေွလိုက်ရဝေယ်။” စစ်ရကာင်စီစစ်သားများသည် ရေသခံရွာသားများအား ဆန္ဒမပပွဲ 
ေွင်မပါရေ် သေိရပးပပီး ဆန္ဒမပပွဲဦးရဆာင်သူများအား ဖမ်းဆီးရေ်ပခိမ်းရမခာက်သည်။ မူး(မုေ်း)ပမို့ေယ်၊ ဖဥ---
ရကျးရွာအုပ်စု၊ စဗ---ရကျးရွာမှ ရော်ေ---က “လယ်ေို [ရကျာက်ကကီး]ပမို့ေဲ့ မူးပမို့ေယ်ရေွမှာ အရမခအရေကို 
သေထိားဖို ့သေရိပးခရံေယ။် ကျွေမ်ေိုမ့ှာ ေချ ို ့လှုပရ်ှားမှုရေရွှရိပမယ့ ်ထငထ်ငရ်ှားရှားမလပုရ်ဘဲူး။ ေကယ ်
လို ့ကျွေမ်ေိုလ့ပုေ်ာသသိာမယဆ်ိရုင ်စစရ်ကာငစ်စီစသ်ားရေကွ ကျွေမ်ေိုလ့ပုေ်ာရေွ့ောေဲ့ ပစမ်ယလ်ိုရ့မပာ 
ေယ။်” ရကာေ့ရပိမို့ေယ ်အအ---ရကျးရွာအပုစ်မု ှရွာသားေစဦ်းကလည်း ရကျးရွာများမရှွာသားအများအမပား 
ပမို့ရပါ်ေွင်လုပ်သည့် ဆန္ဒမပပွဲများေွင် ပါဝင်လာရကကာင်းရေွ့သည့်အခါ စစ်ရကာင်စီမှ ၎င်းေို့၏ေပ်များအား 
ရေသအေငွ်းေငွ ်အငအ်ားမဖည့ခ်ဲရ့ကကာင်း ရဖာမ်ပခဲသ့ည။် ရကျးလကရ်ေများေငွမ် ူဆန္ဒမပမှုများအရပါ် အကကမ်း 
ဖက်သည့်မဖစ်စဉ် ရှားပါးပါသည်။

စစ်ရကာင်စီလုံခခုံရရးေပ်ဖွဲ့များ၏ ပခိမ်းရမခာက်မှုများအမပင် ရွာသားအချ ို ့သည် ရေသခံအာဏာပိုင်များ၏ ပခိမ်း 
ရမခာက်မှု သို့မဟုေ် သေိရပးမှုများကိုလည်း ရင်ဆိုင်ကကုံရေွခဲ့ကကရသည်။ ရောအူး(ရောင်ငူ)ခရိုင်၊ ရေါ်ဖခို 
(သံရောင်ကကီး)ပမို့ေယ်မှ ရော်အ---က ဤသို့ရမပာခဲ့သည်။ “ကျွေ်မေို့ အာဏာသိမ်းမှုအရစာပိုင်းရလာက်မှာ 
ဆန္ဒထုေ်ရဖာ်ောရေွ လုပ်ခဲ့ေယ်။ ရောက်ပိုင်းရော့ လိပ်သိုပမို့ေယ်အုပ်ချုပ်ရရးမှူး ဦးကစ---က လူရေွကို 
ဝင်မပါဖို့ေဲ့ ပါေဲ့သူရေွက အဖမ်းခံရမယ်လို့ [အသံချဲ့စက်မဖင့်ရကကညာပပီး] ရမပာခဲ့ေယ်။” အုပ်ချုပ်ရရးမှူးသည် 
ထိုရကကညာချက်ကို ဖေ်သည့်အချေိ်ေွင် စစ်ရကာင်စီစစ်သားများ လိုက်ပါလာသည့်အေွက် ထိုသေိရပးမှုမှာ 
စစ်ရကာင်စီထံမှ မဖစ်နိုင်သည်ဟု သူမမှေ်ချက်မပုခဲ့သည်။

ပမို့ရပါ်ေွင် ဆန္ဒမပသူများကဲ့သို့ ရကျးလက်ရေသရှိဆန္ဒမပသူများသည် အရနှာင့်အယှက်နှင့် လုံခခုံရရးဆိုင်ရာ စိုး 
ရမိမ်ှုများရှရိသာလ်ည်း ဆကလ်ကဆ်န္ဒမပရေ ်ေည်းလမ်းများကိ ုရှာရဖလွာကကသည။် ေူးပလာယာခရိငု၊်  ရဝါ်ရရ့ပမို့ 
ေယ၊် ေဥ---ရကျးရွာအပုစ်မု ှဆန္ဒမပသေူစဦ်းက ၎င်းေိုစ့ေိဆ်န္ဒမပင်းမပမှုနငှ့ပ်ေသ်ကပ်ပီး ကကာအင်းဆပိက်ကီးပမို့ရပါ်ရှ ိ
ပိမုိကုကီးမားရသာ ဆန္ဒမပပွမဲျားေငွမ်ပါရေ ်ေားမမစခ်ရံရသာလ်ည်း ၎င်းေို၏့ရကျးရွာေငွ ်ေကက်ကစွာဆန္ဒမပခဲက့က 
သည။် “ေကယလ်ိုက့ျွေမ်သာ ကကာအင်းဆပိက်ကီးပမို့မှာ ဆန္ဒမပခငွ့ရ်ရင ်ကျွေမ်ေိုရ့စာရစာမပေလ်ာနိငုပ်ပီး ပငပ်ေ်းမှာ 
မဟုေ်ဘူး။ ေါရပမယ့် ကျွေ်မေို့ကရွာထဲမှာမပေ်လာပပီး ရေပူပူကကီးရအာက်မှာ ဆန္ဒမပရရော့ မရေ့ကဆို လူရေွ 
အများကကီးပငပ်ေ်းကကေယ။် သေူိုမ့ျကန်ှာရေကွိကုကည့ေ်ဲအ့ခါမှာ “ရနဦွးရောလ်ေှရ်ရး” လိုရ့ရးထားေဲ ့ေဖူးစည်း 
ကိ ုစည်းထားေဲသ့ေူိုရ့ဲ့နဖှူးရေပွ ဲရေမထေိာကိပုမဲမငရ်ရောေ့ယ။် ေါရပမယ့ ်သေူိုရ့ဲ့မျကန်ှာေခလုုံးကရော ့

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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ရေ့ေရေ့ရဲ့အပူဆုံးမဖစ်ေဲ့ ရေ့လည် ၁၁ ောရီကရေ ၁၂ ောရီအချေိ်ရလာက်မှ ဆန္ဒမပရလို့ [ရေရလာင်ေဏ်ေဲ့]ေီရဲ 
ရေေယ်။ သူေို့ကရေပူထဲမှာပဲထိုင်ပပီး ဆန္ဒမပကကရေယ်။” 51

ရောက်ပိုင်းေွင် ရကျးလက်နှင့်ပမို့မပနှစ်ခုလုံးေွင် ဆန္ဒမပမှုများ ရလျာ့ေည်းလာပါသည်။ KHRG မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 
ဇွေ်လမှစ၍ ဆန္ဒမပမခင်းနှင့်ပေ်သက်သည့် အစီရင်ခံစာအေည်းငယ်ကိုသာ ရရှိရော့သည်။

51 KHRG မှ မကကာခင်ထုေ်ရဝရော့မည့် အစီရင်ခံစာ “We Will Win this Fight” ေွင် ကကည့်ပါ။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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အခန်း (၂) အာဏာြီဆန်နရးလှုပ်ရှားမှု(CDM)

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၂ ရက်ရေ့ေွင် မမေ်မာနိုင်ငံေစ်ဝှမ်းရှိ ကျေ်းမာရရးဝေ်ထမ်းအချ ို ့သည် စစ်ေပ်၏အာ 
ဏာသိမ်းမှုကို ဆေ့်ကျင်ရကကာင်း ရဖာ်မပရေ်အေွက် ၎င်းေို့၏အလုပ်မှ ထွက်ခဲ့ကကသည်။ ထိုဆန္ဒမပမှုပုံစံသည် 
အမခားရသာ မပည်သူ့ဝေ်ရဆာင်မှုဌာေများသို့ လျင်မမေ်စွာမပေ့်နှံ့ခဲ့ပပီး ရောက်ဆုံးေွင် နိုင်ငံေစ်ဝှမ်းလုံးေွင် CDM 
လှုပ်ရှားမှုများကို ကျယ်ကျယ်မပေ့်မပေ့် မပုလုပ်လာခဲ့သည်။ ထိုအချေိ်မှစ၍ CDM လှုပ်ရှားမှုေွင် ပါဝင်သူများအား 
စစရ်ကာငစ်မီ ှပစမ်ေှထ်ား၍ ဖမ်းဆီးပခမိ်းရမခာကမ်ခင်းများကိ ုမပုလပုခ်ဲမ့ခင်းရကကာင့ ်များစွာရသာဝေထ်မ်းများမှာ 
ပေု်းရရှာငရ်ေခဲရ့သည။် ရဖရဖာဝ်ါရလီလယေ်ငွ ်KNU မ ှစစအ်စိုးရအား မငင်းပယသ်ည့ ်ရကကညာချကေ်စခ် ုထေု ်
ခဲပ့ပီး ဆန္ဒမပမပညသ်မူျားနငှ့ ်CDM လှုပရ်ှားမှုေငွပ်ါဝငရ်သာ အစိုးရဝေထ်မ်းများအား အကာအကယွရ်ပးရေ ်ကမ်း 
လမှ်းခဲသ့ည။်52 KNU အာဏာပိငုမ်ျားသည ်၎င်းေိုထ့ေိ်းချုပေ်ယရ်မမရအာကရ်ှ ိခရိငုခ်နုစှခ်စုလုံးေငွ ်ခိလုှုရံရးစခေ်း 
များ ချမေှရ်ပးခဲသ့ည။် ထိရုေသများသို ့ထကွရ်မပးေမိ်းရရှာငရ်သာသ ူမညမ်ျှရှသိညက်ိ ုမခေ့မ်ေှ်းနိငုရ်သာလ်ည်း 
KHRG မှရရှိထားသည့် သေင်းများအရ ရမလကုေ်အထိ ေူးပလာယာခရိုင်ေွင်ရရာက်ရှိရေသည့် CDM ဦးရရ 
၃,၀၀၀ ရကျာန်ငှ့ ်ကသင်္ေုလ်အထ ိဘားအခံရိငုေ်ငွရ်ရာကရ်ှရိေသည့ ်CDM ဦးရရမှာ ၁,၀၀၀ ေီးပါးရှသိည။် ေူးသထ ူ
ခရိုင်ေွင် CDM ဦးရရ ၉၀၀၊ ခလယ်လွီထူ(ရညာင်ရလးပင်)ေွင် ၆၀၀ ခေ့်နှင့်၊ ဘိေ်-ထားဝယ်ခရိုင်ေွင် ၈၀၀ ဦး 
ရှိသည်ဟု ကရင်ပငိမ်းချမ်းရရးပံ့ပိုးမှုကွေ်ယက် (KPSN)မှ ခေ့်မှေ်းေွက်ချက်ခဲ့သည်။53 သို့ရသာ်လည်း KHRG မှ 
ေူးပလာယာခရိုင်ေစ်ခုေည်းေွင် CDM ဦးရရ ၃,၀၀၀ ရကျာ်ရှိသည်ဟု ခေ့်မှေ်းထားသည့်အချေိ်ေွင် KPSN မှ 
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်ေင်ဘာလအစေွင် ခရိုင်ခုနှစ်ခုစလုံးေွင် ၃,၀၀၀ ရှိသည်ဟု စားရင်းရရှိထားသမဖင့် ဤခေ့်မှေ်း 
ချက်များမှာ လက်ရေွ့ေွင်ရှိရေရသာအရရအေွက်ထက် များစွာေည်းရေရကာင်း ေည်းရေပါလိမ့်မည်။

52 Burma News International မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “KNU Offer Anti-Coup Protestors its Protection 
– Karen Civil Society Alliance Calls for Ethnic Armed Groups to Unite and Foreign Embassies Denounce Military Coup,” 
ေွင်ကကည့်ပါ။

53 KPSN မှ KHRG အား ဤသေင်းအချက်အလက်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်ေင်ဘာလေွင် မျှရဝခဲ့သည်။

ဤပုံကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လ ၉ ရက်ရေ့၌ ေူးပလာယာခရိုင်၊ 
ရကာ့ေရိပမို့ေယ်၊ ရကာ့ေရိပမို့ေွင် ရိုက်ယူခဲ့သည်။ CDM 
သမားများနငှ့ ်မပညသ်လူထူ ု၉၀၀၀ ရကျာ ်စစအ်စိုးရအားဆေ့ ်
ကျင်သည့် ဆန္ဒမပပွဲေွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ (ဓါေ်ပုံ-KHRG)

ဤပုကံိ ု၂၀၂၁ ခနုစှ၊်ဧပပလီ ၁၄ ရကရ်ေ့၌ ဘေိ-်ထားဝယခ်ရိငု၊် 
ခစ---ရေသေွင် ရိုက်ယူခဲ့သည်။ ပုံေွင် KNU ထိေ်းချုပ်ေယ် 
ရမမေငွ ်ထကွရ်မပးလာသည့ ်CDM သမားများအေကွ ်ခိလုှုရံေ ်
ရဆာက်လုပ်ထားရသာ ေဲအိမ်ေစ်လုံးမဖစ်သည်။ 
(ဓါေ်ပုံ-KHRG)

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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CDM လှုပရ်ှားမှုနငှ့ပ်ေသ်ကပ်ပီး ထိလုှုပရ်ှားမှုေငွပ်ါဝငသ်မူျားအရပါ်နငှ့ ်၎င်းေိုထ့ကွရ်မပးေမိ်းရရှာငသ်ည့ ်ရေရာ 
ရေသများအရပါ် သက်ရရာက်မှုများကို ပိုမိုေားလည်နိုင်ရေ်အေွက် KHRG မှ ထိုလှုပ်ရှားမှုေွင် ပါဝင်သူ ၄၉ ဦး 
အား ရေွ့ဆုရံမးမမေ်းမှုမပုခဲသ့ည။် ထိသုမူျားမှာ မေညူရီသာအစိုးရဌာေများမဖစသ်ည့ ်ပညာရရးဌာေ၊ ကျေ်းမာရရး 
ဌာေ၊ စီးပွားရရးနှင့် ကူးသေ်းရရာင်းဝယ်ရရးဌာေ၊ အရထွရထအွုပ်ချုပ်ရရးဦးစီးဌာေ၊ စစ်ရကာင်စီလုံခခုံရရးေပ်ဖွဲ့ 
များ (ရဲေပ်ဖွဲ့နှင့်စစ်ေပ်)ေို့မှ မဖစ်ကကသည်။ ထိုအထဲေွင် အမျ ိုးသားေီမိုကရရစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)မှ ပါေီအဖွဲ့ဝင် 
နှစ်ဦးလည်းပါသည်။ အများစုမှာပမို့များနှင့် ပမို့ကကီးများေွင် ရေကကပပီး KNU ထိေ်းချုပ်ေယ်ရမမများသို့ ထွက်ရမပး 
လွေ်ရမမာက်လာကကမခင်း မဖစ်သည်။

 (က) စစ်အာဏာရှင်စေစ်အားမငင်းဆေ်မခင်းနှင့် အားေည်းရအာင်မပုလုပ်မခင်း

 “ CDM လှုပ်ရှားမှုဆိုောက စစ်ေပ်ရဲ့အမိေ့်ရေွကို မငင်းဆေ်ောမဖစ်ေယ်၊ ပပီးရော့ ကျွေ်ရော်ေို့ယာယီ 
အလုပ်ရပ်ေားထားောေဲ့သရဘာရပါ့။ ကျွေ်ရော်ေို့က အလုပ်ထွက်လိုက်ောမဟုေ်ဘူး။ […]ေါရပမယ့် ကျွေ် 
ရောေ်ိုဘ့ာရကကာင့ ်CDM လှုပရ်ှားမှုမှာ ပါဝငလ်ာလလဲိုရ့မးရင ်အရကကာင်းမပချကရ်ေရွပးလိုရ့ေယ။် ကျွေရ်ော ်
ေိုစ့စေ်ပရ်အာကမ်ှာ အလပုမ်လပုန်ိငုဘ်ူး။ ေ ီCDM လှုပရ်ှားမှုမှာပါဝငေ်ာက ပိရုကာင်းေဲအ့ောင်္ေက်ိ ုယရူဆာင ်
လာမယလ်ို ့ကျွေရ်ောေ်ိုရ့မျှာလ်င့ပ်ါေယ။်” ေူးပလာယာခရိငု၊် နိုေ့ရကာ(ကကာအင်းဆပိက်ကီး)ပမို့ေယမ် ှရကျာင်း 
အုပ်ကကီးေစ်ဦး၊

မမေ်မာအစိုးရဝေ်ထမ်းများအရေမဖင့် CDM လှုပ်ရှားမှု၌ ပါဝင်မခင်းေွင် ကိုယ်စီအရကကာင်းမပချက်မျ ိုးစုံရှိနိုင်သည်။ 
သို့ရသာ်လည်း KHRG မှ ရမးခွေ်းရမဖကကားသူများ၏ ရဖာ်မပချက်များအရ ေူညီရသာအရကကာင်းအရင်းများနှင့် 
လိုအင်ဆန္ဒရမျှာ်လင့်ချက်များရှိကာ အချ ို ့အရကကာင်းရင်းများမှာ ၎င်းေို့၏လုပ်ငေ်းပိုင်းဆိုင်ရာ ဝေ္တရားများနှင့် 
ဆကစ်ပရ်ေသည။် ထိအုထေဲငွ ်အရပသ်ားများ အပုခ်ျုပရ်ရးမပေလ်ညရ်ရှရိေန်ငှ့ ်ပိမုိအုားရကာင်းသည့ ်ေမီိကုရရစ ီ
စေစရ်ှရိသာ အောင်္ေအ်ေကွရ်မျှာလ်င့ခ်ျကမ်ျား၊ စစအ်စိုးရနငှ့ ်၎င်း၏လုခံခုရံရးေပဖ်ွဲ့များမဖစသ်ည့ ်ရနဲငှ့စ်စေ်ပ ်
အားအားေည်းလာရအာင် မပုလုပ်လိုရသာဆန္ဒနှင့် မေရားရသာ သို့မဟုေ် ေရားဥပရေမဲ့ရသာအမိေ့်များအား 
လိုက်ောရေ် မငင်းဆေ်မခင်းေို့ပါဝင်သည်။

  (၁) အရပ်သားအုပ်ချုပ်မှုစေစ် မပေ်လည်ရရှိရရးနှင့် ပိုမိုရကာင်းမွေ်သည့် အောင်္ေ်ေီမိုကရရစီ

KHRG မရှရှထိားသည့ ်အချကအ်လကမ်ျားအရ CDM လှုပရ်ှားမှုေွငပ်ါဝငရ်မခင်း၏ အဓကိအရကကာင်းမပချကမ်ျား 
ထမဲေှစခ်မုှာ ပိမုိရုကာင်းမေွရ်သာ အောင်္ေေ်စခ် ုရဖာရ်ဆာငလ်ိသုည့ဆ်န္ဒမဖစသ်ည။် ၎င်းေိုမ့ှာ ေမီိကုရရစစီေစ ်
နှင့် အရပ်သားအုပ်ချုပ်ရရး မပေ်လည်ရရှိရရးအမပင် အချ ို ့ CDM လှုပ်ရှားမှုေွင်ပါဝင်သူများက NLD အာဏာမပေ် 
လည်ရရှိရရးကိုလည်း ရဖာ်မပရလ့ရှိသည်။

ရရွးရကာကပ်ွရဲလာေန်ငှ့ ်ေမီိကုရရစလီပုင်ေ်းစဉေ်ိုအ့ား ရလးစားရေဆ်န္ဒများေိုရ့ကကာင် ့CDM ေငွပ်ါဝငသ်အူများ 
စအုေကွ ်အရပသ်ားအပုခ်ျုပမ်ှုစေစ ်မပေလ်ညက်ျင့သ်ုံးရေန်ငှ့ ်ပိမုိရုကာင်းမေွသ်ည့အ်ောင်္ေ ်ေမီိကုရရစရီဖာရ်ဆာင ်
ရရးသည် ဆက်စပ်မှုရှိရေပါသည်။ ခလယ်လွီထူခရိုင်၊ မူးပမို့ေယ်ေွင် ရေွ့ဆုံရမးမမေ်းခဲ့သည့် ဧရာဝေီေိုင်းမှ 
ရကျာင်းအုပ်ေစ်ဦးမဖစ်ရသာ ရစာေ---က ၎င်းအရေမဖင့် CDM လှုပ်ရှားမှုေွင် ပါဝင်ရမခင်းမှာ “ကျွေ်ရော်ေို့ရဲ့ 
အရပသ်ားအစိုးရ မပေလ်ညရ်ရှဖိိုမ့ဖစေ်ယ။် အရပသ်ားအစိုးရကသာလျှင ်ဖကေ်ရယေ်မီိကုရရစနီိငုင်ကံိ ုထရူထာင ်
မှာမဖစေ်ယ။် […]မပညသ်ရူေမွှာ သေူိုရ့ရွးချယထ်ားေဲ ့အစိုးရရှထိားပပီးသား။ ေရီရွးရကာကပ်ွမဲှာ ေိငု်းရင်းသား 
အဖွဲ့ရေေွဲ့ ေမခားပါေရီေလွည်း ပါခဲေ့ယ။် ေကယလ်ို ့သေူိုအ့ရေေဲ့ ကျွေရ်ောေ်ိုန့ိငုင်ကံိ ုကမ္ဘာကရလးစားရ 
ေဲ့နိုင်ငံအမဖစ် ေည်ရဆာက်ချင်ေယ်ဆိုရင် မပည်သူရေွရရွးချယ်ထားေဲ့အစိုးရကို ရထာက်ခံသင့်ေယ်။” ထို့ 
ရောက်ေွင် ပညာရရးဝေ်ထမ်းများအရေမဖင့် ရရွးရကာက်ပွဲရလာေ်အား ကာကွယ်ရေ်မှာ အရရးကကီးရကကာင်း 

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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ထပ်မံရှင်းမပခဲ့သည်။ “၂၀၂၀ ခုနှစ် အရထွရထွရရွးရကာက်ပွဲမှာ NLD အဖွဲ့ချုပ်က အနိုင်ရခဲ့ေယ်။ ကျွေ်ရော်ေို့ 
ဆရာ၊ မရေလွည်း ရရွးရကာကပ်ွမဲှာ မရဲုမံှူး၊ လကရ်ထာကမ်ရဲုမံှူး၊ မရဲုအံဖွဲ့ဝငရ်ေအွရေေဲ့ အသီးသီးောဝေယ်ခူဲ ့
ကကေယ။် ကျွေရ်ောေ်ိုရ့ေဘွယပ်ါေကီိမု ှဘကလ်ိကုမ်ခင်းမရှပိေဲဲ့ မျှမျှေေောဝေယ်ခူဲပ့ပီးရော ့အနိငုရ်ပါေကီိ ု
သမာသမေက်ျကျ ရရွးရကာကခ်ဲေ့ယ။်[ …]ေါရပမယ့ ်သေူိုက့ ကျွေရ်ောေ်ိုရ့ဲ့သကိ္ခာကိခုျပပီးရော ့ရရွးရကာက ်
ပွဲမဲမသမာမှုမှာ ပါဝင်ေယ်လို့စွပ်စွဲကကေယ်။ ေါကိုကျွေ်ရော်ေို့ လက်မခံနိုင်ဘူး။”

NLD အစိုးရလက်ထက်ေွင် ဝေ်ထမ်းမဖစ်ခဲ့သည့်အေွက် CDM လှုပ်ရှားမှုေွင်ပါဝင်သူအချ ို ့က NLD မှ ယူရဆာင် 
လာသည့် အမပုသရဘာရဆာင်သည့် ရမပာင်းလဲမှုများကို ရဖာ်မပခဲ့ပပီး ၎င်းေို့အရေမဖင့် ထိုသို့ရသာေိုးေက်မှုများ 
ကို အောင်္ေ်ေွင်ဆက်လက်မမင်ရေွ့လိုရကကာင်း မှေ်ချက်ရပးခဲ့သည်။ ဘားအံပမို့မှ ကျေ်းမာရရးဝေ်ထမ်းေစ် 
ဦးမဖစ်ရသာ ေေ်းပ---က NLD အဖွဲ့ချုပ်အစိုးရလက်ထက်ေွင် ပညာရရးနှင့်ကျေ်းမာရရးဝေ်ရဆာင်မှုများ ပိုမို 
ရကာင်းမေွလ်ာပပီး လကလ်မှ်းမနီိငုမ်ှု ပိရုှလိာရကကာင်း ရမပာခဲသ့ည။် သမူက ဤကဲသ့ိုရ့မပာမပခဲသ့ည။် “ေိုးေကမ်ှု 
ရေွ အများကကီးရှိလာေယ်။ ရေသခံရွာသားရေွအေွက် ကူညီရထာက်ပံ့မှုရေွ မဖေ့်ရဝရပးခဲ့နိုင်ေယ်။” သူမမှ 
ထပမ်၍ံ “ကျွေမ်က အပုခ်ျုပရ်ရးအပိငု်းကိ ုအရငေု်ေ်းကလိ ုပုမံေှမ်ပေမ်ဖစရ်စချငေ်ယ။်” ဟ ု ရမပာခဲသ့ည။် ေူးပလာ 
ယာခရိုင်၊ နို့ေရကာပမို့ေယ်၊ င်္အ---ရကျးရွာအုပ်စု၊ အရ---ရကျးရွာမှ ဆရာမေစ်ဦးမဖစ်သူ ရော်အအ-----က 
NLD ၏အုပ်ချုပ်မှုများကို စစ်ေပ်အုပ်ချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပပီး သူမ၏အမမင်ကို  ရမပာမပခဲ့သည်။ “လွေ်ခဲ့ေဲ့ငါးနှစ် 
အေငွ်း NLD အပုခ်ျုပခ်ဲေ့ဲအ့ချေိက်ိ ုစစအ်စိုးရအပုခ်ျုပခ်ဲေ့ဲ ့ဟိုးအရငအ်ချေိရ်ေေွဲ့ယဉှက်ကည့ရ်င ်ေိုးေကရ်မပာင်း 
လဲမှုရေွအများကကီးမဖစ်ခဲ့ေယ်။ ကျွေ်မေို့ ေိုင်းရင်းသားရေွအရေေဲ့လည်း အခွင့်အရရးရေွပိုရခဲ့ေယ်။ ပိုပပီး 
လည်း ပငမိ်းချမ်းေယ။် မပညစ်ုေံဲ[့ဖွံ့ပဖိုးမှု] အဆင့ထ်ရိော ့မရရာကရ်ပမယ့ ်[အရမခအရေက] ေိုးေကလ်ာေယ။်” 
စစရ်ကာငစ်နီငှ့ပ်ေသ်ကပ်ပီး ရမးမမေ်းခဲရ့ာေငွသ်မူက “ကျွေမ်ေိုက့ ေိငု်းရင်းသားလမူျ ိုးေစစ်ဆုိရုပမယ့ ်သေူိုရ့ဲ့ 
မပည်သူမဟုေ်ဘူး။ ေါရကကာင့် သူေို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ကျွေ်မေို့ကိုဖိနှိပ်ဖို့အေွက်ပဲ မဖစ်နိုင်ေယ်။”

အမခားသမူျားက ေိုးေကရ်မပာင်းလမဲှုများသည ်စစေ်ပ၏်အပုခ်ျုပမ်ှုထကစ်ာလျှင ်ေိုးေကမ်ှုရှသိညဟ် ုလကခ် ံ
ရသာ်လည်း ထိုရမပာင်းလဲမှုများမှာ NLD အစိုးရရကကာင့် မဖစ်ရပါ်လာသည်ကို လက်ခံယုံကကည်မှုမရှိရပ။ ပညာရရး 
ဌာေေွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် ဘိေ်-ထားဝယ်ခရိုင်၊ ေရောသရိ(ေေသဂာရီ)ပမို့ေယ်၊ ခစ---ရကျးရွာအုပ်စု၊ ခဥ 
---ရကျးရွာမ ှရောဥ်---က သမူ၏ရပေ်ညခ်ျကက်ိ ုရမပာမပခဲသ့ည။် “ကျွေမ်က NLD အစိုးရကိ ုမကကိုကဘ်ူး။ သေိူု ့
ရဲ့(အုပ်ချုပ်မှု)စေစ်ကိုလည်း မကကိုက်ဘူး။ ေါရပမယ့် ကျွေ်မစစ်အာဏာရှင်စေစ်ကိုလည်း မကကိုက်ဘူး။ ကျွေ်မရဲ့ 
အမဖစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒက အာဏာရှင်စေစ်ကိုဆေ့်ကျင်ေိုက်ခိုက်ဖို့ပဲ။ ကျွေ်မ NLD အစိုးရကိုမကကိုက်ရေဲ့အရကကာင်း 
ရင်းကရော ့သေူိုက့ ေိငု်းရင်းသားအားလုံးကိ ုေေ်းေညူမီျှေဲအ့ခငွ့အ်ရရးမရပးလိုပ့။ဲ” သမူမ ှယခငက်ာလများ 
ထက် ပိုမိုဆိုးရွားရသာအရမခအရေများကို ဆက်လက်ရဖာ်မပပပီး စစ်ေပ်အုပ်ချုပ်သည့်အရမခအရေသို့ မပေ်လည် 
ရရာက်ရှိမခင်းက “ဆင်းရဲေဲ့သူရေွက အပမဲေမ်းဆင်းရဲရေမှာပဲ။ သူေို့မှာ ဘာအခွင့်အရရးမှရှိမှာမဟုေ်ဘူး။” 
ဟ အရလးထားရမပာခဲ့သည်။

ဘားအခံရိငု၊် လပူလယ(်လှိုင်းဘွ)ဲပမို့ေယ၊် ဖအ---ရကျးရွာအပုစ်၊ု ဖအ---ရကျးရွာမ ှအစိုးရရကျာင်းဆရာေစဦ်း 
မဖစသ် ူရစာအဗ---က အရပသ်ားအပုခ်ျုပမ်ှုရအာကေ်ငွ ်ဖွံ့ပဖိုးေိုးေကမ်ှုရနှးရကွးရမခင်းမှာ NLD အစိုးရအရေမဖင့ ်
စစေ်ပ၏်လကရ်အာကမ် ှအမပည့အ်ဝကင်းလေ်ွမခင်းမရှသိည့ ်အေွကမ်ဖစသ်ညဟ် ုဆိသုည။် “ကျွေရ်ောေ်စဦ်း 
ေည်းအမမင်ကရော့ သူေို့ [NLD အစိုးရ] အရေေဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရရွးရကာက်ပွဲကိုအနိုင်ရပပီး အစိုးရအာဏာကို 
ေရားဝငရ်ရှခိဲရ့ပမယ့ ်သေူိုက့ လေွလ်ပေ်ဲအ့စိုးရအဖွဲ့မဟေုဘ်ူး။ ဘာရကကာင့လ်ဆဲိရုော ့ေကယ့လ်ကရ်ေွ့ 
မှာ သေူိုက့ [စစေ်ပရ်ဲ့အပုခ်ျုပမ်ှုရအာကမ်ှာရေရပပီး] အစိုးရအာဏာကိ ုအမပည့အ်ဝမရထားဘူး။ ေါရပမယ့ ်သေူို ့
က ေကယ့်ကိုအလုပ်ကကိုးစားပပီးရော့ သူေို့ေေ်နိုင်သရလာက် အရကာင်းဆုံးလုပ်ရဆာင်ကကေယ်။ အရင်က 
ဆိုရင် ကျွေ်ရော်ေို့မှာ လျှပ်စစ်မီးရေွ၊ ကေ္တရာလမ်းရေွ၊ ရကျာင်းစေဲ့ အများမပည်သူပိုင်အရဆာက်အဦးရေွ 
မရှိခဲ့ရပမယ့် အခုရော့ ကျွေ်ရော်ေို့မှာ အဲ့ေါရေွရှိေယ်။ ေါရေွအားလုံးက သူေို့ [NLD] ကျွေ်ရော်ေို့အေွက် 

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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လပုရ်ပးခဲေ့ဲဟ့ာရေပွ။ဲ” “ကျွေရ်ောေ်ိုန့ိငုင်ကံ ေိုးေကဖ်ွံ့ပဖိုးဆကဲာလအေငွ်းမှာ ရရာကရ်ေပပီးရော ့ေမီိကုရရ 
စီအနှစ်သာရကို ေည်းေည်းရလာက် စေင်ခံစားရေေုေ်းပဲရှိရသးေယ်။ […]ေကယ်ရော့ ကျွေ်ရော်ေို့က [ေီမို 
ကရရစ/ီဖွံ့ပဖိုးရရး] အရမပာင်းအလရဲဲ့အစမှာပ ဲရှရိသးေယ။် ေါရပမယ့ ်စစေ်ပက် ရေုေ်ရကအ်ာဏာကိသုမိ်းလိကု ်
ေယ်။ […]ေါရကကာင့် ကျွေ်ရော် [ေီဆန္ဒမပမှုရေွမှာ] ပါလာော။” ဟု သူကမဖည့်စွက်ရမပာမပခဲ့သည်။

အမခားသမူျားက ယခငစ်စအ်ာဏာသမိ်းမှုရအာကေ်ငွ ်လူ့အခငွ့အ်ရရးချ ိုးရဖာကမ်ှုများကိ ုကကုရံေွ့ခစံားခဲရ့မခင်း 
သို့မဟုေ် စစ်ေပ်အာဏာသိမ်းမှုသည် ေိုင်းမပည်၏အောင်္ေ် ေိုးေက်မှုကို ဟေ့်ေားလျက်ရှိသည်ဟု ခံစားရ 
သည့်အေွက် CDM လှုပ်ရှားမှုေွင် ပါဝင်လာခဲ့မခင်းမဖစ်သည် ။ဥပမာအားမဖင့် ေူးပလာယာခရိုင်၊ ရဝါ်ရရ့ပမို့ေယ်၊ 
အေ---ရကျးရွာအပုစ်၊ု အေ---ရကျးရွာမ ှမလူေေ်းမပဆရာမေစဦ်းမဖစသ်ည့ ်ရေါ်ေေ်းအမ----က ရဝမျှခဲသ့ည ်
မှာ “ကျွေ်မေို့ CDM လှုပ်ရှားမှုကို ပါဝင်ောဘာရကကာင့်လဲဆိုရင် စစ်အစိုးရကိုဆေ့်ကျင်ဖို့မဖစ်ေယ်။ ကျွေ်မေို့ 
စစ်အာဏာရှင်စေစ် အုပ်စိုးေဲ့ကာလရေွေုေ်းက [လူ့အခွင့်အရရး]ချ ိုးရဖာက်မှုရေွ အများကကီးကကုံရေွ့ခဲ့ရပပီး 
ပပီ။ ေါရကကာင့် [လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှု] အလားေူပုံစံမျ ိုးရေွ ထပ်ပပီးမဖစ်လာမှာကို မလိုချင်ဘူး။”

ဤေငမ်ပချကမ်ျားအားလုံးသည ်စစေ်ပန်ငှ့ ်အစိုးရ၏ချ ိုးရဖာကမ်ှုများကိ ုကာလကကာရညှခ်စံားခဲရ့ရသာ ေိငု်းရင်း 
သားလမူျ ိုးစမုျားထကံမဖစပ်ပီး ေငမ်ပချကမ်ျားအရ စစရ်ကာငစ်ထီက ်NLD အစိုးကိ ုပိမုိနုစှသ်ကရ်သာလ်ည်း မမေမ်ာ 
နိုင်ငံအေွင်း ရှိေိုင်းရင်းသားလူေည်းစုများအေွက်မူ NLD မှထိရရာက်စွာ ရဆာင်ရွက်ရပးနိုင်မခင်းမရှိပါ။ ထို့အ 
ေွက်ရကကာင့် ေီမိုကရရစီအားရောင်းဆိုရာေွင် ေိုင်းရင်းသားများ၏အခွင့်အရရးနှင့် လိုအင်ဆန္ဒများကိုလည်း 
ယဉှေ်ွရဲောင်းဆိလုျကရ်ှသိည။် ေူးပလာယာခရိငုရ်ှ ိကရငမ်လူေေ်းရကျာင်းမ ှဆရာေစဦ်းမဖစရ်သာ ရမာငအ်ေ- 
--မ ှအေေိက်စစေ်ပ၏် လူ့အခငွ့အ်ရရးချ ိုးရဖာကမ်ှုများရကကာင့ ်၎င်းရကျးရွာရှမိပညသ်မူျားအရေမဖင့ ်ပေု်းရရှာင ်
ခဲဖ့ူးသညန်ငှ့ပ်ေသ်ကပ်ပီး မေှမ်ရိေသညက်ိ ုဤသိုရ့မပာသည။် “ကျွေရ်ောေ်ို ့CDM လှုပရ်ှားမှုမှာပါဝငေ်ာ ဘာကိ ု
မ ှရမျှာလ်င့လ်ိုမ့ဟေုဘ်ူး။ စစအ်ာဏာရငှစ်ေစက်ိ ုမဖုေခ်ျချငေ်ာေစခ်ပု။ဲ ကျွေရ်ောေ်ိုက့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုအံရမခခ ံ
ဥပရေကပျကစ်ီးသွားပပလီို ့ယဆူထားေယ။် ပပီးရော ့ကျွေရ်ောအ်ရေေဲ့ကရော ့ေိငု်းရင်းသားအားလုံး ေေ်းေ ူ
ညီမျှေဲ့အခွင့်အရရးရရှိေဲ့ ဖက်ေရယ်ေီမိုကရရစီစေစ်ကို ရမယ်လို့ယုံေယ်။ ေါရကကာင့် ကျွေ်ရော်ေီလှုပ်ရှားမှုမှာ 
ပါဝင်ရမခင်းမဖစ်ေယ်။”

ဖက်ေရယ်ေီမိုကရရစီ သို့မဟုေ် ေိုင်းရင်းသားများအေွက် ပိုမိုခိုင်မာရသာရောင်းဆိုမှုများ မပုလုပ်ရာေွင် 
အေိေ်ကေိုင်းရင်းသားများ ကကုံရေွ့ရသည့်ချ ိုးရဖာက်မှုများအား ကကုံရေွ့ခံစားရမခင်းမရှိခဲ့သူများ သို့မဟုေ် 
မသိရှိခဲ့သူများကလည်း ပါဝင်လာရသာရကကာင့် အေိေ်ကာလနှင့် လက်ရှိအချေိ်အေွင်း ေိုင်းရင်းသားများကကုံ 
ရေွ့ရသည့ ်ချ ိုးရဖာကမ်ှုများကိ ု၎င်းေိုအ့ရေမဖင့ ်ပိမုိေုားလညလ်ာရကကာင်း ထငဟ်ပလ်ျကရ်ှသိည။် ရေက်ေုေ်ိငု်း၊ 
ေိုက်ကကီးပမို့ေယ်၊ ဘဥ---ရကျးရွာအုပ်စု၊ ဘဥ---ရကျးရွာမှ ရကျာင်းအရထွရထွလုပ်သားမဖစ်ရသာ ဦးခ---က 
၎င်းအရေမဖင့ ်CDM လှုပရ်ှားမှုေငွပ်ါဝငရ်မခင်းမှာ “ဖကေ်ရယမ်ပညရ်ထာငစ်နုငှ့ ်ေိငု်းရင်းသားအားလုံးေမီိကုရရစ ီ
စေစ်ကျင့်သုံးခွင့်ရရှိရေ်” ရမျှာ်လင့်ချက်ရကကာင့်ဟု ရဖာ်မပခဲ့သည်။

  (၂) စစ်အစိုးရအားမငင်းပယ်မခင်း

CDM လှုပရ်ှားမှုေငွ ်ပါဝငသ်အူများအမပားက ၎င်းေိုအ့ရေမဖင့ ်စစအ်စိုးရအေကွ ်အလပုလ်ပုလ်ိုမ့ခင်းမရှရိကကာင်း 
ရဖာ်မပခဲ့သည်။ အချ ို ့ CDM လှုပ်ရှားမှုေွင် ပါဝင်သူများကလည်း ၎င်းေို့အရေမဖင့် CDM လှုပ်ရှားမှုသည် အစိုးရ 
ယန္တယားလညပ်ေ်ရေအ်ေကွ ်အဟေ့်အေားမဖစရ်စရေန်ငှ် ့စစရ်ကာငစ်ကီိအုားေည်းရစပပီး အာဏာမဖှယရ်ှားပစ ်
ရေ် ရမျှာ်လင့်ရကကာင်း ရဖာ်မပခဲ့သည်။ ေူးပလာယာခရိုင်၊ ရဝါ်ရရ့ပမို့ေယ်၊ ေဥ---ရကျးရွာအုပ်စု၊ ေဥ---ရကျးရွာမှ 
ဆရာေစဦ်းက ဤသို ့ရမပာခဲသ့ည။် “CDM လှုပရ်ှားမှုဆိေုာက […]စစအ်စိုးရရဲ့ အပုခ်ျုပရ်ရးယန္တယားရပေ်ေ ့်သွား 
ရအာင် အာဏာပိုင်ရေွရဲ့အမိေ့်ကို မောခံမခင်းေဲ့ အလုပ်မသွားမခင်းရပါ့။” ဘားအံပမို့မှ ဆရာေစ်ဦးကလည်း 

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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ဤသို့ရမပာခဲ့သည်။ “ေကယ်လို့ဌာေေိုင်းက အစိုးရဝေ်ထမ်းေိုင်းသာ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်မယ်ဆိုရင် 
[အရကာင်းဆုံးရပါ့] […]ေကယ်လို့ ေီလူရေွသာ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်နိုင်မယ်ဆိုရင် စစ်အာဏာရှင်စေစ်က 
သိပ်မကကာခင် ကျဆုံးသွားမှာပဲ။ […]သူေို့ရေွအရေေဲ့ [အလုပ်မသွားပဲ] အိမ်မှာထိုင်ရေရင်းေဲ့ ကိုစစ်ရကာင်စီရဲ့ 
စစ်အာဏာရှင်စေစ်ကို ေိုက်ဖျက်လို့ရေယ်။”

ရဆးပညာကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ပညာရှင်များအေွက်မူ ဤသို့စစ်ေပ်အေွက် အလုပ်လုပ်ရပးရေ်မငင်းဆေ်မခင်း 
က ၎င်းေို၏့လပုင်ေ်းခငွပ်ိငု်းဆိငုရ်ာ ောဝေဝ်ေ္တရားများကိ ုချေလ်ပှထ်ားရသည့အ်ေကွရ်ကကာင့ ်ကိယုက်ျင့ေ်ရား 
ပိငု်းဆိငုရ်ာ အခကအ်ခမဲျားကိကုကုရံေွ့လာရစသည။် CDM လှုပရ်ှားမှုေငွပ်ါဝငရ်သာ ကျေ်းမာရရးဝေထ်မ်းေစဦ်း 
က ဤသို့ရမပာခဲ့သည်။ “ကျွေ်ရော်ေီ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါလာောဘာရကကာင့်လဲဆိုရော့ ကျွေ်ရော်အရေေဲ့ 
စစရ်ကာငစ်လီကရ်အာကမ်ှာ အလပုမ်လပုခ်ျငလ်ိုပ့။ဲ ကျွေရ်ောဘ်ာရကကာင့ ်ေ ီCDM လှုပရ်ှားမှုမှာ ပါရေယဆ်ိေုာ 
ကို မပည်သူရေွေားလည်ဖို့ ကျွေ်ရော်ရမျှာ်လင့်ေယ်။ လူောရေွကို ကျွေ်ရော်မကူညီချင်လို့ရော့ မဟုေ်ဘူး။ 
ကျွေရ်ော ်သေူိုက့ိသုေားမေိယ။် ကျေ်းမာရရးဝေထ်မ်းရေ ွေ ီCDM လှုပရ်ှားမှုမှာ ပါဝငေ်ဲအ့ေကွ ်ေချ ို ့မပညသ် ူ
ရေွ ရသရေယ်လို့ ေချ ို ့လူရေွကရမပာေယ်။”

CDM လှုပရ်ှားမှုေငွပ်ါဝငရ်သာ ကျေ်းမာရရးဝေထ်မ်းအများမပားသည ်လေူာများအား ဆကလ်ကက်သုမှုရပးလျက ်
ရှရိသာလ်ည်း စစရ်ကာငစ်အီစိုးရ၏ရဆးရုမံပငပ်ေငွသ်ာ လပုက်ိငုက်ကသည။် ေူးပလာယာခရိငု၊် နိုေ့ရကာပမို့ေယ၊် 
င်္ဗ---ရကျးရွာအုပ်စု၊ အရ---ရကျးရွာမှ ရော်အလ---က ရေသခံရဆးရုံမှ ကျေ်းမာရရးဝေ်ထမ်းများအရေမဖင့် 
CDM လှုပရ်ှားမှုေငွပ်ါဝငခ်ဲရ့သာလ်ည်း “သေူိုက့ မပညသ်ရူေအွကျ ိုးကိငုှဲပ့ပီးရော ့လေူာရေကွိရုဆးကရုပးရေေေု်း 
ပဲ။” ဟု ဆိုသည်။ ၎င်းေို့အရေမဖင့် ဆန္ဒမပသူများအား ရကျးလက်ရေသများနှင့် KNU ထိေ်းချုပ်ေယ်ရမမရအာက် 
ရှိ ပုင်္္ဂလိကရဆးရုံရဆးခေ်းများေွင် ရဆးကုသမှုရပးလျက်ရှိသည်။ အချ ို ့ကျေ်းမာရရးဝေ်ထမ်းများက ရဆးရုံ 
ရဆးခေ်းအမပင်ဘက်ေွင် ဆက်လက်ပပီး ကျေ်းမာရရးရစာင့်ရရှာက်မှုများ ရပးလျက်ရှိသည်။ ဘားအံပမို့အေီးရှိ 
ရကျးရွာေစရ်ွာမ ှသားဖွားဆရာမေစဦ်းမဖစသ်ည့ ်မဇ---က “ေချ ို ့ကျေ်းမာရရးလပုသ်ားရေကွ မပညသ်ူ့ရဆးရု ံ
မှာ အလပုမ်လပုက်ကရောရ့ပမယ့ ်ေမခားေည်းလမ်းရေေွဲ့ ကညူရီေကကေေု်းပ။ဲ ကျွေမ်သေိဲ ့ဆရာဝေေ်ချ ို ့ဆိရုင ်
ေကယလ်ို ့ကျေ်းမာရရးေဲ့ပေသ်ကေ်ဲက့စိ္စ ေစစ်ုေံစရ်ာရှရိင ်ဆကသ်ယွလ်ိုရ့ရအာင ်သေူိုရ့ဲ့ဖေု်းေပံါေရ်ေကွိ ု
ရပးထားကကေယ်။”

ထိုအရမခအရေကို မပေ်လည်ေုေ့်မပေ်ရသာအရေမဖင့် စစ်ရကာင်စီမှကျေ်းမာရရးဝေ်းထမ်းများအား ပုင်္္ဂလိကရဆး 
ခေ်းများေငွ ်အလပုလ်ပုမ်ခင်းကိေုားမမစပ်ပီး ၎င်းေို၏့စမီခံေ့ခ်ွမဲှုရအာကရ်ှ ိရဆးရုရံဆးခေ်းများေငွ ်မပေလ်ညလ်ပု ်
ကိငုရ်ေ ်ပခမိ်းရမခာကခ်ဲသ့ည့အ်ေကွ ်ပငု်္္ဂလကိရဆးခေ်းများကိ ုပေိသ်မိ်းခဲရ့သည။် မဇ---က မီးရမာင်းထိုးမပခဲသ့ည ်
မှာ “ေကယလ်ိုဆ့ရာဝေရ်ေကွ ပငု်္္ဂလကိရဆးခေ်းရေမွှာလပုမ်ယဆ်ိမုပညသ်ူ့ရဆးရုရံေမွှာလည်း လပုရ်မယလ်ို ့
သူေို့[စစ်ရကာင်စီ]က ရမပာခဲ့ေယ်။ မဟုေ်ရင် သူေို့အဖမ်းခံရလိမ့်မယ်။ ေါရကကာင့် ဆရာဝေ်ရေွဖွင့်ထားေဲ့ 
ေစ်ချ ို ့ပုင်္္ဂလိကရဆးခေ်းရေွ ပိေ်လိုက်ရေယ်။”

အလားေပူင ်ပညာရရးဝေထ်မ်းများသညလ်ည်း အစိုးရရကျာင်းများေငွ ်မပေလ်ညသ်ငက်ကားရပးရေ ်မငင်းဆေခ်ဲပ့ပီး 
ရကျာင်းသားများကလည်း စစ်ရကာင်စီလက်ရအာက်ေွင် ဆက်လက်ပညာသင်ကကားလိုမခင်း မရှိကကရပ။ ထို့အ 
ေွက်ရကကာင့် ၎င်းေို့အရေမဖင့် အစိုးရရကျာင်းများကို သပိေ်ရမှာက်ခဲ့ကကသည်။ ရေ်ကုေ်မှ ရော်အအ---က 
“ေမီိကုရရစအီရ ရရွးရကာကထ်ားေဲအ့စိုးရကရပးောမဟေုေ်ဲ ့ပညာရရးစေစက်ိ ုမပညသ်ရူေကွမကကိုကဘ်ူး။” 
ဟု  ရမပာခဲ့သည်။ မမဝေီပမို့မှရကျာင်းသားေစ်ဦးကလည်း သူနှင့်ေကွ အမခားရကျာင်းသားများအရေမဖင့် “စစ် 
အစိုးရကဖငွ့ထ်ားေဲရ့ကျာင်းကိ ုကျွေရ်ောေ်ိုေ့ကမ်ှာမဟေုဘ်ူး။ ကျွေရ်ောေ်ိုအ့ဲေ့ါကိ ုဆေ့က်ျငသ်ပေိရ်မှာက ်
သွားမယ။်” ဟ ုရမပာခဲသ့ည။် ဘားအခံရိငုမ် ှကျေ်းမာရရးဝေထ်မ်းေစဦ်းမဖစပ်ပီး အရဝးသငေ်က္ကသိလုရ်ကျာင်းသ ူ
ေစဦ်းမဖစသ်ည့ ်ေေ်းအပ---အရေနငှ့လ်ည်း COVID-19 ကပရ်ရာင်္ါနငှ့ ်စစေ်ပအ်ာဏာသမိ်းမှုများရကကာင့ ်လေွခ်ဲ ့

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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သည့န်စှအ်ေငွ်း သမူအရေမဖင့ ်ရကျာင်းေကခ်ငွ့မ်ရခဲရ့ပ။ “ကျွေမ်ေိုအ့များစကု သေူို[့စစရ်ကာငစ်]ီရဲ့ စမီအံပုခ်ျုပ ်
မှုရအာက်မှာ ပညာဆက်သင်ချင်စိေ်မရှိဘူး။ […]သူေို့က ကျွေ်မေို့ပညာရရးကို ေစ်နှစ်ပပီးေစ်နှစ် ဖျက်စီးရေ 
ေယ်။” CDM လှုပ်ရှားမှုေွင် ပညာရရးဝေ်ထမ်းများပါဝင်မခင်းသည် နိုင်ငံ၏ပညာရရးစေစ်ကို ရပ်ေေ့်ရစပပီး စစ် 
ရကာငစ်၏ီဝေရ်ဆာငမ်ှုများနငှ့ ်အပုခ်ျုပမ်ှုယန္တယားများအရပါ် သပေိရ်မှာကမ်ခင်းကိ ုအားမဖည့ရ်ပးလျကရ်ှသိည။်

CDM လှုပရ်ှားမှုေငွပ်ါဝငသ်မူျားသည ်ဤလှုပရ်ှားမှုရကကာင့ ်၎င်းေိုက့သုရပးသည့ ်လေူာများနငှ့ ်၎င်းေိုစ့ာသငက်ကား 
ရပးသည့ ်ကရလးများအရပါ် သကရ်ရာကမ်ှုများရှနိိငုသ်ညက်ိ ုလကခ်ေံားလညရ်သာလ်ည်း ဤသိုပ့ါဝငမ်ခင်းသည ်
ပိုမိုကကီးမားရသာရည်မှေ်းချက်မဖင့် နိုင်ငံ၏အောင်္ေ်အေွက် ေိုက်ပွဲဝင်ရေမခင်းမဖစ်ရကကာင်းကိုလည်း ေားလည် 
ထားကကသည်။ ဘားအံခရိုင်၊ လူပလယ်(လှိုင်းဘွဲ)ပမို့ေယ်၊ င်္ဝ---ရကျးရွာအုပ်စု၊ ဖစ---ရကျးရွာမှ ေက္ကသိုလ် 
ရကျာင်းသားေစ်ဦးမဖစ်သည့် ရစာအဥ---က CDM လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပေ်သက်ပပီး ဤသို့ရမပာခဲ့သည်။ “ပညာရရး၊ 
ကျေ်းမာရရး စေဲ့ဟာရေွေဲ့ပေ်သက်ောအားလုံးက မပည်သူအားလုံးေဲ့ဆက်စပ်မှုရှိေယ်။ CDM ရေွပဲ မဟုေ် 
ဘူး။ ဆိုလိုောက CDM ရေွအရေေဲ့ စာမသင်ဘူးဆိုရင် ကရလးရေွ ပညာသင်လို့မရဘူး။ ေကယ်လို့ သူောမပု 
ေါမမှဟေု ်ဆရာဝေရ်ေကွ ရဆးရုမံသွားဘူး၊ အလပုမ်ဆင်းဘူးဆိရုင ်သေူာမပုရေဆွရာဝေရ်ေ ွရှမိှာမဟေုဘ်ူး။ 
ေါရပမယ့လ်ည်း ေမခားေဖကမ်ှာရော ့ေါကကျွေရ်ောေ်ိုလ့ပုသ်င့ေ်ဲအ့ရာမဖစေ်ယ။် CDM လပုသ်ရူေအွရေေဲ့ 
မပည်သူရေွလိုခံစားကကရောပဲ။”

  (၃) ေရားမျှေမှုမရှိရသာ၊ ဥပရေမဲ့လုပ်ရပ်များ

ရမးခွေ်းရမဖကကားသည့် လုံခခုံရရးေပ်ဖွဲ့များအရေမဖင့် CDM လှုပ်ရှားမှုေွင် ပါဝင်ရသည့်အရကကာင်းရင်းမှာ အရပ် 
သားမပည်သူများအရပါ် စစ်ရကာင်စီ၏မေရားရသာ၊ ဥပရေမဲ့ရသာလုပ်ရပ်များရကကာင့် မဖစ်သည်။ ထိုအထဲေွင် 
အရပသ်ားများနငှ့ ်ဆန္ဒမပမပညသ်မူျားအား အကကမ်းဖကရ်ေရ်စခိငု်းသည့ ်လကခ်နံိငုစ်ရာအရကကာင်းမရှရိသာ ၎င်းေို ့
၏ရခါင်းရဆာငမ်ျားထမံ ှအမေိ့မ်ျားလည်းပါဝငသ်ည။် ရဌဲာေေငွ ်၁၀ နစှရ်ကျာ ်အလပုလ်ပုခ်ဲပ့ပီး မေလ် ၅ ရကရ်ေ့ 
က CDM လှုပ်ရှားမှုေွင် ပါဝင်လာရသာ ရလရကကာင်းရဲေပ်ဖွဲ့မှ ေုေပ်ကကပ်ေစ်ဦးက “လက်ေက်မဲ့မပည်သူရေွ 
ပစသ်ေခ်ရံေယဆ်ိေုာကိ ုကျွေရ်ောက်ကားရော ့အရမ်းစေ်ိမရကာင်းမဖစရ်ေယ။် ေါက ဥပရေေဲ့မညသီလိ ုဘာ 
သာရရးယုကံကညက်ိုးကယွမ်ှုအရလည်း မသင့ရ်လျာဘ်ူး။ ေါရကကာင့ ်ကျွေရ်ောဆ်ကပ်ပီးရော ့ောဝေမ်ထမ်းရဆာင ်
ချငရ်ောဘ့ူး။ အဲေ့အီေကွ ်CDM မှာပါဖို ့ခိငုမ်ာေဲဆ့ုံးမဖေခ်ျကခ်ျလိကုေ်ယ။်” ရေက်ေုေ်ိငု်း၊ ရရှေမပညသ်ာပမို့ေယ ်
မအှမခားရဝဲေထ်မ်းေစဦ်းကလည်း “အရပသ်ားရေ ွအကကမ်းဖကခ်ရံေရောကိ ုကျွေရ်ောအ်ရေေဲ့ ထပပ်ပီးမကကည် ့
ချင်ရော့ဘူး။ ေါရကကာင့် ကျွေ်ရော်ရဲေပ်ဖွဲ့ထဲကရေ ထွက်ခဲ့ော။ ဆန္ဒမပမပည်သူရေွကို လက်ေက်ေဲ့အနိုင်ကျင့် 
ပခိမ်း ရမခာက်ရေောကို ရေွ့မမင်ရော ရော်ရော်ကိုမေရားဘူး။ ကျွေ်ရော်အရေေဲ့ ေါကိုလက်မခံနိုင်ဘူး။ ေါ 
ရကကာင့ ်ကျွေရ်ော ်CDM မှာပါဝငလ်ာော။” ဟ ုရမပာခဲသ့ည။် ရေက်ေုေ်ိငု်း၊ ခဟ---ရစဲခေ်းမ ှရဝဲေထ်မ်းေစဦ်းက 
လည်း အလားေထူငမ်မငခ်ျကက်ိ ုရမပာခဲသ့ည။် “ကျွေရ်ောေ်ိုက့ိ ုညဉှ်းပမ်းနှပိစ်ကသ်ေမ်ဖေခ်ိငု်းေဲ ့အာဏာရငှရ်ဲ့ 
ခိငု်းရစမှုေဲ့ ထေိ်းချုပမ်ှုရေရွအာကမ်ှာ ကျွေရ်ောမ်ရေချငဘ်ူး။ ေစမ်ခားမသိားစရုေ ွအကကမ်းဖကမ်ှုေဏခ်ရံေရော 
ကျွေ်ရော်မရေွ့ချင်ဘူး။” အရပ်သားများအား ပစ်ရေ်အမိေ့်ကျလာသမဖင့် CDM လှုပ်ရှားမှုေွင်ပါဝင်လာသည့် 
ဘီးလင်းပမို့မ ှရအဲရာရှေိစဦ်းက “အမပစမ်ဲမ့ပညသ်ရူေကွိ ုကျွေရ်ောေ်ိုရ့ဲ့ရသေေရ်ေေွဲ့ပစစ်ရာ ဘာအရကကာင်း 
မှမရှိဘူး။ မပည်သူရေွက အမပစ်မရှိဘူး။ ေါရကကာင့် ကျွေ်ရော်မလုပ်နိုင်ဘူး။”

ရဝဲေ်ထမ်းများအား ၎င်းေို့၏ လူမှုအသိငု်းအဝိငု်းအေွင်းသို့ရစလွှေ်၍ ောဝေ်ထမ်းရဆာငရ်စရာ၌ မေွမ်ပညေ်ယ ်
ရမာလ်ပမိုငပ်မို့မ ှရဝဲေထ်မ်းေစဦ်းက ၎င်းသကိျွမ်းသမူျားအားပစရ်ေ ်အမေိ့က်ျသည့အ်ခါေငွ ်၎င်းအမေိ့က်ိလုိကု ်
ောရေ်ခက်ခဲရကကာင်း ရှင်းမပခဲ့သည်။ “ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၂၂ ရက်ရေ့မှာ သူေို့ကရဲေပ်ဖွဲ့အား ဆန္ဒမပသူရေွကိုပစ်ဖို့ 
အမေိ့ရ်ပးေယ။် ကျွေရ်ောက် ရမာလ်ပမိုငသ်ားဆိရုော ့ကိယု့ပ်မို့မှာပ ဲောဝေမ်ပေက်ျေယ။် ေစပ်မို့လုံးက ကျွေ ်

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 

5353



ရောအ်မျ ိုးရေခွျည်းပ။ဲ ပပီးရောက့ျွေရ်ော ်သေူိုအ့ရောမ်ျားများေဲ့သေိယ။် သေူိုက့ ကျွေရ်ောေ်ိုက့ိပုစမ်ေိ့ရ်ပး 
လည်း သူေို့အမိေ့်ကို ကျွေ်ရော်မလိုက်ောနိုင်ဘူး။ ေါရကကာင့် CDM မှာပါရော။”

ရအဲရာရှေိစဦ်းက မပညသ်မူျားမရှေဲပဖ်ွဲ့ကိ ုမနစှသ်ကမ်ှု ပိမုိမုျားမပားလာရကကာင်းနငှ့ပ်ေသ်ကပ်ပီး ရမပာမပခဲပ့ါသည။် 
“မပညသ်ရူေကွ အာဏာသမိ်းမှုမေိငုခ်င ်ဟိုးအစကေည်းက ရရဲေကွိမုကကိုကဘ်ူး။ စစအ်ာဏာသမိ်းပပီးေဲရ့ောက ်
ရော့ရဲရေွက သူေို့ကိုပစ်ေယ်ထင်ပပီးရော့ ပိုမုေ်းသွားကကမယ်ထင်ေယ်။” သူ့အရေမဖင့် မိမိ၏အလုပ်အကိုင် 
ရကကာင့ ်၎င်း၏သားသမီးများအား ခွမဲခားဆကဆ်မံညက်ိ ုမလိလုားရပ။ “ေကယလ်ို ့ကျွေရ်ောအ်လပုထ်မဲှာဆက ်
ရေမယ်ဆိုရင် ကျွေ်ရော်ကရလးရေွ သူငယ်ချင်းရေွေဲ့ရကျာင်းသွားေဲ့အခါ သူေို့အရဖကရဲဆိုပပီး ရမပာကကမှာ 
စိုးေယ။် သေူိုရ့ဲ့စေိထ်မဲှာ ေလီိဟုာရေကွျေခ်ဲမ့ှာကိ ုကျွေရ်ောမ်လိခုျငဘ်ူး။ သေူိုက့ိစုေိေ်ဏရ်ာမရပးချငဘ်ူး။ 
ေါရကကာင့် ကျွေ်ရော် CDM မှာပါော။”

စစ်ရကာင်စီမှရပးသည့် အမိေ့်များသည် ဥပရေအရချမှေ်ထားသည့် ၎င်းေို့၏ောဝေ်များနှင့် ဆေ့်ကျင်ရေသည် 
ဟ ုခစံားရသည့အ်ေကွ ်အချ ို ့ရမဲျားက အလပုမ်ထှကွပ်ပီး CDM ေငွပ်ူးရပါင်းပါဝငလ်ာကကသည။် ဘေိ-်ထားဝယ ်
ခရိငု၊် ခစ---ရေသ၊ ခအ---ရစဲခေ်းမ ှေရုခဲျုပက် ဤသိုရ့မပာခဲသ့ည။် “ကျွေရ်ောအ်လပုက် ထကွလ်ိကုေ်ယ။် ဘာ 
လိုလ့ဆဲိရုော ့ကျွေရ်ောက်ရေဲစရ်ယာကမ်ဖစရ်ပမယ့ ်ဥပရေအေိငု်းမလိကုေ်ာနိငုခ်ဲဘ့ူး။ အာဏာသမိ်းစစရ်ခါင်း 
ရဆာငရ်ေရွပးေဲအ့မေိ့ေ်ိငု်းကိ ုလိကုေ်ာခဲရ့ေယ။်” ဘေိ-်ထားဝယခ်ရိငု၊် ခစ---ရေသမ ှအမခားရအဲရာရှေိစဦ်း 
ကလည်း ဤသို့ထပ်ရမပာသည်။ “စစ်အစိုးရလက်ရအာက်မှာ ကျွေ်ရော်ေို့အလုပ်မလုပ်ချင်ဘူး။ ကျွေ်ရော်ေို့ရဲ 
ေပဖ်ွဲ့အရေေဲ့ ကိယု့ေ်ာဝေက်ိယုမ်ရကျဘူး။ ကျွေရ်ောေ်ိုအ့ရေေဲ့ ဥပရေကိရုကာ ရေဲပဖ်ွဲ့ရဲ့မရူဘာငရ်ေကွိရုကာ 
မချ ိုးရဖာက်ချင်ဘူး။”

စစရ်ကာငစ်၏ီဝေထ်မ်းများနငှ့ ်စစသ်ားများသည ်အလားေစူိုးရမိမ်ှုများကိ ုရဖာမ်ပခဲက့ကသည။် စစရ်ကာငစ်၏ီေပ ်
သားစကမ်ပငဆ်ရာေစဦ်းက ပငမိ်းချမ်းစွာဆန္ဒထေုရ်ဖာလ်ျကရ်ှရိသာ လကေ်ကမ်ဲမ့ပညသ်မူျားအား ေစက စစေ်ပ ်
မ ှေရားဥပရေမဲအ့ကကမ်းဖကမ်ှုများ ကျူးလေွခ်ဲသ့ညက်ိ ုမနစှသ်ကသ်ည့အ်ေကွ ်၎င်း၏ရာထူးမ ှနှုေထ်ကွခ်ဲသ့ည။် 
ရောအူး(ရောငင်)ူခရိငု၊် ဘရုင့ရ်ောငပ်မို့သစေ်ပစ်ခေ်းမ ှေစကစစသ်ားေစဦ်းက “ေကယရ်ော ့ကျွေရ်ောအ်ရေ 
ေဲ့ သေူို(့စစရ်ကာငစ်)ီရဲ့လပုရ်ပက်ိ ုစေိေ်ိငု်းမကျဘူး။ ဘာရကကာင့လ်ဆဲိရုင ်သေူိုက့ လရူေကွိလုလူိုမ့သေမ်ေှ ်
ဘူး။ သေူိုက့လရူေကွိ ုေရိစိ္ဆာေရ်ေလွိုထ့ငရ်ေော။ […]အထကအ်ရာရှရိေကွ သေူိုခ့ိငု်းောမေှသ်မျှကိ ုလပုဖ်ို ့
ကျွေရ်ောေ်ိုက့ိ ုအမေိ့်ရပးေယ။် သေူိုအ့မေိ့က်ိလုေွဆ်ေဖ်ိုက့ ကျွေရ်ောေ်ိုအ့ေကွမ်လယွက်ဘူူး။ သေူိုက့ျင့သ်ုံး 
ေဲစ့ေစက်ိ ုကျွေရ်ောမ်ကကိုကဘ်ူး။ ေါရကကာင့ ်ကျွေရ်ောအ်လပုက်ရေထကွလ်ိကုေ်ာ။” ရဖရဖာဝ်ါရလီေငွ ်CDM 
လှုပရ်ှားမှုေငွပ်ါဝငလ်ာခဲသ့ည့ ်စစဝ်ေထ်မ်းေစဦ်းကလည်း စစေ်ပအ်ရေမဖင့ ်မပညသ်မူျားအားကာကယွရ်ေ ်၎င်း 
ေို၏့ောဝေအ်ား စေွ့ပ်စလ်ိကုမ်ခင်းနငှ့ပ်ေသ်က၍် ဤသိုရ့ဖာမ်ပခဲသ့ည။် “ေပမ်ရောက် မပညသ်ရူေေွဲ့အေရူပ ်
ေညရ်မယ။် ေပမ်ရောသ်ားအားလုံးရဲ့ောဝေက် ကိယု်န့ိငုင်သံားရေကွိ ုကာကယွဖ်ိုပ့။ဲ အခအုာဏာသမိ်းောက 
ေစဦ်းေစရ်ယာကရ်ကာင်းကျ ိုးအေကွလ်ိုပ့ ဲကျွေရ်ောမ်မငေ်ယ။် ေစီေစက်ိဖုျကသ်မိ်းနိငုဖ်ိုအ့ေကွ ်ေပမ်ရော ်
ကိုထားခဲ့ပပီး မပည်သူရေွေဲ့ ကျွေ်ရော်လာရရာက်ပူးရပါင်းခဲ့ေယ်။”

 (ခ) CDM ေွင်ပါဝင်သူများကကုံရေွ့ရသည့် စိေ်ရခါ်မှုများနှင့် အကျ ိုးဆက်များ

KHRG မရှေွ့ဆုရံမးမမေ်းခဲသ့ည့ ်CDM ေငွပ်ါဝငသ်မူျားအရေမဖင့ ်ဤလှုပရ်ှားမှုေငွပ်ါဝငန်ိငုရ်ေအ်ေကွ ်စေိရ်ခါ်မှု 
ကကီးများကိုကကုံရေွ့ခဲ့ရရကကာင်း ရမပာမပခဲ့သည်။ အထူးသမဖင့် ဤလှုပ်ရှားမှုေွင်ပါဝင်ရေ် ဆုံးမဖေ်မခင်းသည် ၎င်း 
ေို့အေွက် အသက်အန္တရာယ်ရှိရသာ အကျ ိုးဆက်များကိုကကုံရေွ့ရနိုင်ရကကာင်း ရှင်းလင်းစွာသိရှိထားပပီးမဖစ် 
သည်။ CDM လှုပ်ရှားမှုေွင် ပါဝင်သူများအရေမဖင့် စားဝေ်ရေရရးအခက်အခဲများ၊ ပိုမိုများမပားလာသည့် ပိေ်ပင် 
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ကေ့်သေ်ချက်များအမပင် ၎င်းေို့ကိုယ်ေိုင် သို့မဟုေ် မိသားစုဝင်များအရေမဖင့် စစ်ရကာင်စီ၏ဖမ်းဆီးမခင်းနှင့် 
ေိုက်ခိုက်မခင်းကို ခံရနိုင်ရချရှိရသာ ပခိမ်းရမခာက်မှုများကိုလည်း ရင်ဆိုင်ခဲ့ကကရသည်။

  (၁) အာဏာပိုင်များ၏ဖိအားရပးမှုများ

CDM လှုပရ်ှားမှုေငွ ်ပါဝငသ်မူျားအရေမဖင့ ်ဤလပုရ်ှားမှုေငွပ်ါဝငသ်ည့ ်အရောအေငွ်းနငှ့ ်ပါဝငရ်ေဆ်ုံးမဖေပ်ပီး 
ရောကပ်ိငု်းေငွ ်အာဏာပိငုမ်ျား၏ဖအိားရပးမှုများကိ ုခစံားခဲက့ကရသည။် CDM လှုပရ်ှားမှုေငွ ်ပါဝငသ်အူများစအု 
ေွက် ေရားဝင်အလုပ်ထွက်မခင်းမှာ ခက်ခဲသရယာင်ရှိရသာ်လည်း ၎င်းေို့ောဝေ်ထမ်းရဆာင်ရေသည့် ဌာေအ 
လိုက်အရပါ်မှုေည်၍ အရမခအရေကွဲမပားသည်။

