
စာမျက်နှာ | 1  

N
et

w
o

rk
F

o
r

H
um

an
Rights Docum

entation
-

B
u

rm
a

ND-Burmav
lYt

c Gi
fht

a&;rSwfwrf;uGef&uf �

jrefrmEdk ifiHv
lYt

c Gi
fht

a&;rSwfwrf;uGef&uf �

jrefrmEdk ifiH

Waking to War Crimes

2021

ppf&mZ0wfrIrsm;twGuf Edk;xjcif;
2021



စာမျက်နှာ | 2  

ed'gef;

မမန်မာစစ်တပ်၏ အရပ်သားများအပပါ် တိုက် 

ခိုက်မှုပြကာင့်   ဆယ်စုနှစ်နှင့်ချ၍ီ   မရပ်မနားမြစ်ပနခဲ့

ပသာ မပည်တွင်းစစ်တပျှောက် ျူ့အသက်ပပါင်းများစွာ

ကို ထိခိုက်ပသပြကပစခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပြပြာ်ဝါရီ

 ၁ ရက်ပန့တွင် စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းျိုက်ချနိ်မှစပပီး

 မပည်သူတို့အပပါ်   စနစ်တကျ   ကျူးျွန်မှုများပြကာင့်

မမန်မာမပည် တိုင်းပေသကကီးနှင့် မပည်နယ်များရှိ မပည်သူ 

များ၏ဘဝနှင့်  အသက်ပမွးဝမ်းပကျာင်း ျုပ်ငန်းများပို 

မိုဆိုးရွားျာခဲ့သည်။  ပသွးခွဲတတ်သကဲ့သို့ပကာက်ကျစ်

ျှည့်မြားမှုျည်းရှိသည့် စစ်ဗိုျ်ချုပ်များသည်တိုင်း 

မပည်ကို  အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသည်ဟု  ထင်မမင်ပပီး ၎င်းတို့စိတ်

 ကကိုက် မူြကမ်းပရးဆွဲခဲ့သည့် ြွဲ့စည်းပုံအပမခခံ ဥပပေကို

ပင် ျိုသျိုအသုံးမပုပပီး အာဏာရရှိရန် ကကိုးကိုင် မခယ် 

ျှယ်ခဲ့သည်။  စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို  ဆန့်ကျင်တုန့် မပန်

သည့်အပနမြင့် နိုင်ငံအဝှန်း မပည်သူများ ျမ်းပပါ်ထွက်

၍ ပငိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒမပပပီး ေီမိုကပရစီနည်းကျပရွးပကာက်

ခံရသည့် အမျ ိုးသားေီမိုကပရစီအြွဲ့ချုပ် (NLD) အား အာ 

ဏာျွှဲအပ်ရန် ပတာင်းဆိုြကသည်။ 

စစ်အာဏာရှင်တို့က နိုင်ငံနှင့်အဝှန်း စစ်ဆင်ပရး

များ တိုးမမှင့်ခဲ့ပပီး အမပစ်မဲ့ မပည်သူများအပပါ် ပစ်မှတ်ထား

တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ တက်ကကျှုပ်ရှားသူများ၊ ပရွးပကာက်

ခံျွှတ်ပတာ်ကိုယ် စားျှယ်များမြင့် ြွဲ့စည်းထားသည့်

အမျ ိုးသားညီ ညွတ်ပရးအစိုးရ (NUG) က ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

စက်တင်ဘာ ၇ ရက်ပန့တွင် စစ်အာဏာရှင်တို့အား ခုခံ

ပသာစစ်ကို ဆင်နွှဲပပီမြစ်ပြကာင်း တရားဝင်ပြကမငာခဲ့

သည်၁။ ျက်နက်ကိုင်တိုက် ပွဲအတွက် တက်ကကျှုပ်ရှား

သည့် ျူငယ်များမြင့် ပျ့ကျင့်ြွဲ့စည်းထားသည့် မပည်

သူ့ ကာကွယ်ပရးတပ်ြွဲ့ (PDF) များသည် တိုင်းရင်းသား

ပတာ်ျှန်ပရးအြွဲ့အစည်းများ (EROs)နှင့် ပူးတွဲ တိုက်ပွဲ

ဝင်ျှေက်ရှိသည်။ မပင်းထန်သည့် တိုက်ပွဲများပြကာင့်

အရပ်သားများ တိုက်ပွဲအတွင်း ပိတ်မိမခင်းအပါအဝင်နှစ် 

ြက်တပ်များအြကား ထိခိုက်ပသဆုံးမှုများ များမပားျာ

သည်။ ပအာက်တိုဘာျတွင် တိုက်ပွဲများပြကာင့်ထွက် 

ပမပးတိမ်းပရှာင်ရသည့်  ျူဦးပရ  ၂၁၉,၀၀၀ အပါအဝင်

ျူဦးပရ ၃ သန်းခန့် (အမျ ိုးသမီးနှင့် ကပျးများ အပါ 

အဝင်) မှာ  အသက်ရှင်ရပ်တည်ပရးအတွက်  အပထာက်

 အပံ့  အကူအညီများ အကကီးအကျယ် ျိုအပ်ပနသည၂်။ 

၁။ “Myanmar's Shadow Government Announces 'Defensive War'” Voice of America, 8 September 2021
၂။ Myanmar - Humanitarian Snapshot (October 2021), United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 18 October 2021

https://www.voanews.com/a/east-asia-pacific_myanmars-shadow-government-announces-defensive-war/6219380.html
https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-snapshot-october-2021
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စစ်အာဏာရှင်တို့က NUG နှင့် PDF တို့အား

အြကမ်းြက်အြွဲ့အစည်းများအမြစ် ပြကမငာခဲ့ပပီး ၎င်းအ 

ြွဲ့များ၏ တရားဝင်မှုရရှိပစရန် ကကိုးပမ်းမှုအား ပျက်စီးပစ

ရန် ျုပ်ပဆာင်ခဲ့သည်၃။  ထိုသို့ကကိုးပမ်းမှု  မပအာင်မမင်

ပြကာင်းကို စစ်အာဏာရှင်တပ်များမှ ျူ့အခွင့်အပရးဥပ 

ပေ၊   စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်   အပမခခံမူများကို   မည်သို့ချ ိုး

ပြာက်ပနသည်ဆိုသည့် သက်ပသများက မပသပနသည်။

 ကုျသမဂ္ဂ   အပထွပထွအတွင်းပရးမှူးချုပ်၏   အထူး

ကိုယ်စားျှယ် ခရစ်စတီးရှနာဘာဂျနီာ (Christine 

Schraner Burgener) က မမန်မာစစ်တပ်ပခါင်းပဆာင်

နှင့် အာဏာသိမ်းမှုကို ဦးပဆာင်သူ ဗိုျ်ချုပ်မှူးကကီး

မင်းပအာင်ျှိုင်ကို ရာထူးမှထုတ်ပယ်ရန် ပတာင်းဆို

ခဲ့သည်၄။ ထိုရပ်တည်ချက်ကို ထပ်ပျာင်းထင်ဟပ်မှု

အမြစ် မမန်မာမပည်ဆိုင်ရာ ကုျသမဂ္ဂ ျူ့အခွင့်အပရး

အထူး ကိုယ်စားျှယ် တွမ်အမ်ေရူး (Tom Andrews) 

က မမန်မာ မပည်သူျူထုနှင့်အတူ ရပ်တည်ြကရန် ကုျ 

သမဂ္ဂ အထွပထွညီျာခံတွင် ထပ်ကာ ထပ်ကာ ပတာင်း

ဆိုခဲ့သည်၅။

ပနွဦးပတာ်ျှန်ပရး အစတွင် ျမ်းပပါ်ထွက်

ဆန္ဒမပသည့် မပည်သူများသည် စစ်အာဏာရှင်တို့၏

အြကမ်းြက်ပြိုခွဲသည့် အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်၍ အမှန်

ကို ထုတ်ပြာ်ြကသည်။ မမန်မာ့ေီမိုကပရစီပရးအတွက်

တိုက်ပွဲဝင်သူများ ၎င်းတို့အသက်ကိုပင် ပဓာနမထားပပး 

ဆပ်သွားသကဲ့သို့   ပထာင်နှင့်ချသီည့်  တက်ကကျှုပ်ရှား 

သူများမှာျည်း  ြမ်းဆီးခံရသည်။ တိုင်းရင်းသား အသီး

 သီး၊ ကျား-မ မပရွး၊ ျူမှုစီးပွားပရး အမျ ိုးမျ ိုးပနာက်ခံရှိ

သူများသည် စစ်အာဏာရှင်တို့အား ဆက်ျက်ဆန့်ကျင်

၍ ၎င်းတို့၏ အသက်ရှင် ရပ်တည်မှုကို ြျက်ဆီးပနမှုအ 

ပပါ် တာဝန်ယူ တာဝန်ခံရန် ပတာင်းဆိုပနြကသည်။ 

ယခုအစီရင်ခံစာ မပုစုပနသည့်အချနိ်တွင် စစ်အာ 

ဏာရှင်တို့၏  ျက်ချက်မြင့်  အနည်းဆုံး မပည်သူ ၁၂၀၀ 

မှာ  ပြပြာ်ဝါရီျမှစပပီး  သတ်မြတ်ခံရ၍   ပငိမ်းချမ်းစွာ 

ဆန္ဒမပသူ   ၁၀၀၀၀   ပကျာ်အြမ်းခံရသည်။  ထိုပသဆုံး

သူ အပရအတွက်မှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာတဝှန်း

နိုင်ငံအဆင့် တပ်များ၏ သတ်မြတ်မှုပြကာင့် ပသဆုံး

ရသူ ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းမြစ်သည်။ ယခုအခါ မမန်မာနိုင်ငံ

သည် ဆန္ဒမပသူများအား သတ်မြတ်မှုအများဆုံး နိုင်ငံ

မြစ် ပနသည်၆။ ပသဆုံးသူ အနည်းဆုံး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ 

ဆန္ဒမပပနစဉ် စစ်အာဏာရှင်တပ်များ၏ အင်အား အျွန်

ကျွသံုံးပပီး ဦးပခါင်းကိုပစ်ခတ်ခံရ၍ ပသဆုံးြကမခင်းမြစ် 

သည်၇။ ကုန်ဆုံးသွားသည့် ကာျအတွင်း အြကမ်း ြက်

မှုများ ပျျာ့နည်းသွားမခင်းမရှိပပ။ မပည်သူများ၏ ဘဝ

ပအးချမ်းသာယာ ျုံခခုံစိတ်ချရမှုမှာ စိုးရိမ်ပူပန်စရာ

အဆိုးဆုံးအပမခအပနသို့ ပရာက်ရှိပနသည်။ စစ်အာဏာ 

ရှင်တို့၏    မပင်းထန်သည့်  အြကမ်းြက်  ျုပ်ရပ်များကို

ဆယ်စုနှစ်များနှင့်ချ၍ီ ြိနှိပ်ရက်စက်မှုများကိုခံခဲ့ရသည့်

တိုင်းရင်းသားများမှာ ပတွ့ကကုံခံစား ကျွမ်းဝင်ပပီးသား

မြစ်သည်။ 

ချင်းနှင့် ကချင်မပည်နယ်များတွင် ပန့စဉ်

ဘဝရှင်သန်မှုမှာ အထူးသမြင့် အရပ်သားများအတွက်

စိန်ပခါ်မှု အမပည့်နှင့်မြစ်သည်။ ျက်နက်ကိုင် ခုခံ

၃။ “CRPH, NUG, PDF, and their associated organizations are “terrorist groups”: SAC on State TV,” Eleven Myanmar, 9 May 2021
၄။ Remarks by Ms. Christine Schraner Burgener, Special Envoy of the Secretary-General on Myanmar General Assembly Third Committee Interactive 

Dialogue 22 October 2021. See in full here.
၅။ Remarks by Thomas H. Andrews, UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, General Assembly of the United Nations, 

New York, New York USA. See in full here.
၆။ “Deadly Demonstrations: Fatalities from State Engagement on the Rise,” The Armed Conflict Location & Event Data Project 
၇။ “Myanmar military junta warns protesters risk being shot in the head or back,” ABC News, 27 March 2021

https://elevenmyanmar.com/news/crph-nug-pdf-and-their-associated-organizations-are-terrorist-groups-sac-on-state-tv
https://estatements.unmeetings.org/estatements/11.0030/20211022/q61XIa8ydXoV/fvYUlUpFhKSt_en.pdf
https://drive.google.com/file/d/1vD0jy4lfcoGjY9R9i3XyAVmsFQEDbPXF/view
https://acleddata.com/2021/10/21/deadly-demonstrations/
https://www.abc.net.au/news/2021-03-27/myanmar-junta-warns-protesters-risk-being-shot-in-the-head/100032998
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သည့် PDF အြွဲ့များ ြွဲ့စည်းပပါ်ပပါက်ျာပပီး မမန်မာ

စစ်တပ်က စစ်ဆင်ပရးများ တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်း

ပေသကကီးသည်ျည်း စစ်အာဏာရှင်တို့၏ မြတ်ပျး

မြတ် စီမံကိန်းအပါအဝင် အြကမ်းြက်မှုကို မပင်းမပင်း 

ထန်ထန်ခံရသည်။ စစ်မက်ြက်ပပိုင်တိုက် ပနသည့် အြွဲ့

များအား ရိက္ခာ၊ ျူသစ်၊ သတင်းအချက်အျက်နှင့် ပငွ 

ပြကးရံပုံပငွမရရှိပစရန် စစ်တပ်မှ ကာျြကာ ရှည်ကျင့် 

သုံးသည့်   ဗျူဟာမြစ်သည်။   စစ်အာဏာရှင်တပ်များက

ရွာများသို့ ဝင်ပရာက်၍ ြျက်ဆီး၊ ခိုးယူမခင်း၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ် 

စက်မခင်းနှင့်  ဥပပေမဲ့ျက်ျွတ်စပယ်  သတ်မြတ်မှုများ

ပြကာင့် ေါဇင်နှင့်ချသီည့် ရွာသားများ အသတ်ခံရသည်။ 
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စစ်ရာဇဝတ်မှုနှင့် ျူသားမျ ိုးနွယ်အပပါ် ဆန့် 

ကျင်သည့် မပစ်မှုများကို သတင်းမီေီယာ၊ အစီရင်ခံစာများ 

ကို သုပတသနမပုျုပ်မခင်း၊ ပတွ့ဆုံပမးမမန်းမခင်းနှင့် အြွဲ့

ဝင်များ၏ အချက်အျက်များကို စုပဆာင်းအသုံးမပု

၍ ျူ့အခွင့်အပရးမှတ်တမ်းကွန်ရက် (မမန်မာနိုင်ငံ), 

(ND-Burma)မှ ပရးသားမပုစုသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ြသဂုတ်

ျမှ   ပအာက်တိုဘာျအထိ  ချင်းမပည်နယ်၊  ကယား

 (ကရင်နီ)   မပည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းပေသကကီးတို့တွင်

မြစ်ပွားခဲ့သည့် ျူ့အခွင့်အပရးချ ိုးပြာက်မှု အချက်အ 

ျက် ပျမ်းမှေမခင်းအားမြင့်  ၃၀-၄၀  ခန့်ကို စုပဆာင်းခဲ့

သည်။ စစ်အာဏာရှင်တပ်များ၏   ျူ့အခွင့် အပရးချ ိုး

ပြာက်မှုများသည်  သတ်မြတ်မခင်း၊   ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်

မခင်း၊ ျိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အြကမ်းြက်မခင်း၊ အဓမ္မမပုကျင့်

မခင်း၊ ျက်စတုံးပြျာက်ြျက်မခင်းနှင့် မပည်သူျူထု

၏ပစ္စည်း ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအား ျုယက်ြျက်ဆီးမခင်း 

အပါအဝင်  ဂျနီီဗာကွန်ဗန်းရှင်းအား     ချ ိုးပြာက်မှု ရှိ၊ မ

ရှိသုံးသပ်ထားသည်။    အထူးသမြင့်  ND-Burma အြွဲ့

ဝင်ချင်း ျူ့အခွင့်အပရးအြွဲ့ (CHRO) သည် စစ်တပ်မှ

ကျူးျွန်သည့် ပြကာက်မက်ြွယ်အြကမ်း ြက်မှုများကို

အပထာက် အထားအတိအကျမြင့် စုပဆာင်း မှတ်တမ်း

တင်နိုင်ခဲ့သည်။ မပစ်ေဏ်ကင်း ျွတ်ခွင့် အပျ့အထ

သည် စစ်သားများအား မည်သည့် တာဝန်ယူ တာဝန်ခံ

မှုမရှိပစရန် ကာကွယ်ပပးထားသည်ဟု မှတ်ယူထား

သည့်အတွက် စစ်အာဏာရှင်တပ်များ မှျူမဆန်သည့် 

ျုပ်ရပ်များ ကျူးျွန်ပနသည်ကို သာဓက အမြစ် ပတွ့

မမင်ရသည်။ 

ပနာက်ဆက်တွဲ ျိုက်နာပစာင့်ထိန်းရမည့်

ကျင့်ဝတ်နှင့် ကွန်ဗင်းရှင်းအရ အကာအကွယ်ပပးရန်

ပြာ်မပထား သည့် ျူပုဂ္ဂိုျ် သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မှုမမပုရန် ပြာ်မပထားသည့် ဂျနီီ

