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စစ်အာဏာသိမ်းပြီးချနိ်မှစ၍ တနှစ်အတွင်းစစ်အာဏာသိမ်းပြီးချနိ်မှစ၍ တနှစ်အတွင်း
မမန်မာနိုင်ငံရှိ အမျ ိုးသမီးများ၏ မမန်မာနိုင်ငံရှိ အမျ ိုးသမီးများ၏ 
ရဲစွမ်းသတ္တိကိုစမ်းသြ်မှု။ရဲစွမ်းသတ္တိကိုစမ်းသြ်မှု။
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နိဒါန်းနိဒါန်း
ဆယ်စုနှစ်များနှင့် ချသီည့် ြဋိြက္ခ စစ်ြွဲများအတွင်း မမန်မာနိုင်ငံရှိ အမျ ိုးသမီးများသည် ၎င်းတို့၏
ကကံ့ခိုင် သန်မာမှုကို မြသခဲ့ကကသည်။ တိုင်းမြည်တွင် နှစ်ပြါင်းများစွာ အမမစ်တွယ်ပနသည့်ဖိုဝါဒကကီးစိုးမှု
ကိုလည်း ြုံစံပမြာင်းြစ်ကကသည်။ အမျ ိုးသမီးများအပြါ် ရုြ်ြိုင်း၊ စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာ အကကမ်း ဖက်မှုများမှ
 ကာကွယ်ရန်   ခိုင်မာသည့်ဥြပဒများ   မြဌာန်းပြးရန်ပတာင်းဆို   စည်းရုံးလှုံ့ပဆာ်ကကသည်။ အသက်
 ရှင်သန် ကျန်ရစ်သူများအား အကာအကွယ်ပြးရန်နှင့် တရားမျှတမှု ရရှိပစရန် အာ မခံမည့် ဥြပဒများ 
မြဌာန်းရန် ဆန္ဒမရှိသည်မှာ စိတ်ြျက်ဖွယ်မဖစ်သည်။ 

မမန်မာစစ်တြ်၏ ရန်လိုပသာ သက်ပသအမဖစ် မြည်တွင်းြဋိြက္ခအတွင်း နှစ်ပြါင်းများစွာ လိင်ြိုင်း
ဆိုင်ရာ အကကမ်းဖက်မှု ကျူးလွန်မခင်းမဖစ်သည်။ ထိုသို့ မချမိဆန့် ခံစားရသည့် အပမခအပနပအာက်တွင်
အမျ ိုးသမီးနှင့် လုံမြျ ိုများမှာ ဝန်ထုတ်ဝန်ြိုးကို ထမ်းထားရသည်။ တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ကကံစည်ထားသည့် 
အကကမ်းဖက်မှုများမှ လွတ်ပမမာက်ရန် ကကိုးြမ်းသည့် အမျ ိုးသမီးများမှာ စစ်သားများ၏ ြစ်မှတ်ထားမခင်း
ခံရသည်။ အသက်ရှင်ကျန် လွတ်ပမမာက်လာသူများမှာလည်း စိတ်ဒဏ်ရာများ ရရှိထားပြီး လုံပလာက်
သည့် စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်သိမ့်ပဆွးပနွး ြညာပြးမှုများ မရရှိပြ။ စစ်အာဏာရှင်တို့၏ လုြ်ရြ်ပကကာင့် 
၎င်းတို့၏ ဘဝ တသက်တာလုံး မိသားစုနှင့်အတူ အရှက်တကွဲ အကျ ိုးနဲမှုကိုခံစားကကရသည်။ 

တရားရုံးတွင် ပမဖရှင်းသည့် ကုန်ကျစရိတ် ကကီးမမင့်မှုနှင့် စစ်အာဏာရှင် တြ်သားများအား အကာအကွယ်
ပြးထားမှုအြါအဝင် တရားမျှတမှု ရှာပဖွပရး လမ်းပကကာင်းများကိုလည်း ြိတ်ဆို့ထားသည်။ စစ်
အာဏာရှင်များသည် တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမှုကို ပရှာင်ကွင်းပြီး အကကိမ်ကကိမ် ထိုးစစ်ဆင်ပနသည်။ နှစ်
ပြါင်းရှည်ကကာ ကျင့်သုံးပနသည့် မြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်ဓပလ့ပကကာင့် တရားစီရင်မှုစနစ်ကို အားနည်း
သွားပစပြီး နစ်နာသူများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ချ ိုးနှိမ်မငင်းြယ်ရာ ပရာက်သည်။ 

၂၀၂၁ ခုနှစ် ပဖပဖာ်ဝါရီ ၁ ရက် အာဏာသိမ်းပြီးချနိ်မှစ၍ စစ်သားများက ၎င်းတို့အား ဆန့်ကျင်ခုခံ
သူများအား နည်းပြါင်းစုံမဖင့်ပဖိုခွဲခဲ့ရာမြည်သူလူထုမှာလည်း နှိကွြ်မှုပြါင်းစုံ ခံပနရသည်။စစ်တြ်၏
အကကမ်းဖက် ပဖိုခွဲမှုပကကာင့် မြည်သူ ၁၅၀၀ ပကျာ် ပသဆုံးခဲ့ပြီး ရာနှင့်ချ၍ီ ဒဏ်ရာရသည်ဟု မှတ်တမ်း
တင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများက အစီရင်ခံကကသည်။ ထိုသို့ တင်းမာမြင်းထန်သည့်အကကမ်းဖက်မှုများ
ပနာက်ခံတွင် အမျ ိုးသမီးများ၏ ခုခံတွန်းလှန် လှုြ်ရှားမှုမှာ ပနရာအနှံ့အမြားတွင် ပြါ်ပြါက်လာသည်။ 
စစ်အာဏာရှင်တို့အား   ဆန့်ကျင်  တွန်းလှန်ပနသူများ၏  ရုြ်ြိုင်း၊   အသုံးမြုသည့်  မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် အင်
တာ နက် ဆက်သွယ်မှု လုံခခုံပရး ပခိမ်းပမခာက်ခံပနရပသာ်လည်း ဒီမိုကပရစီပရး စည်းရုံးလှုြ်ရှားမှု များ 
ဆက်လက်လုြ်ပဆာင်ပနသည်။ 

မမန်မာစစ်တြ်များ ပနရာယူ တြ်စွဲထားသည့်ပနရာများတွင် အမျ ိုးသမီးများ၏ ဘဝမှာ လုံခခုံစိတ်ချရမှုမ
ရှိပြ။ မည်သို့ြင်ဆိုပစကာမူ အပမြာင်းအလဲအတွက် အမျ ိုးသမီးများ၏ အသံမှာ မဆုတ်မနစ် ထွက် ပြါ်
ပနပြီး ဆန့်ကျင်တားဆီးမှုများကို ကကံကကံခံလျှက်ရှိသည်မှာ အမှန်ြင်မဖစ်သည်။

ယခုြူးတွဲအစီရင်ခံစာကို လူ့အခွင့်အပရးမှတ်တမ်းကွန်ရက် မမန်မာနိုင်ငံ (ND-Burma), မွန်မြည်လူ့အ 
ခွင့်အပရး ပဖာင်ပဒးရှင်း (HURFOM) နှင့် ကချင်အမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး ထိုင်းနိုင်ငံ (KWAT) မှ မြုစုထား
ပြီး မမန်မာမြည်ရှိ အထူးသမဖင့် ကချင်မြည်နယ်၊ ရှမ်းမြည်ပမမာက်ြိုင်း၊ ကရင်မြည်နယ်၊ မွန်မြည်နယ်နှင့် 
တနသသာရီ တိုင်းပဒသကကီး ရှိ အမျ ိုးသမီး နှင့် လုံမြျ ိုများမှာ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်အတွင်း စစ်အာဏာရှင်တို့၏
 ပခိမ်း ပမခာက် အကကမ်းဖက်မှုကို မည်သို့ ခံပနရပကကာင်း ပဖာ်မြထားသည်။ အစီရင်ခံစာတွင် အမျ ိုးသမီး
များ ကကုံပတွ့ပနရသည့် စနစ်တကျ ပခိမ်းပမခာက်၊ အကကမ်းဖက်ခံရမှုများကိုလည်း မည်သို့ ပကျာ်လွှားခဲ့
ကကသည်ကို ပဖာ်မြထားသည်။
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အစီရင်ခံစာကို လူ့အခွင့်အပရးမှတ်တမ်းကွန်ရက် မမန်မာနိုင်ငံ (ND-Burma), မွန်မြည်လူ့အ ခွင့်အပရး ပဖာင်ပဒး
ရှင်း (HURFOM) နှင့် ကချင်အမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး ထိုင်းနိုင်ငံ (KWAT) မှ ြူးပြါင်း မြုစု ထားသည်။ 

အာဏာသိမ်းရန်ကကိုးြမ်းချနိ်မှစပြီး လူ့အခွင့်အပရးချ ိုးပဖာက်မှုများကို မှတ်တမ်းတင်ရန် စိန်ပခါ်မှုများ နှင့် ြို
၍ကကုံပတွ့လာရသည်။ စစ်အာဏာရှင်တို့သည် ၎င်းတို့အား ဆန့်ကျင်သူများကို ဟန့်တားရန် စစ်ပဆးပရးဂိတ်
များကို နိုင်ငံအနှံ့ တိုးချဲ့ချထားပြီး ပကျးလက်နှင့် ပမို့နယ်များတွင် ခရီးသွားလာသူများ အား စစ်ပဆးပမးမမန်း၍
 အကကမ်းဖက်ကကသည်။  ထိုသို့ စစ်ပဆးကကရာတွင် မိုဘိုင်းဖုန်း၊ ကွန်ြျူတာနှင့် ၎င်းတို့အား ပခိမ်းပမခာက်နိုင်သည်
ဟု ယူဆသည့် ြစ္စည်းများအား သိမ်းယူကကသည်။ ထို့ပကကာင့် ယခုအစီ ရင်ခံစာပရးသားသည့်အချနိ်တွင် ရရှိသည့် 
သတင်း အချက်အလက်များအပြါ် အပမခခံ၍ အနီးစြ်ဆုံး ခန့်မှန်းတင်မြထားမခင်းမဖစ်သည်။

လူ့အခွင့်အပရးချ ိုးပဖာက်မှု မှတ်တမ်းတင်သည့် ကွင်းဆင်းအချက်အလက် ပကာက်ယူသူများကို မမန်မာစစ်
အာဏာရှင်တို့က ပခိမ်းပမခာက်  ပနှာင့်ယှက် တိုက်ခိုက်ကကသည်။ ၎င်းတို့ အပတွ့အကကုံကို လူ့အခွင့်အပရးအဖွဲ့
များသို့ ပမြာဆိုသည့် အသက်ရှင်လွတ်ပမမာက် လာသူများကိုလည်း စစ်သားများက ပခိမ်းပမခာက်ကကသည်။ 
လတ်တပလာတွင် HURFOM အဖွဲ့သည် အြစ်အခတ်ရြ်စဲထားသည့် ပဒသနှင့် ကရင်အမျ ိုးသားလွတ်ပမမာက်ပရး
အစည်းအရုံး (KNU) နှင့် မွန်မြည်သစ်ြါတီ (NMSP) ထိန်းချုြ်နယ် ပမမများတွင် လုံခခုံစိတ်ချစွာ မှတ်တမ်းတင်
ပနသည်။ အဆိုြါ နယ်ပမမများ မြင်ြတွင် လူ့အခွင့်အပရး ချ ိုးပဖာက်မှု အမဖစ်အြျက်နှင့် ထွက်ဆိုချက်များအား 
မှတ်တမ်းတင်ရာတွင် အဆုံးစွန်ဆုံး အန္တရာယ်ရှိ သည်။

