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နကျ်းဇ်ူးတင လ ာ 
 

ဤအ  ရင်ခ  ော အတ  က်  ိုလ တ  နဖပြုံ ိုပ်ရောတ  င ်  တ တ လဖ ပော ငလ် ဖမောက်  ော ပါဝင်လ ဖြ ကော ေးလ ပေးခ  လ  ော 

 ိုလ တ  နလ မေးခ နေ်းလ ဖြဆ ို ူမ ော ေးက ို လ ရွှဲ့လ ဖပေးအ  အြ  ွဲ့က လ  ေး ော ေးအ  အမှတ ်ဖပြုံ ည် အဖပင ် ၎င ်ေးတ  ိုုံ့၏ 

အလတ  ွဲ့အကက ြုံမ ော ေးက ို မျှလ ဝလ ပေး ည ်အတ  က် ည်ေး လက ေးဇူေးအထူေးတင်ရှ ပါ ည်။ ယ ခငက် တ  ်ခါမျှ 

မကက ြုံလတ  ွဲ့ခ  ြူေး ည်  အက ပ်အတည်ေးတ  လ်  ျှော က် လ ဒ ခ ဖပည် ူမ ော ေးအတ  က် မ ော ေး  ော  ိုအပ်လ နလ  ော  အကူ 

အည မ ော ေးက ို ပ  ပ ိုေးလ ပေးန ိုင်ရနအ်တ  က် ၎င်ေးတ ိုုံ့ယ ူထော ေးရ ည ် ကက ေးမော ေးလ  ော   န်ုံ့ ော ေးမှုမ ော ေးက ို လ ရွှဲ့လ ဖပေးအ  အြ  ွဲ့ က 

အ  အမှတ ်ဖပြုံ  ည တ်  ်ခ  နတ် ည်ေးတ  င်  ယ ခို ောတ မ်ေးတ  ို ည် ၎င်ေးတ ိုုံ့၏ ကက ြုံေး ောေးအော ေးထိုတ ်မှုမ ော ေးအ တ  က် 

အလ ထောက်အပ  ဖြ လ်    မ ် မည်ဟို မ မ တ  ိုုံ့မှ လ မျှော ် င် ပါ ည်။ ထ ိုုံ့အဖပင် ဖပင်ပ  ိုေး ပ် ူမ ော ေး အပါအဝင်  

ဤ ောတ မ်ေးတ  ိုက ို ြတရ် ှု  ိုေး ပ်ပပ ေး တ န်ြ ိုေးရှ  ည ် အဖမင်မ ော ေး နှင ် အလ ထော ကအ်ကူဖပြုံလ  ော  အကက ဖပြုံခ က်မ ော ေး 

လ ပေးခ   ူမ ော ေးက ို လ က ေးဇူေးတ င်ရှ ပါ ည်။ 

ထ ိုုံ့အဖပင် ဖမနမ်ော ဖပည် ူမ ော ေး၏ အ  မ ော ေးနှင ် လတ ောင်ေးဆ ို ခ ကမ် ော ေးက ို အမ ောေး ကော ေး  လ ရန် ဖမနမ်ော န ိုင်င အတ  င်ေးရှ  

 ူ ော ေးခ င်ေး  ောနာလ ထောကထ်ော ေးမှုဆ ိုင်ရော အက ပ်အတည်ေးနှင် ပတ ် က် ည်  လ ဆ ေးလ န ေးမှုမ ော ေးတ  င် ပါဝင် 

 ိုပ်လ ဆော ငလ်  ော  မ တ ်ြကအ်ြ  ွဲ့အ ည်ေးမ ော ေးက ို ည်ေး လရွှဲ့ လဖပေးအ  အြ  ွဲ့က လ က ေးဇူေးတ င်ရှ ပါ ည်။ 

လ နာက်ဆ ိုေးအလနဖြင်  ဤ ောတ မ်ေးတ  ို ထိုတ ်ဖပန်န ိုင်ဖခင ်ေး အပါအဝင် လ ရွှဲ့လ ဖပေးအ  အြ  ွဲ့၏ အ ိုပ်မ ော ေးက ို 

လ ထော က်ပ  ကူည လ ပေးလ န ူမ ော ေး အော ေး  ိုေးက ို ည်ေး လက ေးဇူေးအထူေးတင်ရှ လ ကောင်ေး လ ဖပော ကော ေး  ိုပါ ည်။ 

ဖမနမ်ော န ိုငင် အတ  င်ေးရှ  ဘက ် ိုလ ော န ိုင်င  လ ရေး၊  ူူ့အခ င် အလ ရေးနှင်   ူ ော ေးခ င်ေး ောနာလ ထော က်ထော ေးမှုဆ ိုင်ရော 

အက ပ်အတ ည်ေးအတ  က ် အလ ဖြတ  ်ရပ် လ ြော ်ထိုတ ်ရောတ  င် လဖမဖပင်ရှ  ဖပည် ူမ ော ေး၏အ  နှင်  ၎င ်ေးတ  ိုုံ့၏  

 ိုြ  ွဲ့မှုမ ော ေးက ို အဖပည ်အဝ လ  ေး ောေးအ  အမှတ ်ဖပြုံ ော မညဟ်ို လမျှော ် င် ပါ ည်။ 
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နိဒါန ်း 

မြနြ်ာ စစတ် ပ်၏ ရကစ်က်ကကြ််းကကြုတ ်သည ် အာ ဏာ သိြ််းရန ် ကကိြု်းပြ််းြှုလုပ်ရပ်သည် မြနြ်ာ မပည်  

သူြျာ ်းအပ ပေါ် ကက ်းြာ ်းသည်  ထိခိုက်ပျက်စ ်းြှု မြစပ် စသည်သာ ြက ကျယ ်မပန့််ပ သာ  ပ နောက်ဆကတ်  ွဲ သက်  

ပ ရာက်ြှုြျာ ်းနှင် အတ ူ ထုိသက်ပ ရာက်ြှုြျာ ်းပ ကကာ င်  နိုငင်ံတ စ်ဝန််းရှိ အရပ်သာ ်းမပညသူ်တ ို့်၏ ဘဝြျာ ်းတ  င်  

ပ ြျာ က်ြျက်၍ြရနိုင်သည်  အြာရွတ်ြျာ ်း ထင်ကျန်ရစ်ပစသည်။ မြနြ်ာ စစတ် ပ်အပနမြင်  ၂၀၂၀ မပည န်ှစ်  

နိုဝင်ဘာလတ  င် မပြုလုပ်ပ သာ  နိုင်ငံ၏အပ ထ ပ ထ ပ ရ်ွးပကာ က်ပ ွဲရလဒ်ကို မငင ််းပယ ်ပပ ်း ြတ ရာ်းအာ ဏာ လုယ ူ  

ရနက်ကိြု်းပြ််းပ သာ ၎င ််း၏လုပ်ရပ်ကိ ု ဆန့််ကျငတ် ံု့်မပနသ်ည ် ကက ်းြာ ်းပ သာ  ပ နော က်ြဆုတ ်တ ြ််းဆနဒမပပ ွဲြျာ ်း၊  

သပိတ ်စစပ် ကကာ င််းြျာ ်း၊ ဒဏခ်တ ်သပိတပ် ြှာက်ြှုြျာ ်း၊ အာ ဏာ ြ ဆနပ် ရ်းလူထုလှုပ်ရှာ်းြှုြျာ ်း၊ လက်နကက်ိုင ်

ခုခံစစ်န ငှ  ် တ ိုင ််းရင််းသာ ်းလူြျြို်းစုတ ို့်၏ ခုခံစစ်ြျာ ်း ပ ပေါ်ပ ပေါက်လာြည်ကုိ ကကိြုတ င ် တ  ကဆ် မပင်ဆင်ထာ ်းမခင််း 

ြရှိခွဲ ပ ပ။ မြနြ်ာ စစ်တပက်ို နိုင်ငတံ စဝ်န််းလုံ်း လက်ြခံကကသည ်အနက် ခုခံပ တာ ်လှန်ြှု ခိငု်ြာအာ ်းပ ကာင််း 

ပ သာ ဗြာ လူြျြို်းြျာ ်း အြျာ်းစုပ နထုိင်ရာ  ဗဟိုချက်ြ,မြစသ်ည်  စစ်ကိငု််း၊ ြပ က ်းနငှ်  ြနတပ လ်းတ ိငု််းပဒသကက ်း 

ြျာ ်းလည််း ပေါဝင်သည်။ သုိ့်မြင်  အဆိုပေါ တ ိုင််း ပဒသကက ်းြျာ ်းသည် စစ်အုပ်စု၏ ပတ  ွေ့မ ြင်သြျှ အကုန်ြျက်ဆ ်း  

သတ ်မြတ ်ပ သာ  ‘ပ မြလှန်စနစ်’ စစ်ဆငပ် ရ်းဒဏ၊် ဆုိ်းရာွ ်းမပင််းထန်သည ် ပ လပ ကကာင ််းတ ိကု်ခိုက်ြှုနှင်  အရပ်သာ ်း 

ြျာ ်းအာ ်း အစုလုိက်အပပံြုလုိက် သတ ်မြတ ်ြှုြျာ ်းကိ ု အလူ်းအလွဲကကံြုပတ  ွေ့  ခံစာ်းပ နကကရသည်။ အကျြို်းဆက် 

အပ နမြင်  အရပ်သာ ်းမပည် သူ ပ နအိြ်ပ ပေါင််း ပ သာင််းနွဲ့်ချ   ြ ်းရ ိှုွေ့ြျက်ဆ ်းခံရမခင််း ( ၂၀၂၁  ခုနစှ ် အစပုိင််းြှစ၍  

တ စ်နိငု်င ံလုံ်း အတ ိုင််းအတာအပ နမြင်  ခန့််ြှန််းပမခ အိြ်အလုံ်းပ ပေါင််း ၁၁ ,၀၀၀ ြှ ၁ ၉,၀၀၀ ပ ကျာ ်အထိ  

ြျက်ဆ ်းခံရကာ ထုိအနက် စစ်ကိငု််း၊ ြပ က ်းနှင်  ြနတပ လ်းတ ိုင််းပ ဒသကက ်း သုံ်းခုတို့်တ  င ် ခန့််ြှန််း ပ မခ အိြ်ပ ပေါင််း  

၉,၀၀၀ ြှ ၁ ၇,၀၀၀ အထိ ြျ က်ဆ ်းမခင််းခံခွဲ ရသည် ။)1 မပည်သူပ ပေါင််းြျာ ်းစ ာ အို်းအိြ်စ န့််ခ ာ ထ က်ပမ ပ်းရမခင််းနှင်  

လူသာ ်းချင််း စာနောပ ထာ ကထ်ာ ်းြှုဆုိင်ရာ အကျပ်အတည််းတ ို့်ကို ယင််းတိငု််းပဒသကက ်း သုံ်းခုတို့်တ  င် ယ ခငက်  

တ စခ်ေါြျှ ြကကံြုခွဲ ြူ်းသည်  အတ ိုင််းအတာ ထိ ကကံြုပ တ  ွေ့ ပန ရပပ  မြစသ်ည်။2 

ကက ်းပ လ်းသည ် ရာဇဝတ်ြှုမြစ်စဥ ်ြျာ ်းကို ြ ဒ ယာ ြျာ ်းက ပ ြာ ်မပအစ ရင်ခပံ နသည တ် ိုင် စစက်ိုင််း၊ 

ြပ က ်းနှင်  ြနတပ လ်းတ ိုင််းပ ဒသကက ်းတ ို့်တ  င် လူသာ ်းချင််းစာ နောပ ထာ က်ထာ ်းြှုဆုိင်ရာ အကူအည လုိအပြ်ှုြျာ ်း၊ 

တ ံုံ့်မပနပ် ဆာင်ရွကခ်ျက်ြျာ ်း၊ စိန်ပခေါ်ချကြ်ျာ ်းနှင ်ပတ ်သကလ်ျှင် ြျာ ်းစ ာသရိှိနော်းလည်ရန ် လုိအပ်ပ နပ သ်းသည်။ 

ယ င််းတ ိုင််းပ ဒသကက ်းြျာ ်းသည ် သြုိင််းတ စပ် လျှာ က ် ယ ခကုွဲ သုိ့် မြနြ်ာ စစ်တပ်၏ မပင််းထန်ပ သာ တ ိကု်ခိုက်ြှု 

ြျာ ်းပ ကကာ င်  ထိခိုက်ပျကစ် ်းရမခင််း ြရှိြူ်းပ ပ။ ထုိအပ မခအပ နသည ် ဗြာ ြဟတုပ် သာ  တ မခာ်း  တ ိငု််းရင််းသာ ်း 

လူြျြို်းစြုျာ ်း အထူ်းသမြင်  ဆယ ်စုနစှပ် ပေါင််းြျာ ်းစ ာ  စစတ် ပ်၏ ဆုိ်းရာွ ်းပ သာ  ထုိ်းစစ်ဆင်  တ ိုကခ်ိကု်ြှုြျာ ်းပ ကကာင်  

 
1  Media Monitoring Collective Data. Available at 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160164677431473&set=pcb.10160164678221473 ; “Over 11,000 Houses 
Burned Down in Myanmar Junta Attacks Since Coup,” The Irrawaddy, 2 May 2022. Available at 

https://www.irrawaddy.com/news/burma/over-11000-houses-burned-down-in-myanmar-junta-attacks-
since-coup.html 

2  Both protracted and newly displaced since the attempted coup on 1 February, 2021 is over 1.2 million resulting from 
conflict and violence. “Myanmar Emergency Update (as of 1 August 2022),” UNHCR, 5 August 2022. Available at 
https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-emergency-update-1-august-2022 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160164677431473&set=pcb.10160164678221473
https://www.irrawaddy.com/news/burma/over-11000-houses-burned-down-in-myanmar-junta-attacks-since-coup.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/over-11000-houses-burned-down-in-myanmar-junta-attacks-since-coup.html
https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-emergency-update-1-august-2022
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လူပ ပေါင််းသိန််းချ   ကာလရှည်ကကာ  အို်းြွဲ အိြ်ြွဲ မြစ်ပနရသည်  ကရင်၊ ရခုိင်၊ ရြ်ှ်း၊ ချင််း၊ ကရင်န နငှ်  

ကချင်မပညန်ယ ်ြျာ ်းရှိ မပညသူ်တ ို့်၏ ကကံြုပတ  ွေ့ ခံစာ်းရသည်ြျာ ်းနှင်  ဆန့််ကျင်ပနသည။် အဆိုပေါ ပ နောက်ပ ကကာ င််း 

ရာဇဝင်နငှ်  အပ တ  ွေ့ အကကြံုဆိ်ုးြျာ ်းပ ကကာ င်  တ ိုင််းရင််းသာ ်း လူြျြို်းစြုျာ ်း အထူ်းသမြင်  ချင််း၊ ကချင်၊ ရြ်ှ်း၊ 

ကရင်န နငှ်  ကရင်မပည်နယ ်ြျာ ်းရှိ တ ိုင််းရင််းသာ ်းမပည်သူြျာ ်းသည် ဆယ ်စုနစှြ်ျာ ်းစ ာ ကကာ မြင် ပ သာ  

လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာ က်ထာ ်းြှုဆုိင်ရာ အကျ ပ်အတည််းကို ပ မြရှင််းရန် ပ ဒသခလူံထုအပ မခမပြုယ နတရာ ်းြျာ ်း 

တ ညပ် ဆာက်ကာ ပ မြရှင််းပ ရ်းနည််းလြ််းြျာ ်းကို ပ ြာပ် ဆာင်ခွဲ သည်။ ဗြာ လူြျြို်းအြျာ ်းစပု နထုိင်သည်  စစ်ကိငု််း၊ 

ြပ က ်းနှင်  ြနတပ လ်းတ ိငု််းပဒသကက ်းတ ို့်တ  င် လူသာ ်းချင််းစာ နော ပ ထာ က်ထာ ်းြှုဆုိင်ရာ အကျပ်အတ ည််းြျာ ်းနငှ်  

၎င ််းအာ ်း တ ံု့်မပနပ် ဆာင်ရွကသ်ည်  လုပ်ငန််းြျာ ်းနငှ်  ပတသ်က်လျှင် သြုိင််းပကကာင််းရှည်ကကာ ြရှိခွဲ ြူ်းပ သာ ်လည််း  

အာ ဏာ သိြ််းရန ် စတ ငက်ကိြု်းပြ််းခွဲ သည ်အချနိ်နှင်  ထုိပ ဒသြျာ ်းအတ  င််း အကကြ််းြကြ်ှုြျာ ်း မြင် တက်လာ သည်  

အချနိ်ြှစ၍ အတ ိငု််းအတ ာတ စ်ခအုထိ တ ိုပတာ င််းပ သာ ကာလအတ  င််း ယင််းတိငု််းပ ဒသကက ်းြျာ ်း၌ ခို င်ြာ 

အာ ်းပကာင််းသည်  ပဒသခ ံတံု့်မပနလု်ပ်ပ ဆာင်ြှုြျာ ်း မြစပ် ပေါ်လျက်ရိှသည်။ 

ဤစာတ ြ််းတ ိတု  င် ၂၀၂၁  ခနုှစ် ပ ြပ ြာ ်ဝေါရ လ ၁ ရကပ်န့်ြှစတင ်၍ စစ်ကိငု််း၊ ြပ က ်းနှင်  ြနတပ လ်း 

တ ိုင််းပ ဒသကက ်းြျာ ်းရှိ လူသာ ်းချင််းစာနောပ ထာ က်ထာ ်းြှုအပ ရ်းဆုိင်ရာ စိနပ် ခေါ်ြှုြျာ ်းနငှ်  ထုိပဒ သြျာ ်းအတ  င််း 

ပ ဒသခတံ ို့်၏ တ ံု့်မပနလု်ပ်ပ ဆာင်ြှုြျာ ်းအပ ကကာ င််းကိ ု အနှစ်ချြုပတ်င်မပထာ ်းပေါသည်။ စာတ ြ််းတ ိတု  င်  

တ င်မပထာ ်းသည်  ပတ  ွေ့ရှိချကြ်ျာ ်းသည် မပည်တ င််း လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာ က်ထာ ်းြှုအကူအည  ပ ထာ က်ပံ ပ ရ်း 

လုပ်ပ ဆာ ငပ် နသူ ကို်းဦ ်းနှင်  ပ တ  ွေ့ ဆုံပ ြ်းမြန််းချက်ြျာ ်း၊ နငှ်  သတင််းြျာ ်း၊ လူူ့အခ င် အပရ်းအြ ွဲွေ့အ စ ည််းြျာ ်းနှင်  

မပည်တ င််းလုပ်ပ ြာက်ိုင်ြကအ်ြ ွဲွေ့အ စည််းြျာ ်းအမပင် ကုလသြဂ္ဂနှင်  လူသာ ်းချင််းစာနောပ ထာ က်ထာ ်းြှုအပ ရ်း 

လုပ်ပ ဆာ ငပ် နသည ် အြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်း၏ အစ ရင်ခံစာြျာ ်း အပေါအဝင် ရှိနှင် ပပ ်းပ သာ  အချက်အလက်ြျာ ်းကို 

သုပ တ သနမပြုလုပ်မခင််း တ ို့်ြှ ရရိှလာ ပ သာ  အချက်အလက်ြျာ ်းကို အပ မခခပံ ရ်းသာ ်းထာ ်း မခင််း မြစပ်ေါသည်။ 

စာတ ြ််းတ ိုအတ  က် ပတ  ွေ့ဆံပုြ်းမြန််းခွဲ ြှုြျာ ်းကို လူချင််းပတ  ွေ့ က င််းဆင််းသုပ တ သန မပြုလုပ်ရန် သုပ တ သ ြျာ ်းနှင်  

ပ မြဆုိသူြျာ ်းအတ  က် အနတရာ ယ ်မြင် ြာ်းပ သာပ ကကာ င်  အ န်လုိင််းြှတ စ်ဆင်  လုံပခြံုသည  ် လြ််းပ ကကာ င််းြျာ ်းမြင်  

လုပ်ပ ဆာ ငခ်ွဲ ပေါသည်။ ယ ခစုာတ ြ််းတ ိတု  င် တ ိုင််းပ ဒသကက ်းသုံ်းခုအတ င််းရိှ မပညတ်  င််းပ န အို်းအိြ်စ န့််ခ ာ 

ထ က်ပမ ပ်းတ ိြ််းပ ရာှင်ရသူ (Internally Displaced Person - IDP) ြျာ ်း၏ အပ မခအပ နကို ြ ်းပ ြာ င််းထုိ်းမပ 

သကွဲ သုိ့် လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာ က်ထာ ်းြှုဆုိင်ရာ အကူအည နှင် ပတ ်သက်၍ ပ သ ်းစည််းည ည တပ် သာ  

ချဥ ််းကပ်ြှု အတ  က်ကိုလည််း တ ိုကတ်  န််းလံှုွေ့ပ ဆာ ်ထာ ်းပေါသည်။ ပ သ ်းစည််းည ည တပ် သာ  ချဥ ််းကပ်ြှု  ဆုိသည်ြှာ 

လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာကထ်ာ ်းြှုဆုိင်ရာ အကျပ်အတည််းကို ပ မြရှင််းြည် နည််းလြ််းတ  င် ပ ဒသခလူံသာ ်းချင််း 

စာနောပ ထာက်ထာ ်းြှုအြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်းကို ဗဟိုချက်ထာ ်းပပ ်း နယ ်စပ်ြှတ စ်ဆင်  ကူည သည် လြ််းပကကာင််း  

ြျာ ်းအာ ်း ချွဲွေ့ ထ ငပ် ရ်းနှင်  ခိငု်ြာ အာ ်းပ ကာင််းလာပ စပ ရ်း ပံ ပုိ်းမခင််းအပေါအဝင် ယင််းအြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်းကို မပြုလ ယ ်  

ပ မပာင််းလ ယပ် သာ  ရန်ပုံပ င ြျာ ်း တိုကရ် ိုကပံ် ပုိ်းပ ရ်း အပ လ်းထာ ်းပ သာ  ချဥ ််းကပ်ြှုြျြို်းကုိ ဆုိလုိမခင််း မြစ်သည်။ 

ကြ္ာ ကုလသြဂ္ဂ၊ နိငု်ငတံကာအ လှှူရှင်နိုငင်ံြျာ်းနငှ်  နို င်ငတံ ကာ လူူ့အခ င် အပ ရ်းအြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်း 

အပ နမြင်  အကအူည ြျာ ်း ပ ပ်းအပရ်ာတ  င် မြနြ်ာ မပည်သူြျာ ်းနှင်  အတတူ က  ပ သ ်းစည််းည ည တ ်စ ာ ရပ်တ ည် 

ကာ ပဒသခလူံသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာ က်ထာ ်းြှုဆုိင်ရာ  ယ နတရာ်းြျာ ်း ပံ ပုိ်း ကူည ပ ရ်းကို အပ လ်းထာ ်း အာရ ံုစိုက ်

ရြည် မြစသ်ည်။ လူသာ ်းချင််းစာနောပ ထာက်ထာ ်းြှု အကူအည ြျာ ်းကို စစ်အုပ်စုြှတ စ်ဆင်  ပ ပ်းပုိ့်ပေါက သုိ့်ြဟုတ ်  
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၎င ််းတ ို့်နငှ် ပ်ူးပ ပေါင််းလုပ်ပ ဆာင်ပေါက ပဋ ိပကခနငှ်  မပည်သူတ ို့်၏ ဒကုခခစံာ်းပ နရြှုြျာ ်းကိ ု ပုိြုိဆုိ်းရာွ ်းပ စရ ံုသာ ြက 

နိုင်ငတံ ကာ လူသာ ်းချင််းစာ နောပ ထာ က်ထာ ်းြှုဆုိင်ရာ အပ မခခြူံြျာ ်း အထူ်းသမြင်  ‘ြည်သူြျှ ထိခိုက်နစ်နောြှု 

ြရှိပ စရ’၊ လူသာ ်းဆန်ြှုနှင်  ဘက်ြလုိ က်ြှု အပ မခခံြူြျာ ်းနှင် အည  အြနှ်တကယ ် လုိအပ်ပ နသူြျာ ်းထံ 

အကူအည ြျာ ်း ပ ရာက်ရိှပစရန ် ပ ဆာ င်ရကွ်နိငု်ြည ် ြဟုတပ် ပ။ မြနြ်ာစစ်အုပ်စသုည် လူသာ ်းချင််းစာနော 

ပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကူအည ြျာ်းကို လက်နကသ်ြ ယအ်သုံ်းချသည်  ရာဇဝင်ရှိသကွဲ သုိ့် ၂၀၂၁  ခုနစှ် ပ ြပ ြာ ်ဝေါ ရ လ 

၁  ရကပ် န့် ပ နောက်ပုိင််းတ  င်လည််း ဆက်လက်အသုံ်းချပ နသည်။ မြနြ်ာ စစအ်ုပ်စုသည် နိငု်ငပံ ရ်းနှင်  

ဗျှူဟာပ ရ်းတ  င် တစ်ပန််းသာရနအ်တ  က် အကအူည ပစစည််းြျာ ်းကို ပိတ ်ဆုိ့်မခင််း၊ သိြ််းယမူခင််း၊ ြျက်ဆ ်းမခင််းနှင်  

အကူအည ြျာ ်း ပ ပ်းပ ဝပ ရ်းအာ ်း အလ ွဲသုံ်းစာ်း အမြတထု်တ ်မခင််းတ ို့်ကို အကကိြ်ကကြ်ိ လုပ်ပ ဆာ ငပ် နလျက် 

ရှိသည်။3 စစ်အုပ်စုသည် နိငု်ငတံ ကာဇာတ ်ခံတု  င် တ ရာ ်းဝင်ြှုရရှိလာပ စပ ရ်းအတ  က ် လူသာ ်းချင််းစာနော 

ပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကအူည ြျာ ်းကို ကသဇာ အရှနိအ်ဝေါနှင်  အပ ပ်းအယ ူ လကန်ကတ် စ်ခအုမြစ ် ြျက်နေှာ ပမပာင ် 

တ ိုကက်ာ  အသုံ်းမပြုလျက်ရိှသည်။ 

မြနြ်ာ စစ်အုပ်စုသည် မြနြ်ာ မပည်သူတ ို့် ခံစာ်းပ နရသည်  အတ ိဒုကခြျာ ်း၊ တ ိငု််းရင််းသာ ်းလူြျြို်းစု  

ပ ဒသြျာ ်းရှိ ဆယ ်စုနစှ်ြျာ ်းစ ာ ပ သာ  ပဋ ိပကခြျာ ်း၊ ကာလရညှ်ကကာ  လူူ့အခ င် အပ ရ်းနှင်  လူသာ ်းချင််းစာနော  

ပ ထာ က်ထာ ်းြှုဆုိင်ရာ အကျပ်အတ ည််းြျာ ်း၏ ပ ရပသာ က်မြစ်မြစ်ရာ  စစ်အုပ်စုသည ်ထုိအကျပ်အတ ည််းြျာ ်းကို  

ပ မြရှင််းရနအ်တ  က် အပ ကကာ င််းခတံ စရ်ပ် ြမြစန်ိုငပ် ပ။ သုိ့်မြစရ်ာ နိုင်ငတံ ကာအသုိင််းအဝိငု််းအပ နမြင်  

အကူအည ြျာ ်းကို ပဒသခြံျာ ်းြှတ စ်ဆင်  မြန့််ပ ဝကညူ ပရ်း ၎င ််းတ ို့်၏ ကတ ိ ကဝတအ်ာ ်း အပ ကာ ငအ်ထည် 

ပ ြာ ်ရန်၊ နှင်  လူသာ ်းချင််းစာနောပ ထာက်ထာ ်းြှု အကအူည ြျာ ်း ပ ထာက်ပံ ရန်အမပင် ပ ထာ က် ပံ ရာတ  င် 

မြနြ်ာ မပည်သူြျာ ်းနငှ် အတ ူ NUG၊  ERO ြျာ ်းနှင်  ပ ဒသခံအုပ်ချြုပ်ပ ရ်းယ နတရာ ်းြျာ ်း အပေါအဝင် ၎င ််းတ ို့်၏ 

တ ရာ်းဝငပ် သာ  အုပ်ချြုပ်ပ ရ်းဆုိင်ရာ တ ာ ဝနရ်ှိသူြျာ ်း၊ ယ နတရာ ်းြျာ ်းနှင ် အတတူ က  ပ သ ်းစည််းည ည တ ်စ ာ 

ရပ်တ ည်ရြည် မြစသ်ည်။ ထုိ့်အမပင် နိုင်ငတံကာ အသုိင််းအဝုိင််းြျာ ်းအပ နမြင်  ၎င ််းတ ို့်၏ မြနြ်ာ နိုငင်ံအ တ  င် ်း  

ထိပ တ  ွေ့ လုပ်ပ ဆာ င်ြှုြျာ ်းတ  င ် လူူ့အခ င် အပ ရ်းနှင်  လူသာ ်းလုံပခြံုပ ရ်း၊ ‘ြည်သူြျှ ထိခိုက်နစ်နောြှု ြရှိပ စရ’ ြူ၊ 

ဘက်ြလုိကပ် ရ်းြူနငှ်  ပ ဒသခံလူသာ ်းချင််း စာ နောပ ထာ က်ထာ ်းြှု အြ ွဲွေ့အ စည််းြျာ်းကို ဗဟိုချက်အမြစ ်

ထာ ်းရှိရြည် မြစ်သည်။ 

 

 

 
3  “Nowhere to Run: Deepening Humanitarian Crisis in Myanmar,” Human Rights Foundation of Monland, Kachin Women’s 

Association, Karen Human Rights Group, Karen Peace Support Network, Karen Women’s Organization, Karenni Civil 
Society Network, Karenni National Women’s Organization, Pa-O Women’s Union, Progressive Voice and Ta’ang Women’s 
Organization, 7 September 2021. Available at https://progressivevoicemyanmar.org/2021/09/07/nowhere-to-run-
deepening-humanitarian-crisis-in-myanmar/ 

https://progressivevoicemyanmar.org/2021/09/07/nowhere-to-run-deepening-humanitarian-crisis-in-myanmar/
https://progressivevoicemyanmar.org/2021/09/07/nowhere-to-run-deepening-humanitarian-crisis-in-myanmar/
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နနောက ခံသမိိုင ်း 

အာ ဏာ သိြ််းရနက်ကြို်းပြ််းသည ် အပ စာပိငု််းရက်ြျာ ်းကတည််းကပင် ခုခံပတ ာ ်လှန်ြှု အာ ်းပ ကာ င််းပ သာ  

စစ်ကိုင််း၊ ြပက ်းနှင်  ြနတပ လ်းတ ိငု််းပဒသကက ်းြျာ ်း နငှ အ်တ ူ နိုငင်တံ စ်ဝန််းတ  င ် ဆနဒမပပ ွဲြျာ ်း၊ သပိတ ်  

စစ်ပ ကကာင ််းြျာ ်း၊ ြပူ်းပ ပေါင််းဘွဲ အာ ခံမခင််းြျာ ်းနငှ်  စစတ် ပ်ထုတ ်ကုနြ်ျာ ်းအာ ်း သပိတပ်ြှာက်မခင ််းြျာ ်းြှတ စ်ဆင်  

အာ ဏာ ြ ဆနပ် ရ်းလူထုလှုပ်ရှာ ်းြှု ြျာ ်း၊ သပိတ ်ပကာ်ြတ  ြျာ ်း၊ ကျန််းြာ ပ ရ်းလုပ်သာ်းြျာ ်း၊ လူငယ ်ြျာ ်း၊ 

အြျြို်းသြ ်းြျာ ်းနှင်  LGBTQI+ ြျာ ်းသည် စစအ်ုပ်စု၏ ကျရ ံှု်းပ နပ သာ  ြတ ရာ ်းအာ ဏာလုယ က်ြှုကိ ု နိငု်ငအံနှံ့် 

အငတ် ိုကအ်ာ ်းတ ိကု် အတံ ုဆန့််ကျငပ် တာ ်လှန်ခွဲ ကကသည်။ ဤသည်ကိ ု တ ံု့်မပနသ်ည် အပနမြင်  စစအ်ုပ် စုသည်  

သိန််းနှင် ချ  သည်  လြ််းပ ပေါ်ထ က် ဆနဒမပသူြျာ ်းကို တ ာ ်းဆ ်းရန ် အဆံု်းစ နပ် သာ အကကြ််းြက်ြှုြျာ ်းကို 

လုပ်ပ ဆာ င် လာပ တာ  သည်။4 သုိ့်ပ သာ ် အဆိုပေါ ြ ဆန်ပတာ ်လှန်သည်  လုပ်ရပ်ြျာ ်းသည ် ယ ပ န့်အချနိ်ထိတ ိငု်  

ပ မပာက်ကျာ်းသပိတ ်၊ သပိတပ် ြှာကမ်ခင််းနငှ်  အသံတတိသ်ပိတ ် အသ င်ြျာ်းမြင်  ဆက်ရိှပနပ ပ ်း ဤသည်ြှာ 

စစ်အုပ်စု၏ အာ ဏာ လုယက်ြှုသည် ြပအာင်မြင်ဘွဲ ကျရ ံှု်းပ နပကကာင််း သုိ့်ြဟုတ ် လူြျာ ်းစုအပ ပေါ်  

ထိန််းချြုပ်နိငု်စ ြ််း ြရှိပ နပ ကကာင််းကို ပ ြာ ်မပပ နမခင််းပင် မြစ်သည်။ 

ဆနဒမပပ ွဲြျာ ်း အာ ်းပ ကာ င််းလာ သည်နှင် အြျှ စစ်အုပ်စုြှ အကကြ််းြက်ြှုလုပ်ရပ်ြျာ ်းကိ ု အလျင ်အမြန်  

အရှနိ်မြြှင် ခွဲ သမြင်  အရပ်သာ ်းမပည်သူြျာ ်းသည် ၎င ််းတ ို့်အပပေါ် စစ်အုပ်စု၏ ဆုိ်းယ ုတ ်ြှုြျာ ်းကို ခုခံတ ံု့်မပနရ်န်  

ပ နောက်ဆုံ်းခံတပ်အမြစ ် ြိြိကိယု ်ကိခုခုံကာက ယပ် ရ်းတ ပ်ြျာ ်းကို ရာွ ြျာ ်း၌ စတ ငတ်ည်ပ ထာင်လာခွဲ သည် ။5 

အဆိုပေါ ခုခံကာက ယ ်ပ ရ်းတပ်ြျာ ်းသည် စစ်အုပ်စု၏ အစာအ နော ြွဲ  အကကြ််းြက်ြှု ခံရမခင််းြျာ ်းြှ အရပ်သာ ်း  

မပည်သူကိ ု ကာက ယ ်ပ ပ်းရန ် မြနြ်ာ နိုငင်ံတ စဝ်န််းတ  င် သူူ့အလုိလုိ ကျယက်ျယမ်ပန့််မပန့်် ပ ပေါ်ပပေါက်လာ ကာ  

မပည်သူူ့ကာက ယပ် ရ်းတ ပ် (People’s Defence Force - PDF)ြျာ ်းအမြစ ် လူသိြျာ ်းလာ ခွဲ သည်။ မြနြ်ာ 

မပည်သူြျာ ်းအပ နမြင်  Responsibility to Protect (R2P) ဝင်ရနန်ှင်  ကုလသြဂ္ဂလုံပခြံုပရ်းပ ကာင်စ ြ ှ အပ ရ်းယ ူ 

ပိတ ်ဆုိ့်ြှုြျာ ်း မပြုလုပ်ပ ပ်းရနပ်တ ာင််းဆုိမခင််း စသည်  နိငု်ငတံကာ အသုိင််းအဝုိင််းထံြှ အကအူည ြျာ ်း အကကိြ်ကကိြ် 

ပ တာ င််းခ ံ ခွဲ ပ သာ ်လည််း လျစ်လျှူရ ှုခခံွဲ ရပပ ်းပ နောက် လကန်က်ကိုင်ရန်ြှတ ပေါ်း အမခာ ်းပရ်ွးစရာ လြ််းြရှိခွဲ ပေါ။6 

၂၀၂၁  ခုနစှ် စက်တငဘ်ာ လ ၇ ရကပ် န့်တ  င် အြျြို်းသာ ်းည ည တပ် ရ်းအစို်းရ (National Unity Government - 

NUG) က မပည်သူူ့ခုခံစစ်ပ ွဲ7 ပ ကကညာ ခွဲ ကာ  PDF ၂၅၉ ြ ွဲွေ့ပ ကျာ ်အမပင် ပ မပာ က်ကျာ ်းတ ပ် ၄၀၁  ြ ွဲွေ့၊ ပြြိုွေ့မပ 

အပ မခစိကုတ် ပ်ြ ွဲွေ့ ၂၅၀ တ ို့်နငှ်  ပူ်းပ ပေါင််းလုပ်ပ ဆာင်ပပ ်း ကူည ပထာ က်ပံ ပ ပ်းသည်။8 PDF ြျာ ်းသည ် NUG ၏  

လက်ပ အာ ကတ်  င ် လည်ပတ ်လှုပ်ရှာ်းပ နပ သာ  တ ပ်ြ ွဲွေ့ြျာ ်းဟု ပ ယ ဘုယ ျအာ ်းမြင်  နော်းလည်နိငု်သည်။ 

 
4  “The Resistance is Live,” Progressive Voice, 12 February 2021. Available at 

https://progressivevoicemyanmar.org/2021/02/12/the-resistance-is-live/ 
5  “Face with Overwhelming Power, the People Resist,” Progressive Voice, 7 May 2021. Available at 

https://progressivevoicemyanmar.org/2021/05/07/faced-with-overwhelming-power-the-people-resist/ 
6  “With the UNSC’s Failure, Myanmar’s ‘People’s Defensive War’ is Inevitable,” Progressive Voice, 20 September 2021. 