ဗာကွန်ဗန်းရှင်းကို အကကီးအကျယ် ချ ိုးပြာက်မခင်းသည် 

စစ်ရာဇဝတ်မှုမြစ်သည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ြွင့်ဆိုသည၈်။ တမင်

 တကာ  သတ်မြတ်မခင်း၊  ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မခင်းနှင့် စစ်ပွဲ

ကာျအတွင်း အပမခခံအခွင့်အပရးနှင့် ျွတ်ျပ်ခွင့်များ

ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ြယ်ရှားပိတ်ပင်မခင်းတို့ အပါအဝင်

မြစ်သည၉်။ ျူသားမျ ိုးနွယ်အပပါ်ဆန့်ကျင်သည့် မပစ်မှု

 (CAH) ဆိုသည်မှာ အရပ်သားမပည်သူများအပပါ် ကျယ်

ကျယ်မပန့်မပန့် သို့မဟုတ် ျူ့အခွင့်အပရး မပဌာန်း ချက် 

များအပပါ် စနစ်တကျ တိုက်ခိုက်မှု၏ အစိတ်အပိုင်းမြစ် 

ကျူးျွန်မခင်းမြစ်သည်။  

၈။ How "grave breaches" are defined in the Geneva Conventions and Additional Protocols, International Committee of the Red Cross 
၉။ Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocols, and their Commentaries, International Committee of the Red Cross

https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/faq/5zmgf9.htm
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp


စာမျက်နှာ | 6  

နိုင်ငံသားတို့၏ ျွတ်ျပ်ခွင့်နှင့် အကာအကွယ်

ပပးရန် ပြာ်မပထားမှုတို့အပပါ် အကကီးအကျယ်ချ ိုး ပြာက်

သည့် မြစ်ရပ်များကို သတင်းနှင့် ျူ့အခွင့်အပရးအြွဲ့

အစည်းများမှ ထုတ်မပန်မှုများအပပါ် ပကာက်ချက်ဆွဲ 

ပြာ်မပထားသည်။ အပမခခံအခွင့်အပရးနှင့် ျွတ်ျပ်ခွင့်

များကို ထည့်သွင်းမပဌာန်းထားပသာ ပကာင်းမွန်သည့်

ဘဝကို နိုင်ငံသားအားျုံး ရရှိခံစားနိုင်ပစရန် နိုင်ငံပတာ်

အပနမြင့် တာဝန်ရှိသည်။ မမန်မာစစ်တပ်အပနမြင့် အ 

ကကီးအကျယ် အပရးနိမ့်ကျရှုံးပနပပီး ထိုသို့ပဆာင်ရွက်နိုင်

သည့် အစွမ်းအစမရှိပပ။ 

အျွန်တရာ စိုးရိမ်ရသည့် အပမခအပနပအာက်

တွင် ျူ့အခွင့်အပရးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည့် ND-Burma 

အြွဲ့ဝင်များနှင့် အရပ်ြက်အြွဲ့အစည်းများအား ပကျးဇူး

ဥပကာရ တင်ရှိပါသည်။ အဆိုပါအြွဲ့များ၏ စွမ်းစွမ်းတ 

မံ ျုပ်ပဆာင်မှုများသည်  စစ်အာဏာရှင်များ  ကျူးျွန်

သည့် စစ်ရာဇဝတ်မှုနှင့် ျူသားမျ ိုးနွယ်အပပါ် ဆန့်ကျင်

သည့် မပစ်မှုများအတွက် တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမှုရှိပစရန် မ

ရှိမမြစ်ျိုအပ်ပါသည်။ 
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ချင်းမပည်နယ် အပမခအပန အကျဉ်းချုပ်ချင်းမပည်နယ် အပမခအပန အကျဉ်းချုပ်

ချင်းမပည်နယ်တွင် စစ်တပ်မှ ျပပါင်းများစွာ

အင်အားတိုးချဲ့ချထား နှိမ်နှင်းခဲ့သည်။ ချင်းမပည်နယ်ရှိ 

ြမ်းဆီးခံ ဆန္ဒမပသူများအား ျွှတ်ပပးရန်ပတာင်းဆိုမှုကို

စစ်အာဏာရှင်များက မငင်းဆို၍ ပခိမ်းပမခာက်မှုကို တုန့်

မပန်ရန် အတွက် စတင်ြွဲ့စည်းခဲ့သည့် ချင်းကာကွယ်ပရး

တပ် (CDF) အပါအဝင် အရပ်သားများ ဦးပဆာင်သည့်

ကာကွယ်ပရးတပ်များ (PDFs) ပပါ်ပပါက်ျာသည်။

ဟားခါးရှိ မပည်နယ်အဆင့် အစိုးရဝန်ထမ်း ၉၅ ရာခိုင် 

နှုန်းပကျာ်နှင့်  မပည်နယ်အစိုးရတွင်  တာဝန်ထမ်းပဆာင်

ပနသူ ၇၁ ရာခိုင်နှုန်းတို့မှာ အြကမ်းမြက် အာဏာြီဆန်

ပရး (CDM) ျှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ြကပပီး ၎င်းတို့အပါအဝင်

ေီမိုကပရစီပရး ျှုပ်ရှာသူများအား  ချင်းမပည်သူျူထုမှ 

အကကီးအကျယ် အားပပးပထာက်ခံခဲ့သည၁်၀။ ထို့ပြကာင့် 

စစ်အာဏာရှင်တို့ ကိုယ်ကျ ိုးအတွက်သာ ရည်ရွယ်သည့်

စီးပွားပရးအပပါ် အမပင်းအထန် သက်ပရာက် ထိခိုက်မှုရှိ

ပစသည်။ 

စစ်တပ်မှ ချင်းမပည်နယ်တွင် စစ်ဆင်ပရးများတိုး

မမှင့်ခဲ့ရာ ပျက်ဝတွင် စစ်ပမပးေုက္ခသည် ၅၀,၀၀၀၊ မင်း

တပ်တွင် ၂၀,၀၀၀ နှင့် ထန်တျန်ပမို့နယ်တွင်ပနာက် 

ထပ်စစ်ပမပးရသူ  ျူဦးပရ ၅,၀၀၀  ပကျာ် အပါအဝင် ပြ 

ပြာ်ဝါရီ ၁ ရက်ပန့မှစ၍  ပနရပ်စွန့်ခွာသူများ ပထာင်နှင့်

ချမီျားမပားျာသည၁်၁။ ပအာက်တိုဘာ ၁၁ ရက်တွင် စစ်

အာဏာရှင်တပ်များက ျက်နက်ကကီးများမြင့် ပစ်ခတ်

၍ဟားခါးရှိ အိမ်ပထာင်စု ၂၀၀ နီးပါး ထွက်ပမပးြကရ

သည်၁၂။ မတည်ပငိမ်မှုနှင့် ျုံခခုံမှုကို ပခိမ်းပမခာက်ပန၍

ခန့်မှန်းပမခ  ျူဦးပရ  ၃၀,၀၀၀ ခန့်  အိမ်နီးချင်း အိန္ဒိယ

နိုင်ငံဘက်သို့ မြတ်ပကျာ် ခိုျှုံြကသည၁်၃။ မင်းတပ်တွင် 

စစ်အာဏာရှင်တပ်များနှင့်  ပေသခံကာကွယ်ပရးတပ်ြွဲ့

များအြကား တိုက်ပွဲ ၅၀ ပကျာ် မြစ်ပွား ခဲ့သည်၁၄။ တိုက်ပွဲ

များနှင့်အတူ စစ်တပ်မှ မတရားြမ်းဆီး၊ ထိန်းသိမ်းမခင်း

များ ကျူးျွန်ပပီး အရပ်သား ၆၁၂ ဦးမှာ စစ်အကျဉ်း

စခန်းများတွင် ထိန်းသိမ်းခံပနရသည၁်၅။  

စစ်အာဏာရှင်တို့မှ ျူ့အခွင့်အပရးနှင့် နိုင်ငံ 

တကာျူသးချင်းစာနာမှု ဥပပေအပပါ်ချ ိုးပြာက်သမြင့်

အရပ်သားမပည်သူများ၏ ဘဝျုံခခုံစိတ်ချပရးမှာပျျာ့ 

ပါးျာပပီး အပရးပပါ်ျိုအပ်သည့်  ပစ္စည်းများကိုျည်း

ျက်ျှမ်း မမီပတာ့ပပ။ ကုျသမဂ္ဂနှင့် အရပ်ြက်အြွဲ့

အစည်းများမှ ပပးပို့သည့် အကူအညီများကိုျည်းစစ်

အာဏာရှင်တပ်များက ပိတ်ဆို့ထားသည်၁၆။ အရပ်သား

၁၀။ Briefing: The need for urgent cross-border humanitarian response on the Western Front, Chin Human Rights Organization, 12 September 2021
၁၁။ Ibid 
၁၂။ DVB October 21 October Daily Briefing 
၁၃။ Briefing: The need for urgent cross-border humanitarian response on the Western Front, Chin Human Rights Organization, 12 September 2021
၁၄။ “Myanmar military destroys religious buildings in Chin State” Myanmar Now, 3 September 2021
၁၅။ “Report on the human rights situation in Chin and Kayah States of Myanmar,” Republic of the Union of Myanmar National Unity Government 

Ministry of Human Rights, October 2021 
၁၆။ ‘A living hell’: Churches, clergy targeted by Myanmar military” Al Jazeera, 14 October 2021

https://www.chinhumanrights.org/wp-content/uploads/2021/09/Briefer_Humanitarian_CHRO.pdf
https://www.chinhumanrights.org/wp-content/uploads/2021/09/Briefer_Humanitarian_CHRO.pdf
https://www.myanmar-now.org/en/news/myanmar-military-destroys-religious-buildings-in-chin-state
https://mohr.nugmyanmar.org/wp-content/uploads/2021/10/Chin-and-Kayah-States-report-October-2021.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2021/10/14/a-living-hell-churches-suffer-in-myanmar-military-attacks
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များ ျုံခခုံပရးအရ ခိုျှုံသည့် ဘုရားပကျာင်းများအပါ 

အဝင် ဝတ်မပုဆုပတာင်းသည့် ပနရာများအား  ပိတ်ဆို့၊ 

ြျက်ဆီးပစ်ြကသည်။ ၂ ၀၂၁ ခုနှစ် ြသဂုတ်ျမှစပပီး ချင်း

 မပည်နယ်ရှိ  အိမ်  အနည်းဆံုး ၃၆၀   ခန့် မီးရိှု့ခံရပပီး ရွာ 

သားများ၏   ပုိင်ဆုိင်မှုများ ျုယက်ခံရပပီးအိမ်ပမွး တိရိစ္ဆာန် 

များ သတ်မြတ်စားပသာက်ခံရသည်၁၇။ 

အမပင်းအထန် တိုက်ခိုက်ခံပပီးပနာက် မြစ်သျို

 ရှင်သန်  ရပ်တည်ပနရသူများအတွက်  တာဝန်ရှိပသာ် 

ျည်း  စစ်အာဏာရှင်များသည်    နိုင်ငံအဆင့်ကျူးျွန်

မှုများအတွက် မငင်းဆိုပနြကသည်။ မပသချာ မပရရာမှု

များမြင့် ပျာင်ပမိုက်ခံရပပီးပနာက် ပေသခံမပည်သူများ

က ၎င်း တို့သည် စိုးရိမ် ပြကာက်ရွံ့မှုများနှင့် ရှင်သန်ပန

ရသည်ဟု ပမပာဆိုြကသည၁်၈။ 

စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်ပန့တွင် ဟားခါးပမို့နယ်

မှျွဲ၍ ကျန်ချင်းမပည်နယ်ရှိ ပမို့နယ်အသီးသီးတွင်အင်

တာနက် မြတ်ပတာက်ခံရမှုများ ရှိပနဆဲမြစ်သည်။ အရပ် 

သားများအပပါ်    ပြကာက်ရွံ့တုန်ျှုပ်ြွယ်  ကျူးျွန်သူ 

များအား မည်သူမည်ဝါ မြစ်သည်ဆိုသည်နှင့် ၎င်းတို့အား

 မမှတ်မိပတာ့မည်ကို အထူး စိုးရိမ်ပူပန်ပနြကသည်။ စစ်

အာဏာရှင်တို့၏ မပစ်ေဏ်ကင်းျွတ်ခွင့် အပျ့အထ

ပြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာျွယ်သည့် အရပ်သားမပည်သူ 

များအပနမြင့်  ထိုသို့ကကုံပတွ့နိုင်မည့် မြစ်နိုင်ပမခများ ရှိ

ပနသည်။ 

ချင်းမပည်နယ်ရှိ စစ်ရာဇဝတ်မှုများချင်းမပည်နယ်ရှိ စစ်ရာဇဝတ်မှုများ

စက်တင်ဘာနှင့် ပအာက်တိုဘာတွင် ချင်းမပည် 

နယ်ရှိ  ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကို ြျက်ဆီးမခင်း ၁၆ ခု အပါ 

အဝင်  စစ်ရာဇဝတ်မှု ၄၃ ခုကို  ND-Burma မှ မှတ်တမ်း

တင်ထားသည်။ ထို့အမပင် ပေသခံရွာများ ထိခိုက်ပျက်စီး

မခင်း၊ စစ်ပမပးေုက္ခသည်များ မခိုျှုံနိုင်ပစရန် နှင့်စည်းရုံး

စုပဝးမခင်း မမပုနိုင်ရန်အတွက် ဘုရားပကျာင်းများကို မီး

 ရှို့ြျက်စီးြကသည်။ 

ချင်းမပည်နယ်ရှိ ျူဦးပရ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ခရစ်

ယန်ဘာသာဝင်များမြစ်ပပီး ဘာသာပရးအပဆာက်အဦး 

များကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခံရမခင်း များမပားျာပန

 သည်။ 

ျက်နက်ကကီး ျက်နက်ငယ်များမြင့် ရမ်းသမ်း

ပစ်ခတ်မခင်းပြကာင့် ြသဂုတ်နှင့် စက်တင်ဘာျအတွင်း

ချင်းမပည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းနှင့် မပကွးတိုင်းပေသကကီးတို့ရှိ 

အိမ်ပမခ ၂၀၀ နီးပါး သို့မဟုတ် အရပ်ြက်အပဆာက်အဦး

များ မီးရှို့ြျက်ဆီးခံရပပီး ၉၈ ျုံးမှာ ချင်းမပည်နယ်မှ 

မြစ်သည၁်၉။   ထိုျုပ်ရပ်များသည်  ဂျနီီဗာကွန်ဗန်းရှင်း 

အား တိုက်ရိုက်ချ ိုးပြာက်မခင်းမြစ်ပပီး ဘာသာပရးျွတ် 

ျပ်ခွင့်နှင့်   မပည်သူတို့အား  စိတ်ဓာတ်ကျပစရန်နှင့် ပနွ 

ဦးပတာ်ျှန်ပရးအား    ချနိဲ့သွားပစရန်    စစ်အာဏာရှင်

တို့မှ ရည်ရွယ် ချက်ရှိရှိ တိုးမမှင့်တိုက်ခိုက်မခင်းမြစ်သည်။ 

စက်တင်ဘာျ ၂၄ ရက်ပန့ ညပနတွင်ထန်

တျန်ပမို့နယ်ရှိ ဂျွန်ဆန် ပအာက်ပမ့ြွယ် နှစ်မခင်း

ခရစ်ယာန် ဘုရားပကျာင်းသည် ျက်နက်ကကီးကျည်

သင့်၍ မီးပျာင်ခဲ့သည၂်၀။ ျူထိခိုက်၊ ပသဆုံးမှုမရှိပသာ်

၁၇။ “Myanmar’s military torches 60 homes in Chin state since September,” Radio Free Asia, 28 October 2021
၁၈။ “Internet is Cut Amid Junta Troop Surge in Myanmar’s Chin State and Neighboring Regions,” Radio Free Asia, 4 October 2021
၁၉။ Reign of Terror, Chin Human Rights Organization, October 2021
၂၀။ “Military attacks church in battle-ravaged Myanmar,” UCA News, 15 September 2021

https://www.rfa.org/english/news/myanmar/burn-10282021190337.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/surge-10042021193211.html
https://www.chinhumanrights.org/wp-content/uploads/2021/10/Reign-of-Terror-ReportCHRO-1.pdf
https://www.ucanews.com/news/military-attacks-church-in-battle-ravaged-myanmar/94156
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 ျည်း  ဘုရားပကျာင်းမှာ   မပတင်းပပါက်များနှင့် အမိုး