ထိုနည်းတူစွာြင် KWAT အပမခစိုက်သည့် ကချင်မြည်နယ်နှင့် ရှမ်းမြည်ပမမာက်ြိုင်းတို့တွင် ကကုံပတွ့ရ သည်။ စစ်
အာဏာရှင်တြ်များ တိုးချဲ့ အပမခစိုက်သည့် ပဒသများတွင် လူ့အခွင့်အပရးချ ိုးပဖာက်မှု မဖစ် ရြ်များနှင့် ထွက်ဆို
ချက်များကို ပကာက်ယူစုပဆာင်းရန် ြိုမိုခက်ခဲလာသည်။ 

ယခုအစီရင်ခံစာမြုစုရာတွင် အချက်အလက်စုပဆာင်းသူများနှင့် ပတွ့ဆုံပမးမမန်း ပမဖကကားသူများက ၎င်းတို့၏
 သတင်းအချက်အလက်နှင့် အပတွ့အကကုံများအား ND-Burma, HURFOM နှင့် KWAT အဖွဲ့များသို့ အသုံးမြုခွင့်
ပြးကကသည်။ လူြုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းစီ၏ အချက်အလက်များအား ၎င်းတို့၏ လုံခခုံပရးအတွက် ပမြာင်းလဲ အသုံးမြု
ထားြါသည်။ 

အန္တရာယ် အသွယ်သွယ်ကကားမှ ခိုင်မာသည့် သက်ပသအပထာက်အထားများ စုပဆာင်းမခင်းနှင့် ထွက်ဆိုချက်
များကို နစ်နာသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများ နိုင်ငံတကာ တရားစီရင်ပရး အဖွဲ့အသီး သီးတွင် တရားမျှတမှု ရရှိ
ပစရန်  ဖလှယ်ပြးမခင်းကို ယခုအစီရင်ခံစာတွင် ြူးတွဲပရးသားသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှ အသိအမှတ်မြုြါသည်။

အစီရင်ခံစာပရးသားသည့်နည်းနာအစီရင်ခံစာပရးသားသည့်နည်းနာ
အကျဉ်းချုြ်အကျဉ်းချုြ်

လွန်ခဲ့သည့်နှစ်တွင် မမန်မာမြည်သူများသည် ၎င်းတို့၏ စွမ်းအားနှင့် ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်မှုကို
နည်းပြါင်းစုံမဖင့် စမ်းသြ်ခံခဲ့ရသည်။ စစ်အာဏာရှင်တြ်သားများက ပမို့ကကီးမြကကီး
နှင့် ပကျးလက်ပဒသရှိ မြည်သူများ ၏ အိုးအိမ်၊ ြစ္စည်း ဥစ္စာြိုင်ဆိုင်မှု၊
အသက်ပမွးဝမ်းပကျာင်းလုြ်ငန်းများ ဖျက်ဆီးမခင်း၊ အတင်း အဓမ္မ
ဖမ်းဆီးမခင်းမဖင့် အခွင့်အပရးချ ိုးပဖာက်ကကသည်။ မြည်သူများမှာ
ညှဉ်းြန်းနှိြ်စက်ခံရမခင်း၊ သတ်မဖတ်ခံရမခင်းနှင့် လက်စတုန်း
 ပဖျာက်ဖျက်ခံကကရသည်။ စစ်အာဏာရှင်တို့ ကျူးလွန်သည့် 
ရာဇဝတ်မှုများမှာ နိုင်ငံတကာဥြပဒအရ စိုးရိမ်ဖွယ်မဖစ်သည့် လူ့
အခွင့်အပရးချ ိုးပဖာက်မှုများ မဖစ်သည်မှာ ဧကန်မုချမဖစ်သည်။ 

မမန်မာမြည်တွင် ကျားမအပမခမြု အကကမ်းဖက်မှုသည် 
မမန်မာစစ်တြ်လွှမ်းမိုးထားသည့် ကာလ တပလျှာက်
 ကူးစက်ပရာဂါ အမဖစ်ရှိပနသည်။ တရားဥြပဒစိုး
မိုးမှု မရှိသည့်ပအာက်တွင် အမျ ိုးသမီး များသည်
လည်းတမခားတက်ကကလှုြ်ရှားသူများနည်းတူ  
ဒီမိုကပရစီပရးအတွက် မမန်မာစစ်အာဏာ ရှင်
တို့အား မဖုတ်ချရန် ြူးပြါင်းြါဝင် ပတာင်းဆို
လှုြ်ရှားကကသည်။ 

ဥြပဒမဲ့ အာဏာသိမ်းမှု ရလဒ်ပကကာင့် အမျ ိုးသမီး လူ့
အခွင့်အပရး ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍ 
ပမြာင်းလဲလာခဲ့သည်။ ယခင်ပခတ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်။

မပတာ်မတရား အာဏာသိမ်းမှု၏ ပနာက်ဆက်တွဲအမဖစ်
အမျ ိုးသမီးအခွင့်အပရး ကာကွယ်ပစာင့် ပရှာက်သူများသည်
ယခင်ပခတ်များနည်းတူ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ဆန့်ကျင်ပရး
အတွက် ြုံစံမျ ိုးစုံမဖင့် တိုက်ြွဲဝင် လျှက်ရှိသည်။ ယခုအခါ

တွင်လုံးလုံးလျားလျား အာရုံစိုက် စည်းရုံးလှုံ့ပဆာ်ပနသည်
မှာမမန်မာစစ်တြ် အား လက်နက်တင်ြို့မှု ြိတ်ဆို့မခင်းအြါအဝင် စစ်အာဏာရှင်များ 
အာဏာစွန့်လွှတ်ရန်နှင့် နိုင်ငံတကာ မှဝင်ပရာက်ပမဖရှင်းမှုကို လက်ခံရန်မဖစ်သည်။ ယခင်
က အမျ ိုးသမီးများ နိုင်ငံပရးတွင် ြါဝင်ပဆာင်ရွက် ခွင့်ကို ချန်လှြ်ထားမခင်းက အမျ ိုးသမီး
ငယ်များ ပရှ့သို့ချတီက်ရန်အတွက် တွန်းအားမဖစ်ပစသည်။ 

ဥြပဒမဲ့ အာဏာသိမ်းမှုပကကာင့် အမျ ိုးသမီးအပရးနှင့် လူ့အခွင့်အပရး ကာကွယ်ပစာင့် ပရှာက်
သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် ယခင်ပခတ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပမြာင်းလဲလာမှုများရှိ ခဲ့သည်။
 ယခုအခါ လှုြ်ရှားပဆာင်ရွက်မှုအများစုသည် အာဏာသိမ်းစစ်အုြ်စုတို့ အာဏာ လွှမ်းမိုးမှုနှင့်
 နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းသို့ ဝင်ပရာက်ခွင့်ကို မငင်းြယ်ပစမခင်း၊ အာဏာချုြ် ကိုင်မှုကို အသိ
အမှတ်မမြု မငင်းြယ်ပစမခင်းနှင့် စစ်အုြ်စုတို့၏ လက်နက်ခဲယမ်း အရင်းအ မမစ်လမ်းပကကာင်း
များဆိုင်ရာ တိုက်တွန်းစည်းရုံးပရးများကို အဓိက အာရုံစိုက်လာကကသည်။ 
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စစ်အာဏာရှင်တို့က ဒီမိုကပရစီပရးလှုြ်ရှားသူများအား တုန့်မြန်ရန်အတွက် စစ်အင်အားတိုးချဲ့ချထားပြီး မြည်သူ
 လူထု ထိတ်လန့်ပစရန် အကကမ်းဖက် ဖိနှိြ်မခင်းမဖစ်သည်။ ဖိုဝါဒကကီးစိုးမှု သပဘာထားနှင့် ယုံကကည်စွာကျင့်သုံးမှုက 
စစ်အာဏာရှင်တြ်များကို တည်ပဆာက်သည့် အပမခခံအုတ်မမစ်မဖစ်သည်။  စစ်တြ်၏ ယဉ်ပကျးမှုတွင်အမျ ိုးသမီးနှင့် 
လုံမြျ ိုများအပြါ် အကာအကွယ်ပြးရန်  စိတ်ဝင်စားမှု   မရှိမခင်းသည် အံ့ကသစရာမဟုတ်ပြ။  လူထုက ပရွးချယ်တင် 
ပမမှာက်ထားသည့် ကိုယ်စားလှယ်များ၊  လူ့အခွင့်အပရး တက်ကကလှုြ်ရှားသူများမဖင့်  ဖွဲ့စည်းထားသည့် အမျ ိုးသားညီ 
ညွတ်ပရးအစိုးရ (NUG) က  အထူးသမဖင့် လက်ရှိ ပမမမြင်အပမခအပနတွင်   အမျ ိုးသမီးအခွင့်အပရး ကာကွယ်ပြးရန်
 ပတာင်းဆို ထးသည၂်။ 

စစ်အာဏာသိမ်းပြီးပနာက် စစ်အာဏာရှင်တို့ လက်ချက်မဖင့် ြထမဆုံး ပသဆုံးသွားသူမှာ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် မမမ
သွဲ့သွဲ့ခိုင်မဖစ်ပြီး ပနမြည်ပတာ်တွင် ပငိမ်းချမ်း စွာ ဆန္ဒမြပနစဉ် ဦးပခါင်းအား ပသနတ်မဖင့် ြစ်ခတ်ခံရပြီး ပသဆုံးသွား
မခင်းမဖစ်သည၃်။ 

ထိုအချနိ်မှစ၍ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပဖပဖာ်ဝါရီလ ၁ရက်ပန့မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်ပန့အထိ အမျ ိုးသ မီးနှင့် လုံမြျ ို 
၁၀၀ ပကျာ်မှာ စစ်အာဏာရှင်တို့လက်ချက်မဖင့် ပသဆုံးကကရသည၄်။ 

အမျ ိုးသမီးနှင့် ကပလးများမှာ စစ်အာဏာရှင်တြ်များ၏ မုဒိန်းကျင့်မှုနှင့် လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာ ပစာ်ကားမှု များ ခံကကရ
သည်။ စနစ်တကျ ပစာ်ကားမှုများကို အကကဖမ်းဖက် ပခိမ်းပမခာက်ရန်နှင့် ၎င်းတို့အား မတွန်းလှန်ဝံ့ပစရန် တမင်ကကံ
ရွည်လုြ်ပဆာင်မခင်းမဖစ်သည်။ စစ်အာဏာရှင်တို့၏ ကျူးလွန်မှုများမှာ စစ်ရာဇဝတ်မှုနှင့် လူသားမျ ိုးနွယ်အပြါ်ဆန့် 
ကျင်သည့် မြစ်မှုများ ပမမာက်သည်။ 

