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အြိိုင်ေး (၁) 

 

၁ - က) အကျဉ်ေးချျုြ ်

 

မြန်ြာန ိုင်ငံသည် သဘာဝသယံဇာတ၊ ြတူက ွဲမ ာြားြှုြ ာြားနှင့်် ယဉ်ကက ြားြှုြ ာြား ကက ယဝ်သည့််န ိုင်ငံမြစ်သည်။ န ိုင်ငံသာြားတ ိုို့၏ 

အမြင်သစ်ြ ာြား၊ ခိုခံတ န်ြားလှန်န ိုင်စ ြ်ြားနှင့်် ရွဲစ ြ်ြားသတတ တ ိုို့သည် မြန်ြာန ိုင်ငံ၏ ကက ြားြာြားကသာအင်အာြားြ ာြားမြစ်သည်။ ၎င်ြားအ 

မ င ် မြန်ြာန ိုင်ငံသည် ဆယ်စိုနှစ်က ေါင်ြားြ ာြားစ ာ မြစ်  ာြားလာခွဲ့်သည့်် မ ည်တ င်ြားစစ်၏ စစ်တလင်ြားလည်ြား မြစ်ကနမ န်သည်။ 

မ ည်တ င်ြားစစ်တ င် မြစ်  ာြားခွဲ့်ကသာ ရက်စက်ြှုြ ာြားနှင့်် ဆံိုြားရံှုြားခွဲ့်ရကသာ အသက်အ ိုြားအ ြ်ြ ာြားအတ က်ြူ အြ ွဲွဲ့အစည်ြားတစ်ခို 

တ င်သာ အဓ ကတာဝန်ရှ ကနသည်။ စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့သည် န ိုင်ငံသာြားြ ာြားအက ေါ် ဆ ိုြားဝေါြားလ န်ြားကသာရာဇဝတ်ြှုြ ာြားက ို က  ြားလ န် 

ကနပ  ြား ၎င်ြားက  ြားလ န်ြှုြ ာြားအတ က် အမ စ်က ြားခံရြှုြှလည်ြား ကာလကကာရှည်စ ာ လ တ်ကမြာက်ကနသည်။ 

 

သြ ိုင်ြားက ိုမ န်ကကည့််ြည်ဆ ို ေါက စစ်အို ်စိုတ ိုို့သည် ကနောက်ကကကာင်ြားမ န်လှည့််ရန်နှင့်် မ ည်သူလူထို၊ တက်ကက လှု ်ရှာြားသူ 

ြ ာြားနှင့်် န ိုင်ငံတကာအသ ိုင်ြားအဝ ိုင်ြားြ ာြားနှင့်် ူြားက ေါင်ြားပ  ြား ပင ြ်ြားခ ြ်ြားကရြားမ န်လည်ကြာ်ကဆာင်ရန် အခ င့််အကရြားြ ာြားစ ာ ရရှ ခွဲ့် 

သည်။ သ ိုို့ကသာ်လည်ြား စစအ်ို ်စိုတ ိုို့အကနမြင့်် အာဏာနှင့််က ိုယ်က   ြားစ ြား  ာြားကနောက်က ိုသာ လ ိုက်ခွဲ့်ပ  ြား မ ည်သူအတ က် 
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ကက ယဝ်ြှုနှင့်် ကအြားခ ြ်ြားတည်ပင ြ်ြှုက ို ကဆာင်ကကဉ်ြားြည့််အစာြား ၎င်ြားတ ိုို့အင်အာြားကက ြားထ ာြားရန်နှင့်် လ ိုအင်မ ည့််ဝရန်အတ က် 

က ိုသာ တစ ိုက်ြတ်ြတ်လို ်ကဆာင်လာခွဲ့်သည်။ 

 

၂၀၂၁ ကြကြာ်ဝေါရ လ (၁) ရက်ကနို့တ င် ကနောက်ထ ်တစ်ကက ြ်အာဏာသ ြ်ြားခွဲ့်ပ  ြား စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့သည် န ိုင်ငံကရြားမ ဿနောက ို 

န ိုင်ငံကရြားနည်ြားမြင့်် ကမြရှင်ြားြည်ြဟိုတ်ကကကာင်ြား၊ ပင ြ်ြားခ ြ်ြားကရြားက ို အြှန်တကယ်လ ိုလာြားသည်ြဟိုတ်ကကကာင်ြား၊ လ တ်လ ် 

ပ  ြားတရာြားြျှတကသာ ကရ ြားကကာက်  ွဲရလဒ်က ို လက်ခံြည်ြဟိုတ်ကကကာင်ြားက ို အဆ ို ေါအာဏာသ ြ်ြားြှုက သက်ကသခံကန 

သည်။ အာဏာသ ြ်ြားရသည့််အကကကာင်ြားရင်ြားြှာလည်ြား စ စ ် အုပ်စ ုတ ိုု့၏ဆင်ကမခဆင်လက်ြှလ ွဲ၍ တ က ကသခ ာသည့်် သက် 

ကသအကထာက်အထာြားြရှ ကခ ။ ကရ ြားကကာက်  ွဲလို ်ထံိုြားလို ်နည်ြားနှင့်် ဒ ြ ိုကကရစ ၏အကမခခံ စည်ြားြ ဉ်ြားြ ာြားနှင့်် ကသ ြယ်ကာ 

မ ည်သူလူထို၏ လ တ်လ ်ပ  ြားြျှတကသာ သကဘာထာြားဆနဒြ ာြားက ို အကကြ်ြားြက်လိုယူခွဲ့်မခင်ြား မြစ်သည်။ အြ   ြားသာြား 

ဒ ြ ိုကကရစ အြ ွဲွဲ့ခ   ် ေါတ ၏ ကသာင်ပ   ကြ်ြားပ   အန ိုင်ရြှုက ို မငင်ြား ယ်မခင်ြားကကကာင့်် ြတည်ပင ြ်ြှုနှင့််  ရြ်ြား တာမြစ်ြှုြ ာြား 

ကလ ွဲ၍ ြည်သည့််အရာြှ ြရရှ ခွဲ့်ကခ ။ 

 

တ ိုက်  ွဲြ ာြား  ိုြ ိုြ ာြားမ ာြားဆ ိုြားရ ာြားလာပ  ြား စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့က န ိုင်ငံအနှံို့ စစ်ြ က်နှောြ င့််ကနရသည်။ အကကြ်ြားြက်ြှုြ ာြား အရ ် 

ကလြားြ က်နှော မြစ်  ာြားကနပ  ြား ကကလြားသူငယ်ြ ာြား၊ အြ   ြားသြ ြားနှင့်် ြ န်ြားကကလြားငယ်ြ ာြား၊ အမခာြားနည်ြားမြင့်် သန်စ ြ်ြားသူြ ာြားနှင့်် 

သက်ကက ြားရ ယ်အ ိုြ ာြား ေါြက န် စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့၏အကကြ်ြားြက်ြှုဒဏ်က ို ခံစာြားကနရသည်။ စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့၏ စစ်ဆင်ြှုြ ာြား 

ကကကာင့်် လ ူ(၁) သန်ြားန ြား ေါြား ထ က်ကမ ြားတ ြ်ြားကရှာင်ကနရပ  ြား လူသာြားခ င်စာနောကထာက်ထာြားြှု အကူအည ြ ာြားက ိုလည်ြား ြက ြား 

အ ်န ိုင်သမြင့်် အ စ်ြွဲ့်မ ည်သူတ ိုို့၏ အသက်ရှင်ကနထ ိုင်ြှုသည် ပခ ြ်ြားကမခာက်ခံကနရသည်။ 

 

ကင ကကကြားကြာင်ြား  ာလာပ  ြားဆန်နှင့်် စက်သံိုြားဆ အ ေါအဝင် အကမခခံစာြားကသာက်ကိုန်ြ ာြား၏ က ြားနှုန်ြားြ ာြားသည် ထင်ြှတ် 

ြထာြားသည့််အကမခအကနအထ  မြင့််တက်လာခွဲ့်သည်။  ညာကရြားစနစ်လည်ြား   က်စ ြားခွဲ့်ရပ  ြား စစ်ြှန်ကသာ ဒ ြ ိုကကရစ စနစ်သ ိုို့ 

သ ာြားရာလြ်ြားသည်လည်ြား အြ က်စ ြားခံခွဲ့်ရသည်။ လူငယ်ြ ာြားသည် ၎င်ြားတ ိုို့၏ကလ့်လာသင်ယူကနြှုြ ာြားက ို စ န်ို့ စ်ကာ 

န ိုင်ငံရ ်မခာြားသ ိုို့ ထ က်ခ ာန ိုင်ရန် အသည်ြားအသန်ကက  ြားစာြားကနသည်။ 

 

စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့က   ိုြ ိုကကြ်ြားကက တ်လာသည့််နှင့််အြျှ ခိုခံတ န်ြားလှန်ြှုြ ာြားကလည်ြား  ံိုသဏ္ဍာန်ကမ ာင်ြားလွဲလာပ  ြား စ စ ်အုပ် စ ု 

တ ုို့၏ ရက်စက်ကကြ်ြားကက တြ်ှုက ို တ န်ြားလှန်န ိုင်ရန် နည်ြားလြ်ြားက ေါင်ြားစံို အသံိုြားမ  လာသည်။ အာဏာသ ြ်ြားပ  ြားပ  ြားခ င်ြား စစ်အာ 

ဏာရှင် လက်ကအာက်တ င် အြှုြထြ်ြားမခင်ြားလှု ်ရှာြားြှု (Civil Disobedience Movement – CDM) က ေါ်က ေါက်လာခွဲ့်မခင်ြားက 

၂၀၂၀ ကရ ြားကကာက်  ွဲရလဒ်က ို လက်ြခံသည့််စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့၏ ြ က်လ ိုြ က်စ ြားမ  လို ်ြှုက ို မ ည်သူြ ာြားကလံိုြားဝလက်ြ 

ခံကကကာင်ြား ကြာ်မ ကနသည်။  ကထာင်ကသာင်ြားြ ာြားစ ာကသာ ဆရာဆရာြ ာြား၊ အင်ဂ င်န ယာြ ာြား၊ သူနောမ  နှင့်် ဆရာဝန်ြ ာြားနှင့်် 

အမခာြားကသာ ညာရှင်ြ ာြားက ကခေါက်ရ ိုြားက   ြား စစ်အာဏာရှင်ကအာက်တ င် ဆက်လက်အလို ်လို ်ရန် မငင်ြားဆန်ခွဲ့်ပ  ြား 
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၎င်ြားတ ိုို့လို ်ငန်ြားခ င်က ို ခ က်ခ င်ြားစ န်ို့ခ ာခွဲ့်သည်။ အဆ ို ေါ  CDM လှု ်ရှာြားြှုသည် ကြဘာကက ာ်ခွဲ့်ပ  ြား ၂၀၂၁ ြတ်လတ င် ကြဘာ့် 

ပင ြ်ြားခ ြ်ြားကရြားန ိုဗယ်ဆို အတ က် င် အြည်စာရင်ြားတင်သ င်ြားမခင်ြား ခံခွဲ့်ရ သည်။1 

 

အာဏာသ ြ်ြားပ  ြားကနောက်  ိုင်ြားတ င် မ ည်ကထာင်စိုလွှတ်ကတာ်က ိုယ်စာြားမ  ကကာ်ြတ  (the Committee Representing 

Pyidaungsu Hluttaw – CRPH) က ို ြ ွဲွဲ့စည်ြားခွဲ့်သည်။ အဆ ို ေါကကာ်ြတ တ င် မြ တ်ခ ခံ အြ   ြားသာြားဒ ြ ိုကကရစ  အြ ွဲွဲ့ခ   ် 

က ိုယ်စာြားလှယ်ြ ာြားနှင့်် လွှတ်ကတာ်အြတ်ြ ာြား ေါဝင်သည်။ ကကာ်ြတ တ င် မ ည်သူူ့လွှတ်ကတာ်နှင့်် အြ   ြားသာြား လွှတ်ကတာ်ြှ 

က ိုယ်စာြားလှယ်စိုစိုက ေါင်ြား (၁၇) ဦြား  ေါဝင်သည်။ ကကာ်ြတ သည် ရန် ံိုကင  ရှာကြ မခင်ြားနှင့်် စစ်အာဏာြ ဆန်သူ ဝန်ထြ်ြားနှင့်် 

၎င်ြားတ ိုို့၏အြ ွဲွဲ့ြ ာြားက ို ကထာက် ံ့်မခင်ြားတ ိုို့မြင့်် ဒ ြ ိုကကရစ လှု ်ရှာြားြှုက ို  ံ့်  ိုြားရာတ င် အကရြား ေါသည့််အခန်ြားကဏ္ဍြှ  ေါဝင်ခွဲ့် 

သည်။ 

 

အာဏာလိုစ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့က ြည်သ ိုို့ င် ကမ ာဆ ိုကနကစကာြူ မြန်ြာန ိုင်ငံ၏ စစ်ြှန်ကသာအစ ိုြားရသည် မ ည်ကထာင်စို 

လွှတ်ကတာ်က ိုယ်စာြားမ  ကကာ်ြတ က ြ ွဲွဲ့စည်ြားလ ိုက်သည့်် အြ   ြားသာြားည ည တ်ကရြားအစ ိုြားရ (the National Unity Govern- 

ment – NUG)  င ် မြစ်သည်။ အြ   ြားသာြားည ည တ်ကရြားအစ ိုြားရက ကရ ြားကကာက်တင်ကမြ ာက်ပ  ြား တာဝန်က ြားအ ်လ ိုက်သည့်် 

ယာယ သြမတ ဒူြားဝေါြားလရှ ြားသည် စစ်အာဏာရှင်စနစ်က ို တစ်စစ ပြ  ခ ွဲြ က်စ ြားပ  ြား မြန်ြာန ိုင်ငံတ င် လ တ်လ ်ြျှတသည့််မ ည် 

ကထာင်စိုတစ်ခို က ေါ်က ေါက်လာရန် အဓ ကထာြားလို ်ကဆာင်ကနသည်။  အြ   ြားသာြားည ည တ်ကရြား အစ ိုြားရက ို အစ ိုြားရဌာနကက ြား 

(၅) ခိုနှင့်် ဝန်ကက ြား ဌာန (၁၇) ခိုမြင့်် ြ ွဲွဲ့စည်ြားထာြားပ  ြား မ ည်သူလူထိုက ို ကထာက် ံ့်ကူည မခင်ြားနှင့်် လူူ့မြစ်တည်ြှုက ို ဆန်ို့က င် 

သည့်် ရာဇဝတ်ြှု က  ြားလ န်ကနသည့််စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့က ို န ိုင်ငံတကာတ င် အကရြားယူန ိုင်ရန်အတ က် သက်ကသအကထာက် 

အထာြားြ ာြား စိုကဆာင်ြားမခင်ြား ြ ာြားက ို လို ်ကဆာင်ကနသည်။ 

 

၂၀၂၁ စက်တင်ဘာလ (၇) ရက်ကနို့တ င် ခိုခံကတာ်လှန်စစ် စတင်ကကကာင်ြား  အြ   ြားသာြားည ည တ်ကရြားအစ ိုြားရက တရာြားဝင် 

ကကကညာခွဲ့်သည်။2 People Defense Forces (PDF) ဟိုကခေါ်သည့်် မ ည်သူူ့ကာက ယ်ကရြားတ ်ြ ွဲွဲ့ြ ာြားက ို ြ ွဲွဲ့စည်ြားပ  ြား အင်ြား 

အာြားတ ိုြား  ာြားလာကအာင် လို ်ကဆာင်ခွဲ့်သည်။ အခ   ွဲ့ကသာမ ည်သူူ့ကာက ယက်ရြားတ ်ြ ွဲွဲ့ြ ာြားက ို စစ်အာဏာရှင်က ိုဆန်ို့က င် 

ကနသူြ ာြားမြစ်သည့်် တ ိုင်ြားရင်ြားသာြားလက်နက်က ိုင်တ ်ြ ွဲွဲ့ြ ာြားက ကလ့်က င့််သင်ကကာြားက ြားခွဲ့်သည်။   ကတ ကမြမ င် အကမခ 

အကနတ င် လူူ့အခ င့််အကရြားက ို ကာက ယရ်န်နှင့်် အာဏာြ ဆန်ခွဲ့် သည့််အစ ိုြားရ ဝန်ထြ်ြားြ ာြားက ို ကာက ယရ်န်နှင့်် ခ ိုလံှုစရာ 

က ြားအ ်ရန် တ ိုင်ြားရင်ြားသာြားလက်နက်က ိုင်တ ်ြ ွဲွဲ့ြ ာြားက အဓ ကလို ် ကဆာင်က ြားကနသည်။ ကနရ ်စ န်ို့ခ ာထ က်ကမ ြားကနရသူ 

ြ ာြားက ို အစာြားအကသာက်နှင့်် ကဆြားဝေါြားြ ာြား ကထာက် ံ့်ကူည  န ိုင်ရန်အတ က်လည်ြား  တ ိုင်ြားရင်ြားသာြားလက်နက်က ိုင်တ ်ြ ွဲွဲ့ြ ာြား 

က အရ ်ဘက်အြ ွဲွဲ့အစည်ြားြ ာြားနှင့်် န ြားန ြားက ်က ်  ူြားက ေါင်ြားလို ်က ိုင်ကနသည်။ 

 

1 “CDM nominated for Nobel Peace Prize,” Frontier Myanmar, 27 March 2021 

2 “Myanmar's Shadow Government Announces 'Defensive War,’  Voice of America, 8 September 2021 

https://www.frontiermyanmar.net/en/cdm-nominated-for-nobel-peace-prize/
https://www.voanews.com/a/east-asia-pacific_myanmars-shadow-government-announces-defensive-war/6219380.html


 

 
 9 

 

စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့က ဒ ြ ိုကကရစ စနစ်က ို မငင်ြားဆန်လ ိုက်သမြင့်် ကထာင်က ေါင်ြားြ ာြားစ ာကသာ မ ည်သူြ ာြားသည် ကနရ ်စ န်ို့ခ ာထ က် 

ကမ ြား ကနရပ  ြား အြ ာြားအမ ာြားြှာ  ိုန်ြားကအာင်ြားကနရသည်။ ၎င်ြားတ ိုို့သည် ၎င်ြားတ ိုို့၏အသက်အနတရာယ်အတ က် သာြက ြ သာြား 

စိုဝင ် ြ ာြား၏အသက်အနတရာယ်အတ က် ေါ စ ိုြားရ ြ် ူ န်ကနရသည်။ တင်ြားြာြှုြ ာြားက ဆက်လက် မြင့််တက်ကန ဆွဲမြစ်ပ  ြား 

အမ စ်ြွဲ့်မ ည်သူြ ာြားအက ေါ် အကကြ်ြားြက်ရက်စက်ြှုြ ာြားက ိုလည်ြား စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့က ရ ်တန်ို့မခင်ြား အရှ န်ကလျှာ့်ခ မခင်ြားအလ င်ြား 

ြရှ ကသြားက ။ စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့သည် အမ စ်က ြားခံရမခင်ြားြှ ကင်ြားလ တ်ကနပ  ြား အစိုလ ိုက် အပ ံ လ ိုက်သတ်မြတ်မခင်ြားအထ  ေါ က  ြား 

လ န်ကနခွဲ့်ကကသည်။ 

 

ခက်ခွဲ င် န်ြားပ  ြား ရှု ်ကထ ြားြှုြ ာြားနှင့်် ြကသခ ာြှုြ ာြား မ ည့််နှက်ကနသည့််ကာလတစ်ခို မြစ်သည်။ မ စ်တင်ကဝြန် ြှုြ ာြားက ို 

သာ မ  လို ်ကနသည့်် န ိုင်ငံတကာအသ ိုင်ြားအဝ ိုင်ြားက စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့က ို ၎င်ြားတ ိုို့က  ြားလ န်ြှုြ ာြားအတ က် တာဝန်ခံလာရန် လို ် 

ကဆာင်န ိုင်စ ြ်ြား ြရှ ကခ ။ စကာြားလံိုြားြ ာြား၊ ကကကညာခ က်ြ ာြားက မြန်ြာမ ည်သူလူထိုတ ိုို့ ခံစာြားကနရသည့်် ဒိုကခြ ာြားက ို ကိုစာြား 

န ိုင်စ ြ်ြား ြရှ ကခ ။ စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့က ၎င်ြားတ ိုို့က  ြားလ န်ြှုြ ာြားအတ က် တာဝန်ခံရကအာင် လို ်ကဆာင်ရန်န ိုင်သည့်် အဆင့််ြ ာြား 

လည်ြား  ရှ ကန ေါသည်။ ၎င်ြားတ ိုို့တ င် လက်နက်ကူြားသန်ြားကရာင်ြားဝယ်ခ င့််  တ် င်မခင်ြားနှင့်် စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့က ို အမ ည်မ ည်ဆ ိုင်ရာ 

ရာဇဝတ်ြှု ခံိုရံိုြားသ ိုို့   ိုို့ကဆာင်မခင်ြားတ ိုို့  ေါဝင် ေါသည်။ 

 

မြန်ြာန ိုင်ငံ၏ လူြှုစ ြား  ာြားကရြားအကမခအကနသည် လက်ရှ တ င် အကက ်အတည်ြားအတ င်ြားသ ိုို့ က ကရာက်ကနသည်။ အထူြား 

သမြင့်် အကရှွဲ့ကတာင်  ိုင်ြားကဒသရှ  မ ည်သူြ ာြားသည် ြယ်က ဉ်ခံရြှုြ ာြား၊ ကကကာက်ရ ံွဲ့ထ တ်လန်ို့ြှုြ ာြားနှင့်် အနောဂတ်အတ က် 

ြကသခ ာြကရရာြှုြ ာြားက ို ခံစာြားကနရသည်။ တ ိုင်ြားမ ည်က  ရြ်ြား တာမြစ်ကနြှုအတ က် စ စ ်အုပ်စ ု တ ုို့တ င် တာဝန်ရှ ကနပ  ြား 

စစအ်ို ်စိုတ ိုို့၏ြတရာြားြှုြ ာြားကကကာင့်် ကနောက်ဆက်တ ွဲဆ ိုြားက   ြားြ ာြားသည်လည်ြား ကာလ ရှည်ကကာ မြစ်  ာြားကနြည် မြစ်သည်။ 
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၁-ခ) အချက်အလက်ရကောက်ခံရော ြစမ်ှတရ် သမျောေး၏ ရနောကခ်ံသမိိုင်ေး 

 

ြ န်မ ည်လူူ့အခ င့််အကရြားကြာင်ကဒြားရှင်ြားသည် မြန်ြာန ိုင်ငံအကရှွဲ့ကတာင်  ိုင်ြား ြ န်မ ည်နယ်၊ ကရင်မ ည်နယ်နှင့်် တနသသာရ  

တ ိုင်ြားတ ိုို့တ င် အကမခမ  လှု ်ရှာြားကနသည့််အြ ွဲွဲ့မြစ်သည်။ အဆ ို ေါကဒသြ ာြားတ င် စ ြံက န်ြားနှင့်် အစ အစဉ်ြ ာြားက ို နှစ်က ေါင်ြား 

ြ ာြားစ ာ ကအာင်မြင်စ ာလို ်က ိုင်န ိုင်ခွဲ့်သည်။ သ ိုို့ကသာ် စစ်အို ်စိုတ ိုို့ြှ အာဏာသ ြ်ြားြှုကကံစည်လ ိုက်ပ  ြားကနောက်  ိုင်ြား ြ န်မ ည်လူူ့ 

အခ င့််အကရြားကြာင်ကဒြားရှင်ြားသည် လံိုပခံ ကရြားဆ ိုင်ရာပခ ြ်ြားကမခာက်ြှုြ ာြားအ ေါအဝင် အခက်အခွဲြ ာြားစ ာက ို သ သ သာသာကကံ  

ကတ ွဲ့လာရသည်။ ြည်သ ိုို့  ငဆ် ိုကစကာြူ  စ်ြှတ်ထာြားကဒသြ ာြားမြစ်သည့်် ြ န်မ ည်နယ်၊ ကရငမ် ည်နယ်နှင့်် တနသသာရ  

တ ိုင်ြားကဒသကက ြားတ ိုို့တ င်မြစ်  ာြားကနသည့်် လူူ့အခ င့််အကရြားအကမခအကနြ ာြားက ို ဆက်လက်ကစာင့််ကကည့််သ ာြားြည်မြစ်သည်။ 

 

ကန်ို့သတ်ြှုြ ာြားနှင့်် စ န်ို့စာြားရြှုြ ာြား ရှ ကနလင့််ကစာြား စ စ ်အုပ်စ ု တ ုို့၏လူူ့အခ င့််အကရြားခ   ြားကြာက်ြှုြ ာြားက ို ြှတ်တြ်ြားတင် 

န ိုင်ရန် ကက  ြား ြ်ြားအာြားထိုတ်သ ာြားြည်မြစ်သည်။ ဤအစ ရင်ခံစာကရြားသာြားကနခ  န်တ င် င် ၂၀၂၁ ကြကြာ်ဝေါရ  (၁) ရက်ကနို့ 

ကနောက်  ိုင်ြား သတ်မြတ်ခံရြှု (၁၆၀) ြှု၊ ထ ခ ိုက်ဒဏ်ရာရရှ ြှု (၅၇၀) ြှုနှင့်် ြတရာြားြြ်ြားဆ ြားခ   ်ကနှောင်ထ န်ြားသ ြ်ြားခံရြှု 

(၂,၉၅၀) ြှုတ ိုို့က ို ြှတ်တြ်ြားတင်ထာြားန ိုင်ခွဲ့်ပ  မြစ်သည်။ ယခိုက န်ြားဂဏန်ြားြ ာြားသည် ြ န်မ ည်လူူ့အခ င့််အကရြားကြာင်ကဒြား 

ရှင်ြားက စိုကဆာင်ြားရရှ  သည့််အခ က်အလက်ြ ာြားအရသာမြစ်ပ  ြား အြှန်တကယ်မြစ်  ာြားခွဲ့်သည့််က န်ြားဂဏန်ြားသည် ယခိုအ 

ကရအတ က်ထက်   ိုြ ိုြ ာြား မ ာြားကနြည်မြစ်သည်။ န ိုင်ငံကရြားအက ဉ်ြားသာြားြ ာြားကူည ကစာင့််ကရှာက်ကရြားအသင်ြားကွဲ့်သ ိုို့ကသာ 

မ ည်တ င်ြားအကမခစ ိုက် လူူ့အခ င့််အကရြားအြ ွဲွဲ့ြ ာြားက ြြ်ြားဆ ြားသတ်မြတ်ခံရြှုြ ာြားနှင့်် ြြ်ြားဆ ြားခ   ်ကနှောင်ထ န်ြားသ ြ်ြားခံရသြူ ာြား 

စာရငြ်ားက ို ကနို့စဉ်ထိုတ် မ န်က ြားကနသည်။ စစ်အာဏာရှင်က ိုဆန်ို့က င်သည် ကထာင်က ေါင်ြားြ ာြားစ ာကသာ တက်ကက လှု ်ရှာြား 

သူြ ာြားလည်ြား မ ည် သ ိုို့ ထ က်ကမ ြားတ ြ်ြားကရှာင်ကနရသည်။ တက်ကက လှု ်ရှာြားသူ (၃၀,၀၀၀) ကက ာ် ကနရ ်စ န်ို့ခ ာထ က် 

ကမ ြားတ ြ်ြားကရှာင်ခွဲ့်ရပ  ြားမြစ် သည်။ 

 

န ိုင်ငံတကာအသ ိုင်ြားအဝ ိုင်ြားက စစ်အာဏာရှင်ြ ာြားအက ေါ် ထ ကရာက်သည့််အကရြားယူြှု ြမ  လို ်န ိုင်မခင်ြားက စ စ ်အုပ်စ ု တ ုို့က ို 

  ိုြ ိုအတင့််ရွဲကစပ  ြား ပင ြ်ြားခ ြ်ြားကရြားနှင့်် တည်ပင ြ်ြှုက ို ဆက်လက်လိုယြူ က်စ ြားကနဦြားြည်မြစ်သည်။ ြ န်မ ည်လူူ့အခ င့််အကရြား 

ကြာင်ကဒြားရှင်ြားက ကကာက်ခံရရှ ကသာ အခ က်အလက်ြ ာြားအရ ကာက ယြ်ှုနှင့်် ခ ိုလံှုြှုရရှ ရန်အတ က် ရ ာသူရ ာသာြားြ ာြား၏ 

ကနရ ်စ န်ို့ခ ာတ ြ်ြားကရှာင်ရြှုသည် တစ်ကနို့တစ်မခာြားအကရအတ က်ြ ာြားမ ာြားလာသည်။ စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့၏နယ်ကမြရှင်ြားလင်ြားမခင်ြား၊ 

ကသ ြားခ ွဲအို ်ခ   ်မခင်ြားနှင့်် မြတ်ကလြားမြတ်အစ အစဉ်ြ ာြားကကကာင့်် ထ ိုသ ိုို့မြစ်  ာြားကနရမခငြ်ား မြစ်သည်။ 
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အာဏာသ ြ်ြားပ  ြားကသာ်လည်ြား စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့က တည်ပင ြ်ြှုက ို ြထ န်ြားသ ြ်ြားန ိုင်သည့််အမ င် တရာြားဥ ကဒစ ိုြားြ ိုြားြှုက ို ေါ 

  က်စ ြားကစခွဲ့် သည်။ အာဏာသ ြ်ြားြှုကကကာင့််  ညာကရြားစနစ်  က်စ ြားခွဲ့်ရပ  ြား ြ န်မ ည်နယ် ကရြားပြ  ွဲ့နယ်နှင့်် တနသသာရ တ ိုင်ြား 

ကရမြ ပြ  ွဲ့နယ်ြှ လူငယ်လူရ ယ် (၄၀) ရာခ ိုင်နှုန်ြားြှာ ြူြားယစ်သာြားကကာင် မြစ်ကနရသည်။ ဘ န်ြားစာရ က်သံိုြားစ ွဲြှုသည် အမြင့်် 

ဆံိုြားမြစ်လာခွဲ့်ပ  ြား WY ကဆြားမ ာြားသည် ဒိုတ ယအမြင့််ဆံိုြား သံိုြားစ ွဲြှုမြစ်လာသည်။ ြ န်မ ည်နယ်ရွဲတ ်ြ ွဲွဲ့၏ထိုတ် မ န်ခ က်အရ 

၂၀၁၉ ခိုနှစ်တ င် ြူြားယစ်ကဆြားသံိုြားစ ွဲြ   (၄၀၆) ြှုသာ ရှ ခွဲ့်ကသာ်လည်ြား ၂၀၂၀ တ င်ြူ နှစ်ဆကက ာ်မြင့််တက်ကာ (၈၄၄) ြှုအထ  

ရှ လာခွဲ့်သည်။ 

 

ြ န်မ ည်လူူ့အခ င့််အကရြားကြာင်ကဒြားရှင်ြား၏  စ်ြှတ်ဧရ ယာြ ာြားအာြားလံိုြားတ င် တ ိုက်  ွဲြ ာြားမြစ်  ာြားကနပ  ြား ကဒသခံမ ည်သူ 

ြ ာြားက ို ကနရ ်စ န်ို့ခ ာတ ြ်ြားကရှာင်ြှု မြစ်ကစသည်။ ကဒသခံမ ည်သူ အနည်ြားဆံိုြား (၃၀,၀၀၀) ခန်ို့သည် ကနရ ်စ န်ို့ခ ာရမခငြ်ား၊ 

ြတရာြားြြ်ြားဆ ြားထ န်ြားသ ြ်ြားခံရမခင်ြားက ို ကကံ ကတ ွဲ့ခွဲ့်ရပ  ြား တစ်ခ   ွဲ့ြှာ သတင်ြားအစအနြကကာြားန ိုင်ကအာင် င် က  ာက်ဆံိုြားကန 

သည်။ အရာအာြားလံိုြားသည် ြဆံိုြားန ိုင်ကသာ ြကသခ ာြကရရာြှုအတ င်ြား သက်ဆင်ြားက ကရာက်ကနသည်။ 

 

ကရငမ် ည်နယ်တ င် တ ိုက်  ွဲြ ာြားက ကဒသခံမ ည်သူကထာင်က ေါင်ြားြ ာြားစ ာက ို တစ်မခာြားမ ည်နယ်သ ိုို့ြဟိုတ် ထိုိ င်ြားန ိုင်ငံသ ိုို့ 

ထ က်ကမ ြားတ ြ်ြားကရှာင်ကစခွဲ့်သည်။ ထ ိုင်ြားအစ ိုြားရကလည်ြား လူသာြားခ င်ြားစာနောကထာက်ထာြားြှုအကူအည က ြားအ ်ရန်   က် 

က က်ကနသည်။ ကသာင်ြားရင်ြားမြစ်ကြ်ြားနံကဘြားတစ်ကလျှာက် ကဆာက်လို ်ထာြားသည့်် ယာယ တွဲြ ာြားသည်လည်ြား ြ ိုြားသည်ြား 

ထန်ြှုကကကာင့်် အလ ယ်တကူ င်  က်စ ြားခွဲ့်ရသည်။ သန်ို့ရှင်ြားကသာကသာက်သံိုြားကရ ြရရှ ြှု၊ အစာြားအကသာက်ြလံိုကလာက်ြှု 

တ ိုို့ကကကာင့်် ကကလြားသူငယ်နှင့်် သက်ကက ြားရ ယ်အ ိုတ ိုို့က ို ကရာဂေါြ ာြားမြစ်  ာြားကစသည်။ မ ည်သူြ ာြားသာြက လူူ့အခ င့််အကရြား 

ကာက ယက်စာင့််ကရှာင့််သူြ ာြား င် ကာက ယြ်ှုနှင့်် လံိုပခံ ြှုက ို ြရရှ ကကကခ ။ စစ်အာဏာရှင်ြ ာြားက ကြ ြားမြ ထာြားသည့်် ထ ိုင်ြား 

မြန်ြာသတင်ြားက ြားြ ာြားက ထ ိုင်ြား-မြန်ြာနယ်စ ်တစ်ကလျှာက်ရှ  တက်ကက လှု ်ရှာြားသူြ ာြားက ို လ ိုက်လံကခ ာင်ြားကမြာင်ြားကန 

သည်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်က ိုဆန်ို့က င်သည့်် တက်ကက လှု ်ရှာြားသူြ ာြား ြြ်ြားဆ ြားခံရ ေါက စစ်ကကကာကရြားစခန်ြားတ င် မ ငြ်ားထန် 

စ ာ နှ  ်စက်ကြြားမြန်ြားခံရကကကာင်ြား  မ ည်တ င်ြားမ ည် လူူ့အခ င့််အကရြားအြ ွဲွဲ့ြ ာြားက ကမ ာသည်။3 

 

စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့က ကထာက် ံ့်က ြားထာြားသည့််    ကစာထ ြားဆ ိုသည့််အြ ွဲွဲ့ြ ာြားက အ စ်ြွဲ့်မ ည်သူတ ိုို့က ို ပခ ြ်ြားကမခာက်ပ  ြား အကကြ်ြား 

ြက်ကနြှုြ ာြားက ို တနသသာရ တ ိုင်ြားရှ  ကဒသခံမ ည်သူြ ာြားက ကကံ ကတ ွဲ့ကနရသည်။ ကနအ ြ်ြ ာြား လိုယက်ြ က်စ ြားခံရမခင်ြား၊ 

ြ ြားရ ှုွဲ့ခံရမခင်ြားနှင့်် ဥ ကဒြွဲ့်ခ  တ်  တ်ခံရမခင်ြားြ ာြား မြစ်  ာြားကနသည်။ ြ န်မ ည်လူူ့အခ င့််အကရြားကြာင်ြားကဒြားရှင်ြားက ၂၀၂၀ ဩဂိုတ် 

လတ င် ထိုတ်ကဝခွဲ့်သည့်် "The Rise of Pro-Junta Militias in Southeastern Burma” အစ ရင်ခံစာအရ    ကစာထ ြားအ 

ြ ွဲွဲ့ြ ာြား၏ အကကြ်ြားြက်ြှုက ို ကဒသခံမ ည်သူ (၂၉) ဦြား ကကံ ကတ ွဲ့ခွဲ့်ရကကကာင်ြား သ ရသည်။4 အြ ာြားစိုြှာ ထာြားဝယ်ပြ  ွဲ့နယ်ြှ 

 

3“Myanmar junta critics struggle to survive as Thai security increases,” Southeast Asia Globe, 9 September 2022 

4 "The Rise of Pro-Junta Militias in Southeastern Burma," The Human Rights Foundation of Monland, 3 August 2022 

https://southeastasiaglobe.com/myanmar-junta-critics-struggle-to-survive-as-thai-security-increases/
https://rehmonnya.org/reports/RiseofMilitiasSEBurmaHURFOM.pdf
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မြစ်ပ  ြား လူငယ်ြ ာြားမြစ်သည်။ ကကံ ရာက  ြ်ြား အကကြ်ြားြက်ြှုြ ာြား ရှ သကွဲ့်သ ိုို့ လူူ့အခ င့််အကရြားကာက ယက်စာင့််ကရှာက်သူ 

ြ ာြားက ို  စ်ြှတ်ထာြားတ ိုက်ခ ိုက်သည့်် အကကြ်ြားြက်ြှုြ ာြားလည်ြား ရှ ခွဲ့်သည်။ အကမခအကနြှာ စ ိုြားရ ြ်ြ ယ်ရာ င် မြစ်သည်။ 

 

စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့က ကက ာကထာက်ကနောက်ခံက ြားထာြားသည့််    ကစာထ ြားနှင့်် စ န်ရွဲကသ ြားကသာက်အြ ွဲွဲ့ (၂) ြ ွဲွဲ့သည် တနသသာရ တ ိုင်ြား 

ကရမြ ပြ  ွဲ့နယ်ရှ  ကက ြားရ ာအကတာ်ြ ာြားြ ာြားတ င် ကနအ ြ်ြ ာြား ြ က်စ ြားမခင်ြား၊ ရ ာသူရ ာသာြားြ ာြားက ို နှ  ်စက်မခင်ြားနှင့်် ဗံိုြားကထာင် 

မခင်ြားြ ာြား မ  လို ်ရာတ င် ကဒသအာဏာ  ိုင်ြ ာြားနှင့်် င်  ူြားက ေါင်ြားလို ်ကဆာင်ခွဲ့်သည်က ို ကတ ွဲ့ရသည်။ 

 

၂၀၂၂ ဇ န်လ (၂၁) ရက်ကနို့တ င် စစ်သာြားနှင့််    ကစာထ ြားြ ာြားက ို အမ ည့််တင်ကဆာင်လာသည့်် စစ်ကာြား (၃) စ ြားသည် ဇာဒ  

ကက ြားရ ာက ို ည (၁၁) နောရ တ င် ကရာက်ရှ လာခွဲ့်သည်။ ဧည့််စာရင်ြားလာကရာက်စစ်ကဆြားသည်ဟို ကမ ာဆ ိုကသာ်လည်ြား တံခေါြား 

ြ င့််ရန်ကနှောင့််ကနှြားကနသည့််ကနအ ြ်ြ ာြားက ို တံခေါြားြ က်ပ  ြားဝင်ကရာက်ခွဲ့်သည်။ ရ ာသူရ ာသာြားြ ာြားက ို  ေါြားရ ိုက်မခင်ြား၊ ကန်ကက ာက် 

မခင်ြားနှင့်် ကသနတ်ဒင်မြင့်် ရ ိုက်နှက်မခင်ြားြ ာြား မ  လို ်ခွဲ့်သည်။    ကစာထ ြားအြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားကလည်ြား ရ ာသာြားတစ်ဦြားက ို နံရ ိုြားက   ြား 

သည်အထ  ရ ိုက်နှက်ခွဲ့်သည်။ 

 

“ရ ောထ ကိို ည က်စစ်ကောေးရတွဝင်လောရင် အိမ်မှောမရနရ ရတော့်  ေး။ ထွက်ရပြေးရနရတယ်။ 

ထွက်ရပြေးတော မိရင်လည်ေး အရိိုက်ခံရတယ။် ဧည့််စောရငေ်းစစ်တယ်ရပြောရြမယ့်် အပြစ်မ ့်ရ ော 

သောေးရတွကိို  မ်ေးဆီေးနှိြ်စက်တောြ " ဟို ကရမြ ပြ  ွဲ့နယ်ြှ အြ   ြားသြ ြားတစ်ဦြားက ကမ ာ ေါ 

သည်။5 

 

စစ်ကဆြားကရြားဂ တ်ြ ာြား ထာြားရှ ကာ သ ာြားလာကနကကသည့််မ ည်သူြ ာြားက ို စစ်ကဆြားကြြားမြန်ြားမခင်ြား၊ ၎င်ြားတ ိုို့၏  ိုင်ဆ ိုင်ြှုြ ာြားက ို 

လိုယမူခင်ြား၊ အတင်ြားအဓြမကင ကကကြားကတာင်ြားခံမခင်ြားြ ာြားက ို စကစ်ကာင်စ တ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားက န ိုင်ငံအနံို့အမ ာြားတ င် က  ြားလ န် 

ကနသည်။ စစ်ကဆြားကရြားဂ တ်ြ ာြားတ င် ရ ်တန်ို့က ြားရန် ကနှောင့််ကနှြား  က်က က်မခင်ြားကကကာင့်် လူဒေါဇင်က ေါင်ြားြ ာြားစ ာ  စ်သတ်ခံ 

ခွဲ့်ရသည်။ 

 

စစ်အာဏာသ ြ်ြားြှုက ိုဆန်ို့က င်သူြ ာြား သ ိုို့ြဟိုတ် မ ည်သူူ့ကာက ယက်ရြားတ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြား  ိုန်ြားကအာင်ြားကနသည်ဟို သံသယ 

ရှ  ေါကလည်ြား အမ စ်ြွဲ့်မ ည်သူြ ာြားက ို ေါ တ ိုက်ခ ိုက်ရန် စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့က ဝန်ကလြားမခငြ်ားြရှ ကခ ။ စစ်သာြားြ ာြား၏ ရြ်ြားသြ်ြား စ် 

ခတ် ြှုြ ာြားကကကာင့်် မ ည်သူြ ာြားြှာ အကာအက ယ်ြွဲ့်ကာ လံိုပခံ ြှု ြရှ ကတာ့်ကခ ။ 

 

 

5 

https://rehmonnya.org/archives/7392?fbclid=IwAR07BCLs4zf45LouYjkWkeAqVCBg5dqe2f0Y_YY2m