များပပါက်ပပဲ   ကွဲပြက၍  အကကီးအကျယ် ပျက်စီးသွား

သည်။ တျနီးပါးအြကာ ပအာက်တိုဘာ ၁၃ ရက်ပန့

တွင် အာဏာရှင်တပ်များသည် ြျမ်းပမို့နယ်ြျမ်း - 

ဟားခါးျမ်းမပပါ်တွင်ရှိသည့် ရီျ်တီပကျးရွာမှ ပနာက် 

ထပ်ဘုရားပကျာင်း   တပကျာင်းနှင့်အတူ  အိမ်  ၁၃ ျုံး

ကို မီးရှို့ခဲ့သည်၂၁။  စစ်သားများက  ဘုရားပကျာင်းရှိ 

ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့် စစ်ပမပးေုက္ခသည်များအတွက် အကူ

 အညီအပထာက်အပံ့များကို သိမ်းဆည်းယူ ပဆာင် သွား

ြကသည်။ ကရင်နှင့် ရှမ်းမပည်နယ်တို့တွင် ပပီးခဲ့သည့်

တိုက်ပွဲကာျများတွင် ကျင့်သုံးခဲ့သည့်ပမမျှန် စနစ်

ကျင့်သုံးသည့် ချ ိုးပြာက်မှုပုံစံကို စစ်အာဏာရှင်တို့မှ 

ဆက်ျက်ကျူးျွန်ပနသည်။ 

ချင်းမပည်နယ်ရှိ မပည်သူတို့မှာ စစ်တပ်၏ ထိုး 

စစ်ဆင်မှုများတွင် ၎င်းတို့မထိခိုက်ပစရန်အတွက် ျွတ် 

ပမမာက်ရာသို့    မြကာခဏ  မမြစ်မပန   ထွက်ပမပးတိမ်း 

ပရှာင်ပနရသည်။   ြမ်းမိသည့်  အရပ်သားများအား  စစ်

 အာဏာရှင်တပ်များက  ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ရန်နှင့် သတ် 

မြတ်ရန်  ဝန်ပျးပနမည်မဟုတ်ပပ။  ထိုသို့ မပုျုပ်မခင်း 

သည် စစ်ရာဇဝတ်ပမမာက်ပြကာင်း တားမမစ်ထားပပီး စစ်

အာ ဏာရှင်များအပနမြင့် တာဝန်ယူ တာဝန်ခံရမည်မြစ် 

သည်။  ေဏ်ရာရရှိပနသည့်   စစ်ပမပးေုက္ခသည်များ အား 

ကုသပပးပနသည့်   ဆရာဝန်နှင့်   ကျန်းမာပရးျုပ်သား 

များပင် စစ်အာဏာရှင်တပ်များ၏ ပစ်ခတ်မခင်းခံရသည်။ 

မင်းတပ်ရှိ   ထိခိုက်နစ်နာ အျွယ်ဆုံးသူများအား  ကုသ

ပပးပနသည့် ပေါက်တာပအးပငိမ်းသူမှာ စစ်အာဏာရှင်

တို့ ြမ်းဆီးျိုသည့် စာရင်းတွင် ပါဝင်ပနသည်၂၂။ ပဝးျံ

ပခါင်ြျားပေသများတွင် ကျန်းမာပရး အပထာက်အကူ

ချင်းမပည်နယ်မှ စစ်ပဘးေုက္ခသည်များအား ပေါက်တာပအးပငိမ်းသူမှ ကျန်းမာပရးပစာက်ပရှာက်မှု ပပးပနစဉ်။
 (Photo: Citizen Journalist)

၂၁။ Situation Update, Chin Human Rights Organization, 14 October 2021
၂၂။ “Myanmar Junta Seeks to Arrest Doctor Assisting Displaced Persons in Chin State,” The Irrawaddy, 24 September 2021

https://twitter.com/ChinHumanRights/status/1448594719760470018
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-junta-seeks-to-arrest-doctor-assisting-displaced-persons-in-chin-state.html
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ပစ္စည်းများ ပဝငှပနသည့် ပစတနာ့ဝန်ထမ်း ၃ ဦးအား

ြမ်းမိပပီးပနာက် ပေါက်တာပအးပငိမ်းသူအား ြမ်းဝရမ်း 

ထုတ်ခဲ့မခင်းမြစ်သည်။  ကျန်းမာပရးျုပ်သားများအပပါ် 

တိုက်ခိုက်မှုများ  သိသိသာသာ များမပားျာသည်။ တိုက် 

ခိုက်ခံရသည့်  မြစ်ရပ် ၃၀၀  နီးပါး ရှိပပီး   စစ်အာဏာရှင် 

တို့ျက်ချက်မြင့်  ၂၁၀   ဦး  အြမ်းခံရကာ  ၂၉ ဦး  သတ်

 မြတ်ခံရသည်။၂၃  

သပဘာထားကွဲသူများ နစ်နာပစရန်နှင့် တမခား

သူများ PDF နှင့် ေီမိုကပရစီျှုပ်ရှားမှုတွင် မပါဝင်ပစ ရန်

ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကိုျည်း စစ်အာဏာရှင်တို့က ကျယ်

ကျယ်မပန့်မပန့်အသုံးမပုပနသည်။ မည်သို့ ပင်ဆိုပစကာမူ

ျူထုျူတန်းစား အျွှာအသီးသီးမှ မပည်သူျူထုသည်

ျွတ်ပမမာက်ပရးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရန် ပူးပပါင်းသွား

ြကသည်။ ထိုသူများထဲမှ တဦးမှာ ပေါက်တာနိုင်ထူးျွင် 

မြစ်ပပီး စစ်အာဏာရှင်တို့အား  ခုခံပတာ်ျှန်ရာတွင် သင် 

တန်းဆရာအမြစ်   တာဝန်ယူပနသည်။   ပအာက်တိုဘာ

 ၁၅ ရင် သူ့အားြမ်းဆီးခဲ့ပပီး ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရ၍ ပသ

 ဆုံးသွားသည၂်၄။ 

ထွက်ပမပးပမပာင်းပရှေ့သွားသည့် ရွာသားများ အရဲ

စွန့်၍ အိမ်မပန်ပပီး စားနပ်ရိက္ခာနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများ မပန်ယူ

သည့်အခါ ပစ်ခတ်ခံရမခင်းနှင့် ြမ်းဆီးပပီး ျူသားေိုင်း

ကာအမြစ် အသုံးမပုမခင်းခံရသည်။ တိုက်ပွဲများ မပင်းထန်

စွာ မြစ်ပွားပနသည့် ကန်ပက်ျက်တွင် ပသနတ်ေဏ်ရာ

ရထားသည့် ရွာသား ၃ ဦး၏ ရုပ်အပျာင်းများအား CDF 

တပ်ြွဲ့ဝင်များက ပတွ့ရှိြကသည်။ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပပါ်

တွင် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသည့် ေဏ်ရာ ေဏ်ချက်များ

ပတွ့ရပပီး မီးရှို့ထားမခင်းခံရသည်၂၅။ ကျူးျွန်ခံရသူတဦး

၏ ဦးပခါင်းတွင်  ပသနတ်ေဏ်ရာ   ရရိှထားသည်။ ပံုပျက်

၂၃။ “297 Reported Attacks and Threats to Health Care During Eight Months of Myanmar Military’s Brutal Crackdown,” Physicians for Human Rights, 
26 October 2021

၂၄။   Situation Update, Chin Human Rights Organization, 24 October 2021 
၂၅။ “Bodies of three civilians killed by junta soldiers found in Chin State,” Myanmar Now, 29 September 2021

စစ်ပကာင်စီ တပ်မှ သတ်မြတ်ျိုက်သည့် ချင်းမပည်နယ် ပကျာ့ပတာ်ရွာမှ ကိုကွီးအွမ် (အသက် ၃၀) ၏ ရုပ်
အပျာင်းအား စက်တင်ဘာျ (၂၉)  ရက်ပန့တွင် ပတွ့ရစဉ်။  (Photo: Citizen Journalist)

https://phr.org/news/297-reported-attacks-and-threats-to-health-care-during-eight-months-of-myanmar-militarys-brutal-crackdown/
https://twitter.com/ChinHumanRights/status/1452303319683239946/photo/1
https://www.myanmar-now.org/en/news/bodies-of-three-civilians-killed-by-junta-soldiers-found-in-chin-state
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ပနသည့်     ရုပ်အပျာင်းသည်    ပအာက်တုိဘာ ၂၄  ရက်

ပန့တွင်    စစ်အာဏာရှင်တပ်ြဲွ့များ၏  ြမ်းဆီးမခင်း ခံရကာ

ပပါ်တာအမြစ် ပစခုိင်းခံရသည့် ျူငယ်တဦး  မြစ်ပြကာင်း

ပြာ်ထုတ်နုိင်ခ့ဲသည်၂၆။   ဓားစာခံများအား သတ်မြတ်မခင်း

သည် ဥပပေပါ  မပဌာန်းချက်များကုိ ပြာက်ြျက်ကျူ းျွန်

သည့်အတွက် စစ်ရာဇဝတ်မှုအမြစ် မှတ်ယူရမည် မြစ်သည်။ 

ထို့အမပင် စစ်အာဏာရှင်တို့၏ အြျက်ျုပ်ရပ်

များအမြစ် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပအာက်တိုဘာျကုန်တွင်

ချင်းမပည်နယ် ထန်တျန်ရှိ အိမ်ပမခ ၂၀၀ နီးပါးနှင့်

ဘုရားပကျာင်း ၂ ပကျာင်းကို မီးရှို့ြျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်။

ရွာသားများမှ ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့် အိမ် 

ပမွးတိရိစ္ဆာများပါ  ျုယက်ယူပဆာင်  မခင်းခံရသည၂်၇။ 

စစ်အာဏာရှင်တို့က  မငင်းဆိုပနပသာ်ျည်း   မီးရှို့ြျက် 

ဆီးပပီးပနာက်  ပျာင်ကျွမ်းပနသည့်  ပဂိုျ်တုဓာတ်ပုံအ 

ပထာက်အထားများ  ထွက်ပပါ်ျာသည၂်၈။  စစ်အာဏာ 

ရှင်တို့၏ တိုက်ခိုက် မှုအပပီး ထန်တျန် တိုက် ခိုက်မှုနှင့်

ပတ်သက်၍ ကုျသမဂ္ဂျုံခခုံပရးပကာင်စီမှ အပရးယူ

ပပးရန် CHRO မှ ထပ်ပျာင်းပတာင်းဆိုခဲ့သည်။ စစ်

အာဏာရှင်တပ်ကူများ ပမှော်ျင့်ထားသည့်အတိုင်း ပိုမို

 မြည့်တင်း  ပရာက်ရှိျာသည၂်၉။  စစ်အာဏာရှင်တို့၏ 

အြျက်ျုပ်ရပ်ကို အရပ်ြက်အြွဲ့အစည်း ၅၀၀ ပကျာ်က

 မပစ်တင်ရှုံ့ချြကပပီး ချင်းမပည်နယ်တွင်း တိုက်ပွဲများ မပင်း 

ချင်းမပည်နယ်၊ ထန်တျန်ပမို့နယ်တွင် ပအာက်တိုဘာ ၂၉ ရက်ပန့ ၀န်းကျင်တွင် 
အြကမ်းြက်စစ်တပ်မှ  ပနအိမ်များနှင့် ဘာသာပရး အပဆာက်အအုံအများအမပားကို မီးရှို့
ြျက်ဆီးမှုပြကာင့် ပျက်ဆီးပနပသာ အပဆာက်အဦးများကိုပတွ့ရစဉ်။  
ဘယ်ဘက်မှ ရုပ်ပုံသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်တွင် Planet Labs မှ ရိုက်ကူးထား
သည့် ပုံမြစ်ပပီး  ညာဘက်မှ ရုပ်ပုံသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာျအတွင်းတွင် Google 
Earth မှ ရိုက်ကူးထားသည့် ပုံမြစ်သည်။ (Photo : RFA)

၂၆။ Situation Update, Chin Human Rights Organization, 23 September 2021
၂၇။ “Myanmar soldiers torch hundreds of homes in restive Chin state,” Radio Free Asia, 2 November 2021
၂၈။ “Satellite imagery shows damage to town torched in Myanmar's Chin state,” Radio Free Asia, 8 November 2021
၂၉။ See press release:  CHRO reiterates the call for U.N Security Council Action as Thantlang is set ablaze and Reinforcements arrive into Falam, Chin 

Human Rights Organization, 29 October 2021

https://twitter.com/i/status/1451864622772854786
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/anniversary-11012021205236.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/chin-thantlang-11082021195921.html
https://mailchi.mp/chro.ca/chro-reiterates-call-for-un-security-council-action-as-thantlang-is-set-ablaze-andfresh-reinforcements-arrive-into-falam
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ထန်ျာမှုအပပါ် ကုျသမဂ္ဂ ျုံခခုံပရးပကာင်စီမှ အပရး

ပပါ်အစည်းအပဝးပခါ်ယူရန် ပတာင်းဆိုြကသည၃်၀။ 

စစ်အာဏာရှင်တို့၏ စစ်ရာဇဝတ်မှု ကျူးျွန်

မခင်း အပပါ် သက်ပသအပထာက်အထား အများအမပား 

ရှိပန ပသာ်ျည်း စစ်တပ်ပမပာခွင့်ရပုဂ္ဂိုျ်က ထိုျုပ်ရပ်

မှာ ပေသခံ ပတာ်ျှန်ပရးအင်အားစုများနှင့် ရွာသားများ

က မီးရှို့ခဲ့မခင်းမြစ်သည်ဟု ပမပာဆိုသည်။ ဓာတ်ပုံများ

နှင့် အသက်ရှင်ျွတ်ပမမာက်ျာ သူများမှ ပမမမပင်တွင်

 မြစ်ပျက်ခဲ့သည့် အမှန်တကယ်မြစ်ပျက်ခဲ့သည့် အပတွ့ 

အကကုံကို ပြာ်ထုတ် ပမပာဆိုြကသည်။ 

ချင်းမပည်နယ်တွင် ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်မခင်းသည်

 ပရှေ့ပမပာင်းထွက်ပမပးမှုများမြစ်ပပါ်ပစသည့် ပျာင် စာ

မြစ်သည်။ အများစုမှာ အမျ ိုးသမီး၊ ကပျးနှင့် သက်ကကီး

ရွယ်အိုများမြစ်ပပီး မမြစ်မပန အကကိမ်ကကိမ် ထွက်ပမပး

ြကရသည်။ ချင်းမပည်နယ်တွင် စစ်အာဏာရှင်တပ်များ 

သိသိသာသာ များမပားျာပသာ်ျည်း စစ်တပ်ပမပာခွင့်ရ

 ပုဂ္ဂိုျ် ဗိုျ်ချုပ်ပဇာ်မင်းထွန်းက အြျက်ျုပ်ရပ်များနှင့် 

ပတ်သက် ပပီး စစ်တပ်၏ ျုပ်ရပ်မဟုတ်ပြကာင်း မငင်းဆို

ပပီး ပေသခံမပည်သူများကိုသာ ၎င်းတို့၏ ဆုံးရှုံးမှုအ တွက် 

မပစ်တင်ပမပာြကားသည၃်၁။  ပေသခံ  ပတာ်ျှန်ျှုပ်ရှားမှု

များ အင်အားပကာင်းျာပပီး စစ်အာဏာရှင်တပ်များ

အား ခုခံတိုက်ခိုက်ပနဆဲမြစ်ပပီး ပထာင်နှင့်ချသီည့် မပည် 

သူျူထုမှာ   ရုန်းကန်ျှုပ်ရှားပနရသည်။ အကူအညီပပး 

ပရးျုပ်သားများက     စစ်ပမပးေုက္ခသည်များ    အတွက် 

ပစ္စည်းများမှာ  ခန့်မှန်းပမခ  တပတ်စာအတွက်သာ ကျန်

ရှိပနသည်။ ဆုံးရှုံးမှုများစွာရှိပနသည့်အတွက် အရပ်သား

များ၏ အပကာင်းဆုံးပမှော်ျင့်ချက်မှာ စိတ်ချျုံခခုံစွာ 

အိမ်မပန်ပရးပင်မြစ်သည်။ 

၃၀။ “Another wave of atrocity crimes in Chin State: UN Security Council must act now to end Myanmar Junta’s Campaign of Terror,” 521 Civil Society 
Organizations, 4 November 2021