KHRG မှ ရေွ့ဆုံရမးမမေ်းခဲ့သူများ၏ရမပာမပချက်အရ အထူးသမဖင့် ရဲနှင့်စစ်သားများသည် ၎င်းေို့သက်ဆိုင်ရာ 
ဌာေ၏ ခွင့်မပုချက်မရပဲရာထူးမှ နှုေ်ထွက်သည့်အခါေွင် အန္တရာယ်ပိုများရကကာင်း ရမပာမပခဲ့သည်။ ၎င်းေို့အား 
ဖမ်းမိပါက အလွေ်ဆိုးရွားသည့် မပစ်ေဏ်ရပးမခင်းများ ကကုံရနိုင်ပါသည်။ သို့ရသာ်လည်း ရမးခွေ်းရမဖကကားသူ စစ် 
ရကာင်စီ၏ ရဲနှင့်စစ်ေပ်ဌာေများအရေမဖင့် CDM လှုပ်ရှားမှုေွင် မပါဝင်မီ ေရားဝင်အလုပ်ထွက်စာေင်နိုင်မခင်း 
မရှပိါ။ ဘေိ-်ထားဝယခ်ရိငု၊် ခစ---ရေသ၊ ခအ---ရစဲခေ်းမ ှအလပုထ်ကွစ်ာမေငရ်ေ ်ရရွးချယခ်ဲသ့ည့ ်ေရုမဲှူးမဖစ ်
ရသာ ရမာငဗ်---က ဤသိုရ့ငှ်းမပခဲသ့ည။် “ကျွေရ်ောအ်လပုထ်ကွစ်ာမေငခ်ဲဘ့ူး။ မေလ်မှာ ကျွေရ်ောေ်အီေိငု်း 
ပ ဲCDM မှာဝငပ်ါခဲေ့ယ။် ေကယလ်ို ့ထကွစ်ာေငရ်င ်ကျွေရ်ောေ်ိုအ့ေကွ ်ပိပုပီးအန္တရာယမ်ျားလမိ့မ်ယ။်” ထကွ ်
စာေငမ်ခင်းသည ်စစရ်ကာငစ်၏ီ ရနဲငှ့စ်စသ်ားေပဖ်ွဲ့ဝငမ်ျားအား CDM လှုပရ်ှားမှုေငွပ်ါဝငန်ိငုရ်ေ ်အဟေ့်အေား 
မဖစရ်စသည။် စစရ်လယာဉစ်က ်မပငဝ်ေထ်မ်းေစဦ်းမဖစရ်သာ ရမာငဆ်---က ၎င်းအရေမဖင့ ်အရမခအရေကိသုသိည့ ်
အေွက် ထွက်စာမေင်ခဲ့ရကကာင်း “သူေို့က ကျွေ်ရော်ေို့ကိုသွားခွင့်ရပးမှာမဟုေ်ဘူး။” ဟုရမပာခဲ့သည်။ ရခိုင် 
မပည်ေယ်မှ ရဲအရာရှိေစ်ဦးမဖစ်ရသာ ေပ်ကကပ်ဦးအေ---က “ကျွေ်ရော်ရော့မေင်ခဲ့ဘူး။ ေကယ်လို့ထွက်စာ 
ေင်ခဲ့ရင် ေီကိုရောင်လာလို့ရမှာမဟုေ်ဘူး။” ဟု  ရမပာခဲ့သည်။

KHRG ၏သေင်းအချကအ်လကမ်ျားအရ အငေ်ာဗျူးရမဖဆိခုဲသ့ည့ ်ရေဲပသ်ားရလးဦးသည ်ရာထူးမမှထကွခ်ွာမ ီ
ထကွစ်ာချေထ်ားခဲပ့ပီး ၎င်းေိုရ့လးဦးထမဲ ှနစှဦ်းသာလျှင ်CDM လှုပရ်ှားမှုေငွ ်ပါဝငမ်ညမ်ဖစရ်ကကာင်း ရမပာမပခဲသ့ည။် 
ရနဲငှ့စ်စသ်ားများမှာ ၎င်းေိုအ့ရေမဖင့ ်ထကွစ်ာေငသ်ညမ်ဖစရ်စ၊ မေငသ်ညမ်ဖစရ်စ အချေိအ်ေိငု်းအောေစခ်အုထ ိ
ောဝေမ်ပှျကက်ကွပ်ါက ၎င်းေိုအ့ား ေပရ်မပးအမဖစသ်ေမ်ေှပ်ါသည။် ရကာေ့ရပိမို့ေယမ် ှရအဲရာရှေိစဦ်းမဖစပ်ပီး 
ထကွစ်ာေငမ်ခင်းမရှသိည့ ်ရစာအဝ---က ဤသိုရ့ငှ်းမပခဲသ့ည။် “ေကယလ်ို ့ရအဲရာရှေိစဦ်းအရေေဲ့ ရကရ်ပါင်းနစှ ်
ဆယ်အလုပ်ပျက်ရင် သူ့ကိုေပ်ရမပးရဲအရေေဲ့ သေ်မှေ်ေယ်။”

ပညာရရးဝေ်ထမ်းများက ၎င်းေို၏့နှုေ်ထွကမ်ခင်းနှင့ပ်ေ်သက်၍ ကကုေံွ့ရသညစ်ေိရ်ခါ်မှုအေည်းငယက်ိ ုရဖာမ်ပ 
ခဲပ့ပီး KHRG မရှေွ့ဆုရံမးမမေ်းခဲသ့ည့ ် ရကျာင်းဆရာအများအမပားမှာ CDM လှုပရ်ှားမှုေငွပ်ါဝငရ်ာ၌ ထကွစ်ာေင ်
မခင်းမရှခိဲရ့ပ။ ေူးပလာယာခရိငု၊် ရဝါ်ရရ့ပမို့ေယ၊် ေဥ---ရကျးရွာအပုစ်၊ု ေဥ---ရကျးရွာမ ှမလူေေ်းမပရကျာင်းဆရာ 
ရမာင်အေ---က ၎င်း၏ရကျးရွာေွင် မည်သူမျှထွက်စာေင်မခင်းမရှိရကကာင်း ေင်မပခဲ့သည်။ ေူးပလာယာခရိုင်၊ 
နိုေ့ရကာပမို့ေယ၊် င်္ဗ---ရကျာင်းမ ှရကျာင်းအပုမ်ဖစသ် ူရစာအက---ကလည်း ထကွစ်ာမေငခ်ဲသ့ည့အ်ရကကာင်း 
ကိဤုသိုရ့ငှ်းမပခဲသ့ည။် “CDM လှုပရ်ှားမှုဆိေုာက စစေ်ပရ်ဲ့အမေိ့ရ်ေကွိ ုမငင်းဆေေ်ာမဖစေ်ယ၊် ပပီးရောက့ျွေ ်
ရော်ေို့ ယာယီအလုပ်ရပ်ေားထားောေဲ့ သရဘာရပါ့။ ကျွေ်ရော်ေို့က အလုပ်ထွက်လိုက်ောမဟုေ်ဘူး။ 
ေါရကကာင့် ကျွေ်ရော်ေို့အလုပ်ထွက်စာေင်စရာ အရကကာင်းမရှိဘူး။” KHRG မှ ရေွ့ဆုံရမးမမေ်းခဲ့သည့် CDM 
လှုပရ်ှားမှုေငွပ်ါဝငသ် ူရကျာင်းဆရာမေစဦ်းက သမူအရေမဖင့ ်ဤလှုပရ်ှားမှုေငွပ်ါဝငလ်ိပုါက ထကွစ်ာေငခ်ိငု်း 
သညဟ်ရုမပာမပပပီး အမခားဆရာရကျာင်းေစဦ်းကိလုည်း ၎င်းအရေမဖင့ ်ဤလှုပရ်ှားမှုေငွ ်ဆကလ်ကပ်ါဝငရ်ေပါက 
အလုပ်ထွက်ရမည်မဖစ်ရကကာင်း ရမပာမပခဲ့ပါသည်။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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ပညာရရးဝေထ်မ်းများအရေမဖင့ ်CDM လှုပရ်ှားမှုေငွ ်ပါဝငန်ိငုမ်ခင်းမရှရိစရေအ်ေကွ ်ဌာေအေငွ်းရှ ိအာဏာပိငုမ်ျား 
၏ ဖိအားရပးမခင်းကို ကကုံရေွ့ကကရသည်။ ရေ်ကုေ်ေိုင်း၊ ဘဥ---ရကျးရွာမှ ရကျာင်းအရထွရထွဝေ်ထမ်းေစ်ဦး 
မဖစ်သည့် ဦးခ---က ဤကဲ့သို့ရမပာမပခဲ့သည်။ “သူေို့က ကျွေ်ရော်ေို့ကို CDM မှာမပါဖို့ေဲ့ အလုပ်မပေ်လာလုပ်ဖို့ 
ရမပာေယ။် ကျွေရ်ောေ်ိုမ့သိားစဝုငရ်ေကွိလုည်း သေူိုက့ဖအိားရပးပပီး ကျွေရ်ောေ်ိုအ့ကျ ိုးအေကွ ်အရကာင်း 
ဆုံးကိလုပုရ်ပးရေေယလ်ို ့ရမပာေယ။်” ထိုအ့မပင ်CDM လှုပရ်ှားမှုေငွမ်ပါဝငရ်ေ ်ဖအိားရပးခရံသည့သ်၏ူ ဆရာမ 
မဖစ်သူအရကကာင်းကိုလည်း ရမပာခဲ့သည်။ “သူမက ရချးရငွေချ ို ့ယူထားေဲ့အေွက် ရကျာင်းအုပ်ကကီးက သူ့ကိုဖိ 
အားရပးပပီး‘ အရကကးရေအွကေုမ်ပေဆ်ပရ်မယလ်ို’့ ရမပာေယ။်” “ရကျာင်းအပုက်ကီးက သူ့ကိအုဆကမ်မပေဆ်က ်
သွယ်ရေရော့သူလည်း CDM ကရေ Non-CDM ကို မပေ်ရမပာင်းရေယ်။” ဟု ထပ်ရမပာမပခဲ့သည်။ ဤအရမခအရေ 
သည ်ထူးမခားသည့အ်ရမခအရေမဟေုပ်ါ။ မမေမ်ာနိငုင်မံ ှရကျာင်းဆရာ/ဆရာမများသည ်ပညာရရးဌာေမရှချး ရင ွ
ယထူားသည့အ်ေကွ ်ယခအုချေိေ်ငွ ်ထိရုချးရငမွျားအား မပေလ်ညရ်ပးအပရ်ေအ်ေကွ ်၎င်းေိုအ့ထကအ်ရာရှမိျား 
၏ ပခိမ်းရမခာက်မှုကို ခံရေကကရသည်။

ဘားအံပမို့မှ ရကျာင်းဆရာေစ်ဦးက ရေသခံအာဏာပိုင်များထံမှ ဖိအားများသည်လည်း ရကျာင်းဆရာ/ဆရာမ 
များအား CDM လှုပရ်ှားမှုေငွ ်မပါဝငန်ိငုရ်စရေ ်ဟေ့ေ်ားလျကရ်ှရိကကာင်း သိုမ့ဟေု ်အစပိငု်းေငွပ်ါဝငရ်သာလ်ည်း 
ရောက်ပိုင်းေွင် ထိုလှုပ်ရှားမှုမှနှုေ်ထွက်ရစရကကာင်း ရမပာခဲ့သည်။ “သူေို့ CDM မှာပါလာရအာင် ကျွေ်ရော်ေို့ 
ကကိုးစားခဲ့ရပမယ့် ေချ ို ့လူရေွက စစ်ရကာင်စီအာဏာပိုင်ရေွရဲ့ ဖိအားရေွရကကာင့် ေမခားေဖက်ကိုရရာက် 
သွားေယ်။ ဥပမာအားမဖင့် ရကျာင်းေစ်ရကျာင်းမှာ ရကျာင်းဆရာ ၃၀ ရှိေယ်ဆိုရင် ၁၈ ရယာက်ပဲ CDM မှာပါ 
ေယ။် စစရ်ကာငစ်ရီဲ့အာဏာပိငုရ်ေဆွကီ ေါမမှဟေု ်သေူိုက့ကုရံေဲေ့မခားအခကအ်ခရဲေရွကကာင့ ်ဖအိားရေမွျား 
ေယ်ဆိုရင် ၁၈ ရယာက်မှာ ၁၇ ရယာက်က CDM မလုပ်ေဲ့အဖွဲ့ထဲကို မပေ်ပါသွားရရာ။”

ကျေ်းမာရရးဝေ်ထမ်းများသည် CDM လှုပ်ရှားမှုေွင် ပါဝင်သည့်အေွက် စစ်ရကာင်စီ၏ပစ်မှေ်ထားမခင်းနှင့် 
ပခိမ်းရမခာက်မခင်းများကို ခံစားကကရသည်။54 အမှေ်အားမဖင့်ဆိုရလျှင် KHRG မှ ရေွ့ဆုံရမးမမေ်းခဲ့သူများထဲေွင် 
ကျေ်းမာရရးဝေထ်မ်းအေည်းငယသ်ာ ပါဝငသ်ည။် အဘယရ်ကကာင့ဆ်ိရုသာ ်အများစမုှာ ၎င်းေို၏့လုခံခုရံရးအေကွ ်
စိုးရမိသ်မဖင့ ်ရေွ့ဆုရံမးမမေ်းမခင်းကိ ုမငင်းဆေက်ကသည။် ထိုအ့ေကွရ်ကကာင့ ်KHRG အရေမဖင့ ်ကျေ်းမာရရးဝေထ်မ်း 
များ၏ နှုေထ်ကွမ်ခင်းနငှ့ပ်ေသ်ကပ်ပီး သေင်းအချကအ်လကအ်ေည်းငယသ်ာ ရရှခိဲသ့ည။် KHRG မရှေွ့ဆုရံမး 
မမေ်းခဲသ့ည့ ်ကျေ်းမာရရးဝေထ်မ်းေစဦ်းက သမူအရေမဖင့ ်CDM လှုပရ်ှားမှုေွငပ်ါဝငရ်သာလ်ည်း အလပုမ်နှှုေ်ထကွ ်
ခဲမ့ခင်းမရှရိကကာင်း ရမပာခဲသ့ည။် သိုရ့သာလ်ည်း ရေသခအံာဏာပိငုမ်ျားက သမူနငှ့ ်သမူ၏လပုရ်ဖာက်ိငုဖ်ကမ်ျားအား 
အလုပ်မပေ်ဝင်ရေ်အေွက် ဖိအားရပးခဲ့သည်။ CDM လှုပ်ရှားမှုေွင် ပါဝင်ပပီးသည့်ရောက် သူမ၏အထက်အရာရှိ 
ေစ်ဦးမှ သူမနှင့် CDM ေွင်ပါဝင်သည့် အမခားသူများအား ရုံးေွင်ကျေ်ခဲ့သည့်ပစ္စည်းများအား မပေ်ယူရေ်ဖုေ်းမဖင့် 
ဆက်သွယ်ခဲ့ပပီး ေစ်ချေိ်ေည်းမှာပင် အလုပ်မပေ်ဝင်ရေ်လည်း ဖိအားရပးခဲ့သည်။ “ကျွေ်မေို့ ကိုယ့်ပစ္စည်းရေွ 
ကိယုမ်ပေယ်မူှာကိသုေိာေဲ့ သေူိုက့အဲေ့ါရေအွားလုံးကိ ုအခေ်းေစခ်ထုမဲှာထည့ပ်ပီး ရသာခ့ေထ်ားလိကုေ်ယ။် 
[…]ပပီးရော့ ကျွေ်မေို့အလုပ်မပေ်ဝင်မှပဲ ေံခါးရသာ့ရပးမယ်လို့ရမပာေယ်။”

အရထရွထအွပုခ်ျုပရ်ရးဦးစီးဌာေမ ှဝေထ်မ်းအများအမပား၏ရေရာေငွ ်စစရ်ကာငစ်မီခှေ့အ်ပသ်ည့ ်အာဏာပိငုမ်ျား 
နငှ့ ်အစားထိုးခဲရ့သာလ်ည်း အမခားဝေထ်မ်းများမှာ နှုေထ်ကွရ်ေအ်ေကွ ်ကကိုးပမ်းရာေငွ ်အခကအ်ခမဲျားကကုရံေွ့ 
ခဲရ့သည။် ခလယလ်ွထီခူရိငု၊် မူးပမို့ေယ၊် ခမ---ရကျးရွာအပုစ်၊ု ကဝ---ရကျးရွာမ ှရကျးရွာအပုစ်မုှူး ရစာပ---က 
သူ့အရေမဖင့ ်အလပုစ်ာချုပသ်ကေ်မ်းကေုဆ်ုံးမည့ ်၂၀၂၁ ခနုစှ၊် မေလ်ေငွ ်ေရားဝငန်ှုေထ်ကွရ်ေ ်မပငဆ်ငထ်ား 

54 ဧရာဝေီမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Myanmar Medics in Hiding as Regime Targets Hospital-Led 
Disobedience Movement,”; နှင့် ဧရာဝေီမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီလေွင် ထုေ်ရဝရသာထုေ်ရဝရသာ “Myanmar Junta Charges 
and Arrests Striking Doctors and Senior Medical Staff,”ေွင်လည်းကကည့်ပါ။

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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ခဲသ့ည။် ရကျးရွာအပုစ်မုှူးများမှာ အရထရွထအွပုခ်ျုပရ်ရးဌာေ၏ အဖွဲ့ဝငမ်ျားမဟေုပ် ဲရရွးရကာကခ်ဝံေထ်မ်းများ 
မဖစ်ကကသည်။55 စစ်ရကာင်စီသည် ဤရာထူးများအေွက် ေစ်ဦးချင်းစီကို ရရွးချယ်ခေ့်အပ်ခဲ့သည်။ ရကျးရွာအုပ် 
စုမှူးအရေမဖင့် နှုေ်ထွက်ပိုင်ခွင့်ရှိရသာ်လည်း စစ်ရကာင်စီမှ ထိုသို့နှုေ်ထွက်မခင်းကို မငင်းပယ်ခဲ့သည်။ ရစာပ--
-က KHRG အား ဤသို့ရမပာခဲ့သည်။ “ကျွေ်ရော်ရဲ့ ရကျးရွာအုပ်စုမှူး ငါးနှစ်သက်ေမ်းကာလဟာ ေီမေ်လမှာ 
ကေုမ်ှာမဖစေ်ယ။် ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် မေလ် ၁၂ ရကရ်ေ့ေေု်းက NLD အေငွ်းရရးမှူးက ကျွေရ်ောေ်ိုဆ့ကီိစုာပိုေ့ယ။် 
အဲ့ေီစာထဲမှာ ကျွေ်ရော်ေို့ေီရာထူးကရေ နှုေ်ထွက်လို့ရေယ်လို့ ရရးထားေယ်။ ကျွေ်ရော်ေို့အလုပ်အေွက် 
ရကျးဇူးေင်ရကကာင်းလည်း ပါေယ်။ သူက မေက်ပိုင်းမှာ ကျွေ်ရော်ေို့ဆီကိုစာပို့ေယ်။ ညရေကျရော့ NLD 
အေငွ်းရရးမှူးက စာကိမုပေရ်ေုသ်မိ်းရကကာင်း ဖေု်းဆကေ်ယ။် ရောကေ်စရ်ကမ်ေကက်ျရော ့စာရဲ့ရခါင်းစဉမ်ှာ 
အရထရွထအွပုခ်ျုပရ်ရးဌာေကရေ ေစကဆိပုပီး ရမပာင်းသွားပပီးရော ့ကျွေရ်ောက်ိ ုယာယရီကျးရွာအပုစ်မုှူးအရေေဲ့ 
ခေ့်ေယ်ဆိုပပီး မပေ်ပါလာေယ်။”

  (၂) မပစ်ေဏ်ရပးမခင်းနှင့်ဖမ်းဆီးထိေ်းသိမ်းမခင်း

CDM လှုပ်ရှားမှုေွင် ပါဝင်သူများအရေမဖင့် ဤလှုပ်ရှားမှုေွင်ပါဝင်သည့်အေွက် ဖမ်းဆီးထိေ်းသိမ်းခံရမခင်းနှင့် 
အမခားမပစေ်ဏရ်ပးမခင်းများကိ ုကကုရံေွ့ခဲရ့ကကသည။် လုခံခုရံရးေပဖ်ွဲ့ဝငမ်ျားအရေမဖင့ ်CDM လှုပရ်ှားမှုေငွပ်ါဝင ်
ပါက အထူးသမဖင့် မပစ်ေဏ်နှင့်ဖမ်းဆီးထိေ်းသိမ်းမခင်းများကို ခံရနိုင်ရချမမင့်မားသည်။ ရဲဝေ်ထမ်းေစ်ဦးမှ “ကျွေ် 
ရောေ်ိုရ့ေဲပဖ်ွဲ့မှာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းရေရွှေိယ။် ေကယလ်ို ့ရရဲေကွ CDM လှုပရ်ှားမှုမှာပါဝငလ်ို ့အဖမ်းခရံ 
မယ်ဆိုရင် ရထာင်ချခံရမယ်။” ဟုရှင်းမပထားပါသည်။ ရလရကကာင်းရဲေပ်ဖွဲ့မှ ေပ်ကကပ်ေစ်ဦးကလည်း “ကျွေ် 
ရော်ေို့က ရဲေပ်ဖွဲ့ကဝေ်ထမ်းရေွဆိုရော့ ကျွေ်ရော်ေို့ဌာေက လက်ေက်ကိုင်ေဲ့ဌာေမဖစ်ေဲ့အေွက် ေမခား 
ဝေထ်မ်းရေေွဲ့မေဘူူး။ ကျွေရ်ောေ်ိုေ့စရ်ကပ်ျကက်ကွေ်ာေဲ့ သေူိုထ့ေုထ်ားေဲ ့ရေဲပဖ်ွဲ့စည်းကမ်းထေိ်းသမိ်း 
ရရးဥပရေေဲ့အည ီကျွေရ်ောေ်ိုက့ိရုေွ့ောေဲ့ဖမ်းလမိ့မ်ယ။်” ၎င်းေိုအ့ရေမဖင့ ်ေပရ်မပးရမဲျားဟ ုသေမ်ေှခ်ရံမခင်း 
သိုမ့ဟေု ်“နိငုင်ံရ့ေသ်မူျား” အမဖစ ်သေမ်ေှခ်ရံနိငုပ်ပီး ၎င်းေိုအ့ေကွမ်ပစေ်ဏမ်ှာ ရထာငခ်ျခရံမခင်းအမပင ်ညဉှ်း 
ပမ်းနှပိစ်ကမ်ခင်း သိုမ့ဟေု ်အဓမ္မအစရဖျာကခ်ရံမခင်းများကိပုါ ကကုရံေွ့ရနိငုသ်ည။် အာဏာသမိ်းမှုမေိငုမ်ကီပင ်
စစ်ေပ်မှ ေပ်ရမပးများအေွက် အမမင့်ဆုံးရထာင်ေဏ်ကို နှစ်နှစ်မှငါးနှစ်အထိ ေိုးမမင့်ခဲ့သည်။56

စစ်ရကာင်စီ၏စစ်ဝေ်ထမ်းများသည်လည်း CDM လှုပ်ရှားမှုေွင်ပါဝင်ပါက အလားေူဖမ်းဆီးမခင်း သို့မဟုေ် 
မပစေ်ဏရ်ပးမခင်းကိ ုကကုရံေွ့ရနိငုသ်ည။် ရလေပမ် ှစစရ်လယာဉစ်ကမ်ပငဝ်ေ်ထမ်းေစဦ်းက “ေကယလ်ို ့ေပမ် 
ရောရ်ခါင်းရဆာငရ်ေ ွထကွရ်မပးေယဆ်ိရုင ်သေူိုရ့ေ ွငါးနစှရ်ထာငေ်ဏခ်ျမေှခ်ရံမယ။် ေါရပမယ့ ်ေအီချေိမ်ှာ 
ထကွရ်မပးရငရ်ော ့ရထာငေ်ဏက်ေထီကပ်ိပုပီးကကာမယ။် ဘာရကကာင့လ်ဆဲိရုော ့ေကီာလအေငွ်းမှာ မပစေ်ဏက်ိ ု
သေူိုက့ကိုကသ်လိ ုရမပာင်းလိကုပ်ပ။ီ သေူိုရ့ေအွရေေဲ့ ကျွေရ်ောေ်ိုက့ိပုစသ်ေန်ိငုသ်လိ ုလပုခ်ျငသ်လိလုပုန်ိငုေ်ယ။် 
ေီအချေိ်မှာ သူေို့ကကိုက်သလိုလုပ်နိုင်ေယ်။”

CDM လှုပရ်ှားမှုေငွပ်ါဝငသ်မူျားအား ဖမ်းဆီးရမပိါက မပင်းထေသ်ည့ ်မပစေ်ဏမ်ျားချမေှသ်ည့အ်ေကွ ်ထိလုှုပရ်ှား 
မှုေငွပ်ါဝငရ်သာ ရေွ့ဆုရံမးမမေ်းခဲသ့ည့ ်လုခံခုရံရးေပဖ်ွဲ့ဝငမ်ျားအားလုံးမှာ မမိေိို၏့ရေရပမ်ျားမ ှထကွရ်မပးေမိ်း 
ရရှာငရ်ေရကကသည။် ရဖရဖာဝ်ါရလီကေုေ်ငွ ်ပါဝငလ်ာသည့ ်အရာရှေိစဦ်းက “CDM မှာ ကျွေရ်ောဝ်ငပ်ါေေု်းက 
အဲေ့ရီေ့ညမှာပ ဲသေူိုက့ ကျွေရ်ောက်ိဖုမ်းဖိုရ့ရာကလ်ာကကေယ။် ရဖရဖာဝ်ါရလီ ၂၃ ရကရ်ေ့မှာဘေု်းကကီးရကျာင်း 
ေစ်ရကျာင်းမှာ ကျွေ်ရော်ပုေ်းရေခဲ့ေယ်။ ကျွေ်ရော်ကိုဖမ်းဖို့ သူေို့အဲ့ေီကိုရရာက်လာေယ်။ လူရေွက 

55 Myanmar Now ေငွအ်လပုလ်ပုရ်ေသည့ ်Chan Thar and Nyan Hlaing Lin မ ှ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ဇေေ်ဝါရလီေငွထ်ေုရ်ဝရသာ “Tatmadaw 
‘imposes harsher punishments’ for desertion as more military medics abandon their posts,” ေွင်ကကည့်ပါ။

56 Myanmar Now ေငွအ်လပုလ်ပုရ်ေသည့ ်Chan Thar and Nyan Hlaing Lin မ ှ၂၀၂၁ခနုစှ၊် ဇေေ်ဝါရလီေငွ ်ထေုရ်ဝရသာ “Tatmadaw 
‘imposes harsher punishments’ for desertion as more military medics abandon their posts,” ေွင်ကကည့်ပါ။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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ကျွေ်ရော်ရဲ့လုံခခုံရရးအေွက် စိုးရိမ်လို့ ကရင်မပည်ေယ်[ေူးသထူခရိုင်] ဘားအံကို ပို့လိုက်ေယ်။” ရောအူးခရိုင်၊ 
သံရောင်ကကီးပမို့ေယ်မှ အရာရှိေစ်ဦးက “ကျွေ်ရော်အရေေဲ့ CDM မှာပါဖို့ ရစာင့်ရေောကကာပပီ။ ကျွေ်ရော်က 
ရခါင်းရဆာငရ်ေေွဲ့ အေီးကပရ်ေပပီး သေူိုအ့ေကွ ်အလပုလ်ပုရ်ရော ့ပထမရောမ့ပါနိငုခ်ဲဘ့ူး။” ရခိငုမ်ပညေ်ယ၊် 
အဌ---ပမို့မှ ဘားအံခရိုင်သို့ ထွက်ရမပးေိမ်းရရှာင်လာသည့် ေုေပ်ကကပ်ေစ်ဦးက အလားေူအရမခအရေကို 
ရမပာမပခဲ့သည်။ “စစ်ေပ်ကအာဏာသိမ်းရော့ ကျွေ်ရော်လုံးဝအလုပ်မလုပ်ချင်ရော့သလို ခံစားရေယ်။ ကျွေ် 
ရော် CDM မှာမပါခင် အရမခအရေရစာင့်ကကည့်ရသးေယ်။ CDM အရကကာင်းကကားကေည်းက ကျွေ်ရော်အရမ်း 
ပါချင်ေယ်၊ ေါရပမယ့် အဲ့လိုလုပ်ဖို့အခွင့်မရခဲ့ဘူး။”

KHRG နငှ့ ်စကားရမပာခဲသ့ည့ ်ရအဲရာရှေိစဦ်းက ၎င်းအရေမဖင့ ်CDM လှုပရ်ှားမှုေငွပ်ါဝငခ်ဲသ့ည့အ်ေွက ်ေပရ်င်း 
မှူးမှသူ့အားဖမ်းဆီးရေ် ကကိုးပမ်းခဲ့ပုံနှင့် လူမှုကွေ်ယက်အားအသုံးမပုပပီး ၎င်းအားထိေ်းချုပ်ရေ်ကကိုးစားခဲ့ပုံနှင့် 
ပေ်သက်ပပီး ရမပာမပခဲ့သည်။

ရဲအရာရှိအများအမပားက ၎င်းေို့အရေမဖင့် CDM လှုပ်ရှားမှုေွင်ပါဝင်ရေ် ရဆွးရနွးပါက အထက်အရာရှိများသိရှိ 
သွားမည်ကို ရကကာက်ရွံ့ကကသည်။ ရဲအရာရှိေစ်ဦးအား ၎င်းအရေမဖင့် ဤအရကကာင်းနှင့်ပေ်သက်ပပီး ၎င်း၏လုပ် 
ရဖာက်ိငုဖ်ကန်ငှ့ ်ရဆွးရနွးမခင်းရှမိရှရိမးသည့အ်ခါေငွ ်သကူ “ဟင်အ့င်း၊ ကျွေရ်ောေ်ိုအ့ဲလ့ိမုလပုဘ်ူး။ ေါရပမယ့ ်
ကျွေ်ရော်ေို့ရဲဌာေမှာ CDM ဝင်ဖို့ကိစ္စေဲ့ပေ်သက်ပပီးရော့ မရဆွးရနွးရဲဘူး။ ဘာရကကာင့်လဲဆိုရော့ ကျွေ်ရော် 
ေိုလ့ည်း ေရယာကေ်ဲ့ေရယာက ်သေထိားရေရေယ။် ဌာေထကဲဝေထ်မ်းရောရ်ောမ်ျားများက CDM မဝငခ်ျင ်
ကကဘူး။ ကျွေရ်ောေ်ိုလ့ည်း ေကီစိ္စေဲ့ပေသ်ကပ်ပီး အချင်းချင်းမရဆွးရနွးရဘဲူး။” အမခားရမးခေွ်းရမဖကကားသေူစဦ်း 
က “ကျွေ်ရော်ေို့အချင်းချင်း ကကိုေင်ပပီးမရဆွးရနွးဘူး။ ကျွေ်ရော်ေို့ရကာ်ဖီအေူေူရသာက်ရင်လည်း 
ေီအရကကာင်းမရဆွးရနွးဘူး။ ေါရပမယ့် အခုမှသာရဲရေွ CDM ဝင်ေဲ့အရကကာင်းရမပာော။ […]ကျွေ်ရော်ေို့ရေွ 
အချင်းချင်းရမပာမဖစေ်ယ။် ေကယလ်ို ့မင်းလပုခ်ျငေ်ယဆ်ိရုင ်လပုန်ိငုေ်ယ။် ကျွေရ်ောက်ရော ့အရမခအရေကိ ု
ရစာင့က်ကည့အ်ုံးမယလ်ို ့ရမပာထားေယ။် ကျွေရ်ောသ်ွားမယလ်ပုေ်ဲရ့ေ့မှာ မဖစခ်ျငရ်ော ့ကျွေရ်ောေ်ိုရ့ဲ့သွားမယ့ ်
ရက်ရေွက အေူေူပဲ။”

ဤဌာေများသည ်CDM လှုပရ်ှားမှုေငွ ်ပူးရပါင်းပါဝငလ်ိသုည် ့၎င်းေို၏့ဝေထ်မ်းများအား အခကအ်ခမဲဖစရ်စသည။် 
ရမးခေွ်းရမဖကကားသေူစဦ်းက စစေ်ပမ်ဝှေထ်မ်းများအရေမဖင့ ်၎င်းေို၏့ေပစ်ခေ်းများအား စေွ့ခ်ွာခငွ့မ်ရှမိခင်းနငှ့ ်

“ကျွေ်ရော်က ရဖ့စ်ဘွေ်သုံးေယ်။ ကျွေ်ရော်ေဲ့ ကျွေ်ရော်သူငယ်ချင်းကအရမ်းရင်းနှီးရော့ သူေဲ့ရော့အ 
ဆက်အသွယ်ရှိောရပါ့။ ကျွေ်ရော်ေို့အရာရှိက အဲ့ေါကိုသိေယ်။ ေါရကကာင့် ကျွေ်ရော်ေပ်ရင်းမှူးက ကျွေ် 
ရော်သူငယ်ချင်းကို သူ့ရဘးကိုရခါ်ပပီးရော့ မက်ဆင်င်္ျာကေဆင့် ကျွေ်ရော်ကိုရခါ်ခိုင်းေယ်။ ကျွေ်ရော် 
သူငယ်ချင်းက CDM ဝင်ချင်လို့ လာလို့ရလားလို့ မက်ဆင်င်္ျာကရေေဆင့် ကျွေ်ရော်ကိုရမးေယ်။ ေါေဲ့ကျွေ် 
ရောဆ်ကီိမုလာဖိုေ့ဲ့ ကိယုေ်ိငုသ်ွားကကိုရပးမယလ်ို ့ရမပာခဲေ့ယ။် ေါေဲ့သကူ ကျွေရ်ောဘ်ယအ်ချေိအ်ားလလဲို ့
ရမးခဲလ့ို ့ကျွေရ်ောက်လည်း ညရေအားေယလ်ိုရ့မပာခဲေ့ယ။် ပပီးရောသ့ကူ ကျွေရ်ောက်ိအုားေဲအ့ချေိလ်ာ 
ကကိုဖိုေ့ဲ့ သရူစာင့ရ်ေမယ့အ်ရကကာင်းရမပာေယ။် ေါရပမယ့ ်သသူုံးေဲအ့သုံးအနှုေ်းရေကွ သသူုံးရေကျစကားလုံး 
ရေမွဟေုဘ်ူး။ စကားလုံးရေကွ ေည်းေည်းထူးဆေ်းရေေယ။် ေါေဲ့ ကျွေရ်ောလ်ည်းအဲေ့မီှာ စကားရမပာရေ 
ောကသဟူေုမ်ဟေုရ်မးရော ့သကူဟေုေ်ယလ်ို ့မပေရ်မဖေယ။် အဲေ့ရီောက ်သလူိငု်းမသုံးရောဘ့ူး။ နစှမ် ိ
ေစရ်လာကက်ကာရော ့သအူမိသ်ာထသဲွားပပီး ကျွေရ်ောက်ိရုခါ်ပပီးရမပာေယ။် ‘သငူယခ်ျင်း ခေုကစကားရမပာော 
ငါကိယုေ်ိငုပ်။ဲ ေါရပမယ့ ်ငါက့ိအုဲေ့လီိရုမပာခိငု်းေဲအ့ရာရှ ိငါရ့ဘးမှာရှေိယ။် သကူငါက့ိ ုCDM မှာပါမယလ်ိုရ့မပာ 
ခိုင်းေယ်။ ပပီးရင် မင်းကိုဖမ်းမှာ။’ သူေို့က ကျွေ်ရော်ကို ေီလိုပခိမ်းရမခာက်ကကေယ်။”

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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၎င်းေိုအ့ရေမဖင့ ်ေပစ်ခေ်းမထှကွခ်ွာပါက ၎င်းေို၏့အထကအ်ရာရှအိား အရကကာင်းကကားရရကကာင်း ရမပာသည။် 
“သေူိုက့ ကျွေရ်ောေ်ိုက့ိဘုယရ်ောမ့ ှအမပငထ်ကွခ်ငွ့မ်ရပးဘူး။ […]ဘာရကကာင့လ်ဆဲိရုော ့ဝေထ်မ်းရောရ်ော ်
များများ CDM မှာပါဖိုက့ကိုးစားကကေယ။် သေူိုက့ ဝေထ်မ်းရေကွိမုသိားစရုေဆွ ီသွားလညခ်ငွ့လ်ည်း သပိမ်ရပး 
ဘူး။ ေကယ်လို့ ကျွေ်ရော်ေို့အမပင်သွားချင်ေယ်ဆိုရင် သူေို့ကိုအစီရင်ခံရေယ်။” KHRG မှရေွ့ဆုံရမးမမေ်း 
ခဲသ့ည့ ်CDM လှုပရ်ှားမှုေငွပ်ါဝငရ်သာ စစရ်ကာငစ်ရီေဲပဖ်ွဲ့နငှ့ ်စစေ်ပဝ်ေထ်မ်းများအားလုံးမှာ ထိသုို ့ထကွရ်မပးခဲ ့
သမူျားမဖစက်ကသည။် ရောအခူရိငု၊် ရရောရညှပ်မို့ေယ၊် ခဟ---ပမို့မမှီးရထားဌာေေငွ ်ောဝေထ်မ်းရဆာငရ်သာ 
ရဝဲေထ်မ်းေစဦ်းမဖစရ်သာ ရမာငမ်---က “ကျွေရ်ောရ်မပာခဲသ့လိပု ဲသေူိုက့ CDM မှာပါေဲ ့ရအဲရာရှရိေကွိဖုမ်းေယ။် 
[…]ေကယ်လို့ေီလူက CDM မှာပါေယ်ဆိုောသိောေဲ့ သူေို့ကဖမ်းေယ်။ ေါရကကာင့် ကျွေ်ရော်ေို့ထွက်ရမပး 
ပုေ်းရရှာင်ရေယ်။”

CDM လှုပရ်ှားမှုေငွ ်ပါဝငက်ကသည့ ်အမခားအစိုးရဌာေမ ှဝေထ်မ်းများသညလ်ည်း ထိလုှုပရ်ှားမှုေငွ ်ပါဝငသ်ည့အ် 
ေွက် လုံခခုံရရးဆိုင်ရာအန္တရာယ်များကို ကကုံရေွ့ကကရသည်။ ရမလေွင်ရေွ့ဆုံရမးမမေ်းခဲ့ရသာ ဘားအံခရိုင်၊ 
လပူလယ(်လှိုင်းဘွ)ဲပမို့ေယ၊် ဖအ---ရကျးရွာအပုစ်၊ု ဖအ---ရကျးရွာမ ှအစိုးရရကျာင်းဆရာေစဦ်းမဖစသ်ည့ ်ရစာ 
အဗ---က သူနှင့်အမခား CDM လှုပ်ရှားမှုေွင် ပါဝင်သူများ၏ ဖမ်းဆီးထိေ်းသိမ်းမခင်းနှင့်ပေ်သက်ရသာ စိုးရိမ်မှု 
များကိ ုရမပာမပခဲသ့ည။် “ကျွေရ်ောေ်ို ့CDM မှာပါကေည်းက ကျွေရ်ောေ်ိုသ့ေိဲ ့ဘားအမံှာရေေဲ ့ေမခားလရူေ ွ
အဖမ်းခံရောရကကာင့် ကျွေ်ရော်ေို့ရဲ့လုံခခုံရရးေဲ့ပေ်သက်ပပီးရော့ အဓိကစိုးရိမ်ေယ်။ […]သူေို့က CDM မှာ 
ပါေဲအ့ေကွ ်အဖမ်းခရံေယ။် ေချ ို ့ CDM လပုေ်ဲသ့ရူေကွလည်း အထကအ်ရာရှရိေေွဲ့ ရကျာင်းအပုရ်ေရွဲ့ပခမိ်း 
ရမခာကေ်ာခရံေယ။် ဥပမာအားမဖင့ ်CDM မှာပါေဲလ့ရူေကွိ ုအကာအကယွရ်ပးဖို ့ောဝေမ်ယနူိငုဘ်ူးလို ့သေူိုက့ 
ရမပာေယ။်” ခလယလ်ွထီခူရိငုေ်ငွ ်ရေွ့ဆုရံမးမမေ်းခဲရ့သာ ဧရာဝေေီိငု်းမ ှရကျာင်းအပုေ်စဦ်းမဖစသ်ည့ ်ရစာေ- 
--က CDM လှုပ်ရှားမှုေွင်ပါဝင်သူများ အဖမ်းခံရမှုနှင့်ပေ်သက်ပပီး ၎င်း၏စိုးရိမ်မှုကိုရမပာမပခဲ့သည်။ “သူေို့က 
CDM မှာပါလာကကေယ။် ေါရပမယ့ ်ေစကက CDM မှာပါေဲသ့ရူေကွိ ုဖမ်းမယဆ်ိပုပီး ဝေထ်မ်းရေကွိပုခမိ်းရမခာက ်
ေယ်။” အချ ို ့ရသာကိစ္စရပ်များေွင် ဆရာဝေ်များနှင့် ကျေ်းမာရရးဝေ်ထမ်းများသည် ဖမ်းဆီခံရရေ်အေွက် ပစ် 
မေှထ်ားခရံကကသည။် ဘားအပံမို့အမပငဖ်ကရ်ွာေစရ်ွာမ ှသားဖွားဆရာမေစဦ်းက “ေမီှာဆိ ုဆရာဝေရ်ေကွိဖုမ်း 
ဖို့အေွက် ပစ်မှေ်ထားကကေယ်။ အထူးကုဆရာဝေ်ရေွက အဖမ်းခံရောကရေလွှေ်ဖို့အေွက် ပုေ်းရရှာင်ရေရ 
ေယ။် ရဆးရု၊ံ ရဆးခေ်းရေလွည်း ပေ်ိထားရေယ။် ကျွေမ်ရွာကဆရာဝေ်ရေလွည်း CDM မှာပါေယ။် ဝေ်ထမ်း 
ရေွလည်း အဖမ်းမခံရရအာင် ထွက်ရမပးကကရေယ်။”

စစရ်ကာငစ်၏ီ ပခမိ်းရမခာကမ်ခင်းနငှ့ ်လကေ်ေု့မ်ပေမ်ခင်းများသည ်CDM လှုပရ်ှားမှုေငွပ်ါဝငသ်ည့ ်အစိုးရဝေထ်မ်း 
များအေကွ ်အဓကိအေားအဆီးေစခ်မုဖစသ်ည။် ဤအေားအဆီးများသည ်အာဏာသမိ်းမှုေစရ်လျှာက ်CDM 
လှုပရ်ှားမှုေငွ ်ပါဝငလ်ာသမူျားအေကွ ်ဌာေအလိကု ်ကွမဲပားမခားေားသည။် အာဏာသမိ်းပပီးရောက ်အရစာပိငု်းရေ့ 
များေွင် CDM လှုပ်ရှားမှုေွင်ပါဝင်ရေ် အချ ို ့ရသာအစိုးရဝေ်ထမ်းများအေွက် လွယ်ကူခဲ့သည်။ အဘယ်ရကကာင့် 
ဆိရုသာ ်စစရ်ကာငစ်အီရေမဖင့ ်ထိ ုCDM လှုပရ်ှားမှုေငွပ်ါဝငလ်ာသည့ ်ဌာေအသီးသီးမ ှဝေထ်မ်းများနငှ့ ်၎င်းေို၏့ 
မသိားစဝုငမ်ျားအား ဖမ်းဆီးမခင်း၊ ပခမိ်းရမခာကမ်ခင်းနငှ့ ်လကေ်ေု့မ်ပေမ်ခင်းများကိ ုကျယက်ျယမ်ပေ့မ်ပေ့ ်မလပုရ်သး 
သည့်အေွက် မဖစ်သည်။ သို့ရသာ်လည်း အစပိုင်းေွင် လုံခခုံရရးေပ်ဖွဲ့များနှင့် ရဆးဘက်ဆိုင်ရာဝေ်ထမ်းများ 
ေွက် ထိုလှုပ်ရှားမှုေွင်ပါဝင်ရေ် အလွေ်အန္တရာယ်များခဲ့သည်။ ပညာရရးဝေ်ထမ်းများမှာ အစပိုင်းေွင် မပင်းမပင်း 
ထေထ်ေ ်ပစမ်ေှထ်ားခရံမခင်းမရှရိသာလ်ည်း စစရ်ကာငစ်မီ ှရကျာင်းများမပေလ်ညဖ်ငွ့ရ်ေ ်ကကိုးပမ်းသည့အ်ချေိေ်ငွ ်
အဓိကပစ်မှေ်ထား ခံလာကကရသည်။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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  (၃) မိသားစုလုံခခုံရရး

CDM လှုပရ်ှားမှုေငွပ်ါဝငသ်မူျား၏ မသိားစဝုငမ်ျားအား လကေ်ေု ့်မပေရ်ေ ်ပစမ်ေှထ်ားခရံနိငုသ်ည့အ်ေကွ ်အချ ို ့ 
ရသာရမးခေွ်းရမဖကကားသမူျားက ၎င်းေိုမ့သိားစဝုငမ်ျား၏ လုခံခုရံရးနငှ့ပ်ေသ်ကပ်ပီး စိုးရမိက်ကသည။် KNU ထေိ်း 
ချုပ်ေယ်ရမမသို့ ထွက်ရမပးလာသည့် ဘားအံပမို့မှ ကျေ်းမာရရးဝေ်ထမ်းေစ်ဦးက ဤသို့ရမပာသည်။ “စစ်အာဏာ 
သိမ်းမှုကိုဆေ့်ကျင်ပပီး CDM မှာပါေဲ့ ဝေ်ထမ်းရေွအားလုံးက ရလာေ်အရေေဲ့ သူေို့မိသားစုဝင်ရေွအားလုံးရဲ့ 
လုခံခုရံရးပေသ်ကပ်ပီး အန္တရာယရ်ှေိဲအ့ရမခအရေကကားမှာ ထားခဲရ့ေယ။်” ရမးခေွရ်မဖကကားသေူစဦ်း၏ ရမပာကကား 
ချက်အရ “CDM မှာပါေဲ့လူရေွက အဖမ်းခံရဖို့အေွက် ပစ်မှေ်ထားခံရေယ်။ ေါကကျွေ်မေို့အေွက် ပုေ်းရေ 
ရော မပဿောမဟုေ်ဘူး။ ကျွေ်မစိုးရိမ်ောေစ်ခုက သူေို့ရေွ ကျွေ်မမိဘရေွကိုလာပပီး ပခိမ်းရမခာက်မှာကိုပဲ။ 
ကျွေမ်မဘိရေကွိ ုေခခုလုပုသ်ွားမှာ ကျွေမ်ရကကာကေ်ယ။်” ဤအချကသ်ည ်CDM လှုပရ်ှားမှုေွငပ်ါဝငက်ကရသာ 
ရေဲပဖ်ွဲ့ဝငမ်ျားနငှ့ ်စစရ်ကာငစ်စီစေ်ပအ်ရာရှမိျားအေွက ်အဓကိအဟေ့်အေားေစခ်လုည်း မဖစရ်စသည။် စစ ်
ရကာင်စီ၏ စစ်ေပ်အရာရှိများအရေမဖင့် CDM ေွင် မပါဝင်နိုင်သည့် အဓိကအချက်မှာ ၎င်းေို့၏မိသားစုဝင်များ 
အရေမဖင့် လွယ်ကူစွာပစ်မှေ်ထားခံရနိုင်သည့်အေွက်မဖစ်ရကကာင်း စစ်ရကာင်စီ၏ စစ်ေပ်အရာရှိေစ်ဦးက 
KHRG အားရမပာမပခဲ့သည်။ “အမှေ်အေိုင်းရမပာရရင် စစ်ေပ်ထဲကဝေ်ထမ်း ၈၀ ရာခိုင်နှုေ်းရလာက်က စစ်ေပ်ရဲ့ 
အာဏာရှင်စေစ်ကို မကကိုက်ကကဘူး။ ေချ ို ့က CDM မှာပါဖို့အေွက် အေားအဆီးရေွအများကကီးကကုံရေယ်။ 
ဘာရကကာင့်လဲဆိုရော့ သူေို့ရေွ CDM မှာပါရင် ရပးဆပ်ရမှာရေွ အများကကီးပဲ။ ေါရကကာင့် သူေို့ CDM မဝင်နိုင် 
ဘူး။ ေချ ို ့မသိားစဝုငရ်ေကွ စစေ်ပထ်မဲှာပရဲေကကေယ။် ေကယလ်ိုသ့ေူိုသ့ာ CDM မှာပါခဲရ့င ်သေူိုရ့ဲ့မသိားစ ု
ဝငရ်ေအွေကွ ်အရမ်းအန္တရာယမ်ျားေယ။် သေူိုမ့သိားစဝုငရ်ေ ွဘယမ်ှာသွားပေု်းကကမလ။ဲ သေူိုသ့ာ CDM မှာ 
ဝင်ပါရင် သူေို့မိသားစုဝင်ရေွ ဘယ်မှာရေကကမလဲ။ ေါရကကာင့် သူေို့ရေွ CDM မှာမပါလာော။”

CDM လှုပရ်ှားမှုေငွ ်ပါဝငသ်မူျား၏မသိားစဝုငမ်ျားသညလ်ည်း စစရ်ကာငစ်၏ီပခမိ်းရမခာကမ်ှုနငှ့ ်ဖမ်းဆီးခရံမခင်း 
ကို ရရှာင်ရှားရေ်အေွက် ထွက်ရမပးေိမ်းရရှာင်ကကရသည်။ သို့ရသာ်လည်း အချ ို ့ရသာမိသားစုဝင်များအရေမဖင့် 
ထွက်ရမပးေိမ်းရရှာင်နိုင်မခင်း မရှိရသာရကကာင့် CDM လှုပ်ရှားမှုေွင်ပါဝင်သူများအေွက် ၎င်းေို့၏မိသားစု၏ 
လုံခခုံရရးမှာ အဓိကစိုးရိမ်မှုေစ်ခုမဖစ်လာသည်။ CDM လှုပ်ရှားမှုေွင် ပါဝင်သူများအရေမဖင့် လုံခခုံသည့်ရေရာ 
သိုရ့ရာကရ်ေရသာလ်ည်း ၎င်းေို၏့မသိားစဝုငမ်ျားအေကွ ်စိုးရမိမ်ှုများမှာ ဆကလ်ကမ်ဖစရ်ပါ်လျကရ်ှသိည။် မမေ ်
မာနိငုင်ရံေဲပဖ်ွဲ့မ ှအရာရှေိစဦ်းက “ကျွေရ်ောလ်ုခံခုရံရးအေကွ ်စိုးရမိမ်ှုမရှရိပမယ့ ်ကျွေရ်ောမ်သိားစအုေကွ ်
ရော ့စိုးရမိေ်ယ။် ကျွေရ်ောက် အခလုုခံခုေံဲရ့ေရာမှာရှရိေပပ။ီ” ပငမိ်းချမ်းရရးအား မမငှ့ေ်ငရ်ေအ်ေကွ ်အရပဖ်က ်
အဖွဲ့အစည်းေငွ ်အလပုလ်ပုရ်သာ ဧရာဝေေီိငု်း၊ ရမမာင်းမမခရိငု၊် ခေ---ပမို့မ ှရမာငစ်---က သူ့မသိားစအုေကွ ်
စိုးရမိမ်ှုကိ ုရဖာမ်ပခဲသ့ည။် “ဗမာစစေ်ပ ်(စစရ်ကာငစ်)ီရဲ့ လပုရ်ဆာငခ်ျကရ်ေရွကကာင့ ်ကျွေရ်ောလ်ည်း ကျွေရ်ော ်
မသိားစလုုခံခုရံရးအေကွ ်စိုးရမိေ်ယ။် ေကယလ်ို ့သေူိုက့ ကျွေရ်ောက်ိ ုမဖမ်းနိငုဘ်ူးဆိရုင ်ကျွေရ်ောမ်သိားစ ု
ကို ပစ်မှေ်ထားလိမ့်မယ်။ ကျွေ်ရော်အမျ ိုးသမီးကို သူေို့ရေွပခိမ်းရမခာက်ေယ်လို့ကကားေယ်။ ပပီးရော့ ကျွေ် 
ရော်မိသားစုကို ေုက္ခရပးမယ်လို့လည်း ကကားေယ်။”    

အချ ို ့ရသာ အစိုးရဝေ်ထမ်းများသည် ထွက်ရမပးေိမ်းရရှာင်ပပီးမဖစ်ရသာ်လည်း စစ်ရကာင်စီမှ မိသားစုဝင်များကို 
ဖမ်းဆီးသည့အ်ေကွရ်ကကာင့ ်၎င်းေို၏့လပုင်ေ်းခငွသ်ို ့မပေရ်ရာကအ်လပုလ်ပုက်ကရသည။် ဘားအခံရိငု၊် လပူလယ ်
(လှိုင်းဘွဲ)ပမို့ေယ်၊ င်္ဝ---ရကျးရွာအုပ်စု၊ ဖခ---ရကျးရွာမှ ရစာအဥ---က ဤသို့ေင်မပခဲ့သည်။ “CDM မှာပါဝင် 
ေဲသ့ေူချ ို ့က ထကွရ်မပးဖိုက့ကိုးစားေဲအ့ေကွ ်သေူိုရ့ဲ့မဘိရေအွဖမ်းခရံပပီး သေူိုလ့ည်း အလပုမ်ပေလ်ပုရ်ေယ။် 
ေချ ို ့ကလည်း ဖိအားရေွရကကာင့် ထွက်မရမပးနိုင်ကကဘူး။ ဖိအားရပးမှုရေွ အများကကီးရှိေယ်။”

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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  (၄) လုပ်ခလစာနှင့်စားဝေ်ရေရရး

ရမးခေွ်းရမဖကကားသအူများစကု ၎င်းေိုအ့ရေမဖင့ ်CDM လှုပရ်ှားမှုေငွပ်ါဝငပ်ပီးရောကပ်ိငု်း လပုခ်လစာမရရကကာင်း 
ေငမ်ပခဲက့ကသည။် ရလာေအ်ရေမဖင့ ်ထိလုှုပရ်ှားမှုေငွ ်ပါဝငသ်မူျားသည ်စားဝေရ်ေရရးအခကအ်ခမဲျား ကကုရံေွ့ 
လာကကရသည်။ ဥပမာအားမဖင့် ဘားအံပမို့မှရကျာင်းဆရာမေစ်ဦးမဖစ်ရသာ မအစ---က ဤသို့ရမပာခဲ့သည်။ 
“ဟုေ်ေယ်။ ကျွေ်မေို့ စိေ်ရခါ်မှုရေွကကုံရေွ့ရေယ်။ ေကယ်ရော့ အစိုးရဝေ်ထမ်းအားလုံးက လစာရရမယ်၊ 
ေါရပမယ့ ်သေူို ့CDM မှာပါမယဆ်ိရုငရ်ော ့လခရရောမ့ှာမဟေုဘ်ူး။ ေချ ို ့လရူေကွ လခမရပ ဲအသကရ်ငှလ်ို ့
ရရပမယ့် ေချ ို ့ကျရော့ စားဝေ်ရေရရးအခက်အခဲရှိလို့ သူေို့အေွက်မလွယ်ကူဘူး။” မိသားစုဝင်များအား 
မရထာက်ပံ့နိုင်မည်ကို စိုးသည့်အေွက် ဤအရမခအရေကအချ ို့အား CDM လှုပ်ရှားမှုေွင် ပါဝင်မခင်းမှေားဆီး 
ထားသည။် ရေက်ေုေ်ိငု်း၊ ေိကုက်ကီးပမို့ေယ၊် ဘဥ---ရကျးရွာအပုစ်၊ု ဘဥ---ရကျးရွာမ ှအရထရွထရွကျာင်းဝေထ်မ်း 
ေစ်ဦးမဖစ်သူ ဦးခ---က ၎င်း၏ရကျာင်းဆရာမေစ်ဦး ကကုံရေွ့ရရသာ အခက်အခဲကိုရှင်းမပသည်။ “သူက CDM 
မှာပါချငရ်ပမယ့ ်မသိားစအုခကအ်ခရဲှလိို ့သပူါလိုမ့ရဘူး။ ပထမဆုံးအရကကာင်းမပချကရ်ော ့သူ့မသိားစဝုငအ်ားလုံး 
ကို သူ့ရေဲ့လခေဲ့ ရထာက်ပံ့ရလို့ပဲ။”

အချ ို ့ရသာ ရကျးလကရ်ေသများရှိ CDM လှုပ်ရှားမှုေွင်ပါဝင်သူများအရေမဖင့် ကိုယ်ပိုငရ်မမရှိပါက လယ်ယာလုပ် 
ကိငုမ်ခင်း သိုမ့ဟေု ်ေရိစိ္ဆာေရ်မွးမမူမခင်းများမဖင့ ်၎င်းေိုက့ိယုေ်ိငုန်ငှ့ ်မသိားစမုျားအား အေိငု်းအောေခအုထ ိ
ရထာကပ်ံန့ိငုက်ကသည။် ေူးပလာယာခရိငု၊် နိုေ့ရကာပမို့ေယ၊် င်္ဓ---ရကျးရွာအပုစ်မု ှရကျာင်းဆရာမေစဦ်းမဖစရ်သာ 
ရော်အလ---က CDM လှုပ်ရှားမှုေွင် ပါဝင်ပပီးရောက်ပိုင်း သူမအရေနှင့် KHRG အား ဤကဲ့သို့ရမပာခဲ့သည်။ “စိေ် 
ရခါ်မှုရေ ွကျွေမ်ေိုက့ကုရံေွ့ခဲရ့ေယ။် ဘာရကကာင့လ်ဆဲိရုော ့စားဖိုရ့သာကဖ်ို ့အသကရ်မွးဝမ်းရကျာင်းအလပုလ်ပု ်
ရမယ်။ ေါရပမယ့်လည်း ကျွေ်မေို့မငေ်ရသးဘူး။ ရကျးလက်ရေသမှာ အလုပ်လုပ်နိုင်သရရွ့ စားစရာရှိေယ်။ 
ကျွေ်မေို့မှာ လခရော့မရှိရော့ဘူး။ ေါရကကာင့် ကိုယ့်ခွေ်အားေဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်ရရော့မယ်။” အချ ို ့လူများသည် 
စားစရာအသီးအရွက်များ ရရှိရေ်အေွက် ရမမယာရှိရသာ်လည်း လုံရလာက်မှုမရှိရပ။ ရောအူးခရိုင်၊ ရေါ်ဖခို 
(သံရောင်ကကီး)ပမို့ေယ်၊ ဖစ---ရကျးရွာအုပ်စု၊ ခအ---ရကျးရွာမှ အမခားရသာရမးခွေ်းရမဖဆိုသူေစ်ဦးမဖစ်သည့် 
ရကျာင်းဆရာမရောလ်---က ဤသိုရ့ငှ်းမပခဲသ့ည။် “ကျွေမ် CDM မှာပါပပီးောေဲ့ လခမရရောဘ့ူး။ အသကရ်ငှရ်ပ ်
ေည်ဖို့ ကျွေ်မေို့ရဲ့ခခံထဲကထွက်ေဲ့ အသီးအနှံရေွအရပါ်မှာပဲ မှီခိုရေယ်။ ေါရပမယ့် သီးနှံအများကကီး ကျွေ်မေို့ 
မစိုက်နိုင်ဘူး။ ပပီးရော့ အသီးအနှံရေွက ရေးရကာင်းမရဘူး။”

အချ ို ့ CDM လှုပ်ရှားမှုေွင် ပါဝင်သူများက ၎င်းေို့အရေမဖင့် ထိုလှုပ်ရှားမှုေွင်ပါဝင်ရသာ်လည်း လခဆက်လက် 
ရရှိရကကာင်း ရမပာခဲ့သည်။ ဥပမာအားမဖင့် ရေါ်ဖခို(သံရောင်ကကီး)ပမို့ေယ်၊ ဖစ---ရကျးရွာအုပ်စု၊ ခအ---ရွာမှက 
ရကျာင်းဆရာမေစ်ဦးမဖစ်သူ ရော်က---သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၈ ရက်ရေ့၌ CDM လှုပ်ရှားမှုေွင်ပါဝင် 
ခဲ့သည်။ သူမအား လခဆက်လက်ရရှိသလားဟု ရမးသည့်အချေိ်၌ သူမက “ဟုေ်ကဲ့။ ကျွေ်မလခကို ဧပပီလအထိ 
ရရေရသးေယ်။ ရမလမှာလည်း လခရမယ်ထင်ေယ်။” သို့ရသာ်လည်း အလားေူရကျးရွာေွင်ရေထိုင်သည့် 
ရကျာင်းဆရာမေစ်ဦးမဖစ်ရသာ ရော်လ---က လခမရရပ။ လုပ်ခလစာ ဆက်လက်ရရှိမခင်းနှင့်ပေ်သက်ပပီး 
KHRG အရေမဖင့် သေင်းအချက်အလက်မရပါ။ သို့ရသာ်လည်း မဖစ်နိုင်သည်မှာ အချ ို ့ရသာဆရာမများအရေမဖင့် 
လခဆကလ်ကရ်ရှရိေရမခင်းမှာ COVID-19 နငှ့ဆ်ကန်ယွပ်ေ်သကန်ိငုသ်ည။် ထိုအ့မပင ်CDM လှုပရ်ှားမှုေွင ်ပါဝင ်
မခင်းနှင့်ပေ်သက်ပပီး ရေသအေွင်းသေင်းအချက်အလက်မရပးမခင်းရကကာင့်လည်း မဖစ်နိုင်သည်။

အမခားရမးခေွ်းရမဖကကားသမူျားက ၎င်းေိုအ့ရေမဖင့ ်CDM လှုပရ်ှားမှုေငွ ်ပါဝငသ်ညမ်ဖစရ်စ၊ မပါသညမ်ဖစရ်စ လခ 
များရရှကိကသညဟ် ုထကွဆ်ိခုဲက့ကသည။် သိုရ့သာလ်ည်း ၎င်းေို၏့လခများကိ ုမပေသ်ွားယပူါက ဖမ်းဆီးခရံမညက်ိ ု
ေားလညက်ကသည့အ်ေကွ ်ထိလုခများကိမုယရူကဲကရပ။ ေူးပလာယာခရိငု၊် နိုေ့ရကာပမို့ေယ၊် င်္ခ---ရကျးရွာအပုစ်၊ု 
ေစ---ရကျးရွာမ ှရကျာင်းဆရာမေစဦ်းမဖစရ်သာ ရောအ်ဗ---က လခယမူခင်းနငှ့ပ်ေသ်က ်၍သမူ၏စိုးရမိမ်ှုများကိ ု

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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ရမပာမပခဲသ့ည။် “အရငလ်ကရော ့ကျွေမ်ေိုရ့ေယ။် ေါရပမယ့ ်ကျွေမ်ေိုလ့ခ ဆကယ်မူယ ်ဆိရုငလ်ကမ်ေှထ်ိုးရမယ။် 
ေါရကကာင့ ်ကျွေမ်ေိုအ့လပုက်ရေရပေ်ားပပီး အစည်းအရဝးလည်းမေကရ်ောဘ့ူး။ သေူိုရ့ေ ွကျွေမ်ေိုက့ိဖုမ်းမှာ 
လည်း စိုးရိမ်ေယ်။”

အချ ို ့သမူျားမှာ CDM လှုပရ်ှားမှုေငွ ်ပါဝငမ်ခင်းမရှရိသာလ်ည်း စစရ်ကာငစ်မီ ှ၎င်းေိုက့ိ ုလခရပးမခင်းအား ရပေ်ေ့ ်
လိုက်ရကကာင်းနှင့်ပေ်သက်ပပီး KHRG သို့ ရမပာမပခဲ့သည်။ ခလယ်လွီထူခရိုင်၊ မူး(မုေ်း)ပမို့ေယ်၊ ခမ---ရကျးရွာ 
အုပ်စု၊ ကဥ---ရကျးရွာမှ ရကျးရွာအုပ်စုမှူးမဖစ်သူ ရစာပ---က ၎င်း၏အရေွ့အကကုံကို ရမပာမပခဲ့သည်။ “စစ် 
ရကာငစ်ကီ ကျွေရ်ောေ်ိုက့ိလုခမရပးဘူး။ သုံးဖိုစ့ွဖဲို ့ရငရွလးေည်းေည်းပရဲပးေယ။် NLD အပုခ်ျုပေ်ဲအ့ချေိေ်ေု်း 
ကဆိရုင ်ကျွေရ်ောေ်ိုေ့စလ်ကိ ု၇၀,၀၀၀ ကျပရ်ေယ။် […]မေ်လအေကွ ်ကျွေရ်ောေ်ိုက့ိရုပးချငမ်ရှပးမယ။် 
မရပးချင်လည်းမရပးဘူး။” ဘိေ်-ထားဝယ်ခရိုင်၊ ေရောသရိ(ေေသဂာရီ)ပမို့ေယ်၊ ခေ---ရကျးရွာအုပ်စု၊ ခေ- 
--ရကျးရွာမှ ရွာသားေစ်ဦးမဖစ်သည့် ရစာေ---ကလည်း အချ ို ့အစိုးရဝေ်ထမ်းများမှာ CDM လှုပ်ရှားမှုေွင်မပါ 
ရသာလ်ည်း လပုခ်လစာမရရကကာင်းနငှ့ပ်ေသ်ကပ်ပီး သသူထိားသည်အ့ရကကာင်းများကိ ုရမပာမပခဲသ့ည။် ၎င်းအရေ 
နှင့် ဤအရကကာင်းအရာသည် အာဏာသိမ်းပပီးရောက်ပိုင်း နိုင်ငံရော်ဘဏ္ဍာရငွများ ရလျှာ့ေည်းလာသမဖင့် ေစ် 
နိုင်ငံလုံးအေိုင်းအော ဘဏ်များပိေ်သိမ်းမခင်းနှင့် သက်ဆိုင်မှုရှိမည်ဟု ထင်ရကကာင်းရမပာခဲ့သည်။ “ရုံးမှာလုပ် 
ေဲ့လူရေွလည်း လခမရကကဘူး။ ေချ ို ့ကလခမယူဘူး။ […]ကုေ်သည်ရေွကလည်း ကုေ်ပစ္စည်းရေွအေွက် 
ရပးစရာရငွမရှိဘူး။ ဘာရကကာင့်လဲဆိုရော့ ဘဏ်ရေွကပိေ်ထားလို့။” 57

 (င်္) ကူညီရထာက်ပံ့မှုကွေ်ယက်များ

CDM လှုပ်ရှားမှုေွင်ပါဝင်သည့် အစိုးရဝေ်ထမ်းများအရေမဖင့် အကာအကွယ်ရပးမှုနှင့် ၎င်းေို့၏ရေ့စဉ်အသုံး 
စရေိမ်ျား၊ လိအုပမ်ှုများနငှ့ ်ကျေ်းမာရရးရစာင့ရ်ရှာကမ်ှု အရထာကအ်ပံမ့ျားလိအုပသ်ည။် အချ ို ့သမူျားမှာ အဟေ့ ်
အေားနှင့် ဖမ်းဆီးထိေ်းသိမ်းခံရမခင်းမရှိပဲ အလုပ်မှထွက်နိုင်ရေ်အေွက် အကူအညီလိုအပ်သည်။ CDM လှုပ်ရှား 
မှုေငွပ်ါဝငသ်မူျားအရေမဖင့ ်သငူယခ်ျင်းများ၊ CDM ရထာကပ်ံရ့ရးအဖွဲ့များ၊ Generation-Z အဖွဲ့များ၊ မသိားစနုငှ့ ်
မေိရ်ဆသွငူယခ်ျင်းများ၊ မပညေ်ငွ်းနငှ့ ်နိငုင်ေံကာမလှမူှုအသိငု်းအဝိငု်းများနငှ့ ်ရေသေငွ်းေိငု်းရင်းသား အာဏာ 
ပိုင်များထံမှ အရထာက်အပံ့များရရှိရကကာင်း ေင်မပကကသည်။

KNU ထေိ်းချုပေ်ယရ်မမများသို ့ထကွရ်မပးလေွရ်မမာကလ်ာသည့ ်CDM လှုပရ်ှားမှုေငွပ်ါဝငသ်မူျားအား ရထာကပ်ံ ့
ရေပ်ိမုိမုျားမပားသည့ ်ေရားဝငပ်ံပ့ိုးမှုကေွယ်ကမ်ျား ရပါ်ရပါကလ်ာပုရံသည။် အချ ို ့ရသာ ရာထူးရှသိည့ဝ်ေထ်မ်းများ 
သည် CDM လှုပ်ရှားမှုေွင် ပါဝင်လာသူများ အထူးသမဖင့် ရဲေပ်ဖွဲ့အားရထာက်ပံ့ရေ်အေွက် ရထာက်ပံ့ရရးကွေ် 
ယကမ်ျားအား မပုလပုလ်ာကကသညက်ိလုည်း ရေွ့ရသည။် ရောအူးခရိငု၊် သရံောငက်ကီးပမို့မ ှရဝဲေထ်မ်းေစဦ်းက 
၎င်း၏ဝမ်းကွထဲမံေှဆင့ ်CDM လှုပရ်ှားမှုေငွ ်ပါဝငသ်မူျားအား ရထာကပ်ံရ့ပးသည့က်ေွယ်ကန်ငှ့ ်ချေိဆ်ကန်ိငုခ်ဲ ့
သည။် ရေက်ေုေ်ိငု်းအရရှ့ပိငု်း ခရိငု၊် ခေ---ရစဲခေ်းေငွ ်ောဝေက်ျရသာ အမခားရအဲရာရှေိစဦ်းကလည်း အမခား 
ရဲဝေ်ထမ်းများထံမှေဆင့် CDM ေွင်ပါဝင်သူများအား ခိုလှုံခွင့်နှင့် ထွက်ရမပးလွေ်ရမမာက်ရေ် ကူညီရပးသည့် 
အဖွဲ့အစည်းနငှ့ ်အဆကအ်သယွရ်ရှခိဲသ့ည။် အမခားရဝဲေထ်မ်းများကလည်း ထိလုှုပရ်ှားမှုေွငပ်ါဝငခ်ဲသ့ည့ ်ရအဲရာ 
ရှိအချင်းချင်းထံမှ ပံ့ပိုးမှုများရရှိခဲ့ရကကာင်း ေင်မပခဲ့သည်။

KNU ရေသေွင်းရခါင်းရဆာင်များမှလည်း ၎င်းေို့၏ ထိေ်းချုပ်ေယ်ရမမသို့ ဝင်ရရာက်ခိုလှုံရေ် ရရာက်ရှိလာရသာ 
CDM လှုပရ်ှားမှုေငွပ်ါဝငသ်မူျား၊ CDM လှုပရ်ှားမှုအား ဦးရဆာငသ်မူျား၊ ဆန္ဒမပသမူျားနငှ့ ်လူ့အခငွ့အ်ရရးေကက်က 
လှုပ်ရှားသူများအေွက် လုံခခုံရရးအမပင်အစားအရသာက်၊ ရေထိုင်ရရးနှင့် အဝေ်အထည်စသည့်လိုအပ်ရသာ 

57 KHRG မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Mergui-Tavoy District Interview: Security forces kill peaceful anti-coup 
protestors in Dawei Town, February 2021,” ေွင်ကကည့်ပါ။
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အရာများကို ပံ့ပိုးရပးရေ်ကကိုးပမ်းကကသည်။ KNU ထိေ်းချုပ်ေယ်ရမမသို့ ထွက်ရမပးလွှေ်ရမမာက်လာသည့် CDM 
လှုပ်ရှားမှုေွင်ပါဝင်ရသာ ဧရာဝေီေိုင်းမှ ဆရာမေစ်ဦးက “KNU က CDM မှာပါေဲ့သူရေွကို ကူညီရထာက်ပံ့ 
ရပးေယ။် သေူိုက့ ကျွေမ်ေိုက့ိရုေရာထိငုခ်င်းရေ ွရပးေယ။် ဆန္ဒမပရခါင်းရဆာငရ်ေရွောငမ် ှလာရေလိုရ့ေယ။် 
သူေို့က ကျွေ်မေို့အေွက် လုံခခုံရရးရပးဖို့အဆင့်သင့်ပဲ။ ကျွေ်မေို့အရေေဲ့ သူေို့ကိုအရမ်းရကျးဇူးေင်ေယ်။ 
ရကျာင်းဆရာရေွက သူေို့ရဲ့လုံခခုံရရးအေွက် စိုးရိမ်ကကေယ်။ ေါရပမယ့် KNU ကသူေို့ရဲ့လုံခခုံရရးအေွက် 
ောဝေ်ယူထားေယ်။ ေါရကကာင့် ကျွေ်မေို့အရေေဲ့ စိုးရိမ်စရာမလိုပဲ ရအးရအးရဆးရဆးရေလို့ရခဲ့ေယ်။” CDM 
လှုပရ်ှားမှုေငွပ်ါဝငပ်ပီး KNU ထေိ်းချုပေ်ယရ်မမသို ့ထကွရ်မပးလေွရ်မမာကလ်ာသည့ ်မမေမ်ာနိငုင်ရံေဲပဖ်ွဲ့မ ှရအဲရာ 
ရှိေစ်ဦးကလည်း ဤသို့ရမပာခဲ့သည်။ “ကျွေ်ရော်ေို့ ေီမှာရေထိုင်ရေဲ့အရမခအရေကရကာင်းေယ်။ KNU က 
ကျွေ်ရော်ေို့ကို င်္ရုစိုက်ပပီးရော့ စားစရာေဲ့ရေရာထိုင်ခင်းလည်း ရပးထားေယ်။”

