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မည်သူမဆျို၊ မည်သည ်အန က င်ားန က င ်ပဖစ်နစ လ တလ် ်မှု၊ တရ ားမျှတမှု၊ တန်ားတူညီမျှမှု၊ 

လူူ့အခ င ်အနရားနငှ ် တျိငု်ားရင်ားသ ားအ ားလုံား ါဝင်သည ် နျိုင်ငသံ ားအခ င ်အနရားတျိုို့အတ က် 

တျိုကရ်ျိုကပ်ဖစန်စ၊ သ ယ်ဝျိုက၍်ပဖစန်စ လှု ်ရှ ားနဆ င်ရကွပ်ခင်ား၊ အ ားန ားကညူီပခင်ား၊ 

 ူားန ါင်ားကကစံည် ါဝင်ပခင်ား၊ ဆက်စ ် တ်သကပ်ခင်ားတျိုို့န က င ် နျိငု်ငံနရားရည်ရွယ်ခ က်ပဖင ် 

ပ စမ်ှုန က င်ားအရပဖစန်စ၊ တရ ားမန က င်ားအရပဖစန်စ ဖမ်ားဆီား၊ 

ထျိန်ားသျိမ်ားပ စေ်ဏခ် မှတ်ခရံသူမ  ားအ ားလုံားကျို နျိုင်ငနံရားအက ဉ်ားသ ားဟု သတ်မှတ်သည။် (ဩဂတု် 

၂၀၁၄) 
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အခ က်အလက်မတှ်တမ်ားတင်သည ် နည်ားနာ  

၂၀၂၁ ခုနစှ်၊ ဖေဖေ ်ဝါရ ီ အ ဏ လုမှုချ ျိန် စတင်၍ မမနမ် နျိုငင်ံ၏ အကျဉ််းဖ  င်မျ ်းအတငွ််း 

အဖမခအဖနမျ ်းကျို ဆန််းစစမ်ှုမျ ်းမပြုလုပ်နျိငု်ရန် နျိုငင်ံဖရ်းအကျဉ််းသ ်းကညူီဖစ င ဖ်ရ ှက်ဖရ်းအသင််း (AAPP) 

အဖနမေင ် အကျဉ််းသ ်းမျ ်း ရင်ဆျိုင်ကကံြုဖတွွေ့ခ  ရသည  ် စစ်ဖ က ဖရ်း၊ တရ ်းစရီင်ဖရ်း၊ ကျန််းမ ဖရ်း 

ဖစ င ်ဖရ ှက်မှု၊ အဖမခခံအခငွ ်အဖရ်းမျ ်း ရရှျိမှု စသည်တျိုို့နှင ်ပတ်သက်၍ မပနလ်ညလွ်တ်ဖမမ က်လ သည ် 

နျိုင်ငဖံရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းကျို ဖတွွေ့ဆုံဖမ်းမမန််းမခင််း၊ အမခ ်းဖသ   ွက်ဆျိုချက်မျ ်းရယူမခင််း၊ လက်လှမ််းမီသမျှ 

အချက်အလက်မျ ်းဖက ကယ်ူစဖုဆ င််းမခင််းမျ ်း မပြုလုပ်ခ  သည်။ AAPP အဖနမေင ် အကျဉ််းဖ  င်အဖမခအဖန 

နှင ် မပစဒ်ဏဖ်ပ်းမခင််းဆျိုင်ရ မပြုမပင်ဖမပ င််းလ မှုမျ ်းနငှ ်ပတသ်က်၍ ဆယ်စုနစှ်နငှ ်ချကီ  အဖတွွေ့အကကြံုမျ ်းရှျိ 

သည ် အ ်းဖလျ ်စ ွ မတရ ်းအ ဏ လုသည ဖ်နို့မှစတင်၍ မေစပွ် ်းခ  သည ် အကျဉ််းဖ  င် အဖမခအဖနဆျိုင်ရ  

အချက်အလကန်ှင ် သက်ဖသမျ ်းကျို အဖ  က်အ  ်းချိငု်လံစုွ မေင ် ဖက ကယ်ူစုဖဆ င််းမှုမျ ်း 

မပြုလုပ်လျက်ရှျိသည်။  

လု ်ထံုားလု န်ည်ားဆျိုင်ရ  တရ ားမျှတပခင်ားနှင ် မျှတနသ တရ ားစီရင်မှုအခ င ်အနရား 

ဖေဖေ ်ဝါရ ီ ၁၊ ၂၀၂၁ မှ မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၂ အ ျိ အ ကမ််းေက်စစအ်ုပ်စု၏ မတရ ်းအ ဏ လုမှုကျို 

ဆနိ်ု့ကျင်ကနို့က်ွကမ်ခင််းဖ က င ် တရ ်းလက်လွတ် ေမ််းဆီ်းခံခ  ရသူ စုစုဖပါင််း (၁၂၈၇၅) ဦ်း ရှျိခ  သည်။ 

 ျိုက  သျိုို့ဖသ  ေမ််းဆီ်းမှုမျ ်းတွင် အလျိုရှျိသူကျို ေမ််းဆီ်းနျိုင်မခင််းမရှျိသမေင ် လသ ်းအရွယ်ကဖလ်းငယ်မျ ်း 

အပါအဝင် မျိသ ်းစုဝင်မျ ်းကျိ ုဓ ်းစ ခံအမေစ် ေမ််းဆီ်းမှုမျ ်းလည််း ပါဝင်သည်။ 

ဥ နေနရားရ  အနပခခ ံအန က င်ားရင်ားမ  ား 

အမပည်မပည်ဆျိငု်ရ လူူ့အခွင အ်ဖရ်း ဖ ကည စ တမ််းအပျိဒု် ၁၀ ၌ “အခွင အ်ဖရ်းမျ ်းနှင  ်တ ဝန ်ဝတတရ ်းမျ ်းကျို 

အဆံု်းအမေတ်ခံရ တွင်လည််းဖက င််း၊ မပစမ်ှုဖ က င  ် တရ ်းစွ ဆျို စီရင်ဆံ်ုးမေတ်ခရံ တငွ် လည််းဖက င််း၊ 

လူတျိုင််းသည်လွတ်လပ်၍ ဘက်မလျိုကဖ်သ  တရ ်းရံု်းဖတ ်၏ လူအမျ ်းဖရွှေ့ဖမှ က်တငွ် မျှတစွ   က ်းနာ 

စစ်ဖဆ်းမခင််းကျို တညူီစွ ခစံ ်းပျိုင်ခွင ်ရှျိသည်” ဟူ၍ နျိုငင်တံက ဓဖလ  ုံ်းတမ််း ဥပဖဒအရ တရ ်းမျှတဖသ  

တရ ်းစရီင်ပျိငု်ခငွ ်ကျို အက အကွယဖ်ပ်း  ်းသည်။ နျိုငင်ံဖရ်းအရ ေမ််းဆီ်းခံရသူမျ ်းအဖနမေင ် ဥပဖဒဖရ်းရ  

အဖမခခံရပျိငု်ခွင ်မျ ်းကျို စနစ်တကျ မျက်ကယွ်မပြု ချန်လှပ်  ်းမခင််း ခံဖနရဖ က င််းကျို AAPP ၏ 

မှတ်တမ််းမပြုချက်မျ ်းအရ ဖတွွေ့ရှျိရသည်။ ဥပမ အ ်းမေင  ် ေမ််းဆီ်း သည ်အဖ က င််းအရ ၊ ေမ််းဆီ်းသည ်ပုဒ်မ၊ 

တရ ်းစွ ဆျိုသည ်ဖနို့ရက်၊ သက်ဖသအဖ  က်အ  ်း စသည်တျိုို့အ ်း အသျိမဖပ်းမခင််းမျ ်း ပါဝင်သည်။ 

 ျိုို့အမပင် ေမ််းဆီ်းခံရသူ အမျ ်းစုမှ  ေမ််းဆီ်းချ ျိန်၌ ေမ််းဝရမ််းမပါဘ  တရ ်းလက်လွတ် ေမ််းဆီ်းမခင််းခံဖနရလျက ်

ရှျိသည်။ တရ ်းလက်လွတ်ေမ််းဆီ်းခံဖနရသူမျ ်းကျို အဓျိကအ ်းမေင ် ရ ဇသတ်ကကီ်းဥပဖဒပုဒ်မ ၅၀၅၊ ၁၂၁၊ ၁၂၂၊ 

၁၂၄ အ ကမ််းေက်မှုတျိုကေ်ျက်ဖရ်းဥပဖဒပုဒ်မမျ ်း၊ မတရ ်းအသင််းအက်ဥပဖဒပဒု်မ ၁၇ (၁)၊ လကန်က် ဥပဖဒ 
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ပုဒ်မ ၁၉ (က)၊ (စ)၊ ရ ဇသတ်ကကီ်းဥပဖဒပုဒ်မ ၁၈၈၊ ရ ဇသတ်ကကီ်းဥပဖဒ ပုဒ်မ ၃၀၂ နှင ် ဖပါက်ကွ ဖစတတ် 

ဖသ လက်နက်မျ ်းအက်ဥပဖဒ ပဒု်မ ၃ အမပင် အမျ ျိြု်းမျ ျိြု်းဖသ ပုဒ်မတျိုို့မေင ် တရ ်းစွ ဆျိုလျက်ရှျိသည်။ 

 

ရ ဇသတက်ကီ်းဥပဖဒပဒု်မ ၅၀၅ ကျို ယခင်စစ်အစျို်းရလက် က်တငွ် ၎င််းတျိုို့အ ်းဖဝေန်သူမျ ်းအဖပေါ် 

ရ ဇဝတဖ် က င််းအရ တရ ်းစွ ဆျိုနျိုင်ရန် ကျယ်ကျယ်မပနိ်ု့မပနိ်ု့အသုံ်းမပြုခ  ပပီ်း မတရ ်းအ ဏ လုပပ်ီးဖနာက် 

ဖေဖေ ်ဝါရ ီ ၁၄၊ ၂၀၂၁ ခုနစှ်တွင် အဆျိုပါ ပုဒ်မကျို “အမျ ်းမပည်သူ အ ျိတတ်လနိ်ု့မေစ်ဖစရန ် မမှန်သတင််း 

မေနို့်ဖဝမခင််း၊ မပည်သူူ့ဝန ်မ််းမျ ်းကျို သွယ်ဝျိုက၍်ဖသ ်လည််းဖက င််း၊ တျိကု်ရျိုကဖ်သ ်လည််းဖက င််း 

ရ ဇဝတ်မှုကျ ်းလွန်ရန် ဖသွ်း ျို်းလံှုွေ့ဖဆ ်မခင််းမျ ်းကျို မပြုလုပ်ပါက တရ ်းစွ ဆျိနုျိငု်သည ် ပုဒ်မ” အမေစ ် ဥပဖဒ 

မပင်ဆင်မှုမျ ်း မပြုလုပ်ခ  သည်။ အဆျိုပါဥပဖဒမပင်ဆင်မှုမှ  ပုဂ္ဂလျိကအခွင အ်ဖရ်းချ ျိြု်းဖေ က်ခံရမှုမျ ်း၊ 

တရ ်းလက်လွတ်ေမ််းဆီ်း ျိန််းသျိမ််းမှုမျ ်းကျို ကျ ်းလွန်နျိုငဖ်စရန ် ဤဥပဖဒက တံခါ်းေွင ်ဖပ်းလျိုကသ်ည ် ဟု 

Human Rights Watch အေွ ွေ့က ဆျို  ်းသည်။ အလွနဖ်ရ်ှးကျသည ် ကျိုလျိုနဖီခတ် ရ ဇသတက်ကီ်းဥပဖဒမ ှ 

ပျိုမျိုဖက င််းမွန်သင ဖ်တ ဖ်အ င်  မပနလ်ည်မပင်ဆင်ရမည  ် ဥပဖဒတစ်ခု မေစဖ်သ ်လည််း မတရ ်းအ ဏ လု 

ပပ်ီးဖနာက် မပင်ဆင်လျိကု်သည ် အချက်မှ  စစ်အုပ်စအုဖနမေင ် မပည်သူကျိ ုပျိုမျိုေျိနှျိပ်ရန်သ မေစလ် ခ  သည်။ 

တရ ားရုံား က ားနာမှု 

နျိုင်ငဖံရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းကျို တရ ်းစရီင်မှုမျ ်းမပြုလုပ်ဖနသည ် လက်ရှျိမမန်မ မပညတ်ွင််းတရ ်းစရီငဖ်ရ်းစနစ်မှ  

အဓျိကအ ်းမေင ် ဖ  ငတ်ငွ််းသီ်းသနိ်ု့တရ ်းရံု်းနငှ ် စစ်ခံရုံု်းဟူ၍ နှစ်မျ ျိြု်းရှျိဖနပပ်ီး လက်ရှျိအချ ျိန်တငွ် ရနက်ုနရ်ှျိ 

ပမျိြုွေ့နယ် (၆) ခုနငှ ် မနတဖလ်းရှျိ ပမျိြုွေ့နယ် (၅) ခုမှ  စစအ်ုပ်ချြုပ်ဖရ်းဖ ကည ခံ  ်းရသည်။ 

ေမ််းဆီ်းခံနျိုင်ငံဖရ်းအကျဉ််းသ ်းအမျ ်းစမှု  တရ ်းရံု်း က ်းနာမှုမတျိငု်မီအ ျိ ၎င််းတျိုို့အဖနမေင ် မည်သည ်ပုဒ်မ 

မျ ်းမေင ် တရ ်းစွ ဆျိုခံဖနရသည်ကျိ ု အသျိဖပ်းအဖ က င််း က ်းမခင််း မခံရသလျို  ျိုနည််းတူစ ွ အကျ ျိြု်းဖဆ င် 

ဖရွှေ့ဖနမျ ်းအဖနမေင ်လည််း အမှုသည်၏ အမှုကျိစစဆျိုင်ရ အချက်အလက်မျ ်းနှင  ် သတင််း ဖ က င််းရ မျ ်းကျို 

ကကျိြုတင်မရရှျိ ကဖပ။ အချ ျိြုွေ့ဖသ  အကျဉ််းသ ်းမျ ်းမှ  တရ ်းခွင်အတွင််း လက် ျိပ်ခတ် ခံရပပ်ီး အမခ ်းဖသ  

လူူ့ဂ္ုဏ်သျိကခ ည ျိြု်းနမ်ွ်းဖစသည ် အမပြုအမူမျ ်းကျို ချ ျိြု်းဖေ က်မခင််းခဖံန ကရသည်။ အချက်အလက်မျ ်းအရ 

အမျ ျိြု်းသမီ်းတစဦ််းမှ  သူမကျိ ု စွပ်စွ   ်းဖသ အမှုအ ်း လုံဖလ က်သည ် ခုခံဖချပခွင ်၊ စံုစမ််းစစ်ဖဆ်း က ်းနာမှု 

မရှျိဘ  အွန်လျိုင််းဗီဒယီျိစုနစ်မေင ် ရံု်းချ ျိန််း ၄ ကကျိမ်သ  မပြုလုပ်ခ  ပပ်ီးဖနာက် အမျိနိ်ု့ချမှတ်မခင််းခခံ  ရသည်။ 

ဤသည်မှ  အ ကမ််းေက်စစအ်ုပ်စု၏ မပည်သူလူ ုအဖပေါ် တရ ်းစရီငဖ်ရ်းအရ မျှတဖသ  အခွင ်အဖရ်းမျ ်းကျိ ု

ခံစ ်းခွင ်မရရှျိဖစရန ်စနစ်တကျမပင်ဆင်  ်းသည ် နည််းလမ််းတစ်ရပ်မေစ်သည်။ 

လက်ရှျိက လ တရ ်းရံု်းစနစ်နှစ်မျ ျိြု်းစလုံ်းမှ  အ ကမ််းေက်စစအ်ုပ်စု၏  ျိန််းချြုပ်မှုဖအ က်တငွ်ရှျိဖနပပ်ီး 

တရ ်းမျှတမှုအခွင ်အဖရ်းမျ ်းမရှျိဘ  တရ ်းလက်လွတ်ဆုံ်းမေတ်ချကမ်ျ ်းမေင ် စျိတ် ငတ်ျိုင််းမပစဒ်ဏခ်ျမှတမ်ခင််း 

မျ ်းရှျိဖနသည်။ စစ်ခံရုံု်းမျ ်း၏ တရ ်းစရီင်မှုတွင် ဖရွှေ့ဖနငှ ်းရမ််းခွင ်၊ အမျ ်းမပည်သူ က ်းနာခငွ ်လုံ်းဝမရှျိဘ  
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ဖသဒဏခ်ျမှတ်မှုမျ ်းကျို မပြုလုပ်လျက်ရှျိရ  မတ်လ (၂၂)၊ ၂၀၂၂ ခုနစှ်အ ျိ ဖသဒဏ်ချမှတ်မခင််းခံ  ်းရသူ 

(၉၁) ဦ်းရှျိပပီ်း  ျိုအ  မှ ၃၉ ဦ်းမှ  မျက်ကယွဖ်သဒဏခ်ျမှတ်ခ ံ ်းရသူမျ ်းမေစသ်ည်။  

 (i) အ မခံရ ျိငု်ခ င  ်

ေမ််းဆီ်းခံရသူအမျ ်းစုမှ  အ မခံမဖပ်းဖသ  ပုဒ်မ ၅၀၅-က မေင ်အမှုေွင ်ခံရပပ်ီး အချ ျိြုွေ့ဖသ  အ မခဖံပ်းနျိုင်သည  ်

ပုဒ်မမျ ်းမေင ် တရ ်းစွ ဆျိုခံရသူမျ ်းမှ လည််း အ မခံရပျိငုခ်ွင ်ကျိ ု လျစ်လျ ရှုခဖံနရသည။် AAPP ၏ မှတ်တမ််း 