၃၁။ “Military Crackdown Reported in Myanmar’s Chin State,” Voice of America, 27 October 2021

https://progressivevoicemyanmar.org/2021/11/04/another-wave-of-atrocity-crimes-in-chin-state-un-security-council-must-act-now-to-end-myanmar-juntas-campaign-of-terror/
https://www.voacambodia.com/amp/military-crackdown-reported-in-myanmar-s-chin-state/6287703.html
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tydkif; (2) 
u,m;(u&ifeDjynfe,f)

ကယား (ကရင်နီမပည်နယ်) အပမခအပန အကျဉ်းကယား (ကရင်နီမပည်နယ်) အပမခအပန အကျဉ်း

 ချုပ် ချုပ်

စစ်ပွဲများနှင့် စစ်တပ်၏ ထိုးစစ်ဆင်မှုများ များ 

မပားျာသည့်အတွက် ကယား (ကရင်နီ) မပည်နယ်တွင်

ျူဦးပရ ၁ သိန်းပကျာ်မှာ ပြပြာ်ဝါရီျမှစပပီး ၎င်းတို့ 

အိုးအိမ်များ စွန့်ခွာထွက်ပမပးပနရသည၃်၂။ မမန်မာစစ်တပ်

က ျူ့အခွင့်အပရး ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်သူများနှင့် 

ပေသခံ ခုခံပရးတပ် သားများ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းပစရန်

အတွက် အြကမ်းြက် ပြိုခွင်းျှေက်ရှိသည်။ အရပ်သား

မပည်သူများမှာ စစ်အာဏာသိမ်းမခင်းကို ျက်မခံဘဲ 

ပေသခံ မပည်သူများနှင့် ၎င်းတို့၏ အမိပမမကို ကာကွယ်

ရန် PDF တပ်ြွဲ့များ ကယား (ကရင်နီ) မပည်နယ်တွင်

ြွဲ့စည်းြကသည်။ 

စစ်အာဏာရှင်တပ်များ အင်အားချနိဲ့ပစရန်နှင့်

တပ်ချထားမှုများ ပျျာ့နည်းသွားပစရန်အတွက် PDS 

နှင့် ကရင်နီအမျ ိုးသားတိုးတက်ပရးပါတီ (KNPP) တပ်

များ ပူးတွဲတိုက်ခိုက်ျှေက်ရှိသည်။ ျွိုင်ပကာ်၊ ေီပမာ

ဆို၊ နမ့်မယ်ခုံ၊ မိုးပဗဲနှင့် ြယ်ခုံ အပါအဝင် ပမို့နယ်ရှစ်ခု

တွင် PDF များ အသီးသီး ြွဲ့စည်းထားသည၃်၃။ PDF များ

အချင်းချင်း ပူးပပါင်းတိုက်ခိုက်၍ မပည်နယ်အတွင်းရှိ 

ပေသခံမပည်သူများအား ကာကွယ်ျှေက်ရှိသည်။ တိုက်ပွဲ

များ မပင်းထန်ျာသမြင့် အမပစ်မဲ့ အရပ်သားများမှာ စစ်

အာဏာရှင်တပ်များ၏ ျက်ျွတ်စပယ် ပစ်မှတ်ထား

မခင်း ခံပနရသည်။ ကယား (ကရင်နီ) မပည်နယ်တွင် ပြ 

ပြာ်ဝါရီ ၁  ရက်မှစပပီး စစ်တပ်များတိုးချဲ့ချထား  သမြင့်

 ခန့်မှန်းပမခ မပည်သူ ၁၃၀ ခန့်  သတ်မြတ်ခံခဲ့ရသည်၃၄။ 

ပနာက်ထပ်  အရပ်သား ၁၉၅ ဦး ြမ်းဆီးခံရ ပပီး ၁၃၇ ဦး 

အသတ်ခံရသည်၃၅။  မပည်နယ်တဝှန်း ပမို့နယ် တပမို့နယ်

တွင် အနည်းဆုံးျူဦပရ ၁၀၀၀ ခန့် အတင်းအြကပ် 

ထွက်ပမပးပရှေ့ပမပာင်းပနရပပီး ေီပမာဆိုပမို့နယ်မှာ ပြပြာ် 

ဝါရီျမှစပပီး  ထွက်ပမပး  ပရှေ့ပမပာင်းရသူ ၇၀,၀၀၀ နီးပါး

မြင့် အများဆုံးမြစ်သည၃်၆။ 

အပမခအပနက ပေသခံမပည်သူများ၏ အသက် 

ပမွးဝမ်းပကျာင်းအပပါ် ထိခိုက်မှုရှိပပီး စီးပွားပရးအရ ကျ

ဆင်း ဝန်ပိပစသည်။ စစ်ပွဲနှင့် ကပ်ပရာဂါပြကာင့် အျုပ်

 အကိုင် ရရှိရန် စိန်ပခါ်မှုများ ပို၍ရှိပနပပီး စစ်အာဏာရှင်

တပ်များ၏ ပိတ်ဆို့ထားမှုပြကာင့်ျည်း တပနရာနှင့် တ

ပနရာသို့ သွားျာရန် မမြစ်နိုင်ပတာ့ပပ။ စစ်ပဆးပရး 

၃၂။ “Despite ceasefire, volunteers risk their lives to help over 100,000 fleeing conflict,” Frontier Myanmar, 12 July 2021
၃၃။ “Karenni Nationalities Defense Force (KNDF) will carry out NUG’s defense policies,” Burma News International, 3 June 2021 
၃၄။ Bi-weekly situation update, Karenni Civil Society Network, 26 October 2021
၃၅။ Ibid
၃၆။ Ibid

https://www.frontiermyanmar.net/en/despite-ceasefire-volunteers-risk-their-lives-to-help-over-100000-fleeing-conflict/
https://www.bnionline.net/en/news/karenni-nationalities-defense-force-kndf-will-carry-out-nugs-defense-policies
https://www.facebook.com/progressivevoice/photos/pcb.10159358339799890/10159358334259890/
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ဂိတ်များတွင် စစ်သားများက အရပ်သားများ၏ ပငွပြကး

နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု များကို သိမ်းဆည်းမခင်းနှင့် စစ်အာဏာရှင်

ဆန့်ကျင်ပရး အပထာက်အထားများပါရှိပနသည့် မိုဘိုင်း 

ြုန်းများ သိမ်းယူျှေက်ရှိသည်။ 

ျက်ရှိအပမခအပနအရ မပည်နယ်တွင်း ပနရာ

အများအမပားတွင် တိုက်ပွဲများ မြစ်ပွားပနမခင်းနှင့်

ျုံခခုံသည့်ပနရာသို့ ပမပးစရာမရှိသကဲ့သို့ ခံစားပနရ

သည့် အတွက် ရပ်ရွာအသိုင်းအဝိုင်းရှိ မပည်သူျူထုမှာ

အြကမ်းြက်ခံပနသည်ဟု ကရင်နီအမျ ိုးသမီးအစည်း 

အရုံး (KNWO) အပါအဝင် ကယား (ကရင်နီ) မပည်နယ်

ရှိ အရပ်ြက် အြွဲ့အစည်းများက ထုတ်ပြာ်ပမပာဆိုြက

သည်၃၇။ ကပျးများ၏ ပညာပရးနှင့် မိသားစုဘဝျုံခခုံ 

ပရးအတွက်    စိုးရိမ်ပြကာင့်ြကပနြကသည်။    ယုံြကည်

ကိုး စားရသည့် ပေသခံ အရပ်ြက်အြွဲ့အစည်းများမှ 

ပထာက်ပံ့သည့် ျူသားချင်းစာနာသည့် အကူအညီများ

အား စစ်ပမပးေုက္ခသည်များ ျက်ျှမ်းမီသည့် ျုံခခုံစိတ် 

ချရသည့်ပနရာများ ထားရှိရန် KNWO မှ ပတာင်းဆိုထား

 သည်၃၈။ 

တိုက်ပွဲများကို ရင်ဆိုင်ကကုံပတွ့ပနရသည့် ပေသ 

ခံများအတွက်  ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ပရာဂါကျည်း စိတ်ြိစီး

စရာ ပနာက်ထပ် အျွှာတခုမြစ်ပနသည်။ နှာပခါင်းစည်း

နှင့် ပဆးဝါးများ အပါအဝင် တကိုယ်ပရ ကာကွယ်ပရး

ပစ္စည်းများ ချ ို ့တဲ့သည့်အတွက် စစ်ပမပးေုက္ခသည်စခန်း

များတွင် ပိုးပတွ့ရှိ ကူးစက်မှုများ  မမင့်တက်ျှေက်ရှိ 

သည်။  စစ်တပ်၏   ထိုးစစ်ပြကာင့်   စက်တင်ဘာ  ၇  မှ

 ၁၀ ရက်အတွင်း ေီပမာဆိုပမို့နယ်တွင် ထွက်ပမပးရသည့် 

အနည်း ဆုံး ရွာသား ၄၀ တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံထား

ရသည်ကို ပတွ့ရသည၃်၉။ ပအာက်တိုဘာျကုန်ခန့်တွင်

 ြရူဆိုပမို့နယ်မှ ပနာက်ထပ် ရွာသား ၁၀၀ တွင် ကိုဗစ်-

၁၉ အတည်မပု ျူနာများ ထပ်ပတွ့ရသည၄်၀။ 

ျူဦးပရ ၄၀၀၀ ပကျာ် ထွက်ပမပးပမပာင်းပရှေ့ပန

ရသည့် ပမို့နယ်တွင် ကိုးဗစ်-၁၉ ပရာဂါ ကူးစက်ခံထားရ

သည့် ရွာသားများအား စစ်အာဏာရှင်တို့ကကျန်းမာပရး

ပစာင့်ပရှာက်ခံပိုင်ခွင့်နှင့် ခရီးသွားျာခွင့်ကို ပိတ်ပင်

ထားသည်။ ပရမ်းပတာနှင့် ဝရုန်းသုန်းကားမြစ်ပနသည့်

အပမခအပနပြကာင့် မည်သို့မြစ်ျာမည်ကို မသိဘဲ စိုးရိမ်

ပြကာင့်ြကပနရသည့် မပည်နည်တွင်းရှိ ျူထုအား ပို၍

 ဆိုးဝါးပစသည်။ 

ကယား (ကရင်နီ) မပည်နယ်ရှိ စစ်ရာဇဝတ်မှုများကယား (ကရင်နီ) မပည်နယ်ရှိ စစ်ရာဇဝတ်မှုများ

ျက်ရှိဆင်နွှဲပနသည့် နယ်ပမမရှင်းျင်းပရး

 စစ်ဆင်ပရးပြကာင့် မပည်သူျူထုအား ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုး

မြစ်ပစသည်။ အိမ်များ မီးရှို့မခင်း၊ ျက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ 

ဝင်သူမဟုတ်သည့်  အရပ်သားများနှင့်  ၎င်းတို့၏အိုးအိမ်

များအား ပျပြကာင်းတိုက်ခိုက်မှုနှင့် စိတ်ထင်တိုင်းရမ်း

သမ်းပစ်မခင်း၊ ထို့အမပင် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မခင်းနှင့် ပစ္စည်း 

ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကို   ြျက်ဆီးမခင်းတို့သည်   စစ်ရာဇဝတ်မှု

များမြစ်ပပီး စစ်အာဏာရှင်တို့အပနမြင့် တာဝန်ယူတာ

 ဝန်ခံရမည်မြစ်သည်။ ြသဂုတ်ျမှ ပအာက်တိုဘာအထိ

ကယား (ကရင်နီ) မပည်နီတွင်းစစ်ရာဇဝတ်မှု ကျူးျွန်

သည့် ျူ့အခွင့်အပရးချ ိုးပြာက်မှု ၄၂ မှုကို ND-Burma 

၃၇။   “Myanmar’s Coup Has Put Women in Harm’s Way,” The Diplomat, 3 September 2021
၃၈။ Ibid
၃၉။ “September Situation Update,” Women’s League of Burma, 17 October 2021 
၄၀။ “Outbreak Spreads In Hpruso Township,” Kantarawaddy Times, 21 October 2021

https://thediplomat.com/2021/09/myanmars-coup-has-put-women-in-harms-way/
https://www.womenofburma.org/sites/default/files/2021-10/September-situation-update_0.pdf
http://ktnews.org/outbreak-spreads-in-hpruso-township/
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မှ မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။  စစ်အာဏာရှင် တပ်သား

များသည် အရပ်သားများ၏ ျွတ်ျပ်ခွင့်ကို ကိုယ်ထိ

ျက်ပရာက် ကျူးျွန်မှုများအနက် ပေသခံများအား 

ဓားစာခံအမြစ် ပုံမှန် ြမ်းဆီး ပခါ် ပဆာင်ြကသည်။ တချ ို ့

မှာ စစ်တပ်အတွက် အတင်း အဓမ္မပစခိုင်းခံရပပီး တချ ို ့

မှာ အတင်းအြကပ် ြမ်းဆီးခံရင်း သို့မဟုတ် အချုပ်ခန်း

အတွင်း အသတ်ခံြကရသည်။ 

အြကမ်းမြက် အာဏာြီဆန်ပရး (CDM) ျှုပ်

 ရှားမှုတွင်  ပါဝင်သူများ၊  ဘာသာပရးနှင့်  ရပ်ရွာပခါင်း

 ပဆာင်မျာနှင်  ျူ့အခွင့်အပရး  ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာင်

သူများအပါအဝင် စစ်အာဏာရှင်တို့ အုပ်ချုပ်မှုကို

ဆန့်ကျင်သူ မည်သူ့ကိုမဆို ြမ်းဆီးပနသည်။ ျူငယ်

များမှာ စစ်အာဏာရှင်တို့၏ ရက်စက်ြကမ်းြကုတ်မှုကို

 အဆိုးဆုံး  ကကုံပတွ့ပနရပပီး  ဓားစာခံအမြစ် ြမ်းဆီးခံ

ပနရသည်။ ပပေါေူရွာမှ ဆယ်ပကျာ်သက် ျူငယ် ၃ ဦး

အားသည်  ေီပမာဆိုပမို့နယ်တွင် ြမ်းဆီးခံရပပီး  ၎င်းတို့

အား ကရင်နီအမျ ိုးသားကာကွယ်ပရးတပ် (KNDF) နှင့်

ဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟု စွပ်စွဲကာ ေူးပထာက်ခိုင်းထားပပီး

စစ်အာဏာရှင်တပ်များက  အဆက်မမပတ် ထိုးကကိတ်

 ရိုက်နှက် ြကသည်၄၁။ စက်တင်ဘာ ၄ ရက်နှင့် ၈ ရက်

ြကားတွင် ြမ်းဆီးခံရသူများသည် စစ်တပ်၏ ထိုးစစ်အ 

တွင်း ျူသားေိုင်းကာအမြစ် အသုံးချခံရသည်။ ပရှေမပည်

ပအးရွာရှိ ျယ်ယာအနီး ြမ်းဆီးခံရသည့် ျင်မယား

နှစ်ဦးအား စစ်တပ်အတွက် ျမ်းမပအမြစ် ပခါ်ယူခံရ

ပပီး ကရင်နီ ပတာ်ျှန်ပရးအြွဲ့များ၏ ပစ်ခတ်မှုမှ ကာ

ကွယ်ရန် စစ်သားများ၏ပရှ့မှ သွားပစသည်၄၂။ တမခား

သူများအား ပသနတ်မြင့်ချနိ် ၍ မျက်ကွယ်ပနရာများမှ

ပခါ်ပဆာင်သွားသည်။ ြသဂုတ် ၂၇ မှ စက်တင်ဘာ ၁၂ 

အတွင်း  ေီပမာဆိုနှင့်  ျွိုင်ပကာ်ပမို့နယ်များမှ ရွာသား 

၂၆ ဦးအား စစ်အာဏာရှင်တပ်များက ြမ်းဆီးခဲ့သည်၄၃။ 

စစ်ပမပးေုက္ခသည်များအား  ပစတနာ့ဝန်ထမ်း ကူညီပပး

ပနသူ ၃ ဦးအပါအဝင် တမခားအရပ်သား ၂၀၀ ပကျာ်အား

ျည်း ြမ်းဆီးခဲ့သည၄်၄။ 

စက်တင်ဘာ ၇ ရက်တွင် ပေါပိုးစီ တွင် တိုက်ပွဲ

မြစ်သမြင့် ထွက်ပမပးသွားသည့် ဆယ်ပကျာ်သက် ၂ ဦး

 မြစ်သူ ပါစကွားျယ်နှင့် ြီပေးျယ် တို့သည် အိမ်သို့

မပန်ျာစဉ် ခမရ ၄၂၇ ၏ ြမ်းဆီးမခင်းခံရသည်။ ၎င်းတို့

နှစ် ဦးအား ေီပမာဆိုပမို့နယ်ရှိ ကန်ခုနှစ်ဆင့် သို့ ထိုးစစ်

ဆင်ရာတွင် စစ်အာဏာရှင်တပ်များက ျူသားေိုင်း

ကာအမြစ် ျမ်းမပခိုင်းခဲ့သည်၄၅။ ကရင်နီ PDF များနှင့်

ဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟု စွပ်စွဲကာ ၎င်းတို့အား ဓားစာခံ