Dsex2MSXN8DmqenuL4  

https://rehmonnya.org/archives/7392?fbclid=IwAR07BCLs4zf45LouYjkWkeAqVCBg5dqe2f0Y_YY2mDsex2MSXN8DmqenuL4
https://rehmonnya.org/archives/7392?fbclid=IwAR07BCLs4zf45LouYjkWkeAqVCBg5dqe2f0Y_YY2mDsex2MSXN8DmqenuL4
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အာဏာသ ြ်ြားြှုကကကာင့််မြစ်  ာြားလာသည့်် ြတည်ပင ြ်ြှုြ ာြားနှင့်် ြကသခ ာြှုြ ာြားကကကာင့်် မ ည်သူြ ာြားြှာ ကကကာက်အာြား  ိုကန 

ခွဲ့်ရသည်။ အကမခခံလ တ်လ ်ခ င့််အာြားလံိုြားဆံိုြားရံှုြားခွဲ့်ရပ  ြား တရာြားဥ ကဒစ ိုြားြ ိုြားြှုကင်ြားြွဲ့်သည့်် ကသနတ်ကထာက်အို ်ခ   ်ြှု 

ကအာက်သ ိုို့ အလံိုြားစံို က ကရာက်ခွဲ့်ရသည်။ 
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၁- ဂ) အစီရင်ခံစော ပြျုစိုြံို 

 

အာဏာသမ်ိ်းပပ ်းန ာက်ပိိုင််း လ ူ့အခွင်ူ့အန ်းခ ိ ်းန ာက်ခံ သ မ ာ်းကိို က ည နိိုင ် အ်တွက် ြ န်မ ည်လူူ့အခ င့််အကရြား ကြာင် 

ကဒြားရှင်ြားက လူူ့အခ င့််အကရြားနှင့်် အြ   ြားသြ ြားအခ င့််အကရြားကာက ယ်ကစာင့််ကရှာက်သူြ ာြားနှင့်် န ြားန ြားက ်က ်အလို ်လို ်ခွဲ့် 

သည်။ အဆ ို ေါတက်ကက လှု ်ရှာြားသူြ ာြားတ င် ဆရာဆရာြြ ာြား၊ က န်ြားြာကရြားဝန်ထြ်ြားြ ာြား၊ လူြှုကရြားလို ်သာြားြ ာြား၊ ကရှွဲ့ကန 

ြ ာြား၊ အြ   ြားသြ ြားြ ာြား၊ လူငယ်ြ ာြားနှင့်် ရ ်ရ ာကခေါင်ြားကဆာင်ြ ာြားအမ င် သံဃာကတာ်ြ ာြားလည်ြား  ေါဝင်သည်။ လူူ့အခ င့််အကရြား 

နှင့်် အြ   ြားသြ ြားအခ င့််အကရြားကာက ယက်စာင့််ကရှာက်သူြ ာြားသည် လူူ့အခ င့််အကရြားလို ်ငန်ြားြ ာြားအမ င် အာဏာြ  ဆန်မခင်ြား 

လှု ်ရှာြားြှုတ င်  ေါဝင်သူြ ာြားက ို ကထာက် ံ့်မခင်ြားနှင့်် စစ်ကဘြားကရှာင်ြ ာြားက ို ကူည မခင်ြားစသည့်် လို ်ငန်ြားြ ာြားက ိုလည်ြား လို ် 

ကဆာင်ခွဲ့်သည်။ 

 

၂၀၂၁ ဇ န်လြှ ၂၀၂၂ ဩဂိုတ်လအတ င်ြား ြ န်နှင့််ကရငမ် ည်နယ်နှင့်် တနသသာရ တ ိုင်ြားတ ိုို့ြှ လူူ့အခ င့််အကရြားတက်ကက  လှု ်ရှာြား 

သူ အကယာက် (၅၀) နှင့်် ကတ ွဲ့ဆံိုခွဲ့်ပ  ြား အလို ်ရံိုကဆ ြားကန ြား  ွဲ (၄) ကက ြ် မ  လို ်ကာ အာဏာသ ြ်ြားပ  ြားကနောက်  ိုင်ြား လံိုပခံ ကရြား၊ 

စ ြား  ာြားကရြားနှင့်် လူြှုကရြားအကမခအကနြ ာြားက ို ကဆ ြားကန ြားခွဲ့်သည်။ အြ ွဲွဲ့လ ိုက်ကဆ ြားကန ြားမခင်ြားြှ အခ က်အလက်ြ ာြားစ ာ ရရှ ခွဲ့်သည်။ 

၎င်ြားတ ိုို့ထံြှ ကဒသတ င်ြား  ကတ အကမခအကနြ ာြားက ို သ ရှ ခွဲ့်ရသည်။ ြ န်မ ည်လူူ့အခ င့််အကရြားကြာင်ကဒြားရှင်ြားနှင့််  ူြားက ေါင်ြားပ  ြား 

ကန ဦြားကတာ်လှန်ကရြားတ င် တစ တ်တ  ိုင်ြားအကနမြင့််  ေါဝင်ခွဲ့်သည့်် ၎င်ြားတ ိုို့အာြား လ ှုက်လ ှုက်လှွဲလှွဲ ကက ြားဇြူားတင်ရှ  ေါကကကာင်ြား 

ကြာမ် အ ် ေါသည်။ 

 

ြ န်မ ည်လူူ့အခ င့််အကရြားကြာင်ကဒြားရှင်ြားအကနမြင့်် ြ န်မ ည်နယ်၊ ကရငမ် ည်နယ်နှင့်် တနသသာရ တ ိုင်ြားတ ိုို့တ င် က င်ြားဆင်ြား 

ကစတနော့်ဝန်ထြ်ြားြ ာြားနှင့်် အပြွဲတြ်ြားသတင်ြားကထာက်ြ ာြားက ို ထာြားရှ ထာြားသကွဲ့်သ ိုို့ မြန်ြာန ိုင်ငံတစ်ခိုလံိုြားတ င်လည်ြား 

လူူ့အခ င့််အကရြားဆ ိုင်ရာက န်ရက်ြ ာြား မြန်ို့က က်ထာြားသည်။ ြ န်နှင့််ကရငမ် ည်နယ်ြ ာြားရှ  တ ိုင်ြားရင်ြားသာြားလက်နက်က ိုင်ြ ာြား 

ထ န်ြားခ   ်ရာကဒသတ င်လည်ြား အပြွဲတြ်ြားသတင်ြားကထာက် (၃) ဦြားက ို ခန်ို့အ ်ထာြားသည်။ ဤအစိုအြ ွဲွဲ့မြင့််  စ်ြှတ်ကဒသ၏ 

လူူ့အခ င့််အကရြားအကမခအကနြ ာြားက ို အန ြားက ်ကစာင့််ကကည့််ကလ့်လာကနသည်။ အာဏာသ ြ်ြားပ  ြားကနောက်  ိုင်ြား တင်ြားကက ်ြှုြ ာြား 

မ  လို ်လာသမြင့်် လူူ့အခ င့််အကရြားအကမခအကနနှင့်် တ်သက်ပ  ြား စ ိုြားရ ြ် ူ န်ြှုြ ာြား မြစ်လာကကကာင်ြား ကတ ွဲ့ရှ ရသည်။ 

 

သ ိုို့ကသာ် ကမြမ င်တ င်အလို ်လို ်ကနသူြ ာြားက ကနို့စဉ်ကကံ ကတ ွဲ့ကနရသည့်် စ န်ို့စာြားရြှုြ ာြားက ို လစ်လ  ရှုကာ လူူ့အခ င့််အကရြား 

ခ   ြားကြာက်ြှုြ ာြား ြှတ်တြ်ြားတင်မခင်ြားက ို အကကာင်ြားဆံိုြားဆက်လက်လို ်ကဆာင်ကနသည်။ မ ည်သူြ ာြား အကကကာက်တရာြား 

ကက ြားထ ာြားလာရန် စစ ်အုပစ်ုတ ုို့ကြန်တ ြားပ  ြား လူူ့အခ င့််အကရြားတက်ကက လှု ်ရှာြားသူြ ာြား၏ လံိုပခံ ကရြားက ို ပခ ြ်ြားကမခာက်ကနသည်။ 
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ြ န်မ ည်လူူ့အခ င့််အကရြားကြာင်ကဒြားရှင်ြား၏ အခ က်အလက်ြ ာြားအာြားလံိုြားသည် ကမြမ င်တ င်က င်ြားဆင်ြား အလို ်လို ်ကနသည့်် 

အြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားနှင့်် က န်ရက်ြ ာြားထံြှ ရရှ ထာြားမခင်ြားမြစ်သည်။ စစ ်အုပစ်တု ိုု့က တင်ြားကက ်ထာြားမခငြ်ားကကကာင့််  စ်ြှတ်ကဒသအာြားလံိုြား 

တ င် အခ က်အလက်ြ ာြား ကကာက်ခံစိုကဆာင်ြားရန်   ိုြ ိုခက်ခွဲလာသည်။ အခ က်အလက်ြ ာြား ရရှ န ိုင်ရန်အတ က်အြ ွဲွဲ့ဝင် 

ြ ာြားအာြားလံိုြားအကနမြင့်် စ န်ို့စာြားြှုြ ာြား မ  လို ်ခွဲ့်ရသည်။ 

 

စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က အြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားက ို ကမခရာြခံြ န ိုင်ရန် တ ိုက်ရ ိုက်ြတ်ရှုရန်ြမြစ်န ိုင်သည့်် စကာြားဝှက်နည်ြား ညာက ို အသံိုြားမ  ပ  ြား 

ဆက်သ ယ်လို ်ကဆာင်ခွဲ့်သည်။ စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က လူူ့အခ င့််အကရြားအတ က်အလို ်လို ်ကနသူြ ာြားက ို ပခ ြ်ြားကမခာက်မခင်ြား၊ နှ  ် 

စက်မခင်ြားြ ာြား မ  လို ်ကလ့်ရှ သည့််အမ င် ၎င်ြားတ ိုို့က ို သတင်ြားအခ က်အလက်ြျှကဝသူြ ာြားက ိုလည်ြား ပခ ြ်ြားကမခာက်တာြားမြစ် 

ကလ့်ရှ သည်။ 

 

ြ န်မ ည်သစ် ေါတ နှင့်် ကရင်အြ   ြားသာြားအစည်ြားအရံိုြားတ ိုို့ ထ န်ြားခ   ်ထာြားသည့်် လ တ်ကမြာက်နယ်ကမြတ င်ြူ လံိုပခံ စ တ်ခ စ ာ 

လို ်က ိုင်န ိုင်ကသာ် အဆ ို ေါကဒသြ ာြား၏ အမ င်ဘက်တ င်ြူ လူူ့အခ င့််အကရြားခ   ြားကြာက်ြှုြ ာြားက ို ြှတ်တြ်ြားတင်မခင်ြားနှင့်် 

သက်ကသစိုကဆာင်ြားမခင်ြားြ ာြားသည် အနတရာယ်ြ ာြားစ ာရှ သည့််လို ်ရ ် မြစ်သည်။ ညြထ က်ရအြ န်ို့ြ ာြားနှင့်် COVID-19 

ကူြားစက်ကရာဂေါဆ ိုင်ရာတာြားမြစ်ခ က်ြ ာြားက လံိုပခံ ကရြားဆ ိုင်ရာကန်ို့သတ်ခ က်ြ ာြားနှင့််အတူ သတင်ြားအခ က်အလက် 

ကကာက်ခံစိုကဆာင်ြားမခင်ြားလို ်ငန်ြားက ို ကန်ို့သတ်လ က်ရှ သည်။ 

 

သတင်ြားအခ က်အလက်ြ ာြားကကာက်ခံစိုကဆာင်ြားရာတ င် ခန်ို့ြှန်ြားထာြားသည်ထက်ြ ာြားစ ာ  ိုြ ိုကသာ အခက်အခွဲနှင့်် စ န်ကခေါ် 

ြှုြ ာြားက ို ရငဆ် ိုင်ကကံ ကတ ွဲ့ခွဲ့်ရသည်။ ြ ြ တ ိုို့၏ စ ိုြားရ ြ် ူ န်ြှုြ ာြားနှင့်် ကြျှာ်လင့််ခ က်ြ ာြားက ို ြ န်မ ည်လူူ့အခ င့််အကရြားကြာင် 

ကဒြားရှင်ြားသ ိုို့ ရွဲဝံ့်စ ာြျှကဝက ြားခွဲ့်သည့််သူြ ာြားက ို ကျွန်ို ်တ ိုို့အြ ွဲွဲ့က ကက ြားဇြူားအထူြားတင်ရှ  ေါသည်။ 

 



 

 
 16 

 
၁-ဃ) အောဏောသိမ်ေးပြီေးရနောကြ်ိိုငေ်း အရပခအရနမျောေးကိို သံိုေးသြ်ပခင်ေး 

 

အာဏာသ ြ်ြားပ  ြားကနောက်  ိုင်ြား မ ည်သူတ ိုို့၏ဥယ ာဉ်ပခံကမြြ ာြား   က်စ ြားဆံိုြားရံှုြားြှုြ ာြားလည်ြား မြစ်က ေါ်ခွဲ့်သည်။ မ န်လည်စတင် 

ခွဲ့်သည့်် ရတနောသဘာဝဓာတ်ကင ွဲ့  ိုက်လ ိုင်ြားစ ြံက န်ြားကကကာင့်် ကရမြ ကဒသခံြ ာြား၏ကနအ ြ်ြ ာြား   က်စ ြားခွဲ့်ပ  ြား ကလ ာ်ကကကြားကင  

ြ ာြားလည်ြား ြရရှ ခွဲ့်ကခ ။ ၂၀၂၂ ကြကြာ်ဝေါရ လတ င် ရတနောသဘာဝဓာတ်ကင ွဲ့  ိုက်လ ိုင်ြားစ ြံက န်ြားက တနသသာရ တ ိုင်ြား ကရမြ  

ပြ  ွဲ့နယ ်က ေါက် င်က င်ြားကက ြားရ ာတ င် ကမြတ ိုင်ြားတာြှုတစ်ခိုမ  လို ်ခွဲ့်ရာ ကနအ ြ် (၁၂) လံိုြား   က်စ ြားခွဲ့်သည်။ 

 

ရတနောသဘာဝဓာတ်ကင ွဲ့  ိုက်လ ိုင်ြားစ ြံက န်ြားက ကမြကနရာက ို ၂၀၀၂နှင့်် ၂၀၀၃ ခိုနှစ် တ်ဝန်ြားက င်က ဝယ်ယူခွဲ့်ကသာ်လည်ြား 

အသံိုြားမ  မခင်ြား ြရှ ခွဲ့်ကခ ။ ကနောက်  ိုင်ြားတ င် ကဒသခံြ ာြားက အဆ ို ေါကမြကနရာတ င် အ ြ်ကဆာက်လို ်ကနထ ိုင်ခွဲ့်သည်။ အာဏာ 

သ ြ်ြားပ  ြားကနောက်  ိုင်ြားတ င်ြှ စ ြံက န်ြားြ ာြား မ န်လည်စတင်လာခွဲ့်မခင်ြား မြစ်သည်။ ရတနောသဘာဝဓာတ်ကင ွဲ့  ိုက်လ ိုင်ြား 

စ ြံက န်ြားြှ TOTAL ကိုြပဏ က နှုတ်ထ က်ခွဲ့်မခင်ြားကကကာင့်် အဆ ို ေါစ ြံက န်ြားက ို စစအ်ုပ်စတု ိုု့နှင့််ဂ  န်ကိုြပဏ တစ်ခိုကသာ 

 ူြားက ေါင်ြား လို ်က ိုင်ကနသည်။ 

 

စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က အာဏာဆို ်က ိုင်ကရြားက ိုသာ အာရံိုစ ိုက်ကနသမြင့်် လူူ့အခ င့််အကရြားြ ာြားက ို တရစ ်ခ   ြားကြာက်ကနခွဲ့်သည်။ 

ကာလ ရှည်ကကာရ ်နောြားထာြားကိသာ ကက  ြားက ြားသတ်မြတ်ြှုက ို ေါ လို ်ကဆာင်လာသည်။ ထင်ရှာြားကသာ ဒ ြ ိုကကရစ တက်ကက  

လှု ်ရှာြားသူ (၂) ဦြားအ ေါအဝင် (၄) ဦြားက ို ကက  ြားက ြားသတ်မြတ်ြည်ဟို စစ်ကကာင်စ က ကကကညာခွဲ့်မခင်ြားနှင့်် တ်သက်ပ  ြား 

ြ န်မ ည်လူူ့အခ င့််အကရြားကြာင်ကဒြားရှင်ြားက ကအခာြားကသာအြ ွဲွဲ့အစည်ြား (၁၉၈) ြ ွဲွဲ့နှင့််အတူ ရှုတ်ခ ြှုမ  လို ်ခွဲ့်သည်။6 သ ိုို့ကသာ် 

စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က ကန်ို့က က်ရှုတ်ခ ြှုအာြားလံိုြားက ို လစ်လ  ရှုကာ ကကကညာပ  ြားတစ်လအကကာတ င် ကက  ြားက ြားက  ်ြ က်မခင်ြားက ို မ   

လို ်ခွဲ့်သည်။7 

 

မ ည်သူြ ာြားြှာ ကနို့စဉ်နှင့််အြျှ စစ ်အုပစ်ုတ ုို့၏လိုယက်မခင်ြားက ို ခံစာြားကနရသည်။ ကရငမ် ည်နယ်တ င် စစ ်အုပစ်တု ိုု့က လက်က ိုင် 

ြိုန်ြားနှင့်် ယာဉ်ြ ာြားအမ င ်ကင ကကကြားြ ာြားက ို ေါ လိုယကူနသည်။ ဘာြားအံလြ်ြားြတစ်ကလျှာက် စစ ်အုပစ်တု ိုု့က ကင်ြား ိုန်ြားခ ထာြားပ  ြား 

ကဒသခံြ ာြားနှင့်် ခရ ြားသ ာြားြ ာြားထံြှ လိုယက်ြှုြ ာြား က  ြားလ န်ကနသည်။ ယာဉ်ကြာင်ြားလ ိုင်စင်ြရှ မခင်ြားကကကာင့်် စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က 

သူ၏သာြားမြစ်သူက ို ဒဏ်ကင  (၅၀,၀၀၀) က   ် က ြားကဆာင်ကစကကကာင်ြား အြ   ြားသြ ြားတစ်ဦြားက ြ န်မ ည်လူူ့အခ င့််အကရြား 

 

6“International Community and Concerned Organizations Call For Ending Four Burmese Activists Executions,” 199 

International and Myanmar Organizations, 6 June 2022 

7“Myanmar Executes Four Men, Including Two Prominent Democracy Activists,” Washington Post, 25 July 2022 

https://progressivevoicemyanmar.org/2022/06/06/international-community-and-concerned-organizations-call-for-ending-4-burmese-activists-executions/
https://www.wsj.com/articles/myanmar-executes-four-men-including-two-prominent-democracy-activists-11658732147
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ကြာင်ကဒြားရှင်ြားက ို ကမ ာ ေါသည်။ သ ိုို့ကသာ် လ ိုင်စင်ရှ သည့််သူြ ာြား ေါ   ိုက်ဆံက ြားကနရသည်။ "ဒေါြ   ြားကတ က ကနို့တ ိုင်ြားမြစ်  က် 

ကနတွဲ့်ဟာကတ  ွဲ" ဟို ၎င်ြားအြ   ြားသြ ြားက ကမ ာ ေါသည်။ 

 

အတင်ြားအကက ်စစ်ြှုထြ်ြားကစမခင်ြားကလည်ြား  စ်ြှတ်ထာြားကဒသြ ာြားတ င် စ ိုြားရ ြ်ြ ယ်ရာမြစ်  ာြားလာသည်။ မ န်က ြားဆ ွဲပ  ြား 

အတင်ြားအကက ်စစ်ြှုထြ်ြားကစမခင်ြားြှ ကရှာင်ရှာြားန ိုင်ရန်အတ က် ထာြားဝယ်နှင့််ကရမြ ကဒသခံ (၆၀) ကက ာ် ကနရ ်စ န်ို့ခ ာထ က် 

ကမ ြားခွဲ့်ရသည်။ ကဒသအကမခစ ိုက်ကြာရဝတ ကရတ ်က ြဟိုတ်ြြှန်သည့််ြက်လံိုြားြ ာြားက ြားကာ စစ်အင်အာြားစိုကဆာင်ြားကန 

သမြင့်် ၎င်ြားတ ိုို့ြှာ  ကနရ ်သ ိုို့မ န်န ိုင်မခင်ြား ြရှ ကသြားကခ ။ 

 

ြ န်မ ည်နယ် ကြာလ်ပြ  င်ပြ  ွဲ့တ င်လည်ြား လံိုပခံ ကရြားအတ က်ဟိုဆ ိုကာ စစ ်အုပစ်တု ိုု့က အင်အာြားအြ ာြားအမ ာြား ခ ထာြားပ  ြား လံိုပခံ  

ကရြားတ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားက ခရ ြားသ ာြားမ ည်သူြ ာြားက ို ဂိုဏ်သ ကခာထ ခ ိုက်ကစသည်အထ  စစ်ကဆြားကြြားမြန်ြားြှုြ ာြား မ  လို ်ကနသည်။  

 

“သ တိို့်က ရယောကျ်ောေးရလေးရတွဆိို အဓိကထောေးစစ်ရဆေးတယ်။ အိတ်ရတ ွရကျောြိိုေးအိတ်ရတွ 

ကိို  ွင့််ခိိုင်ေးတယ်။ ဆ ဆိိုပြီေး လ ရတွကိို အပြစ်သောေးလိိုြ  ဆက်ဆံတယ။် အရြ်ဝတ်လံိုခခံျုရရေး 

ရတွြါ ချောထောေးပြီေး လ ရတွကိို ရစောင့််ကကည့််ရနတယ်" ဟို ကြာ်လပြ  င်ပြ  ွဲ့ခံတစ်ဦြားက ကမ ာ ေါ 

သည်။ 
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အာဏာသ ြ်ြားြှုက ိုဆန်ို့က င်သူြ ာြားက ြ န်မ ည်နယ်တ င် လာကရာက် ိုန်ြားခ ိုကနသည်ဟို စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က ယူဆသမြင့်် တက်ကက  

လှု ်ရှာြားသူြ ာြားနှင့်် မ ည်သူူ့ကာက ယက်ရြားတ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားက ို ြြ်ြားဆ ြားန ိုင်ရန် ကစာင့််ကကည့််ြှုနှင့်် စစ်ကဆြားြှုြ ာြားက ို   ိုြ ိုတင်ြား 

ကက ်လာသည်။8 

 

၂၀၂၂ ဧပ  လ (၂၃) ရက်ကနို့တ င် ကရငမ် ည်နယ်၌ လက်က ိုင်ြိုန်ြားနှင့်် အင်တာနက်ဆက်သ ယြ်ှုြ ာြား မြတ်ကတာက်ခံလ ိုက်ရ 

သည်။ ကရငမ် ည်နယ် ကကာအင်ြားဆ  ်ကက ြားပြ  ွဲ့နယ် တံခ န်တ ိုင်ကက ြားရ ာအန ြားတ င် ကရင်အြ   ြားသာြား လ တ်ကမြာက်ကရြားတ ်ြ 

ကတာ်နှင့်် အာဏာသ ြ်ြားစစ်အို ်တ ုို့တ ိုို့အကကာြား တ ိုက်  ွဲြ ာြား ြကကာခဏမြစ်  ာြားကနသမြင့်် ဆက်သ ယ်ြှုက န်ရက်ြ ာြားအာြားလံိုြား 

က ို မြတ်ကတာက်ထာြားမခငြ်ား မြစ်သည်။ 

 

အာဏာသ ြ်ြားပ  ြားကနောက် အကမခအကနအာြားလံိုြားသည် ြကသခ ာြကရရာြှုြ ာြားနှင့်် မ ည့််နှက်ကနသမြင့််  စ်ြှတ်ထာြားကဒသြှ 

မ ည်သူြ ာြားအာြားလံိုြားသည် စ ိုြားရ ြ်ထ တလ်န်ို့ြှုနှင့်် ရှင်သန်ကနရသည်။ ြ န်မ ည်နယ်တ င် ြ န်န ိုင်ငံကရြား ေါတ မြစ်သည့်် ြ န်ည  

ည တ်ကရြား ေါတ နှင့်် ြ န်တ ိုင်ြားရင်ြားသာြားလက်နက်က ိုင် ေါတ မြစ်သည့်် ြ န်မ ည်သစ် ေါတ တ ိုို့ နှစ်ခိုစလံိုြားက စစ်ကကာင်စ နှင့်် 

ထ ကတ ွဲ့ဆက်ဆံြှုြ ာြား မ  လို ်ကနသမြင့်် ြ န်မ ည်သူြ ာြားက စ တ်  က်ကနကကသည်။ အဆ ို ေါထ ကတ ွဲ့ဆက်ဆံြှုက ို ြ န်မ ည် 

သူအြ ာြားအမ ာြားက လူြှုက န်ရက်တ င် ကဝြန်မ စ်တင်ကနကကသည်။  

  

 

8 

https://rehmonnya.org/archives/7373?fbclid=IwAR2ulXgA4oigoRU2B_65WZPlUjInx4fzYgYz4EoQnQ

Tpp6j8C1ypjlq48so  

https://rehmonnya.org/archives/7373?fbclid=IwAR2ulXgA4oigoRU2B_65WZPlUjInx4fzYgYz4EoQnQTpp6j8C1ypjlq48so
https://rehmonnya.org/archives/7373?fbclid=IwAR2ulXgA4oigoRU2B_65WZPlUjInx4fzYgYz4EoQnQTpp6j8C1ypjlq48so
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အြိိုင်ေး (၂)  

 

၂-က) စစ်အိုြ်စိုတိို့်၏ အောဏောသိမ်ေးကကံစညမ်ှုရနောက်ြိိုငေ်း ပြည်သ မျောေး၏ လံိုခခံျုမှု 

အရပခအရနမျောေး 

 

မ ည်သူလူထို၏ဘဝသည် ခက်ခွဲကကြ်ြားတြ်ြားပ  ြား ြကသခ ာြကရရာြှုြ ာြားမြင့်် မ ည့််နှက်ကနသည်။ မ ည်သူတ ိုို့၏လံိုပခံ ြှုက ို 

အာဏာ  ိုင်တ ိုို့က ြ က်က ယမ်  ထာြားပ  ြား စစ်အာဏာရှင်စနစ်က ို စ န်ကခေါ်သတူ ိုင်ြားက ို အကကြ်ြားြက်ကနသည်။ အာဏာသ ြ်ြား 

ပ  ြားကနောက်  ိုင်ြား လူူ့အခ င့််အကရြားခ   ြားကြာက်ြှုြ ာြား ဆက်တ ိုက်မြင့််တက်လာသည်။ ြလံိုပခံ ြှုကကကာင့်် မ ည်သူြ ာြားသည် ကတာ 

ကတာင်ထွဲသ ိုို့လည်ြားကကာင်ြား န ြားစ ်ရာအ ြ်န ြားနောြားခ င်ြားန ိုင်ငံသ ိုို့လည်ြား ထ က်ကမ ြားတ ြ်ြားကရှာင်ကနရသည်။ စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က 

 စ်သတ ် ြည်က ို ကကကာက်ရ ံွဲ့၍လည်ြားကကာင်ြား၊ ကမြမြ   ်ြ ိုင်ြားအနတရာယ်ကကကာင့််လည်ြားကကာင်ြား ကနရငြ်ားရ ်ရ ာသ ိုို့ မ န်လည် 

ဝင်ကရာက် ကနထ ိုင်မခင်ြား ြမ  န ိုင်ကသြားကခ ။ 

 

ြလံိုပခံ ြှုသည် န ိုင်ငံတစ်ဝန်ြားလံိုြားတ င် မြစ်  ာြားကနသည်။ လူြှုစ ြား  ာြားကဏ္ဍအထ  ရ ိုက်ခတ်လာသည်။ အဆ ိုြားရ ာြားဆံိုြားထ ခ ိုက် 

ခံစာြားရသူြ ာြားြှာ မ ည်သူြ ာြား င် မြစ်သည်။ ကနရငြ်ားရ ်ရ ာက ို စ န်ို့ခ ာပ  ြား အ ြ်န ြားနောြားခ င်ြားန ိုင်ငံတ င် ခ ိုလံှုကနရသည့််တ ိုင် 

အခက်အခွဲက ေါင်ြား ကမြာက်မြာြားစ ာကကံ ကတ ွဲ့ကနရဆွဲ မြစ်သည်။ 
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တက်ကက လှု ်ရှာြားသူြ ာြားနှင့်် အြ   ြားသာြားဒ ြ ိုကကရစ အြ ွဲွဲ့ခ   ် ေါတ ဝင်ြ ာြားက ို စစ ်အုပစ်တု ိုု့လက်က ိုင်တိုတ်    ကစာထ ြား၊ ကသ ြား 

ကသာက်နှင့်် စ န်ရွဲကွဲ့်သ ိုို့ကသာအြ ွဲွဲ့ြ ာြားက  စ်ြှတ်ထာြားတိုိ က်ခ ိုက်ကနသည်။9 ၎င်ြားအြ ွဲွဲ့ြ ာြားက ို စစ ်အုပစ်တု ိုု့က သင်တန်ြား 

က ြားကာ လက်နက်တ ်ဆင်က ြားထာြားသည်။ ၎င်ြားတ ိုို့က စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က ိုယ်စာြား အကကြ်ြားြက်ြှုြ ာြားက ို လို ်က ိုင်က ြားကနသည်။ 

မ ည်သူလူထိုက ို သတ်မြတ်မခင်ြား၊ ထ ခ ိုက်ဒဏ်ရာရကစမခင်ြား၊ အကကြ်ြားြက်မခင်ြားြ ာြားက ို ကမ ာင်ကမ ာင်တင်ြားတင်ြား က  ြားလ န် 

ကနကကသည်။ 

 

လူူ့အခ င့််အကရြားကာက ယ်သူြ ာြားအတ က်ြူ ယခိုအကမခအကနသည် အကရြားက ေါ်အကမခအကနမြစ်သည်။စစ ်အုပစ်တု ိုု့၏ အထူြားစံို 

စြ်ြားစစ်ကဆြားကရြားအြ ွဲွဲ့က တ ိုင်ြားရင်ြားသာြားကဒသြ ာြားသ ိုို့   ိုြ ိုကရာက်ရှ လာသည်။ အာဏာသ ြ်ြားြှုက ို ဆန်ို့က င် သူြ ာြားအာြား ြတ 

ရာြားြြ်ြားဆ ြားခ   ်ကနှောင်ြ ာြား မ  လို ်ကနသည်။ လ တ်လ ်စ ာဆနဒကြာ်ထိုတြ်ှုြ ာြား မ  လို ်ရန် ြည်သ ိုို့ြျှ ြမြစ်န ိုင်ကတာ့်ကခ ။  

 

ဆနဒကြာ်ထိုတ်သူြ ာြားက ို ြ နှ ်ရန်နှင့်် ပြ  ခ င်ြားရန်အတ က် ရာဇသတ်ကက ြားဥ ကဒ အခန်ြား (က) နှင့်် (ခ) တ ိုို့က ို လက်က ိုင်တိုတ် 

သြ ယ ် အသံိုြားမ  ကနသည်။ ရာဇသတ်ကက ြားဥ ကဒ10တ င် အမငင်ြား  ာြားြ ယြ် ာြား ရှ ကနပ  ြား တစ်ခ   ွဲ့ြှာ မ ဿနော ငရ်ှ ကနသည်။ 

အာဏာြသ ြ်ြားြ အခ  န်က င် ဥ ကဒက ို အသံိုြားခ ပ  ြား လူူ့အခ င့််အကရြားလှု ်ရှာြားသူြ ာြားက ို ြ နှ  ်ခွဲ့်သည်။ အဆိုိ  ေါဥ ကဒ၏ 

၂၀၁၆ မ ငဆ်င်ခ က်တ င် အကကည်ည    က်ကစြှုက ို ထည့််သ င်ြားလာသည်။11 ရာဇသတ်ကက ြားဥ ကဒသည် ကခတ်ြြ ကတာ့် 

သည့််ဥ ကဒတစ်ခိုအမြစ် ကဝြန်ခံကနရသည်။ ၂၀၁၇ တ င် အဆ ို ေါဥ ကဒက ို မ င်ဆင်ရန် အရ ်ဘက်အြ ွဲွဲ့အစည်ြားြ ာြားက 

 

9"The Rise of Pro-Junta Militias in Southeastern Burma," The Human Rights Foundation of Monland, 3 August 2022 

10See: Myanmar Penal Code 

11Penal Code, Free Expression Myanmar, 1 January 2017 

https://rehmonnya.org/reports/RiseofMilitiasSEBurmaHURFOM.pdf
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အြ   ြားသာြားဒ ြ ိုကကရစ အြ ွဲွဲ့ခ   ်က ို တ ိုက်တ န်ြားခွဲ့်ကသာ်လည်ြား12 ထ ိုအခ  န်တ င် အဆ ို ေါတ ိုက်တ န်ြားြှုက ို ဦြားစာြားက ြားလို ် 

ကဆာင်ရြည့််အရာအမြစ် အြ ွဲွဲ့ခ   ်က ြသတြ်ှတ်ခွဲ့်ကခ ။ 

 

တရာြားစ ွဲဆ ိုခံရသည့်် တက်ကက လှု ်ရှာြားသူြ ာြားသည် စစ ်အုပစ်ုတ ုို့ထ န်ြားခ   ်သည့််တရာြားရံိုြားြ ာြားတ င် တရာြားြျှတြှုက ို ြရရှ  

ခွဲ့်ကကကခ ။ အက င့််  က်မခစာြားြှုမ ည့််နှက်ကနသည့်် တရာြားစ ရင်ကရြားစနစ်တ င် ဥ ကဒဆ ိုင်ရာရ  ိုင်ခ င့််ြ ာြား ဆံိုြားရံှုြားခွဲ့်ကကသည်။ 

နိုိ င်ငံကရြားအက ဉ်ြားသာြားြ ာြားအကနမြင့်် ကရှွဲ့ကနငှာြားရြ်ြားရန် မငင်ြား ယ်ခံခွဲ့်ရသည်။ ကရှွဲ့ကိနြ ာြားက ိုယ်တ ိုင် င် စစ ်အုပစ်ုတ ုို့၏ 

 စ်ြှတ် မြစ်လာခွဲ့်ပ  ြား ြြ်ြားဆ ြားထ န်ြားသ ြ်ြားခံရသြူ ာြား ရှ လာခွဲ့်သည်။ တရာြားဥ ကဒက ို ကာက ယက်စာင့််ကရှာက်သူြ ာြား အတ က် 

အနတရာယ်ြ ာြားလာသည်။ 

 

တရာြားစ ရင်ကရြားတစ်ခိုလံိုြားက ိုလည်ြား 

စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က ကြာင်  ိုင်စ ြားထာြားသည့်် 

သက်ကသသာဓကက ေါင်ြားြ ာြားစ ာက ို 

ြှတ်တြ်ြားမ  ထာြားသည်။ 

အာဏာသ ြ်ြားပ  ြားပ  ြားခ င်ြား 

စတင်လို ်ကဆာင်ခွဲ့်သည့်် အလို ်သည် 

ဥ ကဒြ ာြားက ို လ ိုသလ ိုမ င်ဆင်မခင်ြား 

မြစ်သည်။13 တက်ကက လှု ်ရှာြားသူြ ာြား 

၏ အြှုြ ာြားက ို အခ  န်ကကာမြင့််စ ာ 

စ ရင်သမြင့််  တရာြားစရ တ် ြ ာြား   ိုြ ို 

ကိုန်က လာသည်။ 

တရာြားရံိုြားနှင့််ကဝြားက ာသည့််ကနရာတ င် 

ကနထ ိုင်သူမြစ် ေါက ခရ ြားစရ တ် 

ြ ာြားစ ာကိုန်က သည်။ မြန်ြာန ိုင်ငံ၏ တရာြားစ ရင်ကရြားစနစ်သည် န ိုင်ငံတကာစံခ  န်စံညွှန်ြားနှင့််က ိုက်ည မခင်ြား လံိုြားတြရှ ကတာ့် 

ကခ ။ 

 

မြန်ြာန ိုင်ငံအတ င်ြားရှ  ဒ ြ ိုကကရစ တက်ကက လှု ်ရှာြားသူြ ာြားအကနမြင့်် က ေါ်က ေါ်ထင်ထင်ပခ ြ်ြားကမခာက်ခံကနရသည်။  

 

 

12“Penal Code not a priority,” says NLD Free Expression Myanmar, 1 January 2017 

13“Myanmar: Post-Coup Legal Changes Erode Human Rights,” Human Rights Watch, March 2021 

https://www.hrw.org/news/2021/03/02/myanmar-post-coup-legal-changes-erode-human-rights
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တာဝန်ယြူှု၊ တာဝန်ခံြှု ြရှ ကတာ့်သမြင့်် စစ်သာြားြ ာြားကအစ ခ ိုြားယူမခင်ြား၊ လိုယက်မခင်ြားနှင့်် ဆက်ကကကြားကတာင်ြားမခင်ြားြ ာြားက ို 

လို ်ကဆာင်လာသည်။ မ ည်သူလူထိုြှာ တစ် ူက ေါ်နှစ် ူဆင့်် အတ ဒိုကခကရာက်ကကရသည်။ ကရင်မ ည်နယ် ဘာြားအပံြ  ွဲ့တ င် 

စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က မ ည်သူလူထိုက ို ကာက ယမ်ခင်ြားြမ  လို ်သည်သာြက ၎င်ြားတ ိုို့၏လက်က ိုင်တိုတ်အြ ွဲွဲ့ြ ာြားက ို လူူ့အခ င့််အကရြား 

ခ   ြားကြာက်က  ြားလ န်ကစရန် ခ င့််မ  ထာြားသည်။ အရ ်ဝတ်လံိုပခံ ကရြားတ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားရှ သည့်် စစ်ကဆြားကရြားဂ တ်က ို မြတ် သန်ြားရန် 

အတ က် လူတစ်ဦြားလျှင် ကင က  ် (၂၀,၀၀၀) ြ ှ(၅၀,၀၀၀) အထ  က ြားကခ ခွဲ့်ရသည်ဟို ကဒသခံြ ာြားက ကမ ာသည်။ 

 

စစ်အုပ်စုတ ု ို့က ပမိ ြို့ ယ်အနတာ်မ ာ်းမ ာ်းတွင ် ပိုဒမ် (၁၄၄) ညမထွက် အမိ ် ူ့ထိုတ်ပပ လ်ိိုက်သပ င်ူ့ လံိုပခံ န ်းအနပခအန  

အ  စိို်း ိမ် ွယ်ပ စ်လာသည်။  ာဘာပခံလိုပ်သာ်းမ ာ်း ညဘက်အခ ိ တ်ွင ် ာဘာပခံသိို ူ့ မသွာ်းန ာက်အလိုပ်မလိုပ် နိိုငသ် 

ပ င်ူ့ မ ာ်းစွာအတိဒိုကခန ာက်ခ ူ့ သည်။ 

 

  

“ရာဘာခ ြံမ ာ သ ာွားနေခြေ်န ာော့လည်ွား အမ်ိမ ာကျေ်  ော့  ော့မိသာွားစုအ  က ်ြူြေ်ရခြေ် ယ"် ဟို မိုဒံိုပမိ ြို့ ယ်မှ  ာဘာပခံပိိုင ်

ရှငတ်စ်ဦ်းက နပပာသည်။ ညဘက်တွင ် ာဘာပခံသိို ူ့သွာ်းန ာက်အလိုပ်လိုပ်နိိုင ် အ်တွက် ခွင်ူ့ပပ ကဒပ်ပာ်း ရှိ   ်မိုဒံို ယ် 

ခံမ ာ်းက စစ်နကာငစ် ကိို နငနွ က်းနပ်းခ ူ့ သည်။ 

 

စစ်အုပ်စုတ ု ို့က မဆငမ်ပခင ်မ််းသမ််းပစ်သတ်မှုမ ာ်းန ကာင်ူ့ န ်းနတာငပိ်ိုင််းမှာ  ာဘာပခံလိုပ်သာ်းမ ာ်းကလည််း အသက် 

အနတ ာယ် စိို်း ိမ်န  သည်။ 
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“အလြ်ုလြ်ုနေ ေု်ွား  ိကုြ်  ခြစ်မ ာကိ ုအန ကာကဆ်ြံွုားြ ။ ကိယု်ော့အလြ်ုကလည်ွား ညဘကမ် ာ 

လြ်ုရ ာနလ။ အရင ်ေ်ုွားကန ာော့ ဘာမ မခြစ်ဘွူား။  ုက အကေု်လြံွုားက နသေ န်  ေ ော့။ 

သ ူို ော့ေ ော့ ိွုားရင ်  ကိယု်ော့ကိ ုြစ်ထည်ော့လိကုမ် ာ။  အခြစ်မ ော့ရ ာသာွားန   ြစ်သ  ်ြံနေရ ာ  ကာွား 

နေရ ာြ ။ န ကာက်နေရ ာနြါ ါ ူ့" ဟို န ်းနတာငပိ်ိုင််းမှ  ာဘာပခံလိုပ်သာ်းတစ်ဦ်းက 

နပပာ သည်။ ၂၀၂၂ စက်တငဘ်ာလ (၂၃)  က်န ူ့တွင ်န ်းနတာငပိ်ိုင််း ကနလာူ့နက ်း ွာမှ နဒ 

သခံတစ်ဦ်းကိို ညဘက်အပပငထ်ွက်သည်ဟိုဆိိုကာ စနစ်ကာငစ် က ပစ်သတ်ခ ူ့သည်။ 

 

ကက ာင်ြားဆရာဆရာြြ ာြားနှင့်် ကဆြားဘက်ဆ ိုင်ရာဝန်ထြ်ြားြ ာြားအကနမြင့်် အာဏာြ ဆန်ြှုကကကာင့်် ၎င်ြားတ ိုို့၏ဘဝနှင့်် အသက် 

ကြ ြားဝြ်ြားကက ာင်ြားအတ က် ပခ ြ်ြားကမခာက်ခံကနရသည်။ ကဆြား ညာဝန်ထြ်ြား (၅၂) ဦြား အလို ်ထိုတ်ခံရမခင်ြားနှင့််အတူ တက်ကက  

လှု ်ရှာြားသ ူ(၆) ဦြားက အနည်ြားဆံိုြားကထာင်ဒဏ် (၂) နှစ် ခ ြှတ်ခံရကကကာင်ြား ြ န်မ ည်လူူ့အခ င့််အကရြားကြာင်ကဒြား ရှင်ြား က ၂၀၂၂ 