မျ ်းအရ အသက် (၇၀)အရယွ် အမျ ျိြု်းသ ်းတစ်ဦ်းမှ  အူကျဖရ ဂ္ါအတွက် ဖဆ်းကုသမှုခယံူရန်လျိုအပ် 

ဖသ ်လည််း သူ၏အ မခဖံလျှ က်  ်းမှုကျိ ုတရ ်းသူကကီ်းက မငင််းပယ်ခ  သည်။ 

(ii) ထ က်ဆျိုခ ကမ်  ားနှင ် အပခ ားနသ  သက်နသခံ အခ က်အလက်မ  ား 

အမှုမေစစ်ဉ်ဖတ ်ဖတ ်မျ ်းမျ ်း၌ တရ ်းရံု်း က ်းနာမှုမျ ်းတငွ် သက်ဖသ ွက်ဆျိုဖန ကဖသ  ရ တပ်ေွ ွေ့ဝင်မျ ်း 

မှ  မျက်မမင်သကဖ်သမျ ်းမဟုတဖ်ပ။  ျိုို့အမပင် စွပ်စွ ခံမျ ်းအ ်း တရ ်းဥပဖဒဖ က င််းအရ အဖရ်းယနူျိုင်သည ် 

တျိကျဖသ သက်ဖသခံချက်မျ ်းမရှျိဘ  တရ ်းစွ ဆျိုမခင််းမျ ်းလည််းရှျိဖနသည်။ AAPP မှ ရရှျိ   ်းသည ် 

အချက်အလက်မျ ်းက ဖေ ်မပဖနသည်မှ  အမှုေွင ်ရန် လျိုအပ်သည ် တစ်ခတုည််းဖသ အရ မ ှ ရ အရ ရှျိ၏ 

 ွက်ဆျိုချက်သ  မေစသ်ည်။ တက်ကကွလှုပ်ရှ ်းသူတစဦ််း၏ တရ ်းခွင်တငွ် ရ ဇသတ်ကက်ီး ပုဒ်မ ၁၈၈ အတွက် 

တရ ်းလျိုမှ  ပမျိြုွေ့နယ်အဖ ွဖ ွအုပ်ချြုပ်ဖရ်းမှ ်းမေစပ်ပ်ီး ပုဒ်မ ၅၀၅ အတွကတ်ရ ်းလျိုမှ  ရ မှ ်းတစ်ဦ်း 

မေစခ်  သည်။ 

တရ ်းခွင်စစဖ်ဆ်းမှု အမျ ်းစုတွင် တရ ်းလျိုမျ ်းနငှ  ် တရ ်းလျိုမပသကဖ်သမျ ်းမှ  သက်ဖသ ွက်ဆျို 

ဖနချ ျိန်အတငွ််း အမှုနှင ်သကဆ်ျိုင်သ  မှတတ်မ််းမျ ်း၊ စ ရကွ်စ တမ််းမျ ်းကျို  ကည ်ရှုခငွ မ်ပြု  ်းသည်။ သျိုို့ဖသ ် 

မှ ်းယွင််းဖသ သက်ဖသခံချက်မျ ်းသ မကဘ  အ င်မမင်မှ ်းဖစသည ် သတင််းအချက်အလက်မျ ်းကျိ ု လက်ခ ံ

လျက်ရှျိသည ် အ ကမ််းေကစ်စ်အုပ်စု တရ ်းစီရငဖ်ရ်းစနစ်၏ သက်ဖသခံစနံှုန််းသည ်  ဖမ်းခွန််း ုတ်စရ  

အဖမခခအံဖ က င််းရင််းမျ ်း မေစ်ဖနသည်။  

 ျိန််းသျိမ််းခံဖနရသည ် နျိုငင်ဖံရ်းအကျဉ််းသူတစဦ််းက သူမ၏အေွ ွေ့မှ သူတစဦ််းမှ  ဆနဒ  ုတ်ဖေ ်မှုအတွင််း 

လူမှုကူညဖီရ်းအလုပ်မျ ်း လုပ်ဖဆ ငခ်  ဖသ ်လည််း  ျိုသူကျိ ု လုပ်ကကံအဖ  က ် အ  ်းမျ ်း အသုံ်းမပြု၍ 

အ ဏ သျိမ််းမှုဆနိ်ု့ကျင်ဖရ်းဖခါင််းဖဆ င်တစ်ဦ်းအမေစ ် တရ ်းစွ ဆျိုခံခ  ရဖ က င််း ဖတွွေ့ဆုံဖမ်းမမန််းမှုတွင် 

ဖမေ က ်းခ  သည်။ တရ ်းစွ ဆျိမုှုကျိ ုဖချေျက်နျိငု်သည ် လုံဖလ က်ဖသ  ချိငု်မ သည ် သက်ဖသအဖ  က်အ  ်း 

မျ ်းမှ လည််း တရ ်းခွငအ်တငွ််း ပယ်ချခံဖနရသညဟ်ု သျိရသည်။ 

 ျိုို့အမပင် ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက်ခ ံ ်းရဖသ  ရုပ်ပျိုင််းဆျိုင်ရ သကဖ်သခံချက်မျ ်းမှ လည််း စနစ်တကျ 

ရည်ရွယ်ချက်ရှျိရှျိမေင ် လျစ်လျ ရှုခဖံနရသည်။ စွပ်စွ ခံမျ ်း၏ ကျန််းမ ဖရ်းအဖမခအဖနနငှ ်ပတ်သက်၍ 

ဖဆ်းကုသမှုရရှျိခစံ ်းပျိငု်ခွင ်နငှ ် ဖဆ်းဘက်ဆျိငု်ရ ဝန် မ််းမျ ်းမှ စစ်ဖဆ်းမှုမျ ်း မပြုလုပ်ရနက်ျို မငင််းပယ်ပျိတ်ပင် 

ခံ  ်းရသည်။ တရ ်းခွငတ်စ်ခတုွင် စွပ်စွ ခံ၏ ရုပ်ပျိုင််းဆျိုင်ရ ကျန််းမ ဖရ်းနငှ ်ပတသ်က်၍ စစ်ဖဆ်းမှုမျ ်း 
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မပြုလုပ်ရန် ဖတ င််းဆျိုမှုမပြုလုပ်ရ  တရ ်းသူကကီ်းက “ဒီကျိစစက ငါ  တ ဝနမ်ဟုတတ် ဖ က င ် သူတျိုို့မျကန်ှာဖပေါ် 

က ဒဏ်ရ ဖတနွ ို့ပတ်သက်ပပီ်း မှတ်တမ််းယူခငွ ်မမပြုနျိငု်ဘူ်း” ဟု မပန်လည်ဖမေ က ်းခ  သည။် 

အက ျိြုားနဆ င်နရွှေ့နနကျိုယစ် ားပ ြု ျိုင်ခ င  ်

မတရ ်း အ ဏ လုမှုစတငက်တည််းက နျိုင်ငဖံရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းအတကွ် အကျ ျိြု်းဖဆ ငဖ်ရွှေ့ဖန ကျိယု်စ ်းမပြု 

ခွင ရ်ရှျိမှုမှ  အမျ ်းအမပ ်းကနို့်သတ်ခ ံ ်းရသည်။ ဖရွှေ့ဖနမျ ်းမှ  စွပ်စွ ခံမျ ်းအတွက် လုံဖလ ကဖ်သ  

ကျိုယ်စ ်းမပြုခွင ်မရှျိမခင််း၊ တရ ်းခွင်မတျိငု်မီ ဖရွှေ့ဖနနှင အ်မှုသည်ဖတွွေ့ဆံု၍ အမှုအဖ က င််းဖဆွ်းဖနွ်းခွင ်မရမခင််း 

တျိုို့မှ  လက်ရှျိက လတွင် အမျ ်းစုမေစ်ဖပေါ်ဖနလျက်ရှျိသည။် 

နျိုင်ငဖံရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းမှ  မည်သည ်ဖနို့ရက၊် အချ ျိန်၊ ဖနရ တျိုို့တငွ် ေမ််းဆီ်းခံခ  ရသည်ကျိ ု ဖရွှေ့ဖနမျ ်း အ ်း 

ဖမပ မပခငွ ်မရသက  သျိုို့ ဖရွှေ့ဖနမျ ်းအဖနမေင ်လည််း အမှုသည်၏ တရ ်းစွ ဆျိုခံ  ်းမှုကျိ ု သျိရှျိရန်အတွက် 

ရကသ်တတပတ်မျ ်းစ ွ  က ဖလ ရှျိသည်။ တရ ်းရံု်းချ ျိန််းဖနို့အ ျိ ဖရွှေ့ဖနနငှ ဖ်တွွေ့ဆုံခွင ်မရသလျို ရံု်းချ ျိန််းဖနို့တွင် 

ပင် ဖရွှေ့ဖနနှင ်လွတ်လပ်စ ွဖဆွ်းဖနွ်းနျိုင်မခင််းမရှျိဘ  ဖ  င်အ ဏ ပျိုင်မျ ်း၊ ရ မျ ်း၊ အ ကမ််းေက်စစအ်ုပ်စု၏ 

လက်ပါ်းဖစမျ ်း၏ ဖစ င ် ကပ်မှုမေင ် ဖဆွ်းဖနွ်းရသည ် ဖတွွေ့ဆံုချ ျိန်မှ လည််း အချ ျိန် ၅ မျိနစ်ဝန််းကျင်မျှသ  

ရရှျိသည်။  ျိုက  သျိုို့ဖသ အဖမခအဖနဖအ ကတ်ွင် ဥပဖဒပျိငု််းဆျိုင်ရ  အကကံဉ ဏ်ဖပ်းမခင််းသည် စွပ်စွ ခအံတွက ်

သ မက ဖရွှေ့ဖန သျိုို့မဟုတ် အမခ ်းသက်ဆျိငု်သတူစဦ််းဦ်းအတွက်ပါ အနတရ ယ်ရှျိနျိုင်သည်။ 

မပနလ်ည်လွတဖ်မမ က်လ သူအချ ျိြုွေ့၏ ဖမပ ဆျိခုျက်မျ ်းအရ ၎င််းတျိုို့၏ အကျ ျိြု်းဖဆ ငဖ်ရွှေ့ဖနနငှ ် ဆကသွ်ယ် 

ဖမပ ဆျိုရနန်ည််းလမ််းမှ  စ မေင ်အဆကအ်သွယ်မပြုလုပ်မခင််းသ မေစသ်ညဟ်ု ဆျိုသည်။ တနသသ ရတီျိငု််း တငွ် 

နျိုင်ငဖံရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းအတွက် ဖရွှေ့ဖနရရှျိရန်မှ  ခကခ် လှပပီ်း ဖရွှေ့ဖနအမေစလ်ျိုကပ်ါဖဆ င်ရွကသူ်ကျိ ုလည််း 

ပချိမ််းဖမခ က်မှုမျ ်းမပြုလုပ်က  အမှုတငွ် ကျိယု်စ ်းလှယ်အမေစ် လျိုကပ်ါဖဆ င်ရွကခ်ငွ က်ျို ရုပ်သျိမ််းချိငု််းခ  သလျို 

စွပ်စွ ခကံျိုယတ်ျိငု်သ  ခုခံက ကွယဖ်စရန ် ဖရွှေ့ဖနကျိုေျိအ ်းဖပ်းမှုမျ ်း မပြုလုပ်ခ  သည်။ ဖရွှေ့ဖနမျ ်းကျို နျိုငင်ံဖရ်း 

အမှုမျ ်းတငွ် ကျိယု်စ ်းလှယအ်မေစလ်ျိုကပ်ါဖဆ င်ရကွ်ခငွ က်ျို ရုပ်သျိမ််းရန ် ပချိမ််းဖမခ က် ေျိအ ်းဖပ်းမှုမျ ်းမှ  

မ က ခဏမေစဖ်ပေါ်လျက်ရှျိသည်။  ျိုို့အမပင် ဖရွှေ့ဖနမျ ်းအ ်း ရ ဇသတ်ကကီ်းပုဒ်မ ၅၀၅ မေင ် ေမ််းဆီ်းမည်ဟူ၍ 

ပချိမ််းဖမခ က်မှုမျ ်းကျိုလည််း မပြုလုပ်လျက်ရှျိသလျို ဖနာကမှ်လျိုကပ်ါဖစ င ် ကည ်မှုမျ ်း၊ အကျဉ််းဖ  င်အတငွ််း 

ဝင်ဖရ က်ခငွ ်နှင ် စပ်ွစွ ခနံှင ဖ်တွွေ့ဆံုခွင ်ကျို တ ်းမမစပ်ျိတ်ပငမ်ှုမျ ်းလည််းရှျိဖနသည်။ 

အင််းစျိန်အကျဉ််းဖ  ငတ်ွင ် ဖကျ င််းသူတစဦ််းမှ  သူမသ မက သူမ၏အဖပါင််းအသင််းမျ ်းပါ ဖရွှေ့ဖန 

ကျိုယ်စ ်းမပြုမှု မရရှျိဖ က င််းဖမပ  က ်းခ  သည်။ နျိုငင်ံဖရ်းအကျဉ််းသ ်းတစ်ဦ်း၏ အဆျိအုရ ဖရွှေ့ဖနကျိယု်စ ်းမပြု 

ခွင ်ရရှျိမှုမှ  မျိမျိအဖနမေင  ် မည်သည ်ဖနရ တငွ်အေမ််းခံရသနည််းဆျိုသည ်အဖပေါ်လည််း မူတညဖ် က င််း 

လျိှုင်ပမျိြုွေ့နယတ်ွင်အေမ််းခံရသူတစဦ််းက ဆျိုသည်။ စစ်အုပ်ချြုပ်ဖရ်းဖ ကည ခံ  ်းရသည ် ပမျိြုွေ့နယ်မျ ်းတငွ် 

ေမ််းဆီ်းခံရသူမျ ်းမှ  အကျ ျိြု်းဖဆ င်ဖရွှေ့ဖနငှ ်းရမ််းခငွ ်မရဖပ။ အကျ ျိြု်းဖဆ ငဖ်ရွှေ့ဖန ကျိုယ်စ ်းမပြုမှု ရသည် 
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မေစဖ်စ မရသည်မေစ် အ ကမ််းေက်စစအ်ုပ်စု၏ တရ ်းစီရင်ဖရ်းစနစ်မှ  ဟန်မပသက်သက်သ မေစပ်ပ်ီး ၎င််းတျိုို့ 

အလျိုရှျိသလျို စျိတ် ငတ်ျိငု််းအမျိနို့်ချမှတဖ်နမခင််းသ မေစသ်ည်။ 

ဖရွှေ့ဖနမျ ်းမှ လည််း အ ကမ််းေက်စစအ်ုပ်စု၏ ပစ်မှတ်  ်းေမ််းဆီ်းမခင််းကျို ခံဖနရပပ်ီး မတရ ်း စစအ် ဏ လုမှု 

စတငက်တည််းက ယဖနို့အချ ျိန် ျိ ဖရွှေ့ဖန စစုုဖပါင််း (၂၈) ဦ်းေမ််းဆီ်းခံခ  ရပပ်ီး (၁၉) ဦ်းမှ  လက်ရှျိအချ ျိန် ျိ 

 ျိန််းသျိမ််းခံဖနရဆ မေစ်သည်။  ျိုေမ််းဆီ်းခံဖရှွေ့ဖနအမျ ်းစမှု  နျိုင်ငဖံရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းအဖရ်းကျို လျိုကပ်ါ 

ဖဆ င်ရွကဖ်ပ်းဖနသူမျ ်းမေစသ်ည်။  ျိုအ  မှ အချ ျိြုွေ့မှ  ရ ဇသတက်ကီ်းပုဒ်မ ၅၀၅မေင ် တရ ်းစွ ဆျိုခံဖနရသည်။ 

အဆျိုပါမေစရ်ပ်မျ ်းသည် ဖရွှေ့ဖနမျ ်းအ ်း နျိငု်ငဖံရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းအတကွ် ကျိယု်စ ်းလှယ်အမေစ်လျိုကပ်ါ 

ဖဆ င်ရွကခ်ငွ ်ကျို စွနို့်လွှတရ်န် သွယ်ဝျိုကေ်ျိအ ်းဖပ်းဖနသလျို စျို်းရျိမ်ေွယ်ရ  အဖမခအဖနတစ်ခကုျိ ု တနွ််းပျိုို့ 

ဖနမခင််း မေစသ်ည်။ 

ညဉှ်ား န်ားနှျိ ်စက်မှုမ  ား၊ လူမဆန်နသ ပ ြုမူဆက်ဆံမှုနှင ်  ံမုှနမ်ဟုတန်သ  ပ စ်ေဏ်န ားမှုမ  ား 

စစ်န က နရား 

အ ကမ််းေက်စစအ်ုပ်စုသညသ်ည် ၂၀၂၁ ခုနစှ် မတရ ်းအ ဏ လုရန် ကကျိြု်းပမ််းမှုမတျိုင်မီ စစအ် ဏ ရငှ် 

အဆက်ဆကတ်ျိုို့သည် နှျိပ်စက်ည ဉ််းပန််းမှုမျ ်းကျို မူဝါဒတစ်ခအုမေစ ်ကျင ်သုံ်းခ   ကသည။် အေွ ွေ့အစည််းတစ်ခ၏ု 

မူဝါဒတစ်ခ ု အဖနမေင ်  ျိသုျိုို့ နှျိပ်စက်ညဉ််းပန််းနှျိပ်စကမ်ှုမျ ်းမှ  အကျဉ််းဖ  င်မျ ်းနှင ် စစဖ် က ဖရ်းစခန််း 

မျ ်းနှင ် တျိငု််းရင််းသ ်းဖဒသမျ ်းတငွ် စနစ်တကျကျ ်းလွနလ်ျက်ရှျိဖနသည်။ ဖ  ငန်ှင ခ်ျဖီသ  ဒီမျိကုဖရစဖီရ်း 