ေစ်ဦးချင်းစီ၏ ကွေ်ယက်များမှရရှိလာသည့် ကူညီရထာက်ပံ့မှုများနှင့် ရေသေွင်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ၏ 
အရထာက်အပံ့များသည်လည်း အားရကာင်းပပီး CDM လှုပ်ရှားမှုအားပံ့ပိုးရပးရေ် ဤအရာများသည် အရကာင်း 
ဆုံးလမ်းရကကာင်းများဟ ုမပညသ်အူချ ို ့က ရှုမမငက်ကသည။် ဘေိ-်ထားဝယခ်ရိငု၊် ေရောသရ(ိေေသဂာရ)ီ ပမို့ေယ၊် 
ခေ---ရကျးရွာအုပ်စု၊ ခေ---ရကျးရွာမှ ရစာယ---ရမပာမပချက်အရ “ကျွေ်ရော်ေို့လို သာမေ်လူရေွက  CDM 
မှာပါစရာမလိုဘူး။ ကျွေ်ရော်ေို့က CDM မှာပါေဲ့သူရေွကို ပံ့ပိုးရပးရမှာ။ အခုမဖစ်ရေောရေွက မမှေ်ဘူး။ 
ေါရကကာင့် ကျွေ်ရော်ေို့က သူေို့ကိုရထာက်ပံ့ရပးဖို့လိုေယ်။ သူေို့ကိုင်္ရုစိုက်ရမယ်။ အစားအရသာက်ပံ့ပိုးရပး 
ရမယ်။ ပပီးရော့ သူေို့လိုအပ်ောကိုကူညီ မဖည့်ဆည်းရပးရမယ်။ သူေို့က ကျွေ်ရော်ေို့အေွက် အလုပ်လုပ်ရေ 
ော။” ပခဲူးေိငု်း၊ ေေေ်လင်းပမို့ေယ၊် ခအ---ရကျးရွာမ ှရေုဲေပက်ကပေ်စဦ်းအမဖစ ်ောဝေထ်မ်းရဆာငရ်ေသည့ ်
ရမာင်င်္---က ၎င်းအရေမဖင့် CDM လှုပ်ရှားမှုေွင်ပါဝင်ပပီးရောက် ရေသခံမှ ၎င်းအားကူညီရထာက်ပံ့သည့် 
အရကကာင်းများကို ရမပာမပခဲ့သည်။ “ကျွေ်ရော်ရုံးခေ်းရရှ့မှာရောင်မှ လူအရယာက် ၁၀၊ ၂၀ ေဲ့ ၅၀ အထိလာပပီး 
ဆန္ဒမပကကေယ်။ ပထမရော့ ကျွေ်ရော်က သူေို့ကိုရလှာင်ောရပါ့။ သူေို့က‘ ရုံးမေေ်ေဲ့၊ရုံးထွက်။’ ဖို့ေဲ့ ‘ဘယ် 
သူထမင်းကိုစားလဲ။ မပည်သူထမင်းကိုစားေယ်ဆိုပပီး ရကကးရကကာ်ကကေယ်။ ကျွေ်ရော်က အဲ့ေါေဲ့ပေ်သက်ပပီး 
မှေ်မမှေ်ရေွးကကည့်ေယ်။ မပည်သူရေွက ကျွေ်ရော်ေို့ကိုဘယ်လိုရကျွးမှာလဲ။ ေါရပမယ့် ကျွေ်ရော် CDM မှာ 
ပါပပီးရောက်ပိုင်း မပည်သူရေွရကျွးောပဲစားရေရော။”

ရကျးလကရ်ေသရှမိပညသ်မူျားနငှ့ ်ရေသခအံာဏာပိငုမ်ျားသည ်CDM ေယရ်မမအေငွ်း အကာအကယွ၊် ရေရာထိငု ်
ခင်း၊ အစားအရသာက် သို့မဟုေ် သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးအေွက် အကူအညီရှာရဖွရေသူများကို လက်ခံကကိုဆိုကက 
သည။် ဘေ်ိ-ထားဝယခ်ရိငု၊် ေရောသရ(ိေေသဂာရ)ီပမို့ေယ၊် ခဇ---ရေသမရှစာဌ---က ၎င်းအရေမဖင့ ်CDM လှုပ ်
ရှားမှုေွင် ပါဝင်သူများကို လုံခခုံသည့်ရေရာသို့ ထွက်ရမပးရာေွင် ကူညီရပးရကကာင်းရမပာမပခဲ့သည်။ “လူရေွက 
ကျွေရ်ောက်ိသုရိော ့ဘယရ်ေရာကိသုွားပေု်း ရရှာငရ်မလဆဲိေုာ ကျွေရ်ောက်ိဆုကသ်ယွပ်ပီးရမးကကေယ။် သေူို ့
က ဘယရ်ေရာမှာသွားပေု်းရရှာငရ်မယဆ်ိေုာ ရကာင်းရကာင်းမသဘိူး။ ေါရကကာင့ ်ကျွေရ်ောက် သေူိုက့ိလုမ်းညေွ ်
ရပးရေယ်။” အထက်ေွင် ရဖာ်မပထားသည့် ရစာရ---ကလည်း ၎င်းအရေမဖင့် ထွက်ရမပးရေ်မပင်ဆင်ရေသူများ 
အား ကူညီခဲ့ပုံကိုရမပာမပခဲ့သည်။ “ကျွေ်ရော်ေို့က သူေို့ကို ပိုပပီးလုံခခုံေဲ့ရေရာကို မပရပးေယ်။ ပို့ရပးေယ်။ 
[…]ေကယ်လို့ ေစုံေရယာက်က ပိုပပီးလုံခခုံေဲ့ရေရာကို သွားဖို့လိုလာရင် ကျွေ်ရော်ေို့ကရေ စီစဉ်ရပးေယ်။ 
သူေို့က အလှူရငွလိုအပ်လို့ရှိရင်လည်း ကျွေ်ရော်ေို့ ေဘေ်[၅၅.၄၆ကျပ်]မဖစ်မဖစ် ဆယ်ဘေ်[၅၅၄.၆၀ကျပ်]
မဖစ်မဖစ် ရပးရမှာပဲ။” ဧရာဝေီေိုင်း၊ ရလးမျက်နှာပမို့ေယ်၊ င်္ရ---ရကျးရွာအုပ်စု၊ ဖအ---ရကျးရွာမှ ရစာဘအ-
--က CDM လှုပ်ရှားမှုေွင်ပါဝင်သူများအား အရထာက်အပံရ့ပးမခင်းနှင့်ပေ်သက်ပပီး ရမပာမပခဲ့သည်။ “ကျွေ်ရော် 
ေို ့CDM မှာပါေဲလ့ရူေအွေကွ ်အလှူရငရွကာကက်ကေယ။် ပပီးရော ့သေူိုအ့ေကွအ်စားအရသာကေ်ဲ့ ရေထိငုဖ်ို ့
လည်းမပင်ဆင်ရပးေယ်။ ပပီးရော့ ပုေ်းရအာင်းရေေဲ့ CDM ရေွအေွက် ဆေ်ရေွပို့ရပးေယ်။” ဘိေ်-ထားဝယ် 
ခရိုင်၊ လယ်ေိုစိုးပမို့ေယ်၊ ဖရ---ရကျးရွာအုပ်စု၊ စရ---ရကျးရွာမှ လူမှုရရးလုပ်သားမဖစ်ရသာ ရော်ဝ---က ဤသို့ 
ရမပာမပခဲ့သည်။ “ပမို့မှာရေေဲ့ေချ ို ့ CDM သမားရေွက ကျွေ်မေို့ရေသမှာ လာရရာက်ခိုလှုံကကေယ်။ သူေို့က 

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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အရယာက ်၃၀ ရကျာေ်ယ။် ပထမသေူိုက့ ကျွေမ်ကိဆုကသ်ယွေ်ယ၊် ပပီးရော ့ကျွေမ်ကရေသခအံာဏာပိငုရ်ေ ွ
ေဲ့ မပေပ်ပီးဆကသ်ယွရ်ပးေယ။် ရောကဆ်ုံးမှာ သေူိုေ့ရီေသကိရုရာကလ်ာပပီး ရေသခအံာဏာပိငုရ်ေကွ သေူိုက့ိ ု
ရကာင်းရကာင်းရစာင့်ရရှာက်ထားေယ်။”

ဝငရ်ရာကခ်ိလုှုသံအူများစကု KNU မ ှ၎င်းေိုလ့ာရရာကခ်ိလုှုသံည့ရ်ေရာေငွ ်အကာအကယွရ်ပးသမဖင့ ်လုခံခုစံေိ ်
ချမှုရှရိကကာင်း ရဖာမ်ပခဲက့ကသည။် ေူးပလာယာခရိငု၊် ရဝါ်ရရ့ပမို့ေယ၊် ေဥ---ရကျးရွာအပုစ်၊ု ေဥ---ရကျးရွာမရှကျာင်း 
ဆရာေစဦ်းမဖစသ်ည့ ်ရမာငအ်ေ---က အရမခအရေကိ ုဤသိုမ့ီးရမာင်းထိုးမပခဲသ့ည။် “ေရီေရာက KNU ထေိ်းချုပ ်
ေဲ့ေယ်ရမမမဖစ်ေယ်။ KNU ကကာကွယ်ရပးထားရော့ သူေို့က(စစ်ရကာင်စီ) ေီကိုလာပပီးဖမ်းမှာမဟုေ်ဘူး။” 
သိုရ့သာလ်ည်း စစရ်ကာငစ်မီ ှKNU ေယရ်မမေငွ ်ဖမ်းဆီးမှုများမပုလပုရ်ေက်ကိုးပမ်းခဲသ့ည ်(အချ ို ့ရသာဆန္ဒမပသမူျား 
မှာ KNU မမှသရိပ ဲအဖမ်းခခံဲရ့သည။်) စစရ်ကာငစ်မီ ှCDMလှုပရ်ှားမှုေွင ်ပါဝငသ်မူျားအား ကညူရီထာကပ်ံမ့ှုရပး 
ရေသည့ ်ရေသခမံျားကိစုာောရထာကထ်ားမှုမရှပိ ဲCDM များအားအကအူညရီပးရကကာင်း သရိှခိဲပ့ါကဖမ်းဆီးရထာင ်
ချမခင်းများကိ ုခရံနိငုဖ်ယွရ်ှသိည။် ထိုအ့ေကွ ်CDM သမားများကိကုညူရီပးရေသမူျားလည်း ထကွရ်မပးေမိ်း ရရှာင ်
ရေရသည့်အရမခအရေေွင် ရှိရေသည်။

CDM လှုပရ်ှားမှုေငွပ်ါဝငသ်အူများစမုှာ ပံပ့ိုးမှုများလိအုပရ်ေရသးသညမ်ှာ ထငရ်ှားသည။် ဧပပလီအရစာပိငု်းေငွ ်
ရေွ့ဆုရံမးမမေ်းခဲသ့ည့ ်ရကျာင်းဆရာေစဉ်ီးက “ရလာရလာဆယ ်ဘာအကအူညမီမှရှဘိူး။ ေါရပမယ့ ်ကကားောက 
ရော့ နိုင်ငံေကာအဖွဲ့အစည်းရေွေဲ့ ရေသေွင်းအဖွဲ့အစည်းရေွက ပူးရပါင်းပပီး CDM ဝေ်ထမ်းရေွအေွက် 
အလပုလ်ပုရ်ပးရေေယလ်ို ့ကကားေယ”် ဟ ုရမပာခဲသ့ည။် ရမလေငွ ်ရေွ့ဆုရံမးမမေ်းခဲသ့ည့ ်ရောအခူရိငု၊် ရေါ်ဖခိ ု
(သရံောငက်ကီး)ပမို့ေယ၊် ဖခ---ရကျးရွာအပုစ်၊ု ခအ---ရကျးရွာမ ှရကျာင်းဆရာမေစဦ်းမဖစရ်သာ ရောလ်---က 
သူမအရေမဖင့် CDM လှုပ်ရှားမှုေွင်ပါဝင်ပပီးရောက်ပိုင်း မပင်ပအဖွဲ့အစည်းများထံမှ အကူအညီမရခဲ့ဖူးရကကာင်း 
ရမပာခဲသ့ည။် Myanmar Now သေင်းဌာေအရ အမျ ိုးသားစည်းလုံးညညီွှေ်ရရးအစိုးရ (NUG)58 အရေမဖင့ ်လစာ 
အမပည့်အဝရပးနိုင်ရေ်အေွက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီလေွင် အစီအစဉ်ဆွဲလျက်ရှိရကကာင်း သိရသည်။59 ထိုအစီအစဉ် 
သည် မည်မျှထိရရာက်မှုရှိရကကာင်း ရှင်းလင်းစွာမသိရရပ။ 

58 ရဖရဖာဝ်ါရလီ ၁ ရကရ်ေ့ စစေ်ပအ်ာဏာသမိ်းပပီးရောကပ်ိငု်းေငွ ်အမျ ိုးသားညညီေွရ်ရးအစိုးရ (NUG) ကိ ုမပညရ်ထာငစ်လုွှေရ်ော ်
ကိုယ်စားမပုရကာ်မေီ(CPRH)မှ ရခေ္တအစိုးရအဖွဲ့အမဖစ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၆ ရက်ရေ့ စေင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဦးမမင့်ဝင်းမှ သမေ္တ 
အမဖစ်နှင့် ရေါ်ရအာင်ဆေ်းစုကကည်မှ နိုင်ငံရော်အေိုင်ပင်ခံပုင်္္ဂိုလ်အမဖစ် ဆက်လက်ောဝေ်ယူခဲ့ရသာ်လည်း ၎င်းေို့နှစ်ဦးလုံးသည် 
နိုင်ငံရော်စီမံအုပ်ချုပ်ရရးရကာင်စီ၏ ဖမ်းဆီးထိေ်း ချုပ်မှုရအာက်ေွင် ရှိရေဆဲမဖစ်သည်။ NUG မှ မမေ်မာနိုင်ငံ၏ေရားဝင်အစိုးရအ
မဖစ်ရပ်ေည်ရေ် ရောင်းဆိုပပီး၊ နိုင်ငံေကာ၏အသိမှေ်မပုမှုကိုလည်း ရယူခဲ့သည်။ NUG ၏အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များကို အမခားရသာ ေိုင်း 
ရင်းသားများ၏ အဓကိကျရသာလပူငု်္္ဂိုလမ်ျားအပါအဝင ်၂၀၂၀ ခနုစှ ်ရရွးရကာကပ်ွေဲငွ ်ရရွးရကာကေ်ငရ်မမာကထ်ားရသာ လွှေရ်ော ်
ကိယုစ်ားလယှမ်ျားမဖင့ ်ဖွဲ့စည်းေညရ်ဆာကထ်ားသည။် စစအ်စိုးရမ ှNUG အား ေရားမဝင ်သည့အ်စိုးရအမဖစ ်ရကကညာထားခဲရ့သာ 
ရကကာင့် ၎င်းသည် မပည်ပရရာက်အစိုးရအမဖစ် လုပ်ရဆာင်လျှက်ရှိသည်။ ရောက်ထပ်အရကကာင်းအရာအချက်အလက်များကို NUG 
၏ဝဘ်ဆိုေ်စာမျက်နှာ မဖစ်ရသာ (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရအာက်ေိုဘာလေွင် ရောက်ဆုံးဝင်ရရာက်ခဲ့ရသာ) National Unity Government 
of Myanmar  ေွင် ဝင်ရရာက်ကကည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

59 Myanmar Now မ ှ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ဧပပလီေငွ ်ထေ်ုရဝရသာ “NUG says it will pay salaries of striking civil servants,” ေငွက်ကည့ပ်ါ။
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အပိငု်း (၂) တိငု်းရင်းသား နကျးလကန်ဒသများတငွ ်လသူားချင်းစာနာနောက ်
ေားမှုဆိုင်ရာ အကကပ်အတည်းနှင့်မလုံခခုံမှုများ

အခန်း (၃) စစေ်ကဆ်ိငုရ်ာလှုပရ်ှားမှုများနငှ့ ်အကကမ်းြကမ်ှုများ တစြ်နန်ပါ်နပါကလ်ာပခင်း

စစေ်ပမ်အှာဏာသမိ်းပပီးရောကပ်ိငု်း ပထမရမခာကလ်အေငွ်း မမေမ်ာမပညအ်ရရှ့ရောငပ်ိငု်း ရကျးလကရ်ေသရှ ိ
လုခံခုရံရးအရမခအရေမှာ လျငမ်မေစ်ွာကျဆင်းလာပါသည။် စစေ်ပအ်ာဏာသမိ်းပပီး မကကာမေီငွ ်KHRG မ ှစစေ်ပ ်
လှုပရ်ှားမှုများနငှ့ပ်ေသ်ကပ်ပီး အစရီငခ်စံာများကိ ုလကခ်ရံရှမိခင်းမရှသိရလာက ်ေည်းခဲသ့ည။် များရသာအားမဖင့ ်
ရဖရဖာ်ဝါရီလအေွင်း ပမို့ရပါ်ရှိဆန္ဒမပပွဲများရကကာင့် ရကျးလက်ရေသရှိ စစ်ရကာင်စီ၏ေပ်ဖွဲ့များအရေမဖင့် ပမို့ 
ရပါ်ရှိ လုံခခုံရရးကိစ္စများေွင် အကူအညီရပးရေ် (ဆိုလိုသည်မှာ ဆန္ဒမပပွဲများအားပဖိုခွင်းရေ်) ၎င်းေို့အားပမို့ရပါ် 
သို့ ပို့ရဆာင်ခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း မေ်လအရစာပိုင်းေွင် လက်ေက်ကိုင်အဖွဲ့များကကား ေိုက်ခိုက်မှုများနှင့် 
ပဋပိက္ခများ မပေလ်ညစ်ေငလ်ာသည့အ်ေကွ ်စစရ်ကာငစ်ေီပဖ်ွဲ့များအရေမဖင့ ်အရထာကအ်ပံမ့ျား၊ ရကိ္ခာများနငှ့ ်
လကေ်ကခ်ယဲမ်းများသယယ်ပူပီး ရကျးလကရ်ေသများသို ့မပေသ်ွားခဲက့ကသည။် ပမို့ရပါ်ရေသများေငွ ်ချမေှထ်ား 
ရသာ ညမထကွရ်အမေိ့မ်ျားသညလ်ည်း ရကျးလကရ်ေသများသို ့ရရာကရ်ှလိာသည။် ရွာသားအများစကု ညအချေိ ်
အမပင်ထွက်ရလ့မရှိသမဖင့် ညမထွက်ရအမိေ့်သည် ၎င်းေို့အရပါ် သက်ရရာက်မှုအေည်းငယ်သာရှိရကကာင်း ရမပာ 
ခဲရ့သာလ်ည်း အရရးရပါ်အရမခအရေေငွ ်ညမထကွရ်အမေိ့န်ငှ့ ်အမခားရသာေင်းကကပသ်ည့ ်ဥပရေများက မပညသ် ူ
များအရပါ် အကကမ်းဖကမ်ှုများ သကရ်ရာကရ်စနိငုသ်ည။် စစေ်ပအ်ာဏာသမိ်းပပီးရောကေ်ငွ ်လူ့အခငွ့အ်ရရးချ ိုး 
ရဖာကမ်ှုများသည ်ေမဖည်းမဖည်းပိမုိမုျားမပားလာပပီး ရကျးလကရ်ေမပညသ်မူျားအရေမဖင့ ်ရေရပရ်ရှေရ့မပာင်းရေထိငု ်
ရမခင်း၊ ထိခိုက်ေဏ်ရာရမခင်းအမပင် အသက်ရသဆုံးမှုများကိုပါ ရေွ့ကကုံခံစားရသည်။

စစေ်ပမ် ှအာဏာသမိ်းပပီးရောကပ်ိငု်း အချ ို ့ရသာရေသများေငွ ်ရမမမပင၌်ပစခ်ေေ်ိကုခ်ိကုမ်ှုများ ပိမုိမုျားမပားလာ 
ခဲ့သည်။ မေ်လ ၂၇ ရက်ရေ့ေွင် ကရင်မပည်ေယ်အေွင်း စေင်ခဲ့သည့် ရလရကကာင်းမဖင့် ထိုးစစ်ဆင်မှုများက 
ပစခ်ေေ်ိကုခ်ိကုမ်ှုအေငွ ်အရှေိအ်ဟေုေ်ိုးမမင့ရ်စခဲပ့ပီး ဤကဲသ့ိုလ့ပုရ်ဆာငမ်ခင်းသည ်မပညသ်မူျားအေကွ ်မလု ံ
ခခုံမှုများကို မမှင့်ေက်လာရစခဲ့သည်။ ကရင်ပငိမ်းချမ်းရရးအရထာက်အကူမပုကွေ်ရက်(KPSN)၏ ေင်မပချက်အရ 
ကရင်မပည်ေယ်ေွင် ရလရကကာင်းေိုက်ခိုက်မှုမရှိခဲ့သည်မှာ နှစ်ရပါင်း ၂၅ နှစ်ရကျာ်ရှိပပီမဖစ်သည်။60

သိုရ့သာလ်ည်း စစေ်ပ၏်အာဏာသမိ်းမှုသေင်းရကကာင့ ်မဖစလ်ာနိငုရ်ချရှရိသာ ေိကုပ်ွမဲျား၊ ရေရပရ်ရှေရ့မပာင်းရေ 
ထိုင်မှုများနှင့် ေစ်ဖေ်မပေ်လည်ရပါ်ရပါက်လာမည့် အေိေ်ကခံစားခဲ့ရရသာ လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှုများအ 
ေွက် ရွာသားအများအမပားက စေင်မပင်ဆင်မှုများကို လုပ်ရဆာင်ရေရပါသည်။ ေူးပလာယာခရိုင်မှ ရမးခွေ်းရမဖ 
ကကားသူေစ်ဦးက အာဏာသိမ်းပပီးရောက်မကကာမီ ရဖရဖာ်ဝါရီလအေွင်း ဤသို့ရမပာခဲ့ပါသည်။ “ေချ ို ့လူရေွ 
က အိမ်မှာမရေရဲရော့ပဲ ေဲမှာသွားရေကကေယ်။ လမ်းရဘးေဲ့ေီးေဲ့ရေရာမှာ ရေေဲ့သူရေွက ညခင်းဆိုအိမ်မှာ 
မအပိရ်ရဲောဘ့ူး။ စစသ်ားရေကွင်းလညှ့မ်ယက်ကားောေဲ့ သေူိုက့ရကကာကပ်ပီး ေမခားရေရာမှာ သွားအပိက်ကရော ့
ောပ။ဲ မေကက်ျမပှ ဲအမိမ်ပေ်လာကကေယ။် ေချ ို ့လရူေကွရောထမဲှာ အစားအစာရေသွွားဖကွထ်ားကကေယ။် 
ေကယလ်ို ့ေခခုမုဖစလ်ာရင ်အဲေ့မီှာသေူိုသ့ွားပေု်းနိငုေ်ယ။် ပပီးရော ့သေူိုအ့ေကွစ်ားစရာလည်း ရှမိယရ်လ။”

60 Myanmar Now မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရမလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Regime airstrikes have ‘displaced 90% of rural population’ in 
embattled Karen district,” ေွင်ကကည့်ပါ။ Free Burma Rangers (FBR)  မှ နှစ် ၂၀ ဝေ်းကျင် ကိုးကားထားသည်။ FBR မှ ၂၀၂၁ 
ခုနှစ်၊ ဧပပီလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “20,000 in hiding in Karen State as Burma Army airstrikes and ground attacks continue 
to kill civilians,” ေွင်ကကည့်ပါ။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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ရွာသားများမ ှစစေ်ပအ်ရပါ် ၎င်းေို၏့မယုကံကညမ်ှုများကိလုည်း ရဖာမ်ပခဲက့ကသည။် ေူးသထခူရိငု၊် ဘီးလင်းပမို့ေယ၊် 
ဘေ---ရကျးရွာအုပ်စုမှ ရွာသားေစ်ဦးက ေိုက်ပွဲများမစေင်မီ ရဖရဖာ်ဝါရီလေွင် ဤသို့ရထာက်မပခဲ့သည်။ 
“သူေို့ရဲ့လုပ်ရဆာင်မှုရေွကို ရကျးလက်ရေသရေွမှာ သိပ်မရေွ့ရဘူး။ ေါရပမယ့်သူေို့က ဘာရေွစီစဉ်ရေလဲ၊ 
ဘယလ်ိလုညှ့က်ကွရ်ေသွုံးမယဆ်ိေုာ မသဘိူး။” စစရ်ကာငစ်အီရပါ် မယုကံကညရ်ကကာင်း ရဖာမ်ပသည့ခ်စံားချက ်
များက ပငိမ်းချမ်းရရးသရဘာေူညီချက်အရပါ် ခိုင်မာမှုမရှိရကကာင်းကို သိသာထင်ရှားလျက်ရှိသည်။

ဤအခေ်းေငွ ်ရဖရဖာဝ်ါရလီ ၁ ရကရ်ေ့ စစေ်ပအ်ာဏာသမိ်းပပီးရောကပ်ိငု်း မမေမ်ာမပညအ်ရရှ့ရောငပ်ိငု်း ရကျး 
လက်ရေသများရှိ လုံခခုံ ရရးနှင့် လူသားချင်းစာောရထာက်ထားမှုဆိုင်ရာ ရမပာင်းလဲမှုအရမခအရေနှင့်ပေ်သက်၍ 
ရဖာမ်ပထားပါသည။် အချ ို ့ရသာ အရသးစေိအ်မဖစအ်ပျကမ်ျားနငှ့ပ်ေသ်ကပ်ပီး ရွာသားများနငှ့ ်ရေွ့ဆုရံမးမမေ်းမှု 
များ မပုလပုရ်ာေငွ ်မလုခံခုသံည့ခ်စံားမှုများရကကာင့ ်သေင်းအချကအ်လကမ်ှာ အကေ့အ်သေမ်ဖင့သ်ာ ရရှခိဲသ့ည။်

စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်သည့် ကာလအေွင်း သေင်းအချက်အလက်များရယူရာေွင် စိေ်ရခါ်မှုများရှိသည်။ သို့ရသာ် 
လည်း ရရှထိားရသာအချကအ်လကမ်ျားသည ်စစအ်ပုခ်ျုပမ်ှု၏ သရဘာသဘာဝများမဖစသ်ည့ ်မပညသ်မူျားနငှ့မ်ပညသ် ူ
များရေထိုင်သည့်ရေရာများအရပါ်ဦးေည်ေိုက်ခိုက်မှုများအမပင် အရမခခံလိုအပ်ချက်နှင့် ကျေ်းမာရရးရစာင့် 
ရရှာက်မှုများအား ကေ့်သေ်ထားမှုများကို ထင်ဟပ်ရစသည်။

 (က) လက်ေက်ကိုင်ပဋိပက္ခနှင့် မရအာင်မမင်ရသာပငိမ်းချမ်းရရးရဖာ်ရဆာင်မှုများ

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက် အာဏာသိမ်းပပီးရောက်ပိုင်းေွင် စစ်ရကာင်စီစစ်ေပ်နှင့် ေိုင်းရင်းသားလက် 
ေကက်ိငုအ်ဖွဲ့များအကကား ေိကုပ်ွမဲျား မပေလ်ညစ်ေငလ်ာခဲသ့ည။် KHRG လှုပရ်ှားသည့ေ်ယရ်မမများ အထူးသမဖင့ ်
ခလယ်လွီထူ၊ မူရကော်နှင့် ေူးသထူခရိုင်များေွင် ထိုးစစ်ဆင်မှုများနှင့် မပေ်လည်ေိုက်ခိုက်မှုများ ပိုမိုများမပားလာ 
ခဲသ့ည။် ဤရေသများသည ်အေေိက်ာလက ေပမ်ရောမ် ှပေုက်ေရ်ောလ်ေှမ်ှုဟယုဆူသည့ ်လှုပရ်ှားမှုများအား 
လုံးကိ ုနှမိန်ငှ်းခဲခ့ျေိေ်ငွ ်စစအ်စိုးရမ ှကကီးမားသည့ထ်ိုးစစဆ်ငမ်ှုများမပုလပုခ်ဲရ့သာ ရေသများမဖစသ်ည။် ဇေွလ်မစှ 
၍ ေူးပလာယာခရိငုအ်ေငွ်းရှ ိအရမခအရေမှာ ယိယုငွ်းလာသည။် အရမခအရေရောရ်ောမ်ျားများေငွ ်ပဋပိက္ခများ 
နငှ့ ်ေိကုပ်ွမဲျားသည ်မပညသ်မူျားရေထိငုသ်ည့ရ်ေရာများ သိုမ့ဟေု ်အေီးအေားေငွမ်ဖစပ်ွားခဲပ့ပီး ကျေ်းမာရရးနငှ့ ်
ပညာရရးရစာင့်ရရှာက်မှုများ ရရှိမှုအရပါ်ေွင်လည်း သက်ရရာက်မှုရှိခဲ့သည်။

  (၁) ေူးသထူခရိုင်

KHRG မှယခင်ကထုေ်ရဝခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာများအရ ၂၀၁၅ ခုနှစ် NCA ချုပ်ဆိုပပီးသည့်အချေိ်မှစ၍ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 
အာဏာသိမ်းမှုမေိုင်မီအချေိ်များေွင် ေူးသထူခရိုင်အေွင်း ေိုက်ပွဲအေည်းငယ်မဖစ်ပွားခဲ့သည်။61 ခရိုင်အေွင်း 
ရေရာရေသအရောမ်ျားများေငွ ်မဖစရ်ပါ်ရေရသာ ေပမ်ရော၏်စစရ်ရးလှုပရ်ှားမှုများနငှ့ ်ေပမ်ရောမ်ေှယရ်မမ 
ကျူးရကျာဝ်ငရ်ရာကမ်ခင်းကဲသ့ိုရ့သာ NCA အားထပခ်ါေလလဲ ဲချ ိုးရဖာကမ်ှုများရှရိသာလ်ည်း လကေ်ကက်ိငုေ်ိကု ်
ပွဲများအား ရရှာင်ရှားနိုင်ရေ် ကကိုးစားအားထုေ်ခဲ့ကကသည်။ သို့ရသာ်လည်း မေ်လစေင်၍ ေူးသထူခရိုင်အေွင်း 
ရှ ိပမို့ေယင်ါးခေုငွ ်ေိကုပ်ွမဲျားပိမုိမုဖစပ်ွားခဲသ့ည။် အထူးသမဖင့ ်ဘီးလင်းပမို့ေယ၊် သထ(ူသထု)ံပမို့ေယန်ငှ့ ်ဘားအ ံ
ပမို့ေယ်များေွင် အဓိကမဖစ်ပွားခဲ့သည်။

ဘားအံပမို့ေယ်ေွင် ကရင်အမျ ိုးသားလွေ်ရမမာက်ရရးေပ်မရော်(KNLA)နှင့် စစ်ရကာင်စီအကကား မေ်လ ၉ 
ရက်ရေ့ေွင် ဘူးပရဲရကျးရွာအုပ်စု၊ ကလယ်ခဲရကျးရွာအေီးရှိ စစ်စခေ်းေွင် စစ်ရကာင်စီစစ်သားမှ KNLA ထံသို့ 

61 KHRG မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရမလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “ပငိမ်းချမ်းရရးလုပ်ငေ်းစဉ်၏အဆုံးသေ် - ၂၀၂၁ ခုနှစ် မမေ်မာစစ်ေပ်အာဏာသိမ်း
ပပီးရောက်ပိုင်း ေူးသထူခရိုင်ေွင် ေပ်မရော်နှင့် KNLA အကကား ေိုက်ပွဲများမဖစ်ပွား (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လနှင့်ဧပပီလ)” ေွင်ကကည့်ပါ။

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့

66



ကကိုေငအ်သရိပးမခင်းမရှပိ ဲရကျးရွာအေငွ်း ဝငရ်ရာကသ်ည့အ်ေကွ ်ေိကုပ်ွစဲေငမ်ဖစပ်ွားခဲသ့ည။် ေိကုပ်ွအဲေငွ်း 
အရသအရပျာကမ်ရှခိဲရ့သာလ်ည်း ရွာသားများမှာ ထကွရ်မပးေမိ်းရရှာငခ်ဲက့ကရသည။်62 ထိအုချေိမ်စှေငပ်ပီး KNLA၊ 
စစရ်ကာငစ်နီငှ့ ်ေယမ်ခားရစာင့ေ်ပ(်BGF)63 ေိုအ့ကကား (မလဲခဲီးရကျးရွာ၊ ရသလာရဘာရကျးရွာနငှ့ ်င်္ဘူီးထွရီေရာ 
များေငွ)်ေိကုပ်ွမဲျား ဆကလ်ကမ်ဖစပ်ွားခဲပ့ပီး စစရ်ကာငစ်မီ ှရကျးရွာေငွ်းရှ ိရဘာေ်ါရဆာငန်ငှ့ ်ဘေု်းကကီးရကျာင်း 
များကို ၎င်းေို့၏ယာယီစခေ်းများအမဖစ် အသုံးမပုခဲ့ကကသည်။ KHRG ၏ သေင်းမှေ်ေမ်းမပုစုသူများက ရေသ 
အေွင်း ေင်းမာမှုများမမှင့်ေက်လာသည့်အေွက် ဇွေ်လအေွင်း ေိုက်ပွဲငယ်များမကကာခဏမဖစ်ပွားခဲ့ရကကာင်း 
ရမပာမပခဲ့သည်။64 ဇွေ်လ ၉ ရက်ရေ့ေွင် KNLA နှင့် BGF ေို့အကကား ေိုက်ပွဲေစ်ခုမဖစ်ပွားခဲ့ပပီးရောက် BGF မှ 
KNLA ၏ ထီးရကျာ်ခီးရေသရှိစခေ်းကို ေိုက်ခိုက်ခဲ့ပပီးစခေ်းအေွင်းရှိ အရဆာက်အအုံအားလုံးကို မီးရှို့ဖျက်စီးခဲ့ 
သည်။ (ထိုမီးရှို့ဖျက်စီးသည့်အချေိ်ေွင် KNLA စစ်သားများ စခေ်းအေွင်းေွင်မရှိပါ)။65 ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွေ်လ ၂၀ 
ရက်ရေ့နှင့် ၂၁ ရက်ရေ့ နှစ်ရက်အေွင်း ေိုက်ပွဲရမခာက်ကကိမ်မဖစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ အရပ်သားများ ရသ  ရကကပျက်စီး 
မှုမရှိခဲ့ရသာ်လည်း အချ ို ့ရသာရွာသားများမှာ ထွက်ရမပးေိမ်းရရှာင်ခဲ့ရပပီး ေိုက်ပွဲမှာ ရကျးရွာမပင်ပေွင်သာ 
မဖစ်ပွားခဲ့ပါသည်။

မေလ် ၉ ရကရ်ေ့ေငွ ်သထပူမို့ေယရ်ှ ိရေရာရေသအများအမပား၌ ေိကုပ်ွမဲျားမဖစပ်ွားခဲသ့ည။် ထိကုစိ္စရပမ်ျားနငှ့ ်
ပေသ်ကပ်ပီး သေင်းအချကအ်လကအ်ေည်းငယက်ိသုာ လကခ်ရံရှခိဲသ့ည။် ဧပပလီ ၂ ရကရ်ေ့ေငွ ်ေရဲဖာထရကျး 
ရွာအပုစ်၊ု ေလရအာဖိကုလားရကျးရွာေငွ ်ေိကုပ်ွနဲငှ့ ်ပစခ်ေမ်ခင်းများမဖစပ်ွားခဲပ့ပီး ကရငက်ျေ်းမာရရးနငှ့ ်ကယ ်
ဆယ်ရရးဌာေ(KDHW)၏ ရဆးခေ်းအပါအဝင် ရလးင်္ယ်ကလယ်ရကျးရွာရှိ အရဆာက်အအုံများစွာ ပျက်စီးခဲ့ရ 
သည်။ ရဆးခေ်းအား ထိမှေ်သည့်အချေိ်ေွင် ရဆးခေ်းအေွင်းေွင် လူောများရှိရေကကရသးသည့်အေွက် အမျ ိုး 
သမီးေစဦ်းမှာ ကရလးနိုေ့ိကုရ်ေစဉ ်ထခိိကုေ်ဏရ်ာရခဲသ့ည။် ဤသိုရ့သာအရမခအရေရကကာင့ ်ရွာသားအများအမပား 
မှာ ၎င်းေိုရ့ေရပမ် ှထကွရ်မပးေမိ်းရရှာငခ်ဲက့ကရသည။်66 ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ဧပပလီ ၂၃ ရကရ်ေ့ေငွ ်ကျ ိုကရ်ကာသ်မိဆ်ပိ ်
ပမို့၊ ပမိေ်ေဲစုရပ်ကွက်မှ KNU နှင့်စစ်ရကာင်စီေပ်များကကား ေိုက်ပွဲမဖစ်ပွားသည့်အချေိ်အေွင်း သထူပမို့ေယ်၊ 
ရကာလ်ယရ်ကျးရွာအပုစ်၊ု ရချာဘီးေရကျးရွာနငှ့ ်ရကာလ်ယရ်ကျးရွာအေီး လမ်းမကကီးရဘးေငွ ်အမညမ်သရိွာသား 
ေစဦ်း ရသဆုံးသွားခဲပ့ါသည။် စစရ်ကာငစ်စီစသ်ားများက ၎င်းရွာသားအား လမ်းရပါ်ေငွရ်ပခ်ိငု်းပပီး (ရသချာမသရိ 
သည့်ရေရာသို့) လိုက်ပို့ခိုင်းသည့်အချေိ်ေွင် KNLA ၏ခခုံခိုေိုက်ခိုက်မှုကိုခံရပပီး အမပေ်အလှေ်ပစ်ခေ်ကကသည့် 
အချေိ်ေွင် ၎င်းအားထိမှေ်ခဲ့သည်။67

ဘီးလင်းပမို့ေယေ်ငွ ်ဧပပလီအရစာပိငု်းေငွ ်ောရပါရကျးရွာအပုစ်၊ု ောရပါရကျးရွာနငှ့ ်ပယားရရာရကျးရွာအပုစ်၊ု 
ရလးရကးရကျးရွာများေငွ ်ေိကုပ်ွမဲျားစေငမ်ဖစပ်ွားခဲပ့ပီး ထိရုေရာနစှခ်လုုံးေငွ ်စစရ်ကာငစ်နီငှ့ ်BGF စစသ်ားများ 
စခေ်းချကကသည့ ်ရေရာမဖစသ်ည။်68 ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ဧပပလီ ၂၇ ရကရ်ေ့နငှ့ ်ရမလ ၃ ရကရ်ေ့များကကားေငွ ်စစသ်ားများ 

62 Ibid
63 ေယ်မခားရစာင့်ေပ် (BGF) ကို ေပ်မရော်၏ေပ်ရင်းများအမဖစ်၂၀၁၀ ခုနှစ်ေွင် စေင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၎င်းအဖွဲ့များကို ယခင်အစိုးရ 

မဟုေ်ရသာ လက်ေက်ကိုင်အဖွဲ့များ၏စစ်သားများမဖစ်ရသာ DKBA ၏စစ်သားရဟာင်းများမဖင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းေို့သည် 
မမေမ်ာအစိုးရနငှ့ ်အပစခ်ေရ်ပစ်ရဲရး သရဘာေလူကမ်ေှရ်ရးထိုးခဲပ့ပီး ေပမ်ရော၏်ေပရ်င်းများအမဖစသ်ို ့အသငွရ်မပာင်းရေလ်ည်း 
သရဘာေူညီခဲ့ကကသည်။

64 KHRG မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Doo Tha Htoo District Situation Update: Fighting between the BGF 
and KNLA, and pressure to close KECD schools (April to June 2021)” ေွင်ကကည့်ပါ။

65 Ibid
66 KHRG မ ှ၂၀၂၁ ခနုစှ ်ရမလေငွ ်ထေ်ုရဝရသာ “ပငမိ်းချမ်းရရးလပုင်ေ်းစဉ၏်အဆုံးသေ ်- ၂၀၂၁ ခနုစှ ်မမေမ်ာစစေ်ပအ်ာဏာသမိ်းပပီး 

ရောက်ပိုင်း ေူးသထူခရိုင်ေွင် ေပ်မရော်နှင့် KNLA အကကား ေိုက်ပွဲများမဖစ်ပွား (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လနှင့်ဧပပီလ)” ေွင်ကကည့်ပါ။
67 KHRG မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွေ်လေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Doo Tha Htoo Situation Update: Fighting and indiscriminate shelling by 

SAC forces, April to May 2021,”ေွင်ကကည့်ပါ။
68 Ibid
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၏ လှုပရ်ှားမှုများရကကာင့ ်ေိကုပ်ွမဲျားပိမုိမုဖစပ်ွားရစခဲပ့ါသည။် ေပသ်ားများသည ်လမ်းရငှ်းရေန်ငှ့ ်KNLA စစသ်ား 
များရှိရသာရေရာများကို ရှင်းလင်းရေ် ၎င်းေို့၏ေပ်စခေ်းများသို့ ရရာက်ရှိချေိ်နှင့် ထွက်ခွာချေိ်များေွင်လည်း 
လကေ်ကက်ကီးများကိ ုရမ်းသမ်းပစပ်စခ်ေရ်လရ့ှသိည။် ထိကုဲသ့ိုရ့သာ ရမ်းသမ်းပစခ်ေမ်ှုများရကကာင့ ်ထိရုေသေငွ ်
ေဏ်ရာရရှိမခင်းနှင့် ပစ္စည်းများဆုံးရှုံးမခင်းများအမပင် မရပါက်ကွဲရသးသည့်လက်ေက်ခဲ့ယမ်းများ(UXO)လည်း 
ရှိလာခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၃ ရက်ရေ့ေွင် ဘီးလင်းပမို့ေယ်၊ ရရှေရရာင်မပရကျးရွာအုပ်စု၊ ရကျာ်ေရရာရကျးရွာအေီးရှိ 
ထီးဖိုးညာလီးခီးေပစ်ခေ်းေငွ ်အရမခစိကုရ်သာ စစရ်ကာငစ်၏ီအရမမာကေ်ပဖ်ွဲ့သည ်အေီးအေားရှရိကျးရွာများ 
အထူးသမဖင့် KNU ထိေ်းချုပ်မှုရအာက်ေွင်ရှိရသာ ရေသများသို့ လက်ေက်ကကီးများ ရမ်းသမ်းပစ်ခေ်ခဲ့ကကသည်။ 
ဧပပလီ ၂၇ ရကရ်ေ့မစှေငပ်ပီး ရွာသားရပါင်း ၃,၀၀၀ ခေ့ ်အေီးအေားရှရိေသများသို ့ထကွရ်မပးေမိ်းရရှာငခ်ဲရ့သည။် 
ပမို့ရပါ်ေငွ ်ရဆမွျ ိုးသားချင်းမရှရိသာ ရွာသားများမှာ ၎င်းေိုရ့ကျးရွာအေီးရှ ိရောထေဲငွ ်ပေု်းရအာင်းရေကကရသည။် 

ေိုက်ပွဲများနှင့် လက်ေက်ကကီးပစ်ခေ်မှုများသည် ေူးသထူခရိုင်ေွင် ဆက်လက်မဖစ်ပွားလျက်ရှိရသာ်လည်း ဤ 
အစီရင်ခံစာရရးသားသည့်အချေိ်ေွင် အရသးစိေ်အချက်အလက်များကို ရရှိမခင်းမရှိရသးပါ။

  (၂) မူရကော်ခရိုင်

ဘူးသိပုမို့ေယ၊် ပါးဟရဲကျးရွာအပုစ်၊ု မနဲထူရကျးရွာအေီး သလံငွမ်မစေ်စရ်လျှာက ်ထီးမူးထေငွရ်ှရိသာ စစရ်ကာင ်
စီ၏ေပ်စခေ်းေစ်ခုအား KNLA မှသိမ်းပိုက်ပပီးရောက် မေ်လ ၂၇ ရက်ရေ့မှစေင်ပပီး မူရကော်ခရိုင်ေွင် ရလ 
ရကကာင်းနှင့်ပစ်ခေ်ေိုက်ခိုက်မှုများ စေင်ခဲ့သည်။ ေိုက်ပွဲအေွင်း စစ်ရကာင်စီ၏စစ်သား ၁၀ ဦးရသဆုံးခဲ့ပပီး ၈ 
ဦးကို KNLA မှ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပပီး KNLA မှစစ်သည်ေစ်ဦးလည်း ကျဆုံးခဲ့သည်။ ေုေိယအကကိမ် ရလရကကာင်းေိုက် 
ခိုက်ရရးမှာ ဧပပီလ ၂၇ ရက်ရေ့မှစေင်ကာ ရမလ ၂ ရက်ရေ့အထိ မဖစ်ခဲ့ပပီး KNLA မှ သံလွင်မမစ်ေစ်ရလျှာက်ရှိ 
မဲရ့ာထေငွရ်ှရိသာ စစရ်ကာငစ်၏ီ အမခားေပစ်ခေ်းေစခ်ကုိ ုထပမ်သံမိ်းပိကုပ်ပီးရောကေ်ငွ ်မဖစပ်ွားခဲမ့ခင်းမဖစသ်ည။်

KPSN ၏ေင်မပချက်အရ KNLA မှ စစ်ရကာင်စီ၏ေပ်စခေ်းများအား ေိုက်ခိုက်မခင်းမှာ ရေသအေွင်းေိုက်ခိုက် 
မှုများ ပိမုိမုမဖစပ်ွားရစရေ ်ကကိုေငက်ာကယွမ်ခင်းမဖစပ်ပီး သလံငွမ်မစက်မ်းေစရ်လျှာက ်ရလမှဖင့ခ်ရီးသွားလာမခင်း 
များကိ ုကာကယွရ်ပးရေအ်ေကွမ်ဖစသ်ည။်69 ဤေိကုခ်ိကုမ်ှု မဖစပ်ွားသည့ရ်ေရာများမှာ ေိကုပ်ွေဲယရ်မမများအမဖစ ်
သေမ်ေှထ်ားသည့ ်ရေရာများမဖစသ်ည။် မရူကောခ်ရိငုရ်မမာကပ်ိငု်းသည ်KNU ၏ထေိ်းချုပမ်ှုရအာကေ်ငွ ်ေညရ်ှ ိ
ပပီး ရောရောငထ်ထူပမ်ခင်းများရကကာင့ ်အလယွေ်ကရူရာကရ်ှနိိငုမ်ခင်းမရှသိမဖင့ ်မမေမ်ာစစေ်ပမ် ှေိငု်းရင်းသား 
လကေ်ကက်ိငုေ်ပဖ်ွဲ့များအား နှပိန်ငှ်းရေန်ငှ့ ်ထိရုေသအား အထူးသမဖင့ ်ရမမနငှ့သ်ဘာဝသယဇံာေများအား ပိမုိ ု
ထိေ်းချုပ်နိုင်ရေ်အေွက် ကာလကကာရှည်ပစ်မှေ်ထားသည့် ရေရာေစ်ခုမဖစ်သည်။ KNLA မှ စစ်ရကာင်စီ၏ ေပ် 
စခေ်းများအား ေိကုခ်ိကုမ်ခင်းသည ်ေပမ်ရောန်ငှ့ ်KNLA ေိုက့ကားရှ ိပဋပိက္ခ၏ အစေိအ်ပိငု်းေစခ်ပုငမ်ဖစသ်ည။်

69 ကရင်ပငိမ်းချမ်းရရးအရထာက်အကူမပုကွေ်ယက် (KPSN) မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရမလေွင် ထုေ်ရဝရသာ Terror from the Skies: Coup 
regime’s escalated offensives cause mass displacement across Mutraw ေွင်ကကည့်ပါ။

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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နပမပုံ - ၂ တိုက်ပွဲများနှင့် နလ နကကာင်းတိုက်ခိုက်မှုများ
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KHRG အရေမဖင့် စစ်ေပ်အာဏာသိမ်းမှုမေုိင်မီကာလက မူရကော်ခရိုင်နှင့် ၎င်း၏အေီးအေားခရိုင်ေစ်ခုမဖစ် 
သည့် ခလယ်လွီထူခရိုင်ေို့၏ ပိုမိုဆိုးရွားလာသည့် လုံခခုံရရးအရမခအရေနှင့်ပေ်သက်ပပီး ေင်မပခဲ့ပပီးမဖစ်သည်။ 
၂၀၁၂ ခနုစှ ်ပဏာမပစခ်ေေ်ိကုခ်ိကုမ်ှုရပစ်ရဲရး သရဘာေညူခီျကလ်ကမ်ေှရ်ရးထိုးပပီး70 ရောကပ်ိငု်း ေပမ်ရော ်
စစေ်ပစ်ခေ်းများ ပိမုိမုျားမပားလာခဲသ့ည။် ေပမ်ရော၏်ေပစ်ခေ်းများအား KNU ထေိ်းချုပမ်ှုရအာကေ်ငွရ်ှရိသာ 
ရကျးရွာများမှ ဆုေ်ခွာရေ်နှင့် NCA အား လက်မှေ်ထိုးပပီးရောက်ပိုင်း အသစ်ချမှေ်ထားသည့် ေပ်စခေ်းသစ် 
အားလုံးကို ၂၀၂၀ အကုေ်ေွင် ဖျက်သိမ်းရေ်ရောင်းဆိုသည့် စာေစ်ရစာင်ကို KNLA မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလ 
၁ ရက်ရေ့ေွင် ထုေ်မပေ်ခဲ့သည်။ ရေသခံရွာသားများမှလည်း ေပ်မရော်စခေ်းများအား မပေ်လည်ရုေ်သိမ်းရေ် 
ပငိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုေ်ရဖာ်ရောင်းဆိုခဲ့ကကပါသည်။71

ရေသေငွ်းမ ှေပမ်ရောစ်ခေ်းများအား မပေလ်ညရ်ေုသ်မိ်းမခင်းမရှသိည့အ်မပင ်ပဋပိက္ခများလည်း စေငမ်ဖစပ်ွား 
လာခဲပ့ါသည။် ၂၀၂၀ ခနုစှ၊် ေဇီငဘ်ာလမစှေငပ်ပီး KNLA နငှ့ ်ေပမ်ရောေ်ိုအ့ကကား ေိကုပ်ွမဲျားပိမုိမုျားမပားလာခဲ ့
ပပီး ေပမ်ရော၏်ရမ်းသမ်းပစခ်ေမ်ှုများရကကာင့ ်ရထာငရ်ပါင်းများစွာရသာ ရွာသားများသည ်၎င်းေို၏့ရကျးရွာ 
များမ ှထကွရ်မပးေမိ်းရရှာငခ်ဲက့ကရသည။် ဌာရေမဲ ့မပညအ်ေငွ်းကရငေ်ကု္ခသညမ်ျားဆိငုရ်ာရကာမ်ေ(ီCIDKP)၏ 
ေငမ်ပချကအ်ရ ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ဇေေ်ဝါရလီ ၂၈ ရကရ်ေ့ေငွ ်ေယွလ်ိုးပမို့ေယအ်ေငွ်း မပညေ်ငွ်းရေရပစ်ေွ ့်ခွာသရူပါင်း 
၄၁၂၄ ဦးရှသိည။်72 စစေ်ပအ်ာဏာသမိ်းပပီးရောကပ်ိငု်းေငွ ်ထိအုရရအေကွမ်ှာ အဆရပါင်းများစွာ ပိမုိေုိုးမမင့လ်ာ 
ခဲ့သည်။

70 ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇေ်ေဝါရီလ ၁၂ ရက်ရေ့ေွင် ပဏာမအပစ်ခေ်ရပ်စဲရရးသရဘာေူစာချုပ်ကို KNU နှင့် မမေ်မာအစိုးရမှ ဘားအံပမို့ေွင် 
သရဘာေရူရးထိုးခဲပ့ပီး၊ ရရရညှေ်ညေ်ံသ့ည့ပ်ငမိ်းချမ်းရရးလမ်းစဉ၏် ပထမရမခလမှ်းအမဖစ ်ရဆွးရနွးညှနိှိုင်းမှုအား ရဆာငရ်ကွခ်ဲက့က 
သည်။

71 KHRG မ ှ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ဧပပလီေငွ ်ထေုရ်ဝရသာ “ကျွေမ်ေိုဘ့ယဆ်ကီိထုပပ်ပီးထကွရ်မပးသင့သ်လ”ဲ ခလယလ်ွထီခူရိငုန်ငှ့ ်မရူကောခ်ရိငု ်
ေို့၌ မဖစ်ပွားရသာေိုက်ပွဲနှင့် ရေရပ်ရရှေ့ရမပာင်းရေရမခင်း၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇေ်ေဝါရီလအထိ” ေွင်ကကည့်ပါ။

72 ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇေ်ေဝါရီလေွင် CIDKP မှ KHRG အား သေင်းအချက်အလက်များ ရပးအပ်ခဲ့သည်။

ဤပုံကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ မူရကော်ခရိုင်၊ လူရသာပမို့ေယ်၊ 
ရပရကးရကျးရွာအုပ်စု၊ ရေ့ပူနို့ရကျးရွာေွင် ရိုက်ယူခဲ့သည်။ 
ပုံမှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လ ၂၇ ရက်ရေ့ေွင် SAC ရလရကကာင်း 
ေိုက်ခိုက်မှုရကကာင့် ရွာသားများ၏အိုးအိမ်များနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု 
များ ပျက်စီးသွားရသာပုံမဖစ်သည်။ (ဓာေ်ပုံ - KHRG)

ဤပုံကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ မူရကော်ခရိုင်၊ လူရသာပမို့ေယ်၊ 
ရပရကးရကျးရွာအပုစ်ေုငွ ်ရိကုယ်ခူဲသ့ည။် ပုမံှာ ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် 
မေ်လ ၂၇ ရက်ရေ့ေွင် SAC ၏ရလရကကာင်းေိုက်ခိုက်မှု 
အေငွ်း မပုေက်ျလာသည့ ်မရပါကက်ွရဲသးရသာ ရပါကက်ွမဲှု 
မပင်းထေ်သည့် ဗုံးေစ်လုံး၏ပုံမဖစ်သည်။ (ဓာေ်ပုံ - KHRG)

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လေွင်မဖစ်ခဲ့သည့် ရလရကကာင်းေိုက်ခိုက်မှုသည် မေ်လ ၂၇ ရက်ရေ့မှ ဧပပီလ ၁ ရက်ရေ့အထိ 
ရမခာကရ်ကရ်ကျာ ်ကကာမမင့ခ်ဲသ့ည။် လရူသာ၊ ဘူးသိနုငှ့ ်ေယွလ်ိုးပမို့ေယမ်ျားေငွ ်ရသဆုံးသ ူ၇ ဦးနငှ့ ်ေဏရ်ာရသ ူ
၂၃ ဦးရှခိဲရ့ကကာင်း KHRG မသှေင်းရရှခိဲသ့ည။်73 ေေုယိအကကမိ ်ရလရကကာင်းေိကုခ်ိကုမ်ှုသည ်ဧပပလီ ၂၇ ရကရ်ေ့ 
ေွင် စေင်ခဲ့ပပီး အဓိကပစ်မှေ်ထားသည့်ရေရာများမှာ ဘူးသိုပမို့ေယ်မှ ရခါပူ၊ ဘူအာေဲနှင့် ပဟဲရကျးရွာအုပ်စု 
များမဖစ်ပပီး လူရသာပမို့ေယ်မှ ေါးင်္ွင်ရေသေို့မဖစ်သည်။74 ရွာသားများမှာ အရစာပိုင်းေိုက်ခိုက်မှုများရကကာင့် ရေ 
ရပရ်ရှေရ့မပာင်းပပီးမဖစသ်ည့အ်ေကွ ်ဧပပလီရလရကကာင်းေိကုခ်ိကုမ်ှုေငွ ်ရသဆုံးမှုမရှခိဲပ့ါ။ ရလရကကာင်းေိကုခ်ိကု ်
မှုများရကကာင့် ရမလအရစာပိုင်းအထိ မူရကော်ခရိုင်ေွင် ရေရပ်ရရှေ့ရမပာင်းရေထိုင်ရသူ ၂၅,၀၀၀ ရကျာ်ရှိသည်ဟု 
KHRG မှ ခေ့်မှေ်းထားသည်။75 KPSN က လူရပါင်း ၇၀,၀၀၀ ရကျာ် ရေရပ်ရရှေ့ရမပာင်းရေထိုင်ခဲ့ရသည်ဟု ခေ့်မှေ်း 
ထားသည့အ်ေကွ ်ခရိငု၏်ရကျးလကရ်ေ လဦူးရရမှာ ၈၀,၀၀၀ ရှသိမဖင့ ်၉၀ ရာခိငုန်ှုေ်းခေ့ ်ရေရပရ်ရှေရ့မပာင်းရေထိငု ်
ကကရသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။76 မပည်သူများအား ေိုက်ရိုက်ေိုက်ခိုက်မခင်းသည် ေပ်မရော်မှ ေွေ်းလှေ်မှုများကို 
ေုေ့်မပေ်ရေ် ကာလကကာရှည်အသုံးမပုလျက်ရှိသည့် 
ေည်းဗျူဟာေစ်ခုမဖစ်ပပီး နိုင်ငံေကာလူသားချင်း 
စာောရထာက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပရေအား ချ ိုးရဖာက် 
ရေမခင်းလည်းမဖစ်သည်။

ရမမမပင်ေိုက်ခိုက်မှုများနှင့် ေိုက်ပွဲများရကကာင့်လည်း 
ခရိငုအ်ေငွ်း ရေရပရ်ရှေရ့မပာင်းရေထိငုမ်ှု မဖစရ်ပါ်လာခဲ ့
ပါသည်။ KHRG ၏ သေင်းမှေ်ေမ်းမပုစုသူများက 
ရမလပထမပေအ်ထ ိ(စစေ်ပအ်ာဏာသမိ်းပပီး ပထမ 
သုံးလအေငွ်း) မရူကောခ်ရိငုေ်ငွ ်လကေ်ကက်ကီးပစခ်ေ ်
မှုအကကိမ်ရပါင်း ၁၀၀ ရကျာ် မဖစ်ပွားခဲ့ရကကာင်းနှင့်  
အများစကု လရူသာပမို့ ေယအ်ေငွ်း မဖစပ်ွားခဲရ့ကကာင်း  
ေငမ်ပခဲက့ကသည။်77 ခရိငုအ်ေငွ်း ေိကုပ်ွမဲျားနငှ့ ်လက ်
ေက်ကကီးရမ်းသမ်းပစ်ခေ်မှုများ ေိုး မမှင့်လာသည့် 
အမပင ်ပစခ်ေမ်ှုများမှာ ရေ့စဉရ်ကဆ်က ်ေစခ်ါေစရ် ံ

73 KRHG မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရမလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “ပိုမိုမမင့်မား
လာရသာစိုးရိမ်းပူပေ်မှုများ - ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လအေွင်း 
မရူကောခ်ရိငုန်ငှ့ ်ခလယလ်ွထီခူရိငုေ်ိုေ့ငွ ်ေပမ်ရော၏်ရလ
ရကကာင်းေိုက်ခိုက်မှုမှ  ရွာသား ၁၃ ဦးရသဆုံးသွားခဲ့ ပပီး  
ရထာငန်ငှ့ခ်ျရီသာရွာသားများ ရေရပရ်ရှေရ့မပာင်းရေထိငုရ်မခင်း” ေငွက်ကည့ပ်ါ။ KPSN မ ှ၆ ရကေ်ာအေငွ်း အရပသ်ား ၁၆ ဦးရသဆုံးမှုနငှ့ ်
၂၀ ဦးေဏ်ရာရရှိမှုအား ေင်မပခဲ့သည်။ ကရင်ပငိမ်းချမ်းရရး အရထာက်အကူမပုကွေ်ယက် (KPSN) မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရမလေွင် 
ထုေ်ရဝရသာ Terror from the Skies: Coup regime’s escalated offensives cause mass displacement across Mutraw 
ေွင်ကကည့်ပါ။

74 ရလရကကာင်းေိုက်ခိုက်မှုနှင့်ပေ်သေ်သည့် အရသးစိေ်အချက်အလက်ကို KRHG မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလေွင် ထေု်ရဝသွားမည့် 
“Southeast Myanmar Field Report: military coup, protests, armed conflict and attacks, human rights abuses, and 
COVID-19, January to June 2021” ေွင်ကကည့်ပါ။

75 KHRG (မှထုေ်ရဝမဖစ်ခဲ့ရသာ) Submission on State Administration Council airstrike and IDP situation after the coup 
(၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ရမလ)

76 ကရင်ပငိမ်းချမ်းရရးအရထာက်အကူမပုကွေ်ယက် (KPSN) မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရမလေွင် ထုေ်ရဝရသာ Terror from the Skies: Coup 
regime’s escalated offensives cause mass displacement across Mutraw ေွင်ကကည့်ပါ။

77 မရူကောခ်ရိငုအ်ေငွ်းမဖစပ်ွားခဲရ့သာေိကုခ်ိကုမ်ှုများနငှ့ ်ပဋပိက္ခအရသးစေိအ်ချကအ်လကမ်ျားကိ ုKHRG မ ှ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် နိဝုငဘ်ာလေငွ ်
ထုေ်ရဝသွားမည့် “Southeast Myanmar Field Report: military coup, protests, armed conflict and attacks, human rights 
abuses, and COVID-19, January to June 2021” ေွင်ကကည့်ပါ။

ဤပုကံိ ု၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ဇလူိငုလ်၌ မရူကောခ်ရိငု၊် ေယွလ်ိုးပမို့ေယ၊် 
လအ---ရကျးရွာေွင် ရိုက်ယူခဲ့သည်။ ပုံေွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 
ဇလူိငုလ် ၁၆ ရကရ်ေ့၌ ေစကနငှ့ရ်ေသခ ံKNLA ကကား ေိကုပ်ွ ဲ
မဖစ်ပပီးရောက် ေစက၏ ခမရ(၄၀၇)မှ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည့် 
အိမ်ရလးလုံးအေက် မီးရလာင်ထားရသာ အိမ်ေစ်လုံးမဖစ် 
သည။် လအ---ရကျးရွာသားများအားလုံး (အမိရ်မခရပါင်း ၅၀ 
ခေ့)် ထကွရ်မပးေမိ်းရရှာငခ်ဲသ့ည။် (ဓါေပ်ု ံ- ရေသခရံွာသား)

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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ေငွ ်ရကသ်ေ္တပေမ်ျားစွာအထ ိဆကလ်ကမ်ဖစပ်ွား လျကရ်ှသိည။် ထိုအ့ေကွ ်ရွာသားများမှာ လိအုပရ်သာ အစား 
အစာနှင့်အရထာက်အပံ့များရယူရေ် သို့မဟုေ် ၎င်းေို့ပိုင်ဆိုင်ရသာပစ္စည်းများအား မပေ်လည်ရယူရေ်အေွက် 
ရကျးရွာများသို ့မပေလ်ညဝ်ငရ်ရာကန်ိငုမ်ခင်းမရှခိဲရ့ပ။ ပိမုိမုျားမပားလာသည့ ်ရေရပရ်ရှေရ့မပာင်း ရေထိငုမ်ှုများအမပင ်
ဆကလ်ကမ်ဖစပ်ွားလျကရ်ှရိသာ ေိကုပ်ွမဲျားနငှ့ ်စစဘ်ကဆ်ိငုရ်ာလှုပရ်ှားမှုများသည ်ရမမယာနငှ့ပ်ိငုဆ်ိငုမ်ှုများကိ ု
ပျက်စီးဆုံးရှုံးရစသည်။ UXO များရှိမခင်းနှင့် ရေရာရေသများပျက်စီးမခင်းများရကကာင့် ေိုက်ပွဲနှင့်ေိုက်ခိုက်မှုများ 
ပပီးဆုံးသည့်အချေိ် ရွာသားများသည် ၎င်းေို့၏ရေရာ ရေသများသို့ မပေ်လည်ရေထိုင်ရေ် ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။

ေိကုခ်ိကုမ်ှုများနငှ့ ်ေိကုပ်ွမဲျားပိမုိေုိုးမမငှ့လ်ာမခင်းက ကျေ်းမာရရးရစာင့ရ်ရှာကမ်ှုအရပါ်ေငွလ်ည်း ထခိိကုမ်ှုများ 
ရှိလာခဲ့သည်။ မလုံခခုံမှုများ ပိုမိုေိုးမမှင့်လာသမဖင့် အချ ို ့သူများမှာ အမခားရေရာသို့ ရရှေ့ရမပာင်းရေရချေိ်ေွင် 
ရဆးခေ်းအချ ို ့မှာ ပျက်စီးသွားမခင်း သို့မဟုေ် ဖျက်ဆီးခံရမခင်းများရှိသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လ ၂၈ ရက်ရေ့ေွင်  
ပါဟရဲကျးရွာအပုစ်ေုငွ်း ရလရကကာင်းေိကုခ်ိကုမ်ှုရကကာင့ ်ဘူးသိပုမို့ေယ၊် ရဖာကားေရဲကျးရွာ၊ သီးရကာထ်ရေရာရှ ိ
ရဆးခေ်းေစလ်ုံးမှာ ပျကစ်ီးသွားခဲရ့ကကာင်း KHRG မ ှေငမ်ပခဲသ့ည။် စစရ်ကာငစ်၏ီ ေရေု်းများနငှ့ ်ရဟေယ်ာဉမ်ျား 
ရေစဉရ်ကဆ်က ်ကင်းရထာကလ်ညှ့ရ်ေသည့အ်ေကွ ်ထိအုချေိမ်စှေင၍် ဘူးသိပုမို့ေယမ် ှရဆးခေ်းအများအမပား 
ရရှေ့ရမပာင်းခဲ့ရသည်။78

  (၃) ခလယ်လွီထူခရိုင်

ခလယ်လွီထူခရိုင်သည်လည်း ပဋိပက္ခနှင့် ေိုက်ပွဲများမဖစ်ပွားသည့် ရေရာရေသေစ်ခုမဖစ်သည်။ အရကကာင်းမှာ 
KNU ထေိ်းချုပသ်ည့ ်မရူကောခ်ရိငုန်ငှ့ ်အစိုးရထေိ်းချုပသ်ည့ ်ကရငမ်ပညေ်ယအ်ရောကပ်ိငု်းနငှ့ ်မမေမ်ာနိငုင်၏ံအမခား 
အပိငု်းများအကကားေငွ ်ေညရ်ှရိေမခင်းရကကာင့ ်မဖစန်ိငုသ်ည။် ေိကုပ်ွမဲျားမှာ အဓကိအားမဖင့ ်လယေ်ိပုမို့ေယေ်ငွ ်
လယ်ေိုမှမူသယ်သို့ ဆက်သွယ်ထားရသာ စစ်ေပ်လမ်းမကကီးေစ်ရလျှာက်ေွင် မဖစ်ပွားရလ့ရှိသည်။

ေိကုပ်ွမဲျားနငှ့ပ်ေသ်ကသ်ည့ ်ပထမဆုံးအစရီငခ်ခံျကမ်ျားမှာ မေလ်ကေုပ်ိငု်းေငွမ်ဖစပ်ပီး စစရ်ကာငစ်စီစသ်ားများ 
သည် ၎င်းေို့၏စခေ်းမှရေ၍ KNU ထိေ်းချုပ်ေယ်ရမမအေွင်း လယ်ေိုပမို့ေယ်ရှိရကျးရွာ (သံလဲ့ရကျးရွာနှင့် ရမမေီ 
ကုေ်းရေရာ)များသို့ လက်ေက်ကကီးများ စေင်ရမ်းသမ်းပစ်ခေ်ခဲ့သည်။ ပစ်ခေ်မှုများသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လ 
၂၇ ရက်ရေ့မှ မေ်လ ၃၀ ရက်ရေ့ထိ ကကာမမင့်ခဲ့သည်။ ထွက်ရမပးေိမ်းရရှာင်ရေရသူများ မရှိရသာ်လည်း ရွာသား 
များမှာ ၎င်းေို၏့လုခံခုရံရးအရမခအရေနငှ့ပ်ေသ်က၍် စိုးရမိလ်ျကရ်ှရိေရသးသည။် မေလ်မစှ၍ စစရ်ကာငစ်စီစ ်
သားများသည် ၎င်းေို့၏လမ်းရဘးင်္ိေ်များေွင် ပိုမိုေင်းကကပ်သည့် စစ်ရဆးရရးများမပုလုပ်လာခဲ့ကကသည်။

ဧပပီလမှစေင်ပပီး လယ်ေိုစစ်စခေ်းေွင်အရမခစိုက်ရသာ စစ်ရကာင်စီေပ်ဖွဲ့များသည် လယ်ေိုမှမူသယ်သို့ ဆက် 
သွယ်ထားသည့်လမ်းမဖင့် ခလယ်လွီထူမှ မူရကော်ခရိုင်သို့ စစ်သားများ၊ စစ်ပစ္စည်းများနှင့် လက်ေက်ခဲယမ်းများ 
ကိုလည်း (ဧပပလီ ၁၇ ရက်ရေ့အထိ စစ်သား ၂၇၀ ဦးနှင့် ပစ္စည်းများကိုသယ်ရေ် မမင်းအရကာင်ရရ ၁၄၀ ကို အသုံး 
မပုခဲ့သည်) ပိုမိုပို့ရဆာင်ခဲ့သည်။79 စစ်သားများနှင့် ရထာက်ပံ့ပစ္စည်းများ ရပးပို့မခင်းသည် စစ်ရကာင်စီေပ်နှင့် 

78 KRHG မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရမလေွင် “ပိုမိုမမင့်မားလာရသာစိုးရိမ်ပူပေ်မှုများ - ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လအေွင်းမူရကော်ခရိုင်နှင့် ခလယ်လွီထူ
ခရိငုေ်ိုေ့ငွေ်ပမ်ရော၏်ရလရကကာင်းေိကုခ်ိကုမ်ှုမ ှရွာသား ၁၆ ဦးရသဆုံးသွားခဲပ့ပီး ရထာငန်ငှ့ခ်ျရီသာရွာသားများ ရေရပရ်ရှေရ့မပာင်း 
ရေထိုင်ရမခင်း” နှင့် KHRG မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်ေင်ဘာလေွင် ထုေ်ရဝခဲ့ရသာ “Mu Traw District Situation Update: Landmine 
contamination, indiscriminate shelling, arbitrary taxation, movement of troops, and livelihood, education and 
healthcare situation, May to June 2021,” ေွင်ကကည့်ပါ။