အမြစ် ြမ်းဆီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ြကသည်။ ျက်များကကိုး 

တုတ်ခံထားရသည့်      အဆိုပါ   ဆယ်ပကျာ်သက်နှစ်ဦး

မှ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ဆန့်ကျင်သည့် သပကေတအမြစ်

ျက်သုံးပချာင်း ပထာင်မပပနသည့်ပုံကို စက်တင်ဘာ 

၁၁ ရက်တွင် ဆိုရှယ် ျူမှုစာမျက်နှာပပါ်မှ ကျယ်ကျယ်

 မပန့်မပန့်   မြန့်ပဝပနသည်ကို  ပတွ့ရသည်။ ၎င်းတို့ပဘး

တွင် မမန်မာစစ်ဝတ်စုံမြင့်  ထိုင်ပနသည့်  စစ်သားကိုပတွ့

ရသည်။ အရပ်သားများအား ဓားစာခံအမြစ်ြမ်းဆီးမခင်း 

သည်  စစ်ရာဇဝတ်မှုပမမာက်ပပီး  ဂျနီီဗာကွန်ဗင်းရှင်းနှင့် 

ျူပုဂ္ဂိုျ်   တဦးချင်းစီ၏   ဂုဏ်သိက္ခာကျ   ဆင်းပစရန် 

ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့် ျူမဆန်သည့် ျုပ်ရပ်များအပပါ်

၄၁။ Bi-weekly Situation Update, Karenni Civil Society Network, 14 September 2021
၄၂။ Ibid
၄၃။ “Civilians Arrested as Myanmar Military Cracks Down in Kayah State” The Irrawaddy, 14 September 2021
၄၄။ “Hundreds of Civilians Arrested in Karenni State,” Kantarawaddy Times, 6 October 2021
၄၅။ ြမ်းဆီးခံရတဲ့ ကယားျူငယ်နှစ်ဦးပုံ ျူမှုကွန်ရက်မှာ ပျ ံ့နှံ့ပန, Radio Free Asia, 12 September 2021

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1964006680417001&set=pcb.1964007013750301
https://www.irrawaddy.com/news/burma/civilians-arrested-as-myanmar-military-cracks-down-in-kayah-state.html#:~:text=Civilians%20Arrested%20as%20Myanmar%20Military%20Cracks%20Down%20in%20Kayah%20State,-The%20photo%20of&text=Almost%2030%20civilians%20in%20Kayah,(KHRG)%20told%20The%20Irrawaddy.
https://ktnews.org/hundreds-of-civilians-arrested-in-karenni-state/
https://www.rfa.org/burmese/news/arrested-two-kayah-youth-09122021092455.html
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တားဆီးပိတ်ပင်ထားသည့်  ပနာက်ဆက်တွဲ ကျင့်ဝတ်

များ ကို ချ ိုးပြာက်မခင်းမြစ်သည်။ 

ပျပြကာင်းမှ တိုက်ခိုက်မခင်းနှင့် ဗုံးကကဲမခင်း

အပါအဝင် မဆင်မမခင် ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်မခင်းပြကာင့်

ပကျးရွာများ၊ အထွတ်အမမတ်ထားသည့် ဘာသာပရး

အထိမ်းအမှတ် အပဆာက်အဦးများ ပျက်စီးပစပပီး ပစ် 

ခတ်မှုမှ   ျွတ်ပမမာက်ပအာင်   ထွက်ပမပးသည့်အမပစ်မဲ့

 မပည်သူများအား  ပသပြကပျက်စီးပစသည်။ စစ်အာဏာ

 ရှင်တပ်များနှင့်  ကရင်နီတပ်ြွဲ့များြကား  တိုက်ပွဲများအ 

မပင်းအထန် မြစ်ပွားပပီး ပနာက် စက်တင်ဘာ ၇ ရက်တွင်  

ျမ်းပပါ်၌  မပတာ်မဆမြစ်၍    အသက် ၈  နှစ် အရွယ်

 ကပျးငယ်တဦး   ေီပမာဆိုတွင်   ပသဆုံးသွားသည်၄၆။

 သိပ်မြကာမီ စင်တင်ဘာ ၉  ရက်ပန့တွင် ျယ်ယာျုပ် 

ငန်းခွင်ဝင်ပနသည့် အရပ်သားများရှိရာသို့ ျက်နက်ကကီး

မြင့် ပစ်ခတ်သမြင့် အမျ ိုးသမီး ၁ ဦး ပသဆုံးပပီး ၃ ဦး

ေဏ်ရာရသွားသည၄်၇။ အသက်မပသသည့် ရွာသားများ 

ျွတ်ပမမာက်ရာသို့ ထွက်ပမပးနိုင်ြကပသာ်ျည်း ထွက်မ

ပမပးနိုင်သည့် ျူငယ်တဦးမှာ ထိုအချနိ်မှစ၍ ပပျာက်ဆုံး

ပနသည်။ 

မပည်နယ်တဝှန်း ျက်နက်ကကီးကျည်များ ရွာ 

ျူမှုကွန်ရက်တွင် မပန့်နှံခဲ့ပသာ စစ်ပကာင်စီတပ်မှ ြမ်းဆီးခံထားရသည့် ကယားမပည်နယ် ေီပမာ့ဆို
ပမို့နယ်  ပမခာက်မိုင်စံမပပကျးရွာက ကရင်နီျူငယ်နှစ်ဦးကို ပတွ့ရစဉ််။ (Photo: Citizen Journalist)

၄၆။   စစ်ပမပးပရှာင်ရာမှာ ယာဉ်မပတာ်တဆမှုမြစ်ပပီး ကပျးငယ်တစ်ဦး ဆုံးပါး, Burma News International, 8 September 2021 
၄၇။ “Shelling Kills Civilian In Karenni State, KNDF Calls On Tatmadaw Soldiers To Join Them” Kantarawaddy Times, 11 September 2021 

https://www.bnionline.net/mm/news-84286
https://ktnews.org/shelling-kills-civilian-in-karenni-state-kndf-calls-on-tatmadaw-soldiers-to-join-them/
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သားများ၏  ပနအိမ်ပပါ်သ့ုိ  ပံုမှန်ကျပရာက် ပပါက်ကဲွ ျှေ

က်ရိှသမြင့်  ပသဆံုးေဏ်ရာရမှုများ  မမင့်တက်ပနသည်။

သက်ကကီးရွယ်အုိများကုိျည်း အသက်ချမ်းသာမပပးပပ။

 စစ်အာဏာရှင် တပ်သားများ၏  ပစ်သတ်မှုပြကာင့်ေီပမာ

ဆုိပမို့နယ် အသက် ၇၀ အရွယ် ရွာသားတဦး စက်တင်ဘာ

 ၂၆ ရက်တွင် ပသဆံုးသွားသည်၄၈။ ရက်စက်သည့် ျုပ်ရပ်

အမြစ်  ျက်ပနာက်မပန်ကကိုးတုတ်ခံရပပီး ပသဆံုးပနသည့်

ရွာသား၏ ရုပ်ကကင်းအား KNDF နှင့်စစ် အာဏာရှင်တပ်

များအြကား တုိက်ပဲွအမပင်းအထန်မြစ်ပွားစဉ် မီးပျာင်

သွားသည့် ကားပပါ်တွင်ပတွ့ရိှြကသည်၄၉။ အိမ်အျံုး ၃၀

 မှာ မီးပျာင်၍ မပာအတိမြစ်သွားသည်။ အရပ်သားများ

အပပါ် ပစ်မှတ်ထား၍ ရည်ရွယ်ချက်ရိှရိှ ကျူ းျွန်ပနပပီး

ခရီးသွားျာသည့် အဓိကျမ်းမကကီးများအား  ပိတ်ဆ့ုိထား

ပသာပြကာင့် ခရီးသွားျာသူ  ရွာသားများမှာ စစ်အာဏာ 

ရှင်တ့ုိ ျက်ချက်မြင့် ပသဆံုး ေဏ်ရာရြကသည်။ 

ပအာက်တိုဘာျ ၆ ရက်တွင် သူ့ရွာစီးနင်း

တိုက်ခိုက်ခံရပပီး အသက်ပဘးမှ ျွတ်ပမမာက်၍ ဘုရား 

ပကျာင်းတွင် ခိုျှုံပနသည့် ကယန်းသာယာရွာမှ အသက်

 ၇၁ နှစ်အရွယ် ဦးရီမိုးအား ND-Burma မှ ပတွ့ဆုံပမး

 မမန်းခဲ့သည်။

“စစ်တပ်က ျက်နက်ကကီးပတွနဲ့ ကယန်းသာ

ရာရွာက ဘုရားပကျာင်းကို ညသန်းပခါင်နဲ့ မနက် ၁ 

နာရီြကားမှာ  ပစ်ခတ်တယ်။  အမျ ိုးသား၊ အမျ ိုးသမီးနဲ့ 

ကပျးငယ်ပတွဟာ  ပခါင်းအုံး၊  ပစာင်၊  ပရပနွးအိုးပတွ

နဲ့အတူ ဘုရားပကျာင်းမှာ ခိုျှုံြို့ ပရာက်ရှိျာတယ်။ ည 

၁၂ နာရီပျာက်မှာ ဘုရားပကျာင်းနားမှာ ျက်နက်ကကီး

၄၈။ “Military kills two civilians, torches dozes of houses in Demawso, Kayah State,” Myanmar Now, 28 September 2021 
၄၉။ Ibid

စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်ပန့တွင် ကုန်းသာရွာအနီး ရပ်နားထားသည့် အိမ်စီးကားထဲတွင် ျက်ပနာက်မပန် 
ကကိုးတုပ်ခံထားရပပီး မီးရှို့သတ်မြတ်ခံရသူ၏ ရုပ်အပျာင်းကို ပတွ့ရသည်။ (Photo: Myanmar Now)

https://www.myanmar-now.org/en/news/military-kills-two-civilians-torches-dozens-of-houses-in-demoso-kayah-state
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ကျည် ၃ ျုံး ကျပရာက် ပပါက်ကွဲတယ်။ ကျည်တ

ျုံးက ဘုရားပကျာင်းပပါ် ကျတယ်။ ဘုရားပကျာင်း 

မျက်နှာကျက်ပပိုကျပပီး ြကမ်းပပါ်မှာ အိပ်ပနတဲ့ ရွာသား

ပတွအပပါ် ကျျာတယ်။ ရွာသား ၄ ပယာက်ပသပပီး 

ပနာက်ထပ် ၈ ပယာက် ေဏ်ရာရသွားတယ်။  ပသသွား

တဲ့သူပတွကပတာ့ ပပနန်ျှ၊  ဦးျုြကည်၊ ပေါ်မူထူး

နဲ့ ပေါ်ပမနန်တို့ျို့ သိရတယ်။ ဦးျုြကည်နဲ့ ပေါ်နန်

ျှက ျင်မယားမြစ်တယ်။ ငါ့မိန်းမ ပေါ်မူပပါင်း ျက်

မှာ ေဏ်ရာရသွားတယ်။ အဲေီအချနိ်ကစပပီး သူပကာင်း

ပကာင်း မြကားပတာ့ဘူး။

ငါတို့ တိတ်တိတ်ကပျး တညျုံးပမပးခဲ့ြက

တယ်။ ြိနပ်စီးြို့ျည်း အချနိ်မရတဲ့အတွက် ပမခဗျာ

နဲ့ပဲ ပမပးခဲ့ရတယ်။ ပသသွားတဲ့သူပတွကို သယ်ျာပပီး 

ပတာထဲမှာ  ပမမမမှုပ်ခဲ့ြကတယ်။  တချ ို ့ရွာသားပတွ က

 အနီးအနားက  ဂူပတွထဲမှာ ပုန်းပအာင်းပနြကတယ်။ ငါ

တို့ ပတာထဲမှာ ၂ ျနီးပါး ပမပာင်းပရှေ့ပနထိုင်ခဲ့ ရတယ်။ 

အဲေီမှာ ယာယီတဲပတွထိုးပပီး တမခားရွာသားပတွနဲ့အတူ 

ပနခဲ့ြကတယ်။  တမခား ရွာသား ၁၀၀ ပျာက်က ပေါပပ

 ရွာနဲ့  ကွန်နားရွာနားက စစ်ပမပးေုက္ခသည်စခန်းကို ပမပး

သွားြကတယ်။ မမန်မာစစ်တပ်က ငါတို့ပုန်းပနတဲ့ပနရာ

ကို ျာတိုက်ျို့ ရွာကိုမပန်ခဲ့တယ်။ 

ငါတို့အိမ်ဝင်းထဲက ဘုရားပကျာင်းမှာ ဗမာ 

စစ်သားပတွ  ရှိပနခဲ့ြကတယ်။  တိုက်ပွဲပတွကပတာ့ ငါ

တို့ရွာနား နဲ့ ကုန်းသာရွာနားမှာ ခနခန မြစ်တယ်။ ငါ

ပနာက်ထပ် ထွက်မပမပးချင်ပတာ့ဘူး အသက်ကျည်း

ကကီးပပီ ပတာထဲမှာပနရတာျဲ အခက်အခဲမျ ိုးစုံကကုံရ

တယ်။ မမန်မာစစ်တပ်က ျက်နက်ကကီးနဲ့ပစ်တဲ့အတွက်

ငါ့မိန်းမျည်း နားပျးသွားပပီ။ ေါပပမယ့် အပမခအပန

ပတွ ထပ်ဆိုးျာရင်ပတာ့ ပမပးရဦးမှာပပါ့”   

ကယား (ကရင်နီ) မပည်နယ်၊ ေီပမာဆိုပမို့နယ်

 ဘတ်တျင်မှ ပေါ်ြရန့်စစ် ဆိုသည့် အြွားသည် 

တိုက်ပွဲမြစ်ပွားစဉ် အျားတူ ပတွ့ကကုံထွက်ပမပး ရသည်

ကို ND-Burma သို့ မပန်ပမပာမပသည်။ 

“တိုက်ပွဲစမြစ်ပတာ့ တမခားရွာသားပတွက မိ 

သားစုပတွနဲ့ပရာ တပယာက်ချင်းပါထွက်ပမပးြကတယ်။  

ငါက နားပျးပတာ့ ပကာင်းပကာင်းမြကားရဘူး။ တရွာ

ျုံး   ထွက်ပမပးသွားြကတာ   ငါတပယာက်တည်း ကျန်ခဲ့

တယ်။ ငါအရမ်းပြကာက်ပနပပမယ့် ဘယ်ကိုပမပးရမယ်

ဆိုတာျည်း မသိဘူး။ ဘယ်မှာတိုက်ပွဲမြစ်တာျည်း မ

မှတ်မိပတာ့ဘူး။

ငါတပယာက်တည်း ရွာမှာ တျပျာက်ပနပပီး

တဲ့အချနိ်မှာ ျူငယ်ပျးတြွဲ့ ျာကယ်တယ်။ ပဆာင်း

ဘူးရွာမှာရှိတဲ့ သီျရှင်ပကျာင်းကို ပို့ပပးပပီး အဲေီမှာခိုျှုံ

ခဲ့ရတယ်။ ငါ့သမီးနဲ့ အဆက်အသွယ်မပန်ရပပီး သူနဲ့မပန်

ဆုံခဲ့တယ်။ ငါ့မှာ စိတ်သိပ်မနှံ့တဲ့ သားတပယာက်ျည်း

ရှိတယ်။ ပသနတ်သံပတွြကားတာနဲ့ သူအ ရမ်းပြကာက်

ပပီး ထွက်ပမပးသွားခဲ့တယ်။ အဲေီအချနိ်ကစပပီး သူပပျာက်

သွားပတာ့တာပါပဲ။ သူအသက်ရှင် ပနပသးျားပသသွား

ပပီျားဆိုတာျည်း မသိပတာ့ပါဘူး။ ကာကွယ်ပရး

တပ်သား ပတွနဲ့ ျူငယ်ပတွ ကပတာ့ သူ့ကိုပတွ့ပအာင်

ရှာပပီး ပတွ့တာနဲ့ ဆက်သွယ်ပပးမယ် ပမပာတယ်။ တချ ို ့

ပမပာတာကပတာ့ သူ့ ကို ဗမာစစ်သားပတွ ြမ်းမိသွားနိုင်

တယ်ပပါ့။ သူ့သတင်းပတွ ငါပစာင့်ပပီးနား စွင့်ပနတယ်။

 ငါ့ရွာမှာ ဘာပတွမြစ်ပနျဲ မသိပတာ့ဘူး ဘာျို့ျဲဆို

ပတာ့ ရွာကထွက်ျာကတည်းက တပခါက်မှ မမပန်မြစ်

ခဲ့ဘူး”။
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စစ်အာဏာရှင်တပ်များသည် အရပ်သားများ 

