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 ရတွ့ဆုံရမးမမန်းရာတွင် ၎င်းတို့အရပါ် ကျူးလွန်ခဲ့သည့် မဖစ်ရပ်များကို အမှန်တရားအတွက် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ 
ထုတ် ရဖာ်ရမပာဆိုခဲ့သူများအား လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ အထူးရကျးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ND-Burma အဖွဲ့ဝင်များနှင့်
 အန္တရာယ်များြကားမှ အဖိုးမမဖတ်နိုင်သည့် ထွက်ဆိုချက်များအား စုရဆာင်းရပးသည့် ကွင်း ဆင်းမှတ်တမ်း 
တင်သူများအားလည်း အသိအမှတ်မပုပါသည်။ 

 ND-Burma အဖွဲ့ဝင်များ၏ လုံခခုံရရးကို ပဓာနမထားပဲ လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှု သက်ရသ
အရထာက်အထားများအား ကကိုးပမ်း စုရဆာင်းမှု မရှိဘဲ  ယခုကဲ့သို့ အစီရင်ခံစာ မပုစုနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။  
ငငိမ်းချမ်းရရးအတွက် ရလျှာက်လှမ်းရမည့် ခရီးရဝးရနရသးရြကာင်း ယခုအစီရင်ခံစာတွင် ပါရှိသည့် မပည်သူ
တို့၏အသံက သတိရပးရနငပီး  မည်သို့ပင်ဆိုရစကာမူ မပုမပင်ရမပာင်းလဲရန်  ကကိုးပမ်းရနမှုအား  အင်အားသုံး
နှိမ်နှင်းမှု  အား အမှန်အတိုင်းထုတ်ရဖာ်၍ ကကံ့ကကံ့ခံ ရင်ဆိုင်ရနမခင်းက တွန်းအားမဖစ်ရစသည်။ 

 ND-Burma ၏ အဖွဲ့ဝင် ၁၃ ဖွဲ့သည် တိုင်းရင်းသားများ၊ အမျ ိုးသမီးများနှင့် လိင်စိတ်ကွဲမပား သူများ
အားကိုယ်စားမပုသည်။ နစ်နာခဲ့သူများ တရားမျှတမှု ရရှိရရးအတွက် လူ့အခွင့်အရရး ချ ိုးရဖာက်မှုများကို
 ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှစငပီး မှတ်တမ်းတင်ရနသည့် အဖွဲ့အစည်းမဖစ်သည်။ ND-Burma တွင် ရအာက်ပါ  အဖွဲ့ဝင် ၉ 
ဖွဲ့နှင့် ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်း ၄ ဖွဲ့ပါဝင်သည်။

အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းများ 

တင်းမပည့်အဖွဲ့ဝင်များ
၁) နိုင်ငံရရးအကျဉ်းသားများကူညီရစာင့်ရရှာက်ရရးအသင်း 
၂) လူ့အခွင့်အရရးကာကွယ်မမှင့်တင်သူများအဖွဲ့ 
၃) ရခိုင်မပည်လုံးဆိုင်ရာရကျာင်းသားနှင့်လူငယ်များအစည်းအရုံး(ရ၊က၊လ၊စ)
၄) အနာဂါတ်အလင်းတန်းဆုံမှတ်
၅) မွန်မပည်လူ့အခွင့်အရရးရဖာင်ရဒးရှင်း
၆) ကချင်အမျ ိုးသမီးများအစည်းအရုံး -ထိုင်းနိုင်ငံ
၇) တအာင်းအမျ ိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း
၈) တအာင်းရကျာင်းသားလူငယ်များ အဖွဲ့
၉) ထားဝယ် အမျ ိုးသမီးသမဂ္ဂ

ဆက်စပ်အဖွဲ့ဝင်းများ
၁) ချင်းလူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့
၂) ပအိုဝ်းလူငယ်များအစည်းအရုံး
၃) ပဲခူး အရရှ့ - နိုင်ငံရရးအကျဉ်းသားရဟာင်းများကွန်ရက်
၄) ရရှ့ရမပးအသံ
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 မမန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိနိုင်ငံရရးအရမခအရနရ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနှင့် ဆက်စပ်သည့် လူ့အခွင့်အရရးချ ိုး
ရဖာက်မှုများ အရမမာက်အများ မဖစ်ရပါ်ရနသည်။ ကွင်းဆင်း မှတ်တမ်းတင်သူများအတွက် လုံခခုံရရးမှာအထူးစိုးရိမ်
ရသည့် အရနအထားမဖစ်ငပီး လူ့အခွင့်အရရးအရမခအရန ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမှုကို ရပါ်ရပါ် ထင်ထင် ရဆာင်ရွက်နိုင်
မခင်းမရှိရပ။ 

 မမန်မာနိုင်ငံအတွင်း အမှန်တကယ် ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် မဖစ်ပွားရနသည့် အြကမ်းဖက်မှု အားလုံးအား မှတ်
 တမ်းတင်နိုင်ရန် မမဖစ်နိုင်ပါ။ ကွင်းဆင်း မှတ်တမ်းတင်သူများနှင့် နစ်နာသူများအား ဆက်သွယ်၍အြကမ်းဖက်ချ ိုး 
ရဖာက်မှုများအား မှတ်တမ်းတင်မခင်းကို အန္တရာယ်များြကားမှ ရဆာင်ရွက်ရမခင်းမဖစ်သည်။ စစ်အာဏာရှင်တို့ လက် 
သပ်ရမွးထားသည့်  အဖွဲ့အစည်းများက နစ်နာသူများအား  နှုတ်ဆိတ်ရနရစရန် ငခိမ်းရမခာက်  အြကပ်ကိုင်ထားသည်။  
တိုင်းရင်းသားဒရသများတွင် အထူးသမဖင့် တိုက်ပွဲမဖစ်သည့်ရဒသများတွင် မှတ်တမ်းတင်ရာတွင် မတရားသည့် ဥပရဒ
များမဖင့်အဓမ္မဖမ်းဆီးခံရနိုင်မခင်း၊ ကိုယ်ထိလက်ရရာက် သို့မဟုတ် လက်တုန့်မပန် အြကမ်းဖက်မှုများ ခံရနိုင်သည်။ 

 ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ရန့ စစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့်အတူ အမမတ်မပတ်မခင်းမရှိသည့် ကိုဗစ်၁၉ ကမ္ဘာ့ 
ကပ်ရရာဂါတို့ရြကာင့် လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှု မှတ်တမ်းတင်ရာတွင်  အကန့်အသတ်များပို၍ များလာသည်။ ကကီး 
မားသည့်  အခက်အခဲ  အကန့်အသတ်များရှိရသာ်လည်း  ကကံ့ကကံ့ခံ၍  ဆက်လက်ရဆာင်ရွက်ရနသည့်  အဖွဲ့ဝင်များ၏ 
မှတ်တမ်းတင်မှုကို အသိအမှတ်မပုရမည်မဖစ်သည်။ 

 လူ့အခွင့်အရရးမှတ်တမ်းတင်မခင်းသည် လူ့အခွင့်အရရး ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်သူများအတွက် အငမဲတရစ
 အဓိက စိန်ရခါ်မှုမဖစ်ရသာ်လည်း လွန်ခဲ့သည့်နှစ်မှစ၍ ပို၍ ခက်ခဲလာရစသည်။ စစ်အာဏာရှင်တပ်ဖွဲ့များက အြကမ်း 
ဖက်နှိမ်နှင်းမှုကို  တိုးမမှင့်လုပ်ရဆာင်ရနရာ  ၎င်းတို့ကျူးလွန်သည့်   ရာဇဝတ်မှုများအား  မှတ်တမ်းတင်သူများအရပါ်
ပစ်မှတ်ထားရနသည်။  အင်တာနက်မဖတ်ရတာက်မှုနှင့်  ရမမလှန်စနစ်ကျင့်သုံး၍ စစ်အာဏာရှင် တို့သည် ၎င်းတို့၏ 
တိုက်ခိုက်မှုများကို ဖုံးကွယ်ရနြကသည်။ 

 သတင်းအချက်အလက်များ အရရအတွက်အားမဖင့်မပည့်မီရသာ်လည်း အရည်အရသွးမှာမူရမမမပင်တွင် သတင်း 
ရကာက်ယူရသည့် အရမခအရနရပါ်တွင် မူတည်ရနသည်ကို ကွန်ရက်၏ ရဒတာအဖွဲ့အရနမဖင့်သတိမပုမိသည်။ သတင်း
အချက်များအား နစ်နာသူများအား ရတွ့ဆုံရမးမမန်းမခင်း၊ ရဒသခံအရင်းအမမစ်များ အပါအဝင် အွန်လိုင်း၊ ရမမမပင် စ
သည့် ဆက်သွယ်ရရးလမ်းရြကာင်းများနှင့် လုံခခုံရရးအရပါ်မူတည်၍ ရကာက်ယူစုရဆာင်းပါသည်။ 

 ND-Burma မှ မပုစုထားသည့် လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှု အမျ ိုးအစားနှင့် အဓိပ္ပါယ်များအရပါ် မူတည်ငပီး
 အဖွဲ့ဝင်များ မှတ်တမ်းတင်ရာတွင် အရထာက်အကူမဖစ်ရစရန်အတွက် လက်စွဲစာစဉ်များ မပုစုထားငပီး ရအာက်ပါ လူ့
အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှု ရခါင်းစဉ်များ ပါဝင်သည်။ 

• • သတ်မဖတ်မခင်းနှင့် လက်စတုန်းရဖျာက်ဖျက်မခင်းသတ်မဖတ်မခင်းနှင့် လက်စတုန်းရဖျာက်ဖျက်မခင်း
• • အတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီး၊ ထိန်းသိမ်းမခင်းအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီး၊ ထိန်းသိမ်းမခင်း
• • ကရလးစစ်သား အသုံးမပုမခင်းကရလးစစ်သား အသုံးမပုမခင်း
• • အတင်းအြကပ် ရရှေ့ရမပာင်းမခင်းအတင်းအြကပ် ရရှေ့ရမပာင်းမခင်း
• • အဓမ္မမပုကျင့်မခင်းနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အြကမ်းဖက်မှုအဓမ္မမပုကျင့်မခင်းနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အြကမ်းဖက်မှု

များ များ 
• • ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မခင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မခင်း
• • အတင်းအဓမ္မရစခိုင်းမခင်းအတင်းအဓမ္မရစခိုင်းမခင်း