အခန်း၁။ မမန်မာနိုင်ငံရှိ အမျ ိုးသမီးနှင့် လုံမြျ ိုများအပြါ် အခန်း၁။ မမန်မာနိုင်ငံရှိ အမျ ိုးသမီးနှင့် လုံမြျ ိုများအပြါ် 
လူ့အခွင့်အပရးချ ိုးပဖာက်မှုလူ့အခွင့်အပရးချ ိုးပဖာက်မှု

အတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးမခင်းအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးမခင်း

ယခင်ပခတ် အစိုးရအဆက်ဆက်တို့မှ အမျ ိုးသမီးများကို နိုင်ငံပရးမှ ဖယ်ထုတ်မခင်းသည် အမျ ိုးသမီးငယ်များနှင့် 
အမျ ိုးသမီးထုတို့ကို ြိုမိုလှုြ်ရှားပဆာင်ရွက်ရန် တွန်းအားပြးပန သလို မဖစ်ပစခဲ့သည်။

ယခုအခါတွင် အမျ ိုးသမီးများသည် အစဉ်အလာတို့၏ ကန့်သတ်၊ ဖွင့်ဆိုချက်တို့မှ ရုန်းထွက်၍ ယခင်ပတာ်လှန်ပရး
များနည်းတူ လက်နက်စွဲကိုင် ပတာ်လှန်ပနကကပြီ မဖစ်သည်။ 

စစ်အာဏာရှင်တြ်များအား ခုခံရန် ပဒသခံများ စုဖွဲ့ထားသည့် မြည်သူ့ကာကွယ်ပရးတြ် (PDFs) များ သို့ ဝင်ပရာက်
ကကသည်။ အမျ ိုးသမီးများသည် ကျားမ ခွဲမခားသတ်မှတ်ထားသည့် စံများကို ပကျာ်လွှား၍  ပနွဦးပတာ်လှန်ပရးတွင်
 ကျန်းမာပရးလုြ်သားများ၊ ပရှ့ပနနှင့် သတင်းသမားများ အမဖစ် ြါဝင်ခဲ့ကက သည်။ မမန်မာစစ်အာဏာရှင်များအား 
ဆန့်ကျင်ဆန္ဒမြသူများ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းပကျာ်မှာ အမျ ိုးသမီးများ မဖစ်ကကသည် ။

အမျ ိုးသမီးအခွင့်အပရး ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်သူများ ပရှ့ဆုံးမှကကုံရသည့် ဝန်ထုတ်ဝန်ြိုးမှာ လုံခခုံစိတ် ချရမှုနှင့်
 မြည်သူ့အခွင့်အပရး ဆုံးရှုံးမှုမဖစ်ပြီး ဆက်လက်မဖစ်ြွားပနသည့် ကိုဗစ် ၁၉ ကြ်ပရာဂါနှင့် ပြါင်းစြ်လိုက်သည့်အခါ 
အပမခအပနြိုဆိုးပစသည်။ အမျ ိုးသမီးများ ဘဝ လုံခခုံစိတ်ချရပရးမှာ ပန့စဉ် နှင့်အမျှ ဆတိုး ပခိမ်းပမခာက်ခံပနရသည်။ 

သို့ပသာ်လည်း အမျ ိုးသမီးအချင်းချင်း အပတွ့အကကုံဖလှယ်မခင်းနှင့် ပသွးစည်းညီညွတ်မှုကို မြသနိုင်သ မဖင့် ခံစားရ
မှုများ သက်သာပလျာ့ြါးပစသည်။ မတူကွဲမြားမှုများကို လက်ခံယုံကကည်မခင်းသည် ဒီမိုက ပရစီပရး လှုြ်ရှားမှုကို ြို
၍ အားပကာင်းပစသည်။ စိန်ပခါ်မှုနှင့် အခက်အခဲများ ကကုံပတွ့ရင်ဆိုင်ပနရ ပသာ်လည်း မမန်မာအမျ ိုးသမီးများသည် 
တည်ကကည် ခိုင်မာ ကကံ့ကကံ့ခံတွန်းလှန်နိုင်စွမ်းရှိကကသည်။ 

ပအာက်ြါ မဖစ်ရြ်များမှာ စစ်အာဏာရှင်တြ်များမှ အမျ ိုးသမီးနှင့် ကပလးများအပြါ် ကျူးလွန်သည့် လူ့အခွင့်အပရး
ချ ိုးပဖာက်မှုများကို KWAT, HURFOM နှင့် ND-Burma တို့မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမခင်း မဖစ်သည်။ 

စစ်အာဏာသိမ်းမှုအား စတင်ဆန့်ကျင်သည့် အချနိ်မှစပြီး အရြ်သားများအား အတင်းအကကြ်ဖမ်းဆီး မခင်းကို
 အာဏာရှင်တြ်များချထားသည့် ပနရာများတွင် အကကိမ်ကကိမ်ကျင့်သုံးပနသည့် နည်းလမ်းမဖစ်သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် 
ပဖပဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်မှစပြီး ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသည့် အမျ ိုးသမီး ၁၅၀၀ ပကျာ် ရှိသည်။ 

၂၀၂၂ ခုနှစ် ပဖပဖာ်ဝါရီလ ၆ ရက်ပန့တွင် PDFs နှင့် ဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟု သံသယမဖင့် ထားဝယ်ပထာင် တွင် ဖမ်းဆီး
ထားသည့် ပအာက်ြါ နိုင်ငံပရးအကျဉ်းသူ ၈ ဦးအား အာဏာရှင်တို့၏ အထူးခုံရုံးမှ ပထာင်ဒဏ် ၂ နှစ်မှ ၉ နှစ်အထိ
အသီးသီး ချမှတ်ခဲ့သည်၅။ 

• ပဒါ်ပအးပအးခိုင် (ပထာင်ဒဏ် ၉နှစ်)• ပဒါ်ပအးပအးခိုင် (ပထာင်ဒဏ် ၉နှစ်)

• ပဒါ်မမမမလွင် (ပထာင်ဒဏ် ၉နှစ်)• ပဒါ်မမမမလွင် (ပထာင်ဒဏ် ၉နှစ်)

• ပဒါ်မမမမစိုး (ပထာင်ဒဏ် ၉နှစ်)• ပဒါ်မမမမစိုး (ပထာင်ဒဏ် ၉နှစ်)

• မသိမ့်သိမ့်ဇင်မဖူ၊ ထားဝယ်နည်းြညာတက္ကသိုလ် (ပထာင်ဒဏ် ၂နှစ်နှင့် အမှုရင်ဆိုင်ရဆဲ)• မသိမ့်သိမ့်ဇင်မဖူ၊ ထားဝယ်နည်းြညာတက္ကသိုလ် (ပထာင်ဒဏ် ၂နှစ်နှင့် အမှုရင်ဆိုင်ရဆဲ)

• မလင်းမမတ်မိုး (ပထာင်ဒဏ် ၂နှစ်)• မလင်းမမတ်မိုး (ပထာင်ဒဏ် ၂နှစ်)

• မနှင်းနှင်းယု (ပထာင်ဒဏ် ၂နှစ်)• မနှင်းနှင်းယု (ပထာင်ဒဏ် ၂နှစ်)

• မမမတ်မမတ် (ပထာင်ဒဏ် ၂နှစ်)• မမမတ်မမတ် (ပထာင်ဒဏ် ၂နှစ်)

• ပဒါ်သက်သက်ပထွး (ပထာင်ဒဏ် ၂နှစ်)• ပဒါ်သက်သက်ပထွး (ပထာင်ဒဏ် ၂နှစ်)

၎င်းတို့အထဲမှ တဦး၏ မိသားစုမှ HURFOM သို့ ယခုလိုပမြာသည်။ “အကကမ်းဖက်မှု စွဲချက်နဲ့ ပထာင်ဒဏ် ၉နှစ်ချခံ
ရတာ သိြ်များသွားပြီ... သူတို့က အကကမ်းဖက်သမားပတွမှ မဟုတ်တာ” ၆ 

ပဖပဖာ်ဝါရီ ၂၂ ရက်ပန့တွင် ပယာကျ်ားပလး ၁၅ ဦးနှင့် မိန်းကပလး ၉ ဦး စုစုပြါင်း လူငယ် ၂၄ ဦးသည် ပလာင်း
လုံပမို့နယ် သဗျာပကျးရွာတွင် စစ်အာဏာရှင်တြ်များ၏ အတင်းအကကြ် ဖမ်းဆီးမခင်းခံရသည၇်။ လူငယ်များ ပမွးပန့
ြွဲကျင်းြပနစဉ် စစ်သားများ ပရာက်ရှိ၍ ဝိုင်းထားကကသည်။ ပနာက်ထြ် ကားတစီးပရာက်ရှိလာပြီးပနာက် လူငယ်
အကုန်လုံးအား ဖမ်းဆီးသွားမခင်းမဖစ်သည်။ ယခု ပလာပလာဆယ်တွင်  ဆင်အိုင်ပကျးရွာသား ၃ ဦးနှင့် သဗျာပကျးရွာ
သား ၂၄ ဦးမှာ ပလာင်းလုံပမို့နယ် ရဲစခန်းတွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသည်။ 

များမကကာမီက ထားဝယ် တက္ကသိုလ်မှ ပကျာင်းသူ ၂ ဦးအား စစ်ပဘးရှင်မြည်သူများအား ပငွလှူခဲ့သည့်အတွက်
ဖမ်းဆီးပြီး ၂၀၂၂ ခုနှစ် ပဖပဖာ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်ပန့တွင် ပထာင်ဒဏ် ၇ နှစ်စီ အသီးသီး ချမှတ်ခဲ့သည၈်။ အသက် ၁၉နှစ်
ရှိ မအိမခူးမခူးပမာ်နှင့် အသက် ၂၀ ရှိ မလင်းလက်ကကယ် တို့အား အကကမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ပရး ဥြပဒမဖင့် ဖမ်းဆီး
တရားစွဲဆိုခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။ ၎င်းတို့ နှစ်ဦးအား KBZ pay မှတဆင့် ပငွ ၅၀၀၀ ကျြ် ပြးလှူမှုမဖင့် ထားဝယ်ပမို့၊ ပမတ္တာ
ပမို့နယ် ဟသသာမြင်နှင့် ဟသသာပကျးရွာများရှိ ပနအိမ်တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်ပန့က စစ်အာဏာရှင်တြ်
များမှ ဖမ်းဆီးခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။ 
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အမျ ိုးသမီးများ၏ ြစ္စည်းဥစ္စာြိုင်ဆိုင်မှုများကို ဖျက်ဆီးမခင်းနှင့်သိမ်းဆည်းအမျ ိုးသမီးများ၏ ြစ္စည်းဥစ္စာြိုင်ဆိုင်မှုများကို ဖျက်ဆီးမခင်းနှင့်သိမ်းဆည်း
မခင်းမခင်း