ကြလတ င် အစ ရင်ခံခွဲ့်ပ  ြားမြစ်သည်။ ဒ ြ ိုကကရစ လှု ်ရှာြားြှုြ ာြားကကကာင့်် ကဆြား ညာဝန်ထြ်ြားြ ာြား တစ်လလျှင် အနည်ြားဆံိုြား 

တစ်ဒေါဇင်ခန်ို့ အလို ်အထိုတတ်ခံကနရသည်က ို ြ န်မ ည်လူူ့အခ င့််အကရြားကြာင်ကဒြားရှင်ြားက ြှတ်တြ်ြားတင်ထာြားသည်။ 

 

အြ  ိ ိြားသာြားဒ ြ ိုကကရစ အြ ွဲွဲ့ခ   ် ေါတ ဝငြ် ာြားနှင့်် ဒ ြ ိုကကရစ တက်ကက လှု ်ရှာြားသူြ ာြားသည် ကတာက်ကလျှာက် စ်ြှတ် 

ထာြားခံကနရသည်။ ၂၀၂၂ ဇ န်လ (၂၂) ရက်ကနို့တ င် စစ ်အုပစ်ုတ ုို့ကြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည့်် အြ   ြားသာြားဒ ြ ိုကကရစ အြ ွဲွဲ့ခ   ် ေါတ ဝင် 

တစ်ဦြားက ို ၂၀၂၂ ဇူလ ိုင်လ (၇) ရက်ကနို့တ င် ကသဆံိုြားလ က်မ န်ကတ ွဲ့ခွဲ့်သည်။ ကဒသခံြ ာြား၏ကမ ာမ ခ က်အရ ဦြားကက ာ် 

ြ   ြားြငြ်ားနှင့်် ၎င်ြား၏လို ်ကြာက် ိုင်ြက်ြ ာြားမြစ်သူ ဦြား န်ြားမြင့််နှင့်် ဦြားက ိုကိုိ ကြာင်တ ိုို့က ို ြ န်မ ည်နယ် ဘ ြားလင်ြားပြ  ွဲ့နယ် က ေါခ ြား 

ကက ြားရ ာတ င် စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က ြတရာြားြြ်ြားဆ ြားသ ာြားခွဲ့်မခင်ြား မြစ်သည်။ 

 

စစ်အာဏာရှင်လက်ကအာက်တ င် ြည်သူတစ်ဦြားတစ်ကယာက်ြျှ လံိုပခံ ြှုြရှ သည်ြှာ ကသခ ာလှသည်။ ၂၀၂၁ ကြကြာ် 

ဝေါရ လ (၁) ရက်ကနို့ကနောက်  ိုင်ြား မ ည်သူတ ိုို့၏လူကနြှုဘဝသည် ချွတ်ပခံ က ခွဲ့်ရသည်။ မ ည်သူတ ိုို့၏လူကနြှုဘဝက ို အကာ 

အက ယ်က ြားသည့််ယနတရာြားအာြားလံိုြား   က်စ ြားခွဲ့်သည်။ မ ည်သူတ ိုို့၏လူြှုဘဝခက်ခွဲကအာင် စစ ်အုပစ်တု ိုု့က ကနို့စဉ်နှင့််အြျှ လို ် 

ကဆာင်ကနသည်။ 
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၂-ခ) လ ူ့အခငွ့််အရရေးချျိုေးရ ောက်မှုမျောေး 

 

ကအာက်ကြာ်မ  ေါ လူူ့အခ င့််အကရြားခ  ိ ိြားကြာက်ြှုမြစ်စဉ်ြ ာြားသည် ြ န်မ ည်လူူ့အခ င့််အကရြားကြာင်ကဒြားရှင်ြားက ြှတ်တြ်ြား 

တင်န ိုင်ခွဲ့်သည့််မြစ်ရ ်ြ ာြား မြစ်သည်။ မြန်ြာန ိုင်ငံအနှံို့တ င် မြစ်  ာြားကနသည့်် ခ   ြားကြာက်ြှုြ ာြားက မ ည်သူတစ်ရ ်လံိုြားက ို 

ဆ ိုြားဆ ိုြားရ ာြားရ ာြားထ ခ ိုက်နစ်နောကစသည်။ လံိုပခံ ြှုနှင့်် တရာြားဥ ကဒစ ိုြားြ ိုြားြှု ြရှ မခင်ြားတ ိုို့ကကကာင့်် ြတည်ပင ြ်ြှုြ ာြားက   ိုြ ိုဆ ိုြားရ ာြား 

လာသည်။ ြြ်ြားဆ ြားမခငြ်ားြ ာြားရှ ကနသည့််တ ိုင် မ ည်သူြ ာြားက အ ြ်န ြားခ င်ြားတ ိုင်ြားမ ည်ြ ာြားသ ိုို့ ထ က်ကမ ြားတ ြ်ြားကရှာင်ကနရသည်။ 

 

 

၂-ခ-၁) ဥြရ မ ့်သတ်ပ တ်ပခင်ေးမျောေး 

အာဏာက ိုဆို ်က ိုင်န ိုင်ရန်အတ က် စစအ်ုပ်စတု ိုု့က ြည်ြျှစ တ်  ိုင်ြားမြတ်ထာြားသည်က ို သတ်မြတ်ခံရသည့််လူအကရအတ က် 

က ို ကကည့််မခင်ြားအာြားမြင့်် သ ရှ န ိုင်သည်။ န ိုင်ငံသာြားတ ိုို့၏အခ င့််အကရြားက ို အကာအက ယ်က ြားရြည့််အစာြား မ ည်သူလူထိုက ို စစ် 

တ ်က ရည်ရ ယ်ခ က်ရှ ရှ  သတ်မြတ်ကနသည်။  
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၂၀၂၁ ဧပြလီ (၇) ရက်ရန့် 

ကကာ့်ကသာင်ြားကဒသခံတစ်ဦြားက ို စစ်ကကကာကရြားစခန်ြားတ င် စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က သတ်မြတ်ခွဲ့်သည်။ ကသဆံိုြားသူြှာ 

ရွဲြင်ြားထ န်ြား အသက် (၃၂) နှစ် မြစ်ပ  ြား ြြ်ြားဆ ြားခံရပ  ြား (၅) ရက်အကကာတ င် သတ်မြတ်ခံရမခင်ြားမြစ်သည်။ 

ရွဲြင်ြားထ န်ြား ကသဆံိုြား ပ  ြားမြစ်ကကကာင်ြားနှင့်် အကလာင်ြားက ို ကဆြားရံိုတ င် လာကရာက်ထိုတ်ယူရန် အရာရှ ြ ာြား 

က ြ သာြားစိုဝငြ် ာြားက ို ဧပ  လ (၆) ရက်ကနို့တ င် အကကကာင်ြားကကာြားခွဲ့်သည်။ 

 

၂၀၂၁ ဧပြလီ (၉) ရက်ရန့် 

ြ န်မ ည်နယ် အကနောက်ဘက်နယ်စ ်တ င် ဆနဒမ သူ (၁၅) ဦြားက ို ရွဲတ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားက သတ်မြတ်ခွဲ့်ပ  ြား 

အမခာြား (၃၈) ဦြားြှာ ထ ခ ိုက်ဒဏ်ရာရရှ ခွဲ့်သည်။ စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က လြ်ြားအာြားလံိုြားက ို   တ် င်လ ိုက်သမြင့်် 

ကသဆံိုြားသူြ ာြား၏အကလာင်ြားြ ာြားက ို မ န်လည်ရရှ မခင်ြားြရှ ကခ ။ လူရာက ေါင်ြားြ ာြားစ ာ ကနရ ်စ န်ို့ခ ာထ က် 

ကမ ြားခွဲ့်ရသည်။ 

 

၂၀၂၁ ဧပြလီ (၂၆) ရက်ရန့် 

ညကန (၇) နောရ  (၁၅) ြ နစ်အခ  န်တ င် ရံိုြားကက ြားလြ်ြားဆံိုရှ  အသက် (၂၈) နှစ်အရ ယ် ဆနဒမ သူအြ   ြားသြ ြား 

တစ်ဦြားက ို ရွဲတ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားက  စ်သတ်ခွဲ့်သည်။ အမခာြားဆနဒမ သူြ ာြားလည်ြား ြြ်ြားဆ ြားခံခွဲ့်ရကကကာင်ြား 

ကဒသခံြ ာြားက ကမ ာ သည်။ 

 

 ၂၀၂၁ ဧပြလီ (၇) ရက်ရန့်  

ြ န်မ ည်နယ် ကခ ာင်ြားဆံိုပြ  ွဲ့နယ်ြှ ကဒသခံ (၂) ဦြားက ို စစ ်အုပစ်တု ိုု့က ကာြားမြင့််တ ိုက်သတ်ခွဲ့်သည်။ လ ိုက်လံ 

ြြ်ြားဆ ြားပ  ြား ကာြားမြင့််တ ိုက်သတ်ခွဲ့်မခင်ြားမြစ်န ိုင်သည်ဟို ဆ ိုသည်။ 

 

၂၀၂၁ ရမလ (၂၇) ရက်ရန့် 

ထာြားဝယ်ပြ  ွဲ့ ကကက်စာမ ငရ် ်က က်ြှ စစ်အုပ်စတု ိုု့က ရြြ်ားသြ်ြား စ်ခတ်ြှုကကကာင့်် အသက် (၄၀) အရ ယ် 

ကဒသခံတစ်ဦြား ကသဆံိုြားခွဲ့်သည်။ စစ်သာြားအကယာက် (၂၀) ခန်ို့က ကသနတ်မြင့်် အခ က်က ေါင်ြားြ ာြားစ ာ  
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ရြ်ြားသြ်ြား စ်ခတ်ခွဲ့်မခင်ြားမြစ်သည်။  စ်ခတ်ခံရသူ က ိုအ ဇာသည် ကနအ ြ်ကရှွဲ့တ င် င် ကသဆံိုြားခွဲ့်ရပ  ြား 

၎င်ြား၏အကလာင်ြားက ိုြူ စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က ယူကဆာင်သ ာြားသည်။ 

 

၂၀၂၁ ရမလ (၃၀) ရကရ်န့် 

ည (၁၀) နောရ  ြ နစ် (၂၀) ခန်ို့တ င် စစ်သာြားြ ာြား၊ ရွဲတ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားနှင့်် အသစ်ခန်ို့အ ်ထာြားသည့််အို ်ခ   ် 

ကရြားြှ ြားြ ာြား ေါဝင်ကသာ အင်အာြား (၂၀) ခနိ်ု့ရှ သည့််အြ ွဲွဲ့တစ်ခိုသည် ထာြားဝယ်၊ ကလာင်ြားလံိုြားပြ  ွဲ့နယ် 

အကရှွဲ့ကြျှာ်ရစ်နှင့်် မ င်ကက ြားကက ြားရ ာသ ိုို့ ဝင်ကရာက်လာပ  ြား ကသနတ်မြင့်် အခ က်က ေါင်ြားြ ာြားစ ာ  စ်ခတ် 

ခွဲ့်သည်။ အဆ ို ေါ စ်ခတ်ြှုအတ င်ြား အသက် (၃၀) အရ ယ ်အြ   ြားသြ ြားတစ်ဦြား ကသဆံိုြားခွဲ့်ပ  ြား အသက် (၅) 

နှစ်အရ ယ်ကကလြားငယ်တစ်ဦြားနှင့်် အသက် (၄၀) နှစ်အရ ယ် ြ ခင်တစ်ဦြား ထ ခ ိုက်ဒဏ်ရာရခွဲ့်သည်။ 

ကသဆံိုြားသူအြ   ြားသြ ြားြှာ မ င်ကက ြားကက ြားရ ာြှ ြကအြားကအြားခ   ဆ ိုသူမြစ်ပ  ြား ြစန်ြား  ိုြှာ ဝွဲဘက်လက်ြဝေါြား 

တ င် ဒဏ်ရာရရှ ခွဲ့်ပ  ြား သူ၏ အသက် (၅) နှစ်အရ ယ်သာြားမြစ်သူြှာ ကမခကထာက်တ င် ဒဏ်ရာရရှ ခွဲ့်သည်။  

 

၂၀၂၂ ဇွန်လ (၁၅) ရကရ်န့် 

ညကန (၄) နောရ ခန်ို့အခ  န်တ င် အင်အာြား (၁၂) ဦြား ေါ စစ ်အုပစ်ုတ ုို့ကထာက်ခံသည့််အြ ွဲွဲ့တစ်ခိုက 

ကရမြ ပြ  ွဲ့နယ် ဧကန ကက ြားရ ာသ ိုို့ ဝင်ကရာက်လာခွဲ့်ပ  ြား အသက် (၂၂) အရ ယ ် က ိုြ   ြားက ိုနှင့်် သူ၏သူ 

ငယ်ခ င်ြားမြစ်သူ အသက် (၂၃) နှစ်အရ ယ် ရွဲ  ိုင်တ ိုို့က ို ြြ်ြားဆ ြားသတ်မြတ်ခွဲ့်ကကကာင်ြား ြ က်မြငသ်က်ကသ 

ြ ာြားက ကမ ာ ေါသည်။ အဆ ို ေါကက ြားရ ာစ ြားနင်ြားြှုအတ င်ြား အြ   ြားသာြားဒ ြ ိုကကရစ အြ ွဲွဲ့ခ   ် ေါတ ဝင် ဦြား 

ကကည်ကင ၏ကန အ ြ်က ို ဗံိုြားခ ွဲြ ကစ် ြားခွဲ့်ပ  ြား ကက ြားရ ာအတ င်ြား ရြ်ြားသြ်ြား စ်ခတ်ြှုြ ာြား လို ်ကဆာင်ခွဲ့်သည်။ 

အဆ ို ေါအြ ွဲွဲ့ ၏အြှတ်တဆံ  ်က ို ကက ြားရ ာအနှံို့ မြန်ို့က ွဲခွဲ့်သည်။ အဆ ို ေါကဒသတ င် ဥ ကဒြွဲ့် 

သတ်မြတ်ြှုြ ာြား ြကကာခဏမြစ်  ာြားကနသည်။ အမ စ်ြွဲ့်မ ည်သူြ ာြားက ို သတ်မြတ်ကနမခင်ြားအက ေါ် 

စစ ်အုပစ်ုတ ုို့အ ေါအဝင် ြည်သည့်် အာဏာ  ိုင်ကြှ တာဝန်ယြူှု ြရှ ကခ ။ "ကျွန်ရတေ်ာတိို့် ဝကရတော့် တ 

ကယ့််စစ်တလင်ေးမှော ရန,ရနရ တောြ " ဟို ကရမြ မြ ိ ိ့်နယ် ဝက်ကခ ာင်ြားရ ာြှ အသက် (၄၅) နှစ်အရ ယ် 

ကဒသခံတစ်ဦြားက ကမ ာ ေါ သည်။ 

 

 

 

 

 

၂၀၂၂ ဇွန်လ (၂၆) ရက်ရန့် 

အြှတ် (၄၆) ကမခလ င်တ ်ရင်ြားြှ  ူြားက ေါင်ြားအြ ွဲွဲ့က ကလာင်ြားလံိုပြ  ွဲ့နယ်ြှ ကနအ ြ် (၅) လံိုြားက ို စ ြားနင်ြားခွဲ့် 

သည်။ အသက် (၆၀) အရ ယ ်ဇန ြားကြာင်နှံ (၂) ဦြားက ို ြြ်ြားဆ ြားပ  ြား လက်ကနောက်မ န်ကက  ြားတို ်ကာ အန ြား 
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က ် စ်သတ်ခွဲ့်သည်။ ကသဆံိုြားသူြ ာြားြှာ ကဒတ်ကက ြားကက ြားရ ာြှ အသက် (၆၁) နှစ်အရ ယ် ဦြားကသာင်ြား 

ဝင်ြားနှင့်် အသက် (၆၂) နှစ်အရ ယ် ကဒေါ်ဝင်ြားကအြားတ ိုို့ မြစ်သည်။ ၎င်ြားတ ိုို့ကနအ ြ်ြှာလည်ြား အြ က်ဆ ြားခံ 

လ ိုက်ရပ  ြား ကင ကကကြားနှင့်် တန်ြ ိုြားရှ  စစည်ြားြ ာြားလည်ြား လိုယက်ခံလ ိုက်ရသည်။ 

 

 

၂၀၂၂ ဇ လိိုင်လ (၁၀) ရက်ရန့် 

ထာြားဝယ်၊ သရက်ကခ ာင်ြားပြ  ွဲ့နယ် ကက ာက်ကလှကာြားရ ာက ို စစ်ကကာင်စ တ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြား ဝင်ကရာက်စ ြား 

နင်ြားတ ိုက်ခ ိုက်ခွဲ့်ပ  ြား ရ ာသာြား (၅) ဦြားက ို မ ည်သူူ့ကာက ယ်ကရြားတ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားဟို စ  ်စ ွဲကာ သတ်မြတ ်ခွဲ့် 

သည်။ စစ်သာြား အကယာက် (၇၀) ကလာက်က ကက ြားရ ာ ဝင်ကရာက်ကြွှကနှောက်စဉ်အတ င်ြား ရ ာသာြား (၃) 

ဦြား ကသဆံိုြားခွဲ့်ရသည်ဟို အသက် (၄၅) နှစ်အရ ယ် ကက ာက်ကလှကာြားရ ာသာြားတစ်ဦြားက ကမ ာ ေါသည်။ 

"ရနောက်ထြ် (၂) ဦေးကိို PDF (ပြည်သ ူ့ကောကွယ်ရရေးတြ် ွ ွဲ့ဝင်) ရတွဆိိုပြီေး  မ်ေးလိိုက်တယ်။ စစ် 

ရကကောင်ေးက ရရောင်ရမေ်ာရ ောအရရောက်မှော အ ရ ောသောေးရတွကိို ြစ်သတ်လိိုက်တယ။် စိုစိုရြါင်ေး (၅) 

ရယောက် ရသပြီေးရတော့် ရတေ်ာရတေ်ာမျောေးမျောေး ထွက်ရပြေးရတယ်။ မိသောေးစို (၂၀၀) ရလောက် ရ ေးကင်ေးရော 

ကိို ထွက်ရပြေးခ ့်ရတယ်" ဟို ၎င်ြားက ကမ ာသည်။ 

  

၂၀၂၂ ဇ လိိုင်လ (၃၁) ရက်ရန့် 

ကရမြ ပြ  ွဲ့နယ်  ိုကဂေါ်ဇ န်ြားကက ြားရ ာြှ ရ ာသာြား (၅) ဦြားက ို ဗြာ့်စစ ်အုပစ်တု ိုု့က ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။ ၎င်ြားတ ိုို့အနက် 

(၃) ဦြားက ို သတ်မြတ်ခွဲ့်ပ  ြား အကလာင်ြားက ို ရာဘာပခံတ င် မြ   ်နှံခွဲ့်သည်။ ဩဂိုတ်လ (၂) ရက်ကနို့က ြှ ရ ာ 

အကရှွဲ့ကမြာက်ဘက်ကရာဘာပခံြှာ အကလာင်ြားကတ က ို ကတ ွဲ့ခွဲ့်သည်။ "အရလောင်ေးရတွမှော အညိျုအမ  

 ဏ်ရောရတွန ့် ရသနတ် ဏ်ရောရတွ ရတွွဲ့တယ်။ စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က နှိြစ်က်ပြီေးမှ ြစ်သတ်လိိုက်တ ့်ြံိုြ ။ ပြီေးမှ 

အရလောင်ေးကိို ရော ောခခံမှော ရ ျောက်ြစ်ခ ့်တော။ တစ်ရယောက်ကရတော့် ထွက်ရပြေးလိို့်လွတ်သွောေးပြီေး 

ကျန်တ ့်တစ်ရယောက်ကိို စစ ်အုပစ်တု ိုု့က  မ်ေးထောေးတိုန်ေးြ " ဟို ရ ာသာြားတစ်ဦြားက ကမ ာ ေါသည်။ 

 

 

 

၂၀၂၂ စကတ်င် ောလ (၂၃) ရက်ရန့် 

ြ န်မ ည်နယ် ကရြားကတာင်  ိုင်ြား ကကလာ့်ကက ြားရ ာြှ ရ ာသာြားတစ်ဦြားက ို ညြထ က်ရအြ န်ို့က ို ကြာက်ြ က် 

သည်ဟိုဆ ိုကာ  စစ ်အုပစ်တု ိုု့က  စ်သတ်ခွဲ့်သည်။ ပ  ြားခွဲ့်သည့်် ဩဂိုတ်လ (၅) ရက်ကနို့၌ ကရြားပြ  ွဲ့နယ်တ င် 

ညြထ က်ရအြ န်ို့က ို ထိုတ်မ န်ခွဲ့်မခင်ြားမြစ်သည်။ ကရြားပြ  ွဲ့နယ်ကတာင်  ိုင်ြားြှ ကဒသခံြ ာြားအကနမြင့်် 

ညဘက်အမ င်ထ က်ရန် ကကကာက်ရ ံွဲ့ကနကကသည်ဟို သ ရသည်။ 
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၂-ခ-၂) မတရောေး မ်ေးဆေီးထိန်ေးသမိ်ေးပခင်ေး 

 

ြတရာြားြြ်ြားဆ ြားထ န်ြားသ ြ်ြားမခင်ြားသည် အာဏာသ ြ်ြားပ  ြားကနောက်  ိုင်ြား စ ိုြားရ ြ်ြ ယ်ရာမြင့််တက်လာသည်။ ကသခ ာစစ်ကဆြားကြြား 

မြန်ြားမခင်ြားြရှ ဘွဲ အမ စ်ြွဲ့်မ ည်သူြ ာြားက ို ေါ နှစ်က ေါင်ြားြ ာြားစ ာ ြြ်ြားဆ ြားထ န်ြားသ ြ်ြားခွဲ့်သည်။ တ က ကသခ ာသည့််အကကကာင်ြား 

ရငြ်ားက ို က ြားအ ်မခင်ြားြရှ ဘွဲ မ ည်သူြ ာြားက ို ြြ်ြားဆ ြားမခငြ်ားမြင့်် စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က ၎င်ြားတ ိုို့၏ြ သာြားစိုဝငြ် ာြားက ို စ တ်  ိုင်ြားဆ ိုင်ရာထ  

ခ ိုက်နစ်နောကစလ က်ရှ သည်။ 

 

လူငယ်ြ ာြားက ို ြြ်ြားဆ ြားထ န်ြားသ ြ်ြားမခင်ြားနှင့်် ၎င်ြားတ ိုို့၏ြ သာြားစိုဝငြ် ာြားက ို ဓာြားစာြားခံအမြစ် ြြ်ြားဆ ြားထာြားမခငြ်ားမြင့်် စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က 

တည်ပင ြ်ြှုက ို   က်မ ာြားကစခွဲ့်သည်။လက်နက်က ိုင်တ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားက ကက ြားြာြားသည့််ြ က်စ ြားြှုက ို မ  လို ်ကနသမြင့်် ကဒသခံ 

မ ည်သူြ ာြားကလည်ြား အသတ်ခံရြည့််အကရြားအတ က် ကကကာက်ရ ံွဲ့ကနရသည်။ ြတရာြားြြ်ြားဆ ြားခ   ်ကနှောင်မခင်ြားနှင့််  တ် 

သက်ပ  ြား ြ န်မ ည်လူူ့အခ င့််အကရြားကြာင်ကဒြားရှင်ြားက ဒေါဇင်နှင့််ခ  ကသာ မြစ်စဉ်ြ ာြားက ို ြှတ်တြ်ြားတငခ်ွဲ့်သည်။ လူရာက ေါင်ြားြ ာြား 

စ ာ အက ဉ်ြားကထာင်ထွဲတ င် ထ န်ြားသ ြ်ြားခံထာြားရဆွဲမြစ်ပ  ြား ဥ ကဒဆ ိုင်ရာခိုခံကာက ယြ်ှုြ ာြား ဆံိုြားရံှုြားလ က်ရှ သည်။ စစ ်အုပစ်ု 

တ ုို့က ၎င်ြားတ ိုို့က  ြားလ န်ခွဲ့်ြှုြ ာြားအတ က် တာဝန်ခံရန်နှင့်် န ိုင်ငံကရြားအက ဉ်ြားသာြားြ ာြားအာြားလံိုြားက ို လွှတ်က ြားရန် အကရြားတ 

ကက ြားလ ိုအ ်ကနကကကာင်ြား အကမခအကနြ ာြားက ြ ြားကြာင်ြားထ ိုြားမ လ က်ရှ သည်။ 

 

၂၀၂၁ ဧပြလီ (၂) ရက်ရန့် 

ကရငမ် ည်နယ် ဘာြားအံပြ  ွဲ့ြှ လူငယ်တစ်ဦြားမြစ်သည့်် ြ   ြားြင်ြားကအာင်သည် ညကန  ိုင်ြားတ င် ြြ်ြားဆ ြားခံခွဲ့် 

ရသည်။ ကလကသနတ်တစ်လက်က ို   ိုင်ဆ ိုင်ြှုမြင့်် ြြ်ြားဆ ြားခံခွဲ့်ရမခင်ြား မြစ်သည်။ဘာြားအနံှင့်် အ နဒ တ င် 

ြတ်လ (၂၇) ရက်ကနို့ ဆနဒမ   ွဲက ို ဦြားကဆာင်ခွဲ့်သည့်် သူ၏သူငယ်ခ င်ြား (၂) ဦြားြှာ ြတ်လ (၁၉) ရက်ကနို့ 

တ င် ြြ်ြားဆ ြားခံရပ  ြား ကတာင်ကကလြားအက ဉ်ြားကထာင်တ င် ထ န်ြားသ ြ်ြားခံထာြားရသည်။ 

   

 

၂၀၂၁ ဧပြလီ (၃) ရက်ရန့် 

လက်နက်နှင့်် ြသကသာသူြ ာြားက ို ရှာကြ သည်ဟိုဆ ိုကာ စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က ထာြားဝယ်ြှ အနည်ြားဆံိုြား ကဒသခံ 

(၁၁) ဦြားက ို ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။ 

   

 

၂၀၂၁ ရမလ (၁) ရက်ရန့် 
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ပြ တ်ြှ ကက ြားရ ာအို ်ခ   ်ကရြားြှ ြားအ ေါအဝင် လူ (၈) ဦြားက ို ဆနဒမ   ွဲက ိုဦြားကဆာင်သည်ဟိုဆ ိုကာ ြြ်ြားဆ ြား 

ခွဲ့်သည်။ ကလာင်ြားလံိုပြ  ွဲ့နယ်ြှ ကနောက်ထ ်ဆနဒမ   ွဲဦြားကဆာင်သူက ိုလည်ြား စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က၂၀၂၁ ဧပ  လ 

(၃၀) ရက်ကနို့တ့်ိ င်  ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်ပ  ြား ရွဲစခန်ြားတ င် ထ န်ြားသ ြ်ြားခွဲ့်သည်။ 

 

 

၂၀၂၁ ရမလ (၂) ရကရ်န့် 

ကရငမ် ည်နယ် ဘာြားအံပြ  ွဲ့တ င် ကက ြားရ ာအို ်ခ   ်ကရြားြှ ြားကဟာင်ြားအ ေါအဝင် လ ူ(၅) ဦြားက ို ဆနဒမ ြှုမြင့်် 

စစ ်အုပစ်ုတ ုို့နှင့်် နယ်မခာြားကစာင့််တ ်က ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။ စစ်အာဏာရှင်က ိုဆန်ို့က င်သည့််စာသာြားြ ာြားက ို 

အစ ိုြားရရံိုြားြ ာြားနှင့်် လြ်ြားြြ ာြားတ င် ကဆြားြှုတ်ကရြားသာြားြှုမြင့်် စ  ်စ ွဲကာ ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်မခင်ြားမြစ်သည်။ 

 

 

၂၀၂၁ မတ်လ (၃) ရက်ရန့် 

ဘာြားအံပြ  ွဲ့ ကအာင်နန်ြားရ ်က က် (၄) လြ်ြားြှ အသက် (၆၅) နှစ်အရ ယ် အြ   ြားသြ ြားတစ်ဦြားအ ေါအဝင် လူ 

(၁၁) ဦြားက ို ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။ "ကကည့််ရတာကတာ့် သူတ ိုို့ြြ်ြားြယ့််လူက ို ရှာြကတ ွဲ့လ ိုို့ အန်တ ကက ြားက ို 

ြြ်ြားသ ာြား ံိုရတယ်" ဟို ြ က်မြင်သက်ကသတစ်ဦြားက ကမ ာ ေါသည်။ ကြာလ်ပြ  င်တ င်လည်ြား အြ   ြားသြ ြား 

ငယ်တစ်ဦြား ြြ်ြားဆ ြားခံခွဲ့်ရသည်။ 

 

၂၀၂၁ ရမလ (၅) ရက်ရန့် 

ြ န်မ ည်နယ် သံမြ ဇရ ်ပြ  ွဲ့နယ်ြှ ကဒသခံမ ည်သူ (၄) ဦြားက ို စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။ "အရို ်ဆ ိုင် 

က လင်ြယာြားက ို CDM (အာဏာြ ဆန်ကရြားလှု ်ရှာြားြှု) ကတ နွဲို့ တ်သက်တယ်ဆ ိုပ  ြား အရ ်ဝတ်နွဲို့ရွဲကတ  

က လာြြ်ြားသ ာြားတာ" ဟို သက်ကသတစ်ဦြားက ကမ ာ ေါသည်။ 

 

 

၂၀၂၁ ရမလ (၆) ရက်ရန့် 

ြ န်မ ည်နယ် ြိုဒံိုပြ  ွဲ့ြှ ကဒသခံ (၃) ဦြား အြြ်ြားခံခွဲ့်ရသည်။ "ကိိုကိိုဦေးက အန်အယ် ီြါတီဝင၊် ရီရီရ ေးက 

CDM ရကျောင်ေးဆရောမ။ သ တိို့်အိမ်ကိို စစ်သောေးန ့်ရ  (၁၅) ရယောက်က ည က်ဝငစ်ီေးပြီေး  မ်ေးသွောေးတော" ဟို 

က ိုက ိုဦြား၏ အသ ြ တ်ကဆ တစ်ဦြားက ကမ ာ ေါသည်။ အြ   ြားသာြားဒ ြ ိုကကရစ အြ ွဲွဲ့ခ   ် ေါတ က ို အာြားက ြား 

ကထာက်ခံသည့်် အက ျီ  ိုင်ဆ ိုင်ြှုမြင့်် လူငယ်တစ်ဦြားက ို ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။ 

 

၂၀၂၁ ရမလ (၇) ရကရ်န့် 
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ထာြားဝယ်နည်ြား ညာတကကသ ိုလ်ြှ ကက ာင်ြားသာြားကခေါင်ြားကဆာင်မြစ်သူ ြ   ြားြငြ်ားဦြားက ို အာဏာ  ိုင်ြ ာြားက 

ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။ စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က ထာြားဝယ်နည်ြား ညာတကကသ ိုလ်ြှ အမခာြားကက ာင်ြားသာြား (၃) ဦြားက ို 

လ ိုက်လံ ရှာကြ ကနသမြင့်် ကက ာင်ြားသာြားကက ာင်ြားသူအာြားလံိုြား  ိုန်ြားကအာင်ြားကနကကရသည်။ 

 

 

၂၀၂၁ ရမလ (၁၁) ရက်ရန့် 

ဆနဒမ ြှုက ို ပြ  ခ င်ြားပ  ြားကနောက်  ိုင်ြား ထာြားဝယ်နှင့်် သရက်ကခ ာင်ြားြှ လူငယ ် အနည်ြားဆံိုြား (၁၁) ဦြားက ို ရွဲ 

တ ်ြ ွဲွဲ့က ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။ ြြ်ြားဆ ြားထာြားကသာလူငယ်ြ ာြားထံြှ လက်နက်အခ   ွဲ့က ို သ ြ်ြားဆည်ြားရ ြ သည် 

ဟို အာဏာ  ိုင်ြ ာြားက ကကကညာခွဲ့်သည်။ ၎င်ြားတ ိုို့၏ြ ဘနှင့်် အသ ြ တ်ကဆ ြ ာြားကြူ ြြ်ြားဆ ြားထာြားသူြ ာြား 

က ို အြှုဆင်န ိုင်ရန်အတ က် အာဏာ  ိုင်ြ ာြားက လို ်ကကံမခင်ြားမြစ်သည်ဟို ကမ ာဆ ိုကကသည်။ 

 

၂၀၂၁ ရမလ (၁၇) ရကရ်န့် 

အသက် (၂၂) နှစ်အရ ယ် ြိုဒံိုသူ ြကအြားစိုက ို  ိုန်ြားကအာင်ြားရာကနရာြှ ြြ်ြားဆ ြားပ  ြား ၅၀၅(က)မြင့်် တရာြားစ ွဲ 

ဆ ိုခွဲ့်သည်။ ၎င်ြားက အာဏာြ ဆန်သူ တက်ကက လှု ်ရှာြားသူြ ာြားနှင့်် ကက ာင်ြားဆရာဆရာြြ ာြားက ို 

ကထာက် ံ့်ကနသည်ဟို အာဏာ  ိုင်ြ ာြားက စ  ်စ ွဲခွဲ့်သည်။ 

 

၂၀၂၁ ရမလ (၂၀) ရကရ်န့် 

က ေါင်ပြ  ွဲ့နယ်တ င် ဆရာဝန် (၂) ဦြားအ ေါအဝင် လ ူ(၆) ဦြားက ို အာဏာ  ိုင်ြ ာြားက ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။ ဆရာ 

ဝန်တစ်ဦြားနှင့်် လ ူ (၄) ဦြားသည် ရငြ်ားပင ြ်ြား၊ သထံိုနှင့်် က ေါင်ကဒသခံြ ာြား မြစ်သည်။ အာဏာြ ဆန်ြှုလှု ် 

ရှာြားြှုနှင့်် ကြာ်ကတာ်ဆ ိုင်ကယ်မြင့််ဆနဒမ ြှုတ င်  ေါဝင် တ်သက်သူြ ာြားဟို အာဏာ  ိုင်ြ ာြားက ယံိုကကည် 

ထာြားသည်။ 

  

 

၂၀၂၁ ရမလ (၃၁) ရက်ရန့် 

ကကက်စာမ ငရ် ်က က်ြှ က ိုကဝယံပြ  ြားနှင့်် က ိုဉာဏ်ဝင်ြားအ ေါအဝင် သ  တ်ကခေါင်ြားကဆာင် (၄) ဦြားက ို 

အာဏာ  ိုင်ြ ာြားက ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။  ိုန်ြားကအာင်ြားကနသည်က ို  စ်ခတ်ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သမြင့်် ၎င်ြားတ ိုို့နှစ်ဦြား 

စလံိုြားတ င် ကသနတ်ဒဏ်ရာြ ာြား ရရှ ခွဲ့်သည်။ က ိုကဝယံနှင့်် က ိုဉာဏ်ဝင်ြားတ ိုို့က ို ကက  တင်စ ြံထာြားသည့်် 

သက်ကသခံ စစည်ြားြ ာြားမြင့်် ဓာတ် ံိုအရ ိုက်ခံရန် မ ည်ထွဲကရြားဌာနက အတင်ြားအကက ်လို ်ကဆာင်ခွဲ့် 

သည်ဟို သ  တ်ကကာ်ြတ ဝင်တစ်ဦြားက ကမ ာ ေါသည်။ 

 

၂၀၂၁ ဇ လိိုင်လ (၃) ရက်ရန့် 
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တကကသ ိုလ်ကက ာင်ြားသူ (၂) ဦြားမြစ်သည့်် ကအြားမြတ်ြ န်နှင့်် ဇင်ြာပြ  ြားတ ိုို့က ို စစ ်အုပစ်တု ိုု့က ပြ တ်ပြ  ွဲ့တ င် 

ြြ်ြား ဆ ြားခွဲ့်သည်။ အဘယ်ကကကာင့်် ြြ်ြားဆ ြားသည်က ို ရှင်ြားလင်ြားစ ာ ြသ ရက ။ ပြ တ်ပြ  ွဲ့အဝင်က 

စစ်သာြားြ ာြား က ို ဓာတ် ံိုရ ိုက်ရန် ကက  ြား ြ်ြားြှုမြင့်် အြြ်ြားခံခွဲ့်ရသည်ဟို ကဒသခံအခ   ွဲ့က ကမ ာသည်။ 

 

၂၀၂၁ ဇ လိိုင် (၆) ရက်ရန့် 

အသက် (၈၆) နှစ်အရ ယ် အဘ ာြားအ ိုနှင့်် အသက် (၁၃) နှစ်အရ ယ် ကမြြားကလြားက ို စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က ကလာင်ြားလံို 

ပြ  ွဲ့နယ ် မ င်ကက ြားရ ာတ င် ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။ ြခင်မြစ်သူက ို ြြ်ြားဆ ြားရန် လာကရာက်စဉ် ြခင်မြစ်သူက ို 

ြကတ ွဲ့သမြင့်် သာြားမြစ်သူနှင့်် ကယာကခြမြစ်သူတ ိုို့က ို ဓာြားစာြားခံအမြစ် ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်မခင်ြားမြစ်သည်ဟို ြ ခင် 

မြစ်သူက ကမ ာသည်။ 

 

၂၀၂၁ ရအောက်တိို ော (၉) ရက်ရန့် 

ြနက် (၈) နောရ အခ  န်တ င် စစသ်ာြားြ ာြားနှင့်် လက်နက်က ိုင်ြ ာြားက ြ ခင်မြစ်သူနှင့်် ၎င်ြား၏ အသက် (၂) 

နှစ်နှင့်် (၆) နှစ်အရ ယ် ကကလြား (၂) ဦြားက ို ထာြားဝယ်၊ သရက်ကခ ာင်ြားပြ  ွဲ့နယ် ကစာမ ာကက ြားရ ာတ င် ဓာြား 

စာခံအမြစ် ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။ ြခင်မြစ်သူ က ိုန   န်က ို လာကရာက်ြြ်ြားဆ ြားရာ ြကတ ွဲ့သမြင့်် ၎င်ြား၏ 

ြ သာြားစိုဝငြ် ာြားက ို မ န်က ြားဆ ွဲခွဲ့်မခင်ြားမြစ်သည်။ လာကရာက်ြြ်ြားဆ ြားသြူ ာြားက ို မ ည်သူူ့စစ်ကခေါင်ြားကဆာင် 

ဦြားကအာင်စ န်နှင့်် ဦြားကြာင်ရ တ ိုို့က ဦြားကဆာင်လာခွဲ့်သည်။ လာကရာက်ြြ်ြားဆ ြားခ  န်အတ င်ြား ကနအ ြ်ြ ာြားက ို 

တံခေါြားြ င့််ခ ိုင်ြားပ  ြား လက်က ိုင်ြိုန်ြားအခ   ွဲ့က ိုလည်ြား လိုယူသ ာြားခွဲ့်ကကကာင်ြား သ ရသည်။ 

 

 

  ၂၀၂၂ ဇွန်လ (၂၂) ရက်ရန့် 

၂၀၂၂ ဇ န်လ (၂၂) ရက်ကနို့တ င် ြြ်ြားဆ ြားခံခွဲ့်ရသည့်် ြ န်မ ည်နယ ် ဘ ြားလင်ြားပြ  ွဲ့နယ်ြှ အြ   ြားသာြားဒ ြ ို 

ကကရစ အြ ွဲွဲ့ခ   ် ရ ်ကက ြားဥကကဋ္ဌက ို ၂၀၂၂ ဇူလ ိုင်လ (၇) ရက်ကနို့တ င် ကသဆံိုြားလ က်သာြားမ န်ကတ ွဲ့ခွဲ့် 

သည်။ ဦြားကက ာ်ြ   ြားြငြ်ားနှင့်် ၎င်ြား၏လို ်ကြာ်က ိုင်ြက်မြစ်သူ ဦြား န်ြားမြင့််နှင့်် ဦြားက ိုက ိုကြာင်တ ိုို့က ို 

က ေါက ြားကက ြားရ ာအန ြားတ င် စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က ြတရာြားြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်ဟို ကဒသခံရ ာသာြားြ ာြားက ကမ ာသည်။ 

 

၂၀၂၂ ဩဂိုတ်လ (၆) ရက်ရန့် 

ကရြားပြ  ွဲ့နယ် ကအာင်မြင်ရ ်က က်ြှ လူငယ ်(၂) ဦြားက ို စစ်ကကင်စ တ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားက ဩဂိုတ်လ (၆) ရက် 

ကနို့တ င် ြတရာြားြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်ပ  ြား ယခိုအခ  န်အထ  သတင်ြားအစအန ြရရှ ကသြားကကကာင်ြားဟို ြ သာြားစိုဝင်ြ ာြား 

က ကမ ာသည်။ ြြ်ြားဆ ြားရသူ (၂) ဦြားအနက်ြှ တစ်ဦြားသည် အသက် (၂၀) အရ ယ်သာ ရှ ကသြားသည့်် 

ကအာင်ြင်ြား  ိုင် မြစ်သည်။ မ ည်သူူ့ကာက ယက်ရြားတ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားနှင့်် Facebook လူြှုက န်ရက်တ င် ြ တ် 

ကဆ မြစ်ကနသည်ဟိုဆ ိုကာ ြတရာြားြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်မခင်ြား မြစ်သည်။ ၎င်ြားတ ိုို့၏ သတင်ြားက ို သ ရှ ရန်အတ က် 
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ကရြားပြ  ွဲ့နယ်ြှ ဌာနဆ ိုင်ရာြ ာြားက ို ြ သာြားစိုဝငြ် ာြားက သ ာြားကရာက်ကြြားမြန်ြားခွဲ့်ကသာလည်ြား ြည်သည့်် 

သတင်ြားြျှ ြရရှ ခွဲ့်ကခ ။ 

 

၂၀၂၂ ဩဂိုတ်လ (၁၇) ရကရ်န့် 

ညဘက်စ ြားနင်ြားြှုတ င် ြြ်ြားဆ ြားနှ  ်စက်ခံခွဲ့်ရသည့်် လူငယ်ြ ာြား၏ ြ သာြားစိုဝငြ် ာြားနှင့်် အသ ြ တ်ကဆ  

ြ ာြား၏ ကမ ာမ ခ က်အရ ၎င်ြားတ ိုို့၏ သာြားြ ာြားအ ေါအဝင် လူငယ်အနည်ြားဆံိုြား (၇) ဦြားက ို စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က ြြ်ြား 

ဆ ြားခွဲ့်သည်။ ဘာြားအံ ပြ  င်ကကလြားတ င် အကမခစ ိုက်သည့်် စစ ်အုပစ်ုတ ုို့နှင့််ရွဲတ ်ြ ွဲွဲ့ကဘာြားအံပြ  ွဲ့ အြှတ် (၄) 