တက်ကကွလှုပ်ရှ ်းသူအမျ ်းအမပ ်း ေမ််းဆီ်းခံခ  ရဖသ   ၁၉၈၈ ခုနစှ် အဖရ်းဖတ ်ပုံကကီ်း အပပ်ီးတွင ် အ ဏ ရငှ် 

မျ ်းသည် မပည်သူလူ ုကျိ ု  ျိန််းချြုပ်ရန်  ျိုက  သျိုို့ ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက်သည်  နည််းလမ််းမျ ်းကျို ကျင ်သုံ်းခ   က 

သည်။ မမနမ် နျိုင်ငတံဝမ်ှ်းတွင် မေစဖ်ပေါ်လျက်ရှျိသည ် အမျ ျိြု်းမျ ျိြု်းဖသ  ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှုဆျိုင်ရ  

အဖ  က်အ  ်းမျ ်းကျို AAPP စတင်ေွ ွေ့စည််းသည ် မတလ် ၂၃ ရက၊် ၂၀၀၀ ခုနစှ်မှစ၍ စဉ်ဆက်မမပတ် 

 ုတ်မပန်လျက်ရှျိသည်။ 

ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စကမ်ခင််းကျို တ ်းမမစမ်ခင််းသည ် နျိုငင်တံက ဥပဖဒမျ ်းတွင် မပဌ န််း  ်းသည  ် မည်သည  ်

အဖ က င််းရင််းနှင ်မျှ မငင််းပယ်မရနျိုငဖ်သ  (Jus Cogen) စံနှုန််းတစ်ခမုေစသ်ည်။ မမန်မ နျိုငင်ံသည် နျိငု်ငတံက  

ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှု တ ်းဆီ်းက ကွယဖ်ရ်းစ ချြုပ်မျ ်းအ ်း အတည်မပြုလက်မှတ်ဖရ်း ျို်း  ်းမခင််း မရှျိ 

ဖသ ်လည််း နျိုငင်တံက ဥပဖဒအရ ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှုကျိ ု မကျ ်းလွန်ရန် ကနို့်သတ်  ်းပပ်ီး ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက ်

သည ်လုပ်ရပ်မျ ်းသည် မှနက်န်၍တရ ်းမျှတမှုရှျိဖသ  လုပ်ရပ်မျ ်းမဟုတဖ်ပ။  ျိုို့အမပင် မမနမ် နျိငု်ငသံည ်

ကဖလ်းသူငယအ်ခငွ ်အဖရ်းမျ ်းဆျိုင်ရ  ကွနဗ်င််းရှင််းတွင ် ပါဝင်သည ် ပုဒ်မ ၃၇ တငွ် တရ ်းဝင် တ ်းမမစ် 

  ်းသည  ် “ မည်သည က်ဖလ်းကျိုမျှ ရကစ်က်၍ လူူ့ဂ္ုဏ်သျိကခ ည ျိြု်းနွမ််းဖသ်းသျိမ်ဖသ  မပစဒ်ဏမ်ျ ျိြု်း မဖပ်းရ။ 

မပြုမူဆက်ဆံမခင််းမျ ျိြု်းမလုပ်ရ” ဆျိုသည ်အချကအ် ်း တရ ်းဝင်လက်မှတဖ်ရ်း ျို်း  ်းပပ်ီးမေစ်သည်။ မပည်တငွ််း 

ဥပဖဒ ရ ဇသတ်ကကီ်းပုဒမ် ၃၃၀ နှင  ် ၃၃၁ တျိုို့တွင ် စစဖ် က ဖရ်းကျိစစနှင စ်ပ်လျဉ််း၍ တ ်းမမစ ် ်းသည။် ပုဒ်မ 
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၃၃၀ တွင် “သတင််းဖပ်းချက်ကျို ဖမခ က်လှနို့်၍ဖတ င််းရနဖ်သ ်လည််းဖက င််း၊ သတင််းကျိဖုပ်းဖအ င် 

အတင််းအဓမမမပြုဖစရနဖ်သ လ်ည််းဖက င််း မည်သူမဆျို နာကျငဖ်စမှုကျိုမပြုလျှင်  ျိုသူကျိ ု ဖ  င်ခုနှစ်နှစ် ျိ 

ဖ  င်ဒဏ်တစ်မျ ျိြု်းမျ ျိြု်းချမှတန်ျိုင်သည်။ ပုဒ်မ ၃၃၁ တွင် “ သတင််းဖပ်းချက်ကျို ဖမခ ကလှ်နို့်၍ဖတ င််းရနဖ်သ ် 

လည််းဖက င််း၊ သတင််းကျိုဖပ်းဖအ င် အတင််းအဓမမမပြုဖစရန် ဖသ ်လည််းဖက င််း မည်သူမဆျို အမပင််းအ န် 

နာကျငဖ်စမှုမပြုလျှင်  ျိုသူကျိ ုဆယ်နှစ ်ျိ ဖ  ငဒ်ဏတ်စမ်ျ ျိြု်းမျ ျိြု်းချမှတ်နျိငု်သည်” ဟု မပဌ န််း  ်းသည်။ 

မ က ဖသ်းမီက လွတဖ်မမ က်လ သည ် အကျဉ််းသ ်းမျ ်း ံမှ စုဖဆ င််းရရှျိသည  ် အချက်အလက်မျ ်း နငှ ် 

AAPP ၏ အချက်အလကမ်ျ ်းအရ ေမ််းဆီ်းခံရသူ အ ်းလုံ်းနီ်းပါ်းသည် ရုပ်ပျိုင််း၊ စျိတ်ပျိငု််းည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက် 

ခံခ  ရပပ်ီး အနည််းဆုံ်း လူဖပါင််း (၁၀၃) ဦ်းမှ  အ ကမ််းေက်စစ်အုပ်စု၏ ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှုဖ က င ် စစဖ် က ဖရ်း 

တွင် အသက်ဆုံ်းရံှု်းခ  ရပပီ်း  ျိ ု မှ အမျ ်းစမှု  ေမ််းဆီ်းပပ်ီး ၄၈ နာရီအတငွ််း အသက်ဆုံ်းပါ်းခ   ကရမခင််းမေစသ်ည်။ 

စစ်ဖ က သည ်နည််းလမ််းမျ ်းမှ  ဒူ်းဖ  က်ချိုင််းမခင််း၊ ဖမ်း  ်းပပ်ီးဖသ  ဖမ်းခွန််းမျ ်းကျို  ပ်တလ လ  

မပနလ်ည်ဖမ်းမမန််းမခင််း၊ အဖမေမျ ်းအ ်း ဖကျနပ်မှုမရှျိပါက ကျိုယ် ျိလက်ဖရ က် သျိုို့မဟုတ် စျိတ်ပျိုင််းဆျိုင်ရ  

အ ကမ််းေက်မှုမေင ် အမပစဖ်ပ်း၍နှျိပ်စက်ခ   ကသည်။ အချ ျိြုွေ့မှ  စစ်ဖ က ဖရ်းတငွ် ဖသနတ်မေင ် ချ ျိန်၍ ဖမ်းမမန််း 

မခင််း သျိုို့မဟုတ် စီ်းကရက်မီ်းမေင ်တျိုို့မခင််း စသညတ်ျိုို့ကျို ခံခ  ရသည်။ အ ကမ််းေက်စစအ်ုပ်စုအဖနမေင ် ဖမေ င ်ချက် 

ရယူလျိုရန်အလျိုို့ငှ သ  ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှုကျိကုျ ်းလွန်မခင််း မဟုတ်ဘ  ၎င််းတျိုို့ကျို ဆနိ်ု့ကျင်မှုအ ်း လက်စ ်းဖချ 

သည ်သဖဘ မေင ် ေမ််းဆီ်းခံရသူမျ ်းကျို သူတျိုို့၏ မျိသ ်းစဝုင်မျ ်း ဖရွှေ့ဖမှ က်၌ပင် ရျိကု်နှက်နှျိပ်စက်မှုမျ ်းကျို 

ကျ ်းလွနဖ်လ ရှျိသည်။  ျိုို့အမပင် ေမ််းဆီ်းခံရသူနှင ်ဆက်စပ်မှုရှျိဖသ  အမခ ်းသူမျ ်းကျိဖုေ ် ုတ်ေမ််းဆီ်းနျိုင်ရန် 

အတွက် ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှုမျ ်း မပြုလုပ် ကသည်။ အချ ျိြုွေ့ဖသ  နျိုင်ငဖံရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းမှ  ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက ်

ဖသ ဒဏမ်ခနံျိုင်၍ ၎င််းတျိုို့ မကျ ်းလွန်ဖသ မပစ်မှုမျ ်းကျို ဖမေ င ်ချကဖ်ပ်းဝနခံ်မှုမျ ်း မပြုလုပ်ခ   ကရသည်။ ပုဒ်မ 

၅၀၅-က နှင် အမျိနိ်ု့ချခံခ  ရသူတစဦ််းမှ  CRPH ဆက်စပ်မှုရှျိမခင််းနှင ် အ ဏ ေီဆနဖ်ရ်းလှုပ်ရှ ်းမှု (CDM) တငွ် 

ကျိုယတ်ျိုင်ပါဝငဖ် က င််းကျို အတင််းအကျပ် ဝနခ်ံချိုင််းဖစမခင််းခံခ  ရသည်။ ၎င််းမတျိငု်မ ီ အမခ ်းဖသ  နျိုငင်ံဖရ်း 

အကျဉ််းသ ်းမျ ်းနည််းတူ  CRPH နှင ် ဆက်စပ် သည်ဆျိုက  မပင််း န်စွ ရျိုကန်ကှ်ခ၊ံ အစ ဖရစ မေတ်မခင််း 

ခံခ  ပပီ်း ၎င််းမှ CDM တွင်ကျိယု်တျိငု်ကျိယု်ကျ ပါဝင် ပတသ်က်ပပီ်း PDF မျ ်းဖမခကုပ်ယူနျိငု်မည ်ဖနရ မျ ်း ကညူီ 

ရ ှဖေွဖပ်းခ  သည်ဟု ဝနခ်ဖံမေ င ်ချကဖ်ပ်းခ  ရသည်။ 

စစ်တပ်ကျို ဖဝေန်သည ်သတင််းဖရ်းသ ်းမှုမေင ် ပုဒ်မ ၅၀၅ နှင ် တရ ်းစွ ဆျို အကျဉ််းချခခံ  ရသည ် 

သတင််းဖ  ကတ်စဦ််းက စစ်ဖ က ဖရ်းတငွ် မည်က  သျိုို့ ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက်စစဖ် က ခံခ  ရသည်ကျိ ယခကု  သျိုို့ 

ဖမပ  က ်းခ  သည်။ 

“စစ်တပ်  က စစဖ် က ဖရ်းစခန််း  ကျိ ုဖရ က်ကတည််းက ဒုဗျိလ်ုမှ ်းကကီ်း မျ ျိြု်းမင််း ွန််း ဦ်းဖဆ င်ပပီ်း 

တစ်ညလုံ်းကျဖနာ ်ကျို စစ်ဖဆ်းဖမ်းမမန််းနှျိပ်စက် ကတ ၊ ကျဖနာ ်မျကလုံ််းက ဖယ င်ကျိုင််းပပီ်းဖတ   

မျက်လုံ်းကန််းသွ ်းပပီလျိုို့ကျို င်ခ  တ ။ ကျဖနာ က်ျိ ဗဟျိကုင််းဖပေါ် တင်ပပီ်းဖတ   ဖမခဖ  ကဖ်တွန ို့ 

ဖမပ်းကန်လျိုက၊် ဖခါင််းကျိတုက်နင််းလျိုက၊် မျက်နာှဖတွ လက်ဖတွကျို ဖဆ်းလျိပ်မီ်းန ို့ ျို်းတယ်။  ပပ်ီးဖတ   
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ဖခါင််းကျို အျိတ်စွပ်ပပီ်းဖတ    အသက်ရှ  ကပ်ဖအ င် လုပ်တယ်။ ဝျိုင််းချြုပပ်ပ်ီးဖတ   လုပ်တ  ဖပါ  ဖလ။  

လူက ဖမျ  ဖမျ  ဖလ်းပ  ကျနဖ်တ   ဖခါင််းကျို ဖမခဖ  ကဖ်တနွ ို့ကနတ်ယ်။  အ  မှ  အဓျိက ဖခါင််းကျိ ု

 ျိချိုက်တ  အမျ ်းဆုံ်းပ ။ စစ်ဖ က ဖရ်းမှ  ခံရတ ဖတ   စစ်ေျိနပ်န ို့ ကန်ခံရတ မျ ်းတယ်။ 

ဖခါင််းကျိုအျိတ်စတွ်ပပီ်းဖတ   ဖရစျိုအဝတဖ်တွန ို့ ရျိကု်လျိုက ် ကန်လျိုကလု်ပ်တယ်။ ပပ်ီးဖတ   

စစ်ယူနဖီေ င််းဝတ်  ်းတ   လူတဖယ က်ပ  ကျွနဖ်တ ်  ့ကျို ဖခါင််းကျို ဖမပ်းကန်လျိုကတ်  အချ ျိန်မှ ခါ်းက 

ဆူ်းကန မေစ်ပပီ်းဖတ    အ  မှ တင် ခါ်းကဖခွကျသွ ်းတ ။ သူတျိုို့က ကျဖနာ ်ရ ွေ့ လက်သည််းဖတွကျိ ု ခွ ေျိုို့ 

ကျို စီစဉဖ်န ကတ ၊ မေစခ်ျင်ဖတ   ပလ ယ က ရ ှမဖတွွေ့ဘူ်းမေစဖ်နတ ။ ကျဖနာ က်ျို နည််းလမ််း 

မျ ျိ ်းစံုန ို့ကျို နှျိပ်စက်ခ   ကတ ”။ 

ဖနာက်နှစ်ရက် အ က မှ ဖတ   စစ်အုပ်စု၏ လက်ပါ်းဖစတပ်သ ်းမျ ်းက အတင််းအကျပ် ဝနခ်ံဖမေ င ်ချက ်

ဖပ်းချိငု််းခ  ပါတယ်။ 

ေမ််းဆီ်း၊ နှျိပ်စကခ်ံခ  ရဖသ  အမခ ်းအမျ ျိြု်းသမီ်းတစ်ဦ်းမှ လည််း နှစ်နာရီမခ ်းတစ်ခါ စစ်ဖ က  ဖမ်းမမန််းမခင််းခံခ  ရ 

သည်။ အချ ျိြုွေ့ဖသ စစဖ် က ဖမ်းမမန််းချ ျိန်တငွ် ည ၁၂ နာရအီ ျိတျိုငဖ်အ င် စစဖ် က ဖမ်းမမန််းမခင််းကျို ခံခ  ရ 

သည်။ စစ်ဖ က ဖနစဉအ်တွင််း သူမမှ  ဒူ်းဖ  ကလ်က်ဖမမ  က်  ်းခ  ရသည်။ ရနက်ုန်ပမျိြုွေ့မှ အမခ ်း 

အမျ ျိြု်းသမီ်းတစဦ််းမှ လည််း စစ်ဖ က ဖရ်းတငွ် ဖလ်းရက ်က မမင ်ခ  ပပ်ီး ယင််းက လအတွင််း သူမအ ်း ရုပ်ပျိငု််း 

ဆျိုင်ရ ၊ နှုတ်မေင ် ဖစ ်က ်းမခင််းအမပင် ခွ မခ ်းဆက်ဆံမှုမျ ်းကျိုလည််း ခံခ  ရသည်။  ျိုို့ဖနာက် သူမ၏ 

ဖမခဖ  က်နငှ ် မျက်နာှ အ ်းကန်ဖကျ က်သည ်အမပင် ပါ်းရျိုက၍် အျိမ်ဖ  င်မမပြုဘ  ဘ ဖ က င ် ဆနဒမပပွ  

ဖတွမှ  ပါဖနရသလ  စသမေင ် နည််းလမ််းဖပါင််းမျ ်းစွ မေင ်နှျိပ်စက်ခံခ  ရသည်။  ျိုို့အမပင် သူမအ ်း ဘယ်မှ  

ဖမွ်းသလ ၊ ဘ ဘွ ွေ့ဖတွရသလ ၊ မျိသ ်းစုရ ွေ့စီ်းပွ ်းဖရ်းန ို့ အျိမ်ဖ  ငဖ်ရ်းအဖမခအဖနမျ ်းကျိုပါ ဖမ်းမမန််းခံခ  ရ 

သည်။  ျိုက  သျိုို့ ကျိုယ်ဖရ်းကျိယု်တ  ဖမ်းခွန််းဖပါင််းမျ ်းစွ အမပင် ဆနဒမပပွ မျ ်းတွင်ပါဝငခ်  မခင််းရှျိ/မရှျိ၊ မည်သည  ်

နျိုင်ငဖံရ်းပါတီကျိ ုဖ  က်ခသံလ နှင ် သူမ၏နျိုင်ငဖံရ်းခယံခူျက် စသည ် ဖမ်းခွန််းမျ ်းကျို ဖမ်းမမန််းခံခ  ရသည်။  

အမခ ်းအမှုတစ်ခတုွင ် အသက်နှစ်ဆယ န်ှစ်နှစ်အရယွ် အကျဉ််းသ ်းတစဦ််းအ ်း စစဖ် က စဉ်အတငွ််း သံမပ ်း 

မေင ် ရျိကု်နှက်မခင််းအပါအဝင ် ပချိမ််းဖမခ က်မခင််း၊ ပါ်းရျိကု်မခင််းတျိုို့ကျိုလည််း ခံခ  ရသည်။  ၎င််းအကျဉ််းသ ်း သည် 

ညအချ ျိန် စစ်ဖ က ဖရ်းဝန ်မ််းမျ ်း အရကမူ််းလ ဖသ အခါ ပျိ၍ု ရျိုကန်ှက ် ည င််းပန််းနှျိပ်စကမ်ခင််းကျို 