ကချင်မြည်နယ်တွင် ပငိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒမြပသာ်လည်း စစ်အာဏာရှင်တို့၏ အကကမ်းဖက်မှုနှင့် ကကုံပတွ့ရသည်။ အာ 
ဏာသိမ်းပြီး ပနာက်တြတ်အကကာတွင်  အထက်တန်းမြ ပကျာင်းဆရာမတဦး အြါအဝင် အမျ ိုးသမီးနှစ်ဦးသည် ဝိုင်း
ပမာ်ပမို့နယ်တွင် ဆန္ဒမြမှုမဖင့် စစ်အာဏာရှင်တို့၏ အတင်းအကကြ် ဖမ်းဆီးမှု ကိုခံရသည်၉။ သပဘာထားကွဲသူများ
တိတ်ဆိတ်ပငိမ်သက်သွားပစရန်အတွက်  စစ်အာဏာရှင်တို့က ရာဇသတ်ကကီး ြုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) ကို မပတာ်မတရားအသုံး
မြုလျှက်ရှိသည၁်၀။ 

၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁ ရက်နှင့် ၁၁ ရက်ပန့အတွင်း ဆန္ဒမြသူများအား ရဲမှဖမ်းဆီးရန် ကကိုးြမ်းပနစဉ် အမျ ိုးသမီးတဦးက
 သူမ၏ ကားမဖင့် ြိတ်ဆို့ကာကွယ်ပြးသမဖင့် ဖမ်းဆီးခံရပြီး ပနာက်ထြ်တဦးမှာ ဆန္ဒမြြွဲအတွင်း ြါဝင်မှုမဖင့် ဖမ်းဆီး
ခံရသည်၁၁။ KWAT အဖွဲ့မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှုအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန် လမှ ပအာက်တိုဘာလအထိ ကချင်မြည်နယ်နှင့် 
ရှမ်းမြည်ပမမာက်ြိုင်း မူဆယ်ခရိုင်တွင် မြည်သူ အနည်း ဆုံး ၇၇ ဦး အတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည၁်၂။ 

တက်ကကလှုြ်ရှားသူများ၏ မိသားစုဝင်များမှာ ပစာင့်ကကည့်ခံပနရပြီး စစ်ပထာက်လှမ်းပရး အရာရှိများ ၏ ြုံမှန်လာ
ပရာက် စစ်ပဆးပမးမမန်းကိုခံရသည်။ စစ်အာဏာရှင်တို့အတွက် သတင်းပြးသူများမှာလည်း ပကျးရွာနှင့် ပမို့နယ်များ
တွင် အပမခစိုက်ပြီး သပဘာထားကွဲသူများကို ရှာပဖွ၍ အာဏာြိုင်များထံ သတင်းြို့ကကသည်။ 

အကကမ်းမဖက် အာဏာဖီဆန်ပရး (CDM) လှုြ်ရှားမှုတွင် ြါဝင်သူများ၏ ြိုင်ဆိုင်မှုများမှာလည်း ဖျက် ဆီးမခင်းနှင့်
သိမ်းဆည်းမခင်းခံရသည်။ ထို့ပကကာင့် အမျ ိုးသမီး လူ့အခွင့်အပရး ကာကွယ်ပစာင့်ပရှာက်သူများသည် နယ်စြ်ပဒသနှင့်
 မည်သည့်ပနရာမှန်း မသိသည့် ပဒသများသို့ မမဖစ်မပန ထွက်ပမြးကကရသည်။ မိသားစုဝင်များအား ထား၍ထွက်ပမြး
ရမခင်းအြါအဝင် မမဖစ်မပန ခက်ခဲစွာ ဆုံးမဖတ်ချက် ချရသည့် အမျ ိုးသမီးများသည် စိတ်ထိခိုက်မှု ခံစားကကရသည်။ 

မမမင်ရသည့် စွမ်းအားနှင့် စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုတို့မဖင့် ၎င်းတို့ပလျှာက်လှမ်းရမည့်အရာကို ပရွးချယ် မခင်းမဖစ်သည်။ 

ကရင်မြည်နယ် ဘားအံပမို့မှ ဆန္ဒမြပခါင်းပဆာင် ပနာ်ပဆးပြါ အြါအဝင် မြည်သူအနည်းဆုံး ၅ ဦးမှာ PDFs နှင့်NUG 
ကို ပထာက်ခံ ြံ့ြိုးပြးသည်ဟု စွြ်စွဲပြီး ၎င်းတို့၏ အိမ်နှင့် ြိုင်ဆိုင်မှုများကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် ပဖပဖာ်ဝါရီလတွင် သိမ်းဆည်း
ခဲ့သည်၁၃။ စစ်အာဏာရှင်တြ်များနှင့် ပထွအုြ်အရာရှိများက အိမ်ြိုင်ရှင်သည် ‘အကကမ်းဖက်လှုြ်ရှားမှု’များရှိပြီး
 ‘တရားမဝင်’ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအား ပထာက်ြံ့သည့်အတွက် အပဆာက်အအုံအား ချတိ်ြိတ်လိုက်သည်ဟု 
သတိပြးစာကြ်ခဲ့သည်။ ပကာ့ကရိတ်ပမို့မြင်ရှိ ပနာက်ထြ် အိမ်နှစ်လုံးနှင့် ြိုင်ဆိုင်မှုများကို စစ်အာဏာရှင်တြ်များ
က သိမ်းဆည်းချတိ်ြိတ်ခဲ့သည်။

မွန်မြည်နယ်ရှိ ဒီမိုကပရစီနည်းကျ ပရွးချယ်တင်ပမမှာက်ခံရသည့် လွှတ်ပတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အိမ် နှင့် ြိုင်ဆိုင်မှု
များအားလည်း ဆက်လျှက် သိမ်းဆည်းချတိ်ြိတ်လျှက်ရှိသည်။ အမျ ိုးသားဒီမိုကပရစီအဖွဲ့ ချုြ် (NLD) မှ အမျ ိုးသား
လွှတ်ပတာ် ကိုယ်စားလှယ်ပဟာင်း ပဒါ်သီရိရတနာ၏ မွန်မြည်နယ် ဘီးလင်းပမို့နယ်ရှိ အိမ်နှင့် ြိုင်ဆိုင်မှုများအား
ပဖပဖာ်ဝါရီ ၁၈ ရက်ပန့တွင် ပထွအုြ်မှသိမ်းဆည်းချတိ်ြိတ်ခဲ့သည်ဟု ပဒါ်သီရိရတနာ၏ မိသားစုဝင်များက ပမြာ
 သည်။ သူမသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှစပြီး NUG နှင့် ဆက် သွယ်ခဲ့သည်ဟု စွြ်စွဲခံရသည်။ ပမို့နယ် ပထွအုြ်နှင့် 
စစ်တြ်မှဦးပဆာင်သည့် အင်အား ၁၅ ဦးပရာက်ရှိလာပြီး အိမ်နှင့် ြိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းဆည်းခဲ့မခင်းမဖစ်သည၁်၄။ 

ထို့အမြင် မွန်မြည်နယ်၊ မုဒုံပမို့နယ်ရှိ NLD အမတ်ပဟာင်း ပဒါ်ခင်ပကျာ့မဖူနှင့် မွန်မြည်နယ် သထုံပမို့ရှိ ဦးပအာင်ပကျာ်
သူ၏ အိမ်အား ၂၀၂၂ ခုနှစ် ပဖပဖာ်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် စစ်အာဏာရှင်များမှ သိမ်းဆည်းခဲ့သည်၁၅။ ၎င်းတို့ နှစ်ဦးအား
လည်း NUG နှင့် PDFs ကို ပထာက်ခံြံ့ြိုးသည်ဟု စွြ်စွဲခံရသည်။ 

မိသားစုနှင့်အတူ ပငိမ်းချမ်းစွာ အတူပနထိုင်သည့် အမျ ိုးသမီးများသည် စစ်အာဏာရှင်တို့၏ အဓမ္မ လုြ်ပဆာင်မှု
ပကကာင့် အပမခြျက် အပနြျက်ဘဝသို့ ပရာက်ရှိသွားကကသည်။ အိမ်များကို လက်လွတ်စြယ် ြစ်မှတ်ထားပြီး မီးရှို့ကက
ပြီး ြစ္စည်းဥစ္စာ၊ တန်ဖိုးကကီးအရာများနှင့် အိမ်ပမွးတိရစ္ဆာန်များကို စစ်အာဏာရှင်တြ်များမှ ခိုးယူကကသည်။ 

ND-Burma နှင့် ပတွ့ဆုံခဲ့သည့် အမျ ိုးသမီးတဦးက သူမ၏ မိသားစုြိုင်အိမ်အား စစ်အာဏာရှင်တြ်များ မှ ဖျက်ဆီးခဲ့
ြုံကို ကကားသိရသည့်အပကကာင်း ယခုလို မြန်ပမြာသည်။ 
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ဒီမိုကပရစီလိုလားသူများ၏ လှုြ်ရှားမှုကို ရြ်တန့်ပစရန် စစ်အာဏာရှင်များ ကျင့်သုံးသည့် နည်းလမ်း တခုမှာ လက်စ
တုန်းပဖျာက်ဖျက်မခင်းနှင့် အတင်းအဓမ္မပခါ်ပဆာင်မခင်းမဖစ်သည်။ 

ယခုနှစ်အစမှစ၍ ပြျာက်ဆုံးပနသည့် အမျ ိုးသမီးငယ် ၅ ဦးအား ထားဝယ်ပမို့၊ သရက်ပချာင်းပမို့နယ် ပလာင်းလုံနှင့်
ပရမဖူပကျးရွာတို့ရှိ မိသားစုဝင်များက အဆက်အသွယ် မရပသးပြ၁၇။ ပြျာက်ဆုံးသူ တဦးမဖစ်သည့် အသက် ၂၂ နှစ်
အရွယ် မစင်ကကယ်ထက် သည် ပဒသခံပမြာက်ကျားတြ်ဖွဲ့နှင့် ဆက်သွယ်မှု ရှိသည်ဟု သံသယမဖင့် ဖမ်းဆီးခံရမခင်း
မဖစ်သည်။ ၎င်းတို့နှင့် သမီးမဖစ်သူများ အသက်အန္တရာယ်ရှိသည့်အတွက် မိသားစုဝင်များသည် စစ်တြ် တြ်ရင်းများ
သို့ သွားပရာက် စုံစမ်းမခင်းမမြုဝံ့ပြ။ 

၂၀၂၂ ခုနှစ် ပဖပဖာ်ဝါရီ ၅ ရက်ပန့တွင် မွန်မြည်နယ် ကျ ိုက်ထိုပေးရှိ ပရှေစင်ဝင်း ပရှေပငွလက်ဝတ်ရတနာ ဆိုင်ြိုင်ရှင်
 ပဒါ်ဝင်းဝင်းစိုးအား ဧည့်စာရင်းစစ်ပနစဉ်  အတင်းအဓမ္မ ဖမ်းဆီးသွားသည်၁၈။  စစ်သားများ ဝင်ပရာက်လာပြီး သန်း
ပကာင်စာရင်း မြခိုင်းခဲ့သည်။ စစ်သားများက ပဒါ်ဝင်းဝင်းစိုးအား ဖမ်းဝရမ်းမြါ ဘဲ ဖမ်းဆီးခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။ ရြ်ကွက်
အုြ်ချုြ်ပရးနှင့် နီးစြ်သည့်အသိုင်းအဝိုင်းအဆိုအရ သူမသည် PDFs များကို လက်နက်ပထာက်ြံ့ခဲ့သည့်အတွက် 
ဖမ်းဆီးမခင်းမဖစ်သည်။ သူမအား မည်သည့်ပနရာတွင် ထိန်းသိမ်းထားသည်ကို မသိရပြ။ 

“၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်ပန့မှာ ကျမတို့အိမ်ကို မမန်မာစစ်တြ်က ဖျက်ဆီးသွားပြီလို့
 ညီမ မဖစ်သူက ပမြာတယ်။ သူ့ကိုလည်း ရွာလူကကီးက မြန်ပမြာလို့ သိရတာ။ တိုက်ြွဲပတွ
ကပတာ့ ကျမတို့ ရွာမှာ ြုံမှန်မဖစ်ပနတယ်။ စစ်တြ်က လက်နက်ကကီးြစ်တာနဲ့ စစ်တြ်နဲ့
ကရင်နီကာကွယ်ပရးတြ် ပတွကကား တိုက်ြွဲမဖစ်ပနတာက လွတ်ပအာင် ကျမတို့အိမ်ကို
ြစ်ပြီး လွိုင်ပကာ်ကို ပရှာင်ဖို့ သွား ခဲ့တယ်။ ဒါပြမယ့် လွိုင်ပကာ်မှာလည်း မလုံခခုံြါဘူး
ဒါနဲ့ ကျမ အပမနဲ့ အပဖက ရှမ်းမြည်ပမို့ပတာ် ပတာင်ကကီးကို ထြ်ပမြာင်းသွားတယ်။ ကျ
မညီမ မိသားစုကပတာ့ ကရင်နီမြည်နယ် ဖားပဆာင်းပမို့ နယ်က ပမာ်ချးီကို ပရှေ့သွားပြီး 
ကျမကပတာ့ ရန်ကုန်ကို ထွက်သွားလိုက်တယ်။ 

ကျမသူငယ်ချင်းပတွ အပမြာအရ စစ်အာဏာရှင်တြ်ပတွက ကျမတို့ရွာကို သိမ်းထား
တုန်းလို့ သိရ တယ်။ ကျမအိမ်က ပတာင်ပြါ်မှာရှိပြီး နှစ်ထြ်အမမင့် ြုံစံမျ ိုးပဆာက်ထား
တာ။ သူတို့က အဲဒီမှာ ပတာ်လှန်ပရးသမားပတွ ခိုပအာင်းပနတယ်သို့ သံသယမဖစ်ကက
တယ်။ နယ်ပမမရှင်းလင်းတဲ့အပနနဲ့ စစ်သားပတွက ကျမအိမ်ကို လက်နက်ကကီးပတွနဲ့ြစ်
ပြီး ပဖိုဖျက်လိုက်တယ်။ 

သူတို့ကျမအိမ်ကို မဖျက်ခင် လိုချင်တာပတွ အကုန်ခိုးပြီး ၁၂ ဘီးကားနဲ့ တင်သွားတယ်။
 ကျမ အပမက အပငိမ်းစား  ပကျာင်းဆရာမြါ။  မနှစ်က အပငိမ်းစားယူပြီး ြင်စင်စားတ
ပယာက်ြါ။ ကျမ မိဘ ပတွက အလုြ်ကကိုးစားပြီး သူတို့အိြ်မက်မဖစ်တဲ့ အိမ်ကိုပဆာက်ခဲ့
တာြါ။ ကျမတို့ဒီအိမ်မှာ ၁၀ နှစ် ကကာပနခဲ့ြါတယ်။ အခုပတာ့ သွားပြီ။ ကျမတို့ မြန်သွား
ရင် ဘယ်မှာပနရမယ်မှန်း မသိပတာ့ဘူး။ ဆိုပတာ့ ကျမတို့ ဘယ်သွားရမှန်း မသိပတာ့ြါ
ဘူး။

အာဏာမသိမ်းခင်တုန်းက ကျမတို့မိသားစုဘဝက ပငိမ်းပငိမ်းချမ်းချမ်းြါဘဲ။ ကျမတို့
သက်ရှိထင်ရှား ရှိပနတုန်းြါဘဲ ဒါပြမယ့် ပသသွားတာနဲ့ ဘာမှမထူးမခားပတာ့ဘူး။ ကျ
မတို့မိသားစုပတွ လုံခခုံပရး အတွက် တကွဲတမြားနဲ့ ပနရတယ်။ ကရင်နီမြည်နယ်ဆိုတာ
 မမန်မာမြည်ထဲက အပသးဆုံးမြည်နယ် ြါ ဒါပြမယ့် စစ်အာဏာရှင်တြ်ပတွက ပန့တိုင်း 
မမင်မမင်ရာ ပလယာဥ်နဲ့ ဗုံးကကဲလိုက် အပမမာက်နဲ့ ြစ်လိုက်နဲ့။

ကျမတို့အိမ်ပလးအပကကာင်း ပတွးမိလိုက်တိုင်း စိတ်ဓာတ်ကျပြီး နာကျင်ရတယ်။ ကျမ
အရမ်း စိတ် ြျက်မိပြမယ့် ငိုစရာ မျက်ရည်ပတာင် မရှိပတာ့ဘူး။ သူတို့ဘာပကကာင့် ကျ
မတို့အပြါ် လုြ်ရက်တာလဲ? အိမ်နဲ့တူတဲ့ ပနရာဆိုတာ မရှိဘူး။ စစ်သားပတွက အိမ်ရဲ့
တန်ဖိုးဆိုတာကို မသိကကဘူး။ အိမ်တ လုံးမဖစ်ပအာင် ကကိုးစားရတာ ဘယ်ပလာက်ခက်ခဲ
တယ်ဆိုတာ သူတို့မသိကကဘူး။ စစ်အာဏာရှင် ပတွက ကျမတို့ဘဝပတွ၊ အိြ်မက်ပတွ၊
 ချင်ခင်တွယ်တာစရာပတွ  အကုန်လုံးကို  ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီ။ သူတို့လုြ်ရြ်ပတွအတွက်
 တာဝန်ယူ တာဝန်ခံရမယ်၁၆။ 

အမျ ိုးသမီးများ ပြျာက်ဆုံးပနမခင်းနှင့် အတင်းအဓမ္မပခါ်ပဆာင်ခံရမခင်းအမျ ိုးသမီးများ ပြျာက်ဆုံးပနမခင်းနှင့် အတင်းအဓမ္မပခါ်ပဆာင်ခံရမခင်း

အပြါ်ဆုံးမှ ဓါတ်ြုံ:  အမမင့်ြုံပဆာက်ထားသည့် မိသားစုအိမ် 
ပအာက်ဆုံးမှ ဓါတ်ြုံ: အဆိုြါအိမ်အား စစ်အာဏာရှင်များမှ ဖျက်ဆီးပြီးပနာက် ပတွ့ရြုံ
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ပြျာက်ဆုံးမခင်းပြျာက်ဆုံးမခင်း

မမန်မာမြည်တဝှန်း စစ်တြ်မှ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများ တိုးမမင့်လာသည့်အတွက် ြဋိြက္ခအပမခအပန ပအာက်ရှိ 
အမျ ိုးသမီးများအပမခအပနမှာ ြို၍ထိလွယ် ရှလွယ်မဖစ်ပနသည်။ 

ကရင်မြည်နယ်ကရင်မြည်နယ်

ကရင်မြည်နယ် ဖာဝပကျးရွာအုြ်စုတွင် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ပဖပဖာ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်ပန့မှစပြီး စစ်အာဏာရှင် တြ်များနှင့် 
ပဒသခံကာကွယ်ပရးတြ် (PDFs) များအကကား တိုက်ြွဲများ များမြားလာရာ ပကျးရွာ ၄ ရွာမှ စစ်ပမြးဒုက္ခသည် ၁၀၀၀ 
ခန့် ရှိလာသည် ၂၀။ ထွက်ပမြးလာသူ အများစုမှာ အမျ ိုးသမီးနှင့် ကပလး များမဖစ်သည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ပဖပဖာ်ဝါရီလ ၁၉
 ရက်ပန့တွင် ထွက်ပမြးတိမ်းပရှာင်လာသည့် အမျ ိုးသမီး တဦးသည် ကရင်မြည်နယ်၊ ပကာ့ကရိတ်ပမို့နယ် ကမိကုန်း
ရွာအပမခစိုက် ခလ၇ ၉၇ မှ ြစ်ခတ်လိုက် သည့် လက်နက်ကကီး ထိမှန် ပသဆုံးသွားသည် ။ ခလရ ၉၇ မှ လက်နက်ကကီး 
အလုံး ၃၀ ခန့်ြစ်ခတ်သ မဖင့် ရွအတွင်းရှိ အိမ်အလုံး ၂၀ ခန့် ြျက်စီးသွားသည်။ 

၂၀၂၂ ခုနှစ် ပဖပဖာ်ဝါရီ ၂၂ ရက်တွင် ဘုရားသုံးဆူပမို့၏ အပနာက်ဘက် ၃ ကီလိုမီတာရှိ နဂါးပတာင်တွင် တြ်စွဲထား
သည့် စစ်အာဏာရှင်တြ်များမှ လက်နက်ကကီးမဖင့် ြစ်ခတ်သမဖင့် အမျ ိုးသမီးတဦးအြါအဝင် ရွာသား ၃ ဦး မြင်းထန်
စွာ ဒဏ်ရာရရှိသွားသည၂်၂။ ြစ်ခတ်မှုပကကာင့် အိမ်ပထာင်စု ၁၂၀ ရှိ ရွာသားများ ထွက်ပမြးကက ရပြီး KNU  တြ်မဟာ ၄ 
ထိန်းချုြ်နယ်ပမမရှိ ပတာပတာင်များတွင် ခိုလှုံကကရသည်။ 

အလားတူ မဖစ်ရြ်မျ ိုး ထားဝယ်ပမို့ ပတာင်ဘက် တနသသာရီပမို့နယ်အတွင်းရှိ သက်ကယ်ပကျာ်၊ ပချာင်းပကာက်၊ ြဝ
 နှင့် သရဖုန်ရွာများတွင် မဖစ်ြွားသည်။ ထိုပဒသရှိ အရြ်သားများမှာ အနီးဝန်းကျင်ရှိ ပတာ၊ ပတာင်များသို့ ထွက်ပမြး
ကကရသည၂်၃။  မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းသည့်အတွက်လည်း စစ်ပမြးဒုက္ခသည်များမှာ အခက်အခဲမျ ိုးစုံနှင့် ကကုံပတွ့
ရပြီး အသက်ရှင်သန်ရန် လိုအြ်သည့် အပမခခံ ဝန်ပဆာင်မှုနှင့် အကူအညီများ ရရှိရန်လည်း ခက်ခဲစွာရုန်းကန်ကကရ
သည်။ 