• • လွတ်လပ်စွာသွားလာမှုကို ကန့်သတ်မခင်းလွတ်လပ်စွာသွားလာမှုကို ကန့်သတ်မခင်း
• • ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ အတင်းအြကပ် သိမ်းဆည်းပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ အတင်းအြကပ် သိမ်းဆည်း

 ဖျက်ဆီးမခင်း ဖျက်ဆီးမခင်း
• • အတင်းအဓမ္မ လက်ထပ်ရစခိုင်းမခင်းအတင်းအဓမ္မ လက်ထပ်ရစခိုင်းမခင်း
• • မပည့်တန်ဆာအမဖစ် အတင်းအြကပ် ရစခိုင်းမခင်းမပည့်တန်ဆာအမဖစ် အတင်းအြကပ် ရစခိုင်းမခင်း
• • လူကုန်ကူးမခင်းလူကုန်ကူးမခင်း
• • လွတ်လပ်စွာ စုရဝးခွင့်နှင့် စုရုံးခွင့်ကို ပိတ်ပင်ကန့်လွတ်လပ်စွာ စုရဝးခွင့်နှင့် စုရုံးခွင့်ကို ပိတ်ပင်ကန့်

 သတ်မခင်း သတ်မခင်း
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 လူ့အခွင့်အရရးမှတ်တမ်းကွန်ရက် (မမန်မာနိုင်ငံ)၊ ND-Burma သည် မမန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်သည့်
 ၆ လတကကိမ် လူ့အခွင့်အရရးအရမခအရန အကျဉ်းချုပ် အစီရင်ခံစာကို ၁၀ နှစ်ရကျာ်ြကာ မပုစုထုတ်မပန်ခဲ့
သည်။ ND-Burma အဖွဲ့ဝင်များ လှုပ်ရှားရနသည့် မပည်နယ်နှင့် တိုင်းရဒသကကီးများတွင် အမပစ်မဲ့ အရပ်သား 
မပည်သူများအရပါ် စစ်အာဏာရှင်တို့က ကျူးလွန်သည့် အချက်အလက်များကို သုံးသပ်မပုစုထားမခင်းမဖစ်ငပီး 
၆ လတကကိမ်မဖင့် တနှစ်လျှင် နှစ်ကကိမ် ထုတ်ရဝပါသည်။ 

 ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှုများကို တင်မပထားသည့်
အစီရင်ခံ စာကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ထုတ်မပန်ရန် မပင်ဆင်ရနစဉ် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါရီ ၁ရက်ရန့
တွင် မမန်မာ စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းခဲ့သည်။ ထိုအချနိ်မှစငပီး လူ့အခွင့်အရရးကာကွယ် ရစာင့်ရရှာက်သူများ
၏ လုံခခုံရရး နှင့် ၎င်းတို့ ရဆာင်ရွက်ရနသည့် မှတ်တမ်းတင်လုပ်ငန်းများအရပါ် အကကီးအကျယ် ထိခိုက်မှု
ရှိလာသည်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို လက်မခံဘဲ ဆန့်ကျင်ရနသည့် အမပစ်မဲ့မပည်သူများအရပါ် စစ်တပ်မှ 
အကကီးအကျယ် စစ်ဆင် နှိပ်ကွပ်လျှက်ရှိသည်။ ဒီမိုကရရစီရရးလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့ြကသည့်အတွက် ၎င်း
တို့အရပါ် အကကီးအကျယ် ငခိမ်းရမခာက်ခံရနရသည့် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် မိခင်အဖွဲ့အစည်းများ လုံခခုံစိတ်ချရရရး
အတွက် အလျင်အမမန်ရဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ရနသည်ဟု ရတွ့ရှိရပါသည်။ 

 မမန်မာမပည်တွင် အာဏာသိမ်းချနိ်မှစ၍ ထိုအရမခအရနမှာ တိုးတက်လာမခင်းမရှိရပ။ ငငိမ်းချမ်းစွာ
ဆန္ဒမပသူများမှာ အြကမ်းဖက်ငဖိုခွဲမှုများနှင့် ကကုံရတွ့ရငပီး ရနာက်ပိုင်းတွင် စစ်တပ်ဦးစီးသည့် တရားရုံး
များတွင် လုပ်ကကံထားသည့် စွဲဆိုမှုများမဖင့် မပစ်ဒဏ်ရပးအကျဉ်းချမခင်း ခံရနရသည်။ ဒီမိုကရရစီနည်းကျ
ရရွးချယ်ခံရသူများမှာလည်း စစ်အာဏာရှင်တို့၏ မတရားသည့် ဥပရဒများမဖင့် အဓိပ္ပါယ်မဲ့စွာ မပစ်ဒဏ်ရပး
မခင်းခံရနရချနိ်တွင် မမန်မာနိုင်ငံ၏ နယ်စပ်ရဒသ အသီးသီးတွင်လည်း ပဋိပက္ခများ အရတာမသတ် မဖစ်ပွား
ရနသည်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရးအင်အားစုများ (EROs) အပါအဝင် စစ်အာဏာသိမ်းမှု
ကို ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်သည့်  တက်ကကလှုပ်ရှားသူများအား  စစ်အာဏာရှင်တို့မှ လက်တုန့်မပန်  တိုက်ခိုက်
ြကသည်။ 

 စစ်ရမမမပင်တွင် EROs များနှင့် လက်တွဲ၍ မမန်မာစစ်တပ်ကို ရချမှုန်း တိုက်ပွဲဝင်ရနငပီး မပည်သူ့ကာ
ကွယ် ရရးတပ်ဖွဲ့ (PDFs) ဟု လူသိများသည့် အတိုက်အခံလှုပ်ရှားမှုများ ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် ဖွဲ့စည်းလာြက
သည်။ တိုင်းမပည်၏ အရင်းအမမစ်အရတာ်များများကို သုံးစွဲရသည့် မပည်တွင်းစစ်ရြကာင့် လူသားချင်းစာနာ
သည့် အြကပ်အတည်းများ ရပါ်ရပါက်လာရစသည်။ သိန်းနှင့်ချသီည့် မပည်သူများမှာ လုံခခုံမှုနှင့် အကူအညီ
များရရန် ပိတ်ဆို့ခံရနရသည့် အရမခအရနတွင် အငမဲလို အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ရမပးရနရသည်။ အနည်းဆုံး 
လူဦးရရ ၃ သန်းခန့်မှာ အရရးရပါ်အကူအညီများ အရရးတကကီး လိုအပ်လျှက်ရှိသည်။ 

 နိုင်ငံတဝှန်းကျယ်မပန့်သည့် ဖိနှိပ်မှုများနှင့်အတူ ကင်းစင် ကွယ်ရပျာက်မှုမရှိသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်
ရရာဂါ၏ ငခိမ်းရမခာက်မှုကလည်း ရှိရနသည်။ တိုင်းရင်းသား ကျန်းမာရရး ရစာင့်ရရှာက်မှုရပးရနသည့်
အဖွဲ့များသည် ရံပုံရငွနှင့် အရင်းအမမစ်များ အကန့်အသတ်ရှိရနရသာ်လည်း မပည်သူလူထု၏ လိုအပ်ချက်
ကို မဖည့်ဆည်း၍ ဝန်ရဆာင်မှု ရပးရနသည်။ ဗိုင်းရပ် ကပ်ရရာဂါကို ထိန်းချုပ်ရမည့်အစား စစ်အာဏာရှင်
များသည် ကပ်ရရာ ဂါအား အသုံးချ၍ လူထုအား ကန့်သတ်ရန်၊ လူသားချင်း စာနာသည့်အကူအညီများ
လက်လှမ်းမမီရစရန်နှင့် အရပ်သားခုခံရရးအင်အားစုများ၏ လှုပ်ရှားမှုအရပါ် ချုပ်ချယ်ရန် လုပ်ရဆာင်
ရနသည်။ စစ်တပ် စစ်ရဆး ရရးဂိတ်များ အများအမပားချထား၍ ရငွညှစ်မခင်း၊ လာဘ်ယူမခင်းနှင့် ငခိမ်းရမခာက်
မခင်းတို့မဖင့် မပည်သူလူထု အရပါ် အြကမ်းဖက် ငခိမ်းရမခာက်ရနသည်။ 
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 ယခုအစီရင်ခံသည့် ကာလမဖစ်သည့် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီမှ ဇွန်လတရလျှာက် မမန်မာစစ်တပ်
သည်ဒီမိုကရရစီ စံချနိ်စံညွှန်းများနှင့် အရမခခံမူများအရပါ် မထီမဲ့မမင်မပုရနသည်ကို ND-Burma အဖွဲ့ဝင်
များက မျက်ဝါးထင်ထင် မမင်ရတွ့ြကရသည်။ စစ်အာဏာရှင်တို့ အရိုးစွဲရအာင် ကျင့်သုံးရနသည့် မပစ်ဒဏ်
ကင်းလွတ်ခွင့် ဓရလ့နှင့် အြကမ်းဖက် ကျူးလွန်မှုရြကာင့် လူသားချင်းစာနာသည့် အြကပ်အတည်းကိုမဖစ်
ရပါ်ရစငပီး လူဦးရရ တသန်းရကျာ် အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ရမပးရနရသည၁်။ 

 ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်ရန့တွင် စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းမှုရြကာင့် တိုင်းမပည်၏ နိုင်ငံရရး
အရမခအရနမှာ အကကီးအကျယ်ရမပာင်းလဲသွားသည်။ ထို့အတူ တခုငပိုလဲသွားငပီးရနာက် ဆင့်ကဲ ရိုက်ခတ်
မှုမဖစ်စဉ်အရ စစ်အာဏာရှင်တို့၏ တရားမဝင်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်၍ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် အတိုက်အခံ
အင်အားစုများအရပါ် ရိုက်ခတ်မှုရှိခဲ့သည်။ အမျ ိုးသားဒီမိုကရရစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ရသာင်ငပိုကမ်းငပို အနိုင်ရ
ငပီး လအနည်းငယ်အတွင်းမှာပင် အြကမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရရးလှုပ်ရှားမှု (CDM) အားရကာင်းလာသည်။
 မပည်သူ့ ဝန်ထမ်းများမဖစ်သည့်  ဆရာဝန်၊  ရကျာင်းဆရာ၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့် တမခားနယ်ပယ်အသီးသီးမှ 
ကျွမ်းကျင်သူများက စစ်အာဏာရှင်ရအာက်တွင် တာဝန်ထမ်းရဆာင်မည် မဟုတ်ရြကာင်း မငင်းဆန်ရြကမငာ
ခဲ့ြကသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လတွင် CDM လှုပ်ရှားမှုသည် နိုဘယ်ငငိမ်းချမ်းရရးဆုအတွက် အမည်စာရင်း 
တင်သွင်းမခင်းခံရသည၂်။