Available at https://progressivevoicemyanmar.org/2021/09/20/with-the-unscs-failure-myanmars-peoples-defensive-
war-is-inevitable/ 

7  “Myanmar Resistance Responds to NUG’s Declaration of War on Junta,” The Irrawaddy, 8 September 2021. Available at 

https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-resistance-responds-to-nugs-declaration-of-war-on-junta.html 
8  “NUG Settling in for Long Fight Against Junta,” Frontier Myanmar, 28 April 2022. Available at 

https://www.frontiermyanmar.net/en/nug-settling-in-for-long-fight-against-junta/ 

https://progressivevoicemyanmar.org/2021/02/12/the-resistance-is-live/
https://progressivevoicemyanmar.org/2021/05/07/faced-with-overwhelming-power-the-people-resist/
https://progressivevoicemyanmar.org/2021/09/20/with-the-unscs-failure-myanmars-peoples-defensive-war-is-inevitable/
https://progressivevoicemyanmar.org/2021/09/20/with-the-unscs-failure-myanmars-peoples-defensive-war-is-inevitable/
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-resistance-responds-to-nugs-declaration-of-war-on-junta.html
https://www.frontiermyanmar.net/en/nug-settling-in-for-long-fight-against-junta/
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တ မခာ်းပ သာ တ ပ်ြ ွဲွေ့ ြျာ ်း ရြံန်ရံခေါတ  င် ပဒသခမံပည်သူူ့ကာ က ယ ်ပ ရ်းတ ပ် (Local Defence Forces - LDF) 

ြျာ ်းဟု ရည်ညွှန််းပ လ ရိှသည  ် တ ပ်ြ ွဲွေ့ြျာ်းသည် NUG ၏ လက်ပ အာ က်ခြံဟတုဘ်ွဲ သ ်းမခာ်းလ တ ်လပ်စ ာ 

လှုပ်ရှာ်းသည်  ပ ဒသအလုိက် လူထုအသုိင််းအဝိငု််းကိ ု ကာက ယ်ရန ် တည်ပ ထာ င်ထာ ်းသည်  ပဒသခတံ ပ်ြ ွဲွေ့ြျာ်း 

မြစသ်ည်။ အချြိုွေ့ပ သာ  LDF ြျာ ်းသည် ကာလရှည်ကကာ တ ည်ရှနိှင် ပ သာ  တ ိငု််းရင််းသာ ်းလက်နကက်ိငု် 

ပ တာ ်လှနပ် ရ်း အြ ွဲွေ့အစည််း (Ethnic Revolutionary Organization - ERO) ြျာ ်း၏ သင်တ န််းြျာ ်းတ  င် ပေါဝင် 

တ ကပ် ရာက်သငယ် ူသကွဲ သုိ့် ERO ြျာ ်းထံြှ သငတ် န််းပတ ာင််းခရံယူသည်  အခေါြျြို်းလည််း ရှိသည်။9 

စစ်အုပ်စုသည် မြနြ်ာ မပညသူ်ြျာ ်းအပ ပေါ် စစ်ပ ွဲတစရ်ပ် အစ ြ််းကုန်ဆငန်ွှွဲပနပပ ်း မပည်သူတ ို့်၏ 

လုိလာ ်းပ သာ  ြက်ဒရယ ်ဒ ြိကုပ ရစ နငှ်  လ တ ်ပ မြာ ကပ် ရ်း ပ ြျှာ ်ြှန််းချက်ပန််းတ ိုင်ကိ ု ြိနှိပ်ရန်  လူြဆန်သည ်  

လုပ်ရပ်ြျာ ်းကို ထပ်ြန်တလွဲလွဲ လုပ်ပ ဆာင်လာခွဲ သည်။ ၂၀၂၂ ခုနစှ် ဇူလုိင်လ ၂၉ ရကပ် န့်အထိတ  င်  

လက်နကက်ိုငတ် ိကု်ပ ွဲနငှ်  တ ိကု်ခိုက်ြှုပ ပေါင််း  ၁၄,၀၇၀ ကကြ်ိ မြစပ် ာ်းခွဲ ပပ ်း စစ်အုပ်စုက လူပ ပေါင််း ၂,၁၃၈ ဦ ်း ကို 

သတ ်မြတ ်ခွဲ ပ ကကာင််း  လက်နကက်ိငု်ပဋိပကခ တည်ပနရာနှင်  မြစပ် ာ်းြှုဆုိင်ရာ  အချက်အလကစ် ြံကိန််း 

(ACLED) ြှ စပု ဆာင််းရရှိထာ်းသည်  အချက်အလက်ြျာ ်းကိ ုကို်းကာ်း၍ ALTSEAN-Burma ြှ ခန့််ြှန််းတ  က်ချက် 

ထာ ်းသည်။10 ယ ခု ြှတ ်တ ြ််းမပြုစုထာ ်းသည် အပ ရအတ  ကသ်ည် ပဋ ိပကခပဒသြျာ ်းတ  င ် ပ သဆုံ်းပ သာ  အပရ 

အတ  က်ြျာ ်းကို လွှြ််းပခံြုနိငုပ် မခ ြရှိပ သာပ ကကာ င ် ပမြမပငတ်  င် အြနှတ် ကယ ်မြစ်ပ ာ ်းသည်  အပ ရအတ  က်သည် 

ြျာ ်းစ ာ ပုိ၍ြျာ ်းနိုင်ပေါသည်။ စစ်အုပ်စုသည် နိုငင်တံ ကာဥ ပပ ဒြျာ ်းနှင်  ဆန့််ကျင်စ ာ ပင် အရပ်သာ ်းမပည်သူြျာ ်းကို 

အကကိြ်ကကိြ် အစုလုိကအ်ပပြံုလုိက ် သတ ်မြတမ်ခင််း၊11 တ ိုကခ်ိကု်ပ ရ်း ဂ္ျကပ် လယ ာဥ ်ြျာ ်းနှင်  စစ်ရဟတ ်ယာ ဥ ်  

ြျာ ်းြှတ စ်ဆင်  ရြ််းသြ််းဗုံ်းကကွဲတ ိုကခ်ိကု်မခင််း12နှင်  အရပ်သာ ်းမပည်သူြျာ ်းကို ရည်ရယွခ်ျက်ရိှရိှ ပစ်ြှတ ်ထာ ်း  

တ ိုကခ်ိကုမ်ခင််း၊ ရာွ လုံ်းကျွတ ် ြ ်းရ ိှုွေ့ြျက်ဆ ်းမခင််း၊ ရာွ ြျာ ်း၊ ပ ဆ်းရ ံုြျာ ်း၊ ပ ကျာ င််းြျာ ်းနှင်  ဝတ်မပြု  ကို်းက ယရ်ာ 

ပ နရာြျာ ်းကိ ု လက်နက်ကက ်းြျာ ်းမြင်  ပစ်ခတ ်မခင််းတို့်ကိ ု ကျှူ်းလ န်ပနလျကရ်ှိသည်။13 စစ်အုပ်စုသည် ပ ဆ်းရ ံု  

ြျာ ်း၊14 ပ ကျာ င််းြျာ ်း15နှင်  ဝတ ်မပြုကို်းက ယ်ရာ ပ နရာ16  အနည််းဆုံ်း ၁၃ ၂ ခုကုိ  ပစ်ြှတ ်ထာ ်း    တ ိုကခ်ိကု်ခွဲ သည်။ 

 
9  Ye Myo Hein “One Year On: The Momentum of Myanmar’s Armed Rebellion,” Wilson Center, May 2022. Available at 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/ASIA_220519_1YearOn-BRIEF_V1r2.pdf 
10 Coup Watch May 2022 – Junta and AA on the Brink of War as Displacement Figures Hit Record High,” Altsean Burma, 3 

June 2022. Available at https://altsean.org/coupwatch-briefer.html 
11 “Anatomy of Impunity,” Progressive Voice, March 2022. Available at https://progressivevoicemyanmar.org/wp-

content/uploads/2022/03/Anatomy_of_Impunity_2022_Final.pdf 
12 “Witness: Army attacks in eastern Myanmar worst in decades,” AP News, 14 March 2022. Available at 

https://apnews.com/article/russia-ukraine-europe-southeast-asia-asia-new-york-
33c0d542db04a6b8ad7d7864c5b625df 

13 Ibid. Esther J “Myanmar Army Troops Set Fire to Catholic Church in Karenni State,” Myanmar Now, 17 June 2022. 
Available at https://www.myanmar-now.org/en/news/myanmar-army-troops-set-fire-to-catholic-church-in-karenni-
state. Also see, “Christmas Eve Killings Reinforce Views of ‘Evil” Myanmar Military, Al Jazeera, 30 December 2021. 
Available at https://www.aljazeera.com /news/2021/12/30/a-dark-christmas-in-myanmar “Fighting in Northeast Picks 
up at Year’s End,” The Irrawaddy, 26 December 2017. Available at https://www.irrawaddy.com/news/burma/fighting-
northeast-picks-years-end.html  “Where Should I Flee Next?: Fighting and displacement in Doo Tha Htoo, Kler Lwee Htoo 
and Mu Traw districts, December 2020 to January 2021,” Karen Human Rights Group, 9 April 2021. Available at https:// 
khrg.org/2021/04/21-1-nb1/%E2%80%98where-should-i-flee-next%E2%80%99-fighting-anddisplacement-doo-tha-htoo-
kler-lwee-htoo 

14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 “Coup Watch July 2022 – Junta’s Execution Spark Global Outcry as Opposition Promises Payback,” Altsean Burma, 5 May 

2022. Available at https://altsean.org/coupwatch-briefer.html 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/ASIA_220519_1YearOn-BRIEF_V1r2.pdf
https://altsean.org/coupwatch-briefer.html
https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2022/03/Anatomy_of_Impunity_2022_Final.pdf
https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2022/03/Anatomy_of_Impunity_2022_Final.pdf
https://apnews.com/article/russia-ukraine-europe-southeast-asia-asia-new-york-33c0d542db04a6b8ad7d7864c5b625df
https://apnews.com/article/russia-ukraine-europe-southeast-asia-asia-new-york-33c0d542db04a6b8ad7d7864c5b625df
https://www.myanmar-now.org/en/news/myanmar-army-troops-set-fire-to-catholic-church-in-karenni-state
https://www.myanmar-now.org/en/news/myanmar-army-troops-set-fire-to-catholic-church-in-karenni-state
https://www.irrawaddy.com/news/burma/fighting-northeast-picks-years-end.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/fighting-northeast-picks-years-end.html
https://altsean.org/coupwatch-briefer.html
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လိင်နှင်  လိင်စတိ ်ခယံ ူြှုက ွဲမပာ်းြှုအပ ပေါ် အပ မခခပံ သာ  အကကြ််းြက်ြှု ြျာ ်းနှင်  ညြှဥ ််းပန််းနှိပ်စက်ြှုြျာ ်း ကိုလည် ်း17 

ကျှူ်းလ န်ပနပ ပ ်း အရပ်သာ ်းြျာ ်းကို လူသာ ်းဒိုင ််းအမြစ်18 အသုံ်းချမခင််းအမပင် ကပ လ်းသူငယ ်ြျာ ်းအပေါအဝင် 

ဒ ြိကုပ ရစ  လုိလာ ်းပတ ာင််းဆုိသည ် တ က်ကက လှုပ်ရှာ ်းသူြျာ ်းကို စိတ်ထင်သလုိ ြတ ရာ်းြြ််းဆ ်းမခင််း၊ 

ချြုပ်ပ နှောင်မခင််း၊ နှိပ်စက်မခင််းနငှ်  တရာ ်းလက်လ တ ်သတ ်မြတ ်မခင််း တ ို့်ကိုလည််း ကျှူ်းလ န်ပနသည်။19 

စစ်အုပ်စုသည ် သတင််းအချက်အလက်စ ်းဆင််းြှုကိ ု ထိန််းချြုပ်ရန်နှင်  လူထုအပ ပေါ် အကကြ််းြက်ဝေါဒ  

ကျင် သုံ်းရန ်နိုင်ငတံ စ်ဝန််းရှိ ပြြိုွေ့ နယ ် ၅၄ ပြြိုွေ့နယ ်၌ အငတ် ာ နက်နှင်  ြုန််းလုိင််းြျာ ်းကို ပိတဆုိ့််မခင််း၊ ဆုိ်းဆုိ်းရာွ ်းရာွ ်း  

ကန့််သတ ်မခင််း သုိ့်ြဟတု ် လုိင််းမြတပ်တ ာ က်မခင််းြျာ ်း လုပ်ခွဲ သည်။20 ထုိ့်အမပင် အကူအည ပ ပ်းပ ရ်းဝနထ်ြ််းနှင်  

ပ ဆ်းဘက်ဆုိင်ရာ  ဝနထ်ြ််းြျာ ်းကိုလည််း ပစ်ြှတ ်ထာ ်းကာ ၂၀ ၂၁  ခုနစှ် ဒ ဇင ်ဘာ လ ခရစ်စြတအ်ကကိြု  

အခေါသြယတ  င် ကရငန် မပည်၌ အနည််းဆုံ်း အရပ်သာ ်းအပယ ာက် ၄၀ နှင်  Save The Children ဝနထ်ြ််း 

နှစ်ဦ်းတ ို့်ကို နှိပ်စက်မခင််း၊ သတ ်မြတ ်မခင််းနှင်  ကျန်ရစသ်ည်  ရ ုပ်ကလာ ပ်ြျာ ်းကို ြ ်းရ ိှုွေ့မခင ််းတ ို့် လုပ်ပ ဆာ င်ခွဲ  

သည်။21 တ စ်ချနိတ် ည််းြှာ ပင် စစ်အုပ်စု သည် ၎င််း၏နိုငင်ပံ ရ်း အသာ စ ်းြှုရရန ်လူသာ ်းချင််းစာနောပ ထာက်ထာ ်းြှု  

အကူအည ြျာ ်းကို တာ ်းမြစ၊် ြျက်ဆ ်း၊ အမြတ ်ထုတ ်ကာ  ဒကုခပ ရာ ကပ် နသည  ် အရပ်သာ ်းမပည်သူြျာ ်း၏ 

အသက်ကယ ်ဆယပ် ရ်း အကူအည ြျာ ်း ရပုိင်ခ င် ကိုလည််း ပိတ ်ပင်ခွဲ သည်။ အချြိုွေ့ မပည်သူြျာ ်းသည် ထုိင််းနငှ်  

အိနဒိယ စသည် အိြ်န ်းချင််း နိုင်ငံြျာ်းတ  င် သ ာ ်းပ ရာ က်ခိလံုှုကကပ သာ ်လည််း အြျာ်းအမပာ်းြှာြူ နိုငင်ံတကာ 

ဥ ပပဒမ ြစပ် သာ  အတ င််းအကျပ်မပန်ြပုိ့်ပ ရ်း22 အပ မခခံြူနငှ် ပ သ ြ လျက် မပနလ်ညတ်  န််းပုိ့်ခံရမခင််း သုိ့်ြဟုတ ်  

ြြ််းဆ ်းထိန််းသိြ််းခံရမခင််းြျာ ်းနှင်  ကကြံုပ တ  ွေ့ပ နရသည်။ 

မြနြ်ာ စစ်အုပ်စုသည် မပစဒ်ဏ်ကင််းလ တ ်ခ င်  အမပည် အဝမြင်  မပည်သူြျာ ်းအပ ပေါ် စစ်ပ ွဲဆက်လက် 

ဆင် နွှွဲပ နပပ ်း စစ်ရာဇဝတ်ြှုြျာ ်းနှင်  လူသာ ်းြျြို်းန ယ ်အပ ပေါ် ဆန့််ကျင်သည်  ရာဇဝတ ်ြှုြျာ ်းကို ပ န့်စဥ ်နငှ် အြျှ  

ကျှူ်းလ န်ပနပ ကကာ င််းကိ ု မြနြ်ာ နိုင်ငံ ဆုိင်ရာ ကုလသြဂ္ဂ လူူ့အခ င် အပ ရ်းအထူ်းကိယု ်စာ်းလှယ ်  တ  ြ်အငဒ်ရ ူ်းက 

အခိုင်အြာ ပ မပာ သည် ။23 မ ြန်ြာ နိုငင်ံဆိငု်ရာ လ တလ်ပ်ပ သာ နိငု်ငတံ ကာ စံုစြ််းစစ်ပ ဆ်းပ ရ်း ယ နတရာ ်း 

 
17 “Myanmar Junta Soldiers’ Gang Rape Victim Reveals Her Ordeal,” The Irrawaddy, 19 November 2021. Available at 

https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-junta-soldiers-gang-rape-victim-reveals-her-ordeal.html 
18 “Junta Forces Kill 20 Civilians in One Day in Myanmar’s Sagaing Region,” Radio Free Asia, 5 May 2022. Available at 

https://www.rfa.org/english/news/myanmar/killings-05052022203642.html 
19 The junta has arrested a total of 14,032 people, with 10,976 remaining in detention. “Daily Briefing in Relation to the 

Military Coup,” Assistance Association for Political Prisoners, 7 June 2022. Available at https://aappb.org/?cat=109 
20 “Internet Access Amid Darkness and Lives Amid Threats – Analysis of Internet Blackout,” Athan – Freedom of Expression 

Activist Organization, May 2022. Available at https://progressivevoicemyanmar.org/2022/05/30/internet-access-amid-
darkness-and-lives-amid-threats/ 

21 “Anatomy of Impunity,” Progressive Voice, March 2022. Available at https://progressivevoicemyanmar.org/wp-

content/uploads/2022/03/Anatomy_of_Impunity_2022_Final.pdf 
22 Salai Hung Tun Gei “The Potential for Long Term Support for Refugees who Fled to India,” Chin World, 29 April 2022. 

Available at https://www.bnionline.net/en/news/potential-long-term-support-refugees-who-fled-india  
Shaikh Azizur Rahman “Crackdown Forcs Rohingya Refugees Underground, Flee to Bangladesh,” Voice of America, 7 June 
2022. Available at https://www.voanews.com/a/india-crackdown-forces-rohingya-refugees-to-go-underground-flee-to-
bangladesh/6606459.html  

 “Denied and Deprived: Local Communities Confronting the Humanitarian Crisis and Protection Challenges in Southeast 
Burma,” Karen Human Rights Group, 8 June 2022. Available at https://khrg.org/2022/06/denied-and-deprived-local-
communities-confronting-humanitarian-crisis-and-protection 
See Nowhere to Run (note 27) 

23 “UN Expert: Myanmar people betrayed with ‘vague declarations’ and ‘tedious, endless wait’ for action,” Press Release, 
21 March 2022. Available at https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/un-expert-myanmar-people-betrayed-
vague-declarations-and-tedious-endless 

https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-junta-soldiers-gang-rape-victim-reveals-her-ordeal.html
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/killings-05052022203642.html
https://aappb.org/?cat=109
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/05/30/internet-access-amid-darkness-and-lives-amid-threats/
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/05/30/internet-access-amid-darkness-and-lives-amid-threats/
https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2022/03/Anatomy_of_Impunity_2022_Final.pdf
https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2022/03/Anatomy_of_Impunity_2022_Final.pdf
https://www.bnionline.net/en/news/potential-long-term-support-refugees-who-fled-india
https://www.voanews.com/a/india-crackdown-forces-rohingya-refugees-to-go-underground-flee-to-bangladesh/6606459.html
https://www.voanews.com/a/india-crackdown-forces-rohingya-refugees-to-go-underground-flee-to-bangladesh/6606459.html
https://khrg.org/2022/06/denied-and-deprived-local-communities-confronting-humanitarian-crisis-and-protection
https://khrg.org/2022/06/denied-and-deprived-local-communities-confronting-humanitarian-crisis-and-protection
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/un-expert-myanmar-people-betrayed-vague-declarations-and-tedious-endless
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/un-expert-myanmar-people-betrayed-vague-declarations-and-tedious-endless
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(Independent Investigative Mechanism for Myanmar - IIMM) သည်လည််း “မြန်ြာ နိငု်ငတံ  င ်

လူသာ ်းြျြို်းန ယ ်အပ ပေါ်ဆန့််ကျင်သည်  ရာဇဝတ ်ြှုြျာ ်းကို စနစ်တကျ ဆက်လက်ကျှူ်းလ နပ် နပ ကကာင််း” အစ ရငခ်ံ 

ထုတ ်မပန်ခွဲ သည်။24 ထုိ့်အမပင ် မြနြ်ာ နိငု်င ံဆုိငရ်ာ တ ာ ဝနထ်ြ််းပ ဆာ င်ခွဲ ပ သာ ကုလသြဂ္ဂ ကိယု ်စာ်းလှယ ်  

လူပ ဟာင််းြျာ ်းမြင်  ြ ွဲွေ့စည််းထာ ်းသည်  မြနြ်ာ နိုငင်ံ ဆုိငရ်ာ  အထူ်းအကကံပ ပ်းပ ကာ ငစ်  (Special Advisory 

Council for Myanmar - SAC-M) ကလည််း အထကတ်  င် ပ ြာမ်ပခွဲ ပသာ  စစအ်ုပ်စု၏ ကျှူ်းလ န်ြှုြျာ ်းနှင်  

ဤစာတ ြ််းတ ိတု  င်  ဆက်လက်ပ ြာမ်ပြည်  ၎င ််းတ ို့်၏ ရက်စကက်ကြ််းကကြုတ ် ြှုြျာ ်းနှင်  အကကြ််းြက်လုပ်ရပ် 

ြျာ ်းသည် နိုငင်တံ ကာဥ ပပ ဒ အဓိပပာယ ်ြ င် ဆိုချကြ်ျာ ်းအရ  သာ ြက မြန်ြာ နိငု်င ံ၏ မပညတ်  င််း အကကြ််းြက်ဝေါဒ 

ဆုိင်ရာ ဥ ပပဒအ ရလည််း အကကြ််းြက်အြ ွဲွေ့အစည််းတစ်ခ၏ု လုပ်ရပ်နှင် ည သညဟ်ု ပ မပာ ဆုိထာ ်းသည်။25 

စစ်ကိုင််း၊ ြပ က ်းနှင ် ြနတပ လ်းတ ိုင််းပဒသကက ်းတ ို့်တ  င် အရပ်သာ ်းမပည်သူြျာ ်း အပ ပေါ် မြနြ်ာ စစ်တပ်၏ 

တ ိုကခ်ိကု်ြှုြျာ ်းသည် အာ ဏာ သိြ််းရနက်ကိြု်းပြ််းပပ ်းပ နောကပုိ်င််း အကကြ််းကကြုတ ်အရက်စက်ဆုံ်းပ သာ  လုပ်ရပ်ြျာ ်း  

အနက်ြှ အချြိုွေ့ မြစပ်ပ ်း တ ိုင််းပ ဒသကက ်းသုံ်းခုလုံ်း၏ သြုိင််းတ စပ် လျှာ က် ထုိ့်ပ လာ က်မပင််းထန်သည်  

တ ိုကခ်ိကု်ြှုြျြို်း တစ်ခေါြျှ ြရှိခွဲ ြူ်းပ ပ။ ဤသည်ြှာ တ ိကု်ဆုိင်ြှု ြဟတုပ် ပ။ ယ င််းတ ိုင််းပ ဒသကက ်းသုံ်းခုသည် 

အာ ဏာ သိြ််းရနက်ကြို်းပြ််းသည ်မြစ်ရပ် ြတ ိငု်ြ  ၂၀၁ ၅ နှင်  ၂၀၂၀ အပ ထ ပ ထ ပ ရ်ွးပကာက်ပ ွဲ26 နှစ်ပ ွဲလုံ်းတ  င် 

စစ်တပ်၏ ကကြို်းဆ ွဲပေါတ  မြစပ်သာ   မပည်ပထာ ငစ်ုကကံ ခိငု်ပရ်းနှင်  ြ ံွေ့ပြိြု်း ပ ရ်းပေါတ  ထက် အြျြို်းသာ ်းဒ ြိကုပ ရစ  

အြ ွဲွေ့ချြုပ်ကိ ု တ ခွဲနက် အာ ်းပပ်းပ ထာ က်ခ ံ ြွဲပ ပ်းခွဲ သကွဲ သုိ့်ပင် ၂၀၂၁  ခုနစှ ် ပ ြပ ြာ ်ဝေါရ လပ နောက်ပုိင််း စစအ်ုပ်စု  

အာ ်း ခုခပံတာ ်လှန်သည်  ဗဟိခုျက်မြစ်လာ ခွဲ သည်ြှာ အံ အာ်းသင် စရာ ြဟတုပ် ပ။ 

မြနြ်ာ စစ်အုပ်စအုတ  က် မြန်ြာ နိုငင်ံ၏ အပပုိူင််းပ ဒသမြစ်သည်  အဆိုပေါတ ိငု််းပဒသကက ်းသုံ်းခုသည်  

ဗြာ ပ နော က်ဆုံ်းြင််းဆက်နငှ်  ဗုဒဓဘာသာ ပညာပ ရ်း ပ ပေါက်ြ ာ ်းရာ ပ ဒသမြစ်သမြင်  ဘာ သာ ပ ရ်း၊ ယဥပ် ကျ်းြှုနှင်  

သြုိင််းပ ကကာ င််းဆုိင်ရာ  အပရ်းပေါပ သာ  ဗြာ ဗုဒဓဘာ သာ လူြျာ ်းစု၏ တ စတု စည််းပ သာ  စတိ ်ဓာ တက်ို 

စုြ ွဲွေ့ပ ပ်းပ သာပ နရာမြစ် သည်။27 ထုိ့်ပ ကကာင်  ထုိပဒသသုံ်းခလုံု်းြှ စစ်အုပ်စုအာ်း မပင််းထန်စ ာ ဆက်လက်  

မင င််းပယ ်ဆန့််ကျင်ပ နမခင််းသည် ဗြာ ဗုဒဓဘာသာကက ်းစို်းြှုကို ကာက ယ ်ပ ပ်းသူဟု ြိြိကိယု ်ကိ ုတင်စာ ်းထာ ်းပ သာ  

စစ်အုပ်စု၏ အာ ဏာ နငှ်  လုပ်ပုိင်ခ င် ကို စိနပ် ခေါ်ပ နမခင််းပင် မြစ်သည်။ 

စစ်အုပ်စုသည် အဆိုပေါနယ ်ပမြြျာ ်းတ  င် စစ်ဆငပ် ရ်းြျာ ်းလုပ်ပ ဆာ ငရ်န ် စိန်ပခေါ်ြှုြျာ ်း ကကံြုပ နရပပ ်း 

ြူလကတ ည််းကရှိထာ ်းသည်  အပ မခစိကု်စစစ်ခန််းအနည််းငယ ်မြင်  အဓိကလြ််းြကက ်းြျာ ်းနှင်  မြစပ် ကကာ င််း 

ြျာ ်းကို ထိန််းချြုပ်ရာတ  င် အခက်အခွဲ ရှပိ နသည်။ စစ်အုပ်စသုည် မြနြ်ာ နိငု်ငအံပပုိူင််းပ ဒသတ  င ် ပ မပာ က်ကျာ ်း 

 
24 “Report of the International Investigative Mechanism for Myanmar,” Human Rights Council, 12 July 2022. Available at 

https://iimm.un.org/wp-content/uploads/2022/08/A-HRC-51-4-E.pdf    
25 “Announcement on Counter Terrorism and Designation of Terrorist Organizations,” 7 June 2021, Announcement 

(3/2021), The Republic of the Union of Myanmar National Unity Government. Available at 
https://www.facebook.com/crph.official.mm/photos/pcb.197140835745229/197139209078725. “SAC-M: The Illegal 
Junta Should be Designated a Terrorist Organisation,” Special Advisory Council for Myanmar, 15 December 2021. 
Available at https://specialadvisorycouncil.org/2021/12/sac-m-the-illegal-junta-should-be-designated-a-terrorist-
organisation/  

26 “NLD Claims Huge Victory as USDP Crashes and Ethnic Parties Struggle,” Frontier Myanmar, 9 November 2020. Available 

at https://www.frontiermyanmar.net/en/nld-claims-huge-victory-as-usdp-crashes-and-ethnic-parties-struggle/ 
27 Mary Callahan “Myanmar’s Dry Zone: The History of a Tinderbox,” Fulcrum, 9 February 2022. Available at 

https://fulcrum.sg/myanmars-dry-zone-the-history-of-a-tinderbox/ 

https://iimm.un.org/wp-content/uploads/2022/08/A-HRC-51-4-E.pdf
https://www.facebook.com/crph.official.mm/photos/pcb.197140835745229/197139209078725
https://specialadvisorycouncil.org/2021/12/sac-m-the-illegal-junta-should-be-designated-a-terrorist-organisation/
https://specialadvisorycouncil.org/2021/12/sac-m-the-illegal-junta-should-be-designated-a-terrorist-organisation/
https://www.frontiermyanmar.net/en/nld-claims-huge-victory-as-usdp-crashes-and-ethnic-parties-struggle/
https://fulcrum.sg/myanmars-dry-zone-the-history-of-a-tinderbox/
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စစ်ဆငပ် ရ်းပ ြာပ် ဆာ ငပ် နသည ် PDF ြျာ ်းကို ထိထိပ ရာက်ပ ရာက် တ ိုကခ်ိကု်ရန် ြစ ြ််းသာ ပတ ာ  ပ ပ။  အဆိုပေါ  

စိန်ပခေါ်ြှုြျာ ်းကို ပ မြရှင််းရန်ကကိြု်းစာ်းသည် အပ နမြင်  စစ်အပ်ုစုသည် PDF ြျာ ်းနှင်  တ ိကုပ် ွဲမြစ်ရာ တ  င် ကူတိကု် 

ခိငု််းရန်နှင်  အရပ်သာ ်းြျာ ်း၊ တ က်ကက လှုပ်ရှာ ်းသူြျာ ်းနှင်  နိုင်ငပံ ရ်းသြာ ်းြျာ ်းကိ ု ြြ််းဆ ်းနှိပ်က ပ်ရာ တ  င် လည််း 

အပ ထာက်အကမူြစပ်စရန ် ပျှူပ စာထ ်းနငှ်  ပ သ ်းပ သာက်အြ ွဲွေ့ ဟပု ခေါ်ပ သာ  စစတ် ပ်ပ ထာက်ခသံည်  မပည်သူူ့ စစ ်

အြ ွဲွေ့ြျာ်းကို ြ ွဲွေ့စည််းအသုံ်းချလာ သည်။28 

ဤစာတ ြ််းတ ိုသည် မြနြ်ာနိုင်ငံအပူပုိင််းပဒသအပ ကကာ င််းကို အဓိကထာ ်း တင်မပထာ ်းပ သာ ်လည််း  

စာတ ြ််းပေါ အမြစအ်ပျက်အြျာ်းအမပာ ်းသည် တနသသာရ ၊ ပွဲခ်ူးနှ င်  ရနက်ုနတ် ိုင််းပ ဒသကက ်းြျာ ်းအမပင်  

မြနြ်ာ နိုငင်ံ၏ တ မခာ်းတ ိုင််းရင််းသာ ်းပဒသြျာ ်း အထူ်းသမြင်  ကရင်၊ ကရင်န ၊ ချင််း၊ ရြ်ှ်း၊ ရခုိင်၊ ကချင် နငှ ် 

ြ န်မပည်နယတ် ို့်တ  င် မြစ်ပ ာ်းပ နပ သာ  မြစရ်ပ်ြျာ ်းကိုလည််း ထင်ဟပပ် နသည်။ ဆယ ်စုနစှ်  ခုနစ်ခကုကာ  

မြစပ် ာ်းပ နပ သာ  ပဋ ိပကခြျာ်းအတ  င််းတ  င်  ဗြာ ြဟုတပ်သာ  တ မခာ်းတ ိုင််းရင််းသာ ်းြျာ ်းသည် လက်နကက်က ်း  

ြျာ ်းမြင်  ရြ််းသြ််းပစ်ခတ်မခင််း၊ ပစ်ခတ်ဗံု်းကကွဲမခင််း၊ အစလုိုကအ်ပပြံုလုိက ် သတမ်ြတ်မခင််း၊ လုယ က်မခင််းနှင်  

ရာွ ြျာ ်းကိ ု ြ ်းရ ိှုွေ့ ြျက်ဆ ်းမခင််း၊ အရပ်သာ ်း မပည်သူြျာ ်းကို လူသာ ်းဒိုင ််းအမြစ် အသုံ်းမပြုမခင််း၊ လိင်နှင်  လိင်စတိ ် 

ခံယ ူြှုက ွဲမပာ ်းြှုအပ ပေါ် အပ မခခပံ သာ  အကကြ််းြက်မခင််း၊ လူသာ ်းချင််းစာနောပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကူအည ပိတ ်ဆုိ့်မခင််း 

တ ို့်ကို စစ်အုပ်စု၏ ဗြာ ဗုဒဓဘာ သာ ကက ်းစို်းလွှြ််းြုိ်းပ ရ်း အစ အစဥ ်ပအာက်တ င်29 စနစတ် ကျ ခ ွဲမခာ်းဆက်ဆံ 

ခံရမခင််းြျာ ်းအမပင် အတင််းအကျပ် ဘာ သာ လူြျြို်းသ တ ်သ င််းြှု ခံရမခင််းြျာ ်း ကိုလည််း ကကံြုပ တ  ွေ့ ခံစာ ်းကကရသည်။  

ဗြာ ြဟုတပ် သာ  တ မခာ်းတ ိုင််းရင််းသာ ်း လူြျြို်းစြုျာ ်းသည် မြနြ်ာ စစတ် ပ်ြှ ကျှူ်းလ န်သည်  ရကစ်က်  

ကကြ််းကကြုတ ်ပ သာ  ရာဇဝတြ်ှုြျာ ်းကို ခံပနရချနိတ်  င် စစတ် ပ်သည် ၂၀၁ ၇ ခုနစှ် ရ ိုဟင်ဂ္ ျာ  လူြျြို်းြျာ ်းအပ ပေါ် 

ကျှူ်းလ န်ခွဲ သည ် လူြျြို်း တ ံု်းသတ ်မြတ ်ြှု အပေါအဝင ် ၎င ််းတ ို့် ၏ ကျှူ်းလ န်ြှုြျာ ်းအတ  က ် တာ ဝနယ် ူ ြှု  

တ ာ ဝနခ်ံြှုရိှလာ ပစပ ရ်း နိငု်ငတံ ကာအသုိင််းအဝိငု််းအပ နမြင်  တ ိကျပ သချာ ပ သာ  အပ ရ်းယ ူြှုြျာ ်း လုပ်ပ ဆာ င်  

ရန ် အရပ်ဘက်လူထုအြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်းက အကကိြ်ကကိြ် ပတ ာင််းဆုိပန ခွဲ ပ သာ ်လည််း မပစဒ်ဏပ် ပ်း အပရ်းယ ူ  

ခံရမခင််းြှ က င််းလုံ်းကျွတ ် ဆက်လက်လ တပ် မြာက်ပနဆွဲ  မြစသ်ည်။30 နိုင်ငတံ ကာ၏ ြစ ြ််းပ ဆာင်နိုင်ြှုက  

မြနြ်ာ စစတ် ပ်အာ်း ရကစ်က်ကကြ််းကကြုတပ် သာ  ရာ ဇဝတ ်ြှုြျာ ်းကို အလုံ်းစံု မပစဒ်ဏက်င််းလ တ ်ြှုမြင်  ဆက်လက ်

ကျှူ်းလ န်ရန် ပုိြုိအတင် ရွဲပစသည်သာ ြက ယ ပ န့်ပတ  ွေ့မြင်ရပ သာ  မြနြ်ာ မပည်သူြျာ ်းအပ ပေါ် လုပ်ပ ဆာ င်  

 
28 “Blood on the streets Runs a River of Sadness,” Progressive Voice, May 9 2022. Available at 

https://progressivevoicemyanmar.org/2022/05/09/blood-on-the-streets-runs-a-river-of-sadness/ 
29 “Terror from the Skies,” Karen Peace Support Network, May 2021. Available at https://www.karenpeace.org/wp-

content/uploads/2021/05/Terror-from-the-Skies_Briefing_KPSN_English.pdf  
“Denied and Deprived: Local Communities Confronting the Humanitarian Crisis and Protection Challenges in Southeast 
Burma,” Karen Human Rights Group, 8 June 2022. Available at https://khrg.org/2022/06/denied-and-deprived-local-
communities-confronting-humanitarian-crisis-and-protection  
“New Threats from the Air,” Kachin Women’s Organization Thailand, 1 June 2022. Available at 
https://kachinwomen.com/new-threats-from-the-air/   
“Nowhere to Run: Deepening Humanitarian Crisis in Myanmar,” Human Rights Foundation of Monland, Kachin Women’s 
Association, Karen Human Rights Group, Karen Peace Support Network, Karen Women’s Organization, Karenni Civil 
Society Network, Karenni National Women’s Organization, Pa-O Women’s Union, Progressive Voice and Ta’ang Women’s 
Organization, 7 September 2021. Available at https://progressivevoicemyanmar.org/2021/09/07/nowhere-to-run-
deepening-humanitarian-crisis-in-myanmar/ 

30 Report of the independent international fact-finding mission on Myanmar (2018), Human Rights Council, A/HRC/39/64. 

Available at: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/ReportoftheMyanmarFFM.aspx 

https://progressivevoicemyanmar.org/2022/05/09/blood-on-the-streets-runs-a-river-of-sadness/
https://www.karenpeace.org/wp-content/uploads/2021/05/Terror-from-the-Skies_Briefing_KPSN_English.pdf
https://www.karenpeace.org/wp-content/uploads/2021/05/Terror-from-the-Skies_Briefing_KPSN_English.pdf
https://khrg.org/2022/06/denied-and-deprived-local-communities-confronting-humanitarian-crisis-and-protection
https://khrg.org/2022/06/denied-and-deprived-local-communities-confronting-humanitarian-crisis-and-protection
https://kachinwomen.com/new-threats-from-the-air/
https://progressivevoicemyanmar.org/2021/09/07/nowhere-to-run-deepening-humanitarian-crisis-in-myanmar/
https://progressivevoicemyanmar.org/2021/09/07/nowhere-to-run-deepening-humanitarian-crisis-in-myanmar/
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/ReportoftheMyanmarFFM.aspx
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ပ နသည်  စစအ်ုပ်စု၏ လူြဆန်ပ သာ  ပ ကကာ က်ြက်ြ ယ ် အကကြ််းြက်ြှုြျာ ်းအတ  က် အပ မခခအံုတမ်ြစတ်စ်ခု  

ကိုလည််း ြန်တ ်းပ ပ်းပ နမခင််း မြစ်သည်။ 

ဖြတ န ်းဖြတ   
ခုခံပတ ာ ်လှန်ြှုြျာ ်းအပ ပေါ် မြန်ြာ စစတ် ပ်၏ တ ံု့်မပန်ြှုကိ ု ခုခံသည် အင်အာ ်းစုြျာ ်းအာ ်း တန်မပန်  

တ ိုကခ်ိကု်သည် အပ နမြင်  ယင််းပ ဒသရိှ လူထုအသုိင််းအဝုိင််းတစ်ခု လုံ်းကို ရကစ်က်ကကြ််းတ ြ််းပ သာ  စပု ပေါင််း 

မပစဒ်ဏခ်တ ်ြှုမြစသ်ည်  ၎င ််း၏ မြတ်ပ လ်းမြတ် ြဟာ ဗျှူဟာ က ထင်ဟပပ် ြာမ်ပပနသည်။31 မြတ်  ပ လ်းမြတ်  

ြဟာ ဗျှူဟာ ၏ အဓိပပာယ ်ြ င် ဆိုြှု အတ ိအကျကို အြျြို်းြျြို်းြ င် ဆုိကကရာ  အြျာ်းစကု လက်ခထံာ ်းပ သာ 