ခံခ  ရသည်။ ၎င််း၏ ဖမပ  က ်းချကအ်ရ စစအ်ုပ်ချြုပ်ဖရ်းအမျိနိ်ု့ ုတ်ခ ံ ်းရဖသ  လျိှုင်သ ယ ပမျိြုွေ့နယ်မှ 

လူမျ ်းမှ လည််း စစ်ဖ က ဖရ်းစခန််းတွင် ဖသလုနီ်းပါ်း ရျိုကန်ှက်မခင််းခံခ  ရသညဟ်ု သျိရသည်။ ရနက်ုန်မှ 

အကျဉ််းသ ်းတစ်ဦ်းမှ လည််း စစ်ဖ က ဖရ်းစခန််းသျိုို့ ဖရ က်ဖရ က်မခင််းတွင်ပင ် နှျိပ်စက်ည ဉ််းပန််းမခင််းကျို 

ဖလ်းရကတ်ျိုငတ်ျိုင်ခံခ  ရပပ်ီး ၎င််းဖမေ က ်းဖသ  အဖမေအ ်း စစ်ဖ က ဖရ်းဝန ်မ််းမှ သဖဘ ကျဖကျနပ်မှု မရှျိ 

ဖသ ဖ က င  ် တတျိယဖမမ က်ဖနို့တွင ် ၎င််း ၁၇ နှစအ်ရွယ် အကျဉ််းသ ်းအ ်း ဖတ အုပ်တစဖ်နရ သျိုို့ 

ဖခေါ်ဖဆ င်သ ွ်းက  ဖသလုန်ီးပါ်း အမပင််းအ န်ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက်ခံခ  ရသည်။ 
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၂၀၂၁ ခုနစှ် စက်တင်ဘ လတွင် ေမ််းဆီ်းခံခ  ရဖသ  လျိငစ်ျိတ်ခယံူမှုဖမပ င််းလ   ်းဖသ  (LGBT) အကျဉ််းသူ 

တစဦ််းမှ  စစဖ် က ဖရ်းစခန််းသျိုို့ဖရ က်ရှျိပပီ်း ခဏအ က မှ စတင်၍ ဖတ ကဖ်လျှ က် ရျိကု်နှက်ခခံ  ရသည်။ 

သူမ၏ လက်သည််းမျ ်းကျို ပလ ယ မေင ် လျိမ်ချ ျိြု်းခံခ  ရက  ဆ ဆျို၍ ဝျိုင်ယ ကကျိြု်းမေင ် အရျိုကခ်ံခ  ရသည်။ သူမကျို 

အဝတ်အစ ်းမျ ်းချွတ်ချိငု််းခ  ပပ်ီး သူမ၏ ရင်သ ်းမျ ်းနှင ် ခနဓာကျိယု်ကျိ ု  ကည က်  ဖလှ ငဖ်မပ င်ခ   ကသည်။ 

ဤနည််းမှ  တစဦ််းချင််းစ၏ီ လူူ့ဂ္ုဏ်သျိကခ ည ျိြု်းနမ်ွ်းဖစရန ် မပြုလုပ်ဖသ  အ ကမ််းေက်စစ်အုပ်စု၏ ဖနာက် ပ် 

ပုံစ ံတစ်ခမုေစသ်ည်။ 

မ က ဖသ်းမီက လွတ်ဖမမ က်လ သည ် နျိုငင်ံဖရ်းအကျဉ််းသ ်းတစဦ််းက စစ်ဖ က ဖရ်းတွင် လမ််းမဖလျှ က်နျိငု် 

သည်အ ျိ မပင််း န်စ ွရျိကုန်ှက်ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက်က  ၎င််း၏လူမှုကွနရ်က ် ဖေ စ်ဘွတ်ခ ် လျှ ျိြုွေ့ဝကှ်နံပါတ်ကျို 

 ုတ်ဖေ ်ဖမပ ဆျိုချိငု််းသညဟ်ု ဆျိုသည်။ 

ရု ် ျိုင်ားဆျိုင်ရ ညှဉ်ား န်ားနှျိ ်စက်မှု 

 ျိန််းသျိမ််း  ်းဖသ  နျိုငင်ံဖရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းအ ်း အ ကမ််းေက်မခင််းသည် ၎င််းတျိုို့အ ်း စတင်ေမ််းဆီ်းသည ် 

အချ ျိန်မှ စတင်မခင််းမေစ်ပပီ်း ၎င််းတျိုို့လွတ်ဖမမ က်ချ ျိန်သည တ်ျိုင် မေစန်ျိငု်သည်။  ျိုက  သျိုို့ အ ကမ််းေက်မခင််းအ ်း 

စစ်ဖ က ဖရ်းစခန််းမျ ်း၌လည််းဖက င််း၊ အကျဉ််းဖ  ငမ်ျ ်း၌လည််းဖက င််း၊ အချြုပ်ခန််းမျ ်း၌လည််းဖက င််း 

သျိုို့မဟုတ် လမ််းမျ ်းဖပေါ်၌ပင် မေစပွ် ်းနျိငု်ပါသည်။ 

၂၀၂၁ ခုနစှ်၊ မတ်လ ၃ ရကဖ်နို့တွင ် ရနက်ုနတ်ျိုင််းဖဒသကကီ်း၊ ဖမမ က်ဥကကလ ပပမျိြုွေ့နယ်၌ ပငျိမ််းချမ််းစ ွ 

ဆနဒ ုတဖ်ေ ်မှု မေစပွ် ်းခ  ပပီ်းဖနာက် ဆနဒ ုတဖ်ေ ်သူဖလ်းဦ်း ေမ််းဆီ်းမခင််းခံခ  ရပပ်ီး ဆျို်းရ ွ်းစွ  ရျိုကန်ကှ် 

မခင််းခံခ  ရသည်။ ဆနဒ ုတ်ဖေ ်သူ ဖလ်းဦ်းအနက်မှ အသက် ၁၇ နှစအ်ရယွ်ရှျိ ဆနဒ ုတ်ဖေ ်သူ တစ်ဦ်းသည် 

ရ ဘ ကျည်မေင ် မျက်နှာကျို ပစ်ခတ်မခင််းခခံ  ရဖသ ဖ က င ် ရုပ်ပျက်ဆင််းပျက် မေစခ်  ရသည်။   

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအတွင််းတွင် အကျဉ််းသ ်းတစ်ဦ်း၏ ၁၄ နှစ်အရွယ် သ ်းမေစသူ်သည် ဓ ်းစ ခအံမေစ် 

အ ကမ််းေက် ရျိကု်နှက် ေမ််းဆီ်းမခင််းကျို ခံခ  ရသည်။ ၎င််း၏ေခင်မေစသူ်သည်လည််း နနံက် ၈:၃၀ မှ ဖနို့လယ် 

၂:၀၀ နာရီ ျိတျိုင် ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မခင််းခခံ  ရသည်။ ဖနာက်ဖကျ ကျို ကန်ဖကျ က်မခင််းခံခ  ရပပ်ီး တစ်ကကျိမ်လျှင် 

၁၅ မျိနစ်မှ မျိနစ် ၂၀ ခနို့ ်  က မမင ဖ် က င််း သျိရှျိရသည်။  ျိုို့ဖ က င ် ေမ််းဆီ်းမခင််းခံခ  ရပပီ်းဖနာက် နှစ်လ က  ျိ 

တျိုငဖ်အ င် ဖကျ ဖအ င ်မခင််းဖဝဒနာကျို ခစံ ်းခ  ရဖ က င််း သျိရှျိရသည်။  ျိုို့မပင ် မီ်းမခစ်မျ ်းကျို သုံ်း၍ 

လက်ဖမ င််းအဖရမပ ်းကျို မီ်းမေင ်ရျိှုွေ့ခ  သည်။ အဆျိုပါ အကျဉ််းသ ်းသည် ၎င််း၏ညနီငှ ်အတူ ၂၀၂၁ ခုနစှ်၊ 

ဖအ ကတ်ျိုဘ လ ၁၉ ရကဖ်နို့တွင် လွတ်ဖမမ က်လ ခ  ပပ်ီး ၎င််း၏ အဖတွွေ့အကကံြုကျိ ုတျိကျစွ  ဖမပ  က ်းခ  မခင််း 

မေစသ်ည်။ 

 “ကျဖနာ် ငါ်းခါဖလ ကအ်ရျိုကခ်ံခ  ရတယ်။ ကျဖနာ က်ျိုစစ်တ  ၄၅ မျိနစ် ဖလ က ်က ပပ်ီး 

ဘယ်လျိုလုပ်သလ ဆျိုဖတ   ဒူ်းဖ  က်ချိုင််းပပီ်း ဖမခေဝါ်းဖပေါ်ဖနတ  ဖနရ ဖတကွျိ ု ဆူ်းချွန်န ို့ရျိုကတ်ယ်။ 
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ဘယ်နှစခ်ျက်ဖလ က်လ ဆျိဖုတ   ဖမခေဝါ်းကျို ဖလ်းငါ်းဖမခ ကခ်ျကဖ်လ က် ရှျိတယ်။ ဖမခေဝါ်းအမပင် 

ဝါ်းမခမ််းမပ ်းန ို့လည််းရျိုကဖ်သ်းတယ်။ အ ဒါကျဖတ  လကဖ်မ င််း ဖတကွျို ရျိကု်တယ်။ ဖကျ ကုန််းဖတွကျိနုှစ်ချက် 

သုံ်းချက်ဖလ က်အဖကျွ်းခံရတယ်။ အ ဒရီျိုက ် ်းတ  ဒဏ်ရ က မပနဖ်ရ က်တ  အချ ျိန်မှ   ကည ်မျိဖတ   

အဖပါကဖ်လ်းဖတွက ဖသွ်းစျိုို့ဖနတယ်။” 

မတရ ်းအ ဏ လုချ ျိန်မှစ၍ မပည်သူ (၃၂၄) ဦ်းသည် ဓ ်းစ ခံမျ ်းအမေစ ်အ ကမ််းေက်စစ်အုပ်စု၏ ေမ််းဆီ်းမခင််း 

ကျို ခံခ  ရပပ်ီး (၂၇၀) ဦ်းသည ် အကျဉ််းဖ  င်မျ ်းနှင  ် အမခ ်း လျှ ျိြုွေ့ဝကှ်  ျိန််းသျိမ််းဖရ်းစခန််းမျ ်းတငွ် လက်ရှျိ 

အချ ျိန် ျိ  ျိန််းသျိမ််းမခင််းခံ  ်းရဆ မေစ်သည်။  အသက်အရွယ်မည်မျှပင် ငယ်ရွယ်ဖစက မူ ဂ္ရုမမပြုဘ  

ဓ ်းစ ခံအမေစ်ေမ််းဆီ်းမှုမျ ်း မပြုလုပ်လျက်ရှျိသည်။ အမျ ျိြု်းသမီ်းတစ်ဦ်းသည် သူမ၏ နစှ်နှစအ်ရယွ်ကဖလ်းငယ် 

နှင ်အတူ အင််းစျိနအ်ကျဉ််းဖ  ငတ်ွင် ဓ ်းစ ခံအမေစ်  ျိန််းသျိမ််းမခင််းခံခ  ရသည်။ ဤက  သျိုို့မေစရ်ပ်မျ ်းသည် 

လွန်စ ွစျို်းရျိမ်တုန်လှုပ်ေွယ်ရ  ကျိစစရပ်မေစ်သည်။  ျိုို့အမပင် စစဖ်တအွကျဉ််းဖ  င၌် မျိခင်မေစ်သူနငှ ်အတူ 

 ျိန််းသျိမ််းခံခ  ရဖသ  ဖရ ဂ္ါဖဝဒနာခံစ ်းဖနရသည ် နှစ်နစှ်အရယွက်ဖလ်းငယ်မှ  အချ ျိန်မီ ဖဆ်းဝါ်းကုသခွင ် 

မရရှျိသမေင ် ၂၀၂၂ ခုနှစ၊် ဖေဖေ ်ဝါရလီတွင် အကျဉ််းဖ  င်တငွ််း၌ ဖသဆုံ်းသွ ်းခ  ရသည်။ 

ရကစ်က်ဆျို်းရ ွ်းဖသ  အ ကမ််းေက်မှုမျ ်းသည် ဖနရ အနှံို့မေစပွ် ်းလျက်ရှျိသည်။ အ ကမ််းေက်မှုတစ်ခတုငွ် 

ရ စခန််း၌ စစ်သ ်းမျ ်းက အကျဉ််းသ ်း တစဦ််းကျို ဝမ််းဗျိကု်တငွ် နှစ်ကကျိမ်၊ ပုခံု်းတွင် နစှ်ကကျိမ်၊ ဒူ်းတွင် တစ်ကကျိမ် 

ဓ ်းမေင ်  ျို်းခ  ဖ က င််း သျိရှျိရသည်။  ျိုို့ဖနာက် ခနဓာကျိယုက်ျို အရကပ်ျံမေင ် မေန််းခ  သည။် အမခ ်းသူတစဦ််းကျိုမူ 

အလယ်ပျိုင််းတျိုင််းစစ်ဌ နချြုပ်၏ မနတဖလ်းနန််းတွင််းစစ်ဖ က ဖရ်း၌ ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက်ခ  သည်။  ျိုသူအ ်း 

အစ ဖရစ မဖပ်းဘ  သွ ်းမျ ်းကျွတ် ွက်သည်အ ျိ ဝနခ်ံလ ဖအ င ် ရျိကု်နှက်ခ   ကသည်။ အဆျိုပါမနတဖလ်း 

နန််းတွင််းစစ်ဖ က ဖရ်း၌ စစ်ဖဆ်းမခင််းခံခ  ရသူ တစဦ််းသည်လည််း ည လက်ေျ ံ သုံ်းပျိုင််းကျ ျိြု်းသည်အ ျိ 

ရျိုကန်ှက်မခင််းခခံ  ရသည်။ 

 ကည ်မမငတ်ျိငု်ဆနဒ ုတဖ်ေ ပွ် ၌ က ်းမေင တ်ျိုကက်  ပေျိြုခွင််း ေမ််းဆီ်းမခင််းခံခ  ရသူ အမျ ျိြု်းသမီ်းတစ်ဦ်းသည်လည််း 

စစ်ဖ က ဖရ်း၌ ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မခင််းခံခ  ရပပီ်း သူ၏ဦ်းဖခါင််းခွံတငွ် နံပါတတ်တု်မေင ် ရျိကု်နှက်မခင််းခံ  ်းရဖသ  

အမတှ်အသ ်းမျ ်းရှျိဖနသညက်ျို ဓ တ်မှနတ်ငွ်ဖတွွေ့ရှျိရသည်။  ျိုက  သျိုို့ ရျိုကန်ှကမ်ခင််းခံခ  ရပပ်ီး အ ရံဖု က နငှ ် 

ဖသွ်းဖ က မျ ်းပျက်စီ်းသွ ်းဖသ ဖ က င ် အဆျိုပါအမျ ျိြု်းသမီ်းသည် ဖခါင််းကျိုက်မခင််း၊ နှာဖခါင််းဖသွ်းယျိုမခင််း 

စသည ် ဖဝဒနာမျ ်းကျို ခံစ ်းဖနရသည်။ အ ကမ််းေက်စစအ်ုပ်စုသည် ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စကမ်ှု၏ တစ်စျိတ်တစ်ပျိုင််း 

အမေစ ်လျှပ်စစ်ဖခါင််းစွပ်မျ ်း၊ သ ်းဖရကကျိြု်းမျ ်းအပါအဝင် လျှပ်စစ်ဖရှ  ရျိုကမ်ခင််း စသညတ်ျိုို့ကျို သုံ်းဖလ ရှျိသည်။ 

ေမ််းဆီ်းမခင််းခံရသူ၏ အသက်ဖမွ်းဝမ််းဖကျ င််းနငှ ် အဖနအ  ်းဖပေါ်မူတည်၍ ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှု နည််းလမ််း 

မျ ်း မတညူီနျိုင်ပါ။ သ ဓကအ ်းမေင  ် သတင််းသမ ်းဆျိုပါက သူတျိုို့၏ လက်မျ ်းကျို အ ူ်းပစ်မှတ်  ်း၍ 

ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှု မပြုဖလ ရှျိသည်။  

 “သူတျိုို့ ွက်သွ ်းလျှင် ခဏအျိပ်ေျိုို့ကကျိြု်းစ ်းခ  တယ၊် အျိမ်ဖပျ ဖ်တ  မယ ်အချ ျိန်ဖရ က်တျိငု််း သူတျိုို့ 

တံခါ်းကျို ေွင ်ဝင်လ ပပီ်း  ပ်ရျိုကန်ှက်ခ   ကတယ်၊ ပါ်းကျိ ေျိနပမ်ေင ် ရျိုကန်ကှ်ခ  တယ်၊ မျက်လုံ်းကျို 
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အဝတ်န ို့စည််းပပ်ီး အုတ်နံရံတွင်မှီချိငု််းပပီ်းတ  ဖနာက်  ျို်းကကျိတ် ကနဖ်ကျ က်ခ   ကတယ်။ ညဘက် 

ရျိုကန်ှကတ်  အချ ျိန်မှ  တစ်ေက်မှ  သစ်သ ်းတပ်  ်းတ   ပလတ်စတစ်ပျိကု်န ို့ရျိကု်တယ်။ ကျဖနာ ်ရ ွေ့ 

လကက်ျို မပချိုင််းပပ်ီး  ပ်ရျိကု်နှက်ခ  တယ်၊ သတင််းဖ  က်တစ်ဦ်းမေစတ်  အတွက ် ဓ တ်ပုံရျိကု်ေျိုို့ 

ကင်မရ ကျိငုတ် ဖ က င်  လက်ဖတွကျို ရျိုကန်ှက်မခင််းခံခ  ရတယ်” 

အကျဉ််းဖ  င်မျ ်းတငွ် ဝန ်မ််းအင်အ ်းမလုံဖလ က်သမေင ် ရ ဇဝတ်အကျဉ််းသ ်းအချ ျိြုွေ့အ ်း အကျဉ််းသ ်း 