79 KRHG မ ှ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ရမလေငွ ်ထေုရ်ဝရသာ “ခလယလ်ွထီခူရိငုရ်ောကဆ်ုံးရရေသေငွ်းအစရီငခ်စံာ: လယေ်ိပုမို့ေယေ်ငွ ်စစရ်ရးလှုပ ်
ရှားမှုများ၊ ေပမ်ရောန်ငှ့ ်KNLA ေိုအ့ကကားေိကုပ်ွမဲျား များမပားလာမခင်းရကကာင့ ်မပညေ်ငွ်းရေရပရ်ရွ့ရမပာင်းရေထိငုရ်သမူျား (IDPs) 
မှ မိမိေို့၏ရေအိမ်သို့မပေ်ရေထိုင်ရေ် အေားအဆီးမဖစ်ရစမခင်း၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လမှရမလထိ” ေွင်ကကည့်ပါ။
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KNDO80 ေိုအ့ကကား ေိကုခ်ိကုမ်ှုကိ ုပိမုိေုိုးမမင့လ်ာရစ 
ပပီး အေီးအေားပေ်ဝေ်းကျင်ရှိ ရကျးရွာများသို့ လက် 
ေက်ကကီး ရမ်းသမ်းပစ်ခေ်မှုများကိုလည်း ပိုမိုမပုလုပ် 
လာရစသည်။ ရွာသားများမှာ အရစာပိုင်းစစ်လှုပ်ရှား 
များမှုများရကကာင့် ထွက်ရမပးေိမ်းရရှာင်နှင့်ပပီးသား 
မဖစ်သည်။ ဧပပီလအလယ်မှ မေ်လကုေ်ထိ ခဲေဲရကျး 
ရွာအပုစ်သုည ်စစအ်ငအ်ား ဆကလ်ကမ်ဖည့ေ်င်းမခင်း 
ရကကာင့ ်ေိကုပ်ွမဲျားစွာ မဖစပ်ွားခဲသ့ည့ရ်ေရာေစခ် ုမဖစ ်
လာခဲ့သည်။81

မရူကောခ်ရိငုေ်ငွ ်ရလရကကာင်းေိကုခ်ိကုမ်ှုများ များစွာ 
မဖစပ်ွားခဲရ့သာလ်ည်း ခလယလ်ွထီေူငွမ် ူေစက်ကမိမ်ဖစ ်
ပွားခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လ ၃၀ ရက်ရေ့ေွင် စစ် 
ရကာင်စီ၏ င်္ျက်ရလယာဉ်နှစ်စင်းမှ ရဆာထိပမို့ေယ်၊ 
မယဲခဲီးရကျးရွာအပုစ်၊ု ထီးဖေိရုကျးရွာအေီးရှ ိမဲသ့ခဲီးရေ 
ရာရှိ မိုးရအာင်ရရှေေွင်းအရပါ်သို့ ဗုံးကျဲခဲ့သည်။ ရေသ 
ေွင်းအရင်းအမမစ်ေစ်ခုအရ လူ ၉ ဦး ရသဆုံးခဲ့ပပီး 
ထိလုမူျားအေက ်အများစမုှာ မိငု်းလပုသ်ားများမဖစက်ာ 
အမခား ၂ ဦးသည်လည်း ေဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။82

ခလယလ်ွထီခူရိငု၊် လယေ်ိပုမို့ေယ၊် ခေဲရဲကျးရွာအပုစ်မု ှ
ရကျာင်းသားများအရေမဖင့် ပညာရရးအားလက်လှမ်းမီရေ်အေွက် အခက်အခဲကကုံရေွ့ရေကကရသည်ဟု KHRG 
မှ ယခင်ကေင်မပခဲ့သည်။ ၎င်းေို့အရေမဖင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ေီဇင်ဘာလမှ စေင်ပပီး KNU နှင့် ေပ်မရော်စစ်သား 
များအကကား မဖစပ်ွားခဲရ့သာေိကုပ်ွမဲျားရကကာင့ ်ထကွရ်မပးေမိ်းရရှာငခ်ဲက့ကရသည။် စစေ်ပအ်ာဏာသမိ်းမှု စေင ်
သည့အ်ချေိမ်စှ၍ ေိကုပ်ွမဲျားပိမုိမုဖစရ်ပါ်လာခဲပ့ပီး ရကျာင်းသားများအရေမဖင့ ်ရကျာင်းေကရ်ေအ်ေကွ ်၎င်းေို၏့ 
ရကျးရွာသို့ မပေ်လည်ရေထိုင်နိုင်မခင်းမရှိရော့ရပ။83

80 ကရငအ်မျ ိုးသားကာကယွရ်ရးေပမ်ရော ်(KNDO) ကိ ု၁၉၄၇ ခနုစှေွ်င ်ကရငအ်မျ ိုးသားအစည်းအရုံးမ ှစေငဖ်ွဲ့စည်းခဲပ့ပီး၊ ၎င်းသည ်
ကရငအ်မျ ိုးသားလွှေရ်မမာကရ်ရးေပမ်ရော(်KNLA)၏ ရရှ့ရမပးအဖွဲ့မဖစသ်ည။် ယရေ့ ကရငအ်မျ ိုးသား ကာကယွရ်ရးေပမ်ရောဆ်ိ ု
သညမ်ှာ KNU၊ KNLA မ ှသငေ်ေ်းရပးရသာ လကေ်ကက်ိငု ်လပုအ်ားရပးေပ ်ဖွဲ့ေစခ်မုဖစပ်ပီး၊ ေပရ်င်း၊ ေပခ်ွ ဲပုသံဏ္ဍေ်များနငှ့ဖ်ွဲ့စည်းထား 
သည်။ အဖွဲ့ဝင်များသည် ယူေီရဖာင်းဝေ်ဆင်ရသည်။ ၎င်းေို့အရေမဖင့် ၂ နှစ် ောဝေ်ထမ်းရဆာင်ရသည်။

81 KHRG မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Dooplaya District Short Update: Skirmish between the Tatmadaw and 
the KNLA in Kaw T’Ree Township, February 2021,” ေွင်ကကည့်ပါ။

82 KRHG မ ှ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ရမလေငွ ်ထေုရ်ဝရသာ “ပိမုိမုမင့မ်ားလာရသာစိုးရမိ်းပပူေမ်ှုများ - ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် မေလ်အေငွ်း မရူကောခ်ရိငုန်ငှ့ ်
ခလယ်လွီထူခရိုင်ေို့ေွင် ေပ်မရော်၏ရလရကကာင်းေိုက်ခိုက်မှုမှ ရွာသား ၁၆ ဦးရသဆုံးသွားခဲ့ပပီး ရထာင်နှင့်ချရီသာရွာသားများ 
ရေရပ်ရရှေ့ရမပာင်းရေထိုင်ရမခင်း” ေွင်ကကည့်ပါ။

83 KHRG မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလေွင် ထုေ်ရဝသွားမည့် “Southeast Myanmar Field Report: military coup, protests, armed 
conflict and attacks, human rights abuses, and COVID-19, January to June 2021” ေွင်ကကည့်ပါ။

ဤပုံကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လ ၂ ရက်ရေ့၌ ခလယ်လွီထူခရိုင်၊ 
လယ်ေိုပမို့ေယ်ေွင် ရိုက်ယူခဲ့သည်။ ခဲေဲရကျးရွာအုပ်စုမှ ရွာ 
သားများသည ်၂၀၂၀ ခနုစှ၊် ေဇီငဘ်ာလမစှ၍ ထကွရ်မပးေမိ်း 
ရရှာင်ခဲ့ပပီး ရေသေွင်းလက်ေက်ကကီများ ပစ်ခေ်မှုနှင့် ဆက် 
လက်မဖစ်ပွားရေသည့်ေိုက်ပွဲများရကကာင့် ယခုထိ ၎င်းေို့၏ 
ရွာသို့ အိမ်မပေ်လာ၍မရရပ။ မပည်ေွင်းရရှေ့ရမပာင်းရေထိုင်သူ
များ(IDPs)၏ ခေ့်မှေ်းရမခလူဦးရရမှာ ၅၀၀ ေီးပါးရှိသည်။ ပုံ 
ေွင်ေိမ်းရရှာင်ရသည့် ကရလးများနှင့် ရကျာင်းဆရာများ 
သည် ရောထဲေွင် စာသင်ရေရသာပုံမဖစ်သည်။
(ဓာေ်ပုံ - Forum Asia မှ ဝေ်ထမ်းေစ်ဦး)

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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   (၄) ေူးပလာယာခရိုင်

မကကာရသးမီအချေိ်အထိ ေူးပလာယာခရိုင်အရေမဖင့် ေိုက်ပွဲကကီးကကီးမားမား ကကုံရေွ့ရမခင်းမရှိရသးရပ။ အမှေ် 
အားမဖင့်ဆိုလျှင် ေူးပလာခရိုင်ရှိ KNU ထိေ်းချုပ်ေယ်ရမမများသည် CDM လှုပ်ရှားမှုေွင်ပါဝင်သူများအား ကကိုဆို 
သည့် အဓိကခိုလှုံရာရေရာေစ်ခုမဖစ်လာသည်။ ရမလကုေ်အထိ အမခားရသာရေရာရေသများမှ CDM လှုပ်ရှားမှု 
မပုလုပ်သူ ၃,၀၀၀ ရကျာ်အား လက်ခံကကိုဆိုခဲ့သည်။

ရဖရဖာ်ဝါရီလ အရစာပိုင်းေွင်ရရှိခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာေွင် ရကာ့ေရိပမို့ေယ်၊ င်္အ---ရကျးရွာအုပ်စုေွင် ၂၀၂၁ 
ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၂၆ ရက်ရေ့က CDM လှုပ်ရှားမှုေွင် ပါဝင်သူများခိုလှုံရေ် ရရာက်ရှိလာသည့်အေွက် KNLA 
နငှ့ ်စစရ်ကာငစ်ေီပေ်ိုအ့ကကား ေိကုပ်ွမဲျားမဖစရ်ပါ်ခဲရ့ကကာင်း ရဖာမ်ပခဲသ့ည။် NCA အားချ ိုးရဖာကသ်ည့အ်ရေမဖင့ ်
စစ်ရကာင်စီေပ်ဖွဲ့များသည် KNU ၏ကေ့်သေ်ေယ်ရမမများေွင် CDM လှုပ်ရှားမှုနှင့် အာဏာသိမ်းမှုဆေ့်ကျင် 
ဆန္ဒမပမခင်းနှင့် ပါဝင်ရသာရကျာင်းဆရာများနှင့် ဆရာဝေ်များအား ရှာရဖွဖမ်းဆီးရေ် ကင်းလှည့်ခဲ့ကကသည်။ (ထို 
ရကျာင်းဆရာများနှင့် ဆရာဝေ်များမှာ ရကာ့ေရိပမို့နှင့် အေီးအေားရေသများမှ မဖစ်သည်။) ထိုေိုက်ပွဲမဖစ်ပပီး 
သည့်ရောက်ေွင် စစ်ရကာင်စီေပ်သားများသည် မည်သူ့ကိုမှဖမ်းဆီးမခင်းမရှိပဲ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လ ၁ ရက်ရေ့ 
ေွင် ထိုရေသမှ ထွက်သွားခဲ့သည်။84

ဇွေ်လအေွင်း ရကာ့ေရိပမို့ေွင် လက်ေက်ကိုင်ေပ်ဖွဲ့များအကကား ေိုက်ပွဲများမဖစ်ပွားခဲ့ပပီး ထိုင်း-မမေ်မာေယ် 
စပ်သို့ ထွက်ရမပးေိမ်းရရှာင်သွားသည့် ရွာသား ၇၀၀ ရကျာ် ရေရပ်ရရှေ့ရမပာင်းရေထိုင်ခဲ့ရပါသည်။ ဇွေ်လ ၁ ရက် 
ရေ့ေွင် KNDO မှ စစ်ရကာင်စီရဲစခေ်းအား ေိုက်ခိုက်ပပီးရောက် ရမာ်ခီးရကျးရွာအုပ်စုေွင် စစ်ရကာင်စီေပ်နှင့် 
KNDO ေိုအ့ကကား (KNLA လည်းပါဝငန်ိငုသ်ည့)် ေိကုပ်ွမဲျားစွာ မဖစခ်ဲသ့ည။် ဇေွလ် ၂ ရကရ်ေ့ေငွ ်ဖလူးဖိုးရေသ၌ 
BGF ၊ စစ်ရကာင်စီေပ်နှင့် DKBA ခွဲထွက်အဖွဲ့85 များကကား ေိုက်ပွဲထပ်မံမဖစ်ပွားခဲ့သည်။ ရွာသားများအရေမဖင့် 
မည်သည့်အရကကာင်းရကကာင့် ေိုက်ပွဲမဖစ်ရသည်ကို မသိရပါ။86

  

84 KHRG မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Dooplaya District Short Update: Skirmish between the Tatmadaw and 
the KNLA in Kaw T’Ree Township, February 2021,” ေွင်ကကည့်ပါ။

85 ၂၀၁၆ ခနုစှ၊် ဇေေ်ဝါရ ီ၁၆ ရကရ်ေ့ေငွ ်DKBA ခွထဲကွအ်ဖွဲ့ကိဦုးရဆာငသ်ည့ ်စစဦ်းစီးချုပ ်ဗိလုခ်ျုပက်ကီးရစာရကျာသ်က၊် ေစုစဦ်းစီးချုပ ်
ဗိလုခ်ျုပက်ကီးရစာေိငုရ်ရှေ(ရခါ်) ဘိဘုနိငှ့ ်ဗိလုဆ်ေ်းရဆာငေ်ိုမ့ ှ၎င်းေိုအ့ဖွဲ့အား ေိုးေကရ်သာ ဗေု္ဓဘာသာ ကရငအ်မျ ိုးသားေပမ်ရော ်
အမဖစ် စေင်ေည်ရထာင်ခဲ့သည်။ ထို့ရကကာင့် ယခုအချေိ်ေွင် DKBA ဟူသည့်အမည်အေိုရကာက်ကို အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့လုံးမှသုံးလျှက်ရှိရေ
သည်ကို ရေွ့မမင်ရမည်မဖစ်သည်။ ယခင်ပင်မ ေီမိုကရရစီအကျ ိုးမပု ကရင်ေပ်မရော် DKBA အဖွဲ့နှင့် ေိုးေက်ရသာဗုေ္ဓဘာသာ 
ကရင်အမျ ိုးသားေပ်မရော်ခွဲထွက် DKBA အဖွဲ့ေို့မဖစ်ကကသည်။ ေိုးေက်ရသာဗုေ္ဓဘာသာကရင်အမျ ိုးသားေပ်မရော် ခွဲထွက် 
အဖွဲ့သစအ်ား ၁၉၉၄ ခနုစှမ် ှ၂၀၂၁ ခနုစှထ် ိေညရ်ှရိေဆမဲဖစသ်ည့ ်ပငမ်ေမီိကုရရစအီကျ ိုးမပု ကရငေ်ပမ်ရောန်ငှ့ ်မရရာရထွးသင့ရ်ပ။ 
ေမီိကုရရစအီကျ ိုးမပုကရငေ်ပမ်ရောမ် ှေစန်ိငုင်လံုံးဆိငုရ်ာအပစခ်ေရ်ပစ်ရဲရးသရဘာေစူာချုပေ်ငွ ်လကမ်ေှရ်ရးထိုးခဲရ့သာလ်ည်း 
ေိုးေကရ်သာဗေု္ဓဘာသာ ကရငအ်မျ ိုး သားေပမ်ရောအ်ဖွဲ့သစမ်ှာမ ူလကမ်ေှမ်ရရးထိုးခဲရ့ပ။ ရောကပ်ိငု်းေငွ ်ကရငမ်ပညေ်ယေ်ငွ်းရှ ိ
ရေရာအများအမပားေငွမ်ဖစပ်ွားရေရသာ ေပမ်ရောန်ငှ့ ်လကေ်ကက်ိငု ်ပဋပိက္ခေိကုပ်ွရဲမမာကမ်မားစွာေငွ ်ေကက်ကစွာပါဝငခ်ဲက့ကသည။်

86 KHRG မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွေ်လေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Dooplaya District Interview: Recent fighting and displacement in Kaw 
T’Ree Township, June 2021,” နှင့် KHRG မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွေ်လေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Dooplaya District Interview: Fighting 
between SAC troops and other armed groups resulted in villagers’ displacement, Kaw T’Ree Township, Dooplaya 
District, June 1st 2021,” ေွင်ကကည့်ပါ။

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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  (၅) ပစ်ခေ်ေိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရရး

ေိုကပ်ွမဲျား၊ ေိုကခ်ိုက်မှုများနှင့ ်ပဋိပက္ခများရကကာင့မ်ဖစရ်ပါ်လာရသာ လူ့အခွင့အ်ရရးချ ိုးရဖာက်မှုများသည ်စစ ်
ေပ်မှ အာဏာသိမ်းပပီးချေိ်မှစေင်၍ မဖစ်ပွားလာသည့်အေွက် NCA မှာ အသက်ဝင်မခင်းရှိမရှိနှင့်ပေ်သက်ပပီး 
ရမးခွေ်းထုေ်စရာ မဖစ်လာခဲ့ပါသည်။ စစ်ရကာင်စီမှ ၎င်းေို့၏ကေိကဝေ်မဖစ်သည့် “ထာဝရပငိမ်းချမ်းရရး” ကို 
ရရှိရေ်နှင့် NCA အား ရလးစားလိုကေ်ာရေ်ဟူသည့် အချက်များကို ယခင်ကေည်းက ရဖာမ်ပရလ့ရှိသည်။ ရဖရဖာ် 
ဝါရလီ ၁၇ ရကရ်ေ့ေငွ ်ပငမိ်းချမ်းရရးရဖာရ်ဆာငရ်ေ ် ရကာမ်ေရီပါင်းများစွာအား ဖွဲ့စည်းခဲရ့သာလ်ည်း စစရ်ကာင ်
စစီစေ်ပ၏် လပုရ်ဆာငမ်ှုများက ပငမိ်းချမ်းရရးရရှရိေအ်ေကွ ်၎င်းေိုထ့ားရှသိည့ ်ကေကိဝေအ်ေည်းငယက်ိသုာ 
မဖည့ဆ်ည်းရကကာင်း ရဖာမ်ပခဲသ့ည။် ေိကုပ်ွမဲျား မပေလ်ညမ်ဖစပ်ွားခဲသ့ည့အ်ေကွ ်စစရ်ကာငစ်မီှာ ပစခ်ေေ်ိကုခ်ိကု ်
မှုရပစ်ရဲရးကိ ုဧပပလီ ၁ ရကရ်ေ့ေငွ ်ရကကညာခဲပ့ပီးရောက ်ဇေွလ်ကေုအ်ထ ိနစှက်ကမိေ်ိငုေ်ိငု ်ဆကလ်ကေ်ိုးမမငှ့ခ်ဲ ့
သည်။ ဤအစီရင်ခံစာေွင် ရဖာ်မပထားသည့်အေိုင်း စစ်ရကာင်စီေပ်ဖွဲ့များ၏ လက်ေက်ကကီးမဖင့် ပစ်ခေ်မှုများ 
နှင့် အမခားေိုက်ခိုက်မှုများသည် အထူးသမဖင့် ဤအပစ်ရပ်သည့်လများအေွင်း ရေရာရေသအများအမပားေွင် 
ပိုမိုေိုးမမှင့်လာခဲ့သည်။ စစ်ရကာင်စီမှ ၎င်းအရေနှင့် အစိုးရ၏လုံခခုံရရးနှင့် အုပ်ချုပ်ရရးကို အရနှာင့်အယှက်မဖစ် 
ရစသည့ ်လပုရ်ပမ်ျားကိ ုမပေလ်ညေ်ေု့မ်ပေသ်ွားမညဟ် ုမလူကရကကာညာခဲသ့ည။် ထိုအ့ေကွရ်ကကာင့ ်အမခားလက ်
ေကက်ိငုေ်ပဖ်ွဲ့များအား ပငမိ်းချမ်းရရးကိထုေိ်းသမိ်းရေ ်ေိကုေ်ေွ်းရသာလ်ည်း ၎င်းေို၏့စစေ်ပက်မ ူထိုးစစဆ်င ်
လျက်ရှိသည်။

၂၀၁၂ ခုနှစ်ေွင် စေင်ခဲ့ပပီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်အထိ NCA အား လက်မှေ်ထိုးမခင်းမဖင့် ဆက်လက်လုပ်ရဆာင်လျက်ရှိ 
သည့် ပငိမ်းချမ်းရရးလုပ်ငေ်းစဉ်သည် မပဿောများအကကား နွံေစ်လျက်ရှိပပီး ထိရရာက်မှုမရှိရကကာင်း သက်ရသမပ 
လျက်ရှိသည်ကို KHRG နှင့်အမခားအဖွဲ့များမှ ယခင်က ရထာက်မပခဲ့ပပီးပပီမဖစ်သည်။ NCA ချုပ်ဆိုသည့်အချေိ်မှစ 
၍ KHRG မှ မမေ်မာမပည်အရရှ့ရောင်ပိုင်းရှိ ေိုက်ပွဲများနှင့်ပေ်သက်သည့် အချက်အလက်များအား နှစ်စဉ်ေင် 
မပခဲသ့ည။် ေိကုပ်ွမဲျားနငှ့ ်လူ့အခငွ့အ်ရရးချ ိုးရဖာကမ်ှုများမှာ ရလျာေ့ည်းခဲရ့သာလ်ည်း ဆကလ်ကမ်ဖစပ်ွားလျက ်
ရှသိည့ ်ပဋပိက္ခများနငှ့ ်အကကမ်းဖကမ်ှုများက လအူများအား ပငိမ်းချမ်းရရးနငှ့ပ်ေသ်ကပ်ပီး သသံယမဖစရ်စသည။် 
ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ရေ့ စစ်ေပ်မှအာဏာသိမ်းပပီးရောက် မကကာမီအချေိ်များေွင် NCA အား သရဘာေူလက် 
မှေ်ရရးထိုးထားသည့် အဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့က (ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၂၀ ရက်ရေ့ေွင်) ၎င်းေို့အရေမဖင့် စစ်ရကာင်စီနှင့်ညှိနှိုင်း 
ရဆွးရနွးမှုများအား ရပစ်ထဲားမညမ်ဖစရ်သာလ်ည်း ၎င်းေိုအ့ရေမဖင့ ်စစအ်ာဏာရငှစ်ေစအ်ဆုံးသေရ်ေန်ငှ့ ်လက ်
ရှိနိုင်ငံရရးမပဿောများအေွက် ပိုမိုခိုင်မာသည့်အရမဖကို ရှာနိုင်ရေ် ရေသေွင်းနှင့် နိုင်ငံေကာအဖွဲ့အစည်းများ 
အပါအဝင် နိုင်ငံေကာအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်မည်မဖစ်ရကကာင်း ရကကညာချက်ေစ်ရစာင်ကို 
ထုေ်မပေ်ခဲ့သည်။”87

အာဏာသမိ်းပပီးရောက ်မပုလပုခ်ဲသ့ည့ ်ရေွ့ဆုရံမးမမေ်းမှုများေငွ ်ပငမိ်းချမ်းရရးအားလိလုားရကကာင်း မကကာခဏ 
ရဖာမ်ပကကရသာ်လည်း အချ ို ့ရသာရကျးလကရ်ေသမှာမှ ရွာသားများ၊ ဆန္ဒမပသူများနှင့် CDM လှုပ်ရှားမှုေွင်ပါဝင် 
သူများက စစ်ရကာင်စီနှင့် ညှိနှိုင်းရေ်မှာ မဖစ်နိုင်မခင်းရှိမရှိနှင့် ပငိမ်းချမ်းရသာေည်းမဖင့် ရဆာင်ရွက်မခင်းများက 
ေီမိုကရရစီနှင့် အရပ်သားအစိုးရကို မပေ်လည်ရရှိနိုင်ရေ် လုံရလာက်မခင်းရှိမရှိ ရမးခွေ်းထုေ်ခဲ့ကကသည်။ မူရကော် 
ခရိုင်မှ ရေ့စားအလုပ်သမားေစ်ဦးက စစ်ရကာင်စီကိုမယုံရကကာင်းရဖာ်မပပပီး ၎င်း၏ထင်မမင်ချက်ကို ဤသို့ရမပာ 
မပခဲသ့ည။် “သေူိုက့ ပငမိ်းချမ်းရရးလပုင်ေ်းစဉက်ိ ုအရကာငအ်ထညရ်ဖာန်ိငုမ်ှာ မဟေုဘ်ူး။ ဘာရကကာင့လ်ဆဲိရုော ့
ဘယ်သူမှ သူေို့[စစ်ရကာင်စီ]ရဲ့ ပငိမ်းချမ်းရရးလုပ်ငေ်းစဉ်ကို လက်ခံမှာမဟုေ်ဘူး။” ရေ်ကုေ်ေွင်ရေထိုင်သည့် 
ဘားအံခရိုင်မှ လူငယ်ရခါင်းရဆာင်ေစ်ဦးက ပငိမ်းချမ်းရရးလုပ်ငေ်းစဉ် ရရှ့ဆက်နိုင်မည့်ရမျှာ်လင့်ချက်လုံးဝမရှိ 

87 Burma News International မ ှ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ရဖရဖာဝ်ါရလီေငွ ်ထေုရ်ဝရသာ “NCA signatories suspend political negotiations 
with junta, says steering team,” ေွင်ကကည့်ပါ။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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ရကကာင်း ရမပာမပခဲ့သည်။ “ေိုင်းရင်းသားမပည်သူရေွအရပါ် စစ်ရကာင်စီရဲ့ေုေ့်မပေ်မှုဟာ ပငိမ်းချမ်းရရးလုပ်ငေ်း 
စဉက်ိ ုလုံးဝဖျကစ်ီးရေပပီး ကျွေရ်ောေ်ိုအ့ရေေဲ့ ဆကလ်ကပ်ပီး ဘာရဆွးရနွးမှုမမှလပုသ်င့ဘ်ူး။ သေူိုက့ိယုုကံကည ်
လို့မရေဲ့အေွက် မပေ်ေိုက်ဖို့ကပဲ ေခုေည်းရသာေည်းလမ်းမဖစ်ေယ်။”

ထိုေည်းေူစွာ အချ ို ့ရသာရမးခွေ်းရမဖကကားသူများက ၎င်းေို့ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရေ်အေွက် လက်ေက်ကိုင်ရေ် 
ဆန္ဒရှိရကကာင်းကို ရဖာ်မပကကပပီး အချ ို ့သူများက KNLA အရေမဖင့်အရပ်သားများကို ပိုမိုရကာင်းမွေ်စွာကာကွယ် 
ရေ်အေွက် ရမပာသည်။ သို့ရသာ်လည်း KHRG လူရေွ့ရမးမမေ်းခဲ့ရသာ သူအများအမပားက ၎င်းေို့အရေမဖင့် 
ပငမိ်းချမ်းသည့ေ်ည်းလမ်းကိ ုရမျှာလ်င့ ်ရေရသးရကကာင်း ရမပာသည။် ေူးသထခူရိငု၊် ဘီးလင်းပမို့ေယမ် ှရေ့စားအလပု ်
သမားေစ်ဦးက “ေကယ်လို့သင့်အရေေဲ့ ပငိမ်းချမ်းရရးကိုဦးေည်ပပီးလုပ်မယ်ဆိုရင် ပငိမ်းပငိမ်းချမ်းချမ်းေဲ့လုပ်ဖို့ 
လိုေယ်။”

 (ခ) လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှုများနှင့်မလုံခခုံမှုများ

ဤအခေ်းေွင် သေ်မဖေ်မခင်း၊ အဓမ္မခိုင်းရစမခင်း၊ ေရားလက်လွေ်ဖမ်းဆီးမခင်း၊ လုယက်မခင်း/သိမ်းယူမခင်းနှင့် 
ရငွရကကးအဓမ္မရောင်းခံမခင်းအမပင် ရမမမမှုပ်မိုင်းဆိုင်ရာမပဿောများအပါအဝင် လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှုများ 
နှင့် မလုံခခုံမှုများကို ရဖာ်မပထားသည်။ ဤအခေ်းေွင် ရဖာ်မပထားရသာ အကကမ်းဖက်မှုမဖစ်စဉ်များမှာ NCA ချုပ် 
ဆိပုပီးရောကပ်ိငု်း ရရးသားထားသည့ ်အစရီငခ်စံာများေငွ ်ပါရှပိပီးမဖစသ်ည။် သိုရ့သာလ်ည်း အရပသ်ားများအရေ 
မဖင့် ေိုက်ရိုက်ပစ်မှေ်ထားခံရသည့်အခါများေွင် မလုံခခုံမှုများနှင့် အကကမ်းဖက်မှုများသည် ပိုမို၍စေစ်ကျပပီး 
အစိုးရမှကျူးလွေ်သည့် အကကမ်းဖက်မှုများသို့ မပေ်သွားရေ် ညွှေ်မပရေသည်။

  (၁) ပဋိပက္ခအေည်းငယ်သာမဖစ်ပွားသည့်ရေရာများမှမလုံခခုံမှုများ

ပစ်ခေ်ေိုက်ခိုက်မှု အေည်းငယ်သာကကုံရေွ့ရသည့် ရေရာများသည်လည်း မလုံခခုံမှုများကို မပင်းထေ်စွာခံစားရ 
လျကရ်ှရိေရသးသည။် ၎င်းေို၏့ရေသများေငွ ်လကေ်ကက်ိငုေ်ပဖ်ွဲ့များ၏ လှုပရ်ှားမှုများ၊ ေပသ်ားနငှ့ရ်ကိ္ခာမဖည့ ်
ေင်းမခင်းများအမပင ်လကေ်ကက်ိငုစ်စသ်ားများအရေမဖင့ ်ကင်းလညှ့မ်ခင်းများကိ ုပိမုိလုပုရ်ဆာငလ်ာကကရကကာင်း 
ရွာသားများမ ှမေှခ်ျကရ်ပးကကသည။် ေိကုပ်ွမဲဖစပ်ွားမခင်းမရှသိည့ ်ဘားအခံရိငုေ်ငွ ်စစေ်ပအ်ာဏာသမိ်းပပီးရောက ်
ပိုင်း စစ်သားများကင်းလှည့်ကကသည်ကို ရေွ့လာရရကကာင်း ရွာသား(ရောင်သူ)ေစ်ဦးက ရမပာသည်။ အေိေ် 
ကာလများေွင် ထိုစစ်သားများမှာ လက်ေက်များကိုင်ရဆာင်မခင်းမရှိရသာ်လည်း ရုေ်ေရက်ရသေေ်များမဖင့် 
ကင်းလညှ့လ်ာသညက်ိ ုရေွ့မမငက်ကရသည။် မရူကောခ်ရိငုမ် ှရေ့စားအလပုသ်မားေစဦ်းက ယခအုခါေငွ ်စစသ်ား 
များကို စစ်ရဆးရရးင်္ိေ်များေွင် စစ်ဝေ်စုံအမပည့်မဖင့် ရေွ့မမင်နိုင်ရကကာင်း ရဖာ်မပခဲ့သည်။ ယခင်က ထိုသို့ရေွ့ 
ရမခင်းမရှပိါ။ ေူးပလာယာခရိငုေ်ငွ ်စစသ်ားများက လမ်းမရပါ်ကင်းလညှ့က်ကရကကာင်းနငှ့ ်“စစသ်ားရေကွ ရွာသား 
ရေရွဲ့ေဘဲကက်ိ ုေေ်းသွားရော ့ရွာသားရေလွည်းရကကာကေ်ာေဲ့ [ရာဘာပငက်]ရာဘာရစးရောင ်သွားမမခစ ်
ရဲရော့ဘူး။” ဟု ရွာသားေစ်ဦးက ရမပာခဲ့သည်။88 ထိုသို့လုပ်ရဆာင်မှုများက ေိုက်ပွဲများနှင့် အဓမ္မရစခိုင်းမှုများ 
မပေလ်ညမ်ဖစပ်ွားမညက်ိ ုစိုးရမိမ်ှုမဖစရ်စသည။် မရူကောခ်ရိငုန်ငှ့ ်ခလယလ်ွထီခူရိငုမ်ျားေငွ ်ရလရကကာင်းေိကုခ်ိကု ်
မှုများအရကကာင်းကို သေင်းမီေီယာများမှ အရလးအေက်ထားရဖာ်မပကကသမဖင့် အမခားရေသမှရွာသားများမှာ 
လည်း ၎င်းေို၏့ရေရာများေငွ ်ထိသုိုမ့ဖစမ်ညက်ိ ုရကကာကရ်ွံ့ရကကာင်း ရဖာမ်ပကကသည။် ေိကုခ်ိကုရ်ရးင်္ျကရ်လယာဉ ်
များနငှ့ ်ေရေု်းများမဖင့ ်ကင်းရထာကမ်ခင်းများသညလ်ည်း အောင်္ေေ်ငွ ်စစရ်ကာငစ်ေီပမ်ျား၏ ေိကုခ်ိကုမ်ခင်းခ ံ
ရမည်ကို စိုးရိမ်မှုပိုမိုမဖစ်ရပါ်ရစသည်။

88 KHRG မှ မကကာမီထုေ်ရဝရော့မည့် အစီရင်ခံစာ “We Will Win this Fight” ေွင် ကကည့်ပါ။

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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အချ ို့ရေသများရှိ ရွာသားများအေွက် စိုးရိမ်မှုမဖစ်ရစသည့် အမခားအရကကာင်းရင်းေစ်ခုမှာ မပည်သူ့စစ်အဖွဲ့များ 
ရပါ်ရပါကလ်ာမခင်းမဖစသ်ည။် ဥပမာအားမဖင့ ်KHRG မ ှဘေိ-်ထားဝယခ်ရိငု၊် ေရောသရပိမို့ေယေ်ငွ ်မပညသ်ူ့စစ ်
များ ရပါ်ရပါက်လာမခင်းနှင့်ပေ်သက်၍ အစီရင်ခံစာများရရှိခဲ့သည်။ ေပ်မရော်မှ ၁၉၆၀ ခုနှစ်များေွင် ရေဝင်း 
စစ်အစိုးရလက်ထက်ေွင် မပည်သူ့စစ်ကို စေင်ဖွဲ့စည်းခဲ့မခင်းမဖစ်ပပီး ၎င်းေို့မှ ပံ့ပိုးရပးထားသည့် ရပ်ရွာအရမခမပု 
ရရှ့ရမပးအဖွဲ့များမဖစ်သည်။ ေပ်မရော်မှဦးရဆာင်ပပီး ၎င်းေို့အား စစ်အစိုးရ၏ကာကွယ်ရရးအစိေ်အပိုင်းေခု 
အမဖစ ်ဖွဲ့စည်းထားမခင်းမဖစသ်ည။် ၎င်းေို၏့ ဦးစားရပးောဝေမ်ှာ ရကျးရွာကာကယွရ်ရးအား အရထာကအ်ကရူပး 
ရေ်နှင့် လမ်းမပ သို့မဟုေ် သေင်းရပးအမဖစ် ောဝေ်ထမ်း ရဆာင်ရေ်မဖစ်သည်။89 KHRG ၏ သေင်းမှေ်ေမ်းမပု 
စုသူေစ်ဦး၏ ေင်မပချက်အရ စစ်ေပ်အာဏာသိမ်းပပီးသည့်အချေိ်မှစ၍ ရွာထဲရှိ ေပ်မရော်ေပ်သားရဟာင်း 
များအား မပည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်အသစ်များအမဖစ် ခေ့်အပ်ခဲ့ကကသည်။ ထိုသူများသည် ရကျးရွာအုပ်စုများအေွင်း 
လှည့်လည်ရေထိုင်ကကပပီး အထူးသမဖင့် ရွာသားများနှင့် ရေသေွင်းရှိ KNU ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို ရစာင့်ကကည့်ရေ် 
အေွက် ောဝေ်ရပးအပ်မခင်းခံရသည်။

ရကျးလကရ်ေသရှ ိရွာသားများအရေမဖင့ ်၎င်းေို၏့ လမူှုအသိငု်းဝိငု်းအေငွ်း သေင်းရပးများေညရ်ှမိခင်းရကကာင့ ်
စိုးရိမ်မှုများ ပိုမိုရှိလာခဲ့သည်။ ေူးပလာယာခရိုင်မှ ရမးခွေ်းရမဖကကားသူေစ်ဦးက ဤသို့ရမပာခဲ့သည်။ “ကျွေ်ရော် 
ေိုရ့ေ ွကိယု့မ်သိားစအုေငွ်းမှာပ ဲစစအ်ာဏာသမိ်းမှုေဲ့ပေသ်ကပ်ပီး မပစေ်ငရ်ဝဖေရ်ေဲယ။် ဘာရကကာင့လ်ဆဲိရုော ့
စစ်အစိုးရကို မပစ်ေင်ရဝဖေ်ပပီး အမမင်မေူေဲ့သူရေွအရကကာင်း ရဲေပ်ဖွဲ့ကိုအရကကာင်းကကားေဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ 
သူလျှ ိုရေွအများကကီးရှိေယ်။” ရှမ်းလူမျ ိုး ဆန္ဒမပသူေစ်ဦးက သူမအရေမဖင့် ပုေ်မ ၅၀၅ မဖင့်အဖမ်းခံရပပီးရောက် 
သမူ၏ရကျးရွာသို ့မပေလ်ညရ်ေထိငုခ်ဲပ့ပီး ယခအုခါ အမခားရွာသားအား ယုကံကညမ်ှုမရှရိကကာင်း သမူမရှမပာခဲသ့ည။် 
“အမေှအ်ေိငု်းရမပာရရင ်ကျွေမ်ေိုရ့ေသထမဲှာ ရရဲေထွက ်သေင်းရပးရေကွိ ုပိပုပီးရကကာကရ်ေယ။် ဆန္ဒမပပွရဲေ ွ
ကိ ုရအဲရာရှရိေပွဖိုခငွ်းပပီးေဲအ့ချေိမ်ှာ ကျွေမ်ေိုရ့ွာရဘးမှာရေေဲ ့သေင်းရပးရေကွ ပွကဲျင်းပေယ။် ေကီစိ္စရေ ွ
ကို ကျွေ်မမပေ်လွှေ်လာပပီးမှ ကကားရော။” ရရာရနှာထိေ်းချုပ်မှုေယ်ရမမများနှင့် နိုင်ငံရရးအရ ကွဲမပားမခားေားမှု 
ပိုများသည့်ရေရာများေွင် ဤသို့ရသာစိုးရိမ်မှုများ ပိုမိုကကီးမားနိုင်ပါသည်။

KNU ထိေ်းချုပ်ေယ်ရမမများေွင် ခိုလှုံရေ်ရရာက်ရှိလာသည့် ဆန္ဒမပသူများနှင့် CDM ေွင် ပါဝင်သူများ၏ အရရအ 
ေွက် ေိုးမမှင့်လာမခင်းကလည်း အချ ို ့ရသာရွာသားများအေွက် သံသယမဖစ်ရစရသာ အရကကာင်းရင်းေစ်ခုမဖစ် 
နိုင်သည်။ KNU ရေသများသို့ ထွက်ရမပးေိမ်းရရှာင်မှုများရှိလာပပီး ၎င်းေို့၏ရေသသို့ ထွက်ရမပးလာသူများအား 
ကူညီရပးရေရသာ်လည်း ထိုသူများမှ စစ်ရကာင်စီသို့ မပေ်လည်သေင်းပို့မည်ကို သေိထားရကကရကကာင်း ရွာ 
သားေစ်ဦးမှ ရမပာခဲ့သည်။ “ကျွေ်ရော်ေို့ရေွ ရောက်ဆုံးရအရမခအရေရေွကို သိဖို့လိုပပီးရော့ င်္ရုေစိုက်ေဲ့ 
အလုပ်လုပ်ရေယ်။ ဘာရကကာင့်လဲဆိုရော့ ကျွေ်ရော်ေို့ရဲ့အရမခအရေကိုကကည့်ပပီး စစ်ရကာင်စီကိုသေင်းရပး 
မယ့သ်ရူေ ွရှရိေနိငုေ်ယ။် ေါရကကာင် ့ကျွေရ်ောေ်ို ့သေရိောထ့ားရေယ။် အဲေ့ါအမပင ်ေမခားမပဿောမရှဘိူး။” 
ရကျးရွာများေွင် အကကမ်းဖက်မှုများမပုလုပ်ရေ်အေွက် စစ်ရကာင်စီမှရထာင်သားများအား လွှေ်ရပးသည်ဟူ 
ရသာ ရကာလာဟာလများရကကာင့်လည်း အချ ို ့စိုးရိမ်မှုများ ရပါ်လာရမခင်းမဖစ်သည်။

  (၂) အရပ်သားများအားပစ်ခေ်မခင်းနှင့် သေ်မဖေ်မခင်း

ရယဘုယျအားမဖင့် စစ်ရကာင်စီေပ်များနှင့် အမခားဆက်စပ်လက်ေက်ကိုင်ေပ်ဖွဲ့များမှ အရပ်သားများအား 
ေိကုရ်ိကုပ်စခ်ေမ်ှုများ ပိမုိမုျားမပားလာပပီး အထူးသမဖင့ ်မရူကောခ်ရိငုေ်ငွ ်အရပသ်ားများအား ရညရ်ယွခ်ျကရ်ှရိှ ိ
သေမ်ဖေမ်ခင်းများ ပိမုိမုျားမပားလာသည။် မဖစစ်ဉအ်များစေုငွ ်စစရ်ကာငစ်ေီပဖ်ွဲ့များမ ှ“လရူေွ့လျှငပ်စ”် စေစ ်
မဖစသ်ည့ ်ညမထကွရ်အမေိ့မ်ျား ထေုမ်ပေခ်ဲသ့ည။် ၎င်းေိုအ့ရေမဖင့ ်ထိသုမူျားအား KNLA စစသ်ားများဟ ုယုကံကည ်

89 John BUCHANAN, The Asia Foundation မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွေ်လေွင် ထုေ်ရဝရသာ Militias in Myanmar ေွင်ကကည့်ပါ။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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သည့အ်ေကွ ်ပစရ်မခင်းမဖစရ်ကကာင်း အခိငုအ်မာရမပာခဲသ့ည။် အချ ို ့မဖစစ်ဉမ်ျားေငွ ်KHRG နငှ့ ်ရွာသားများကိယု ်
ေိုင်ပင် ဤသို့သေ်မဖေ်ရမခင်း သို့မဟုေ် ပစ်ခေ်ရမခင်း၏အရကကာင်းမပချက်ကို ထင်ထင်ရှားရှားမသိရသမဖင့် 
ဤေိုက်ခိုက်မှုများသည် ပို၍ပင် ေရားလက်လွေ်ဆေ်သည်ဟု မမင်နိုင်သည်။

ဘိေ်-ထားဝယ်ခရိုင်၊ ေရောသရိပမို့ေယ်၊ မနိုရိုရေသ၊ ဟဗ---ရကျးရွာမှ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် အမျ ိုးသားငယ် 
ေစ်ဦးသည် မေ်လ ၁၆ ရက်ရေ့ ညရေ ၇ ောရီ ၄၅ မိေစ်ခေ့်ေွင် လမ်းမကကီးရပါ်လမ်းရလျှာက်ရေစဉ် ပစ်သေ် 
မခင်းခံခဲ့ရသည်။ ကျည်ဆံသည် သူ၏ရင်ဘေ်ကို ထိမှေ်ခဲ့ပပီး ချက်မခင်းရသဆုံးသွားခဲ့သည်။ လက်ေက်မှာ MA-1 
ရိုင်ဖယ်အမျ ိုးအစားမဖစ်ပပီး ေပ်မရော်မှအသုံးများရသာ လက်ေက်မဖစ်သည်။ ညမထွက်ရအမိေ့်အား ည ၉ ောရီ 
အထ ိ(မပညသ်ူ့စစအ်ဖွဲ့ကိယုေ်ိငုမ်)ှ သေမ်ေှထ်ားရသာလ်ည်း ထိညုမထကွရ်အမေိ့အ်ား ချ ိုးရဖာကသ်ည့အ်ရကကာင်း 
ရင်းမဖင့် ထိုလူငယ်အား မပည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်ေစ်ဦးမှ ပစ်သေ်ခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။ ဤမဖစ်စဉ်သည် အာဏာသိမ်းပပီး 
ရောက်ပိုင်းေွင် ထိုရေသအေွင်း ပထမဦးဆုံးအကကိမ် မဖစ်ပွားခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။90

ရေသအေွင်းလုံခခုံရရးရပးသည့် အရပ်သားများအား သေ်မဖေ်မခင်းနှင့်ပေ်သက်ပပီး အစီရင်ခံစာများကို KHRG 
မှစေင်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ မေက် ၇ ောရီေွင် မူရကော်ခရိုင်၊ ေွယ်လိုးပမို့ေယ်၊ င်္င်္---ရကျးရွာ 
အပုစ်၊ု ဟဌ---ရကျးရွာေငွ ်ရေထိငုရ်သာ အသက ်၃၄ နစှအ်ရယွ ်ရစာဘေ---သည ်လယသ်ိုသ့ွားရေသည့အ်ချေိ ်
ေွင် စစ်ရကာင်စီနှင့် BGF ေပ်ဖွဲ့များမှ ဖမ်းဆီးသေ်မဖေ်ခဲ့သည်။ စစ်ရကာင်စီအဖွဲ့များမှ ရစာဘေ---အား ဖမ်း 
ဆီးခဲ့ပပီး ၎င်းေွင်လက်ပစ်ဗုံးရှိရကကာင်း သိရှိပပီးရောက် သေ်မဖေ်ခဲ့သည်။ ထိုသေ်မဖေ်မှုေွင် စစ်ရကာင်စီနှင့် 
BGF ေပန်စှဖ်ွဲ့စလုံး ပါဝငခ်ဲသ့ည။် သသူည ်ဟဌ---ရကျးရွာ၏ ရကျးရွာလုခံခုရံရးအဖွဲ့ဝငအ်ရေမဖင့ ်ောဝေထ်မ်း 
ရဆာင်သည့်အေွက် ထိုအချေိ်ေွင် လက်ပစ်ဗုံးသယ်ရဆာင်သွားမခင်း မဖစ်နိုင်သည်။ ၎င်းအရေမဖင့် အဖမ်းခံရပပီး 
ရောက ်ညဉှ်းပမ်းနှပိစ်ကခ်ရံပပီး သေမ်ဖေမ်ခင်းခခံဲရ့သည။် ၎င်း၏မသိားစဝုငမ်ျားက ဤရသဆုံးမှုနငှ့ပ်ေသ်က၍် 
BGF ထမံသှရိှခိဲရ့ပပီး ရစာဘေ---သည ်လကပ်စဗ်ုံးကိငုရ်ဆာငမ်ှုရကကာင့ ်အသေခ်ရံမခင်းမဖစရ်ကကာင်း ရငှ်းမပခဲက့က 
သည်။

“ရကျးရွာလုခံခုရံရးေပဖ်ွဲ့”(င်္ယေ်ယ)်91အား ဖွဲ့စည်းမခင်းသည ်ရွာသားများမ ှလေွခ်ဲသ့ည့စ်စအ်ပုခ်ျုပမ်ှုနငှ့ ်ပဋပိက္ခ 
ကာလအေွင်း ကျင့်သုံးခဲ့သည့်အရာမဖစ်ပပီး ေပ်မရော်၏ေပ်ဖွဲ့များအား ရစာင့်ကကည့်ရေ်နှင့် ရွာသားများထွက် 
ရမပးနိုင်ရေ်အေွက် သေိရပးရေ် အဓိကထားဖွဲ့စည်းထားမခင်းမဖစ်သည်။ သို့ရသာ်လည်း အချ ို ့အရမခအရေများ 
ေွင် ရကျးရွာလုံခခုံရရးများသည် KNLA နှင့် KNDO ေပ်ဖွဲ့များက ပူးရပါင်းရလ့ရှိသည်။ ပဋိပက္ခမပင်းထေ်ရသာ 
ရေသများနငှ့ ်လုခံခုမံှုမရှရိသာရေသများေငွ ်၎င်းေိုအ့ရေမဖင့ ်KNLA ထမံ ှလကေ်ကန်ငှ့ ်သငေ်ေ်းများရရှကိကသည။် 
သို့ရသာ်လည်း ရစာဘေ---အသေ်ခံရသည့် မဖစ်စဉ်ေွင်မူ ထိုသို့ဟုေ်မဟုေ် မရသချာပါ။

၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ဧပပလီ ၂၉ ရကရ်ေ့ မရူကောခ်ရိငုေ်ငွ ်စစရ်ကာငစ်စီစသ်ားများသည ်ေယွလ်ိုးပမို့ေယ၊် မရထာရကျးရွာ 
အပုစ်၊ု လအ---ရကျးရွာမ ှရွာသားေစဦ်းမဖစသ်ည့ ်အသက ်၃၈ နစှအ်ရယွ ်ရစာဘင်္---အား ပစသ်ေခ်ဲက့ကသည။် 
KNLA နှင့် စစ်ရကာင်စီေပ်ဖွဲ့များအကကား ေိုက်ပွဲမဖစ်ရေပပီး ရွာသားများက ၎င်းေို့၏ရကျးရွာမှထွက်ရမပးရေ် 
ကကိုးစားရေသည့အ်ချေိေ်ငွ ်ပစသ်ေ်ခရံမခင်းမဖစသ်ည။် ရစာဘင်္---သည ်ရခါင်းေငွေ်ချက၊် ဗိကုေွ်ငေ်စခ်ျက ်

90 KHRG မှ မကကာမီေွင် ထုေ်ရဝရော့မည့် အစီရင်ခံစာ (21-175-S1) ေွင် ကကည့်ပါ။
91 ကရင်မပည်ေယ် ရမမာက်ပိုင်းရေသများေွင် ေပ်မရော်မှမပည်သူများအား ပစ်မှေ်ထားေိုက်ခိုက်သည့် စစ်ဆင်ရရးနှင့် ကကီးမားရသာ 

စားေပ်ရိက္ခာမလုံရလာက်မှု၊ မပေ်လပ်မှုမဖစ်ရပါ်လာမခင်းများအား ကူညီရမဖရှင်းရေ် အိမ်ရစာင့် သို့မဟုေ် င်္ယ်ေယ်အဖွဲ့များအား ဖွဲ့ 
စည်းထားမခင်းမဖစ်သည်။  KHRG မှ ရေွ့ဆုံးရမးမမေ်းသည့် ရွာသူရွာသားများ၏ ေင်မပချက်အရ င်္ယ်ေဲမှ လူမှုအသိုင်းအဝေ်းရှိ ထွက် 
ရမပးပေု်းရရှာငရ်ေရသည့ ်မပညသ်မူပညသ်ားများ၊ အထူးသမဖင့ ်အဆိပုါ လမူှုအသိငု်းအဝေ်းမ ှစားရသာကက်ေု ်ထေုလ်ပုမ်ှုနငှ့ရ်ရာင်းချမှု 
ရဆာငရ်ကွခ်ျေိန်ငှ့ ်အမခားကာကယွရ်ရးေည်းလမ်းများကိ ုမရရှနိိငုခ်ျေိမ်ျားေငွ ်လုခံခုရံရးရပးရေ ်စသည့ရ်ညရ်ယွခ်ျကမ်ဖင့ ်စေငဖ်ွဲ့စည်း 
ထားမခင်းမဖစ်သည်။ င်္ယ်ေယ်အရကကာင်းအရာများအားပိုမိုသိရှိရေ် KRHG မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ကသင်္ုေ်လေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Self-
protection under strain: Targeting of civilians and local responses in northern Karen State,” ေွင်ကကည့်ပါ။
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မဖင့် ကျည်နှစ်ချက်ထိမှေ်ခဲ့သည်။ ၎င်းေွင်ဇေီးသည်နှင့် သမီးနှစ်ဦးကျေ်ခဲ့သည်။ ရွာသားများမှာ ၎င်းေို့၏ရွာမှ 
ထကွရ်မပးေမိ်းရရှာငရ်သည့အ်ေကွ ်ကျေရ်စသ်မူသိားစအုား အဖွဲ့အစည်းအားမဖင့ရ်သာလ်ည်းရကာင်း ေစဦ်းချင်း 
အားမဖင့်ရသာ်လည်းရကာင်း ရထာက်ပံ့မခင်းမရှိရသးပါ။

ေရားလက်လွှေ်သေ်မဖေ်မခင်းနှင့် ပစ်ခေ်မခင်းများသည် ပိုမိုများမပားလာလျှက်ရှိသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ 
၁၁ ရကရ်ေ့ေငွ ်စစရ်ကာငစ်စီစသ်ားများက မရူကောခ်ရိငု၊် လရူသာပမို့ေယ၊် ရခးပရူကျးရွာအပုစ်၊ု ဟရ---ရကျးရွာ 
မ ှစားေပရ်ကိ္ခာသွားဝယရ်ေရသာ အသက ်၄၂ နစှအ်ရယွ ်ရစာဘအ---အား ရခးပရူကျးရွာအပုစ်၊ု ရကာထ်ေဲရဲေသ 
ေငွ ်ပစသ်ေခ်ဲသ့ည။် ရစာဘအ---သည ်လမ်းမကကီးအားမဖေသ်ွားစဉ ်ပစသ်ေ်ခရံမခင်းမဖစပ်ပီး ၎င်းေငွ ်လကေ်က ်
မရှပိါ။ ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ဧပပီလ ၁၂ ရကရ်ေ့ေငွ ်မရူကောခ်ရိငု၊် ေယွလ်ိုးပမို့ေယ၊် ကေိငုေ်ရိကျးရွာအပုစ်၊ု ဟဇ---ရကျး 
ရွာမှ အသက် ၃၀ အရွယ် ရစာဘဖ----အား စစ်ရကာင်စီနှင့် BGF မှ နို့ရခးလမ်းမကကီးရဘးေွင် ပစ်သေ်ခဲ့သည်။ 
၎င်းသည်မိသားစုအေွက် ကမရမာင်းပမို့သို့ ဆိုင်ကယ်မဖင့်ကုေ်အချ ို ့ သွားဝယ်ရေခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။ ဧပပီလ ၂၉ 
ရကရ်ေ့ ရေ့လည ်၁၂ ောရ ီ၅ မေိစေ်ငွ ်ဘူးသိပုမို့ေယ၊် မယက်ရလာရကျးရွာအပုစ်ရုှ ိရကျးရွာသို ့ဆိငုက်ယမ်ဖင့မ်ပေ ်
သွားသည့်ရွာသားေစ်ဦးကိုလည်း စစ်ရကာင်စီေပ်ဖွဲ့ဝင်များက ရသေေ်မဖင့် ရှစ်ချက်ပစ်ခေ်ခဲ့သည်။ ထိုရေ့ 
ရေ့လည် ၂ ောရီေွင်လည်း ကင်္ျ---မှ အသက် ၄၂ နှစ်အရွယ် ရစာဘင်္ျ---အား လယ်ကွင်းထဲရှိ ၎င်း၏နွားေင်း 
ကပုေ်ငွ ်စစရ်ကာငစ်မီ ှရသေေမ်ဖင့ပ်စခ်ဲသ့ည။် မညသ်ေူစဦ်းမ ှေဏရ်ာရခဲမ့ခင်းမရှရိသာလ်ည်း ထိအုမဖစအ်ပျက ်
က မယ်ကရလာရကျးရွာအုပ်စုရှိ ရေသခံရွာသားများအား ၎င်းေို့၏လုံခခုံရရးအေွက် စိုးရိမ်မှုများမဖစ်ရစသည်။

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရမလ ၂၈ ရက်ရေ့ေွင်ခလယ်လွီထူခရိုင်၊ မူး(မုေ်း)ပမို့ေယ်၊ င်္ျေ---ရကျးရွာအုပ်စု၊ လအ---ေွင်ရွာ 
သားနစှဦ်းသည ်၎င်းေို၏့ရောငယ်ာထရဲှ ိေထဲေဲငွထ်ိငုရ်ေစဉ ်စစရ်ကာငစ်စီစသ်ားများမ ှရသေေမ်ဖင့ပ်စခ်ဲသ့ည။် 
စစ်သားများ ၎င်းေို့အားပစ်ခေ်ခဲ့သည့်အချေိ်သည် ၎င်းေို့မှ ေူးရင်းသီးရကာက်ရေ် ရစာင့်ရေသည့်အချေိ်မဖစ်ပပီး 
၎င်းေိုန့စှဦ်းထမဲေှစဦ်းမှာ ေဏရ်ာရရှခိဲသ့ည။် အမခားေစဦ်းမှာမ ူရပျာကဆ်ုံးသွားသမဖင့ ်၎င်းအရေမဖင့ ်အသေခ် ံ
ရမခင်း သို့မဟုေ် အမခားရေရာသို့ ရခါ်သွားခံရမခင်းမဖစ်နိုင်ရကကာင်း ရေသခံရွာသားများက ယုံကကည်ထားသည်။ 
ေဏရ်ာရရသာရွာသားအား ရပျာကဆ်ုံးသရူွာသား၏ဖခငမ် ှရဆးရုေံငွက်သုမှုခရံယရူေအ်ေကွ ်ရခါ်သွားပပီးရောက ်
စစရ်ကာငစ်စီစသ်ားများမ ှဆကလ်ကက်သုမှုရပးရေအ်ရကကာင်းမပပပီး ရဆးရုမံရှခါ်ထေုသ်ွားပပီးရောက ်ထိအုချေိ ်
မှစ၍ သေင်းအစအေမရရော့ရချ။92

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၃ ရက်ရေ့ ည၈ောရီခေ့်ေွင် ေူးပလာယာခရိုင်၊ ကျုံေိုးပမို့ေယ်၊ အဖ---ရကျးရွာအုပ်စု၊ အဖ- 
--ရကျးရွာမ ှဆယအ်မိမ်ှူး (ေိငု်းရင်းရဆးဆရာေစဦ်းလည်းမဖစသ်)ူသည ်၎င်း၏ရေအမိေ်ငွ ်ပစသ်ေမ်ခင်းခခံဲရ့ 
သည်။ အိမ်ေံခါးရခါက်သရံကကာင့် သွားဖွင့်သည့်အချေိ်ေွင် ၆ ချက်အပစ်ခံရပပီး ရင်ဘေ်ေွင် ၁ ချက်ထိမေှ်ရသာ 
ရကကာင့ ်ရသဆုံးသွားခဲသ့ည။် ရချာင်းနစှခ်ရွစဲခေ်းမ ှစစရ်ကာငစ်၏ီ ရအဲရာရှမိျားက ထိကုျညဆ်မံျားသည ်၎င်းေို၏့ 
ကျညဆ်မံဟေုရ်ကကာင်းဆိပုပီး ထိကုစိ္စကိ ုရမဖရငှ်းနိငုမ်ခင်းမရှရိသးပါ။ ထိမုဖစစ်ဉန်ငှ့ပ်ေသ်ကပ်ပီး ကရငအ်မျ ိုးသား 
ရေဲပဖ်ွဲ့(KNPF)93 မ ှရသာလ်ည်းရကာင်း စစရ်ကာငစ်၏ီရေဲပဖ်ွဲ့မရှသာလ်ည်းရကာင်း စုစံမ်းစစရ်ဆးမှုမပုလပုမ်ခင်း 
မရှိပါ။94

ခရိုင်အသီးသီးမှ ရွာသားများက ဆိုင်ကယ်မဖင့်သွားလာရေသူများသည် ေိုက်ခိုက်ခံရရေ် ပိုမိုလွယ်ကူရကကာင်း 
ရမပာသည်။ ဘိေ်-ထားဝယ်ခရိုင်၊ လယ်ေိုစိုးပမို့ေယ်မှ ရွာသူေစ်ဦးက သူမ၏ရေသေွင် ဆိုင်ကယ်စီးသူများမှာ 

92 KHRG မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွေ်လေွင် ထုေ်ရဝရသာ “ခလယ်လွီထူခရိုင် မှုခင်းရဖာ်မပသည့်မှေ်ေမ်းလွှာ: မူးပမို့ေယ်ေွင် ေပ်မရော်မှ 
ရသေေ်မဖင့်ပစ်ခေ်မှုရကကာင့် ရွာသားေစ်ဦးေဏ်ရာရရှိပပီး အမခားေစ်ဦးမှာ ရပျာက်ဆုံးရေမခင်း၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရမလ” ေွင်ကကည့်ပါ။

93 ကရငအ်မျ ိုးသားရေဲပဖ်ွဲ့သည ်ကရငအ်မျ ိုးသားအစည်းအရုံး၏ ဥပရေစိုးမိုးရရးရအင်္ျငစ်မီဖစသ်ည။် ၎င်းကိ ု၁၉၉၁ ခနုစှေွ်င ်စေငဖ်ွဲ့ 
စည်းခဲ့သည်။

94 KHRG မှ မကကာမှီေွင် ထုေ်ရဝရော့မည့် အစီရင်ခံစာ (21-195-S1) ေွင် ကကည့်ပါ။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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ပစခ်ေမ်ခင်းခရံသည့အ်ေကွရ်ကကာင့ ်ထိရုေသရှလိမူျားသည ်ဆိုငက်ယမ်ဖင့ ်ခရီးသွားမခင်းမလပုရ်ောပ့ ဲကားမဖင့ ်
သာ ခရီးသွားရကကာင်း ရမပာခဲ့သည်။ ရေသေွင်းရှိ ရွာသားေစ်ဦး ကကုံရေွ့ခဲ့သည့် အမဖစ်အပျကေ်စ်ခုကို သူမက 
ဤသိုမ့ပေရ်မပာမပခဲသ့ည။် “သကူအမပေလ်မ်းမှာ ပစသ်ေခ်ရံော။ ပမို့အမပငဘ်ကရ်လးမှာပ။ဲ သေူို[့ေစက စစသ်ား 
ရေွက] သူေို့ရခါ်ော ေီလူမကကားဘူးလို့ရမပာေယ်။ သူေို့က သူဆိုင်ကယ်ရမာင်းရေေုေ်း ရပ်ဖို့ရမပာရပမယ့် အဲ့ 
ေီလူကမကကားပဲ ဆက်ရမာင်းသွားေယ်။ အဲ့ေါရကကာင့် ေပ်မရော်စစ်သားရေွက သူ့ကိုပစ်လိုက်ော။” ပစ်ခေ် 
သည့်အရကကာင်းရင်းကို ေားလည်ရေ်ကကိုးစားပပီး သူမက ဤသို့ရမပာခဲ့သည်။ “အဲ့ေီရွာသားက အဲ့ေီရေ့က ရပျာက် 
ကျားရဘာင်းဘီ ဝေ်ထားေယ်။ ေပ်မရော်စစ်သားရေွက သူ့ကို KNLA စစ်သားလို့ ထင်သွားောရေမှာရပါ့။ 
ေါရပမယ့် သူဘာအမှားမှမလုပ်ခဲ့ဘူးရလ။”

ေူးပလာယာခရိုင်၊ နို့ေရကာပမို့ေယ်၊ ကကေ်ခေ်ရချာင်းရကျးရွာအုပ်စုမှ ရေသရခါင်းရဆာင်ေစ်ဦးက ဆိုင်ကယ် 
နငှ့မ်ဖစရ်စ၊ ကားနငှ့မ်ဖစရ်စ ခရီးသွားလာမခင်းက အန္တရာယမ်ျားလာခဲရ့ကကာင်းရမပာခဲသ့ည။် “ဥပမာအရေေဲ့ ခငဗ်ျား 
ကားေဲ့မဖစမ်ဖစ ်ဆိငုက်ယေ်ဲ့မဖစမ်ဖစ ်သွားရေေဲအ့ချေိ ်ေပမ်ရောက်ခငဗ်ျားကိပုစခ်ဲရ့င ်ခငဗ်ျားဘာမမှလပုန်ိငုဘ်ူး။ 
ဘာလုခံခုမံှုမမှရှရိောဘ့ူး။ သေူိုက့စစရ်ဆးောအရငမ်လပုပ် ဲေအီေိငု်းပစေ်ဲအ့ရမခအရေရေ ွရှလိာေယ။်” ဤ 
အရမခအရေများက ရွာသားများအား ခရီးသွားရေအ်ေကွ ်အထူးသမဖင့ ်ညအချေိက်ျေ်းမာရရးအရရးရပါ်ကစိ္စများ 
အေွက် သွားလာရေ် စိုးရိမ်မှုမဖစ်ရစသည်။

  (၃) အဓမ္မရစခိုင်းမခင်း 

KHRG အရေမဖင့ ်အာဏာသမိ်းပပီးရောကပ်ိငု်းေငွ ်အဓမ္မရစခိငု်းမခင်းများနငှ့ပ်ေသ်ကသ်ည့ ်အစရီငခ်စံာများ ရရှခိဲ ့
ပပီး ထိအုစရီငခ်စံာများက လူ့အခငွ့အ်ရရးချ ိုးရဖာကမ်ှုများ ကျယက်ျယမ်ပေ့မ်ပေ့ ်မပေလ်ညမ်ဖစပ်ွားလျကရ်ှရိကကာင်း 
ညွှေ်မပရေသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ပဏာမအပစ်အခေ်ရပ်စဲရရး လက်မှေ်ထိုးပပီးရောက်ပိုင်းေွင် အဓမ္မခိုင်းရစမှုနှင့် 
ပေ်သက်ပပီး အစီရင်ခံမှုများ ရလျာ့ေည်းလာသည်။ ပဏာမအပစ်အခေ်ရပ်စဲရရး သရဘာေူညီချက်နှင့် ၂၀၁၅ 
ခနုစှ ်NCA သရဘာေစူာချုပရ်အာကေ်ငွ ်ေပမ်ရောန်ငှ့ ်ေိငု်းရင်းသားလကေ်ကက်ိငုအ်ဖွဲ့အစည်းများအားလုံး 
သည် အရပ်သားများအား အဓမ္မရစခိုင်းမခင်းအမပင် အဓမ္မအခွေ်ရကာက်ခံမခင်းနှင့် ရငွရကကးရောင်းခံမခင်းများကို 
ရပ်ေေ့်ရေ် ကေိမပုထားသည်။95 KHRG မှ ယခင်က အစီရင်ခံထားသကဲ့သို့ ထိုသရဘာေူညီမှုများမေိုင်မီက 
အဓမ္မရစခိငု်းမခင်းနငှ့ ်ရပါ်ောခိငု်းမခင်းများကိ ုေပမ်ရောအ်ပါအဝင ်(မမေမ်ာနိငုင်အံရရှ့ရောငပ်ိငု်းရှ ိအမခားရသာ 
လက်ေက်ကိုင်အဖွဲ့အများစုက) ဖိနှိပ်ရေ် သို့မဟုေ် စစ်အင်အားေိုးမမှင့်ရေ်အေွက် ေည်းလမ်းများအမဖစ် အသုံး 
မပုရလရ့ှသိည။်96 ပငမိ်းချမ်းရရးသရဘာေညူမီှုများ မပုလပုပ်ပီးရောကေ်ငွ ်အဓမ္မရစခိငု်းမှုများမှာ လုံးဝရပေ်ေ့သ်ွား 
မခင်းမဟေုပ် ဲရွာသားများအရပါ် ၎င်းေို၏့အာဏာကိမုပသရေအ်ေကွ ်BGF၊ ေပမ်ရောန်ငှ့ ်DKBA(ခွထဲကွ)်အဖွဲ့ 
များ၏ေပ်မှူးများက ပိုမိုအသုံးမပုခဲ့ကကသည်။ အဓမ္မရစခိုင်းမှုများသည် ပုံစုံအမျ ိုးမျ ိုးနှင့်မဖစ်ရလ့ရှိပပီး များရသာ 
အားမဖင့် ေပ်မရော်မှ လုပ်အားခရပးမည်ဟု လိမ်ညာကေိရပးပပီး “လုပ်အားရပး” အမည်ေပ်ကာခိုင်းရစရလ့ 
ရှိသည်။ ရွာသားများက ၎င်းေို့အရေမဖင့် ေပ်မရော်မှ လက်ေုေ့်မပေ်မခင်းနှင့် အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှုများ မပု 
မည်ကိုစိုးရိမ်သည့်အေွက် ထိုရောင်းဆိုမှုများကို မငင်းပယ်ရေ်မဝံ့ရဲရကကာင်း ေင်မပခဲ့ကကသည်။

KHRG ၏သေင်းမှေ်ေမ်းမပုစုသူများက အာဏာသိမ်းပပီးရောက်ပိုင်း စစ်ရကာင်စီေပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ေယ်မခား 
ရစာင့ေ်ပမ်ျားမကှျူးလေွသ်ည့ ်အဓမ္မရစခိငု်းမှုများကိ ုေငမ်ပခဲသ့ည။် ရမးခေွ်းရမဖကကားသမူျားက အာဏာသမိ်းမှု 
နှင့်ပေ်သက်သည့် သေင်းများကကားပပီးရောက် စစ်ရရးလှုပ်ရှားမှုများ ပိုမိုများမပားလာသည်နှင့်အမျှ ရေသခံရွာ 

95 ကရင်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇေ်ေဝါရီလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Statement on Initial Agreement between 
KNU and Burmese Government, January 13th 2012,” ေွင်ကကည့်ပါ။

96 KHRG မ ှ၂၀၁၇ ခနုစှ၊် ရအာကေ်ိဘုာလေငွ ်ထေုရ်ဝရသာ “အရကကာကေ်ရား၏ အေ်ုမမစ:် ၂၅ နစှအ်ေငွ်း မေှေ်မ်းေငထ်ားရသာ 
မမေ်မာမပည်အရရှ့ရောင်ပိုင်းမှ ရွာသားများ၏အသံများ” ေွင်ကကည့်ပါ။

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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နပမပုံ - ၃ လူ့အခွင့်အနရးချ ိုးနြာက်မှုများ

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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သားများအား မည်သည့်လက်ေက်ကိုင်ေပ်ဖွဲ့မဆို ရောင်းဆိုမှုများမပုလုပ်မည်ကို ကကိုေင်သိနှင့်သည့်အေွက် 
၎င်းေိုအ့ရေမဖင့ ်အဓမ္မခိငု်းရစမခင်းနငှ့ ်ရပါ်ောရခါ်မခင်းများ မပုလပုလ်ာမညက်ိရုကကာကရ်ွံ့ရကကာင်း အေအိလင်း 
ရဖာမ်ပကကသည။် ေိကုပ်ွမဲျားနငှ့ ်ေိကုခ်ိကုမ်ှုများ မပေလ်ညမ်ဖစပ်ွားလာပပီးသည့ရ်ောကေ်ငွ ်ရကျးရွာအများအမပား 
မ ှအမျ ိုးသားများမှာ ပေု်းရရှာငရ်ေမခင်း သိုမ့ဟေု ်ညအချေိ၎်င်းေို၏့အမိေ်ငွ ်အပိစ်ကမ်ခင်းများမလပုက်ကရောရ့ပ။ 
အရကကာင်းမှာ ၎င်းေို့သည် အဓမ္မရစခိုင်းမှုများအေွက် အဓိကပစ်မှေ်များမဖစ်ရသာရကကာင့် မဖစ်သည်။