အဓိပပာယ ်ြ င် ဆိုြှုြှာ ERO ြျာ ်းနှင်  PDF ြျာ ်းအာ ်း ရင််းမြစ်ြျာ ်း မြတ ်ပတာ က်ရနအ်လုိ့်ငှာ  စာ်းနပ်ရိကခာ  

နှင် /သုိ့်ြဟတု ် လူသာ ်းချင််းစာ နောပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကူအည ၊ ပ င ပ ကက်း၊ သတင််းအချက်အလက် ( အငတ် ာ  

နက်နငှ်  ြုန််းပ ခေါ်ဆုိြှု အပေါအဝင်)နငှ်  ပဒသခလူံထုအသုိင််းအဝိငု််းြျာ ်းထံြှ တ ပ်သာ ်းသစ်စပု ဆာင််းြှု  

မြတပ် တာ က်မခင််းတို့် မြစသ်ည်။32 

မြတပ် လ်းမြတ် ြဟာ ဗျှူဟာကို အပ ကာင်အထည်ပ ြာ ်ရာ တ  င် မြနြ်ာစစတ် ပ်သည ် လူထုအသုိင််း  

အဝိငု််း တ စ်ခလုံု်းကို ပစ်ြှတထ်ာ ်း စုပ ပေါင််းမပစ်ဒဏ်ခတ ်သည် သပ ဘာ မြင်  ပ ကျာင််းြျာ ်း၊ ပ နအိြ်ြျာ ်း၊ ပ ဆ်းရ ံုြျာ ်း၊  

ဘုရာ ်းပ ကျာ င််းြျာ ်းနှင်  အြျာ်းမပည်သူ ခိလံုှုရာ ပ နရာ ြျာ ်းကို ပစ်ခတ်မခင််း အပေါအဝင ် အရပ်သာ ်းြျာ ်း အပ ပေါ် 

ပ လပ ကကာင််းတိကု်ခိုက်မခင််းနငှ်  လက်နကက်က ်းြျာ ်းမြင်  အရြ််းကာပ ရာ ပစ်ခတ ်မခင််းြျာ ်း မပြုလုပ်ပ နသည် ။  

တ စ်ချနိတ် ည််းတ  င် ပ ဒသခလူံထုနှင်  ခုခံပတ ာ ်လှနပ် ရ်းတ ပ်ြျာ ်းအကကာ်း ပ သ ်းက ွဲပ စရန ် ERO နှင်  PDF ြျာ ်း 

ထိန််းချြုပ်ထာ ်းသည်  ပ နရာြျာ ်းြှ မပည်သူြျာ ်း ထ က်ပမ ပ်းတ ိြ််းပ ရာှင်ရပ စရန ် လုပ်ပ ဆာ ငပ် နသည်။33 

မြနြ်ာ စစတ် ပ်၏ “နယ ်ပမြရှင််းလင််းပ ရ်းစစ်ဆငပ် ရ်းြျာ ်း” သည် မြတပ် လ်းမြတ ် ြဟာ ဗျှူဟာ၏ သရ ုပ်သကန်  

ပ ပေါ်လ င်သည်  သာ ဓကြျာ ်းမြစ်ပပ ်း ယ င််းစစဆ်ငပ် ရ်းြျာ ်းအတ  င််း အကကြ််းြက်ဝေါဒ တ ိုကြ်ျကပ် ရ်းဆုိသည်  

အပ ကကာင ််းမပချက်မြင်  ရာွ လုံ်းကျွတ ် “ရှင််းလင််းမခင််း”၊ ြ ်းရ ိှုွေ့မခင််း၊  အကကြ််းြက ် လုယက်မခင််း၊ နှိပ်စက်မခင််း၊ 

သတ ်မြတ ်မခင််းနှင်  အသကပ်ြ ်းဝြ််းပ ကျာင ််းလုပ်ငန််းြျာ ်း ြျက်ဆ ်းမခင််းတို့်ကို လုပ်ပ ဆာ ငပ် လ ရိှသည်။ ၂၀၁ ၇  

ခုနစှ် ရ ိဟုငဂ်္ျာ လူြျြို်းြျာ ်းအပ ပေါ် လူြျြို်း တ ံု်းသတ ်မြတ ်ြှု ကျှူ်းလ န်ခွဲ စဥ ် ယ င််းလုပ်ရပ်ြျာ ်းကို လုပ်ပ ဆာ င်  

ခွဲ သည်။34 ဤအလာ ်းတ ူ ြဟာ ဗျှူဟာ ြျာ ်းကို မြနြ်ာ နိငု်ငအံလယ ်ပုိင််း အပပုိူင််းပဒသတ  င် ကျင် သုံ်းပ နပပ ်း  

မပည်သူြျာ ်းအပ ပေါ်  ဆုိ်းရာွ ်းပသာ   ပ နောက်ဆကတ်  ွဲြျာ ်း   မြစ်ပ ပေါ်ပစသည်။  စစ်အုပ်စုနငှ်   ၎င ််း၏  ကကိြု်းဆ ွဲရာ က 

 
31 Maung Aung Myoe “Building the Tatmadaw – Myanmar Armed Forces Since 1948,” Institute of Southeast Asian Studies, 

2009. Available at https://www.researchgate.net/profile/Maung-
Myoe/publication/272092747_Building_the_Tatmadaw/links/54dac5d50cf2ba88a68de69a/Building-the-Tatmadaw.pdf 

32 Emily Fishbein, Nu Nu Lusan and Vahpual “What is the Myanmar military’s ‘four cuts’ strategy?,” Al Jazeera, 5 July 2021. 
Available at https://www.aljazeera.com/news/2021/7/5/what-is-the-myanmar-militarys-four-cuts-strategy 

33 “There is No One Who Does Not Miss Home: A Report on Protracted Displacement Due to Armed Conflict in 
Burma/Myanmar,” 15 Myanmar Civil Society Organizations, 20 June 2019. Available at 
https://progressivevoicemyanmar.org/2019/06/20/there-is-no-one-who-does-not-miss-home-a-report-on-protracted-
displacement-due-to-armed-conflict-in-burma-myanmar/ 

34 Emily Fishbein, Nu Nu Lusan and Vahpual “What is the Myanmar military’s ‘four cuts’ strategy?,” Al Jazeera, 5 July 2021. 

Available at https://www.aljazeera.com/news/2021/7/5/what-is-the-myanmar-militarys-four-cuts-strategy 

https://www.researchgate.net/profile/Maung-Myoe/publication/272092747_Building_the_Tatmadaw/links/54dac5d50cf2ba88a68de69a/Building-the-Tatmadaw.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Maung-Myoe/publication/272092747_Building_the_Tatmadaw/links/54dac5d50cf2ba88a68de69a/Building-the-Tatmadaw.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/5/what-is-the-myanmar-militarys-four-cuts-strategy
https://progressivevoicemyanmar.org/2019/06/20/there-is-no-one-who-does-not-miss-home-a-report-on-protracted-displacement-due-to-armed-conflict-in-burma-myanmar/
https://progressivevoicemyanmar.org/2019/06/20/there-is-no-one-who-does-not-miss-home-a-report-on-protracted-displacement-due-to-armed-conflict-in-burma-myanmar/
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/5/what-is-the-myanmar-militarys-four-cuts-strategy


 
 

 11

1 

 မပည်သူူ့စစ်ြျာ ်းသည် ရာွ ြျာ ်းကိုဝင်စ ်းသည် အချနိ်နငှ်  မြတ ်ပ လ်းမြတ ် ြဟာ ဗျှူဟာကို အပကာင်အထည်  

ပ ြာ ်သည်  အချနိ်ြျာ ်းတ  င် လိင်နှင ်  လိငစ်ိတ်ခယံ ူြှုက ွဲမပာ်းြှုအပ ပေါ် အပ မခခပံ သာ  အကကြ််းြက်ြှုြျာ ်း ကျှူ်းလ န် 

လျက်ရိှရာ  ြနတပ လ်းတ ိငု််းပဒသကက ်း အတ  င််းရိှ စိတ်ပိငု််းဆုိင်ရာချြိုွေ့ ယ  င််းသည်  အြျြို်းသြ ်းတ စ်ဦ ်းအာ ်း  ြုဒိြ််းကျင်  

ခွဲ သည  ်မြစရ်ပ်တ စခ်ုလည််း အပေါအဝင် မြစ်သည်။35 

မြနြ်ာ စစ်အုပ်စု၏ လနှင် ချ  ပသာ  စနစတ် ကျ အငတ်ာ နကလုိ်င််း မြတပ်တ ာ က်ြှု သုိ့်ြဟတု ် လုိင််းြျာ ်း 

ဆုိ်းရာွ ်းစ ာ မပတ ်ပတာ က်ြှုတ ို့်ပကကာင်  ပ ဒသခမံပည်သူြျာ ်းသည် သတ င််းအချက်အလက်ြျာ ်း လက်လှြ််းြ  

ရယူပိုင်ခ င်  ပိတ ်ဆုိ့်ခံရသကွဲ သုိ့် အကူအည ြျာ ်း ရာှပ ြ ၊ လက်ခရံရိှပရ်းတ  င်လည််း ကန့််သတ ်မခင််း  ခံပနရသည်။  

ထုိပိတ ်ဆုိ့်ြှုြျာ ်းကို ၂၀၂၁ ခုနစှ်ပ နှောင််းပုိင််းြှစတ င်၍ ြုိဘုိင််းြုန််းနှင်  အိြ်ြုန််းလုိင််းြျာ ်း မြတ ်ပတာ က်ခခံွဲ ရပ သာ  

ြပ က ်းနှင်  စစ်ကိငု််းတ ိုင််းပဒသကက ်းတ ို့်ရှိ နယပ် မြအြျာ ်းအမပာ်းတ  င် မပင််းထန်စ ာ  ခံပနရဆွဲမြစ်ပပ ်း  

တ စပ် န့်လုံ်းြှပ န၍ အင်တာ နက်ကို မပတပ်တ ာင််းမပ တပ်တာ င််းမြင် သာ  ရရိှပနသည်။36 စစ်ကိုင််းတိငု််းပဒသကက ်းရှိ  

မပည်သူ ၅ သန််းပကျာ်၊ ြပက ်းတ ိုင််းပ ဒသကက ်းရှိ မပည်သူ ၆၀၀,၀၀၀ နှင်  ြနတပ လ်းတ ိငု််းပ ဒသကက ်းရှိ မပည်သူ 

၄၈၂,၀၀၀ န ်းပေါ ်းတ ို့်သည် အငတ် ာ နက်လုိင််း မြတပ်တ ာက်ခရံမခင််းနှင်  2G အင်တာ နကက်ိသုာ  ရရိှပနကကသည် ။37 

 
35 Interview R1-03 
36 “Open call to all international actors: do more to stop internet shutdowns shrouding torchings and killings in Myanmar,” 

Access Now, 22 June 2022. Available at https://www.accessnow.org/statement-against-myanmar-shutdowns/ 
37 Ibid.  

https://www.accessnow.org/statement-against-myanmar-shutdowns/
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စစ်အုပ်စုသည် သတ င််းအချက်အလက် အပ ြှာင ်ချထာ ်းသည ် ကန့််လန့််ကာပ နော ကတ်  င် ရကစ်က်ကကြ််းကကြုတ ် 

ပ သာ  ရာ ဇဝတ ်ြှုြျာ ်းကို ကျှူ်းလ န်ခ င် ရရန် တ ယ ်လ က န််းကြုပဏ ြျာ ်းကို သ ်းသန့််နယပ် မြအချြိုွေ့တ  င် ဝနပ် ဆာ င်ြှု 

ြျာ ်း မြတပ် တာ က်ထာ ်းရန ်အြိန့််ပ ပ်းခွဲ သည်။38 

အငတ် ာ နကန်ှင်  ြုန််းလုိင််းမြတပ် တာ က်ြှုပ ကကာ င်  မပည်သူြျာ ်းသည် အပ ြှာငတ် ိုက် အတ  င််း  

ပ ရာကရ်ှိပ နပပ ်း စစ်အုပ်စု၏ တ ိုကခ်ိကု်ြှုြျာ ်းနှင် ပတ ်သကပ် သာ  အချကအ်လက်ြျာ ်း ြရရိှနိုင်သကွဲ သုိ့် ြိသာ ်းစု၊  

သူငယ ်ချင််းြျာ ်းနှင် လည််း ြဆက်သ ယ ်နိငု်သည် အမပင ် အ န်လုိင််းပညာ ပ ရ်းကိုလည််း လက်လှြ််းြြ ၊  

အကူအည ြျာ ်းကိုလည််း ြရာှ ပ ြ နိငု်ဘွဲ မြစပ် နသည်။39 ဤအချက်ကို ပုိ၍ဆုိ်းပ စသည်ြှာ စစ်အုပ်စု၏ 

တ င််းကျပ်ပ သာ  စစပ် ဆ်းပ ရ်းဂ္ိတ ်ြျာ ်းက ကာ်း သုိ့်ြဟုတ ် ကုန်တငယ် ာဥ ်ြျာ ်းကို သင် တ င် ပ လျာက်ပတပ် သာ  

အတ ိငု််းအတာ  ကနု်စညတ် ငပ် ဆာင်မခင ််းအာ ်း တ ာ ်းမြစထ်ာ ်းြှုပ ကကာ င်  မပည်သူြျာ ်းသည ် ြရှိြမြစပ် သာ  ရကိခာ ၊ 

ပ ဆ်းဝေါ်းြျာ ်း လက်လှြ််းြ ရန်နှင်  သယယ် ူပုိ့်ပ ဆာ င်ြှုြျာ ်း လုပ်ပ ဆာ င်ရန ် ပိတဆုိ့််မခင််း ခပံ နရသည် ။40 

“အငတ် ာ နက်ပိတ ်ဆုိ့်ြှုသည ် စစ်အုပ်စု၏ ြိနှပ်ိပ သာ “မြတ ်ပ လ်းမြတ ်” ြဟာ ဗျှူဟာကို အာ ်းပ ကာ င််းပ စရန်  

ပ ထာ ကက်ူပ ပ်းပ နသည်” ဟု အရပ်ဘက်လူထုအြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်းက ဆုိသည်။41 

ပ ျူန ောထ ်းနှင ့် နသ ်းနသောက အြ  ွဲ့ 
မြနြ်ာ စစ်အုပ်စုသည် မပညသူ်ြျာ ်း၏ စ ြ််းစ ြ််းတ ြံ ခုခံပ တာ ်လှန်ြှုနှင်  ရင်ဆိငုပ် နရသမြင်  တ ိုကပ် ွဲ  

ြျာ ်းတ  င် ရ ံှု်းနိြ် မခင််း၊ ၎င််း၏တ ပ်သာ ်းြျာ ်း ထ က်ပမ ပ်းစ န့််ခ ာြှုနှင်  ထိခိုကပ် သပ ကကြှုြျာ ်း မြင် ြာ ်းစ ာ 

ကကံြုပတ  ွေ့ပ နရသည်။ ယ င််းမပဿနော ြျာ ်း ပ မပပ လျာ  ပ စရနအ်တ  က် နည််းလြ််းပ ဟာ င််းကက ်းမြစသ်ည်  ဘာ သာ 

ပ ရ်းနှင်  လူြျြို်းပ ရ်းအစ န််းပ ရာက် အုပ်စုြျာ ်းကို အကကြ််းြက်မပည်သူူ့စစ်ြျာ ်း မြစလ်ာပစရန ် ပ လ ကျင ် ပ ပ်းပပ ်း 

လက်နကြ်ျာ ်းလည််း တ ပ်ဆငပ် ပ်းလာ သည်။42 ပျှူပ စာထ ်းသည် စစ်တပက် လက်သတပ် ြ ်းထုတ ်ပပ ်း ဘဏ္ဍာ ပရ်း  

အရပ ရာ  နိုငင်ပံ ရ်းအရပေါ ပျှိူ်းပ ထာ ငပ် ပ်းခွဲ သည်  အစ န််းပ ရာက ် ဗုဒဓဘာ သာ ဝင်ြျာ ်းမြင်  ြ ွဲွေ့စည််းထာ ်းပ သာ  

ြဘသအြ ွဲွေ့ြှ မြစြ်ျာ ်းခံပပ ်း စစ်ြှုထြ််းပ ဟာ င််းြျာ ်း၊ စစ်တပ်ကို ပ ထာ က်ခသံည်  ဗုဒဓဘာသာ ဝင်ြျာ်းမြင်  

အဓိကြ ွဲွေ့စည််းထာ ်းပ သာ  အြ ွဲွေ့ မြစသ်ည်။43ပျှူပ စာထ ်းသည် အရပ်ဝတ ်ြျာ ်းမြင်  လျှြိုွေ့ ဝကှလ်ှု ပ်ရှာ်းပပ ်း အရပ်သာ ်း 

ြျာ ်းနှင် ပ ရာပ နှောသည်  ၎ င််းတ ို့်၏ ြသိသာ ြှုကိ ု အသုံ်းမပြုကာ  မပည်သူြျာ ်းအာ ်း အကကြ််းြက်သတ ်မြတ ်ြှုြျာ ်း 

လုပ်ပ ဆာ ငပ် နသကွဲ သုိ့် စစအ်ပ်ုစုတပ်ြျာ ်း၏ အကူအည မြင် လ်ည််း PDF ြျာ ်းကို ပခံြုခိတု ိုကခ်ိကု် ပ လ ရိှသည်။44  

 
38 “Internet Access Amid Darkness and Lives Amid Threats – Analysis of Internet Blackout,” Athan – Freedom of Expression 

Activist Organization, May 2022. Available at https://progressivevoicemyanmar.org/2022/05/30/internet-access-amid-
darkness-and-lives-amid-threats/ 

39 Ibid. 
40 Ibid. Interview R1-03 
41 Ibid.  
42 Khin Yi Yi Zaw “Leaked Document Confirms Myanmar Junta is Arming Anti-Resistance Militias,” Myanmar Now, 2 March 

2022. Available at https://www.myanmar-now.org/en/news/leaked-document-confirms-myanmar-junta-is-arming-anti-
resistance-militias 

43 Allegra Mendelson “Myanmar’s Military Turns to Buddhism in Bid for Legitimacy,” Al Jazeera, 30 January 2022. Available 

at https://www.aljazeera.com/news/2022/1/30/myanmars-military-turns-to-buddhism-in-bid-for-legitimacy   
44 “The Rise of Pyu Saw Htee,” Progressive Voice, 12 March 2022. Available at 

https://progressivevoicemyanmar.org/2022/03/12/the-rising-of-pyu-saw-htee/ 

https://progressivevoicemyanmar.org/2022/05/30/internet-access-amid-darkness-and-lives-amid-threats/
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/05/30/internet-access-amid-darkness-and-lives-amid-threats/
https://www.myanmar-now.org/en/news/leaked-document-confirms-myanmar-junta-is-arming-anti-resistance-militias
https://www.myanmar-now.org/en/news/leaked-document-confirms-myanmar-junta-is-arming-anti-resistance-militias
https://www.aljazeera.com/news/2022/1/30/myanmars-military-turns-to-buddhism-in-bid-for-legitimacy
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/03/12/the-rising-of-pyu-saw-htee/


 
 

 13

1 

စစ်အုပ်စုြှ ပျှူပစာထ ်းကို တ ိုကရ် ိုကည်ွှန်ကကာ်းပ နသည် တ ိုင် ထုိမပည်သူူ့စစ်ပျှူပ စာထ ်း၏ လုပ်ရပ်ြျာ ်းအတ  က ်

၎င ််းတ  င် တာ ဝနြ်ရှပိ ကကာ င််း စစ်အုပ်စုြှ မငင််းဆုိနိုင်သည်  အပ နအထာ ်းကို ပ ပ်းထာ ်းသည်။ 

ပ သ ်းပ သာ က်အြ ွဲွေ့ သည် စစတ် ပ်ကိလုိုလာ ်းသည်  လကပ်ဝခံအြ ွဲွေ့တစ်ြ ွဲွေ့မြစ်ပပ ်း လူပုဂ္ဂိြုလ်ြျာ ်းအလုိက ်

ပစ်ြှတ ်ထာ ်း သတ ်မြတမ်ခင််းြျာ ်းကို ြနတပ လ်းပြြိုွေ့တ  င ် အ ထူ်းလုပ်ပ ဆာင်ပ နပပ ်း ထင်ရှာ်းပ သာ  NLD 

ပ ထာ က်ခသူံြျာ ်းနှင်  ဒ ြိကုပ ရစ အပ ရ်း တ က်ကက လှုပ်ရှာ ်းသူြျာ ်းကို မပနပ် ပ်းဆ ွဲမခင််း၊ သတ ်မြတ ်မခင််းနှင်  

အပ လာင််းြျာ ်းကို လြ််းြျာ ်းပပေါ်တ င ် စ န့််ပစ်မခင််းတ ို့် လုပ်ပဆာ ငပ် နသည်။45 စစ်အုပ်စုက ပ သ ်းပ သာ က်အြ ွဲွေ့ နှင်  

၎င ််း၏ဆက်နွှယ ်ြှုကိ ုပ ပေါ်ပပေါ်တ ငတ် င် ဝန်ခပံမပာကကာ ်းမခင််းြရှိဘွဲ ပ သ ်းပ သာ က်အြ ွဲွေ့ သည် “အစ န််းပ ရာက် NLD 

ပေါတ  ဝင်ြျာ်းနငှ်  ပ ထာက်ခံ ဝန််းရသူံြျာ ်း၊ PDF အကကြ််းြက်အြ ွဲွေ့ဝင ် ြျာ ်း၊  ၎င ််းတ ို့်နှင်  ပတ ်သက်ဆက်နွှယ ်သည်  

ြိသာ ်းစုဝင်ြျာ်းအာ ်း တ နမ်ပနတ် ိုကခ်ိကုပ် ချြှုန််းသ ာ ်းြည်” ဟု ၂၀၂၂ ခုနစှ် ဧပပ လတ  င် ထုတ ်မပနပ် သာ  ၎င််း တ ို့်၏  

“အန ပရာ င်စစ်ဆငပ် ရ်း” ပ ကကညာ ချက်တ င် လူသိရှင်ကကာ ်း ကကံြု်းဝေါ်းထာ ်းသည်။46 ပျှူပ စာ ထ ်းနှင်  ြတညူ ပ သာ  

အချက်ြှာ ပ သ ်းပ သာ က်အြ ွဲွေ့သည် မပည်သူလူထုအကကာ ်း အကကြ််းြက် ြှုလုပ်ရပ်ြျာ ်း ပြာ ်ပ ဆာ င်ရန်၊ လူထု၏ 

တ က်ကက လှုပ်ရှာ ်းြှုြျာ ်းကို တ ာ ်းဆ ်းရနန်ငှ်  စစ်အုပ်စု၏ တ ိတတ် ဆိတ ်ြဟာ ြိတအ်မြစ ် လုပ်ပ ဆာ င်ရန ်

ရည်ရွယ ်ချက်ြျာ ်းမြင်  ပုိ၍သုိသုိသိပ်သိပ် လှု ပ်ရှာ်းမခင််း မြစသ်ည်။47 

မြနြ်ာ နိုငင်ံအပူပုိင််းပ ဒသတ  င် မြနြ်ာ စစ်အုပ်စနုှင်  ပျှူပ စာထ ်းတ ို့်သည ် ခုခံပ တာ ်လှန်ြှု  

အာ ်းပကာင််းပ နပ သာ  ပ ကျ်းရာွ ြျာ ်းတ  င် ‘ပ မြလှန်စနစ်’ ဗျှူဟာ ကို ကျင ်သုံ်းပ နပပ ်း ပ လ ပ ကကာင ််းြှ တ ိုကခ်ိကု်မခင််း၊ 

အရပ်သာ ်းြျာ ်းကို ပ တ  ွေ့သည ်ပ နရာ တ  င် သတမ်ြတ်မခင ််း၊ အစုလုိကအ်ပပြံုလုိက ် သတ ်မြတ ်မခင််း၊ 

 
45 Ibid. 
46 “Blood on the Streets Runs a River of Sadness,” Progressive Voice, 9 May 2022. Available at 

https://progressivevoicemyanmar.org/2022/05/09/blood-on-the-streets-runs-a-river-of-sadness/ 
47 “Blood on the Streets Runs a River of Sadness,” Progressive Voice, 9 May 2022. Available at 

https://progressivevoicemyanmar.org/2022/05/09/blood-on-the-streets-runs-a-river-of-sadness/ 

https://progressivevoicemyanmar.org/2022/05/09/blood-on-the-streets-runs-a-river-of-sadness/
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/05/09/blood-on-the-streets-runs-a-river-of-sadness/
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အိြ်ရိှပစစည််းြျာ ်းကို ခိ်ုးယ ူလုယ က်မခင််း၊ စပေါ်းနှင်  ပ ကာက်ပွဲသ ်းနှံြျာ ်း၊ ပ ြ ်းမြှူထာ ်းသည်  သာ ်းငေါ်းတ ိရစဆာ န်ြျာ ်းနငှ်  

ပ နအိြ်ြျာ ်းကို ြ ်းရ ိှုွေ့ြျက်ဆ ်းမခင််း စသည် လုပ်ပ ဆာင်ချကြ်ျာ ်းြှတ စ်ဆင်  နယ ်ပ မြရှင််းလင််းပ ရ်းကို လုပ်ပ ဆာင်  

ပ နကကသည်။ ဤလုပ်ပ ဆာင်ချက်ြျာ ်းကို ြျာ ်းပ သာ အာ်းမြင်  အငတ် ာ နကမ်ြတပ်တာ က်ပပ ်းြှ လုပ်ပ ဆာင်  

ပ လ ရိှပပ ်း ဤသည်ြှာ သတင််းအချကအ်လက်စ ်းဆင််းြှု မြတ ်ပတာ က်ရန်သာ ြက စစအ်ုပ်စုနငှ်  ပျှူပစာထ ်း  

တ ို့်သည် ၎င ််းတ ို့်ကျှူ်းလ နပ်နပ သာ  ရာဇဝတ်ြှုြျာ ်းကိ ု ြုံ်းက ယ်နိုင်ရန်အတ  က် ရည်ရွယ ်လုပ်ပ ဆာင်မခင ််း  

မြစသ်ည်။48 

န န ကောင ်းတိိုက ခိိုက မှုနှင ့်  က နက ကက ်းဖြင ့်  

ပ  ခတ မှုမ ော်း 
စစ်ပ ကာ င်စ သည် မြနြ်ာ နိုငင်ံအပူပုိင််းပ ဒသတ  င် တ ိကု်ခိကု်ပ ရ်း ဂ္ျက်ပ လယာ ဥ ်ြျာ ်း၊ စစ်ရဟတ ်  

ယ ာဥ ်ြျာ ်းမြင်  အရပ်သာ ်းြျာ ်းနှင်  PDF ရွဲပ ဘာ ်ြျာ ်းကို ပစ်ြှတ ်ထာ ်းလာ သည်။ ဤဗျှူဟာသည် စစ်အုပ်စုြှ 

ပ သပ သချာ ချာ  ချြှတ ်ထာ ်းပသာ  အစ အစဥ ်၏ အစတိ ်အပုိင််းတ စ်ခမုြစပ်ပ ်း ပျှူပ စာ ထ ်းနှင်  စစအ်ုပ်စုတပ်ြျာ ်းြှ 

ရာွ ြျာ ်းကို ကုန််းလြ််းမြင်  ပုိြုိလ ယ ်ကူစ ာ  ဝငပ် ရာက်စ ်းနင််း ြ ်းရ ိှုွေ့နိငု်ပစရန်  ပ လပ ကကာ င််းြှတ စ်ဆင်  

ရြ််းသြ််းပစ်ခတ်မခင ််းကို နယပ် မြရှင််းလင််းရနအ်တ  က် လုပ်ပ ဆာင်မခင ််း မြစသ်ည်။ စစ်အပ်ုစု၏ ပ မြမပင်ထို်းစစ်  

ဆင်ြှု၊ ပ လပ ကကာင််းတိုကခ်ိကု်ြှုနှင်  ပျှူပ စာ ထ ်းနှင် ပူ်းပ ပေါင််းကာ မပည်သူြျာ ်းအပ ပေါ် ကျှူ်းလ န်သည် တိုက်ခိကု်ြှု  

ပုံစြံျြို်းစံုပ ကကာ င်  စစ်ကိငု််းတ ိငု််း ပ ဒသကက ်းတ  င် အနည််းဆုံ်း IDP ၃၃၆,၀၀၀ ရှိပပ  မြစသ်ည်။49 လုိရင််းတိုရငှ််း 

မြစြ်ှုကိ ု  ဦ ်းစာ်းပ ပ်းရနန်ှင်  စစ်အုပ်စု၏ တ ိုကခ်ိကု်ြျက်ဆ ်းြှုြျာ ်းြှာ အဆြတ န်  ြျာ ်းလ န််းသည် အတ  က် 

ပ လပ ကကာင််းတိကု်ခိုက်ြှု၊ အစုလုိကအ်ပပြံုလုိကသ်တ ်မြတြ်ှု၊ ြ ်းရ ိှုွေ့တ ိကု်ခိုက်ြှု အာ ်းလုံ်းတ ို့်၏ အပ ရ အတ  က် 

အတ ိအကျကိ ုဤစာ တ ြ််းတ  င် ပ ြာမ်ပနိုင်မခင််း ြရှိပ ပ။  

ပ လပ ကကာင််းတိကု်ခိုက်ြှုကိ ု စစ်အုပ်စုဘကက် ထိခိကု်ဆုံ်းရ ံှု်းြှုနှင်  အပ သအပကကြျာ ်းသည် အခေါ 

ြျြို်းတ င ်လည််း သုံ်းပ လ ရိှသည်။ လ န်ခွဲ ပသာ ၂၀၂၁  ခုနစှ် ဒ ဇင ်ဘာ လတ  င်  စစက်ိုင််းတ ိငု််းပ ဒသကက ်းရှိ ကပ လ်း 

ပြြိုွေ့ တ  င် မြစပ် ာ်းခွဲ ပ သာ  တ ိကုခ်ိကု်ပ ရ်းရဟတယ် ာဥ ်နှစစ် ်း၏ ပ လပ ကကာ င််းတ ိုကခ်ို ကြ်ှုပ ကကာင ်  အရပ်သာ ်း ၂၀  ဥ  ်း  

ပ သဆုံ်းခွဲ ရပပ ်း လူပ ပေါင််းြျာ ်းစ ာ အို်းအိြ်စ န့််ခ ာ  ထ က်ပမပ်းတ ိြ််းပ ရာှ င ခ်ွဲ ရသည်။50 ၂၀၂ ၂ ခုနစှ် ဇ န်လတ  င် 

စစ်အုပ်စတု ပ်ြျာ ်းက IDP ြျာ ်းခိလံုှုပနသည်  ဘုန််းကက ်းပကျာင ််းတ စပ် ကျာ င််းကို ရညရ်ယွ ်ချကရ်ှိရိှ လက်နက် 

ကက ်းမြင်  ပစ်ခတ ်ခွဲ ပ သာ ပကကာင်  အသက် ၁ ၀ နစှ်အရယွ ်  ကပ လ်းတ စဦ် ်းဒဏရ်ာ အမပင််းအထန် ရခွဲ သည်။51 

 
48 “Internet Access Amid Darkness and Lives Amid Threats – Analysis of Internet Blackout,” Athan – Freedom of Expression 

Activist Organization, May 2022. Available at https://progressivevoicemyanmar.org/2022/05/30/internet-access-amid-
darkness-and-lives-amid-threats/ 

49 “Myanmar Emergency Update,” UNHRC Regional Bureau for Asia and Pacific (RBAP), 1 June 2022. Available 
at https://reporting.unhcr.org/document/2501 

50 “Anatomy of Impunity,” Progressive Voice, March 2022. Available at https://progressivevoicemyanmar.org/wp-

content/uploads/2022/03/Anatomy_of_Impunity_2022_Final.pdf 
51 “Ten-year-old Boy Critically injured in Army Shelling of Myanmar Refugee Camp” Radio Free Asia, 1 June 2022. Available 

at https://www.rfa.org/english/news/myanmar/monastery-shelling-06012022082312.html 

https://progressivevoicemyanmar.org/2022/05/30/internet-access-amid-darkness-and-lives-amid-threats/
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/05/30/internet-access-amid-darkness-and-lives-amid-threats/
https://www.google.com/url?q=https://reporting.unhcr.org/document/2501&sa=D&source=editors&ust=1662466296423725&usg=AOvVaw3Asso1fHAN_M0JJITVYaov
https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2022/03/Anatomy_of_Impunity_2022_Final.pdf
https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2022/03/Anatomy_of_Impunity_2022_Final.pdf
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/monastery-shelling-06012022082312.html
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၂၀၂၂ ခုနစှ် ဇန်နဝေါရ လ ၄ ရကပ် န့်တ  င် စစ်ကိငု််းတ ိုင််းပဒသကက ်းရှိ ဂ္ဟွဲရာွ ကို Mi-35 တ ိုကခ်ိကုပ် ရ်း 

ရဟတယ် ာဥ ်နှစစ် ်းက ဒံု်းကျည်ပ မခာ က်လုံ်း ပစ်ခတတ် ိုကခ်ိကု်ခွဲ သည်။ ဒံု်းကျညတ် စ်လုံ်းြှာ ပ နအိြ်တစ်လုံ်းကို  

ထိြှန်ပပ ်း ကပ လ်းသူငယ ်သုံ်းဦ ်းနှင်  အရယွ ်ပ ရာ က်ပပ ်းသူနှစ်ဦ်း ပ သဆုံ်းခွဲ ရသည်။52 ၂၀၂၂ ခုနစှ် ဇ န် လ  

အပ စာ ပုိင််းတ  င် စစ်ကိငု််းတ ိငု််းပ ဒသကက ်း၊ ကန့််ဘလူပြြိုွေ့နယ ်၊ ကို်းပတ ာင်ဘိ်ု့ရာွ ရှိ ပ နအိ ြ်တ စ်အိြ်အပ ပေါ် 

လက်နကက်က ်းကျသမြင်  ရစှ်နစှ်အရယွ ် ကပ လ်းတ စဦ် ်း၊ ြိခင်မြစ်သူနှင်  ဘ ာ ်းပအမြစသူ်တ ို့် က ယ ်လ န်ခွဲ သည်။53 

ဝြ််းနည််းစ ာပင် ယ င််းမြစ်ရပ်အာ ်းလုံ်းသည် အသစအ်ဆန််းြျာ ်း ြဟုတပ် ပ။ ြ ဒ ယ ာပ စာ င် ကကည ပ် ရ်းပ ကာ ်ြတ   

(Media Monitoring Committee) ၏ ြှတ ်တ ြ််းအရ နိုငင်ံတ စဝ်န််းတ  င် ကပ လ်းသူငယ ် အနည််းဆုံ်း ၂၃၉ ဦ ်း 

အသတ ်ခခံွဲ ရပပ ်း ယ င််းအနက် ၄၉ ဦ ်းြှာ ြတ ်လတ စ်လတ ည််းအတ  င််း ပ သဆုံ်းခွဲ ရမခင််း မြစသ်ည်။54 

မြနြ်ာ နိုငင်ံ ဆုိင်ရာ  ကုလသြဂ္ဂ လူူ့အခ င် အပ ရ်း အထူ်းကိယု ်စာ်းလှယ ် တ  ြ်အငဒ်ရ ူ်းကလည််း အာ ဏာ သိြ််းရန်  

 
52 “Myanmar Military Helicopter Attack on Populated Village Kills 5 People,” Radio Free Asia, 7 January 2022. Available at 

https://www.rfa.org/english/news/myanmar/helicopter-01072022154230.html 
53 “Junta Artillery Shell Kills Three, including 8-year-old boy, in Sagaing Village,” 4 June 2022. Available at 

https://www.myanmar-now.org/en/news/junta-artillery-shell-kills-three-including-8-year-old-boy-in-sagaing-village 
54 “Children Killed Since Feb 2021,” Media Monitoring Committee, 6 April 2022. Available at 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160045935036473&set=pcb.10160045935591473   

https://www.rfa.org/english/news/myanmar/helicopter-01072022154230.html
https://www.myanmar-now.org/en/news/junta-artillery-shell-kills-three-including-8-year-old-boy-in-sagaing-village
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160045935036473&set=pcb.10160045935591473
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ကကိြု်းပြ််းြှုပ နောက်ပိငု််း အသတ ်ခရံသူ သုိ့်ြဟတု ် ထိခိကုဒ်ဏရ်ာ ရရိှသူ ကပ လ်းသူငယ ် အနည််းဆုံ်း ၃၈၂ ဦ ်း  

ရှိပ ကကာ င််း ြကကာ ပ သ်းြ က အစ ရင်ခံတင်မပခွဲ သည်။55 

အ ို ိိုက  အပ ပြံုံ ိိုက  သတ ဖြတ မှုမ ော်း 
မြနြ်ာ စစတ် ပ်၏ သြုိင််းတစပ် လျှာ ကတ်  င် ဗြာ ြဟတု ်ပ သာ  တ မခာ ်းတ ိငု််းရင််းသာ ်းလူြျြို်းစြုျာ ်း 

အထူ်းသမြင်  ရ ိဟုငဂ်္ျာ ၊ ကရင်၊ ကချင်၊ တ အာ င််း၊ ချ င််းနှင်  ရြ်ှ်းလူြျြို်းြျာ ်းအပ ပေါ် ဆုိ်းရာွ်းစ ာ ကျှူ်းလ န်ခွဲ သည်  

ရာဇဝတ ်ြှုြျာ ်းအတ  က် တာဝနယ် ူ ြှု တ ာ ဝန်ခြံှု ရှိပ စရန် နိုင်ငံတကာအသုိင််းအဝိငု််းက ဆယ ်စုနစှ်ြျာ ်းစ ာ  

တ ိုငပ် အာ င် ြလုပ်ပ ဆာင်ခွဲ မခင််းပကကာင ်  မပစဒ်ဏခ်ံရမခင််းြှ ဆက်လက်ကင််းလ တ ်ပနသည်  စစ်အုပ်စုသည်  

ယ ပန့်အချနိအ်ထိ အ ရပ်သာ ်းမပည်သူြျာ ်းကို ထင်ရာစိငု််း စိတ်လ တ ်လက်လ တ ် အစုလုိကအ်ပပြံုလုိက်  

သတ ်မြတ ်ပ နသည်။56 ပအာကတ်  င ် ြ ်းပ ြာင််းထုိ်းပ ြာမ်ပထာ ်းသည ် အစုလုိက်အပပံြုလုိက ် သတ ်မြတ ်ြှုြျာ ်းသည်  

စစ်အုပ်စုက အာ ဏာ လုယ ူရန် ကကိြု်းစာ်းြှုပ နောက်ပုိင််း မြနြ်ာ နိုင်ငအံပပုိူင််းပ ဒသတ  င ် ကျှူ်းလ န်ခွဲ သည်ြျာ ်းထွဲြှ 