အရ ရှျိ (တန််းစီ်း၊ဘတုက်ျိုင)် အမေစ ် တ ဝနဖ်ပ်း  ်းသည်။ နျိုင်ငံဖရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းကျို ရ ဇဝတ် 

အကျဉ််းသ ်းမျ ်းနငှ ်အတူ ဖရ ဖနာှ  ်းပပ်ီး အဆျိုပါအကျဉ််းသ ်းအရ ရှျိမျ ်းမှ နျိုငင်ံဖရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းကျိ ု

ရမ််းက ်းမခင််း၊ ပချိမ််းဖမခ က်မခင််းနငှ ် ဖစ ်က ်းမခင််းတျိုို့ကျိ ု ဖ  ငအ် ဏ ပျိငု်မျ ်းနငှ  ် ပူ်းဖပါင််းကျ ်းလွနဖ်လ  

ရှျိသည်။ 

စျိတ် ျိငု်ားဆျိငု်ရ ညှဉ်ား န်ားနှျိ ်စက်မှု 

ရုပ်ပျိုင််းဆျိငု်ရ ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှုမျ ်းအမပင် နျိုငင်ံဖရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းသည် စျိတ်ပျိငု််းဆျိုင်ရ  ည ဉ််းပန််း 

နှျိပ်စက်မှုကျိ ု ပျို၍ခံစ ်းရသည်။ စစတ်ပ်၏ ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှုပုံစံသည် ေမ််းဆီ်းမခင််းခရံသည ်အချ ျိန်မှ စ၍ 

လွတ်ဖမမ က်သည ်အချ ျိနအ် ျိ မရပ်တနိ်ု့ပါ။ အခန််းကျဉ််းအတငွ််း၌ လူဦ်းဖရ မပည ်ကျပ်စွ  ဖန ျိုင်ရမခင််းသည် 

စျိတ်ဒဏ်ရ ရဖစနျိုင်သက  သျိုို့ တကျိယု်ရည်လွတ်လပ်မှုလည််း မရှျိပါ။ သျိုို့ရ တွင ် ၎င််းတျိုို့ရင်ဆျိငု်ရသည်မှ  

 ျိုမျှမကပါ။  ျိန််းသျိမ််းခံရသည ် လျိင်စျိတ်ခယံူမှုကွ မပ ်းသူမျ ်းအဖပေါ်တွင်လည််း စျိတ်ပျိုင််းဆျိုင်ရ ည ဉ််းပန််း 

နှျိပ်စက်မှုမျ ်းရှျိသည်။ ယင််းတျိုို့သည် အမျ ျိြု်းသ ်းအချြုပ်ဖဆ ငတ်ွင် လူသတ်မှု၊ မုဒျိမ််းမှု သျိုို့မဟုတ် မူ်းယစဖ်ဆ်း 

သုံ်းစွ မှုတျိုို့မေင ် မပစဒ်ဏက်ျအမျ ျိြု်းသ ်းမျ ်းနှင ်အတူ ဖရ ဖနှာချြုပ်ဖနှာင်ခံ ကရသည်။  ျိုို့မပင် ဖယ ကျ် ်းဖလ်း 

အဝတ်အစ ်းမျ ်းကျို အတင််းအကျပ် ဝတ်ဆငဖ်စသည ်အတွက် ပစ်မှတ်  ်းဖလှ ငဖ်မပ င်ခံ ကရသည်။ 

ေမ််းဆီ်းမှုနှင ် အကျဉ််းဖ  ငတ်ွင််း ဖန ျိုင်ရသည ် အဖမခအဖနသည် အမျ ်းအမပ ်းအတွက် စျိတ်ဒဏ်ရ မျ ်းနငှ ် 

အျိပ်မဖပျ ်မခင််းကျို မေစဖ်စသည်။ မည်သည ်အဖ က င််းမပချက်မှ မရှျိဘ  ယင််းတျိုို့၏ လွတ်ရက်မျ ်းကျို 

ဖမပ င််းဖလ ရှျိသည်ဟု  ျိန််းသျိမ််းခံအမျ ်းအမပ ်းက ဖမပ သည်။ 

စျိတ်ပျိငု််းဆျိငု်ရ ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှု ပုံစံုမျ ်းစွ ရှျိရ  ဥပမ အ ်းမေင ် အကျဉ််းသ ်းတစဦ််းသည် မစင်မျ ်းကျို 

သယ်ရန် အတင််းအကျပ် ဖစချိငု််းမခင််းခံခ  ရဖ က င််း သျိရှျိရသည်။ အမျ ျိြု်းသမီ်းတစဦ််းသည်လည််း စျိတ်အဖနှာင ် 

အယှကမ်ေစဖ်စဖသ  ပချိမ််းဖမခ က်မှုအဖ က င််းကျို ဖမပ  က ်းခ  သည်။ “သူတျိုို့က ကျမကျိ ုတစ်နာရဖီကျ ်ဖကျ ် 

လက်သုံ်းဖချ င််းဖ  င်  ်းချိငု််းတယ်။ ပပ်ီးဖတ   အဖစ င တ်စဖ်ယ က်က ကျမ ဆံပငက်ျိဆွ ပပီ်း ပချိမ််းဖမခ က် 

တယ်”။ ဖ  င်ဝန် မ််းမျ ်း၏ စျိတ်ပျိငု််းဆျိုင်ရ  ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှုသည် အဖမပ င််းအလ မရှျိဖ က င််း သျိရ 

သည်။ 

အကျဉ််းဖ  ငအ်တငွ််း အမျ ်းဆုံ်း စျိတ်ပျိငု််းဆျိုင်ရ  ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှုပုံစသံည် အမပင်ဖလ ကနငှ ် 

အဆက်မေတ်၍ တစဦ််းတည််း  ်းမခင််းမေစ်သည်။ မေစစ်ဉအ်မျ ်းစတုွင် ဖ  င်ဝင်စ ဖတွွေ့ခငွ ် မဖပ်းမခင််းမေစ ်
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သည်။ ဖ  င်ဝငစ် နငှ ် စ မျ ်းရရှျိရန် အလွန်ခက်ခ ပပ်ီး ၎င််းတျိုို့ကျိ ု ဖပ်းပျိုို့ရနမှ်  ပျို၍ခက်ခ သည်။ အကျဉ််းသ ်း 

မျ ်းသည် ၎င််းတျိုို့၏ သူငယ်ချင််းမျ ်း၊ မျိသ ်းစုမျ ်းနှင  ် လုံ်းဝ သီ်းမခ ်းခွ   ်းမခင််းခံ  ်းရပပီ်း ယင််းတျိုို့ ံသျိုို့ 

သတင််းအချက်အလကဖ်ပ်းနျိငု်သည  ် တစ်ခတုည််းဖသ  အခွင ်အလမ််းမှ  ရံု်းချ ျိန််းမျ ်းတွင် ဖရွှေ့ဖနမှတဆင ် 

စက ်းပါ်းမခင််း မေစသ်ည်။ သူမ၏ သ ်းသမီ်းမျ ်း ံမှ သတင််းမ က ်းရ၍ လွန်စ ွစျို်းရျိမ်မျိဖ က င််း မျိခင် တစဦ််းက 

ဖမပ  က ်းသည်။  

တျိုကပ်ျိတ်  ်းမခင််းကျိုလည််း မပစဒ်ဏ်အမေစ ် အသုံ်းမပြုသည်၊ အ ူ်းသမေင ် ဖ  ငတ်ငွ််းဆနဒ ုတဖ်ေ ်မှုမျ ်း 

တွင်မေစသ်ည်။  ျိုက  သျိုို့ တျိုကပ်ျိတ်၍ သီ်းသနိ်ု့  ်းမခင််းသည် အကျဉ််းသ ်းမျ ်းအတွက် မပင််း နဖ်သ  

စျိတ်ဒဏ်ရ ကျိ မေစဖ်စသည်။ အင််းစျိန်အကျဉ််းဖ  ငတ်ွင် တက်ကကွလှုပ်ရှ ်းသူတစဦ််းအ ်း ရက ်၄၀ ဖကျ ် က  

တျိုကပ်ျိတ်  ်းခ  သည်။  ျိတုျိုကခ်န််းတွင် အဝတတ်စ ်ည်၊ ကျိုယတ်စ်ခမှုလွ ၍ ဘ မှမရှျိပါ။ လျိုအပ်သည ် 

ဖဆ်းဝါ်းမျ ်းမရရှျိဖသ ဖ က င ် သူမသည် ဖနို့စဉန်ှင ်အမျှ ပျို၍ ချ ျိန ို့လ သည်။ “အဖမှ င်ခန််း  မှ  ကျမ လှ ဖန 

ရင််း ဖသသွ ်းမှ ကျို စျို်းရျိမ်ဖနခ  ရတယ…်. တစ်ခါတဖလ ဖဘ်းကတျိုကခ်န််းဖတ ွ က ငျိုသံ၊ဖအ ်သံဖတွ 

 က ်းတယ်၊ ဘယ်သူမျ ်း နှျိပ်စက်ခံဖနရပပလီ လျိုို့ ကျမဖတွ်းဖနမျိတယ်”။ 

 ျိုမျှသ မက အ ကမ််းေက်စစအ်ုပ်စုသည် နျိုငင်တံက အသျိုကအ်ဝန််းကျို လှည ်ေျ ်းရန ် အမည်ခံ 

“လွတ်ပငျိမ််းချမ််းသ ခငွ ်”ကျိ ု သုံ်းဖလ ရှျိသည်။  ျိုသျိုို့ လွတ်ပငျိမ််းချမ််းသ ခငွ ်မေင  ် လွတ်လ ပပ်ီးသည တ်ျိုင်  

နျိုင်ငဖံရ်းအကျဉ််းသ ်းအမျ ်းအမပ ်းအတွက် ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက်ခံရမှု မပပ်ီးဆုံ်းဖသ်းပါ။ သ ဓကအ ်းမေင ် 

အကျဉ််းသ ်း ၁၂၇ ဦ်း ကမ်နည််းသည် ၂၀၂၁ ခုနစှ်၊ ဖအ ကတ်ျိုဘ လ ၁၈ ရကဖ်နို့တွင် လွတဖ်မမ က် 

လ ခ  ဖသ ်လည််း မ က ခငတ်ွင် မပနလ်ည် ေမ််းဆီ်းမခင််းခံခ  ရသည်။  ျိုသျိုို့ဖသ လုပ်ရပ်မျ ်းသည် အကျဉ််းသ ်း 

မျ ်းနှင ် ၎င််းတျိုို့၏ မျိသ ်းစုမျ ်းအတကွ် စျိတ်ဒဏ်ရ မေစဖ်စပပ်ီး၊ စျိတ်ဓ တ်စစ်ဆငဖ်ရ်းဟု သတ်မှတ်နျိငု်သည်။ 

လွတ်ဖမမ က်လ သူမျ ်းအဖနမေင ် စစအ် ဏ သျိမ််းမှုကျိ ု ဆနိ်ု့ကျင်သည ် မည်သည ် လှုပ်ရှ ်းမှုတငွ်မဆျို 

 ပ်မံပါဝင်ပါက ကကွင််းကျန်သည ်မပစဒ်ဏက်ျို မပနလ်ည်ကျခံရမည်ဆျိုမခင််းသည် “လွတ်ပငျိမ််းချမ််းသ ခငွ ်” 

ဟူဖသ  ဖဝါဟ ရကျိ အလွ သုံ်းစ ်းလုပ်မခင််းမေစ်ပပ်ီး၊ ယင််းတျိုို့အ ်း အမနှ်တကယ ် မပစဒ်ဏက်င််းလွတ်ခငွ ် 

ဖပ်းမခင််းမဟတု်ဘ ၊ မပနလ်ည် ေမ််းဆီ်းမခင််းခံရမည်ကျို အပမ တဖစစျို်းရျိမ် ဖ က င ် ကဖန ကရသည်။  ျိုက  သျိုို့ဖသ  

မဟ ဗျ ဟ မျ ်းနှင ် အဆျိုပါဖဝါဟ ရကျို တလွ အသုံ်းမပြုမခင််းသည် ယခင်စစအ် ဏ ရငှမ်ျ ်း က  သျိုို့ မေစသ်ည်။ 

စျိတ်ဓ တ်စစ်ဆငဖ်ရ်းအတကွ် အမခ ်းနည််းစနစတ်စ်ခမှု   နျိုငင်ံဖရ်းအကျဉ််းသ ်းတချ ျိြုွေ့၏ 

ဖနအျိမ်နငှ ်ပျိုင်ဆျိငု်မှုမျ ်းကျို ချ ျိပ်ပျိတ်မခင််း၊ သျိမ််းဆည််းမခင််း မေစသ်ည်။ မတရ ်းအ ဏ လုချ ျိန်မှစ၍ မတ်လ 

(၂၂)၊ ၂၀၂၂  ျိ ဖနအျိမ်နှင ်အဖဆ ကအ်ဦ (၅၂၃) လုံ်း မတရ ်း ချ ျိပ်ပျိတ်သျိမ််းဆည််းမခင််း ခံခ  ရသည်။ 

လျိင် ျိုင်ားဆျိုင်ရ အ ကမာ်းဖက်ပခင်ား 

AAPP ၏ မှတ်တမ််းမပြုစမုှုအရ ကျ ်း၊မ အ ်းလုံ်းမှ  လျိင်ပျိုင််းဆျိုင်ရ အ ကမ််းေက်မှုကျိ ု ခံ ကရသည်။ 

ဖကျ င််းသ ်းတစဦ််းမှ AAPP ကျိုဖမပ  က ်းချက်အရ စစဖ် က ဖရ်းစခန််းရှျိ တပ် ကပ်ကကီ်းတစဦ််းမှ_ 
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“ဒီကစစ်သ ်းဖတွက မင််းတျိုို့ကျို ချချင်ဖနတယ်၊ သူက အ  ဒဖီက င်ဖတွကျိ ု ကျဖနာတ်ျိုို့န ို့ လွှတဖ်ပ်းမယ်၊ 

အ  ဒီစစ်သ ်းဖတွက ကျဖနာတ်ျိုို့ကျို မုဒျိမ််းကျင ်လျိမ ်မယ်။ သူတျိုို့က ကျဖနာတ်ျိုို့ရ ွေ့ ခနဓာကျိုယ်ကျိ ုကည ်ပပီ်း ရျိငု််းစျိငု််း 

 ကမ််းတမ််းတ   အသုံ်းအနှုန််းဖတွသုံ်းတယ်”။ 

ေမ််းဆီ်း ျိမ််းသျိမ််းခံရစဉ်အတွင််း အ ကမ််းေက်စစ်အုပ်စု၏ စစ်သ ်းမျ ်းမှ မုဒျိမ််းကျင ်မှု အစီရင်ခစံ တစ်ဖစ င် 

အပါအဝင် အမခ ်းလျိငပ်ျိုင််းဆျိုင်ရ အ ကမ််းေက်မှုမေစစ်ဉ်အမျ ်းအမပ ်းရှျိသည်။ ဗမ နျိုင်ငံလုံ်းဆျိုင်ရ  

ဖကျ င််းသ ်းသမဂ္ဂမျ ်း အေွ ွေ့ချြုပ် (ABSFU) ၏  ုတမ်ပနခ်ျက်အရ  ျိုသျိုို့ဖသ မေစစ်ဉ်မျ ်းသည် နျိငု်ငတံစ်ဝန််း 

လုံ်းတွင် မေစပွ် ်းဖနသညဟ်ု ဆျိုသည်။  ျိုို့အမပင် စစဖ် က ဖရ်းစခန််းမျ ်းတွင် အမျ ျိြု်းသ ်းမျ ်းကျိုလည််း လျိင်ပျိုင််း 

ဆျိုင်ရ  ဖစ ်က ်း၊ မုဒျိမ််းကျင ် ကသည်။ “ေမ််းဆီ်းခံရသူမျ ်း၏ စအျိုအတွင််း ဝါ်းလုံ်းမေင အ်တင််းအကျပ် ျို်းသွင််း 

သည ် လူမဆန်ဖသ ရက်စကမ်ှုမျ ်းရှျိဖ က င််း” အဖသ်းစျိတဖ်မပ မပ ကသည်။ 

စစ်ဖ က ဖရ်းစခန််းမျ ်းတွင်  ခင်ပနွ််းသည်နှင အ်တူ ေမ််းဆီ်းခံရဖသ  အမျ ျိြု်းသမီ်းတစ်ဦ်းအ ်း ခင်ပနွ််း၏ မျက်စျိ 

ဖရွှေ့ဖမှ ကတ်ငွ်ပင် လျိင်ပျိငု််းဆျိုင်ရ ကျ ်းလွနဖ်စ ်က ်းခ  သည ် မေစစ်ဉ်အနည််းဆုံ်းတစခ်ု မေစပွ် ်းခ  သည်။ 

က န်ားမ နရားနစ င ်နရှ ကမ်ှု 

ကျိုဗစ်က လအနပခအနန 

ကျိုဗစ်က လအတငွ််း အကျဉ််းဖ  ငအ်ဖမခအဖနနှင  ် ပတ်သက်၍ ဖအဖအပပီီအဖနမေင ် ဖမမမပင်မှရရှျိဖသ  

သတင််းအချက်အလက် မျ ်းကျို သုဖတသနမပြု၍ အကျဉ််းဖ  င်မျ ်းအတငွ််း လူဦ်းဖရ ူ ပ်မခင််းနှင ် 

လူတစဦ််းနငှ တ်စဦ််း Social Distancing (ကျန််းမ ဖရ်းဝနက်ကီ်းဌ နမှ သတ်မှတ်  ်းသည ် တစ်ဦ်းနငှ ်တစ်ဦ်း ၆ 

ဖပခွ ၍ ဖနရမည်) မရှျိမခင််းတျိုို့က  သျိုို့ အကကီ်းမ ်းဆုံ်း မပဿနာမျ ်းကျို ဖေ ်မပ  ်းပါသည်။ မပည်ပမျိြုွေ့ 