ကချင်မြည်နယ်ကချင်မြည်နယ်

စစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြီးချင်းမှာြင် စစ်အာဏာရှင်တို့သည် မမန်မာမြည်တဝှန်း ထိုးစစ်များ ကျယ်ကျယ်မြန့်မြန့် ဆင်
နွှဲခဲ့သည်။ လက်နက်ကကီး၊ ငယ်များမဖင့် ရမ်းသမ်းြစ်ခတ်မခင်းပကကာင့် အရြ်သားများ ပဘးကင်းလုံခခုံပရးကို အကကီး 
အကျယ် ပခိမ်းပမခာက် အန္တရာယ်မြုပနသည်။ 

၂၀၂၁ ခုနစ် ဧပြီလ ၁၀ ရက်ပန့တွင် မိုးပမာက်ပမို့နယ် နွမ်းလန်းရွာသို့ ခမရ ၃၇၀ နှင့် ၃၂၀ နှင့် တြ်မ ၈၈ တို့မှ
 လက်နက်ကကီးများမဖင့် ြစ်ခတ်ခဲ့သည်၂၄။ အသက် ၅၀ အရွယ် အမျ ိုးသမီးတဦး ပနာက်ကျာဘက်တွင် ဒဏ်ရာရသွား
ပြီး စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာ ပဝဒနာ ခံစားသွားရသည်။ ပနာက်ထြ် အမျ ိုးသမီးတဦးမှာ မျက်စိကွယ်လုမတတ် မဖစ်သွားသည်။ 
ပနာက်တပန့မဖစ်သည့် ဧပြီလ ၁၁ ရက်ပန့တွင် ည ၁၀ နာရီနှင့် ၁၁ နာရီကကား ပမို့သစ်၊ စိဟတ်နှင့် ပရှေပမမာင်းပကျးရွာ
များသို့ လက်နက်ကကီးများမဖင့် ြစ်ခတ်သမဖင့် ပမို့သစ်ပကျးရွာမှ မပအးမဖူ (၁၉နှစ်)၊ စိဟတ်မှ စိုင်းအိုက်လင်း (၂၃ နှစ်)၊ 
ပရှေပမမာင်းရွာမှ  ရာပဟကို (၈၃ နှစ်) နှင့်  လိုင်ပအးလိုင် (၈၄ နှစ်)  တို့ ပလးဦး ပသဆုံးသွားသည်၂၅။ ပမို့သစ်မှ ၁၀ နှစ်
အရွယ် ပယာကျာ်းပလးတဦးနှင့် ဘုန်းကကီးနှစ်ြါး ဒဏ်ရာရသွားသည်။ 

“လူအပယာက် ၃၀၊ မိသားစု ၆ စုနဲ့ ကမန်းကတန်းထွက်လာခဲ့တယ်။ အသက် ၇၀ ပကျာ်
 ၃ ပယာက် နဲ့ ၁၀ နှစ်ပအာက် ကပလး ၅ ပယာက် ြါတယ်။ လွိုင်ပကာ်ပမို့အထွက် လင်
ဖုံးပလး လမ်းခွဲကပန ရှမ်းမြည်နယ် ဖယ်ခုံဘက် လမ်းကပနလာတယ်။ လင်ဖုံပလး နား
ပရာက်ပတာ့ ဟတ်စကီး  ကျမတို့နားဝဲပနပတာ့ အမပလး ပကကာက်လိုက်တာ။ ကျမတို့ကို
ဘဲြစ်မလားဆိုပြီး ပတွးပြီး ပကကာက်ပနခဲ့ရတယ်။

လမ်းမှာလည်း ဒုက္ခအရမ်းပရာက်တယ်။ ကပလးပတွပကာ ပခွးပတွပကာ ထမင်းငတ် 
တယ်။ ကျမတို့လွိုင်ပကာ်ကပန ပန့လည် ၁ နာရီပကျာ်ထွက်ပြီး အခု ရှမ်းမြည်ပတာင်ြိုင်း 
က ပနရာကို ည ၈ နာရီပကျာ်မှပရာက်တယ်။ 

စစ်သားဂိတ်ပရာက်ပတာ့ ကျမတို့ဖုန်းကို စစ်တယ်။ ဖုန်း ၅ လုံးကို ဘာမှ မပမြာဘဲစစ်
 တယ်။အဲ့ဒီမှာ အချနိ်အကကာကကီးဘဲ။ ဘာဂိတ်လဲပတာ့ ပသချာမသိပြမဲ့ ထီးရီးရွာလို့ပရး
 ထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ပတွ့တယ်။ အဲ့အချနိ်မှာ ပနာက်ကားတစ်စီးလာမှ သွားပတာ့ဆိုပြီး
ပမြာ ပတာ့ ကျမတို့မှာအလုံးကကီးကျသွားတယ်။ ရြ်ကွက်ဥက္ကဌ နဲ့ လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့
 သူတစ် ပယာက် ကျမတို့ရဲ့ နာမည်စာရင်းပတွယူ မှတ်ြုံတင်ပတွမှတ်ပြီး ဓါတ်ြုံပတွရိုက်
သွား တယ်။  ကယားကအဖွဲ့ ဘယ်သူပတွ ဒီမှာပနတယ် မှတ်တမ်းရှိပတာ့ ဘာများလုြ်မ
လဲဆိုပြီး စိုးရိမ်ရတယ်။ အခုချနိ်ထိလုံခခုံတယ်လို့မခံစားရဘူး၁၉”။

“
အရြ်သားများ ပနထိုင်ရာသို့ ရမ်းသမ်းြစ်ခတ်မခင်းအရြ်သားများ ပနထိုင်ရာသို့ ရမ်းသမ်းြစ်ခတ်မခင်း

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီနှင့် ပမလများအတွင်း မဖစ်ြွားသည့် တိုက်ြွဲများ

ပကကာင့် အမျ ိုးသမီး ၃ ဦး ပသဆုံးပြီး ၇ ဦး ဒဏ်ရာရသွားသည၂်၆။ စစ်

အာဏာရှင်တြ်များမှ ရမ်းသမ်း ြစ်ခတ်မခင်းပကကာင့် ပသဆုံး၊ ဒဏ်ရာ

ရသွားပသာ မဖစ်ရြ်များမှာ အပကကာင်းမဲ့ြစ်ခတ်မခင်းပကကာင့် 

မဖစ်သည်ကို KWAT မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမခင်းမဖစ်သည်။

မြည်သူများမှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပဖပဖာ်ဝါရီလမှစပြီး ြစ်မှတ်ထားခံပနရသည်။ ထို့ပကကာင့် ရြ်ရွာအသိုင်းအ ဝိုင်းအတွင်း 
စိုးရိမ်ပကကာက်လန့်မှုများရှိပနပြီး ၎င်းတို့အိုးအိမ်များကို စွန့်ခွာရန်အတွက် ခက်ခဲသည့် တိုင်ြင်မှုများ မြုလုြ်ကကသည်။ 

ကရင်နီ (ကယား) မြည်နယ်မှ အသက် ၃၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ထူးထူးနှင့် ပတွ့ဆုံပမးမမန်းရာတွင် ပနရြ်မှ ပရှာင်တိမ်းရန်
မိသားစုနှင့် တိုင်ြင်ဆုံးမဖတ်ရသည်မှာ ပကကာက်လန့်စိုးရိမ်မှုများ အမြည့်မဖစ်မဖစ်ပြီး ရှမ်းမြည်နယ်ရှိ ခိုလှုံရာပနရာသို့
ပဘးကင်းလုံခခုံစွာ ပရာက်ရန် မပသမခာ မပရရာသည့်အတွက် မဖစ်သည်။ တိုက်ြွဲများမဖစ်ြွားချနိ်မှစမြး ြထမဆုံး
အကကိမ် ပရှာင်တိမ်းထွက်ပမြးရမခင်းမဖစ်သည်ဟု ပမြာသည်။ 
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မုဒိန်းကျင့်မခင်းနှင့် လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာ အကကမ်းဖက်မှုများမုဒိန်းကျင့်မခင်းနှင့် လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာ အကကမ်းဖက်မှုများ

အမျ ိုးသမီးနှင် လုံမြျ ိုများအပြါ်မှ ြစ်မှတ်ထား၍ စစ်တြ်မှ အကကမ်းဖက်မှုနှင့် မြစ်ဒဏ်ကွင်းလွင့်ခွင့် ရပနသည့် ြုံစံမှာ
 ဆယ်စုနှစ်နှင့်ချ၍ီ ရှိပနပြီမဖစ်သည်။ အမျ ိုးသမီးများ၏ ဘဝအပြါ် လုံးဝလျစ်လျူရှု၍ အကာအကွယ် မပြးမှုပကကာင့် 
တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံရမှုမရှိြဲ ဆက်လက်ကျူးလွန်လျှက် ရှိကကသည်။ 

မုဒိန်းမှုနှင့် လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာ အကကမ်းဖက်မှုများကို KWAT အပနမဖင့် ဆယ်စုနှစ်များနှင့်ချ၍ီ မှတ်တမ်း တင်ခဲ့သည်။
နစ်နာခဲ့သူများအတွက် တရားမျှတမှု ရရှိရန်လည်း ပတာင်းဆိုကကသည်။ မြစ်ဒဏ်ကင်း လွတ်မှု ဓပလ့ပကကာင့် မုဒိန်းမှု
နှင့် လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာအကကမ်းဖက်မှုများ မဖစ်ြွားပအာင် အားပြးအားပမမှာက် မြုလျှက်ရှိသည်။ 

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက် နံနက်တွင် မိုးပမာက်ပမို့နယ် နွမ်းလန်းရွာ အပနာက်ဖက်ရှိ ပတာင်ရွာသို့ သွားပနသည့် 
အသက် ၅၈ နှစ်အရွယ် အမျ ိုးသမီးတဦးအား တြ်မ ၈၈ မှ စစ်သား သုံးဦးက မုဒိန်းမြု ကျင့်၍ ဓားမဖင့်ထိုး သတ်မဖတ်မှု
ကို KWAT က အစီရင်ခံခဲ့သည်။ ကျူးလွန်သူများမှာ နွမ်းလန်းရွာအနီး အပမခစိုက်ပနသည့် အမှတ် ၆၁၆ အပမမှာက်တြ်
မှ မဖစ်သည်။ အခင်းမဖစ်ြွားရာမှ အပနာက်ပတာင် ဘက် ၅ ကီလိုမီတာတွင် အပမခစိုက်သည့် အမှတ် ၃၇၀ အပမမှာက်
တြ်သို့ တင်မြတိုင်တန်းခဲ့သည်၂၇။ 

ပနာက်တရက်တွင် ခန္ဓာကိုယ်ပြါ်တွင် အဝတ်အစား တြိုင်းတစသာ ဖုံးအုြ်ထားသည့် သူမအပလာင်း အား ပတာင်ယာ
အနီးတွင် ပဆွမျ ိုးသားချင်းများမှ ပတွ့ရှိခဲ့သည်။ ဓားမဖင့်ထိုးထားသည့် ဒဏ်ရာများနှင့် မုဒိန်းကျင့်ထားပသာ ထင်ရှား
သည့် လက္ခဏာများ ပတွ့ရသည်။ ပဆးစစ်ရန်အတွက် အပလာင်းအား ဗန်းပမာ်ပဆးရုံသို့ ယူပဆာင်သွားသည၂်၈။ 