ရ ်က က် ခကရလြ်ြားရှ   ကနအ ြ် (၃) လံိုြားက ို ဝင်ကရာက်စ ြားနင်ြားခွဲ့်သည်။ 

 

၂၀၂၂ စကတ်င် ောလ (၄) ရက်ရန့် 

ထာြားဝယ် ကညာင်ကရတံခ န်ရ ်က က်တ င် ကာြားစ ြားလာသည့်် လူငယ် (၃) ဦြားက ို စစ်ကကာင်စ က စစ်ကဆြား 

ပ  ြား ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်ဟို ဆ ိုသည်။ Honda Fit ယာဉ်ကြာင်ြားက ို စစ ်အပု်စုတ ုို့က ြြ်ြားဆ ြားပ  ြား လူငယ ်(၃) ဦြားက ို 

ကသနတ်မြင့််ခ  န်ကာ အတင်ြားအကက ်ဒူြားကထာက်ခ ိုင်ြားပ  ြား ရ ိုက်နှက်ခွဲ့်သည်ဟို ြ က်မြင်သက်ကသ ြ ာြားက 

ကမ ာသည်။ "သ တိို့်က  မ်ေးဝရမေ်းထိုတ်ထောေးတ ့်အထ မှော ြါလိို့်ထင်တယ်။  ါရကကောင့််  မ်ေးလိိုက် တော။ 

သ တိို့်နောမည်န ့်လိြ်စောကိိုရတော့် စံိုစမ်ေးရနတိုန်ေးြ " ဟို အသက် (၅၀) အရ ယ ်လူကက ြားတစ်ဦြားက ကမ ာ ေါ 

သည်။ 

 

၂၀၂၂ စကတ်င် ောလ (၂၂) ရက်ရန့် 

ကရမြ ြှ ကြာင်ကြာင်လ င်နှင့်် က ိုသက်နှင့်် ထာြားဝယ်ြှ (၃) ဦြားက ို အင်အာြား (၁၀) ကယာက် ေါ အြ ွဲွဲ့က 

ထာြားဝယ်ပြ  ွဲ့   နနွဲကတာရ ်က က်က ို စ ြားနင်ြားစဉ်အတ င်ြား ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။ "သ တိို့်ရ ွဲ့ဆိိုင်ကယ်ကိိုလည်ေး 

သိမ်ေးသွောေးတယ်။ သ တိို့် (၅) ရယောက်ကိို  ယရ်ခေါ်သွောေးလ ရ တော့် မသိ  ေး" ဟို အသက် (၄၅) နှစ ်

အရ ယ ်ြ က်မြင်သက်ကသက ကမ ာသည်။ 

 

 

 

၂-ခ-၃) ညှဉ်ေးြနေ်းနှြိ်စက်မှုနှင့်် လ မဆန်စွောဆက်ဆမံှုမျောေး 

ည ဉ်ြား န်ြားနှ  ်စက်ြှုက ို စ စ ်အုပ်စတု ုို့က ထြင်ြားစာြားကရကသာက်သြ ယ် ကနို့စဉ်မ  လို ်ကနသည်။ မ ည်သူြ ာြားသ ာြား လာကန ထ ိုင် 

သည့််ကနရာတ င် စစ်သာြားြ ာြား   ိုြ ိုဝင်ကရာက်လာသမြင့်် ကကကာက်ရ ံွဲ့ထ တ်လန်ို့ြှုြ ာြား ြ ာြားမ ာြားလာကကကာင်ြား ြ န်မ ည်လူူ့အခ င့်် 

အကရြားကြာင်ကဒြားရှင်ြား၏ သတင်ြားကထာက်ြ ာြားက ြှတ်တြ်ြားတင်ထာြားသည်။ ည ဉ်ြား န်ြားနှ  ်စက်ြှုသည် န ိုင်ငံတကာဥ ကဒ 

အရ လူူ့အခ င့််အကရြားခ   ြားကြာက်ြှု င် မြစ်သည်။ 
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 စ်ြှတ်ထာြားကဒသြ ာြားတ င် မ ည်သူြ ာြားသည် 

စစ ်အုပစ်ုတ ုို့၏ ြြ်ြားဆ ြားထ န်ြားသ ြ်ြားမခင်ြားက ို 

ခံရပ  ြားကနောက် စစ ်အုပစ်ုတ ုို့ကက ြားစ ိုြားသည့်် အက ဉ်ြား 

ကထာင်နှင့်် စစ်ကကကာကရြားစခန်ြားြ ာြားတ င် 

အသက်ကသဆံိုြားသည်အထ  

ည ဉ်ြား န်ြားနှ  ်စက်ခံခွဲ့်ရသည်။ န ိုင်ငံကရြား 

အက ဉ်ြားသာြားအာြားလံိုြားက ို တရာြားဝင် 

ည ဉ်ြား န်ြားနှ  ်စက်န ိုင်သည့််သြ ယ် 

အာဏာ  ိုင်ြ ာြားက ခ င့််မ  ထာြားသည်။ 

လ င်အကကြ်ြား ြက်ြှုသည်လည်ြား 

ည ဉ်ြား န်ြားနှ  ်စက်ြှုတစ်ြ   ြား င ်မြစ်ပ  ြား 

လူူ့ဂိုဏ်သ ကခာက ို င် ထ ခ ိုက်ကစကသာ 

အကကြ်ြားြက်ြှုမြစ်သည်။ အြ   ြား 

သြ ြားြ ာြားသည် ထ န်ြားသ ြ်ြားခံကနရစဉ်အတ င်ြား 

လ င်အကကြ်ြားြက်ြှုြ ာြားက ို ကကံ ကတ ွဲ့ခွဲ့်ရပ  ြား 

၎င်ြားတ ိုို့၏ရ  ိုင်ခ င့််အခ င့်် အကရြားြ ာြားက ို 

ဆံိုြားရံှုြားလ က်ရှ သည်။ အက ဉ်ြားကထာင်ြ ာြားသည်လည်ြား သန်ို့ရှင်ြားြှု ြရှ ဘွဲ အက ဉ်ြားသာြားြ ာြား၏ အကမခခံအခ င့်် 

အကရြားြ ာြားက ိုလည်ြား က ြားအ ်မခင်ြား ြရှ ကခ ။ 

 

၂၀၂၂ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက်ရန့် 

လက်နက်က ိုင်တ ်ြ ွဲွဲ့တစ်ခိုနှင့်် ဆက်သ ယြ်ှုမြင့်် ထာြားဝယ်ပြ  ွဲ့နယ် ကစာဝကက ြားရ ာြှ ရ ာသာြားတစ်ဦြားက ို 

စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်ပ  ြား ကသဆံိုြားသည်အထ  ရ ိုက်နှက်ခွဲ့်သည်။ အသက် (၅၀) အရ ယ် ဦြားလ င်ြ ိုြားကအာင် 

က ို ကနို့လည် (၁၁) နောရ အခ  န်ခန်ို့၌ စကစ်ဆြားကြြားမြန်ြားကနစဉ်အတ င်ြား ကသဆံိုြားသည်အထ နှ  ်စက်ခွဲ့်သည် 

ဟို ၎င်ြား၏ကဆ ြ   ြားသာြားခ င်ြားတစ်ဦြားက ကမ ာ ေါသည်။ 

 

၂၀၂၂ ရ ရ ော်ဝါရီလ (၁၁) ရက်ရန့် 

အသက် (၂၈) နှစ်အရ ယ် က ိုဝင်ြားသ ဟက ို ထာြားဝယ်ပြ  ွဲ့ရှ  ဟ ိုတယတ်စ်ခိုတ င် ကြကြာဝ်ေါရ လ (၇) 

ရက်ကနို့၌ စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်ပ  ြား စစ်ကကကာကရြားစခန်ြားတ င် နှ  ်စက်ခွဲ့်သည်။ ဓာြားမြင့်် 

အခ က်က ေါင်ြားြ ာြား စ ာ ထ ိုြားသ င်ြားခံထာြားရပ  ြား အသက်အနတရာယ်စ ိုြားရ ြ်ကနရသည်။ 
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၂၀၂၂ မတ်လ (၁၆) ရက်ရန့် 

က ိုရာဇာထ န်ြားဟိုကခေါ်သည့်် အြ   ြားသာြားတစ်ဦြားက ို ထာြားဝယ်ပြ  ွဲ့ ဥတတရံရ ်က က်ရှ  ၎င်ြား၏ကနအ ြ်တ င် စစ ်

တ ်က ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။ စစ ်အုပစ်တု ိုု့က ရ ိုက်နှက်ည ဉ်ြား န်ြားခွဲ့်ပ  ြား တ ိုက်  တ်ထာြားခွဲ့်သည်။ ၂၀၂၂ ြတ်လ 

(၁၄) ရက်ကနို့တ င် တရာြားရံိုြားထိုတ်ခွဲ့်ရာတ င် ၎င်ြားက ကန ဦြားကတာ်လှန်ကရြားက ိုအာြားက ြားသည့်် အက ျီက ို 

ဝတ်ဆင်လာခွဲ့်သည်။ ၎င်ြားအမ  အြူကကကာင့်် က ိုရာဇာထ န်ြားက ို သံကမခခ င်ြားခတ်ကာ တ ိုက်  တ်ခွဲ့်မ န် 

သည်။ 

 

၂၀၂၂ ဇွန်လ (၃) (၄) ရက်ရန့် 

န ိုင်ငံကရြားအက ဉ်ြားသာြား (၂) ဦြား ထ က်ကမ ြားလ တ်ကမြာက်သ ာြားပ  ြားကနောက် ကရငမ် ည်နယ် ဘာြားအံအက ဉ်ြား 

ကထာင်တ င် အက ဉ်ြားသာြားြ ာြားအက ေါ် အကကြ်ြားြက်ြှုြ ာြား မ ငြ်ားထန်လာသည်။ အက ဉ်ြားကထာင်အာဏာ 

  ိုင်ြ ာြားနှင့််  ဋ  ကခမြစ်ြှုတ င် အက ဉ်ြားသာြား (၇၃) ဦြား ထ ခ ိုက်ဒဏ်ရာရရှ ခွဲ့်သည်။ လျှ ်စစ်ရ ိုက်တံြ ာြား 

မြင့်် ရ ိုက်နှက်ခံခွဲ့်ရပ  ြား သံကဂေါ်လ လံိုြားြ ာြားမြင့််  စ်ခတ်ခံခွဲ့်ရသည်။ "အကျဉ်ေးရထောင်အရောရှိရတွက 

အကကမ်ေး က်မှုကိို သ တိို့်မလိုြ်   နှစ်ကကီေးသမောေးရတွကိို လိုြ်ခိိုင်ေးတယ။် ဇွန်လ (၃) ရက်န ့် (၄) ရက်ရန့် 

ည အကျဉ်ေးသောေးရတွ အိြ်ရနတ ့်အချနိ်မှော သ တိို့်ကိို အပြင် က်ရန ဓောေးန ့်ထိိုေး ိို့် ရထောင်မှ ေးက နှစ်ကကီေး 

သမောေးရတွကိို ခိိုင်ေးခ ့်တယ်။ အကျဉ်ေးသောေးအရတေ်ာမျောေးမျောေး  ဏ်ရောရပြီေး ရသွေးရတွလည်ေး ရ  ရနတောရြါ ့်။ 

အကျဉ်ေးသောေးရတွလည်ေး ရက်အရတေ်ာကကော အစောရရစောပ တ်လိိုက်တယ်။ အကျဉ်ေးသောေး အနည်ေးဆံိုေး 

(၅၀) ရလောက်ရတော့်  ဏ်ရောရခ ့်တယ်" ဟို အြည်ြကြာ်လ ိုသူတစ်ဦြားက ကမ ာ ေါသည်။ 

 

၂၀၂၂ ဇ လိိုင်လ (၂၄) ရက်ရန့် 

ြ န်မ ည်နယ် ကရြားပြ  ွဲ့နယ်ကတာင် ိုိ င်ြား ရငြ်ားရယ်ကက ြားရ ာအို ်စို ရငြ်ားဒ န်ြားကက ြားရ ာသ ိုို့ စစ်ယနူ ကြာင်ြား 

ဝတ်ဆင်ထာြားသည့်် လက်နက်က ိုင်ြ ာြား ဝင်ကရာက်လာခွဲ့်သည်။ အဆ ို ေါ အင်အာြား (၆) ဦြား ေါ အြ ွဲွဲ့က 

အသက် (၅၇) အရ ယ ် န ိုင်ချွ   င်ြားက ို ရ ိုက်နှက်ည ဉ်ြား န်ြားခွဲ့်သည်။ န ိုင်ချွ   င်ြားက ို ြူြားယစ်ကဆြားမ ာြားြ ာြား 

ကရာင်ြားခ သည်၊ ကလာင်ြားကစာြားလို ်ငန်ြားြ ာြား လို ်က ိုင်သည်ဟိုဆ ိုက ၎င်ြားထံြှ ကင က  ်သ န်ြား (၁၀၀) က ို 

လက်နက်က ိုင်အြ ွဲွဲ့က ကတာင်ြားခွဲ့်ကကကာင်ြား သတင်ြားအရငြ်ားအမြစ်ြ ာြားက ကမ ာသည်။  

 

 

၂-ခ-၄) ြိိုင်ဆိိုင်မှုမျောေး၊ ရနအိမ်မျောေးနငှ့်် အသက်ရမွေးဝမေ်းရကျောင်ေးလိုြ်ငနေ်းမျောေးကိို 

 ျက်ဆေီးပခင်ေး 

စစ်ကကာင်စ တ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားက မ ည်သူလူထိုထံြှ ကင ည စ်ရန်နှင့််   ိုင်ဆ ိုင်ြှုြ ာြားက ို လိုယက်ရန် လြ်ြားနည်ြားအသစ်ြ ာြားက ို 

အသံိုြားမ  လာသည်။ အဓ ကအာြားမြင့်် စစ်ကဆြားကရြားဂ တ်ြ ာြားတ င် မ ည်သူလူထိုက ို ပခ ြ်ြားကမခာက်မခင်ြား မြစ်သည်။ ထ ိုို့ကကကာင့်် 
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စစ်ကကာင်စ တ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားက ို ကကကာက်ရ ံွဲ့သမြင့်် မ ည်သူြ ာြားက ခရ ြားသ ာြားလာရန် ဝန်ကလြားလာကကသည်။ အကကြ်ြားြက်မခင်ြား၊ 

ကနအ ြ်ြ ာြားက ို ြ က်စ ြားမခင်ြားနှင့််   ိုင်ဆ ိုင်ြှုြ ာြားက ို လိုယက်သ ြ်ြားဆည်ြားမခင်ြားြ ာြားက ို စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က အတာြားအဆ ြားြရှ  ကနရာအနှံို့ 

က  ြားလ န်ကနသည်။ 

 

 

၂၀၂၁ ဧပြလီ (၆) ရက်ရန့် 

စစ်ကကာင်စ တ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားက ထာြားဝယ်ရှ  ကဆြားလ  ်ခံိုတစ်ခိုက ို ဝင်ကရာက်စ ြားနင်ြားပ  ြား ဝန်ထြ်ြား (၂) ဦြားက ို 

အာဏာြ ဆန်ကရြားလှု ်ရှာြားြှု(CDM)က ို ကင ကကကြားကထာက် ံ့်သည်ဟိုဆ ိုကာ ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။ သ  တ် 

ကခေါင်ြားကဆာင်ြ ာြားက ိုလည်ြား စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့က ရှာကြ ြြ်ြားဆ ြားကနသမြင့်် အြ ာြားအမ ာြားြှာ  ိုန်ြားကအာင်ြားကနရ 

သည်ဟို ဆ ိုသည်။ 

 

 

၂၀၂၁ ဧပြလီ (၁၁) ရက်ရန့် 

အြှတ် (၁၉) ကဒသက  ်ကွဲကရြားဌာနခ   ်လက်ကအာက်ခံ ကမခမြန်တ ်ရငြ်ားတစ်ခိုက ြ န်မ ည်နယ် ကနင် 

ကကြာ့်ကက ြားရ ာြှ ဘိုန်ြားကတာ်ကက ြားကက ာင်ြားတစ်ကက ာင်ြားက ို ြ ြားရ ှုွဲ့ြ က်စ ြားခွဲ့်သည်။ ကက ာင်ြားဝင်ြားအတ င်ြား 

စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က စခန်ြားခ ြည်က ို ကက ာင်ြားထ ိုင်ဆရာကတာ်က မငင်ြားဆန်ခွဲ့်သမြင့်် ထ ိုသ ိုို့လို ်ကဆာင်ခွဲ့်မခင်ြား 

မြစ် သည်။ ြ ြားရ ှုွဲ့ြှုက ို ကနို့ခင်ြား (၁၁) နောရ အခ  န်တ င် လို ်ကဆာင်ခွဲ့်သည်။ 

 

 

၂၀၂၁ ရမလ (၈) ရက်ရန့် 

ကြာလ်ပြ  င်ပြ  ွဲ့ ကအာက်လြ်ြားြကက ြားြှ ဆ ိုင်ကယ်အကရာင်ြားဆ ိုင်  ိုင်ရှင်တစ်ဦြား၏ ကမ ာမ ခ က်အရ ကြာ် 

ကတာ်ဆ ိုင်ကယ်နှင့်် သံိုြားဘ ြားယာဉ်အြ ာြားအမ ာြားက ို လ ိုင်စင်ြရှ ဟိုဆ ိုကာ စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က သ ြ်ြားယူခွဲ့်သည်။ 

" ီရန့်ရရော ပြီေးခ ့်တ ့်အြတ်ကရရော အစီေး (၂၄၀) ရလောက် သိမ်ေးလိိုက်တယ်။ အမျောေးစိုက ဆိိုင်ကယ်ရတွ 

ရြါ ့်။ ရမေ်ာလပမိျုင်က ဆိိုင် (၇) ဆိိုင်က သံိုေး ီေးယောဉ် အစီေး (၄၀) ရလောက်လည်ေး ြါသွောေးတယ်။ လိိုင်စင် 

ရလ ောက်တ ့်ကိစစက ဆိိုင်ကယ်ဝယ်ရတော့်မှြ  စလိုြ်ကကတောရလ။ ကိုန်ေးလမ်ေးြိို့်ရဆောင်ရရေး ောနကိို ဆိိုင် 

က အခွန်သွင်ေးတယ။် ပြီေးရတော့် ဆိိုင်ကယ်အတွက် လိိုင်စင်ရလ ောက်တယ်။  ါရြမ ့် အခိုက စစ်သောေး 

ရတွက လောစစ်တယ်ဆိိုပြီေး သိမ်ေးသွောေးတယ်။  ါက ကျွန်ရတေ်ာတို ိ ့်စီေးြွောေးရရေးကိို  ျက်စီေးတောြ ။ ပြီေး 

ရတော့်  ါမျျိုေးက တရောေးလည်ေးမဝင်  ေး" ဟို ဆ ိုသည်။ 

 

၂၀၂၁ ရမလ (၉) ရက်ရန့် 
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ထာြားဝယ်ပြ  ွဲ့ အကရာင်ြားဆ ိုင်ြှ ဆ ိုင်ကယ်ြ ာြားနှင့်် ကင ကကကြားြ ာြားက ို စစ်ကကာင်စ တ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားက အတင်ြား 

အဓြမသ ြ်ြားယူခွဲ့်ကကကာင်ြား သ ရသည်။ "စစ်သောေးန ့်ရ  ြ ေးရြါင်ေးအ ွ ွဲ့က အရရောင်ေးဆိိုင် (၃) ခိုကိို ဝင်စစ်ပြီေး 

ဆိိုင်ကယ်အစီေး (၁၀၀) ရလောက်ကိို လိိုင်စင်မရှိလိို့်ဆိိုပြီေး သိမ်ေးလိိုက်တယ်" ဟို ထာြားဝယ်၊ ကလာင်ြားလံိုြှ 

သက်ကသတစ်ဦြားက ကမ ာ ေါသည်။ ဆ ိုင်ကယ်အသစ်စက်စက် (၁၀) စ ြားနှင့်် လ ိုင်စင်ကလျှာက်ထာြားဆွဲ 

ဆ ိုင်ကယ်ြ ာြားက ို သ ြ်ြားယူလ ိုက်မခင်ြား မြစ်သည်။ အခ   ွဲ့ြှာ ထ ိုင်ြားန ိုင်ငံြှ တ ိုက်ရ ိုက်တင်သ င်ြားလာသည့်် 

ဆိုိ င်ကယ်ကက ြားြ ာြားမြစ်ပ  ြား တစ်စ ြားလျှင် အကြရ ကန်ကဒေါ်လာ (၂၀,၀၀၀) အထ  တန်ကကကြားရှ သည်ဟို 

ဆ ိုင်  ိုင်ရှင်က ကမ ာ ေါသည်။ အဆ ို ေါဆ ိုင်ကယ်အာြားလံိုြားသည် သ င်ြားကိုန်အခ န်ကဆာင်ထာြားပ  ြားကကကာင်ြား 

လည်ြား သ ရသည်။ 

 

 

၂၀၂၁ ရမလ (၁၀) ရက်ရန့် 

 ွဲခူြားပြ  ွဲ့က (၈) ကလြားလံိုြား အထ ြ်ြားအြှတ်ကက ာက်တ ိုင်က ို စစ်ကကာင်စ တ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားက ြယ်ရှာြားြ က်စ ြား 

ခွဲ့်သည်။ "စစ်သောေးန ့်ရ  အရယောက် (၁၀၀) ရလောက်န ့် လောပြီေး ရကျောက်တိိုင်ကိို  ျက်စီေးလိိုက်တော" ဟို 

သက်ကသတစ်ဦြားက ကမ ာသည်။ ကနို့ခင်ြား (၁၁) နောရ ခန်ို့တ င် (၈) ကလြားလံိုြား အထ ြ်ြားအြှတ်ကက ာက်တ ိုင် 

ကကာ်ြတ ဝင် ဦြားလှဘိုန်ြားလည်ြား ြြ်ြားဆ ြားခံခွဲ့်ရသည်။ 

 

၂၀၂၁ ဇွန်လ (၆) ရက်ရန့် 

ကရငမ် ည်နယ် ဘာြားအံပြ  ွဲ့ရှ  အာဇာနည်အထ ြ်ြားအြှတ်ရို ်တိုြ ာြားက ို စစ်ကကာင်စ တ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားက 

ညကန (၈) နောရ အခ  န်တ င် ြ က်စ ြားခွဲ့်ကကကာင်ြား ကဒသခံြ ာြားက ကမ ာ ေါသည်။ သြ ိုင်ြားက ို ြ က်လ ိုြ က်စ ြား 

လို ်လ ိုသမြင့်် ထ ိုသ ိုို့ြ က်စ ြားခွဲ့်မခင်ြား မြစ်သည်။ 

 

၂၀၂၁ ဇ လိိုင်လ (၁၁) ရက်ရန့် 

ကမ ာက်က ာြားတ ိုက်ခ ိုက်ြှုြ ာြားက ို တန်မ န်ကသာအာြားမြင့််  စစ်ကကာင်စ တ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားက လံိုပခံ ကရြားက ို 

တင်ြားကက ်ထာြားသည်။ အာဏာြ ဆန်ြှုမ  လို ်ထာြားသည့်် ကရှွဲ့ကနတစ်ဦြား၏အ ြ်က ို စသံိုြားလံိုြားက ဝင် 

ကရာက်စ ြားနင်ြားကသာ်လည်ြား ြြ်ြားဆ ြားခံရြှု ြရှ ကကကာင်ြား သ ရသည်။ 

 

၂၀၂၂ ဇွန်လ (၁၅) ရကရ်န့် 

တနသသာရ တ ိုင်ြား သရက်ကခ ာင်ြားပြ  ွဲ့နယ် ကတာင်က ေါက်ကက ြားရ ာအို ်စို အလယ်စိုကက ြားရ ာြှ ကနအ ြ် 

အနည်ြားဆံိုြား (၅) လံိုြားက ို  စစ်ကကာင်စ တ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားက ြ ြားရ ှုွဲ့ြ က်စ ြားခွဲ့်သည်။ ကနအ ြ်က ို ြ ြားြရ ှုွဲ့ခင် အြ ိုြား 

တန် စစည်ြားြ ာြားက ို သယ်ထိုတ်သ ာြားကကကာင်ြား ကဒသခံြ ာြားက ကမ ာသည်။ "ည က်မှော ရသနတ်သံရတွ 

ကကောေးတယ်။ တိိုက်ြွ ပ စ်တောမျျိုေးရတော့် မဟိုတ်  ေး။ တစ် က်တည်ေးက ရမ်ေးသမ်ေးြစ်ရနတော။ ကျွန်ရတော့်် 
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ြစစည်ေးရတွကိို ကိုန်ကောေးတစ်စီေးန ့် သ ရချောင်ေးကကီေး က်ကိို ရရ ွဲ့လိိုက်ရတယ်" ဟို အလယ်စို ရ ာသာြား 

တစ်ဦြားက ကမ ာ ေါသည်။ 

 

၂၀၂၂ ဇွန်လ (၃၀) ရက်ရန့် 

ြ န်မ ည်နယ် က   က်ြကရာပြ  ွဲ့နယ် လှကဇ ိုင်ြားကက ြားရ ာအို ်စို ကထာ ကလာကက ြားရ ာအန ြားရှ  အြှတ ်

(၁၀၂၃) နယ်မခာြားကစာင့််တ ်စခန်ြားတစ်ခိုက ို အြည်ြသ လက်နက်က ိုင်အြ ွဲွဲ့က ဝင်ကရာက်ြ ြားရ ှုွဲ့ြ က်စ ြား 

ခွဲ့်သည်။ အဆ ို ေါစခန်ြားက ို နယ်မခာြားကစာင့််တ ်က ပ  ြားခွဲ့်သည့်် (၂) လကက ာ်ကတည်ြားက စ န်ို့ခ ာခွဲ့်မခင်ြား 

မြစ်သည်။ အဆ ို ေါမြစ်စဉ်ကကကာင့်် စစ်ကဆြားကြြားမြန်ြားမခင်ြားနှင့်် ြြ်ြားဆ ြားနှ  ်စက်မခင်ြား ခံရြည်က ို ကဒသခံ 

မ ည်သူြ ာြားက စ ိုြားရ ြ်ပ  ြား ကရှာင်တ ြ်ြားြှုြ ာြား မ  လို ်ခွဲ့်ရသည်။ 

 

“စခန်ေးမီေးရိှုွဲ့ခံလိိုက်ရရတော့် စစ်သောေးရတွက လံိုခခံျုရရေးတင်ေးကကြ်ပြီေး စစ်ရဆေးရရေးဂိတ်က ပ တ်သမ  ကိုန် 

ကောေး၊ အိမ်စီေးကောေးရတွအောေးလံိုေးကိို ရသချောစစ်ရနတယ။် ခလယ-်တံခွန်တိိုင်မှောလည်ေး တိိုက်ြွ ရတွ 

ပ စ်ရနတယ၊် အခိုစခန်ေးြါ မီေးရိှုွဲ့ခံလိိုက်ရရတော့် ရ ောသောေးရတွက အစစ်ရဆေးခံရမှော အ မ်ေးခံရမှော 

ရကကောက်ရနကကတယ်။ အိမ်ကိိုြိတ်ပြီေး ရရှောင်ရနကကတယ်" ဟို လှကဇ ိုင်ြားရ ာသာြားတစ်ဦြားက ကမ ာ 

သည်။14 

 

၂၀၂၂ ဇ လိိုင် (၃၀) ရကရ်န့် 

တနသသာရ တ ိုင်ြား ကရမြ ပြ  ွဲ့နယ် ဧကန ကက ြားရ ာက ို  စစ်ကကာင်စ တ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားက ဝင်ကရာက်စ ြားနင်ြားပ  ြား 

ကြာ်ကတာ်ကာြားြ ာြား၊ ဆ ိုင်ကယ်ြ ာြားနှင့်် အြ ိုြားတန် စစည်ြားြ ာြားက ို လိုယက်ခွဲ့်သည်။ "ဆိိုင်ကယ်အစီေး (၂၀) 

ရလောက်ကိို ကိုန်ကောေး (၂) စင်ေးန ့် သယ်သွောေးတယ။် ကောေး က်ထရီရတွ အစောေးအရသောက်ရတွ ြိိုက်ဆံ 

နှင့်် လက်ဝတ်ရတနောရတွလည်ေး အမျောေးကကီေးလိုယ သွောေးတယ်" ဟို ရ ာသာြားတစ်ဦြားက ကမ ာ ေါ သည်။ 

လိုယက်ြှုမ  လို ်ပ  ြားကနောက် စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့က  တ်ဝန်ြားက င်က ို လက်နက်ကက ြား လက်နက်ငယ် ြ ာြားမြင့်် 

ရြ်ြားသြ်ြား စ်ခတ်သ ာြားသည်။ 

 

၂၀၂၂ စကတ်င် ောလ (၁၃) ရက်ရန့် 

 

14 

https://rehmonnya.org/archives/7415?fbclid=IwAR0h502X2cJAixZKr0RuOfkMT__3uwW6mSBJG_7B

Wok7hb5kWI6Dr7JRVoE  

https://rehmonnya.org/archives/7415?fbclid=IwAR0h502X2cJAixZKr0RuOfkMT__3uwW6mSBJG_7BWok7hb5kWI6Dr7JRVoE
https://rehmonnya.org/archives/7415?fbclid=IwAR0h502X2cJAixZKr0RuOfkMT__3uwW6mSBJG_7BWok7hb5kWI6Dr7JRVoE
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ကတာင်က အင်ြားကက ြားရ ာသ ိုို့ စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က လက်နက်ကက ြားမြင့်် ရြ်ြားသြ်ြား စ်ခတ်ခွဲ့်သည်။ ကနအ ြ် အနည်ြား 

ဆံိုြား (၁၄) လံိုြား   က်စ ြားပ  ြား ဘိုန်ြားကတာ်ကက ြားကက ာင်ြားလည်ြား ထ ခ ိုက်ခွဲ့်သည်။ သံဃာကတာ်တစ် ေါြား အ ေါ 

အဝင် (၄) ဦြား ထ ခ ိုက်ဒဏ်ရာရရှ ခွဲ့်သည်။ 

 

 

 

 

၂-ခ-၅) လငိ်ြိိုငေ်းဆိိုင်ရော အကကမ်ေး က်မှုမျောေး 

 

အာဏာသ ြ်ြားပ  ြားကနောက်  ိုင်ြား တရာြားဥ ကဒစ ိုြားြ ိုြားြှု   က်သိုဉ်ြားသ ာြားသမြင့်် လ င်အကကြ်ြားြက်ြှုြ ာြားလည်ြား မြင့််တက်လာသည်။ 

အ ြ်တ င်ြားအကကြ်ြားြက်ြှုြ ာြားနှင့်် သက်ငယ်ြိုဒ ြ်ြားြှုြ ာြား ြ ာြားမ ာြားလာကကကာင်ြား အြ   ြားသြ ြားနှင့််ကကလြားသူငယ်ြ ာြားအတ က် 

ဥ ကဒကရြားရာအကူအည က ြားကနသည့််အြ ွဲွဲ့အစည်ြားြ ာြားက ကမ ာသည်။ ြိုဒ ြ်ြားြှု အြှု (၂၀) နှင့်် အ ြ်တ င်ြားအကကြ်ြားြက်ြှု (၁၀) 

ြှုက ို လက်ခံရရှ ထာြားကကကာင်ြား အြ   ြားသြ ြားတစ်ြ ွဲွဲ့တစ်ခိုက ကမ ာသည်။ မြန်ြာန ိုင်ငံအနှံို့တ င်လည်ြား စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့က ြိုဒ ြ်ြားြှု 

က ို မ ည်သူက ိုပခ ြ်ြားကမခာက်န ိုင်သည့်် လက်နက်သြ ယ် အသံိုြားမ  က  ြားလ န်ကနသည်။ 

 

လာကရာက်တ ိုင်တန်ြားသည့််အြှုြ ာြားထက် တကယ့််ကမြမ င်တ င် မြစ်  ာြားကနသည့််အြှုအကရအတ က်ကြ ာြားစ ာ   ိုြ ိုကနသည် 

ဟို အြ   ြားသြ ြားအြ ွဲွဲ့ြ ာြားက ကမ ာသည်။ ရ ်ကက ြားအာဏာ  ိုင်ြ ာြားကလည်ြား လ င်အကကြ်ြားြက်ြှုအတ က် တရာြားြျှတြှုက ို 

ကဆာင်ကကဉ်ြားက ြားရြည့််အစာြား ကင ကကကြား မြင့််သာကက ကအြားကစခွဲ့်သည်။  

 

“အဓိကပြဿနောက စောေးဝတ်ရနရရေးကကြ်တည်ေးလောတောြ ။ မို ိမ်ေးမှုပ စ်ပြီေး နစ်နောသ ကလည်ေး 

ကိိုယ်ဝန်မရခ ့်  ေးဆိိုရင် ရလျောရ်ကကေးယ ပြီေး ရကျရအေးလိိုက် ိို့် အောဏောြိိုင်ရတွက  ိအောေးရြေးတယ။် 

အောဏောသိမ်ေးပြီေးရနောက်ြိိုင်ေး တရောေးမ တမှုရ ိို့် ြိိုခက်သွောေးပြီဆို ိရတော့် ရလျေ်ာရကကေးရငွကိို လက်ခံ 

ပြီေး ရနောက်ဆံိုေးမှော အမှုကိို ရကျရအေးရြေးလိိုက်ရတော မျောေးတယ်" ဟို အြ   ြားသြ ြားနှင့််ကကလြား အခ င့်် 

အကရြားတက်ကက လှု ်ရှာြားသူတစ်ဦြားက ကမ ာသည်။ 

 

ကက ြားလက်ကဒသြှ အြ   ြားသြ ြားအြ ာြားစိုကလည်ြား Facebook ၊ Messenger စသည့်် လူြှုက န်ရက်ြှတဆင့်် လ င်  ိုင်ြား 

ဆ ိုင်ရာအကကြ်ြားြက်ြှုြ ာြားက ို တစ်နည်ြားြဟိုတ်တစ်နည်ြား ကကံ ကတ ွဲ့ကနရသည်။ နစ်နောသူြ ာြားအကနမြင့်် အဆ ို ေါအကကြ်ြား 

ြက်ြှုက ို ြည်ကွဲ့်သ ိုို့က ိုင်တ ယ်ရြည်က ို သ ရှ နောြားလည်ထာြားမခင်ြား ြရှ ကခ ။ 
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“ကျွန်မတ မရလေးက သ ူ့ချစ်သ န ့် ရန်ပ စ်ပြီေး ပြတ်စ လိိုက်ကကတယ်။  ါရြမ ့် ရကောင်ရလေး က်က မရကျနြ်လိို့် သ တိို့်ြံို 

ရတွကိို Facebook မှော တင်လို ိက်တယ်။ ကျွန်မတိို့်လည်ေး အ ပြဿနောကိို  ယလ်ိုြ်ရမယ်  ယလ်ိိုရပ ရှင်ေးရမယ် မသိ 

  ေး။ ဥြရ အရကကောင်ေးလည်ေး  ောမှမသိရတော့်  ီတိိုင်ေးြ  ပငိမ်ရနလိိုက်ရတယ်" ဟို နစ်နောသူ၏ အကဒေါ်မြစ်သူက ကမ ာသည်။ 

 

လက်ရှ အကမခအကနသည် လ င်အကကြ်ြားြက်ခံရသည့််အြ   ြားသြ ြားြ ာြားအတ က် ကူရာြွဲ့်အကမခအကနမြစ်ကနသည်။ 

 

“သ ူ့ချစ်သ န ့် လမ်ေးခွ ပြီေးရတော့် ရကောင်မရလေးက ရကောင်ရလေးအသစ် ရသွောေးတယ်။ အ  ါကိို ရည်ေးစောေးရဟောင်ေးက 

မရကျနြ်လိို့် အရငက်ြံိုရတွကိို လိိုင်ေးရြေါ်တင်လိိုက်တော။ ရကောင်မရလေးလည်ေး  ယ်လိိုလိုြ်ရမလ  မသိရတော့် ရနောက်ဆံိုေး 

မှော သ ူ့ချစ်သ ရကောင်ရလေးရနောက် လိိုက်သွောေးရတယ်" ဟို အ ြ်န ြားနောြားခ င်ြားတစ်ဦြားက ကမ ာ ေါသည်။15 

 

၂၀၂၂ ဇ လိိုင်လ (၁၆) ရက ်

၂၀၂၁ ဧပ  လ (၁၆) ရက်ကနို့ သကကသန်အတက်ကနို့တ င် ြ န်မ ည်နယ ်ကရြားပြ  ွဲ့နယ် ဟံဂံကက ြားရ ာြှ အသက် 

(၁၂) ရ ယ် ြ န်ြားကကလြားငယ်က ို က   က်ြင် ကလာ့်ဘိုရာြား  ွဲကအမ န်တ င် လူတစ်ဦြားက အဓြမက င့််ရန် 

ကက  ြားစာြားခွဲ့်သည်။ 

 

လက်တ င် ကဆြားြင်ကကကာင်နှင့်် အြ   ြားသာြားတစ်ဦြားက ြ ခင်နှင့််လူစိုက ွဲလာသည့််ြ န်ြားကကလြားငယ်က ို 

လူမ တ်သည့််ကနရာတစ်ခိုတ င် ဆ ွဲကခေါ်ပ  ြား အဓြမက င့််ရန် ကက  ြားစာြားခွဲ့်သည်။ ကကလြားြငယ်က ကအာ်ဟစ် 

အကူအည ကတာင်ြားသမြင့်် အြ   ြားသာြားက သူ၏ဦြားကခေါင်ြားက ို ကက ာက်တံိုြားမြင့်် ထိုရ ိုက်ပ  ြား ထ က်ကမ ြားသ ာြား 

ခွဲ့်သည်။  

 

“အ လိိုပ စ်ပြီေးရတော့် ကျွန်မတိို့်က ကိိုေးမိိုင်အိုြ်ချျုြ်ရရေးမှ ေးကိို သွောေးတိိုင်တယ်။ ကရလေးကိို ရဆေးအရင ်

ကိုပြီေး ရနောက်မှရပြောကကတောရြါ ့်လိို့် အိုြ်ချျုြ်ရရေးမှ ေးက ရပြောတယ်။ ခိုရတော့် တစ်နှစ်ရလောက်ရတောင် ရှိ 

ရနပြီ၊  ောမှလည်ေး လိုြ်မရြေး  ေး" ဟို ြ ခင်မြစ်သူက ကမ ာသည်။ 

 

15 

https://rehmonnya.org/archives/7408?fbclid=IwAR2vgVctdEAgeYTkRV45_x3zfgfJJmpuqPz7s_LGH

RYRPkJigji7zM1q8lY  

https://rehmonnya.org/archives/7408?fbclid=IwAR2vgVctdEAgeYTkRV45_x3zfgfJJmpuqPz7s_LGHRYRPkJigji7zM1q8lY
https://rehmonnya.org/archives/7408?fbclid=IwAR2vgVctdEAgeYTkRV45_x3zfgfJJmpuqPz7s_LGHRYRPkJigji7zM1q8lY
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၂-ခ-၆) သွောေးလောခွင့််ကန့််သတ်ပခင်ေး 

 

စစ်ကကာင်စ က မ ည်သူလူထိုက ို ကစာင့််ကကည့််တင်ြားကက ်ကနမခင်ြားက စ ိုြားရ ြ်ြ ယ်ရာမြင့််တက်လာသည်။ ပြ  ွဲ့ကက ြားြ ာြားတ င် 

CCTV ကင်ြရာြ ာြားတ ်ဆင်ကာ မ ည်သူြ ာြားက ို (၂၄) နောရ  တ်လံိုြား ကစာင့််ကကည့််ကနသည်။ ရိုရှာြား၊ စင်ကာ ူနှင့်် ဥကရာ  

သြဂဂတ ိုို့ထံြှ ရရှ ထာြားကသာ နည်ြား ညာြ ာြားမြင့်် တက်ကက လှု ်ရှာြားသူြ ာြားက ို ကစာင့််ကကည့််ကနသည်။ စစ်ကကာင်စ က ၎င်ြားတ ိုို့ 

၏ က ိုယ်ကရြားအခ က်အလက်ြ ာြားက ို ရရှ ထာြားမခင်ြားနှင့်် ၎င်ြားတ ိုို့၏ သ ာြားလာလှု ်ရှာြားြှုြ ာြားက ို ကစာင့််ကကည့််ကနမခင်ြားတ ိုို့ကကကာင့်် 

ဒ ြ ိုကကရစ အကရြားလှု ်ရှာြားသူြ ာြားက မ ည် သ ိုို့ထ က်ကမ ြားတ ြ်ြားကရှာင်ကနရသည်။ စစ်ကကာင်စ က ၎င်ြားတ ိုို့အလ ိုရှ သည့််သူ 

ြ ာြားက ို ြြ်ြားဆ ြားရန်အတ က် ဒလန် သ ိုို့ြဟိုတ ်သတင်ြားက ြားြ ာြားက ိုလည်ြား ကြ ြားမြ အသံိုြားမ  ကနသည်။ 

 

စစ်ကဆြားကရြားဂ တ်ြ ာြားတ င် ကြာ်ကတာ်ဆ ိုင်ကယ်ဦြားထို ်ကဆာင်ြားမခင်ြားနှင့်် နှောကခေါင်ြားစည်ြားတ ်ဆင်မခင်ြားတ ိုို့က ို စစ်ကကာင်စ က 

ခ င့််ြမ  ကခ ။ ရူြားနှြ်ြားကသာအြ န်ို့ြ ာြားက ို ထိုတ်မ န်ပ  ြား မ ည်သူြ ာြား၏ လ တ်လ ်စ ာသ ာြားလာခ င့််က ို ထ  ေါြားကနှောင့််ယှက် လာ 

သည်။ ၂၀၂၁ န ိုဝင်ဘာလ ဒိုတ ယအ တ်ြှစ၍ ကြာ်ကတာ်ဆ ိုင်ကယ်စ ြားနင်ြားမခင်ြားနှင့်် တ်သက်၍ ညွှန်ကကာြားခ က်အသစ် ြ ာြား 

ထိုတ်မ န်လာသည်။ ဆ ိုင်ကယ်က ို အြ   ြားသာြား (၂) ကယာက်ြစ ြားရ၊ အြ   ြားသြ ြားကြာင်ြားသူကနောက်တ င် အြ   ြားသာြားလ ိုက် ြစ ြားရ 