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လ ၃၀ ရက်ရေ့ေွင်စစ်ဗျူဟာေပ်ရင်း(SOC) အမှေ်(၂)မှ စစ်ရကာင်စီဗိုလ်ကကီးဆေ်းမျ ိုးထိုက် 
ရအာငက် ချုရံငှ်းရေ၊် အမှိုကသ်ယရ်ေန်ငှ့ ်သေ့ရ်ငှ်းရရးမပုလပုရ်ေ ်ေူးပလာယာခရိငု၊်  ရဝါ်ရရ့ပမို့ေယ၊် လေွရ်မှ်းရကျး 
ရွာအပုစ်၊ု အင်္---ရကျးရွာမ ှအမိရ်ထာငစ်ေုစစ်လုျှင ်ကိယုစ်ားေရယာကရ်ခါ်မညဟ် ုရကကညာခဲသ့ည။် အကယ၍် 
ရွာသားများမလာခဲပ့ါက အမိရ်ထာငစ်ေုစစ်လုျှင ်ရငကွျပ ်၃,၀၀၀ ရပးရမညဟ် ုပခမိ်းရမခာကခ်ဲသ့ည။် ရလာေအ်ရေ 
မဖင့် ရောင်းဆိုမှုအေိုင်း ရွာသားများမှ သွားခဲ့ကကသည်။

ဧပပီလ ၂၂ ရက်ရေ့ေွင် KHRG သို့ အစီရင်ခံေင်မပချက်အရ စစ်ရကာင်စီ၏ စစ်ဆင်ရရးကွပ်ကဲမှုေပ်ရင်းအမှေ် 
(၈)နငှ့ ်(ရမာငလ်ကှကိုငလ်ကရ်အာကရ်ှ)ိ BGF အမေှ(်၁၀၁၃)ေိုသ့ည ်မရူကောခ်ရိငု၊် ေယွလ်ိုးပမို့ေယမ် ှရကျးရွာသုံး 
ရွာမဖစသ်ည့ ်(အဟ---၊ အင်္ျ---နငှ့ ်အက---)ေိုမ့ ှရွာသား ၂၅ ဦးအား ရပါ်ောထမ်းရေ ်ရောင်းဆိခုဲသ့ည။် ရေသ 
ခံရွာသားများသည် စစ်သားများ၏ပစ္စည်းများကိုသယ်ယူရေ် ရကကာက်ရွံ့သည့်အေွက် ရွာသူကကီးအား ရငွရကကး 
ရကာက်ခံခိုင်းခဲ့သည်။ ရကျးရွာသုံးရွာမှ ကျပ်ရငွစုစုရပါင်း ၁,၂၅၀,၀၀၀ ကျပ်ကို ရကာက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အချ ို ့ရွာ 
သားများအရေမဖင့် အဓမ္မရစခိုင်းမှုကို မလုပ်နိုင်သည့်အခါ သို့မဟုေ် အချ ို ့ရကျးရွာများအရေမဖင့် လိုအပ်သည့် 
လပုသ်ားဦးရရ မမပည့မ်သီည့အ်ခါများေငွ ်လကေ်ကက်ိငုေ်ပဖ်ွဲ့များက “အစားထိုးခ” သိုမ့ဟေု ်“ရပါ်ောရကကး” 
ရောင်းခရံလရ့ှသိည။် ထိုအ့ေကွရ်ကကာင့ ်ရွာသားများသည ်အဓမ္မရခါ်ရဆာငခ်ရံမခင်းမ ှကင်းလွှေရ်စရေအ်ေကွ ်
၎င်းေိုက့ိယုေ်ိငု ်ရငရွပးရချသည့ေ်ည်းလမ်းကိ ုအသုံးမပုရလရ့ှသိည။် ရွာသားများကကုရံေွ့ရသည့ ်ချ ိုးရဖာကမ်ှုများ 
မှာ အဓမ္မရစခိုင်းမခင်းထက်ရကျာ်လွေ်ပပီး ေခါေရံ ရိုက်နှက်မခင်း၊ ညှဉ်းပမ်းမခင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွေ်မခင်း၊ 
အစာရရစာရကျွးရမွးမှုမရှမိခင်းအမပင ်ကျွေမ်ပုမခင်းအား ပိမုိရုညှက်ကာရစမခင်းေိုရ့ကကာင့ ်အဓမ္မရစခိငု်းမှုကိ ုရကကာက ်
ရွံ့ရကကာင်း ရွာသားများက သကရ်သခခံျကမ်ျားေငွ ်မကကာခဏရဖာမ်ပကကသည။် Saferworld နငှ့ ်ကရငပ်ငိမ်းချမ်းရရး 
အရထာကအ်ကမူပုကေွရ်က ်(KPSN)အဖွဲ့အစည်းများက အဓမ္မရစခိငု်းမှုသည ်အမခားချ ိုးရဖာကမ်ှုများထက ်ပိမုိမုဖစ ်
ရလ့ရှိရကကာင်းနှင့် အပစ်အခေ်ရပ်စဲရရး လက်မှေ်ရရးထိုးထားသည့်ရေသများေွင် စစ်ေမ်းရကာက်သည့်အခါ 
အိမ်ရထာင်စု ၈၀ ရာခိုင်နှုေ်းအရပါ်ေွင် သက်ရရာက်မှုရှိရကကာင်း ရေွ့ရှိခဲ့သည်။97

KHRG သေင်းမေ်ှေမ်းမပစသုေူစဦ်း၏ ေငမ်ပချကအ်ရ အဟ---၊ အင်္ျ---နငှ့ ်အက---ရကျးရွာများမ ှရေသခရံွာ 
သားများအရေမဖင့် အဓမ္မရပါ်ောထမ်းမခင်းအားရရှာင်ရှားရေ် အစားထိုးရကကးကို လုံလုံရလာက်ရလာက်ရပးနိုင် 
ရသာလ်ည်း ထိသုိုလ့ပုရ်ဆာငမ်ခင်းက ၎င်းေိုအ့ေကွ ်ရငရွကကးပိငု်းဆိငုရ်ာအခကအ်ခမဲျားကိ ုပိမုိမုဖစရ်ပါ်ရစသည ်
ဟု ရဖာ်မပခဲ့သည်။ KHRG အရေမဖင့် ယခင်ကမီးရမာင်းထိုးမပခဲ့သည်မှာ ဤသို့ရသာ ရငွရကကးရောင်းခံမှုများမ 
ကကာခဏမဖစရ်ပါ်ပါက ရွာသားများအရေမဖင့ ်အရကကးနွေံစမ်ခင်း သိုမ့ဟေု ်အမခားရရွးချယစ်ရာမရှပိ ဲအဓမ္မရစခိငု်းမှု 
အား လကခ်လံပုရ်ဆာငမ်ခင်းများ ကကုရံေွ့ရရစသည့အ်မပင ်စစသ်ားများ၏လကထ်ေဲငွ ်အမခားအကကမ်းဖကမ်ှုများ 
ကို ကကုံရေွ့ခံစားရနိုင်သည်။98

97 Saferworld မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇေ်ေဝါရီလေွင် ထုေ်ရဝရသာ Security, justice and governance in south east Myanmar: A 
knowledge, attitudes and practices survey in Karen ceasefire areas ေွင်ကကည့်ပါ။

98 KHRG မ ှ၂၀၁၇ ခနုစှ၊် ရအာကေ်ိဘုာလေငွ ်ထေုရ်ဝရသာ “အရကကာကေ်ရား၏ အေ်ုမမစ:် ၂၅ နစှအ်ေငွ်း မေှေ်မ်းေငထ်ားရသာ 
မမေ်မာမပည်အရရှ့ရောင်ပိုင်းမှ ရွာသားများ၏အသံများ” ေွင်ကကည့်ပါ။
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KHRG မ ှဧပပလီ ၂၂ ရကရ်ေ့ေငွရ်ရှခိဲရ့သာ အမခားအစရီငခ်စံာေစရ်စာငအ်ရ ဗိလုခ်ျစသ် ူ(ေပရ်င်းအမေှ ်၁၀၁၂) 
နှင့် ဗိုလ်ရမာင်ချစ် (ေပ်ရင်းအမှေ် ၁၀၁၄)မှ BGF စစ်သည်များသည် ဘူးသိုပမို့ေယ်၊ အလ---ရကျးရွာမှ မဲ့ပရီး 
ရကျးရွာအပုစ်၊ု အမ---ရကျးရွာသိုသ့ွားစဉေ်ငွ ်ရွာသားများအားဖမ်းဆီးပပီး လမ်းမပလပုရ်စခဲက့ကသည။် ကငွ်းဆင်း 
လုပ်သားများ၏ ေငမ်ပချက်အရ စစ်သားများအရေမဖင့် လမ်းမပမလိုအပ်ရကကာင်းနှင့် ၎င်းေို့သည် KNLA ၏ေိုက် 
ခိုက်မခင်းမှကာကွယ်နိုင်ရေ် ရွာသားများအား လူသားေိုင်းအမဖစ် အသုံးမပုမခင်းသာမဖစ်သည်။

ဗိုလ်ရမာင်ချစ်လက်ရအာက်ရှိ BGF ေပ်ရင်းများမှ အဓမ္မခိုင်းရစမခင်းများမှာ အာဏာသိမ်းမှုမေိုင်မီ အချေိ်များ 
ကေည်းက မဖစ်ပျက်ရေမခင်းမဖစ်သည်။ KHRG မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အရစာပိုင်းေွင် ေင်မပခဲ့သကဲ့သို့ မူရကော်ခရိုင်ရှိ 
ေယမ်ခားရစာင့ေ်ပသ်ည ်ရွာသား ၁၅၀ ကိ ု၎င်းေို၏့ စခေ်းအသစေ်ညရ်ဆာကရ်ာေငွ ်အလပုလ်ပုက်ိငုရ်စသည။် 
ရွာသားများမှ ဤကိစ္စနှင့်ပေ်သက်၍ KNU ရခါင်းရဆာင်များထံ အစီရင်ခံေိုင်ကကားခဲ့ရသာ်လည်း ေစ်စုံေရာ 
အရရးယရူဆာငရ်ကွမ်ခင်း မရှခိဲပ့ါ။ ရွာသားများမှာ BGF အား ရကကာကရ်ွံ့သည့အ်ေကွ ်ေိငုက်ကားမှုနငှ့ပ်ေသ်က၍် 
ဆက်လက်လုပ်ရဆာင်မခင်း မရှိရော့ပါ။99

၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ရမလေငွ ်BGF [ေပရ်င်းအမေှမ်သ]ိသည ်ေူးသထခူရိငု၊် ဘားအပံမို့ေယမ် ှဟဖ---ရွာသားများအား 
လမ်းမပရပးရေ်နှင့် လက်ေက်ခဲယမ်းနှင့် အမခားေပ်ပစ္စည်းများသယ်ယူရပးရေ် ရပါ်ောအမဖစ်ခိုင်းရစခဲ့သည်။100

ဤအစရီငခ်စံာ ရရးသားသည့အ်ချေိေ်ငွ ်အဓမ္မခိငု်းရစမှုနငှ့အ်ေ ူမဖစရ်ပါ်သည့ ်ညဉှ်းပမ်းနှပိစ်ကမ်ခင်း၊ အကကမ်းဖက ်
မခင်းများနငှ့ပ်ေသ်ကပ်ပီး အစရီငခ်စံာများအား KHRG မမှရရှရိသာလ်ည်း မကကာရသးမကီရရှထိားရသာ အစရီငခ် ံ
စာများအရ ထိုကိစ္စများမဖစ်ရပါ်လျက်ရှိရကကာင်း ညွှေ်မပလျက်ရှိသည်။

  (၄) လုယက်မခင်း၊ သိမ်းဆည်းမခင်းနှင့် အဓမ္မရငွရကကးရောင်းခံမခင်း

လယုကမ်ခင်း၊ သမိ်းဆည်းမခင်းနငှ့ ်အဓမ္မရငရွကကးရောင်းခမံခင်းများသည ်ယခငပ်ဋပိက္ခကာလများအေငွ်း မကကာ 
ခဏ ဆိုးဆိုးရွားရွားမဖစ်ပွားခဲ့ပပီး ေပ်မရော်၏ “မဖေ်ရလးမဖေ်” ဗျူဟာနှင့်အေူ မဖစ်ရပါ်ခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။101 
ေပမ်ရောမ် ှ၁၉၆၀ ခနုစှမ်ျားေငွ ်မဖေရ်လးမဖေေ်ည်းဗျူဟာကိ ုေေမ်ပေပ်ေုက်ေမ်ှုေည်းလမ်းအမဖစ ်စေငက်ျင့ ်
သုံးခဲပ့ပီး ေိငု်းရင်းသားလကေ်ကက်ိငုေ်ပဖ်ွဲ့များအရေမဖင့ ်မပညသ်မူျားထမံ ှအစားအရသာက၊် ရငရွကကး၊ ေပသ်ား 
သစန်ငှ့ ်သေင်းအချကအ်လကမ်ျားမရနိငုရ်စရေ ်လပုရ်ဆာငမ်ခင်းမဖင့ ်၎င်းေိုအ့ားရချမှုေ်းနိငုရ်ေ ်ကကိုးပမ်းခဲသ့ည။် 
ေပမ်ရောမ် ှKNU နငှ့ ်ဆကသ်ယွမ်ှုမပုသညဟ် ုယဆူရသမူျားနငှ့ ်ရွာသားများအားပစမ်ေှထ်ားပပီး ထိေုည်းဗျူဟာ 
ကို ကရင်မပည်ေယ်ေွင် များစွာအသုံးမပုခဲ့သည်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်မှစပပီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် ပဏာမအပစ်အခေ်ရပ်စဲရရး 
သရဘာေညူခီျက ်လကမ်ေှရ်ရးထိုးသည့အ်ချေိအ်ထ ိေပမ်ရောသ်ညရ်ကျးရွာများနငှ့ ်လယရ်မမများ/ရောငယ်ာ 
များအားမီးရှို့မခင်း၊ အစားအစာ၊ ရဆးဝါးနငှ့ ်ရငရွကကးရထာကပ်ံမ့ှုများအား မဖေရ်ောကမ်ခင်းများကိ ုမပုလပုခ်ဲသ့ည။် 
ကရင်ရေသများအေွင်းရှိ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အစားအရသာက်များအားလုံးကို “သူပုေ်ရထာက်ပံ့ရရးပစ္စည်းများ” 

99 KHRG မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Mu Traw District Short Update: Villagers subjected to forced labour 
by the Border Guard Force in Bu Tho Township, October 2020,” ေွင်ကကည့်ပါ။

100 KHRG မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Doo Tha Htoo District Situation Update: Fighting between the BGF 
and KNLA, and pressure to close KECD schools (April to June 2021)” ေွင်ကကည့်ပါ။

101 မမေ်မာနိုင်ငံရှိ မဖေ်ရလးမဖေ်မူဝါေသည် ၁၉၅၀ အရစာပိုင်းကာလေွင် ေပ်မရော်မှ ရသာင်းကျေ်းမှုနှိမ်နှင်းရရးဗျူဟာအမဖစ် စေင် 
အသုံးမပုခဲ့ပပီး၊ ၎င်းကို ၁၉၆၀ အလယ်ပိုင်းကာလေွင် ေရားဝင်ကျင့်သုံးခဲ့မခင်းကို New York: St. Martin’s Press မှ 1999 ခုနှစ်ေွင် 
ထုေ်ရဝရသာ စာမျက်နှာ ၂၅၈ မှ ၂၆၂ အေွင်းရှိ Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity ေွင်ကကည့်ပါ။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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ဟုယူဆပပီး ရွာသားများ၏ပိုင်ဆုိင်မှုများနှင့် ပစ္စည်းများအားလုယက်မခင်းနှင့် သိမ်းယူမခင်းများကိုလည်း ကျယ် 
ကျယ်မပေ့်မပေ့် လုပ်ရဆာင်ခဲ့သည်။102

ပငိမ်းချမ်းရရးသရဘာေူညီချက်ရယူပပီး အရစာပိုင်းကာလများေွင် လုယက်မခင်း၊ သိမ်းယူမခင်း၊ အဓမ္မရငွရကကး 
ရောင်းခံမခင်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုဖျက်ဆီးမခင်းများမှာ ဆက်လက်မဖစ်ပွားရေရသာ်လည်း လွေ်ခဲ့သည့်ရမခာက်လရကျာ် 
ကာလအေငွ်း ထိလုပုရ်ဆာငမ်ှုများနငှ့ပ်ေသ်က၍် အစရီငခ်မံှုများ ပိမုိေုိုးမမငှ့လ်ာမခင်းက အထူးသမဖင့စ်ိုးရမိဖ်ယွ ်
မဖစ်ရစပါသည်။

မေ်လ ၂၃ ရက်ရေ့မူရကော်ခရိုင်၊ ထီးရထာ်ပယ် ရေသေွင် အရမခစိုက်ရသာ စစ်ရကာင်စီစစ်သားများက ရခါရေါခို  
ရေသရှိ ေပ်စခေ်းသို့ ရိက္ခာများပို့ရဆာင်စဉ်ေွင် လမ်းေစ်ရလျှာက်ေွင် မီးရှို့ခဲ့ကကသည်။ ေရကျးထမမစ်နှင့် 
ရခါ်ရေါခိုေပ်စခေ်းကကားရှိ ရွာသားများပိုင်ဆိုင်သည့် လယ်ကွက် ၂၀ ကွက်ခေ့် မီးရလာင်ပျက်စီးခဲ့သည်။

အာဏာသမိ်းပပီးရောကပ်ိငု်း မရူကောခ်ရိငုေ်ငွ ်လယုကမ်ှုများများစွာမဖစပ်ွားခဲသ့ည။် မဖစစ်ဉအ်များစေုငွ ်စစသ်ား 
များသည ်အစားအရသာကန်ငှ့ ်ရမွးမမူရရးေရိစိ္ဆာေမ်ျားကိ ုယရူဆာငသ်ွားကကသည။် သိုရ့သာ ်ဧပပလီ ၁၆ ရကရ်ေ့ 
ေွင် လမ်းရဆာက်လုပ်ရရးအေွက် လုံခခုံရရးရပးရေရသာ စစ်ရကာင်စီစစ်သားများသည် ေွယ်လိုးပမို့ေယ်၊ အခ- 
--ရကျးရွာရှိ ရွာသားများ၏အိမ်သို့ဝင်ပပီး ၎င်းေို့၏ပစ္စည်းများကို ခိုးယူခဲ့ကကသည်။ အစားအရသာက်နှင့် အမခား 
ေစက်ိယုရ်ရသုံးပစ္စည်းများအမပင ်ဆိလုာမပား၊ ရရအားလျှပစ်စရ်မာေ်ာစကေ်စလ်ုံး၊ ကားေစစ်ီး၊ သစခ်ွစဲကေ်စ ်
လုံး၊ ဓါေဆ်နီငှ့ ်ရငရွကကးများကိ ုလည်းယရူဆာငသ်ွားကကသည။် အလားေပူင ်ဧပပလီ ၂၄ ရကရ်ေ့ေငွ ်စစရ်ကာင ်
စီစစ်သားများသည် အဝ---ရကျးရွာသို့သွားပပီး ကျပ်သုံးသိေ်းေေ်ဖိုးရှိသည့် ရွာသားများ၏ ပစ္စည်းများမဖစ်ရသာ 
ဆိုလာမပားများ၊ ဘေ္ထရီ၊ ောလပေ်၊ ဓါး၊ အစားအရသာက်နှင့် ရမွးမမူရရးေိရိစ္ဆာေ်(ဝက်၁ရကာင်)ကို ယူရဆာင် 
သွားကကသည်။ ကရင်အကကျီရရာင်းသူေစ်ဦး၏ ပစ္စည်းများကို လည်းဖျက်စီးခဲ့ကကသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၇ 
ရက်ရေ့ေွင် ေွယ်လိုးပမို့ေယ်၊ မာရထာ်ရကျးရွာအုပ်စု၊ အဘ---ရကျးရွာမှ အသက် ၅၀ အရွယ် ရော်ဘဟ---ပိုင် 
သည့်ဆိုင်မှ (ကျပ်ရလးသိေ်းေေ်ဖိုးရှိ) ပစ္စည်းများကို စစ်ရကာင်စီေပ်သားများက ခိုးယူခဲ့ကကသည်။

ရမလ ၁ ရက်ရေ့ေွင် ဖာပွေ်မှစစ်ရကာင်စီေပ်သားများသည် ဘူးသိုပမို့ေယ်၊ င်္အ---ရကျးရွာသို့ BGF နှင့်အေူ 
ရရာက်ရှိလာပပီး ရေသခံရွာသားေစ်ဦး၏ ကျပ်ငါးသိေ်းေေ်ဖိုးရှိရသာ ပစ္စည်းများကိုလည်း ခိုးယူခဲ့ကကသည်။

လယုကမ်ခင်းများသည ်ေိကုပ်ွမဲျားအေငွ်းေငွလ်ည်း အထူးသမဖင့မ်ဖစပ်ွားေေပ်ပီး ရွာသားများထကွရ်မပးပပီးရောက ်
ေွင် မဖစ်ရလ့ရှိသည်။ ေူးသထူခရိုင်၊ ဘားအံပမို့ေယ်၊ ေရကာ်ဘိုးရကျးရွာအုပ်စု၊ အပ---ရကျးရွာေွင် ဇွေ်လ ၂၁ 
ရကရ်ေ့က စစရ်ကာငစ်နီငှ့ ်BGF စစသ်ားများသည ်KNLA နငှ့ ်ပစခ်ေမ်ှုမဖစပ်ွားပပီးရောက ်ရွာသားများ၏အမိမ်ျား 
မ ှပစ္စည်းများ လယုခူဲသ့ည။် အထူးသမဖင့ ်မဘိနစှဦ်းမ ှ၎င်းေို၏့သားသမီးများအား လကဆ်င့က်မ်းရေ ်အရမအွမဖစ ်
စရုဆာင်းထားသည့် ရေောများသည် ခိုးယမူခင်းခံခဲ့ရသည်။ လက်ရှိ စစ်အာဏာသိမ်းထားသည့်အရမခအရေေွင် 
ေရားဥပရေစိုးမိုးရရးမရှိသည့်အေွက် ထိုစုေံွဲအရေမဖင့် ယင်းကိစ္စကို KNU ၏ေရားရရးစေစ်အပါ အဝင်အမခား 
မည်သည့်ေရားရုံးေွင်မှ ေိုင်ကကားနိုင်မခင်းမရှိခဲ့ပါ။103

ဆိုင်ကယ်များ သိမ်းယူခံရမခင်းများနှင့်ပေ်သက်၍လည်း အစီရင်ခံေိုင်ကကားမှုများ ပိုမိုများမပားလာခဲ့ပါသည်။ 
ခလယလ်ွထီခူရိငု၊် ရဆာထီး(ရရကွျင)်ပမို့ေယ၊် အေ---နငှ့ ်အရ---ရကျးရွာများအကကား ေစကစစက်ားမဖေ်သွား 

102 KHRG မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Mu Traw District Short Update: Villagers subjected to forced labour 
by the Border Guard Force in Bu Tho Township, October 2020,” ေွင်ကကည့်ပါ။

103 KHRG မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လေွင် ထုေ်ရဝရသာ “ေူးသထူခရိုင် ရောက်ဆုံးရရေသေွင်းသေင်းေို - ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွေ်လ ၂၁ ရက်ရေ့ 
ေွင် BGF စစ်သားများနှင့် SAC စစ်သားများမှ လုယက်မှု” ေွင်ကကည့်ပါ။

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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စဉ် လမ်းရဘးဗုံးရပါက်ကွဲမှုမဖစ်စဉ်ေွင် ရွာသားနှစ်ဦးစွပ်စွဲခံရပပီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၆ ရက်ရေ့ေွင် ၎င်းေို့ဆိုင် 
ကယမ်ျား သမိ်းယခူခံဲရ့သည။် အခင်းမဖစပ်ွားချေိေ်ငွ ်အခင်းမဖစပ်ွားရာအေီးအေားရှ ိဆိငုက်ယရ်ပါ်ေငွ ်ထိငုရ်ေခဲ ့
သည့အ်ေကွ ်သသံယရှသိမူျားအမဖစ ်သေမ်ေှခ်ခံဲရ့သည။် ထိရုွာသားနစှဦ်းအား သသံယရှရိသာလ်ည်း မဖမ်းဆီး 
ရမခင်းမှာ စစသ်ားများသည ်၎င်းေို၏့ဆိငုက်ယမ်ျားအား သမိ်းယရူေက်ိသုာ စေိဝ်ငစ်ားသည့အ်ရကကာင်းကိ ုမပသ 
ရေသည်။104

ဘိေ်-ထားဝယ်ခရိုင်၊ ေရောသရိ(ေေသဂာရီ)ပမို့ေယ်၊ အစိုးရထိေ်းချုပ်ေယ်ရမမမဖစ်သည့် ကောကလိုးရေသမှ 
ရေသခံရောင်သူေစ်ဦး၏အဆိုအရ ရရေပ်စစ်သားများသည် လိုင်စဉ်မရှိသည့် ဆိုင်ကယ်ရမာင်းသူများအား 
ဖမ်းဆီးလျကရ်ှသိည။် ၎င်းေိုသ့ည ်ဆိငုက်ယမ်ျားအားသမိ်းပပီး ထိဆုိငုက်ယပ်ိငုရ်ငှမ်ျားကိ ုရငရွောင်းပပီးမပေရ်ရွး 
ရစသည်။ ရွာသားအများစုမှာ ထိုသို့လုပ်ရဆာင်ရေ် ရကကာက်ရွံ့ကကသည်။ ၎င်းေို့သည် ဆိုင်ကယ်အရကာင်းစီးသူ 
များကိသုာ စစရ်ဆးရကကာင်းကိလုည်း ရွာသားများက မေှခ်ျကမ်ပုကကသည။် ဆိငုက်ယမ်ပေရ်ရေအ်ေကွ ်ရငကွျပ ်
၁၀၀,၀၀၀ ကျပမ် ှ၃၀၀,၀၀၀ ကျပအ်ထ ိရပးရသည။် ထိဆုိငုက်ယမ်ျားအား မညသ်ိုလ့ပုက်ကသညန်ငှ့ပ်ေသ်ကပ်ပီး 
ရမးမမေ်းသည့်အခါေွင် ထိုရောင်သူက “ကျွေ်ရော် 
လည်း မသဘိူး။ သေူိုက့ အာဏာသမိ်းလိကုပ်ပဆီိရုော ့
အခ ုဆိရုင ်သေူိုက့ဘရုငပ်ရဲလ။ သေူိုသ့ုံးချငသ်ုံးမယ။် 
ရရာင်းရင်လည်းရရာင်းမှာရပါ့။ ကျွေ်ရော်ေို့လည်း 
မရသချာဘူး။”

စစ်ရကာင်စီမှ ဆက်သွယ်ရရးများကို ပိုမိုေိုးမမှင့်ထိေ်း 
ချုပ်လိုက်သည်နှင့်အမျှ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကိုလည်း 
သိမ်းယူလာကကသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၀ ရက်ရေ့ 
ဖာပေွပ်မို့ေငွ ်အရမခစိကုသ်ည့ ်စစရ်ကာငစ်စီစသ်ားများ 
သည ်ပမို့ရပါ်ရှကိေုစ်ုဆံိငုမ်ျားနငှ့ ်အမခားဆိငုမ်ျားအား 
ရှာရဖစွစရ်ဆးမှုများ မပုလပုက်ကသည။် ၎င်းေိုသ့ည ်ဆိ ု
လာမပားများ၊ ဘေ္ထရီများ၊ လျှပ်စစ်ဝါယာကကိုးများနှင့် 
ရုပ်မမင်သံကကား ပင်္ိုလ်ေုစက်များရရာင်းချသည့်ဆိုင် 
များကိ ုစာရင်းမပုစပုပီး ထိပုစ္စည်းများသညရ်ရာင်းချရေ ်
ေရားမဝင်ရသာ ပစ္စည်းများမဖစ်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ 
ထို့ရောက် ၎င်းေို့သည် ဆိုင်ပိုင်ရှင်၏ဖုေ်းများကို စစ် 
ရဆးပပီး ဖေု်းများအားမပေမ်ရပးမ ီ၎င်းေို၏့အမညမ်ျား 
နှင့် မှေ်ပုံေင်ေံပါေ်များကို မှေ်သားထားခဲ့သည်။ 
ရောက်ရေ့ေွင် ဆိုင်ပိုင်ရှင်များကိုဆက်သွယ်ပပီး ဆိုင်ရှိ ဘေ္ထရီများ၊ ဆိုလာမပားများနှင့် လျှပ်စစ်ဝါယာကကိုးများ 
ကို ဖာပွေ်စစ်ဆင်ရရးကွပ်ကွဲမှုဌာေသို့ ပို့ရဆာင်ရစခဲ့သည်။

လုယက်မခင်း၊ သိမ်းယူမခင်း၊ ရငွရကကးအဓမ္မရောင်းခံမခင်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများကို ဖျက်စီးမခင်းများသည် 
ရွာသားများ၏ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းလုပ်ငေ်းများအားအရပါ် အခက်အခဲကကုံရေွ့ရစပါသည်။ ထို့အမပင် 

104 KHRG မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “ခလယ်လွီထူခရိုင် ရောက်ဆုံးရရေသေွင်းအစီရင်ခံစာ - ေပ်မရော်မှ ရဆာထိပမို့ 
ေယ်ရှိ ရေသခံများအား ပခိမ်းရမခာက်ခဲ့ပပီးရောက် သူေို့၏ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးအား အေင်းအဓမ္မသိမ်းယူခဲ့မခင်း၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပပီလ” 
ေွင်ကကည့်ပါ။

ဤပုံကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၂၅ ရက်ရေ့၌ ရောင်ငူခရိုင်၊ 
      ရေါ်ဖခိုပမို့ေယ်၊ ဖစ---ရကျးရွာအုပ်စု၊ ဖစ---ရကျးရွာေွင် 
ရိုက်ယူခဲ့သည်။ ေစက၏ ခမရ(၇၃၀)မှ လမ်းေွင်လုံခခုံရရး 
အေွက ောဝေ်ထမ်းရဆာင်ရေချေိ်ေွင် ရွာသားများအိမ်သို့ 
ဝင်ရရာက်လာပပီး စားစရာများရောင်းစားခဲ့သည်။ ရွာသား 
များမ ှေစကစစသ်ားများအားရကကာကရ်ရသာလ်ည်း ၎င်းေိုမ့ ှ
ေစစ်ုေံစရ်ာမပုလပုမ်ညက်ိ ုစိုးရမိသ်ည့အ်ေကွရ်ကကာင့ ်စားစ 
ရာများ ရပးခဲ့ပါသည်။ (ဓါေ်ပုံ - KHRG)

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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အမခားရကကာက်မက်ဖွယ် ချ ိုးရဖာက်မှုပုံစံများမဖစ်သည့် ပခိမ်းရမခာက်မှုနှင့်အာဏာမပမှု သို့မဟုေ် အမခားအကကမ်း 
ဖကမ်ှုပုစံမံျားမဖစသ်ည့ ်လကေ်ကက်ိငုေ်ိကုပ်ွမဲျားနငှ့ ်ရေရပရ်ရှေရ့မပာင်းရေထိငုမ်ှုများနငှ့လ်ည်း ရငဆ်ိငုရ်ရစပါသည။်

၁၉၄၉ ခုနှစ် ရလးခုရမမာက်င်္ျေီဗာသရဘာေူစာချုပ်ေွင် လက်ေက်ကိုင်ေိုက်ပွဲများအေွင်း အရပ်သားများ၏ 
ပိငုဆ်ိငုမ်ှုများအား လယုမူခင်းကိေုားမမစထ်ားသည။် ဤင်္ျေဗီာသရဘာေစူာချုပသ်ည ်နိငုင်ေံကာလကေ်ကက်ိငု ်
ေိကုပ်ွမဲျားေငွသ်ာ အကျုံးဝငရ်သာလ်ည်း ဤမဝူါေကိမုပညေ်ငွ်း ပဋပိက္ခေငွလ်ည်း လိကုေ်ာရေက်ေကိဝေမ်ပု 
ထားသည်။ လုယူမခင်းနှင့် “သိမ်းယူမခင်း” သည် NCA ပုေ်မ၉(ဃ)နှင့်(င)များကို ချ ိုးရဖာက်ရေမခင်းမဖစ်သည်။ ဤ 
စာချုပ်ေွင် လက်မှေ်ရရးထိုးထားသည့်အဖွဲ့များအရေမဖင့် “မပည်သူလူထုထံမှရငွ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ စားေပ်ရိက္ခာ၊ 
လုပ်အားနှင့် ဝေ်ရဆာင်မှုများကို အဓမ္မရောင်းခံရယူမခင်းမမပုလုပ်ရ” နှင့် “အများပိုင်ပစ္စည်းများကို ပျက်စီးရစ 
မခင်း၊ ခိုးယမူခင်း၊ လယုကမ်ခင်းနငှ့ ်ခငွ့မ်ပုချကမ်ရှပိ ဲယရူဆာငမ်ခင်းမမပုရ။” ဟရူသာအချကမ်ျားကိ ုလိကုေ်ာရမညမ်ဖစ ်
သည်။105

  (၅) အဓမ္မအခွေ်ရကာက်မခင်းနှင့် စစ်ရဆးရရးင်္ိေ်များထားရှိမခင်း

ပုံစံအမျ ိုးမျ ိုးမဖင့် အဓမ္မအခွေ်ရကာက်မခင်းများသည် မမေ်မာမပည်အရရှ့ရောင်ပိုင်းေွင် အာဏာသိမ်းမှုမေိုင်မီ 
အချေိမ်ျားကပင ်ပုမံေှမ်ဖစပ်ွားရလရ့ှသိည။် အဓမ္မအခေွရ်ကာကခ်မံခင်းနငှ့ပ်ေသ်က၍် နိငုင်ေံကာလူ့အခငွ့အ်ရရး 
ဥပရေများေွင် ရှင်းလင်းစွာရဖာ်မပထားမခင်းမရှိရသာ်လည်း အခွေ်ရကာက်ခံသည့်ပုံစံရပါ်မူေည်၍ ရမခာက်လှေ့် 
ရောင်းယူမခင်းအမဖစ် သေ်မှေ်နိုင်သည်။ အခွေ်ရကာက်ခံမခင်းသည် ပုံမှေ်အားမဖင့်လိုအပ်သည့်အများမပည်သူ 
သုံးပစ္စည်းများနငှ့ ်ဝေရ်ဆာငမ်ှုများရပးမခင်းအမပင ်အခငွ့အ်ရရးကာကယွရ်စာင့ရ်ရှာကမ်ှုများနငှ့လ်ည်း ဆကန်ယွ ်
လျက်ရှိသည်။ မပည်သူများအား ထိခိုက်ေစ်ောရစသည့် ေိုက်ခိုက်မှုများနှင့် ေိုက်ပွဲများေွင်ပါဝင်ရစမခင်းအမပင် 
လက်ေက်ကိုင်ေပ်ဖွဲ့များမှ စစ်အင်အားမဖည့်ရေ်ရည်ရွယ်ချက်မဖင့် အခွေ်အခများရကာက်ခံမခင်းသည် ထိုအခွေ် 
ရဆာငသ်ည့အ်ရပသ်ားများအရပါ် ပိမုိဆုိုးရွားသည့ ်အခငွ့အ်ရရးချ ိုးရဖာကမ်ှုများအား ကျူးလေွရ်ေမခင်းပငမ်ဖစသ်ည။်

KHRG သေင်းမေှေ်မ်းမပုစသုေူစဦ်းက ေူးသထခူရိငုရ်ှ ိBGF စစသ်ားများသည ်ရွာသားများအား အမခားရေသမ ှ
ဆေမ်ျား သယရ်ဆာငခ်ငွ့ရ်ပးရသာလ်ည်း ၎င်းေိုမ့စှစရ်ဆးရရးင်္ေိမ်ျားထားရှပိပီး အဓမ္မအခေွရ်ကာကခ်မံခင်းရကကာင့ ်
အရပ ်သားများ၏ကေုက်ား သိုမ့ဟေု ်ကားအားလုံးသည ်၎င်းေိုအ့ားချွင်းချကမ်ရှ ိရငရွကကးရပးရဆာငရ်ရကကာင်း 
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွေ်လေွင်ေင်မပခဲ့သည်။106 COVID-19 ရရာင်္ါပျ ံ့နှံ့သည့် အချေိ်မှစေင်ပပီး အချ ို ့ရသာရေသများမှာ 
စပါးစိကုပ်ျ ိုးနိငုမ်ခင်းမရှသိည့အ်ေကွ ်၎င်းေို၏့အရမခခလံိအုပခ်ျကမ်ျားကိ ုမဖည့ဆ်ည်းရေအ်ေကွ ်ပမို့ရပါ်ေငွသ်ွား 
ရရာက်ဝယ်ယူကကရပပီး ဆေ်ရရှိရရးသည် အဓိကအရရးကကီးရသာအချက်မဖစ်လာသည်။ ဤသို့အခွေ်ရကာက်မခင်း 
သည် ရွာသားများအေွက် ရငွရကကးအခက်အခဲမဖစ်ရစသည်သာမက ၎င်းေို့၏ ေင်္ိုခက်ခဲပပီးသားအရမခအရေကို 
ပိုမိုဆိုးရွားလာရစသည်။

BGF ေပ်ရင်းအမှေ် ၁၀၁၄ သည်လည်း ယွေ်းစလင်းမမစ်ကမ်းေွင် စစ်ရဆးရရးင်္ိေ်များချထားလျက်ရှိသည်။ 
၎င်းေိုမ့ ှမမစေ်စရ်လျှာကရ်မပးဆွသဲည့ရ်လမှျားအား ရထာကခ်စံာပါရသာလ်ည်း ခရီးစဉေ်ခလုျှငရ်ငကွျပ ်၂,၀၀၀ 
ရကာကခ်လံျကရ်ှသိည။် အကယ၍် ရထာကခ်စံာမရှပိါက ၎င်းေိုအ့ရေမဖင့ ်BGF ေပစ်ခေ်းေငွ ်ရထာကခ်စံာေစ ်

105 ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ရအာက်ေိုဘာလေွင် ထုေ်ရဝရသာ The National Ceasefire Agreement between the Government of the 
Republic of the Union of Myanmar and the Ethnic Armed Organizations ေွင်ကကည့်ပါ။

106 KHRG မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Doo Tha Htoo District Situation Update: Fighting between the BGF 
and KNLA, and pressure to close KECD schools (April to June 2021)” ေွင်ကကည့်ပါ။

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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ရစာင်မပုလုပ်ရေ်လိုအပ်ပပီး ရလှအကကီးများအေွက် ၅၀,၀၀၀ ကျပ်နှင့် ရလှအရသးများအေွက် ၃၀,၀၀၀ ကျပ် 
ရပးရဆာင်ရသည်။107

စစေ်ပ၏်စစရ်ဆးရရးင်္ေိမ်ျားသည ်အခငွ့အ်ရရးချ ိုးရဖာကမ်ှုများနငှ့ ်ပခမိ်းရမခာကမ်ှုများကျူးလေွသ်ည့ ်ရေရာများ 
မဖစရ်ကကာင်း KHRG မယှခငက် ေငမ်ပခဲသ့ည။် အဓမ္မအခေွရ်ကာကခ်မံခင်းနငှ့ ်ရငရွောင်းခမံခင်းများသည ်မဖစရ်လ ့
မဖစထ်ရှရိသာ မပဿောများမဖစရ်သာလ်ည်း ရွာသားများအရေမဖင့ ်ေရားလကလ်ွှေရ်ှာရဖမွခင်း၊ ဖမ်းဆီးမခင်းအမပင ်
ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မှုများကိုလည်း ခံစားကကရသည်။108

အာဏာသမိ်းပပီးသည့ ်အချေိမ်စှ၍ ရွာသားများအရေမဖင့ ်မလုခံခုမံှုများနငှ့ ်လေွလ်ပစ်ွာသွားလာခငွ့အ်ား ဆုံးရှုံးရ 
သည်ဟု မပေ်လည်ခံစားလာရသည်။ စစ်ေပ်သည် ခရီးသွားလာသူများကိုစစ်ရဆးမခင်း၊ ဖမ်းဆီးမခင်းများမပုလုပ် 
သမဖင့ ်ခရီးသွားလာစဉ ်ရကကာကရ်ွံ့မှုများခဲစ့ားလာရသည။် ဘေိ-်ထားဝယခ်ရိငု၊် လယေ်ိစုိုးပမို့ေယ၊် စယ---ရကျး 
ရွာမှ ရွာသားေစ်ဦးက ၎င်းေို့အရေမဖင့် “သူေို့[စစ်ရကာင်စီစစ်သား]ရေွက စစ်ရဆးရရးင်္ိေ်ရေွမှာ အိေ်ရေွ 
ကိလုည်းစစရ်ဆးလို ့ပိကုဆ်ရံေကွိဖုကွထ်ားရေယ။်” ဘေိ-်ထားဝယခ်ရိငုမ် ှအမခားရမးခေွ်းရမဖကကားသ ူရအဲရာ 
ရှိေစ်ဦးက စစ်ရဆးရရးင်္ိေ်များရှိ စစ်သားများသည် ခရီးသည်များထံမှ အစားအရသာက်များသိမ်းယူမခင်းနှင့် 
“ေကယလ်ို ့စစအ်ာဏာသမိ်းမှုကိ ုဆေ့က်ျငေ်ဲသ့ကရ်သေစစ်ုေံစခ်ရုေွ့ရင”် ဖမ်းသညဟ်ရုမပာခဲသ့ည။် ထိကုဲသ့ို ့
ခရီးသွားလာမှုများအား ေင်းကကပ်ထားမခင်းရကကာင့် မဖစ်ရပါ်လာသည့်အကျ ိုးဆက်ကို ရွာသားေစ်ဦးက ဤသို့ 
ရမပာခဲ့သည်။ “သူေို့ရဲ့လူမဆေ်မှုရေွက ကျွေ်ရော်ေို့အေွက် ရကကာက်ရွံ့မှုကိုမဖစ်ရပါ်ရစေယ်။ ကျွေ်ရော်ေို့ 
အရေေဲ့ ခရီးသွားလာဖို့ လုံခခုံေယ်လို့မခံစားရဘူး။ ပပီးရော့သူေို့ရေွ ကျွေ်ရော်ေို့ကိုေခုခုလုပ်မှာကိုလည်း 
ေည်းေည်းရော့ ရကကာက်ရေယ်။”

စစ်ရကာင်စီစစ်သားများမှ စစ်ရဆးရရးင်္ိေ်များေွင် ဖုေ်းများအားရှာရဖွစစ်ရဆးမခင်းသည်လည်း ပိုမိုအမဖစ်များ 
လာသည်။ ေူးပလာယာခရိုင်၊ ရကာ့ေရိပမို့ေယ်၊ အခ---ရကျးရွာမှ ရွာသားေစ်ဉီးက စစ်ရဆးရရးင်္ိေ်များမှ 
ေပ်မရော်စစ်သားများသည် “ခရီးသည်ရေွရဲ့ဖုေ်း၊ ကားေဲ့ဆိုင်ကယ်” များကို စစ်ရဆးရကကာင်းရမပာသည်။ 
ေူးပလာယာခရိုင်၊ ဆိပ်ကကီးပမို့အေီးရှိ စစ်ရဆးရရးင်္ိေ်များေွင် ဖုေ်းများအား ရရှာင်ေခင်စစ်ရဆးမှုများမပုလုပ် 
ရကကာင်း ေင်မပကကသည်။109 စစ်သားများသည် ဆန္ဒမပမခင်းသို့မဟုေ် CMD နှင့်ပေ်သက်မှု ေစ်စုံေစ်ရာရှိမရှိ 
ဖုေ်းထဲေွင်ရှိရသာ မက်ရဆ့ချ်များနှင့် သမိုင်းရကကာင်းများကိုစစ်ရဆးရကကာင်း ရွာသားများကေင်မပခဲ့သည်။ 
စစ်ရကာင်စီသည် ပုင်္္ဂိုလ်ရရးဆိုင်ရာ လုံခခုံရရးဥပရေများနှင့်ပေ်သက်၍ ဥပရေမပင်ဆင်ရရးများမပုလုပ်ကာ 
အရပသ်ားများ၏ လှုပရ်ှားမှုများကိ ုပုစံသံစမ်ဖင့ ်ရစာင့က်ကည့မ်ခင်းနငှ့ ်အလီကထ်ရရာေစဆ်ိငုရ်ာ အချကအ်လကလ် ု
ယမူခင်းများကိ ုမပုလပုလ်ျကရ်ှသိည။် ဘေိ-်ထားဝယခ်ရိငု၊် ေရောသရပိမို့ေယ၊် ဘေုမ်ပင်းပမို့မ ှရမးခေွ်းရမဖကကားသ ူ
ေစ်ဦးက ဤသို့ရမပာမပခဲ့သည်။ “သူေို့က စစ်အာဏာသိမ်းမှုဆေ့်ကျင်ရရးေဲ့ ပေ်သက်ေဲ့ဓါေ်ပုံေစ်ပုံကို 
လေူရယာကရ်ဲ့ ဆိငုက်ယ ်ေါမမှဟေု ်ဖေု်းမှာရေွ့ရင ်အဲေ့ဖီေု်းေဲ့ဆိငုက်ယက်ိ ုဖျကစ်ီးလိကုက်ကေယ။်” ထိုရ့ကကာင့ ်
ရွာသားများသည် ၎င်းေို့၏ဖုေ်းရပါ်ရှိအရာအားလုံးကို မကကာခဏဖျက်ပစ်ရေ် လုပ်ရဆာင်လာကကသည်။

  

107 KHRG မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်ေင်ဘာလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Mu Traw District Situation Update: Landmine contamination, 
indiscriminate shelling, arbitrary taxation, movement of troops, and livelihood, education and healthcare situation, 
May to June 2021,” ေွင်ကကည့်ပါ။

108 KHRG  မ ှ၂၀၁၇ ခနုစှ၊် ရအာကေ်ိဘုာလေငွ ်ထေုရ်ဝရသာ “အရကကာကေ်ရား၏ အေ်ုမမစ:် ၂၅ နစှအ်ေွင်း မေှေ်မ်းေငထ်ားရသာ 
မမေ်မာမပည်အရရှ့ရောင်ပိုင်းမှ ရွာသားများ၏အသံများ” ေွင်ကကည့်ပါ။

109 KHRG မ ှ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ဇေ်ွလေွင ်ထေ်ုရဝရသာ “Dooplaya District Situation Update: Civil Disobedience Movement, military 
activity and anti-coup protests, March 2021,” ေွင်ကကည့်ပါ။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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  (၆)ရမမမမှုပ်မိုင်းများ

မမေ်မာအစိုးရနှင့် အမခားေိုင်းရင်းသားလက်ေက်ကိုင်အဖွဲ့များအားလုံးကို ရမမမမှုပ်မိုင်းအသုံးမပုမှု ရပ်ေေ့်ရေ်နှင့် 
မိငု်းအသုံးမပုမှုေားဆီးပေိပ်ငရ်ရး သရဘာေညူခီျကအ်ား လကခ်ရံေရ်ောင်းဆိကုကရသာလ်ည်း ရမမမမပှမ်ိငု်းအသစ ်
များအား ဆက်လက်အသုံးမပုရေလျက်ရှိသည်။ အာဏာသိမ်းပပီးရောက်ပိုင်းေွင် KHRG အရေမဖင့် ရမမမမှုပ်မိုင်း 
ရပါကက်ွမဲှုနငှ့ပ်ေသ်က၍် အစရီငခ်စံာများအား ပိမုိလုကခ်ရံရှလိာခဲသ့ည။် အချ ို ့ရသာအစရီငခ်စံာများမှာ အာဏာ 
သမိ်းမှုမေိငုမ်ကီ ရထာငထ်ားသည့မ်ိငု်းများနငှ့ ်ပေသ်ကရ်သာလ်ည်း အစရီငခ်စံာအများစမုှာ မရူကောခ်ရိငုအ်ေငွ်း 
ရမမမမှုပမ်ိငု်းအသစမ်ျားအသုံးမပုမခင်းကိ ုရဖာမ်ပလျကရ်ှသိည။် ထိသုိုလ့ပုရ်ဆာငမ်ခင်းများ၏ သကရ်ရာကမ်ှုများကိ ု
လည်း ရေွ့မမင်ရပပီးမဖစ်သည်။

မူရကော်ခရိုင်၊ ဘူးသိုပမို့ေယ်ေွင် ဘားအံအရမခစိုက် 
စစ်ရကာင်စီေပ်များသည် ဧပပီလအေွင်း အရပ်သား 
များရေထိုင်သည့် ရေသများသို့ဝင် ရရာက်ခဲ့စဉ်က ရမမ
မမှုပမ်ိငု်းများရထာငခ်ဲရ့ကကာင်းရဖာမ်ပသည့ ်အစရီငခ်စံာ 
များအား KHRG မလှကခ်ရံရှခိဲသ့ည။် ရလာေအ်ရေမဖင့ ်
ရွာသားများ၏ ရမွးမမူရရးေိရိစ္ဆာေ်များ (ဝက်နှင့်ကျွဲ 
များ)သည် ရမမမမှုပ်မိုင်းရပါက်ကွဲမှုများရကကာင့် ရသ 
ဆုံးခဲ့ရသည။်110 ရွာသားများအရေမဖင့် ၎င်းေို့၏ရေသ 
များေငွ ်ရမမမမပှမ်ိငု်းများရှရိေမခင်းနငှ့ ်ရေ်းသမ်းပစခ်ေ ်
မှုများရကကာင့် ၎င်းေို့၏အိမ်ရမွးေိရိစ္ဆာေ််များအားရှာ
ရဖွရေ် ရကကာက်ရွံ့ကကသည်။

KNLA မှအချ ို ့ရမမမမှုပ်မိုင်းများကို ရှင်းလင်းခဲ့ရသာ် 
လည်း မကကာရသးမကီရရှခိဲသ့ည့ ်အစရီငခ်စံာများအရ 
ထိုရှင်းလင်းမခင်းများသည် ရွာသားများအား အကာ 
အကယွရ်ပးရေ ်လုရံလာကမ်ှုမရှပိါ။ ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ဇေွလ် 
၁၉ ရကရ်ေ့ ေငွ ်ကမရမာင်းနငှ့ ်ဖာပေွက်ကားလမ်းမေစ ်
ရလျှာကရ်ှ ိရမမမမှုပမ်ိငု်းများအား ရငှ်းလင်းခဲရ့သာလ်ည်း 
ရမမမမှုပ်မိုင်းထိမှေ်သည့် အမဖစ်အပျက်များစွာ ရှိရေရသးသည်။111 ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်ရေ့ေွင် ဘူးသို 
ပမို့ေယ၊် မယက်ရလာရကျးရွာအပုစ် ုအစ---ရကျးရွာမ ှအသက ်၄၆ နစှအ်ရယွ ်ရွာသားေစဦ်းသည ်မိငု်းနငှ့ဆ်က ်
ထားသည့်ကကိုးအား ေိုက်မိခဲ့ပပီး ၎င်း၏ရင်ဘေ်ေွင် ေဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းအားရဆးရုံသို့မပို့နိုင်သမဖင့် အမခား 
ရွာသားများမ ှ၎င်း၏ရေအမိသ်ို ့မပေလ်ညပ်ိုရ့ဆာငရ်ာ ရေအမိရ်ရာကသ်ညန်ငှ့ ်ချကမ်ခင်းရသဆုံးခဲသ့ည။် ထိရုေ့ေငွ ်
ပင် ဘူးသိုပမို့ေယ်၊ မယ်ကရလာရကျးရွာအုပ်စု အထ---ရကျးရွာမှ ရွာသားနှစ်ဦးသည်လည်း အစ---ရွာသို့သွား 
သည့်လမ်းေွင် မိုင်းနှင့်ဆက်ထားသည့်ကကိုးကို ဆိုင်ကယ်မဖင့်မဖေ်ရမာင်းမိခဲ့သည်။ ၎င်းေို့ဆိုင်ကယ်စီးသည့် 

110 KHRG မှ မကကာမှီေွင် ထုေ်ရဝရော့မည့် အစီရင်ခံစာ (21-141-S1) ေွင် ကကည့်ပါ။
111 KHRG မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်ေင်ဘာလေွင် ထုေ်ရဝရသာ , “Mu Traw District Situation Update: Landmine contamination, 

indiscriminate shelling, arbitrary taxation, movement of troops, and livelihood, education and healthcare situation, 
May to June 2021,” ေွင်ကကည့်ပါ။

ဤပုံကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လ ၁ ရက်ရေ့၌ ခလယ်လွီထူခရိုင်၊ 
လယ်ေိုပမို့ေယ်၊ ဃဲကာခို့ရကျးရွာအုပ်စု၊ ေ---ရကျးရွာေွင် 
ရိကုယ်ခူဲသ့ည။် ပုေံငွ ်၂၀၂၁ ခနုစှ၊် မေလ် ၁ ရကရ်ေ့ေငွမ်ဖစ ်
ပွားခဲ့ရသာ ရမမမမှုပ်မိုင်းရပါက်ကွဲမှုရကကာင့် ရသဆုံးခဲ့သည့် 
ရွာသားနှစ်ဦးအထဲမှ ေစ်ဦး၏ရုပ်အရလာင်းမဖစ်သည်။
(ဓာေ်ပုံ-ရေသခံရွာသား)

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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အမမေန်ှုေ်းရကကာင့ ်မိငု်းအပိငု်းအစအများစ ုထမိေှမ်ခင်းမကှာကယွရ်ပးထားပပီး ၎င်းေို၏့ေဏရ်ာများမှာ အရသးအဖွ ဲ
သာမဖစ်သည့်အေွက် ရဆးကုသမှုခံယူရေ် မလိုအပ်ခဲ့ပါ။112

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွေ်လ ၂၉ ရက်ရေ့ေွင် ေွယ်လိုးပမို့ေယ်၊ မာရထာရကျးရွာအုပ်စု၊ အဥ---ရကျးရွာမှအသက် ၁၀ 
နစှအ်ရယွရ်ယာက်ျားရလးေစဦ်းသည ်ကက---ရကျးရွာနငှ့ ်လအ---ရကျးရွာကကားေငွ ်မိငု်းနငှ့ဆ်ကထ်ားသည့ ်
ကကိုးေင်းမိခဲ့သည်။ ရပါက်ကွဲမှုရကကာင့် ၎င်း၏ဦးရခါင်း၊ ရမးရစ့နှင့် ဝမ်းဗိုက်ေို့ေွင်ထိခိုက်ေဏ်ရာရခဲ့သည်။113 
အာဏာသိမ်းပပီးသည့်ချေိ်မှစ၍ မူရကော်ခရိုင်ေွင် ရမမမမှုပ်မိုင်းရကကာင့် ထိခိုက်ေဏ်ရာရမှုများနှင့်ပေ်သက်ပပီး 
အမခားရသာ အစီရင်ခံစာများစွာကိုလည်း လက်ခံရရှိခဲ့သည်။

ရွာသားများအရေမဖင့် ရမမမမှုပ်မိုင်းဆိုင်ရာ အသိပညာရပးသင်ေေ်းများ ေိုးမမှင့်ရရှိကကရသာ်လည်း မဖစ်စဉ်ရော် 
ရော်များများေွင် သင်ေေ်းရပးမခင်းမဖင့် မလုံရလာက်ပါ။ ဥပမာအားမဖင့် ေွယ်လိုးပမို့ေယ်မှ မကကာရသးမီက ရမမ 
မမှုပမ်ိငု်းထမိေှသ်၏ူ မသိားစဝုငမ်ျားကေငမ်ပခဲသ့ညမ်ှာ ရွာသားများအရေမဖင့ ်အမမငဖ်ငွ့သ်ငေ်ေ်းများရရှကိကရသာ ်
လည်း သင်ေေ်းေွင် ရွာသားများဖေ်ရေ်အေွက် လက်ကမ်းစာရစာင်များသာ မျှရဝရပးခဲ့သည်။ ထို့အမပင်မဖစ် 
စဉအ်များစေုငွ ်ရမမမမှုပမ်ိငု်းများေညရ်ှသိည့ရ်ေရာများသည ်ရငှ်းလင်းစွာအမေှအ်သားမပုလပုထ်ားမခင်း မရှပိါ။ 
ထို့ ရကကာင့် ထိုရေရာအားသိရှိရေ် ခက်ခဲသည်။ ဘူးသိုပမို့ေယ်၊ မယ်ကရလာရကျးရွာအုပ်စု၊ အစ---ရကျးရွာေွင် 
မကကာရသးမကီမဖစခ်ဲသ့ည့ ်မဖစစ်ဉေ်ငွ ်မိငု်းနငှ့ခ်ျေိဆ်ကထ်ားသည့ ်ဝါယာကကိုးသည ်အငမ်ေေရ်သးငယရ်ကကာင်းနငှ့ ်
၎င်းေို့အရေမဖင့်မဖေ်သွားသည့်အခါေွင် သေိမပုမိရေ်ခက်ခဲရကကာင်း ရွာသားများက မှေ်ချက်မပုခဲ့သည်။

စစရ်ကာငစ်နီငှ့ ်KNLA ေိုန့စှဖ်ွလဲုံးသည ်အာဏာသမိ်းပပီးသည့အ်ချေိမ်စှပပီး ရမမမမှုပမ်ိငု်းအသစမ်ျား ထပမ်ရံထာင ်
ထားခဲ့သည်။ KNLA က၎င်းေို့ကိုယ်ကိုနှင့် ရွာသားများအားကာကွယ်ရေ်အေွက်ဟုဆိုကာ မူရကော်ခရိုင်၊ ဘူးသို 
ပမို့ေယရ်ှ ိစစ်ရကာငစ်ီေပသ်ားများ၏ စစစ်ခေ်းအေီးေွင ်ရမမမမှုပမ်ိငု်းရထာငထ်ားခဲ့သည။် ေစခ်ါေစရ် ံရွာသား 
များအား ၎င်းေိုမ့ိငု်းရထာငထ်ားသည့ ်ရေရာများသိုမ့သွားရေ ်အသရိပးထားရသာလ်ည်း စေစေ်ကျမမဖစခ်ဲပ့ါ။114 
ထိုအ့မပင ်ထိသုိုရ့သာအသရိပး ချကမ်ျားက အရမခအရေအရ လုရံလာကမ်ှုမရှပိါ။ KHRG မ ှယခငက်ေငမ်ပထားသကဲသ့ို ့
ရွာသားများ၏ စားဝေရ်ေရရးအေကွ ်လပုက်ိငုစ်ားရသာကရ်ေလ်ိအုပရ်သာရေရာများေငွ ်ရမမမမှုပမ်ိငု်းများရှသိည ်
ဟ ုသေရိပးထားရသာလ်ည်း ထိသုေရိပးချကမ်ှာ ၎င်းေို ့အားထိရုေရာသိုသ့ွားမခင်းမ ှဟေ့ေ်ားနိငုမ်ခင်းမရှပိါ။115 
ဤမပဿောများ၏ ေစ်ခုေည်းရသာအရမဖမှာ ရမမမမှုပ်မိုင်းအသုံးမပုမှုအား လုံးဝရပ်ေေ့်လိုက်ရေ်မဖစ်သည်။

112 KHRG မ ှ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် စကေ်ငဘ်ာလေွင ်ထေုရ်ဝရသာ “မရူကောခ်ရိငုမ်ှုခင်းရဖာမ်ပသည့မ်ေှေ်မ်းလွှာ - မရူကောခ်ရိငု၊် ဘူးသိပုမို့ေယရ်ှ ိ
လမ်းေစ်ရလျှာက်ေွင် ရမမမမှုပ်မိုင်းရပါက်ကွဲမှုရကကာင့် ရွာသားေစ်ဦးရသဆုံးခဲ့ပပီး အမခားရွာသားနှစ်ဦးေို့မှ ထိခိုက်ေဏ်ရာရရှိခဲ့ 
(၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ)” ေွင်ကကည့်ပါ။

113 KHRG မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်ေင်ဘာလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “မူရကော်ခရိုင်မှုခင်းရဖာ်မပသည့်မှေ်ေမ်းလွှာ - မူရကော်ခရိုင်၊ ေွယ်လိုးပမို့ 
ေယ်ေွင် ဆယ်နှစ်သားအရွယ် ရယာကဂျားရလးေစ်ဦးမှ ဆွဲမိုင်းကိုေင်းမိ၍ ထိခိုက်ေဏ်ရာရရှိ (၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇွေ်လ)” ေွင်ကကည့်ပါ။

114 KHRG မှ မကကာမှီေွင် ထုေ်ရဝရော့မည့် အစီရင်ခံစာ (21-141-S1) ေွင် ကကည့်ပါ။
115 KHRG မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွေ်လေွင် ထုေ်ရဝရသာ “မူရကော်ခရိုင် မှုခင်းရဖာ်မပသည့်မှေ်ေမ်းလွှာ - ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွေ်လအေွင်း ရမမမမှုပ် 

မိုင်းရပါက်ကွဲမှုရကကာင့် ရွာသားနှစ်ဦးမပင်းထေ်စွာေဏ်ရာရရှိမခင်း” ေွင်ကကည့်ပါ။ ရွာသူရွာသားများမှ ၎င်းေို့၏လယ်ယာရမမများသို့ 
မသွားရရာကန်ိငုရ်သာရကကာင့ ်ရမမမမှုပမ်ိငု်းများကိ ု၎င်းေိုက့ိယုေ်ိငုဖ်ယရ်ှားရေ ်ကကိုးစားကကသည။် KHRG မ ှ၂၀၂၀ ခနုစှ ်စကေ်ငဘ်ာ 
လေွင်ထုေ်ရဝရသာ “မရရရာမှုများဆီသို့လှမ်းဝင်မခင်း - မမေ်မာမပည်အရရှ့ ရောင်ပိုင်းရှိ မပည်ေွင်းမပည်ပေုက္ခသည်များ၏ရေရပ် 
မပေ်သည့်အရေွ့အကကုံများ” နှင့် KHRG မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ရမလေွင် “Uncertain Ground: Landmines in eastern Burma,” 
ေွင်ကကည့်ပါ။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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  (၇) ေရားလက်လွေ်ဖမ်းဆီးမခင်း

KHRG ၏သေင်းမေှေ်မ်းမပုစသုမူျားမ ှေရားလကလ်ေွဖ်မ်းဆီးမခင်းနငှ့ ်အခငွ့အ်ရရးချ ိုးရဖာကမ်ှုများ ပိမုိမုျား 
မပားလာရကကာင်းကို ေင်မပခဲ့သည်။ ဤအစီရင်ခံစာ၏ ယခင်အခေ်းများေွင် ရဖာ်မပထားသကဲ့သို့ အာဏာသိမ်း 
ဆေ့်ကျင်မှု/ေီမိုကရရစီလိုလားမှုအေွက် ဆန္ဒမပမခင်းများနှင့် CDM ေွင်ပါဝင်လာမခင်းများအေွက် ဖမ်းဆီးချုပ် 
ရနှာငမ်ခင်းများ ပိမုိမုျားမပားလာသည။် ရကျးလကရ်ေသရှ ိရွာသားများသညလ်ည်း ဤဖမ်းဆီးမှုများနငှ့ပ်ေသ်က ်
ပပီး သေင်းများ၊ လမူှုကေွယ်ကမ်ေီယီာများမေှဆင့ ်ကကားသခိဲက့ကရသာလ်ည်း အချ ို ့ရေရာရေသများေငွ ်ဆန္ဒမပသ ူ
များ၊ CDM ေွင် ပါဝင်သူများနှင့် NLD အဖွဲ့ဝင်များအား လုံခခုံရရးေပ်ဖွဲ့များက ၎င်းေို့၏ရေသသို့ လာရရာက်ရှာ 
ရဖွမခင်းကို မျက်မမင်ရေွ့ကကရသည်။

ပဲခူးေိုင်း၊ ရောင်ငူပမို့ေယ်၊ ခင်္---ရကျးရွာမှ ၎င်း၏ရေသအေွင်း လာရရာက်ခိုလှုံခွင့်ရှာသူများအား အရထာက် 
အပံရ့ပးခဲရ့သာ စိကုပ်ျ ိုးရရးလပုသ်ားေစဦ်းက ၎င်းကိယုေ်ိငု ်ဖမ်းဆီးမခင်းခရံနိငုရ်ချရှသိညက်ိသုမိမငပ်ပီး ရောထ ဲ
သို့သွားရရာက် ရရှာင်ရမပးခဲ့ရသည်။ “အာဏာသိမ်းပပီးရောက် ေချ ို ့ CDM ဝေ်ထမ်းရေွ၊ ဆန္ဒမပသူရေွေဲ့ NLD 
အဖွဲ့ဝင်ရေွက အိမ်မှာရေရင် လုံခခုံရရးကိုစိုးရိမ်ရေဲ့အေွက် င်္ျဝ---ရကျးရွာအုပ်စု၊ င်္ျဝ---ရကျးရွာအေီးမှာရှိ 
ေဲရ့ေရာမှာ ခိလုှုဖံိုရ့ရာကလ်ာကကေယ။် ကျွေရ်ောေ်ိုအ့ရေေဲ့ကလည်း သေူိုက့ိလုသူားချင်းစာောေဲ ့အရထာက ်
အပံ့ရပးရမယ့် ောဝေ်ရှိေယ်လို့ခံစားရေဲ့အေွက် သူေို့ကိုလက်ခံပပီးရော့ ကျွေ်ရော်ေို့ရေရာမှာခိုလှုံခွင့်ရပး 
ေယ်။ […]ေီလူရေွအေွက် အစားအရသာက်ရေွပို့ရဆာင်ေဲ့အခါ ကျွေ်ရော်ေို့ ဘာလုပ်ရေေယ်ဆိုောကို 
သူေို့ရေွစပပီး ရိပ်မိလာေယ်ထင်ေယ်။ ပပီးရော့သူေို့ ကျွေ်ရော်ေို့ရဲ့လူရေွမဖစ်ေဲ့ အစားအရသာက်သယ်ပို့ 
ရပးေဲ့ ရစာင်္ျဌ---ေဲ့ ရွာလူကကီး င်္ျဝ---ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွေ်လ ၅ရက်ရေ့ ည ၇ ောရီေဲ့ ၈ ောရီရလာက်မှာ လာဖမ်း 
သွားေယ်။ ေါကိုကကားပပီးောေဲ့ ကျွေ်ရော်ေို့လည်းစိုးရိမ်လာေယ်။ ေါရကကာင့် ကျွေ်ရော်ေို့ခိုလှုံခွင့်ရပးထား 
ေဲ့လူရေွကို ေမခားရေရာရရှေ့လိုက်ေယ်။” ၎င်း၏ဖခင်မဖစ်သူ၏ ရေအိမ်အားလာရရာက်စီးေင်းကကရသာ်လည်း 
၎င်းအရေမဖင့် ထွက်ရမပးလွေ်ရမမာက်ပပီးမဖစ်သည်။ “ဘယ်သူမှမရှိရော့ သူေို့ေံခါးကိုဖျက်ပပီးဝင်ေယ်။ ကျွေ် 
ရော်လည်းမရှိဘူး။ ေါရပမယ့် အဲ့ေီကအမျ ိုးသမီးေစ်ရယာက်က ကျွေ်ရော်ကို မပေ်ရမပာမပေယ်။ သူေို့ရေွ 
ေံခါးကိုဖျက်ပပီးရော့ အထဲမှာရှိေဲ့ပစ္စည်းရေွအားလုံးကို ရလျှာက်ဖွကကေယ်။ သူေို့က အိမ်မှာရှိေဲ့ဆိုင်ကယ်၊ 
ရရခဲရသေ္တာေဲ့ဆေ်ရေွကို သူေို့ကားထဲ အကုေ်ထည့်သွားေယ်။ ပပီးရော့ သူေို့အရစာင့်ရေွလာထားေယ်။ 
သူေို့ရဲ့ဆေ်ကို ဘယ်ယူသွားလဲရော့မသိဘူး။ ေါရပမယ့် စစ်ရကာင်စီရဲ့ကားေဲ့ သယ်သွားကကေယ်။”

၎င်းအရေမဖင့ ်အေညမ်ပုနိငုမ်ခင်းမရှရိသာလ်ည်း ရစာင်္ျဌ---အား ရောငင်အူမေှ(်၁)ရစဲခေ်းေငွ ်ဖမ်းဆီးထားပပီး 
ရောက ်အရမှာငခ်ေ်းထေဲငွထ်ည့ထ်ားပပီး ၎င်း၏ရခါင်းအားအပုက်ာ ကားမဖင့အ်မခားရေရာသိုရ့ခါ်ရဆာငသ်ွားပပီး 
ရောက် စစ်ရကာင်စီ၏ေပ်စခေ်းေစ်ခုေွင် ချုပ်ရနှာင်ထားသည်။ အေီးအေားရှိရွာသားများအားလုံးမှာလည်း 
ယခအုချေိေ်ငွ ်ပေု်းရေကကရသည။် “ရမာငင််္ျယ---လို ့ရခါ်ေဲလ့ေူရယာကက် အရဝးကရေပပီးရော ့ရစာင့က်ကည့ ်
ရေေယ်။ အခုဆိုရင် ဘယ်သူမှအိမ်ထဲမဝင်ရဲဘူး။ […]သူေို့အိမ်ထဲမှာ ဘာရေွလုပ်ခဲ့လဲကျွေ်ရော်ေို့လည်း 
ရသချာမသဘိူး။ သေူိုအ့မိထ်မဲှာ မိငု်းရထာငသ်ွားမှာကိရုော ့ရကကာကေ်ယ။် သေူိုေ့မခားရေရာကရေ ေရီေရာကိ ု
ရစာင့်ကကည့်ရေပပီး အိမ်ထဲဝင်ေဲ့သူရေွကိုလည်း ဖမ်းဆီးခဲ့ကကေယ်။ ရွာသားရေွက အန္တရာယ်ကကားထဲမှာရေ 
ရေကကရေယ်။ ဘယ်သူမှ အိမ်ထဲမသွားရဲရသးဘူး။”

KHRG အရေမဖင့် ဆန္ဒမပမှုနှင့် CDM နှင့် ေိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်မှုမရှိသည့် ေရားလက်လွေ်ဖမ်းဆီးမခင်းနှင့် အခွင့် 
အရရးချ ိုးရဖာက်မှုများနှင့် ပေ်သက်ပပီး အစီရင်ခံစာအေည်းငယ်ကိုသာ လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ 
၁၃ ရကရ်ေ့ေငွ ်စစရ်ကာငစ်စီစသ်ားများသည ်မရူကောခ်ရိငု၊် ဘူးသိပုမို့ေယ၊် င်္ဘ---ရကျးရွာအပုစ်၊ု အဗ---ရကျး 
ရွာသိုသ့ွားပပီး ရွာသားသုံးဦးကိဖုမ်းဆီးခဲသ့ည။် ထိသုုံးဉီးထေဲငွ ်ဖခငမ်ဖစသ်နူငှ့ ်အသက ်၁၇ နစှအ်ရယွသ်မီးမဖစသ် ူ
ေို့ပါဝင်သည်။ ဖမ်းဆီးရသည့်အရကကာင်းမှာ သူမ၏ဖုေ်းေွင် KNLA စစ်သားပုံကိုရေွ့ပပီး ၎င်းေို့၏ရေအိမ်ေွင် 
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ရမမမမှုပမ်ိငု်းမပုလပုပ်ု ံလကစ်ွစဲာအပုက်ိရုေွ့ရှသိည့အ်ေကွ ်မဖစသ်ည။် စစရ်ကာငစ်ေီပသ်ားများသည ်ထိသုမူျား 
အား ၎င်းေို့၏ေပ်စခေ်းသို့ရခါ်ရဆာင်လာပပီး ထိုရေ့ေွင် ဖခင်မဖစ်သူကိုသာ မပေ်လွှေ်ခဲ့သည်။ စစ်ရကာင်စီေပ် 
ဖွဲ့များသည် သမီးမဖစ်သူအား ရမးခွေ်းများဆက်လက်ရမးမမေ်းနုိင်ရေ် ေည်းဗျူဟာစစ်ဆင်ရရးကွပ်ကဲမှုဌာေသို့ ပို့ 
ရဆာငခ်ဲပ့ပီးရောက ်အမခားစခေ်းေစခ်သုို ့ထပမ်ပံိုရ့ဆာငက်ာ သမူအားမပေမ်လွှေမ်နီစှရ်ကခ်ေ့ ်ဖမ်းချုပထ်ားခဲသ့ည။် 
အမခားအဖမ်းခံရသူေစ်ဦးမှာ အသက် ၂၀ အရွယ် အမျ ိုးသားေစ်ဦးမဖစ်ပပီး ၎င်း၏ကိုယ်ရပါ်မှ ေက်ေူးရကကာင့် 
စစ်ရကာင်စီမှ ၎င်းအား KNLA စစ်သားဟု စွပ်စွဲကာဖမ်းဆီးခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။

၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ဧပပလီ ၂၉ ရကရ်ေ့ေငွ ်စစရ်ကာငစ်ေီပဖ်ွဲ့များသည ်မရူကောခ်ရိငု၊် ေယွလ်ိုးပမို့ေယ၊် မာရထာရကျးရွာ 
အုပ်စု၊ အခ---ရကျးရွာမှ အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ် ရစာဘအ---အား အဓမ္မဖမ်းဆီးခဲ့ကကသည်။ အရကကာင်းမှာ ၎င်း 
သည် KNU အား ဖုေ်းမဖင့်ဆက်သွယ်သည့်အေွက် ဖမ်းဆီးရမခင်းမဖစ်သည်ဟု ဆိုသည်။

 (င်္) ရေရပ်ရရှေ့ရမပာင်းရေထိုင်မှုနှင့် လူသားချင်းစာောရထာက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကကပ်အေည်းများ

ရဖရဖာဝ်ါရလီ ၁ ရကရ်ေ့စစအ်ာဏာသမိ်းပပီးရောကေ်ငွ ်ပဋပိက္ခရကကာင့ ်ရေရပရ်ရှေရ့မပာင်းရေထိငုသ်မူျား၏ အရရ 
အေကွက်ိ ုခေ ့်မေှ်းရေမ်ှာ အလေွခ်ကခ်သဲည။် ကယဆ်ယရ်ရးလပုင်ေ်းများကိ ုလပုရ်ဆာငလ်ျကရ်ှရိသာကလုသမင်္္ဂ 
ေကု္ခသညမ်ျားဆိငုရ်ာမဟာမင်းကကီးရုံး(UNHCR)က ကရငမ်ပညေ်ယေွ်င ်ရေရပရ်ရှေရ့မပာင်းရေထိငုသ် ူအရရအေကွ ်
၄၇,၇၀၀ ဦးရှိပပီး မွေ်မပည်ေယ်ေွင် ၁၁၀၀ ရှိသည်ဟု ခေ့်မှေ်းထားသည်။116 IDPစခေ်းများနှင့် အမခားရေသများမှ 
ရေရပရ်ရှေရ့မပာင်းရေထိငုမ်ခင်းနငှ့ဆ်ိငုသ်ည့ ်သေင်းအချကအ်လကမ်ျားအား ရရှရိေခ်ကခ်သဲည့အ်ေကွ ်ရေရပရ်ရှေ ့
ရမပာင်းသူအရရအေွက်မှာ ရဖာ်မပပါအရရအေွက်ထက် ပိုမိုများမပားနိုင်ရချရှိသည်။ ထို့အမပင် ရေရပ်ရရှေ့ရမပာင်း 
ရေထိုင်မခင်း၏ ရမပာင်းလဲေေ်သည့်သရဘာအရ မကကာခဏရမပာင်းလဲရေထိုင်မခင်း သို့မဟုေ် ကာလကကာရှည် 
ရေထိငုမ်ခင်းများရကကာင့ ်ရေ့ရကအ်လိကု ်သိုမ့ဟေု ်လအလိကုအ်ရရအေကွ ်ရမပာင်းလနဲိငုရ်ချရှသိည။် အကကီးမား 
ဆုံးရေရပ်ရရှေ့ရမပာင်းရေထိုင်မှုမှာ မေ်လနှင့်ဧပပီလအေွင်း မူရကော်ခရိုင်နှင့် ခလယ်လွီထူခရိုင်များေွင် ရလ 
ရကကာင်းေိကုခ်ိကုမ်ှုရကကာင့ ်မဖစရ်ပါ်လာခဲသ့ည။် ရထာငရ်ပါင်းများစွာရသာ ရွာသားများသည ်ထိငု်း-မမေမ်ာေယစ်ပ ်
သို ့ဦးေညသ်ွားရရာကခ်ဲက့ကရသာလ်ည်း ထိငု်းအာဏာပိငုမ်ျား၏ မပေေ်ေွ်းပိုရ့ဆာငမ်ခင်းကိ ုခရံခဲသ့ည။် မေလ်ကေု ်
ပိုင်းေွင် ပထမဆုံးထွက်ရမပးခဲ့သည့် လူဦးရရ ၂,၀၀၀ ခေ့်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မခမ်းရှိ သံလွင်မမစ်ကမ်းေရလျှာက် 
ေငွ ်ရေထိငုန်ိငုခ်ဲက့ကသည။် ေဖကက်မ်းသို ့မကူးနိငုသ်မူျား သိုမ့ဟေု ်မပေလ်ညေ်ေွ်းပိုခ့ရံသမူျားမှာ မမေမ်ာနိငုင် ံ
ဘက်မခမ်းရှိရောများနှင့် င်္ူများထဲေွင် ယာယီရေထိုင်နိုင်မည့်ရေရာများကို ရှာရဖွရေထိုင်ခဲ့ကကရသည်။ အမခား 
ရကျးရွာများသို ့ထကွရ်မပးရေထိငုက်ကသည့ ်ရေရပရ်ရှေရ့မပာင်းရေထိငုသ်မူျားသည ်ပဋပိက္ခနငှ့ေ်ိကုပ်ွမဲျား ပိမုိကုျယ ်
ကျယ်မပေ့်မပေ့်မဖစ်ပွားလာသည့်အေွက် ရောက်ေစ်ကကိမ် ထပ်မံေွက်ရမပးေိမ်းရရှာင်ကကရသည်။

ရလရကကာင်းေိကုခ်ိကုမ်ှုရကကာင့ ်ထကွရ်မပးကကရသည့ ်ရွာသားအများအမပားသည ်စားေပရ်ကိ္ခာနငှ့ ်အသုံးအရဆာင ်
ပစ္စည်းများကိ ု၎င်းေိုန့ငှ့အ်ေ ူသယယ်နူိငုမ်ခင်းမရှခိဲပ့ါ။ ရောများနငှ့င််္မူျားက ၎င်းေိုအ့ား လကေ်ကမ်ဖင့ေ်ိကုခ်ိကု ်
ခရံမှုများမ ှအကာအကယွအ်ချ ို ့ရပးနိငုရ်သာလ်ည်း သဘာဝပေ်ဝေ်းကျငရ်ေမ် ှအေည်းငယသ်ာအကာအကယွရ်ပး 
နိငုသ်ည။် ထိငု်းနိငုင်ေံယစ်ပသ်ို ့ထကွရ်မပးေမိ်းရရှာငသ်မူျားအေကွ ်ေရဲဆာကခ်ငွ့ရ်ရှရိေမ်ှာလည်း ခကခ်သဲည။် 
ထိငု်းနိငုင်၏ံဥပရေမ ှ၎င်းေိုအ့ား ယာယေီမဲျားရဆာကန်ိငုရ်ေ ်ဝါးခေုမ်ခင်းအားေားမမစထ်ားသည့အ်ေကွ ်ရေ့အ 
ချေိ်ေွင် ပူမပင်းသည့်ရေေဏ်၊ ညအချေိ်ေွင် အရအးေဏ်နှင့်မိုးေဏ်များကို ခံစားခဲ့ကကရသည်။ ၎င်းေို့အရေမဖင့် 
ရသာက်ရရသေ့်မရှိသမဖင့် သံလွင်မမစ်မှ မသေ့်စင်ရသာရရများကို ရသာက်သုံးကကရသည်။ ထို့အမပင် ရွာသားများ 
အရေမဖင့် အိမ်သာရဆာက်လုပ်ခွင့်လည်း မရကကရပ။

116 ကမ္ဘာက့လုသမင်္္ဂလသူားချင်းစာောရထာကထ်ားမှုဆိငုရ်ာညှနိှိုင်းမှုရု ံ(OCHA)မ ှ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ဇလူိငုလ်ေွင ်ထေုရ်ဝရသာ “Myanmar: 
Humanitarian Update No. 9 ,” ေွင်ကကည့်ပါ

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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ထိသုိုရ့လရကကာင်းေိကုခ်ိကုမ်ှုရကကာင် ့ထကွရ်မပးရသမူျားေငွ ်အသကက်ကီးသမူျား၊ နိုစ့ိုအ့ရယွက်ရလးငယမ်ျားနငှ့ ်
ကိုယ်ဝေ်ရဆာင်များလည်း ပါဝင်သည်။ ကိုယ်ဝေ်ရဆာင်အမျ ိုးသမီးများသည် ရလရကကာင်းေိုက်ခိုက်မှုမဖစ်ပွား 
ပပီးရောက် ထွက်ရမပးေိမ်းရရှာင်ရေစဉ် မီးဖွားခဲ့ကကရသည်။ ၎င်းေို့၏ရမွးကင်းစကရလးငယ်များအေွက် ရစာင် 
သို့မဟုေ် အနှီးပင်မရှိရကကာင်းရမပာခဲ့သည်။ အချ ို ့အမျ ိုးသမီးများမှာ ရလရကကာင်းေိုက်ခိုက်မဖစ်ပွားရေစဉ်အ 
ေငွ်း မီးဖွားခဲက့ကသည့အ်ေကွ ်အလေွအ်ားေည်းသည့အ်ချေိေ်ငွ ်ထကွရ်မပးေမိ်းရရှာငခ်ဲက့ကရသည။် အချ ို ့အသက ်
၁၀၀ ရကျာအ်ရယွရ်ှပိပီး ကျေ်းမာရရးမရကာင်းရသာ သကက်ကီးရယွအ်ိရုွာသားများကိလုည်း KHRG မရှေွ့ဆုခံဲသ့ည။် 
ရေရပရ်ရှေရ့မပာင်းရေထိငုရ်မှုက ၎င်းေို၏့ကျေ်းမာရရးအား ပိမုိဆုိုးရွားလာရစသည။် KHRG မရှေွ့ဆုခံဲသ့ည့ ်အမျ ိုး 
သမီးေစဦ်းမှာ လုံးဝလမ်းရလျှာကန်ိငုမ်ခင်း မရှရိောပ့ါ။ သမူအရေမဖင့ ်င်္ထူေဲငွ ်၁၁ ရကခ်ေ့ ်ပေု်းရအာင်းခဲရ့သည။် 

အကူအညီရပးသည့် အဖွဲ့အစည်းများအရေမဖင့်လည်း ထိုရေရာများသို့ ရရာက်ရှိရေ်ခက်ခဲသည်။ ေုက္ခသည်များ 
ဝင်ရရာက်မှုအား ေားဆီးရေ်နှင့် အစိုးရမဟုေ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကုလသမင်္္ဂအဖွဲ့အစည်းများအား ဤ 
အရရးကိစ္စရကကာင့် ဝင်ရရာက်လာမခင်းကို ေားမမစ်ရေ်အေွက် ထိုင်းနိုင်ငံအမျ ိုးသားလုံခခုံရရးရကာင်စီမှ ၎င်းေို့ 
၏စစေ်ပအ်ား ညွှေက်ကားခဲသ့ည။် ထိငု်းအစိုးရသည ်လုခံခုရံရးနငှ့မ်ပညသ်ူ့ကျေ်းမာရရး(COVID-19)ကိ ုအရကကာင်း 
မပပပီး ရေရပ်မပေ်လည်ပို့ရဆာင်မခင်းဆိုင်ရာ စွပ်စွဲချက်များကို ပယ်ချခဲ့သည်။117 ထိုင်းနိုင်ငံအရေမဖင့် ၁၉၅၁ ခုနှစ် 
ကုလသမင်္္ဂေုက္ခသည်များဆိုင်ရာ သရဘာေူညီချက်စာချုပ်အား လက်မှေ်ရရးထိုးထားမခင်းမရှိရသာ်လည်း 
ေကု္ခသညမ်ျားအား ရေရပမ်ပေပ်ိုမ့ခင်းမမပုရရးမရူဘာငသ်ည ်နိငုင်ေံကာဓရလထ့ုံးေမ်းဥပရေ၏ အစေိအ်ပိငု်းေစ ်

117 Ruji AUETHAVORNPIPAT မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ East Asia Forum ေွင်ထုေ်ရဝရသာ “Thailand’s weak reaction to the 
Myanmar coup,” ေွင်ကကည့်ပါ။

ဤပုကံိ ု၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ဧပပလီ ၂၈ ရကရ်ေ့၌ မရူကောခ်ရိငု၊် ဘူးသိ ု
ပမို့ေယ်၊ ခဝ---ရကျးရွာအုပ်စုေွင် ရိုက်ယူခဲ့သည်။ ပုံေွင် 
၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ဧပပလီ ၂၇ ရကရ်ေ့၌ ေစကစစင််္ျကရ်လယာဉမ်ျား 
မှရေသေွင်းဗုံးကျဲရသာရကကာင့် ရေသခံကရလးများနှင့်ရွာ
သားများင်္ထူေဲငွ ်ထကွရ်မပးေမိ်းရရှာငရ်ေသည့ပ်ုမံဖစသ်ည။် 
(ဓာေ်ပုံ-KHRG)

ဤဓာေပ်ုကံိ ုဧပပလီ(၁၁)ရကရ်ေ့ ၂၀၂၁ ခနုစှေ်ငွ ်ထိငု်းနိငုင် ံ
ဘက်မခမ်းသံလွင်မမစ်ရပါ်ေွင် ရိုက်ယူထားမခင်းမဖစ်သည်။ 
ဓာေ်ပုံထဲရှိရေသခံရွာသားသည် ရောထဲေစ်ရေရာေွင် 
စစ်ရဘးေိမ်း ရရှာင်ရေသည့် မပည်ေွင်းရေရပ်ရရှေ့ရမပာင်းရေ
ထိုင်သူေစ်ဦးမဖစ်သည်။ ဤအဖိုးအိုသည် အသက်ေစ်ရာ 
ရကျာရ်ှပိပီး ောမကျေ်းမဖစရ်ေသည။် ၎င်းအား ရဟာင်းနမွ်းညစ ်
ရပရေသည့ရ်စာငေ်စထ်ညမ်ဖင့ ်ရပးခခုထံားပပီး ရသးငယသ်ည့ ်
ဖျာရပါ်ေငွ ်လရဲလျာင်းရေပပီး မညသ်ေူစဦ်းေစရ်ယာကက်မျှ 
ကကည့ရ်ှုရစာင့ရ်ရှာကမ်ှုမရပးနိငုပ်ါ။ အရကကာင်းမှာ ၎င်း၏ဇေီး 
သည်လည်းအသက်ကကီးရေပပီး မဖစ်သည်။ အဖိုးအိုသည် 
ရောက်ပေ်အကကာေွင် ရသဆုံးသွားခဲ့သည်။ 
(ဓာေ်ပုံ - KHRG)

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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ခမုဖစသ်ည့အ်ေကွ ်နိငုင်အံားလုံးနငှ့သ်ကဆ်ိငုသ်ည။် ဤမရူဘာငရ်အာကေ်ငွ ်အန္တရာယ ်သိုမ့ဟေု ်ညဉှ်းပမ်းနှပိ ်
စကမ်ှု ကကုရံေွ့ရသမူျားအား ၎င်းေို၏့ရေရပသ်ို ့ေရားမဝငမ်ပေလ်ညပ်ိုရ့ဆာငမ်ခင်းအပါအဝင ်မညသ်ည့ေ်ည်းနငှ့ ်
မျှ မပေ်လည်ပို့ရဆာင်မခင်းမမပုရေ် နိုင်ငံအားလုံးေွင် ောဝေ်ရှိသည်။ ထို့အမပင် ကုလသမ္မင်္ေုက္ခသည်များဆိုင်ရာ 
မဟာမင်းကကီးရုံး(UNHCR)၏ နိငုင်ေံကာကာကယွရ်ရးအကအူညလီိအုပသ်မူျားအား COVID-19 ကာလအေငွ်း 
ေယ်ရမမများသို့ ဝင်ရရာက်ခွင့်ရရိှရေ်အေွက် အဓိကဥပရေပိုင်းဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုမှာ “ရေရပ်မပေ်လည် 
ပို့ရဆာင်မခင်းခံရသူများအား အကာအကွယ်ရပးနိုင်ရေ် လုံခခုံရရးစံနှုေ်းများချမှေ်မခင်းမရှိ ပဲေယ်ရမမအေွင်းဝင် 
ရရာက်မခင်းအားေားမမစ်မခင်းကို မည်သို့ရသာကျေ်းမာရရးရစာင့်ရရှာက်မှု အန္တရာယ်အရကကာင်းမပု၍ ညှိနှိုင်းမှုမ 
လုပ်နိုင်ပါ။”118 Fortify Rights ၏ အလုပ်အမှုရဆာင်ညွှေ်ကကားရရးမှူး၏ ေင်မပချက်အရ “ေုက္ခသည်များအား 
အကာအကွယ်ရပးရေ် လုပ်ရဆာင်မခင်းသည် လူသားချင်းစာောရထာက်ထားမှု၏ ပထမဦးစားရပးကိစ္စမဖစ်ပပီး 
အသကအ်န္တရာယဆ်ုံးရှုံးမခင်းမ ှကာကယွန်ိငုရ်ေအ်ေကွ ်ထိငု်းအာဏာပိငုမ်ျားထမံ ှသင့ရ်ောသ်ည့ေ်ေု့မ်ပေမ်ှုများ 
အား ရပးရေ်လိုအပ်သည့် အချက်မဖစ်သည်။ […] COVID-19 ရရာင်္ါနှင့်ပေ်သက်၍ မပည်သူ့ကျေ်းမာရရးစိုးရိမ်မှု 
များနငှ့ ်နိငုင်ရံောလ်ုခံခုရံရးကစိ္စရပမ်ျားမှာ ရမဖရငှ်း၍ရရသာကစိ္စများမဖစပ်ပီး သင့ရ်လျာသ်ည့ ်စစီစမ်ှုများမပုလပုပ်ပီး 
စီမံခေ့်ခွဲနိုင်သည့် ကိစ္စရပ်မဖစ်သည်။ အကူအညီရပးရေ် အဆင်သင့်မဖစ်ရေရသာ ကုလသမင်္္ဂအဖွဲ့များနှင့်လူသား 
ချင်းစာောရထာက်ထားမှုအကူအညီရပးသည့် အဖွဲ့အစည်းများအား ပိေ်ပင်ဖယ်ကျဉ်ထားမခင်းထက် ထိုင်းနိုင်ငံ 
အာဏာပိငုမ်ျားအရေမဖင့ ်၎င်းေို၏့ေည်းပညာဆိငုရ်ာကျွမ်းကျငမ်ှုများနငှ့ ်အရင်းအမမစမ်ျားကိအုသုံးမပုပပီး ညှနိှိုင်း 
ေုေ့်မပေ်မှုများမပုလုပ်သင့်သည်။”119

KHRG မှရရှိထားသည့် အစီရင်ခံစာများအရ ရလရကကာင်းေိုက်ခိုက်မှုရကကာင့် ထိုင်းနိုင်ငံအေွင်းသို့ ေယ်စပ်မဖေ် 
ရကျာလ်ာသမူျားအရေမဖင့ ်ယခအုခါေငွ ်မမေမ်ာနိငုင်အံေငွ်းသို ့မပေလ်ညရ်ေထိငုက်ကရသာလ်ည်း ရေရပရ်ရှေရ့မပာင်း 
ရေထိငုမ်ှုကိ ုဆကလ်ကက်ကုရံေွ့ရေရဆမဲဖစသ်ည။် သိုရ့သာလ်ည်း အမခားရေရာများေငွ ်မဖစရ်ပါ်သည့ေ်ိကုပ်ွမဲျား 
သည ်အမခားအစအုဖွဲ့များအား ထိငု်းနိငုင်အံေငွ်းခိလုှုမံှု ရှာရဖရွစသည။် ေူးပလာယာခရိငု၊် ရကာေ့ရပိမို့ေယေ်ငွ ်
၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ဇွေ်လ ၁ ရက်နှင့် ၂ ရက်ရေ့များေွင် မဖစ်ရပါ်ခဲ့ရသာေိုက်ပွဲများရကကာင့် ရွာသား ၇၀၀ ရကျာ် ၎င်းေို့ 
၏ရေသများမ ှထကွရ်မပးခဲပ့ပီး ထိအုထမဲ ှ၅၀၀ ခေ့မ်ှာ ထိငု်းနိငုင်သံို ့ထကွရ်မပးခဲက့ကသည။် ထိမုပညေ်ငွ်း ရေရပစ်ေွ့ ်
ခွာထွက်ရမပးသူများက COVID-19 ရရာင်္ါအရမခအရေများရကကာင့် ၎င်းေို့အရေမဖင့် ထိုင်းနိုင်ငံအေွင်းရှိရကျးရွာ 
များသို ့ဝငရ်ရာကခ်ငွ့မ်ရှရိကကာင်း KHRG မေှေ်မ်းမပုစသုမူျားထ ံရမပာမပခဲသ့ည။် လအူများအမပားမှာ မမစက်မ်းေစ ်
ရလျှာကေ်ငွသ်ာ ရေထိငုခ်ဲရ့သည။် င်္ျဇ---သို ့ထကွရ်မပးခဲသ့ည့ ်ကလ---ရွာသားများကိမု ူထိငု်းအာဏာပိငုမ်ျားက 
ရွာအမပင်ဖက်ရှိ စားကျက်ရမမများရပါ်ေွင် ရေထိုင်ခွင့်ရပးခဲ့ပပီး ရေသခံများထံမှ အကူအညီအချ ို ့ရရှိခဲ့သည်။120

118 ကမ္ဘာ့ကုလသမင်္္ဂေုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကကီးရုံး (UNHCR) မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မေ်လေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Key Legal 
Considerations on access to territory for persons in need of international protection in the context of the COVID-19 
response,” ေွင်ကကည့်ပါ။

119 Fortify Rights မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရမလေွင်ထုေ်ရဝရသာ “Thailand: Prevent Pushbacks, Establish Protection Mechanisms 
for Refugees,” ေွင်ကကည့်ပါ။

120 ကရင့်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့ (KHRG) မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လေွင်ထုေ်ရဝရသာ “Dooplaya District Interview: Fighting between 
SAC troops and other armed groups resulted in villagers’ displacement, Kaw T’Ree Township, Dooplaya District, June 
1st 2021,” ေွင်ကကည့်ပါ။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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ခလယ်လွီထူခရိုင်အေွင်း ေိုက်ပွဲများနှင့်ပစ်ခေ်မှုများရကကာင့် ရေရပ်စွေ့်ခွာရေထိုင်မှုများ ရှိခဲ့သည်။ လယ်ေိုပမို့ 
ေယ်၊ ခဲေဲရကျးရွာအုပ်စု၊ ေရကာ်ေဲရကျးရွာမှ ရွာသား ၂၃၃ ဦးသည် ရမလအလယ်ပိုင်းေွင် ရေရပ်စွေ့်ခွာထွက် 
ရမပးခဲက့ကရသည။် ရေသအေငွ်း IDP စခေ်းများစွာရှရိသာလ်ည်း အရရအေကွအ်ေအိကျကိ ုKHRG ၏ ကငွ်းမေှ ်
ေမ်းမပုစုသူများအရေမဖင့် မသိရပါ။ အစီရင်ခံမပုစုသည့်အချေိ်အေွင်း မိုးအမပင်းအထေ်ရွာသွေ်းမှုများရကကာင့် ထို 
ရကျးရွာများေွင် သုံးရက်ခေ့် ရရကကီးရရလျှမံှုမဖစ်ပွားခဲ့သည်။ ၎င်းေို့အား လူသားချင်းစာောရထာက်ထားမှုဆိုင် 
ရာ အကူအညီရပးရေ်အေွက် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမှ မလုပ်ရဆာင်နိုင်ခဲ့ပါ။

အာဏာသမိ်းပပီးသည့အ်ချေိမ်စှ၍ ေိကုပ်ွမဲျားနငှ့ ်ပစခ်ေမ်ှုများရကကာင့ ်လရူထာငရ်ပါင်းများစွာ ရေရပစ်ေွ့ခ်ွာရေထိငု ်
ခဲရ့သည။် အကကီးမားဆုံးအခကအ်ခမဲျားထမဲေှစခ်မုှာ အကအူညမီရရှနိိငုမ်ခင်းမဖစသ်ည။် COVID-19 ရရာင်္ါအရမခ 
အရေများနငှ့ ်အာဏာသမိ်းပပီးရောက ်လုခံခုရံရးမရှမိခင်းများရကကာင့ ်နိငုင်ေံကာအဖွဲ့အစည်းများအရေမဖင့ ်အချ ို ့ 
ရေသများေငွ ်လပုင်ေ်းရဆာငရ်ကွန်ိငုမ်ခင်း မရှရိောပ့ါ။ ရေသခအံဖွဲ့အစည်းများမ ှမပညေ်ငွ်းရေရပစ်ေွ့ခ်ွာရေထိငု ်
သူများအား အကူအညီရပးရေ် ကကိုးပမ်းရာေွင် ဆေ့်ကျင်မှုများကို ကကုံရေွ့ခဲ့ရသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၇ 
ရကရ်ေ့ ေေင်္ဂရနရွေ့ေငွ ်သလံငွမ်မစက်မ်းရဘး မဲခ့ါးထစခေ်းေငွအ်ရမခစိကုရ်သာ စစရ်ကာငစ်စီစသ်ားများသည ်
ရိက္ခာသယ်ယူရေရသာ ရလှငါးစင်းကို ပစ်ခေ်ခဲ့သည်။ ထို့အေွက် ရေသေွင်းရှိရလှသမားများမှာ သွားလာရေ် 
ရကကာကရ်ွံ့လျကရ်ှသိည။် ကရငသ်ေင်းစဉမ် ှရမးမမေ်းခဲသ့ည့ ်ရလသှမားေစဦ်းက ဤသိုရ့မပာခဲသ့ည။် “ကျွေရ်ော ်
ေိုပ့စသ်ေခ်ရံမှာဆိရုော ့ဘယရ်လမှမှထကွရ်ဘဲူး။ IDP ရေဆွကီိလုည်း ရကိ္ခာရေမွပိုရ့ဘဲူး။ အရထာကအ်ပံရ့ေ ွ
က ထိငု်းနိငုင်ဘံကမ်ခမ်းမှာပ ဲစရုေေယ။် ထိငု်းနိငုင်ဖံကမ်ခမ်းက ရလရှေကွ စစရ်ကာငစ်စီစသ်ားရေပွစမ်ှာရကကာက ်
လို့ မမေ်မာဖက်ကိုမလာရဲဘူး။”121 ကုလသမင်္္ဂလူသားချင်းစာောမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရရးရုံး(OCHA)ကလည်း ဤသို့ 
ဆိုသည်။ “စစ်ေပ်စစ်ရဆးရရးင်္ိေ်ရေွေဲ့ မလုံခခုံမှုရေွက လူသားချင်းစာောရထာက်ထားမှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ် 
ရေွကို ရနှာင့်ယှက်၊ရနှာင့်ရနှးရစေဲ့အမပင် မိေ်ဖက်အဖွဲ့ရေွပို့ရပးနိုင်ေဲ့ အကူအညီအမျ ိုးအစားရေွကိုလည်း 
ကေ့သ်ေထ်ားေယ။် မမေမ်ာမပညအ်ရရှ့ရောငပ်ိငု်းမှာ ရေရပရ်ရှေရ့မပာင်းရေထိငုသ်ရူေအွေကွ ်အစားအရသာက၊် 

121 ကရင်သေင်းစဉ် (KIC) မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “သံလွင်မမစ်အေွင်းသွားလာသည့်ရလှများကို စစ်ရကာင်စီေပ် 
ပစ်ခေ်မှုရကကာင့် စက်ရလှများရပ်ေားထားရ”  ေွင်ကကည့်ပါ။

ဤပုံကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွေ်လ ၇ ရက်ရေ့၌  ေူးပလာယာခရိုင်၊ 
ရကာ့ေရိပမို့ေယ်၊ ခဗ--- ရေသေွင် ရိုက်ယူခဲ့သည်။ ပုံေွင် 
ခရ--- ရွာမ ှIDP များသည ်အမခားရွာသားများဆမီ ှရထာကပ်ံ ့
မှုပစ္စည်းများကို လက်ခံရရှိရေရသာပုံမဖစ်သည်။ 
(ဓာေ်ပုံ - KHRG)

ဤပုံကို ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇွေ်လ ၂ရက်ရေ့၌  ေူးပလာယာခရိုင်၊ 
ရကာ့ေရိပမို့ေယ်၊ ဟအ--- ရေသေွင် ရိုက်ယူခဲ့သည်။ 
ကရလးများအပါအဝင ်ဟအ--- ရွာသားများသည ်၎င်းေိုရ့ွာ 
ေငွ ်ေိကုပ်ွမဲဖစပ်ွားရသာရကကာင့ ်ထိငု်းနိငုင်သံို ့ထကွရ်မပးေမိ်း 
ရရှာင်ရေရသာပုံမဖစ်သည်။ (ဓာေ်ပုံ - ရေသခံရွာသား)

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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ရရ၊ သေ့ရ်ငှ်းရရးနငှ့ ်ေစက်ိယုရ်ရသေ့ရ်ငှ်းရရး (WASH)ေဲ့ ကျေ်းမာရရးဆိငုရ်ာ အဓကိလိအုပခ်ျကရ်ေကွ ပိေုိုးလာ 
ရပမယ့် ဝေ်ထမ်းရေွအရေေဲ့ ခရီးသွားလာခွင့်ကေ့်သေ်ခံရပပီး လူသားချင်းစာောရထာက်ထားမှုဆိုင်ရာပစ္စည်း 
ရေွ သယ်ယူပို့ရဆာင်ရရးမှာ ကေ့်သေ်မှုရေွရှိေဲ့အေွက် မရမဖရှင်းရရသးောများေယ်။”122  

122 ကမ္ဘာက့လုသမင်္္ဂလသူားချင်းစာောရထာကထ်ားမှုဆိငုရ်ာ ညှနိှိုင်းမှုရုံး (OCHA) မ ှ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ဇလူိငုလ်ေွင ်ထေုရ်ဝရသာ “Myanmar: 
Humanitarian Update No. 9,” ေွင်ကကည့်ပါ။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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အခန်း (၄) COVID-19 နှင့် အာဏာသိမ်းမှု 

KHRG အရေမဖင့် မမေ်မာမပည်အရရှ့ရောင်ပိုင်း ေိုင်းရင်းသားေယ်ရမမများအေွင်း COVID-19 ရရာင်္ါကူးစက်မှု 
အရမခအရေနှင့်ပေ်သက်ပပီး ရရာင်္ါစစ်ရဆးမှု၊ အရင်းအမမစ်များနှင့် ရထာက်ပံ့မှုများအားေည်းမခင်းနှင့်ပေ်သက် 
၍ အစရီငခ်စံာေရစာင ်ထေ်ုမပေခ်ဲသ့ည။်123 ထိအုချေိက် KHRG မ ှအာဏာသမိ်းပပီးရောကေ်ငွ ်ရရာင်္ါစစရ်ဆးမှု 
များရလျာ့ေည်းသွားမခင်း၊ ရဆးဘက်ဆိုင်ရာ အရမခခံရထာက်ပံ့မှုများ ရပ်ေေ့်သွားမခင်းနှင့် ဆန္ဒမပပွဲများအား 
လူအစုအရဝးနှင့် ေက်ရရာက်မှု ပိုမိုများမပားလည်နိုင်သည့်အေွက်ရကကာင့် အရမခအရေများ လျင်လျင်မမေ်မမေ် 
ဆိုးရွားလာနိုင်သည်နှင့်ပေ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုကို ရဖာ်မပခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လအထိ မမေ်မာနိုင်ငံကျေ်းမာရရးနှင့် အား 
ကစားဝေ်ကကီးဌာေ(MOHS)၏ ရရာင်္ါစစ်ရဆးမှုနှင့် အစီရင်ခံမှုမရှိမခင်းက မမေ်မာနိုင်ငံအေွင်း COVID-19 ရရာင်္ါ 
ကူးစကမ်ှုပိမုိမုမင့ေ်ကရ်ေပပီး ဆိုးရွားသည့ ်လသူားချင်းစာောရထာကထ်ားမှုဆိငုရ်ာ အခကအ်ခကဲကုရံေွ့ရေရမခင်း 
ကို ဖုံးကွယ်နိုင်စွမ်းမရှိပါ။

 (က) သေင်းမှားများ၏အကျ ိုးဆက်များ

၂၀၂၀ ခနုစှ၊် ဧပပလီေငွ ်လူ့အခငွ့အ်ရရးမဖင့ ်COVID-19 ရရာင်္ါအေကွ ်ေေု ့်မပေမ်ခင်းနငှ့ ်မပေလ်ညက်စုားမခင်းများ 
မပုလပုန်ိငုပ်ပီး မပုလပုသ်င့သ်ည့အ်ရကကာင်း မီးရမာင်းထိုးေငမ်ပထားရသာ အစရီငခ်စံာေစရ်စာငေ်ငွ ်ကမ္ဘာက့လု 
သမင်္္ဂအဖွဲ့က “အချေိမ်၊ီ မေှက်ေေ်ကိျပပီး အချကအ်လကမ်ပည့စ်ုသံည့ ်သေင်းအချကအ်လကမ်ျား လေွလ်ပစ်ွာ 
စီးဆင်းမှု” လိအုပရ်ကကာင်းကိ ုအဓကိထားရမပာခဲသ့ည။်124 ရရာင်္ါစစရ်ဆးမခင်းနငှ့ ်ရမခရာခမံခင်းများသည ်အစိုးရ၏ 
လကထ်ေွဲငသ်ာရှသိည့အ်ေွက ်အာဏာသမိ်းပပီးရောကေွ်င ်COVID-19 ရရာင်္ါနငှ့ပ်ေသ်ကသ်ည့ ်မေ်ှကေေ်ကိျ 
ပပီး အချေိမ်သီေင်းအချကအ်လကမ်ျားကိ ုရရှရိေ ်မမဖစန်ိငုခ်ဲရ့ကကာင်း KHRG အပါအဝင ်အဖွဲ့အစည်းအများအမပား 
က ရထာက်မပခဲ့ပပီးမဖစ်သည်။ ပုင်္္ဂလိကရဆးရုံအချ ို ့ေွင် ရရာင်္ါစစ်ရဆးမှုများ မပုလုပ်ရပးရသာ်လည်း ေိုင်းရင်း 
သားကျေ်းမာရရးအဖွဲ့အစည်းများအရေမဖင့ ်အမခားရရာင်္ါစစရ်ဆးရရးကရိယိာများနငှ့ ်NLD အစိုးရမ ှအာဏာသမိ်း 
မှုမေိုင်မီရရှိထားသည့် ရရာင်္ါပိုးစစ်ရဆးရရးပစ္စည်း (Rapid Antigen Tests) ၁ သေ်းမှ စစ်ရဆးရရးကိရိယာ 
အေည်းငယ်ကိုသာ လက်လှမ်းမီခဲ့သည်။ အဓိကသေင်းအချက်အလက် အရင်းအမမစ်မဖစ်သည့် MOHS မှ 
COVID-19 ရရာင်္ါကူးစက်မှုနှင့် ရသဆုံးမှုအရရအေွက်များအား ဆက်လက်ရဖာ်မပလျက်ရှိရသာ်လည်း အာဏာ 
သမိ်းပပီးရောကေ်ငွ ်ကျယက်ျယမ်ပေ့မ်ပေ့ ်စမ်းသပစ်စရ်ဆးမှုများအား လုံးဝရပေ်ေ့ခ်ဲသ့ည။် ကရငက်ျေ်းမာရရးနငှ့ ်
ကယဆ်ယရ်ရးဌာေကဲသ့ို ့ေိငု်းရင်းသားကျေ်းမာရရးအဖွဲ့အစည်းများအရေမဖင့လ်ည်း ရေသေငွ်း သေင်းအချက ်
အလက်များရရှိရေ်နှင့် ဝေ်ရဆာင်မှုရပးနိုင်ရေ်အေွက် MOHS မှ ေင်မပသည့် သေင်းအချက်အလက်များအရပါ် 
ေွင် မှီခိုကကရသည်။ အာဏာသိမ်းပပီးရောက်ပိုင်းေွင် သေင်းအချက်အလက်များအား ရေသအလိုက်ေငမ်ပမခင်း 
များ ရပဆ်ိငု်းသွားသည့အ်ေကွ ်ေိငု်းရင်းသားကျေ်းမာရရးဌာေများအရေမဖင့ ်၎င်းေို၏့လှုပရ်ှားရာေယရ်မမရေသ 
အေွင်း ရရာင်္ါမဖစ်ပွားသည့်နှုေ်းကို ေိေိကျကျသိရှိနိုင်ရေ် မမဖစ်နိုင်ရော့ရပ။

အာဏာသမိ်းမှု ရကကညာပပီးသည့အ်ချေိမ်စှ၍ ရကျးလကရ်ေသများေငွ ်ရရာင်္ါပိုးပျ ံ့နှံမ့ှုမရှရိစရေအ်ေကွ ်ရွာသား 
များအား ကာကယွရ်ပးရေ ်ချမေှထ်ားသည့ ်ကာကယွရ်ရးအစအီစဉအ်များစအုား လိကုေ်ာမှုမရှမိခင်းနငှ့ပ်ေသ်က ်
သည့် အစီရင်ခံစာများကို KHRG မှ လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ KHRG မှ အာဏာသိမ်းပပီးရောက် အချေိ်ေိုအေွင်း ရိုက် 
ကူးထား ရသာဓါေပ်ုမံျားနငှ့ ်ထေုရ်ဝထားသည့ ်COVID-19 ရရာင်္ါနငှ့ဆ်ိငုသ်ည့ ်အစရီငခ်စံာများအေငွ်း ရဖာမ်ပ 
ထားရသာ ဓါေပ်ုမံျားေငွပ်ါရှသိကဲသ့ို ့စစရ်ဆးရရးင်္ေိမ်ျားအား စေွ့ပ်စထ်ားမခင်းပငမ်ဟေုပ် ဲဖျကသ်မိ်းလိကုမ်ခင်း 

123 ကရင့်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့(KHRG)မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရမလေွင်ထုေ်ရဝရသာ “ချေ်လှပ်ခံရသူများ မမေ်မာမပည်အရရှ့ရောင်ပိုင်းရကျး 
လက်ရေသရှိ ေိုင်းရင်းသားလူေည်းစုများနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေုေ့်မပေ်မှုများ,” ေွင်ကကည့်ပါ။

124 ကမ္ဘာ့ကုလသမင်္္ဂ (UN) မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “COVID-19 and Human Rights: We are all in this together,” 
ေွင်ကကည့်ပါ။
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မဖစသ်ည။်125 ဘားအခံရိငု၊် ောကရယ(်ပိငုက်ျု)ံပမို့ေယ၊် င်္ဇ---ရကျးရွာအပုစ် ုဖင်္ျ---ရကျးရွာမ ှလငူယရ်ခါင်းရဆာင ်
ေစဦ်းမဖစရ်သာ အသက ်၂၉ နစှအ်ရယွ ်ရစာဘဘ---က KHRG နငှ့ ်မေ်လေငွမ်ပုလပုထ်ားသည့ ်ရေွ့ဆုရံမးမမေ်း 
မှုေငွ ်ဤကဲသ့ိုရ့မပာခဲသ့ည။် “အခဆုိလုရူေကွ COVID-19 ရရာင်္ါကိ ုမရကကာကက်ကရောဘ့ူး။ လရူေကွ စစအ်ာ 
ဏာသမိ်းမှုကိ ုပိရုကကာကေ်ယ။်” ဤသိုရ့သာသရဘာထားသည ်လအူများအမပားေငွ ်ရှပိုရံပါ်သည။် ေူးပလာယာ 
ခရိုင်၊ နို့ေရကာပမို့ေယ်၊ င်္ခ---ရကျးရွာအုပ်စု၊ ေစ---ရကျးရွာမှ ရကျးရွာအေွင်းရရးမှူးက ၎င်းအရေမဖင့် လူထု 
ကကားထဲသို့သွားသည့်အခါေွင် နှာရခါင်းစည်းေပ်ရသာ်လည်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီလေွင် ၎င်းမှ ဤသို့ဝေ်ခံခဲ့သည်။ 
“အာဏာသိမ်းပပီးရောက် ကျွေ်ရော်ေို့ရွာမှာရကာ နိုင်ငံအရေေဲ့ရကာ COVID-19 ေဲ့ပေ်သက်ပပီး မစဉ်းစားကက 
ရော့ဘူး။ ကျွေ်ရော်ကိုယ်ေိုင်လည်း အဲ့ေီအရကကာင်းကို မရေွးရော့ဘူး။”

အာဏာသိမ်းမှုသည် အဓိကအရရးကကီးသည့် စိုးရိမ်ဖွယ်အရာေစ်ခုမဖစ်ရသာ်လည်း စစ်ရကာင်စီမှ အာဏာသိမ်း 
ပပီးရောက် COVID-19 ရရာင်္ါနှင့်ပေ်သက်၍ ေိကျမှေ်ကေ်သည့် သေင်းအချက်အလက်မရှိမခင်းက COVID-19 
ရရာင်္ါအား ရွာသားများအရေမဖင့ ်စိုးရမိရ်ေမ်လိရုောရ့သာ အရာေစခ်အုမဖစ ်ခစံားသွားရရစသည။် ဘားအခံရိငု၊် 
ောကရယ်(ပိုင်ကျုံ)ပမို့ေယ်၊ ဖင်္ျ---ရကျးရွာမှ ရစာဘဘ---က ဤသို့မှေ်ချက်ချခဲ့သည်။ “COVID-19 ရရာင်္ါ 
ကူးစက်မှုေည်းလာပပီး။” ၎င်းက ယခုအချေိ်ေွင် နှာရခါင်းစည်းများအား ဖုေ်မှုေ့်ရှူမိမခင်းမှ ကာကွယ်ရေ်သာ သုံး 
ရလရ့ှသိညဟ် ုထပရ်လာင်းရမပာခဲသ့ည။် “ရရာင်္ါကေည်းသွားပပဆီိရုော ့လရူေကွ နှာရခါင်းစည်းသပိမ်ေပရ်ော ့
ဘူး။ ေါရပမယ့ ်ေချ ို ့လရူေကွရော ့လမူျားေဲရ့ေရာသွားရင ်ေပရ်သးေယ။် ခရီးသွားေဲအ့ခါ လမ်းမှာဖေုအ်ရမ်း 
များရင ်ကျွေရ်ောေ်ိုက့ိယုက်ိကုာကယွဖ်ို ့ေပရ်ေယ။်” ကျေ်းမာရရးနငှ့ ်အားကစားဝေက်ကီးဌာေမ ှေစရ်ကလ်ျှင ်
လူော ၁,၂၀၀ ဦးကိုသာ စစ်ရဆးရပးသည့်အေွက် (ယခင်အာဏာသိမ်းမှုမေိုင်မီက ေစ်ရက်လျှင်လူရပါင်း 
၁၇,၀၀၀ ရကျာက်ိ ုစစရ်ဆးရပးခဲသ့ညန်ငှ့န်ှိုင်းယဉှလ်ျှင)်126 အရရအေကွမ်ှာ အလေွေ်ည်းပါးပပီး လကရ်ေွ့အရမခ 
အရေကို ထင်ဟပ်ရေမခင်းမရှိပါ။ ထို့အေွက်ရကကာင့် ရွာသားများအရေမဖင့် အာဏာသိမ်းပပီးရောက်ပိုင်းလများ 
ေွင် COVID-19 ရရာင်္ါအားထိေ်းချုပ်လိုက်နိုင်သည်ဟု ယုံကကည်သည်မှာ အံ့ဖွယ်မဟုေ်ပါ။ အထူးသမဖင့် 
ရကျးလက်ရေသများနှင့် ရဝးလံရသာရကျးရွာများေွင် အာဏာသိမ်းမှုမေိုင်မီက ပမို့ရပါ်ေွင်မဖစ်ပျက်ခဲ့သည့် 
ဆိုးရွားရသာ ရရာင်္ါကူးစကမ်ှုများအား ထေိ်းသမိ်းထားနိငုပ်ပီး အမခားရေသများသို ့ဆကလ်ကပ်ျ ံ့ပွားမခင်းမရှရိော့
ရကကာင်း ယု ံကကညက်ကသည။် အာဏာသမိ်းပပီးရောကပ်ိငု်း ကျေ်းမာရရးနငှ့အ်ားကစားဝေက်ကီးဌာေမ ှထေုမ်ပေသ်ည့ ်
ရရာင်္ါကူး စကပ်ျ ံ့ပွားမှုနှုေ်းများနငှ့ ်ရွာသားများ၏ ရရာင်္ါပျ ံ့ပွားမှုနှုေ်း ရလျာေ့ည်းလာသညဟ်သူည့ ်ေားလညမ်ှုမှာ 
ကိုက်ညီ မှုရှိသည်။ ဤမမှေ်ကေ်သည့် သေင်းအချက်အလက်များသည် ရကျးလက်ရေသရှိရွာသားများအား 
ရရာင်္ါမဖစ်ပွား မှုကို ေုေ့်မပေ်ရာေွင် ေစ်ောမှုမဖစ်ရစသည်။

ကလုသမင်္္ဂပညာရရး၊ သပိ္ပနံငှ့ယ်ဉရ်ကျးမှုအဖွဲ့(UNESCO)၏ သေင်းအချကအ်လကရ်ရှရိရးဆိငုရ်ာ အစရီငခ်စံာ 
ေွင် စာရရးသူများအရေမဖင့် မှေ်ကေ်သည့်သေင်းအချက်အလက်ရရှိရရး၏အရရးပါပုံကို ရထာက်မပခဲ့သည်။ 
“COVID-19 ရရာင်္ါကူးစက်မှုက ရဘးအန္တရာယ်ကျရရာက်ရေသည့် ကာလများေွင် သေင်းအချက်အလက်ရရှိ 
ရရးသည် ပိုမိုအရရးပါရကကာင်း မီးရမာင်းထိုးမပခဲ့သည်။ မှေ်ကေ်သည့် သေင်းအချက်အလက်များအား အချေိ်နှင့် 
ေရမပးညီရရှိမခင်းက လူများအား ၎င်းေို့ကိုယ်ေိုင် သို့မဟုေ် ၎င်းေို့၏မိသားစုများအေွက် ပိုမိုလုံခခုံသည့် ရရွး 

125 ကရင့်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့(KHRG)မှ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ရမလေွင်ထုေ်ရဝရသာ “ချေ်လှပ်ခံရသူများ မမေ်မာမပည်အရရှ့ရောင်ပိုင်းရကျး 
လက်ရေသရှိ ေိုင်းရင်းသားလူေည်းစုများနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ေုေ့်မပေ်မှုများ,” ေွင်ကကည့်ပါ။

126 Reuters မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရမလေွင်ထုေ်ရဝရသာ “Myanmar COVID-19 outbreak hits health system shattered after coup,” 
ေွင်ကကည့်ပါ။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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ချယမ်ှုများ မပုလပုန်ိငုရ်ေက်ညူရီပးပပီး အစိုးရအရေမဖင့လ်ည်း လထူစုေိဝ်ငစ်ားသည့ ်သေင်းအချကအ်လကမ်ျား 
ကိကုျယက်ျယမ်ပေ့မ်ပေ့ ်မဖေ့ရ်ဝရပးရေန်ငှ့ ်မှားယငွ်းသည့သ်ေင်းများ ထေုမ်ပေရ်ေမှုကိ ုရမဖရငှ်းရေေ်ာဝေရ်ှသိည။်”127

 (ခ) ကျေ်းမာရရးလက်လှမ်းမီနိုင်မှုအားေည်းမခင်း

ပမို့ေယရ်ပါင်း ၃၃၀ မ ှ၂၉၆ ပမို့ေယသ်ည ်COVID-19  ရရာင်္ါကူးစကပ်ျ ံ့ပွားခဲပ့ပီး နိငုင်၏ံလဦူးရရ ၉၀ ရာခိငုန်ှုေ်းခေ ့် 
ကူးစကခ်ရံပပီးရောက ်COVID-19 ရရာင်္ါကူးစကမ်ှုများ မမငှ့ေ်ကလ်ာရကကာင်းနငှ့ပ်ေသ်ကသ်ည့ ်အစရီငခ်စံာများ 
သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရမလနှင့်ဇွေ်လအေွင်း စေင်ရပါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ သေင်းဌာေများက “ေေိယလှိုင်း” နှင့် 
ပေ်သက်၍ ဇူလိုင်လမှသာ စေင်ရမပာဆိုကကသည်။128 COVID-19 ရရာင်္ါမဖစ်ပွားနှုေ်း၏ ထင်ရှားစွာပိုမိုမမှင့်ေက် 
လာမခင်းက စစ်ရကာင်စီ၏ မှားယွင်းစွာကိုင်ေွယ်ရမဖရှင်းမခင်းကို ဦးေည်ရစသည်။ စစ်ရကာင်စီအရေမဖင့် မမှေ် 
ကေသ်ည့ ်သေင်းအချကအ်လကမ်ျားကိသုာ ဆကလ်ကေ်ငမ်ပရေမခင်းသာမကပ ဲအရင်းအမမစန်ငှ့ ်ဝေရ်ဆာငမ်ှုရပး 
မခင်းများ လက်လှမ်းမီရရးကို ကေ့်သေ်လိုက်ပပီး အဓိကလုပ်ငေ်းရဆာင်ရွက်သူများမှ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ပျ ံ့နှံ့မှု 
အား ထေိ်းချုပရ်ေန်ငှ့ ်မမေမ်ာနိငုင်သံားများလိအုပသ်ည့ ်ကျေ်းမာရရးရစာင့ရ်ရှာကမ်ှုများအား ကညူရီမဖရငှ်းရပးမခင်း 
များကိုလည်း ဟေ့်ေားခဲ့သည်။

KHRG မှ ရကျးရွာများေွင် COVID-19 ရရာင်္ါ ကူးစက်ခံရမှုများနှင့်ပေ်သက်သည့် အစီရင်ခံမှုများကိုလည်း 
ဇူလိုင်လမှစေင်၍ ေိုးမမှင့်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ရကျးလက်ရေသများေွင် ရရာင်္ါကူးစက်မှုနှုေ်းေိုးမမင့်လာသည် 
နငှ့အ်မျှ KNU အရေမဖင့ ်ကရငမ်ပညေ်ယအ်ေငွ်း ရရာင်္ါကူးစကမ်ှုနှုေ်း ရလျှာခ့ျရေအ်ေကွ ်ခရီးသွားလာမှုကေ ့်သေ ်
မခင်းများအား ပိုမိုေိုးမမှင့်လုပ်ရဆာင်လာရသာ်လည်း စစ်ရကာင်စီ၏ဆေ့်ကျင်မှုများကို ကကုံရေွ့လာရသည်။ 
ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်ရေ့ေွင် KNU ၏ ၁၄ ရက်ော လမ်းပိေ်မခင်းနှင့် ၎င်းမှခွင့်မပုထားသည့် COVID-19 ရရာင်္ါစစ် 
ရဆးရရးင်္ိေ်ထားရှိမခင်းအား လက်မခံရကကာင်း စစ်ရကာင်စီမှ KNU ထံ ကေ့်ကွက်စာပို့ခဲ့သည်။ အဘယ်ရကကာင့် 
ဆိရုသာ ်ထိလုပုရ်ဆာငခ်ျကမ်ျားက ရေသအေငွ်း စစရ်ကာငစ်စီစသ်ားများ၏ လှုပရ်ှားမှုအရပါ်ေငွ ်သကရ်ရာကမ်ှု 
ရှိနိုင်သည့်အေွက် မဖစ်သည်။129 ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်ရေ့ေွင် BGF အမှေ် ၁၀၁၄ မှ ေူးသထူခရိုင်၊ ဘားအံပမို့ေယ်ရှိ 
စစ်ရဆးရရးင်္ိေ်များကို ဖျက်စီးခဲ့သည်။130 ေပ်မရော်မှ ထိုလုပ်ရဆာင်မှုများကို ရရာင်္ါကူးစက်မှုအစပိုင်းေွင် 
လည်း လုပ်ခဲ့ရသးသည်။131 စစ်ရကာင်စီ၏ ထိုသို့ရသာလုပ်ရဆာင်မှုများက ရကျးလက်ေိုင်းရင်းသားရေသများ 
သို ့COVID-19 ရရာင်္ါပျ ံ့နှံမ့ှုကိ ုပိမုိဆုိုးရွားလာရစသည။် ထိရုေသများသည ်စစရ်ဆးရရးကရိယိာများ အလယွေ်က ူ
မရနိငုရ်သာရေရာများမဖစပ်ပီး COVID-19 ရရာင်္ါကာကယွရ်ရးပစ္စည်းများနငှ့ ်အရင်းအမမစမ်ျား ရှားပါးရသာရေရာ 

127 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) မ ှ၂၀၂၀ ခနုစှ၊် စကေ်ငဘ်ာလေွင ်ထေ်ုရဝရသာ 
“The Right to Information in Times of Crisis: Access to Information – Saving Lives, Building Trust, Bringing Hope!,,” 
ေွင်ကကည့်ပါ။

128 ဧရာဝေီမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လေွင်ထုေ်ရဝရသာ “Myanmar’s Third Wave of COVID-19 Spreads to Almost 90% of 
Townships,” ေွင်ကကည့်ပါ။

129 ကရင်သေင်းစဉ်(KIC)မှ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Karen Health Officials Vow to Continue its COVID-19 
Responses, Despite Military Council Objections,” ေွင်ကကည့်ပါ။

130 ကရင့လ်ူ့အခငွ့အ်ရရးအဖွဲ့ (KHRG) မ ှ၂၀၂၀ ခနုစှ၊် ဇေ်ွလေွင ်ထေုရ်ဝရသာ “မရူကောခ်ရိငုရ်ေသေွင ်အစရီငခ်စံာ- ေယွလ်ိုးပမို့ေယေ်ငွ်း 
ေပမ်ရောမ် ှKNPF ချထားသည် ့ကိဗုစ-်၁၉ ကျေ်းမာရရးစစရ်ဆးရရးင်္ေိမ်ျားကိ ုဖျကဆ်မီခင်းရကကာင့ ်ေပမ်ရောန်ငှ့ ်KNLA အကကား 
ပစ်ခေ်မှုများမဖစ်ပွား (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရမလ),”   ကရင့်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့ (KHRG) မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်ေင်ဘာလေွင် ထုေ်ရဝရသာ 
“Southeast Myanmar Field Report: COVID-19, armed conflict, landmines and sexual violence, January to June 2020”, 
ကရင့်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့ (KHRG) မှ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ရအာက်ေိုဘာလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Delayed and Uneven: COVID-19 
Response in Rural Southeast Myanmar, March to June 2020,” ေွင်ကကည့်ပါ။

131 Ibid.

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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များမဖစ်သည့်အေွက် ထိုသို့ရသာလုပ်ရဆာင်ချက်များက ရေသအေွင်းရှိ မပည်သူများအား အသက်အန္တရာယ် 
ပခိမ်းရမခာက်နိုင်သည့် COVID-19 ရရာင်္ါ၏ အကျ ိုးဆက်ကို ပိုမိုထိခိုက်ခံစားရစသည်။

ခရီးသွားလာမှု ကေ ့်သေခ်ျကမ်ျားက COVID-19 ရရာင်္ါကူးစကမ်ှုနငှ့ပ်ေ်သက၍် အရသးစေိအ်ချကအ်လကမ်ျား 
ရရှရိေခ်ကခ်ရဲစရသာလ်ည်း ရေရာအရောမ်ျားများေငွ ်ရွာသားများအရေမဖင့ ်ဖျားောမခင်းနငှ့ ်အေံ့ရပျာကမ်ခင်းများ 
ခံစားရေရရသာ်လည်း ရရာင်္ါစစ်ရဆးမှုခံယူရေ် မေေ်နိုင်ခဲ့ရကကာင်း KHRG ၏ သေင်းမှေ်ေမ်းမပုစုသူများက 
ရဖာ်မပခဲ့သည်။ ကရင့်ကျေ်းမာရရးနှင့်ကယ်ဆယ်ရရးဌာေ(KDHW)မှ စစ်ရဆးရရးင်္ိေ်များေွင် ရရာင်္ါစစ်ရဆးမှု 
များ ပိမုိေုိုးမမငှ့လ်ပုရ်ဆာငရ်ပးရသာလ်ည်း အချ ို ့ရွာသားများမှာ ထိရုေရာသိုရ့ရာကရ်အာင ်မသွားနိငုခ်ဲရ့ပ။ အချ ို ့ 
ရွာသားများမှာမူ COVID-19 ရရာင်္ါ စစ်ရဆးမှုမလုပ်ရေ် ရရွးချယ်ခဲ့ကကသည်။ ၎င်းေို့အရေမဖင့် ရာသီေုေ်ရကွး 
လက္ခဏာများအမဖစသ်ာ မေှယ်ကူကပပီး ရရာင်္ါကူးစကခ်ရံသညက်ိ ုကွကဲွမဲပားမပားမသပိ ဲအများအားမဖင့ ်ရေအမိမ်ျား 
၌သာ ေိငု်းရင်းရဆးဝါးများမဖင့ ်ကသုခဲက့ကသည။် သိုရ့သာလ်ည်း ရွာသားများအရေမဖင့ ်ရရာင်္ါစစရ်ဆးမှုမခယံပူါ 
က ရေသေွင်းအရမခအရေကို ေိေိကျကျသိရှိရေ်မှာ ခက်ခဲသည်။ ထိုအရမခအရေက ရေသခံများ၏ ရရာင်္ါကာ 
ကာကယွေ်ားဆီးရရးနငှ့ ်ပေသ်ကသ်ည့ ်လိအုပခ်ျကက်ိ ုရမဖရငှ်းရပးရေအ်ေကွ ်ကကိုးပမ်းမှုအား အဟေ့အ်ေား 
မဖစ်ရစသည်။

အမျ ိုးသားညညီေွရ်ရးအစိုးရ(NUG)၏ ကျေ်းမာရရးဝေက်ကီးဌာေမ ှလရူပါင်း ၂၅၀၀၀ ရကျာအ်ား စစေ်မ်းရကာက ်
ရာေငွ ်၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ဇေ်ွလမ ှကသင်္ေုလ်အထ ိCOVID-19 ရရာင်္ါရကကာင့ ်ရသဆုံးမှုနှုေ်းသည ်၇.၂ ရာခိငုန်ှုေ်းရှရိသာ ်
လည်း စစ်ရကာင်စီ၏ရဖာ်မပချက်မှာ ၃.၇ ရာခိုင်နှုေ်းသာ ရှိသည်။132 COVID-19 ရရာင်္ါသံသယရှိလူောများေွင် 
၅ ရာခိုင်နှုေ်းသာလျှင် ကျေ်းမာရရးရစာင့်ရရှာက်မှု ရရှိခဲ့ရကကာင်း၊ ၃၄ ရာခိုင်နှုေ်းမှာ အွေ်လိုင်းဝေ်ရဆာင်မှုမှေစ် 
ဆင့်ရရှိရကကာင်းနှင့် ၂၁ ရာခိုင်နှုေ်းမှာ အိမ်ေွင်သာကုသရကကာင်း ထိုစစ်ေမ်းမှ သိရှိခဲ့ရသည်။ COVID-19 ရရာင်္ါ 
နငှ့သ်ကဆ်ိငု၍် ရသဆုံးသ ူ၇၃ ရာခိငုန်ှုေ်းသည ်အမိေ်ငွရ်သဆုံးမခင်းမဖစပ်ပီး ၁၇ ရာခိငုန်ှုေ်းသာ ရဆးရုေံငွရ်သဆုံး 
မခင်းမဖစသ်ည့အ်ေကွ ်ရဆးရုမံျားမရှစာင့ရ်ရှာကမ်ှုမရရှမိခင်းက COVID-19 ရရာင်္ါနငှ့သ်ကဆ်ိငု၍် ရသဆုံးမခင်းအ 
ေွက် အဓိကအချက်မဖစ်လာသည်ကို သိရှိရသည်။

KHRG လှုပ်ရှားသည့် ရေသရှိရဆးခေ်းများနှင့် ရဆးရုံအရမမာက်အများသည် အာဏာသိမ်းပပီးရောက်ပိုင်းေွင် 
ပေိသ်မိ်းလိကုရ်သည။် စစရ်ကာငစ်မီ ှCDM ေငွပ်ါဝငသ်ည့ ်ရဆးဘကဆ်ိငုရ်ာ ကျွမ်းကျငပ်ညာရငှမ်ျားအရေမဖင့ ်
၎င်းေို့၏လုပ်ငေ်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကျမ်းကျေိ်ဆိုမှုများကိုချ ိုးရဖာက်ပပီး လူောများအားစွေ့်ပစ်ထားသည်ဟ1ု33 စွပ်စွဲခဲ့ 
ရသာ်လည်း အဖမ်းဆီးခံရရေ် ရကကာက်ရွံ့မခင်းနှင့် ပခိမ်းရမခာက်မှုများက ၎င်းေို့ကိုအလုပ်သို့မပေ်လာရေ် ခက်ခဲရစ 
သည်။ ဤအစီရင်ခံစာေွင် မီးရမာင်းထိုးမပထားသကဲ့သို့ CDM ေွင်ပါဝင်ရသာ ကျေ်းမာရရးလုပ်သားများသည် 
ရေသခံမပည်သူများ၏ ကျေ်းမာရရးလိုအပ်ချက်ကို မဖည့်ဆည်းရပးရေ်အေွက် မပင်ပရဆးကုသမှုရပးမခင်းနှင့် 
ပငု်္္ဂလကိရဆးရပးခေ်းများေငွ ်အလပုလ်ပုမ်ခင်းများ မပုလပုက်ကရသာလ်ည်း စစရ်ကာငစ်မီ ှပငု်္္ဂလကိရဆးရပးခေ်း 
များေငွ ်အလပုလ်ပုသ်ည့ ်ကျေ်းမာရရးလပုသ်ားများအား ဖနိှပိအ်ရရးယမူှုများရဆာငရ်ကွသ်ည့အ်ေကွ ်ထိသုိုလ့ပု ်
ရဆာင်မခင်းက ကျေ်းမာရရးဝေ်ထမ်းများအရပါ် အန္တရာယ်ပိုမိုကျရရာက်ရစသည်။

ကုလသမင်္္ဂမှ “ဤကူးစက်ရရာင်္ါသည် ေီမိုကရရစီအဖွဲ့အစည်းများအား ပပိုလဲရစမခင်း၊ ေရားဝင်သရဘာထား 
ကွဲလွဲမှုများ သို့မဟုေ် စိေ်ပျက်အားရလျာ့သူများ၊ ဤလက်ရှိအခက်အခဲမှ ရကျာ်လွေ်ပပီးရောက် ကျွန်ုပ်ေို့အေူ 

132 အမျ ိုးသားညီညွှေ်ရရးအဖွဲ့, ကျေ်းမာရရးဝေ်ကကီးဌာေမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရအာက်ေိုဘာလ ရောက်ဆုံးလက်ခံရရှိပပီး ထုေ်ရဝရသာ 
“Assessment on COVID-19 During Third Wave by MOH, NUG,” ေွင်ကကည့်ပါ။

133 Frontier Myanmar မ ှ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် မေလ်ေငွထ်ေုရ်ဝရသာ “Striking health staff boycott COVID-19 jabs as the CDM grows,” 
Myanmar Now မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလေွင်ထုေ်ရဝရသာ “Frontline workers in Myanmar’s health crisis vow to keep 
up pressure on the regime,” ေွင်ကကည့်ပါ။
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အသကရ်ငှရ်မည့ ်လကလ်မှ်းမမနီိငုသ်ည့ ်အကျ ိုးဆကမ်ျားရှလိာရစနိငုသ်ည။်” ဟ ုရထာကမ်ပခဲသ့ည။်134 ဤအရာ 
သည ်အာဏာသမိ်းပပီးရောကပ်ိငု်း ကျွန်ပုေ်ို ့ေေိကိျကျမမငရ်ေွ့ရသည့ ်မမေမ်ာနိငုင်အံေငွ်း မဖစရ်ပါ်ရေရသာအရာ 
များမဖစ်သည်။ ရာဇသေ်ကကီးဥပရေကို မပင်ဆင်မခင်း အထူးသမဖင့် ပုေ်မ ၅၀၅ နှင့် ၁၂၄ ေို့ကိုမပင်ဆင်မခင်းသည် 
လွေ်လပ်စွာထုေ်ရဖာ်ရမပာဆိုခွင့်၊ နိုင်ငံရော်ပုေ်ကေ်မှုနှင့် ဆူပူအုံကကမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ စစ်ရကာင်စီမှ 
ပငိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒမပရေသူများ၊ CDM ေွင် ပါဝင်သူများအား ဖမ်းဆီးရေ်နှင့် ေရားစွဲရေ်ပိုမိုလွယ်ကူရအာင် မပုလုပ် 
မခင်းမဖစ်သည်။ ရဆးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်အများအမပားသည် ယခုအခါေွင် ရထာင်ေဏ်သုံးနှစ် ချမှေ်ခံကကရမှု 
များနှင့် ရင်ဆိုင်ရေကကရသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်ရေ့ေွင် အဖမ်းဆီးခံထားရဆဲမဖစ်ရသာ ရဆးဘက် 
ဆိုင်ရာပညာရှင် ၆၇ ဦးနှင့်ပေ်သက်၍ AAPP မှမှေ်ေမ်းေင်ထားသည်။ (ထိုအထဲေွင် ယခင်ကရထာင်ေဏ်ချ 
မေှခ်ထံားရသမူျား မပါဝငပ်ါ။)135 ရရာင်္ါကူးစကခ်ထံားရသမူျားအား ကသုရပးရာေငွ ်ပါဝငက်ညူမီခင်း သိုမ့ဟေု ်
ရရာင်္ါကူးစကမ်ှုအား ထေိ်းချုပရ်ာေငွပ်ါဝငမ်ခင်းထက ်ဤရဆးဘကဆ်ိငုရ်ာ ပညာရငှမ်ျားကိယုေ်ိငု ်ရရာင်္ါပိုးကူး 
စက်ခံရနိုင်ရချမမင့်မားလျက်ရှိပပီး သင့်ရော်သည့်ကျေ်းမာရရးရစာင့်ရရှာက်မှုများလည်း မရရှိကကပါ။ ဤသို့ 
ရထာငထ်မဲအှရမခအရေများအား ရဆွးရနွးရာေငွ ်စစအ်ာဏာသမိ်းအစိုးရသည ်COVID-19 ရရာင်္ါအား စစပ်ွလဲက ်
ေက်သဖွယ် အသုံးမပုခဲ့ရကကာင်း AAPP မှရမပာသည်။136

စီးပွားရရး၊ လမူှုရရးနငှ့ ်ယဉရ်ကျးမှုအခငွ့အ်ရရးများဆိငုရ်ာ အမပညမ်ပညဆ်ိငုရ်ာသရဘာေစူာချုပ(်ICESCR)ေငွ ်
မမေ်မာနိုင်ငံသည် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံေစ်နိုင်ငံမဖစ်ပပီး ထိုစာချုပ်အရ ကျေ်းမာရရးရစာင့်ရရှာက်မှုရရှိခွင့်ကို နိုင်ငံရော် 
အရေမဖင့် “ကပ်ရရာင်္ါ၊ အမဖစ်များရသာရရာင်္ါများ၊ လုပ်ငေ်းခွင်ပိုင်းဆိုင်ရာရရာင်္ါနှင့် အမခားရရာင်္ါများကို ကာ 
ကယွ၊် ကသု၊ ထေိ်းချုပရ်ပးရမည။်” ထိုအ့မပင ်“ဖျားောသည့အ်ခါများေငွ ်ရဆးဘကဆ်ိငုရ်ာဝေရ်ဆာငမ်ှုနငှ့ ်ရဆး 
ဝါးကသုမှုရပးရမည။်”137 ကျေ်းမာရရးဆိငုရ်ာအခငွ့အ်ရရးများေငွ ်ကျေ်းမာရရးရစာင့ရ်ရှာကမ်ှုများ၊ ကျေ်းမာရရး 
ဆိုင်ရာအရဆာက်အအုံများနှင့် ပစ္စည်းများလုံလုံရလာက်ရလာက်ရှိပပီး ခွဲမခားဆက်ဆံမခင်းမရှိပဲ အားလုံးအေွက် 
လကလ်မှ်းမရီမည။် သိုရ့သာလ်ည်း ညမထကွရ်အမေိ့မ်ျားသည ်မပညသ်မူျားအား ကျေ်းမာရရးရစာင့ရ်ရှာကမ်ှုခယံ ူ
ရေ်အေွက် ခရီးသွားလာခွင့်ကို ေားမမစ်ထားပပီး ဆန္ဒမပပွဲေွင်ပါဝင်သူများနှင့် CDM ေွင်ပါဝင်သူများအရေနှင့် 
လည်း ရဆးကုသမှုခံယူနိုင်မခင်းကို ပိေ်ပင်ခံကကရသည်။138

 (င်္) ကာကွယ်ရဆးထိုးမခင်း

အာဏာသိမ်းမှုမေိုင်မီ NLD အစိုးရသည် COVID-19 ရရာင်္ါကာကွယ်ရဆးများရရှိရေ် ကကိုးစားခဲ့ပပီး ကာကွယ် 
ရဆးထိုးရေ ်အစအီစဉမ်ျား ချမေှခ်ဲသ့ည။် KHRG အရေမဖင့ ်ဤအစအီစဉေ်ငွ ်ေိငု်းရင်းသားလကေ်ကက်ိငုအ်ဖွဲ့ 
များ အပုခ်ျုပမ်ှုရအာကရ်ှရိေသများ ပါဝငန်ိငုမ်ှုနငှ့ပ်ေသ်က၍် သေင်းအချကအ်လကမ်ျား မရရှခိဲရ့ပ။ မကကာရသး 
မီက မပုလုပ်ခဲ့သည့် ရေွ့ဆုံရမးမမေ်းမှုများအရ ကာကွယ်ရဆးထိုးမခင်းများကို ရကျးလက်ရေသများေွင်လည်း 
မပုလုပ်မည့်အစီအစဉ်ရှိရသာ်လည်း ထိုအထဲေွင် ေိုင်းရင်းသားလက်ေက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အုပ်ချုပ်မှု 
ရအာက်ေွင်ရှိရသာ ရေသများပါဝင်မခင်းရှိမရှိမှာ ရှင်းလင်းမှုမရိှရသးပါ။ ထို့အမပင် ယခုအချေိ်ေွင် စစ်အစိုးရမှ 

134 ကမ္ဘာ့ကုလသမင်္္ဂ (UN) မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပပီလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “COVID-19 and Human Rights: We are all in this together,” 
ေွင်ကကည့်ပါ။

135 နိုင်ငံရရးအကျည်းသားများကူညီရစာင့်ရရှာက်ရရးအသင်း (AAPP) မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လေွင် ထုေ်ရဝရသာ “COVID, Coup and 
Medics,” ေွင်ကကည့်ပါ။