အကျဉ််းဖ  ငတ်ွင် အကျဉ််းဖ  င်ဝန် မ််းမျ ်း နှာဖခါင််းစည််း မတပ်မခင််းဖ က င ် ကူ်းစက်မှု အနတရ ယ်ကျို 

ပျိုမျိုမျ ်းမပ ်းဖစပါသည်။ အကျဉ််းသ ်းမျ ်းကျို က ကယွ်ဖဆ်း ျို်းခငွ ် အကနိ်ု့အသတ်မျ ်းရှျိဖနသည် အမပင် 

မျိတထီလ အကျဉ််းဖ  ငတ်ွင် က ကယွဖ်ဆ်း ျို်းရနအ်တကွ ် အဓမမအလုပ်ဖစချိငု််းမှုမျ ်းလည််း ရှျိဖ က င််း သျိရ 

သည်။  ျိုို့မပင် ကူ်းစက်ဖရ ဂ္ါစစဖ်ဆ်းမှု မလုံဖလ က်မခင််းနှင ် အကျဉ််းဖ  င်၏ ဖဆ်းဝါ်းအသုံ်းအဖဆ င် 

မလုံဖလ က်မခင််း၊ အ ူ်းသမေင ် သင ဖ်လျ ဖ်သ ဖဆ်းဝါ်းနှင ် ဖအ က်စီဂ္ျင်မလုံဖလ က်မခင််းတျိုို့လည််း ရှျိဖန 

သည်။ ဖကျ င််းသ ်းသမဂ္ဂမျ ်း ကျိုယ်စ ်းမပြုဖက ်မတီ၏ ဩဂ္ုတ်လ ၂၈ ရကဖ်နို့ အျို်းဘျိုဖ  င် ဆနဒမပမှု 

နှင ်ပတ်သက်ဖသ   ုတ်မပန်ချကတ်ငွ် အကျဉ််းဖ  ငအ်ဖမခအဖနကျိုပွင ်လင််းမမင်သ မှုရှျိရှျိ  ုတ်မပန်ဖပ်း 

ရနန်ှင ် အကျဉ််းသ ်းမျ ်းအတကွ် သင ်ဖလျ ်ဖသ  ကျန််းမ ဖရ်းဖစ င ဖ်ရ ှက်မှုရရှျိဖစရန ်ဖတ င််းဆျို  ်းသည်။ 

အဆျိုပါ  ုတ်မပန်ချကတ်ွင်ပင် စစ်အ ဏ ရငှတ်ျိုို့သည် နျိငု်ငဖံရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းအ ်း သတ်မေတ်ရန် COVID-

19 ကျို ဇီဝလကန်ကတ်စခ်ုသေွယ် အသုံ်းမပြုဖနဖ က င််း စွပ်စွ ဖမပ ဆျို  ်းပါသည်။  
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၂၀၂၁ ခုနစှ် ဇူလျိုင်နှင ် ဩဂ္တု် ၂ လအတွင််းတငွ် နျိုင်ငဖံရ်းအကျဉ််းသ ်းနှင ် အမခ ်းအကျဉ််းသ ်း ၆၀၀ ဖကျ ် 

သည် COVID-19 ကူ်းစကခ်ရံဖ က င််း သျိရသည်။  ျိုို့မပင် အ ူ်း ကပ်မတ် ကုသဖဆ င်မျ ်းတွင် ကုသမှု 

ခံယဖူနသူအချ ျိြုွေ့ ဖသဆုံ်းခ  ဖ က င််း အစီရင်ခစံ မျ ်းက ဆျိသုည်။ ဖမ ၂၅၊ ၂၀၂၁ ဖနို့မှ စတင်၍ အကျဉ််းဖ  င် 

အတငွ််း ကပ်ဖရ ဂ္ါ ကူ်းစက်မှု ပျိုမျိုမျ ်းမပ ်းလ ပပ်ီး  င်ရှ ်းဖသ  နျိငု်ငဖံရ်းဖခါင််းဖဆ င်မျ ်း ဖသဆုံ်းခ   ကရ 

သည်။ အမျ ျိြု်းသ ်းဒီမျိကုဖရစအီေွ ွေ့ချြုပ်၏ ဗဟျိုအလုပ်အမှုဖဆ င် ဦ်းဉ ဏ်ဝင််း၊ အမျ ျိြု်းသ ်းဒီမျိကုဖရစအီေွ ွေ့ချြုပ် 

၏ ပ ခ်ူးတျိုင််း အမျ ျိြု်းသ ်းလွှတ်ဖတ ် ကျိယု်စ ်းလှယ် ဦ်းညွနိ်ု့ဖရွှေနငှ ် မနတဖလ်း ဖဆ်းတကကသျိုလ်မှ ခွ စျိပ်အ ူ်းကု 

ဆရ ဝန် ဖဒါကတ်  ဖမ င်ဖမ င်ပငျိမ််း ွန််းတျိုို့သည် အကျဉ််းကျဖနစဉ် COVID-19 ဖရ ဂ္ါဖ က င ် ဖသဆုံ်းခ   

 ကရသည်။  

ပမစက်ကီားနာားအက ဉ်ားနထ ငတ် င် COVID-19 ကူားစက်မှုဦားစ  နတ ွေ့ရှျိပ ီားခ ျိနတ် င် အက ဉ်ားသ ား ၁၂၀၀ ခနို့် အတ က် 

ဆရ ဝနတ်စဦ်ားနှင ် သူနာပ ြုတစဦ်ားသ  ရှျိသည်။ ဧရ ဝတတီျိုင်ားရှျိ နျိုငင်ံနရားတက်ကက  လှု ်ရှ ားသူမ  ားကျို မတရ ား 

ဖမ်ားဆီားစစ်နဆားရ တ င် တ ဝနခ်ံရသည ် အထူားသတင်ားတ ်ဖ  ွေ့မ ှ ရ အရ ရှျိတစ်ဦား COVID ကူားစကန် က င်ား 

နတ ွေ့ရသည်။ ၎င်ားစစ်နဆားခ  နသ  ထျိန်ားသျိမ်ားခံ နျိုင်ငံနရားအက ဉ်ားသ ားမ  ားကျို  COVID – 19 စစန်ဆားရ တ င် 

အမ  ားစု ကူားစက်ခံ ကရသညက်ျို နတ ွေ့ရသည်။ ထျိုသူမ  ားကျို ကုသမှုန ားနသ ်လည်ား နဆားဝါားနှင ် နအ ကစ်ီဂ င် 

လုံနလ က်မှုမရှျိ ါ။ 

အ ဏ လုစစအ်ုပ်စု၏ စီမံခနိ်ု့ခွ မှုသည် လူသ ်းချင််းစ နာဖ  က်  ်းမှု အ ကပ်အတည််းမှ လူူ့အခွင အ်ဖရ်း 

အ ကပအ်တည််းကျို ေနတ်ီ်းခ  သည်။ ယင််းသျိုို့ မှ ်းယငွ််းသည ် စီမံခနို့်ခွ မှုသည်  ျိန််းသျိမ််းဖရ်း စခန််းမျ ်း၊ 

အကျဉ််းဖ  င်မျ ်း၊ အကျဉ််းဖဆ င်မျ ်းတငွ် အ င်ရ ှ်းဆုံ်းမေစပ်ပ်ီး သပျိတ်ဖမှ ကမ်ှုမျ ်းကျို မေစဖ်စပပ်ီး 

တစခ်ါတရ ံ ဆနဒမပမှုမျ ်းအ ျိ အရှျိန်မမင ်လ ဖစသည်။ အမပည်မပည်ဆျိုင်ရ  ကကဖ်မခနီအေွ ွေ့ (ICRC) က 

 ျိန််းသျိမ််းဖရ်းစခန််းမျ ်းသျိုို့ သွ ်းဖရ က် ဖလ လ ခငွ ်ကျိ ု မပနလ်ည်ခွင ်မပြုဖပ်းရနန်ှင  ် COVID-19 ဆျိုင်ရ  

ကျန််းမ ဖရ်း ဖစ င ်ဖရ ှကမ်ှုကျိ ကူညီလျိုဖ က င််း  ုတ်ဖေ ်ဖမပ ဆျိုခ  ဖသ ်လည််း  ျိုကမ််းလှမ််းချက်ကျို 

ယဖနို့တျိငု် မငင််းပယ်  ်းဆ မေစ်သည်။  

နဆားကုသခ င  ်

ကပ်ဖရ ဂ္ါအဆျို်းဆုံ်းမေစပွ် ်းစဉ်အတငွ််း နျိုင်ငဖံရ်းအကျဉ််းသ ်းအမျ ်းအမပ ်းသည် ဖရ ဂ္ါမျ ်း၊ ယခငဖ်ရ ဂ္ါအခံ 

မျ ်း၊ သျိုို့မဟုတ် ကကံြုဖတွွေ့ခ  ရဖသ  ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှုမျ ်းအတွက် ကုသမှု လျိုအပ်ချက်မျ ်းကျို တင်မပခ   ကပါ 

သည်။  ျိသုျိုို့ ဖဆ်းကုသခွင က်ျို ဖယဘုယျအ ်းမေင  ် ကနို့သ်တ်  ်းပပ်ီး၊ မေစစ်ဉ်အမျ ်းစုတွင ် ဘျိုငအ်ျိုဂ္ျက်ဆစ်၊ 

ဒီကျိုဂ္ျင်၊ ပါရ စတီဖမ နှင ် အျိပ်ဖဆ်းမျ ်းသ  ဖပ်းသညက်ျိုဖတွွေ့ရသည်။   ်းဝယ်အကျဉ််းဖ  င်မှ အကျဉ််းသူ 

မခင်ဖကချိငု်သည ်အေမ််းခံရစဉ် စစ်အုပ်စုက ပစ်ခတဖ်သ  ကျည်ဆံဖ က င ် ဝမ််းဗျိုကတ်ွင်ရခ  သည် ဒဏရ် ကျို 

အ လ် ရ ဖဆ င််း ရျိုက၍် စစ်ဖဆ်းရနလ်ျိုအပ်ခ  သည်။ သူမတွင် သည််းဖမခအျိတ်နငှ  ် အစ အျိမ်ဖရ ဂ္ါလည််း 

ရှျိဖနခ  သည်။ အကျဉ််းဖ  င်မှ ဖကျွ်းဖသ အစ ်းအစ နငှ ်  ျိဖရ က်မှုမရှျိဖသ  ဖဆ်းဝါ်းကုသမှုမျ ်းဖ က င ် 
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သူမ၏အဖမခအဖနမှ  ပျိုမျိုဆျို်းရ ွ်းလ ခ  သည်။ သူမ၏ ဖရ ဂ္ါမျ ်းအတကွ် မည်သည ် ဖဆ်းဝါ်းကုသမှုမှ မရရှျိဘ  

ပါရ စီတဖမ ကျိုသ ဖပ်းခ  ဖ က င််းသျိရသည်။  

အလ ်းတူပင် ဖဆ်းဝါ်းကုသမှုဖ က င ် အကျဉ််းသူတစ်ဦ်း၏  ဖကျ ကက်ပ်နှင ် မျ ျိြု်းပွါ်းအဂ္သါမျ ်း  ျိချိုက်မခင််း၊ 

ခွ စျိတ်ကုသရနလ်ျိအုပဖ်နဖသ  လည်ပင််းအကကျိတ်ဖဝဒနာသည် အမခ ်း အကျဉ််းသူတစဦ််းမှ လည််း   ်းဝယ် 

အကျဉ််းဖ  င်သျိုို့ ပျိုို့ဖဆ ငလ်ျိုကပ်ပ်ီးဖနာက် အဖရ်းဖပေါ် ဖဆ်းဝါ်းကုသမှု မရရှျိခ  ပါ။ 

ေမ််းဆီ်းခံရစဉ်တွင်လည််းဖက င််း၊ စစ်ဖ က ဖရ်းက လတွင်လည််းဖက င််း၊ အကျဉ််းဖ  င်  တွင် 

လည််းဖက င််း မပင််း နဖ်သ  ရျိုက်နှက်နျှိပ်စက်မှုဖ က င ် ဒဏရ် ရရှျိခ  သူမျ ်းစွ သည ် ဖဆ်းဝါ်း ကုသမှုခံယူ 

ရမခင််းမရှျိခ  ပါ။ ဥပမ အ ်းမေင ် - အရျိကု်အနကှ်ခရံမခင််းဖ က င ် ဦ်းဖခါင််းတငွ် ေူ်းဖယ ငန်ာကျင်ဒဏ်ရ  

ရရှျိခ  ဖသ  အကျဉ််းသ ်းတစဦ််းမှ  ကုသမှု မရခ  ပါ။ သူနငှ ်အတူ ေမ််းဆီ်းခံရသူ ဦ်းညဖီကျ ်သည် ဦ်းဖခါင််းခွံ 

ကွ အကမ်ခင််း၊ ဖသွ်း ွက်မျ ်းပပ်ီး လက်ဖယ ငယ်မ််းဖနမခင််းနှင ် မျက်လုံ်းမှ ဖသွ်း ွက်မခင််းတျိုို့ကျို  ခံစ ်းဖနရ 

ဖသ ်လည််း ဖဆ်းကုသမှု မရခ  ပါ။ ၂၀၂၁ ဖမလတွင် ေမ််းဆီ်းခံရဖသ  အမခ ်းအကျဉ််းသ ်းတစဦ််းမှ လည််း 

ရရှျိဖသ ဒဏရ် ကျို ချက်ချင််းကုသမဖပ်းဘ ၊ ကုသဖပ်းသည ် အချ ျိန်တငွ်လည််း ဦ်းဖခါင််းတွင် သုံ်းချက်နငှ ် 

ချ ျိြုဖစ င််း (ဂ္ျ ျိြုဖစ င််း) တွင ်တစ်ချကခ်ျြုပရ် တွင ်ေျိနပ်ချြုပ်သည ် ကကျိြု်းကျိ ုအသုံ်းမပြုမခင််းအ ်းမေင  ်အရညအ်ဖသွ်း 

မပည ဝ်ဖသ  ကုသမှုမရခ  သည်ကျိ ုဖတွွေ့ရသည်။ အမခ ်းမေစ်စဉမ်ျ ်းတငွ် အကျဉ််းသ ်းမျ ်းအ ်း ဖဆ်းခန််းသွ ်းခငွ ် 

လုံ်းဝမဖပ်းဘ ၊  ဖ  င်  တွင် ရှျိဖနစဉ် ဖဆ်းကုသခွင ် လုံ်းဝမရရှျိခ  ပါ။ ဖဆ်းသင်တန််းတက်ေူ်းသည ် 

အကျဉ််းသ ်းမျ ်း၏အဆျိအုရ ဒဏရ် မျ ်းဖ က င ် ဖ  င်ဖဆ်းရံုသျိုို့ ပျိုို့သူမျ ်းအ ်း မှန်ကန်ဖသ  ကုသမှု 

မဖပ်း ကပါ။ ဒဏရ် မျ ်းကျိ ု ဖဆ်းဖ က သနို့်စင်၊ ဖဆ်း ည ်ဖပ်းမခင််းမရှျိပါ။  ျိုို့မပင ် အသက်ရှု ကပ်ဖနဖသ  

လူနာမျ ်းကျိလုည််း ဖအ ကစ်ီဂ္ျင် ဖပ်းမခင််းမရှျိပါ။ ညအချ ျိန်တငွ် နဆားဝါားကုသမှု မန ား ါ။ ထျိုို့န က င  ်

အက ဉ်ားသ ားမ  ားသည် လျိုအ ်နသ  နဆားဝါားမ  ားကျို ပ င ်ရှျိ မျိသ ားစုဝင်မ  ားမှတဆင  ် မှ ယူကုသ ကရသည်။ 

သတင်ားနထ က်မ  ား၊ နက  င်ားသ ားနက  င်ားသူမ  ားနှင ် နျိငု်ငံနရားအက ဉ်ားသ ား အမ  ားစုထံသျိုို့ မှ  က ားသည ် 

နဆားဝါားမ  ား မနရ က်ရှျိ ါ။ 

အစ ားအနသ က်နငှ ် နရ ရရှျိခ င  ်

အကျဉ််းဖ  င်မှ ဖကျွ်းဖသ  အစ ်းအဖသ က်မျ ်း၏ အရည်အဖသွ်း သျိုို့မဟတု် ပမ ဏ သျိုို့မဟတု် 

နှစ်မျ ျိြု်းစလုံ်းနှင ်ပတ်သက်၍ အကျဉ််းသ ်းအမျ ်းစုက အဆင်မဖမပဖ က င််း ဖမပ ဆျို ကသည်။ ပုံမှန်အ ်းမေင ် 

အစ ်းအဖသ က်တစ်ပုံစံတည််းသ  ဖကျွ်းဖလ ရှျိပပီ်း ရက်သတတတစပ်တ်လျှင် ၂ ကကျိမ်သ  အသ ်းဖကျွ်းဖလ  

ရှျိသည်။ လွတ်ဖမမ က်လ ဖသ  အကျဉ််းသ ်းအမျ ်းအမပ ်းက ဖ  င်မှ အစ ်းအဖသ က်မျ ်းသည် 

လူစ ်းသည ်အစ ်းအစ မဟတု်ဖ က င််းနှင ် အရသ ကင််းမ  ဖ က င််း ဖမပ မပ ကသည။် အမျ ျိြု်းသ ်းတစဦ််းက 

“တမင်မကျက်ဖအ င် ချက ် ်းတ ၊  မင််းမ ချက်ကဖတ   ကျဖနာ် ဖက ်လျိုကတ်   ပလတ်စတစ် ဇွန််းဖတ င် 

ကျ ျိြု်းတယ်” ဟု မေည စ်ွကဖ်မပ မပပါသည်။ အ ဟ ရလျိုအပ်ချကမ်ျ ်းကျို  ည ်သွင််းစဉ််းစ ်းမခင််း မမပြုဘ  