စသည့်် ရယ်စရာကကာင်ြားကသာ အြ န်ို့ြ ာြားမြစ်သည်။ 
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၎င်ြားမ င် မ ည်သူြ ာြားက ိုလည်ြား သတင်ြားအကြှာင်ခ ရန် ကက  ြား ြ်ြားခွဲ့်သည်။ ၂၀၂၂ ြတ်လ (၃၁) ရက်ကနို့တ င် ထ ိုင်ြားန ိုင်ငံထိုတ် 

စကလာင်ြား (Satellite TV) ြ ာြား၊ PVN Application ြ ာြားက ို တရာြားြဝင်ကကကာင်ြား ကကကညာခွဲ့်သည်။ အဆ ို ေါလို ်ကဆာင်ြှု 

အာြားလံိုြားသည် န ိုင်ငံတကာဥ ကဒနှင့်် ကသ ြယ်ကနသည်။ စစ်ကကာင်စ ကြူ ဒ ြ ိုကကရစ လှု ်ရှာြားြှုက ို နှ  ်က  ်ရန်အတ က် 

ြတရာြားသည့််နည်ြားလြ်ြားြ ာြားက ို င် အသံိုြားမ  ကနသည်။ ြြ်ြားဆ ြားမခင်ြား၊ ကင ကကကြားကတာင်ြားခံမခင်ြားတ ိုို့ကကကာင့်် မ ည်သူြ ာြားြှာ ခရ ြား 

သ ာြားရန် ကခေါင်ြားခွဲကနရသည်။ 

 

၂၀၂၁ ဇ လိိုင်လ (၂၁) ရက်ရန့် 

ြ န်မ ည်နယ်ရှ  ပြ  ွဲ့နယ်အခ   ွဲ့နှင့်် ဘာြားအံတ င် ဆရာဝန်၊ က န်ြားြာကရြားလို ်သာြားြ ာြားနှင့်် က န်ြားြာကရြား 

ဝန်ထြ်ြားြ ာြား ခရ ြားသ ာြားလာခ င့််က ို အကထ ကထ အို ်ခ   ်ကရြားဦြားစ ြားဌာနက   တ် င်လာသည်။ ြ ြ တ ိုို့ 

ရ ်က က်နှင့်် ကက ြားရ ာြ ာြားတ င် ကနထ ိုင်သည့်် က န်ြားြာကရြားလို ်သာြားြ ာြား၏ အခ က်အလက်ြ ာြားက ို 

ြှတ်တြ်ြားတင်ထာြားရန် အို ်ခ   ်ကရြားြှ ြားြ ာြားက ို ညွှန်ကကာြားခွဲ့်သည်။ "ပြ  ွဲ့နယ်ကထ အို ်ခ င့််မ  ခ က်ြရဘွဲ 

ဘယဆ်ရာဝန်ြှ ပြ  ွဲ့နယ်ကကန ထ က်လ ိုို့ြရဘူြား။ ဆ ိုလ ိုတာက ဆရာဝန်ကတ  က န်ြားြာကရြားဝန်ထြ်ြား 

ကတ က ပြ  ွဲ့ထွဲြှာ ကထာင်က ကနတွဲ့်သကဘာက ့်ေါ" အြည်ြကြာ်လ ိုသူ သူနောမ  တစ်ဦြားက ကမ ာသည်။ 

 

၂-ခ-၇) ဆကရ်ကကေးရတောင်ေးပခင်ေး၊ သိမ်ေးယ ပခင်ေး၊ လိုယကပ်ခငေ်းနှင့်် အဓမမရငွရကကေးရတောင်ေးခံပခင်ေး 

ြ ြ တ ိုို့၏  ိုင်ဆ ိုင်ြှုြ ာြားက ို စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က ြတရာြားသ ြ်ြားယူသ ာြားြည်က ို ကကကာက်ရ ံွဲ့စ ိုြားရ ြ်ကနရသည့်် မ ည်သူြ ာြားသည် စစ် 

ကကာင်စ တ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားက အတင်ြားအဓြမကင ကကကြားကတာင်ြားခံမခင်ြားက ို လ ိုက်ကလ ာကနရသည်။ စစ်ကဆြားကရြားဂ တ်တ င် တာဝန် 

က ကနသည့််  စစ်ကကာင်စ တ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားသည် သူခ ိုြားဓာြားမ ြ ာြားသာမြစ်သည်ဟို မ ည်သူြ ာြားက ကမ ာသည်။ လက် တ်နောရ ၊ 

လက်က ိုင်ြိုန်ြားနှင့်် အမခာြားကသာတန်ြ ိုြားရှ  စစည်ြားြ ာြားက ို အကကကာင်ြားမ ခ က်ြရှ  လိုယက်သ ြ်ြားယူကနသည်။ 

 

 

၂၀၂၁ ဇ လိိုင်လ (၂၈) ရက်ရန့် 

COVID-19 ကူြားစက်ကရာဂေါကာလအတ င်ြား "အမ င်ထ က်ခ င့််ကဒ်မ ာြား" ဟိုဆ ိုကာ ြ န်နှင့််ကရင်မ ည်နယ် 

ြ ာြားရှ  မ ည်သူြ ာြားထံြှ ကင ကကကြားကကာက်ခံကနသည်။ " ါကရတော့် စစ်ရကောင်စီက ပြည်သ ရတွဆီက 

ရန ရငရွတောင်ေးလိို့်ရကောင်ေးတ ့်ဂွင်တစ်ခိုရြါ ့်။  ဏ်ရင ွ (၅,၀၀၀) က  ီလိိုကကြ်တည်ေးရနတ ့်အချနိ်မှော 

မျောေးတောရြ့်ါ။ ပြည်သ ရတွရ ွဲ့ ိုကခကိို ကိိုယ်ချင်ေးစောသင့််တယ။်  ဏ်ရငကွ ကျွန်ရတေ်ာတိို့်ပမိျုွဲ့မှော တစ်ရန့် 

လိုြ်စောရလောက် ရှိတယ်" ဟို အမ ငထ် က်ခ င့််ကဒ်မ ာြား ြရှ သမြင့်် ဒဏ်ကင  (၂) ကက ြ် က ြားကဆာင်ခွဲ့်ရသူ 

ြ န်မ ည်နယ်ြှ အသက် (၅၅) နှစ်အရ ယ် အြ   ြားသာြားတစ်ဦြားက ကမ ာသည်။ 
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၂၀၂၂ ဇွန်လ (၁၇) ရက်ရန့် 

ဘာြားအံပြ  ွဲ့လြ်ြားြြ ာြားတစ်ကလျှာက်တ င် စစ်ကကာင်စ တ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားက ကင်ြားလှည့််လည်ကနပ  ြား ၎င်ြားတ ိုို့ 

က ကဒသခံမ ည်သူြ ာြားနှင့်် ခရ ြားသ ာြားြ ာြားထံြှ ကင ကကကြားကတာင်ြားခံကလ့်ရှ သည်။ ဆ ိုင်ကယ်စ ြားလူငယ်ြ ာြား 

က ိုလည်ြား ရ ်တန်ို့စစ်ကဆြားကလ့်ရှ သည်။ အကကကာင်ြားမ ခ က်ခ ိုင်ခ ိုင်လံိုလံိုြရှ ဘွဲ အတင်ြားအဓြမ ကင ကကကြား 

ကတာင်ြားခံကလ့်ရှ ကကကာင်ြား ကဒသခံြ ာြားက ကမ ာသည်။ 

 

၂၀၂၂ စကတ်င် ော (၁၅) ရကရ်န့် 

အြှတ် (၅၀၅) ကခမိလ င်တ ်ရင်ြားြှ ဗ ိုလ်ကက ြားစ ိုြားြငြ်ားသူနှင့်် ရွဲအရာရှ ထ န်ြားတင်ဦြားတ ိုို့က လူူ့အခ င့််အကရြား 

ခ   ြားကြာက်ြှု အြ ာြားအမ ာြားက  ြားလ န်ကနကကကာင်ြား ကဒသခံြ ာြားက ကမ ာသည်။ "စက်တင် ောလလယ်က 

တည်ေးက  ယမ်ှသွောေးလောလိို့် မရရတော့်  ေး။ ရ ောအပြင်ထွက်ပြီေး အလိုြ်လိုြ်လိို့်လည်ေး မရရတော့်  ေး။ 

ြိိုက်ဆံရတောင်ေးတော မိန်ေးကရလေးငယ်ရတွကိို လိင်အကကမ်ေး က်တော အမျောေးကကီေးြ " ဟို ကရင်မ ည်နယ် 

ကကာ့်ကရ တ်ပြ  ွဲ့နယ် ကတာင်ကကာအင်ြားကက ြားရ ာြှ ရ ာသာြားတစ်ဦြားက ကမ ာသည်။ "လံိုခခံျုရရေးအရကကောင်ေး 

ပြပြီေး စစ ်အုပစ်တု ိုု့က ရငရွတောင်ေးတောြ ။ လ ငယ်ရတွအရတေ်ာမျောေးမျောေးဆီက သ တိို့်ရတောင်ေးရနတော။ 

တစ်ချျိုွဲ့ ဆိို ဆိိုင်ကယ်ကိို သိမ်ေးထောေးပြီေး ြိိုက်ဆံ (၂) သိန်ေးန ့် လောရရ ေးခိိုင်ေးတော။ စကတ်င် ော (၁၃) 

ရက်ရန့်မှော လည်ေး ရ ောထ ကိို လက်နက်ကကီေးရတွ ရမ်ေးသမ်ေးြစ်ရသေးတယ်။  ိုန်ေးကကီေးရကျောင်ေးအြါအဝင် 

ရနအိမ် (၁၄) လံိုေးရလောက် ြျက်စီေးသေွာေးတယ်။ စစ ်အုပစ်ုတ ုို့ရရောက်လောတော ရ ောသောေးရတွအတွက် 

 ောမှမရကောင်ေး   ေး။ ကင်ေးရစောင့််ခိိုင်ေးတယ်။ လိုြ်အောေးရြေးခိိုင်ေးတယ။် ကောေးရတွကိို ရချောဆွ တယ်။ 

ရြေါ်တောဆွ တယ။် လိုယက်တယ်" ဟို ၎င်ြားက ဆက်ကမ ာသည်။ 
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၂-ခ-၈) အကျင့််ြျက်ပခစောေးမှု 

 

အာဏာသ ြ်ြားပ  ြားကနောက်  ိုင်ြား အာဏာ  ိုင်ြ ာြားက ြှုခင်ြားြ ာြားက ို က ိုယ်တ ယ်ရန် စ တ်ဝင်စာြားြှု ြရှ ကတာ့်ကခ ။ ၎င်ြားမ င် 

လက်က ိုင်ြိုန်ြား၊ ကြာ်ကတာ်ဆ ိုင်ကယ်စသည့်် မ ည်သူလူထို၏   ိုင်ဆ ိုင်ြှုြ ာြားက ို အတင်ြားအဓြမလိုယူပ  ြား အဆ ို ေါ စစည်ြားြ ာြား 

မ န်လည်ရယူလ ို ေါက စစ်ကကာင်စ တ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားက ို လာဘ်ကင က ြားကနရသည်။ 

 

စစ်ကကာင်စ တ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားအမ င် အစ ိုြားရဌာနဆ ိုင်ရာြ ာြားြှ ဝန်ထြ်ြားြ ာြားကလည်ြား လာဘ်က ြားလာဘ်ယူြှုက ို အာဏာသ ြ်ြား 

ပ  ြားကနောက်  ိုင်ြား ကမ ာင်ကမ ာင်တင်ြားတင်ြားလို ်ကဆာင်ကနကကသည်။ 

 

လယ်ယာကမြြ ာြား၊ ဥယ ာဉ်ပခံကမြြ ာြားက ို အက က်ရ ိုက်ကရာင်ြားခ ြှုသည် ြ န်မ ည်နယ်ရှ  ပြ  ွဲ့နယ်အာြားလံိုြားတ င် မြစ်  ာြားလ က် 

ရှ ပ  ြား အက က်ရ ိုက်ကရာင်ြားခ သူနှင့်် ဌာနဆ ိုင်ရာအရာရှ ဝန်ထြ်ြားြ ာြားအကကာြား က  ်သ န်ြားရာခ  လာဘ်က ြားလာဘ်ယူြှုြ ာြား မ   

လို ်ကာ လို ်က ိုင်ကနကကကကကာင်ြား သ ရသည်။ 

 

“အကိုန်လံိုေး “နောေးလည်မှု”န ့် လိုြ်ရနကကတောြ ။ အ ရကကောင့််မိို့် ရပမယောရတွက ရပမြံိုရြေါ်မှောတစ်မျျိုေး 

ြကတိရပမပမငမ်ှောတစ်မျျိုေး ပ စ်ရနတယ။် ရပြောရရင် (အစိိုေးရ)ရပမြံိုမှော ရပမလွတ်ရပမရိိုင်ေးလိို့် သတ် 

မှတ်ထောေးရြမ ့် တကယ့််ရပမပြငမ်ှောရတော့် ြိိုင်ရှင်ရှိတ ့်ရပမကွက်ရတွ ပ စ်ရနတယ။် ရပမြံိုမှော လယ် 

ရပမဆိိုရြမယ့်် အပြင်မှော လ ရနအိမ်ကွက်ရတွ ပ စ်ရနတယ်” ဟို စ ိုက်    ြားကရြားဝန်ထြ်ြားတစ်ဦြားက 

ကမ ာ ေါသည်။ 

 

၂-ခ-၉) ပြည်သ ကိို အကကမေ်း က်ရန် စစ်အုပ်စတု  ုို့ရထောက်ခသံည့််အ ွ ွဲ့မျောေးကိို ြိိုမိိုအသံိုေးပြျုလောပခင်ေး 

စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က မ ည်သူလူထိုအက ေါ် အကကြ်ြားြက်ရန် စ တ်  ိုင်ြားမြတ်ထာြားသမြင့်် ၎င်ြားတ ိုို့က ိုကထာက်ခံသည့််အြ ွဲွဲ့ြ ာြားက ို 

မ ည်သူ အကကာြား မြန်ို့က က်ကာ အကကြ်ြားြက်ြှုြ ာြားက ို က  ြားလ န်လာသည်။ ထ ိုို့ကကကာင့်် န ိုင်ငံအနှံို့ ကသဆံိုြားြှုြ ာြားနှင့်် 

ထ ခ ိုက်ဒဏ်ရာ ရရှ ြှုြ ာြား အြ ာြားအမ ာြား မြစ်က ေါ်လာသည်။ 

 

၂၀၂၁ ကြကြာဝ်ေါရ လကနောက်  ိုင်ြား ြ န်မ ည်နယ် ကရြားပြ  ွဲ့နယ်ကတာင်  ိုင်ြားတ င် အြည်ြသ လက်နက်က ိုင်အြ ွဲွဲ့ြ ာြား က ေါ် 

က ေါက်လာပ  ြား မ ည်သူြ ာြားက ို ြြ်ြားဆ ြားမခင်ြား၊ ကင ကကကြားကတာင်ြားခံမခင်ြားြ ာြား မ  လို ်လာသမြင့်် တည်ပင ြ်ြှု   က်မ ာြားခွဲ့် သည်။ 

 

“ ီမှောရနရတော မလံိုခခံျုရတော့်  ေး။ ကိိုယ့််ကိိုမကကိျုက်တ ့်သ က သ တိို့်ကိို သတင်ေးရြေးလိိုက်တောန ့် သ တိို့်က လော မ်ေးပြီေး ရငွ 

ရတောင်ေးရတော့်တောြ ။ အမည်မသိလက်နက်ကိိုင်ရတွက ရ ောသောေးရတွကိို နှိြ်စက်တော ခဏခဏကကောေးရနရတယ်" ဟို ကရြား 

ကတာင်  ိုင်ြားြှ အြ   ြားသြ ြားတစ်ဦြားက ကမ ာ ေါသည်။ န ိုင်ခ န်ြားဦြားကဆာင်သည့်် ရာြညတ ်ြကတာ်အြည်ရှ  လက်နက်က ိုင် 



 

 
 44 

တ ်ြ ွဲွဲ့က ရ ာသာြားအခ   ွဲ့က ို ြူြားယစ်ကဆြားနှင့်် ဘ န်ြားစာရ က်ကရာင်ြားခ သည်ဟို စ  ်စ ွဲကာ ြြ်ြားဆ ြားကင ကတာင်ြားြှုြ ာြား မ  လို ်ကန 

သည်။ 

 

တနသသာရ တ ိုင်ြားတ င်လည်ြား စစ ်အပု်စုတ ုို့လက်က ိုင်တိုတ်အြ ွဲွဲ့ြ ာြား၏ အကကြ်ြားြက်ြှုက ို မ ည်သူြ ာြားက ကကံ ကတ ွဲ့ခံစာြားကနရ 

သည်။ ကနအ ြ်ြ ာြားက ို လိုယက်မခင်ြား၊ ြ ြားရ ှုွဲ့ြ က်စ ြားမခင်ြားတ ိုို့က ို ကမ ာင်ကမ ာင်တင်ြားတင်ြား လို ်ကဆာင်ကနသည်။ ဦြားကရဆယ်ခ   

ကသာ မ ည်သူြ ာြားြှာ ြြ်ြားဆ ြားခံရပ  ြား သတ်မြတ်ခံကနရသည်။ တက်ကက လှု ်ရှာြားသူြ ာြားက ို  စ်ြှတ်ထာြားသည့်် တ ိုက်ခ ိုက်ြှု 

ြ ာြားလည်ြား မြစ်  ာြားခွဲ့်သည်။ အကမခအကနက တည်ပင ြ်ြှုြရှ ဘွဲ စ ိုြားရ ြ်ြ ယရ်ာမြစ်ကနသည်။ 

 

 

၂၀၂၂ ရမလ (၂) ရက်ရန့် 

အြ   ြားသာြားဒ ြ ိုကကရစ အြ ွဲွဲ့ခ   ် ေါတ ဝင် အသက် (၅၀) အရ ယ ်ကဒေါ်ရှြ်ြားြအ ြ်သ ိုို့ စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့ ကထာက် 

ခံသူ (၂) ဦြား ဆ ိုင်ကယ်မြင့်် ကရာက်ရှ လာပ  ြား သူူ့က ို ကသနတ်မြင့််  စ်သတ်ကာ ထ က်ကမ ြားသ ာြားသည်။ 

ဤမြစ် ရ ်ြတ ိုင်ခငက်လည်ြား ထာြားဝယ်၊ ကလာင်ြားလံိုမြ ိ ိ့်နယ်တ င် အြ   ြားသာြားဒ ြ ိုကကရစ  အြ ွဲွဲ့ခ   ် 

 ေါတ ဝင ် တစ်ဦြားနှင့်် ကထာက်ခံသူတစ်ဦြားတ ိုို့ သတ်မြတ်ခံခွဲ့်ရသည်။ စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့လက်က ိုင်တိုတ် 

အြ ွဲွဲ့ြ ာြားက သတ ် မြတ်သ ာြားမခင်ြားမြစ်ကကကာင်ြား မ ည်သူြ ာြားက ကမ ာသည်။ အြ   ြားသာြားဒ ြ ိုကကရစ အ 

ြ ွဲွဲ့ခ   ် ေါတ က ို ကထာက်ခံသြူ ာြားနှင့်် ၎င်ြားတ ိုို့၏ြ သာြားစိုဝငြ် ာြားက ို  စ်ြှတ်ထာြားသတ်မြတ်သ ာြား ြည်မြစ် 

ကကကာင်ြား စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့လက်က ိုင်တိုတ်အြ ွဲွဲ့ြ ာြားက က ေါ်က ေါ်ထင်ထင်ကကကညာကနသည်။ 

 

၂၀၂၂ ဇွန်လ (၁၅) ရကရ်န့် 

ြနက် (၄) နောရ ခန်ို့တ င် လူ (၁၂) ဦြားခန်ို့ ေါသည့်် စ စ ်အုပ်စ ု တ ုို့လက်က ိုင်တိုတ်အြ ွဲွဲ့တစ်ခိုက ထာြားဝယ်၊ 

ကရမြ  ပြ  ွဲ့နယ်၊ ဧကန ကက ြားရ ာသ ိုို့ ကရာက်ရှ လာပ  ြား အသက် (၂၂) နှစ်အရ ယ် က ိုြ   ြားက ိုနှင့်် အသက် (၂၃) 

နှစ် အရ ယ် ရွဲ  ိုင်စ ိုင်ြားတ ိုို့ လူငယ ်(၂) ဦြားက ို သတ်မြတ်ခွဲ့်သည်။ ကက ြားရ ာက ို ဝင်ကရာက်စ ြားနင်ြားစဉ်အတ င်ြား 

အြ   ြားသာြားဒ ြ ိုကကရစ အြ ွဲွဲ့ခ   ် ေါတ ဝင် ဦြားကကည်ကင ၏ကနအ ြ်က ိုလည်ြား ဗံိုြားခ ွဲခွဲ့်ပ  ြား ကက ြားရ ာအတ င်ြား 

ရြ်ြားသြ်ြား စ်ခတ်ခွဲ့်သည်။ ၎င်ြားတ ိုို့အြ ွဲွဲ့၏အြှတ်တံဆ  ်က ို ကက ြားရ ာအနှံို့ မြန်ို့က ွဲထာြားခွဲ့်သည်။ ဥ ကဒ 

မ င ်သတ်မြတ်ြှုြ ာြား အြ ာြားအမ ာြားမြစ်  ာြားကနကသာ်လည်ြား စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့နှင့််အာဏာ  ိုင်ြ ာြားက 

တာဝန်ယြူှု ြရှ ကခ ။ "ကျွန်ရတေ်ာတိို့် ဝကရတော့် တကယ့််စစ်ရပမပြင်ထ  ရရောက်ရနသလိိုြ " ဟို 

ကရမြ ပြ  ွဲ့နယ် ဝက်ကခ ာင်ြားကက ြားရ ာြှ ကဒသခံတစ်ဦြားက ကမ ာသည်။ 

 

၂၀၂၂ ဇွန်လ (၁၆) ရက်ရန့် 

ကရမြ ပြ  ွဲ့နယ် ဝန်ြ ိုကက ြားရ ာအို ်စို ကညင်အင်ြားကက ြားရ ာြှ အသက် (၅၀) အရ ယ် အြ   ြားသာြားတစ်ဦြားက ို 

အြည်ြသ အြ ွဲွဲ့တစ်ခိုက သတ်မြတ်ခွဲ့်သည်။ အာဏာသ ြ်ြားပ  ြားကနောက်  ိုင်ြား တနသသာရ တ ိုင်ြားတ င် အမ စ် 
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ြွဲ့်မ ည်သူြ ာြား ြကကာခဏသတ်မြတ်ခံကနရသည်။ စစ ်အုပစ်ုတ ုို့လကက် ိုင်တိုတ်အြ ွဲွဲ့ြ ာြားမြစ်သည့််    ကစာ 

ထ ြားနှင့်် စ န်ရွဲကသ ြားကသာက်အြ ွဲွဲ့ြ ာြားက အြ   ြားသာြားဒ ြ ိုကကရစ အြ ွဲွဲ့ခ   ် ေါတ ဝငြ် ာြားနှင့်် မ ည်သူူ့ကာ 

က ယက်ရြားအြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြား၏ ြ သာြားစိုဝင်ြ ာြားက ို  စ်ြှတ်ထာြား တ ိုက်ခ ိုက်ကနသည်။ 

 

၂၀၂၂ ဇွန်လ (၂၄) ရက်ရန့် 

စ န်ရွဲကသ ြားကသာက်အြ ွဲွဲ့က ကရမြ ပြ  ွဲ့နယ် ဧကန ကက ြားရ ာြှ ရ ာသာြား (၂) ဦြားက ို သတ်မြတ်ပ  ြား ကနအ ြ် (၁) 

လံိုြားက ို ြ က်စ ြားခွဲ့်သည်။ ရ ာသာြား (၂) ဦြား၏ အကလာင်ြားက ေါ်တ င် ၎င်ြားတ ိုို့၏အြှတ်တံဆ  ်က ို မြန်ို့က ွဲ 

ထာြားခွဲ့်ကကကာင်ြား ကဒသခံြ ာြားက ကမ ာသည်။ အြ   ြားသာြားဒ ြ ိုကကရစ အြ ွဲွဲ့ခ   ် ေါတ က ို ကထာက်ခံသူ 

တစ်ဦြား၏ကနအ ြ်က ိုလည်ြား ဝင်ကရာက်စ ြားနင်ြားခွဲ့်ကသာ်လည်ြား ၎င်ြားအာြား ကတ ွဲ့ရှ မခင်ြား ြရှ သမြင့်် ကနအ ြ်က ို 

ဗံိုြားခ ွဲြ က်စ ြားခွဲ့်သည်။ "အ ရန့်က တစ်ရ ောလံိုေးမှော ရသနတ်သံရတွ ဆ ညံရနတောြ ။ အန်အယ် ီရထောက်ခံ 

သ ကိို မရတွွဲ့ရတော့် သ ူ့သမီေးကိို အိမ်မှောလက်ပြန်ကကိျုေးတိုြ်ပြီေး ထွက်သွောေးတယ်" ဟို ရ ာသာြားတစ်ဦြားက 

ကမ ာသည်။ 

 

၂၀၂၂ ဇွန်လ (၂၆) ရက်ရန့် 

အြှတ် (၄၀၆) ကခမိလ င်တ ်ရင်ြားြှ စစ်သာြားြ ာြားနှင့်် စစ ်အုပစ်ုတ ုို့လက်က ိုင်တိုတ်ြ ာြား ေါသည့််  ူြားက ေါင်ြား 

အြ ွဲွဲ့သည် ည (၁၁) နောရ ခ ွဲခန်ို့တ င် ထာြားဝယ်၊ ကလာင်ြားလံိုပြ  ွဲ့နယ် ဂဒက်ကက ြားကက ြားရ ာရှ  ကနအ ြ် (၅) လံိုြား 

က ို ဝင်ကရာက်စ ြားနင်ြားခွဲ့်သည်။ အသက် (၆၀) အရ ယ ်လင်ြယာြားနှစ်ဦြားက ို လက်မ န်ကက  ြားတို ်ပ  ြား အန ြား 

က ် စ်သတ်ခွဲ့်သည် 

 

၂၀၂၂ ဇ လိိုင်လ (၉) ရက်ရန့် 

စစ်သာြားြ ာြားနှင့်် စ စ ် အုပ်စ ုတ ိုု့လက်က ိုင်တိုတ် ူြားက ေါင်ြားအြ ွဲွဲ့တစ်ခိုက ထာြားဝယ်ပြ  ွဲ့ ဝွဲကျွန်ြားပြ  ွဲ့သစ် 

ရ ်က က် ရှ  ကနအ ြ်တစ်အ ြ်က ို ဝင်ကရာက်စ ြားနင်ြားပ  ြား လူငယ ်(၃) ဦြားက ို ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။ ၎င်ြားတ ိုို့အနက်ြှ 

လူငယ ်တစ်ဦြားက ို  စ်သတ်ခွဲ့်ကကကာင်ြား ကနောက်  ိုင်ြားတ င် သ ရှ ရသည်။ 

 

၂၀၂၂ ဇ လိိုင်လ (၁၄) ရက်ရန့် 

ပြ တ်နည်ြား ညာတကကသ ိုလ်နှင့်် ပြ တ်က န်   တာတကကသ ိုလ်ြှ ကထ က (၂) ဦြားက ို အာဏာြ ဆန်ကရြား 

လှု ်ရှာြားြှုနှင့်် တ်သက်သည်ဟိုဆ ိုကာ စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။ ြြ်ြားဆ ြားခံရသူ (၂) ဦြားစလံိုြားြှာ 

အြ   ြားသြ ြားြ ာြားမြစ်ပ  ြား ကဒေါ်အ အ ပြ  ြားနှင့်် ကဒေါ်သ သ ကဆ တ ိုို့ မြစ်ကကသည်။ အင်အာြားသံိုြားြြ်ြားဆ ြားြှုအတ င်ြား 

စစ်သာြားြ ာြားက ၎င်ြားတ ိုို့က ို ရ ိုက်နှက်ခွဲ့်သည်။ 
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၂-ခ-၁၀) တက်ကကွလှုြ်ရှောေးသ မျောေးနှင့်် နိိုင်ငံရရေးသမောေးမျောေးကိို  ိနှိြပ်ခင်ေး 

လူူ့အခ င့််အကရြားကာက ယ်ကစာင့််ကရှာက်သည့််အလို ်သည် မြန်ြာန ိုင်ငံတ င် အနတရာယ်အရှ ဆံိုြားအလို ်မြစ်သည်။ ဥ ကဒက ို 

လက်တစ်လံိုြားမခာြားအသံိုြားမ  ပ  ြား တက်ကက လှု ်ရှာြားသူြ ာြားက ို  စ်ြှတ်ထာြားသည်ြှာလည်ြား အဆန်ြားြဟိုတ်ကတာ့်ကခ ။ စ ိုြားရ ြ် 

ြ ယ်ရာတစ်ခိုြှာ စစ ်အုပစ်ုတ ုို့နှင့််အမြငြ်တူသူအာြားလံိုြားက ို ဥ ကဒက ိုအသံိုြားမ  ပ  ြား နှ  ်က  ်ကနမခင်ြား မြစ်သည်။ ြ န်မ ည်လူူ့အခ င့်် 

အကရြားကြာင်ကဒြားရှင်ြား၏ အြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားအကနမြင့််လည်ြား ြြ်ြားဆ ြားြခံရကအာင် အပြွဲတြ်ြားတ ြ်ြားကရှာင်ကနရသည်။ ၎င်ြားတ ိုို့၏ 

လက်က ိုင်ြိုန်ြားြ ာြားက ို ကမခရာြခံန ိုင်ရန်နှင့်် လှု ်ရှာြားြှုြ ာြားြှတဆင့်် လက်စလက်နြက န်ကအာင် အစဉ်အပြွဲသတ ထာြား ကနရ 

သည်။ 

 

 

၂၀၂၁ ဧပြလီ (၈) ရက်ရန့် 

ကရငမ် ည်နယ် ဘာြားအံမြ ိ ိ့်ြှ အသက် (၆၇) နှစ်အရ ယ် ကကလြားအထူြားကို ကဒေါက်တာအိုန်ြားအိုန်ြားရ က ို 

စစ်ကကာင်စ က ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။ သူူ့က ို ဧပ  လ (၈) ရက်ကနို့ ညကနအခ  န်တ င် အရ ်ဝတ်လံိုပခံ ကရြား အြ ွဲွဲ့ 

ဝင်ြ ာြားက ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်မခင်ြား မြစ်သည်။ ရွဲအရာရှ တစ်ဦြား၏ကကလြားက ို ကဆြားကိုသရန် မငင်ြားဆန်သမြင့်် သူူ့ 

က ို  ိုဒ်ြ ၅၀၅(က)မြင့်် တရာြားစ ွဲဆ ိုခွဲ့်ပ  ြား ြြ်ြားဆ ြားထ န်ြားသ ြ်ြားခွဲ့်သည်။ 

 

၂၀၂၁ ဧပြလီ (၂၇) ရကရ်န့် 

ဆနဒမ သူနှင့်် တက်ကက လှု ်ရှာြားသူ (၂၂) ဦြားက ို ကြာ်လပြ  င်ပြ  ွဲ့အန ြားရှ  အကရှွဲ့ကိတာင်တ ိုင်ြားစစ်ဌာန 

ခ   ်သ ိုို့ ြြ်ြားဆ ြားကခေါ်ကဆာင်သ ာြားသည်။ ၎င်ြားတ ိုို့အြ ာြားစိုြှာ ြ န်ြားကကလြားငယ်ြ ာြားမြစ်ပ  ြား ကက ာင်ြားဆရာြ 

ြ ာြားလည်ြား  ေါဝင်သည်။ ၎င်ြားတ ိုို့အနက် (၁၅) ဦြားက ို စစ်ကာြား (၂) စ ြားမြင့်် ကနို့ခင်ြား (၂) နောရ တ င် ြြ်ြားဆ ြား 

ကခေါ်ကဆာင်သ ာြားမခငြ်ား မြစ်သည်။ 

 

၂၀၂၁ ဧပြလီ (၂၉) ရက်ရန့် 

တနသသာရ တ ိုင်ြား ပြ တ်ပြ  ွဲ့ြှ ရ ်ကက ြားအို ်ခ   ်ကရြားြှ ြားြ ာြားအ ေါအဝင် ဆနဒမ   ွဲဦြားကဆာင်သူ (၈) ဦြားက ို 

စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။ ကအခာြားသ  တ်ကခေါင်ြားကဆာင်တစ်ဦြားက ိုလည်ြား ဧပ  လ (၃၀) ရက်ကနို့တ င် 

ရွဲတ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားက ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်ပ  ြား စခန်ြားတ င် ထ န်ြားသ ြ်ြားခွဲ့်သည်။ 

 

၂၀၂၁ ရမလ (၂၂) ရက်ရန့် 

စစ်ကကာင်စ လက်ကအာက်ခံ  ညာကရြားဝန်ကက ြားဌာနက ကြာလ်ပြ  င်နည်ြား ညာတကကသ ိုလ်ြှ  ညာကရြား 

ဝန်ထြ်ြား (၄၄) ဦြားက ို တာဝန်ြှရ ်စွဲခွဲ့်သည်။ ကထ ကအ ေါအဝင်  ညာကရြားဝန်ထြ်ြား အနည်ြား ဆံိုြား (၅၅) 

ဦြားက ို ထိုတ် ယ်ခွဲ့်ပ  ြားမြစ်ကကကာင်ြား သ ရသည်။ 
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၂၀၂၁ ရမလ (၂၅) ရက်ရန့် 

ကက ာင်ြားဆရာြနှင့််ြ ခင်တစ်ဦြားမြစ်သူ န ယန် ကအာင်က ို စစ်ကကာင်စ တ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားက ကခ ာင်ြားဆံို 

ပြ  ွဲ့နယ ် က ြ်လှာကက ြားရ ာတ င် ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။ သူ၏အစ်က ိုက ို ြြ်ြားဆ ြားရန် လာကရာက်စဉ် ၎င်ြားအာြား 

ြကတ ွဲ့ရှ သမြင့်် သူူ့က ို ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်မခင်ြားမြစ်သည်။ ၎င်ြားကနို့တ င် င် ကတာ်ကဘူြားကက ြားရ ာြှ ရ ာသာြား (၂) ဦြားက ို 

ြတရာြားဝင်လက်နက်ြ ာြားမ  လို ်သည်ဟိုဆ ိုကာ ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။ ရွဲတ ်ြ ွဲွဲ့က ကက  တင်စ စဉ်ထာြား သည့်် 

သက်ကသြ ာြားမြင့်် ဓာတ် ံိုရ ိုက်ခွဲ့်သည်။ 

 

၂၀၂၁ ဇ လိိုင်လ (၄) ရက်ရန့် 

ြ န်မ ည်နယ် က ေါင်ပြ  ွဲ့နယ် ြိုတတြြှ အာဏာြ ဆန်ြှုတ င် ေါဝင်သူ (၂) ဦြားက ို  စစ်ကကာင်စ တ ်ြ ွဲွဲ့ဝင် 

ြ ာြားက ညသန်ြားကခေါင်အခ  န်တ င် ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။ "သ တိို့်က အောဏော ီဆန်ပြီေးရတော့် ရနွဦေးရတေ်ာလှန် 

ရရေးမှော ြါဝင်ရနတော။ ဧပြီလကတည်ေးက ရရှောင်ရနကကတော။ အောဏောသိမ်ေးပြီေးကတည်ေးက မိုတတမမှော လ  

(၃၀) ရလောက် အ မ်ေးခံထောေးရတယ်" ဟို ကဒသခံတစ်ဦြားက ကမ ာသည်။ 

 

၂၀၂၁ ဇ လိိုင်လ (၁၂) ရကရ်န့် 

လူငယ့််ကရြားရာကကာ်ြတ ြှ အကရြား ေါသည့််အြ ွဲွဲ့ဝင်မြစ်သူ က ိုြ   ြားြင်ြားဦြားနှင့်် ၎င်ြား၏လို ်ကြာ်က ိုင်ြက် (၄) 

ဦြားတ ိုို့သည် ထာြားဝယ်၊ သရက်ကခ ာင်ြားတ င် ြြ်ြားဆ ြားခံခွဲ့်ရသည်။ "သူတ ိုို့ကလြားကယာက်စလံိုြားက ို ခလရ 

(၄၀၄) ြှာ ထ န်ြားသ ြ်ြားထာြားတယ်။ မြ ိ ိ့်နယ်စစ်ကကာင်စ က ြ   ြားြငြ်ားဦြား၊ ကအာင်ြ   ြားသက်၊ ကအြားြ န်နွဲို့ 

မ ည့််စံိုဦြားတ ိုို့က ို ကြြားစရာရှ လ ိုို့ဆ ိုပ  ြား ကခေါ်သ ာြားပ  ြားကတာ့် မ န်ြလွှတ်ကတာ့်ဘူြား" ဟို လူငယ့််ကရြားရာ 

ကကာ်ြတ အြ ွဲွဲ့ဝင်တစ်ဦြားက ကမ ာသည်။ က ိုြ   ြားြငြ်ားဦြားသည် အမခာြားနည်ြားမြင့််သန်စ ြ်ြားသူတစ်ဦြားမြစ်ပ  ြား 

တနသသာရ ကဒသတ င် လူငယ်ြူဝေါဒကကာ်ြတ က ို ဦြားကဆာင်ကနသူတစ်ဦြား မြစ်သည်။ စစ ်အုပစ်ု တ ုို့လက်က ိုင် 

တိုတ်အြ ွဲွဲ့ြ ာြားထံြှ ပခ ြ်ြားကမခာက်စာြ ာြား ြကကာခဏ လက်ခံရရှ ခွဲ့်ကကကာင်ြား ၎င်ြား၏ြ သာြားစိုဝငြ် ာြားက 

ကမ ာသည်။ 

 

၂၀၂၂ ဇ လိိုင်လ (၁၅) ရက်ရန့် 

ပြ တ်နည်ြား ညာတကကသ ိုလ်နှင့်် ပြ တ်က န်   တာတကကသ ိုလ်ြှ ကထ က (၂) ဦြားက ို အာဏာြ ဆန်ြှုတ င် 

 ေါဝင်သည်ဟိုဆ ိုကာ ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။ ဇူလ ိုင်လ (၁၅) ရက်ကနို့ ညကနတ င်လည်ြား က န်   တာ 

တကကသ ိုလ် စတိုတထနှစ်ကက ာင်ြားသူ အသက် (၂၁) နှစ်အရ ယ် ြသူဇာဝင်ြားထက်က ိုလည်ြား ဝရြ်ြားြ ေါဘွဲ 

သူ၏ကနအ ြ်တ င် ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။ ကနအ ြ်က ို  စစ်ကကာင်စ တ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားက ဝင်စ ြားပ  ြား အကကြ်ြားြက် 

ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်ကကကာင်ြား သက်ကသြ ာြားက ကမ ာသည်။ ြြ်ြားဆ ြားခံရသည့်် ကထ ကနှင့်် တကကသ ိုလ်ကက ာင်ြား 

သူက ို ြည်သည့််ကနရာသ ိုို့ ကခေါ်ကဆာင်သ ာြားသည်က ို ြသ ရှ ရကခ ။ 
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၂၀၂၂ ဇ လိိုင်လ (၃၁) ရက်ရန့် 

ည (၁၁) နောရ အခ  န်ခန်ို့တ င် လြ ိုင်ြားရွဲစခန်ြားြှ 

လံိုပခံ ကရြားတ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားက  ရဟ တအြ ွဲွဲ့ဝင်လူငယ် 

တစ်ဦြားက ို  စ်သတ်ခွဲ့်သည်။ ရွဲစခန်ြားက ို ညအခ  န ်

ြသကသာြ ယ်ခ ဉ်ြားက ်လာသမြင့််  စ်ခတ်ခွဲ့်ကကကာင်ြား 

ရွဲတ ်ြ ွဲွဲ့က ထိုတ်မ န်သည်။ သ ိုို့ကသာ် ကသဆံိုြားသူ၏ 

ကြာ်ကတာ်ဆ ိုင်ကယ်၊ ကသ ြားက က်နှင့်် အသံိုြား အကဆာင် 

 စစည်ြားြ ာြားက ို ရွဲစခန်ြားနှင့်် (၁) ြ ိုင်ခန်ို့ ကဝြားက ာသည့်် 

အြှတ် (၃) ပြ  ွဲ့ြရ ်က က်တ င် ကတ ွဲ့ရှ ခွဲ သည်။ လူ 

ငယ်၏ကသဆံိုြားြှုအက ေါ် လြ ိုင်ြားပြ  ွဲ့ခံြ ာြားက ရွဲစခန်ြားက ို 

ကြြားခ န်ြားထိုတ်လ က်ရှ သည်။ လြ ိုင်ြား လူငယ် ရဟ တအသင်ြားကလည်ြား ၎င်ြားတ ိုို့အြ ွဲွဲ့ဝင်အတ က် 

တရာြားြျှတြှုနှင့််အြှန်တရာြားက ို ရှာကြ ြည် ဟို ဆ ိုသည်။ ၂၀၂၂ ဩဂိုတ်လတ င် 

ြ န်မ ည်နယ်ဝန်ကက ြားခ   ်ထံ စာတင်ခွဲ့်သည်။ 

 

 

၂-ခ-၁၁) မတရောေး, တရောေးစရီင်ရထောင်ချပခငေ်း 

 

စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့၏ ြတရာြားြြ်ြားဆ ြားကထာင်ခ မခင်ြားက ို  ထြဆံိုြားကကံ ကတ ွဲ့ရသူြ ာြားြှာ ဆနဒမ သူြ ာြား မြစ်သည်။ ြ န်မ ည်လူူ့အခ င့်် 

အကရြားကြာင်ကဒြားရှင်ြား၏ြှတ်တြ်ြားြ ာြားအရ ၂၀၂၁ ကြလတ င် လူငယ် (၂၁၃) ဦြားသည် ၎င်ြားတ ိုို့၏ကနအ ြ်ြှ ြြ်ြားဆ ြားမခင်ြားခံခွဲ့်ရ 

သည်။ အာဏာသ ြ်ြားပ  ြားလျှင်သ ြ်ြားပ  ြားခ င်ြား စစ်ကကာင်စ က ရာဇသတ်ကက ြားဥ ကဒက ို မ ငဆ်င်ခွဲ့်ပ  ြား အဆ ို ေါမ ငဆ်င်ခ က် မြင့်် 

 င ်ကက ာင်ြားသာြားကက ာင်ြားသြူ ာြားနှင့်် ဆနဒမ သူြ ာြားက ို ြြ်ြားဆ ြားကထာင်ခ ကနမခင်ြား မြစ်သည်။ 

 