လက်တစ်ဆပ်ုစာ  အမြစအ်ပျက်ြျှသာ  မြစသ်ည်။ အစလုိုကအ်ပပြံုလုိက ် သတ ်မြတြ်ှုြျာ ်းသည် မြနြ်ာ နိငု်င ံ  

အပပုိူင််းပဒသအတ  င််း၌သာ မြစ်ပ ာ်းပ နမခင််းြဟတု ်ဘွဲ စစအ်ုပ်စုက နိငု်ငတံ စ်ခ င်လံု်း၌ လုိကလံ်ကျှူ်းလ န်ပနမခင််း  

မြစသ်ည်။ 

၂၀၂၂ ခုနစှ် ပ ြလ ၅ ရကပ် န့်က စစ်ကိုင််းတ ိုင််းပ ဒသကက ်း၊ ဘုတ လင်ပြိြုွေ့ နယ ်၊ အတု ်ြုိရွာတ  င် စစအ်ုပ်စု၏ 

ပပ ်းခွဲ သည် တစ်ကကိြ် ရာွ တ  င််းဝင်ပ ရာ က် စ ်းနင််းြှုပ ကကာင်  ထ က်ပမ ပ်းတ ိြ််းပ ရာှင်ရပ သာ  မပည်သူြျာ ်း ခိလံုှုပနသည်  

ဘုန််းပ တာ ်ကက ်းပ ကျာ င််းတ  င််းသုိ့် စစ်အုပ်စတု ပ်ြျာ ်း ဝင်ပ ရာက်စ ်းနင််း ပပ ်း ပ သနတ ်ပစ်ခတခ်ွဲ သမြင်  မပည်သူြျာ ်းြှာ  

ထပ်ြံထ က်ပမ ပ်းခွဲ ရသည်။ ထုိပစ်ခတ်ြှုတ  င် IDP ကို်းဦ ်းတ ို့်သည် ပ ြတ တာတ ရာ်းပခေါင််းပေါ်းစ ာ အန ်းကပ်  

ပစ်ခတ်သတ ်မြတမ်ခင််း ခံခွဲ ရသည်။57 ၂၀၂၂  ခုနစှ် ပ ြ လ ၈ ရကပ် န့်တ  င် စစအ်ုပ်စု၏တ ပ်ြျာ ်းသည်  

စစ်ကိုင််းတ ိုင််းပ ဒသကက ်း၊ မြင််းြူပြိြုွေ့ နယ ်ရိှ မြတ ်ပစာည  ပ နောင်ဘုန််းကက ်းပ ကျာင််းတ င ် ခိလံုှုပနပ သာ  IDP 

အနည််းဆုံ်းပ မခာ ကဦ် ်းကို ပစသ်တ ်ခွဲ ပပ ်း အမခာ ်း IDP အပယ ာက် ၃၀ ကိုလည််း ကစာ ်းစရာသြ ယ ် ၎င ််းတ ို့်၏  

အပ သပစ်သတ ်ြည် ပ ဘ်းြှ လ တ ်ပမြာကပ် အာ င်ထ ကပ် မပ်းရန ် ပ မပာဆိုခွဲ သည်။58 ထုိ့်အမပင် စစ်အုပ်စုသည ်

၎င ််းတ ို့်၏ တ ိုကခ်ိကု်ြှုပကကာင်  ဘု န််းကက ်းပ ကျာ င််းသုိ့် ထ ကပ်မပ်းလာ ပ သာ  IDP ြျာ ်းကို ပကျွ်းပြ ်းရန ် စပု ဆာင််း  

ထာ ်းပ သာ  ဆနအ်ိတ ် ၅၀၀ နငှ်   IDP ြျာ ်း၏ ပ ြာပ်တ ာ ်ဆုိငက်ယ ်ြျာ ်းကို ြ ်းရ ိှုွေ့ြျကဆ် ်းခွဲ သည်။ 

၂၀၂၁  ခုနစှ် ဇူလုိင်လအတ  င််း စစ်ကိုင််းတိငု််းပဒသကက ်း၊ ကန ပြိြုွေ့ နယတ်  င် ကပ လ်းသူငယတ် စဦ် ်းနှင်  

ြသန်စ ြ််းသူတ စ်ဦ ်း တ ို့်အပေါအဝင် သတမ်ြတ်ခံထာ ်းရသူ အနည််းဆုံ်း ၄၃ ဦ ်း၏ ရ ုပ်အပ လာ င််းြျာ ်းကို  

 
55 “Losing a Generation: How the Military Junta is Devastating Myanmar’s Children and Undermining Myanmar’s Future,” 

Human Rights Council, Fiftieth Session, 14 June 2022, A/HRC/50/CRP.1. Available at 
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc50crp1-conference-room-paper-special-rapporteur-losing-
generation 

56 Report of the independent international fact-finding mission on Myanmar (2018), Human Rights Council, A/HRC/39/64. 

Available at: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/ReportoftheMyanmarFFM.aspx 
57 Khin Yi Yi Zaw “Myanmar Soldiers Execute Nine IDPs Sheltering at Sagaing Meditation Centre” Myanmar Now, 5 May 

2022. Available at https://www.myanmar-now.org/en/news/myanmar-soldiers-execute-nine-idps-sheltering-at-sagaing-
meditation-centre 

58 “Illegitimate Court, Illegitimate Junta,” Progressive Voice, 18 June 2022. Available at 

https://progressivevoicemyanmar.org/2022/06/18/illegitimate-court-illegitimate-junta/ 

https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc50crp1-conference-room-paper-special-rapporteur-losing-generation
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc50crp1-conference-room-paper-special-rapporteur-losing-generation
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/ReportoftheMyanmarFFM.aspx
https://www.myanmar-now.org/en/news/myanmar-soldiers-execute-nine-idps-sheltering-at-sagaing-meditation-centre
https://www.myanmar-now.org/en/news/myanmar-soldiers-execute-nine-idps-sheltering-at-sagaing-meditation-centre
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/06/18/illegitimate-court-illegitimate-junta/
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ပ တ  ွေ့ ရှိခွဲ သည်။ သတင််းနှင်  လူြှုြ ဒ ယ ာပ ပေါ်တ င် ပျံွေ့နှံ့်ပ နပ သာ  ဓာတ ်ပုံြျာ ်း၌ ရ ုပ်အပ လာ င််းြျာ ်းသည်  

လက်ကကိြု်းတ ုပ်လျက် အပ နအထာ ်း ကိုယ်လက်အဂ္သေါြျာ ်း မြတ်ပတာ က်ခထံာ ်း နှိပ်စက်ခထံာ ်းရသည်  ဒဏရ်ာ  

ြျာ ်းမြင်  မြင်ပတ  ွေ့ ရကာ အချြိုွေ့ြျာ ်းသည် ပမ ြပ ပေါ်တ  င ် ပုပ်ပ လျက် သုိ့်ြဟတု ် ကျင််းတိြတ် ိြ်ြျာ ်းထွဲတ  င် ပုပ်ပ ဆ ်း 

လျက်ရိှသည်။59 ယင််းမြစ်ရပ်က လူပ ပေါင််း ၁ ၀,၀၀၀ ကို အို်းအိြ်စ န့််ခ ာ ထ က်ပ မပ်းပ စခွဲ သည်။ ၂၀၂၁  ခုနစှ်  

ဒ ဇင ်ဘာ လတ  င် စစ်အုပ်စု၏ တ ပ်သာ ်းြျာ ်းသည် စစ်ကိငု််းတိုင ််းပ ဒသကက ်း ဒံု်းပတ ာပကျ်းရာွ ကို  ဝင်ပရာက် 

စ ်းနင််းပ ြွှပ နှောက်ခွဲ ကာ ကပလ်းသူငယ ်ငေါ်းဦ ်း အပေါအဝင် လူ ၁ ၁  ဦ ်းကို ကကိြု်းတ ုပ်၍ အစုလုိက ် အပပြံုလုိက ်

သတ ်မြတ ်ပပ ်း ရုပအ်ပ လာင််းြျာ ်းကို ြ ်းရ ိှုွေ့ခွဲ သည်။60 

၂၀၂၂ ခုနစှ် ပ ြပ ြာ ်ဝေါရ လအကုန်တ င် စစ်အုပ်စု၏ တ ပ်ြျာ်းသည် အငတ် ာ နက် မြတပ် တာ က်ထာ ်းြှု၏ 

အကာ အက ယ ်မြင်  စစက်ိုင််းတ ိုင််းပ ဒသကက ်း၊ ယင််းြာ ပင်ပြိြုွေ့ နယ ်၊ ချင ််းပုန််းပကျ်းရာွ ကိ ု Mi-25 တ ိုကခ်ိကု်ပ ရ်း 

ရဟတယ် ာဥ ်မြင်  သုံ်းရကက်ကာ ပ လပကကာင််းြှ ရြ််းသြ််းပစ်ခတ်ခွဲ ပပ ်းပ နော က် ကုနပ် ကကာ င််းထုိ်းစစ်ဆင်ြှုကို  

လုပ်ပ ဆာ ငခ်ွဲ ရာ ထုိစစဆ်ငြ်ှုအတ  င််း ရာွ အန ်းတ စဝ်ိုက်ရိှ ဘုန််းကက ်းပ ကျာ င််း တ စပ်ကျာင ််းတ  င် ထ က်ပ မပ်း 

တ ိြ််းပ ရာှ င်ခိုလံှုပ နသည ် ကပ လ်းသူငယ ် အပယာ က် ၈၀ န ်းပေါ်းနှင်  ပ ကျာင ််းဆရာ ၊ ဆရာြ ကို်းဦ ်းတ ို့်ကိ ု

ဓာ်းစာ်းခံအမြစ် ြြ််းဆ ်းခွဲ သည်။61 စစ်အုပ်စု၏တ ပ်ြျာ ်းြှ ရာွကို ဝင်ပ ရာက်စ ်းနင််း ြ ်းရ ိှုွေ့ြျက်ဆ ်းခွဲ ပပ ်းသည် ပ နော က် 

အနည််းဆုံ်း အပ လာင််း ၁ ၃ ပ လာင််းကို နှိပ်စက်ခံထာ ်းရသည်  ဒဏရ်ာဒဏခ်ျက် ြျာ်းမြင်  ပတ  ွေ့ရှိခွဲ သည်။62 

ချင််းပုန််းရာွ နှင်  ထုိပဒသတစဝ်ိုက်ရိှ ရာွ ြျာ ်းြှ ရာွ သူ၊ ရာွ သာ ်း ၅,၀၀၀ ဝန််းကျင်ခန့်် ပ ဘ်းလ တ ်ရာ သုိ့် ထ က်ပ မပ်း  

တ ိြ််းပ ရာှ င် ခွဲ ရသည်။63 

၂၀၂၂ ခုနစှ် ဇ န်လအကုန်တ င် စစ်အုပ်စတု ပ်သာ ်းတ စ်ဦ ်းြှ ကျကျန်ရစ်ခွဲ သည်  ဆွဲလ်ြုန််းတ စ်လုံ်းကို  

စစ်ကိုင််းတ ိုင််းပ ဒသကက ်းရှိ အရာပ တာ ်ပြိြုွေ့ နယ ်ြှ ရာွ သာ ်းတ စဦ် ်းက ပတ  ွေ့ရှိခွဲ ရာ ြှတ စ်ဆင်  စစ်အုပ်စု၏  

ကြ််းကုန်ပသာ  ရကစ်က်ြှုြျာ ်းနှင်  မြနြ်ာ စစ်တပအ်တ  င််း ရာထူ်းအဆင် ဆင်  မပစဒ်ဏပ် ပ်းခံရမခ င််းြှ  

ကင််းလ တ ်ခ င် ပ ပ်းထာ ်းသည်  ယ ဥပ် ကျ်းြှုအစဥအ်လာ  တည်ရှိပ နဆွဲမြစ်ပ ကကာင််းကို အခိငု်အြာမ ပသပ နသည်  

အပ ထာက်အထာ ်းတ စ်ရပ် ထ က်ပပေါ်လာ ခွဲ သည်။ ထုိြုန််းထွဲတ  င် အရပ်သာ ်းြျာ ်းအပ ပေါ် နှိပ်စက်ညြှဥ ််းပန််းြှုနငှ်  

အစုလုိကအ်ပပြံုလုိက် သတမ်ြတ ်ြှုရုပ်ပုံြျာ ်းစ ာ အမပင် ၎င််းတို့်သတမ်ြတ်ထာ ်းပ သာ  အရပ်သာ ်း ရ ုပ်အပ လာင််း  

ြျာ ်းအန ်းတ  င် ပ အ်းပ အ်းလူလူ ဓာတ ်ပုံရိုကမ်ခင််းနငှ်  ၎င််းတ ို့်၏ သတ ်မြတ ်ခွဲ ြှုအပ ကကာ င််း အာပ ပေါင်အာ ရင််း  

 
59 “Massacres in Kani Township, Yinmabin District, Sagaing Region,” The Assistance Association for Political Prisoners, 18 

August 2021. Available at https://aappb.org/?p=17120  and ‘Junta Massacres 40 People in Myanmar Resistance 
Stronghold During July’, The Irrawaddy, 3 August 2021. Available at https://www.irrawaddy.com/news/burma/junta-
massacres-40-people-in-myanmar-resistance-stronghold-during-july.html 

60 Eleven Villagers Shot and Burned Alive by Myanmar Soldiers, Report Says,” The Guardian, 9 December 2021. Available at 

https://www.theguardian.com/world/2021/dec/09/eleven-villagers-shot-and-burned-alive-by-myanmar-soldiers-
reports-say 

61 “Statement Condemning the Hostage-taking of up to 80 Children by Military Junta Forces in Sagaing Region,” National 

Unity Government Ministry of Human Rights and Ministry of Women, Youths and Children Affairs, 20 February 2022. 
Available at 
https://www.facebook.com/mohrmyanmar/photos/pcb.281907877416984/281907617417010?_rdc=1&_rdr   

62 Ko Cho “Nine Dead, Dozens of Children Held Captive in Junta Raid in Northwestern Myanmar’s Sagaing,” Myanmar Now, 

1 March 2022. Available at https://www.myanmar-now.org/en/news/nine-dead-dozens-of-children-held-captive-in-
junta-raid-in-northwestern-myanmars-sagaing 

63 “Myanmar Junta Troops Said to Have Held Preschoolers as ‘Human Shields” After Raid,” Myanmar Now, 28 February 

2022. Available at https://www.rfa.org/english/news/myanmar/preschoolers-02282022183713.html 

https://aappb.org/?p=17120
https://www.irrawaddy.com/news/burma/junta-massacres-40-people-in-myanmar-resistance-stronghold-during-july.html
https://www.irrawaddy.com/news/burma/junta-massacres-40-people-in-myanmar-resistance-stronghold-during-july.html
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/09/eleven-villagers-shot-and-burned-alive-by-myanmar-soldiers-reports-say
https://www.theguardian.com/world/2021/dec/09/eleven-villagers-shot-and-burned-alive-by-myanmar-soldiers-reports-say
https://www.facebook.com/mohrmyanmar/photos/pcb.281907877416984/281907617417010?_rdc=1&_rdr
https://www.myanmar-now.org/en/news/nine-dead-dozens-of-children-held-captive-in-junta-raid-in-northwestern-myanmars-sagaing
https://www.myanmar-now.org/en/news/nine-dead-dozens-of-children-held-captive-in-junta-raid-in-northwestern-myanmars-sagaing
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သန်သန်မြင်  ဂ္ုဏ်ယ ူဝင် ကက ာ ်းစ ာ ပ မပာဆိပု နသည်  ဓာတ ်ပုံနငှ်  ဗ ဒ ယ ိုပပေါင််းြျာ ်းစ ာကို ပတ  ွေ့ခွဲ ရသည်။64 

အစုလုိကအ်ပပြံုလုိက် သတ ်မြတ ်လုိသည်  ဗ ဇအပေါအဝင ် အဆိုပေါလုပ်ရပ်ြျာ ်းသည် မြနြ်ာ စစ်တပ်ြှ ကျှူ်းလ န်  

လာ ပ နသည်  ဆုိ်းရာွ ်းပ သာ  ရက်စကက်ကြ််းကကြုတ ်ြှု ပုံစြံျာ ်း၏ အစတိအ်ပိုင််းတစ်ခသုာ  မြစ်သည်။  

ရ ောမ ော်းကိို မ ်းရိှုွဲ့ြ က ဆ ်းမှုမ ော်း 
စုပ ပေါင််းမပစဒ်ဏခ်တ ်သည် အပ နမြင်  ရာွ ြျာ ်းကို ရည်ရွယခ်ျက်ရိှရိှ ြ ်းရ ိှုွေ့မခင််းသည် မြန်ြာ စစတ် ပ်၏  

ထင်ရှာ်းသည်  စရ ိကု်လကခဏာ တ စ်ခ ု မြစသ်ည်။65 မြနြ်ာ စစ်အုပ်စုနငှ်  ၎င ််း၏ကကိြု်းဆ ွဲရာက မပည်သူူ့စစ် ပျှူ  

ပ စာထ ်းတ ို့်သည် ရာွ ြျာ ်းကိ ု အတ ူတက ဝငပ် ရာက်၍ ဝတ်မပြုကိ်ုးက ယ ်ရာပ နရာြျာ ်းကို ြျက်ဆ ်းမခင််း၊  

ခိ်ုးယ ူလုယက်မခင််း၊ သတမ်ြတ်မခင ််းနငှ်  စနစ်တကျ ြ ်းရ ိှုွေ့ မခင််း တ ို့်ကို  လုပ်ပ ဆာ ငပ် နသည်။66 ၂၀၂ ၂ ခုနှ စ်  

ပ ြပ ြာ ်ဝေါရ လြှ ဧပပ လအတ  င််း စစ်ကိငု််းတိငု််းပဒသကက ်းတ  င် စစအ်ုပ်စုြှ ပ နအြ်ိပ ပေါင််း ၅,၆၁၇ လုံ်းကို  

ြ ်းရ ိှုွေ့ခွဲ သည်။67 အာ ဏာ သိြ််းရန် ကကိြု်းပြ််းသည ်အချနိ်ြှစ၍ ၂၀၂၂ ခုနစှ် ပ ြလ ၃၁  ရကပ် န့်အထိရပ သာ   

အချက်အလက်ြျာ ်းအရ  စစ်ကိငု််းတ ိုင််းပဒသကက ်းတ  င်  ပ နအိြ်အလုံ်းပ ပေါင််း  ၁ ၂,၆၈၇ လုံ်း ြ ်းရ ိှုွေ့ြျက်ဆ ်း 

ခံခွဲ ရသည်။68ပ ဒသခမံပည်သူတစ်ဦ ်းက စစ်ကိငု််းတ ိုင််းပ ဒသကက ်း၌ ပ နော က်ထပ်ြ ်းရ ိှုွေ့ စရာ ရာွ ြကျနပ်တ ာ  ဟ ု

ခနွဲ့်သည  ်သပ ဘာ မြင်  ြှတ ်ချက် စကာ်းဆုိခွဲ သည်။69 

စစ်တပ်က ရာွ ြျာ ်းကို ြျက်ဆ ်းသည ်အခေါတ  င် ကျွွဲန ော ်းြျာ ်း ၊ ဝကြ်ျာ ်း၊ ြျြို်းပစ နငှ်  ပ မြကသဇာ  

ဆုိင်ြျာ ်းအမပင် လယ ်ထွဲရိှစပေါ်းြျာ ်း အပေါအဝင ် ပဒသခမံပညသူ်ြျာ ်း၏ အသကပ် ြ ်းလုပ်ငန််း၊ ပစစည််းြျာ ်းအာ ်းလုံ်း  

ဘာ ြှြကျနပ် စရန ် စနစ်တကျ ြျက်ဆ ်းပ လ ရိှပ သာပ ကကာင ်  စစ်သာ ်းြျာ ်း နယပ် မြအတ  င််းြှ မပနလ်ည်  

ထ က်သ ာ်းသည် တ ိုင် မပညသူ်ြျာ ်းသည် ြိြိပ နရာသုိ့် မပ န်လာ ပပ ်း အသက်ပ ြ ်းဝြ််းပ ကျာ င််း လုပ်ငန််းြျာ ်း  

မပနလ်ည်ထူပ ထာ င် ရနန်ငှ်  ဆက်လက်ရပ်တည်ရန ် ြမြစ်နိငု်ပတာ  ပ ပ။ ပ စာ င် ကကည် ပလ လာ ပ ရ်း အြ ွဲွေ့ အစည််း  

တ စ်ခကု ြပက ်းတ ိငု််းပဒသကက ်းတ  င် ပနအိြ်ပ ပေါင််း ၄,၃၈၄ လုံ်း ြ ်းရ ိှုွေ့ခံရပကကာင််း အစ ရင် ခံတ ငမ်ပထာ ်းပပ ်း  

ပ ဒသခပုံဂ္ဂြိုလ်တ စဦ် ်းကြူ ြပက ်းတ ိုင််းပ ဒသကက ်းအတ  င််း ြ ်းရ ိှုွေ့ခံရပ သာ  ပ နအိြ်အပ ရအတ  က်သည် ၁ ၀,၀၀၀ နှင်  

၁ ၅,၀၀၀ ကကာ ်းရှိ၍ လူသိရှင်ကကာ်းထုတပ် ဝသည်  အစ ရင်ခစံာြျာ ်းထက် ြျာ ်းစ ာ ပုိနိုင်သည်ဟု အတ ည်မပြုသည်။70 

စစ်အုပ်စနုှင်  ပျှူပစာထ ်းတ ို့်သည် ပျှူပစာထ ်းအြ ွဲွေ့ဝငတ် စဦ် ်း အသတ ်ခရံပပ ်းပ နော က် လကစ်ာ်းပ ချသည ်အပ နမြင်  

 
64 Khin Maung Soe and Nayrein Kyaw “I had to cut off the head, bro – Myanmar troops swap slaughter stories,” Radio Free 

Asia, June 2022. Available at https://www.rfa.org/english/news/special/myanmar-soldier-atrocities/index.html    
65 “Myanmar: Military onslaught in Eastern States Amounts to Collective Punishment,” Amnesty International, 31 May 

2022. Available at https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/myanmar-military-onslaught-in-eastern-states-
amounts-to-collective-punishment/ 

66 Khin Yi Yi Zaw “Myanmar Military Destroys more than 100 Houses in Latest Attack on Catholic Village,” Myanmar Now, 9 

June 2022. Available at https://www.myanmar-now.org/en/news/myanmar-military-destroys-more-than-100-houses-in-
latest-attack-on-catholic-village 

67 Local HRD Source for Magwe Region. 
68 Media Monitoring Collective Data. Available at 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160164677431473&set=pcb.10160164678221473    
69 Local HRD Source for Sagaing Region 
70 Ibid. Local HRD Source for Magwe Region. 

https://www.rfa.org/english/news/special/myanmar-soldier-atrocities/index.html
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/myanmar-military-onslaught-in-eastern-states-amounts-to-collective-punishment/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/myanmar-military-onslaught-in-eastern-states-amounts-to-collective-punishment/
https://www.myanmar-now.org/en/news/myanmar-military-destroys-more-than-100-houses-in-latest-attack-on-catholic-village
https://www.myanmar-now.org/en/news/myanmar-military-destroys-more-than-100-houses-in-latest-attack-on-catholic-village
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160164677431473&set=pcb.10160164678221473
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၂၀၂၂ ခုနစှ်  ပ ြလ အ လယပုိ်င််းတ  င်  ြနတပ လ်းတ ိငု််းပဒသကက ်း၊ စဥ ် ကပူြြိုွေ့ နယ ် ရှ ိ ကကကတ် ူပ ရ်ွး၊ တ ြာ ကုန််း နငှ်  

ြိန််းြလှကျွန််းရာွ ြျာ ်းရှိ ပနအြ်ိြျာ ်းကို ြ ်းရ ိှုွေ့ြျက်ဆ ်းခွဲ သည။်71 

စစအ်ုပ်စသုည် PDF ြျာ ်း အပ မခစိုက်သည်  ပ ဒသြျာ ်းကို ပစ်ြှတ ်ထာ ်း ပပ ်း စုပပေါင််းသိြ််းကျံြု်း 

မပစဒ်ဏခ်တ ်သည ် ပုံစမံြင်  ပဒသတ  င််းရိှ အရပ်သာ ်းပ နအိြ်ြျာ ်းကို ြ ်းရ ိှုွေ့ြျက်ဆ ်းသည်။72 ရာွ ြျာ ်းကို ြ ်းရ ိှုွေ့မပာ ကျ 

ြျက်ဆ ်းမခင််းသည် စစအ်ုပ်စြှု ပ ဒသခ ံ PDF ြျာ ်းကို အနိုင်ြတ ိကု်နိငု်သည် အခေါြျြို်းတ  င် အသုံ်းချပ လ ရိှပ သာ  

နည််းလြ််းတ စ်ခ ု မြစသ်ည်။73 ၂၀၂၂ ခုနစှ် ြတ ်လ ၃ ရကပ် န့်တ  င် စစ်အုပ်စု၏တ ပ်နှင်  ၎င ််းလက်ပ ဝခံအြ ွဲွေ့ 

မပည်သူူ့စစ်ပျှူပ စာထ ်းတ ို့်သည် ြပ က ်းတ ိုင််းပ ဒသကက ်း၊ လယ ်ယာပ ကျ်းရာွ ရှ ိ ပ နအိြ်အလုံ်း ၂၀၀ ကို ြ ်းရ ိှုွေ့ပပ ်း  

ပ နအိြ်၊ ပ ြ ်းထာ ်းပ သာ  ကျွွဲန ော်းတ ိရစဆာန်ြျာ ်း၊ ပ ရပြာ ်တာတ စလုံ််း၊ စိုကခ်င််းြျာ ်းနှင်   စာ်းနပ်ရိကခာ တ ို့်အပေါအဝင်  

မပည်သူလူထု၏ ပစစည််းဥ စစာြျာ ်းကို အလုံ်းစံုြျက်ဆ ်းခွဲ သည်။74 ရာွ ြျာ ်းြ ်းရ ိှုွေ့ခံရပပ ်းပ နောက် မပည်သူြျာ ်းသည် 

သန့််ရငှ််းပ သာ  ပ ရနှင် အစာ်းအစာ  ြရနိုင်ဘွဲ ပ ရာ ဂ္ေါဘယ ြျာ်း မြစန်ိုင်သည ် ြသန့််ရငှ််းပ သာ  အပ မခအပ န ြျြို်းတ  င် 

ပ နထုိငပ် နရပ ကကာ င််း ြပ က ်းတ ိုင််းပ ဒသကက ်းြှ ယ ခုစာတ ြ််းသုပ တ သနအတ  က် ပမြဆုိသူတ စဦ် ်းက ဆုိသည်။75 

ပ နောက်ထပ်ပ သာ  ပ မြဆုိသူတ စဦ် ်းကြူ ခငဦ် ်းနှင်  ပ ရဦ ်းပြြိုွေ့ နယ ်ြျာ ်းတ  င် ရာွအာ ်းလုံ်း ြ ်းရ ိှုွေ့ခံထာ ်းရပပ ်း လူအာ ်းလုံ်း 

အို်းြွဲ အိြ်ြွဲ ဘဝ ပ ရာက်ပ နရပကကာ င််းကိုလည််း ပ မပာ ကကာ ်းခွဲ သည်။76 

 
71 “Mandalay Villages Torched a Day After Killing of Pyu Saw Htee Member,” Myanmar Now, 18 May 2022. Available at 

https://www.myanmar-now.org/en/news/mandalay-villages-torched-a-day-after-killing-of-pyu-saw-htee-member 
72 “Myanmar: Military onslaught in Eastern States Amounts to Collective Punishment,” Amnesty International, 31 May 

2022. Available at https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/myanmar-military-onslaught-in-eastern-states-
amounts-to-collective-punishment/ 

73 “Thousands of Homes Burned by Soldiers in Myanmar’s Sagaing Region,” Radio Free Asia, 25 May 2022. Available at 

https://www.rfa.org/english/news/myanmar/sagaing-arson-05252022182104.html  
74 Ko Cho “Villages Go Up in Flames as Junta Troops, Militias Continue Central Myanmar Raids,” Myanmar Now, 5 March 

2022. Available at https://myanmar-now.org/en/news/villages-go-up-in-flames-as-junta-troops-militias-continue-
central-myanmar-raids 

75 Interview R1-07 
76 Interview R1-03 
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အဆိုပေါ အပမခအပ နြျာ ်းတ  င ် သက်ကက ်းရယွ ်အိုြျာ ်း၊ ကပ လ်းသူငယ ်ြျာ ်း၊ ကိုယ်ဝနပ် ဆာင်  

အြျြို်းသြ ်းြျာ ်းနှင်  ြသန်စ ြ််းသူြျာ ်းသည် အလျင ်အမြန ် ထ က်ပမ ပ်းတ ိြ််းပ ရာှင်ရန် ြလ ယ ်ကူ သည် အတ  က်  

ထိခိုက်နိုငပ် မခ အနတရာယ ်  အြျာ ်းဆုံ်းခံရသူြျာ ်း မြစက် ကသည။် စစ်အုပ်စကု အရပ်သာ ်းြျာ ်းကို အရှင်လတ ်လတ ် 

ြ ်းရ ိှုွေ့သတမ်ြတပ် လ ရိှသကွဲ သုိ့် သတ ်မြတ ်ပပ ်းလျှင်လည််း အပ လာင််းြျာ ်းကို ြ ်းရ ိှုွေ့ ခွဲ သည်  မြစရ်ပ်ြျာ ်းအနက်  

ြနတပ လ်းတ ိငု််းပဒသကက ်းတ  င် စစ် အုပ်စု၏တ ပ်ြျာ ်းက အြျြို်းသာ ်းတ စဦ် ်းကို ြ ်းပ လာ ငပ်နသည်  ကာ်းတ ာယ ာ  

က င််းပုံထွဲသုိ့် တ  န််းချခွဲ သည်  ပ ကကာ က်ြက်ြ ယ ်ရာကိစစရပ်လည််း တ စ်ခအု ပေါအ ဝင်  မြစသ်ည်။77 ၂၀၂၂ ခု နှ စ်  

ဧပပ လ ၄ ရကပ် န့်တ  င် စစအ်ုပ်စု၏တ ပ်ြျာ ်းသည် ြပက ်းတ ိုင််းပ ဒသကက ်း၊ ဂ္န့််ပ ဂ္ေါပြိြုွေ့ နယ၊် ထယပ် လှာ်ရာွ သုိ့်  

ဝင်ပ ရာ က်လာ ခွဲ ပပ ်းပ နော က် အသ က် ၁ ၄ နှစအ်ရွယ ် ြြုိ်းြုိ်းပ ထ ်း နှင်  ြခင်မြစ်သူ ဦ ်းပ အာင်ရွဲတ ို့် ကို ြြ််းဆ ်း 

ပ ခေါ်ပ ဆာ င်သ ာ ်းခွဲ သည်။78 ထုိ့် ပ နောက် ြြုိ်းြုိ်းပ ထ ်းကို ထုိစစ်သာ ်းြျာ ်းက လူြဆန်စ ာ အုပ်စုြ ွဲွေ့ြုဒိြ််းကျင် ကာ  

သတ ်မြတ ်ခွဲ သကွဲ သုိ့် သူြနှင်  သူြ၏ြခင် အပ လာ င််းတ ို့်ကိုလည််း ြ ်းရ ိှုွေ့ခွဲ သည်။ စစအ်ပ်ုစသုည် ထုိကွဲ သုိ့်ပ သာ  

၎င ််းတ ို့်၏ ရကစ်က်ကကြ််းကကြုတ ်ြှု ြျာ ်းကို အ မပစပ် ပ်းအပ ရ်းယ ူခရံမခင််း လုံ်းဝကင််းလ တ ်စ ာ မြင်  ပန့်စဥန်ှင် အြျှ  

မြနြ်ာ မပည်သူြျာ ်းအပ ပေါ် ဆက်လက်ကျှူ်းလ နပ် နသည။် စစ်အုပ်စု၏တ ပ်သာ ်းြျာ ်းြှ ပ ကျ်းရာွ ြျာ ်းအာ ်း 

ြည်ကွဲ သုိ့်တ ိကု်ခိုက်ပုံကိ ု သုပတ သနပ ြ်း ခ န််းပ မြဆုိသူတ စဦ် ်းြှ ပမပာမပရာတ  င် ၂၀၂၂ ခုနစှ် ဇူလုိင်လ ၃ ရက် ပ န့် 

တ  င် စစ်ကိုင််းတ ိုင််းပ ဒသကက ်း၊ ပ မြာင်ပြိြုွေ့ နယ ်ရိှ ရာွတ စ်ရွာ ကို စစအ်ုပ်စုက ြ ်းရ ိှုွေ့ သ ာ်းခွဲ မခင််းပ ကကာင ်  ပ ြ ်းမြှူ 

ထာ ်းပ သာ န ော်းနှစပ် ကာ င ် ပသသ ာ်းခွဲ သမြင်  ပ ဒသခမံပညသူ်ြျာ ်းက ထုိထိခိုက်ပျကစ် ်းြှုြျာ ်းကို သ န့််ရငှ််းပ ရ်း 

လုပ်ခွဲ ကကရပ ကကာင််း ဆုိသည်။79  

 

 

 

 

 

 

 
77 “Myanmar Soldiers Burn Man Alive in Weekend Orgy of Junta Violence,” Radio Free Asia, 28 March 2021. Available at 

https://www.rfa.org/english/news/myanmar/mandalay-burning-03282021175912.html 
78 “Family member says 14-year-old girl raped and burned to death in Gangaw,” Radio Free Asia Burmese, 12 April 2022. 