မွတ်စလင်မျ ်းကျို ဝကဆီ်စ ်းရန ် ေျိအ ်းဖပ်းခ  သည်။ အစ ်းအဖသ က် ဓ တ်မတ  မခင််းကျို လျစ်လျ ရှု 
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  ်းခ  သည်။ အကျဉ််းသ ်းတဖယ က်က “ကျဖနာတ်ျိုို့က အမ သ ်းန ို့ ငါ်း မစ ်းဘူ်း၊ အ ဒါကျိ ု ဖကျွ်းတ   

အခါကျဖတ   ကျဖနာတ်ျိုို့ မစ ်းနျိုင် ကဘူ်း” ဟု ဖမပ မပသည်။ လ ဘ်ဖငွဖပ်းမှသ  အစ ်းအဖသ က် 

ဖက င််းဖက င််း စ ်း ကရသည်။ ကဖလ်း(ပမျိြုွေ့) အကျဉ််းဖ  ငတ်ွင် အကျဉ််းသ ်းမျ ်းသည် ပုံစ ံျိုင်၍ 

အစ ်းအဖသ က်တန််းစရီသည်။ ပုံစ ံျိုင်၍တန််းမစီ နျိုငဖ်သ  အကျဉ််းသ ်းမျ ်းကျို အမခ ်းဘဝတူ အကျဉ််းသ ်း 

မျ ်းက အစ ်းအဖသ က်ခွ ဖပ်းသည်ကျိ ု ဖ  င်ဝန် မ််းမျ ်းဖတွွေ့ရှျိပါက “အကျဉ််းသ ်းအ ်းလုံ်း 

ကျိယ ်အစ ်းအဖသ က် ကျိယုယ်ူရမယ၊် မျှဖပ်းလျိုို့မရဘူ်း၊ ဒါဖ  င်စည််းကမ််းပ ” ဟု ဖမပ ပါသည်။  

ဖသ ကဖ်ရရရှျိမှုလည််း လွနစ်ွ ဆျိ်ုးရ ွ်းသည်။ အ ူ်းသမေင ် စစ်ဖ က ဖရ်းစခန််းမျ ်းတငွ် စစ်ဖ က စဉ်အတငွ််း 

ဖသ က်သုံ်းဖရ မရရှျိဖ က င််း သတင််းအရင််းအမမစဖ်ပါင််းစံမှု ဖမပ  ကသည်။ တစဦ််းဆျိလုျှင် မတတ်သ သည ် 

အဆံု်း အျိမ်သ   က ဖရကျိုပ  ဖသ က်ခ  ရတယ ်ဟဖုမပ ပါသည်။ ယင််းကျို မတရ ်းအ ဏ လုမှုမတျိုင်မီကပင် 

နျိုင်ငဖံရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်း အမျ ်းအမပ ်းကကံြုဖတွွေ့ခ  ရသည်။ မေစစ်ဉ်အမျ ်းအမပ ်းတွင် အျိမ်သ   မှ ဖရကျိုသ  

ဖသ က်ရန်၊ ဖရချ ျိြု်းရန်၊ သွ ်းတျိုကရ်န ်အသုံ်းမပြု ကရသည်။ ဖရကျို ပျိုဖတ င််းလျှင် ရုပ်ပျိုင််းဆျိုင်ရ အ ကမ််းေက်မှု 

ခံရနျိုင်သည်။ 

တကျိယု်ရည်သနို့်ရှင်ားမှု ရရှျိပခင်ားအနပခအနန 

ဖမပ  က ်းချကအ်မျ ်းအမပ ်းအရ တကျိယု်ရည်သနိ်ု့ရှင််းမှုသည် အကျဉ််းဖ  င်မျ ်းတငွ် အဓျိကမပဿနာတစခ်ု 

မေစသ်ည်။ အဖမခခံဖရချ ျိြု်းခန််းသုံ်းပစစည််းမျ ်း ရရှျိမှုသည ် မပင်ပမှ ဖပ်းပျိုို့ဖသ  ပစစည်မျ ်းရရှျိမှုအဖပေါ်တွင် 

အမပည အ်ဝ မူတည်ဖနသည်။ အချ ျိြုွေ့ကျိဆုပ်မပ တစ်မျ ျိြု်းပ ဖပ်းပပ်ီး အမခ ်းမည်သည ်အရ မှ မရဟုလည််းဖက င််း၊ 

အမျ ်းအမပ ်းက ဖနို့စဉဖ်ရမချ ျိြု်းရပါဟုလည််းဖက င််း ဖမပ  ကသည်။ အကျဉ််းသ ်းတစဦ််းက သူဖ  င်ကျို 

ဖရ ကပ်ပ်ီး ပ မ ၂ ပတ်တျိတျိ ဖရမချ ျိြု်းရဖ က င််း ဖမပ မပသည်။  ျိုအဖမခအဖနမျ ်းဖ က င ် အကျဉ််းသ ်းမျ ်း 

သည် အဖရမပ ်းဖပေါ်တငွ် ယ ်းနာဖပါက်မခင််းက  သျိုို့ ရုပ်ပျိုင််းဆျိုင်ရ ဖရ ဂ္ါမျ ်းကျို မေစ်ဖစသည်။ အကျဉ််းသ ်း 

တစဦ််းက သူ၏အခန််းဖေ ် ၈၀ % သည်  ျိုသျိုို့ ယ ်းနာမျ ်းခံစ ်းရဖ က င််းနငှ ် ကသုရန ် လုံဖလ ကဖ်သ  

ဖဆ်းဝါ်းမရှျိဖ က င််း ဖမပ မပပါသည်။ မေစစ်ဉ်အမျ ်းစတုငွ် အကျဉ််းသ ်းဦ်းဖရ မျ ်းမပ ်းလွန််း၍ အခန််းမျ ်းတငွ် 

အျိမ်သ  မလုံဖလ က်၊ ကျဉ််း ကပ်၍ ညစ်ပတဖ်နသည်။ အကျဉ််းသ ်းမျ ်း အ ူ်းသမေင ် အမျ ျိြု်းသမီ်းမျ ်းသည် 

ကျိုယဖ်ရ်းကျိယု်တ  လုံခခြံုမှုမရှျိမခင််းဖ က င ် အလွန်စျိတ်အဖနှာင ်အယှက် မေစရ်ဖ က င််း ဆျိုသည်။ 

အက ဉ်ားနထ င်တ င်ားအနပခအနနမ  ား  

အက ဉ်ားနထ ငတ် င်ားသ ျိတ်မ  ား 

အကျဉ််းဖ  ငတ်ွင််း သပျိတ်မျ ်းအဖ က င််း သတင််းဖပ်းပျိုို့ချက်အမျ ်းအမပ ်းရှျိပပီ်း  ျိုသပျိတ်မျ ်း၏ 

ဖနာက်ဆကတ်ွ မေစ်စဉမ်ျ ်းမှ လ  အမျ ျိြု်းမျ ျိြု်းကွ မပ ်း ကသည်။  
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အကျဉ််းဖ  ငတ်ွင််း သပျိတ်မျ ်းသည် စစ်အ ဏ ရငှ၏် အ ကမ််းေက်ေျိနှျိပ်မှု၊ ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှု၊ အဓမမ 

အလုပ်ချိုင််းဖစမှု၊ လုံဖလ ကမ်ှု မရှျိသည ် ကျန််းမ ဖရ်းဖစ င ဖ်ရ ှက်မှု စသည်တျိုို့ဖ က င်  ဖပေါ်ဖပါက်ခ  ရမခင််း 

မေစသ်ည်။ မေစစ်ဉ်အမျ ်းစတုွင် အကျဉ််းဖ  ငတ်ငွ််းသပျိတ်မျ ်းသည် အ ကမ််းေက် စစ်အုပ်စုလက်ပါ်းဖစ 

မျ ်း၏ အ ကမ််းေက်ပေျိြုခွ မခင််း၊ ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မခင််း၊ တျိုကပ်ျိတ်မခင််း၊ အဓမမအလုပ်ချိုင််းဖစမခင််း၊ အတင််းအ ကပ် 

ေျိအ ်းဖပ်း၍ ဝန်ခဖံစမခင််းမျ ်းအမပင် လူဖသဆုံ်းမှုမျ ်းအ ျိ မေစ်ပွ ်းဖစခ  သည်။  

 အျို်းဘျိုအကျဉ််းဖ  င်  

o ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဩဂ္ုတ်လ ၈ ရကဖ်နို့တငွ် အျို်းဘျိုအကျဉ််းဖ  ငအ်တငွ််း နျိုင်ငဖံရ်းအကျဉ််းသ ်း 

မျ ်းက ၈၈၈၈ အဖရ်းအဖတ ်ပုံ နှစ်ပတ်လည် အ ျိမ််းအမတှ်အမေစ် စစအ် ဏ သျိမ််းမှု 

ဆနိ်ု့ကျငဖ်ရ်း ဖကကွ်းဖ က သံ်မျ ်းကျို သံပပျိြုင်ဟစဖ်ကက်ွးခ   ကသည်။  ျိုအကျဉ််းသ ်းမျ ်းကျို 

အရကမူ််းဖနဖသ  အကျဉ််းဖ  င်ဖစ င ်မျ ်းက ရျိုကန်ကှ်ခ  မခင််းဖ က င ် အကျဉ််းသ ်းတစဦ််း 

ဖသွ်းအန်ပပီ်း ချက်ချင််းဖသဆုံ်းခ  သည်။ အမခ ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းမှ  မပင််း နဖ်သ  ဒဏရ် မျ ်းမေင ် 

ဖဆ်းရံတုင်ခ  ရပပ်ီး သူတျိုို့၏ ကျန််းမ ဖရ်းအဖမခအဖနကျို အတျိအကျ မသျိရှျိရပါ။ အကျဉ််းသ ်း 

မျ ်းအ ်း ရျိကု်နှက်ဖနသည အ်သံမျ ်းကျို ေုံ်းကွယ်ရနအ်တကွ် ဖ  င်ဖစ င ်မျ ်းက တရ ်းတျိတ်ဖခွ 

မျ ်းကျိ ုကျယ်ဖလ င်စ ွ ေွင  ် ်းခ   ကသည်။  

 အင််းစျိန်အကျဉ််းဖ  င ်

o  ျိုဖနို့ရကတ်ွင်ပင် (ဩဂ္ုတ ် ၈) ကနို့်ကွက်ဆနဒမပပွ တစ်ခ ု မေစ်ပွ ်းခ  ပပီ်း ဖသွ်း ျို်းလံှုွေ့ဖဆ ်သည်ဟု 

စွပ်စွ ခံရသူမျ ်းကျို  ဖ  င်ပင်မဖဆ င်အတငွ််းသျိုို့ ဖခေါ်ဖဆ င်က  ရျိုကန်ှကန်ှျိပ်စက်ခ   ကသည်။ 

သူတျိုို့သည် မျက်နာှကျို လကသီ််းမေင ်  ျို်းမခင််း၊ ရင်ဘတ်နံရျိ်ုးမျ ်းကျို ကန်ဖ က က်မခင််း၊  ျိုို့ဖနာက် 

အဖရမပ ်းမျ ်း စတု်မပတ်သွ ်းသည် အ ျိ ဝျိုငယ် ဖ က်းနန််းကကျိြု်းမျ ်းမေင ် ရျိုကန်ှက်မခင််းမျ ်း ခံခ  ရ 

သည်။ ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက်ပပီ်းဖနာကတ်ွင် တစဦ််းမှ  မတတ်ပ်မရပ်နျိုငဖ်တ  ဘ  အကျဉ််းဖ  င် 

တွင််းရှျိ မပစဒ်ဏတ်ျိကု်သျိုို့ ဖခေါ်ဖဆ င်မခင််းခခံ  ရသည။်  ျိုို့ဖနာက် ဆနဒမပပွ နငှ သ်က်ဆျိုင်၍ 

စ ွချက်မျ ်းအဖပေါ် အမပစရ်ှျိဖ က င််း ဝနခ်ံချကတ်စ်ခကုျိ ု လက်မှတ်ဖရ်း ျို်းဖစခ  သည်။ နာရီ 

အနည််းငယ် က ပပ်ီးဖနာက်  ျိုဝန်ခခံျက်သည် တရ ်းမဝင်ဖ က င််း သူက မပနလ်ည် ဖမပ ဆျို 

ရ တငွ်  ပ်မံရျိုက်နကှ်နှျိပ်စက်ခရံသည်။  

o ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလျိငု် ၂၃ ရက်ဖနို့တွင ် စစတ်ပ်ဆနိ်ု့ကျငဖ်ရ်းဖကကွ်းဖ က ်သမံျ ်း အင််းစျိန်သီ်းသနိ်ု့ 

ဖ  င်အတွင််းက  ွကဖ်ပေါ်လ ပပ်ီး ဖ  ငအ်ုတရ်ျို်းမျ ်းကျို မေတ်ဖကျ က်  ကူ်းစက်ပျံွေ့နှံို့သွ ်း 

ခ  သည်။  ျိုကနို့်ကွက်ဆနဒမပမှု မေစပွ် ်းရသည ် အဖ က င််းရင််းမှ  အမျ ျိြု်းသမီ်းဖဆ င်မျ ်းအတငွ််း 

ကျန််းမ ဖရ်းဖစ င ဖ်ရ ှက်မှုအဖမခအဖနမျ ်းဖ က င ် မေစပ်ပီ်း အ ူ်းသမေင ် COVID-19 ကူ်းစက်ပျံွေ့နှံို့ 

ဖနမခင််းနှင ် မည်သည ်ဖဆ်းဝါ်းကျိုမျှ မရရှျိမခင််းတျိုို့ဖ က င ် မေစသ်ည်။ အ ကမ််းေက်စစအ်ုပ်စု 
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လက်ပါ်းဖစမျ ်း လျင်မမနစ်ွ ဖရ က်လ ပပ်ီး ရကစ်က် ကမ််း ကြုတ်စ ွ ပေျိြုခငွ််းခ  က  လူဖပါင််း ၂၀ 

ဖကျ ်ကျိလုည််း တျိုကပ်ျိတ်ခ   ကသည်။  

o အ ကမ််းေက်စီ်းနင််းပေျိြုခငွ််းမှု ဖနာက် ပ်မေစ်စဉတ်စ်ခမှု  ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘ လ ၁၀ ရကဖ်နို့ 

တွင် ဗမ နျိငု်ငံလုံ်းဆျိုင်ရ  ဖကျ င််းသ ်းသမဂ္ဂမျ ်းအေွ ွေ့ချြုပ်၏ ဒုတျိယဥကကဌမေစသူ် ဖဝယံပေျိြု်းမျို်း 

နှင ် ရနက်ုနတ်ကကသျိုလ်ဖကျ င််းသ ်းမျ ်းသမဂ္ဂ ဖကျ င််းသ ်း ုအခွင အ်ဖရ်း တ ဝနခ်ံ 

ဖလဖမပစျို်းမျို်း တျိုို့အပါအဝင ် အကျဉ််းသ ်း ၈၉ ဦ်းတျိုို့သည် သူတျိုို့၏ အကျဉ််းခန််းမျ ်း  မှ 

ဆွ  ုတ်ခရံပပီ်း အျိပ်ဖဆ ငဖ်ရွှေ့တငွ် ရျိုကန်ှကန်ှျိပ်စက်မခင််း ခံခ  ရသည်။ သတင််းမျ ်းအရ သူတျိုို့ 

သည် အင််းစျိန်ဖ  င်မကကီ်းသျိုို့  ပ်မံဖခေါ်ဖဆ င်ခံရပပ်ီး ဖ  င်အ ဏ ပျိုင်မျ ်း၏ သတတြုပျိုကမ်ျ ်း၊ 

ရ ဘ တုတ်မျ ်းနှင ် ဖလ ကဖ်လ်းခွမျ ်းမေင ် ဖမခကုနလ်ကပ်န််းကျသည်အ ျိ မရပ်မနာ်း ရျိုကန်ှက ်

နှျိပ်စက်မခင််းကျို ခံခ  ရသည်။ ဖကျ င််းသ ်း ၁၀ ဦ်း သတျိလစဖ်မ ဖမမ သွ ်း ကပပီ်း သူတျိုို့၏အဖရမပ ်း 

မျ ်းလည််း စုတ်ပပ သွ ်းခ  သည်။  ျိုို့ဖနာက် သူတျိုို့၏ ဒဏရ် မျ ်းကျို ေုံ်းကယွရ်နအ်တကွ် 

ဖ  င်အ ဏ ပျိုင်မျ ်းက တစ်ကျိယု်ရည်သုံ်း ဖရ ဂ္ါက ကယွ်ဖရ်းဝတ်စံ ု (PPE) ကျို ဝတ်ဆင်ဖပ်း 

ခ  ပပ်ီး ဖဆ်းကုသဖပ်းရနလ်ည််း မငင််းပယခ်   ကသည်။  ျိုို့ဖနာက် ၈၉ ဦ်းလုံ်း တျိုက်ပျိတခ်ံရသည်။    

o ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လတွင ် ေမ််းဆီ်းခံခ  ရပပ်ီး ရ ဇသတ်ကကီ်း ဥပဖဒပုဒ်မ ၅၀၅-က မေင ် တရ ်းစွ ဆျိ ု

ခံရဖသ  အရပ်သ ်းတစ်ဦ်းမေစ်သူ ကျိုဖအ ငဖ်အ င်လည််း  ျိုဆနဒမပမှုတွင်ပါဝင်ခ  ပပီ်း သီ်းသနိ်ု့ 

ဖ  င်တငွ် တျိုကပ်ျိတ်ခရံစဉ်အတငွ််း ညစဉ်ရျိုကန်ှက်နှျိပ်စက်ခရံသည်။ ရရှျိခ  သည ် ဒဏရ် မျ ်းကျို 