ဆနဒမ သူြ ာြားက ို ြြ်ြားဆ ြားရာတ င်လည်ြား အင်အာြားအလ န်အကျွံသံိုြားကာ အကကြ်ြားြက်ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။ ြ န်မ ည်လူူ့အခ င့်် 

အကရြားကြာင်ကဒြားရှင်ြား၏ က င်ြားဆင်ြားအြ ွဲွဲ့ဝင်တစ်ဦြား၏ ြှတ်တြ်ြားအရ ြတ်လ (၁) ရက်ကနို့တ င် ပြ  ွဲ့နယ်ရွဲတ ်ြ ွဲွဲ့၊ အထူြား 

စံိုစြ်ြားစစ်ကဆြားကရြားတ ်ြ ွဲွဲ့နှင့်် စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့တ ိုို့က ြ န်မ ည်နယ ်သံမြ ဇရ ်ပြ  ွဲ့တ င် ဆနဒမ လူငယ်ြ ာြားက ို ရ ်တန်ို့စစ်ကဆြားခွဲ့် 

သည်။ ၎င်ြားတ ိုို့ တစ်ဦြားခ င်ြားက ို ကသခ ာစစ်ကဆြားကနပ  ြား ၎င်ြားတ ိုို့၏ ကြာ်ကတာ်ဆ ိုင်ကယ်၊ လက်က ိုင်ြိုန်ြားနှင့််   ိုက်ဆံအ တ်ြ ာြား 

က ို ေါ စစ်ကဆြားခွဲ့်သည်။ တစ်နောရ ကက ာ်ကကာသည်အထ  စစ်ကဆြားကနပ  ြား ပခ ြ်ြားကမခာက်ြှုြ ာြားလည်ြား မ  လို ်ခွဲ့်သည်။  
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လက်က ိုင်ြိုန်ြားတ င် ဆနဒမ ရန် စည်ြားရံိုြားြှုအခ က်အလက်ြ ာြားက ို ကတ ွဲ့ရှ  ေါက ဆက်သ ယက်ရြားဥ ကဒမြင့်် အကရြားယူသည်။ 

ဆနဒမ   ွဲတ င် သတင်ြားယူကနသည့်် သတင်ြားကထာက်ြ ာြားက ိုလည်ြား  စစ်ကကာင်စ တ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားက  စ်ြှတ်ထာြားြြ်ြားဆ ြားခွဲ့် 

သည်။ ဒ ြ ိုကကရစ လှု ်ရှာြားြှုတ င်  ေါဝင်သူြ ာြားအာြားလံိုြားက ို စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့က ရန်သူသြ ယ ်ဆက်ဆံသည်။ 

 

စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့၏ြြ်ြားဆ ြားမခင်ြားြှ လ တ်ကမြာက်ရန်အတ က် တက်ကက လှု ်ရှာြားသူြ ာြားက တ ြ်ြားကရှာင်ြှုြ ာြား ခ က်ခ င်ြားလို ်ကဆာင် 

ခွဲ့်ကကသည်။ ၂၀၂၁ ဒ ဇင်ဘာလတ င် ြ န်နှင့်် ကရငမ် ည်နယ်နှင့်် တနသသာရ တ ိုင်ြားတ င် စစ်ကကာင်စ ကကကာင့်် က ိုယ်ကရာင် 

ကြ ာက်ကနရသူ အနည်ြားဆံိုြား (၂၉) ဦြား ရှ သည်။ တက်ကက လှု ်ရှာြားသူနှင့်် ဆနဒမ သူ (၁၅၃) ဦြားြှာ ကထာင်ခ ခံလ ိုက်ရသည်။ 

ြြ်ြားဆ ြားခံရသ၊ူ ကထာင်ခ ခံရသူအကရအတ က်ြှာ တမြည်ြားမြည်ြားမြင့််တက်လာသည်။ 

 

စစ်အာဏာရှင်က ိုဆန်ို့က င်သည့်် ဆနဒမ သူြ ာြားြှာ အကကြ်ြားြက်ြှုနှင့်် ကကံ ကတ ွဲ့ခွဲ့်ရသည်။   ိုင်ဆ ိုင်ြှုြ ာြား၊ ဆ ိုင်ကယ်ြ ာြားနှင့်် 

လက်က ိုင်ြိုန်ြားြ ာြား အသ ြ်ြားဆည်ြားခံခွဲ့်ရသည်။ ဆနဒမ   ွဲတ င်ြြ်ြားဆ ြားခံရသြူ ာြားသည် ကနအ ြ်သ ိုို့မ န်ြကရာက်ကတာ့်ကခ ။ 

ကြလ (၂) ရက်ကနို့ ဆနဒမ   ွဲတ င်ြြ်ြားဆ ြားခံခွဲ့်ရသူ အသက် (၂၀) အရ ယ် ကဇာ်ပင ြ်ြားသစ်သည် ကြလ (၄) ရက်ကနို့တ င် စစ်ကဆြား 

ရံို၌ ကသဆံိုြားသ ာြားပ  မြစ်ကကကာင်ြား စစ်ကကာင်စ က ၎င်ြား၏ြ သာြားစိုဝငြ် ာြားက ို အကကကာင်ြားကကာြားခွဲ့်သည်။ ယခိုမြစ်စဉ်နှင့်် အလာြား 

တူမြစ်စဉ် (၆) ခိုခန်ို့ မြစ်  ာြားခွဲ့်ပ  ြား ြည်သူြဆ ို စစ်ကကာင်စ ၏သာြားကကာင် မြစ်န ိုင်သည်။ စစ်ကကာင်စ ၏အကကြ်ြားြက်ြှု 

ကကကာင့်် လူငယ်အြ ာြားအမ ာြား တ ြ်ြားကရှာင် ိုန်ြားကအာင်ြားကနကကရသည်။ "ခိုရတော့် ကျွန်ရတေ်ာတိို့်က တရောေးဥြရ လည်ေး မရှိ၊ 

လံိုခခံျုမှုလည်ေး မရှိ၊ အကောအကွယရ်ြေးမှုလည်ေး မရှိ   ရန့်စဉ်န ့်အမ  ရကကောက်ရ ံွဲ့မှုန ့်ြ  ရှင်သန်ရနရတယ်" ဟို ကရြားပြ  ွဲ့နယ်ြှ 

ကဒသခံတစ်ဦြားက ကမ ာသည်။ 

 

အာဏာသ ြ်ြားြှုက ိုဆန်ို့က င်သူြ ာြားက ို ြြ်ြားဆ ြားသည်သာြက ၎င်ြားတ ိုို့၏ြ သာြားစိုဝငြ် ာြားက ို ေါ ဓာြားစာခံအမြစ် ြြ်ြားဆ ြားြှုြ ာြား 

မ  လို ်လာသည်။ ဘာြားအံနှင့်် ကြာ်လပြ  င်ရှ  ကနရာအကတာ်ြ ာြားြ ာြားတ င် သ ာြားလာခ င့််ကန်ို့သတ်လ ိုက်ပ  ြား  ိုန်ြားကအာင်ြားကနသူ 

ြ ာြားက ို ြြ်ြားဆ ြားရန် ကက  ြား ြ်ြားသည်။ လူငယ်ြ ာြားက ို တရာြားစ ွဲဆ ိုကထာင်ခ န ိုင်ရန်အတ က် လို ်ကကံထာြားသည့််သက်ကသြ ာြားက ို 

စစ်ကကာင်စ က အသံိုြားမ  ခွဲ့်သည်။ 

 

၂၀၂၁ ဇ လိိုင်လ (၆) ရက်ရန့် 

ထာြားဝယ်၊ ကလာင်ြားလံိုပြ  ွဲ့နယ ်မ င်ကက ြားကက ြားရ ာြှ အသက် (၆၈) နှစ်အရ ယ် အြ   ြားသြ ြားနှင့်် ၎င်ြား၏ (၁၃) 

နှစ်အရ ယ်ကမြြားမြစ်သူတ ိုို့က ို  စစ်ကကာင်စ တ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားက ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။ ခင်  န်ြားမြစ်သူက ို လာ 

ကရာက်ြြ်ြားဆ ြားစဉ် ၎င်ြားအာြား ြကတ ွဲ့ရှ သမြင့်် သာြားမြစ်သူနှင့်် ကယာကခြမြစ်သူတ ိုို့က ို ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်မခင်ြားမြစ် 

ကကကာင်ြား ဇန ြားမြစ်သူက ကမ ာသည်။ 

 

၂၀၂၁ ရအောက်တိို ောလ (၉) ရက်ရန့် 
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နံနက် (၈) နောရ အခ  န်တ င် ထာြားဝယ ်သရက်ကခ ာင်ြားပြ  ွဲ့နယ် ကစာမ ာကက ြားရ ာြှ ြ ခင်မြစ်သူနှင့်် အသက် 

(၂) နှစ်နှင့်် (၆) နှစ်အရ ယ် ကကလြားငယ် (၂) ဦြားက ို ဓာြားစာခံအမြစ် စကစ်ကာင်စ  ူြားက ေါင်ြားတ ်ြ ွဲွဲ့ က 

ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။ ခင်  န်ြားနှင့််ြခင်မြစ်သူ က ိုန   န်က ို လာကရာက်ြြ်ြားဆ ြားရာ ၎င်ြားအာြား ြကတ ွဲ့သမြင့်် 

ြ သာြားစိုဝငြ် ာြားက ို ဓာြားစာခံအမြစ် ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်မခင်ြား မြစ်သည်။  ူြားက ေါင်ြားတ ်ြ ွဲွဲ့က ို မ ည်သူူ့စစ်ကခေါင်ြား 

ကဆာင် ဦြားကအာင်စ န်နှင့်် ဦြားကြာင်ရ တ ိုို့က ဦြားကဆာင်ခွဲ့်သည်။ ြြ်ြားဆ ြားခ  န်တ င် လက်က ိုင်ြိုန်ြားြ ာြား 

က ိုလည်ြား သ ြ်ြားယူသ ာြားသည်။ 
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အြိိုင်ေး ၃ -  အောဏောသိမ်ေးပြီေးရနောက်ြိိုငေ်း ရနရြရ်င်ေးမအှဓမမစွန့််ခွောထွက် 

ရပြေးတိမ်ေးရရှောင်ရသ မျောေး၏ အရပခအရန 

အာဏာသ ြ်ြားပ  ြားကနောက် နယ်စ ်တစ်ကလျှာက်ရှ  တ ိုင်ြားရင်ြားသာြားလက်နက်က ိုင်ြ ာြားထ န်ြားခ   ်ရာကဒသြ ာြားတ င် စစ်ကဘြား 

ဒဏ်ကကကာင့်် ကနရ ်ရင်ြားြှအတင်ြားအဓြမစ နိ်ု့ခ ာထ က်ကမ ြား တ ြ်ြားကရှာင်ကနကကရသည့်် မ ည်သူြ ာြား၏ဦြားကရြှာ  တ ိုြား  ာြားလာ 

သည်။ စကစ်ရှာင်စခန်ြား (၉) ခိုရှ  စစ်ကဘြားဒိုကခသည်ြ ာြား ရငဆ် ိုင်ကနရသည့််အကမခအကနသည် စ တ်  က်ြ ယ်ရာ င် မြစ် 

သည်။ 

 

စစ်ကဘြားဒိုကခသည်ြ ာြားအာြားလံိုြားက ို အကကကာက်တရာြားက လွှြ်ြားြ ိုြားထာြားသည်။ ကရာဂေါထူကမ ာမခင်ြား၊ ကဆြားဝေါြားနှင့်် အစာြား 

အကသာက် ြလံိုကလာက်မခင်ြားကကကာင့်် အြ   ြားသြ ြားြ ာြား၊ ကကလြားသူငယ်ြ ာြားနှင့်် သက်ကက ြားရ ယ်အ ိုြ ာြား ဒိုကခကရာက်ကနကက 

သည်။ အစာြားအစာြလံိုကလာက်ြှုကကကာင့်် လူရာနွဲို့ခ   ဆာကလာင်ြ တ်သ  ်ကနကကသည်။ ကဒသခံြ ာြားနှင့်် တက်ကက လှု ်ရှာြား 
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သူြ ာြားက အဆ ို ေါလ ိုအ ်ခ က်ြ ာြားက ို မြည့််ဆည်ြားန ိုင်ရန် ကက  ြားစာြားကသာ်လည်ြား ၎င်ြားတ ိုို့က ိုယ်တ ိုင်က င် အခက်အခွဲ အကက ် 

အတည်ြားြ ာြားက ို ရင်ဆ ိုင်ကနရခ  န် မြစ်သည်။ 

 

ကရငမ် ည်နယ်နှင့်် တနသသာရ တ ိုင်ြားရှ  တ ိုင်ြားရင်ြားသာြားလက်နက်က ိုင်တ ်ြ ွဲွဲ့ြ ာြားက စစ်ကဘြားကရှာင် ဒိုကခသည်ြ ာြားက ို တက် 

ကက စ ာ ကူည က ြားကနသည်။ သ ိုို့ကသာ်စစ်ကဘြားကရှာင်ြ ာြားသည် ခက်ခွဲသည့််အကမခအကနတ င် ကနထ ိုင်ကနရပ  ြား ၎င်ြားတ ိုို့ အသက် 

ကြ ြားြှုအတ က် အလို ်အက ိုင်ြ ာြား ြရှာကြ န ိုင်သမြင့်် ြ ာြားစ ာရိုန်ြားကန်ကနရသည်။ 

 

ထာြားဝယ်ကဒသ ကရမြ ပြ  ွဲ့နယ်တ င် အဟာရြမ ည့််ဝသည့််ကကလြားသူငယ်အကရအတ က် မြင့််တက်လာပ  ြား ကနောက်ဆက်တ ွဲ 

အကနမြင့်် ကသ ြားလ န်တို ်ကက ြားကရာဂေါ ေါ မြစ်  ာြားလာသည်။ စကစ်ကာင်စ ၏ စစ်ဆင်ကရြားြ ာြားကကကာင့်် ကဒသခံမ ည်သူြ ာြားြှာ 

စ တ်  ိုင်ြားဆ ိုင်ရာ ခနဓောက ိုယ်  ိုင်ြားဆ ိုင်ရာ ထ ခိုိ က်ခံစာြားကနရသည်။ ကနအ ြ်ြ ာြား ြ ြားရ ှုွဲ့ြ က်ဆ ြားခံရပ  ြား လူြ ာြားလည်ြား ြကကာ 

ခဏြြ်ြားဆ ြားခံကနရသည်။ တ က သည့်် အကကကာင်ြားရင်ြားြရှ ဘွဲ ကင ကကကြားကတာင်ြားခံကနရသည်။ အဆ ို ေါကဒသတ င် အသက်ရှင် 

ရ ်တည်ရန် ြမြစ်န ိုင်သကလာက် မြစ်ကနသည်။ 

 

စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့က စစ်ဆင်ကရြားြ ာြားက ို   ိုြ ိုမ  လို ်လာသည်နှင့််အြျှ ကဒသခံမ ည်သူြ ာြားြှာ ၎င်ြားတ ိုို့၏အသက်ကြ ြားဝြ်ြား 

ကက ာင်ြားြှု လို ်ငန်ြားြ ာြားက ို စ န်ို့ စ်ပ  ြား ထ က်ကမ ြားတ ြ်ြားကရှာင်ကနရသည်။ တနသသာရ တ ိုင်ြား  ိုကလာစစ်ကရှာင်စခန်ြားတ င် အစာြား 

အစာမ တ်လ ်ြှုကကံ ကတ ွဲ့ကနရသည်။ ၂၀၂၂ ဇ န်လတ င် စစ်ကရှာင်ဦြားကရ (၁,၁၆၆) ဦြား ရှ ခွဲ့်ရာြ ှ ဇူလ ိုင်လတ င် (၁,၉၅၀) 

ဦြားအထ  တ ိုြား  ာြားလာသည်။ အဆ ို ေါအကရအတ က်သည် ခန်ို့ြှန်ြားကမခအကရအတ က်သာ မြစ်ပ  ြား  ကတ ကမြမ င်တ င် ကြာမ်  

ထာြားသည့်် က န်ြားဂဏန်ြားထက်   ိုြ ိုြ ာြားမ ာြားန ိုင်သည်။ 
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ြ န်မ ည်သစ် ေါတ အကနမြင့််လည်ြား စစ်ကဘြားကရှာင်ြ ာြားက ို ခ ိုလံှုစရာနှင့်် က န်ြားြာကရြားဝန်ကဆာင်ြှုြ ာြား က ြားအ ်ပ  ြား လ ိုအ ် 

ခ က်ြ ာြားက ို မြည့််ဆည်ြားက ြားခွဲ့်သည်။ သ ိုို့ကသာ် လ ိုအ ်ခ က်ြ ာြားြှာ ကက ြားြာြားကနဆွဲမြစ်သည်။ ြ န်မ ည်သစ် ေါတ က စစ် 

ကကာင်စ နှင့်် ထ ကတ ွဲ့ဆက်ဆံကနသမြင့်် ၎င်ြားတ ိုို့၏အစ အြံြ ာြားက ို မ ည်သူြ ာြားက ယံိုကကည်ရန်ခက်ခွဲကနသည်။  

 

စစ်ကကာင်စ ၏အကကြ်ြားြက်ြှုရန်ြှ လ တ်ကမြာက်ရန်ြှာ အ ိုြားအ ြ်စ န်ို့ခ ာထ က်ကမ ြားမခင်ြားနည်ြားလြ်ြားတစ်ခိုသာ ရှ သည်။ ထ က် 

ကမ ြားလာသူြ ာြားကလည်ြား ကနအ ြ်သ ိုို့ တစ်ြန်မ န်ရန် ကကကာက်ရ ံွဲ့ကနသည်။  

 

စစ်ကကာင်စ က မ ည်သူြ ာြားက ို   ိုြ ိုကစာင့််ကကည့််လာသမြင့်် မ ည်သူြ ာြားအကကာြား အကကကာက်တရာြား ကက ြားထ ာြားလာသည်။ 

စစ်ကကာင်စ က အကကြ်ြားြက်ြှုက ို   ိုြ ိုလို ်ကဆာင်လာသမြင့်် ဧပ  လ စတိုတထအ တ်တ င် ကဒသခံအကယာက် (၉၀၀) ြှ 

(၁,၂၀၀) ကကာြား အ ိုြားအ ြ်စ န်ို့ခ ာ ထ က်ကမ ြားတ ြ်ြားကရှာင်ခွဲ့်ရသည်။ 

 

လူငယ်ြ ာြားနှင့်် ကကလြားသူငယ်ြ ာြားသည် လူြှုစ ြား  ာြားက ်ကဘြားက ို ကကံ ကတ ွဲ့ခံစာြားကနရသည်။ နယ်စ ်မြတ်ကက ာ်ြှုကကကာင့်် 

ြြ်ြားဆ ြားခံရသြူ ာြားတ င် ကကလြားသူငယ်ြ ာြားလည်ြား  ေါဝင်ကနပ  ြား ြ တစ်က ွဲြတစ်က ွဲ မြစ်ကနရသည်။ ထ ိုင်ြားန ိုင်ငံအကနမြင့်် 

ကထာင်က ေါင်ြားြ ာြားစ ာကသာ စစ်ကဘြားကရှာင်ြ ာြားက ို လူသာြားခ င်ြားစာနောကထာက်ထာြားြှုအကူအည နှင့်် အကာအက ယြ် ာြား က ြား 

အ ်သင့််သည်။ လူသာြားခ င်ြားစာနောကထာက်ထာြားြှုအကူအည ြ ာြားက ို ကနှောင့််ကနှြားကကန်ို့ကကာမခင်ြားြရှ ဘွဲ ခ က်ခ င်ြားလ ိုအ ် 

သည်။ စစ်ကရှာင်ဦြားကရ တစ်ကနို့တစ်မခာြား ြ ာြားမ ာြားလာသည်။ ြ ြ တ ိုို့န ိုင်ငံတ င် လံိုပခံ စ ာကနထ ိုင်န ိုင်ြှုြရှ မခင်ြားသည် လူြဆန် 

ကသာရက်စက်ြှု မြစ်သည်။ 
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အြိိုင်ေး (၄) အောဏောသိမ်ေးပြီေးရနောက်ြိိုငေ်း လ မှုရရေးထခိိိုကမ်ှုမျောေး 

 

အာဏာသ ြ်ြားစစ ်အုပစ်ုတ ုို့က မ ညသူ်တ ိုို့၏ ကဒသြ ံွဲ့ပြ  ြားကရြားက ို လံိုြားဝလစ်လ  ရှုထာြားကကကာင်ြား ကဒသခံမ ည်သူြ ာြားက အို ်စို 

လ ိုက်ကဆ ြားကန ြားြှုတ င် ကမ ာဆ ိုသည်။ မ ည်သူြ ာြားြှာလူြှုစ ြား  ာြားအကက ်အတည်ြားြ ာြားက ို  ကနို့စဉ်နှင့််အြျှ ခံစာြားကနရပ  ြား 

အလို ်လက်ြွဲ့်မြစ်ြှု၊ ဝင်ကင နည်ြား ေါြားြှုတ ိုို့က ို ကကံ ကတ ွဲ့ကနရသည်။ ကကလြားြ ာြားက ို ကက ာင်ြားြထာြားန ိုင်သည့််အမ င် ကကာင်ြား 

ြ န်ကသာက န်ြားြာကရြားကစာင့််ကရှာက်ြှုက ိုလည်ြား ြရရှ ကခ ။ 

 

ြ န်နှင့််ကရငမ် ည်နယ်နှင့်် တနသသာရ တ ိုင်ြားရှ  မ ည်သူြ ာြားအကနမြင့်် အသက်ကြ ြားဝြ်ြားကက ာင်ြားအလို ် လို ်က ိုင်ရန် လံိုပခံ  

ကအြားခ ြ်ြားြှု ြရှ သည့််အမ င်  ညာကရြား၊ က န်ြားြာကရြားနှင့်် ြ ံွဲ့မြ ိ ိြားကရြားကဏ္ဍြ ာြားကလည်ြား   ိုြ ိုဆ ိုြားရ ာြားလာသည်။ စစ်ကကာင် 

စ က မ ည်သူလူထိုအက ေါ် စစ်ဆင်ကရြားမ  လို ်ကနပ  ြား န ိုင်ငံ့်ဘဏ္ဍာအြ ာြားစိုက ို စစ်လက်နက်ဝယ်ယူရန်အတ က်သာ အသံိုြား 

မ  ကနသည်။ 
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လ မှု ဝမလံိုခခံျုမှု 

အာဏာသ ြ်ြားပ  ြားကနောက်  ိုင်ြား တရာြားဥ ကဒစ ိုြားြ ိုြားြှု   က်သိုဉ်ြားသ ာြားသမြင့်် ရာဇဝတ်ြှုြ ာြား ထူကမ ာလာမခင်ြား၊ အြည်ြသ  

လက်နက်က ိုင်အြ ွဲွဲ့အစည်ြားြ ာြား၏ ပခ ြ်ြားကမခာက်မခင်ြားနှင့်် ဆက်ကကကြားကတာင်ြားမခင်ြား၊ စစ်ကကာင်စ ၏ ဥ ကဒမ င် ြြ်ြားဆ ြား 

သတ်မြတ်မခင်ြားနှင့်် စစ်ကဘြားအနတရာယ်က ို ထ တ်လန်ို့ကကကာက်ရ ံွဲ့ကိနရမခငြ်ားစသည့်် လူြှုဘဝြလံိုပခံ ြှုြ ာြားက ို မ ည်သူြ ာြားက 

ကကံ ကတ ွဲ့ခံစာြားကနရသည်။ 

 

က) ရောဇဝတ်မှုထ ရပြောလောပခင်ေး 

အာဏာသ ြ်ြားပ  ြား တစ်နှစ်ကက ာ်ကာလအတ င်ြား ြ န်မ ည်နယ ် (၁၀) ပြ  ွဲ့နယ်တ င် ခ ိုြားြှု၊ လိုယက်ြှုနှင့်် ဓာြားမ တ ိုက် ြှုြ ာြား 

အြ ာြားအမ ာြားမြစ်  ာြားကနကသာ်လည်ြား ကဒသအာဏာ  ိုင်ြ ာြားမြစ်သည့်် စစ ်အပု်စု တ ုို့နှင့််ရွဲတ ်ြ ွဲွဲ့က တရာြားဥ  ကဒ နှင့််အည  ထ  

ကရာက်စ ာ ြြ်ြားဆ ြားအကရြားယူမခင်ြားြ ာြား ြရှ ကခ ။ ကြာက်တာ်ဆ ိုင်ကယ် ခ ိုြားယူမခင်ြား၊ ပခံတ င်စ ိုက်    ြားထာြားသည့်် သစ်သ ြားဝလံြ ာြား 

ခ ိုြားယူမခင်ြားစသည့်် ရာဇဝတ်ြှုြ ာြားက ို ကမ ာင် ကမ ာင်တင်ြားတင်ြား င် က  ြားလ န်ကနကကသည်။ ဆ ိုင်ကယ်ခ ိုြားယူြှု 

အမြစ်အြ ာြားဆံိုြားပြ  ွဲ့နယ်ြ ာြားြှာ ကြာ်လ ပြ  င်၊ ြိုဒံိုနှင့်် ကရြား ပြ  ွဲ့နယ်ြ ာြား မြစ်ပ  ြား ညဘက်အခ  န်သာြက 

ကနို့ခင်ြားဘက်အခ  န်ြ ာြားတ င် ေါ ခ ိုြားယူခံကနသည်ဟို သ ရသည်။ 

 

“ရဈေးဝယ် ိို့်ဆိိုပြီေး ဆိိုင်ကယ်ကိို ရဈေးကကီေးရရှွဲ့မှော ရြ်ထောေးခ ့်တော။ ရန့်ခင်ေးရကကောင်ရတောင်ကိို ယ ရပြေးသွောေးတယ်။ 

ယ ရပြေးသွောေးတောရတွွဲ့ရနရြမယ့််  ောမှလိုြ်မရ  ေး။ ရပြေးလိိုက်တောမမီ  ေး။ သက်ဆိိုင်ရောကိို သွောေးတိိုင်ပြန် 

ရတော့်လည်ေး  ောမှမထ ေး  ေး။  ီရန့်အထိ  ောသတင်ေးမှ မရ  ေး" ဟို သံမြ ဇရ ်ပြ  ွဲ့နယ်ြှ ကဒသခံတစ်ဦြားက 

ကမ ာ ေါသည်။ 
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ခ) အမည်မသိလက်နက်ကိိုင်အ ွ ွဲ့အစညေ်းမျောေး၏ ပခိမေ်းရပခောက်ပခငေ်းနငှ့်် ဆက်ရကကေး 

ရတောငေ်းပခငေ်း 

အာဏာသ ြ်ြားပ  ြားကနောက်  ိုင်ြား ြ န်မ ည်နယ် ကရြားပြ  ွဲ့နယ်ကတာင်  ိုင်ြားတ င် လက်နက်က ိုင်အြ ွဲွဲ့အသစ်ြ ာြား က ေါ်က ေါက်လာပ  ြား 

မ ည်သူြ ာြားထံြှ ဆက်ကကကြားကကာက်ခံလာသည်။ 

 

န ိုင်ခ န်ြားကခေါင်ြားကဆာင်သည့်် "ရာြညတ ်ြကတာ်" ဟို အြည်ရသည့်် လက်နက်က ိုင်တ ်ြ ွဲွဲ့တစ်ခိုက ၂၀၂၂ ဧပ  လ (၁၂) 

ရက်ကနို့တ င် ြ န်မ ည်နယ် ကရြားပြ  ွဲ့နယ် ဟံဂံကက ြားရ ာအို ်ခ   ်ကရြားြှ ြားရံိုြားက ို ဝင်ကရာက်စ ြားနင်ြားပ  ြား ဟံဂံနှင့်် ကကာ့်လ ှုင်ြားကက ြား 

ရ ာ (၂) ရ ာအကနမြင့်် ၎င်ြားတ ိုို့တ ်ြ ွဲွဲ့အာြား က  ်သ န်ြား (၇၀၀) ကထာက် ံ့်ရန် ဆက်ကကကြားကတာင်ြားခွဲ့်သည်။ 
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၎င်ြားကနောက် ဧပ  လ (၁၈) ရက်ကနို့တ င် ကရြားပြ  ွဲ့နယ်ကတာင်  ိုင်ြား အကဘာ်ကက ြားရ ာနှင့်် ကရမြ ပြ  ွဲ့နယ်ရှ  က ေါက် င်က င်ြား 

ကက ြားရ ာတ ိုို့ထံ စာက ြား  ိုို့ပ  ြား အကဘာ်ကက ြားရ ာြှ က  ်သ န်ြား (၄၀၀)နှင့်် က ေါက် င်က င်ြားကက ြားရ ာြှ က  ်သ န်ြား (၁၅၀) ထ ်ြံ 

ကတာင်ြားခံခွဲ့်သည်။ 

 

“ကကောေးရတောကရတော့် သ တိို့်ရ ောကိိုဝင်မယ်လိို့် အသိရြေးထောေးတယ်တ ့်။ အခိုရ ောမှောရှိရနတ ့်သ ရတွ ရကကောက်ရန 

ကကတယ။် ည (၈) နောရီရကျောသွ်ောေးရင်  ယ်မှမသွောေးရ ရတော့်  ေး" ဟို ကရမြ ပြ  ွဲ့နယ်ြှ ကဒသခံရ ာသူ/သာြား တစ်ဦြား 

က ကမ ာ ေါသည်။ 

 

"အခိုရနောက်ြိိုင်ေး နောမည်မရှိတ ့်အ ွ ွဲ့ရတွ အမျောေးကကီေးရြေါ်လောတယ်။ လိုြ်စောေးတ ့်အ ွ ွဲ့ရတွ မျောေးလောရတော့် ရအေး 

ရအေးချမ်ေးချမ်ေး မရနရ  ေး" ဟို ကရြားကတာင်  ိုင်ြားြှ အြ   ြားသာြားတစ်ဦြားက ကမ ာ ေါသည်။ 

 

 

ဂ) ဥြရ ပြင်ြ မ်ေးဆေီးသတ်ပ တ်ပခင်ေးနငှ့်် စစ်ရ ေးအနတရောယ်ကိို ထတိ်လန့်် 

ရကကောက်ရ ွံဲ့ရနရပခင်ေး 

ြ န်မ ည်နယ်ရှ  ပြ  ွဲ့ကက ြားအကတာ်ြ ာြားြ ာြားတ င် ကဒသခံကာက ယ်ကရြား(People Defense Force – PDF)အြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားနှင့်် 

အာဏာရှင်လက်ကအာက်တ င်အလို ်လို ်ရန်မငင်ြားဆန်မခင်ြား (Civil Disobedience Movement – CDM) တ င်  ေါဝင်သူြ ာြား 

က ို ရှာကြ ရန်ဟိုဆ ိုကာ စစ်ကကာင်စ လံိုပခံ ကရြားတ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားက ညအခ  န်ရှာကြ ြှုြ ာြားက ို ဆက်တ ိုက်လို ်လာသမြင့်် 

မ ည်သူလူထိုအကကာြားတ င် စ ိုြားရ ြ်ထ တလ်န်ို့ြှုြ ာြား မြစ်  ာြားကနသည်။ 

 

“အရင်ကရတော့် (ည က်)စစ်ရဆေးတယ်ဆိိုတော ရတွွဲ့ရခ တယ။် ခိုရတော့် မဟိုတ်  ေး၊ ညတိိုင်ေးလိိုလိို စစ်ရနတယ။် 

အထ ေးသပ င့်် ရမေ်ာလပမိျုင်၊ သံပ  ဇရြ်န ့် ရရေးပမိျုွဲ့ရတွမှော ြိိုစစ်တယ်" ဟို ကြာ်လပြ  င်ပြ  ွဲ့ြှ ကဒသခံတစ်ဦြားက ကမ ာ 

 ေါသည်။ 

 

အလာြားတူ ြ န်မ ည်နယ ် ကရြားပြ  ွဲ့နယ် အစင်စံမ ကက ြားရ ာတ င်လည်ြား အာဏာသ ြ်ြားြှုက ိုဆန်ို့က င်သမြင့်် စစ်တ ်က 

လ ိုက်လံြြ်ြားဆ ြားြှုကကကာင့်် ြ သာြားစိုလ ိုက်ထ က်ကမ ြားတ ြ်ြားကရှာင်ကနရသူ အြ ာြားအမ ာြား င် ရှ သည်။ 

 

“အောဏောသိမ်ေးထောေးတောြ  (၁) နှစ်ရကျောရ်နပြီ။ ပြီေးရတော့် ဝမ်ေးဝရမ်ေးရတွ  ောရတွလ မြါ  ေး။ ည က်ရတွဆိို အရကကောင်ေး 

မရှ ိ အိမ်ကိို လောစစ်ရဆေးတယ်။ အ လိိုရတ ွ ခဏခဏလိုြ်ရနရတော့် (တစ်ချျိုွဲ့ရတွက) ရကကောက်ပြီေး တိမ်ေးရရှောင်သွောေးကက 

တောရြ့်ါ" ဟို အစင်ကက ြားရ ာကဒသခံတစ်ဦြားက ကမ ာ ေါသည်။ 
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ြ န်မ ည်နယ် သံမြ ဇရ ်ပြ  ွဲ့နယ်ရှ  ဝွဲခြ ၊ စခန်ြားကက ြား၊ ကလ ိုင်ဗကဒေါ၊ ကအြားကြဘာ၊ ဝယ်ကတာ့်နှင့်် ဦြားကခ ြား-ကဒေါ်ယ ြ်ြား 

တည်ကထာင်ထာြားကသာ ကက ြားရ ာအန ြားတဝ ိုက်တ င် ဗြာစစ်တ ်၊ ကရင်အြ   ြားသာြားအစည်ြားအရံိုြား(KNU)နှင့်် 

ကဒသခံကာက ယ်ကရြားတ ်ြ ွဲွဲ့ြ ာြားက စစ်ကရြားလှု ်ရှာြားြှုြ ာြား ြကကာခဏမ  လို ်လာသမြင့်် ကဒသခံမ ည်သူြ ာြားအကနမြင့်် 

၎င်ြားတ ိုို့၏လူကနြှုဘဝနှင့်် အသက်လံိုပခံ ကရြားတ ိုို့အတ က် စ ိုြားရ ြ် ူ န်ကနသည်။ 

 

ြ န်မ ည်နယ် ကရြားမြ ိ ိ့်နယ်အကရှွဲ့  ိုင်ြားရှ  ကက ြားရ ာြ ာြားသည် ကဒသခံကာက ယ်ကရြားတ ်ြ ာြား ဝင်ထ က်လှု ်ရှာြားရာ 

ကက ြားရ ာြ ာြား မြစ်ကနသည့််အတ က် စစ်ကကာင်စ တ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားက အဆ ို ေါကက ြားရ ာြ ာြားသ ိုို့ စစ်ကကကာင်ြားထ ိုြား ေါက ၎င်ြားတ ိုို့နယ် 

ကမြသည် စစ်တလင်ြားမြစ်လာြည်က ို ကဒသခံမ ည်သူြ ာြားက စ ိုြားရ ြ်ကနကကသည်။ 

 

“ကျွန်ရတေ်ာတိို့်ရ ောကိိုရတော့် ဗမောစစ်တြ်လည်ေး လောတယ်၊ မွန်ကလည်ေး လောတယ်၊ ကရင်တြ်လည်ေး လောတောြ ။  

PDF ရတွလည်ေး ဝင်ထွက်ရနတောြ ။ တစ်ရန့် ဗမောစစ်တြ်က စစ်ဆင်ရရေးလိုြ်လောမယ်ဆိိုရင် တိိုက်ြွ ပ စ်လော 

မှောကိို ရကကောက်တယ။် တိိုက်ြွ ပ စ်ရင်  ီကရ ောရတွက စစ်တလင်ေးပ စ်သွောေးမယ်။ အ လိိုဆိိုရင် စစ်ရ ေးရရှောင်ရ 

တောရတွ  ောရတွပ စ်လောမယ်" ဟို က ိုင်ြားကတာရ ာသာြားတစ်ဦြားက ကမ ာ ေါသည်။  

 

တရာြားဥ ကဒစ ိုြားြ ိုြားြှု ြရှ မခင်ြားကကကာင့်် မ ည်သူြ ာြားြှာ ခ ိုြားြှု၊ လိုယက်ြှုြ ာြားက ို ကကံ ကတ ွဲ့ကနရသည့််အမ င် ြ ြ တ ိုို့၏အသက် 

လံိုပခံ ြှုအတ က်လည်ြား စ ိုြားရ ြ် ူ န်ကနရသည်။ 

 

စစ်ကကာင်စ လက်ကအာက်ရှ  ရွဲတ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားကလည်ြား ရာဇဝတ်ြှုနှင့်် ရွဲအကရြား  ိုင်သည့်် အမခာြားအြှုြ ာြားက ို က ိုင်တ ယ် 

ကမြရှင်ြားက ြားမခင်ြားြရှ သမြင့်် မ ည်သူြ ာြားကလည်ြား ရွဲစခန်ြားသ ိုို့ အြှုြ င့််တ ိုင်ကကာြားြှုြ ာြား ြမ  လို ်ကတာ့်ဘွဲ နစ်နောဆံိုြားရံှုြားြှု 

ြ ာြားက ို ကက တ်ြှ တ်ပ  ြား ခေါြားစည်ြားခံကနရသည်။ 

 

"၂၀၁၀ ရရ ေးရကောက်ြွ မတိိုင်ခင်က စစ်အစိိုေးရရခတ်လိိုမျျိုေး ပြန်ပ စ်သွောေးပြီ" ဟို ြိုဒံိုပြ  ွဲ့နယ်ြှ ဆန်ကိုန်သည် 

တစ်ဦြားက ကမ ာ ေါသည်။ 

 

 

 

 

 



 

 
 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဃ) ြညောရရေးကဏ္ဍ 

အာဏာြ ဆန်ကရြားလှု ်ရှာြားြှုတ င်  ညာကရြားဝန်ထြ်ြားအြ ာြားအမ ာြား  ေါဝင်ခွဲ့်သည့််အာြားကလ ာ်စ ာ အာဏာသ ြ်ြားပ  ြားကနောက်  ိုင်ြား 

မြန်ြာန ိုင်ငံ၏ ညာကရြားကဏ္ဍသည် အဆ ိုြားရ ာြားဆံိုြားအကမခအကနသ ိုို့ ကရာက်ရှ ခွဲ့်သည်။ 

 

 ညာကရြားဝန်ထြ်ြားနှင့်် ဆရာဆရာြြ ာြား ြလံိုကလာက်မခင်ြား၊ လံိုပခံ ကရြားအကမခအကနကကကာင့်် စာသင်ကက ာင်ြားြြ င့််လှစ် 

န ိုင်မခင်ြား၊ ကက ာင်ြားသာြားကက ာင်ြားသူြ ာြား၏ လံိုပခံ ကရြားအာြခံခ က် ြရှ မခင်ြားစသည့်် မ ဿနောြ ာြား က ေါ်က ေါက်လာသည်။ စစ ်

ကကာင်စ က စာသင်ကက ာင်ြားြ ာြားက ို မ န်လည်ြ င့််လှစ်ရန် အတင်ြားအဓြမလို ်ကဆာင်မခင်ြားနှင့်် ကက ာင်ြားသာြားကက ာင်ြားသြူ ာြား 

စာသင်ကက ာင်ြားသ ိုို့လာကရာက်ရန် 

ြ ဘြ ာြားက ို ြ အာြားက ြားမခင်ြား ြ ာြားလို ် 

ကဆာင်ခွဲ့်ကသာ်လည်ြား 

ကအာင်မြငမ်ခင်ြား ြရှ ကခ ။ ၎င်ြားမ င် 

ကက ာင်ြားသံိုြားမ ဋ္ဌာန်ြားစာအို ်ြ ာြားနှင့်် 

တ ိုင်ြားရင်ြားသာြားဘာသာသင် ဆရာ 

ဆရာြြ ာြားအတ က် လို ်ခလစာြ ာြားက ိုလည်ြား စစက်ကာင်စ က ြကထာက် ံ့်န ိုင်ကတာ့်ကခ ။ 
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က) ြညောရရေးဝနထ်မေ်းနငှ့်် ဆရောဆရောမမျောေး မလံိုရလောက်ပခင်ေး 

 

၂၀၂၁-၂၂  ညာသင်နှစ်တ င် အကမခခံ ညာ ကက ာင်ြားြ ာြားက ို မ န်လည်ြ င့််လှစ်ရန် ကက  ြားစာြားကန သည့်် စစ်ကကာင်စ က 

ြ န်မ ည်နယ်အတ င်ြားရှ  ကက ာင်ြား ၏အို ် (၁၃) ဦြားအ ေါအဝင် သင်ကကာြားစ ြံ ဆရာဆရာြစိုစိုက ေါင်ြား (၃,၁၈၁) ဦြားက ို တာဝန်ြှ 

ရ ်ဆ ိုင်ြား ထာြားပ  ြားမြစ်ကကကာင်ြား  ညာကရြားြှ ြားရံိုြားြှ ထိုတ်မ န်ကသာ အခ က်အလက်ြ ာြားအရ သ ရှ ရ သည်။ 

 

က   က်ထ ိုပြ  ွဲ့နယ်ြှ သင်ကကာြားစ ြံဝန်ထြ်ြားဆရာ ဆရာြ (၅၇၉) ဦြား၊ သထံိုြှ (၅၃၀) ဦြား၊ က ေါင်ြှ (၄၄၁) ဦြား၊ ကခ ာင်ြားဆံိုြှ (၁၁၂) 

ဦြား၊ ကြာ်လပြ  င်ြှ (၃၃၈) ဦြား၊ ြိုဒံိုြှ (၂၁၉) ဦြား၊ က   က်ြကရာြှ (၃၃၂) ဦြား နှင့်် ကရြားပြ  ွဲ့နယ်ြှ (၆၁၇) ဦြားတ ိုို့က ို လံိုကလာက်ကသာ 

အကကကာင်ြားမ ခ က်ြရှ ဘွဲ တာဝန်ခ  န်  က် က က်သည်ဟိုဆ ိုကာ ကြလ (၇) ရက်ကနို့တ င် အစိုလ ိုက်အပ ံ  လ ိုက် 

တာဝန်ရ ်ဆ ိုင်ြားခွဲ့်မခင်ြား မြစ်သည်။  

 

၎င်ြားမ င် အထက်တန်ြားကက ာင်ြားအို ် (၄) ဦြားနှင့်် အလယ်တန်ြားကက ာင်ြားအို ် (၉) ဦြားတ ိုို့က ိုလည်ြား ကြလ (၁၂) ရက်ကနို့တ င် 

တာဝန်ြှ ရ ်ဆ ိုင်ြားကကကာင်ြား ထိုတ်မ န်ခွဲ့်သည်။ 

 