ဘဝျုံခခုံပရးနှင့် သက်သာပချာင်ချပိရးအတွက် အ ပျး

မထားသည်ကို မပသပနသည်။ ထို့အမပင် စိတ်ထင်တိုင်း

 မတရားြမ်းဆီးပနမခင်း၊ ရွာအနီးတ ဝိုက်နှင့် ျယ်ယာ

ျုပ်ငန်းခွင်များတွင် စစ်သားများက မိုင်းပထာင်မခင်း

များျည်း ရှိပနသည်။ ပဝးပဝးျံျံ စွန့်စားသွားသည့်

ရွာသားများအားျည်း မမင်ပတွ့သည်နှင့် ပစ်ခတ်ရန် စစ်

အာဏာရှင် တပ်များက ျက်တွန့်ပနမည် မဟုတ်ပပ။ ေီ

ပမာဆိုပမို့နယ်မှ ထွက်ပမပးပမပာင်းပရှေ့ျာသူ အမျ ိုးသမီး

တဦးသည် အိမ်သို့မပန်ျာစဉ် ကုန်းသာရွာအနီး ပမမ

မမှုပ်မိုင်းနင်းမိ၍ ညာပမခတြက်ဆုံးရှုံးသွားပပီး ေဏ်ရာ

အမပင်းအထန်ရသွားသည၅်၀။ ပအာက်တိုဘာ ၁၉ရက်

တွင် အဆိုပါရွာ၌ပင် ပမမမမှုပ်မိုင်း ပပါက်ကွဲသမြင့်

ပနာက်ထပ် ၃ ဦး ေဏ်ရာရသွားသည်။ မိုင်းပပါက်ကွဲမှု

ပြကာင့် အသက် ၄၁ နှစ်အ ရွယ်အမျ ိုးသားတဦး သည် သူ့

ျက်တွင် ေဏ်ရာရသွား၍ ၂၉ နှစ်အရွယ် အမျးိသားမှာ

ပမခပထာက် ပအာင်ပိုင်းရှိ အရိုးများ အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ

ကွဲထွက်ပပီး ပသွးျွန်မှုကို ခံစားရကာ အသက် ၃၁ နှစ်

အရွယ် အမျ ိုးသားမှာ ညာပမခတွင် အမပင်းအထန် ေဏ်ရာ

ရသွားသည၅်၁။ ယခုအခါတွင် ျယ်သမားများမှာျယ် 

ယာျုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရန် စိုးရိမ်ထိတ်ျန့်ပနြကသည်။ 

စနစ်တကျနှင့် တမင်ရည်ရွယ်၍ ြိနှိပ်ချုပ်ချယ်

မခင်းမြင့် အရပ်သား ပထာင်ပပါင်းများစွာ၏ ဘဝျုံ ခခုံ

မှုနှင့် အကာအကွယ်ရယူခွင့်ကို မငင်းဆိုပနပပီး မပင်းထန်

သည့် ျုပ်ရပ်များက စစ်အာဏာရှင်တို့သည် ၎င်းတို့၏

အြကမ်းြက်စစ်ပွဲများသို့ စိတ်ပါျက်ပါ ပျှောက်ျှမ်း

ပနသည်ကို သာဓက မပပနသည်။ 

၅၀။ Khit Thit Media, 2 October 2021
၅၁။ ျွိုင်ပကာ်ပမို့ ကုန်းသာပကျးရွာတွင် မိုင်း ပပါက်ကွဲပပီး မပည်သူ ၃ ဦး ထိခိုက်ေဏ်ရာရရှိ, Kantarawaddy Times, 13 October 2021 

https://www.facebook.com/100013414243249/videos/464845288127682
https://www.kantarawaddytimes.org/%e1%80%9c%e1%80%bd%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b7-%e1%80%80%e1%80%af%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac/
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tydkif; (3) 
ppfudkif;wdkif;a'oBuD;

စစ်ကိုင်းတိုင်းပေသကကီး အပမခအပနအကျဉ်းချုပ်စစ်ကိုင်းတိုင်းပေသကကီး အပမခအပနအကျဉ်းချုပ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းပေသကကီးတွင် ပေသခံကာကွယ် 

ပရးတပ်ြွဲ့များက  စစ်အာဏာရှင်တပ်များကို ဆန့်ကျင်

တိုက်ပွဲဝင်ျှေက်ရှိသည်။ အမပစ်မဲ့ အရပ်သားများအား

အစုအခပုံျိုက် သတ်မြတ်ထားသည့် ပနရာတချ ို ့ကို

ျည်းပြာ်ထုတ်ပတွ့ရှိရသည်။ ဆက်ျက်မြစ်ပွားပန

သည့် တိုက်ပွဲများ မပင်းထန်ျာသည့်အတွက် မိမိတို့ရွာ

များအား တိုက်ခိုက်ခံရမည်စိုး၍ အရပ်သားများ ပဘး

ျွတ်ရာ တိမ်းပရှာင်ထွက်ပမပး ပနရသည်။ စစ်ပမပးေုက္ခ 

သည်စခန်းများသို့ ပရာက်ရှိပနသူများမှာျည်းအနိမ့်ဆုံး 

မရှိမမြစ်ျိုအပ်သည့် အပမခခံရိက္ခာများ အပပါ် ရပ်တည်

အသက်ရှင်သန်ပနရပပီး ရိက္ခာ၊ ပရနှင့် အမိုးအကာ ျုံ

ျုံပျာက်ပျာက် ရရှိမခင်းမရှိပပ။ ဆက်ျက်ရှင်သန်

ရန် အပမခခံျိုအပ်ချက်များ မမပည့်စုံမှုပြကာင့် အသက်

ပဘးမှ ျွတ်ပမမာက်ျာသည့် အထူးသမြင့်အမျ ိုးသမီး၊

 ကပျးများနှင့် သက်ကကီးရွယ်အို  အပါအဝင်အထိခိုက်

အနစ်နာ ျွယ်ဆုံးသူများ အပမခအပနကို ပတာင့်ခံထား

ရန် ပိုမိုခက်ခဲပစသည်။ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပရာ စိတ်ပါသက် 

သာ အဆင်ပမပမှုမှာ   အဆိုးဆုံးအပမခအပနသို့  ပရာက်ရှိ

ပနသည့် အတွက် အချ ို ့ အမျ ိုးသမီးများမှာ စိတ်ဓာတ်ကျ

ဆင်းပနပပီး ဆက်ျက်အသက်ရှင်ရန် ဆန္ဒပင် မရှိပတာ့

ပပ၅၂။ 

စစ်ကိုင်းတိုင်းပေသကကီးရှိ ၇ ပမို့နယ်တွင် အင်

တာနက် မြတ်ပတာက်ထားသမြင့် ျုံခခုံပပီး တိုက်ရိုက်

ဆက်သွယ်နိုင်သည့် အပမခအပနမရှိသမြင့် စစ်အာဏာ 

ရှင်များ ပိုမို၍ ရက်စက်မှုများ ကျူး ျွန်ပန၍ အရပ်သား

များအတွက် စိတ်ြိစီးမှုများ ထပ်တိုးျာသည၅်၃။ စစ် 

တပ်၏ ယခင်ကထိုးစစ်များတွင် အင်တာနက်နှင့် မိုဘိုင်း

ဆက်သွယ်ပရးများ မြတ်ပတာက်၍ စစ်ဆင်ပရး ဆင်နွှဲခဲ့

သည်။ စစ်အာဏာရှင်တို့၏ ပမမျှန်စနစ်နှင့်အတူ အင်

တာနက် မြတ်ပတာက်ထားမှုပြကာင့် မပည်သူတို့အပပါ်

ကျူးျွန်ထားသည့် ရာဇဝတ်မှုများအတွက် သက်ပသ

များမှတ်တမ်းတင်ရန် အရပ်သားများနှင့် ျူ့အခွင့်အပရး 

အြွဲ့များအတွက် အခက်အခဲ ပိုမိုမြစ်ပပါ်ပစသည်။  

ကုျသမဂ္ဂ၏ မှတ်တမ်းများအရ ပမျမှစပပီး 

စစ်ကိုင်း၊  မပကွးတိုင်းပေသကကီးများနှင့်  ချင်းမပည်နယ်

များရှိ အရပ်သား ၄၀,၀၀၀ နီးပါးခန့် အိုးအိမ်စွန့်ခွာ

၅၂။ “In western Myanmar, conflict creates new dangers for women,” Al Jazeera, 27 September 2021
၅၃။ “Internet blackout hits parts of Sagaing and Mandalay,” Myanmar Now, 15 September 2021

https://www.aljazeera.com/news/2021/9/27/in-western-myanmar-conflict-creates-new-dangers-for-women
https://www.myanmar-now.org/en/news/internet-blackout-hits-parts-of-sagaing-and-mandalay-regions
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တိမ်းပရှာင် ထွက်ပမပးပနရသည်။ ခန့်မှန်းပမခ စစ်ပမပး

 ေုက္ခသည် ၇,၀၀၀ မှာ ကပျး၊ ကနီ၊ ခင်ဦးနှင့် မင်းကင်း

ပမို့နယ်များရှိ စခန်းများတွင် ပနထိုင်ြကသည၅်၄။ စစ်ပမပး

ေုက္ခသည်များအနက် အသက် ၁၀ နှစ်ပအာက် ကပျး

 ၁,၅၀၀၊ နို့စို့ကပျး ၇၀၊ သက်ကကီးရွယ်အို ၉၀ပကျာ်နှင့် 

ကိုယ်ဝန်ပဆာင် ၇၀ တို့ ပါဝင်ြကသည၅်၅။  စစ်ကိုင်းတိုင်း

ပေသကကီး တွင် တပ်အင်အား ပိုမိုတိုးချဲ့တပ်စွဲျာသမြင့်

အရပ်သားများ ပိုမိုစိတ်ဆင်းရဲြကပပီး စစ်အာဏာရှင်

တပ်များ၏ သတ်မြတ်မခင်း သို့မဟုတ် ျက်နက်ကကီး

ျက်နက်ငယ်များမြင့် ပစ်ခတ်ခံရမည့် အန္တရာယ်ရှိပန 

သည်။ တိုင်းမပည်၏ အပနာက်ပမမာက်ပိုင်းတွင် အြကမ်း 

ြက်မှုများ   မမင့်တက်ျာသမြင့်   ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မခင်း

နှင့် အညှာအတာကင်းမဲ့စွာ ရက်စက်ကျူးျွန်မှုကို ခံပန

ြကရသည့် ပေသခံ အရပ်သားများအတွက် အျွန်စိုးရိမ်

ပူပန်ရသည့် အဆင့်သို့ ပရာက်ရှိပနသည်။ 

ပေသခံ ကာကွယ်ပရးအြွဲ့များကို ျိုျားသည့်

အရပ်သားများနှင့် ဆက်စပ်သူများမှာ စစ်အာဏာရှင်

တို့၏ တိုက်ခိုက်မခင်းကိုခံပနရသည်။ ကျးီအိမ်ရွာသို့စစ်

အာဏာရှင်တပ်များ ဝင်ပရာက်စီးနင်းစဉ် ဘုန်းကကီး 

ပကျာင်းတွင်     ခိုျှုံပနသည့်     စစ်တပ်ပကျာ ပထာက်

ပနာက်ခံ မပည်ပထာင်စုကကံ့ခိုင်ပရးနှင့် ြွံ့ပြိုးပရးပါတီ 

(USDP) မှ အြွဲ့ဝင် ၂၀ ြမ်းဆီးခံရသည်၅၆။ ပေသခံ PDFs 

တပ်ြွဲ့ များ၏ တိုက်ခိုက်မှု ပြကာင့် စစ်အာဏာရှင် တပ်

များ အကကီးအကျယ် အထိနာပနသည်၅၇။ စစ်ကိုင်းတိုင်း

ပေသကကီးတွင် အရပ်သား ကာကွယ်ပရးတပ်ြွဲ့များက 

စစ်အာဏာရှင်တပ်များအား ခခုံခိုတိုက်ခိုက်မခင်းနှင့် ၎င်း

တို့ အပမခစိုက်စခန်းအနီးတွင် မိုင်းပထာင် တိုက်ခိုက်ြက

ပပီး စစ်တပ်အားပပး ရဲတပ်ြွဲ့အားျည်း ပစ်မှတ်ထားြက

သည်။   

မမန်မာစစ်တပ်သည် အရပ်သားများအားအြကမ်း 

ြက်မှုများမြင့်  တုန့်မပန်ခဲ့သည်။   ပေသခံ ပတာ်ျှန်ပရး

အြွဲ့များအား အားပပးကူညီသည်ဟု သံသယမြစ်ခံရ

သူအရပ်သားများမှာ ပသနတ်မြင့် ပစ်ခတ်ခံရမခင်းနှင့် 

ကိုယ်ထိျက်ပရာက် ကျူးျွန်မခင်း ခံရသည်။ စစ်ကိုင်း

အပမခစိုက် PDF အြွဲ့အား အကူညီပပးရန် ရံပုံပငွရှာ

ပပးသည့် အမျ ိုးသမီးတဦး စစ်အာဏာရှင်တို့၏ ြမ်းဆီး

မခင်းခံရပပီး ပနာက်ပိုင်းတွင် အသတ်ခံျိုက်ရသည၅်၈။

စစ်အာဏာရှင်တပ်များက ရွာသားများကို ပတွ့သည်နှင့်

 ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မခင်း၊  ပစ်ခတ်မခင်းနှင့် ျူသားေိုင်းကာ

အမြစ် အသုံးမပုြကသည်။ အရပ်သားများ ထိခိုက်ဆုံးရှုံး

ပနရမခင်းမှာ   စစ်အာဏာရှင်တို့၏   မပည်သူများအား

စစ်ဆင် တိုက်ခိုက်မှုပြကာင့်မြစ်ပပီး ထိုမတရားမှုများ

အတွက် မပစ်ေဏ်ကင်းျွတ်ခွင့် ဓပျ့မြင့် ဆက်ျက်

ကျူးျွန်ပနြကသည်။ ျတ်တပျာတွင် တိမ်းပရှာင်

ထွက်ပမပးပနရသူများအား ကုသပပးပနသည့် ဆရာဝန်

နှင့် ကျန်းမာပရးျုပ်သားများအား စစ်အာဏာရှင်တို့မှ 

ျိုက် ျံြမ်းဆီးပနသည်၅၉။ နာပရးကူညီမှုအသင်းကဲ့သုိ့ 

အပရးပပါ်ကယ်ဆယ်ပရးအြွဲ့များမှ ဦးပဆာင်သူများမှာ

ျည်း ထွက်ပမပး ပုန်းပအာင်းပနရသည်။ 

စစ်ကိုင်းပေသကကီးရှိ အရပ်သားများမှာ စိတ်

ေဏ်ရာများ ခံစားပနရပပီး ပရှ့ဆက်မည်သို့ မြစ်ျာ

မည်ဆိုသည်ကို စိတ်ပသာက ပရာက်ပနြကသည်။ စစ်

၅၄။ “Myanmar Flash Update: Escalation of Conflict in the Northwest (As of 3 November 2021)” UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
၅၅။ Myanmar Pressphoto Agency, 1 September 2021
၅၆။ ‘Even if you support them, they won’t spare you’ – junta forces arrest pro-USDP civilians after suffering heavy casualties, Myanmar Now, 18 

October 2021
၅၇။ “Resistance Attacks Leave Junta Troops Dead Across Myanmar,” The Irrawaddy, 2 November 2021
၅၈။ “Junta soldiers detain and kill woman who raised funds for local guerilla group,” Myanmar Now, 16 September 2021
၅၉။ မုံရွာပမို့တွင် အပြကာင်းမဲ့ ြမ်းဆီးခံရသည့် ပရဟိတဆရာဝန်ကို မည်သည့်ပနရာတွင် ြမ်းဆီးထားသည်မသိပသး The 74 Media, 26 September 2021

https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-flash-update-escalation-conflict-northwest-3-november-2021
https://www.facebook.com/mmpressphoto/posts/6096658110375165
https://www.myanmar-now.org/en/news/even-if-you-support-them-they-wont-spare-you-junta-forces-arrest-pro-usdp-civilians-after
https://www.irrawaddy.com/news/burma/resistance-attacks-leave-junta-troops-dead-across-myanmar.html
https://www.myanmar-now.org/en/news/junta-soldiers-detain-and-kill-woman-who-raised-funds-for-local-guerrilla-group
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ကိုင်း တိုင်းပေသကကီးရှိ PDFs ျှုပ်ရှားရာပေသများတွင်