Available at https://www.rfa.org/burmese/news/14-year-old-girl-was-raped-and-burned-to-death-in-gangaw-
04122022081950.html   

79 Interview R1-09 
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ဖမန မောနိိုင င ံ အပပူိိုင ်းနဒ သရှိ 

 ူသော်းခ င ်း ောနောနထောက ထော်းမှုဆိိုင ရော  

 ိန နခေါ်မှုအသ  မ ော်းနှင ့် တံိုုံ့ဖပန နဆောင ရ က မှုမ ော်း 
ဗြာ လူြျြို်းအြျာ်းစပု နထုိင်သည ် အဆိုပေါတ ိငု််းပဒသကက ်းြျာ ်း က ယ ခကုွဲ သုိ့်ပ သာ စစဆ်င် ပ ရ်း 

တ ိုကခ်ိကု်ြှုြျာ ်းကို ြည်သည် အခေါကြျှ ကကံြုပ တ  ွေ့ ခံစာ ်းရမခင််း ြရှိခွဲ ြူ်းသည ်အတ  က် လူအစုလုိက် အပပြံုလုိက် 

အို်းအိြ်စ န့််ခ ာထ က်ပ မပ်းတ ိြ််းပ ရာှင် ရြှုကိ ုကူည စ ြံနိငု်သည်  ကျွြ််းကျင်ပ သာ  ြ ွဲွေ့ စည််းတ ညပ် ဆာက်ြှု သုိ့်ြဟုတ ်  

ယ နတရာ ်းြျာ ်း ရှိြပနနှင် ပ ပ။ ဤအချက်သည ် စစတ် ပ်၏ အကကြ််းြကြ်ှုနှင်  အို်းအိြ်စ န့််ခ ာ  ထ ကပ် မပ်းရသည်  

သံသရာတ  င် ဆယ ်စုနစှ်ပ ပေါင််းြျာ ်းစ ာ ကျင်လညပ် နခွဲ ရသ မြင်  လုိအပ်ပ သာ စနစ်၊ ယ နတရာ ်းြျာ ်း၊ ပ ဒသခံ  

လုပ်ကိငု်နိုင်စ ြ််းနငှ်  ကျွြ််းကျင်ြှုပြာ ဏကို အတ ိငု််းအတ ာတ စ်ခအုထိ ပ ြာပ် ဆာ ငထ်ာ ်း ပပ ်းပ သာ  တ မခာ်း  

တ ိုင််းရင််းသာ ်း လူနည််းစု ြျာ ်း ပ နထုိင်သည် ပဒသြျာ ်းနှင်  က ွဲမပာ ်းမခာ်းနော ်းသည် အချက်  မြစသ်ည်။80 အဆိုပေါ 

ဗြာ လူြျြို်းအြျာ်းစပု နထုိင်သည်  ပ နရာြျာ ်းသည် အစဥအ်လာ အာ ်းမြင်  စစ်တပအ်တ  က် တ ပ်သာ ်းသစ်ြျာ ်း  

စုပ ဆာင််းပ ရ်း အာ ်းထာ ်းရပသာ  ပနရာြျာ်းလည််း မြစသ်ည်။ ပ ကျ်းရာွ ြျာ ်းအတ  င််း စစ်အုပ်စုြှ လက်နက်ြျာ ်း 

ကိုင်ပ ဆာ ငပ်ပ ်း ပခိြ််းပ မခာ က်ြှုြျာ ်း လာ လုပ် မခင််းနငှ်  ရင်ဆုိင်ရပ သာ အခေါ ထုိပဒသရိှ မပည်သူြျာ ်းသည် ြကကာ  

ခဏဆုိသလုိ ထိတ ်လန့််၍ ြည်သည် ပနရာသုိ့် ထ ကပ် မပ်းရ ြည်ြှန််းြသိ မြစပ် နကကသည်။ ြျာ ်းစ ာပ သာ  IDP 

ြျာ ်းသည် ထ ကပ် မပ်းတ ိြ််းပရာှ င်ရြှုြှ  ြိြိတ ို့်၏ ြ ်းပ လာ င်မပငရ်ာွ သုိ့် မပနသ် ာ ်း က ကပသာ ်လည််း စစအ် ပ်ုစကု 

ရာွ ြျာ ်းကို တ ြန်ဝင်ပ ရာ က် လာ ပ သာ အခေါ ဒတုယိ အကကိြ် ထပ်ြံထ က်ပမ ပ်း တ ိြ််းပ ရာှငပ်နကကရပကကာင််း  သုပတ  

သနပ ြ်းခ န််းပ မြဆုိသူြျာ ်းက ပ မပာကကသည်။81 ပ ဒသခြံျာ ်းသည် ၎င ််းတ ို့် တ စ်ဘဝစာ ရာှပ ြ စပု ဆာင််း  

တ ညပ် ဆာက်ထာ ်းပ သာ  ၎င််း တ ို့်၏ အသကပ် ြ ်းဝြ််း ပကျာ င််းြှုြျာ ်း၊  ပ နအိြ်ြျာ ်းနငှ်  ချစ်ခင်သရူြျာ ်းကို  

လက်လ တ ် ဆုံ်းရ ံှု်းရသည အ်ပပေါ် ကက ်းြာ ်းပ သာ  စတိ ်ဒဏ်ရာြ ်းြျာ ်းကိုလည််း ခံစာ်းပန ကကရသည်။ 

 
80 Interview R1-04 
81 Ibid. 
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ထုိ့်အမပင် နဂ္ိုကတည််းက ြှ IDP စခန််းြျာ ်း သုိ့်ြဟတု ် လူသာ ်းချင််းစာနောပ ထာ က်ထာ ်းြှု က န်ရက်ြျာ ်း  

တ ညပ် ဆာက်ထာ ်းမခင််း ြရှိသကွဲ သုိ့် စစအ်ုပ်စတု ပ်ြျာ ်းနှင်  ပျှူပ စာ ထ ်းတ ို့်၏ အနတရာ ယ ်ြှ ကာ က ယ ် 

ပ ပ်းနိုင်ြည် ပ နရာ  အပေါအဝင် ပုန််းခိစုရာပ နရာ  အနည််းငယ ်သာ ရှိသည်  ပ မြမပန့််လ င်မပင်မြစပ် သာ 

မြနြ်ာ နိုငင်ံအပူပုိင််းပ ဒသ၏ ပ မြြျက်နေှာ သ င်မပင်နှင ်  ရာသ ဥ တအုပမခအပ နကလည််း  ပ ဒသခံြျာ ်းကို ပုိြုိခက်ခွဲ 

ပ စပေါသည်။82 IDP ြျာ ်းသည ် ဘုန််းကက ်းပ ကျာ င််းြျာ ်း၊ ပတ ်ပတ ်လည်ရှိ ပတ ာအုပ်ြျာ ်း၊ အြ်ိန ်းချင််း  ရာွ ြျာ ်းနငှ်  

အမခာ ်းပ နရာြျာ ်းတ  င် ခိလံုှုကကပ သာ ်လည််း ယ င််းပ နရာြျာ ်းသည် လုံပခြံုြှု အမပည် အ ဝ ြပ ပ်းနိငု်ပ ကကာင််း 

သုပ တ သနပ ြ်းခ န််းပ မြဆုိသူြျာ ်းက  ဆုိသည်။ အထက်တ င် အပ သ်းစတိပ် ြာ ်မပခွဲ သည် အတ ိငု််း စစ် အုပ်စသုည် 

IDP ြျာ ်းကို ပ မြမပင်၌သာ ြက ပ လပ ကကာ င််းြှလည််း ရည်ရယွ ်ချက်ရိှရိှ ပစ်ြှတ ်ထာ ်း တ ိုကခ်ိကု်သည် အမပင် 

အရပ်သာ ်းြျာ ်း ပုန််းပအာ င််းြည်  ပ နရာ ြျာ ်းကိုလည််း ပတ ာနင််းရှာပ ြ ပ လ ရိှသည်။ 

 

 

 
82 Interview R1-03 
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“နိိုင ငတံကောအသိိုင ်းအဝိိုင ်းဆ ကနန 

ဘောအကအူည မ ှမရပါဘူ်း”83 

မြနြ်ာ စစ်အုပ်ပ ကကာ င်  မြစရ်သည်  လက်ရိှအကျ ပ်အတည််း၏ ပြာ ဏအတ ိုင််းအတာ နှင်  မပည်သူတ ို့်၏ 

ကက ်းြာ ်းသည်  ဒုကခခစံာ်းပနရြှုြျာ ်းက ယ ူကရိန််းအပ ပေါ် ရ ုရှာ်း၏ ကျှူ်းပ ကျာတ် ိုကခ်ိကု်ြှုကိ ု နိုင်ငတံ ကာ  

အသုိင််းအဝိငု််းြှ တ ံု့်မပနခ်ွဲ သကွဲ သုိ့်ပင်  ဘကစ်ံုအပ ရ်းပ ပေါ်တ ံု့်မပနြ်ှုြျာ ်း၊ အကအူည ပ ပ်းပ ရ်း  ြစ်ရှင်ဆိုင်ရာ  

ညြှိနိှုင််းပူ်းပ ပေါင််းြှုြျာ ်း၊ ကျယ ်ကျယ ်မပန့််မပန့်် ဒဏခ်တအ်ပ ရ်းယ ူ  ပိတ ်ဆုိ့်ြှုြျာ ်းနှင်  အပ မြရှာ ပ ြာ ်ထုတ ်ြည်  

နိုင်ငပံ ရ်းဆုိင်ရာ  အစုအြ ွဲွေ့ ြျာ ်းအတ  က် အချကပ် ပ်းပ ခေါင််းပ လာင််း မြစသ်င် သည်။ သုိ့်ပ သာ ် လုိအပ်ပ နသည်  

အဆိုပေါအပ ရ်းယ ူ လုပ်ပ ဆာ ငခ်ျက်ြျာ ်း မြစြ်လာ ခွဲ ရာ  စစ် အုပ်စကုို ရကစ်က်ကကြ််းကကြုတ ်ြှုြျာ ်း ဆက်လက်  

ကျှူ်းလ နပ် စရန ် ပုိြုိအတ င် ရွဲပ စမခင််းအတ  က် သာ  မြစပ် နပတ ာ  သည်။ မြနြ်ာ စစတ် ပ် အြုိ့် ယ ပ န့်အ ချနိ်ထိတ ိငု်  

တ ာ ဝနမ်ပန်ခရံမခင််း ြရှိပ သ်းပ သာ  မြစရ်ပ်ြျာ ်းမြစသ်ည်  ၂၀၁ ၇ ရ ိုဟငဂ်္ျာ ြျာ ်းအပ ပေါ် လူြျြို်းတ ံု်းသတ ်မြတ ်ြှု၊ 

ပပ ်းခွဲ ပ သာ  ဆယစ်ုနှစသုံ််းခုအတ  င််း တ ိငု််းရင််းသာ ်းလူြျြို်းစ ု ပ ဒသြျာ ်း၌ ကျှူ်းလ န်ခွဲ သည်  စစ်ရာ ဇဝတ်ြှုြျာ ်းနှင်  

လူသာ ်းြျြို်းန ယ ်အာ ်း  ဆန့််ကျင ်ပ သာ ရာဇဝတ ်ြှုြျာ ်းကို အထက်တ င် အပ သ်းစိတပ်ြာ ်မပခွဲ သည ် ရကစ်က်  

ကကြ််းကကြုတ ်ြှုြျာ ်းက မပနလ်ည်အြှတ ်ရပ နပ စ သည်။84 မြနြ်ာ စစ်အုပ်စုသည် လြ််းြျာ ်းကို ပိတ ်ထာ ်းပပ ်း 

မြနြ်ာ နိုငင်ံအပူပုိင််းပ ဒသြျာ ်းသုိ့် သ ာ်းပ ရာ က်ခ င် ကိုလည််း ကန့််သတ ်ထာ ်းမခင််းမြစ်သမြင်  မြနြ်ာနိုငင်ံ  

အပ နော ကပ် မြာက်ပုိင််း ပ ဒသြျာ ်းသုိ့် “သ ာ်းပ ရာက်ရန် ခက်ခွဲပ နဆွဲ” မြစသ်ည်ဟု UN OCHA က စို်းရြ်ိပူပန်ြှုမြ င်  

 
83 Interview R1-04 
84 “Foundation of Fear: 25 years of villagers’ voices from southeast Myanmar” Karen Human Rights Group, 30 October 

2017. Available at https://khrg.org/2017/12/foundation-fear-25-years-villagers-voices-southeast-myanmar  
 Report of the independent international fact-finding mission on Myanmar (2018), Human Rights Council, A/HRC/39/64. 

Available at: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/ReportoftheMyanmarFFM.aspx 

https://khrg.org/2017/12/foundation-fear-25-years-villagers-voices-southeast-myanmar
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/ReportoftheMyanmarFFM.aspx
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ထုတ ်မပန်ထာ ်းသည်။85 UN OCHA အပ နမြင်  လူဥ  ်းပ ရ ၅၀၀,၀၀၀ ခန့်် အို်းြွဲ အိြ်ြွဲ မြစ်ပ နသည်  ချင််းမပည်နယ ်နှင်  

စစ်ကိုင််းတ ိုင််းပ ဒသကက ်းရှိ ခန့််ြှန််းပ မခ လူပ ပေါင််း ၂၀,၀၀၀ ပ လာ ကက်ိုသာ  ပပ ်းခွဲ သည်  ဇ န်လတ  င် ပ ထာ က်ပံ  

ပ ပ်းနိုင်ခွဲ သည်။86 သုပတ သနပြ်းခ န််းပ မြဆုိသူ အြျာ ်းအမပာ်းကြူ ၎င ််းတ ို့်အလုပ်လုပ်ပနသည်  ပနရာြျာ်းတ  င် 

နိုင်ငတံ ကာ အကအူည ြျာ ်း ရှိြပ နပကကာင််းနှင်  အဓိကအာ ်းမြင်  စစက်ိုင််းနငှ်  ြပက ်းတ ိုင််း  ပ ဒသကက ်းတ ို့်တ  င်  

အကူအည ပ ပ်းပ ရ်းက န်ရက်ြျာ ်း သုိ့်ြဟုတ ် ပမြမပငတ်  င် လုပ်ငန််းလုပ်ပ ဆာင်စဥ ် အပတ ာအတ  င််း အကူအည  

ြျာ ်းကို ြပတ  ွေ့ခွဲ ရပ ကကာ င််း ပ မြဆုိထာ ်းကကသည်။87 

စစ်ကိုင််းတ ိုင််းပ ဒသကက ်း၊ ပရွှေဘုိပြိြုွေ့ နယ ်တ  င် စစ် အုပ်စ၏ု တ ိုကခ်ိကု်ြှုပ ကကာ င်  အို်းအိြ်စ န့််ခ ာ  

ထ က်ပမ ပ်းခွဲ ရသည်  သုပတ သန ပ ြ်းခ န််းပ မြဆုိသူတ စဦ် ်းက ပ အာက်ပေါအတ ိုင််း ပမပာကကာ ်းသည်  - 

“  ူနတ  ရ ွဲ့ ရပိိုင ခ င ့်နတ   ခ ြိုံ်းနြော က ခရံတ  ့်အခ နိ ၊ အိမ နတ   မ ်းရိှုွဲ့ခံရတ  ့်အခ နိ ၊  ူနပါ င ်းမ ော်း  ော 

အသတ  ခရံ၊ ြမ ်းဆ ်းခံရတ  ့်အခ နိ မှော ဖပည သူနတ  မှော သ ော်း ရော နနရော  မရိှဘူ်း။ ဒ ရောဇဝတ  မှုနတ   

အော ်း ံို်းအတ  က  ဘယ  သူက တ ော ဝန ခံမှော  ။ ခိုခ နိ ထိ ည ်း နိိုင ငတံ ကော အကအူည နတ   မရနသ်း  

ပါ ဘူ်း။ ဒ ကနဖမဖပင မေှာ  ဖြ  နနတ  ့်အ နဖခအနနနတ  ကိို  ူတ ိိုင ်းကိို သိန ခ င ပါတယ  ။ က နတ ော  တ ိိုုံ့ ည ်း 

ပူ်းနပါ င ်းပါ ဝင ြိိုုံ့ အသင ့်ပါပ ။”88 

မြနြ်ာ စစ်အုပ်စုြှ ရည်ရယွခ်ျက်ရိှရိှ ရကစ်က်ကကြ််းကကြုတပ် သာ  ြျက်လုိြျက်ဆ ်းလုပ်ြှုြျာ ်းကို 

နိုင်ငံ၏ပ နရာအနှံ့်အမပာ ်း အထူ်းသမြင်  ဗြာ ြဟုတပ် သာ တ ိုင််းရင််းသာ ်းလူြျြို်းစပု ဒသြျာ ်းတ  င် ဆကလ်က ်

လုပ်ပ ဆာ ငပ် နရာ  အစုလုိက် အပပြံုလုိက ် သတ ်မြတ ်ြှု၊ ပ လပကကာင််းတိကု်ခိုက်ြှုနငှ်  ြ ်းရ ိှုွေ့ ြျကဆ် ်းြှုတ ို့်ြှာ 

အတ ိငု််းထကလ် န် ြျာ ်းမပာ ်းပန လျက်ရိှပပ ်း ဤစာတ ြ််းတ  င် ပ ြာ ်မပထာ ်းပ သာ  မြစရ်ပ်ြျာ ်း သည် စစ်အုပ်စုြှ 

ကျှူ်းလ န်ပသာ ရက်စကြ်ှုြျာ်း၏ အကင််းြျှသာ  ရိှပသ်းသည်။ 

 

 

 

 

 
85 “Myanmar Humanitarian Update No. 20,” OCHA, 31 July 2022. Available at https://www.unocha.org/myanmar  
 “Myanmar Emergency Update,” UNHRC Regional Bureau for Asia and Pacific (RBAP), 1 June 2022. Available at 

https://reporting.unhcr.org/document/2501 
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   ကိိုင ်း၊ မနက ်းနှင ့် မနတန ်းတိိုင ်းနဒသကက ်းမ ော်းသိို ုံ့ 

အကူအည မ ော်းနပ်းပိိုုံ့ဖြန ုံ့နဝရော၌  

ခက ခ ရှုပ နထ ်းမှုမ ော်း 

စစ်ကိုင််း၊ ြပ က ်းနငှ်  ြနတပလ်းတ ိုင််းပဒသကက ်း ြျာ ်းရှိ ဝြ််းနည််းြ ယ ်ရာ မြစရ်ပ်ြျာ ်းစ ာကို သတင််းနှင်  

လူြှုြ ဒ ယ ာ ြျာ ်းပ ပေါ်တ  င်  အရပ်သာ ်းသတင််းသြာ ်းနှင်  အရပ်ဘက် လူထုအြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်းက ြျှပ ဝပ နကက 

မခင််းြျာ ်း ရိှပ သာ ်လည််း ပ မြမပင်တ  င် မြစ်ပ ပေါ်ပနသည ် ကျယ ်မပန့််ပ သာ  လူသာ ်းချင််းစာနော  ပ ထာ က်ထာ ်းြှုဆုိင်ရာ  

လုိအပ်ချကြ်ျာ ်း၊ တ ံု့်မပနြ်ှု ြျာ်းနှင်  စိနပ် ခေါ်ြျာ ်းအပ ကကာ င််းကို ြူ ြျာ ်းစ ာသရိှိနော ်းလည် ရန ် လုိအပ်ပ နပ သ်းသည်။  

စစ်အုပ်စ၏ု ဆုိ်းရာွ ်းပ သာ  အကကြ််းြက်လုပ်ရပ်ြျာ ်း၏ ရလဒ်အမ ြစ် အို်းအိြ်ြျာ ်း စ န့််ခ ာထ က်ပမ ပ်း  တ ိြ််းပရာှ င်  

ခွဲ ရပပ ်း ပ နစရာ အိြ်ြရှိ၊ အသက်ပ ြ ်းဝြ််းပ ကျာ င််း လုပ်ငန််းြရှိ မြစပ် နသူြျာ ်းကို ၎င ််းနှင်  ၎င ််း၏လုပ်ပ ြာ ်  

ကိုင်ြက်ြျာ ်းက ြည်သုိ့်ပ ထာက်ပံ  ကူည ပ န ပကကာင််း ပ မြမပင် ရှ ိ အပမခအပ နြျာ ်းကို သုပ တ သနပ ြ်းခ န််းပ မြဆုိ 

သူြျာ ်းက အပသ်းစတိပ် မပာမပသည်။   

ပ နောက်ခံသြုိင််းအပိငု််း တ  င် အတ ိုချံြု်းပ ြာ ်မပခွဲ သည် အတ ိုင််း စစ် အုပ်စု၏ ရကစ်က်ကကြ််းကကြုတပ် သာ  

တ ိုကခ်ိကု်ြှုြျာ ်း၏ ရလဒ် ြှာ ကက ်းြာ ်းမပင််းထန်လာပ နသည်။ စစ် အုပ်စုြှ ရာွ ြျာ ်းကို ဆက်လက်ြ ်းရ ိှုွေ့ပ နသည်  

အတ  က် စစ်ကိငု််းတ ိုင််းပ ဒသကက ်း၊ ပ ရွှေဘုိပြိြုွေ့ နယတ်  င် အို်းြွဲ အိြ်ြွဲ မြစရ်သူ IDP ၁ ၀၀,၀၀၀ ခန့််ရှိလာ သည်ဟု 

သုပ တ သနပ ြ်းခ န််းပ မြဆုိသူတ စဦ် ်းက ဆုိသည်။89 ပ ြလအလယ ်ပုိင််းတ  င ် ပ ရွှေဘုိပြိြုွေ့ နယ ် ရှ ိ ြန်ကျည််းသုံ်းပင် 

ရာွ ကို စစအ်ုပ်စု၏တ ပ်ြျာ ်း က လာ ပ ရာ က် ဝိုင််းထာ ်းသမြင်  ရာွ သာ ်းြျာ ်းသည် အ ပမခခံ ပစစည််း အနည််းငယက်ိုသာ  

 
89 Interview R1-03 
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ယ ူငင်နိုင်ခွဲ ပပ ်း ထ က်ပမ ပ်းတ ိြ််းပ ရာှ င်ခွဲ ကကရသည်။ ပနအိြ်စ န့််ခ ာထ ကပ် မပ်းလာပပ ်း တ စပ်တအ်ကကာ တ  င် 

စာ်းနပ်ရိကခာနည််းပေါ်းလာ မခင််း၊ သစ်ပင်ြျာ်းြှလ ွဲ ၍ တ မခာ်းခိလံုှုစရာ  ပ နရာ ြရှမိ ခင််း၊ ပ နအိြ်နှင်  

အ သက်ပ ြ ်းလုပ်ငန််းြျာ ်း ြျက်ဆ ်းခံထာ ်းရမခင််းတ ို့်ပကကာင်  ဆက်လက်ပ နထုိငရ်န ်အလာ ်းအလာ  နည််းပေါ်းလာ ပပ ်း  

ပုန််းပ ရာှ ငပ် နသည် ပနရာြမှပန် လျှင်လည််း စစအ်ုပ်စု၏ အကကြ််းြက်ကျှူ်းလ န်ခံရြည်  အနတရာယအ်ပ မခအပ န 

ြျြို်းထွဲ ဆုိကပ် ရာ က်ခွဲ ရသည်။90 အချြိုွေ့ပ သာ IDP ြျာ ်းသည ် ရာွ သုိ့်မပန် လျှင်မပန်ချင််း အကကြ််းြက် ခံကကရသည် ။91 

ရာွ သာ ်းြျာ ်း ရာွ သုိ့်ြမပနြ်  PDF ြျာ ်းက စစ်အုပ်စု၏တ ပ်ြျာ ်း ရှိ၊ ြရှိ အရင်စစ်ပ ဆ်းပ ပ်းရပုံကို သုပတ သန 

ပ ြ်းခ န််းပ မြဆုိသူတ စဦ် ်းက ပမပာ မပပသာ ်လည််း စစအ်ုပ်စု၏ တ ပ်သာ ်းြျာ ်းသည် ကကိြုတ ငြ်သိရဘွဲ မပနပ် ရာက် 

လာ တတ ်သည အ်တ  က်  ထုိရာွ သာ ်းြျာ ်း၏ လုံပခြံုြှုကိုြူ အာ ြ,ြခ ံ နိုငပ် ပ။92 မပည်သူြျာ ်းသည် ဆုံ်းရ ံှု်းြှုြျာ ်း 

ဆက်လက်ကကံြုပတ  ွေ့ပ နရပပ ်း ပ နောက်ရာ သ အတ  က် ပျြို်းလည််း ြစိုကန်ိုင်သ ကွဲ သုိ့် ြုတသုံ်ရာ သ အတ  င််း ခိလံုှု 

စရာလည််း ြရှိသည အ်မပင် ၎င််းတို့်၏ ြပ သရ ံတု ြယ ်ရိကခာြှာလည််း ပ လျာ  နည််းပ ြှ်းြိှနလ်ာ ခွဲ သည်။ သုပတ သန 

ပ ြ်းခ န််းပ မြဆုိသူတ စဦ် ်း၏ ပ မပာကကာ်းချကအ်ရ ယ ာယ  အြို်းအကာ ပေါသည် စခန််းတ စခု် တ ညပ် ဆာက်ရန် 

လုိအပ်ပ သာ ပစစည််းအတ  က်ပင် အနည််းဆုံ်း ကျပ် ၂၀၀,၀၀၀ ( အပ ြရကိနပ် ဒေါ်လာ ၉၄ န ်းပေါ်း) ကျပပ ်း  

လုိအပ်ပ သာ ပစစည််းကိုလည််း အပပုိူင််းပဒသမပင်ပြှ သ င််းယူ ရြည်မြစသ်ည်။93 စစ်ကိုင််းတ ိငု််းပ ဒသကက ်း၊ ပ ရွှေဘုိ 

ပြြိုွေ့ နယ ်ရိှ သုပတ သနပ ြ်းခ န််းပ မြဆုိသူတစဦ် ်းက ပ အာ က်ပေါအတ ိငု််း ပ မပာကကာ ်းသည်  - 

“   အိုပ  ိုကနတ ော ့် သူတ ိိုုံ့ရ ွဲ့ အ ကမ ်းြက မှုန ုံ့ မ ်းရိှုွဲ့ မှုနတ  န ကော င ့်    ကိိုင ်းတိိုင ်းနဒသကက ်း၊ နရွှေဘိို  

မမြိုံွဲ့ နယ  ထ မှော  ထ က နဖပ်းနနရတ  ့်    နဘ်းနရှောင  နတ  ကိို မကူည ြိိုုံ့ တ ော ်းဆ ်းသ ိို မခိမ ်းနဖခောက  

ထော ်းတ ောနတ   ရိှတယ  ။    နဘ်းနရှောင  နတ  က  ော်းနပ ရိကခော ၊ ခိို ံှု ရော နနရော န ုံ့ တ ဖခော်းအကူအည နတ   

 ိိုအပ နနပါတ ယ  ။ ဒါ နပမယ  ့်  ူနတ  ကိို နပေါ် နပေါ် ထင ထင  ကူည  ိိုုံ့မရဘူ်း။ တ ခ ြိုံွဲ့    နဘ်းနရှောင   

နတ  က ပိတ  မိနနမပ ်း    အိုပ  ိုက သူတ ိိုုံ့ဆ ကိို သ ော်း ိိုုံ့မရနအော င  ပိတ  ထော ်းတ ယ  ။”94 

မြနြ်ာ နိုငင်ံတ  င် ခန့််ြှန််းပ မခ လူပ ပေါင််း ၁ ၄.၄ သန််း ခန့််သည် လူသာ ်းချင််းစာ နော ပထာ က်ထာ ်းြှု 

အကူအည ြျာ ်း လုိအပ်ပ နပ ကကာင ််း UN OCHA က တ ကဆ်ထာ ်းသည်။95 မြနြ်ာ နိုငင်ံ၏ လူဦ ်းပ ရထက်ဝက် ( ၂၅ 

သန််း) သည် ဆင််းရွဲတ  င််းထွဲ ကျပ ရာ ကပ် နသူြျာ ်းမြစပ်ပ ်း ၂၀၂၁  ခုနစှ် ပ ြပ ြာ ်ဝေါရ လ ၁  ရက်ပ န့် ပ နောက်ပုိင််းတ  င်  

IDP  ဦ ်းပ ရ စစုုပ ပေါင််း ၁ .၁  သန််းရှိကာ ပနောက်ထပ် ၆၂,၀၀၀ ပ ကျာ်သည် အိြ်န ်းချင််းနိုင်င ံြျာ ်း အတ  င််း 

ဝင်ပ ရာ ကပ် နထုိင်ကကသည်ဟ ုUN OCHA က ထုတ ်မပန် ထာ ်းသည်။96 သုိ့်ပ သာ ်  UN OCHA ၏ တ  က်ဆချက်သည် 

မပည်တ င််းအစ ရင်ခံစာြျာ ်းနှင်  ပ တ  ွေ့ ဆုံပြ်းမြန််းြှုြျာ ်းကိ ု အပ မခခကံာတ  က်ဆထာ ်းသည် အတ  က်ပကကာင်  

 
90 Interview R1-03 and R1-07. Also see, “More than 9,000 Civilians Flee Myanmar Junta Raids,” The Irrawaddy, 24 May 

2022. Available at https://www.irrawaddy.com/news/burma/more-than-9000-civilians-flee-myanmar-junta-raids.html 
91 Press Briefing for “Report on Serious Crimes of International Concern Committed by the Illegal Military Junta,” National 

Unity Government, March 2022. Available at https://progressivevoicemyanmar.org/2022/03/16/statement-on-the-
report-on-serious-crimes-of-international-concern-committed-by-the-illegal-military-junta-submitted-to-49th-session-
of-human-rights-council/  

92 Interview R1-09 
93 InterviewR1-09 
94 Interview R1-03 
95 “Global Humanitarian Overview 2022,” OCHA. Available at https://gho.unocha.org/myanmar 
96  “Myanmar Emergency Update as of 6 July 2022” United Nations High Commissioner for Refugees, 6 July 2022. Available 

at https://reliefweb.int/attachments/591bf0d5-25d9-4835-a074-
a91ecdf037ef/Myanmar%20Emergency%20Update%20-%206%20July.pdf 

https://www.irrawaddy.com/news/burma/more-than-9000-civilians-flee-myanmar-junta-raids.html
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/03/16/statement-on-the-report-on-serious-crimes-of-international-concern-committed-by-the-illegal-military-junta-submitted-to-49th-session-of-human-rights-council/
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/03/16/statement-on-the-report-on-serious-crimes-of-international-concern-committed-by-the-illegal-military-junta-submitted-to-49th-session-of-human-rights-council/
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/03/16/statement-on-the-report-on-serious-crimes-of-international-concern-committed-by-the-illegal-military-junta-submitted-to-49th-session-of-human-rights-council/
https://gho.unocha.org/myanmar
https://reliefweb.int/attachments/591bf0d5-25d9-4835-a074-a91ecdf037ef/Myanmar%20Emergency%20Update%20-%206%20July.pdf
https://reliefweb.int/attachments/591bf0d5-25d9-4835-a074-a91ecdf037ef/Myanmar%20Emergency%20Update%20-%206%20July.pdf
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အြနှ်တကယ ် ကိန််းဂ္ဏန််းထက် ြျာ ်းစ ာပ လျှာ  တ  က် ထာ်းမခင််း မြစသ်ည်။97 ၂၀၂၂  ခုနစှ်  မြနြ်ာ နိုင်ငအံတ  က်  

လုိအပပ် င  အပ ြရကိနပ် ဒေါ်လာ  ၈၂၆ သန််းအနက ် အပြရကိန်ပဒေါ်လာ  ၁ ၃ ၈.၁  သန််း ( ၁ ၆.၇ ရာခိငု်နှုန််းခန့်)် 

ကိုသာ UN OCHA  ၂၀၂၂ ခုနစှ် မြနြ်ာ နိုငင်ံဆိငု်ရာ  လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာ က်ထာ ်းြှု အစ အစဥအ်တ  က်  

ရာှ ပ ြ နိငု် ခွဲ ပပ ်း ပဒေါ်လာ  သန််း ၇၂၀ ဝန််းကျင် ခန့်် လုိအပပ် နဆွဲ မြစသ်ည်။ အကယ ်၍ အဆိုပေါ 

ဘဏ္ဍာ ပင လိုအပ်ချက ် မပည် ြ ခွဲ ြည်ဆုိလျှင်ပင် ကုလသြဂ္ဂအပ နမြင်  စစအ်ုပ်စတု စ်ြ ွဲွေ့တည််းနှင ်သာ  သုိ့်ြဟတု ်  

၎င ််းနှင် အြျာ်းစ ု ပူ်းပ ပေါင််းလုပ်ပ ဆာင်မခင ််းြှတ စ်ဆင် သာ  ဆက်လက်လုပ်ပ ဆာ ငပ် နြည်ဆုိပေါက အကူအည  

ြျာ ်းကို အြနှတ် ကယ ်  လုိအပ်ပ နသာ  မပည်သူြျာ ်းထံ သုိ့် ပ ရာ ကရ်ှိရန် ခက်ခွဲပ နပ ပဦ ်းြည် ။ 

စစအ်ုပ်စသုည် ကုလသြဂ္ဂပ အဂ္ျင်စ ြျာ ်း နှင်  နိုငင်ံတကာအ ြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်း စ ြံလုပ်ကိငု်နိုင်သည်  

နယပ် မြြျာ ်းကို ပိတ ်ဆုိ့်၊ ြျက်ဆ ်း၊ ကန့််သတ ်၊ ထိန််းချြုပ်ြှုြျာ ်း လုပ် ပ နသလုိ လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာ က်ထာ ်းြှု 

အကူအည ပ ပ်းပ ရ်း လုပ်ပဆာ ငပ် နပ သာ  ဝနထ်ြ််းြျာ ်းနှင်  ပ ဆ်း ဘက်ဆုိင်ရာဝနထ်ြ််းြျာ ်းကိုလည််း 

ပ တာ ကပ် လျှာ က် တ ိကု်ခိုကလ်ျက်ရိှသည်။98 ဥ ပြာ အပ နမြင်  ကြ္ာ စာ်းနပ်ရိကခာ အစ အစဥ ် (WFP)၊ ကလုသြဂ္ဂ 

ဒုကခသည်ြျာ ်းဆုိင်ရာြဟာ ြင််းကက ်း (UNHCR)99နှင်  UN OCHA တ ို့်သည် ပိတ ်ဆုိ့် ကန့််သတ ် မခင််းခံပ နရသည် ။100 

ဧပပ လ ၃ ရက်ပ န့်တ  င် ြပ က ်းတ ိုင််းပဒသကက ်းရှ ိ ပ ယာ နှင်  ပ ကျာက်ထုပြိြုွေ့ နယ ်ြျာ်းနှင်  ချင််းမပည်နယ ် ရှ ိ

ြင််းတပ်ပြိြုွေ့နယတ် ို့်ထံသုိ့် အပ မခခံစာ ်းနပ်ရိကခာအကူအည ြျာ ်း တ ငပ် ဆာ င်လာသည်  WFP ယ ာဥတ် န််းသည်  

ထိန််းသိြ််းပိတ ်ပင်ခံရကာ  အတ င််းမပန်လှည် ခိုင််းမခင််း ခံခွဲ ရသည်။101 လုိအပ်ချကြ်ျာ ်း သည ် မြင် ြာ ်းပ နပ သာ ်  

လည််း ပဋ ိပကခပ ဒသြျာ ်းသုိ့် လက်လှြ််းြ ရန် စိန်ပခေါ်ြှုြျာ ်း ရှိပ နပ ကကာ င််း ကို UN OCHA က ဆက်လက်ြှတ ်သာ ်း  

ထာ ်းပပ ်း ၂၀၂၂  ခုနစှ် ဇ န်လ ၂၈ ရက် ပ န့်ထုတ ် ၎င ််း၏ ထုတ ်မပန် ချက်တ င ် “အပ ရွှေ့ပတ ာ င်ပိငု််းရိှ  

စစ်ပ ဘ်းသင် ပ ဒသအြျာ်းစသုို့် ပ ရာက်ရှရိန ် ခက်ခွဲပ နဆွဲမြစ်သည်”  ဟု ထည် သ င််း ခွဲ ပပ ်း လူသာ ်းချင််းစာနော  

ပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကအူည ပ ပ်းပ ရ်း  လုပ်ပ ဆာင်ပ နသူြျာ ်း ကကံြုပ တ  ွေ့ ပနရသည ် စိန်ပခေါ်ြှုြျာ ်းအနက ်

“စစပ် ဆ်းပ ရ်းဂ္ိတ ်ြျာ ်းနှင်  လြ််း ြျာ ်းပိတ ်ဆုိ့်မခင််း” တ ို့်လည််း ပေါဝင်သည်။102 ထုိ့်အမပင် “ခရ ်းသ ာ်းလာ ခ င်  (TA) 

 
97  UN OCHA “Humanitarian Response Plan 2022,” May 2022. Available at 

https://fts.unocha.org/countries/153/summary/2022; “Humanitarian Response Plan: Funding Update,” OCHA, 
accessed 25 July. Available at https://www.unocha.org/myanmar 

98  “Many in Mindat Still Need as Junta Imposes Restrictions on Distribution of UNHRC Aid,” Myanmar Now, 20 July 2021. 
Available at https://www.myanmar-now.org/en/news/many-in-mindat-still-in-need-as-junta-imposes-restrictions-on-
distribution-of-unhcr-aid#:~:text=Home-
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99  Ibid. “Myanmar: Junta Blocks Lifesaving Aid,” Human Rights Watch, 13 December 2021. Available at 

https://www.hrw.org/news/2021/12/13/myanmar-junta-blocks-lifesaving-aid#:~: 
text=Amid%20the%20healthcare%20system's%20collapse,deliver%20oxygen%20to%20affected%20communities.  
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https://mizzima.com/article/authorities-block-un-world-food-programme-convoy-reaching-idps  
102  “Myanmar Humanitarian Update No. 19,” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 28 June 
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1 

ပ ပ်းရာတ  င် ကကန့််ကကာ မခင််းနငှ်  ပယ ်ချ ခံရမခင််း၊ ခန့််ြှန််း၍ြရပသာ လုံပခြံုပ ရ်း အပ မခအပ နနှင်  လူသာ ်းချင််းစာ နော  

ပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကူအည ြျာ ်းနှင်  ပ ပ်းပုိ့်သူလူပုဂ္ဂိြုလ်ြျာ ်းအပ ပေါ် ပုိြုိတင််းကျပ်စစပ် ဆ်းလာ ြှုြျာ ်း”  ပ ကကာ င်  

အကူအည ြျာ ်း အချနိ်ြ ပ ရာက် ရှရိန ်အဟန့််အတာ ်းမြစပ်နပ စသညဟ်ုလည််း UN OCHA က မြည် စ က်ထုတမ်ပန်  

ထာ ်းသည်။103 

အမပည်မပည်ဆုိင်ရာ  လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာ က်ထာ ်းြှု ဆုိငရ်ာ ဥ ပပ ဒအရ လက်နကက်ိငု်ပဋိပကခတ  င် 

ပေါဝင်သည ် အုပ်စတု ိုင််းသည ် အကူအည လုိအပ်ပနပ သာ  အရပ်သာ ်းြျာ ်းအတ  က်  လူသာ ်းချင််းစာနော  ပ ထာ က ်

ထာ ်းြှုနှင်  ကညူ ကယ ်ဆယ ်ပရ်းပစစည််းြျာ ်းကို ြမြစြ်ပ နခ င် မပြုရြည်မြစ်ပပ ်း အပ နှောင် အယ ှက်ြရှိ အလျငအ်မြ န ်

ပ ရာကရ်ှိပ စပ ရ်းအတ  ကလ်ည််း ကူည မြည် ဆည််းပ ပ်းရြည ် မြစသ်ည်။104 ကုလသြဂ္ဂ  ပ အဂ္ျင်စ ြျာ ်းသည် 

ပဋ ိပကခပဒသနယ ်ပ မြြျာ ်းသုိ့် သ ာ်းပ ရာက် နိုင်ရန ် လုိအပ်သည်  ခရ ်းသ ာ်းခ င် ကို ရရှမိခင််း ြရှပိ သ်းပ ပ ။105 

သာ ဓကအပ နမြင်  WFP သည် ၂၀၂၁  ခုနစှ် ပ ြလတ  င် ကရင်မပည်နယ ်၊ ပြြိုင်ကက ်းငူရာွ သုိ့် သ ာ်းပ ရာက်ခ င် ကို  

မင င််းပယ ်ခခံွဲ ရပပ ်း ၂၀၂၁  ခုနစှ ် ဇ န်လတ  င် ကရင်န မပည် သုိ့် ပ ပ်းပုိ့်ြည်  ဆန်အတိ ် ၈၀  အိတ ်၊ စာ်း သုံ်းဆ စည်ြျာ ်း၊  

အမခာ ်းစာ်းနပ်ရိကခာနငှ်  ပ ဆ်းဘက်ဆုိင်ရာအကူအည ြျာ ်းကို စစ် အုပ်စု၏ တ ပ်သာ ်းြျာ ်းက သိြ််းယ ူြျက်ဆ ်း 

ခွဲ သည်။106 လူသာ ်းချင််းစာနောပထာ က်ထာ ်းြှု အကူအည ြျာ ်းကို ပိတ ်ဆုိ့်မခင််းသည် အသက်ရှင်ခ င် ၊ လုံပလာ က်  

ပ သာ  ကျန််းြာပ ရ်းပ စာ င် ပ ရာှက်ြှု၊ ပ ရနငှ်  စာ ်းနပ်ရိကခာ  ရရိှပုိင်ခ င် တ ို့်ကို ချြို်းပ ြာက်မခင််း ပင်  မြစသ်ကွဲ သုိ့် ဂ္ျ  န ဗာ  

သပ ဘာတ ူစာ ချြုပ်အရ စစ်ရာ ဇဝတ်ြှုနှင်  လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာ က်ထာ ်းြှုဆုိင်ရာဥပပ ဒကိ ု ချြို်းပ ြာ က်ြှု  

ပ မြာက်နိငု်သည်။107 စစအ်ုပ်စသုည် နိုင်ငတံ ကာဥ ပပ ဒကို စိတ်ရှိသည် အတ ိငု််း ချြို်းပြာက်သည် အပ နမြင်  IDP 

ြျာ ်းအတ  က်ရည်ရွယပ် သာ  စာ်းနပ်ရိကခာ၊ ပ ဆ်းဝေါ်းနှင်  အမခာ ်းအကအူည ြျာ ်းကိ ု ၎င ််းြှ သံသယ ရှိပေါက 

အကကိြ်ကကိြ် ပ မပာင်ပမပာငတ် င််းတ င််း  သိြ််းယခူွဲ ပ ကကာင််း သုပတ သန ပ ြ်းခ န််းပ မြဆုိသူြျာ ်းက  အတ ည်မပြု 

သည်။108 

အချြိုွေ့ပ သာ  နိုငင်ံတကာအကအူည ြျာ ်းသည် နည််းနည််းချင််းစ  လာ သည်ြျာ ်းရှပိ သာ ်လည််း ြျာ ်းပ သာ  

အာ ်းမြင် ြှာ  အလုိအပ်ဆုံ်းပ သာ  ပ ဒသြျာ ်းထံသုိ့် ြပ ရာက်ရိှတ တက်ကပ ပ။ ဥ ပြာတ စ်ခုအပ နမြင်  ကရင်န မပည်နှင်  

ရြ်ှ်းမပည်နယပ်တ ာ င် ပုိင််းတို့်တ  င် WFP ၏ ဆန်ြျာ ်းကိ ု နယ ်ခပံ စျ်း၌ မပနလ်ညပ် ရာ င််းချ  လွဲလှယပ် နြှုြျာ ်းလည််း 

ရှိခွဲ ပပ ်း အကူအည ြျာ ်းသည ် ပဋ ိပကခမြစ်ပ ာ်းသည်  ပဒသြျာ ်းသုိ့် ြပ ရာက်ရိှဘွဲ ပြြိုွေ့မပ  သုိ့်ြဟုတ ် ပဋ ိပကခ  