၎င်ြားမ င် အြ   ြားသာြားည ည တ်ကရြားအစ ိုြားရနှင့်် ူြားက ေါင်ြားပ  ြား ြ င့််လှစ်ထာြားကသာ Kaung 4 You online စာသင်ကက ာင်ြားြှ အခ က် 

အလက်က ေါက်ကကာြားြှုကကကာင့်် အဆ ို ေါကက ာင်ြားြှ ဆရာဆရာြြ ာြားနှင့်် ကက ာင်ြားသာြားကက ာင်ြားသူအခ   ွဲ့က ို စစ်ကကာင်စ က 

ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။ 
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အဆ ို ေါမြစ်စဉ်မြစ်  ာြားပ  ြားကနောက်  ိုင်ြား ြ န်မ ည်နယ် ကြာလ်ပြ  င်ပြ  ွဲ့ရှ  က ိုယ်  ိုင်စာသင်ကက ာင်ြားြ ာြားတ င် စာသင်ကနသည့်် 

CDM ဆရာဆရာြြ ာြားက ို သက်ဆ ိုင်ရာကက ာင်ြားြ ာြားက အလို ်ရ ်နောြားလ ိုက်ကကကာင်ြား သ ရသည်။ 

 

“ကျွန်မက ကိိုယ်ြိိုင်အထက်တန်ေးရကျောင်ေးတစ်ခိုမှော အချနိ်ြိိုင်ေးစောသင်ရနတောြါ။ အ  ီကိစစရြေါ်လောတ ့်ရနောက်မှော 

ရကျောင်ေး အိုြ်ကကီေးက ရခေါ်ပြီေး "ရနောက်ရန့် ရကျောင်ေးမလောန ့်ရတော့်" ဆိိုပြီေး ရပြောတော" ဟို ကြာ်လပြ  င်ပြ  ွဲ့ြှ CDM 

ဆရာြတစ်ဦြားက ကမ ာ ေါသည်။ 

 

 

ခ) လံိုခခံျုရရေးအရပခအရနရကကောင့်် စောသင်ရကျောင်ေးမ ွင့််လှစ်နိိုငပ်ခင်ေး 

ဆရာဆရာြအင်အာြား ြလံိုကလာက်ကသာ စစ်ကကာင်စ အကနမြင့်် ၂၀၂၂-၂၃  ညာသင်နှစ်အတ က် စာသင် ကက ာင်ြားြ ာြား 

ြ င့််လှစ်န ိုင်ရန် သင့််ကလ ာ်ကသာလံိုပခံ ကရြားအကမခအကနြ ာြားက ိုလည်ြား ြန်တ ြားက ြားန ိုင်မခင်ြား ြရှ ကခ ။ 

 

ြ န်မ ည်နယ် ကရြားပြ  ွဲ့နယ်ရှ  ြ န်မ ည်သစ် ေါတ ၊ ကရင်အြ   ြားသာြားအစည်ြားအရံိုြားနှင့်် စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့တ ိုို့  ူြားတ ွဲအို ်ခ   ် သည့််ကက ြား 

ရ ာြ ာြားမြစ်ကသာ ကလ  ်သိုတ်၊ လ  ် ိုတ်နှင့်် ြငြ်ားလှကအြားကက ြားရ ာြ ာြားရှ  အစ ိုြားရစာသင်ကက ာင်ြားြ ာြားက ို လံိုပခံ ကရြား အကမခအ 

ကနကကကာင့်် ြြ င့််လှစ်န ိုင်ကခ ။ 

 

“အစိိုေးရ က်ကရန ရကျောင်ေး ွင့်် ိို့် အပမ တမ်ေးရပြောရနရြမယ့်် လံိုခခံျုရရေးအရပခအရနကိို  ယ်သ မှ တောဝန်မယ ရ  

ကက  ေး။ ရြ်မိရြ် ရတွလည်ေး အစည်ေးအရဝေးထိိုင်ပြီေးပြီ။ အစိိုေးရရကျောင်ေးရတွ မ ွင့််ပ စ်  ေး" ဟို ကဒသခံတစ်ဦြားက 

ကမ ာ ေါသည်။ 

  

၎င်ြားမ င် ကရင်အြ   ြားသာြားအစည်ြားအရံိုြားနှင့်် ဗြာစစ ်အုပစ်ုတ ုို့အကကာြားမြစ်  ာြားကနကသာ တ ိုက်  ွဲြ ာြားကကကာင့်် ကရငမ် ည် နယ် 

ကကာအင်ြားဆ  ်ကက ြားပြ  ွဲ့နယ် ခလယ်-တံခ န်တ ိုင်ကဒသအန ြားတဝ ိုက်ရှ  ကက ြားရ ာ (၁၀) ရ ာခန်ို့တ င် စာသင် ကက ာင်ြားြ ာြား 

ြ င့််လှစ်န ိုင်မခင်ြားြရှ ကကကာင်ြား သ ရသည်။ 

 

ကတာင်ဒ ၊ နန်ြားသ ိုင်ြားထ န်ြားနှင့်် ထ ြားြ ိုြားန ိုင်ကက ြားရ ာြ ာြားတ င် အစ ိုြားရစာသင်ကက ာင်ြားြ ာြားအမ င် က ိုယ်ထူက ိုယ်ထ ကက ာင်ြားြ ာြား 

လည်ြား ြ င့််လှစ်န ိုင်မခင်ြား ြရှ ကကကာင်ြား ကဒသခံြ ာြားက ကမ ာ ေါသည်။ 
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“ရတောင် ီရကျေးရ ောမှော အလယ်တန်ေးရကျောင်ေးက ြိတ်ထောေးရတော့် ဝင်ေးရရောဆ်ိတ်ကကီေးရကျေးရ ောကိို သွောေးတက်ရနရ 

တယ။် နိိုင်ငံရရေးအရပခအရနမတည်ပငိမ်လိို့် သွောေးလောရနတ ့်ကရလေးရတွကိို စိတ်မချ  ေး" ဟို ကတာင်ဒ ကက ြားရ ာ 

ကဒသခံတစ်ဦြားက ကမ ာ ေါသည်။ 

 

ပ  ြားခွဲ့်သည့်် ၂၀၂၁-၂၀၂၂  ညာသင်နှစ်တ င် COVID-19 ကူြားစက်ကရာဂေါနှင့်် န ိုင်ငံကရြားြတည်ပင ြ်ြှုကကကာင့်် ြ န်မ ည်နယ်ရှ  

 ူြားတ ွဲထ န်ြားခ   ်ကက ြားရ ာြ ာြားတ င် စာသင်ကက ာင်ြားြ ာြား ြ င့််လှစ်န ိုင်ခွဲ့်မခင်ြား ြရှ ကကကာင်ြား သ ရသည်။ 

 

 

 

ဂ) ရကျောင်ေးသောေးရကျောငေ်းသ မျောေး၏ လံိုခခံျုရရေးအောမခံချက် မရှိပခင်ေး 

၂၀၂၂-၂၃  ညာသင်နှစ်အတ က် 

ကြလ (၂၆) ရက်ကနို့တ င် 

တစ်န ိုင်ငံလံိုြားအတ ိုင်ြားအတာမြင့်် 

ကက ာင်ြားစတင်အ ် နှံရြည်မြစ်ပ  ြား 

ဇ န်လ (၂) ရက်ကနို့တ င် 

စာသင်ကက ာင်ြားြ ာြားက ို 

စတင်ြ င့််လှစ်သ ာြားြည်မြစ်ကကကာင်ြား 

စစ်ကကာင်စ  က ကကကညာခွဲ့်သည်။ 

 

ကရြားပြ  ွဲ့နယ်ြှ ကက ာင်ြားသာြား/သူြ ဘ 

ြ ာြားအကနမြင့်် ၎င်ြားတ ိုို့၏သာြားသြ ြားြ ာြားက ို ကက ာင်ြားအ ်နှံစာရငြ်ားက ြားထာြား ကသာ်လည်ြား လံိုပခံ ကရြားအ ကမခအကနကကကာင့်် 

ကက ာင်ြားသ ိုို့အြှန်တကယ်ကစလွှတ်ရန်ြူ စ ိုြားရ ြ်ကကကာက်ရ ံွဲ့ကနကကသည်။ စာသင်ကက ာင်ြား ြ ာြားတ င် စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့က 

တ ်စ ွဲထာြားသမြင့်် စာသင်ကက ာင်ြားသည် ကကလြားသူငယ်ြ ာြားအတ က် လံိုပခံ ြှုက ြားန ိုင်သည့််ကနရာတစ်ခို ကြြားခ န်ြားထိုတ် 

စရာမြစ်ကနသည်။ 

 

“ရကျောင်ေးအြ်ထောေးပြီေးပြီ။  ါရြမ ့် ရကျောင်ေးမှော ကိိုယ့််ကရလေးထိခိိုက်မှောစိိုေးလိို့် ရြေးမတက်ခိိုင်ေး  ေး။ စောမ တ်တတ် 

တ ့်ကရလေးအတွက်ရတော့် အရမ်ေးကိို ပြဿနောပ စ်ရတယ်။ ခိုဆိို KG တက်မယ့််သမီေးရလေး စောရရေးစော တ်လိုြ် 

တတ် ိို့် ကျ ရှင်ရကောင်ေးရကောင်ေး ရှောရနရတယ်" ဟို ကရြားပြ  ွဲ့နယ်ြှ ကက ာင်ြားသာြား/သူြ ဘတစ်ဦြားက ကမ ာ ေါသည်။ 
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၎င်ြားမ င် ြ န်မ ည်နယ်ြှ တကကသ ိုလ်ဝင်တန်ြားက ို အဆင့််မြင့််မြင့််မြင့််ကအာင်မြင်ထာြားကသာ ကက ာင်ြားသူကက ာင်ြားသာြား ြ ာြားအ 

ကနမြင့်် န ိုင်ငံကရြားအကမခအကနြတည်ပင ြ်မခင်ြားနှင့်် လံိုပခံ ကရြားအကမခအကနကကကာင့်် တစ်မခာြားတ ိုင်ြားနှင့်် မ ည်နယ်ြ ာြားရှ  

တကကသ ိုလ်ြ ာြားသ ိုို့ သ ာြားကရာက် ညာသင်ယရူန် ကကကာက်ရ ံွဲ့ကနကကကကကာင်ြား သ ရသည်။ 

 

“ကျွန်ရတေ်ာတိို့်ကရလေးက စီေးြွောေးရရေးတကကသိိုလ်တက် ိို့် အမှတ်မီတယ်။ ရန်ကိုန်သွောေးတက် ိို့်က ရန်ကိုန်မှော 

ကလည်ေး မရအေးချမ်ေး  ေး။ မလွှတ်ရ   ေး။ အမှတ်ရကောင်ေးလည်ေး  ောမှလိုြ်မရ  ေး။  ီမှော(ရမေ်ာလပမိျုင်မှော)ြ  တက် 

ရမယ်။  ီအရပခအရနန ့်ဆိိုရင် (ကရလေးကိို)  ယလ်ိိုမှ မလွှတ်ရ   ေး” ဟို ဆယ်တန်ြားကအာင်ကက ာင်ြား 

သာြား/သူတစ်ဦြား၏  ြ ဘမြစ်သူ ြိုဒံိုပြ  ွဲ့နယ်ြှ မ ည်သူတစ်ဦြားက ကမ ာ ေါသည်။ 

 

၂၀၂၁ ဇ န်လ (၁၄) ရက်ကနို့ ညကန  ိုင်ြားကက ာင်ြားဆင်ြားခ  န်တ င်လည်ြား ြ န်မ ည်နယ် ကရြားပြ  ွဲ့နယ် ကအာင်ြဂသလာ ရ ်က က်ရှ  

အြှတ် (၂) အလယ်တန်ြားကက ာင်ြားကရှွဲ့၌ ကသနတ် စ်ခတ်ြှု မြစ်  ာြားခွဲ့်ရာ လ ူ (၂) ဦြား ကသနတ်ထ ြှန်ခွဲ့် ပ  ြား တစ်ဦြားြှာ 

ကသဆံိုြားသ ာြားခွဲ့်သည်။ 
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ဃ) စောသင်ရကျောင်ေးမျောေးကိို အတင်ေးအဓမမပြန်လည် ငွ့််လစှ်ရစပခင်ေး 

စာသင်ကက ာင်ြားြြ င့််လှစ်န ိုင်မခင်ြားနှင့်် ကက ာင်ြားတက်သူနည်ြား ေါြားကနမခင်ြားတ ိုို့ကကကာင့်် စာသင်ကက ာင်ြားြ ာြား မ န်လည် 

ြ င့််လှစ်ရန်နှင့်် ကက ာင်ြားတက်သူဦြားကရြ ာြားမ ာြားလာကစရန် စစ်ကကာင်စ  သက်ဆ ိုင်ရာတာဝန်ရှ သူြ ာြားနှင့်် ြ ဘ ြ ာြားက ို 

ြ အာြားက ြားခွဲ့်သည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တကကသ ိုလ်ြ ာြား မ န်လည်ြ င့််လှစ်ကတာ့်ြည်မြစ်သမြင့်် ြ န်မ ည်နယ် နည်ြား ညာတကကသ ိုလ်(ကြာ်လပြ  င်)၏ ၂၀၁၉-၂၀ 

 ညာသင်နှစ်ြှ ကက ာင်ြားသာြားကက ာင်ြားသြူ ာြားအကနမြင့်် ၂၀၂၂ ကြလ (၂) ရက်ကနို့တ င် သင်တန်ြား ကရြားရာဌာနသ ိုို့ လာကရာက် 

စာရငြ်ားက ြားကကရန် အဆ ို ေါတကကသ ိုလ်က ၂၀၂၂ ဧပ  လ (၂၀) ရက်ကနို့တ င် ကက ာင်ြား သာြား/သူ၏ြ ဘြ ာြားထံသ ိုို့ 

အကကကာင်ြားကကာြားစာ က ြား  ိုို့ခွဲ့်သည်။ 

 

ကရငမ် ည်နယ် ကကာအင်ြားဆ  ်ကက ြားပြ  ွဲ့နယ် ခလယ-်တံခ န်တ ိုင်ကဒသတ င် ၂၀၂၂ ဧပ  လြှစတင်၍ စ စ ် အုပ်စ ုတ ိုု့နှင့်် ကရင် 

အြ   ြားသာြားလ တ်ကမြာက်ကရြားတ ်ြကတာ်တ ိုို့အကကာြား တ ိုက်  ွဲြ ာြားမြစ်  ာြားကနသမြင့််  အဆ ို ေါကဒသအန ြား တဝ ိုက်ရှ ကက ြားရ ာ 

ြ ာြားြှ စာသင်ကက ာင်ြား (၁၀) ကက ာင်ြားန ြား ေါြား   တ်ထာြားခွဲ့်ရသည်။ 

 

ယခိုအခ  န်အထ  နယ်ကမြတည်ပင ြ်ကအြားခ ြ်ြားမခင်ြား ြရှ ကသြားကသာ်လည်ြား နန်ြားသ ိုင်ြားထ န်ြား၊ ဘိုရာြားငေါြားဆူနှင့်် ကတာင်ဒ  ကက ြားရ ာ 

ြ ာြားရှ  အစ ိုြားရစာသင်ကက ာင်ြားြ ာြားက ို မ န်လည်ြ င့််လှစ်ရန် သက်ဆ ိုင်သူြ ာြားက ို စစ်ကကာင်စ က ြ အာြားက ြားညွှန်ကကာြား 

ထာြားကကကာင်ြား သ ရသည်။ 
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“ရကျောင်ေးပြန် ွင့်် ိို့် အမိန့််ထိုတ်ထောေးရြမ ့် ဆရောဆရောမရတွ ရကျောင်ေးသောေး/သ မိ ရတွ ရ ောက အိုြ်ချျုြ်ရရေးမှ ေး 

ရတွန ့် တိိုင်ြင်ရဆွေးရနွေးရဦေးမယ်။ အခို  ီနယ်ရပမက မလံိုခခံျုရတော့် ဆရောဆရောမအမျောေးစိုက စောလောသင် ိို့်ကိို 

ရကကောက်ရနကကတယ်။ ပြီေးရတော့် ရကျောင်ေးသောေး/သ ရတွရ ွဲ့ လံိုခခံျုရရေးကိိုလည်ေး  ယသ် မှ အောမ,မခံရြေးနိိုင်  ေး 

ရလ" ဟို နန်ြားသ ိုင်ြားထ န်ြားရ ာသာြားတစ်ဦြားက ကမ ာသည်။ 

 

င) ဆရောဆရောမမျောေး၏လိုြ်ခလစောနှင့်် သင်ရထောက်က မျောေး မရထောက်ြံ့်နိိုင်ပခငေ်း 

 

ကက ာင်ြားြ င့််ရန်အတ က် အြ န်ို့နှင့််ညွှန်ကကာြားခ က်ြ ာြားက ိုသာ က ြားန ိုင်သည့််စစ်ကကာင်စ က အစ ိုြားရစာသင်ကက ာင်ြား ြ ာြားရှ  

ဆရာဆရာြြ ာြား၏လို ်ခလစာြ ာြားက ို ြကထာက် ံ့်န ိုင်ကတာ့်သကွဲ့်သ ိုို့ ကက ာင်ြားသာြားကက ာင်ြားသြူ ာြား အတ က် တ ိုင်ြားရင်ြားသာြား 

ဘာသာမ ဋ္ဌာန်ြားစာအို ်ြ ာြားက ိုလည်ြား ြကထာက် ံ့်န ိုင်ကတာ့်ကခ ။ 

 

စာသင်ကက ာင်ြားြ ာြားစတင်ြ င့််လှစ်သည့်် ၂၀၂၂ ဇ န်လြှစ၍ (၁) လကက ာ် ကကာမြင့််လာသည်အထ  တ ိုင်ြားရင်ြားသာြား 

ဘာသာသင် ဆရာဆရာြြ ာြားြှာ လို ်ခလစာရရှ မခင်ြား ြရှ ကသြားကခ ။ 

 

“(တိိုင်ေးရင်ေးသောေး ောသောသင်တ ့်) ဆရောဆရောမရတွ တစ်ရယောက်မှ လစော မရရသေး  ေး။ တစ်ပခောေး ဆရော, ဆရောမ 

ရတွက လခရတယ်။ မွန် ောသောသင်ဆရောဆရောမရတွြ  တစ်ရယောက်မှ မရရသေးတော။ ရကျောင်ေးကိို ရမေးရတော့် 

လည်ေး သ တိို့်မသိ  ေး၊ သ တိို့်တောဝန် မဟိုတ်  ေးတ ့်။ မွန်စောရြန ့်ယဉ်ရကျေးမှုကိို ရမေးရတော့်လည်ေး သ တိို့်တောဝန် 

မဟိုတ်  ေး၊ အစိိုေးရကလိုြ်ရြေးရမှောလိို့် ရပြောတယ"် ဟို က   က်ြကရာပြ  ွဲ့နယ်ြှ ြ န်ဘာသာသင်ဆရာြတစ်ဦြားက 

ကမ ာ ေါသည်။ 
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၎င်ြားမ င် ၂၀၂၂-၂၃  ညာသင်နှစ်အတ က် အစ ိုြားရစာသင်ကက ာင်ြားြ ာြားတ င်  ညာသင်ယူကနကကသည့်် ြ န်လူြ   ြားကက ာင်ြား 

သာြား/သူြ ာြားအတ က် သက်ဆ ိုင်ရာတ ိုင်ြားရင်ြားသာြားဘာသာမ ဋ္ဌာန်ြားစာအို ်ြ ာြားက ို  ညာကရြားဝန်ကက ြားဌာန က ကထာက် ံ့်က ြား 

အ ်မခင်ြားြရှ ကခ ။ 

 

“ရကျောင်ေးစ ွင့််ကတည်ေးက အခိုထိ ပြဋ္ဌောန်ေးစောအိုြ် မရှိရသေး  ေး။  ယ်သ ူ့ကိို တင်ပြရမလ  မသိ  ေး။ ရကျောင်ေး 

အိုြ်ရတွကိို ရပြောရတော့် သ တိို့်တောဝန်မဟိုတ်  ေးတ ့်။ မွန်စောရြန ့်ယဉ်ရကျေးမှုအ ွ ွဲ့ကိို ရပြောရတော့်လည်ေး ြညောရရေး 

ဝန်ကကီေး ောနတောဝန်တ ့်။ အ ရတော့် ခိုထိအခက်အခ ပ စ်ရနတယ်" ဟို ြိုဒံိုပြ  ွဲ့နယ်ြှ ြ န်တ ိုင်ြားရင်ြားသာြားဘာသာ 

သင်ကကာြားကရြား ဆရာြတစ်ဦြားက ကမ ာ ေါသည်။ 

 

လံိုပခံ ကရြားအကမခအကနစ ိုြားရ ြ် ူ န်ြှုြ ာြားနှင့််အတူ အရည်အခ င်ြားမ ည့််ြ သည့််ဆရာဆရာြြ ာြားက အာဏာြ ဆန် ြှုကာ 

စာသင်ကက ာင်ြားြ ာြားက ို စ န်ို့ခ ာြှုက  ညာကရြားကဏ္ဍက ို အဆ ိုြားရ ာြားဆံိုြားအကမခအကနသ ိုို့ ကရာက်ရှ ကစခွဲ့်မခင်ြား မြစ်သည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂-ဃ-၃) လ မှုအ ွ ွဲ့အစည်ေးမျောေးနငှ့်် ြရဟတိအသင်ေးမျောေးကိို ြစမ်ှတထ်ောေးတိိုက်ခိိုက်ပခင်ေး 

အာဏာသ ြ်ြားစ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့နှင့်် ၎င်ြားတ ိုို့၏လက်က ိုင်တိုတ်အြ ွဲွဲ့ြ ာြားသည် တက်ကက လှု ်ရှာြားသူြ ာြား၊ သတင်ြားကထာက်ြ ာြား၊ 

 ရဟ  တအသင်ြားဝင်ြ ာြားနှင့်် န ိုင်ငံကရြားသြာြားြ ာြားက ို  စ်ြှတ်ထာြားတ ိုက်ခ ိုက်ခွဲ့်သည်။ လူထိုအကကာြား အကကကာက်တရာြား 
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ကက ြားထ ာြား လာကစရန် အကကြ်ြားြက်ြှုြ ာြားက ို က  ြားလ န်ခွဲ့်မခင်ြားမြစ်သည်။ ြ န်မ ည်လူူ့အခ င့််အကရြားကြာင်ကဒြားရှင်ြား၏ 

ြှတ််တြ်ြားြ ာြားအရ ၂၀၂၁ ကြကြာဝ်ေါရ လ (၇) ရက်ကနို့ြှ ဒ ဇင်ဘာလ (၆) ရက်ကနို့အထ  လူ (၂,၁၈၄) ဦြား ြြ်ြားဆ ြား 

ထ န်ြားသ ြ်ြားခံခွဲ့်ရပ  ြား လ ူ အနည်ြား ဆံိုြား(၃၀၃) ဦြား ထ ခ ိုက်ဒဏ်ရာရရှ ကာ အကယာက် (၆၀) ကသဆံိုြားခွဲ့်သည်။ လူထိုအတ င်ြား 

အကကကာက်တရာြားနှင့်် စ ိုြားရ ြ် ူ န်ြှုြ ာြား မ န်ို့နှံို့ကနပ  ြား ြ ြ က ိုယ်တ ိုင်နှင့်် ြ သာြားစိုဝငြ် ာြားက ို စစ်ကကာင်စ က အနတရာယ်မ   

လာြည်က ို ထ တ်လန်ို့ကနကကသည်။  

 

"ကကည့််ရတာ ကျွန်ကတာ်တ ိုို့အက ေါ် မ စ်ြှုက  ြားလ န်ြ ိုို့ သူတ ိုို့ြှာ လ ိုင်စင်ရထာြားတွဲ့် ံို ွဲ။ လူြ ိုက်ကတ က တ ိုင်ြားမ ည်က ို 

အို ်ခ   ်ကနတာ" ဟို ကရငမ် ည်နယ် ကကာအင်ြားဆ  ်ကက ြားပြ  ွဲ့နယ် ဘိုရာြားသံိုြားဆူပြ  ွဲ့ြှ ကူည ကယ်ဆယ်ကရြားလို ်သာြားတစ်ဦြား 

က ကမ ာသည်။ အကကြ်ြားြက်ြှုြ ာြားကကကာင့်် ကဒသတ င်ြား ြတည်ြပင ြ်မြစ်လာပ  ြား လူကထာင်က ေါင်ြားြ ာြားစ ာ ကနရ ်စ န်ို့ခ ာ 

ထ က်ကမ ြားကနရသည်။ 

 

မ ည်သူူ့ကာက ယ်ကရြားတ ်ြ ွဲွဲ့ဝင်ြ ာြားနှင့်် အြ   ြားသာြားည ည တ်ကရြားအစ ိုြားရက ို ကထာက် ံ့်သည်ဟူကသာ စ  ်စ ွဲခ က်ြ ာြားမြင့်် 

န ိုဝင်ဘာ (၁၅) ရက်ကနို့တ င် လူ (၁၀) ဦြားထက်ြနည်ြား ြြ်ြားဆ ြားခံခွဲ့်ရသည်။ က   က်ထ ိုလြူှုကူည ကရြားအသင်ြားြှ က ိုစ ိုြားသ ဟနှင့်် 

၎င်ြား၏လို ်ကြာ်က ိုင်ြက် (၂) ဦြားက ို အမခာြားလူ (၆) ဦြားနှင့််အတူ ြြ်ြားဆ ြားခွဲ့်သည်။ "အမ စ်ြွဲ့်လူြှုကယ်ဆယ်ကရြားအြ ွဲွဲ့ဝင်ကတ  

က ို ေါ  စ်ြှတ်ထာြားြြ်ြားဆ ြားလာကတာ့် ကျွန်ကတာ်တ ိုို့ြှာ အကတာ်ကလြားအံ့်ဩသ ာြားတယ်။ သူတ ိုို့က န ိုင်ငံကရြားနှင့်် ဘာြှ တ် 

သက်တာ ြဟိုတ်ဘြူား" ဟို သတင်ြားအရင်ြားအမြစ်တစ်ဦြားက ကမ ာသည်။ 

 

 

င) အောဏောသိမေ်းပြီေးရနောက်ြိိုငေ်း ကျန်ေးမောရရေးအရပခအရန 

င-၁) COVID-19 က ေးစက်ရရောဂါအရပခအရန 

ြ န်မ ည်လူူ့အခ င့််အကရြားကြာင်ကဒြားရှင်ြား၏  စ်ြှတ်ထာြားကဒသမြစ်သည့်် ြ န်နှင့််ကရင်မ ည်နယ်နှင့်် တနသသာရ တ ိုင်ြားတ ိုို့ရှ  

ကဆြားရံိုကဆြားခန်ြားြ ာြားတ င် က န်ြားြာကရြားဝန်ထြ်ြားအင်အာြား ြလံိုကလာက်သကွဲ့်သ ိုို့ ကဆြား စစည်ြားြ ာြားလည်ြား မ တ်လ ်ကနသည်။ 

နှောကခေါင်ြားစည်ြားြ ာြား က ြားနှုန်ြားမြင့််တက်ကနသည့််အမ င် COVID-19 ကူြားစက်ကရာဂေါကိုသြှုတ င် အကရြား ေါသည့်် ကအာက်စ  

ဂ င်နှင့်် ကဆြားဝေါြားြ ာြား ရရှ ရန်လည်ြား ခက်ခွဲလာသည်။ စစ ်အုပစ်တု ိုု့က ကအာက်စ ဂ င်စက်ရံိုြ ာြားက ို ထ န်ြားခ   ်လ ိုက်သမြင့်် 

ကသဆံိုြား ြှုနှုန်ြား မြင့််တက်လာသည်။ မ ည်သူလူထို၏ က န်ြားြာကရြားထက် ၎င်ြားတ ိုို့အာဏာတည်ပြွဲကရြားက ိုသာ စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က 

အာရံိုစ ိုက် ကနသည်။ 

 

အာဏာြသ ြ်ြားြ ကာလတ င် COVID-19 ကူြားစက်ကရာဂေါ  ထြနှင့််ဒိုတ ယလ ှုင်ြားကာလက ို ကအာင်မြငစ် ာ မြတ်ကက ာ်န ိုင်ခွဲ့် 

ကသာ်လည်ြား အာဏာသ ြ်ြားပ  ြားကနောက်မြစ်  ာြားသည့်် တတ ယလ ှုင်ြားကာလတ င် ကရာဂေါထ န်ြားခ   ်ကာက ယက်ိုသသည့်် 

ယနတရာြားြ ာြားအာြားလံိုြား   က်စ ြားသ ာြားပ  မြစ်သည်။ မ ည်သူလူထိုအာြားမြင့်် တည်ကဆာက်ခွဲ့်သည့်် က န်ြားြာကရြားစနစ်က ို 
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စစ်ကကာင်စ က ြ က်စ ြားလ ိုက်မခင်ြား မြစ်သည်။ အာဏာသ ြ်ြားြှုကကကာင့်် ပ     က်ခွဲ့်ရသည့််ကဏ္ဍြ ာြားအနက် က န်ြားြာကရြား 

ကဏ္ဍသည် အဆ ိုြားရ ာြားဆံိုြားမြစ်သည်။16 

 

ကူြားစက်ြှုက ို ြထ န်ြားန ိုင်သမြင့်် တစ်န ိုင်ငံလံိုြားတ က် ထ ခ ိုက်ကသဆံိုြားြှု ြ ာြားမ ာြားခွဲ့်ရသည်။ တရာြားြဝင်အို ်စိုိ ိြားကနသည့်် 

စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကအာက်တ င် မ ည်သူလူထို၏ အသက်အ ိုြားအ ြ်ြ ာြား   က်စ ြားခွဲ့်ရသည်။ မ ည်သူလူထို၏ က န်ြားြာကရြားနှင့်် 

လူကနြှုဘဝအက ေါ် စစ်ကကာင်စ ၏လစ်လ  ရှ ြှုက စ ိုြားရ ြ်ြ ယ်ရာမြစ်ကနသည်။ 

 

COVID-19 ကူြားစက်ကရာဂေါက ို စစ်ကကာင်စ က လက်နက်တစ်ခိုသြ ယ် အသံိုြားခ ကနသည်။ က န်ြားြာကရြားဝန်ထြ်ြားြ ာြား၊ ကူည  

ကယ်ဆယ်ကရြားလို ်သာြားြ ာြားနှင့်် ကစတနော့်ဝန်ထြ်ြားြ ာြားက ို  စ်ြှတ်ထာြားအကကြ်ြားြက်ကနသည်။ 

 

ြ န်မ ည်နယ်တ င် ၂၀၂၁ ဇူလ ိုင်လ (၁၀) ရက်ကနို့အထ  COVID-19 ကူြားစက်ကရာဂေါ အတည်မ  လူနော (၂,၃၀၀) ကက ာ် ရှ ပ  ြား 

အတည်မ  လနူောြ ာြားြှ ကသဆံိုြားသူအကရအတ က်သည် အကယာက် (၇၀) ကက ာ် ရှ လာခွဲ့်သည်။ ကြာလ်ပြ  င်နှင့်် သံမြ ဇရ ် 

ပြ  ွဲ့နယ ် (၂) ခိုတ င် ကရာဂေါကူြားစက်ြှု အြ ာြားဆံိုြားမြစ်  ာြားကနပ  ြား အဆ ို ေါကူြားစက်ြှုြ ာြားမ ာြားသည့််ကနရာြ ာြားတ င် င်  COVID-

19 ကရာဂေါကူြားစက်ြှုစစ်ကဆြားကရြားဌာန ြ င့််လှစ်က ြားထာြားန ိုင်မခင်ြား ြရှ ကကကာင်ြား သ ရသည်။ 

 

“ရမေ်ာလပမိျုင်နှင့်် သံပ  ဇရြ်ကရတော့် ရရောဂါအပ စ်အမျောေးဆံိုေးရနရောရတွြ ။  ီရလောက်ရရောဂါပ စ်ရနရြမယ့်် 

လည်ေး ရရောဂါစစ်ရဆေးတ ့်ရနရော  ွင့််ရြေးထောေးတောမျျိုေး မရှိ  ေး။ လ ရတွလည်ေး  ီလိိုြ  သွောေးလောရနကကတိုန်ေးြ ။ ကိိုယ့်် 

အသိစိတ်ဓောတ်န ့် ကိိုယ်ြ  ရနရနရတော။ စစ်ရကောင်စီကျန်ေးမောရရေး ောနကရတော့် စောြ ထိုတ်နိိုင်တယ်၊ ရရောဂါကော 

ကွယရ်ရေးကိို စနစ်တကျ လိုြ်မရြေးနိိုင်  ေး" ဟို ကူြားစက်ကရာဂေါအကရြား ကူည ကဆာင်ရ က်က ြားကနသူ  ရဟ တအ 

သင်ြားဝင်တစ်ဦြားက ကမ ာ ေါသည်။ 

 

COVID-19 တတ ယလ ှုင်ြားတ င် တစ်န ိုင်ငံလံိုြား ကူြားစက်နှုန်ြားနှင့်် ကသဆံိုြားနှုန်ြား မြင့််တက်ကနသည့််အမ င် ကဆြားရံိုြ ာြားက လူနော 

ြ ာြားက ို လက်ြခံမခင်ြား၊ ကအာက်စ ဂ င်မ တ်လ ်မခင်ြား၊ Quarantine Center ြ ာြားတ င် ဝန်ကဆာင်ြှုနှင့်် ကရာဂေါကာက ယ်ကရြား 

စနစ်ြ ာြား ညံ့်ြ င်ြားမခင်ြားစသည့်် အခက်အခွဲြ ာြားက ို မ ည်သူလူထိုက ကကံ ကတ ွဲ့ခံစာြားခွဲ့်ရသည်။ 

 

COVID-19 တတ ယလ ှုင်ြားကာလတ င် ကူြားစက်လူနောြ ာြားက ို ကိုသရာ၌ အဓ ကအကရြား ေါသည့်် ကအာက်စ ဂ င်က ို စစ်ကကာင် 

စ က လံိုကလာက်စ ာမြန်ို့မြ ြားြက ြားန ိုင်သည့််အမ င် ကအာက်စ ဂ င်ထိုတ်လို ်ြှုက ိုလည်ြား ၎င်ြားတ ိုို့က ထ န်ြားခ   ်ထာြားမခင်ြားတ ိုို့ 

 

16“Myanmar’s Health System Is in Collapse, ‘Obliterated’ by the Regime,” The New York Times, 19 April 2022 

https://www.nytimes.com/2022/04/19/world/asia/myanmars-coup-doctors.html
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ကကကာင့်် ကူြားစက်လူနောြ ာြားတ င် ကအာက်စ ဂ င်လ ိုအ ်ြှု ြ ာြားမ ာြားကနပ  ြား အဆ ို ေါလ ိုအ ်ြှုက ို ကမြရှင်ြားရန်အတ က်  ရဟ တ 

အသင်ြားြ ာြားက ိုသာ မ ည်သူြ ာြားက အဓ က အာြားထာြားကနရသည်။ 

 

င-၂) ညံ့် ျငေ်းရသောကျနေ်းမောရရေးရစောင့််ရရှောကမ်ှု 

န ိုင်ငံတစ်ဝန်ြားလံိုြားရှ  ကဆြားရံိုနှင့်် ကဆြားက ြားခန်ြားြ ာြားတ င် ကဆြားဝေါြား စစည်ြားြ ာြား မ တ်လ ်ကနသည်။ လူနောဦြားကရ ြ ာြားမ ာြားလာ 

သမြင့်် ကဆြားရံိုကိုတင်ြ ာြား မ ည့််နှက်ကနသည်။ က န်ြားြာကရြားဝန်ထြ်ြားအင်အာြားလည်ြား နည်ြား ေါြားကိနသည်။ COVID-19 

ကူြားစက်ကရာဂေါနှင့်် တ်သက်ကသာ သတင်ြားအခ က်အလက်အစစ်အြှန်ြ ာြားက ိုလည်ြား သ ရှ ခ င့်် မ ည်သူြ ာြား ြရကခ ။ 

 

ဆရာဝန်ြ ာြားသည် အာဏာသ ြ်ြားြှုက ို  ထြဆံိုြားဆန်ို့က င်ခွဲ့်သူြ ာြား မြစ်သည်။ ၂၀၂၁ ဇူလ ိုင်လ (၃) ရက်ကနို့တ င် ထာြားဝယ် 

ကရမြ ပြ  ွဲ့နယ် ကံက ေါက်ကဒသြှ မ ည်သူူ့က န်ြားြာကရြားအရာရှ  ဦြားကအာင်ြင်ြားက ို စစ်ကကာင်စ  လက်ကအာက်ခံထာြားဝယ် 

တရာြားရံိုြားက ကထာင်ဒဏ် (၂) နှစ် ခ ြှတ်ခွဲ့်သည်။ စစ်ကကာင်စ က အာဏာြ ဆန်ြှုတ င် ေါဝင်သည်ဟိုဆ ိုကာ ၎င်ြားက ို  ိုဒ်ြ 

၅၀၅(က)မြင့်် တရာြားစ ွဲခွဲ့်မခင်ြား မြစ်သည်။ COVID-19 ကူြားစက်ကရာဂေါ တ ိုက်ြ က်ကရြားတ င် တက်ကက စ ာ ေါဝင်ကူည ကနသည့်် 

ဆရာဝန်ြ ာြားနှင့်် ကစတနော့်ဝန်ထြ်ြားြ ာြားက ို စစ်ကကာင်စ က တ ိုက်ခ ိုက်ကနသည်။ 

 

ပ     က်ကနကသာ က န်ြားြာကရြားစနစ်ကအာက်တ င် COVID-19 ကူြားစက်ြှုသည် မြင့််ြာြားကနသည်။17 မ ည်သူြ ာြားြှာ ကကာင်ြား 

ြ န်ကသာ က န်ြားြာကရြားကစာင့််ကရှာက်ြှု ြရရှ သည့််အမ င် ကဆြားဝေါြားြ ာြား၏ ရှာြား ေါြားြှုနှင့်် က ြားနှုန်ြားကက ြားမြင့််ြှုဒဏ်က ို ဘူြားကလြားရာ 

ြရံိုဆင့်် ခံစာြားကနရသည်။18 

 

 

အြိိုင်ေး (၅)-  အောဏောသိမ်ေးပြေီးရနောကြ်ိိုငေ်း စေီးြွောေးရရေးထိခိိုက်မှုမျောေး 

အာဏာသ ြ်ြားပ  ြားကနောက်  ိုင်ြား  ကင ကကကြားကြာင်ြား  မခင်ြား၊ လို ်ငန်ြားခ င်အတ င်ြား ခ ွဲမခာြားြ နှ  ်မခင်ြား၊ လို ်ငန်ြားအြ ာြားအမ ာြား   တ်သ ြ်ြား 

သ ာြားမခင်ြားနှင့်် အလို ်အက ိုင်ရှာြား ေါြားလာမခင်ြားတ ိုို့ကကကာင့်် မြန်ြာန ိုင်ငံအကရှွဲ့ကတာင်  ိုင်ြားတ င် စ ြား  ာြားကရြားထ ခ ိုက်ြှုြ ာြား အြ ာြား 

အမ ာြားမြစ်က ေါ်ခွဲ့်သည်။ ၎င်ြားမ င် စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့က လံိုပခံ ကရြားဂ တ်ြ ာြားတ င် အကကကာင်ြားြွဲ့်ကင ကကကြားကတာင်ြားခံမခင်ြား၊ 

လက်က ိုင်ြိုန်ြား၊ ဆ ိုင်ကယ်စသည်တ ိုို့က ို သ ြ်ြားယူလိုယက်မခင်ြားနှင့်် အဆ ို ေါ  ိုင်ဆ ိုင်ြှုြ ာြားက ို ကရ ြားယူရန် 

ကင က  ်သ န်ြားခ  က ြားရမခင်ြားတ ိုို့ကကကာင့်် မ ည်သူြ ာြားြှာ   ိုြ ိုကက ်တည်ြားလာသည်။ 

 

 

17“COVID-19 infections on the rise again as Myanmar’s medical system struggles,” Radio Free Asia, 12 September 

2022 

18“Price of medicines soars in Myanmar, leaving clinics short of supplies,” Radio Free Asia, 8 September 2022 

https://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmar-covid-09122022051459.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/medicines-09082022142203.html
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အာဏာသ ြ်ြားလ ိုက်သည့်် ၂၀၂၁ ကြကြာ်ဝေါရ လြှစ၍ မြန်ြာ့်စ ြား  ာြားကရြားသည် အလံိုြားစံို  က်သိုဉ်ြားခွဲ့်ရသည်။ စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့  ိုင် 

ကိုြပဏ ြ ာြားနှင့်် ခရ ိုန ြ ာြားက န ိုင်ငံ၏စ ြား  ာြားကရြားက ို လက်ဝေါြားကက ြားအို ်လ ိုက်သည်။ လ ွဲြှာြားကသာစ ြံခန်ို့ခ ွဲြှုြ ာြားကကကာင့်် ဘဏ် 

စနစ်ပ   က ွဲပ  ြား ကင ကကကြားကြာင်ြား  ာလာက အကမခခံစာြားကသာက်ကိုန်က ြားနှုန်ြားြ ာြား ြ ိုြားထ ကအာင်မြင့််တက်လာသည်။ 

 

စ ြား  ာြားကရြားပ   လွဲြှုက မ ည်သူတ ိုို့၏ကနို့စဉ်ဘဝက ို ရ ိုက်ခတ်လာသည်။ COVID-19 ကရာဂေါကူြားစက်ြှုဒဏ်က ို ခံစာြားကန 

ရခ  န်တ င် န ိုင်ငံကရြားအကက ်အတည်ြား ေါ က ေါ်က ေါက်လာသမြင့်် ြ န်နှင့််ကရငမ် ည်နယ်နှင့်် တနသသာရ တ ိုင်ြားတ ိုို့ြှ ခရ ြားသ ာြား 

လို ်ငန်ြားအာြားလံိုြား ရ ်ဆ ိုင်ြားသ ာြားခွဲ့်ပ  ြား ဟိုိ တယ်နှင့်် ခရ ြားသ ာြားလို ်ငန်ြားအြ ာြားစို   တ်သ ြ်ြားခွဲ့်ရသည်။ က ြားက က်က ို 

ထ န်ြားခ   ်မခင်ြားနှင့်် အက င့််  က်မခစာြားမခငြ်ားတ ိုို့က စ ြား  ာြားကရြားက ို   ိုြ ိုက ဆင်ြားကစသည်။ မြန်ြာက  ်ကင တန်ြ ိုြား က ဆင်ြားလာပ  ြား 