တိုင်းရင်းသား ပတာ်ျှန်ပရးအင်အားစုများ (EROs) 

ျှုပ်ရှားမှု နည်းပါးသည့်အတွက် တိုင်းမပည်အတွင်း

အပအာင်မမင်ဆုံး PDF တပ်ြွဲ့များထဲမှ တခုမြစ်သည့်

စစ်ကိုင်းတိုင်းပေသကကီးရှိ PDF များကို စစ်အာဏာရှင်

တပ်များက တိုးမမှင့်ပမခမှုန်းပနသည်။ မမန်မာစစ်အာဏာ 

ရှင်တပ်သားများသည် မပည်တွင်းစစ်တွင် တက်ကကစွာ ပါဝင်

ပနပပီး အမပစ်မ့ဲအရပ်သားမပည်သူများအား တုိက်ပဲွအတွင်း

 ပိတ်မိပစမခင်းနှင့် အကာအကွယ်ပပးရမည့် အစား ပစ်မှတ်

ထား  တုိက်ခုိက်ပနသည်။ ျက်ရိှမြစ်ပွားပနဆဲ ကုိယ်ထိ

ျက်ပရာက် ကျူ းျွန်မှုများအျျင် အမမန်ရပ်တန့်ရမည်

မြစ်ပပီး တာဝန်ရိှသူများအားျည်း အမမင့် ဆံုးခံုရံုးများတွင် 

တရားစဲွဆုိရမည်မြစ်သည်။ 

စစ်ကိုင်းပေသကကီးရှိ စစ်ရာဇဝတ်မှုများစစ်ကိုင်းပေသကကီးရှိ စစ်ရာဇဝတ်မှုများ

၂၀၂၁ ခုနှစ် ြသဂုတ်ျမှ ပအာက်တိုဘာျ

အတွင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းပေသကကီးရှိ ျူ့အခွင့်အပရးချ ိုး

 ပြာက်မှု အနည်းဆုံး ၃၅ ခုကို ND-Burma မှ မှတ်တမ်း

တင်ထားသည်။ စစ်အာဏာရှင်တို့က ျူငယ် များအား

ပေသခံ PDFs များနှင့် ဆက်စပ်သည်ဟု သံသယမြင့်

သက်ပသမမပနိုင်ဘဲ တိုက်ခိုက်ပနသည်။ ရွာများအား

ဝင်ပရာက်စီးနင်းပပီး ေါဇင်နှင့်ချသီည့် ရွာသားများအား

ြမ်းဆီးကာ ျုပ်ကကံထားသည့် သက်ပသများမြင့် တရား

 စွဲဆိုသည်။ 

တိုက်ပွဲများမြစ်ပနသည့် ပေသတွင် အကာအ 

ကွယ်ရှာပြွပနသည့်  ရွာသား ၄ ဦးအား စစ်အာဏာရှင်

တပ်များက ပေသခံ PDFs များနှင့် ဆက်သွယ်ကာ

သတင်းအချက်အျက်များ ပပးပို့ပနသည်ဟု စွပ်စွဲ၍

ပစ်ခတ်သတ်မြတ်ခဲ့သည၆်၀။ ၎င်းတို့မှာ ဦးပသာင်းမမင့် (

အသက် ၅၅)၊  ပေါ်ပချာျှ (အ သက် ၅၀) နှင့် အသက်

 ၃၀ အရွယ် အမျ ိုးသား ၂ ဦးတို့မြစ်ြကသည်။  ထို့အမပင်

 သက်ကကီးရွယ်အိုများအားျည်း  ြမ်းဆီးပပီး  ပနာက်တ

ပန့တွင် မပန်ျွှတ်ပပးခဲ့သည၆်၁။ စစ်အာဏာရှင်တပ်များ

၏ ကိုယ်ထိ ျက်ပရာက်ကျူးျွန်ပပီးပနာက် ရွာထဲတွင်

 ကျန်ခဲ့သူများမှာျည်း  မပန်ပပးဆွဲခံရမခင်းနှင့်  ျူသား

ေိုင်းကာအမြစ် အသုံးချခံရမည့် အန္တရာယ်ရှိပနသည်။စစ်

အာဏာရှင်တို့မှ ပတာ်ျှန်ပရးျှုပ်ရှားမှုအား ပမခမှုန်း

ပနချနိ်တွင် ဆုံးရှုံးမှု ပမမာက်များစွာ မြစ်ပပါ်ပစပပီးရွာ

များအား စီးနင်းခံရချနိ်တွင် ရွာသူရွာသားမှာ မမြစ်မပန 

အိုးအိမ်စွန့်ခွာ တိမ်းပရှာင်ထွက်ပမပးြကရသည၆်၂။ အရပ် 

သားများအား ျူသားေိုင်းကာအမြစ် အသုံးမပုမခင်းသည် 

ဂျနီီဗာ ကွန်ဗန်းရှင်းအား ချ ိုးပြာက်မခင်းမြစ်ပပီး ပသပြက

ပျက်စီးပစသည့် ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်မှုများပြကာင့် 

အမပစ်မဲ့မပည်သူများ၏ ဘဝများ ပပးဆပ်ပနရသည်။ 

ြသဂုတ်ျ ၂၆ ရက်ပန့တွင် ကာပပါင်းကျ ပကျး

 ရွာသို့  စစ်သား ၁၀၀ မြင့်  ဝင်ပရာက်  စီးနင်းခဲ့သည်၆၃။

ရွာသား ၁ ဦး အြမ်းခံရကာ အမခားတဦးမှာ အသတ်ခံရ

သည်။ ညပနပိုင်းတွင် ရွာအား မပာပုံကျသည် အထိ မီးရှို့

ခဲ့သည်။ ပနာက်တရက်တွင် စစ်အာဏာရှင်တပ်များက 

ဥပပေမဲ့ ျုပ်ရပ်များအမြစ် ရွာသားများအား ရှာပြွခဲ့ပပီး 

ပတာထဲတွင်    ပုန်းပအာင်းပနသူများအား   ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ 

၆၀။ ကပျးပမို့တွင် ချုံခိုတိုက်ခိုက်ခံရအပပီး စစ်သား ၆ ဦး ပသဆုံး Myanmar Now, 15 September 2021 
၆၁။ Ibid
၆၂။ “Junta accused of using human shields as it steps up efforts to crush Sagaing uprising,” Myanmar Now, 13 October 2021
၆၃။ Myanmar Pressphoto Agency, 1 September 2021

https://www.myanmar-now.org/mm/news/8421
https://www.myanmar-now.org/en/news/junta-accused-of-using-human-shields-as-it-steps-up-its-efforts-to-crush-sagaing-uprising
https://www.facebook.com/mmpressphoto/posts/6096658110375165
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နှစ်ဦး ပသဆုံးသွားသည်။ ထို့အမပင် ရွာသားများ ပိုင်ဆိုင်

သည့် ပစ္စည်းဥစ္စာများအား အကကီးအကျယ်ြျက်စီးမခင်း

နှင့် သတ်မြတ်မခင်းများ ကျူးျွန်သည်။ ကိုယ်ဝန်သည်

တဦးအပါအဝင် ရွာသား ၇ ဦးအား အြကမ်းြက် စစ်တပ်

မှ ြမ်းဆီးပပီး ပနာက်ပိုင်းတွင် ရွာသားအပယာက်၁၀၀ 

အား  မပစ်မှုဆိုင်ရာဥပပေ  ပုေ်မ  ၅၀၅ (က) မြင့်   တရား 

စွဲဆိုခဲ့သည်၆၄။   ရွာသားများ၏  အိုးအိမ်များ  ဆုံးရှုံးသွား

သည့်အတွက် အိမ်ပထာင်စု ၇၀၀ သည် တိမ်းပရှာင်ထွက် 

ပမပး ပနရပပီး စစ်ပမပးေုက္ခသည်များ မြစ်ျာသည်။ 

ပြပြာဝ်ါရ ီ၁ရကမ်စှပပီး စစတ်ပမ် ှမီးရှို့တိကုခ်ိကု်

မှုပြကာင့် ေီပဲယင်းပမို့နယ်မှ အနည်းဆုံး ရွာပပါင်း ၂၀ မှာ

 မီးပျာင်ပျက်စီးသွားသည်။ ပအာက်တိုဘာျအတွင်း

စီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုများတွင် ရွာတွင်းသို့ဝင်ျာသည့်

စစ်သားများသည်  စက်ပသနတ်၊ ျက်ပစ်ဗုံးများမြင့်

ရွာသားများပိုင်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းဥစ္စာများကို ြျက်ဆီး

ပစ်ြကပပီး ပရှေကဲ့သို့ တန်ြိုးကကီး ပစ္စည်းများကိုခိုးဝှက်

ယူပဆာင်သွားြကသည်။ အိမ် ၅ ျုံး ပျက်စီးသွားပပီး

ရွာသား ၅၀၀ ပဘးျွတ်ရာ ထွက်ပမပးြကရသည၆်၅။

နယ်ပမမရှင်းျင်းပရး စစ်ဆင်ပရးများပြကာင့် အနည်း 

ဆုံး ရွာသား ၃,၅၀၀ ထွက်ပမပးတိမ်းပရှာင်ရသည၆်၆။  

စစ်ကိုင်းတိုင်းပေသကကီး တန့်ဆည်ပမို့နယ်တွင်

စစ်အာဏာရှင်တပ်များ အပမဲကင်းျှည့်ပနသည့်အတွက်

အထိအခိုက်အများဆုံးမြစ်သည်။ ြသဂုတ်ျ ၃၁ ရက်ပန့

တွင် ျိပ်ခခံရွာမှ အမပစ်မဲ့ ရွာသား ၁၃ ဦးအား စစ်ကိုင်း 

အပမခစိုက် PDFs အြွဲ့ နှင့် ဆက်စပ်သည်ဟု အပထာက်

 အထားမဲ့ စွပ်စွဲကာ ြမ်းဆီးခဲ့သည်၆၇။ ထိုပမို့နယ်သည် 

စစ်အာဏာရှင်တပ်များ၏ မီးရှို့တိုက်ခိုက်မခင်းကိုျည်း

ခံရသည်။ စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် စစ်အာဏာရှင်

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊  ြသဂုတ်ျ (၂)  ရက်ပန့တွင် စစ်ပကာင်စီမှ ြမ်းဆီးမှုများ  မပုျုပ်ခဲ့ပသာပြကာင့် တန်ဆည်
ပမို့နယ်မှ ပေသခံများ ပဘးျွတ်ရာသို့ ထွက်ပမပးပနရသည့် ပုံအား ပတွ့ရစဉ်။ 
(Photo: Citizen Journalist)

၆၄။ Ibid
၆၅။ ေီပဲယင်း အုံးခါးရွာကို စစ်ပကာင်စီ တပ်များ ဝင်ပရာက်စီးနင်းပပီး မပည်သူပိုင်ပစ္စည်းများကို ြျက်ဆီးကာ ပရှေထည်ပစ္စည်းများကို ျုယက်၊ မပည်သူ ၅ဝဝ ပဘးျွတ်ရာ

သို့ ထွက်ပမပးရ ရန်ကုန်၊ ပအာက်တိုဘာ ၆, Khit Thit Media, 6 October 2021
၆၆။ Ibid
၆၇။ စစ်ပကာင်စီတပ်ပတွ ဝင်ပရာက်ြမ်းဆီးျို့ ပေသခံ ၅၀၀၀ ပျာက် ထွက်ပမပးပနရ, Radio Free Asia, 2 September 2021

https://t.me/khitthitnews/10217
https://t.me/khitthitnews/10217
https://www.facebook.com/rfaburmese/posts/10161335440133128
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တပ်သားများက ကျးီကုန်းရွာရှိ အိမ်များအား ပစ်ခတ်

ခဲ့ရာ အိမ် ၇ ျုံး မီးပျာင်မပာကျသွားပပီး ပထာင်နှင့်ချ ီ

သည့် စပါးခင်းများ ပျက်စီးသွားသည၆်၈။  

စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် အျားတူ ထပ်မံ

တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ အိမ်နှင့် စပါးခင်းများ ပို၍ ပျက်စီးခဲ့သည်။ 

စက်တင်ဘာျကုန်တွင် မကျည်းဘုတ်ပကျးရွာရှိ အိမ် ၂ 

ျုံးအား စစ်အာဏာရှင် တပ်များကမီးရှို့ ြျက်စီးခဲ့သည်။

 ရွာသားများ ထွက်ပမပးခိုျှုံပနသည့် ပတာင်ကုန်းပပါ်သို့

 ျက်နက်ကကီးများမြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သည်၆၉။ စစ်ကိုင်းတိုင်း

ပေသကကီးတွင် အရပ်သားများ၏ ပနအိမ်များနှင့် ရွာ

များကို စနစ်တကျ မီးရှို့တိုက်ခိုက်မခင်းမြင့် ပေသခံများ

အား ပတာ်ျှန်ပရးအင်အားစုများအပပါ် ဆက်ျက်မ

ပထာက်ခံ ပစရန်အတွက်မြစ်သည်။ မီးျိုက်သတ်သည့်

 ရွာသားများပတွ့ပါကျည်း စစ်အာဏာရှင် တပ်သား 

များက ပစ်ခတ်သတ်မြတ်ြကသည်။ 

အရပ်သားမပည်သူများရှိပနသည့် ပနရာများ

သို့ စိတ်ထင်တိုင်း ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်ပနမခင်းပြကာင့်

အရပ်သား ထိခိုက်ပသဆုံးမှုများ များမပားျာသည်။

ပအာက်တိုဘာ ၁ ရက်ပန့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းပေ သကကီး

ခင်ဦးပမို့နယ်တွင် စစ်အာဏာရှင်တပ်များမှ ပစ်ခတ်

သမြင့် ၅ နှစ်အရွယ် ကပျးတဦးအပါအဝင် ျူ ၂ ဦး

ပသဆုံးသွားသည၇်၀။ အနီးအနားရှိ ပျဥ်ပထာင်ပကျးရွာ

အား မီးရှို့ခဲ့ပပီး ခန့်မှန်းပမခ ျူ ၅၀ အား ြမ်းဆီးသွား

သည်။ 

ရွာသားများအား ြမ်းဆီး စစ်ပဆးပပီးပနာက် ျူ

မဆန်စွာ ထိုးကကိတ်ရိုက်နှက်ြကသည်။ အထိခိုက် အနစ်

စက်တင်ဘာျ ၂၈ ရက်ပန့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းပေသကကီးပချာင်းဦးပမို့နယ်တွင် မီးရှို့ခံရသည့် ပနအိမ်များ
ကို ပတွ့ရစဉ်။ (Photo: Citizen Journalist)

၆၈။ တန့်ဆည်တွင် ရဲမိသားစုဝင်တချ ို ့ အသတ်ခံရပပီးပနာက် ရွာရှိ ပနအိမ်များကို စစ်ပကာင်စီ မီးရှို့, The Irrawaddy, 23 September 2021
၆၉။ ပချာင်းဦးပမို့နယ်မှာ ပနအိမ်ပျးျုံးကို စစ်တပ် မီးရှို့ Radio Free Asia, 28 September 2021
၇၀။ ခင်ဦးပမို့၊ ပျဉ်ပထာင်ရွာတွင် ၅ နှစ်ကပျး အပါအဝင် မပည်သူ ၂ ဦးကို စစ်တပ်က ပစ်သတ်၊ ရွာကိုမီးရှို့ပပီး ပကျးရွာသား ၅၀ ထက်မနည်းကို ြမ်းဆီးသွား Khit Thit 

Media, 1 October 2021

https://burma.irrawaddy.com/news/2021/09/23/246194.html
https://www.rfa.org/burmese/news/soldiers-fire-four-houses-in-chaungoo-township-09282021223729.html
https://t.me/khitthitnews/9667
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နာ အျွယ်ဆုံးသူများအားျည်း ချမ်းသာမပပးပပ။ 