မြစပ် ာ်းြှုြရှိပ သာ  ပ ဒသြျာ ်းတ  င်သာ  ပရာ က်ရိှပ နသမြင ် ထိပ ရာက်ြှုြရှိဘွဲ မြစပ် နပ ကကာင ််းကို လူသာ ်းချင််း   
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စာနောပ ထာက်ထာ ်းြှု အကအူည ပ ပ်းပ ရ်း လုပ်ပ ဆာ ငပ် နသူြျာ ်းက ညည််းညှူပ မပာ ဆုိသည်။109 စစ်ပ ဆ်းပ ရ်း 

ဂ္ တိတ်  င်ထုိင်ပ သာ  စစအ်ုပ်စ၏ု တ ပ်ြျာ ်းသည် အကူအည ၊ ပ ဆ်းဝေါ်းနှင်  IDP ြျာ ်းအတ  က် ရည်ရယွပ် သာ  

ဆုိင်ကယ ်ြျာ ်းကို ြကကာခဏ သိြ််းယ ူပ လ ရိှသကွဲ သုိ့် နယ ်စပ်မြတ ်ပကျာ် အကအူည ြျာ ်းနှင်  ရနက်ုန်ြှတစ်ဆင်  

ပ ပ်းပုိ့်ပ သာ  အကူအည ြျာ ်းသည် ပိတ ်ပငခ်ံရပ လ ရိှပပ ်း ဤအပ နအထာ ်းတ  င် ပ င ပ ကက်းအကူအည  တ ိကု်ရိကု်  

ပ ပ်းမခင််းက အပ ကာင််းဆုံ်းအပ မြ မြစသ်ည်။110 စစ်အုပ်စုသည် ၎င ််းထိန််းချြုပ်ထာ ်းပ သာ  အချြိုွေ့ နယပ် မြြျာ ်းကိုသာ  

အကူအည ြျာ ်း ပ ထာ က်ပံ ခ င်  မပြုပ နသည် အမပင် အကူအည ြျာ ်း လက်ခရံရိှရန်အတ  က် ပြြိုွေ့ နယ ်အသ ်းသ ်းရှိ 

စစ်အုပ်စု၏ စ ြံအုပ်ချြုပ်ပ ရ်း ယ နတရာ ်းမြစသ်ည ် အပ ထ ပ ထ အုပ်ချြုပ်ပ ရ်းဦ ်းစ ်းဌာ န (GAD) က အကူအည  

လက်ခရံယူြည်  လူြျာ ်း၏အြည် နှင်  အမခာ်းပ သာ  အပ သ်းစိတအ်ချကအ်လက်ြျာ ်းကို ပ ကာ ကယ် ူသမြင်  

မပည်သူြျာ ်းြှာ ပ ထာ က်လှြ််းခံရ၊ ပခိြ််းပ မခာက်ခရံနငှ်  ထိန််းချြုပ်ခရံနိုငပ် မခြျာ ်းသည်  အပမခအပ နသုိ့် ကျပ ရာ က်  

ပ စသည်။ 

နိုင်ငတံ ကာ လူသာ ်းချင််းစာ နောပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကူအည ပ ပ်းပ ရ်း တ ံု့်မပနလု်ပ်ပဆာ င်ြှုြျာ ်းသည ်

စစ်ကိုင််း၊ ြပ က ်းနှင်  ြနတပလ်းတ ိုင််းပဒသကက ်းတ ို့်ရှိ အြနှ်တကယ ် လုိအပ်ပ နသူြျာ ်းထံသုိ့် ြပ ရာက်ရှိ သမြင ်  

ပ မြမပင်ရှ ိ အပ ရ်းပ ပေါ်လုိအပ်ချက် အပ မခအပ နြျာ ်းအတ  က ် လုံလုံပလာက်ပ လာ က် တ ံု့်မပန်ပ ဆာင်ရွကန်ိငု်မခင ််း 

ြရှိပ ပ။ ယင််းအပ မခအပ နသည် အသစအ်ဆန််းကိစစြဟတု ်ဘွဲ ပဋ ိပကခနှင်  က ပ်ပဘ်းြျာ ်း ကကံြုပ တ  ွေ့ ရသည ် 

 
109 “Authorities Block UN World Food Programme Convoy from Reaching IDPs,” Mizzima, 4 April 2022. Available at 

https://mizzima.com/article/authorities-block-un-world-food-programme-convoy-reaching-idps 
110 Interview R1-01 and R1-02 

https://mizzima.com/article/authorities-block-un-world-food-programme-convoy-reaching-idps
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ဆယ ်စုနှစြ်ျာ ်းအတ  င််း မြနြ်ာ စစတ် ပ်ြှ စဥ ်ဆက်ြမပတ ် လုပ်ပ ဆာင်လာပ သာ  လြ််းပ ကကာင််းပုံစတံ စ်ခသုာ  

မြစသ်ည်။ နောဂ္ စ်ဆုိင်ကလုန််းြုန်တိုင််းပ ကကာင်  လူပ ပေါင််း ၂ သန််းန ်းပေါ်း အို်းြွဲ အိြ်ြွဲ မြစ်ခွဲ ရပပ ်း ၁ ၄၀,၀၀၀ ပ သာ  

မပည်သူြျာ ်း ပ သဆုံ်းခွဲ ချနိတ်  င် မြနြ်ာစစတ် ပ်သည ် အကူအည ြျာ ်းကို ၎င ််း၏ကိုယ်ကျြို်းစ ်းပ ာ်းအတ  က် 

လက်နကသ်ြ ယ ် အသုံ်းချကာ  ြုန်တိငု််းပ ဘ်းသင် ပဒသခြံျာ ်းထံ အကအူည ြျာ ်း ြပ ရာက်ရိှပစရန ် တာ ်းဆ ်း  

ပိတ ်ပင်မခင််း၊ ပ နှောင် ပ နှ်းကကန့််ကကာပ စမခင််းတို့်  လုပ်ပ ဆာ ငခ်ွဲ သည်။ ထုိြျှသာ ြက အကူအည ြျာ ်းကို ၎င ််းတ ို့်  

စိတ်ကကိြုက်ပရ်းဆ ွဲခွဲ ပသာ  ၂၀၀၈ ခုနစှ်  ြ ွဲွေ့စည််းပုံ အပမခခဥံ ပပဒအပ ပေါ် လူထုပ ထာ ကခ်ံြှု ရယူရန် အကူအည  

ြျာ ်းကို အသုံ်းချ၍ ြွဲဆ ယ ်ခွဲ ပသာ  မြစ်ရပ်အချြိုွေ့ လည််း ရှိခွဲ သည်။111  

လက်ရိှအချနိ်၌ မြနြ်ာ နိငု်င၏ံအပပုိူင််းပဒသတ  င် အကအူည ပ ပ်းပ ရ်း လုပ်ပ ဆာငပ်သာ  နိုင်ငတံ ကာ  

အြ ွဲွေ့အ စည််းြျာ ်းြရှိဘွဲ IDP ြျာ ်းသည် လူသာ ်းချင််းစာနောပထာ က်ထာ ်း ြှု အကူအည ပ ပ်းပ ရ်း လုပ်ပ ဆာ ငပ် သာ  

ပ ဒသခအံြ ွဲွေ့ြျာ်းနငှ်  အရပ်ဘက်လူထုအြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်း၊ နိုင်ငံရပ်မခာ်းသုိ့် အပမခချပနထုိင်ပ နပ သာ  အသုိင််း  

အဝိငု််းြျာ ်း၊ ပတ ာ ်လှနပ် ရ်းတ  င် ြ ွဲွေ့စည််းထာ ်းသည်  ပဒသခအံုပ်ချြုပ်ပ ရ်း အငအ်ာ ်းစုြျာ ်း၊ NUG၊ အိြ်န ်းချင််းြျာ ်း၊  

ပ ဆ ြျြို်းနငှ်  ြိတပ် ဆ ြျာ ်းထံြှ ရရိှ ပ သာ  ပ င ပ ကက်းနငှ်  အမခာ ်းပ သာ  အကူအည ြျာ ်းကို ြှ ခုိအာ်းထာ ်း 

ရပ်တ ညပ် နရပ ကကာ င််းကို ဤစာတ ြ််းအတ  က ် သုပတ သနပ ြ်းခ န််း ပမြဆုိခွဲ သူ အြျာ ်းအမပာ်းက ဆုိသည်။112 

စစ်ကိုင််းတ ိုင််းပ ဒသကက ်းအတ  င််းရိှ လူသာ ်းချင််းစာနောပ ထာ က်ထာ ်းြှုဆုိင်ရာ  လုပ်ပ ဆာ ငပ် နပ သာ  ပဒသခံ  

လုပ်သာ ်းြျာ ်းသည် တ ိငု််းပဒသကက ်းမပင်ပ ြှ တင်သ င််းလာပ သာ  အကူအည ြျာ ်းအပ ပေါ် ြှ ခုိအာ်းထာ ်းရြှုကိ ု

ကန့််သတ ်ရန် ပ ဒသခပံတ ာင်သြူျာ ်းထံြှ ပ ကာ က်ပွဲသ ်းနှံြျာ ်း ဝယယ် ူသည် အတ  က ် ရ ုန််းကန်ပနရပ သာ  

ပ တာ င်သြူျာ ်းကိုလည််း ကညူ ရာပ ရာ က်သမြင်  ၎င ််းတ ို့်၏အလုပ်ကိ ုပံ ပုိ်းရနြှ်ာ တ ိုကရ် ိုကပ် င သာ ်းပ ထာက်ပံ ြှုက  

ြရှိြမြစ ်လုိအပ်ပ နသည်။113 

IDP ြျာ ်းသည် စစပ် ဘ်းပ ရာှ င်စခန််းြျာ ်း၌ စာ်းနပ်ရိကခာ၊ ပ ဆ်းဝေါ်း၊ ခိလံုှုစခန််း၊ အဝတ်အထည၊်  

သယ ်ယ ူပုိ့်ပ ဆာ ငပ် ရ်းယာ ဥတ် ို့် လုိအပ်ပ နသကွဲ သုိ့် အငတ် ာ နက်လုိင််း အမပည် အဝ မပနလ်ည်ရရိှရန်လည််း  

လုိအပ်လျက်ရိှပကကာင််း သုပတ သနပ ြ်းခ န််းပ မြဆုိသူြျာ ်းက ပ မပာသည်။114 ပဂ္ိြုဟ်တ ုြုန််းြျာ ်း ပ ထာ က်ပံ ရန် နငှ်  

စစ်တပ်ကထိန််းချြုပ်ြထာ ်းပသာ  အင ်တာ နက်ဝန်ပ ဆာင်ြှုလုပ်ငန််းြျာ ်းနငှ်  လက်လှြ််းြ ရန် ြမြစြ်ပ န  

လုိအပ်သည်။ ဘူ်းပ လ်းရာြရံဆုင ်သည ် ကိစစရပ်တ စ်ခြှုာ အပ မခခစံာ်းပ သာ ကက်ုန်၊ ပလာ င်စာဆ ပ စျ်းြျာ ်းနှင်  

ပ င သာ ်းထုတယ် ူရာတ  င် ပ ပ်းရသည် ပ ကာ ်ြရငှ်ခြျာ ်း အလ န်အြင််း မြင် တ က်လာမခင််းပင် မြ စ်သ ည် ။115 

စစ်ကိုင််းတ ိုင််းပ ဒသကက ်းြှ သုပ တ သနပ ြ်းခ န််းပ မြဆုိခွဲ သူ တ စဦ် ်းက အြနှတ် ကယ ် အကူအည  လုိအပ်ပ န  

 
111 Ashley South “Making a Disaster Out of a Cyclone,” The World Today, July 2008. Available at https://openresearch-

repository.anu.edu.au/bitstream/1885/47277/4/'WorldToday'July2008.pdf “I want to Help My Own People – State 
Control and Civil Society in Burma after Cyclone Nargis,” Human Rights Watch, 28 April 2010. Available at 
https://www.hrw.org/report/2010/04/28/i-want-help-my-own-people/state-control-and-civil-society-burma-after-
cyclone 

112 Interview R1-03, R1-04, R1-09. “Annual Report on the Activities of the Ministry of Humanitarian Affairs and Disater 

Management of the National Unity Government,” NUG, 16 April 2022. Available at https://assets-
mohadm.nugmyanmar.org/images/2022/04/MOHADM-1-year-report-public-Eng_finale.pdf 

113 Interview R1-09 
114 Interview R1-02, R1-04, R1-06. 
115 Interview R1-04. “Junta Tanks Myanmar’s Economy,” Progressive Voice, 14 May 2021. Available at 

https://progressivevoicemyanmar.org/2021/05/14/the-junta-tanks-myanmars-economy/  

https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/47277/4/'WorldToday'July2008.pdf
https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/47277/4/'WorldToday'July2008.pdf
https://www.hrw.org/report/2010/04/28/i-want-help-my-own-people/state-control-and-civil-society-burma-after-cyclone
https://www.hrw.org/report/2010/04/28/i-want-help-my-own-people/state-control-and-civil-society-burma-after-cyclone
https://assets-mohadm.nugmyanmar.org/images/2022/04/MOHADM-1-year-report-public-Eng_finale.pdf
https://assets-mohadm.nugmyanmar.org/images/2022/04/MOHADM-1-year-report-public-Eng_finale.pdf
https://progressivevoicemyanmar.org/2021/05/14/the-junta-tanks-myanmars-economy/
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သူြျာ ်း၏ လက်ထွဲသုိ့် အကအူည ြျာ ်း ပ ဘ်းြသ ရန်ြခ ပ ရာကရ်ှိပ စရန်ြှာ နိငု်ငတံကာ၏ အကူအည မြင်  

အိနဒိယြတှ စ်ဆင်  အကူအည ြျာ ်းကို နယစ်ပ်မြတပ် ကျာ ်ပုိ့်ပဆာ င်ရန် လုိအပ်သည်ဟု ဆုိသည်။116 

အကယ ်၍ နယ ်စပ်မြတပ် ကျာ ်ပပ ်း အကူအည ြျာ ်းကို ပ ပ်းပုိ့်နိုင်ြည်ဆုိပေါက တ ိုင််းရင်သာ ်း ပ ဒသြျာ ်းနှင်  

နယ ်စပ်ပ ဒသြျာ ်းကိုပေါ ပ ကျာလ် န်၍ ပ ရာက်ရှိနိငု်လြ်ိ ြညဟ်ု ကရင်လူအခ င် အပ ရ်းအြ ွဲွေ့၏ ပရ ိုဂ္ရြ်ဒေါရိုကတ်ာ  

ပ နော်ထ်ူးထူ်း က ပမပာသည်။117 အကူအည ြျာ ်းကို နယစ်ပ်ြှမြတ ်ပကျာ်ပပ ်း ပုိ့်ပ ဆာ ငန်ိုငလ်ျှင် တ ိုင််းရင််းသာ ်း 

နယ ်စပ်ပ ဒသြျာ ်းအလ န်ရိှ တမခာ်းပ သာ  ပ ဒသြျာ ်းကိုပေါ တစ်ဆင် ခံ အကျြို်းသကပ် ရာကြ်ှု ရှိြည်မြစ်ရာ  မြနြ်ာ  

နိုင်ငတံ စဝ်န််းလုံ်းရှိ မပည်သူြျာ ်းအတ  က် အကျြို်းပ ကျ်းဇ်ူးြျာ ်းြည် မြစသ်ည်။ အကူအည ြျာ ်းကို မြနြ်ာ  

စစ်တပ်နငှ် အတ ူတက  ပ ပ်းပုိ့်ြည်ဆုိပေါက လုိအပ်သူြျာ ်းထံ ြပ ရာက် ရှနိိငု်ဘွဲ နယ ်စပ်ြှတ စ်ဆင်  ပ ပ်းပုိ့်ပ သာ  

အကူအည ြျာ ်းသည်သာ လျှင ် ပဋ ိပကခမြစ်ပ ာ်းသည်  ပ နရာပဒသြျာ ်းသုိ့်  ပအာင်မြငစ် ာ ပ ရာ က်ရိှသည်ြှာ  

သြုိင််းပ ကကာ င််းအရ ပတ  ွေ့ ရှရိသည်။ ပ ဒသခနံငှ်  နယ ်စပ်ရိှအြ ွဲွေ့အ စည််းြျာ ်းသည် ပ မြမပင်ရှိ လုိအပ်ချကြ်ျာ ်းကို 

မြည် ဆည််းရန ် ဆယ ်စုနစှ်ြျာ ်းစ ာပ သာ  အပတ  ွေ့အကကံြုြျာ်း၊ အချနိ်က သငက်ကာ ်းပ ပ်းသည်  ဗဟုသုတ ြျာ ်းနှင်  

က န်ရက်ြျာ ်း ရှိသည်။ အဆိုပေါအြ ွဲွေ့ြျာ်းနှင်  က န်ရကြ်ျာ ်းသည် ၎င ််းတ ို့်အကျြို်းမပြုပ နသည်  လူြှုအသုိင််း 

အဝိငု််းနှင် လည််း ခိငု်ြာပ သာ  ဆက်ဆံပ ရ်းရှိကကသည ်အတ  က် အကူအည ြျာ ်း ပ ပ်းပုိ့်မြန့််ပ ဝရာတ  င် ထိပ ရာ က်ြှု  

ရှိပ စရန ် ပဒသခလူံသာ ်းချင််းစာ နောပ ထာ က်ထာ ်းြှုဆုိင်ရာ လုပ်ပ ဆာ ငပ် နသူြျာ ်းကို အ ပထာ က်အ က ူ မပြုပ စြည ်

မြစသ်ည်။  

နယ ်စပ်မြတ ်ပကျာ်  လူသာ ်းချင််းစာနောပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကအူည ြျာ ်း ပုိ့်ပ ဆာင်ပ ရ်း လြ််းပ ကကာ င််းြျာ ်း  

ရာှ ပ ြ ရန ် တ ိကု်တ န််းပတ ာင််းဆုိချက်အမပင ် နိုငင်တံ ကာအလှှူရှင်ြျာ်းအပ နမြင်  ြိနှပ်ိြှုြျာ ်း ကကံြုပတ  ွေ့ပ နရသည်  

CDM ြျာ ်းနှင်  ၎င ််းတ ို့်၏ ြိသာ ်းစုြျာ ်းကို ကညူ နိုင်ရန် CDM ပကာ်ြတ  ြျာ ်းမြစပ် စ၊ ပ ဒသခ ံ လူသာ ်း ချင််း 

စာနောပ ထာက်ထာ ်းြှု အြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်းကိုမြစ်ပ စ တ ိကု်ရိုကအ်ကူအည ြျာ ်း ပ ပ်းအပရ်န ် လုိအပ်သညဟ် ု

သုပ တ သနပ ြ်းခ န််း ပ မြဆုိသူတ စဦ် ်းက အကကံမပြုသည်။118 UN OCHA နငှ်  အမခာ်းပ သာ  အလှှူရှင်ြျာ်းသည် 

၎င ််းတ ို့်၏ လူသာ ်းချင််းစာ နောပထာ က်ထာ ်းြှု အစ အစဥ ်ြျာ ်းတ  င် ပ ဒသခလူံသာ ်းချင််းစာ နော  ပ ထာက်ထာ ်းြှုအပ ရ်း  

လုပ်ပ ဆာ ငပ် နသူြျာ ်းနှင်  လူူ့အခ င် အပ ရ်းကာ က ယ ်ပ စာ င် ပရာှ က်သူြျာ ်းကို ပင ပ ကက်းအကူအည ြျာ ်း တ ိုကရ် ိကု်  

ပံ ပုိ်း လုပ်ပ ဆာ င်ရြည်မြစ်ပပ ်း ယ င််းအကအူည ြျြို်းကုိ အပရ်းပ ပေါ်၊ ပ ရတိနုှင်  ပ ရလတပ် မြရငှ််းချက်ြျာ ်းအတ  က် 

ပြာ ဏတ ို်းမြြှင် ရြည် မြစသ်ည်။119 

NUG အပ နမြင်  ၂၀၂၁  ခုနစှ် ဧပပ လြှ ၂၀၂၂ ခုနစှ် ဧပပ လအတ  င််း မြနြ်ာ နိုငင်ံတ စဝ်န််း 

လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကအူည ြျာ ်းအတ  က် အလှှူပ င  မြနြ်ာကျပ် ၂.၇၃ ဘ လျံ ( အပ ြရကိနပ်ဒေါ် 

လာ  ၁ .၄၅ သန််းခန့်)် ခန့်် ပအာ ငပ် အာ င်မြင်မြင ် အသုံ်းမပြုခွဲ သည်။ ထုိအထွဲြှ မြနြ်ာကျပ် ၄၁ ၂ သန််း န ်းပေါ်း  

( အပ ြရကိနပ် ဒေါ်လာ  ၂၁ ၈,၀၀၀) ခန့််ကို စစ်ကိုင််းတ ိုင််းပ ဒသကက ်းရှိ PDF ြျာ ်းထိန််းချြုပ်ထာ ်းသည်  နယပ် မြြျာ ်း 

 
116 Interview R1-02 
117 Webinar for “Denied and Deprived: Local Communities Confronting the Humanitarian Crisis and Protection Challenges 

in Southeast Burma,” Karen Human Rights Group, 8 June 2022. Available at https://khrg.org/2022/06/denied-and-
deprived-local-communities-confronting-humanitarian-crisis-and-protection and 
https://twitter.com/khrg/status/1534355190031077376/photo/1 

118 Interview R1-05 
119 UN OCHA “Humanitarian Response Plan 2022,” May 2022. Available at 

https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-response-plan-2022-january-2022 

https://khrg.org/2022/06/denied-and-deprived-local-communities-confronting-humanitarian-crisis-and-protection
https://khrg.org/2022/06/denied-and-deprived-local-communities-confronting-humanitarian-crisis-and-protection
https://twitter.com/khrg/status/1534355190031077376/photo/1
https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-response-plan-2022-january-2022
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အတ  င််း ပဒသခ ံ PDF ြျာ ်းနှင် ပူ်းပ ပေါင််းပ ဆာင်ရွကပ်ပ ်း ပ ဒသခအံြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်း၊ NUG ၏ ကက ်းကကပ်ြှု 

ပ အာက်ရိှပ သာ  ပဒသခမံပညသူ်ူ့အုပ်ချြုပ်ပ ရ်းယ နတရာ ်းြျာ ်း သုိ့်ြဟုတ ် စနစတ် ကျြ ွဲွေ့စ ည််းထာ ်းပ သာ လူထုအသုိင််း 

အဝိငု််း၏ အုပ်ချြုပပ် ရ်းအြ ွဲွေ့ ြျာ ်းနှင်  အရပ်သာ ်းြျာ ်းသုိ့် ကညူ ပ ထာက်ပံ ပပ်းခွဲ သည်။120 ြနတပ လ်းတ ိငု််းပဒသကက ်း 

အတ  က် မြနြ်ာ ကျပ်ပ င  ၈၁  သန််း ( အပ ြရကိန်ပဒေါ်လာ  ၄၄,၀၀၀) နှင်  ြပ က ်းတ ိုင််းပဒသကက ်းအတ  က် 

မြနြ်ာ ကျပ် ၁၁ ၄ သန််း ( အပြရကိန်ပဒေါ်လာ  ၆၂,၀၀၀ ခန့်)် ပ ပ်းပုိ့်ကူည ခွဲ သည်။121 

ပ ဒသခအံရပ်ဘက်လူထုအြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်းအပ နမြင် လည််း မြနြ်ာ နိုင်ငံအပူပုိင််းပဒသရှိ အကူအည  

လုိအပ်ပ နသူြျာ ်းကို ကူည ပံ ပုိ်းကကသည်။ ဥ ပြာ အပ နမြင် မပရလျှင် ထ က်ပမ ပ်းတ ိြ််းပ ရာှင်ပ နရပ သာ  LGBTQI+ 

နှင်  လူငယ ်ြျာ ်းကို LGBTQI+ က န်ရက်ြျာ ်းက ကညူ ပ ထာ က်ပံ ြှုြျာ ်း လုပ်နို င်ခွဲ ကကပ သာ ်လည််း အငတ် ာ နက် 

မြတပ် တာ က်ထာ ်းမခင််းပကကာင်  စိနပ် ခေါ်ြှုြျာ ်းနှင်  ရငဆုိ်င က်ကံြုပ တ  ွေ့ ကကရသည်။122 ထုိ့်အမပင် စစအ်ုပ်စု  

ြထိန််းချြုပ်နိငု်ပ သာ ပဒသြျာ ်းတ  င် မပည်သူြျာ ်းသည် အပ မခခလူံတ န််းစာ်း အုပ်ချြုပပ် ရ်း ယ နတရာ ်းြျာ ်းကိုလည််း 

ြ ွဲွေ့စည််းပပ ်း အကအူည နငှ်  လှှူဒေါန််းြှုြျာ ်းအတ  က်  က န်ရကတ် စ်ခကုို ြနတ်  ်းလုိကမ်ခင််း မြစသ်ည် ။123 

အကူအည ြျာ ်းပ ပ်းပ ဝရာတ  င ် စစ်အုပ်စုက နည််းြျြို်းစံုမြင်  လုိကလံ်ပ နေှာ င် ယ ှကပ် နပ သာ ်လည််း ပဒသခလူံထု  

အသုိင််းအဝိငု််းပ ရ်းရာလုပ်ပ ဆာ င်သြူျာ ်း၊ အရပ်ဘက်လူထုအြ ွဲွေ့အ စည််းြျာ ်းနှင် လူသာ ်းချင််းစာနောပ ထာ က်ထာ ်းြှု  

အြ ွဲွေ့အ စည််းတ ို့်၏ တ ံု့်မပနပ်ဆာ င် ရကွ်ြှုြျာ ်းက အကအူည ြျာ ်းကို အြနှတ် ကယ ် လုိအပ်ပ နသူြျာ ်းထံသုိ့်  

ပ သချာစ ာ  ပ ရာက်ရှပိ စရန ် ထိထိပ ရာကပ် ရာ က် လုပ်ပဆာ င်နိငု်ခွဲ ကကသည်။124 သုိ့်မြင်  ပ ဒသခြူံပ ဘာင်ြျာ်းကိ ု

အသုံ်းမပြုမခင််းနှင်  ပ ဒသခအံြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်း၏ ထိပ ရာကြ်ှုနှင်  ြ ွဲွေ့စည််းြှုကိ ု အသိအြှတ ်မပြုမခင််း တ ို့်အမပင်  

စစ်အုပ်စုြှတစ်ဆင်  အကအူည ြျာ ်း ပ ပ်းပုိ့်မြန့််ပ ဝြှုနှင်  ၎င ််းြှ  ြန်တ ်းထာ ်းပ သာ မပည်သူတ ို့်၏အတ ိဒုကခ 

တ ို့်အကကာ်း ဆကစ်ပ်ြှုကိ ု ဆင်မခင ်ြှတ ် သာ ်းပပ ်း အကူအည ြျာ ်းကို ပ ဒသခဦံ ်းပ ဆာ င်ြှု ဗဟိုမပြုပ ရ်း  အကူအည  

အမြစ ် လုပ်ပ ဆာင်ရန်အတ  က် အနှစ်သာ ရရှိပ သာ ကတ ိကဝတ ်မပြုြှုတစ်ရပ် ရှိရြည် မြစသ်ည် ။125 

ကုလသြဂ္ဂနှင်  နိငု်ငတံ ကာ လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာ ကထ်ာ ်းြှု အြ ွဲွေ့အ စည််းြျာ ်းသည် ၎င ််းတ ို့်၏ ပဒသခံ  

ဥ  ်းပ ဆာ င်ြှု ဗဟိုမပြုပ ရ်း စဥ််းစာ်းချက်ကုိ အနှစ်သာ ရရှိပသာ  လုပ်ပ ဆာ င်ချက်ြျာ ်းမြင်  ပ ကျာပ ထာ က်ပံ ပုိ်း 

ပ ြာပ် ဆာင်ရြည် မြစ်သည်။  

 

 

 

 
120 “Annual Report on the Activities of the Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management of the National Unity 

Government,” NUG, 16 April 2022. Available at https://assets-mohadm.nugmyanmar.org/images/2022/04/MOHADM-
1-year-report-public-Eng_finale.pdf 

121 Ibid. 
122 Interview R1-03 
123 Interview R1-06 
124 Interviews R1-01, R1-03, R1-06. 
125 Anne Decobert “The Struggle isn’t Over: Shifting Aid Paradigms and redefining ‘development’ in Eastern Myanmar,” 

World Development, Volume 127, March 2020. Available at https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104768 

https://assets-mohadm.nugmyanmar.org/images/2022/04/MOHADM-1-year-report-public-Eng_finale.pdf
https://assets-mohadm.nugmyanmar.org/images/2022/04/MOHADM-1-year-report-public-Eng_finale.pdf
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104768
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ကို သမဂ္ဂမ ှဖ မန မောနိိုင ငံ၏ အက ပ အတည ်းကိို  

အန ှ သောရရှရိှနိငှ ့်  ထိထိနရောက နရောက  တံိုုံ့ဖ ပန နဆောင ရ က ရန   

ပ က က က နနဖခင ်း 

ကုလသြဂ္ဂအပ ထ ပ ထ အတ  င််းပ ရ်းြှှူ်းချြုပ်၏ မြနြ်ာ နိုငင်ဆုိံင်ရာအထ်ူးသံတ ြန်ြျာ ်း ၊126 ကုလသြဂ္ဂ  

လုံပခြံုပ ရ်းပ ကာင်စ ၊127 ကုလသြဂ္ဂလူူ့အခ င် အပ ရ်းပ ကာ င်စ ၊128 ကုလသြဂ္ဂအပ ထ ပ ထ ည လာခံ129 အာ ်းလုံ်းတ ို့် 

အပ နမြင်  စစ်အုပ်စကုို လူသာ ်းချင််းစာနောပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကူအည ြျာ ်းအာ ်း အမြတ်ြထုတ ်ဘွဲ ထုိပ ဒသ  

ြျာ ်းတ  င ် ပ ပ်းပုိ့်မြန့််ပ ဝခ င် ပ ပ်းရန ် တ ိုကတ်  န််းလာ ခွဲ ကကပသာ ်လည််း စစ်အုပ်စုြှ လုိက်နောမခင််း ြရှိသည် တ ိုင်  

ပ နောက်ဆကတ်  ွဲအပ ရ်းယ ူြှုြျာ ်း ြရှြူိ်းပ သ်းပ ချ။130 ကုလသြဂ္ဂ၏ အြ ွဲွေ့အ စည််းြျာ ်းသည် မြနြ်ာ နိုငင်ံ  

အလယ ်ပုိင််းပ ဒသနှင်  တ မခာ ်းတ ိုင််းရင််းသာ ်းပဒသြျာ ်းသုိ့် လူသာ ်းချင််းစာ နောပ ထာ ကထ်ာ ်းြှု အကူအည ြျာ ်း 

ပ ပ်းပုိ့်ရာတ  င် ပ အ်းဂ္ျင် အမြစ်ပ သာ ်လည််းပ ကာ င်၊ ြိတ ်ြက်အမြစ်ပ သာ ်လည််းပ ကာ င််း လုပ်ပ ဆာ င်ရန် 

ပ တာ င််းဆုိချက်က စစအ်ုပ်စ၏ု အကကိြ်ကကိြ်မငင ််းပယ ်မခင််းကို ခံခွဲ ရသည်။131 

အထူ်းသမြင်  မြနြ်ာ စစ်အု ပ်စနုှင်  ၎င ််း၏ရကစ်က်ကကြ််းကကြုတ ်ပ သာ  ရာဇဝတ ်ြှုြျာ ်းကို ဆက်လက်၍  

ကျှူ်းလ န်နိုငပ် စရန ် လက်နက်ြျာ ်းနှင်  ပ င ပ ကက်းြျာ ်း ဆက်လက်ပံ ပုိ်းပ ထာက်ပံ ပပ်းပ နသည်  တရတု ်၊ ရ ုရှာ ်းနှင်  

အိနဒိယနိငု်ငတံ ို့်က စစ်အုပ်စအုပ ပေါ် ထိပ ရာ ကပ် သာ  အပ ရ်းယ ူြှုြျာ ်း လုပ်ပ ဆာင်ြည်  လုပ်ရပ်ြှန်သြျှ ကို  

ပိတ ်ဆုိ့်ပ နသည် အတ  က် ကလုသြဂ္ဂအြ ွဲွေ့ဝင ်နိငု်င ံြျာ ်းအပနမြင်  ထိပ ရာ ကပ် အာင် ြစ ြ််းပ ဆာင်နိုင်သကွဲ သုိ့်  

ကုလသြဂ္ဂလုံပခြံုပ ရ်းပ ကာ င်စ သည်လည််း နိုင်ငပံ ရ်းအရ အလုပ်ြတ  င်ဘွဲ မြစပ်နသည်။132 ထုိ့်အမပင် အရပ်ဘက် 

လူထုအြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်းြှ ကုလသြဂ္ဂကို အငတ် ိုကအ်ာ ်းတ ိုက ် ပတ ာင််းဆုိထာ ်းပ သာ  စစ်အုပ်စုအပ ပေါ်  ကြ္ာလံု်း 

ဆုိင်ရာ လက်နကခ်ွဲယ ြ််းတငပုိ့််ပ ရာင််းချြှု တ ာ ်းမြစပိ်တ ်ဆုိ့်ရန၊် ပစ်ြှတ ်ထာ ်းအပ ရ်းယ ူပိတ ်ဆုိ့် ြှုြျာ ်း လုပ်ပ ဆာ င် 

ရန၊် နှင်  မြနြ်ာ နိုငင်ံ၏အပ မခအပ နကို နိငု်ငတံ ကာ ရာဇဝတ ်ခံုရံု်း (International Criminal Court - ICC) သုိ့် 

 
126 “Note to Correspondents: Statement by the Secretary General’s Special Envoy on Myanmar Regarding the ASEAN 

Humanitarian Consultations,” UN Secretary-General, 3 May 2022. Available at 
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2022-05-03/note-correspondents-statement-the-
secretary-general%E2%80%99s-special-envoy-myanmar-regarding-the-asean-humanitarian-
consultations#:~:text=The%20United%20Nations%20Secretary%2DGeneral's,local%20humanitarian%20networks%20to
%20effectively 

127 “Security Council Press Statement on Myanmar,” Press Release, 10 November 2021. Available at 
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လွှွဲပမ ပာင််းပ ပ်းရန ် သုိ့်ြဟတု ် ယ ာယ  အထူ်းခံရု ံု်းတ စခ်ု ြ ွဲွေ့စည််းတည်ပ ထာ င်ရန် စသည်  ပတ ာင််းဆုိချက်ြျာ ်း 

သည်လည််း ယပ န့်ထိတ ိငု် အထပ မြာ က်လာ မခင််း ြရှိပသ်းပ ပ။ ကုလသြဂ္ဂနှင်  နိုငင်ံတကာ အသုိင််းအဝိငု််း 

ြျာ ်းသည် မြနြ်ာ နိုငင်ံ၏ ဘက်စံပု သာ အကျပ်အတည််းကို ပ မြရှင််းရနအ်တ  က် ြည်သည် အပ မြြှ ရာှပ ပ်းနိုင်စ ြ််း  

ြရှိပ သာ  အာ ဆ ယ ံထံသုိ့်သာ  တ ာ ဝနလ်ွှွဲချပ ပ်းပနသည်။  

မြနြ်ာ နိုငင်ံအပ မခစိုက်၊ ပ ဒသတ  င််းနငှ်  နိုင်ငတံ ကာ  အရပ်ဘက်လူထုအြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်းက အကကိြ်ကကိြ်  

ပ တာ င််းဆုိပ နသည် ကကာ ်းြှာပင် မြနြ်ာ နိငု်ငအံတ  င််းနှင်  ပဒသတ  င််း၌ လုပ်ငန််းလည်ပတပ် နပ သာ  ကုလသြဂ္ဂ  

အြ ွဲွေ့ြျာ်းသည် မြနြ်ာ မပညသူ်ြျာ ်း ကကံြုပတ  ွေ့ပ နရပ သာ အကျပ်အတည််း ြျာ ်းကို တ ံု့်မပနရ်န ် ပနှ်းပ က ်းပပ ်း 

လုံပလာက်ထိပ ရာက်ြှု ြရှိမခင််း သုိ့်ြဟုတ ် အကအူည ြျာ ်းပ ပ်းပ ဝပ ရ်းတ  င် စစ်အုပ်စုနငှ်   နော်းလည်ြှု  စာချွန်လွှာ 

(MoU) ပ ရ်းထုိ်းမခင််းမြင်  စစ်အုပ်စု၏ ရာဇဝတက်ျှူ်းလ န်ြှုြျာ ်းတ  င ် ကကံရာ ပေါ မြစလ်ာ နိုင်ြည  ် အနတရာ ယ ်  

ရှိပ နသည်။133 ကုလသြဂ္ဂသည် မြနြ်ာ နိငု်င ံ၏ အကျပ်အတည််းြျာ ်းကို ကိငု်တ  ယပ်မြရှင််းရန် ချတိ ်ဆက်  

ညြှိနိှုင််းပ ဆာ င်ရကွ်ပ သာ  သုိ့်ြဟုတ ် အလုံ်းစံပုခံြုငံပု သာ  ချဥ််းကပ်ြှုြျြို်း ြရှိပ ပ။ ၎င ််း၏ အကန့််အသတ ်ရိှသည်  

လုပ်ပ ဆာ ငခ်ျက်ြျာ ်းက ကလုသြဂ္ဂ၏ အမြင ်ဆုံ်းပ ခေါင််းပဆာ င်ြှုအလွှာ ၌ အဆ အပငေါ်ြတ ည်  အချတိ ် အဆက် 

ြရှိ အပိုင််းပုိင််းအစစ မြစပ် နသည်  အပ နအထာ ်းကိ ု ထငဟ်ပမ်ပသပ နသည်။ ဥ ပြာ ဆုိရပသာ် မြနြ်ာ နိုင် ငံ၏ 

အပြွဲတ ြ််း ကုလသြဂ္ဂဌာ ပ နညြှိနိှုင််းပ ရ်းြှှူ်းတ စဦ် ်း ြထာ ်းရှိနိငု်သည်ြှာ အတန်ကကာပပ မြစ်ပပ ်း ယ ခုကာ လကွဲ သုိ့် 

ကပ်ဆုိကပ် နသည ် အခေါြျြို်း၌ပင် အဆုိပေါပ နရာ သည် လပ ပေါင််းြျာ ်းစ ာ လစ်လပ်ပနဆွဲ  မြစသ်ည်။134 

ပဋ ိပကခနှင်  ပ နရပ်စ န့််ခ ာ ထ က်ပ မပ်းတ ိြ််းပ ရာှင် ရြှုြျာ ်း ဆယ ်စုနစှပ် လ်းခုပကျာ်ကကာ မြစပ် ာ်းခွဲ သည ်  