136 နိငုင်ရံရးအကျည်းသားများကညူရီစာင့ရ်ရှာကရ်ရးအသင်း (AAPP) မ ှ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ဇလူိငုလ်ေငွ ်ထေုရ်ဝရသာ “Emergency Release: 
COVID-19 in Burma’s Prisons,” ေွင်ကကည့်ပါ။

137 ကမ္ဘာက့လုသမင်္္ဂ(UN)မ ှ၁၉၇၆ ခနုစှ၊် ဇေေ်ဝါရလီေငွထ်ေုရ်ဝရသာ “International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights,” ေွင်ကကည့်ပါ။

138 CIVICUS မ ှ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ရမလေငွ ်ထေုရ်ဝရသာ “Myanmar: ‘The military turned medical workers from heroes to criminals 
overnight,” ေွင်ကကည့်ပါ။

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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ဤလပုင်ေ်းစဉအ်ား မပေလ်ညေ်ာဝေယ်ထူားသည့အ်ေွက ်စစေ်ပအ်ား အယုအံကကညမ်ရှသိမဖင့ ်ရကျးလကရ်ေသ 
ရှိ ရွာသားများမှ ကာကွယ်ရဆးထိုးရေ် မငင်းဆေ်လျက်ရှိရေရကကာင်း သိရသည်။

ေူးပလာယာခရိုင်ရှိ ရရာရနှာထိေ်းချုပ် ေယ်ရမမရေသေွင်ရေ ထိုင်ရသာ ရစာအေ---က ဤသို့ရမပာခဲ့သည်။ “စစ် 
အစိုးရက COVID-19 ကာကယွရ်ဆးထိုးရပးဖို ့လာစစီဉက်ကပပီး ရွာသားရေရွဲ့အမမငက်ိ ုသေူိုက့ရမးေယ။် ရွာသား 
အားလုံးကလည်း ေကယလ်ိုေ့ရီဆးထိုးောကိ ုစစအ်ာဏာရငှက်လပုရ်ပးေဲအ့ေကွ ်သေူိုအ့ရေေဲ့ လုံးဝထိုးကကမှာ 
မဟုေ်ဘူးလို့ရမပာေယ်။ သူေို့ရဲ့ေုေ့်မပေ်ချက်အရ ရွာသားရေွ ဘယ်ဖက်ကိုရရွးလဲဆိုော ရေွ့နိုင်ေယ်။”

KNU ထေိ်းချုပေ်ယရ်မမအေငွ်းရှ ိဖင်္ျ---ရကျးရွာမ ှရစာဘဘ---က “ေခါက ကျွေရ်ောေ်ို(့ရကျးရွာ)ရကာမ်ေ ီ
အဖွဲ့ဝငရ်ေကွိ ုရဆးရုမံှာကာကယွရ်ဆး လာထိုးဖိုရ့မပာရသးေယ။် ေါရပမယ့ ်ကျွေရ်ောက်မထိုးဘူးလိုရ့မပာလိကု ်
ေယ။် ေါရကကာင့ ်ေမခားလရူေလွည်း ကာကယွရ်ဆးမထိုးရရောဘ့ူး။ ကာကယွရ်ဆးရေကွိ ုေရီေရာကိရုကာင်း 
ရကာင်းပို့လိုက်ောဆိုရပမယ့် မမေ်မာစစ်ေပ်က ေမခားရဆးရေွေဲ့ ရရာလိုက်မှာကိုစိုးေယ်။ […].ေါရကကာင့် 
ဘယ်သူမှ ကာကွယ်ရဆးမထိုးရဲဘူး။”

ကုလသမင်္္ဂမှ COVID-19 ရရာင်္ါနှင့် လူအခွင့်အရရးအရမခအရေများနှင့် ပေ်သက်ပပီး ၎င်း၏အစီရင်ခံစာေွင် 
ရထာကမ်ပသကဲသ့ို ့“ထရိရာကမ်ှုအရှဆိုံးေေု့မ်ပေမ်ှုမှာ လမူျားယုကံကညရ်သည့ ်အရင်းအမမစက်လာရသာ မေှက်ေ၊် 
ရှင်းလင်း၍ သက်ရသခိုင်လုံမှုရှိသည့် သေင်းအချက်အလက်များသာ မဖစ်သည်။” 139ထိုေည်းေူစွာ COVID-19 
ရရာင်္ါအားေုေ့်မပေ်မှုများေွင် ထိရရာက်မှုရှိရစရေ်အေွက် ရွာသားများယုံကကည်ရသည့် စစ်ေပ်နှင့်လုံးဝပေ် 
သက်မှုမရှိရသာ လမ်းရကကာင်းများမှေစ်ဆင့် ရဆာင်ရွက်ရမည်မဖစ်သည်။

139 ကမ္ဘာ့ကုလသမင်္္ဂ(UN)မှ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဧပပီလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “COVID-19 and Human Rights: We are all in this together,” 
ေွင်ကကည့်ပါ။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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အပိုင်း (၃) ပိုမိုကျယ်ပပန့်သည့်သက်နရာက်မှုများနှင့်အပမင်သနောေားများ

အခန်း (၅) ငငိမ်းချမ်းနရး၊ဒီမိုကနရစီနှင့်ြွံ့ငြိုးမှုများအားစိန်နခါ်ပခင်း

အာဏာသိမ်းမခင်းသည် မမေ်မာနိုင်ငံအေွင်းရှိ မပည်သူများ၏ ရေ့စဉ်ဘဝများအရပါ် ဆိုးရွားသည့်သက်ရရာက်မှု 
များရှိပပီး လူေစ်ဦးချင်းစီအရေနှင့် အင်ောေက်သုံးစွဲခွင့်မရမခင်းမှစ၍ ေစ်နိုင်ငံလုံးအေိုင်းအောနှင့် နိုင်ငံ၏စီး 
ပွားရရးလပုင်ေ်းများ ပပိုလကဲျဆင်းမှုအထ ိသကရ်ရာကမ်ှုများ မဖစရ်ပါ်ရစသည။် ပငမိ်းချမ်းရရး၊ ေမီိကုရရစနီငှ့ဖ်ွံ့ပဖိုး 
ရရးပျကသ်ေု်းလာမခင်းသည ်မပညသ်အူားလုံး၏ဘဝများအား သကရ်ရာကမ်ှုရှရိစပပီး အထူးသမဖင့ ်ရကျးလကရ်ေသ 
ရှိ ရွာသားများအရပါ် ပိုမိုသက်ရရာက်မှုရှိသည်။

 (က) အုပ်ချုပ်ရရးပုံစံသစ်

အရပ်သားအစိုးရအုပ်ချုပ်ရရးနှင့် NCA သရဘာေူညီချက်ရကကာင့် လွေ်ခဲ့သည့်ဆယ်နှစ်ောကာလအေွင်း ပိုမို 
ရကာင်းမေွရ်သာ အရမခခအံရဆာကအ်အုမံျားမဖစသ်ည့ ်လမ်းရဖာကလ်ပုမ်ခင်း၊ ကျေ်းမာရရးနငှ့ပ်ညာရရးေိုးေက ်
ရကာင်းမေွလ်ာမခင်း၊ အလပုအ်ကိငုအ်ခငွ့အ်လမ်းများ ရရှမိခင်းနငှ့ ်သွားလာခငွ့ပ်ိမုိလုယွက်လူာမခင်း စသည့အ်ရမခအ 
ရေများသည ်ရေရာေိငု်းေငွ ်ေေ်းေညူစီွာမဖင့ ်မဖစရ်ပါ်မခင်းမဟေုရ်သာလ်ည်း ရကာင်းမေွသ်ည့ရ်မပာင်းလမဲှုများ 
မဖစရ်ပါ်လာရကကာင်း မပည်သူများမှ ရမပာမပခဲ့သည်။ အစိုးရ၏ ပွင့်လင်းမမင်သာမှုနှင့် ရရွးရကာက်ခံကိုယ်စားလှယ် 
များနှင့် လွယ်ကူစွာရမပာဆိုရဆွးရနွးခွင့် ရရှိမခင်းများကိုလည်း င်္ရုမပုလာကကသည်။ ဤေိုးေက်ရမပာင်းလဲမှုများ 
က အာဏာသိမ်းအစိုးရအား အထူးသမဖင့် မမေ်မာနိုင်ငံ၏ဖွံ့ပဖိုးေိုးေက်မှုေွင် အရပ်သားအစိုးရ၏ောဝေ်များ 
ကိ ုစဉ်းစားသည့အ်ခါေငွ ်၎င်း၏အပုခ်ျုပရ်ရးနငှ့ ်ဖွံ့ပဖိုးရရးလပုင်ေ်းများနငှ့ပ်ေသ်ကပ်ပီး ပိမုိစုိုးရမိမ်ှုမဖစရ်စသည။်

စစ်အာဏာသိမ်းမှုေွင် ရရွးရကာက်ခံအရပ်သားအစိုးရအဖွဲ့မှ စစ်အာဏာရှင်စေစ်သို့ ရမပာင်းလဲမခင်းသာမဟုေ် 
ပဲ ရေသခံအုပ်ချုပ်ရရးမှူးများကုိလည်း စစ်ရကာင်စီမှ ရရွးရကာက်ထားသူများနှင့် အစားထိုးမခင်းများလည်း မပု 
လုပ်ခဲ့ကကပါသည်။ ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ရေ့ စစ်ေပ်မှအာဏာသိမ်းပပီးရောက်ပိုင်းေွင် ေစကအားဖွဲ့စည်းခဲ့ပပီး 
အစိုးရအဖွဲ့၏ အဆင့မ်မင့ရ်ာထူးများရေရာေငွ ်စစေ်ပန်ငှ့ ်စစဘ်ကဆ်ိငုရ်ာအရှာရှမိျားကိ ုစေငခ်ေ့အ်ပခ်ဲသ့ည။်140 
ေစ်ချေိ်ေည်းမှာပင် စစ်အစိုးရမှရေသေွင်း အုပ်ချုပ်ရရးပိုင်းေွင် ရေသခံအုပ်ချုပ်ရရးအရာရှိများအား ရာထူးမှ 
မဖုေခ်ျပပီး အဖွဲ့ဝငအ်သစမ်ျားမဖင့ ်ရမပာင်းလခဲေ့အ်ပခ်ဲသ့ည။် ဘားအပံမို့မ ှNLD ပါေဝီငေ်စဦ်းမဖစရ်သာ ရေါ်အဝ- 
--က စစ်ရကာင်စီမှ လူသစ်များခေ့်အပ်မခင်းနှင့် ပေ်သက်၍ သူမ၏အရေွ့အကကုံကို ရမပာမပခဲ့သည်။ “ရကျးရွာ 
အုပ်ချုပ်ရရးမှူးအသစ် [စစ်ရကာင်စီမှခေ့်အပ်ထားသည့်]က ကျွေ်မေို့ကိုရမပာေယ်။ သူေို့ရေွဆယ်အိမ်မှူးက 
စပပီး ရကျးရွာအုပ်ချုပ်ရရးမှူးရေွအထိ[…] ကျွေ်မေို့ရေသမှာရှိေဲ့ [NLD]အုပ်ချုပ်ရရးမှူးရဟာင်းရေွအားလုံး 
ကိစုစရ်ကာငစ်ကီ ရရွးချယခ်ေ့ထ်ားေဲလ့ရူေေွဲ့ အစားထိုးလိကုေ်ယ။် စစရ်ကာငစ်စီစေ်ပက် ခေ့အ်ပလ်ိကုေ်ာ 
ရပါ့။”

ရေသေငွ်းအပုခ်ျုပရ်ရးမှူးများနငှ့ ်ပေသ်ကပ်ပီး အစရီငခ်စံာများစွာရရှခိဲသ့ည။် အထူးသမဖင့ ်NLD ၏ အဖွဲ့ဝငမ်ျား 
အား စစရ်ကာငစ်မီဖှယရ်ှားမခင်း သိုမ့ဟေု ်ဖမ်းဆီးမခင်းများမပုလပုက်ာ ရေသခမံပညသ်မူျား၏ သရဘာထားမပါပ ဲ
အုပ်ချုပ်ရရးမှူးအသစ်များ ခေ့်အပ်မခင်းမဖစ်သည်။ မူရကော်ခရိုင်၊ ဘူးသိုပမို့ေယ်၊ င်္ဘ---ရကျးရွာအုပ်စု၊ ေဝ--- 
ရကျးရွာမ ှရကျးရွာအပုခ်ျုပရ်ရးမှူးေစဦ်းမဖစသ်ည့ ်ဦးအခ---ကိလုည်း စစရ်ကာငစ်ကီရာထူးမဖှယရ်ှားလိကုပ်ပီး 
မပည်ရထာင်စုကကံ့ခိုင်ရရးနှင့်ဖွံ့ပဖိုးရရးရကာင်စီ(USDP) ပါေီဝင်ေစ်ဦးနှင့် မပေ်လည်အစားထိုးခေ့်အပ်ခဲ့သည်။ 
ဦးအခ---က KHRG အားဤသိုရ့မပာခဲသ့ည။် “သေူိုက့ ရကျးရွာအပုစ်မုှူးသုံးရယာကက်ိ ုရာထူးကရေမဖုေလ်ိကု ်

140 ဧရာဝေမီ ှ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ရဖရဖာဝ်ါရလီေငွ ်ထေုရ်ဝရသာ “Myanmar Military Regime Appoints Governing Body,” ေငွက်ကည့ပ်ါ။

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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ေယ်။ ပပီးရော့ သူေို့ကကိုက်ေဲ့သူကိုမပေ်ခေ့်ေယ်။” ဘိေ်-ထားဝယ်ခရိုင်၊ လယ်ေိုစိုးပမို့ေယ်၊ ဖယ---ရကျးရွာ 
အုပ်စု၊ စယ---ရကျးရွာမှ ရော်ဝ---က ထားဝယ်ပမို့ရှိ ရေသအုပ်ချုပ်ရရးမှူးေစ်ဦး ဖမ်းဆီးခံရရကကာင်း ေင်မပခဲ့ 
သည်။ သူမအရေမဖင့် ပမို့ရပါ်နှင့်အမခားရကျးရွာများေွင် ထို့သို့ဖမ်းဆီးထိေ်းသိမ်းမှုများ မဖစ်ရပါ်လျက်ရှိသည်ဟု 
ကကားသိရရသာ်လည်း သူမ၏ရွာေွင် မမဖစ်ရသးပါ။ ဧရာဝေီေိုင်း၊ ရလးမျက်နှာပမို့ေယ်၊ င်္ရ---ရကျးရွာအုပ်စု၊ 
ဖအိ---ရကျးရွာမှ ရစာဘအ---က အာဏာသိမ်းပပီးရောက် စစ်ရကာင်စီမှ ရွာလူကကီးအားဖမ်းဆီးရေ် ကကိုးပမ်းခဲ့ 
ရကကာင်း ဤကဲ့သို့ေင်မပခဲ့သည်။ “စစ်ရကာင်စီေပ်ရေွက NLD ရကျးရွာအုပ်ချုပ်ရရးမှူးရေွကို ဖမ်းပပီးရော့ 
သူေို့ရေရာမှာ လူသစ်ရေွကို အစားထိုးခဲ့ေယ်။”

စစရ်ကာငစ်မီ ှအပုခ်ျုပရ်ရးမှူးအသစမ်ျားအား ရကျးရွာအပုစ်မုျားနငှ့ ်ရပက်ကွမ်ျားအေငွ်း ခေ့အ်ပသ်ည့အ်ခါေငွ ်
မပညသ်အူများအမပား စေိမ်ရကာင်းမဖစက်ကရသည။် အစိုးရအပုခ်ျုပရ်ရးမှူးေစဦ်းက ဤသိုရ့မပာခဲသ့ည။် “သေူိုက့ 
နိုင်ငံရော်စီမံအုပ်ချုပ်ရရးရကာင်စီက ခေ့်ထားေဲ့ ရကျးရွာအုပ်စရုခါင်းရဆာင်ရေကွို မလိုချင်ဘူး။” ၎င်းမှဆက် 
လက၍် အစိုးရအပုခ်ျုပရ်ရးမှူးေစဦ်းကလည်း ဤသိုရ့မပာခဲသ့ည။် “သေူိုက့ ရကျးရွာအပုစ်ရုခါင်းရဆာငရ်ေကွိ ု
မပည်သူရေွက ရရွးရကာက်ောကိုပဲလိုချင်ေယ်။” ဟု ရမပာမပခဲ့သည်။ ရရွးရကာက်ခံရခါင်းရဆာင်များအား စစ် 
ေပမ် ှခေ့အ်ပထ်ားသမူျားနငှ့ ်မပေလ်ညအ်စားထိုးမခင်းသည ်ေမီိကုရရစလီမ်းရကကာင်းကိ ုပိမုိပုျကစ်ီးရစသညသ်ာ 
မက ရေသခလံမူှုအသိငု်းအဝိငု်းနငှ့ ်၎င်းေိုအ့ားကိယုစ်ားမပု အမှုထမ်းရမည့အ်ပုခ်ျုပရ်ရးမှူးေိုအ့ကကား ယုကံကညမ်ှု 
ကို ပျက်စီးရစသည်။

ထိအုရမခအရေကိ ုမပေလ်ညေ်ေု့မ်ပေသ်ည့အ်ရေမဖင့ ်လမူှုအသိငု်းအဝိငု်းအသီးသီးမ ှရေသခမံပညသ်မူျားကအပုခ်ျုပ ်
ရရးအာဏာပိငုအ်သစမ်ျားကိ ုသရဘာမကျသမဖင် ့ဆေ့က်ျငဆ်န္ဒမပကကသည။် ဘားအပံမို့နငှ့ေ်ီးသည့ ်ရကျးရွာေစ ်
ရွာမ ှရေသခကံျေ်းမာရရးဝေထ်မ်းေစဦ်းမဖစရ်သာ မဇ---က သမူ၏ရေသေငွ်းရှအိရမခအရေကိ ုဤကဲသ့ိုရ့ငှ်းမပခဲ ့
သည။် “ရကျးရွာအပုခ်ျုပရ်ရးမှူးအသစက်ိ ုခေ့လ်ိကုေ်ယ။် အဲေ့အီပုခ်ျုပရ်ရးမှူးအသစက်ိ ုမကကိုကေ်ဲရ့ွာသားရေ ွ
က ေါေဲ့ပေ်သက်ပပီးရော့ အုပ်ချုပ်ရရးရုံးရရှ့မှာ ဆေ့်ကျင်ဆန္ဒမပကကေယ်။” စစ်ရကာင်စီမှ အသစ်ခေ့်အပ်လိုက် 
သည့ ်အာဏာပိငုမ်ျားအား ဆေ့က်ျငဆ်န္ဒမပသညသ်ာမက ၎င်းေိုအ့လပုမ်လပုန်ိငုရ်အာင ်ဆေ့က်ျငမ်ှုအမျ ိုးမျ ိုးကိ ု
ကကိုးစားလုပ်ရဆာင်ကကသည်။ ရေ်ကုေ်ေိုင်း၊ စမ်းရချာင်းပမို့ေယ်မှ ရေသခံများက အုပ်ချုပ်ရရးမှူးအသစ်များရုံး 
ေငွ ်အလပုမ်ေကန်ိငုရ်ေ ်အပုခ်ျုပရ်ရးရုံးများအား ရသာခ့ေထ်ားကကသည့အ်ေကွ ်၎င်းေိုအ့ရေမဖင့ ်ရုံးမေေန်ိငု ်
ရော့ရပ။ စမ်းရချာင်းပမို့ေယ်မှ ေက္ကသိုလ်ရကျာင်းသူသားေစ်ဦးမဖစ်ရသာ ဘဌ---က “ကျွေ်ရော်ေို့ ေီရေသခံ 
ရခါင်းရဆာင်ရေွကို လက်မခံနိုင်ဘူး။ လူရေွကအုပ်ချုပ်ရရးရုံးကို ရသာ့ခေ်ထားကကေယ်။ ေါရကကာင့် ရေသခံ 
အပုခ်ျုပရ်ရးမှူးရေကွ အလပုေ်ကလ်ိုမ့ရဘူး။ ကျွေရ်ောေ်ို့မပညသ်ရူေအွရေေဲ့က ကျွေရ်ောေ်ိုရ့ရွးေဲလ့ကူိပု ဲ
ရခါင်းရဆာငအ်မဖစ ်ထားချငေ်ယ။် အာဏာသမိ်းစစအ်စိုးရက ရရွးထားေဲလ့ေူစရ်ယာကက်ိမု ှလကမ်ခနံိငုဘ်ူး။” 
ထိုရေွ့ဆုံရမးမမေ်းမှုရမဖဆိုခဲ့သူက ဆက်လက်၍ သာရကေ၊ စမ်းရချာင်းပမို့ေယ်ရှိ အစိုးရရုံးများအားလုံးကို 
ရေသခံများက ရသာ့ခေ်ထားရကကာင်း ရမပာမပသည်။

အချ ို ့အရမခအရေများေငွ ်စစရ်ကာငစ်မီခှေ့အ်ပထ်ားသည့ ်အာဏာပိငုအ်သစမ်ျားကိ ုဆေ့က်ျငဆ်န္ဒမပရသာရကကာင့ ်
အဖမ်းခကံကရသည။် ဘားအခံရိငု၊် လပူလယ(်လှိုင်းဘွ)ဲပမို့ေယ၊် ဖအ---ရကျးရွာအပုစ်၊ု ဖအ---ရကျးရွာမရှကျာင်း 
ဆရာေစဦ်းမဖစရ်သာ ရစာအဗ---က ၎င်း၏ရကျးရွာေငွ ်မဖစပ်ျကခ်ဲသ့ညမ်ျားကိ ုဤသိုေ့ငမ်ပခဲသ့ည။် “စစရ်ကာင ်
စီက သူေို့ရဲ့ရွာမှာရွာသားရေွ သရဘာေူညီချက်မရှိပဲ ရကျးရွာအုပ်ချုပ်ရရးမှူးအသစ်ခေ့်ခဲ့ လို့ရွာသားရေွက 
ဆေ့က်ျငဆ်န္ဒမပပပီးေဲရ့ောကမ်ှာ ကျေ်းမာရရးလပုသ်ားေစရ်ယာကက်ိ ုရောကေ်စရ်ကမ်ှာပ ဲသူ့ကိဖုမ်းလိကုေ်ယ။်”

ပညာရရးဌာေေငွ ်ဆယ့င်ါးနစှေ်ာ ောဝေထ်မ်းရဆာငခ်ဲသ့ည့ ်ရကျာင်းအပုေ်စဦ်းက NLD အစိုးရအပုခ်ျုပသ်ည့ ်
အချေိေ်ငွ ်မပညသ်မူျားအရေမဖင့ ်အရကကာကေ်ရားေည်းေည်းမဖင့သ်ာ ရေထိငုခ်ဲက့ကသညက်ိ ုဤကဲသ့ိုအ့ရလးရပး 
ရမပာခဲ့သည်။ “စစ်ေပ်အုပ်ချုပ်မှုရအာက်မှာ ဆယ်အိမ်မှူးကိုရောင်ရကကာက်ရေယ်။” ဘိေ်-ထားဝယ်ခရိုင်၊ 

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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ေရောသရိ(ေေသဂာရီ)ပမို့ေယ်၊ ခအဥ---ရကျးရွာမှရွာသားေစ်ဦးက မလုံခခုံမှုများပိုမိုေိုးမမှင့်လာသည့်အေွက် 
“ရွာသားရေွအရေေဲ့ မပည်သူရေွကိုကာကွယ်ပပီး သူေို့ရပ်ရွာအေွက် လုံခခုံရရးရပးနိုင်ေဲ့ ကိုယ်ပိုင်ေပ်မရော် 
ကိ ုေညရ်ထာငရ်မယ။် အရာအားလုံးက ရကျးရွာအပုခ်ျုပရ်ရးမှူးအရပါ်မှာပ ဲမေူညေ်ယ။် ဘာရကကာင့လ်ဆဲိရုော ့
ခငဗ်ျားဟာခငဗ်ျား ဘယရ်လာကပ် ဲကိယု့ရ်ွာကိကုာကယွရ်ေပါရစ ရကျးရွာအပုခ်ျုပရ်ရးမှူးက စစအ်စိုးရရအာက ်
မှာ အလပုလ်ပုေ်ယဆ်ိရုင ်ခငဗ်ျားဘာမမှေေ်နိငုဘ်ူး။ သကူ သေင်းအချကအ်လကရ်ေအွားလုံးကိ ုစစရ်ကာငစ် ီ
ဆီကို ပို့လိမ့်မယ်။” ဟု ရမပာခဲ့သည်။

ဤရမပာင်းလမဲှုများသည ်ရရာရနှာထေိ်းချုပေ်ယရ်မမများအေကွ ်ပိမုိကုကီးမားသည့ ်သကရ်ရာကမ်ှုရှရိစသည။် အာ 
ဏာသမိ်းမှုမေိငုမ်ကီ အစိုးရဘကမ်ရှခါင်းရဆာငန်ငှ့ ်ရေသေငွ်းေိငု်းရင်းသားရခါင်းရဆာငမ်ျားအကကား ပူးရပါင်း 
လုပ်ရဆာင်မှုလက္ခဏာများ ရေွ့ရှိခဲ့ရသည်။

 (ခ) စီးပွားရရးပပိုလဲကျဆင်းသွားမခင်း

အာဏာသမိ်းမှုသည ်မမေမ်ာနိငုင်၏ံစီးပွားရရးအရမခအရေအရပါ် ေစဦ်းချင်းအလိကုမ်ဖစရ်စ နိငုင်ရံောအ်ဆင့ေ်ငွ ်
မဖစ်ရစ မပင်းထေ်သည့်သက်ရရာက်မှုများကို မဖစ်ရပါ် ရစသည်။ မမေ်မာမပည်အရရှ့ရောင်ပိုင်ရှိ မပည်သူများသည် 
အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးမခင်း၊ ရေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများ ရေးနှုေ်းမမင့်ေက်လာမခင်း၊ ခရီးသွားလာမှုကေ့်သေ်ခံရမခင်းနှင့် 
ဆက်သွယ်ရရးစေစ်အသုံးမပုခွင့် ဆုံးရှုံးမခင်းအမပင် အစားအစာမရလာက်ငှမှုနှင့် စားဝေ်ရေရရးအကကပ်အေည်း 
များကိ ုရငဆ်ိငုက်ကုရံေွ့လာကကရသည။် COVID-19 ရရာင်္ါပျ ံ့နှံမ့ှု၏ အကျ ိုးဆကန်ငှ့ရ်ပါင်းစပ၍် စစအ်ာဏာသမိ်း 
မှုသည် ရေသ၏အောင်္ေ်ဖွံ့ပဖိုးရရးအရပါ် ဆိုးရွားသည့်သက်ရရာက်မှုများ မဖစ်ရပါ်ရစသည်။

အလပုအ်ကိငုရ်ရှရိရးနငှ့ ်စားဝေရ်ေရရးအရပါ် စစေ်ပအ်ာဏာသမိ်းမှုက များစွာရှုပရ်ထွးရစသည။် မပညသ်အူများ 
အမပားမှ အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးရပပီး အချ ို ့သူများမှာ ၎င်းေို့၏လုံခခုံရရးအေွက် အလုပ်မှထွက်မခင်း သို့မဟုေ် 
ထကွရ်မပးေမိ်းရရှာငရ်ေကကရသည။် ရေက်ေုပ်မို့မ ှရေသေငွ်း NGO အဖွဲ့မ ှဝေထ်မ်းေစဦ်းက ဤသိုမ့ေှခ်ျကမ်ပုခဲ ့
သည။် “ေချ ို ့လရူေကွ အလပုလ်ပုဖ်ိုစ့ေ်ိမဝငစ်ားကကရောသ့လိ ုေချ ို ့ရေလွည်း အလပုမ်ပုေက်ကေယ။် ေချ ို ့ 
က အလပုရ်ှရိပမယ့ ်အလပုမ်လပုခ်ျငရ်ောဘ့ူး။ ဘာရကကာင့လ်ဆဲိရုော ့သေူိုက့ဆန္ဒမပပွရဲေမွှာ ပါဝငဖ်ိုပ့ိပုပီးစေိ ်
အားထကသ်ေက်ကေယ။် […]ဆန္ဒမပောကိ ုဦးရဆာငစ်စီဉက်ကေဲသ့ရူေကွရော ့သေူိုရ့ဲ့လုခံခုရံရးရကကာင့ ်ေချ ို ့က 
အလုပ်ကရေ ထွက်လိုက်ရေယ်။”

နိငုင်ေံကာစီးပွားရရးလပုင်ေ်းများ ပေိသ်မိ်းမခင်း သိုမ့ဟေု ်နိငုင်အံေငွ်းမထှကွခ်ွာမခင်းများရကကာင့ ်အလပုအ်ကိငု ်
ဆုံးရှုံးမှုများနငှ့ ်ရငဆ်ိငုက်ကုရံေွ့ခဲရ့သည။် အလပုသ်စရ်ှာရဖသွမူျားအေကွမ် ူစီးပွားရရးလပုင်ေ်းများ ပေိသ်မိ်းမခင်း 
သိုမ့ဟေု ်လသူစရ်ခါ်ယမူခင်းမရှသိည့အ်ေကွ ်အလပုသ်စေ်စခ်ရုရေ ်ရေု်းကေက်ကရသည။်141 ထိသုိုအ့လပုအ်ကိငု ်
ဆုံးရှုံးမှုများသည် ေူးပလာယာခရိုင်၊ ကရူေူ(ကျုံေိုး)ပမို့ေယ်၊ အင်္---ရကျးရွာအုပ်စု၊ အင်္---ရကျးရွာမှ ရေါ်အင်္ျ-
-- ကဲသ့ို ့၎င်းေို၏့ကေုပ်စ္စည်းများကိ ုမရရာင်းချနိငုသ်ည့အ်ေကွ ်လယသ်မားများအရပါ်ေငွလ်ည်း သကရ်ရာကမ်ှု 
ရှသိည။် “ဘာမဆိထုေုန်ိငုရ်ငရ်ောင ်ကျွေမ်ေိုပ့စ္စည်းကိ ုဝယမ်ယ့လ်မူရှရိော ့မရရာင်းရဘူး။” ထိုအ့မပင ်ဝယလ်ိ ု
မှုအားကျဆင်းမခင်း၊ ရေးကကွမ်ေညပ်ငမိမ်ခင်းများရကကာင့ ်ရောငသ်မူျားအရေမဖင့ ်၎င်းေိုက့ေုပ်စ္စည်းများ၏ ရေး 
နှုေ်းကျဆင်းမှုများကိုလည်း ကကုံရေွ့ရေကကရသည်။ ခလယ်လွီထူခရိုင်၊ မူး(မုေ်း)ပမို့ေယ်၊ ခမ---ရကျးရွာအုပ်စု၊ 
ခက---ရကျးရွာမ ှရစာရ---က ဤသိုမ့ေှခ်ျကမ်ပုခဲသ့ည။် “ရွာသားရေကွ သေူိုရ့ဲ့ပရဲေးေဲ့ပေသ်ကပ်ပီး စိုးရမိရ်ေ 
ကကေယ်။ ဇေ်ေဝါရီလေုေ်းကပဲ ရေးကပငိမ်ေယ်။ ရဖရဖာ်ဝါရီကရေစပပီးရော့ ပဲရေးရေွက ၄၆,၀၀၀ ကရေ 

141 ကရင့်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့(KHRG)မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Mergui- Tavoy District Interview: Security forces 
kill peaceful anti-coup protstors in Dawei Town, February 2021,”  ေွင်ကကည့်ပါ။
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၄၀,၅၀၀ ကျပအ်ထ ိကျသွားေယ။် ရွာသားရေအွရေေဲ့က လယလ်ပုင်ေ်းအရပါ်မှာပမဲှခီိကုကရော[့…] ေကီေ ့်သေမ်ှု 
ရေွက သူေို့ရဲ့စားဝေ်ရေရရးကို ေကယ်ထိခိုက်ရစေယ်။”

ဘားအခံရိငု၊် ေရေးဆား(ေဘူး)ပမို့ေယ၊် ဖဘ---ရကျးရွာအပုစ်၊ု ဖဘ---ရကျးရွာမ ှအစိုးရဝေထ်မ်းရဟာင်းေစဦ်း 
မဖစ်ပပီး CDM ေွင်ပါဝင်လျက်ရှိရသာ ေေ်းအေ---က စစ်အာဏာသိမ်းမှုရကကာင့် အလုပ်အကိုင်နှင့်ပေ်သက်၍ 
အမခားသကရ်ရာကမ်ှုေစခ်ကုိ ုဤသိုရ့မပာမပခဲသ့ည။် “ေကယလ်ို ့အာဏာမသမိ်းဘူးဆိရုင ်ကျွေမ်ေိုရ့ေမွှာအလပု ်
အကိုင်အခွင့်အလမ်းရေွရှိပပီးရော့ ကိုယ့်အားသာချက်ကို ကိုယ်သိမှာပဲ။” သူမကထပ်မံ၍ “[အာဏာသိမ်းလိုက် 
ရော့] ကျွေ်မေို့အလုပ်လုပ်ခွင့်လည်းမရှိသလို ကျွေ်မေို့ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုောကိုလည်း ရဖာ်မပခွင့်ရောင်မရှိ 
ရောဘ့ူး။” အလပုမ်ပုေမ်ခင်းနငှ့ ်လစာမဲမ့ခင်းများအမပင ်ေစဦ်းချင်းကျွမ်းကျငမ်ှုအလိကု ်၎င်းေိုရ့ရွးချယထ်ားသည့ ်
လုပ်ငေ်းများကို လုပ်ကိုင်ခွင့်လည်း ဆုံးရှုံးကကရသည်။

လက်ရှိစစ်ရကာင်စီခေ့်အပ်ထားသည့် ဝေ်ထမ်းများသည်လည်း အာဏာသိမ်းမှုရကကာင့် ရငွရကကးအခက်အခဲများ 
ကို ရင်ဆိုင်ရေရကကသည်။ ဘားအံခရိုင်၊ လူးပလယ်(လှိုင်းဘွဲ)ပမို့ေယ်၊ င်္ဝ---ရကျးရွာအုပ်စု၊ ဖခ---ရကျးရွာမှ 
ေက္ကသိလုရ်ကျာင်းသားေစဦ်းမဖစသ်ည့ ်ရစာအဥ---က စစရ်ကာငစ်အီရေမဖင့ ်၎င်းေို၏့ဝေထ်မ်းများအား လခမ 
ရပးနိုင်မခင်းနှင့်ပေ်သက်ပပီး ၎င်း၏အမမင်ကို ေင်မပခဲ့သည်။ “သူေို့မှာ ဘဏ္ဍာရငွမရှိရော့ဘူး။ သူေို့ရဲ့စစ်သား 
ရေွကိုရောင် လခမရပးနိုင်ရော့ဘူး။ ပပီးရော့ဝေ်ထမ်း ၂၀-၃၀ ရာခိုင်နှုေ်းရလာက်ပဲ အလုပ်ဆက်လုပ်ရေော 
ဆိရုော ့သေူိုအ့စိုးရယန္တယားကိလုည်း လညပ်ေန်ိငုဖ်ို ့လယွမ်ှာမဟေုဘ်ူး။ သေူိုက့ အစိုးရလပုင်ေ်းကိ ုမလည ်
ပေ်နိုင်ရင် လခအေွက်ကလည်း စိေ်မချရဘူး။” စစ်ရကာင်စီအရေနှင့် ၎င်းေို့၏ဝေ်ထမ်းများအား လုပ်ခလစာ 
မရပးနိငုသ်ည့အ်ေကွ ်အောင်္ေေ်ငွ ်ဆပူအူုကံကမှုများပိမုိမုဖစလ်ာနိငုရ်ချရှသိညဟ် ုအချ ို ့ဝေထ်မ်းများက ၎င်းေို၏့ 
စိုးရိမ်မှုများကို ေင်မပခဲ့သည်။

အစိုးရ၏ ရချးရငွအဖွဲ့အစည်းများအား လက်လှမ်းမီနိုင်မှုအရပါ် သက်ရရာက်မှုရှိလာသည်။ ပထမဆုံးအရေမဖင့် 
ဘဏဝ်ေထ်မ်းများစွာ CDM ေငွပ်ါဝငသ်ည့အ်ေကွ ်ဝေထ်မ်းမရှသိမဖင့ ်ဘဏမ်ျားပေိခ်ဲရ့သည။် ထိုအ့မပင ်အာဏာ 
သမိ်းမှုရကကာင့ ်လုခံခုမံှုမရှရိောသ့မဖင့ ်ဘဏမ်ျားပေိခ်ဲရ့သည့အ်ေကွ ်ရငထွေုယ်ရူေ ်အခကအ်ခမဲျားနငှ့ ်ရငဆ်ိငု ်
ကကုံရေွ့ကကရပပီး အချ ို ့ဘဏ်ခွဲများမှာ ရငွသားမရှိသည့်အေွက် ပိေ်ထားရသည်။142 အချ ို ့အရမခအရေများေွင် 
CDM ေွင် ပါဝင်သူများ၏ဘဏ်အရကာင့်များ ပိေ်ခဲ့ရပပီး ၎င်းေို့အရေမဖင့် ရငွထုေ်ခွင့်လုံးဝမရနိုင်ရော့ရပ။ 
ရေ်ကုေ်ပမို့မှ အမျ ိုးသမီးေစ်ဦးက “CDM မှာပါေဲ့ ကျွေ်မသူငယ်ချင်းရေွရဲ့ဘဏ်အရကာင့်ရေွ အပိေ်ခံလိုက် 
ရေယ်။ ကျွေ်မေို့ဘဏ်ကရေ ရငွလွယ်လွယ်ကူကူေဲ့ ထုေ်လို့မရရော့ဘူး။” ဟု ရမပာမပခဲ့သည်။

အကကီးစားသက်ရရာက်မှုအရေမဖင့် နိုင်ငံ၏ဘဏ္ဍာရရးစေစ်ကိုလည်း ထိခိုက်မှုရှိရစခဲ့သည်။ ကရင် NGO ေစ်ဖွဲ့ 
မ ှဝေထ်မ်းေစဦ်းက အချ ို ့ရွာသားများအရေမဖင့ ်“ဘဏရ်ေ ွ[အရဆာကအ်ဉီးအရမဟေ်ုပ ဲစီးပွားရရးအရ] ပျက ်
စီးသွားမှာကို ရကကာက်ကကေယ်။” ပမို့မပရကျးလက်ရေသများေွင် ရငွသွင်းမခင်းထက် ရငွထုေ်မခင်းများ ပိုမိုလုပ် 
ရဆာငက်ကပပီး ဘဏအ်များအမပားေငွ ်ရငသွားေည်းပါးလာပပီး ေစရ်ေ့လျှငထ်ေုယ်နူိငုသ်ည့ ်ရငရွကကးပမာဏကိ ု
ပါကေ ့်သေထ်ားခဲသ့ည။်143 ရကျးလကရ်ေသရှ ိရွာသားများအားလုံး ဘဏဝ်ေရ်ဆာငမ်ှုအား အသုံးမမပုရသာလ်ည်း 
ဤသို့ရငွရကကးထုေ်ယူရာေွင် ကေ့်သေ်မှုများမပုလုပ်လာမခင်းက ရကျးလက်ရေသရှိ ဘဏ်အသုံးမပုရသာရွာ 
သားများအေကွ ်မပင်းထေရ်သာသကရ်ရာကမ်ှုကိ ုမဖစရ်ပါ်ရစသည။် ဘဏအ်သုံးမပုသမူျားအရေမဖင့ ်ရေ့စဉရ်ငထွေု ်
နိုင်ရေ်အေွက် ဘဏ်မှကေ့်သေ်အရရအေွက်မဖင့် ထုေ်ရပးသည့် ေိုကင်များကို ရယူရေ်လိုသည်။ လူများစွာ 

142 ကရင့်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့(KHRG)မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရမလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Mergui-Tavoy District Situation Update: Impact 
of the military coup on villagers in K’Ser Doh, Ler Muh Lah and Ler Doh Soh townships, February 2021,”  ေွင်ကကည့်ပါ။

143 လွှေ်လပ်သည့်အာရှအသံ(RFA)မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရမလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Myanmar Banking System ‘Near Collapse’ as 
Customers Make Fewer Deposits, More Withdrawals,”  ေွင်ကကည့်ပါ။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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ေိုသ့ည ်ဘဏအ်မပငဖ်ကေ်ငွ ်ညမထကွရ်အမေိ ့်အရ သေမ်ေှခ်ျေိလ်ေွသ်ည့ ်ေေံကရ်လးောရရီလာက ်မစှေငပ်ပီး 
ေိုကင်ရရှိနိုင်ရေ် ေေ်းစီကကရသည်။ ရကျးလက်ရေသရှိ ရွာသားများအရေမဖင့်မူ ညမထွက်ရအမိေ့်အရရကကာင့် 
သေမ်ေှခ်ျေိမ်ရရာကမ်ချင်း ပမို့ရပါ်သိုမ့သွားနိငုပ်ါ။ ထိုအ့ေကွရ်ကကာင့ ်၎င်းေိုအ့ရေမဖင့ ်ေိကုငယ်ရူေ ်ေေံကရ်စာ 
ရစာမရရာက်လာနိုင်ပါ။    အချ ို ့ရသာ ရေသခံများက ညအချေိ်ကေည်းကပမို့ေက်ပပီး မိေ်ရဆွသူငယ်ချင်း 
သိုမ့ဟေု ်ရဆမွျ ိုးသားချင်းများ၏အမိေ်ငွ ်သွားရရာကရ်ေထိငုက်ကရသာလ်ည်း ညဉ့အ်ပိည်ဉ့ရ်ေဧည့သ်ည ်များအား 
ဧည့်စာရင်းေိုင်ရေ်လိုအပ်ရသာရကကာင့် ၎င်းေို့အရေမဖင့် မပဿောကကုံရေွ့ရမပေ်သည်။ ထို့အေွက်ရကကာင့် 
ရကျးလက်ရေသရှိ ရွာသားအများအမပား ၎င်းေို့၏ရငွများအား မပေ်လည်ရယူနိုင်မခင်းမရှိပါ။

အာဏာသမိ်းပပီးရောကေ်ငွ ်နိငုင်ေံကာမထှေုက်ေုမ်ျား မမေမ်ာနိငုင်အံေငွ်းသို ့ေညူသီည့ပ်မာဏမဖင့ ်ဝငရ်ရာက ်
နိုင်မခင်းမရှိရော့သည့်အေွက် ကုေ်ရေးနှုေ်းများမမှင့်ေက်လာပပီး နိုင်ငံမခားေိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုမဖစ်ရသာ 
(FDI)လည်း သသိသိာသာကျဆင်းခဲသ့ည။် ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ရမလအထ ိနိငုင်ေံကာရင်းနှီးမမှုပန်ှမံှု ရေါ်လာ ၆ ဘလီယီ ံ
ရကျာ် ဆိုင်းငံ့မခင်းခံထားရသည်။144 ထိုရငွရကကးအခက်အခဲများက ဆေ်စပါးကဲ့သို့ အဓိကပစ္စည်းများ၏ ကုေ်ရေး
နှုေ်းမမင့်ေက်မှုအရပါ်ေွင်လည်း သက်ရရာက်မှုရှိသည်။ ဘိေ်-ထားဝယ်ခရိုင်၊ လယ်ေိုစိုးပမို့ေယ်၊ ဖရ---ရကျး 
ရွာအုပ်စု၊ ခရ---ရကျးရွာမှ ရေွ့ဆုံရမးမမေ်းထားသူေစ်ဉီးက ဤသို့ေင်မပခဲ့သည်။ “ကုေ်ရေးနှုေ်းရေွက အရမ်း 
ေက်ရေေယ်။ […]ဆေ်ေစ်အိေ်ကိုအရင်က ၁၆,၀၀၀ ကျပ်ကရေ အခုဆို ၂၃,၀၀၀ ကျပ် မဖစ်သွားပပီ။ ေါရောင် 
အရညအ်ရသးွညံေ့ဲဆ့ေရ်ေ။ွ” ဓါေဆ်ကီဲသ့ို ့အမခားလိအုပရ်သာပစ္စည်းများ၏ ရေးနှုေ်းများသညလ်ည်း မမငှ့ေ်က ်
လာသည်။ အဖွဲ့ယန္တယားများ ဖျက်စီးခံရမည်ကို အချ ို ့ကစိုးရိမ်ကကသည်။ “အစိုးရရဲ့ အလုပ်ရေွအားလုံးအရပါ် 
ယုံကကည်မှုက ရလျာ့ေည်းလာေယ်။ […]ရေသခံရွာသားရေွက သူေို့အစားအစာရေွ မီးရှို့ဖျက်စီးခံရမှာနှင့် သူ 
ေို့စီးပွားရရးပျက်စီးသွားမှာကို ရကကာက်ကကေယ်။” ဟု ထပ်မံရမပာကကားခဲ့သည်။

လေူစဦ်းချင်း၏ အသကရ်မွးဝမ်းရကျာင်းလပုင်ေ်းများအရမခအရေနငှ့ ်အာဏာသမိ်းမှုရကကာင့ ်စားေပရ်ကိ္ခာမဖလူု ံ
မှုအား ရပါင်းစပ်လိုက်သည့်အခါေွင် ဤရငွရကကးကိစ္စများသည် မပည်သူများ၏ဘဝများကို ဖျက်စီးရစသည်။ 
ေူးပလာယာခရိငုမ် ှသာသောမပုဆရာမေစဦ်းက ရေက်ေုန်ငှ့ရ်မာလ်ပမိုငမ် ှမပညသ်မူျားအရေမဖင့ ်မလုရံလာကမ်ှုများ 
ရှိရကကာင်း ေင်မပခဲ့သည်။ “ေီမှာရှိေဲ့လူရေွက စားစရာမရှိလို့ သူေို့ရဲ့ရဆွမျ ိုးသားချင်းရေွကို အစားအစာရေွ 
ပို့ရပးဖို့ရောင်းကကေယ်။ သူေို့ရဆွမျ ိုးရေွက အစားအစာပို့ရပးလို့မရရော့ ရငွသားပဲပို့ရပးကကေယ်။” မကကာ 
ရသးမီက ရငွလွှဲရာေွင် အကေ့်အသေ်များရှိလာရသာရကကာင့် မပည်သူများမှာ ထိုထက်ပိုဆိုးသည့်အရမခအရေ 
ကို ရင်ဆိုင်လာကကရသည်။ သူမက “ေစ်ရက်လျှင် အစားေေပ်သာစာမခင်းက ရမာ်လပမိုင်ေွင် အမဖစ်များလျက် 
ရှိပပီး လူေိုင်းက စစ်အာဏာသိမ်းမှုရကကာင့် သူေို့အရမခအရေရေွ ပိုဆိုးလာေယ်ဆိုော ကိုသိလာကကေယ်။” 
ဟ ုထပရ်လာင်းရမပာမပခဲသ့ည။် စစရ်ကာငစ်မီ ှနိငုင်အံေငွ်းနငှ့ ်နိငုင်ေံကာမ ှရငရွကကးလွှရဲမပာင်းမခင်းများကိ ုကေ့ ်
သေ်လိုက်သည့်အေွက် ရငွရကကးစေစ်ဝေ်ရဆာင်မှုများအား နိုင်ငံရပ်မခားမှရရှိနိုင်သည့် အရမခအရေအရပါ်ေွင် 
လည်း သကရ်ရာကမ်ှုရှသိည။်145 ဤကေ့သ်ေခ်ျကမ်ျားသည ်အထူးသမဖင့ ်နိငုင်ေံကာမရှငလွွှမဲှုများအရပါ် မှခီိရု 
သမူျားနငှ့ ်နိငုင်မံခားေငွအ်လပုလ်ပုရ်ေရသာ ရဆမွျ ိုးများမရှပးပိုသ့ည့ရ်ငမွျားကိ ုထေုယ်ခူငွ့မ်ရှရိောရ့သာသမူျား 
အေွက် ထိခိုက်ေစ်ောရစသည်။146

144 ဧရာဝေီမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရမလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “100 Days Since Myanmar’s Coup: Looming Economic Collapse, Poverty 
and Hunger,”  ေွင်ကကည့်ပါ။

145 ကရင့်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့(KHRG)မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရမလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Mergui-Tavoy District Situation Update: Impact 
of the military coup on villagers in K’Ser Doh, Ler Muh Lah and Ler Doh Soh townships, February 2021,”  ေွင်ကကည့်ပါ။

146 ဧရာဝေီမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရမလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “100 Days Since Myanmar’s Coup: Looming Economic Collapse, Poverty 
and Hunger,”  ေွင်ကကည့်ပါ။

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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ဤသိုဘ့ဏ္ဍာရရးအရပါ်သကရ်ရာကမ်ှုများကေိငု်းမပည၏်အောင်္ေအ်ေကွမ်လယွက်ရူကကာင်းခစံားရရစသည။် 
ဘားအခံရိငု၊်လပူလယ(်လှိုင်းဘွ)ဲပမို့ေယ၊်ဖအ---ရကျးရွာအပုစ်၊ုဖအ---ရကျးရွာမရှကျာင်းဆရာေစဉ်ီးမဖစရ်သာ
ရစာအဗ---ကဤသို့ရမပာသည်။“ကျွေ်ရော်အရေေဲ့အောင်္ေ်ေီမိုကရရစီစေစ်ရအာက်မှာဖွံ့ပဖိုးေိုးေက်မှုေဲ့ 
လေွလ်ပခ်ငွ့ရ်ေကွိ ုမမငရ်ယာငက်ကည့န်ိငုခ်ဲေ့ယ။်လကရ်ှအိာဏာသမိ်းမှုလပုရ်ပရ်ေကွဖွံ့ပဖိုးရရးနငှ့က်ျွန်ပုေ်ို၏့
လွေ်လပ်မှုရေွကိုပိေ်ပင်ထားေယ်။” သူက“အမှေ်ေကယ်ရော့ကျွေ်ရော်ေို့ကရမပာင်းလဲမှုရဲ့အစမှာပဲရှိရေ
ရသးေယ်။[…]ေါရပမယ့်စစ်ေပ်က ရုေ်ေရက်အာဏာသိမ်းလိုက်ရော့ကျွေ်ရော်ေို့ရဲ့အောင်္ေ်ရေွကိုဖျက် 
စီးလိုက်ောပဲ။”

 (င်္) ဝေ်ရဆာင်မှုများအားလက်လှမ်းမီမခင်း

  (၁) ပညာရရးအရပါ်သက်ရရာက်မှု

ပညာရရးသည် အောင်္ေ်မျ ိုးဆက်များနှင့် ေိုင်းမပည်၏ဖွံ့ပဖိုးေိုးေက်ရရး နှစ်ခုလုံးအေွက် အရရးကကီးရသာ 
အရာမဖစ်သည်။ NLD အုပ်ချုပ်မှုရအာက်၌ ရကျာင်းသင်ရိုးညွှေ်းေမ်းများေွင် လူ့အခွင့်အရရးနှင့် အားလုံးပါဝင် 
နိုင်သည့် သမိုင်းရကကာင်းများကုိ သင်ကကားနိုင်ရေ်အပါအဝင် ပညာရရးစေစ်ေမဖည်းမဖည်းချင်းေိုးေက်လာရစ 
ရေအ်ေကွ ်ရကျာင်းသားများနငှ့ဆ်ရာများမ ှအေေူကလွပုရ်ဆာငခ်ဲက့ကသည။် ပညာရရးဘာသာရပ ်ယထူားသည့ ်
ေက္ကသိုလ်ရကျာင်းသူေစ်ဦးမဖစ်သည့် ရော်အဌ---က ဤသို့ရမပာခဲ့သည်။ “NLD အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုရအာက်မှာ 
ပညာရရးစေစက် အများကကီးေိုးေကလ်ာေယ။် ကရလးရေလွည်းစာသငခ်ငွ့ရ်ေယ။် အရငက်ေဲ့မေဘူူး။ ပညာ 
ရရးမှာရမပာင်းလမဲှုရေ ွအများကကီးမဖစလ်ာခဲေ့ယ။်” COVID-19 ရရာင်္ါရကကာင့ ်အဆကမ်ပေခ်ဲပ့ပီးမဖစသ်ည့ ်ပညာ 
ရရးသည် အာဏာသိမ်းမှုရကကာင့် ကကီးမားသည့်သက်ရရာက်မှုကုိ ထပ်မံခံစားခဲ့ရသည်။ မမေ်မာနိုင်ငံ၏ပညာရရး 
စေစ်သည် ပညာရရးဝေ်ထမ်းများ CDM ေွင် ပါဝင်မခင်းနှင့် ရကျာင်းသားများမှ စစ်ရကာင်စီအစိုးရမှရပးသည့် 
ပညာရရးကိ ုဆကလ်ကသ်ငယ်လူိစုေိမ်ရှသိည့အ်ေကွ်ရကကာင့ ်ပညာရရးလကလ်မှ်းမနီိုငမ်ှုအရပါ် သကရ်ရာက ်
မှုများရှိခဲ့သည်။

CDM လှုပ်ရှားမှုသည် မမေ်မာမပည်အရရှ့ရောင်ပိုင်းရှိ ပညာရရးစေစ်အားကကီးမားစွာ သက်ရရာက်မှုမဖစ်ရပါ်ရစခဲ့ 
သည။် စစရ်ကာငစ်မီ ှအာဏာသမိ်းပပီးရောကေွ်င ်အစိုးရရကျာင်းမဆှရာ/ဆရာမများစွာ CDM ေငွပ်ါဝငလ်ာကက 
သည့်အေွက် အစိုးရရကျာင်းများစွာ ပိေ်သိမ်းခဲ့ရသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွေ်လ ၁ ရက်ရေ့ေွင် စစ်ရကာင်စီအစိုးရ 
မှ ရကျာင်းအချ ို ့အား မပေ်လည်ဖွင့်ခဲ့ရသာ်လည်း ရကျာင်းဆရာ/ဆရာမများနှင့် ရကျာင်းသားများအေည်းငယ် 
သာရှိခဲ့သည်။ ရကျာင်းဆရာ/ဆရာမများမှာ အစိုးရရကျာင်းမှထွက်ပပီး CDM ေွင် ပါဝင်လာသည့်အမပင် ထိုထဲမှ 
အများစုမှာ စစ်ရကာင်စီ၏ဖမ်းဆီးမခင်း၊ ထိေ်းသိမ်းမခင်းနှင့် အမပစ်ရပးမခင်းမှရရှာင်ရှားရေ်အေွက် ေိုင်းရင်းသား 
လက်ေက်ကိုင်အဖွဲ့များ၏ အုပ်ချုပ်မှုေယ်ရမမများမဖစ်သည့် ရကျးလက်ရေသများသို့ ထွက်ရမပးေိမ်းရရှာင်လာခဲ့ 
ကကသည။် မမေမ်ာေစန်ိငုင်လံုံးဆိငုရ်ာဆရာ/ဆရာမများအဖွဲ့ချုပ(်MTF) ေငမ်ပချကအ်ရ မမေမ်ာအစိုးရရကျာင်းဆရာ/
ဆရာမစုစုရပါင်း ၄၃၀,၀၀၀ ဦး147 မှ သုံးပုံေပုံခေ့်နှင့် ေက္ကသိုလ်နှင့်ရကျာင်းများမှ ရကျာင်းသား ၉၀ ရာခိုင်နှုေ်း 
148 မှာ ရကျာင်းေကရ်ေ ်ဆိငု်းငံထ့ားမခင်း သိုမ့ဟေု ်၎င်းေိုမ့ ှရကျာင်းေကရ်ေမ်ငင်းဆိထုားကကသည။် ေူးပလာယာ 
ခရိုင်၊ ရဝါ်ရရ့(ဝင်းရရး)ပမို့ေယ်၊ ေဥ--ရကျးရွာမှ မူလေေ်းမပရကျာင်းဆရာေစ်ဦးမဖစ်သည့် ရမာင်အေ---က 
“ကျွေ်ရော်ေို့ ရော်လှေ်ရရးမရအာင်မချင်း ရကျာင်းကိုမမပေ်ဘူး။” ဟု ေင်မပခဲ့သည်။

147 The Indian Express မ ှ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ဇေ်ွလေငွ ်ထေုရ်ဝရသာ “Schools in Myanmar reopen with low attendance as teachers, 
students continue protest against military,” ေွင်ကကည့်ပါ။

148 Myanmar Now မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရမလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Some 90 percent of Myanmar students refuse to attend school 
under coup regime, teachers say,” ေွင်ကကည့်ပါ။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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ထိုအ့မပင ်ပညာရရးအား လကလ်မှ်းမနီိငုမ်ခင်းသည ်COVID-19 ရရာင်္ါနငှ့ ်အာဏာသမိ်းမှုများရကကာင့ ်သကရ်ရာက ်
မှုများမှာ မေညူရီပ။ KHRG မယှခငက်မီးရမာင်းထိုးမပသကဲသ့ို ့ေိငု်းရင်းသားများဦးရဆာငဖ်ငွ့လ်စှသ်ည့ ်ရကျာင်း 
များမှာ ရရာင်္ါကူးစက်မှုများရကကာင့် အစိုးရရကျာင်းများ ပိေ်ရေသည့်အချေိ်ေွင်ပင် ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ရေ် စီမံ 
နိငုခ်ဲသ့ည။်149 ထိရုကျာင်းများသည ်CDM လှုပရ်ှားမှုများ စေငသ်ည့အ်ချေိေ်ငွ ်အစိုးရရကျာင်းများပေိထ်ားရပပီး 
ရကျာင်းသားများက စစရ်ကာငစ်ဖီငွ့လ်စှသ်ည့ရ်ကျာင်းများေငွ ်ေကရ်ေမ်ငင်းဆိသုည့အ်ေကွ ်၎င်းေို၏့ရကျာင်း 
သားအရရအေကွမ် ှအစမေေေ်ိုးမမငှ့လ်ာခဲသ့ည။်150 KECD151 ၏ ဌာေမှူးမဖစရ်သာ ရစာရလာအယမ်ူးရမပာမပချက ်
အရ ယခုနှစ်ေွင် ရကျာင်းအပ်နှံသည့် ရကျာင်းသားအရရအေွက်မှာ ၁၀,၀၀၀ ရကျာ်ပိုမိုေိုးမမှင့်လာသည်။ 
အရဆာကအ်ဦးများ၊ ဝေထ်မ်းများနငှ့ ်ပံပ့ိုးရရးပစ္စည်းများမလုရံလာကသ်ည့အ်ေကွ ်ရကျာင်းသား ၁,၀၀၀ ရကျာ ်
ကိ ုရကျာင်းအပန်ှခံငွ်မ့ရပးနိငုခ်ဲရ့ပ။152 ေူးပလာယာခရိငု၊် နိုေ့ရကာ(ကကာအင်းဆပိက်ကီး)ပမို့ေယ၊် နိုေ့ရကာရကျးရွာ 
အပုစ်၊ု အရ---ရကျးရွာမ ှအချ ို ့ရွာသားများက ကရလးများအား မမေမ်ာအစိုးရရကျာင်းမေကရ်စပ ဲရကျးရွာအေငွ်း 
မှမပေ်လည်ရခါ်ယူထားသည့် ဆရာများမဖင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထရကျာင်းဖွင့်ရေ် ဆုံးမဖေ်ခဲ့ကကသည်။ ယခုအချေိ်ေွင် 
စစ်ရကာင်စီအာဏာပိုင်များက KECD ၏ရကျာင်းများအား ပိေ်သိမ်းရေ် ပခိမ်းရမခာက်လျက်ရှိသည်။

  (၂) ကျေ်းမာရရးရစာင့်ရရှာက်မှုအားလက်လှမ်းမီနိုင်မခင်းအရပါ်သက်ရရာက်မှု

ကျေ်းမာရရးရစာင့်ရရှာက်မှုအား လက်လှမ်းမီနိုင်မှုအရပါ် ကကီးမားသည့်သက်ရရာက်မှုရှိခဲ့သည်။ မမေ်မာနိုင်ငံအ 
ေွင်းရှိ အထူးကုသမားရော် ၃၀,၀၀၀ ခေ့်မှ ၂၀,၀၀၀ ရကျာ်မှာ အစိုးရရဆးရုံများေွင် အလုပ်လုပ်ကကသည်။ အာ 
ဏာသိမ်းမှုအား ေုေ့်မပေ်သည့်အရေမဖင့် အစိုးရရဆးရုံရဆးခေ်းများေွင် အလုပ်လုပ်သူ ၇၅ ရာခိုင်နှုေ်းမှာ CDM 
ေွင်ပါဝင်လာပပီး အလုပ်လုပ်ရေ်မငင်းဆိုခဲ့ကကသည်။153 ယခုအချေိ်ေွင် ရာဇသေ်ကကီးပုေ်မ ၅၀၅ အရ အာဏာဖီ 
ဆေသ်မူျားအား ရာဇဝေသ်ားအမဖစသ်ေမ်ေှန်ိငုသ်ည့အ်ေကွ ်စစရ်ကာငစ်၏ီဖမ်းဆီး၊ ထေိ်းသမိ်းရေက်ကိုးပမ်းမှု 
များနငှ့ ်CDM ေငွ ်ပါဝငသ်မူျားအား အမပစရ်ပးအရရးယရူေ ်လပုရ်ဆာငမ်ှုများကိ ုရရှာငရ်ှားနိငုရ်ေအ်ေကွ ်ကျေ်းမာ 
ရရးလပုသ်ားများသည ်၎င်းေို၏့ရေအမိမ်ထှကွပ်ပီး KNU အပုခ်ျုပမ်ှုရအာကရ်ှ ိရေသများသို ့ထကွရ်မပးေမိ်းရရှာင ်
ခဲ့ကကရသည်။154 စစ်ရကာင်စီ၏ ေုေ့်မပေ်မှုများနှင့်အေူ CDM ေွင် ဆရာဝေ်များနှင့် အမခားကျေ်းမာရရးလုပ်သား 
များစွာ ပါဝငရ်သာရကကာင် ့ကျေ်းမာရရးစေစအ်ရပါ် ကကီးမားသည့သ်ကရ်ရာကမ်ှု ရှခိဲသ့ည။် အချ ို ့အရမခအရေများ 
ေွင် ကျေ်းမာရရးကုသမှုခံယူနိုင်ရေ် ပိုမိုခက်ခဲလာသည်။ ေရေးဆား(ေဘူး)ပမို့ေယ်၊ င်္ဌ---ရကျးရွာအုပ်စု၊ ဖင်္-
--ရကျးရွာမ ှရောအ်ဌ---၏ ေငမ်ပချကအ်ရ “မပညသ်ူ့ရဆးရုရံေကွ ဖငွ့ရ်ောဖ့ငွ့ေ်ယ။် ေါရပမယ့ ်ရဆးရုဝံေထ်မ်း 

149 ကရင့်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့ (KHRG) မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရမလေွင်ထုေ်ရဝရသာ “ချေ်လှပ်ခံရသူများ မမေ်မာမပည်အရရှ့ရောင်ပိုင်းရကျး
လကရ်ေသရှ ိေိငု်းရင်းသားလေူည်းစမုျားနငှ့ ်ကိဗုစ-်၁၉ ေေု ့်မပေမ်ှုများ,” ကရင့လ်ူ့အခငွ့အ်ရရးအဖွဲ့ (KHRG)မ ှဧပပလီေငွထ်ေုရ်ဝရသာ 
“Mu Traw District Situation Update: Villagers face critical situation during COVID-19 pandemic and are concerned 
about an increase in military activity, July to October 2020,” များအား ဥပမာအရေမဖင့်ကကည့်ပါ။

150 ကရင့်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့ (KHRG) မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွေ်လေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Doo Tha Htoo Situation Update: Fighting and 
indiscriminate shelling by SAC forces, April to May 2021,”  ေွင်ကကည့်ပါ။

151 ကရငပ်ညာရရးနငှ့ယ်ဉရ်ကျးမှုဌာေ (KECD) သည ်KNU ၏ပညာရရးဆိငုရ်ာဌာေေစခ်မုဖစသ်ည။် ၎င်းေို၏့ အဓကိ ရညရ်ယွခ်ျကမ်ျား 
မှာ မမေမ်ာမပညအ်ရရှ့ရောငပ်ိငု်းရှ ိကရငလ်မူျ ိုးများအား မမိဘိာသာစကားပညာရရးဆိငုရ်ာ ရဆာငရ်ကွမ်ှုများကိ ုရပးကမ်းစစီဉရ်ပးမခင်း 
နငှ့ ်ကရငဘ်ာသာစကား၊ ယဉရ်ကျးမှုနငှ့ ်သမိငု်းများအားထေိသ်မိ်းရေမ်ဖစသ်ည။် ၎င်းသည ်ရေသအေငွ်း အဓကိပညာရရးစစီဉရ်ဆာင ်
ရွက်ရပးသူမဖစ်ရသာ်လည်း မမေ်မာအစိုးရမှ ေရားဝင်အသိအမှေ်မမပုပါ။

152 Frontier Myanmar ေငွ ်အလပုလ်ပုရ်ေသည့ ်Nu Nu Lusan and Emily FISHBEIN မ ှ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် စကေ်ငဘ်ာလေငွ ်ထေုရ်ဝရသာ 
ထုေ်ရဝရသာ “Amid education boycotts, ethnic schools help to fill the gap,” ေွင်ကကည့်ပါ။

153 လွှေ်လပ်သည့်အာရှအသံ(RFA)မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီလေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Myanmar Junta Charges 100 Healthcare Pros for 
Work Stoppage Protests,” ေွင်ကကည့်ပါ။

154 လူ့အခွင့်အရရးရစာင့်ကကည့်ရရးအဖွဲ့(HRW)မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လေွင် ထုေ်ရဝရသာ “Myanmar: Post-Coup Legal Changes 
Erode Human Rights,” ေွင်ကကည့်ပါ။

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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ေစရ်ယာကမ်မှရှဘိူး။” မပညသ်ူ့ကျေ်းမာရရးရဆးရုမံျား ပေိသ်ည့အ်ေကွ ်အချ ို ့မပညသ်မူျားမှာ ပငု်္္ဂလကိရဆးရု ံ
များသို့ ကုသမှုရရှိနိုင်ရေ်သွားကကရပပီး အလွေ်အကုေ်အကျများရကကာင်း ရမပာမပခဲ့သည်။

ကျေ်းမာရရးရစာင့်ရရှာက်မှုအရပါ် အမခားသက်ရရာက်မှုများလည်း ရှိသည်။ ပထမဆုံးအရေမဖင့် ခရီးသွားလာမှု 
အား ကေ့်သေ်မခင်းသည် ကျေ်းမာရရးရစာင့်ရရှာက်မှုအရပါ် ဆိုးကျ ိုးသက်ရရာက်မှုရှိသည်။ အချ ို ့ ရကျးလက် 
ရေသများရှိ ရဆးခေ်းများမှာ မပင်းထေ်သည့်ရရာင်္ါများကို ကုသမှုမရပးနိုင်ရသာရကကာင့် ရွာသားများအရေမဖင့် 
ပမို့ကကီးမပကကီးများသို့သွားရရာက်ပပီး ကုသမှုခံယူကကရသည်။ လက်ရှိခရီးသွားလာမှု ကေ့်သေ်ချက်များရကကာင့် 
ကျေ်းမာရရးရစာင့ ်ရရှာကမ်ှု ရယနူိငုရ်ေအ်ေကွ ်ခရီးသွားရေမ်ှာ ပိမုိခုကခ်လဲာသည။် ဆန္ဒမပသမူျားအား ကသုမှုခ ံ
ယူရေ် ခရီးသွားလာမခင်းအား စစ်ေပ်အရေမဖင့် ပိေ်ပင်ထားသည်။ ခလယ်လွီထူခရိုင်၊ မူး(မုေ်း)ပမို့ေယ်၊ ခအ---
ရကျးရွာမှ ရော်ဝ---က ေင်မပခဲ့သည်မှာ “ေကယ်လို့လူရေွက ခွဲစိေ်ဖို့လိုေယ်ဆိုရင်ရောင် သူေို့ကို[…].ကို 
ရပးမသွားဘူး။ သူေို့ရသသွားမှာပဲ။”

အစိုးရရဆးရုမံျားနငှ့ ်ရဆးခေ်းများသည ်လသူားအရင်းမမစ၊် ရဆးဝါးပံပ့ိုးမှုများကိ ုစမီနံိငုစ်မွ်းမရှပိ ဲစစရ်ကာငစ်၏ီ 
လက်ရအာက်ေွင် ဖွင့်လှစ်ထားရသည်။ ပုင်္္ဂလိကရဆးရုံများ ရကာင်းမွေ်စွာလည်ပေ်နိုင်ရသာ်လည်း မပည်သူ 
အများအမပားမှာ ထိရုဆးရုမံျားသို ့သွားရရာကက်သုမှုခယံရူေ ်ရကကာကရ်ွံ့ရေကကရသည။် “သေူိုက့ စစ ်ရကာငစ်အီာ 
ဏာပိုင်ရေွရဲ့ စစ်ရဆးရမးမမေ်းမှုကို ရကကာက်ရွံ့ကကေယ်။” ဟု ဘိေ်-ထားဝယ်ခရိုင်၊ ေရောသရိ (ေေသဂာရီ) 
ပမို့ေယ၊် ကောကလိုးရေသမ ှရစာဌ---က ရထာကမ်ပခဲသ့ည။် အမခားသမူျားက ကသုမှုရယရူေမ်ငင်း ဆိခုဲသ့ညမ်ှာ 
စစရ်ကာငစ်အီားအယုအံကကညမ်ရှရိသာရကကာင့ ်မဖစသ်ည။် စစရ်ကာငစ်သီည ်CDM လှုပရ်ှားမှုနငှ့ ်ဆန္ဒမပပွမဲျားေငွ ်
ပါဝင်ရသာေဏ်ရာရရှိသူများအား ပုင်္္ဂလိကရဆးခေ်းသို့ သွားရရာက်ကုသမခင်းကို ဟေ့်ေားသည့်အရကကာင်းနှင့် 
ပေသ်က၍်လည်း အစရီငခ်စံာများရရှခိဲသ့ည။် ဧရာဝေေီိငု်း၊ ရလးမျကန်ှာပမို့ေယ၊် ဖအ---ရကျးရွာမ ှရစာဘအ-
--မှ စစ်ရကာင်စီသည် ေဏ်ရာရရေရသာဆန္ဒမပသူများအား ကုသမှုရပးသည့် ဆရာဝေ်နှင့် သူောမပုများကို 
ပခိမ်းရမခာက်ရကကာင်း ေင်မပခဲ့သည်။

  (၃) သေင်းအချက်အလက်ရရှိနိုင်မှုအရပါ်သက်ရရာက်မှု

စစ်အာဏာသိမ်းမှုသည် အချင်းချင်းဆက်သွယ်ရရးစေစ်အား မဖေ်ရောက်မခင်းအပါအဝင်နှင့် စစ်ရကာင်စီမှ 
သေင်းမေီယီာအရပါ် ထေိ်းချုပမ်ှုများအမပင ်သေင်းအချကအ်လကရ်ယခူငွ့က်ိလုည်း ပေ်ိပငထ်ားသည့အ်ေွက ်
မပညသ်မူျားအရပါ် သကရ်ရာကမ်ှုရှသိည။် အချင်းချင်းဆကသ်ယွရ်ရးစေစအ်ား မဖေရ်ောကမ်ခင်းေငွ ်အထူးသမဖင့ ်
အငေ်ာေကလ်ိငု်းများအား ကေ့သ်ေမ်ခင်း သိုမ့ဟေု ်မဖေရ်ောကမ်ခင်းသည ်လမူှုကေွယ်ကမ်ေီယီာနငှ့ ်အေွလ်ိငု်း 
သေင်းဌာေများမှ သေင်းဖေ်ရှုရလ့ရှိရသာမပည်သူများအရပါ် ကကီးမားသည့်သက်ရရာက်မှုများရှိသည်။