 ထို့မပင် စစ်အာဏာရှင်တို့၏ အာဏာငမ်းငမ်းတက် ရယူလိုချင်မှုရြကာင့် ၎င်းတို့ မူြကမ်းရရးဆွဲခဲ့
သည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အရမခခံဥပရဒကိုပင် မပန်လည်ချ ိုးရဖာက်ရြကာင်း ရနွဦးရတာ်လှန်ရရး၏ ဗျူဟာရမမာက်
စုစည်း ကကိုးပမ်းမှုမှတဆင့် ထုတ်ရဖာ်မပသခဲ့သည်။ အမျ ိုးသားညီညွတ်ရရးအစိုးရ (NUG) နှင့် အမျ ိုးသား
ညီညွတ်ရရး အတိုင်ပင်ခံရကာင်စီ (NUCC) တို့ကို တရားဝင် ထိရတွ့ဆက်ဆံမှုနှင့် သံတမန် ဆက်သွယ်မှု
အတွက် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ လက်နက်ကိုင် မပည်သူ့ကာကွယ်ရရး (PDFs) အဖွဲ့များကိုလည်း စစ်အာဏာသိမ်း
မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် အရပ်သားများမဖင့် စစ်အာဏာရှင်တို့အား ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ရန် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ရနာက်ခံ အရမခအရနအမျ ိုးမျ ိုးနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျ ိုးအသီးသီးတို့ ညီညွတ်စွာမဖင့် အာဏာရှင်စနစ်ကို 
မပင်းမပင်းထန်ထန် ဆန့်ကျင်လျှက်ရှိသည်။ 

ယခုအစီရင်ခံစာတွင် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီမှ ဇွန်လအထိ ND-Burma အဖွဲ့ဝင်များ မှတ်တင်ထားသည့် မဖစ် 
ရပ်မှန်များ၊  ရတွ့ဆုံရမးမမန်းမှုနှင့်   မမန်မာစစ်တပ်မှ  အမပစ်ရှိရြကာင်း  ထင်ထင်ရှားရှား မပသသည့်  ၎င်းတို့ 
ကျူးလွန်သည့် ရာဇဝတ်မှုများအရပါ် သုရတသန လုပ်ထားမခင်းမဖစ်သည်။ ဆယ်စုနှစ်များစွာ ကျင့်သုံးရနငပီး
 ယခုတိုင် အဆုံးမသတ်ရသးသည့် မပစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်ဓရလ့က စစ်တပ်အရနမဖင့် အရပ်သားမပည်သူများ 
အရပါ် စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရစရန် တွန်းပို့ရနသည်။ 

 နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းသို့ ND-Burma၏ မပင်းထန်ရသာ အကကံမပုချက်မှာ စစ်အာဏာရှင်များ
အရပါ် အရရးယူရဆာင်ရွက်ချက်များ အလျင်အမမန်မပုလုပ်ရန်နှင့် လက်ရှိမဖစ်ရပါ်ရနသည့် အြကမ်းဖက်မှု
များအတွက် တာဝန်ရှိသူများအား အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်ခုံရုံး (ICC) အပါအဝင် အမမင့်ဆုံး တရားစီရင်
ရရး ယန္တရားများသို့ လွှဲရမပာင်းရပးပို့ရန် ရတာင်းဆိုထားသည်။ အမပစ်မဲ့ မပည်သူများ၏ ဘဝမှာ ကမ္ဘာ့ရခါင်း 
ရဆာင်များ၏ ရဆာင်ရွက်လိုစိတ်နှင့် အလျင်အမမန် အရကာင်အထည်ရဖာ်နိုင်သည့် စွမ်းရည်အရပါ် မူတည်
ရနသည်။ 

1။  “Myanmar Humanitarian Update No. 18 | 31 May 2022,” UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 31 May 2022
2။  “CDM nominated for Nobel Peace Prize,” Frontier Myanmar, 27 March 2021
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 ယခုအစီရင်ခံသည့် ကာလအတွင်း စစ်အာဏာရှင်တို့သည် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်
 EROs အပါအဝင် ဒီမိုကရရစီအင်အားစုများ၏ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံမှုကို ယှဉ်ငပိုင်အံတုနိုင်မခင်းမရှိရပ။ ကမ္ဘာ့
ရခါင်းရဆာင်များ အရနမဖင့် မမန်မာနိုင်ငံတွင်း အရရးရပါ်လိုအပ်မှုများအပါအဝင် အြကပ်အတည်း
များနှင့် ပတ်သက်၍တုန့်မပန်ရဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ရနစဉ်တွင် နိုင်ငံတွင်းရှိ တက်ကကလှုပ်ရှား
သူများက စံမပအရနမဖင့် ရဲရင့်စွာ အသက်ကို ပဓာနမထားပဲ ၎င်းတို့၏ လွတ်ရမမာက်ရရးအတွက် 
တိုက်ပွဲဝင်ရနြကသည်။ 

 NUG အပါအဝင် ကာလြကာရှည်ရဆာင်ရွက်ရနသည့် လှုပ်ရှားတက်ကကသူများနှင့် ယုံြကည်
စွာလက်တွဲ အလုပ်လုပ်ရမည့်အစား နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအချ ို ့သည် စစ်အာဏာရှင်တို့နှင့်
လက်တွဲ၍ ၎င်းတို့အား အသိ အမှတ်မပုရစသည့် တရားဝင်မှုကို အရဲစွန့် ရပးရနသည်၃။ ကုလသမဂ္ဂ
လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ  ညှိနှိုင်းရဆာင်ရွက်ရရးရုံး (OHA) နှင့် ASEAN ၏ လူသားချင်းဆိုင်ရာ
ကူညီမှု အဖွဲ့သည် စစ်အာဏာရှင်တို့နှင့် ပူးရပါင်း၍ လူသားချင်းစာနာသည့် အကူအညီများအတွက်
ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်ရန် ရမခလှမ်းမပင်ရနသည၄်။  အရထာက်အပံ့ အကူအညီများကို တလွဲသုံးမခင်း
နှင့် စားနပ်ရိက္ခာ၊ ရရ၊ ရဆးဝါးနှင့် အမိုးအကာများ အပါအဝင် အရရးတကကီးလိုအပ်ရနသည့် အရမခခံ
လိုအပ်ချက်များအား ပိတ်ပင်တားဆီးရနသည့် စစ်အာဏာရှင်တို့ နှင့် လက်တွဲလုပ်ရဆာင်မခင်း
မဖစ်သည်။ လက်ရတွ့ရမမမပင်တွင် လုပ်ရဆာင်ရနသည့် အားကိုးစိတ်ချ၊ ယုံြကည်ရသည့် အဖွဲ့အစည်း
များနှင့် လက်တွဲ လုပ်ရဆာင်မည်လား? မမန်မာစစ်အာဏာရှင်တို့အား အရဲစွန့်၍ တရားဝင်မှုကို 
အသိအမှတ်မပုမည်လား? ဟု အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများက ကုလသမဂ္ဂအား ရမးခွန်းထုတ် ရတာင်း
ဆိုရနြကသည်၅။ 

 လူသားချင်းစာနာသည့် အကူအညီများအား တလွဲအသုံးမပုရနသည်ဟု မှတ်တမ်းရှိသည့်
မမန်မာစစ်တပ်နှင့် ပူးရပါင်း၍ အကူအညီများ ရပးပို့ရဆာင်ရွက်သွားမည့် အရရှ့ရတာင်အာရှနိုင်ငံ
များအသင်း (ASEAN) ၏ ဆုံးမဖတ်ချက်အား  NUG ၏ လူသားချင်းစာနာ ရထာက်ထားရရးနှင့် ရဘး 
အန္တရယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန့်ခဲွရရး ဝန်ကကီးဌာနသည် ကရင်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး (KNU), ချင်းအမျ ိုးသား
တပ်ဦး (CNF) နှင့် ကရင်နီအမျ ိုးသား တိုးတက်ရရးပါတီ (KNPP) တို့နှင့် ပူးရပါင်း၍ ကန့်ကွက်ခဲ့
သည၆်။ ထိုသို့ ရဆာင်ရွက်မခင်းသည် စစ်အာဏာရှင်တို့က လက်နက်မဲ့ အမပစ်မဲ့ မပည်သူများအရပါ် 
စက်ဆုတ်စရာရကာင်းရအာင် ကျူးလွန်သည့် ရာဇဝတ်မှုများတွင် ကကံရာပါအမဖစ် အရဲစွန့် လုပ်ရဆာင်
မခင်းမဖစ်သည်။ 

 ကွဲမပားစုံလင်သည့် ခုခံရတာ်လှန်ရရး လှုပ်ရှားမှုများ အင်အားချနိဲ့သွားရစရန်နှင့် အသံတိတ်
သွားရစရန် စစ်အာဏရှင်တို့၏ ကကိုးပမ်းမှုမှာ ရအာင်မမင်မှုမရှိရပ။ စစ်တပ်မှ မရပ်မနား ငခိမ်းရမခာက်၊
အြကမ်းဖက်မှုများ များမပားလာရသာ်လည်း  အမှန်တရားကို ရလးရလးနက်နက် ခိုင်ခိုင်မာမာ ထုတ် 
ရဖာ်မှုက စစ်အာဏာ ရှင်တို့ ငမ်းငမ်းတက် လိုချင်ရနသည့် တရားဝင်မှုနှင့် အသိအမှတ်မပုမှုကို အကကီး 
အကျယ် တားဆီးဟန့်တား ထားသည်။ 

 ND-Burma အဖွဲ့ဝင်များ လှုပ်ရှားရနသည့် ရဒသများတွင် မမန်မာစစ်တပ်မှ စစ်သားများ
မပင်းမပင်းထန်ထန် ကျူးလွန်သည့် အြကမ်းဖက်မှုများ မဖစ်ပွားရနသည်။ စစ်အာဏာရှင်တို့သည် ၎င်း
တို့အား ကျယ်ကျယ်မပန့် မပန့် ဆန့်ကျင်ရနမှုအား ၎င်းတို့နားလည်သည့် တခုတည်းရသာနည်းလမ်း
မဖစ်သည့် အြကမ်းဖက်မှုမဖင့် တုန့်မပန်သည့်အတွက် မပည်တွင်းပဋိပက္ခများ ပိုမိုများမပားလာသည်။