ဖဆ်းကုသဖပ်းရန ် ဖတ င််းဆျိုခ  ဖသ ်လည််း ဖဆ်းကုသခွင ်မရဘ  ၂၀၂၂ ခုနစှ် ဖေဖေ ်ဝါရလီ ၆ 

ရကဖ်နို့တွင် ဖသဆုံ်းခ  သည်။ ဖ  င်မှ ်းမျ ်းက သူဖသဆုံ်းမှုသည် တီဘီဖရ ဂ္ါဖ က င  ် ဖသဆုံ်း 

မခင််းမေစ်ဖ က င််း လျိမ်လည်တင်မပသည်။ သျိုို့ဖသ  ် သူူ့တွင် တီဘီဖရ ဂ္ါမေစ်ပွ ်းဖ က င််း 

ဖဆ်းမှတတ်မ််း မရှျိပါ။  

 မုံရွ အကျဉ််းဖ  င ်

o မုံရွ စီ်းပွ ်းဖရ်းတကကသျိုလ် ဖကျ င််းသ ်းမျ ်းသမဂ္ဂ၏  ုတ်မပန်ချကအ်ရ ဖဒေါ်ဖအ ငဆ်န််းစု ကည် 

ဖမွ်းဖနို့တွင် ဖမတတ သုတစ်ုဖပါင််းရွတ်ေတ်ပူဖဇ ် ကဖသ  စစ်ကျိုင််းတျိုင််းဖဒသကကီ်း၊ မုံရွ  

အကျဉ််းဖ  ငအ်တငွ််းက နျိုင်ငဖံရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းကျိ ု ဖ  င်အ ဏ ပျိငု်မျ ်းက ရျိုကန်ှက် 

နှျိပ်စက်ခ   ကသည်။  

 ပုသျိမ်အကျဉ််းဖ  င ်

o ၂၀၂၂ ခုနစှ် ဖေဖေေါ်ဝါရ ီ ၂၂ ရကဖ်နို့တွင် နျိုငင်ံဖရ်းအကျဉ််းသ ်း ၅ ဦ်းသည် “မပနလ်ည်စုရံု်း ၂ 

ဖမခ က်လုံ်း” ဖကကွ်းဖ က ်သံကျို ဟစ်ဖကကွ်းခ   ကပပ်ီးဖနာက် ရကစ်က်စ ွရျိုကန်ကှ် နှျိပ်စက်ခံရပပ်ီး 

တျိုကပ်ျိတ်ခခံ  ရသည်။  
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 ကဖလ်း(ပမျိြုွေ့)အကျဉ််းဖ  င ်

o ၂၀၂၂ ခုနစှ် မတ်လ ၁၅ ရကဖ်နို့ ညဖနပျိုင််း ၄ နာရီခနို့တ်ွင် အကျဉ််းဖ  ငတ်ွင််း 

ရုန််းရင််းဆန်ခတ်မှုတစ်ခကုျို ရကစ်က်စ ွစီ်းနင််းမှုတွင် အကျဉ််းသ ်း ၇ ဦ်း ပစ်သတ်ခခံ  ရပပီ်း 

အနည််းဆုံ်း အမခ ်းအကျဉ််းသ ်း ၃၀ ဦ်း  ျိချိုက်ဒဏ်ရ မျ ်း ရရှျိခ   ကသည်။ စစ်အ ဏ ရှင်၏ 

အကျဉ််းဖ  ငအ် ဏ ပျိငု်မျ ်းနှင ် အ ကမ််းေက်စစအ်ပ်ုစုလက်ပါ်းဖစမျ ်းက လက်နကမ်   

အကျဉ််းသ ်းမျ ်းအဖပေါ် အ ကမ််းေကလု်ပ်ရပ်မျ ်းကျို ကျ ်းလွန်ခ   ကသည်။ ဒဏရ် ရရှျိ  ်းဖသ  

အကျဉ််းသ ်းမျ ်းအဖနမေင  ် လုံဖလ က်၍ လူသ ်းဆန်ဖသ  ဖဆ်းကုသမှု ရရှျိမခင််း 

ရှျိ/မရှျိနှင ်ပတ်သက်၍ အလွန်စျို်းရျိမ်ပူပန်စရ  အဖမခအဖနတွင်ရှျိဖနသည်။ မေစစ်ဉ်မေစ်ပွ ်း 

ပပ်ီးဖနာက် အ ဏ လုစစအ်ုပ်စု၏  ုတ်မပန်ဖ ကည ချကတ်ွင် ကျိယု်ခနဓာဖအ က်ပျိုင််းကျိ ု

ပစ်ခတ်ခ  ပပီ်း လူ ၇ ဦ်းဖသဆုံ်းသွ ်းဖ က င််း  ုတ်မပန်ခ  ဖသ ်လည််း ဓ တ်ပုံမျ ်းတငွ် ဦ်းဖခါင််းနငှ ် 

ခနဓာကျိယု် အ က်ပျိငု််းကျို ပစခ်တ်ခခံ  ရဖ က င််း မပသဖနသည်။ 

အဓမမအလု ်ချိုင်ားနစမှု  

အကျဉ််းဖ  ငအ်သီ်းသီ်းတွင ်အဓမမအလုပ်ချိုင််းဖစမှုမေစ်စဉ ်အမျ ်းအမပ ်းမေစပွ် ်းဖနဖ က င််း သတင််းဖပ်းပျိုို့ က 

သည်။ အကယ်၍ အကျဉ််းသ ်းမျ ်းသည် စည််းကမ််းတစ်ခကုျို ဖေ က်ေျက်သညဟ်ု  င်မမင်သည အ်ခါ 

သျိုို့မဟုတ် ဖကျနပ်ဖလ ကဖ်သ  လ ဘ်ဖငွမဖပ်းနျိုင်သည အ်ခါမျ ်းတငွ် သျိကခ ချအရကှ်ခွ သည ် အလုပ်မျ ်းကျို 

တ ဝနဖ်ပ်း လုပ်ကျိငု်ဖစသည်။ အဓမမအလုပ်ချိုင််းဖစမှုကျိ ု အကျဉ််းဖ  ငတ်ငွ််း ဆနဒမပပွ မျ ်း မေစဖ်ပေါ်ဖအ င် 

ဖသွ်း ျို်းလံှုွေ့ဖဆ ်သည်ဟု စပ်ွစွ ခံရသူမျ ်းအ ်း အမပစ်ဖပ်းသည ် ပုံစတံစ်ခအုမေစလ်ည််း အသုံ်းမပြု ကသည်။ 

အင််းစျိနဖ်  င်တငွ််း ဩဂ္တု ် ၈ ဆနဒမပပွ အပပီ်း ဖသွ်း ျို်းလံှုွေ့ဖဆ ်သည်ဟု စွပ်စွ ခံရသူမျ ်းကျို မျိလလ ကျင််းမျ ်း 

တွင် အဓမမအလုပ်လုပ်ဖစခ  သည်။  

ပမျိတ်အကျဉ််းဖ  ငတ်ွင် မျက်ဖတ င်တုမျ ်း ုတ်လုပ်ရန် အကျဉ််းသ ်းမျ ်းကျိ ု အမျိနိ်ု့ဖပ်း ဖစချိငု််းခ  သည်။ 

 ျိုလုပ်ငန််းသည် အလွန်မမင ်မ ်းဖသ  အ ရံုစ်ူးစျိုကမ်ှု လျိုအပ်ဖသ ဖ က င ် အမမင်အ ရံုချ ျိြုွေ့ယငွ််းဖစနျိုင် 

သည် အမပင် မနက ်၈ နာရီမှ ညဖန ၃ နာရီ ၃၀ မျိနစ်အ ျိ အချ ျိန် က မမင ်စ ွ ျိုင်၍ ဆက်တျိုကအ်လုပ်လုပ်ရပပ်ီး 

ရပ်နာ်းချ ျိန ် ၃၀ မျိနစ်သ  ရရှျိဖသ ဖ က င  ် ကျိယု်ခနဓာ ျိချိုက်နျိုင်သည အ်တကွ် မည်သည ်အကျဉ််းသ ်းကမှ 

လုပ်ကျိငု်လျိုမခင််းမရှျိ ကပါ။ ဖ  င်ဝန် မ််းမျ ်းကျို လ ဘ်ဖငွ ၁၅၀၀၀၀ ကျပ် (အဖမရျိကန်ဖဒေါ်လ  ၈၅) အ ျိ 

ဖပ်းပပ်ီး မျက်ဖတ ငတ်ု  ုတလု်ပ်သည ်အလုပ်ကျိ ု အဓမမချိငု််းဖစခံရမခင််းမှ ဖရ ှင်လွ နျိငု်ပါသည်။ မေစစ်ဉ ် တစ်ခု 

တွင် အကျဉ််းသ ်းတစဦ််းသည် အတင််းအဓမမအလုပ်ချိငု််းဖစမခင််း မခံရရန် လ ဘ်ဖငွမဖပ်းနျိုငဖ်သ ဖ က င ် 

ကကံရ မရမေစ်က  သူ၏ လကန်ှင ် ဖမခဖ  က် ကျျိြု်းဖအ င် ဒုတျိယအ ပ်မှ ခုနခ်ျခ  သည်။ 
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နျိဂံုား 

မမနမ် နျိုငင်ံတဝမ်ှ်း အကျဉ််းဖ  င် ၄၈ ခုရှျိပပီ်း  ျိုအကျဉ််းဖ  ငအ်မျ ်းစတုွင် နျိုင်ငဖံရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းကျိ ု

 ျိန််းသျိမ််း  ်းပါသည်။ AAPP ၏   ုတမ်ပန ် ်းဖသ  မှတ်တမ််းမျ ်း၊ နျိုငင်ံအနှံို့ ကနွ်ရက်မျ ်းနှင  ် လျှ ျိြုွေ့ဝကှ် 

သက်ဖသခံ ွက်ဆျိုချက်မျ ်းအရ  အကျဉ််းဖ  ငအ် ဏ ပျိငု်မျ ်းသည် လ ဘ်ဖပ်းလ ဘ်ယူမခင််းကျို 

ဖနသ ်းကျကျင ်သ ်းရဖနမခင််းနှင ် တရ ်းမျှတမှု ကင််းမ  မခင််းက အကျဉ််းဖ  ငအ်ုပ်ချြုပ်ဖရ်းယနတရ ်းကျို 

ယခငက် လမျ ်း က် ပျိုမျို၍ ဆျို်းရ ွ်းရကစ်က်လ ဖစခ  ဖ က င််း  မျိမျိတျိုို့ ဖလ လ သျိရှျိ  ်းပါသည်။  လူမျ ်း 

ပပတွ်သျိပ်မပည က်ျပ်မခင််း၊ အကျင ်ပျက်ချစ ်းမခင််း၊ အ ဟ ရချ ျိြုွေ့တ  မခင််းနငှ ် စျိတ်ပျိငု််းနှင ်ရုပပ်ျိငု််း ည ဉ််းပန််း 

နျှိပ်စက်မှုမျ ်းက မမနမ် နျိငု်ငတံွင််း အကျဉ််းသ ်းတစဦ််းစီတျိငု််း၏ အသက်အနတရ ယက်ျို မပင််း န်စွ  

ပချိမ််းဖမခ က်လျက်ရှျိသည်။ 

အကျဉ််းဖ  င်မျ ်းကျို ဝငဖ်ရ က်ဖလ လ ရန ် မမနမ် နျိုငင်ံအမျ ျိြု်းသ ်းလူူ့အခငွ ်အဖရ်း ဖက ်မရှင် (MNHRC) 

အေွ ွေ့အစည််းတစ်ခတုည််းကျိသု  အ ကမ််းေက်စစအ်ုပ်စကု အကနိ်ု့အသတ်မေင ် ခွင မ်ပြု  ်းသည်။ MNHRC သည် 

သူ၏လုပ်ပျိုင်ခွင ်မျ ်းရှျိဖနလင က်စ ်း စစ်အ ဏ လုချ ျိန်မှစ၍ ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှုမပည ်ဖနဖသ  

အကျဉ််းဖ  င်မျ ်းအတငွ််းက အချက်အလက်အမှနတ်ရ ်းမျ ်းကျို ေုံ်းကယွ်ရန် ကကျိြု်းပမ််းဖနသည်။  ျိုနည််းတူ 

စစ်ဖ က ဖမ်းမမန််းသူမျ ်းနှင  ် ပူ်းဖပါင််းဖဆ င်ရကွဖ်နဖသ  မပစဒ်ဏက်ျခဖံနသည  ် ရ ဇဝတ် အကျဉ််းသ ်း 

မျ ်းကျိုလည််း နျိငု်ငဖံရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းအဖပေါ် ၎င််းတျိုို့ လျိုချင်သည ်အချ ျိန်တျိငု််း ဖနှာင ်ယကှ်ရန်နှင  ် ကျိယု် ျိ 

လက်ဖရ က်ကျ ်းလွန်ရန ် ခွင ်မပြု  ်းသည်။ လ ဘ်ဖပ်းမခင််းကသ  အကျဉ််းဖ  င်ဝန် မ််းမျ ်းနှင ် 

ရ ဇဝတ်သ ်းမျ ်း၏ လူမဆန်ဖသ  အမပြုအမူမျ ်းကျို တ ်းဆီ်းနျိုင်ပပီ်း လ ဘ်မဖပ်းနျိုင်သူမျ ်းအ ်း အမပစ ်ဖပ်းရန ်

ပုံစဖံပ်းနှျိပ်စက်မခင််းနှင ် ည ဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မခင််းကျို အသုံ်းမပြု ကသည်။ 

စစ်အ ဏ ရငှ်သည ် နျိုငင်အံတငွ််း အ ဏ ရယူရန် ကကျိြု်းပမ််းရ တငွ် ပျိုမျို၍ ရမ််းက ်းရက်စက်လ သည်။ 

ဤအကျဉ််းချြုပ်စ ဖစ ငတ်ွင ် သက်ဖသသ ဓကမေင  ် ဖေ မ်ပခ  သည ်အတျိုင််း နျိငု်ငဖံရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းသည် 

နဂ္ျိုရှျိရင််း ဖရ ဂ္ါမျ ်း သျိုို့မဟတု် စစ်ဖ က ဖရ်းမှ ရရှျိလ ဖသ  ဒဏရ် မျ ်းကျို ကုသရန် လုံဖလ ကဖ်သ  

ဖဆ်းကုသမှုနှင  ် ကျန််းမ ဖရ်းဖစ င ်ဖရ ှက်မှုကျို မငင််းဆနခ်ံဖနရသည်။ အကျဉ််းသ ်းမျ ်းသည် စ ေတ်ခငွ ၊် 

မျိသ ်းစုမျ ်းနှင ် အကနိ်ု့အသတ်မေင ် စ ဆက်သွယ်ခငွ တ်ျိုို့ ရရှျိ ကဖသ ်လည််း ဖ  င်ဝငစ် ဖတွွေ့ဆုံခွင က်ျိ 

ယဖနို့ချ ျိန် ျိ တ ်းမမစပ်ျိတ်ပငခ်ံဖနရသည်။  

မမနမ် နျိုငင်ံတငွ် တရ ်းစရီငဖ်ရ်းမဏ္ျိြုင်လည််း ဆက်လက်မလည်ပတဖ်တ  ပါ။ မတရ ်းအ ဏ လုစစ်အုပ်စု 

အဖနမေင ် ၎င််းတျိုို့အ ်းဆနိ်ု့ကျင်သမူျ ်းကျိ ု ကျယ်မပနိ်ု့ဖသ  ေျိနှျိပ်မှုအစီအစဉ်မျ ်း အတကွ် မပစမ်ှုဆျိုင်ရ  

ဥပဖဒမျ ်း၊ တရ ်းဖရ်းအေွ ွေ့အစည််းမျ ်းနငှ ် အကျဉ််းဖ  င်မျ ်းကျိ အသုံ်းချဖန ကသည်။ အကျဉ််းဖ  င်မျ ်း 

အတငွ််း “နျိုင်ငဖံရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်း ရှျိဖနသဖရွွေ့ အမျ ျိြု်းသ ်းမပနလ်ည်သင ်မမတ်ဖရ်း မမေစ်နျိငု်” ဟု AAPP က 

အစဉ်မမပတ် ခယံူ  ်းပါသည်။ ေက်ဒရယ် ဒီမျိကုဖရစသီျိုို့ ဖလျှ က်လှမ််းရ တွင် နျိငု်ငဖံရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်း 
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အ ်းလုံ်းကျိ ု ချွင််းချက်မရှျိ ချက်ချင််း လွှတဖ်ပ်းရန ်လျိုအပ်သည်။  ျိုို့ဖ က င ် အ ကမ််းေက်စစအ်ုပ်စု တရ ်းဝင်မှု 

ကျိ မည်သည ်နည််းနှင ်မျှမဖပ်းဘ  မမနမ် နျိုင်ငတံငွ် ဒမီျိုကဖရစီနည််းလမ််းအရ ဖရ်ွးဖက က်တင်ဖမမ က် 

ခံခ  ရသည  ် နျိုငင်ဖံတ ်၏ အတျိငု်ပင်ခံပုဂ္ဂျိြုလ် ဖဒေါ်ဖအ င်ဆန််းစု ကည်နငှ ် သမမတဦ်းဝင််းမမင တ်ျိုို့အပါအဝင်  

နျိုင်ငဖံရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းအ ်းလုံ်းကျို လွှတဖ်ပ်းဖရ်း အ ကမ််းေက်စစအ်ုပ်စုအဖပေါ် လုံဖလ က် ျိဖရ ကဖ်သ  

ေျိအ ်းဖပ်းပါရန ်နျိုငင်ံတက  အသျိုင််းအဝျိငု််းအ ်း မျိမျိတျိုို့အဖနမေင ်  ပ်မံ၍ တျိုကတ်ွန််းလျိကုပ်ါသည်။ 

န ိုင်ငရံ  ေးအကျဉ်ေးသ ေးမျ ေးကညူီ ရ   င ရ်    က်ရ  ေးအသင်ေး 