စစ်ကိုင်းတိုင်းပေသကကီး ကပျးပမို့တွင် စိတ်မမှန်သည့်

ျူတဦးအား စစ်သား ၄ ပယာက်မှ ဝိုင်းဝန်းထိုးကကိတ်

ကန်ပကျာက်ြကပပီးပနာက် ထိုသူမှာ ပပျာက်ဆုံးသွား

သည်၇၁။ မင်းကင်းပမို့နယ်ရိှ ပျာင်းမပည့်ပကျးရွာမှ 

ပနာက်ထပ် စိတ်ပုံမှန်မ ဟုတ်သည့် ျူတဦးမှာ ပစ်သတ်

 မခင်းခံျိုက်ရသည၇်၂။ 

ဆက်ျက်မြစ်ပွားပနသည့် ျက်စတုံးပပျာက်

 ဆုံးမှုများ၊  ြမ်းဆီးမှုများနှင့်  အရပ်သားများ၏ ပနအိမ်၊ 

ပကျးရွာနှင့်   အပဆာက်အဦးများ   ပပျာက်ပျက်သွားပစ 

ရန် ြျက်စီးမှုများသည်  စစ်ရာဇဝတ်မှုမြစ်သည်။  စစ်အာ 

ဏာရှင်တို့သည်  အမပစ်မဲ့   အရပ်သားမပည်သူများအပပါ်  

တရားမဲ့စွာမြင့်  ရာဇဝတ်မှုများကို အကကီးအကျယ် ဆက် 

ျက်ကျူးျွန်  ချ ိုးပြာက်ပနသည်။   စစ်အာဏာရှင်တို့

က နိုင်ငံတကာ ဥပပေကိုချ ိုးပြာက်မခင်းနှင့် မပည်သူများ

အပပါ် အြကမ်းြက်မှုများ ဆက်ျက်ကျူးျွန်ပနသမြင့် 

ဆိုးရွားသည့်  ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်မှုများအတွင်း အရပ် 

သားပထာင်ပပါင်းများစွာ ျွတ်ပမမာက်ရာသို့ ဆက်ျက်

 ထွက်ပမပးပနရသည်။ 

၇၁။ ကပျးပမို့တွင် စိတ်မနှံ့သူတစ်ဦးကို စစ်ပကာင်စီတပ်ြွဲ့ဝင်များက အုတ်ခဲမြင့် ထု၊ ပသနတ်ေင်မြင့် ရိုက,် Khit Thit Media, 13 October 2021
၇၂။ မင်းကင်းပမို့နယ်၊ ပျာင်းမပည့်ပကျးရွာမှ စစ်ပဘးရှာင် ဦးသာပဆွ၊ ဦးပို၊ ပမာင် မင်းသန့်၊ ပမာင်ပဆွျှိုင်ဦးနှင့်စိတ်ပဝေနာရှင် ချပ်မပား စုစုပပါင်း မပည်သူ ၅ ဦးကို 

ပတာထဲျိုက်ျံစီးနင်း၍ စစ်တပ်က ပစ်သတ်သွား Khit Thit Media, 13 October 2021

https://t.me/khitthitnews/10863
https://t.me/khitthitnews/11161
https://t.me/khitthitnews/11161
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ed*Hk;
မမန်မာနိုင်ငံတဝှန်း စစ်ရာဇဝတ်မှုများ ကျူးျွန်

ပနသည်မှာ သံသယမြစ်ြွယ်မရှိပပ။ ၎င်းတို့အကျ ိုးစီး 

ပွားကိုသာ    ပရှ့တန်းတင်သည့်    စစ်အာဏာရှင်များ၏ 

အြကမ်းြက် ကျူးျွန်မှုများပြကာင့် နိုင်ငံပရးနှင့်အပမခခံ

ျွတ်ျပ်ခွင့်များ ရုပ်သိမ်း မငင်းဆိုခံပနရသည့် အမပစ်မဲ့

မပည်သူများအပပါ် ဆိုးကျ ိုးသက် ပရာက်ပစသည်။ 

စစ်အာဏရှင်တို့၏ ျုပ်ရပ်အပပါ် အပရးယူ

ပဆာင်ရွက် မခင်းမရှိပါကတိုင်း မပည်တဝှန်းသန်းနှင့်ချ ီ

သည့် ဘဝပပါင်းများစွာမှာ ပိုမို၍ ျူ့အခွင့်အပရးချ ိုး

ပြာက်ခံရမည့် အန္တရာယ်နှင့် ကကုံပတွ့ပနရသည်။ ကုျ 

သမဂ္ဂျုံခခုံပရးပကာင်စီသည်   မှန်ကန်ပသာ   အပရးယူ

မှုများ ချမှတ်ပပီး ပမမမပင်တွင် အမှန်တကယ်မြစ်ပျက်

ပနမှုများအပပါ် စုံစမ်းစစ်ပဆးမခင်းနှင့် အပရးပပါ်

အစည်းအပဝးများ ပခါ်ယူရမည်မြစ်သည်။ ပြပြာ်ဝါရီ

 ၁ ရက်မှစပပီး အြကမ်းြက်မှုနှင့် အြျက်ျုပ်ရပ်များက 

တိုင်းမပည်အပရးအရာများအပပါ် ထင်ဟပ်ပနသည်။ ျူ့

 အခွင့်အပရးအပမခအပနမှာ ျျင်မမန်စွာ  ဆိုးရွားျာပန

 သည်။ ထို့အမပင် ပထာင်နှင့်ချသီည့်  မပည်သူျူထုမှာ မ 

ဟုတ်တန်းတရား  ျုပ်ကကံြန်တီးထားမှုများမြင့်  တရား

 စွဲခံပနရသည်။ 

မမန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဥပပေစိုးမိုးမှု (သို့မဟုတ်) 

စစ်တပ်အား တာဝန်ယူ တာဝန်ခံပစမှုရှိပစမည့် ယုံြကည်

ကိုးစားြွယ် အသွင်ကူးပမပာင်းပရးဆိုင်ရာတရားမှေတမှု

ယန္တရားများျည်း မရှိပပ။ ထို့ပြကာင့် အရပ်သားများ 

အပပါ် ခွဲမခားဆန့်ကျင်မှုနှင့် တိုက်ခိုက်မှုများကို မပစ်ေဏ်

ကင်းျွတ်ခွင့် အပျ့အထမြင့် ဆက်ျက်ကျူးျွန်

ပနြကသည်။ မြစ်ရပ် အပတာ်များများတွင် ကျူးျွန်ခံ

ရသူများမှာ ခုခံကာကွယ် ပျှောက်ထားပိုင်ခွင့် မရြက

ပပ။ တရားမှေတမှုသည် မှားယွင်းစွာ စွပ်စွဲခံပနရသူများ

အတွက် ပနှာင့်ပနှးပနရုံ သာမက ျုံးဝပိတ်ပင် မငင်းဆိုခံ

ပနရမခင်းနှင့်အတူ မမန်မာ့ တရားစီရင်ပရးစနစ်ကိုပါ မထီ 

မဲ့မမင်မပုမခင်းခံပနရသည်။ 

ျူသားချင်းစာနာသည့် အကူအညီများ အပရး

ပပါ်ျိုအပ်ပနပပီး စစ်အာဏာရှင်တို့က နည်းပပါင်းစုံ

မြင့် ဟန့် တားပိတ်ပင်ပနသမြင့် အပမခခံ ကုန်စည်နှင့် 

ဝန်ပဆာင်မှုများ အပရးပပါ်ျိုအပ်ပနသူများထံ ပရာက်

ရှိမခင်း မရှိပပ။ ထို့ပြကာင့် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း

အပနမြင့် နယ်စပ်မြတ်ပကျာ်အကူအညီများ ပပးပို့

ကူညီရမည် မြစ်ပပီး အကူအညီရံပုံပငွများ မပန်ျည်

ပပးအပ်နိုင်မည့် တမခားနည်းျမ်းျည်းမရှိပပ။ ပေသခံ

အြွဲ့အစည်းများသည် သိသာထင်ရှားသည့် အန္တရာယ် 

အသွယ်သွယ်ကို ရင်ဆိုင်ပပီး ၎င်းတို့ရပ်ရွာ အသိုင်းအဝိုင်း

ရှိ မပည်သူ ျူထုအား ရိက္ခာနှင့် ျိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများ

ကူညီပံ့ပိုးပပးပနသည်။ အပရှ့ပတာင်အာရှနိုင်ငံများ

အသင်း (ASEAN) အပနမြင့် မမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပိုမို

ဆိုးရွားျာပနသည့် အြကပ်အတည်းအား တုန့်မပန်ပမြ

ရှင်း ပဆာင်ရွက်ပပးရန် တာဝန်ရှိသည်။ ASEAN ၏

ဝင်ပရာက်မစွက်ြက်ပရး မူဝါေသည် အျုပ်မမြစ်ဘဲ

တိုင်းမပည်နှင့်အဝှန်း မြစ်ပွားပနသည့် အြကမ်းြက်မှု

များကို တားဆီးရန် ျုံပျာက်သည့် စွမ်းပဆာင်ရည်

မရှိသည့် အပပါ် ဆင်ပမခပပးပနမှုတို့က မပဿနာမြစ်

ပနသည်။ 
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ထို့အမပင် မမန်မာမပည်တွင်း ျက်ရှိ အမြစ်အပျက်

များမှာ နှစ်ျို့ြွယ်ရာမဟုတ်ပပ။ တိုင်းမပည်အတွင်း ကျူး

 ျွန်ပနသည့်   စစ်ရာဇဝတ်မှုများပြကာင့်ဆင်းရဲမွဲပတမှု 

နွံ့အတွင်း  ပိုမို၍ တိုးဝင်  နစ်မမုပ်ပစသည်။  မပည်သူများ

သည် ၎င်းတို့ဘဝအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ပနြကပပီး နိုင်ငံ 

တကာ အသိုင်းအဝိုင်းအပနမြင့်ျည်း  ထိုသို့  မပုျုပ်ရန်

ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် နိုင်ငံပရးအရ တာဝန်ရှိသည်။ 
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နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းသို့နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းသို့

၁။ စစ်အာဏာရှင်တို့နှင့် မည်သည့်အပမခအပနပအာက်တွင်မဆို ပူးပပါင်းပဆာင်ရွက်ရမည်ကို မငင်းပယ်မခင်း

(သို့မဟုတ်) မမန်မာအစိုးရအမြစ် အသိအမှတ်မပုသကဲ့သို့မြစ်ပစမည့် စစ်အာဏာရှင်တို့အား တရားဝင်မှု

ပပးမခင်းကို ပရှာင်ြကဉ်ရန်။ 

၂။ မည်သည့် နိုင်ငံတကာ အစည်းအပဝး အခမ်းအနားမဆို မမန်မာစစ်အာဏာရှင်တို့၏ ကိုယ်စားျှယ်များ 

တက်ပရာက်မခင်းကို မငင်းဆိုရန်။ 

၃။ မမန်မာမပည်သူများအပပါ် စနစ်တကျနှင့် ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် ြိနှိပ်တိုက်ခိုက်ပနမခင်းကို ျူသိထင်ရှား

မပစ်တင်ရှုံ့ချ၍ အမပစ်မဲ့မပည်သူများ အကျ ိုးမရှိဘဲ စစ်အာဏာရှင်တို့ အမမတ်အစွန်းရရှိပနသည့် စီးပွား 

ပရးျုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်ပဆာင်ရွက်ပနမှုကို ြျက်သိမ်းရန်။

၄။ နိုင်ငံတကာခုံရုံး (ICC) တွင် တာဝန်ယူ တာဝန်ခံရမည့် စစ်အာဏာရှင်များ ယခုကျူးျွန်ပနသည့် ျူ့ 

အခွင့် အပရးချ ိုးပြာက်မှုသည် စစ်ရာဇဝတ်မှုမြစ်ပြကာင်း အသိအမှတ်မပုရန်။ 

၅။ မမန်မာစစ်အာဏာရှင်များအပပါ် တင်းြကပ်ပပီး သက်ပရာက်မှုရှိသည့် အပရးယူပိတ်ဆို့မှုများ ချမှတ်ရန်။

အျှူရှင်များသို့အျှူရှင်များသို့

၁။ ပမမမပင်တွင် ျူသားချင်းစာနာသည့် အကူအညီပပးပနသည့် ပေသခံအြွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပပါင်း 

ပဆာင်ရွက်၍ ရိက္ခာ၊ အမိုးအကာ၊ ပဆးဝါးများ အထိခိုက် အနစ်နာဆုံးသူများထံ ပရာက်ရှိပစရန်။ 

၃။ ျူ့အခွင့်အပရးချ ိုးပြာက်မှု မှတ်တမ်းယူရာတွင် ပန့စဉ်အန္တရာယ်ကကုံပတွ့ပနပပီး ျုံးဝမတည်ပငိမ်သည့်

 နိုင်ငံပရးအပမခအပနပအာက်တွင် ၎င်းတို့၏ ရပ်ရွာအသိုင်းအဝိုင်းအား ဝန်ပဆာင်မှုပပးပနသည့် အြွဲ့

များ အပရးပပါ်ျိုအပ်ပနသည့် ရံပုံပငွများအတွက် ျွယ်ကူရိုးရှင်းသည့် သတ်မှတ်ချက်များသာထားရှိ

ရန်။ 



စာမျက်နှာ | 29  

၃။ ရံပုံပငွများအား ျက်ျှမ်းမှီသည့် ျမ်းပြကာင်းများအား စီစဉ်ပပးရန်နှင့် ရံပုံပငွ အရင်းအမမစ်များ

 အတွက် ယှဉ်ပပိုင်ပနရသည့် ပေသခံအြွဲ့အစည်းများ၏ ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကို ပျျာ့ချရန်အတွက် မမန်မာ 

မပည်တွင်း သုံးစွဲသည့် သာသာစကားများနှင့် အံဝင်ဂွင်ကျမြစ်ပစမည့် နည်းျမ်းများမြင့် ပဆာင်ရွက်ရန်။ 

၄။ နယ်စပ်မြတ်ပကျာ် အကူအညီပပးပရး နည်းျမ်းများကို အကျ ိုးရှိရှိ အသုံးမပုပပီး ယုံြကည်စိတ်ချရ

 သည့် ပေသခံအရင်းအမမစ်နှင့် အြွဲ့အစည်းများမှတဆင့် ကုန်စည်နှင့် ဝန်ပဆာင်မှုများ အာမခံချက်ရှိ ၍ 

ျွတ်ျပ်စွာ စီးဆင်းပစရန်။

၅။ တိုက်ပွဲများမပင်းထန်စွာမြစ်ပွားသည့် ပေသများတွင် စစ်တပ်၏ ရက်စက်ြကမ်းြကုတ်စွာ တိုက်ခိုက်မှု

 ကို ခံရသူများအတွက် ပငွပြကး၊ ရိက္ခာနှင့် ဝန်ပဆာင်မှု အကူအညီများအား နည်းပပါင်းစုံသုံး၍ ကူညီ 

ပထာက်ပံ့ရန်။

ကုျသမဂ္ဂသို့ကုျသမဂ္ဂသို့

၁။ တိုင်းမပည်တွင်း ကျူးျွန်ပနသည့် ရက်စက်ြကမ်းြကုတ်မှုများအတွက် ကုျသမဂ္ဂမှ ထုတ်မပန်ချက်

 ထုတ် မပစ်တင်ရှုံ့ချမခင်းထက် ပကျာ်ျွန်၍ အပရးယူပဆာင်ရွက်ပပီး မမန်မာမပည်အား ပထာက်ခံကူညီ 

ပြကာင်း မပသရန်။ 

၂။ ကုျသမဂ္ဂ ျုံခခုံပရးပကာင်စီမှ မမန်မာမပည်တွင်း ဆိုးရွားမပင်းထန်ပနသည့် ျူ့အခွင့်အပရးအပမခကို

သိရှိျက်ခံသည့် အပရးယူ ဆုံးမြတ်ချက်များ အျျင်အမမန်ချမှတ်ရန်၊ ပဋိပက္ခများပြကာင့် ပျက်စီးပန

သည့် နိုင်ငံများသို့ ျက်နက်များ မဝင်ပရာက်နိုင်ပစရန်အတွက် ကမ္ဘာျုံးဆိုင်ရာ ျက်နက်တင်ပို့ မှု

ပိတ်ပင်ပရး ချမှတ်ရန်။ 

၃။ တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမှု ရှိပစပရးအတွက် မမန်မာနိုင်ငံကိစ္စအား နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်ခုံရုံးသို့ ျွှဲပမပာင်း

 ရန်နှင့် တရားဥပပေစိုးမိုးပရးအထက်တွင် မည်သူမှေမရှိပစပရးအတွက် အပရးကကီးသည့် စီရင်ထုံးများ 

ချမှတ်ရန်။ 
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မျက်နှာြုံး ဓါတ်ပုံ

မန္တပျး အာဏာရှင်ဆန္ဒမပပွဲ
အတွင်း ြမ်းဆီးခံထားရသည့်
အမျ ိုးသားတစ်ဦး၏ပဘးတွင်
ရပ်ပနပသာစစ်သားတစ်ဦး
အားပတွ့ရစဉ်" [AFP]