အပတ ာအတ  င််း၌ နိငု်ငတံ ကာ လူသာ ်းချင််းစာ နောပ ထာကထ်ာ ်းြှု အြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်းနငှ်  ကုလသြဂ္ဂ အြ ွဲွေ့အစည််း  

ြျာ ်းသည် ပ ခတ ်အဆက်ဆက်တက်လာ သည်  စစအ်ာဏာ ရငှ်ြျာ်းနငှ်  ပူ်းပ ပေါင််းလုပ်ပ ဆာင်ပ နသည်သာ ြက 

စစ်အုပ်စုြှ နိုငင်ပံ ရ်းနှင် စစ်ပ ရ်းတ  င် အသာ စ ်းရရနအ်တ  က် အကူအည ြျာ ်းကို လက်နကသ်ြ ယ ် 

အသုံ်းချပ နသည် တ ိငု် ပူ်းပ ပေါင််းလုပ်ပ ဆာင်ြှုကုိ ပ မပာင််းလွဲစဥ ််းစာ်းမခင််း ြရှိပ သ်းပ ချ။ အဆိုပေါအြ ွဲွေ့အ စည််း  

ြျာ ်းသည် မြနြ်ာ နိငု်ငတံ  င် လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကူအည ပ ပ်းပ ဝြှု နငှ်  ပူ်းပ ပေါင််းပ ဆာင်ရွကြ်ှု 

ြျာ ်းကို ပုံစြံပ မပာင််းဘွဲ ဆက်လက်ကျင် သုံ်း လုပ်ပ ဆာင်ပ နသမြင်  ၎င််းတို့်၏ လုပ်ငန််းလည်ပတ ်ြှုြျာ ်းတ  င်  

စစ်တပ်၏ အခ င ပ် ကာ င််းယ ူမခင််းကို ခပံ နရသည် အမပင် မြနြ်ာ မပည်သူြျာ ်းအတ  က် မပနလ်ည်မပြုမပင်၍  

ြရနိုင်ပတ ာ  သည်  ထိခိုက်နစ်နောြှုြျာ ်းကို မြစပ် ပေါ်ပစသည်။ ယ င််းကျရ ံှု်းြှုကိ ု ရ ိုဟင်ဂ္ ျာ ြျာ ်း လူြျြို်းတံု်း 

သတ ်မြတ ်ခရံသည် ကာ လက သိသာ ထင်ရှာ်းစ ာ  သက်ပ သခံခွဲ ပပ မြစ်ပပ ်း ထုိအပ မခအပ နကို အြှ အခိကုင််းပ သာ  

ကုလသြဂ္ဂက လုပ်ပုိင်ခ င် အာဏာ ပ ပ်းထာ ်းသည်  Rosenthal အစ ရင်ခစံာ တ  င် ကုလသြဂ္ဂ၏ ၂၀၁ ၀ မပည ်နှစ်ြှ 

၂၀၁ ၈ ခုနစှ်အထိ မြနြ်ာ နိငုင်ံနှင ်  ပူ်းပ ပေါင််းညြှိနိှုင််းပ ဆာင်ရကွ်ြှုသည် “စနစပုိ်င််းဆုိင်ရာ ကျရ ံှု်းြှု”  နှင်  “အလုပ်  
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ြမြစပ် သာ ” ကစိစမြစ်သညဟ်ု ဆုိထာ ်းသည် အမပင် ကုလသြဂ္ဂ အြ ွဲွေ့အ စည််းြျာ ်းသည် ထုိစဥ ်  အချနိ်အခေါက NLD 

အစို်းရနငှ်  ြထိပတ  ွေ့နိငု်၊ ရခုိင်မပည်နယ ်သုိ့် ြသ ာ်းပ ရာ ကန်ိုင်ပတ ာ  ြည်စို်းပ သာပ ကကာ င်  ရ ိုဟငဂ်္ျာ ြျာ ်းအပ ပေါ် 

ကျှူ်းလ န်ပနဆွဲမြစ်သည ် ရကစ်က်ကကြ််းကကြုတ ်ြှုြျာ ်းနငှ်  ပတ ်သက်၍ နှုတ်ဆတိပ် နခွဲ သည်ဟုလည််း ပ ြာ ်မပထာ ်း  

သည်။135 

ကုလသြဂ္ဂ၏ ကျရ ံှု်းြှုြျာ ်းသည် မြနြ်ာ နိုငင်ံ၏ လက်ရိှအကျပ်အတည််းြျာ ်း မြစလ်ာ ပ စသည်  

အဓိကအပ ကကာ င််းရင််းြျာ ်းထွဲြှ  တ စ်ခလုည််းမြစသ်ည်။ ယပ န့်ထိတ ိငု် ထုိအြှာ ်းြျာ ်းကို ကုလသ ြဂ္ဂက  

ကိုငတ်  ယပ် မြရှင််းမခင််း ြရှပိ သ်းသည် အမပင် ကုလသြဂ္ဂအပ နမြင်  ယ ခငအ်ြာှ ်းြျာ ်း ထပ်ြမြစပ် စရန ်

သိထာ ်းပပ ်းပ သာ  မပဿနော ကစိစရပ်ြျာ ်းကို ပမြရှင််းရြည် အစာ်း ထုိကစိစရပ်ြျာ ်းသည် ြျာပ အာက်သုိ့် ထုိ်းထည်  

ြုံ်းအုပ်မခင််း ခံထာ ်းရသည်။136 ဥ ပြာ အမြစဆုိ်ရလျှင် မြန်ြာ နိုငင်ံတ  င် မြနြ်ာ နိငု်င၏ံ ကုလသြဂ္ဂဌာ ပ န  

ညြှိနိှုင််းပ ရ်းြှှူ်း ြရှိသည်ြှာ စဥ ်ဆကမ်ြစပ်နပ သာ ်လည််း Rosenthal အစ ရငခ်ံစာနှင်  ပတ ်သက်ပပ ်း  

ြကကာပ သ်းြ က ထုတ ်မပနပ်သာ  ကုလသြဂ္ဂအပ ထ ပ ထ အတ  င််းပ ရ်းြှှူ်းချြုပ်၏ ပနောကဆ်က်တ ွဲ အစ ရင်ခံစာ တ  င ်

“စ ြ််းပ ဆာ ငရ်ညမ်ြြှင် တင်ထာ်းသည်  အြှ အခိကုင််းပ သာ  ညြှိနိှုင််းပ ရ်းကိုယစ်ာ်းလှယ ်တစ်ဦ ်း၏ ပခေါင််းပ ဆာ င်ြှု  

ပ အာက်ြှ ကုလသြဂ္ဂြျြို်းဆက်သစ် Country Team ြျာ ်း” ဟု သံပ ကာ င််းဟစ် ပ ြာမ်ပထာ ်းသည်။137 

 

 

 

 

 

 

 
135 Ibid. 
136 “UN Secretary-General’s New Report Whitewashes the UN’s Historic Failures in Myanmar,” Progressive Voice and the 

Asian Forum for Human Rights and Development (Forum Asia), 18 March 2022. Available at 
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/03/18/un-secretary-generals-new-report-whitewashes-the-uns-historical-
failures-in-myanmar/  

137 Ibid. 

https://progressivevoicemyanmar.org/2022/03/18/un-secretary-generals-new-report-whitewashes-the-uns-historical-failures-in-myanmar/
https://progressivevoicemyanmar.org/2022/03/18/un-secretary-generals-new-report-whitewashes-the-uns-historical-failures-in-myanmar/
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အောဆ ယံနှင ့် AHA  င တော 

၂၀၂၁  ခုနစှ် ဧပပ လ  ၂၄ ရကပ် န့် အာ ဆ ယပံ ခေါင််းပ ဆာ င်ြျာ်း အစည််းအပ ဝ်းတ  င် ချြှတ ်ခွဲ သည်  

မြနြ်ာ နိုငင်ံဆိငု်ရာ  ဘုံသပဘာ တညူ ချကင်ေါ်းရပ်ကိ ု အာဆ ယ ံက မြနြ်ာ  အကျပ်အတည််း ပ မြရှင််းပရ်းအတ  က်  

အပ မြတ စ်ခအုမြစ ် အဆိုမပြုခွဲ သည်။138 အဓိက ပေါဝင်သင် ပေါဝင်ထုိကသူ်ြျာ ်းကို ြယ ်ကကဥ ်ထာ ်းပပ ်း မြနြ်ာ  

မ ပည်သူြျာ ်း၏ ဒ ြိကုပ ရစ အပ ရ်း ဆနဒြျာ ်းကို လုံ်းဝအပ လ်းြထာ ်းသည်  အချက်ြျာ ်းကိုကကည် လျှင် 

ဘုံသပ ဘာတ ူည ချက် ဟပု ခေါ်ဆုိမခင််းြှာ ြှာ ်းယ  င််းပ နသည်။ ြည်သုိ့်ပင်ဆိပု စကာ ြူ ထုိ “ဘုံသပ ဘာတ ူည ချက်” 

တ  င် အကကြ််းြက်ြှုြျာ ်း ရပ်တ န့််ပ ရ်း၊ ပဋ ိပကခမြစ်ပ ာ ်းပ နပ သာ  အုပ်စုြျာ ်းအကကာ ်း အမပန်အလှန်ပဆ ်း ပ န ်းပ ရ်း၊ 

အာ ဆ ယ ံအထူ်းသံတ ြနတ် စဦ် ်း၏ ပ စ စပ်ပ ဆာင်ရွကြ်ှုြှတ စ်ဆင်  ညြှိနိှုင််းပ ဆ ်းပ န ်းပ ရ်း၊ အာ ဆ ယ ံ

အထူ်းသံတ ြန် မြနြ်ာ နိုငင်သုိံ့် သ ာ်းပ ရာ က်ပပ ်း သက်ဆုိင်သြူျာ ်းအာ ်းလုံ်းနငှ် ပတ  ွေ့ဆံပုရ်း၊ နှင်  အပ ရ်းကက ်းသည်  

အချက်ြှာ လူသာ ်းချင််းစာနောပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကအူည ြျာ ်းကို အာ ဆ ယ ံြှတ စဆ်င်  ပ ပ်း ပုိ့်ရနတ် ို့်ကို  

ပ တာ င််းဆုိထာ ်းသည်။139 စစအ်ပ်ုစုပခေါင််းပ ဆာင် ြင််းပ အာ ငလိ်ှုင်သည် ဤဘုံသပ ဘာတညူ ချကပ်ေါ အချက်  

ြျာ ်းကို ပ လ်းစာ်းလုိကန်ော ပ ဆာ င်ရွကရ်န ် ရည်ရွယ ်ချက ် အလျဥ ််းြရှိသကွဲ သုိ့် ထုိသပ ဘာတ ူည ချက်၏ စာ ြျာ ်း  

ြင်ြပ မခာ က်ြ ြှာပင် “တိငု််းမပည်တညပ်င ိြ်ပ အာင် လုပ်ပပ ်းြှ” ၎င ််းသပ ဘာတ ူ ည ပပ ်းခွဲ ပ သာ  ဤအဆိုမပြု  

ချက်ြျာ ်းကို စဥ ်စာ ်းြည်ဟပူ သာ  ပ ထ ်းပပ ်းသာ ်းတပံတ  ်း မပနပ်ြြိုသည်  လုပ်ရပ်က ပ ြာ ်မပပ နသည်။140 

ြင််းပ အာ င်လိှုင်ြှ ထုိသပ ဘာ တညူ ချကြ်ျာ ်းအာ ်း ပ မပာ ငပ် မပာင်တင််းတင််း ြျက်က ယ ်မပြုကာ  ဆုိ်းဝေါ်းသည်  

ရကစ်က်ကကြ််းကကြုတ ်ြှုြျာ ်းကိ ု နိုင်ငတံ စဝ်န််း ဆက်လက်ကျှူ်းလ န်ပနြှုနငှ်  ဘုံသပ ဘာတ ူည ချက်ငေါ်းရပ်  

ထ က်ပပ ်းပ နောက်ပုိင််း စစ်အုပ်စု၏ အကကြ််းြက်ြှုြျာ ်း အရှိန်မြင် တက်လာ ြှုက ထုိသပ ဘာတ ူည ချက်အပ ပေါ် 

ထာ ်းရှိပ သာ  ၎င ််းတ ို့်၏သပ ဘာ က ြပ မပာ င််းလွဲဘွဲ ရှပိ နပကကာ င််း ပတ  ွေ့ရသည်။    

အာ ဆ ယ ံအပ နမြင်  စစ်အုပ်စုြှ ဘုံသပ ဘာ တညူ ချကင်ေါ်းရပ်ကိ ု ြလုိကန်ောပ နသည် အပ ပေါ် ထိထိ  

ပ ရာကပ် ရာ က် တ ံု့်မပနန်ိငု်မခင ််း ြရှိပ နပ သာ ်မငာ ်း နိငု်ငတံ ကာအသုိင််းအဝိငု််းသည် မြနြ်ာနိငု်င ံ၏ အကျပ်အတ ည််း  

အတ  က် အဓိပပာ ယ ်ရိှပ သာ အပ မြရှာပ ြ ပ ရ်း နည််းလြ််းြျာ ်းကို ရပ်တ န့််ကာ အာ ဆ ယ ံလက်ထွဲသုိ့်သာ  

ဆက်လက်တ န််းပုိ့်ပ နသည်။ ပုိ၍ဆုိ်းသည်ြှာ အာ ဆ ယ ံသည် စစ်အုပ်စကုို ပဒသတ  င််းအစည််းအပ ဝ်း ြျာ ်းသုိ့်  

တ ကပ် ရာက်ခ င် မပြုမခင််းနငှ်  အာ ဆ ယ ံသာ ြက ပ ဆ ်းပ န ်းပ ြာ ် ြိတ ်ြက်နိငုင်ံြျာ်း141 ပေါ ဝင်သည်  စစ်ဘက် 

ဆက်ဆံပ ရ်းြျာ ်းတ  င် ဆကလ်က်ပေါဝင်ပ စမခင််းသည် စစအ်ုပ်စု၏ ရကစ်ကက်ကြ််းကကြုတ ်ပ သာ  ရာဇဝတ်ြှု 

ြျာ ်းတ  င် ကကံရာ ပေါ မြစသ် ာ်းနိုင်ြည်  အနတရာ ယ ်သုိ့် ကျပရာက်ပနသည်။ အာ ဆ ယ ံသည် ပ မြရှင််းချက်ြျာ ်း  

ပ ြာ ်ထုတ ်ရြည် အစာ်း စစအ်ုပ်စု၏ အကကြ််းြက်ြှုြျာ ်းကို ရပ်တ န့််ရနအ်တ  က် နိုငင်ံတကာအ သုိင််းအဝုိင််းြှ 

 
138 Five-Point Consensus, ASEAN Leaders’ Meeting. 24 April, 2021. Available at https://asean.org/wp-

content/uploads/Chairmans-Statement-on-ALM-Five-Point-Consensus-24-April-2021-FINAL-a-1.pdf 
139 Ibid. 
140 Bhavan Jaipragas ”Myanmar’s Junta to Consider ASEAN’s Five-Point Consensus After ‘Stabilising’ the Country,” The 

South China Morning Post, 27 April 2021. Available at https://www.scmp.com/week-
asia/politics/article/3131248/myanmars-junta-consider-aseans-five-point-consensus-after 

141 “ASEAN's complicity in the Myanmar military's atrocity crimes,” Justice For Myanmar, 10 May 2022. Available at 

https://www.justiceformyanmar.org/stories/aseans-complicity-in-the-myanmar-militarys-atrocity-crimes 

https://asean.org/wp-content/uploads/Chairmans-Statement-on-ALM-Five-Point-Consensus-24-April-2021-FINAL-a-1.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/Chairmans-Statement-on-ALM-Five-Point-Consensus-24-April-2021-FINAL-a-1.pdf
https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3131248/myanmars-junta-consider-aseans-five-point-consensus-after
https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3131248/myanmars-junta-consider-aseans-five-point-consensus-after
https://www.justiceformyanmar.org/stories/aseans-complicity-in-the-myanmar-militarys-atrocity-crimes
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ထိပ ရာကပ် သာ  ပမခလှြ််းြျာ ်းလုပ်ပ ဆာင်၍ ြရပစရန ် တ ာ ်းဆ ်းပိတ ်ပင်  ပ နပ သာ ပ ကကာင်  စစ်အုပ်စုကို 

ပုိြုိအတင ် ရွဲပ စသည်။ အာဆ ယ ံ၏ ဘုံသပ ဘာတ ူည ချက် ငေါ်းရပ်သည် တ စန်ှစ်ပကျာ် ကကာ ပပ ်းသည် တ ိုင ်

ြည်သည်  ရလဒ်ြျှ ထ ကပ်ပေါ်ရှိလာ မခင််းြရှိသည် အမပင် လက်ရိှမြန်ြာ နိုငင်ံ၏ ပ မြမပင်အပ မခအပ နနငှ် လည််း  

ကိုက်ည ြှုြရှပိ တာ  သည် အတ  က် အရပ်ဘက်လူထုအြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်းက ဤသပ ဘာတ ူည ချက်အာ်း ပ ကျာ်လ န်၍ 

လုပ်ပ ဆာ ငရ်န ်အာဆ ယ ံကိ ုအကကိြ်ကကိြ် ပ တာ င််းဆုိထာ ်း ပပ ်း မြစသ်ည်။142  

ဘုံသပ ဘာတ ူည ချက်ငေါ်းရပ်နငှ် စပလ်ျဥ ််းပ သာ  အာ ဆ ယ၏ံကတ ိကဝတ ်ြှာ အာ ဆ ယ ံ၏ သဘာ ဝ 

ပ ဘ်းအနတရာယ ်နငှ်  လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာ က်ထာ ်းြှုဆုိငရ်ာ ယ နတရာ ်းမြစသ်ည်  AHA စငတ် ာ ြှတ စ်ဆင်  

အကူအည ြျာ ်းပ ပ်းပ ရ်းပင်  မြစ်သည။် သုိ့်ပ သာ ် AHA စငတ် ာ သည် နှစ်ပပေါင််း ၇၀ ပကျာ် ပျံွေ့နှံ့်မြစပ် ာ ်းပ နပ သာ  

ဘက်စံအုကျပ်အတည််းြျာ ်းအပ ပေါ် တ ံု့်မပနပ်ရ်းအတ  က် တ ညပ် ထာင်ခွဲ မခင််းြဟုတ ်ဘွဲ သဘာ ဝကပ်ပ ဘ်းြျာ ်းကို  

တ ံု့်မပနသ်ည်  လုပ်ငန််းြျာ ်း လုပ်ပ ဆာင်ရန်အတ  က် ြ ွဲွေ့စည််းထာ ်းပ သာယ နတရာ ်းသာ  မြစသ်ည်။143 AHA စင်တာ ၏  

လုပ်ငန််းပဆာငတ် ာ သည် လူသာ ်းြှြန်တ ်းထာ ်းသည်  အကျပ်အတ ည််းြျာ ်းကို ကိုငတ်  ယပ် မြရှင််းရန်အတ  က ်

ြဟုတ ်ဘွဲ သဘာ ဝပ ဘ်းအနတရာယ ် ဆုိင်ရာ အကျပ်အတ ည််းြျာ ်းကို ပ မြရှင််းရနအ်တ  ကသ်ာ  မြစသ်ည်ဟု AHA 

စင်တာ ၏ အြှုပ ဆာင် ဒေါရ ိကု်တာပဟာင််း Adelina Kamal က ရငှ််းရှင််းလင််းလင််း ပ မပာကကာ်းထာ ်းပပ ်း 

မြစသ်ည်။144 Kamal ၏ အကကံမပြုချက်ြှာ အကူအည ြျာ ်း ပံ ပုိ်းကူည ပရ်းကိစစ အပေါအဝင် ဆုံ်းမြတ်ချက်ချသည်  

အဆင် တ ိုင််းနှင်  လုပ်ငန််းစဥ်ြျာ ်း အာ ်းလုံ်းတ  င် စစ်အုပ်စကုိ ု ပေါဝင်ခ င် ြမပြုရန် မြစသ်ည်။145 ပခံြုငံု၍ပ မပာ ရလျှင်  

ပ န ဦ ်းပတ ာ ်လှနပ် ရ်းနှင်  ပ သ ်းစည််းည ည တ ်စ ာ  ရပ်တ ည်မခင််း၊ လူအခ င် အပ ရ်း၊ နှင်  “ြ ည်သူြျှ ထိခိုက်နစ်နောြှု 

ြရှိပ စရ” ြူ တ ို့်ကို အဓကိလြ််းညွှန်ြူြျာ ်းအမြစ ် ဗဟိုချက်ထာ ်းပ သာ  ချဥ ််းကပ်ြှုြျြို်းကို တ ိကု်တ န််းမြြှင် တ င်  

ရြည် မြစ်သည်။ 

ဆန့််ကျင်စ ာ ပင် AHA စငတ်ာ သည် လူသာ ်းချင််းစာ နောပထာ က်ထာ ်းြှု အကူအည ြျာ ်း ပ ပ်းပ ဝရာတ  င် 

စစ်အုပ်စု၏ အခန််းကဏ္ဍကိ ု ပုိ၍ပင် တ ို်းချွဲွေ့ပ ပ်းပ နသည်။ AHA စင်တာ ၏ လုပ်ငန််းလည်ပတ ်ြှုဆုိင်ရာ 

လုပ်ထုံ်းလုပ်နည််းြျာ ်းအရ လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကူအည ြျာ ်းကို လက်ခရံယူသည်  နိုငင်ံသည ်

အုပ်ချြုပ်ပ ရ်းဘုတ ်အြ ွဲွေ့ဝင် နိငု်ငတံ စ်ခမုြစသ်ည် အာ်းပ လျာစ် ာ “အကအူည နှင် ဆုိငပ် သာ တ စ်စံလုံု်းညွှန်ကကာ်းြှု၊ 

ထိန််းချြုပ်ြှု၊ ညြှိနိှုင််းပ ဆာ င်ရကွ်ြှုနှင်  စ ြံခန့််ခ ွဲြှု တ ို့်ကို ကျင် သုံ်း” နိုင်သည်။146 စစ်အုပ်စုသည် တ ရာ်းဝင်ြှု  

ြရှိသကွဲ သုိ့် နိုငင်ံကိုလည််း အုပ်ချြုပ်နိငုမ်ခင််းြရှပိ သာ ်မငာ ်း ၎င ််းထိန််းချြုပ်ထာ ်းသည  ် လူြှုြူလုံပရ်း၊ ကယ ်  

ဆယ ်ပ ရ်းနငှ်  မပနလ်ညပ် နရာချထာ ်းပ ရ်းဝနက်က ်းဌာ နက AHA စင်တ ာ ၏ အပ်ုချြုပ်ပ ရ်း ဘုတအ်ြ ွဲွေ့တ  င ်

 
142 “Myanmar: ASEAN must move beyond consensus to facilitate cross-border aid,” Progressive Voice, Forum Asia and 

CIVICUS, 6 May 2022. Available at https://progressivevoicemyanmar.org/2022/05/06/myanmar-asean-must-move-
beyond-consensus-to-facilitate-cross-border-humanitarian-aid/ 

143 ‘Great Expectations: Analysis of ASEAN Humanitarian Response to Myanmar Crisis,’ Progressive Voice and Forum Asia, 

28 July 2021. Available at https://progressivevoicemyanmar.org/2021/08/04/great-expectations-analysis-of-the-asean-
coordinating-center-for-humanitarian-assistance-on-disaster-management/ 

144 “An ASEAN-led Inconvenient Approach to Myanmar Crisis,” Jakarta Post, 23 October 2021. Available at 

https://www.thejakartapost.com/paper/2021/10/22/an-asean-led-inconvenient-approach-to-myanmar-crisis.html  
145 Ibid. 
146 “Standard Operating Procedure For Regional Standby Arrangements And Coordination Of Joint Disaster Relief And 

Emergency Response Operations (SASOP)” ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster 
management, April 2018. Available https://ahacentre.org/wp-content/uploads/SASOP/2.-SASOP-Revision-V2.0-
April2018.pdf 
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ပေါဝင်ပ နမခင််းပ ကကာင်  ၎င််းသည် အကအူည ြျာ ်းကိ ု ြည်သည ပ် နရာသုိ့် ပ ပ်းပုိ့်ြည်၊ ြပ ပ်းပုိ့်ြည်ကို  

ဆုံ်းမြတ်နိုင်စ ြ််း ရှိပနသည်။147 ကနဦ ်းတ  င် ပ ြလ ၆ ရကပ် န့်၌ မပြုလုပ်ခွဲ သည်  မြနြ်ာ နိုင်ငအံတ  က် အာ ဆ ယ ံ  

လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကူအည ြျာ ်းဆုိင်ရာ ပဆ ်းပ န ်းညြှိနိှုင််း ပ ွဲ၏ ရလဒအ်ပနမြင်  UN OCHA နှင်  

AHA စငတ်ာ တ ို့်သည် လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကူအည ြျာ ်းအတ  က် လုိအပ်ချကြ်ျာ ်းကို 

အကွဲမြတ ်ဆန််းစစ်ရန်နငှ်  ပုိ့်ပဆာ င်ြည် အစ အစဥ ်ြျာ ်းကို ချြှတ ်ရန် မပင်ဆငပ် နခွဲ သည်။148 ပ ဆ ်းပ န ်းညြှိနိှုင််းပ ွဲြှ  

သပ ဘာတ ူည ချက်ြျာ ်းကို အပ ကာ ငအ်ထညပ် ြာ ်ရာ တ  င ် UN OCHA နငှ်  အမခာ ်းပ သာ  ကုလသြဂ္ဂ  

ပ အဂ္ျင်စ ြျာ ်း၏ အခန််းကဏ္ဍြျာ ်း ြည်သုိ့်ရှိပ ကကာ င််း ြရငှ််းလင််းပ နသည် တစ်ချနိတ်ည််းတ  င် NUG နငှ်  ERO 

ြျာ ်း၏ ပ မပာကကာ်းချကြ်ျာ ်းအရ သိရသည်ြှာ ထုိအကွဲမြတ ်ဆန််းစစ်ချက်တ င် ပေါဝင်ရြည်  အဓိက  အစုအြ ွဲွေ့  

ြျာ ်းကို ချန်လှပ်ထာ ်းပပ ်း အရပ်ဘက်လူထုအြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်း နှင် လည််း ပ ဆ ်းပ န ်းညြှနိိှုင််းမခင််း ြရှပိ ပ။149 

ထုိအကွဲမြတ် ဆန််းစစ်ချက၏် ပနော က်ဆုံ်းအပ မခအပ န ကိုြူ ြသိရပ သ်းပ ပ။ 
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နသ ်း ည ်းည ည တ နသော ခ ဥ ်းကပ မှု 

အမပည်မပည်ဆုိင်ရာကကကပ် မခန အသင််း/လမခြ််းန အြ ွဲွေ့ (International Committee for the Red 

Cross/ Red Crescent - ICRC) ၏ သတ ်ြှတ ်ချကအ်ရ လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာ ကထ်ာ ်းြှု အကူအည ၏ 

ရည်ရွယ ်ချက်ြျာ ်းြှာ အသက်ြျာ ်းကို ကယတ် င်ရန၊် ဒုကခခံစာ်းပ နရသည်ြျာ ်းကို သက်သာ ပစရန၊် နငှ်  

ပ ဘ်းဒုကခသင် မပည်သူြျာ ်း၏ ဂ္ုဏ်သိကခာကို ကာ က ယ ်ပ ပ်းရန ် တ ို့်မြစ် ပပ ်း ၎င််းတ ို့်သည် လူသာ ်းဆန်ြှု၊ 

ဘက်ြလုိကြ်ှု၊ ကကာ ်းပ နအမြစ်ရပ်တ ည်ြှု၊ နငှ်  အြှ အခိကုင််းြှု ဟူပ သာ  ြူပ လ်းချက်အပ ပေါ်တ င် အပမခခံမခင််း 

မြစသ်ည်။ သုိ့်ရာတ  င် မြနြ်ာ နိုငင်ံ၏ အခင််းအကျင ််း၌ နိုင်ငတံ ကာ  အကူအည ပ ပ်းပ ရ်း ပ အဂ္ျင်စ ြျာ ်းနှင်  

ကုလသြဂ္ဂတ ို့်သည် ထုိြူပ လ်းချက်စလုံ်းကို အပကာင်အထည်ပ ြာပ် ဆာ င်ရန် အကကိြ်ကကြ်ိ ပျက်က က်ခွဲ သည်။ 

ြကကာ ခဏဆုိသလုိ နိုငင်တံကာ လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာက်ထာ ်းြှု အြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်းသည် ‘ြည်သူြျှ  

ထိခိုက်နစ်နောြှု ြရှပိ စရ’ ြူ၊ လူူ့အခ င် အပ ရ်းြျာ ်းကို ကာက ယ်မခင််း၊ ဒ ြိကုပ ရစ အာ ်း ပံ ပုိ်းမခင််း၊ ပဒသခမံပည်သူ 

ြျာ ်းနှင် အတ ူ ပ သ ်းစည််းည ည တ ် စ ာ ရပ်တည်မခင််း၊ နငှ်  ကူည ပံ ပုိ်းြှုပ မြရှင််းချက်ြျာ ်း၏ ထိပ ရာက်ြှု စပ သာ  

အမခာ ်းအပ ရ်းကက ်းသည်  အချက်ြျာ ်းကို ထည် သ င််းစဥ ််းစာ်းမခင််းထက် ကကာ ်းပ နအမြစ ် ရပ်တ ညပ် ရ်းကိုသာ  

ပုိအပ လ်းထာ ်းပ လ ရိှသည်။ ICRC ၏ ြူဝေါဒပ ရ်းရာ နှင ် လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာ က်ထာ ်းြှု သံတ ြန်ပ ရ်းရာ  

အကက ်းအကွဲပ ဟာ င််း  Hugo Slim က ယပ န့်ပ ခတ ် စစ်ပ ွဲြျာ ်းတ  င် ကကာ ်းပ နဝေါဒသည် ကျင် ဝတ ်ပုိင််းအရ 

ြနှစ်ပြိြုွေ့ ြ ယ ်မြစ်ပပ ်း လက်ပတ  ွေ့အရလည််း ြမြစန်ိုင်သကွဲ သုိ့် ပ ကာင ််းြ နပ် သာ  လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာ က်ထာ ်းြှု 

မြစပ် ရ်းအတ  က်လည််း ြလုိအပ်ပ နဟ ု ဆုိသည်။150 လူသာ ်းချင််းစာနော  ပ ထာ က်ထာ ်းြှုသည် လူြျြို်းတံု်း 

သတ ်မြတ ်ြှု ကကံြုရသည်  သုိ့်ြဟုတ ် လူထုအသုိင််းအဝိငု််းြျာ ်း ဗုံ်းကကွဲခပံ နသည ် အချနိြ်ျြို်းတ င ် ကကာ ်းပ နအမြစ်  

ရပ်တ ည်မခင််း ြမြစသ်င် ပ ပ။151  

ကကာ ်းပနရပ်တည်သည်  လူသာ ်းချင််းစာနောပ ထာ က်ထာ ်းြှုဝေါဒကို အကူအည ပ ပ်းပ ရ်းပအဂ္ျင ်စ ြျာ ်းက 

စ ွဲကိုင်ြက်တ  ယ ် ထာ ်းသည် အခေါ လူသာ ်းြျာ ်းအတ  က် ကက ်းြာ ်းပ သာဒုကခ ခံစာ ်းြှုြျာ ်းကို မြစ်ပ ပေါ်ပစသည်။ မြနြ်ာ  

နိုင်ငံ၏ အခင််းအကျင််းတ င် အကူအည ပ ပ်းပ ရ်းပ အဂ္ျငစ် ြျာ ်းသည် စစ်အုပ်စုနငှ်  လကတ်  ွဲလုပ်ကိုငပ် နမခင််းကို 

ကာက ယ ်ရန်အတ  က ် ဤသုိ့်ရပ်တ ညပ် နပ ကကာ င််း ဆုိပနပ သာ ်မငာ ်း လူသာ ်းချင််းစာနောပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကူ  

အည ြျာ ်း  ပ ပ်းပ ဝပ ရ်းတ  င်  ရက်စကက်ကြ််းကကြုတပ် သာ   စစအ်ုပ်စုနငှ်   တ  ွဲြက်လုပ်ပ ဆာ ငပ် နမခင််းသည်ပင်လျှင် 

ကကာ ်းပနရပ်တည်မခင််း သုိ့်ြဟုတ ် ဘက်ြလုိကမ်ခင််း ြဟုတ ်သည် အမပင ် စစ်အုပ်စကုို အကူအည ြျာ ်းအာ ်း 

လက်နကသ်ြ ယ ် ပုိြုိအသုံ်းချလာ ပ စရန် ရွဲပ ဆ်းတ ငပ် ပ်းပ နမခင််း သာ  မြစသ်ည်။152 စစ်အုပ်စုနငှ်  တ  ွဲြက် 

လုပ်ပ ဆာ ငရ်န ် ဆုံ်းမြတ်မခင််းသည် ပင် ကိယုအ်ရ ကကာ်းပ နရပ်တ ညမ်ခင််း ြဟတု ်ဘွဲ နိုငင်ပံ ရ်း သ ပ ဘာ  

ဆန်ပ နသည်။  စစအ်ုပ်စုသည်  အကူအည ြျာ ်းကို  ၎င််းတ ို့်နိုငင်ပံ ရ်းအတ  က် အမြတထု်တ ်ရန် လုပ်ပ ဆာ ငပ် နပပ ်း  

 
150 Hugo Slim “You Don’t Have to be Neutral to be a Good Humanitarian,” The New Humanitarian, 27 August 2020. 

Available at https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2020/08/27/humanitarian-principles-neutrality 
151 Ibid. 
152 Khin Ohmar “There is Nothing Neutral About Engaging with Myanmar’s Military,” The New Humanitarian, 28 July 2021. 