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်တွင် နိုင်ငံြိုင် မမန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် အသက်အရွယ်ကကီးသူ အမျ ိုးသမီးတဦးအား
 သတ်မဖတ်ခဲ့သည့် စစ်သား သုံးဦးအား ဖမ်းဆီးထားပကကာင်းနှင့် စကားများကကရာမှ စစ်သားများက ပဒါသထွက်ခဲ့၍ 
ထိုသို့မဖစ်ြွားပကကာင်းသာ ပဖာ်မြထားပြီး မုဒိန်းကျင့်မှုကို မပဖာ်မြထားပြ၂၉။ 

ရက်များမကကာမီတွင် မုဒိန်းမြုကျင့်ခံရသူ၏ ပယာကျ်ားအား ခမရ ၄၃၈ အပမခစိုက်ရာ နွမ်းလန်းရွာသို့ ပခါ်ယူပြီး
ပနမြည်ပတာ်မှ ကျြ် ၂ သန်း (အပမရိကန်ပဒါလာ ၁၁၀၀ခန့်)နှင့် အမှတ် ၆၁၆ အပမမှာက်တြ်မှ ကျြ် ၁ သိန်း (အပမ
ရိကန်ပဒါလာ ၅၅ ခန့်)  ကို ပြးအြ်ခဲ့ သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်တွင် စစ်တြ်အရာရှိမှ နမ်လင်ရွာလူကကီး
နှင့် ပဒသခံ ရဲအား အမှတ် ၆၁၆ အပမမှာက်တြ်သို့ ပခါ်ယူပြီး မှုခင်းနှင့် ြတ်သက်သည့် ကျူးလွန်သူများ ကိုင်ပဆာင်
သည့် လက်နက်နှင့် ကျူးလွန်ခံရသူ၏ ဖုန်း အြါအဝင် သက်ပသအပထာက်အထားများအား ရဲသို့ လွှဲပမြာင်း ပြးအြ်
ခဲ့သည်။ ကျူးလွန်သူ စစ်သားများမှ  မုဒိန်းမြုကျင့်ပကကာင်း  ဝန်ခံထွက်ဆိုပြီး DNA  စစ်ပဆးချက်အရလည်း မုဒိန်း
မြုကျင့်သည်ကို သိရှိရပကကာင်းနှင့် အမှုကို အရြ်ဖက်တရားရုံးသို့ လွှဲပမြာင်းပြးမည်ဟု ပမြာသည်။ သို့ပသာ်လည်း 
ပနာက်ြိုင်းတွင် အမှုနှင့် ြတ်သက်ပြီး ပဆွမျ ိုးသားချင်းများမှ ထြ်မံသိရှိရ မခင်းမရှိပြ၃၀။ 

ပနာက်ထြ် မဖစ်ရြ်တခုမှာ မမန်မာနိုင်ငံတွင် လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာ အကကမ်းဖက်မှုမဖစ်ြွားမှု အတိုင်းအတာကို မြသပနသည်။ 
၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်ပန့တွင်  ခလရ  ၃၃၆မှ စစ်သားက ၎င်းတို့တြ်ဖွဲ့ စခန်းချ သည့် ဖာခစ်ရွာမှ မီတာ ၁၀၀ 
အကွာတွင် အသက် ၆၂ နှစ်အရွယ် အဖွားအား သူမ၏ ပတာင်ယာတဲ ပြါ်တွင် မုဒိန်းမြုကျင့်ခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။ ဖာခစ်ရွာ
မှာ ကွတ်ခိုင်မှ မူဆယ်သို့သွားသည့် လမ်းမကကီးပြါ်တွင် ရှိပြီး ကွတ်ခိုင်ပမို့ ပမမာက်ဘက် ကီလိုမီတာ ၂၀ အကွာတွင် ရှိ
သည်၃၁။ ရွာသားများက ကျူးလွန်သူ၏ အထက်အရာရှိအား တိုင်တန်းပသာ်လည်း ြထမတွင် မငင်းဆိုခဲ့သည် (အဖွား
အား မူးယစ်ပဆးဝါးသုံးစွဲ မခင်း မမြုရန် စစ်သားမှ ကကိုးစားခဲ့မခင်းမဖစ်သည်ဟု ဆိုသည်) သို့ပသာ်လည်း အခင်းမဖစ်မှု
ကို သိရှိသည့် မျက်မမင်သက်ပသများ ရှိသိသည်ဟု သိပြီးပနာက် အပရးယူပြးမည်ဟု သပဘာတူခဲ့သည်။ ထို့ပနာက်
ကျူးလွန်ခံရသူအား နစ်နာပကကး ကျြ် ၅ သိန်း (အပမရိကန်ပဒါလာ ၂၇၇ ခန့်)ပြးရန်နှင့် ဝန်ချပတာင်းြန်ရန် (ပဒသ
ဆိုင်ရာ ဓပလ့ထုံး တန်းအရ) စီစဉ်ခဲ့ပြီး ကျူးလွန်သူ စစ်သားအား ဖမ်းဆီးထားပြီး စစ်ခုံရုံးသို့တင်မည်ဟု ရွာသားများ
အား အသိပြးပမြာကကားခဲ့သည်။ 

မကကာပသးခင်က မဖစ်ြွားခဲ့သည့် မုဒိန်းမြုကျင့်မှုများက မမန်မာစစ်အာဏာရှင် တြ်များအပနမဖင့် တိုင်းရင်းသားပဒသ
များသို့ စစ်ဆင်ပရး တိုးချဲ့ရာတွင် အမျ ိုးသမီးများအပနမဖင့် မုဒိန်းမြုကျင့်ခံရရန် အန္တရာယ်အလွန်ကကီးမားသည်ကို
 မြသပနသည်။ 
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အခန်း ၂။ မမန်မာစစ်အာဏာရှင်များအား အခန်း ၂။ မမန်မာစစ်အာဏာရှင်များအား 
အမျ ိုးသမီးများမှ ခုခံတွန်းလှန်မှုအမျ ိုးသမီးများမှ ခုခံတွန်းလှန်မှု

စစ်အာဏာသိမ်းမှုပကကာင့် အမျ ိုးသမီးနှင့် လုံမြျ ိုများအပြါ် သက်ပရာက်မှုမှာ သိသာထင်ရှားသည်။ ကမ္ဘာ့ကြ်ပရာဂါ 
မဖစ်ြွားပနသည့် အပမခအပနတွင် လက်နက်ကိုင်ြဋိြက္ခပကကာင့် အကကီးအကျယ် ထိခိုက်မှုရှိသည့် တိုင်းရင်းသားပဒသ
များရှိ အမျ ိုးသမီး လူ့အခွင့်အပရးကာကွယ် ပစာင့်ပရှာက်သူများ အပနမဖင့် အလွန့်အလွန် ကကီးမားသည့် အန္တရာယ်
များနှင့် ရင်ဆိုင်ကကုံပတွ့ပနရသည်။ 

နိုင်ငံသားအခွင့်အပရးအပြါ် ြိုမိုကန့်သတ်ချုြ်မခယ်မခင်းကို မမင်ပတွ့ကကပြီး အမှန်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ထုတ်ပဖာ် ပမြာဆိုသည့်
အခါ ၎င်းတို့အပြါ် အကကမ်းဖက်မှုခံရသည်။ 

အကကမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ပရး (CDM) လှုြ်ရှားမှုတွင် ြါဝင်သူအများစုသည် အမျ ိုးသမီးများမဖစ်ကက ပြီး ကျန်းမာပရး
နှင့် ြညာပရးဝန်ထမ်းများမဖစ်ကကသည်။ ပနွဦးပတာ်လှန်ပရးနှင့် ဒီမိုကပရစီပအာင်ြွဲအတွက် ၎င်းတို့၏ ကတိသံန္ဓိဌာန် 
သည် ပဘးကင်းလုံခခုံပရးနှင့်  ပကာင်းကျ ိုးချမ်းသာများကို  အနစ်နာခံ စွန့်လွှတ်မှုများအပြါ်မှ ထွက်ပြါ်လာမခင်းမဖစ်
 သည်။ 

အမျ ိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဌကို လျစ်လျူရှု၍ မမဖစ်ပြ။ ပရှ့ထွက်ပဆာင်ရွက်ကကသူများအတွက် လိုအြ်သည့်အကူ
 အညီများ ကူညီရန် ပနာက်ကွယ်မှ ပဆာင်ရွက်ပြးပနကစဉ်တွင် အမျ ိုးသမီးများသည် ဆက်သွယ်ပရး၊ ကျန်းမာပရး
နှင့် ြညာပရးကဏ္ဌများတွင် ပရှ့ထွက်ပဆာင်ရွက်ကကသည်။ စားနြ်ရိက္ခာများ စီစဉ်မခင်းနှင့် PDFs တြ်သားများ
အတွက် လှူဒါန်းမှုများအား ခွဲပဝပြးမခင်းနှင့်  ကျဆုံးသွားသည့် အရြ်သားများအတွက်  ောြနကုန်ကျစားရိတ်အား 
၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များအား ပထာက်ြံ့မခင်းတို့ ြါဝင်သည်။ 

အမျ ိုးသမီးများသည် ြိုပနပမဲ ကျားပနပမဲ အပမခအပနကို ဆန့်ကျင်စိန်ပခါ်မှုများကိုသာ မကဘဲ ပလှနံ ဓားထစ်သမားရိုး
 ကျြုံစံများကိုလည်း ခုခံပနကကပြီး လူ့အခွင့်အပရးချ ိုးပဖာက် ကျူးလွန်ခံရသူများအား မြန်လည်ကုစားပြးပလျာ်ပြး
ရန်မငင်းဆိုမှုအြါအဝင် တရားမျှတမှုပဖာ်ပဆာင်ပရး စနစ်မြုမြင်ပမြာင်းလဲပရးကဲ့သို့ တန်းတူညီမျှမှုရရှိပရးအတွက်
လည်း စည်းရုံးလှုံ့ပဆာ်ပနကကသည်။ 

ကရင်နီ (ကယား) မြည်နယ် လွိုင်ပကာ်ပမို့မှ ဖပလာရန့်နှင့် ပတွ့ဆုံပမးမမန်းခဲ့ရာ အာဏာဖီဆန်ပရး အကကမ်းမဖက်
လှုြ်ရှားမှု (CDM) တွင် ြါဝင်ခဲ့ြုံ အပတွ့အကကုံနှင့် ဒီမိုကပရစီပရးလှုြ်ရှားမှုအတွက် ပထာက်ခံြံ့ြိုးပြးခဲ့ြုံကို ပမြာမြ
 သည်။

“ကျမက ကရင်နီ (ကယား) မြည်နယ်က ဝန်ထမ်းတဦးြါ။ ၂၀၂၁ ပဖပဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်မှာ
 စစ်တြ် က အာဏာသိမ်းတာကို အလိုမရှိလို့ အဲ့ဒီရက်ကတည်းက ရုံးမတက်ဘဲ CDM 
၀င်ခဲ့ြါတယ်။ CDM လုြ်လို့ ကျမကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၂ ရက်ပန့မှာ အလုြ်ကပန
ထုတ်ြယ်ပကကာင်း စာ ထုတ်ခဲ့ြါတယ်။