စစရ်ကာငစ်၏ီ ဆကသ်ယွရ်ရးစေစမ်ျားနငှ့ ်သေင်းအချကအ်လကရ်ရှမိှုများအား ချုပမ်ခယမ်ခင်းကိ ုစစေ်ပအ်ာဏာ 
သိမ်းမှု၏ ပထမရက်ေွင် စေင်မပုလုပ်ခဲ့သည်။ ေူးသထူခရိုင်၊ ဘီးလင်းပမို့၊ ဘဖဘ---ရပ်ကွက်မှ ကျပေ်းအလုပ် 
သမားေစ်ဦးမဖစ်ရသာ ရမာင်ဘ---က အာဏာသိမ်းမှုနှင့်ပေ်သက်ပပီး ေစ်ဆင့်စကားမှ သိရှိခဲ့ရသည်။ “ကျွေ် 
ရော်ဖုေ်းရခါ်ဖို့ကကိုးစားရပမယ့် ရခါ်လို့မရဘူး။ […]ဆက်သွယ်ရရးရေွ မဖေ်ရောက်ထားရော့ ကျွေ်ရော်ေို့ 
ေစ်ရယာက်ေဲ့ေစ်ရယာက် ဆက်သွယ်လို့မရဘူး။” မူရကော်ခရိုင်၊ ဘူးသိုပမို့ေယ်၊ င်္ဘ---ရကျးရွာအုပ်စု၊ ေလ--
-ရကျးရွာမ ှရေါ်အဘ---က သူ့အရေနငှ့ ်အာဏာသမိ်းမှုနငှ့ပ်ေသ်ကပ်ပီး သရိှနိိငုရ်ေ ်ရဖရဖာဝ်ါရလီ ၁ ရကရ်ေ့မစှ၍ 
အမခားေည်းလမ်းများအသုံးမပုရရကကာင်း ရမပာမပသည။် “အငေ်ာေကလ်ည်း ကျွေမ်ေိုသ့ုံးလိုမ့ရဘူး။ ဘာရေမွဖစ ်
ရေလရဲပါ။့ ေမခားလရူေကွိရုမးရောမ့ပှ ဲသေူိုဘ့ာလိုအ့ငေ်ာေကမ်ဖေလ်ိကုလ်သဲရိေယ။်” ဆကသ်ယွရ်ရးစေစ ်
အား ထိေ်းချုပ်မခင်းသည် စစ်ရကာင်စီ၏ အားရကာင်းသည့် ဖိနှိပ်မှုပုံစံေစ်ခုမဖစ်သည်။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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ေူးပလာယာခရိုင်၊ ရကာေရိ(ရကာ့ကရိေ်)ပမို့ေယ်၊ င်္ဝ---ရကျးရွာအုပ်စု၊ ေရ---ရကျးရွာမှ ရော်အဟ---က 
မေလ်အရစာပိငု်းေငွ ်အစိုးရအရေမဖင့ ်မကကာခဏဆိသုလိ ုဖေု်းလိငု်းများအားမဖေရ်ောကရ်ကကာင်းနငှ့ ်ဆန္ဒမပမှု 
နငှ့ပ်ေသ်ကသ်ည့ ်သေင်းအချကအ်လကမ်ျားကိ ုမပညသ်မူျားမသရိစရေ ်ေားမမစမ်ခင်းေိုက့ိ ုမပုလပုရ်လရ့ှသိည ်
ဟု ေင်မပခဲ့သည်။ သေင်းအချက်အလက်မရရှိရစရေ်အေွက် စစ်ရကာင်စီမှ ၎င်းေို့၏ ပင်္ိုလ်ေုစရလာင်းအား 
လာရရာက်မဖုေ်သိမ်းသွားရကကာင်းနှင့် အင်ောေက်မဖေ်ရောက်မှုများလည်း မပုလုပ်ရကကာင်း ဘီးလင်းပမို့မှ 
ရမာင်ဘ---က ေင်မပခဲ့သည်။ မူရကော်ခရိုင်၊ ဘူးသိုပမို့ေယ်၊ မယ်ကရလာရကျးရွာအုပ်စု၊ မယ်ေရိုရကျးရွာနှင့် 
ဘားအခံရိငု၊် ေရေးဆား(ေဘူး)ပမို့ေယ၊် ထိုရ့ကာက်ိုးရကျးရွာအပုစ်၊ု ေဝေဲါရကျးရွာများမလှည်း အငေ်ာေကမ်ဖေ ်
ရောက်မှုများနှင့် ပေ်သက်ပပီးေင်မပခဲ့သည်။ ဆက်သွယ်ရရးများအား မဖေ်ရောက်မခင်းသည် အထူးသမဖင့် 
ရကျးလကရ်ေသရှ ိမပညသ်မူျားအရေမဖင့ ်အရရးကကီးရသာသေင်းအချကအ်လကမ်ျား ဖေု်းမေှဆင့ ်သေင်းအချက ်
အလက်ရရှိရေ် များစွာသက်ရရာက်မှုရှိသည်။ ဘားအံခရိုင်၊ ောကရယ်(ပိုင်ကျုံ)ပမို့ေယ်၊ ဖင်္ျ---ရကျးရွာမှ 
ရစာဘဘ---က “ေစ်ရယာက်ေဲ့ေစ်ရယာက် ဆက်သွယ်လို့မရရော့ဘူး။ ေကယ်လို့ ေခုခုမဖစ်ခဲ့ရင်လည်း 
အချင်းချင်းဆက်သွယ်လို့မရဘူး။” အာဏာသိမ်းမှုအရစာပိုင်းေွင် အင်ောေက်လိုင်းများအား ကေ့်သေ်မဖေ် 
ရောကထ်ားမခင်းမရှရိပ။ ရေက်ေုပ်မို့ေငွ ်မအ---၏ေငမ်ပချကအ်ရ အငေ်ာေကလ်ိငု်းများအား ဧပပလီအရစာပိငု်း 
ေငွ ်မဖေရ်ောကခ်ဲသ့ည။် အစိုးရမအှငေ်ာေကလ်ိငု်းများအား ကေ့သ်ေသ်ည့အ်ခါ သိုမ့ဟေု ်ပေိလ်ိကုသ်ည့အ်ခါ 
ေငွ ်ရကျာင်းသားများအရေမဖင့ ်အေွလ်ိငု်းမေှဆင့ ်ပညာမသငယ်နူိငုရ်ောရ့ကကာင်း ရေက်ေုပ်မို့မရှကျာင်းသေူစဦ်း 
ကရမပာသည်။

စစ်ရကာင်စီမှ လူမှုကွေ်ယက်မီေီယာများမှေဆင့် သေင်းအချက်အလက်များ ရရှိနိုင်မခင်းကိုလည်း ကေ့်သေ်ခဲ့ 
သည။် စစရ်ကာငစ်မီ ှ“သေင်းမှားများ” ကိ ုေငမ်ပမခင်းနငှ့ပ်ေသ်က၍် ေူးပလာယာခရိငု၊် ရကာေရ(ိရကာက့ရေိ)် 
ပမို့ေယ၊် အအ---ရကျးရွာအပုစ်၊ု အအ---ရကျးရွာမ ှရောအ်ရ---က “စစအ်စိုးရက ေချ ို ့ဖေု်းလိငု်းရေ၊ွ ဆိရုယှမ် ီ
ေယီာေဲ့ အငေ်ာေကရ်ေမွဖေလ်ိကုေ်ယ။် […]ကျွေ်မေိုက့ သေင်းကိ ုအစိုးရရဲ့ေဗီလီိငု်းကရေပ ဲကကည့ရ်ေယ။် 
ေါရကကာင့် ကျွေ်မေို့သေင်းမှေ်မရခဲ့ဘူး။” ဟု ရမပာမပခဲ့သည်။ အမခားရသာ ရမးခွေ်းရမဖကကားသူေစ်ဦးက “စစ် 
ရကာငစ်ကီ မမေမ်ာအ့သမံှာ လရူလးသေ်းရလာက ်သေူိုက့ိရုထာကခ်ေံယလ်ို ့ရကကညာေယ။် ေါရပမယ့ ်ကျွေရ်ော ်
ကရော့ ေါကိုသရဘာမေူဘူး။ လူအရယာက်ရလးသေ်းရောင် သူေို့ကိုရထာက်ခံေယ်ဆိုော မမဖစ်နိုင်ဘူး။” 
ဟု ထပ်ရလာင်းရမပာမပခဲ့သည်။

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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အခန်း (၆) နအာင်ပမင်မှုပန်းတိုင်သို့နရှ့ဆက်နပခလှမ်းပခင်း

 (က) ေီပွဲမှာငါေို့နိုင်ရမည်

ဆန္ဒမပပွဲအစပိုင်းေွင် လူထုအင်အားနှင့်လှုပ်ရှားမှုအရပါ် ယုံကကည်စိေ်ချမှုမှာ အားရကာင်းရသာ်လည်း အသက် 
ရပါင်းများစွာစရေးထားပပီးရကကာင်း သေမိပုမ၍ိ ဤရောလ်ေှရ်ရးေငွ ်အနိငုရ်ရှရိေအ်ေကွ ်မညသ်ည့အ်ရာများ 
စွေ့်လွှေ်ရပးဆပ်ရမည်ကို ေားလည်သိရှိရေ် အရရးကကီးသည်။ ဘီးလင်းပမို့မှ ရေ့စားအလုပ်သမားေစ်ဦးက 
“လူရေွအများကကီး မရသသင့်ပဲေဲ့ သူေို့အသက်ရေွကို စရေးခဲ့ရေယ်။ ေီဆန္ဒမပပွဲရေွက ၈၈၈၈ အုံကကမှု155 ေဲ့ 
စာရင်ပငိမ်းချမ်းေယ်လို့ ဆိုရရပမယ့် လူရေွအများကကီးက သူေို့အသက်ရေွကို စရေးခဲ့ရေယ်။ ေီလူရေွမှာ 
လည်း မိသားစုရေွရှိေယ်။”

အချ ို ့မပည်သူလူထုများအေွက် ဤဆုံးရှုံးမှုများသည် ဆက်လက်ေိုက်ပွဲဝင်ရေ်အေွက် အရကကာင်းရင်းေစ်ရပ် 
မဖစ်လာသည်။ ဘားအံခရိုင်မှ အစိုးရဝေ်ထမ်းေစ်ဦးက “ရသဆုံးသွားေဲ့လူရေွရဲ့မိသားစုရေွ၊ ရမာင်နှမရေွေဲ့ 
မဘိရေအွေကွ ်စေ်ိမရကာင်းစရာပ။ဲ ေါရကကာင့ ်အသကရ်ငှက်ျေ်ရစေ်ဲလ့ရူေအွရေေဲ့ ေမီိကုရရစအီေကွ ်ဆက ်
လကေ်ိကုပ်ွဝဲငဖ်ို ့အ ရရးကကီးေယ။် ေါမသှာ ရအာငမ်မငမ်ှုရလမိ့မ်ယ။်” အမခားရမးခေွ်းရမဖကကားသေူစဦ်းက ဆက ်
လကေ်ိကုပ်ွဝဲငမ်ခင်းမရှရိောပ့ါက မဖစရ်ပါ်လာမည့ ်အကျ ိုးဆကမ်ျားကိ ုအရလးရပးရဖာမ်ပခဲသ့ည။် “မမေမ်ာနိငုင် ံ
မှာ လူရေွအများကကီးရသဆုံးခဲ့ရပပီးပပီ။ ေါရကကာင့် ကျွေ်ရော်ေို့အရေေဲ့ ရသရမှာရကကာက်မရေသင့်ဘူး။ ေီအချေိ် 
ရသဖိုရ့ကကာကရ်ေပပီးရော ့(စစအ်ာဏာရငှက်ိ)ု ဘာမမှလပုဘ်ူးဆိရုင ်ကျွေရ်ောေ်ိုဘ့ဝရေ ွထာဝရရသသွားရလမိ့ ်
မယ်။ ကျွေ်ရော်ေို့သားရေွသမီးရေွေဲ့ သူေို့ရဲ့ကရလးရေွ ကျွေ်ရော်ေို့ အောင်္ေ်မျ ိုးဆက်သစ်ရေွရဲ့ဘဝ 
ရေ ွရသသွားလမိ့မ်ယ။် သေူိုဘ့ဝရေရွသမှာကိ ုကျွေရ်ောေ်ိုမ့လိလုားဘူး။ ေါရကကာင့ ်ကျွေရ်ောေ်ိုေ့ေန်ိငုသ် 
ရလာက် ေိုက်ပွဲဝင်ရမယ်။”156

အရစာပိငု်းကာလများေငွ ်ရနဦွးရောလ်ေှရ်ရး ရအာငမ်မငမ်ညဟ်ယုုကံကညခ်ျကအ်မပည့ရ်ှရိသာလ်ည်း ေိကုပ်ွအဲား 
မညသ်ိုဆ့ကရ်မညဟ်သူည့ ်အမမငအ်ရပါ်ေငွ ်ကွမဲပားမှုများရှလိာခဲသ့ည။် အများ၏အမမငေ်ငွ ်စစအ်စိုးရနငှ့ ်ရစစ့ပ ်
ညှိနှိုင်းပပီး နိုင်ငံရရးအရအရမဖရှာရေ်မှာ မမဖစ်နိုင်ပါ။ ဘားအံခရိုင်၊ လူပလယ်ပမို့ေယ်မှ ေက္ကသိုလ်ရကျာင်းသား 
ေစဦ်းက “ရစစ့ပည်ှနိှိုင်းမခင်းဆိေုာ အရှုံးရပးလိကုမ်ခင်းေမျ ိုးပ။ဲ ပပီးရော ့ကျွေရ်ောေ်ိုက့ိ ုရောကေ်ကကမိထ်ပ ်
ပပီး ဖနိှပိခ်ငွ့ရ်ပးလိကုေ်ာပ။ဲ” ဟ ုရမပာခဲသ့ည။် ၎င်းအရေမဖင့ ်“ေကယလ်ို ့ကျွေရ်ောေ်ိုမ့ှာ သေူိုေ့ဲ့ညှနိှိုင်းရမယ့ ်
လမ်းရကကာင်းရှိရင်ရော့ မပည်သူရေွဘက်ကရေ ညှိနှိုင်းလို့ရေယ်။ ေါရပမယ့် သူေို့က ကျွေ်ရော်ေို့ကိုသေ်ခဲ့ 
ေယ်။ ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်ခဲ့ေယ်။ ေါရကကာင့် မပည်သူရေွအရေေဲ့ သူေို့ေဲ့ညှိနှိုင်းဖို့ဆိုောက ခက်လိမ့်မယ်။ ကျွေ် 
ရောက်ရော ့ေလီိပုမဲမငေ်ယ။် ကျွေရ်ောအ်ရေေဲ့ မပညသ်အူများစကု ေအီယအူဆကိ ုမကကိုကဘ်ူးလိုထ့ငေ်ယ။် 
ကျွေ်ရော်လည်း အဲ့ေါကိုမလိုချင်ဘူး။” မပည်သူအများစု၏ဆန္ဒမှာ စစ်ေပ်အရေမဖင့် ၎င်းေို့စိေ်ဆန္ဒအရလျာက် 
အရပ်သားအစိုးရအား အာဏာမပေ်လည်လွှဲအပ်ရပးရမည်မဖစ်ရသာ်လည်း ဤကဲ့သို့မဖစ်လာမည်မဟုေ်ရကကာင်း 
ကို ရသချာသိရှိေားလည်ထားပါသည်။

မပည်သူများအရေမဖင့် ရစ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုသည် ၎င်းေို့အေွက် အကျ ိုးရှိမည်မဟုေ်ရကကာင်း သိရှိထားရသာ်လည်း 
အချ ို ့လမူျားက ပငမိ်းချမ်းမခင်းမဖင့ ်အရမဖရှာနိငုသ်ညဟ် ုယုကံကညလ်ျကရ်ှရိေရသးသည။် ေူးပလာယာခရိငုမ် ှKWO 
ဝေထ်မ်းေစဦ်းက KNU အား ဤသိုေ့ိကုေ်ေွ်းလှုံ့ရဆာခ်ဲသ့ည။် “စည်းလုံးမှုရှဖိိုေ့ဲ့ ေမီပဿောရေကွိ ုပငမိ်းချမ်းေဲ ့
ေည်းေဲ့ အရမဖရှာရမယ်။ ပငိမ်းချမ်းမှုသာရှိမယ်ဆိုရင် မပည်သူရေွလည်း စည်းစည်းလုံးလုံးေဲ့ရေနိုင်မယ်။”

155 ၈၈၈၈ အရရးရောပ်ုသံည ်၁၉၈၈ ခနုစှေ်ငွ ်ရေဝင်း၏ စစအ်ပုခ်ျုပရ်ရးကိ ုဆေ့က်ျငသ်ည့ ်ရကျာင်းသားများ ဆကေ်ိကုဦ်းရဆာငခ်ဲသ့ည့ ်
ဆန္ဒမပပွဲမဖစ်သည်။

156 KHRG မှ မကကာခင်ထုေ်ရဝရော့မည့် အစီရင်ခံစာ “We Will Win this Fight” ေွင် ကကည့်ပါ။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 

111111



လူအများစုမှရကာင်းမွေ်စွာ အစီအစဉ်ချထားရသာ မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရရးေည်းလမ်းများအမပင် မပည်သူ့ကာ 
ကယွရ်ရးေပ(်PDF)157 နငှ့ ်ေိငု်းရင်းသားလကေ်ကက်ိငုအ်ဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးရပါင်းမှုမဖင့ ်ထရိရာကသ်ည့ ်ထိုးစစ ်
များမပုလပုရ်ေလ်ိအုပရ်ကကာင်း ရမပာမပခဲသ့ည။် “သေူိုေ့ဲ့ရငဆ်ိငုေ်ဲအ့ခါမှာ ရစစ့ပည်ှနိှိုင်းရရးက ဘယလ်ိမုအှလပု ်
မဖစ်မှာမဟုေ်ဘူး။” ဟု ဘားအံခရိုင်မှရွာသားေစ်ဦးက ရမပာခဲ့သည်။ “သူေို့ေဲ့ရစ့စပ်ညှိနှိုင်းရင်ရောင် သူေို့က 
သူေို့ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုပဲ ရရွးလိမ့်မယ်။ သူေို့ရသေဲ့အထိ ကျွေ်ရော်ေို့ေိုက်သွားရမှာမဖစ်ေယ်။” ကျေ်းမာရရးဝေ် 
ထမ်းေစဦ်းက မလုခံခုမံှုများပိမုိေုိုးမမင့လ်ာမှုနငှ့ပ်ေသ်က၍် စိုးရမိရ်ကကာင်း ရဖာမ်ပခဲသ့ည။် “ကျွေရ်ောရ်ွာမှာရှေိဲ ့
လူငယ်ရေွအရေေဲ့ စစ်ရကာင်စီရဲ့ေိုက်ခိုက်မှုကရေ သူေို့ကိုယ်သူေို့ကာကွယ်ဖို့အေွက် ေည်းဗျူဟာလိုအပ် 
ေယ။်” အချ ို ့လမူျားမ ှအရသးစေိအ်ချကအ်လကက်ိ ုရဖာမ်ပမခင်းမရှပိ ဲ“မမိကိိယုက်ိကုာကယွရ်ေ”် ရလက့ျင့ရ်ရး 
သင်ေေ်းများကို ရှာရဖွလျက်ရှိရကကာင်း KHRG မှသေင်းရခဲ့သည်။

KHRG မ ှရေွ့ဆုရံမးမမေ်းခဲသ့အူများစမုှာ ဆန္ဒမပပွမဲျားေငွ ်ပါဝငသ်မူျားနငှ့ ်CDM လှုပရ်ှားမှုေငွ ်ပါဝငလ်ာသမူျား 
မဖစသ်ည့အ်ေကွ ်၎င်းေိုရ့ပးသည့ ်အကကမံပုချကမ်ျားနငှ့ ်ရမျှာလ်င့ခ်ျကမ်ျားမှာ အောင်္ေေ်ငွ ်ပိမုိစုည်းလုံးမှုရှရိစ 
ရေ ်မဖစသ်ည။် ဥပမာအားမဖင့ ်အများစကု ေိကုပ်ွကဲိဆုုံးသညအ်ထ ိဆကလ်ကေ်ိကုရ်ေ ်အရလးထားရမပာသကဲသ့ို ့
အစိုးရဝေ်ထမ်းများအရေမဖင့် CDM လှုပ်ရှားမှုေွင် ပါဝင်လာရေ်လိုအပ်ရကကာင်းကိုလည်း ရမပာကကသည်။

ဘားအပံမို့မပင ်ရကျးရွာေစရ်ွာမ ှသားဖွားဆရာမေစဦ်းက “လေူိငု်းပါဝငလ်ာရငရ်ော ့နိငုင်ရံဲ့ေကီပရ်ဘးလည်း 
မမေ်မမေ်အဆုံး သေ်သွားလိမ့်မယ်။ ကျွေ်မအရေေဲ့ လူငယ်ရေွရကာ လူကကီးရေွအားလုံးကိုပါ ေရားမျှေမှုေဲ့ 
ေရားမမျှေမှုရဲ့အဓပိ္ပါယက်ိ ုသရိစချငေ်ယ။် CDM မှာပါေဲလ့ရူေကွိလုည်း အဆုံးထပိါကကဖို ့အကကမံပုလိေုယ။် 
လေူိငု်းမှာ အခကအ်ခရဲှေိာကိ ုေားလညေ်ယ။် ဘယလ်ိပုမဲဖစမ်ဖစ ်ကျွေမ်အရေေဲ့ လရူေအွားလုံးကိ ု[အခကအ်ခ ဲ
ကို] ေီအချေိ်ေိုရလးအေွင်းမှာ ရင်ဆိုင်လိုက်ပပီးရော့ CDM မှာ ဆက်ပါရစချင်ေယ်။”

ဤအချက်ကို ေက္ကသိုလ်ရကျာင်းသားအများစုကလည်း ရဖာ်မပကကသည်။ ဘားအံခရိုင်၊ ေရေးဆား(ေဘူး)ပမို့ 
ေယ၊် င်္ဌ---ရကျးရွာအပုစ်၊ု ဖင်္---ရကျးရွာမ ှရောအ်ဌ---က “လေူိငု်းသာ CDM ဝငမ်ယဆ်ိရုင ်မမေမ်ာစစေ်ပလ်ည်း 
နိငုင်ကံိအုပုခ်ျုပန်ိငုမ်ှာမဟေုဘ်။ူ သေူိုရ့ေကွျရှုံးသွားလမိ့မ်ယ။် ေါရကကာင့ ်လေူိငု်း CDM မှာပါဖို ့ရမျှာလ်င့ေ်ယ။် 
ကျွေ်မေို့ဆန္ဒမပကကေယ်။ ပပီးရော့ သူေို့ရဲ့အလုပ်ဟာ စစ်ရကာင်စီအရပါ်သက်ရရာက်မှုရှိေယ်လို့ သူေို့ကို 
CDM မှာပါဝင်ဖို့ အားရပးေိုက်ေွေ်းေယ်။ စစ်ရကာင်စီကိုမဖုေ်ချဖို့အေွက် CDM က အထိရရာက်ဆုံးပဲ။”

CDM ဆကလ်ကလ်ပုရ်ဆာငရ်ေ ်လိအုပရ်သာလ်ည်း ဆန္ဒမပသမူျားအရပါ် အကကမ်းဖကမ်ှုများရကကာင့ ်ဆန္ဒမပပွမဲျား 
အား ရပေ်ေ့သ်င့သ်ညဟ် ုခစံားရရကကာင်း အမခားေက္ကသိလုရ်ကျာင်းသားေစဦ်းက ရမပာမပခဲသ့ည။် ဆန္ဒမပပွရဲေ ွ
က အလုပ်မမဖစ်ရော့ဘူးလို့ ကျွေ်မမမင်ေယ်။ ကျွေ်မေို့ ေေ်နိုင်သရလာက် အစွမ်းကုေ်လုပ်ပပီးပပီ။ ကျွေ်မေို့ရဲ့ 
အသံရေွလည်း ကကားသင့်သရလာက် ကကားပပီးပပီ။ ေစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိေဲ့ လူရေွကလည်း ကျွေ်ရော်ေို့အသံကို 
ကကားပပီးပပီ။ ကျွေ်မေို့ ေါကိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင် ရသဖို့အေွက် ရောင်းဆိုရေသလိုမဖစ်မယ်။ သူေို့အေွက်ရသ 
မယ့်အစား မပေ်ေိုက်ောက ပိုရကာင်းေယ်။ ကျွေ်မလိုချင်ောကရော့ ေီအချေိ်ဟာ ေည်းဗျူဟာရေွကိုရမပာင်း 
ရမယ့်အချေိ်မဖစ်ေယ်။ အဲ့ေီေည်းလမ်းကို သုံးစရာမလိုရော့ဘူး။”

157 မပညသ်ူ့ကာကယွရ်ရးေပဖ်ွဲ့(PDF)သည ်လကေ်ကက်ိငုရ်ောငလ်ေှရ်ရးေစခ်မုဖစပ်ပီး နိငုင်အံနှံအ့မပားေငွ ်လွှေလ်ပစ်ွာ ဖွဲ့စည်းေည ်
ရထာငထ်ားသည့ ်ရေသခမံပညသ်ူ့စစမ်ျားမဖစသ်ည။် ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ရဖရဖာဝ်ါရလီ(၁)ရကရ်ေ့ စစအ်ာဏာသမိ်းမခင်းနငှ့ ်စစအ်ာဏာရငှ၏် 
ဆက်ေိုက် ရက်စက်ကကမ်းကကုပ်ရသာအကကမ်းဖက်လုပ်ရပ်များရကကာင့် ထိုအဖွဲ့၏အများစုသည် မမေ်မာနိုင်ငံ၏ ေရားဝင်အစိုးရဟု 
အခိုင်အမာဆိုထားသည့် အမျ ိုးသားညီညွှေ်ရရးအစိုးရ(NUG)နှင့် စေင်ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်လာကကပပီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရမလ (၅)ရက် 
ရေ့ေငွ ်အမျ ိုးသားညညီွှေရ်ရးအဖွဲ့(NUG)မ ှအောင်္ေဖ်ကေ်ရယအ်ေကွရ်ရှးရှုရေအ်ေကွ ်မပညသ်ူ့ကာကယွရ်ရးေပဖ်ွဲ့ (PDF) များ 
အား ေရားဝင်သေ်မှေ်ရပးခဲ့သည်။
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 (ခ) ဖယ်ေရယ်စေစ်အေွက်စည်းလုံးညီညွေ်မှုရယူမခင်း

လအူများစကု စစအ်ာဏာရငှအ်ားမဖုေခ်ျရေအ်ေကွ ်စည်းလုံးညညီေွမ်ှုလိအုပရ်ကကာင်း ရမပာသည။် ဘားအပံမို့မ ှ
ကျေ်းမာရရးဝေ်ထမ်းေစ်ဦးက “လူေစ်ရယာက်ေည်းေဲ့ရော့ ရမဖရှင်းနိုင်မှာမဟုေ်ဘူး။ အုပ်ချုပ်ရရးဌာေက 
အပုခ်ျုပရ်ရးရခါင်းရဆာငအ်ားလုံးေဲ့ မပညသ်အူားလုံး ေမီပဿောကိရုမဖရငှ်းဖိုအ့ေကွ ်စည်းလုံးညညီေွပ်ပီး အေေူ 
က ွလကေ်ွလဲပုရ်ဆာငရ်မယ။်”  ေူးပလာယာခရိငုေ်ငွ ်အဓကိဆန္ဒမပရကကးရကကာသ်ေံစခ်မုှာ “ေိငု်းရင်းသားစည်းလုံး 
ညီညွေ်ရရး -ေို့အရရး” မဖစ်သည်။

မေူကွဲမပားသည့် မပည်သူလူထုများ၏ ဆန္ဒမပမှုများနှင့် မေူညီရသာေိုင်းရင်းသားများ၏ ရခါင်းရဆာင်မှုများအ 
ကကား စည်းလုံးညညီေွမ်ှုမရှမိခင်းရကကာင့ ်အချ ို ့မပညသ်မူျားမှာ စည်းလုံးညညီေွရ်ှရိေ ်ရောင်းဆိမုှုများမပုလပုလ်ာ 
ကကသည်။ ေက္ကသိုလ်ရကျာင်းသားေစ်ဦးက “စစ်ရကာင်စီက ရသွးခွဲဖို့အချက်ကို လိုက်ရှာရေော။ ေကယ်လို့ 
ကျွေရ်ောေ်ိုရ့သွးကွသဲွားရင ်ကျွေရ်ောေ်ိုရ့ှုံးပပ။ီ ကျွေရ်ောေ်ိုရ့ဲ့ ကရင်ေ့ပမ်ရောအ်ေကွက်လည်း အေေူပူ။ဲ 
အရင်ကဆို ကျွေ်ရော်ေို့မှာ စစ်ေပ်ေခုေည်းရှိေယ်။ အခုရော့ လက်ေက်ကိုင်အဖွဲ့ရေွအများကကီးကွဲသွား 
ေယ်။ သူေို့က ကျွေ်ရော်ေို့ကိုခွဲလိုက်ရော့ ကျွေ်ရော်ေို့ရဲ့ေပ်ရေွက အားေည်းလာေယ်။ သူေို့မှာရသွးခွဲ 
ေဲ့ေည်းဗျူဟာေခုပဲရှိေယ်။ သူေို့ေါကိုလုပ်နိုင်ရင် ကျွေ်ရော်ေို့ကိုနိုင်ပပီ။ ကျွေ်ရော်ေို့အများကကီးခံစားလာရ 
ေဲ့အေွက် ေါကိုသင်ခေ်းစာယူဖို့လိုေယ်။ ကျွေ်ရော်ရမပာချင်ောကရော့ စည်းလုံးမှုရှိဖို့ပဲ။ ကျွေ်ရော်ေို့ေစ် 
ရယာကေ်ဲ့ေစရ်ယာက ်မကကိုကရ်ငရ်ောင ်ေါကိစုေိထ်မဲှာသမိ်းထားရမယ။် ဘာရကကာင့လ်ဆဲိရုော ့ကျွေရ်ောေ်ို ့
ရဲ့ဆန္ဒကဘာလဲဆိုောကို သိဖို့လိုေယ်။ ကျွေ်ရော်ေို့ရဲ့ပေ်းေိုင်ကို ဦးေည်ဖို့လိုေယ်။”

ေိုင်းရင်းသားလူေည်းစုများ၏ အခွင့်အရရးနှင့် ေေ်းေူညီမျှမှုရရှိနိုင်ရေ် ေစ်ခုေည်းရသာေည်းလမ်းမဖစ်သည့် 
ဖယေ်ရယေ်မီိကုရရစအီား လိအုပရ်ကကာင်းကိ ုလအူများအမပားရဖာမ်ပခဲပ့ပီး အရပဖ်ကအ်ဖွဲ့အစည်းမ ှဝေထ်မ်းေစဦ်း 
က အဓိကအချက်မှာ ေီမိုကရရစီလမ်းရကကာင်းသို့ မပေ်သွားရေ်သာမဟုေ်ရကကာင်းနှင့် ဖယ်ေရယ်ေီမိုကရရစီစေစ် 
ထရူထာငရ်ေမ်ဖစရ်ကကာင်း ရဖာမ်ပခဲက့ကသည။် ဘေိ-်ထားဝယခ်ရိငု၊် ေရောသရ(ိေေသဂာရ)ီပမို့ေယမ် ှကရငလ်ယ ်
သမားေစ်ဦးက ဖယ်ေရယ်စေစ်ဆိုသည်မှာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့် ေေ်းေူအခွင့်အရရးများပါဝင်ရကကာင်း 
အဓပိ္ပါယဖ်ငွ့ဆ်ိခုဲသ့ည။် “ေိငု်းရင်းသားရေ ွကိယုပ်ိငုအ်ပုခ်ျုပခ်ငွ့ရ်ဖို၊့ ကိယုပ်ိငုအ်ပုခ်ျုပရ်ရးစေစေ်ဲ့ ေေ်းေအူခငွ့ ်
အလမ်းရေွရဖို့ ကျွေ်ရော်ေို့လိုလားေယ်။ ေါက ဖယ်ေရယ်စေစ်ရဲ့ အနှစ်သာရပဲ။” ေူးပလာယာခရိုင်မှ KECD 
မှဆရာမေစ်ဦးလည်း ဤအချက်ကို ထပ်မံရဖာ်မပခဲ့သည်။ “ကျွေ်မအရေေဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ အာဏာရှင်စေစ်ကရေ 
လွှေရ်မမာကဖ်ို၊့ စစမ်ေှေ်ဲဖ့ယေ်ရယေ်မီိကုရရစရီဖိုေ့ဲ့ ေိငု်းရင်းသားလေူည်းစရုေအွရေေဲ့ ေေ်းေအူခငွ့အ်ရရးရဖို ့
ဆန္ဒမပေယ်။ ကျွေ်မေို့ေီနိုင်ငံမှာ ရေထိုင်ရေဲ့အချေိ်မှာ ေေ်းေူအခွင့်အရရးမရဘူးဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မမေ်မာ 
နိုင်ငံသားလို့ သေ်မှေ်ဖို့ အရကကာင်းမရှိဘူး။”

 (င်္) ရကျးလက်ရေသမပည်သူများ၏အမမင်များနှင့်လူေည်းစုများ၏အသံများ

KHRG ၏ ရောကဆ်ုံးရသေင်းအချကအ်လကမ်ျားအရ ပဋပိက္ခရေသများေငွရ်ေထိငုသ်ည့ ်မပညသ်မူျားအရေမဖင့ ်
အာဏာသမိ်းပပီး အရစာပိငု်းကာလများေငွ ်ရေရပရ်ရှေရ့မပာင်းရေထိငုမ်ှုနငှ့ ်အမခားရသာမလုခံခုမံှုများကိ ုကကုရံေွ့ 
ခံစားကကရသည်။ ထို့အေွက်ရကကာင့် ၎င်းေို့၏အသံများအား အထူးသမဖင့် ပမို့မပဆန္ဒမပပွဲများေွင် ရဖာ်မပခံရမခင်း 
ေည်းပါးသည။် ရမးခေွ်းရမဖကကားသအူချ ို ့က ရကျးလကရ်ေသရှ ိရွာသားများကကုရံေွ့ရသည့ ်အာဏာသမိ်းမှုသည ်
ပမို့မပရေသများေွင် ရေထိုင်သူများကကုံရေွ့ရသည့် အာဏာသိမ်းမှုနှင့် ကွဲမပားရကကာင်းမီးရမာင်းထိုးမပခဲ့သည်။

ဘိေ်-ထားဝယ်ခရိုင်၊ လယ်ေိုစိုးပမို့ေယ်၊ ဖယ---ရကျးရွာအုပ်စုမှ (လူမှုရရးဝေ်ထမ်း) ရွာသားေစ်ဦးက အထူးသ 
မဖင့ ်ဆန္ဒမပပွမဲျားေငွ ်ေကက်ကစွာမပါဝငန်ိငုရ်သာ ရကျးလကရ်ေသရှရိွာသားများ၏ ေေု့မ်ပေမ်ှုများကိ ုေားလညရ်ေ ်

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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လိအုပရ်ကကာင်း ရမပာမပခဲသ့ည။် “ေပမ်ရောက် ကျွေရ်ောေ်ိုက့ရငလ်မူျ ိုးရေကွိ ုနစှရ်ပါင်းများစွာ ဖနိှပိခ်ဲေ့ယ။် 
ကျွေရ်ောေ်ို ့ရေရပရ်ရှေရ့မပာင်းရေထိငုသ်ရူေဟွာ ေမခားနိငုင်မံှာ ေကု္ခသညအ်မဖစေ်ဲ့ ရေလာရေယ။် ကျွေရ်ောေ်ို ့
ထိုင်းနိုင်ငံကို ရမပးေဲ့အချေိ်မှာ ထိုင်းအာဏာပိုင်ရေွက လက်မခံဘူး။ မမေ်မာနိုင်ငံထဲမှာရေမပေ်ရော့ ကျွေ်ရော် 
ေို့မှာ ရမမမရှိဘူး။ ေါက ကျွေ်ရော်ေို့ကကုံရေွ့ရေရေဲ့ ဘဝပဲ။ ဆန္ဒမပပွဲမှာပါရဲေဲ့သူရေွက ဆန္ဒမပပွဲရေွမှာပါကက 
ေယ်။ ရကကာက်ေဲ့သူရေွကရော့ ပုေ်းရေရေယ်။ သူေို့ကို ကျွေ်ရော်ေို့ ကူညီပံ့ပိုးရပးဖို့လိုေယ်။”

လကရ်ှရိေက်ေုေ်ငွ ်ရေထိငုလ်ျကရ်ှရိသာ သရံောငပ်မို့ေယမ် ှရွာသားေစဦ်းကလည်း ရကျးလကန်ငှ့ပ်မို့မပရှမိပည ်
သမူျားအရေမဖင့ ်စစအ်ာဏာရငှစ်ေစက်ိ ုမလိလုားရသာလ်ည်း ၎င်းေိုအ့ရေမဖင့ ်မေကူွမဲပားသည့ ်စစေ်ပအ်ပုခ်ျုပ ်
မှုစေစ်များကို ကကုံရေွ့ရရကကာင်း ရဖာ်မပခဲ့သည်။ “ကျွေ်ရော်ေို့ စစ်ေပ်အုပ်ချုပ်မှုရအာက်မှာ ရေခဲ့ဘူးေယ်။ 
ေါကဘယ်လိုမျ ိုးလဲဆိုော လူေိုင်းသိပါေယ်။ အထူးသမဖင့် ေိုင်းရင်းသားရေွေဲ့ ရကျးလက်ရေသမှာရေကကေဲ့ 
သရူေရွပါ။့ ကျွေရ်ောေ်ိုအ့များကကီး ခစံားခဲရ့ေယ။် ပမို့ရပါ်မှာရေေဲလ့ရူေ ွဘယလ်ိကုကုရံေွ့ရလ ဲကျွေရ်ောေ်ို ့
မသိဘူး။ ကျွေ်ရော်ရေ်ကုေ်ကို ရမပာင်းရေရော့ သူေို့ရေွ စစ်ေပ်အုပ်ချုပ်မှုရအာက်မှာ ဘယ်လိုကကုံရေွ့ခံစား 
ရလဆဲိေုာကိ ုသလိာရေယ။် ကျွေရ်ောေ်ိုေ့ဲ့ ရကျးလကရ်ေသေဲ့မေရူပမယ့ ်သေူိုလ့ည်း အခကအ်ခရဲေရွှေိယ။် 
ေါရကကာင့သ်ေူိုလ့ည်း စစအ်ာဏာရငှစ်ေစက်ိ ုမလိခုျငရ်ောဘ့ူး။ ပမို့မပရကာ ရကျးရွာမှာရေေဲလ့ရူေရွကာ အများ 
စုက စစ်အုပ်ချုပ်မှုရအာက်မှာ မရေချင်ကကရော့ဘူး။”

စစအ်ာဏာသမိ်းမှုသည ်ေိငု်းရင်းသားလေူည်းစမုျားအရပါ် စစေ်ပ၏်ရကစ်ကက်ကမ်းကကုေမ်ှုကိ ုအချ ို ့မပညသ်မူျား 
မ ှသမိမငရ်စသည်အ့မပင ်စစေ်ပမ်ကှျူးလေွသ်ည့ ်အကကမ်းဖကမ်ှုများ၏ ဆိုးရွားပုကံိလုည်း ပိမုိသုရိှေိားလညလ်ာရစ 
ပါသည။် CDM လှုပရ်ှားမှုေငွ ်ပါဝငပ်ပီးရောက ်ခလယလ်ွထီခူရိငုသ်ို ့ထကွရ်မပးလာသည့ ်ဧရာဝေေီိငု်း၊ ရမမာင်းမမ 
ခရိုင်မှ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ဝေ်ထမ်းေစ်ဦးက “ေိုင်းရင်းသားရေွက ဖိနှိပ်ခံရေယ်။ ကျွေ်မေို့က ေါကို 
ကကားပကဲကားဖူးော။ ေကယ့လ်ကရ်ေွ့မှာရော ့သေူိုခ့စံားရောကိ ုေခါမမှရေွ့ဖူးဘူး။ ရမမမပေ့ရ်ေသမှာ လရူေ ွ
က အာဏာသမိ်းမှုကိ ုဆေ့က်ျငက်ကေဲအ့ခါမှာရော ့လရူေဘွယလ်ိ ုဖနိှပိခ်ရံလဆဲိေုာ ကိယုေ်ိငုရ်ေွ့လိကုရ်ေယ။် 
ကျွေရ်ောေ်ို ့ေါကိမုမငရ်ေဲအ့ခါ ေိငု်းရင်းသားရေအွရပါ် ကိယုခ်ျင်းစာလာေယ။် ေိငု်းရင်းသားရေ ွဘာရကကာင့ ်
လက်ေက်ကိုင်ရော်လှေ်ရရးလုပ်ရလဲဆိုော စပပီးေားလည်လာေယ်။”

ရကျးလက်ရေသရှိ ရွာသားများက အေိေ်ကာလနှင့် လက်ရှိဆက်လက်ကကုံရေွ့ရေရသည့် စစ်ေပ်၏အကကမ်း 
ဖက်မှုများအား လူေိုင်းကိုသေိရပးရေ် လိုအပ်ရကကာင်း အရလးထားရမပာခဲ့သည်။ ေူးပလာယာခရိုင်၊ ရကာေရိ 
(ရကာက့ရေိ)်ပမို့ေယ၊် ရသရ့ဘာဘိုးရကျးရွာအပုစ်၊ု အအ---ရကျးရွာမ ှရေ့စားအလပုသ်မားေစဦ်းက ဤသိုရ့မပာ 
သည်။ “အာဏာသိမ်းမှုက ပငိမ်းချမ်းရရးလုပ်ငေ်းစဉ်အေွက် ဆိုးကျ ိုးရေွရှိလာလိမ့်မယ်။ ဘာရကကာင့်လဲဆိုရင် 
အာဏာရငှစ်ေစဆ်ိေုာက အကကမ်းဖကမ်ှု၊ ဖျကစ်ီးမှုေဲ့ ချ ိုးရဖာကမ်ှုရေအွရပါ်မှာ အရမခခထံားေယ။် အာဏာရငှ ်
စေစ်မှာ ပငိမ်းချမ်းမှုေဲ့ ချစ်မခင်းရမေ္တာမရှိဘူး။ ကျွေ်ရော်ေို့ဘိုးဘွားလက်ထက်မှာ သူေို့လည်း ေီအကကမ်းဖက်မှု၊ 
ဖျက်စီးမှုေဲ့ ချ ိုးရဖာက်မှုကို ရေွ့ကကုံခံစားခဲ့ရေယ်။” “ကျွေ်ရော်ေို့အရေေဲ့ လူ့အခွင့်အရရးကို ရရှိခံစားရမခင်း 
မရှိရင် ကျွေ်ရော်ေို့ရဲ့ဘဝရေွ ေိုးေက်မှာမဟုေ်ဘူး။” ဟု ထပ်ရလာင်းရမပာခဲ့သည်။

ေူးသထူခရိုင်မှ လယ်သမားေစ်ဦးက ၎င်း၏အမမင်ကို ဤသို့ေင်မပခဲ့သည်။ “ေပ်မရော်က နှစ်ရပါင်းသုံးဆယ် 
ရလးဆယရ်လာက ်အာဏာရငှစ်ေစက်ိ ုကျင့သ်ုံးခဲေ့ယ။် ဘာရကကာင့လ်ဆဲိရုင ်ကျွေရ်ောေ်ို ့ကရငရ်ောလ်ေှရ်ရး 
က နစှရ်ပါင်း ၇၀ ရကျာပ်ပ။ီ သေူိုက့ မပညသ်ရူေအွကျ ိုးအေကွ ်ဘာမမှလပုဘ်ူး။ သေူိုအ့ကျ ိုးအေကွပ် ဲသေူိုလ့ပု ်
ကကေယ။် ရေသခရံွာသားရေဆွိေုာက သေူိုရ့ရှ့မှာ ေရိစိ္ဆာေရ်ေလွိပု။ဲ ေါရကကာင့ ်ကျွေရ်ောေ်ို ့သေူိုက့ိမုလိခုျင ်
ဘူး။ စစအ်ာဏာသမိ်းမှုကိ ုရောလ်ေှေ်ဲသ့ရူေအွေကွ ်ဝမ်းသာေယ။် သေူိုက့ိ ုကျွေရ်ောေ်ိုလ့ိအုပေ်ယ။် ကျွေ ်
ရောေ်ို့အရေေဲ့ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို မလိုချင်ဘူး။ ဘာရကကာင့်လဲဆိရုော့ စစေ်ပ်ရဲ့ အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ် 

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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ော၊ မပည်သူရေွအရပါ် အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှုကျူးလွေ်ော စေဲ့စစ်ေပ်ရဲ့ ဖိနှိပ်မှုရအာက်မှာ ကျွေ်ရော်ေို့ 
အရေေဲ့ နှစ်ရပါင်းများစွာ ရေလာပပီးပပီ။”

ရမးခေွ်းရမဖကကားသအူများစကု ရရှ့ဆကလ်ပုရ်ဆာငမ်ည့ ်အစအီစဉမ်ျားနငှ့ ်ေည်းဗျူဟာများေငွ ်လေူည်းစေုိငု်း 
ရင်းသားများ၏အသံကို ထည့်သွင်းရေ်လိုအပ်ရကကာင်း မီးရမာင်းထိုးမပခဲ့သည်။ ပမို့မပ NGO အဖွဲ့အစည်းေွင် 
အလုပ်လုပ်ရသာ အမျ ိုးသမီးေစ်ဦးက စစ်ေပ်၏ဖိနှိပ်မှုများအား ကကုံရေွ့ခံစားရသူများ၏ အသံများကို ေား 
ရထာင်နိုင်မည့် မပည်သူ့ရရးရာအစီအစဉ်များ လိုအပ်ရကကာင်း ရမပာခဲ့သည်။ “မပည်ရထာင်စုလွှေ်ရော်ကိုယ်စား 
မပုရကာမ်ေ[ီCRPH]158 အရေေဲ့ ေိငု်းရင်းသားလေူည်းစရုေရွဲ့အသကံိ ုေားမရထာငပ် ဲသေူိုဟ့ာသေူိုဆ့ုံးမဖေခ်ျက ်
ရေလွပုရ်ငရ်ော ့အန္တရာယမ်ျားေယ။် သေူိုရ့ေအွရေေဲ့ ဘယလ်ိအုရာရေကွိ ုအေလူကေ်ွလဲပုရ်ဆာငက်ကမလ ဲ
ဆိုောေဲ့ပေ်သက်ပပီး ရေွ့ဆုံရဆွးရနွးမှုအစည်းအရဝးရေွ လုပ်သင့်ေယ်။ ေိုင်းရင်းသားလူေည်းစုရေွက ေီ 
ရောလ်ေှရ်ရးမှာပါလာော နစှရ်ပါင်း ၇၀ ရကျာပ်ပ။ီ သေူိုမ့ှာ အရေွ့အကကုအံများကကီးရှေိယ။် သေူိုက့ေအီရေွ့ 
အကကုံရေွကိုသုံးပပီးရော့ သူေို့ရဲ့နိုင်ငံရရးခရီးစဉ်ကို ရရှ့ဆက်သင့်ေယ်။”

ဘီးလင်းပမို့မ ှရေ့စားအလပုသ်မားေစဦ်းက ေိငု်းရင်းသားလေူည်းစမုျား၏ အသမံျားကိ ုအရလးထားရေ ်လိအုပ ်
ရကကာင်းနငှ့ ်အရပသ်ားအစိုးရသစဖ်ွဲ့စည်းသည့အ်ခါေငွလ်ည်း ထည့သ်ငွ်းစဉ်းစားသင့သ်ည့ ်အယအူဆကိ ုထပမ် ံ
ရမပာခဲသ့ည။် “ဆိကုကပါစို၊့ အရပသ်ားအပုခ်ျုပမ်ှုစေစရ်ရင ်ေိငု်းရင်းသားလေူည်းစရုေကွိ ုချေထ်ားလို ့အဆငရ်မပမှာ 
မဟုေ်ဘူး။ ေိုင်းရင်းသားေိုင်းရဲ့ ရောင်းဆိုမှုရေွကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ေယ်။”

158 မပည်ရထာင်စုလွှေ်ရော်ကိုယ်စားမပုရကာ်မေီ(CRPH)သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီလ(၁)ရက်ရေ့ေွင် စစ်အာဏာသိမ်းပပီး မပည် 
ရထာင်စုလွှေ်ရော်ရေရာေွင် ေားမမစ်မခင်းခံရသည့် အမျ ိုးသားေီမိုကရရစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)၏ ရရွးရကာက်ေင်ရမမာက်ထားသည့် 
ဥပရေမပုရရးအဖွဲ့များမှ ဖွဲ့စည်းထားမခင်းမဖစ်သည်။ ဖွဲ့စည်းပပီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီ (၅)ရက်မှ လွှေ်ရော်အသွင်မဖစ်လှုပ်ရှားပပီး 
စစေ်ပန်ငှ့ ်လုခံခုရံရးေပမ်ျား၏လှုပရ်ှားမှုများကိ ုမပင်းထေစ်ွာရှုပခ်ျခဲက့ကသည။် မပညသ်မူျားအား အာဏာဖဆီေရ်ရး အကကမ်းမဖကလ်ှုပ ်
ရှားမှု (CDM)ေွင ်ပူးရပါင်းပါဝငရ်ေန်ငှ့ ်စစအ်ာဏာရငှမ်ျား၏ အမေိ ့်များအား မလိကုေ်ာရေ ်ေေွ်းအားရပးခဲသ့ည။် ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် မေ်လ 
(၃၁)ရကေ်ငွ ်ဖကေ်ရယေ်မီိကုရရစ ီပဋညိာဉစ်ာေမ်းအား ဖကေ်ရယေ်မီိကုရရစ ီမပညရ်ထာငစ်ေုညရ်ဆာကရ်ရး ကေဦးသရဘာေညူ ီ
ချက် အကကမ်းဖျင်းနှင့် ကကားမဖေ်ဖွဲ့စည်းပုံမပင်ဆင်ရရးများကို ပုံရဖာ်မပုလုပ်ခဲ့ကကသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ (၁၆)ရက်ရေ့ေွင် CRPH 
၏ ယာယီအစိုးရအဖွဲ့ကို ဖျက်သိမ်းပပီး ေစက(SAC)စစ်ေပ်၏ ဖမ်းဆီးထိေ်းသိမ်းထားဆဲမဖစ်ရသာ်လည်း ဦးဝင်းမမစ်အားသမ္မေ၊ 
ရေါ်ရအာငဆ်ေ်းစကုကညအ်ား နိငုင်ရံောအ်ေိငုပ်ငခ်ပံငု်္္ဂိုလအ်မဖစခ်ေ့အ်ပထ်ားပပီး အမျ ိုးသားညညီွှေရ်ရးအစိုးရအဖွဲ့ (NUG)ကိ ုဖွဲ့စည်းခဲ ့
ကကသည်။ ရောက်ထပ်သေင်းအချက်အလက်များအား CRPH မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ရအာက်ေိုဘာလေွင် ရောက်ဆုံးလက်ခံရရှိသည့် ဝဘ် 
ဆိုေ် https://crphmyanmar.org/ ေွင် ရှာရဖွနိုင်ပါသည်။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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နိဂုံး 

ဤအစရီငခ်စံာေငွ ်ရရးသားထားသကဲသ့ို ့အာဏာသမိ်းပပီးရောက ်ပထမရမခာကလ်အေငွ်း စစရ်ကာငစ်မီ ှမပည ်
သမူျားအရပါ် နိငုင်ံရ့ေသ်ကူဲသ့ို ့ဆကဆ်မံခင်းနငှ့ ်ဆေ့က်ျငဆ်န္ဒမပသမူျားအား ရချမှုေ်းမခင်းများရကကာင့ ်အကကမ်းဖက ်
မှုများ ကျယက်ျယမ်ပေ့မ်ပေ့မ်ဖစပ်ွားရစပပီး အသကရ်ပါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးခဲရ့သည။် စစရ်ကာငစ်မီ ှပငမိ်းချမ်းစွာဆန္ဒမပ 
သမူျားအား ရသေေမ်ဖင့ပ်စမ်ခင်း၊ သေမ်ဖေမ်ခင်း၊ ရကျးလကရ်ေသရှ ိရကျးရွာများအား ဗုံးကကမဲခင်း စသည်လ့ပုရ်ပ ်
များရကကာင့ ်ရထာငရ်ပါင်းများစွာရသာ မပညသ်မူျား ထကွရ်မပးေမိ်းရရှာငရ်ေရမခင်း၊ ကျေ်းမာရရးဝေရ်ဆာငမ်ှုများ 
နငှ့ ်သေင်းအချကမ်ျား ရရှနိိငုခ်ငွ့အ်ား ပေိပ်ငက်ေ့သ်ေမ်ခင်းများအမပင ်မမေမ်ာနိငုင်ရံှ ိမပညသ်မူျားအား ၎င်းေို၏့ 
သရဘာအေိုင်း ဖမ်းဆီး၊ ထိေ်းသိမ်းညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်ရေ်အေွက် ဥပရေကို လိုသလိုအသုံးချခဲ့ကကသည်။

ဤအစီရင်ခံစာကို ရရးသားရေသည့် အချေိ်ကာလေရလျှာက်လုံးေွင်လည်း မမေ်မာမပည်အရရှ့ရောင်ပိုင်းရှိ 
ရကျးလက်ရေသများေွင် ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မှု၊ အဓမ္မလုပ်အားရပးခိုင်းရစမှုနှင့် သေ်မဖေ်မခင်းများနှင့် စသည့်အ 
ကကမ်းဖကမ်ှုဆိငုရ်ာ မဖစစ်ဉမ်ျားနငှ့ပ်ေ်သကပ်ပီး သေင်းအချကအ်လကမ်ျား ဆကလ်ကလ်ကခ်ရံရှခိဲသ့ည။် ေိကု ်
ပွဲများနှင့် ေိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက်မဖစ်ပွားလျက်ရှိကာ ပိုမိုကျယ်မပေ့်လာသည်။ ရေရပ်ရရှေ့ရမပာင်းရေထိုင်ရသူ 
အများစုမှာ အရထာက်အပံ့များမရရှိမခင်းအမပင် အချ ို ့သူများမှာလည်း အစားအရသာက်အေည်းငယ်သာ ကျေ်ရှိ 
ရကကာင်း ေငမ်ပခဲသ့ည။် ရေရပရ်ရှေရ့မပာင်းရေထိငုမ်ှုများ ဆကလ်ကမ်ဖစပ်ွားလျကရ်ှပိပီး ထိငု်းနိငုင်ေံယစ်ပေ်စရ်လျှာက ်
ေွင် ခိုလှုံရေ်မှာလည်း ကေ့်သေ်ချက်များ ရှိရေသည်။ ဖျားောမှုရကကာင့် ရသဆုံးမခင်းများနှင့်ပေ်သက်သည့် 
သေင်းအချကမ်ျားကိ ုလကခ်ရံရှခိဲရ့သာလ်ည်း ရွာသားများအရေနငှ့ ်ထိရုသဆုံးမှုများမှာ COVID-19 ရရာင်္ါရကကာင့ ်
သိုမ့ဟေု ်အမခားရရာင်္ါရကကာင့ဆ်ိသုညက်ိ ုခွမဲခားမသရိပ။ ထိသုိုသ့ရိှနိိငုရ်ေအ်ေကွ ်စစရ်ဆးမှု သိုမ့ဟေု ်ကျေ်းမာ 
ရရးရစာင့ရ်ရှာကမ်ှုများမှာလည်း အေည်းငယသ်ာရှသိည။် COVID-19 ရရာင်္ါသည ်ထကွရ်မပးေမိ်းရရှာငရ်ေရသမူျား 
အကကားေငွလ်ည်း ပျ ံ့နှံရ့ေပပီး အများစမုှာ ကျေ်းမာရရးအရထာကအ်ပံ ့သိုမ့ဟေု ်ဆရာဝေမ်ျားကိ ုလကလ်မှ်းမနီိငု ်
မခင်းမရှိရကကာင်းကိုလည်း ရဖာ်မပထားသည်။ ရရာင်္ါပျ ံ့နှံ့မှုနှင့်ပေ်သက်ပပီး KHRG ၏သေင်းအချက်အလက်စု 
ရဆာင်းသေူစဦ်းမ ှဤသိုေ့ငမ်ပခဲသ့ည။် “ရေသခရံွာသားရေအွရေေဲ့ ထကွရ်မပးေမိ်းရရှာငရ်ေရချေိမ်ှာ COVID-19 
ရရာင်္ါကူးစက်ခံရမှာကိုရောင် အာရုံမစိုက်နိုင်ရော့ပဲ SAC စစ်သားရေွကိုပဲ ရကကာက်ရွံ့ရေကကရေယ်။”159

KHRG မှ COVID-19 ရရာင်္ါနှင့်ပေ်သက်ပပီး ေင်မပခဲ့ရာေွင် အသွားအလာကေ့်သေ်မခင်းများနှင့် စီးပွားရရးကျ 
ဆင်းမှုများရကကာင့ ်ဆင်းရနဲမွ်းပါးမှုနှုေ်း ေိုးမမငှ့လ်ာမခင်းနငှ့ ်စာေပရ်ကိ္ခာဖလူုမံှုမရှမိခင်းများအား ရွာသားများခစံား 
ရေရရကကာင်း မီးရမာင်းထိုးမပခဲသ့ည။် အာဏာသမိ်းပပီးသည့ ်ရောကပ်ိငု်းေငွလ်ည်း ဤမပဿောများမှာ ရလျာက့ျ 
သွားမခင်းမရှပိ ဲပိမုိဆုိုးရွားလာခဲသ့ည။် အကယ၍် စစေ်ပ၏် မေရားအာဏာသမိ်းမှုကိ ုရမဖရငှ်းရေရ်စာင့စ်ားရေကက 
သည့် အချေိ်ကာလအေွင်း ရွာသားများအား ကူညီရထာက်ပံ့မှုလမ်းရကကာင်းများနှင့် ရထာက်ပံ့မှုေည်းလမ်းများ 
အား ရှာရဖွမခင်းမရှိပါက အရမခအရေများ ပိုမိုဆိုးရွားလာနိုင်သည်။

အာဏာသိမ်းပပီး အရစာပိုင်းလများေွင် မပုလုပ်ခဲ့သည့် ရေွ့ဆုံရမးမမေ်းမှုများအရ စစ်အစိုးရအရေမဖင့် လာမည့် 
နစှအ်ေငွ်း ရရွးရကာကပ်ွကဲျင်းပမညမ်ဟေုရ်ကကာင်း ရမးခေွ်းရမဖကကားသမူျားမ ှအခိငုအ်မာခစံားရေကကရသည။် 
ထိုရ့ောကေ်ငွ ်စစရ်ကာငစ်မီ ှ“အမိရ်စာင့အ်စိုးရ” အမဖစ ်ရမပာင်းလသဲေမ်ေှရ်ကကာင်း ရကကညာပပီး ရရွးရကာကပ်ွ ဲ
အား ၂၀၂၃ ခနုှစ၊် ကသင်္ေုလ်ေငွ ်ကျင်းပရပးမညမ်ဖစရ်ကကာင်း ကေမိပုခဲရ့သာလ်ည်း စစေ်ပအ်ရေနှင့ ်ေိငု်းမပည ်
အာဏာကို မပေ်လည်ရပးအပ်မည်မဟုေ်ပဲ ၎င်းေို့၏ ေရားမဝင်လုပ်ရပ်များကို ေရားဝင်ရစရေ်အေွက် ေည်း 
လမ်းများ ဆက်လက်ရှာရဖွကကလိမ့်မည်ဟု မပည်သူများက ယုံကကည်ရေကကသည်။

159 KHRG မှ မကကာမီေွင် ထုေ်ရဝရော့မည့် အစီရင်ခံစာ (21-270-D1) ေွင် ကကည့်ပါ။
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စစ်အာဏာသိမ်းမခင်း စေင်သည့်အချေိ်မှစ၍ မမေ်မာနိုင်ငံရှိ မပည်သူများမှ ေရားမျှေမှုအေွက် ရပ်ေည်ရေ် 
၎င်းေို၏့စေိအ်ားထကသ်ေမ်ှုကိ ုရဖာမ်ပခဲက့ကသည။် စစရ်ကာငစ်မီ ှ“အမိရ်စာင့အ်စိုးရ” အသစေ်စရ်ပဖ်ွဲ့စည်းရေ ်
လုပ်ရဆာင်သည့်အချေိ်ေွင် မမေ်မာနိုင်ငံမှ မပည်သူများအရေမဖင့် အစိုးရ၏အကကမ်းဖက်မှုများနှင့် ပေ်သက်ပပီး 
ပိမုိငု်္ရစုိကုရ်ေထိငုရ်ေအ်ေကွ ်လိအုပလ်ာခဲသ့ည။် နိငုင်ေံကာလူ့အခငွ့အ်ရရးစနံှုေ်းများနငှ့ ်လုံးဝဆေ့က်ျငရ်ေသည့ ်
အကကမ်းဖကမ်ှုများအား ကကုရံေွ့ရသည့ ်မမေမ်ာနိငုင်မံမှပညသ်မူျားအရေမဖင့ ်ေစဦ်းေစဖ်ွဲ့ေည်း ရငဆ်ိငုေ်ေု့မ်ပေ ်
ရေ် မမဖစ်နိုင်ပါ။

သိုရ့သာလ်ည်း နိငုင်ေံကာအသိငု်းအဝိငု်းအရေမဖင့ ်မမေမ်ာနိငုင်ေံငွ ်ရေထိငုက်ကရသာ ေိငု်းရင်းသားလေူည်းစမုျား 
အရပါ် စစ်ေပ်မှကျူးလွေ်သည့် ရက်စက်ယုေ်မာမှုများနှင့် လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှုများအေွက် အရရးယူ 
ရဆာင်ရွက်ရပးရေ် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ရေွ့ဆုံရမးမမေ်းမှုအား ရမဖကကားသူေစ်ဦးက “ကျွေ်ရော်ေို့အရေေဲ့ အ 
ေိေ်ကကကုံရေွ့ရသမျှ ကိုကိုယ့်ေည်းကိုယ့်ဟေ်ေဲ့ ရင်ဆိုင်ရေယ်။ မဖေ်သေ်းရေယ်။ ေါရကကာင့် လူရေွက 
မပဿော ေါမမှဟေု ်ေခခုကုိရုငဆ်ိငုက်ကုရံေွ့လာရေဲအ့ခါ သေူိုေ့ဲ့အေ ူေါမမှဟေု ်သေူိုအ့ေကွ ်ဘယသ်ကူမ ှ
ရပေ်ညရ်ပးမှာမဟေုဘ်ူးလို ့ထငက်ကေယ။် […].မပညသ်ရူေအွရေေဲ့ သေူိုက့ိ ုေမခားသရူေကွ ပံပ့ိုးရပးရေော 
ေဲ့ ေီေိုက်ပွဲမှာ သူေို့ရေွက ေကိုယ်ေည်းမဟုေ်ောကို သိရှိခံစားရဖို့ အရရးကကီးေယ်။ သူေို့ေဲ့ အေူရှိရေပပီး 
ရပ်ေည်ရပးမဲ့သူရေွကို လိုအပ်ေယ်။” 160 ဤရမးခွေ်းရမဖကကားသူ၏ ရမပာကကားချက်သည် အရပ်သားများ၏ 
ဆန္ဒမပပွဲများေွင် ပါဝင်မခင်းနှင့်ပေ်သက်ပပီး ရည်ညွှေ်းရမပာဆိုထားမခင်း မဖစ်ရသာ်လည်း ေိုင်းရင်းသားလူေည်း 
စုများ လိုအပ်ရသာအချက်များကိုလည်း ခိုင်မာစွာရဖာ်မပရေသည်။ ရောက်ဆုံးအရေမဖင့် ေိုင်းရင်းသားလူေည်းစု 
များသည ်၎င်းေို၏့အသမံျားကိ ုကမ္ဘာမသှရိှရိစသညသ်ာမက ၎င်းေို၏့ ကိယုပ်ိငုအ်ခငွ့အ်ရရးများ၊ ေေ်းေညူမီျှမှု 
နှင့် ေရားမျှေမှုများအေွက် ရပ်ေည်ရာေွင် ပံ့ပိုးမှုများလည်းလိုအပ်သည်။

160 KHRG မှ မကကာမီထုေ်ရဝရော့မည့် အစီရင်ခံစာ “We Will Win this Fight” ေွင် ကကည့်ပါ။

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 
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အနရှ့မျက်နှာြုံးနှင့် အနနာက်မျက်နှာြုံး

အနရှ့မျက်နှာြုံးပုံ 

ဤပုံကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လ ၉ ရက်ရေ့၌ ေူးပလာယာခရိုင်၊ ရကာ့ေရိပမို့ေယ်၊ ရကာ့ေရိပမို့အေီးရှိ အာရှလမ်းမ 
ရဘးေားေငွ ်ရိကုယ်ခူဲသ့ည။် ပုေံငွ ်ဆန္ဒမပပွမဲှုေငွ ်SAC ၏အကကမ်းဖကမ်ှုမ ှကာကယွန်ိငုရ်ေအ်ေကွ ်ေစခ်ျ ို ့ရသာ 
ဆန္ဒမပသမူျား မမိကိိယုက်ိကုာကယွသ်ည့ပ်စ္စည်းများကိ ုစေငအ်သုံးမပုလာခဲသ့ည။် ဆန္ဒမပသမူျားသည ်“ဖကေ်ရယ ်
မပညရ်ထာငစ်သုစေ်ညရ်ဆာကရ်ရး” ဟ ုရရးထားသည့ဆ်ိငု်းဘေုက်ိ ုကိငုရ်ဆာငထ်ားကကသည။်(ဓာေပ်ု ံ- KHRG)

အနနာက်မျက်နှာြုံးပုံ

ဤပုံကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၁၀ ရက်ရေ့၌ မူရကော်ခရိုင်၊ လူရသာပမို့ေယ်၊ ရပရကးရကျးရွာအုပ်စု၊ ရေ့ပူနို့ရကျးရွာ 
ေွင် ရိုက်ယူခဲ့သည်။ ပုံေွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေ်လ ၂၈ ရက်ရေ့၌ SAC ၏ရလရကကာင်းေိုက်ခိုက်မှုရကကာင့် ရေသခံ 
ရကျာင်းေစ်ရကျာင်း ပျက်စီးသွားသည့်ပုံမဖစ်သည်။ (ဓာေ်ပုံ - KHRG)

ကရင်လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
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၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေန� စစ်အာဏာသိမ်းကတည်းက ြမန်မာိုင်ငံ၏လူ�အခွင့်အေရးအေြခအေနသည် ပျက်စီး 
ယိုယွင်းလာခဲ့ပါသည်။ ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်းေအာင်လှိင်ဦးေဆာင်ေသာ ိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ(နစက)သည် 
အရပ်သားြပည်သူများအေပါ်  စနစ်တကျအကမ်းဖက်ဖိခွင်းမှ များကို ကျးလွန်ေနပီး ဤသိုေသာလုပ်ေဆာင်ချက်များသည် 
၂၀၀၈ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒမှ အာမခံချက်အချိသာေပးထားသည့် ြပည်သူှင့်ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ေပးမှ ကို 
လုံးဝေသွဖည်ေနပီး လူ�အခွင့်အေရးချိးေဖာက်မှ အား ကျယ်ကျယ်ြပန�်ြပန�်ြဖစ်ေပါ် လာေစရန် လမ်းဖွင့်ေပးသကဲ့သိုြဖစ်ေစ 
ခဲ့ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် ေရးသားထားသကဲ့သို အာဏာသိမ်းပီးေနာက် ပထမေြခာက်လအတွင်း စစ်ေကာင်စီမှ 
ြပည်သူများအေပါ်  ိုင်ငံေတာ်ရန်သူကဲ့သိုဆက်ဆံြခင်းှင့် ဆန�်ကျင်ဆ ြပသူများအား ေချမှ န်းြခင်းများေကာင့်အကမ်း 
ဖက်မှ များ ကျယ်ကျယ်ြပန�်ြပန�်ြဖစ်ပွားေစပီး အသက်ေပါင်းများစွာဆုံးှ ံးခဲ့ရသည်။ စစ်ေကာင်စီမှ ငိမ်းချမ်းစွာဆ ြပသူများ 
အားေသနတ်ြဖင့်ပစ်ြခင်း၊ သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ ေကျးလက်ေဒသရှိေကျးရ�ာများအားဗုံးကျဲြခင်း စသည့်လုပ်ရပ်များေကာင့် 
ေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ ြပည်သူလူထုများ ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေနရြခင်း၊ ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မှ များှင့် သတင်းအ 
ချက်များရရှိိုင်ခွင့်အား ပိတ်ပင်ကန�်သတ်ြခင်းြခင်းများအြပင် ၎င်းတို၏ဆ အတိုင်းြမန်မာိုင်ငံရှိြပည်သူများအား ဖမ်းဆီး၊ 
ထိန်းသိမ်း၊ ည်းပမ်းှိပ်စက်ရန်အတွက် ဥပေဒကိုကျင့်သုံးခဲ့ကသည်။

ဤအစီရင်ခံစာတွင် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေန�ေနာက်ပိုင်း ြမန်မာြပည်အေရှေတာင်ပိုင်းရှိြပည်သူများ လက်ရှိ 
ခံစားေနရေသာ ဆိုးရ�ားလာသည့်လုံ�ခံေရးအေြခအေနှင့် လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမှ ဆိုင်ရာ အကပ်အတည်းများကို 
ေဖာ်ြပထားသည်။ ထိုအြပင် ေကျးလက်ေဒသရှိရ�ာသားများှင့် ြပည်သူလူထုတို၏ေမျှ ာ်လင့်ချက်များှင့် ုန်းကန်ေနရမှ အ 
ေြခအေနများကိုလည်း တင်ြပထားသည်။ ရ�ာသားများအေနြဖင့် မလုံ�ခံမှ များကို ပို၍ခံစားရေသာ်လည်း ၎င်းတိုနားလည် 
သေဘာေပါက်ထားသည့် တရားဝင်မှ မရှိေသာ၊ တရားမျှ တမှ မရှိေသာ စစ်အစိုးရအားရင်ဆိုင်ရန်အတွက် နည်းလမ်းများကို 
ဆက်လက်ရှာေဖွလျက်ရှိသည်။
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ခံချက

်များ

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကမ်းကတ်မှ များှင့် 
ြပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှ  

၂၀၂၁ ခုှစ် စစ်အာဏာသိမ်းမှ ေနာက်ပိုင်း ြမန်မာြပည်အေရှေတာင်ပိုင်းအတွင်း ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ  
မတရားမှ ၊ မလုံ�ခံမှ ၊ အကမ်းဖက်မှ များှင့်ပတ်သက်ေသာ သက်ေသခံချက်များ 

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အား ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ျပီး ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ေက်း 
လက္ေဒသမ်ားရွိရြာသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူထုမ်ား၏အေျခအေနမ်ားအား ၎တို႔ႏွင့္တိုက္ရိုက္ေတြ႔ဆံုေမး 
ျမန္းျခင္းမ်ား၊ ဓာတ္ပံုႏွင့္အျခားအေထာက္အထားမ်ားအားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ပါသည္။ ကရင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔သည္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ျပီး မည္သည့္ 
ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းမရွိပါ။ 