3။ “UN AND ASEAN RISK COMPLICITY IN MYANMAR JUNTA’S WEAPONIZATION OF AID AND ATROCITY CRIMES,” 
Progressive Voice, 31 May 2022

4။ Ibid
5။ Ibid
6။ “Myanmar’s NUG, Allied EAOs Urge ASEAN, UN Not to Work With Junta on Aid,” The Irrawaddy, 1 June 2022
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ဓာတ်ပုံ -ဓာတ်ပုံ - ဖခင်၏ ဓာတ်ပုံကို ကိုင်ရင်း မိခင် ရဒါ်သက်ထားနှင့်အတူ ငိုရကကးရနသည့် ရရှေရုပ်လွှာ။ ဖခင်မဖစ်သူ ဦးရဇာ်
ထက်စိုး (၂၆) သည် ရဆာက်လုပ်ရရးလုပ်သားမဖစ်ငပီး စစ်တပ်က ပစ်ခတ်ရာတွင် ရသဆုံးသွားသည်။ 
Credit: Panos Pictures

 ထို့ရြကာင့် မပည်သူလူထု အများအမပားမှာ အဆက်မမပတ် အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ရမပးရငပီး လူသားချင်း
စာနာမှုဆိုင်ရာ အြကပ်အတည်းမဖစ်ရပါ်ရစသည့် အရထာက်အထားများမဖစ်သည်။ 

 စစ်အာဏာရှင်တို့မှ တမင်ရည်ရွယ်၍ ‘ရြကာက်မက်ဖွယ်လမ်းရြကာင်းသို့ တွန်းပို့မခင်း’၇အစီ 
ရင်ခံစာတွင် ၎င်းတို့အား လက်မခံသရရွ့ ရက်စက်ြကမ်းြကုတ်သည့်  တိုက်ခိုက်မှုများကို အာဏာရှင်
တို့က ရပ်ဆိုင်းမည်မ ဟုတ်ဟု ရဖာ်မပထားသည်။ ထိုအစီရင်ခံစာတွင် မမန်မာစစ်တပ်မှ ကျူးလွန်သည့်
အတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးမခင်း၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ် စက်မခင်း၊ မုဒိန်းကျင့်မခင်းနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အြကမ်းဖက်
မှုများ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာများ မတရား သိမ်းဆည်းမခင်း၊ လက်စတုန်းရဖျာက်ဖျက်မခင်း၊ သတ်မဖတ်မခင်း စ
သည့် ရာဇဝတ်မှုများကုိ ND-Burma အဖဲွ့ဝင်မဖစ်သည့် HURFOM မှ  မှတ်တမ်းတင် ရဖာ်မပထားသည်။ 

 မမန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရရးအရမခအရနမှာ ကျဆင်းရနသည်။ သို့ရသာ်လည်း ထိုသို့ ဖွက်
ဖွက်ညက်ညက်ရြက ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ ရှိရနရသာ်လည်း မမန်မာမပည်သူလူထု၏ စစ်အာဏာစနစ်
အား တွန်းလှန်ငဖို ဖျက်မည်ဆိုသည့် စိတ်ဓာတ်၊ မတူကွဲမပားသည့် နည်းလမ်းများမဖင့် ဆက်လက် 
ကကံ့ကကံ့ခံ ရလျှာက်လှမ်းရနသည်ကို ချးီကျူးရလးစား မှတ်တမ်းတင်ရမည်မဖစ်သည်။ 

7။   “Trajectory of Terror,” The Human Rights Foundation of Monland, December 2021 
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 ချင်းမပည်သူလူထုသည် ၎င်းတို့နယ်ရမမတွင် တပ်စွဲလာသည့် စစ်အာဏာရှင်
တပ်များအား စွမ်းစွမ်းတမံ ခုခံသည့် ရနရာများထဲမှ ပထမဆုံး ရွတ်ရွတ်ချွခံျွ ံခုခံသူများ
မဖစ်သည်။ စစ်အာဏာရှင်တို့အား ရန့စဉ် စုစည်းဆန္ဒမပမှုများအား စစ်တပ်မှအင်အား
သုံး၍ ရက်ရက်စက်စက်ငဖိုခွင်းငပီး အတင်းအဓ္မဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ထိုအရမခအရနက ချင်း
ရဒသ ကာကွယ်ရရးတပ်မရတာ် (CDF) အပါအဝင် ချင်းမပည်သူ့ကာ ကွယ်ရရးတပ် 
(CDF) များ ဖွဲ့စည်းရပါ်ထွက်လာရစရန် တွန်းပို့ခဲ့သည်။ CDF နှင့် CNF ပူးရပါင်းတပ်ဖွဲ့
များက စစ်အာဏာရှင် တပ်များအား ဆက်လက်တိုက်ခိုက်လျှက်ရှိသည်။ 

 ၂၀၂၂ ခုနှစ် ပထမ ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း ချင်းမပည်နယ်အတွင်း အြကမ်း
 ဖက်မှုများရြကာင့် မပည်သူ ၄၀,၀၀၀ နီးပါးခန့် အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ရမပးရသည၈်။
ချင်းမပည်နယ်နှင့် နယ်စပ် အိန္ဒယအရရှ့ရမမာက်ဘက်ရှိ မီဇိုရမ်မပည်နယ် အစိုးရသည်
မမန်မာနိုင်ငံရှိ အြကမ်းဖက်မှုများရြကာင့် ထွက်ရမပးလာသူများအား မှတ်ပုံတင်များ
မပုလုပ်ရပးသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါရီလမှစ၍ မီဇိုရမ်မပည်နယ်ရှိ ခရိုင် ၁၁ ခုတွင် 
ချင်းမပည်သူ ၃၀,၀၀၀ နီးပါး လုံခခုံရရးအတွက် ခိုလှုံရနထိုင်ြကသည၉်။ 

 ချင်းမပည်နယ်ရှိ ရတာ်လှန်ရရးအဖွဲ့များသည် မမန်မာစစ်တပ်၏ ထိုးစစ်ဆင်
တိုက်ခိုက်မှု အရတာ်များများကို ရအာင်မမင်စွာ တွန်းလှန်နိုင်ြကသည်။ ရတာ်လှန်ရရး
တပ်ဖွဲ့များ၏ မဟာဗျူဟာတခုမှာ စစ်အာဏာရှင် ယာဉ်တန်းများကို ပုံမှန် ြကားမဖတ်
တိုက်ခိုက်မခင်းမဖစ်သည၁်၀။ လက်တုန့်မပန်သည့်အရနမဖင့် အြကမ်းဖက် စစ်တပ်သည်
ရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့မခင်း၊ ဒါဇင်နှင့်ချသီည့် ဘုရားရကျာင်းများအပါအဝင် ဘာသာရရး
အရ အထွတ်အမမတ်ထားသည့် အရဆာက်အဦးများအား ဖျက်ဆီးမခင်းမဖစ်သည်။ ဒီ
မိုကရရစီလိုလားသည့် တပ်ဖွဲ့များကို ရမာင်းထုတ်ရန်နှင့် ရထာက်ခံအားရပးသူများ
အား ချနိဲ့သွားရစရန် ရည်ရွယ်ငပီး စစ်တပ်က ရမမလှန်စနစ်ကျင့် သုံးသည်။   

 မမန်မာစစ်တပ်မှ အရပ်သားမပည်သူများ အထူးသမဖင့် အမျ ိုးသမီးများအရပါ်
ကျူးလွန်သည့် လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှု ဒါဇင်အရတာ်များများကို ND-Burma 
၏ ဆက်စပ်အဖွဲ့ဝင်မဖစ်သည့် ချင်းလူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့ (CHRO) က မှတ်တမ်းတင်
ခဲ့သည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်ရန့တွင် CDF မှ စစ်တပ်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့အား
တိုက်ခိုက်ငပီး ၁ နာရီအြကာတွင် ဟားခါးငမို့နယ် ရဒါလွန်းရပ်ကွက်ရှိ ၁၁ နှစ်အရွယ်

8။ “Myanmar Emergency Update (as of 17 January 2022),” United Nations High Commissioner for Refugees, 21 
January 2022 

9။ “India’s Mizoram issues IDs to refugees from Myanmar,” The Daily Star, 17 May 2022
10။ “Resistance forces strike Myanmar army convoys on Chin State roads,” Myanmar Now, 9 May 2022
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ကရလးမ တဦးသည် အမခားအမျ ိုးသမီး ၆ ဦးနှင့်အတူ အဖမ်းခံရသည်။ ထို့အမပင် အမျ ိုးသား ၂၁ ဦး
လည်း အဖမ်းခံရ ၍ စုစုရပါင်းဖမ်းဆီးခံရသူ ၂၈ ဦးရှိသည်။   CDF နှင့် စစ်တပ်တို့အြကား တိုက်ပွဲများ 
တစတစ များမပားလာငပီးရနာက် အရပ်သားများ ထိုသို့ မတရားဖမ်းဆီးခံရမခင်းမဖစ်သည၁်၁။  အတင်း 
အြကပ် ဖမ်းဆီးခံရသည့်  အရပ်သားများအား လူသားဒိုင်းကာများအမဖစ်  စစ်အာဏာရှင်တပ်များက 
အသုံးမပုြကသည်။ 

 ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်အြကာ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်ရန့တွင် ကရလး ၅ ဦး
၏ မိခင် ချင်းအမျ ိုးသမီး ထရီဇာနုလန်း (၄၀)နှင့် သမီးနှစ်ဦးမဖစ်သူ အန်ဂျလာငုဇသီယန် (၁၅)နှင့်
ရီဂျနီသီယန်နန်ကဝီ (၁၃) နှစ်တို့ အား မီးရှို့သတ်မဖတ်ထားသည်ကို ကရလးငမို့နယ် ရချာင်းခု ရွာ
အနီးတွင် ရတွ့ရှိရသည်။ စစ်တပ်မှ ၎င်းတို့ရွာသို့ ချဉ်းကပ်လာသည့် ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက်ရန့တွင် ရွာရှိ
 အမျ ိုးသားများ ထွက်ရမပးြကငပီး အမျ ိုးသမီးများအား စစ်သားများမှ ထိခိုက်ရအာင် မလုပ်ဟုယူဆ၍ 
ရွာတင်ထားခဲ့ြကသည်။ ရသဆုံးသွားသူ အမျ ိုးသမီး၏ ခင်ပွန်း အပါအဝင် ကရလး သုံးဦးမှာ ရတာထဲ
တွင် ပုန်းရအာင်းရနခဲ့ြကသည၁်၂။ 