ကနို့စာြားအလို ်သြာြားြ ာြား၊ လယ်သြာြားြ ာြား၊ အစ ိုြားရဝန်ထြ်ြားြ ာြား၊ မြ ိ ိ့်မ လူတန်ြားစာြားြ ာြားနှင့်် ကရ ွဲ့ကမ ာင်ြားလို ်သာြားြ ာြား 

ကက ်တည်ြားလာကကသည်။ စာြားကသာက်ကိုန်က ြားနှုန်ြားအမ င် ကနထ ိုင်ြှုစရ တ်၊ စက်သံိုြားဆ က ြားနှုန်ြားနှင့်် သ ာြားလာကရြားစရ တ် 

ြ ာြားလည်ြား မြင့််တက်လာသည်။ 

 

အာဏာမသိမ််းမ အခ ိ က် (၁) လ တာလျှင ် (၄၄၀) က ပ်သာ နပ်းနခ  သည်ူ့စက်သံို်းဆ သည် အာဏာသမ်ိ်းပပ ်း (၁) နစ်ှ 

နက ာအ် ကာတွင ်(၁) လ တာလျှင ်က ပ် (၂,၀၀၀) နက ာ ်ပ စ်လာသည်။ 

 

 

“အ င ်နမာ်လပမိ င ် ူ့က ိ က်မန ာကိို (၂,၅၀၀) နပ်း င ်သွာ်းနိိုငတ်ယ်။ အခိုဆ န ်း က (၁) 

လ တာကိို  (၂,၂၅၀) ပ စ်န  ပပ " ဟို ဆိိုငက်ယ်အငာှ်းယာဉ်နမာင််းတစ်ဦ်းက နပပာသည်။ 

စက်သံို်းဆ န ်းပမင်ူ့တက်မှုန ကာင်ူ့ တစ်န ူ့လျှင ် နငကွ ပ် (၆,၀၀၀) သာဝငန်င ွရှိန  

န ကာင််း၊ အခ ိ ြို့န ူ့မ ာ်းတွင ် တစ်န ူ့လျှင ် က ပ် (၂,၀၀၀) သာ  ရှိန ကာင််း ၎င််းကနပပာ 

သည်။ စက်သံို်းဆ န ်းနှု ််းပမင်ူ့တက်န သည်ူ့အပပင ်ပပတ်လပ်မှုလည််းပ စ် နပေါ်န သ ပ င်ူ့ 

အငာှ်းယာဉ်နမာင််းအနတာ်မ ာ်းမ ာ်း အလိုပ် ပ် ာ်း လိိုက် သည်။ "န ူ့စာ်းနတွ၊ ဆိိုငက်ယ် 

ကယ်  နတွ၊ သံို်းဘ ်းသမာ်းနတွ၊ အငာှ်းယာဉ် နမာင််းနတွ အကို ဒ်ိုကခန ာက်တာပ " ဟို 

၎င််းက ဆက်နပပာသည်။ 

 

ကင လွဲလှယန်ှုန်ြားြတည်ပင ြ်ြှုကကကာင့်် စ ြား  ာြားကရြားလို ်ငန်ြားရှင်ြ ာြားလည်ြား လို ်ငန်ြားရ ်နောြားလာရသည်။ နယ်စ ်ကိုန်သ ယက်ရြား 

က ဆင်ြားလာပ  ြား ထ ိုင်ြားဘတ်နှင့်် တရိုတ်ယ ြ်ကင တ ိုို့ တန်ြ ိုြားမြင့််လာကကသည်။ 
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“အရတော့််ကိိုခက်ခ တ ့်ကောလြ ။ ဧည့််သည်ရတွမရှိလိို့် အလိုြ်နောေးထောေးရတယ်။ မငေ်းရအောင်လိှုင်အောဏောသိမ်ေး 

လိိုက်လိို့် တိိုင်ေးပြည်က အရပခအရနြိိုဆိိုေးသွောေးတယ်။ အောဏောသိမ်ေးတောကိို ရတေ်ာလှန် ိို့် လက်နက်ကိိုင်တ ့်သ  

ကလည်ေး ကိိုင်ကိုန်ပြီ။ စီေးြွောေးရရေးကလည်ေး ပြန်ရကောင်ေးလော ိို့် မပမင်  ေး။ အခိုရတော့် ကျွန်ရတေ်ာတိို့် ရဟေ်ာတယြ်ိိုင် 

ရှင်ရတွ အကိုန်ရခါင်ေးကိိုက် ရနရပြီ" ဟို ြ န်မ ည်နယ်ြှ ကဟာ်တယ်  ိုင်ရှင်တစ်ဦြားက ကမ ာသည်။ 

 

ကက ြားရ ာအန ြားအနောြားနှင့်် ရာဘာပခံသ ိုို့ သ ာြားရာလြ်ြားြ ာြားတ င် ကမြမြ   ်ြ ိုင်ြားက ေါက်က ွဲြှုြ ာြား မြစ်  ာြားကနသမြင့်် ကဒသခံြ ာြားက 

ရာဘာပခံသ ိုို့ ြသ ာြားရွဲကကကတာ့်ကခ ။ ြ ိုင်ြားရန်ကကကာင့်် တနသသာရ တ ိုင်ြား ကရမြ ပြ  ွဲ့နယ ်ကကကာင်လျှာက င်ြားကဒသြှ ရာဘာပခံ  ိုင် 

ရှင်ြ ာြားက ပခံက ို စ န်ို့ စ်ထာြားရသည်။ 

 

“ကျွန်ရတေ်ာ ့်ခခံက ဟိိုတရလောကမိိုင်ေးကွ တ ့်ရနရောနောေးမှောြ ။ မိိုင်ေးရြါက်ပြီေးရနောက် ခခံမသေွာေးရ ရတော့်  ေး။ ရနောက် 

ထြ်,ထြ်မရြါက်  ေးလိို့်  ယ်သ မ ှ အောမ,မခံနိိုင်  ေးရလ" ဟို ကကကာင်လျှာက င်ြားြှ ရာဘာပခံ  ိုင်ရှင်တစ်ဦြားက 

ကမ ာသည်။ 

 

၂၀၁၉ ကနှောင်ြား  ိုင်ြားြှ ၂၀၂၀ ခိုနှစအ်တ င်ြား ကရမြ ပြ  ွဲ့နယ်တ င် ကမြမြ   ်ြ ိုင်ြားနင်ြားြ သူ (၁၀) ဦြား ရှ ပ  ြား ၎င်ြားတ ိုို့အနက် (၅) ဦြားြှာ 

ကကကာင်လျှာက င်ြားြှ မြစ်သည်။  

 

“မိိုင်ေးရန်ရကကောက်လိို့် ခခံကိို ြစ်ထောေးလိိုက်တယ်၊ ရနောက်ထြ် မသွောေးရ ရတော့်  ေး။ မိိုင်ေးထိတ ့်သ ရတွက ကိိုယ့််အ 

နီေးအနောေး ကလ ရတွြ ရလ။ ကိိုယ်ထရိင် ကိိုယ့််မိသောေးစိုြ   ိုကခရရောက်မယ်။ အ ရကကောင့်် ကွမ်ေးခခံကိို ြစ်ထောေးတော 

(၃) သံိုေးရလောက် ရှိပြီ" ဟို အလယ်စခန်ြားကက ြားရ ာြှ ကဒသခံတစ်ဦြားက ကမ ာသည်။ 

 

၂၀၂၂ စက်တင်ဘာလတ င် လျှ ်စစ်ဓာတ်အာြား (၁) ယူနစ်က ို (၂,၅၀၀) က  ်အထ  ကိကာက်ခံြည်မြစ်ကကကာင်ြား 

ကရြားပြ  ွဲ့လျှ ်စစ်မြန်ို့မြ ြားကရြားကိုြပဏ ြ ာြားက သံိုြားစ ွဲသူြ ာြားက ို အကကကာင်ြားကကာြားလာသည်။ "ဒ လကစပ  ြား ြ တာခတက်ြယ်လ ိုို့ 

ကမ ာတယ။် တစ်အ ြ်အနည်ြားဆံိုြား (၈) ယူနစ် သံိုြားက ြားရြယ်တွဲ့်" ဟို ကရြားပြ  ွဲ့နယ်ြှ ကဒသခံတစ်ဦြားက ကမ ာသည်။ အာဏာ 

ြသ ြ်ြားြ အခ  န်တ င် ဓာတ်အာြားခ (၁) ယူနစ်လျှင် (၆၀၀) က  ်သာ က ြားခွဲ့်ရကသာ်လည်ြား အာဏာသ ြ်ြားပ  ြား (၁) နှစ် ကက ာ် 

အကကာ ၂၀၂၂ ကြကြာ်ဝေါရ လတ င် တစ်ယနူစ်လျှင် (၉၀၀) က  ်အထ  မြစ်လာသည်။ ဧပ  နှင့််ကြလတ င်(၁) ယူနစ်က ို 

(၁,၂၀၀) က  ် က ြားကခ ခွဲ့်ရပ  ြား ဇ န်လြှ ဩဂိုတ်လအထ  (၁) ယူနစ်နှုန်ြားထာြားသည ်(၁,၂၅၀) က  ် မြစ်သည်။ 
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အလို ်လက်ြွဲ့်ဦြားကရ ြ ာြားမ ာြားလာပ  ြား လူငယ်အြ ာြားအမ ာြား န ိုင်ငံရ ်မခာြားသ ိုို့ သ ာြားကရာက်အလို ်လို ်န ိုင်ရန် နည်ြားလြ်ြား 

က ေါင်ြားစံိုမြင့်် ကက  ြားစာြားလာသည်။19 အရက်ကသစာကသာက်စာြားမခင်ြားနှင့်် ြူြားယစ်ကဆြားဝေါြားသံိုြားစ ွဲမခင်ြားတ ိုို့ မြင့်် တက်လာပ  ြား 

ြ သာြားစိုမ ဿနောြ ာြား မြစ်  ာြားလာသည်။ စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့က ကမြယာသ ြ်ြားယူြှုြ ာြားနှင့်် ကနအ ြ်ြ က်စ ြားခ  တ်  တ်မခင်ြားတ ိုို့ မ  လို ် 

လာသမြင့်် ကနထ ိုင်ကရြားအတ က် ေါ  ူ န်ကနရသည်။ ၂၀၂၁ ခိုနှစ် တစ်နှစ်တည်ြားတ င် မြန်ြာ့်စ ြား  ာြားကရြားသည် (၁၈) ရာခ ိုင်နှုန်ြား 

အထ  က ဆင်ြားခွဲ့်သည်ဟို ကြဘာ့်ဘဏ်က ခန်ို့ြှန်ြားခွဲ့်သည်။20 

 

စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့၏အကကြ်ြားြက်ြှုအမ င် ကင ကကကြားကြာင်ြား  မခင်ြားစသည့်် စ ြား  ာြား  က်က ်ဒဏ်က ို ေါ မ ည်သူြ ာြားက 

ခံစာြားကနရသည်။ ၂၀၂၂ ဩဂိုတ်လတ င် ကင ကကကြားကြာင်ြား  ြှု အဆ ိုြားရ ာြားဆံိုြားမြစ်လာပ  ြား စာြားကသာက်ကိုန်ြ ာြား ေါ 

က ြားနှုန်ြားလ ိုက် ေါ မြင့််တက်လာ သည်။ ဆန်၊ စာြားအိုန်ြားဆ ၊ ငရို ်နှင့်် ကကက်သ န်န တ ိုို့ က ြားနှုန်ြား (၃) ဆကက ာ် မြင့််တက် 

လာသည်။ 

 

19“Young People Clamor to Leave Myanmar in Giant Brain Drain,” The Irrawaddy, 18 August 2022 

20“Myanmar’s shadow government deserves more help,” The Economist, 18 August 2022 

https://www.irrawaddy.com/news/burma/young-people-clamour-to-leave-myanmar-in-giant-brain-drain.html
https://www.economist.com/leaders/2022/08/18/myanmars-shadow-government-deserves-more-help
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တစ်ကနို့ဝင်ကင  (၅,၀၀၀) က  ် ရရှ ကနသည့်် လို ်သာြားတစ်ဦြား င်လျှင် ြ သာြားစိုက ို ကကျွြားကြ ြားန ိုင်မခင်ြား ြရှ ကတာ့်ကခ ။ ဝင်ကင နှင့်် 

ထ က်ကင  ြြျှတမြစ်ကနပ  ြား ဝင်ကင က ို အစာြားအကသာက်ဝယ်ယူရန်အတ က်သာ အသံိုြားမ  ကနရသည်။ "အလိုြ်ကိို ဆိိုင်ကယ် 

န ့်သွောေးရနရရတော့် ဓောတ်ဆီ ိိုေးကလည်ေး ရှိရသေးတယ"် ဟို အလို ်သြာြားတစ်ဦြားက ကမ ာသည်။ စစ်ကကာင်စ က ကဒေါ်လာနှင့်် 

သ င်ြားကိုန်  ိုို့ကိုန်က ြားက က်က ို ထ န်ြားခ   ်လ ိုက်မခငြ်ားကကကာင့်် လို ်ငန်ြားရှင်ြ ာြားအကနမြင့်် ဆံိုြားရံှုြားြှု ကက ြားြာြားခွဲ့်သည်။ 

 

လို ်ငန်ြားရှင်အခ   ွဲ့က လို ်ငန်ြားရ ်ဆ ိုင်ြားလ ိုက်သည်။ "ထိိုင်ေးြစစည်ေးရရောင်ေးလောတော ကကောပြီ။ တစ်ခါမှ  ီရလောက် မဆိိုေးရ ောေး 

  ေး  ေး။ ထိိုင်ေး တ်ရငွက ရဈေးရကောင်ေးပြီေး ပမန်မောကျြ်ရငွက တန် ိိုေးမရှိ  ေး။ ြစစည်ေးတစ်ခိုခိုကိို အရငက်ထက် (၃) ဆ ရြေး 

ဝယ်ရနရတယ်။  ီရရောက်ရတော့် ရ ောက်သည်ရတွက မဝယ်နိိုင်ရတော့်  ေး။ အ ရတော့် ြစစည်ေးရတွက ဆိိုင်မှော ရသောင်တင်ရန 

ရရော။ ခိုချနိ်မှော အလိုြ်လိုြ်ရတော အပမတ်မရတ ့်အပြင ် အရံှုေးြါရြေါ်ရနတယ။် ရငရွဈေးက  ီအတိိုင်ေးြ  သွောေးရနမယ်ဆိိုရင် 

ဆိိုင်ြိတ်လိိုက်ရရတော့်မယ်" ဟို ထ ိုင်ြားကိုန် စစည်ြားတင်သ င်ြားသူတစ်ဦြားက ကမ ာသည်။ 

 

“ကိုန်ရဈေးနှုန်ေးက တကယ်ကိိုတက်ရနတယ။် လ ရတွအောေးလံိုေး စောေးဝတ်ရနရရေးအတကွ် ရိုန်ေးကန်ရနရတယ်။ 

ဝင်ရငွ ထွက် ရငကွလည်ေး မမ   ေး။ တကယ်ကိို ခက်ခ ရနတယ်" ဟို ကနို့စာြားအလို ်သြာြားတစ်ဦြားက ကမ ာသည်။ 
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အာဏာသ ြ်ြားပ  ြားကနောက်  ိုင်ြား ခ ိုြားြှုြ ာြား၊ လိုယက်ြှုြ ာြား ြ န်မ ည်နယ် ပြ  ွဲ့နယ်အာြားလံိုြားတ င် ြ ာြားမ ာြားလာသည်။ 

စ စ ်အုပ်စ ု တ ုို့ နှင့််ရွဲတ ်ြ ွဲွဲ့က ရာဇဝတ်ြှုြ ာြားက ို က ိုင်တ ယ်ရန် စ တ်ြဝင်စာြားသမြင့်် မ ည်သူြ ာြားြှာ ဆံိုြားရံှုြားြှုြ ာြား 

ထ ်ကကံ ကနရသည်။ "ရလောရလောဆယ်ရတော့် မို ံိုမှော လိုယက်မှုရတွ အရတေ်ာပ စ်ရနတယ။် စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့က 

အရပခအရနကိို မထိန်ေးနိိုင်ရတော့်  ေး။ ပြီေးခ ့်တ ့်အြတ်ကြ  မို ံိုကန်ကကီေးမှော ဆိိုင်ကယ်အလိုခံလိိုက်ရတယ်။ 

လ စည်ကောေးတ ့်ရနရောမှောရတောင် လိုယက်မှုက ပ စ်ရန တယ"် ဟို ြိုဒံိုပြ  ွဲ့ခံတစ်ဦြားက ကမ ာသည်။ 

 

စက်သံိုြားဆ မ တ်လ ်မခငြ်ား၊ က ြားနှုန်ြားမြင့််တက်မခင်ြား မြစ်က ေါ်လာသမြင့်် ကဏ္ဍက ေါင်ြားစံို အကက ်ရ ိုက်ရမ န်သည်။ "ဆ က ြား 

တက်ရံိုတင်ြဟိုတ်ဘူြား၊ ဝယ်လ ိုို့ ေါ ြရကတာ့်တာ။ ကျွန်ကတာ်တ ိုို့ဆ ြှာ ဆ ဝယ်ခ င်ရင် ပြ  ွဲ့တက်ဝယ်ရတယ်။ ဒေါကတာင် 

အကန်ို့အသတ်နွဲို့ ွဲ ဝယ်လ ိုို့ရတာ။ က ိုယ်လ ိုခ င်သကလာက် ြရဘူြား။ နယ်ဘက်ြှာ အကမခအကနကတ  အကတာ်ဆ ိုြားကန တယ်" 

ဟို ကဒသခံတစ်ဦြားက ကမ ာသည်။ ၂၀၂၂ ဩဂိုတ်လ (၁၁) ရက်ကနို့တ င် ကရ တစ်က  ်သာြားလျှင် (၂၅) သ န်ြားနှင့်် 

အကြရ ကန်ကဒေါ်လာ (၁) ကဒေါ်လာလျှင် (၂,၇၅၀) က  ် က ြားက ေါက်ကနသည်။ 

 

အကကြ်ြားြက်ြှု၊ ြြ်ြားဆ ြားခ   ်ကနှောင်ြှုြ ာြားအကကာြား ဆက်လက်ရှင်သန်ြလာြား၊ ကနရ ်စ န်ို့ခ ာပ  ြား ကရကကည်ရာ မြက်နိုရာ 

ရှာကြ ရြလာြား မ ည်သူြ ာြားြှာ ဆံိုြားမြတ်ရခက်ကနသည်။ "နှစ် က်တိိုက်ခိိုက်မှုမှော ကျွန်ရတေ်ာတိို့်က ကကောေးညြ်ရနမှော စိိုေး 

တယ။်  ီအချနိ်မှော ရတ ့်ဝင်ရငွက မိသောေးစိုစောေး ိို့်ရတောင် မရလောက်  ေး" ဟို ကဒသခံတစ်ဦြားက ကမ ာသည်။ 

 

ပ  ြားခွဲ့်သည့်် ၂၀၂၀ ဇ န်လ (၁) ရက်ကနို့တ င် လည် တ်ြှုရ ်ဆ ိုင်ြားခွဲ့်ကသာ ကြာ်လပြ  င်ဘ လ ်ကမြစက်ရံို (MCL – Mawlamyine 

Cement Limited) က ို ယခို ၂၀၂၂ ခိုနှစ်တ င် မ န်လည်,လည် တ်ရန် မ ငဆ်င်လို ်ကဆာင်လ က်ရှ ကကကာင်ြား ကဒသခံြ ာြား 

ထံြှ သ ရှ ရသည်။ 

 

“၂၀၂၂ ဇန်နဝါရီလအစြိိုင်ေးမှော ပမစ်ထ မှော သရ ဘောရတွ စပြီေးသွောေးလောရနတောကိို ရတွွဲ့တယ်။ တစ်လမှော နှစ်ခါရလောက် 

သွောေးလောရနပြီ။ စက်ရံိုသော လိုြ်ငန်ေးပြန်စမယ်ဆိိုရင် ရနအိမ်ရတွ ထြ်ပြီေးထိခိိုက်လောမှောကိိုြ  ရကကောက်တယ်" ဟို 

က   က်ြကရာပြ  ွဲ့နယ် န တံိုကက ြားရ ာြှ အြ   ြားသြ ြားတစ်ဦြားက ကမ ာ ေါသည်။ အရ ်သာြားအစ ိုြားရလက်ထက်တ င် င် လူူ့အခ င့်် 

အကရြားခ   ြားကြာက်ြှုက ို မ ငြ်ားမ င်ြားထန်ထန်က  ြားလ န်ခွဲ့်ကသာ ကြာ်လပြ  င်ဘ လ ်ကမြစက်ရံိုအကနမြင့်် တရာြားဥ ကဒစ ိုြားြ ိုြားြှု 

ြရှ သည့်် စစ်အာဏာရှင်လက်ထက်တ င် မ န်လည်,လည် တ် ေါက ခ   ြားကြာက်ြှုြ ာြား ယခင်ကထက်  ိုြ ိုမ ငြ်ားထန်လာြည် 

က ို ကဒသခံြ ာြားက စ ိုြားရ ြ်ကနကကမခင်ြား မြစ်သည်။ 

 

ြ န်မ ည်နယ် ကရြားပြ  ွဲ့နယ် ကိုလာြားဂိုတ်ကျွန်ြားက ေါ်တ င် ကာလကကာရှည်ရ ်နောြားထာြားသည့်် ကလယာဉ်က င်ြားတည်ကဆာက်ကရြား 

လို ်ငန်ြားြ ာြားက ို စကစ်ကာင်စ က ယခိုရက်  ိုင်ြားအတ င်ြား မ န်လည်လို ်က ိုင်ကနသည်။ 
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ကိုလာြားဂိုတ်ကျွန်ြား အက ေါ်ဆ  ်နှင့်် အလယ်ဆ  ်ကကာြား ကမြည  ကမြကကာ်မခင်ြားလို ်ငန်ြားြ ာြား ကဆာင်ရ က်ရာတ င် ကဒသခံတ ိုို့၏ 

ပခံကမြြ ာြားလည်ြား  ေါဝင်သ ာြားကကကာင်ြား သ ရသည်။ 

 

“ခခံရတွလည်ေး ြါသွောေးတယ်။ ရလျောရ်ကကေးရမလောေး မရ  ေးလောေးဆိိုတောလည်ေး မသိ  ေး။ ခိုချနိ်ထိရတော့် ရလျေ်ာရကကေး 

အတွက် ညှိနိှုင်ေးရပြောဆိိုတောမျျိုေး မကကောေးရသေး  ေး။ ခခံရှင်ရတွကရတော့် သ တိို့်ခခံအတွက် ရလျေ်ာရကကေးရမယ်လိို့် 

ထင်ထောေးကကတယ်။ တကယ့််တကယ်  ယ်လိိုလောမယ်ဆိိုတော မသိရသေး  ေး" ဟို ကဒသခံတစ်ဦြားက 

ကမ ာ ေါသည်။ 

 

ကိုလာြားဂိုတ်ကျွန်ြားရှ  ကမြဧက (၃,၅၂၅) ဧကက ို သ ြ်ြားဆည်ြားပ  ြား ကြာရဝတ ကရတ ်စခန်ြားဌာနခ   ်က ို တ ်  ိုင်ကမြအမြစ် 

အခြွဲ့်လွှွဲကမ ာင်ြားက ြားအ ်ခွဲ့်ကကကာင်ြား ကာက ယ်ကရြားဝန်ကက ြားဌာန ဒိုတ ယဝန်ကက ြားဗ ိုလ်ခ   ်ကက ာ်ည န်ို့က ၂၀၁၄ ဇ န်လ (၂၄) 

ရက်ကနို့တ င် မ ည်သူူ့လွှတ်ကတာ်၌ ကမြကကာြားခွဲ့်ြူြားသည်။ 
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၂၀၁၂ လယ်ယာကမြဥ ကဒတ င် လယ်ယာကမြြ ာြားက ို အမခာြားနည်ြားမြင့််အသံိုြားမ  ခ င့််က ို တင်ြားတင်ြားကက ်ကက ်တာြားမြစ်ထာြား 

ကသာ်လည်ြား စစ်ကကာင်စ ခန်ို့အို ်ခ   ်ကရြားအာဏာ  ိုင်ြ ာြားက လာဘ်ကင ြ ာြား ရယူကာ ြ န်မ ည်နယ်အတ င်ြားရှ  လယ်ယာကမြ 

ြ ာြားက ို လူကနထ ိုင်န ိုင်သည့််ကမြက က်ြ ာြားအမြစ် ကမ ာင်ြားလွဲခ င့််/အမခာြားနည်ြားမြင့််အသံိုြားမ  ခ င့််က ို လ ယလ် ယ်ကူကူ င်ခ င့််မ   

လ က်ရှ သည်။ 

 

လယ်ယာကမြြ ာြား၊ ဥယ ာဉ်ပခံကမြြ ာြားက ို အက က်ရ ိုက်ကရာင်ြားခ ြှုသည် ြ န်မ ည်နယ်ရှ  ပြ  ွဲ့နယ်အာြားလံိုြားတ င် မြစ်  ာြားလ က် 

ရှ ပ  ြား အက က်ရ ိုက်ကရာင်ြားခ သူနှင့်် ဌာနဆ ိုင်ရာအရာရှ ဝန်ထြ်ြားြ ာြားအကကာြား က  ်သ န်ြားရာခ  လာဘ်က ြားလာဘ်ယူြှုြ ာြား မ   

လို ်ကာ လို ်က ိုင်ကနကကကကကာင်ြား သ ရသည်။ 

 

“အကိုန်လံိုေး “နောေးလည်မှု”န ့် လိုြ်ရနကကတောြ ။ အ ရကကောင့််မိို့် ရပမယောရတွက ရပမြံိုရြေါ်မှောတစ်မျျိုေး ြကတိရပမ 

ပမငမ်ှော တစ်မျျိုေး ပ စ်ရနတယ။် ရပြောရရင ် (အစိိုေးရ)ရပမြံိုမှော ရပမလွတ်ရပမရိိုင်ေးလိို့် သတ်မှတ်ထောေးရြမ ့် တကယ့်် 

ရပမပြင်မှောရတော့် ြိိုင်ရှင်ရှိတ ့်ရပမကွက်ရတွ ပ စ်ရနတယ။် ရပမြံိုမှော လယ်ရပမဆိိုရြမယ့်် အပြင်မှော လ ရနအိမ် 

ကွက်ရတွ ပ စ်ရနတယ်” ဟို စ ိုက်    ြားကရြားဝန်ထြ်ြားတစ်ဦြားက ကမ ာ ေါသည်။ 

 

တနသသာရ တ ိုင်ြား ကရမြ ပြ  ွဲ့နယ် က ေါက် င်က င်ြားကက ြားရ ာတ င် ပ  ြားခွဲ့်သည့်် ၂၀၂၂ ခိုနှစ် ကြကြာ်ဝေါရ လတ င် "ရတနောသဘာဝ 

ဓာတ်ကင ွဲ့  ိုက်လ ိုင်ြားစ ြံက န်ြား" အတ က် ကမြတ ိုင်ြားတာြှု မ  လို ်ခွဲ့်ရာ အဆ ို ေါတ ိုင်ြားတာြှုကကကာင့်် ကနအ ြ် (၁၅) လံိုြား ထ ခ ိုက် 

  က်စ ြားခွဲ့်သည်။ အဆ ို ေါထ ခ ိုက်  က်စ ြားြှုအတ က် ကမြတ ိုင်ြားတာသည့််ကိုြပဏ ဘက်က ယကနို့အခ  န်အထ  ကလ ာ်ကကကြားတစ်စံို 

တရာ က ြားအ ်မခင်ြားြရှ ကသြားကကကာင်ြား သ ရသည်။ 

 

အာဏာသ ြ်ြားပ  ြားကနောက်  ိုင်ြား ဆ ိုြားရ ာြားလာကသာအကမခအကနြ ာြားကကကာင့်် မ င်သစ်န ိုင်ငံ TOTAL ကိုြပဏ အစရှ သည့်် 

ကိုြပဏ ကက ြားြ ာြားက ရတနောသဘာဝဓာတ်ကင ွဲ့စ ြံက န်ြားြှ နှုတ်ထ က်သ ာြားခွဲ့်ပ  ြား ယခိုအခေါ အဆ ို ေါစ ြံက န်ြားတ င် ဂ  န်န ိုင်ငံ 

Nippon Oil and Gas Exploration ကိုြပဏ နှင့်် စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့လက်ကအာင်ခံ မြန်ြာ့်ကရနံနှင့်် သဘာဝဓာတ်ကင ွဲ့လို ်ငန်ြား 

(MOGE) တ ိုို့က လို ်က ိုင်ကနသည်။ 

 

အာဏာသ ြ်ြားပ  ြားကနောက်  ိုင်ြား ဌာနက ေါင်ြားစံိုြှ အစ ိုြားရဝန်ထြ်ြားြ ာြားသည် အာဏာြ ဆန်သည့််လှု ်ရှာြားြှုတ င်  ေါဝင်ကာ 

လို ်ငန်ြားခ င်က ို စ န်ို့ခ ာလာကကသည်။ ၎င်ြားတ ိုို့သည် အလို ်သစ်ရရန် ရိုန်ြားကန်ကနရသည်။ စစ ်အုပ်စ ုတ ိုု့နှင့်် အတ ိုက်အခံ 

ြလို ် လိုိ သမြင့်် အလို ်ရှင်ြ ာြားကလည်ြား ၎င်ြားတ ိုို့က ို အလို ်က ြားရန် တ န်ို့ဆိုတ်ကနသည်။ ၎င်ြားအမ င် စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့က 

အခ  န်ြကရ ြား ြြ်ြားဆ ြားြည့််အနတရာယ်က ိုလည်ြား စ ိုြားရ ြ်ကနရသည်။ "ကျွန်မက CDM လိုြ်ထောေးတ ့် 

ရကျောင်ေးဆရောမတစ်ရယောက်ြါ။ ြိုဂဂလိကရကျောင်ေးကလည်ေး ကျွန်မကိို အလိုြ်မခန့််ချင ် ေး။ စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့ကိိုရကကောက်လိို့် 
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အချနိ်ပြည့််မခန့််  ေး။ ြိုဂဂလိကရကျောင်ေး အိုြ်တစ်ရယောက်က ကျွန်မကိို သနောေးလိို့် အချနိ်ြိိုင်ေးအလိုြ်ရြေးထောေးတယ်" ဟို 

အာဏာြ ဆန်ြှုတ င် ေါဝင်သူ ကက ာင်ြား ဆရာြတစ်ဦြားက ကမ ာသည်။ 

 

ဆင်ြားရွဲကက ်တည်ြားြှုက ို မ ည်သူြ ာြားသာြက က ိုယ်တ ိုင်အာဏာသ ြ်ြားခွဲ့်သည်စ စ ်အုပ်စ ုတ ိုု့ြ ှ စစ်သာြားြ သာြားစိုဝင်ြ ာြား ေါ 

ခံစာြားကက ရသည်။ ကအာက်ကမခတ ်သာြားြ ာြား၏ ြ သာြားစိုဝငြ် ာြားက ို အရာရှ ကကတာ်ြ ာြားက ကခေါင်ြား ံိုမြတ်အမြတ်ထိုတ်ကန 

ကကသည်။ ခင်  န်ြားသည်၏လစာတစ်ခိုတည်ြားမြင့်် ရ ်တည်ကနရသည့်် ၎င်ြားတ ိုို့အာြား အရာရှ ကကတာ်ြ ာြားက 

မြင့််ြာြားကသာအတ ိုြားနှုန်ြားမြင့်် ကင ကခ ြားက ြားကနသည်။ "ကျွန်မရယောက်ျောေးက ရရှွဲ့တန်ေးမှော၊ ကျွန်မတိို့်ကရတော့် တြ်ထ မှော 

ရနရတယ်။ သ ူ့လစောရငွန ့် မရလောက်ရတော့် ဗိိုလ်ကကီေးရတွဆီက ြိိုက်ဆံရချေးရတယ်။ အရကကွေးတင်ရနတောရြါ ့်။ ဆြ်လိိုက် 

ပြန်ရချေးလိိုက်န ့် သံသရော လည်ရနတောြ " ဟို တ ်သာြားတစ်ဦြား၏ဇန ြားသည်က ကမ ာသည်။ 
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အြိိုင်ေး (၆) 

 

နိဂံိုေးချျုြ် 

စစ်ကကာင်စ က က  ြားလ န်ကနသည့််လို ်ရ ်ြ ာြားသည် စစ်ရာဇဝတ်ြှုနှင့်် လူသာြားမြစ်တည်ြှုက ိုဆန်ို့က င်သည့််ရာဇဝတ်ြှု 

ကမြာက်သည်။ စစ်ကကာင်စ က အကကြ်ြားြက်ြှုြ ာြားက ို စနစ်တက မြင့်် က  ြားလ န်ခွဲ့်မခင်ြားမြစ်သည်။ စစ်ကကာင်စ က တည်ပင ြ် 

ကအြားခ ြ်ြားြှု ရရှ ကစရန် လို ်ကဆာင်ကနသည်ဟို ကမ ာဆ ိုကနကသာ်လည်ြား လက်ကတ ွဲ့အကမခအကနတ င်  ရြ်ြား တာမြစ်ကန 

သည်။ ခိုခံတ န်ြားလှန်စစ်ြ ာြားကကကာင့်် စစ်ကကာင်စ သည် နယ်ကမြအကတာ်ြ ာြားြ ာြားက ို ထ န်ြားခ   ်န ိုင်စ ြ်ြား ြရှ ကတာ့်ကခ ။ 

 

မ ည်သူလူထိုအကနမြင့်် စစ်အာဏာရှင်စနစ်က ို ကတာက်ကလျှာက်ဆန်ို့က င်ခွဲ့်ပ  ြား ဘံိုရန်သူမြစ်သည့််ဗြာ့်စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က ို 

ကတာ်လှန်ရန်အတ က် ြတူက ွဲမ ာြားကသာ ကနောက်ခံသြ ိုင်ြားရှ သူြ ာြား၊ မခာြားနောြားကသာ တ ိုင်ြားရင်ြားသာြားြ   ြားန ယစ်ိုြ ာြားနှင့်် ဘာသာ 

က ေါင်ြားစံိုလူတန်ြားစာြားြ ာြားသည် တစ်စိုတစ်စည်ြားတည်ြား မြစ်လာသည်။ ၎င်ြားတ ိုို့သည်  ိုဂဂလ ကလံိုပခံ ြှုအတ က် အနတရာယ်ရှ ကန 

သည့််တ ိုင်ကအာင် ပင ြ်ြားခ ြ်ြားကရြားနှင့်် ကမ ာင်ြားလွဲြှုက ို အတူတက ကတာင်ြားဆ ိုကနကကသည်။ 

 

မြန်ြာန ိုင်ငံသာြားြ ာြား၏ စ တ်ဆနဒနှင့်် စ ြ်ြားအာြားက ို န ိုင်ငံတကာအသ ိုင်ြားအဝ ိုင်ြားက အထင်ကက ြားကလြားစာြားသင့််သည်။ ၎င်ြားတ ိုို့ 

သည် ယံိုကကည်ခ က်မြင့််ြာြားစ ာမြင့်် လို ်ကဆာင်ကနမခင်ြား မြစ်သည်။ သံတြန်ြ ာြားနှင့်် ကြဘာ့်ကခေါင်ြားကဆာင်ြ ာြားသည် ၎င်ြားတ ိုို့ 

၏ဩဇာအာဏာက ို အသံိုြားမ  ပ  ြား မြန်ြာန ိုင်ငံသာြားြ ာြား၏အသက်ြ ာြားက ို ကာက ယက် ြားရန် အရ ်ဘက်အြ ွဲွဲ့အစည်ြားြ ာြားက 

ကက ြ်ြန်ြ ာြားစ ာ ကတာင်ြားဆ ိုကနကကသည်။ မ စ်တင်ရံှုွဲ့ခ မခင်ြားစကာြားလံိုြားြ ာြားထက် လက်ကတ ွဲ့အကရြားယူြှုြ ာြားကသာ ဗြာ့်စစ် 

တ ်နှင့်် ဥ ကဒအထက်တ င်ကနထ ိုင်ကနသူြ ာြားက ို န ိုင်ငံတကာဥ ကဒ၏အမြင့််ဆံိုြားအဆင့််မြင့်် အမ စ်က ြားန ိုင်ြည်မြစ်သည်။ 
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အကကံပြျုတိိုက်တနွေ်းချက်မျောေး 

ကအာက် ေါအကကံ မ  တ ိုက်တ န်ြားခ က်ြ ာြားက ို ခ က်ခ င်ြားအကကာင်အထည်ကြာရ်န် ြ န်မ ည်လူူ့အခ င့််အကရြားကြာင်ကဒြားရှင်ြားက 

ကတာင်ြားဆ ိုလ ိုက်သည်။ 

 

နိိုင်ငတံကောအသိိုင်ေးအဝိိုင်ေးမျောေးသိို့် 

၁) စစ ်အုပစ်ုတ ုို့အရာရှ ြ ာြား၊ ၎င်ြားတ ိုို့၏ြ သာြားစိုဝငြ် ာြားက ို   တ်ဆ ိုို့အကရြားယူရန်၊   ိုင်ဆ ိုင်ြှုြ ာြားက ို ထ န်ြားသ ြ်ြားရန်နှင့်် 

စ ြား  ာြားကရြားက င်ြားဆက်ြ ာြားက ို မြတ်ကတာက်ရန်။ 

၂) အကကြ်ြားြက် လူသတ်ကနသည့်် ဗြာ့်စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က ို လက်နက်ကရာင်ြားဝယ်ခ င့််   တ် င်ရန်။ 

၃) အမ စ်ြွဲ့်မ ည်သူြ ာြားက ို ကလယာဉ်မြင့််ဗံိုြားက ွဲသတ်မြတ်ကနသည့်် ဗြာ့်စစ ်အုပစ်ုတ ုို့၏ ကလယာဉ်ဆ ဝယ်ယခူ င့််က ို 

  တ် ငရ်န်။ 

 

ကမ္ော့်ကိုလသမဂဂအ ွ ွဲ့အစည်ေးမျောေးသိို့် 

၁) မြန်ြာန ိုင်ငံ၏ ကတ အကမခအကနက ို က ိုင်တ ယ်ရန် ကိုလသြဂဂလံိုပခံ ကရြားကကာင်စ က မြန်ြာ့်အကရြားက ို 

အမ ည်မ ည်ဆ ိုင်ရာရာဇဝတ်ြှုခံိုရံိုြားသ ိုို့ လွှွဲကမ ာင်ြားက ြားရန်။ 

၂) အကကြ်ြားြက်ခံကနရသည့်် အာြားနည်ြားသ ူမ ည်သူလူထိုအတ က် တရာြားြျှတြှု ရရှ ရန်နှင့်် တာဝန်ယူတာဝန်ခံြှုြ ာြား 

က ေါ်က ေါက်လာကစရန် ကာက ယ်ကရြားယနတရာြားြ ာြားက ို အာြားကကာင်ြားကအာင် မ  မ င်ရန်နှင့်် ယနတရာြားအသစ် ကြာ် 

ကဆာင်ရန်။ 

၃) ကဒသဆ ိုင်ရာအရ ်ဘက်အြ ွဲွဲ့အစည်ြားြ ာြားက ို ဆက်လက်ကထာက် ံ့်ကူည ပ  ြား ကအာက်ကမခမ ည်သူလူထို၏ 

လိုိ အ ်ခ က်က ို မြည့််ဆည်ြားရန်။ နယ်စ ်မြတ်ကက ာ်အကူအည ြ ာြားက ို က ြားအ ်ရန်နှင့်် လူသာြားခ င်ြားစာနော 

ကထာက်ထာြားြှုအကူအည ြ ာြားက ို ကဒသခံအြ ွဲွဲ့အစည်ြားက ို စ ြံခ င့််က ြားရန်။ 

၄) ည ဉ်ြား န်ြားနှ  ်စက်ြှုက ို က  ြားလ နက်နသည့််စစ ်အုပစ်ုတ ုို့က ို ခ က်ခ င်ြားရ ်တန်ို့န ိုင်ရန်အတ က် ဥ ကဒြွဲ့်သတ်မြတ်ခံရ 

သူြ ာြား၊ ည ဉ်ြား န်ြားနှ  ်စက်ြှုကကကာင့်် က ိုယ်စ တ်ထ ခ ိုက်ခွဲ့်ရသူြ ာြားနှင့်် နောတာရှည်ကရာဂေါဒဏ်ရာြ ာြား ရရှ ခွဲ့်သူြ ာြား 

နှင့်် တ်သက်ပ  ြား စံိုစြ်ြားစစ်ကဆြားြှုြ ာြား ခ က်ခ င်ြားလို ်ကဆာင်ရန်။ 

 

 

အမျျိုေးသောေးညီညတွ်ရရေးအစိိုေးရသိို့် 

၁) မြန်ြာန ိုင်ငံအကရှွဲ့ကတာင်  ိုင်ြားနှင့်် န ိုင်ငံတစ်ဝန်ြားလံိုြားသ ိုို့ လူသာြားခ င်ြားစာနောကထာက်ထာြားြှုအကူအည ြ ာြား က ြားအ ် 

ရန်၊ အြှန်တကယ်အကူအည လ ိုအ ်ကနသူြ ာြားထံသ ိုို့ ကထာက် ံ့်ြှုြ ာြား ကရာက်ရှ ကစရန်။ 
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၂) မြန်ြာ့်အကရြားအတ က် အကရြားယူကဆာင်ရ က်ြှုြ ာြား မ  လို ်န ိုင်ရန် ကိုလသြဂဂအြ ွဲွဲ့အစည်ြားြ ာြားက ို ထ ကရာက် 

လ င်မြန်စ ာ တ ိုက်တ န်ြားရန်။ 

၃) စစ ်အုပစ်ုတ ုို့နှင့်် စစ်အုပစ်ုတ ုို့လက်က ိုင်တိုတ်အြ ွဲွဲ့ြ ာြားက က  ြားလ န်ကနသည့်် ြိုဒ ြ်ြားြှုြ ာြား၊ လ င်အကကြ်ြားြက်ြှုြ ာြားအ ေါ 

အဝင် အကကြ်ြားြက်ြှုြ ာြားဒဏ်ြှ မ ည်သူလူထိုက ို ကာက ယန် ိုင်ရန်အတ က် ြဟာြ တ်ြ ာြား၊ က န်ရက်ြ ာြားအာြား 

လံိုြား၏ အင်အာြားက ို အသံိုြားမ  ပ  ြား လို ်ကဆာင်သ ာြားရန်။ 
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