 “ကျမက အကကီးဆုံး ပမာင်ပလး ၃ ပယာက်ရှိတယ်။ ပမာင်ပလးတပယာက်က
 ကျန်းမာပရးမ ပကာင်းဘူး၊ တတိယပမာင်ပလးက ကရင်နီကာကွယ်ပရးတြ်ထဲ၀င်သွား
တယ်။ ကိုယ်က CDM လုြ်ထားပတာ့ ပကကာက်ရသလို ပမာင်ပလးပတွ ပတာ်လှန်ပရး
ထဲ၀င်သွားပတာ့ အပမအတွက်လဲ စိုးရိမ်ရတယ်။ သတင်းပြးပတွ ပနရာတိုင်းမှာရှိတယ်
ပလ။ ရြ်ကွက်ထဲမှာဘဲ ပတာ်လှန်ပရး တြ်ထဲ၀င်တာ သတင်းရလို့ လာရှာပြီး ဖမ်းတာရှိ
တယ်ပလ။ 
 
CDM လုြ်ပနတဲ့သူပတွနဲ့ PDFs ထဲဝင်သွားသူပတွအတွက် တမခားသူပတွ လှူဒါန်းတာ
ပတွ ကို ကျမ ခွဲပဝပြးတယ်။ ၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာလကစပြီး တိုက်ြွဲပတွစိတ်လာတယ်။ ကျမ
 ဒီကပန ဘယ်ကိုမှ မ သွားချင်ဘူး အခုပတာ့ တိုက်ြွဲပတွ မြင်းထန် များမြားလာပတာ့
 အိမ်ကပန ထွက်ပမြး တိမ်းပရှာင်ပနရပြီ။ အမမှာက်ပတွ ပလယဉ်နဲ့ ဗုံးကကဲတာပတွလည်း
 များလာလို့ပလ။ ကျမတို့မိသားစုပတွ တကွဲ တမြားနဲ့ ရှမ်းမြည်ပတာင်ြိုင်းမှာ ပရာက်ပန
ကကတယ်။ 

စစ်တြ်က CDM ဝင်တဲ့သူပတွကို စာရင်းလုြ်ပနပြီး အပရးယူဖို့ လုြ်မယ်လို့ ကျမကကား
တယ်။ ဒီ စစ်အာဏာပတွ ရှုံးသွားမှြဲ ကျတို့နိုင်ငံ ပငိမ်းချမ်းမယ၃်၂။ 

“

အမျ ိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဌကို လျစ်လျူရှု၍ မမဖစ်ပြ။ ပရှ့ထွက်ပဆာင်ရွက်ကက

သူများအတွက် လိုအြ်သည့်အကူအညီများ ကူညီရန် ပနာက်ကွယ်မှ ပဆာင်ရွက်ပြးပန

ကစဉ်တွင် အမျ ိုးသမီးများသည် ဆက်သွယ်ပရး၊ ကျန်းမာပရးနှင့် ြညာပရးကဏ္ဌများ

တွင် ပရှ့ထွက်ပဆာင်ရွက်ကကသည်။ စားနြ်ရိက္ခာများ စီစဉ်မခင်းနှင့် PDFs တြ်သားများ

အတွက် လှူဒါန်းမှုများအား ခွဲပဝပြးမခင်းနှင့်  ကျဆုံးသွားသည့် အရြ်သားများအတွက်

ောြနကုန်ကျစားရိတ်အား ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များအား ပထာက်ြံ့မခင်းတို့ ြါဝင်

သည်။ 

ပြးဆြ်မှုအတိုင်းအတာ ြမာဏပြါ်မူတည်၍ လွတ်ပမမာက်ပရးတိုက်ြွဲအတွက် အဆုံးသတ်ပအာင် မမင်နိုင်သည်မှုကို 
ရရှိမည်ဆိုသည့်စိတ်ဆန္ဒက မမန်မာမြည်တဝှမ်းရှိ ပကကာက်ရွံ့မှုကင်းသည့် အမျ ိုးသမီးထုအပြါ်တွန်းအားမဖစ်ပစသည်။ 
တိုင်းမြည်တဝှမ်း  ဆန္ဒမြမှုများက စည်းလုံးညီညွတ်မှုမဖင့်  စစ်အာဏာ ရှင်စနစ်ကို   ပဖိုဖျက်နိုင်မည်ကို  မြသပနသည်။
 အမျ ိုးသမီးငယ်များအြါအဝင်  ပလ့လာပရးအုြ်စုများက  သမိုင်းတွင် ပြါ်ပြါက်ခဲ့သည့်  ပအာင်မမင်ပသာဆန္ဒမြလှုြ် 
ရှားမှုများကို မမန်မာမြည်အတွက် တိတိကျ ကျ အသုံးမြုနိုင်မည့် အချက်များကို တဦးနှင့်တဦး အသိြညာပြး ဖွဲ့စည်း
ပဆာင်ရွက်ကကသည၃်၃။ 

စစ်တြ်အား အရြ်သားပဒသများမှ ဆုတ်ခွာရုြ်သိမ်းရန် KWAT အြါအဝင် အမျ ိုးသမီးများအဖွဲ့ချုြ် မမန်မာနိုင်ငံ 
(WLB) အဖွဲ့ဝင်များက ဆက်လက်ပတာင်းဆိုပနကကသည်။ နှစ်ကုန်တွင် “အန္တရာယ် အသွယ် သွယ်ကကားမှြင် နယ်ြယ်
အသီးသီး၊ တိုင်းရင်းသား လူမျ ိုးအသီးသီးမှ အမျ ိုးသမီးများသည် ၎င်းတို့ ရြ်ရွာ အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ဆက်လက်
ပထာက်ြံ့ကူညီပနကကပြီး တိုင်းမြည်ပငိမ်းချမ်းပရးနှင့် ဒီမိုကပရစီပရးအတွက် အသံမမှင့်၊ ြူးပြါင်းပဆာင်ရွက်ပနကက
သည်” ဟု WLB မှ ထုတ်မြန်သည်”၃၄။ 
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အာဏာသိမ်းမှုပကကာင့် မဖစ်ပြါ်လာပသာ ဆိုးကျ ိုးများသည် မမန်မာမြည်သူများအပြါ် ကကီးမားပသာ သက်ပရာက်မှု
မဖစ်ပြါ်ပစသမဖင့် ပလျာ့မတွက်သင့်ပြ။ စစ်အာဏာရှင်တို့အား ပကကာက်ရွံ့မှုမရှိြဲ ဆန့်ကျင်လှုြ်ရှားပနသည့် မြည်
သူတို့၏ စိတ်အားထက်သန်မှုကိုလည်း မြသပနသည်။ အမျ ိုးသမီးနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများအပြါ် ြစ်မှတ်ထားပန
သည့် လူ့အခွင့်အပရးချ ိုးပဖာက်မှုများကကားမှ အမျ ိုးသမီးများသည် ရဲရင့်၊ ထူးချွန်ထက်မမက်မှုနှင့် စိတ်ဓာတ်ကကံ့ခိုင်မှု
တို့မဖင့် ြါဝင်ကူညီ ဝိုင်းရံပနကကသည်။ 

မြည်သူတို့၏အသံအား အပလးတယူလုြ် နားပထာင်မခင်းမရှိဘဲ တရားမျှတမှု ရှိမည်မဟုတ်ဆိုသည်ကို အမျ ိုးသမီး
အဖွဲ့များနှင့် အရြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများက ရှင်းလင်းစွာပဆာင်ရွက် မြသပနသည်။ မမန်မာ မြည်ရှိ အမျ ိုးသမီးများသည် 
တန်းတူညီမျှမှုရရှိပစရန် ဆန့်ကျင်ခံရမခင်း၊ ဥြပဒပရှ့ပမှာက်တွင် အကာအကွယ်ပြးမခင်းနှင့် အသိအမှတ်မြုမခင်းမခံရ
ပသာ်လည်း သမိုင်းပကကာင်းကိုပမြာင်းလဲရန် လှုြ်ရှား ပဆာင်ရွက်ပနမှုအပြါ် တားဆီးနိုင်မည် မဟုတ်ပြ။ 

ပရှ့တွင် မည်သည့် စိန်ပခါ်မှုများ ကကုံပတွ့ပနြါပစ မမန်မာအမျ ိုးသမီးများသည် ပတာ်လှန်ပရး ပအာင် မမင်သည်အထိ
လှုြ်ရှားပဆာင်ရွက်ရန် သန္နိဌာန် ချမှတ်ထားသည်။ အမျ ိုးသမီးတဦးက “အပရးအကကီး ဆုံးအချက်က ပတာ်လှန်ပရး
ပအာင်ဖို့ြဲ။ တမခားလူပတွကကုံရသလိုြဲ ကျမမိသားစုမှာလည်း စိန်ပခါ်မှုပတွ အများကကီးရှိတယ်။ ကျမအိမ် ြျက်စီး
သွားတာ မလိုချင်ဘူး။ ဒါပြမယ့် ြျက်စီးသွားရင်ပတာင် ကျမတို့ နိုင်တဲ့အခါ မြန်ပဆာင်နိုင်တယ်” ဟု ND-Burma သို့
 ပမြာသည်။ 

နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းသို့ အကကံမြုချက်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းသို့ အကကံမြုချက်

၁။ မမန်မာစစ်အာရှင်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ပဆာင်ရွက်မှုများ ချက်မခင်းရြ်ဆိုင်း၍ နိုင်ငံတကာမှ အမျ ိုး သားညီညွတ်ပရး
အစိုးရ (NUG) နှင့် တိုးချဲ့ ကိုယ်စားမြု ပဆွးပနွးမှုးမြုရန်။

၂။ စစ်အာဏာရှင်တို့ အခွန်ဘဏ္ဌာရရှိပစမည့် စီးြွားပရးလုြ်ငန်းများအပြါ် စီးြွားပရးြိတ်ဆို့ရန်၊ စစ်အာဏာရှင်
တို့ မြုတ်ကျပြီး ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကပရစီစနစ်သစ် ပရာက်ရှိလာချနိ်အထိ နိုင်ငံပရး ကုမ္ပဏီများ မမန်မာမြည်တွင် 
ရင်းနှီးမမှုြ်နှံမှု မမြုလုြ်ရန်။ 

 အရြ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ ထြ်ပလာင်းပတာင်းဆိုပနသည့် ြစ်မှတ်ထား ြိတ်ဆို့အပရးယူရန် နှင့် စစ်ခရိုနီ ကု
မ္ပဏီမျးနှင့် ဆက်သွယ်မှုမဖတ်ပတာက်ရန် အြါအဝင် မမန်မာစစ်အာဏာရှင်များ အား အသိအမှတ်မမြုရန်နှင့် 
မဖုတ်ချရန် 

၃။ မမန်မာမြည် အကကြ်အတည်းကာလအတွင်း လှူဒါန်းကူညီမှုများသည် ယုံကကည်စိတ်ချရသည့် အရြ်ဖက်အဖွဲ့
အစည်းများနှင့် နယ်မခားမဖတ်ပကျာ် အကူအညီပြးမှုများမှတဆင့် ထိခိုက်နစ်နာ လွယ်ဆုံး လူထုထံပရာက်ရှိ
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