 ချင်းမပည်နယ် အရနာက်ရမမာက်ပိုင်းသည် မပင်းထန်သည့် ထိုးစစ်ရြကာင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု
များရနသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၃၀ ရက်ရန့တွင် အာဏာရှင် တပ်သား ၃၀၀ ရကျာက်ထုရလဆိပ်
သို့ရရာက်ရှိလာသည၁်၃။ ချင်း ကာကွယ်ရရးတပ် (CDF) မှ အရပ်သားများအား ရမမမပင်၊ ရဝဟင်တို့
မှ တိုက်ခိုက်မှုမှ ခိုလှုံရန် ကတုတ်ကျင်း များတူး၍ အဆိုးဆုံးအတွက်မပင်ဆင်ထားြကရန် သတိရပး
နှိုးရဆာ်ြကသည်။ မမန်မာစစ်တပ်အရနမဖင့် ချင်းမပည်နယ်အတွင်း တိုက်ခိုက်မှုများ ရလျာ့နည်း ရပ် 
ဆိုင်းသွားမည်မဟုတ်သည်ကို မပသသည့် လက္ခဏာမဖစ်သည်။ 

 ချင်းမပည်နယ်အတွင်း ရက်စက်ြကမ်းြကုတ်မှုများ ဆက်လက်ကျူးလွန်ရနမခင်းသည်အရပ် 
သားများအရပါ် အကာအကွယ်ရပးမှုများ ကင်းမဲ့ရနသည်ကို မပသရနသည်။ မပည်သူများရနထိုင်သည့် 
ရကျးရွာများနှင့် အိုး အိမ်များမှာ မပည်သူများ၏ အသက်ရှင်ရပ်တည်ခွင့်ကို တန်ဖိုးမထားသည့် မမန်မာ
စစ်သားများမဖင့် ဖုံးလွှမ်း သွားသည်။ စစ်အာဏာရှင်တို့၏ ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်မှုမှ လွတ်ရမမာက်
လာသူများမှာလည်း ရတာရတာင်ထဲတွင် ရိက္ခာ၊ ရဆးဝါးနှင့် အမိုးအကာမရှိပဲ ခက်ခက်ခဲခဲ ရှင်သန်
ရအာင်ကကိုးစားရနရသည်။ အရပ်သားများမှာ ၎င်းတို့ အိုးအိမ်များမှ ချက်မခင်းထွက်ခွာရမည်ဟုကပ်၍
သတိရပးမခင်းခံရသမဖင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများ သယ်ရဆာင်နိုင်မခင်းမရှိရပ။ အမျ ိုးသမီး၊ ကရလးနှင့် သက်ကကီး
ရွယ်အိုများမှာ ထွက်ရမပးလာသူများထဲတွင် အများစုမဖစ်သည်။

11။ Chin Human Rights Organization, News Bulletin 
12။ Ibid
13။ “Clashes Expected in Chin State as Junta Deploys More Troops to Western Myanmar,” The Irrawaddy, 1 June 2022
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 ကချင်မပည်နယ်တွင် စစ်တပ်၏ အြကမ်းဖက်မှုရြကာင့် စိုးရိမ်
ရသာက ဗျာပါရများ ရဒသခံမပည်သူများအြကား ကကီးထွားလာသည်။ ရလ 
ရြကာင်းတိုက်ခိုက်မှုများရြကာင့်  အမပစ်မဲ့   အရပ်သားမပည်သူများ  ထိခိုက်
ဒဏ်ရာရရစသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီမှ ဇွန်လအတွင်း လက်နက်ကကီးမဖင့်
ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ၈ ကကိမ်၊ ရလရြကာင်းတိုက်ခိုက်မှု ၅ ကကိမ်နှင့် သတ် 
မဖတ်မှု  ၅ မှု၊  အတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးမှု  ၄ မှု၊   ညှဉ်းပန်းနှိပ် စက်မှု ၂ မှု၊  ရမ်း
သမ်းပစ်ခတ်မခင်း ၁  မှုနှင့်  အတင်းအြကပ်  အလုပ်ခိုင်းရစမခင်း  ၁ မှုကို 
ND-Burma အဖွဲ့ဝင်  ကချင်အမျ ိုး သမီးအစည်းအရုံး  (ထိုင်းနိုင်ငံ)၊ KWAT 
မှ မှတ်တမ်းတင်ထားသည၁်၄။ 

 ၂၀၂၂ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါရီ ၃ ရက်ရန့တွင် ပူတာအိုငမို့နယ် ဆွမ်ပီယန် 
ရကျးရွာအား ရလရြကာင်းမှ တိုက်ခိုက်သည့်အတွက် အသက် ၁၂နှစ်အရွယ်
မိန်းကရလးတဦးနှင့် အသက် ၅၀ အရွယ် အမျ ိုးသမီးတဦးတို့ဒဏ်ရာရရှိ
သွား သည်၁၅။ စစ်အာဏာရှင်တပ်များသည် ကချင်မပည်နယ်တွင်း အရပ်
 သား မပည်သူများအရပါ် သတ်မဖတ်မခင်းနှင့် ညှဉ်းပန်းနိှပ်စက်မခင်းများ ကျူး
လွန်လျှက်ရိှသည်။ ဖားကန့်ငမို့နယ်တွင် အရပ်သားတဦးသည်  စစ်သားများ
 ၏ အရြကာင်းမ့ဲ    ပစ်သတ်မခင်းခံရသည၁်၆။   အြကမ်းဖက်မှုများနှင့် အတူ
ရထာင်နှင့်ချသီည့် အရပ်သားများသည်အုိးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ရမပးြကရသည်။ 
စစ် ရမပးဒုက္ခသည်များအတွက်   အကူအညီရပးရန်   လမ်းရြကာင်းများအား
လည်း စစ်တပ်မှ ပိတ်ဆို့ထားသည့်အတွက် လူသားချင်းစာနာသည့် အကူ 
အညီ များမှာလည်း မစီးဆင်းနိုင်ဘဲ ရှိရနသည်။ 

 စစ်အာဏာရှင်တ့ုိအတွက် တာဝန်ထမ်းရဆာင်မခင်း မမပုရန်ကချင်
လွတ်လပ်ရရးအဖဲွ့ (KIO) က မမန်မာမပည် ရမမာက်ပုိင်းရိှအရပ်သားများ
အား သတိရပးနိှုးရဆာ်သည်၁၇။  ထုတ်မပန်သည့်စာတွင် စစ်အာ ဏာရှင်
လက်ရအာက်  ဆက်လက် တာဝန်ထမ်းရဆာင်ပါက  အကျ ိုးဆက်ကို ခံြက
ရမည်ဟု  KIO မှ  သတိရပးထားသည်။   စစ်အာဏာရှင်တို့ ပစ်မှတ်ထား
တုိက်ခုိက်ရနသည့် အရပ်သားမပည်သူများအတွက် အမုိးအကာ၊ ရိက္ခာနှင့် 
ရဆးဝါးများကုိ ရတာ်လှန်ရရးအဖဲွ့အစည်းများက ရထာက်ပ့ံရပးြကသည်။ 

 ကချင်မပည်နယ်တွင် စစ်တပ်၏ ထိုးစစ်ရြကာင့် ထွက်ရမပးလာငပီး
ရှမ်းမပည်ရမမာက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်ငမို့နယ်အနီးရှိ စစ်ရမပးဒုက္ခသည်စခန်းတွင်
ခိုလှုံရနသည့် ဒုက္ခသည်များသည် လက်နက်ကကီးမဖင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရ
သည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၅ ရက်ရန့ကစစ်ရမပးဒုက္ခသည်များအားတမင် 
တကာရည်ရွယ် တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း အမျ ိုးသမီး ၃ ဦး ရသဆုံး၍ အမျ ိုးသား
 ၁ ဦး ဒဏ်ရာရသွားသည၁်၈။ လက်နက်ကကီးကျည်များ ဒုက္ခသည်စခန်း
အတွင်း ကျရရာက်မှုရြကာင့် ဒုက္ခသည်များ ရြကာက်ရွံ့ ထိတ်လန့်ကုန်ြက 

14။ KWAT Bulletin
15။ Situation Overview February – March 2022, The Women’s League of Burma
16။ “Burma Army Kills Man In Hpakant,”  Kachin News Group,  25 May 2022
17။ “KIO Warns Civil Servants in Northern Myanmar Not to Work for Junta” The Irrawaddy, 16 May 

2022
18။ “Junta Attacks Displaced Camp Near Kutkai” Kachin News Group, 21 June 2022

| စာမျက်နှာ 12



သည်။ ထိုသို့ ကျူးလွန်ခဲ့ငပီးရနာက် တိုက်ပွဲများမပန် လည်မဖစ်ပွားခဲ့သည်။ ဒုက္ခသည်စခန်းသည် လုံခခုံ
မှု မရှိရတာ့ဟုယူဆငပီး ဒုက္ခသည်များသည်အနီးရိှ ဘုရားရကျာင်းသ့ုိ ထွက်ရမပးခုိလှုြံကသည်။ ရတာ် 
လှန်ရရးတပ်များက မပင်းမပင်းထန်ထန် ခုခံတုိက် ခုိက်ြကသမဖင့် စစ်အာဏာရှင်တပ်များ ရဒသတွင်း ပုိမုိ
တုိးချဲ့ချထားသည်။ 

 KWAT မှ ထုတ်မပန်သည့် “ရဝဟင်မှ ငခိမ်းရမခာက်မှုအသစ်များ” အစီရင်ခံစာတွင် ၂၀၂၁ 
နိုဝင်ဘာမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧငပီလအထိ ကချင်မပည်နယ်နှင့် ရှမ်းမပည်နယ် ရမမာက်ပိုင်းတွင် စစ်အာဏာရှင်
တပ်များ ကျူးလွန်သည့် လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှု အရထာက်အထားများကို တင်မပထားသည၁်၉။ 
KWAT မှ မှတ်တမ်းတင်ထား သည့် စစ်တပ်မှ အရပ်သားများ ရနထိုင်ရာသို့ ရလရြကာင်းမှ တိုက်ခိုက်
မှု ၅ ကကိမ်၊ လက်နက်ကကီးမဖင့် ပစ်ခတ်မှု ၁၃ ကကိမ်နှင့် ရွာသားများအား ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်မှု ၁၃ ကကိမ်
တို့ အပါအဝင်မဖစ်သည၂်၀။ ထို့အမပင် အတင်းအြကပ်ဖမ်းဆီးမှု ၁၄ ကကိမ်နှင့် ရွာသားများအား လူသား
ဒိုင်းကာ သို့မဟုတ် ရပါ်တာအမဖစ် ခိုင်းရစ မခင်း ၅ ကကိမ်လည်းပါဝင်သည၂်၁။ တိုက်ပွဲများနှင့် လူမဆန်
သည့် လုပ်ရပ်များရြကာင့် ရနာက်ထပ် ရွာသား ၅,၀၀၀ ရကျာ် အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ရမပးရငပီး၂၂  ၂၀၂၂ 
ခုနှစ် ဇန်နဝါရီနှင့် ရဖရဖာ်ဝါရီလအတွင်း ရွာသား ၂ ဦး အသတ်ခံရကာ ၁၅ ဦး ဒဏ်ရာရသွားသည၂်၃။ 