Available at https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2021/7/28/theres-nothing-neutral-about-engaging-with-
myanmars-military 

https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2020/08/27/humanitarian-principles-neutrality
https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2021/7/28/theres-nothing-neutral-about-engaging-with-myanmars-military
https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2021/7/28/theres-nothing-neutral-about-engaging-with-myanmars-military
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၎င ််းကို ဆန့််ကျင်သည်  မပည်သူြျာ ်းကို အစာပ ရဆာငတ ်မပတ ်ပ စရန် ကကိြု်းစာ ်း  လုပ်ပ ဆာ ငပ် သာ အာ ်းမြင်  

ြည်သည ်ပနရာနငှ်  ြည်သည ်အချနိတ်  င် ပ ပ်းပုိ့်ြည်တ ို့်ကို ပ ရ်ွးချယ ်ဆုံ်းမြတ ်သည်။ ယ င််းမြစ်ရပ်ြျြို်းသည်  

ဗြာ ြဟုတပ် သာ တမခာ်းတ ိုင််းရင််းသာ ်းလူြျြို်းစပုဒသြျာ ်းတ  င ် သြုိင််းတ စပ် လျှာက ် မြစလ်ာ ခွဲ မခင််းမြစ်ပပ ်း  

ယ ခုအခေါတ  င် စစ်ကိငု််း၊ ြပ က ်းနှင်  ြနတပ လ်းတ ိုင််းပ ဒသကက ်းတ ို့်တ  င် မြစ် ပ ာ ်းပ နမခင််းမြစ်သည်။ အဆိုပေါ 

ပ ဒသြျာ ်းရှိ မပည်သူြျာ ်းသည် စစ်အုပ်စု၏ မြတ်ပ လ်းမြတ ်ြဟာ ဗျှူဟာ ၏ အစိတ ်အပုိင််းအမြစ် 

လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကူအည ြျာ ်း လက်လှြ််းြ မခင််းြှ ရည်ရွယ ်ချက်ရိှရိှ အဆက်မြတ ်  

ပ တာ က်ထာ ်းမခင််း  ခံရပပ ်း ၎င ််းတ ို့်၏ ပ နအိြ်ြျာ ်းနှင်  ရာွ ြျာ ်းသည်လည််း ြ ်းပ လာင်တ ိကု် သ င််းခံရသကွဲ သုိ့်  

အသက်ပ ြ ်းဝြ််းပကျာင််းလုပ်ငန််းြျာ ်းလည််း ြျက်ဆ ်းမခင််း ခံပနက ကရသည်။ 

မြနြ်ာ နိုငင်ံ၏ အပ မခအပ နအတ  င််း  လူသာ ်းချင််းစာနော ပထာ က်ထာ ်းြှု အကူအည ြျာ ်းကို အကျြို်းရိှရိှ 

ပ ထာ က်ပံ နိငု် ရန ် အထိပ ရာက်ဆုံ်း နည််းလြ််းြှာ အကကြ််းြက်အြ ွဲွေ့အစည််းမြစပ် သာ တ ရာ်းြဝငစ်စ်အုပ်စကုို  

ဆန့််ကျငပ် တာ ်လှနပ် နကကသည်  မြနြ်ာ မပည်သူြျာ ်းနငှ် တ စ်သာ ်းတ ည််း အတ ူတက  ပ သ ်းစည််းည ည တ ်စ ာ  

ရပ်တ ည်မခင််းကို အပ လ်းပ ပ်းသည်  ချဥ ််းကပ်ြှုြှတ စ် ဆင်  လုပ်ပ ဆာ ငရ်ြည် မြစသ်ည်။153 ပ သ ်းစည််းည ည တ ် 

ပ သာ  ချဥ ််းကပ်ြှုဟု  ဆုိရာတ  င် “ကျှူ်းလ န်ခံရသူြျာ ်း၏ကိယု ်စာ်း နိငု်ငပံ ရ်းြဟာ ဗျှူဟာတ စ်ရပ်အတ  င််း လူသာ ်း 

 
153 Ibid. 
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ချင််းစာနော  ပ ထာ က်ထာ ်းြှု လုပ်ပ ဆာ ငခ်ျက်ကုိ ကျင် သုံ်းမခင််း ” မြစသ်ည်။154 ပ မြမပငတ်  င် အြနှ်တကယ ် 

လုိအပ်ပ န  သူြျာ ်းအတ  က် ြရှိြမြစ် ဝနပ် ဆာ င်ြှုြျာ ်း ပ ပ်းပ နပ သာ  တ ိုင််းရင််းသာ ်းလူထုအသုိင််းအဝိငု််းြျာ ်း၊ 

ပ လ်းစာ်း  အာ ်းကျြ ယ ် မြနြ်ာ  ပ န ဦ ်းပတာ ်လှန်ပရ်း ြှ ပ ပေါက်ြ ာ်းလာ သည်  ပ ဒသခအံုပ်ချြုပ်ြှုယ နတရာ ်း သုိ့်ြဟတု ် 

ERO တ ို့်၏ စ ြံအုပ်ချြုပ်ြှုပ အာ က် ယ ခင်ကတ ည််းက ရှိနငှ် ပပ ်းပ သာ  ယ နတရာ ်းြျာ ်း ကို ပံ ပုိ်းပ ပ်းရြည် မြစသ်ည် ။155 

ဤဝနပ် ဆာင်ြှုလုပ်ငန််းကုိ  ဗြာ ြဟတု ်ပ သာ  တ မခာ်းတ ိုင််းရင််းသာ ်း လူထုအပမခမပြုအြ ွဲွေ့အ စည််းြျာ ်းက 

အလှှူရှင်ြျာ်း၏အကူအည မြင်  ၁ ၉၉၀ မပည န်ှစ် ကာ လြျာ ်းပ နော က်ပုိင််းတ စပ် လျှာ က် ထိပ ရာကပ် အာ ငမ်ြင်စ ာ  

လုပ်ပ ဆာ င်လာ ခွဲ ကကပပ ်း မြစသ်ည်။156 အကူအည ပ ပ်းပ ရ်း ပ အဂ္ျင ်စ ြျာ ်းအပ နမြင်  နယ ်စပ်မြတပ် ကျာ ်  

လြ််းပ ကကာင််းြှတ စ်ဆင် အမပင် ပဒသခ ံ လူသာ ်းချင််းစာ နောပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကူအည ပ ပ်းပ ရ်း လုပ်ပ ဆာင်ပနသူ  

ြျာ ်းကို တ ိုကရ် ိုကရ်နပုံ်ပင ြျာ်း ပ ပ်းအပ၍် အကူအည မြန့််ပ ဝပံ ပုိ်းြှုကိ ု ပအာ ငမ်ြင်စ ာ ပ ဆာ င်ရကွ်နိငု်သည်။  

ထုိ့်အမပင် ဤပ ဒသခ ံ အြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်းတ  င် အကက ်းစာ်းရနပုံ်ပင အကအူည ြျာ ်းကိ ု စ ြံခန့်် ခ ွဲရနအ်တ  က်  

ဘဏ္ဍာ ပ ရ်းစနစ်ြျာ ်း၊ ြူဝေါဒြျာ ်းနှင်  လုပ်ထုံ်းလုပ်နည််းြျာ ်း ရှိသကွဲ သုိ့် ၎င််းတို့်၏ ထိပ ရာက်ြှုကိုလည််း  

ဆယ ်စုနစှ်နငှ် ချ  သည်  အပတ  ွေ့အကကံြုြျာ ်းက မပသပ နသည်။ အဆိုပေါအြ ွဲွေ့ြျာ်း၏ နည််းပညာ ပုိင််းဆုိင်ရာ 

ဗဟုသုတ နငှ်  ၎င််းတို့်၏ လူထုအသုိင််းအဝိငု််းြျာ ်းအပ ပေါ် ပ ပေါက်ပ ရာက်လက် လှြ််းြ နိငု်စ ြ််းနှင်  ပ ထာ က်ပံ နိငု်စ ြ််း  

တ ို့်သည် နိုငင်ံတကာ အြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်းအတ  က် အြို်းြမြတ ်နိငုပ် အာ င် တန်ြုိ်းရှိသည်။ ယ င််းကို ထိပ ရာ က်  

ပ စရနအ်တ  က ် နိုငင်ံတကာအလှှူရှင်ြျာ်းနငှ်  အြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်းအပနမြင်  အပ လ ကျစ ာ တ ို်းပ ာ ်းလာ ပနသည်  

အချတိအ်ဆက်နငှ်  က န်ရကြ်ျာ ်းကို အာ ်း ပ ပ်းပံ ပုိ်းရန ် လုိအပ်ပပ ်း အပပုိူင််းပ ဒသရိှ လူထုအသုိင််းအဝိငု််းြျာ ်းနှင်  

၎င ််းတ ို့် ကျင် သုံ်းပနသည်  စနစြ်ျာ ်းကို အမခာ ်းပ ဒသြျာ ်းရှိ အထူ်းသမြင်  နယ ်စပ်ပ ဒသတ စပ် လျှာ က်ရိှ အြ ွဲွေ့ြျာ ်းနှင်  

ချတိ ်ဆကက်ာ သငယ် ူနိငု်ပစရန ်ကညူ ပ ပ်းသင် သည်။ 

အကူအည ပ ပ်းပ ရ်း ပ အဂ္ျင်စ ြျာ်းသည် ပ ဒသခလူံထုအသုိင််းအဝိငု််းြျာ ်းနှင ်အတ ူ ၎င ််းတ ို့်၏ 

လူထုအသုိင််းအဝိငု််းြျာ ်းအတ  က် အကျြို်းပဆာ ငပ် ပ်းရနန်ငှ်  လက်လှြ််းြ ရန် အပ ကာ င််းဆုံ်းပ နရာတ  င် ရှပိ နသည  ်

ပ ဒသခလူံထုအပ မခမပြု အြ ွဲွေ့အ စည််းြျာ ်းြှတ စ်ဆင်  အကူအည ြျာ ်းကို လူသာ ်းဆန်ြှု၊ ဘက်ြလုိကြ်ှု 

အပ မခခံြူြျာ ်းအာ ်း လုိက်နော ပပ ်း အသက်ြျာ ်းကို ကယ ်တင် နိငု် ရနအ်တ  က် လုပ်ပ ဆာင်သင် သည်။157 

ပ ဒသခတံ ိုင််းရင််းသာ ်းအြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်း၊ လူထုအပမခမပြုအြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်းနငှ်  လက်တ ွဲလုပ်ပ ဆာင်မခင ််း ြဟတု ်ဘွဲ 

၎င ််းတ ို့်အာ ်း ပ က ွေ့ ပတပ် ကျာ ်လ န်၍ လုပ်ပ ဆာ ငပ် သာ  ချဥ ််းကပ်ြှုသည် “ပဒသခပံအဂ္ျငစ် ြျာ ်းကို 

မင င််းပယ ်မခင််းမြစပ်ပ ်း အကူအည ပ ပ်းပ ရ်း အြအူကျင် ကိုလည််း ကိုလုိန မပြုမခင််းမြစ်ပကကာင််း မပသ ” ပ နသည်။158 

လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကူအည ြျာ ်းကို ပဒသခဦံ ်းပ ဆာင်ြှု ဗဟိုမပြု ပသာ  ပ ပ်းပုိ့်မြန့််ပ ဝပ ရ်း 

မြစလ်ာ ပစရန ် ကုလသြဂ္ဂနှင်  နိုင်ငတံ ကာပ အဂ္ျင်စ ြျာ ်းသည် လူသာ ်းချင််းစာ နောပထာ က်ထာ ်းြှု အကျပ်  

 
154 Thomas G.Weiss “Principles, Poitics, and Humanitarian Action,” Ethics and International Affairs, Volume 13, Issue 1. 11 

April 2006. Available at https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1747-7093.1999.tb00322.x 
155 Statement “Revolutionary Systems of Local Governance in Myanmar Should Receive International Assistance,” Special 

Advisory Council for Myanmar, 1 June 2022. Available at https://specialadvisorycouncil.org/2022/06/local-governance-
international-assistance/ 

156 Ibid 
157 Ibid. 
158 Khin Ohmar “There is Nothing Neutral About Engaging with Myanmar’s Military,” The New Humanitarian, 28 July 2021. 

Available at https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2021/7/28/theres-nothing-neutral-about-engaging-with-
myanmars-military 

https://specialadvisorycouncil.org/2022/06/local-governance-international-assistance/
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အတည််းကို ကိငု်တ  ယပ် မြရှင််းရာ ၌ ဤအကျပ်အတ ည််း၏ အပ မြအတ  က် ဗဟိုချက်ပ နရာ တ  င် ရှပိ နသည်  

ပ ဒသခအံြ ွဲွေ့အ စည််းြျာ ်းနှင်  အနှစ်သာ ရမပည ်ဝပပ ်း တ န််းတ ူည ြျှသည်  ပူ်းပ ပေါင််းလုပ် ပ ဆာင်ြှုပုံစကံို 

ပ ြာပ် ဆာင်ရြည်မြစ်ပပ ်း ပ သ ်းစည််းည ည တပ် သာ  ချဥ ််းကပ်ြှု ကို ကျင် သုံ်းရြည် မြစသ်ည။်159 

တ စ်ဘက်၌ အချြိုွေ့ပ သာ  နိုငင်ံတကာအ ြ ွဲွေ့ အစည််းြျာ ်းနှင်  ပ အဂ္ျင်စ ြျာ ်းက ပ ဒသခလူံသာ ်းချင််းစာနော  

ပ ထာ က်ထာ ်းြှုအပ ရ်း လုပ်ပ ဆာင်ပ နသူြျာ ်းကို အပ ပေါင််း လကခဏာပ ဆာင်သည်  လုပ်ပ ဆာ ငခ်ျက်ြျာ ်း မြင်  

ပ ထာ က်ပံ ကူည လျက်ရိှသည် တ စ်ချနိတ် ည််းတ  င ် ြုတ ်သုံရာသ အတ  င််း IDP ြျာ ်းအတ  က ် စာ်းနပ်ရိကခာ၊ ပ ဆ်းဝေါ်း၊  

လုံပလာကပ် သာအြို်းအကာနှင်  ပ နစရာ၊ ၎င ််းတ ို့်ထံ အပ ရာ က်သ ာ်းနိငု်သည်  သယယ် ူပုိ့်ပ ဆာ ငပ် ရ်း  

လြ််းပ ကကာင််းနှင်  သန့််ရငှ််းပ ရ်းဆုိင်ရာပစစည််းြျာ ်း စပ သာလုိအပ်ချကြ်ျာ ်း အလျင ်အမြ န် မြင် တ က်လာပ နြှုကို  

ကိုက်ည ပ စရနအ်တ  က် ထုိပံ ပုိ်းကူည ြှုြျာ ်းကို တ ို်းမြြှင် ရြည် မြစသ်ည်။  

နိုင်ငတံ ကာ အြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်းသည် အကူအည ြျာ ်းကိ ု ပ ဒသခဦံ ်းပ ဆာ င်ြှု ကို ဗဟိုမပြုပ သာ 

ပ ပ်းပုိ့်မြန့််ပ ဝပ ရ်းအမြစ ် အမပည် အဝ အပကာင်အထညပ် ြာ ်နိငု်ရန်ြှာ  ၎င ််းတ ို့်အပနမြင်  ကကိြု်းန စနစဆ်န်သည ်  

ကန့််သတ ်ချက်ြျာ ်းနှင်  လုိအပ်ချကြ်ျာ ်းကို ရ ို်းရငှ််းလ ယက်ပူ စရန ် လုပ်ပ ဆာင်ပ ပ်းမခင််း အပေါအဝင် ရနပုံ်ပ င အာ ်း  

ရာှ ပ ြ ရယ ူရာတ  င်  အဟန့််အတာ ်းမြစပ် နသည်  အရာြျာ ်းကို ြယ ်ရှာပ ပ်းရန ် လုိအပ်သည်။ အြ ွဲွေ့အစည််း  

ပ တာပ် တာ ်ြျာ ်းြျာ ်းသည် ခက်ခွဲပ လ်းလံပ သာ  အစ ရင်ခတံ င်မပရသည်  ဝတတရာ ်းြျာ ်းမြင်  အလုပ် ပိမခင််းကုိ 

ခံစာ်းပနကကရပပ ်း ထုိလုိအပ်ချက်ြျာ ်းက အပ ရ်းပ ပေါ်ရန်ပုံပင ြျာ်းကိ ု ပ နေှာ င် ပ နှ်းပစသညသ်ာ ြက ပ ဒသခအံြ ွဲွေ့  

အစည််းြျာ ်းအာ ်း ြလုိလာ ်းအပ်ပ သာ  အပိုဝန်ထုပ်ဝန်ပုိ်းြျာ ်းကိုလည််း မြစပ်စသည်။ ထုိ့်ပကကာင ်  ရနပုံ်ပင ြျာ်းကိ ု

အစ ရင်ခစံာ ဆုိင်ရာ  ကက ်းပ လ်းသည်  သတ ်ြှတ ်ချက်ြျာ ်းြပေါဘွဲ လူ်းသာ လ န့််သာ ရှိပ သာ ပုံစမံြင်  အချနိက်ိုက်  

ပံ ပုိ်းပ ပ်းရြည် မြစသ်ည်။ မြနြ်ာ မပည်သူြျာ ်း ခံစာ ်းပ နကကရသည်  ဒုကခြျာ်း ပ လျှာ  ချရန်နငှ်  စစ်အုပ်စု၏ ြိနှပ်ိြှုြှ  

လ တ ်ပမြာက်ရန်ြှာ  ပဒသခအံြ ွဲွေ့အ စည််းြျာ ်း၊ IDP ြျာ ်းနငှ် အတ ူ ပ သ ်းစည်ည ည တ ်စ ာ ရပ်တ ည်ပပ ်း ၎င််းတို့်နငှ်  

အမပနအ်လှနပ် ဆ ်းပ န ်းမခင််းက အထူ်းအပ ရ်းကက ်းပေါသည်။ 
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နိဂ္ံို်း 

ဤစာတ ြ််းတ ိုပေါ ပ တ  ွေ့ ရှိချက်ြျာ ်းအရ စစ်ကိငု််း၊ ြပ က ်းနှင်  ြနတပ လ်းတ ိုင််းပ ဒသကက ်းတ ို့်သည် 

နိုင်ငတံ ကာ အသုိင််းအဝိငု််းထံြှ အပ ရ်းပ ပေါ် လူသာ ်းချင််းစာနောပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကအူည ြျာ ်း ချက်ချင ််းဆုိသလုိ 

အပ ရ်းပ ပေါ် လုိအပ်ပ နလျကရ်ှိသည်။ လက်ရိှတ င ် ကုလသြဂ္ဂနှင်  အာ ဆ ယတံ ို့်၏ တ ံု့်မပနြ်ှုသည်  ပမြမပင်ရှိ  

ပျက်စ ်းဆုံ်းရ ံှု်းြှုြျာ ်း၏ အတ ိုင််းအဆနှင် နိှုင််းယဥှ ်ပေါက ြပမပာပပ လာ က်သည်  အပ နအထာ ်းတ  င် ရှပိ နပ သ်းသည်။ 

ထုိ့်အမပင် ၎င ််းတ ို့်အပ နမြင်  မြန်ြာ နိုငင်ံ၏ လူသာ ်းချင််းစာနောပ ထာ က်ထာ ်းြှုဆုိင်ရာ အကျ ပ်အတည််းအတ  က်  

အပ မြရှာ ရာတ  င် ပဒသခအံြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်းအာ ်း ဗဟိုမပြုထာ ်းရှိပပ ်း ပူ်းပ ပေါင််းညြှိနိှုင််း ပ ဆာငရ်ကွ်ပ သာ လူသာ ်းချင််း  

စာနောပ ထာက်ထာ ်းြှုဆုိင်ရာ တ ံု့်မပနခ်ျကတ် စ်ရပ် ပ ပေါ်ပ ပေါက်အပ ကာင်အထည် ပြာ ်ပ ဆာ င်နိငု်ရန်အတ  က်  

လုပ်နည််းလုပ်ဟန်လြ််းစဥ ်ြျာ ်းကို ပ မပာ င််းလွဲရြည် မြစ်သည်။ 

ပ မြမပငပ် ပေါ်ရိှ လူထုအသုိင််းအဝိငု််းြျာ ်းနှင်  ပ သ ်းစည််းည ည တ ်စ ာ  ရပ်တ ည်၍ နိုငင်တံ ကာ အသုိင််း  

အဝိငု််းနှင်  အကူအည ပ ပ်းပရ်း ပ အဂ္ျင်စ ြျာ်းသည် လက်ရိှလူသာ ်းချင််းစာနောပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကူအည  

ပ ပ်းပ ရ်းပုံစကံို ပမပာင ််းပပ ်း နယ ်စပ်မြတ ်ပကျာ်လြ််းပ ကကာင််းြျာ ်းနှင်  တ ိကု်ရိကု်အကအူည ပ ပ်းပ ရ်း လြ််းပ ကကာ င််း  

ြျာ ်းြှတ စ်ဆင်  ပဒသခ ံ လူသာ ်းချင််းစာနောပ ထာ က်ထာ ်းြှု အြ ွဲွေ့အ စည််းြျာ ်းနှင်  အမခာ ်းပေါဝင်လုပ်ပ ဆာင်သူ  

ြျာ ်းကို ပံ ပုိ်းပ ပ်းမခင််းအာ်းမြင်  အကူအည ြျာ ်းကို  ပဒသခဦံ ်းပ ဆာ င်ြှု ဗဟိုမပြု ပ သာ  ပပ်းပုိ့်မြန့််ပ ဝပရ်းအတ  က် 

အမပည် အဝ ကတ ိကဝတ ် မပြုရြည် မြစသ်ည်။ လက်ရိှတ င် လူသာ ်းချင််း  စာနော ပ ထာ က်ထာ ်း ြှု အကူအည ြျာ ်းကို 

ပ ပ်းပုိ့်မြန့််ပ ဝပ နသည်  ခိငု်ြာအာ ်းပကာင််းပ သာ၊ ညြှိနိှုင််းပူ်းပ ပေါင််း  ပ ဆာ င်ရွကန်ိငု်စ ြ််းပသာ ၊ ကျွြ််းကျင်ြှုရိှပ သာ  

နယ ်စပ်အပ မခစိကု် လူသာ ်းချင််းစာနောပ ထာ က်ထာ ်းြှု အြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်းနငှ်  အရပ်ဘကလူ်ထုအြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်းက 

အပ မခခအံုတမ်ြစတ်စ်ရပ်အမြစ် ရှိပ နပေါသည်။ နို ငင်တံ ကာ အြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်း အပ နမြင်  မြနြ်ာ မပည်သူြျာ ်းကို  

ပုိြုိထိပ ရာက်စ ာ  ကူည ရန်ြှာ ထုိရိှနငှ် ပပ ်းပ သာ  လုပ်ကိငု်နိငု်စ ြ််းရှိသည်  ပ ဒသခအံြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်းနှင်  ပူ်းပ ပေါင််း  

လုပ်ပ ဆာ ငရ်န ်လုိအပ်ပပ ်း ထုိသုိ့်လုပ်ပ ဆာ င်ရာတ  င်  နယ ်စပ်ပ ဒသတ စပ် လျှာ က်ရိှ တ ိုင််းရင််းသာ ်းလူြျြို်းစြုျာ ်း နှင်  

သာ ြက ၂၀၂၁  ခုနစှ် ပ ြပ ြာ ်ဝေါရ  အာ ဏာ သိြ််းရန ် ကကိြု်းပြ််းချနိ်ြှစ၍ အို်းအိြ်စ န့််ခ ာ  ထ ကပ် မပ်းရြှုနှင်  

လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကူအည လုိအပခ်ျက်ြျာ ်း အထူ်းမြင် ြာ ်းပ နသည်  မြန်ြာ နိုငင်ံအလယ ်ပုိင််း  

ပ ဒသြျာ ်းရှိ မပညသူ်ြျာ ်းနငှ် ပေါ ပူ်းပ ပေါင််းလုပ်ပ ဆာင်ရန် လုိအပသ်ည်။ 

မ ြန်ြာ နိုငင်ံအကျပအ်တည််း၏ အပ မြသည် စစ်အုပ်စု ဟုတ ်ြပ နသည်ြှာ  ထင်ရှာ်းလှသည်။  

စစ်အုပ်စုသည် ယ ခုမြစပ် ပေါ်ပနပ သာ  ဘက်စံအုကျပ်အတ ည််းြျာ ်းကို ြနတ်  ်းထာ ်းသူ ရင််းမြစမ်ြစပ် နသည်  

အတ  က် ၎င််းသည် အကအူည ပ ပ်းပ ရ်း လုပ်ပ ြာ ်ကိငုြ်က် ြမြစန်ိုင်ပ ပ။ မြနြ်ာနိုင်ငံ၏ လူသာ ်းချင််း 

စာနောပ ထာက်ထာ ်းြှု အကျ ပ်အတည််းသည် စစ်အုပ်စု ြပပြိုက ွဲသ ာ်းြချင််းနငှ်  ြကဒ်ရယ ်ဒ ြုိကပရစ  ြထူပ ထာ င်  

နိုင်ြချင််း ဆက်လကအ်ဓ န့််ရညှ်ပ နဦ ်းြည် မြစသ်ည်။ မြနြ်ာ မပည်သူြျာ ်း၏ ခုခံပ တာလှ်န်ြှုနှင်  ပတ ာင် ခံနိငု်ြှု  

တ ို့်သည် ခိငု်ြာအာ ်းပကာင ််းသည် အမပင် စစ်ြှန်ပသာ  ြက်ဒရယဒ် ြိကုပ ရစ  ရရိှပ ရ်းအတ  က် ဆက်လက်  

တ ိုကပ် ွဲဝငပ် နကကဦ ်းြည် မြစပ် သာ ်လည််း စစ်အုပ်စုအာ ်း ဆန့််ကျင်ပ သာ  ၎င ််းတ ို့်ကိ၏ု ပ တာ ်လှန်ပရ်းကို  

နိုင်ငတံ ကာ အသုိင််းအဝိငု််း၊ အလှှူရှင်ြျာ်းနငှ်  လူသာ ်းချင််းစာနောပ ထာက်ထာ ်းြှု ပ အဂ္ျငစ် ြျာ ်းက ြည်သုိ့်ြည်ပုံ 

ပံ ပုိ်းကူည သ ာ်းြည် ဆုိသည် အချက်က အလ နအ်ပရ်းကက ်းပေါသည်။ ယ ပ န့်အချနိ်ထိြူ ၎င််း တ ို့်၏ တ ံု့်မပနြ်ှုြျာ ်းသည်  
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လုိလာ ်းပတ ာ င် တပ နရပ သာ အရာြျာ်းအမြစသ်ာ  ရှိပ သ်းသည်။ အထက်ပေါ ပ တ  ွေ့ ရှိချကြ်ျာ ်းနှင်  

ယ ခုစာတ ြ််းတ ိုတ င် ကုလသြဂ္ဂ၊ အာ ဆ ယ ံ၊ နိငု်ငတံ ကာ  လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာ က်ထာ ်းြှု အြ ွဲွေ့အ စည််းြျာ ်းနငှ်  

အလှှူရှင်ြျာ်းအမပင် NUG နှင်   ERO ြျာ ်းသုိ့် တ ိုကတ်  န််းပတာ င််းဆုိထာ ်း သည်  ပ အာ က်ပေါအကကမံပြု 

တ ိုကတ်  န််းချက်ြျာ ်းကိုလည််း တ င်မပထာ ်းပေါသည်။ 

 

 

“ရ  ောကိိုပ  မ ်းရိှုွဲ့ ိိုုံ့ရ မ ယ ။  တိ ဓောတ န ုံ့နဖမ ကိို မ ်းရိှုွဲ့ မရ ဘူ်း”160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
160 “Myanmar Villagers Protest Arson Attacks by Junta Forces,” Radio Free Asia, 11 February 2022. Available at 

https://www.rfa.org/english/news/myanmar/sagiang-arson-protest-02112022170937.html 

https://www.rfa.org/english/news/myanmar/sagiang-arson-protest-02112022170937.html
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အကကဖံပြုံတိိုက တ န ်းခ က မ ော်း 

အောဆ ယံနှင ့် AHA  င တောသိိုုံ့ 

▪ ဘုံသပ ဘာတ ူည ချက်ငေါ်းရပ်ကို ပကျာ်လ န်၍ NUG၊ ERO ြျာ ်း၊ မြနြ်ာ အရပ်ဘကအ်ြ ွဲွေ့အ စည််းြျာ ်း၊ 

လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာ က်ထာ ်းြှုအပ ရ်း လုပ်ပ ဆာငပ် နပသာ  ပ ဒသခအံြ ွဲွေ့ အစည််းြျာ်း အပေါအဝင် 

သက်ဆုိင်ရာ ပေါဝင်သင် ပေါဝငထုိ်ကသူ်ြျာ ်းနှင်  ပ ဆ ်းပန ်းတ ိငု်ပင်မခင််းြှတ စ်ဆင်  ကုလသြဂ္ဂနှင် အတ ူ 

တ က်ည လက်ည မြင်  မြနြ်ာနိုင်ငံ၏ နိုငင်ံပ ရ်းနငှ်  လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကျပ်အတည််း  

ြျာ ်းကို ခိငု်ြာတ ညတ် ံ ပ သာ  အပ မြြျာ ်း ပြာ်ထတု ်ချြှတ ်ရန် ၊  နှင  ်

▪ စစ်အုပ်စုနငှ်  ပူ်းပ ပေါင််းလုပ်ပဆာ ငပ် နသည်  လူသာ ်းချင််းစာနောပ ထာက်ထာ ်းြှုဆုိင်ရာ လုပ်ငန််းြျာ ်း  

အာ ်းလုံ်းကို ရပ်ဆုိင််းပပ ်း အကအူည ြျာ ်းကို ပ ဒ သခနံှင်  လူထုအပ မခမပြု လူသာ ်းချင််းစာ နော ပ ထာ က်ထာ ်းြှု 

အြ ွဲွေ့အ စည််းြျာ ်းြှတ စ်ဆင်  ပပ်းပုိ့်ရန။် 

  

နိိုင ငံတကော  ူသော်းခ င ်း ောနောနထ ော က ထော်းမှု 

အြ  ွဲ့အ ည ်းမ ော်းနှ င ့် အ ှျူရှင မ ော်း သိိုုံ့ 

▪ လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကူအည ြျာ ်း ပံ ပုိ်းကညူ ရာတ  င် စစအ်ုပ်စုနငှ်  ပူ်းတ  ွဲလုပ်ပ ဆာင်မခင ််း 

ြမပြုရန၊် 

▪ အကူအည ြျာ ်းကို နယ ်စပ်ြှတ စ်ဆင်  မြတ ်ပကျာပ် ပ်းပုိ့်နိငု်ပ ရ်း ERO ြျာ ်း၊ NUG နှင်  အထူ်းသမြင်  

ပ ဒသခ ံ လူသာ ်းချင််းစာနောပ ထာ က်ထာ ်းြှုအြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်း၊ တ ိုင််းရင််းသာ ်းလူြျြို်းစနုငှ်  ပ ဒသခ ံ

အရပ်ဘက်လူထုအြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်းနှင်  တိငု်ပငပ် ဆ ်းပ န ်းညြှိနိှုင််း ပူ်းပ ပေါင််းလုပ်ပ ဆာ င်ရန် ၊ 

▪ ပ ဒသခအံသုိင််းအဝိငု််း၏ ပ အဂ္ျင ်စ ြျာ ်းအပ ပေါ် အမပည် အဝ ပ လ်းစာ်းမခင််းနှင် အတ ူ ပဒသခံ လူသာ ်းချင််း  

စာနောပ ထာက်ထာ ်းြှု အြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်း၊ အရပ်ဘက်လူထုအြ ွဲွေ့အ စည််းြျာ ်းနှင်  တ န််းတညူ ြျှ  အနှစ်သာ ရ 

ရှိစ ာ ပူ်းပ ပေါင််းလုပ်ပ ဆာင်မခင််းနှင်  ကညူ ပ ထာ က်ပံ မခင််းတို့်ြှတစ်ဆင်  အကူအည ြျာ်းကို နယ ်စပ်  

မြတပ် ကျာ် ပ ပ်းပုိ့်နိုငပ် ရ်း မြည် ဆည််းကူည ပ ပ်းရန် ၊ 

▪ ပ ဒသခအံြ ွဲွေ့အ စည််းြျာ ်းြှ ပမြမပင်တ  င် လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာ က်ထာ ်းြှုဆုိင်ရာ  အကျပ်အတည််း 

ြျာ ်းကို ထိထိပ ရာ ကပ် ရာက် တ ံု့်မပနန်ိုင်ရနအ်တ  က ် ၎င ််းတ ို့်ကို ပ မပာင််းလ ယ ်မပင်လ ယ ်သည်  

တ ိုကရ် ိုကရ်နပုံ်ပ င  ပံ ပုိ်းရန၊် တ စ်ချနိတ် ည််းတ  င် မြစပ်ပေါ်လာ ြည်  အပရ်းပ ပေါ်အပ မခအပ နြျာ ်းကို 

အာ ရ ံစုိုကလု်ပ်ပ ဆာ င်နိငု်ရန ် အရပ်ဘက်လူထုအြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်းနှင်  လူသာ ်းချင််းစာ နော ပ ထာ က်ထာ ်းြှု 

အြ ွဲွေ့အ စည််းြျာ ်းအပ ပေါ် ကက ်းပလ်းရ ှုပ်ပ ထ ်းသည်  အစ ရငခ်ံြှုပုံစ ံ သတ ်ြှတ ်ချကြ်ျာ ်း ပ မြပလျှာ  ပ ပ်းရန။် 
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ပ ထာ က်ပံ ြှုနငှ်  ရနပုံ်ပ င ြျာ်းရိှပေါက နယ ်စပ်မြတ ်ပကျာပ် ပ်းပုိ့်ပ သာ  အကူအည ြျာ ်းသည် တ ိုင််းရင််းသာ ်း 

လူြျြို်းစ ု နယ ်စပ်ပ ဒသြျာ ်းတ  င်သာ တ န့််ပနမခင််း ြဟတုဘ်ွဲ မြနြ်ာ နိုငင်ံအလယ ်ပုိင််း အပပုိူင််းပဒသရိှ  

လူထုအသုိင််းအဝိငု််းြျာ ်းထံသုိ့်လည််း ပရာက်ရိှြည် မြစ်သည် ၊ 

▪ မြနြ်ာ နိုငင်ံ ၏ လူသာ ်းချင််းစာ နောပ ထာ က်ထာ ်းြှုဆုိင်ရာ အကျပ်အတ ည််းအတ  က် အပ မြရှာရာ တ  င ်

ထ က်ပမ ပ်းတ ိြ််းပ ရာှင်ရသည်  မပည်သူြျာ ်းနှင်  ပ ဒသခ ံ လူသာ ်းချင််းစာနောပ ထာ က်ထာ ်းြှု အြ ွဲွေ့အ စည််း 

ြျာ ်း ြပတ ာင် တ၊ ကိယုစ်ိတ်နှစ်ပေါ်းပ ဘ်းကင််းလုံပခြံုြှု၊ လူူ့အခ င် အပ ရ်း၊ လူသာ ်းလုံပခြံုြှု၊ နှင်  

အကျြို်းပဆာ င်လပ်ုငန််း တ ို့်ကိ ု ဗဟိုချက်ြအမြစ် ထာ ်းရှိပပ ်း လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာက်ထာ ်းြှု အကူ  

အည ြျာ ်း ပ ပ်းပုိ့်မြန့််ပ ဝရာ တ  င်  ပသ ်း စည််းည ည တ ်ပ သာ  ချဥ ််းကပ်ြှု ကို အသုံ်းမပြုရန် ၊ နငှ  ်

▪ မြနြ်ာ နိုငင်ံအတ  င််းရိှ လူသာ်းချင််းစာနောပ ထာ က်ထာ ်းြှုဆုိင်ရာ၊  လူူ့အခ င် အပ ရ်းနငှ်  နိငု်ငပံ ရ်းအကျပ် 

အတည််းြျာ ်းကို ပ မြရှင််းရန် အာ ဆ ယ ံ၏ အပမြြျာ ်းနှင်  ဘုံသပ ဘာတ ူည ချက်ငေါ်းချကတ် ို့်ကို ပ ကျာ ်လ န်  

ရနန်ှင်  NUG ကို ပ ထာ က်ခရံန် ။ 

  

ကမ္ော့်ကို သမဂ္ ဂသိိုုံ့ 

▪ လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကူအည ြျာ ်း ပံ ပုိ်းကညူ ရာတ  င် စစအ်ုပ်စုနငှ်  ပူ်းတ  ွဲလုပ်ပ ဆာင်မခင ််း 

ြမပြုရန၊် 

▪ နယ ်စပ်မြတ ်ပကျာ်လြ််းပ ကကာ င််းြျာ ်း အပေါအဝင် ပ ဒသခံ လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာက်ထာ ်းြှု အြ ွဲွေ့  

အစည််းြျာ ်း၊ အရပ်ဘက်လူထုအြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်း၊ တ ိငု််းရင််းသာ ်းလူြျြို်းစ ု ကျန််းြာ ပ ရ်းနငှ်  ဝနပ် ဆာင်ြှု 

ပ ပ်းပ နသည်  အြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်းြှတ စ်ဆင်  လူသာ ်းချင််းစာနောပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကူအည ြျာ ်း 

ပ ပ်းပုိ့်ပ ရ်းကို ပံ ပုိ်းရနအ်လုိ့်ငာှ NUG၊  ERO ြျာ ်းနငှ်  တ ိုင်ပင်ပ ဆ ်းပ န ်းညြှိနိှုင််း ပူ်းပ ပေါင််းလုပ်ပ ဆာင်ပ ရ်း 

နိုင်ငတံ ကာ  လူသာ ်းချင််းစာ နော ပ ထာ က်ထာ ်းြှု အသုိင််းအဝုိင််းြျာ ်းကို ပတာ င််းဆုိရန် ၊ 

▪ Rosenthal အစ ရင်ခစံာ၏ ပ နောက်ဆကတ်  ွဲအမြစ ် ၂၀၂၁  ခုနစှ် ပ ြပ ြာ ်ဝေါရ  ၁ ရကပ် န့်ပ နောက်ပိငု််း 

ကာလအတ  င််း မြနြ်ာ နိငု်ငရံှိ ကုလသြဂ္ဂ၏ ပေါဝင်ြှုြျာ ်းနှင်  လုပ်ရပ်ြျာ ်းကို မပည်မပည် ဝဝနငှ်  

အြှ အခိကုင််းကင််း စံုစြ််းစစပ်ဆ်းြှုတ စ်ရပ် မပြုလုပ်ရန် ၊ နငှ  ်

▪ မြနြ်ာ နိုငင်ံသို့် လူသာ ်းချင််းစာ နောပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကူအည ြျာ ်း အဟန့််အတ ာ ်းြရှ ိ ပပ်းပုိ့်နိုင်ရန ် အိြ်  

န ်းချင််းနိုင်င ံြျာ ်း အထူ်းသမြင်  ထုိင််း၊ အိ နဒယိ နှင်  ဘဂ္သလာ်းပ ဒ ရှ်နိငု်င ံြျာ ်းကို နယ ်စပ်ြျာ ်းြ င် ပ ပ်းပ ရ်း 

ပ တာ င််းဆုိရန်။ 
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ကို သမ ဂ္ဂ ံိုပခံြုံနရ်းနကောင   သိိုုံ့ 

▪ ကျယ ်မပန့််ပ သာ  ရက်စကက်ကြ််းကကြုတ ်သည်  ရာဇဝတြ်ှုြျာ ်းကို စံုစြ််း၊ စစ်ပ ဆ်းနိုင်ရနအ်တ  က် 

မြနြ်ာ နိုငင်ံ၏ အပ မခအပ နကိ ု နိုင်ငံတကာ ရာ ဇဝတ ်ခံုရံု်းသုိ့် လွှွဲပမ ပာင််းရန်  သုိ့်ြဟုတ ် ယ ာယ  အထူ်းခံရု ံု်း  

တ ညပ် ထာင်ရန် ၊ 

▪ မြနြ်ာ စစ်အုပ်စအုပ ပေါ် ကြ္ာလုံ်းဆုိင်ရာ  လက်နကတ်င်ပိ်ု့ပရာင ််းချြှု ပိတ ်ပင် တာ ်းမြစခ်ျက် ချြှတ ်ရန်၊ 

▪ စစ်ပ ခေါင််းပ ဆာင်ြျာ်း၊ စစ်တပစ် ်းပ ာ်းပ ရ်းြျာ ်း၊ စစ်တပ်နငှ် ဆက်နွှယ်သည်  စ ်းပ ာ်းပ ရ်းလုပ်ငန််းြျာ ်း အမပင် 

၎င ််းတ ို့်၏ လက်နကပ် ွဲစာ ်းက န်ရက်ကို ပစ်ြှတ ်ထာ ်းသည်  ဒဏခ်တအ်ပ ရ်းယ ူပိတ ်ဆုိ့်ြှုြျာ ်း ချြှတ ် 

မပြုလုပ်ရန၊် နငှ  ်

▪ မြနြ်ာ စစတ် ပ်အာ ်း ပ လယာဥဆ် တ င်ပိ်ု့ပ ရာင််းချ ြှုအပ ပေါ် ပိတ ်ပငတ် ာ ်းမြစခ်ျက် ချြှတ ်ရန်။ 

 

တိိုင ်းရင ်းသော်း က နက ကိိုင နတော  ှန နရ်း 

အြ  ွဲ့အ ည ်းမ ော်းနှ င ့်  အမ ြိုံ်းသော်းည ည တ နရ်းအ ိို်းရသ ိိုုံ့ 

▪ AHA စငတ်ာ ြှတ စ်ဆင်  လူသာ ်းချင််းစာနောပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကူအည ြျာ ်း ပ ထာက်ပံ ပရ်း အပေါအဝင ်

အာ ဆ ယ ံ၏ ဘုံသပ ဘာ တညူ ချက်ငေါ်းရပ်အာ်း ပ ကျာ်လ န်၍ ပဆာင်ရွကရ်န် ၊ နငှ  ်

▪ လူသာ ်းချင််းစာနော ပ ထာ က်ထာ ်းြှု အကအူည ြျာ ်းနငှ် စပလ်ျဥ ််းပ သာ  အကွဲမြတ ်ဆန််းစစ်ြှု၊ ညြှိနိှုင််း 

ပူ်းပ ပေါင််းပ ဆာင်ရွကြ်ှုနငှ်  ပ ပ်းပုိ့်မြန့််ပ ဝပ ရ်း ကိစစရပ်ြျာ ်းအတ  က် ပဒသခလူံသာ ်းချင််းစာနော 

ပ ထာ က်ထာ ်းြှု အြ ွဲွေ့အစည််းြျာ ်း၊ အရပ်ဘက်လူထုအြ ွဲွေ့အ စည််းြျာ ်းနှင်  ပ ဆ ်းပန ်းတ ိငု်ပင်ပပ ်း အကူအည  

ပ ပ်းပ ရ်း အစ အစဥ ်ြျာ ်း ပရ်းဆ ွဲရာ တ  င် ၎င ််းတ ို့်ကို တ န််းတ ူပ သာ  ြိတ ်ြက်ြျာ ်းအမြစ ် ပူ်းပ ပေါင််းပေါဝင် 

ပ စပ ရ်း ပသချာ စ ာ ပ ဆာင်ရကွ်ရန်။ 



 

  



 