စစ်ပွဲအတွင်း အဓမ္မမပုကျင့်မခင်းနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အြကမ်းဖက်ရစာ်ကားမှုကို လက်နက်သဖွယ်
အသုံးမပု ရနသည်ကိုလည်း KWAT မှ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧငပီလ ၁၂ ရက်ရန့
က ကွတ်ခိုင်ငမို့နယ်တွင် စစ်အာဏာရှင် တပ်သားများက ရန့ခင်းရြကာင်ရတာင်မှာပင် အသက်
 ၅၀ အရွယ် အမျ ိုးသမီးတဦးအား မုဒိန်းမပုကျင့်ရန် ကကိုးစားခဲ့သည၂်၄။ စစ်သားများမှ မုဒိန်းကျင့်ရန် 
ကကိုးပမ်းစဉ် ရအာ်ဟစ် အကူအညီ ရတာင်းခဲ့ငပီး ရိုက်နှက်ခံရရသာ်လည်း အမျ ိုးသမီးသည် ထွက်ရမပး
လွတ် ရမမာက်ရအာင် ကကိုးစားနိုင်ခဲ့သည်။ ရွာသားများက တိုင်တန်းသည့်အတွက် အမျ ိုးသမီးအား
မမန်မာရငွကျပ် ၁ သိန်း (အရမရိကန်ရဒါ်လာ ၅၃ ခန့်) စစ်တပ်မှ ရပးရလျာ်ခဲ့သည်။ ကံမရကာင်း
အရြကာင်းမလှစွာပင် ထိုသို့မဖစ်ရပ်များ တသီတသန်း မဖစ်ပွားရလ့ရှိရသာ်လည်း စစ်သားများမှာ 
တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှုမှ ရရှာင်ရှားရနြကငပီး စစ်တပ်ကလည်း အကာအကွယ်ရပးထားသည်။

KWAT နှင့်အတူ ကချင်မပည်နယ် အရမခစိုက် လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့အစည်းများ၏ မှတ်တမ်းများအရ 
စစ်တပ်၏ အရပ်သားမပည်သူများအရပါ် စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုနှင့် အာဏာရယူလိုမှုအြကား အရပ်သား
မပည် သူများ မှာ တရားမျှတမှုကင်းမဲ့စွာ ပိတ်မိရနြကသည်။ 

ဓာတ်ပုံ -ဓာတ်ပုံ - ကွတ်ခိုင်အနီးရှိ စစ်ရမပးဒုက္ခသည်စခန်းအား စစ်တပ်မှ လက်နက်ကကီးမဖင့် ပစ်ခတ်၍ 
အမျ ိုးသမီး ၃ ဦးရသဆုံးငပီး အမျ ိုးသား ၁ ဦး ဒဏ်ရာရရှိသွားသည်။ Credit: Kachin News Group

19။ “New Threats from the Air: human rights violations by SAC forces in Kachin and northern Shan State, November 2021 - April 2022,” 
The Kachin Women’s Association Thailand, June 2022

20။ Ibid | 21.   Ibid | 22. Ibid |  23.  Ibid | 24.  Ibid
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 ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်မှစ၍ မမန်မာနိုင်ငံ အရရှ့ရတာင်ပိုင်းတွင်
အနည်းဆုံး မပည်သူ ၁၇၀,၀၀၀ ခန့် အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ရမပးရနရသည်။ ကရင် 
မပည်နယ်၊ KNU ထိန်းချုပ်နယ်ရမမရှိ အမပစ်မဲ့မပည်သူများမှာ စစ်တပ်၏တမင်တကာ
ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်မခင်း ခံရနရသည်။ ND-Burma အဖွဲ့ဝင် မွန်မပည် လူ့အခွင့်
 အရရးရဖာင်ရဒးရှင်း  (HURFOM)  ၏ မှတ်တမ်းများအရ ရနရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ရမပး
လာသူဦးရရ များမပားလာရနသည်။ အထူးသမဖင့် ရကာ့ကရိတ်ငမို့နယ်တွင် စစ်တပ်
၏ အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုရြကာင့် ၂၀၂၂ခုနှစ် ဧငပီလကုန်တွင် ရနာက်ထပ် အရပ် 
သား ၁၃,၀၀၀ ရကျာ် အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ရမပးရနရသည၂်၅။ 

 လက်နက်ကကီးမဖင့် ပစ်ခတ်မခင်းနှင့် ရလရြကာင်းမှ တိုက်ခိုက်မှု အရမမာက်
အများမဖစ်ရနသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧငပီလ ၄ ရက်ရန့က ရကာ့ကရိတ်ငမို့နယ်တွင် စစ်
အာဏာရှင်တို့၏ ခလရ ၉၇ မှ အရမမာက်မဖင့် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ရာ အသက် ၁၇နှစ်
အရွယ် မိန်းကရလးတဦး ဒဏ်ရာရရိှခ့ဲငပီး ရဆးရံုသ့ုိ ပ့ုိရနစဉ် ရသဆံုးသွားသည်။
 HURFOM မှတ်တမ်းများအရ အမခား ၄ ဦးမှာ မပင်းထန်သည့် ဒဏ်ရာများရသွား
သည်၂၆။ 

 ရဝဟင် ရမမမပင်တို့မှ ဒါဇင်နှင့်ချတီိုက်ခိုက်သမဖင့် ကရင်မပည်သူများမှာ 
လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရနထိုင်၍  မရရတာ့ရပ။  စစ်အာဏာရှင်တပ်များ၏ ရမ်းသမ်း
ပစ်ခတ်မှုမှ ကာကွယ်ရန် ရထာင်နှင့်ချသီည့် ရွာသားများ ရတာတွင်းဂူများထဲနှင့်၂၇ 
ကိုယ်တိုင်မပင်ဆင်ထားသည့် ကတုတ်ကျင်းများတွင် ရနထိုင်ရသည်။  ထိုသို့ ဗုံးကကဲ
တိုက်ခိုက်ရနမခင်းရြကာင့် စစ်အာဏာရှင်တို့ ကျူးလွန်ရနသည့် စစ်ရာဇဝတ်မှု
နှင့် လူသားမျ ိုးနွယ်အရပါ် ဆန့်ကျင်သည့် မပစ်မှုများ ရပ်ဆိုင်းရစရရးအတွက် 
မမန်မာနိုင်ငံအား  နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးသို့ အမမန်ဆုံး လွှဲရမပာင်းရပးရန် ကရင်
အမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး (KWO) မှ ရြကမငာချက်ထုတ် ရတာင်းဆိုခဲ့သည၂်၈။ 

 အမပစ်မဲ့မပည်သူများအရပါ် ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်မခင်းအမပင် ရွာသားများအသုံး
 မပုရနသည့် အဓိကလမ်းမကကီးရပါ်ရှိ  စစ်ရဆးရရး  စခန်းများတွင်လည်း  စစ်ရဆး
ခံြကရသည်။ တင်းြကပ်စွာ စစ်ရဆးခံရငပီးရနာက် ရွာသားများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
အထူးသမဖင့် သူတို့၏ ဖုန်းထဲတွင် ဒီမိုကရရစီလှုပ်ရှားမှုအား ရထာက်ခံသည်ဟု
အရထာက်အထားများ ရတွ့ရှိလျှင် သိမ်းဆည်းခံရသည်။ ‘ရရှာင်တခင် တားဆီး
ရှာရဖွမခင်း’ စစ်ဆင်ရရးအ တွင်းရဒသခံများ၏ ရမာ်ရတာ်ဆိုင်ကယ် အစီးရရ ရာ
ရကျာ် မတရားသိမ်းပိုက်ခံရငပီး ကျပ်ရငွ သန်းနှင့်ချ၍ီ ငခိမ်းရမခာက် ရတာင်းယူမခင်း
ခံရသည်ဟု HURFOM အစီရင်ခံစာအရ သိရသည်။

25။ Monthly Overview: Human Rights Situation in Mon State, Karen State and Tanintharyi region April 2022, 
The Human Rights Foundation of Monland

26။ “There’s a Crisis Unfolding in Southeastern Myanmar”, The Diplomat, 22 April 2022
27။ “Burned Homes and Hiding in Caves: 10,000 Villagers Flee Burma Army,” Free Burma Rangers, 3 May 2022
28။ “Farmers in Myanmar’s Kayin State Face Indiscriminate Attacks,” Voice of America, 19 May 2022
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  လက်စတုန်း ရဖျာက်ဖျက်ခံရမှုများ များမပားလာငပီး လူ့အခွင့်အရရး ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်
သူများမှာ တိုက်ခိုက်ခံရနရငပီး နိုင်ငံတွင်းမှ ထွက်ရမပးတိမ်းရရှာင်ရနရသည်။ ထို့မပင် ရစာင့်ြကည့်ရနမှု
များလည်း ရှိသည်။ HURFOM ၏ မှတ်တမ်းများအရ မမန်မာနိုင်ငံ အရရှ့ရတာင်ပိုင်းရဒသမှ မပည်သူများ
မှာ အငမဲတရစ စိုးရိမ် ထိတ်လန့်စွာမဖင့် မည်သည့် အကာအကွယ်ရပးမှုမရှိ၊ လုံခခုံမှုကင်းမဲ့၍ တရား
ဥပရဒ စိုးမိုးမှုမရှိဘဲ ရနထိုင်ြကရသည၂်၉။ 

 မမန်မာစစ်အာဏာရှင်တို့နှင့် ပတ်သက်ငပီး KUN၏ သရဘာထားမှာ ရှင်းလင်းမပတ်သားသည်။ 
စစ်အာဏာရှင်တပ်များ ရလးရကရကာ်နှင့် ရကာ့ကရိတ်ငမို့နယ်ရတာင်ပိုင်းမှ သုံးရက်အတွင်း ဆုတ်ခွာ
သွားရန် KNU မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လ ၇ ရက်ရန့တွင် စာပို့ခဲ့သည်၃၀။ စစ်တပ်မှ ဆုတ်ခွာသွားပါက
အမျ ိုးသမီးနှင့် ကရလးငယ် များ အပါအဝင် မိသားစုဝင်များ အိမ်မပန်နိုင်၍ ရအးချမ်းစွာ ရနထိုင်မည်
မဖစ်သည်။ သို့ရသာ်လည်း စစ်တပ်မှ ဆုတ်ခွာရန် မငင်းဆိုခဲ့သည်။ လက်ရှိ မတည်မငငိမ်မှုများရအာက်
တွင် ရာသီဥတုဆိုးရွားမှုရြကာင့် စစ်ရမပး ဒုက္ခသည်များအတွက်  တပူရပါ် နှစ်ပူဆင့်ရစသည်။ စစ်တပ်
မှ တရားမဲ့စွာမဖင့် ရနအိမ်များနှင့် အသက်ရမွး ဝမ်းရကျာင်း လုပ်ငန်းများကို ဖျက်ဆီးရနငပီး ရွာသားများ 
ရန့စဉ်သွားလာ၊ လုပ်ကိုင်ရနသည့် လမ်းများရပါ်တွင် မိုင်းများရထာင်ထားသည်ဟု KNU မှ တရားသမဖင့် 
စွပ်စွဲထားသည်၃၁။ 

 ကရင်မပည်နယ်တွင် အာဏရှင်တပ်များ တိုးချဲ့ချထားသမဖင့် အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံရှိ အာဏာပိုင်
များသည် ကကီးမားသည့် လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှုများကို အရလးအနက်ထား ကိုင်တွယ်ရမဖရှင်းရပး
နိုင်မခင်း မရှိရပ၃၂။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် အစတွင် ထိုင်းဝန်ကကီးချုပ် ပရာရွတ်ခန်အိုချာက မမန်မာစစ်ရမပးဒုက္ခသည်
များအား မပန်ပို့ မည်မဟုတ်ဟု ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရရးမှူးချုပ်၏ အထူးသံအရာရှိ နိုလန်းရဟဇာအား
ကတိရပးရမပာဆို ရသာ်လည်း၃၃ ထိုင်းအာဏာပိုင်များက စစ်ရမပးဒုက္ခသည်များအား ကရင်မပည်နယ်သို့
မပန်သွားရန် ဖိအားရပးြကသည၃်၄။  

 ၂၀၂၂ ခုနှစ် ရမလ မိုးဦးရာသီအစတွင် ရရကကီးမှုများမဖစ်ပွားငပီး လုံခခုံရာတိမ်းရရှာင် ခိုလှုံရသည့်
စစ်ရမပးဒုက္ခသည်များ အထူးသမဖင့် စစ်အာဏာရှင်တပ်များနှင့် ကရင်အမျ ိုးသားလွတ်ရမမာက်ရရး
တပ်မရတာ် (KNLA) တပ်များအြကား ဆိုးရွား မပင်းထန်သည့် တိုက်ပွဲများရြကာင့် ထွက်ရမပးလာသူများ
အတွက် အရမခအရန ပိုမိုဆိုးရွားရစသည်။ HURFOM ၏ အရရးရပါ် အကူအညီရပးရရး ကွန်ရက်များ
၏ အစီရင်ခံမှုအရ ရသာင်ရင်းမမစ်ကမ်းပါးတွင် ယာယီခိုလှုံရနြကသည့် စစ်ရမပးဒုက္ခသည်များသည်မိုး 
သည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုရြကာင့် အမိုးအကာရရှိရန်နှင့် ရိက္ခာမပတ်လတ်ရနြကသည်။  မမစ်ရရတမဖည်း 
မဖည်းတိုးလာသမဖင့် မမစ်ကမ်းပါး တရလျှာက်ရှိ ယာယီခိုလှုံရာ တဲများနှင့် ဆန်အိတ်များရရစိုကုန်သည်။ 

လူသားချင်းစာနာသည့် အရမခခံမဖင့် ရဆာင်ရွက်ရပး နိုင်မခင်းမရှိသည့် ထိုင်းအာဏာ လူသားချင်းစာနာသည့် အရမခခံမဖင့် ရဆာင်ရွက်ရပး နိုင်မခင်းမရှိသည့် ထိုင်းအာဏာ 

ပိုင်များသည်  ဆိုးရွားသည့်  ရမမမပင်အရမခအရနနှင့် စစ်အာဏာရှင်တပ်များက  လူထုပိုင်များသည်  ဆိုးရွားသည့်  ရမမမပင်အရမခအရနနှင့် စစ်အာဏာရှင်တပ်များက  လူထု

အား ထိခိုက်ရအာင် တိုက်ခိုက် နိုင်စွမ်းကိုလည်း နားလည်သရဘာရပါက်မှုလည်း မရှိအား ထိခိုက်ရအာင် တိုက်ခိုက် နိုင်စွမ်းကိုလည်း နားလည်သရဘာရပါက်မှုလည်း မရှိ

ရပ။ ရပ။ 

29။ Ibid
30။ “KNU Gives Burma Army Three Days to Withdraw from its Territories,” Karen News, 12 March 2022
31။ Ibid
32။ “Burma Army Planning Large Scale Offensive Against Combined Karen Forces – Displaced People Fear Forced Return from Thailand,” 

Karen News, 24 January 2022
33။ “Prayut: No forced return for Myanmar refugees” Bangkok Post, 17 January 2022
34။ “Myanmar refugees receive little relief at Thai border,” Al Jazeera, 21 January 2022
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ဓာတ်ပုံ -ဓာတ်ပုံ - ဇွန်လ ၂၅-၂၆ တိုက်ပွဲအတွင်း စစ်တပ်မှ လက်နက်ကကီးမဖင့် ပစ်ခတ်၍ ပဲခူးတိုင်းအရရှ့မခမ်း ရကျာက်ကကီး
ငမို့နယ်မှ ရဒသခံတို့၏ အိမ်များ ပျက်စီး၍ ရထာင်နှင့်ချ၍ီ အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ရမပးရသည်။ 
Credit: Myanmar Now

 ND-Burma အဖွဲ့ဝင် HURFOM ၏ အစီရင်ခံမှုအရ ဒူးပလာယာခရိုင် ရတာင်ပိုင်းရှိ အာဏာရှင်
တပ်များက ရွာ ၇ ရွာအား ပစ်မှတ်ထားကာ ရမာ်တာမဖင့်အနည်းဆုံး အချက် ၅၀ ခန့် ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။
ဇွန်လ ၂၉ မှ ၃၀ အထိ ပစ်ခတ်ခဲ့ငပီး ရဆးမှူးများက ရမမ မပင်တွင် အရရးရပါ် ကုသမပုစုမှုရပးရနရသမဖင့်
ထိခိုက် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အတိအကျကို ချက်မခင်းသိရှိနိုင်မခင်း မရှိရပ။ KNU ၏ အဆိုအရ အနည်းဆုံး
ရွာသား ၅၀၀ ခန့် အိုးအိမ် စွန့်ခွာထွက်ရမပးရငပီး ပဲခူးအရရှ့မခမ်း ရကျာက်ကကီးငမို့နယ်ရှိ တိုက်ပွဲများ
ရြကာင့် ရနာက်ထပ် မပည်သူ ၁၀,၀၀၀ ခန့် ရနာက်အပတ်အကုန်တွင် ထပ်မံရရာက်ရှိလာမည်ဟု သိရ
သည၃်၅။ စစ်အာဏာရှင်တို့၏ မရပ်မနား ရလရြကာင်း တိုက်ခိုက်မှုရြကာင့် အနည်းဆုံး အရပ်သား ၁၃ 
ဦး ရသဆုံးခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းမှ ြကားဝင် ဟန့်တားရန်နှင့် ရလယာဉ်ဆီ တင်ပို့မှုအရပါ် 
ကန့်သတ် အရရးယူရန် မဆိုင်းမတွပင်ရတာင်းဆိုြကသည၃်၆။

 တိုက်ခိုက်မှုများရြကာင့် ထွက်ရမပးလာသည့် ရွာသားများ၏ အဆိုအရ တရန့တွင်းပင် ရလ 
ရြကာင်းမှ  တိုက်ခိုက်မှု  ဒါဇင်နီးပါးရှိသည်။   စစ်အာဏာရှင်တပ်များသည်  ကရင်ရတာ်လှန်ရရးတပ်ဖွဲ့ 
များနှင့် တိုက်ပွဲ မပင်းထန် စွာမဖစ်ပွားရနသည့်အတွက် အရပ်သားမပည်သူများ တိုက်ပွဲြကား ပိတ်မိရနငပီး 
စစ်ကူမဖည့်တင်းရန် မပင်ဆင် ရနရသည်။

35။ “KNU says over 10,000 displaced by Myanmar junta shelling,” Myanmar Now, 28 June 2022
36။ “AT LEAST 13 VILLAGERS KILLED IN ESCALATING ATTACKS IN KAREN STATE – STATEMENT BY THE INTERNATIONAL KAREN ORGANISA-

TION,” International Karen Organization, 1 July 2022

| စာမျက်နှာ 16



 ကယား (ကရင်နီ) မပည်နယ်ရှိ မပည်သူလူထုအရပါ် လူသားချင်းစာနာမှု
များမှာ ချွတ်ခခုံကျရနငပီး  မပင်းထန် ရက်စက်သည့် တိုက်ပွဲများရြကာင့် ပို၍ မရသ
မခာ မရရရာသည့် အနာဂတ်ကို မဖစ်ရပါ်ရစသည်။ ကယား(ကရင်နီ)မပည်နယ်တွင်
ကျူးလွန်သည့် ရာဇာဝတ်မှုများရြကာင့် အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း လုပ်ငန်းများ
ကိုပါ မပုတ်မပုတ်မပုန်းရစသည်။ စစ်အာဏာရှင်တို့သည် မပည်သူလူထု လိုအပ်ရန
သည့် ရိက္ခာများ မရရှိရစနရန် တားဆီးရနငပီး အိုးအိမ်များကို မီးရှို့ကာ လူမျ ိုးတုန်း
သတ်မဖတ်မှုကို ကျူးလွန်ရနသည်ဟု ကရင်နီလူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့ (KnHRG) မှ ရြက 
မငာသည၃်၇။ မမန်မာစစ်တပ်နှင့်  ရဒသခံရတာ်လှန်ရရးအဖွဲ့များအြကား  တိုက်ပွဲများ 
ဆက်လက်မဖစ်ရပါ်ရန၍  ဒီရမာဆိုငမို့နယ်ရှိ အဓိကလမ်းမကကီး သုံးလမ်းအပါ အဝင် 
လမ်းများပိတ်ဆို့ရနသည်။  ကရင်နီအမျ ိုးသား ကာကွယ်ရရးတပ် (KNDF)  ၏ အဆို
အရ စစ်အာဏာရှင်တို့သည် တရန့လျှင် လက်နက်ကကီး အလုံး ၁၀၀ ခန့် ပစ်ခတ်
ရနသည်။

 ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီတွင် KnHRG ၏ ထုတ်မပန်မှုအရ စစ်အာဏာရှင်တပ်
များက ကရင်မပည်နယ်ရှိ အရပ်သား ရနထိုင်ရာရဒသများသို့ ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်
၍ ၆ ဦးရသဆုံးသွားသည်၃၈။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၈ နှင့် ၉ ရက်ရန့များတွင်စစ်
အာဏာရှင်များက လွိုင်ရကာ်ငမို့နယ်အား ရမမမပင်ရဝဟင်မှ တိုက်ခိုက်သမဖင့် 
ငမို့နယ်ရှိ လူဦးရရ ထက်ဝက်ခန့် အိုးအိမ် စွန့်ခွာထွက်ရမပးရသည်။ စစ်ရဟတ်ယာဉ်
များက KNDF စခန်းများကို တိုက်ခိုက်ရာ အရပ်သား ၅ ဦးရသဆုံးငပီး ဒဏ်ရာ
မပင်းထန်စွာ ရသွားသူများလည်း ရှိသည၃်၉။ ရဒသခံ သတင်းမီဒီယာများ၏ ရဖာ်မပ
ချက်အရ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်ရန့တွင် အာဏာရှင်များက ရလရြကာင်း
မှ ၈ ကကိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်၄၀။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လတွင် ထုတ်မပန်သည့် KnHRG 
၏ သုံးလပတ် အစီရင်ခံစာတွင် “စစ်အာဏာရှင်တို့သည် ပျက်စီးငပိုပျက်လုနီးပါး
အရမခအရနကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန် ကရင်နီမပည်သူများအား စနစ်တကျ သတ် 
မဖတ် ရနသည်” ဟု ရဖာ်မပထားသည၄်၁။ 

 ထို့အမပင် ကရင်နီ စစ်ရမပးဒုက္ခသည်စခန်းများမှာလည်း ရလရြကာင်းမှ 
ပစ်မှတ်ထား    တိုက်ခိုက်ခံရနရသည်၄၂။   ၂၀၂၂ ခုနှစ်  ဇန်နဝါလ    အရစာပိုင်းတွင်
အသုဘအိမ်အား လက်နက်ကကီးမဖင့် ပစ်ခတ်ငပီးရနာက် အရပ်သားများအား ဒရုန်း
မဖင့် တိုက်ခိုက်သည်ဟု KnHRG ၏ အစီရင်ခံစာတွင် ရဖာ်မပထားသည၄်၃။ ခမရ ၁၀၂ 
မှလည်း  ၁၂၀ မမ အရမမာက်နှင့်  ၈၁ မမ ရမာ်ရတာ်တို့မဖင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။  မည်သူ
တဦးတရယာက်မျှ ထိခိုက် ဒဏ်ရာမရရှိရသာ်လည်း  အာဏာရှင်တို့သည် အမပစ်မဲ့
မပည်သူများအား မည်သည့်အတိုင်းအတာထိ ရက်ရက်စက်စက် ဗုံးကကဲတိုက်ခိုက်
ရနသည်ကို မပသရနသည်။ 

37။ “KnHRG Director Banyar: Military Is Committing Genocide In Karenni State” Kantarawaddy Times, 16 
March 2022

38။ “The World Must Know,” The Network for Human Rights Documentation – Burma, 9 February 2022
39။ Ibid
40။ Ibid
41။ “Karenni Human Rights Group Quarterly Briefer,” January to March 2022
42။ “Junta Fighter Jets Attack Funeral In Karenni State,” Kantarawaddy Times, 16 February 2022
43။ Ibid
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 ၂၀၂၂ ခုနှစ် ရဖဖာ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်ရန့တွင် နန်းမယ်ခုန် ရွာအား ရလရြကာင်းမှ တိုက်ခိုက်သမဖင့် အရပ်သားများ 
ရနာက်ထပ် ဗုံးကကဲတိုက်ခိုက်ခံရငပီး ရထာင်နှင့်ချ၍ီ အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ရမပးရမပန်သည၄်၄။ တိုက်ပွဲများ ရြကာင့် လူသား
ချင်းစာနာသည့် အကူအညီများ လိုအပ်လျှက်ရနငပီးသား အရမခအရနကို ပို၍ဆိုးရစသည်။ မပည်နယ်တွင်းလူဦးရရ 
၃၀၀,၀၀၀ အနက်  လူဦးရရ  ၂၀၀,၀၀၀  အတွက်  လူသားချင်းစာနာသည့် အကူအညီများ အရရးရပါ် ကူညီရထာက်ပံ့
ရန် လိုအပ်ရနသည်၄၅။ ကရင်နီမပည်နယ်တခုတည်းတွင်ပင် လူဦးရရ၏ သံုးပံုနှစ်ပံုရကျာ်မှာ အုိးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ရမပးရန
ရသည်၄၆။ ကရင်နီမပည်နယ်တွင်း အနည်းဆံုး ၄ ၂ ဦးမှာ ဖမ်းဆီးခံရငပီးရနာက် ထိန်းသိမ်းခံရမခင်း သ့ုိမဟုတ် ရပျာက်ဆံုး
ရနသည် ၄၇။

 ကရင်နီမပည်နယ်နှင့် နယ်စပ် ရှမ်းမပည်ရတာင်ပိုင်းရှိ ဖယ်ခုံငမို့နယ်သည်လည်း စစ်အာဏာရှင်တို့၏ အမပင်း
 အထန် ထိုးစစ်ဆင်မှုကို ခံရသည်၄၈။ စစ်ရမပးမပည်သူများမှာ ရှမ်းမပည်ရတာင်ပိုင်းသို့ ခိုလှုံရရာက်ရှိ ြကရသာ် လည်း 
စစ်ရမပးဒုက္ခသည်စခန်းနှင့် ယာယီခိုလှုံရာ ရနရာတို့မှာ တိုက်ခိုက်ခံရနရသည်။ 

 ကရင်နီအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများကွန်ရက် (KCSN)၏ အဆိုအရ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ရမလလယ်မှစ၍ စစ်အာဏာ
 ရှင်တို့က နယ်ရမမရှင်းလင်းရရး စစ်ဆင်ရရးကို တိုးမမှင့်ခဲ့ရာ ရလရြကာင်းတိုက်ခိုက်မှုနှင့် လက်နက်ကကီးမဖင့် ရမ်းသမ်း
ပစ်ခတ်မခင်းအပါအဝင် ရြကာက်မက်ဖွယ် ရက်စက်ြကမ်းြကုတ်မှုများကို ကျူးလွန်ြကသည၄်၉။ ဗုံးကကဲတိုက်ခိုက်မခင်းမှ 
လွတ်ရမမာက်လာသူများမှာလည်း ရဆးရုံသို့ သွားရာလမ်းများ ပိတ်ဆို့ခံထားရမခင်း နှင့် ရဆးဝါးရထာက်ပံ့မှုများ ရရှိရန်
ခက်ခဲမခင်း စသည့် ရရွးချယ်စရာ အကန့်အသတ်နှင့် ကကုံရတွ့ရသည်။ တိုင်းရင်းသား ကျန်းမာရရးရစာင့်ရရှာက်သူများ
မှာလည်း အထူးသမဖင့် အဟာရချ ို ့တဲ့ရနသည့် လူဦးရရ အတွက် ၎င်းတို့ဝန်ရဆာင်မှုရပးနိုင်မည့် အရနအထားထက်
 ရကျာ်လွန်သည့် ကွာဟချက်ကို ကကိုးစားမဖည့် ဆည်းရပးရနရသည်။ တိုက်ပွဲများမှာ နည်းပါးသွားမည့် လက္ခဏာမရှိ
သမဖင့် အမျ ိုးသမီး၊ ကရလးနှင့် သက် ကကီးရွယ်အိုများမှာ ၎င်းတို့အတွက် အရမခခံလိုအပ်ချက်များ ချ ို ့ငဲ့မှုနှင့် ကကုံရတွ့

ဓာတ်ပုံ -ဓာတ်ပုံ - စစ်တပ်၏ ရလရြကာင်းတိုက်ခိုက်မှုရြကာင့် ပျက်စီးသွားသည့် ရဒသခံများ၏ အိုးအိမ်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများ။ 
Credit: Kantarawaddy Times

44။ “Myanmar Air Force Launches More Air Strikes in Kayah State,” The Diplomat, 25 February 2022
45။ “Half of Kayah State capital flees in face of military airstrikes,” DVB English, 10 January 2022 
46။ “BURMA COUP WATCH FOR THE MONTH OF APRIL 2022:” Not satisfied with metaphor, junta tries to burn Burma down” ALTSEAN BURMA, 5 May 2022
47။ “Karenni Human Rights Group Quarterly Briefer,” January to March 2022
48။ “Myanmar Junta Reinforcements Spark Heavy Attacks,” The Irrawaddy, 19 May 2022
49။ “May 9- May 22, 2022 Summary of SAC human rights violations in Karenni State and Pekhon Township,” Karenni Civil Society Network, 27 May 2022
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ရနရသည်။ ဇွန်လ ဒုတိယ ပတ်တွင် ကရင်နီမပည်နယ် တဝှန်း လူဦးရရ ၂၀၀, ၀၀၀ ရကျာ် အိုးအိမ်
စွန့်ခွာ ထွက်ရမပးရနရသည၅်၀။ 

 အရပ်သားများမှာ တိုက်ပွဲများြကား အကကီးအကျယ် ပိတ်မိရနြကငပီး ရိက္ခာနှင့် အမိုးအကာ
 အပါအဝင် လူ သားချင်းစာနာသည့် အကူအညီများ မဖတ်ရတာက်ခံရနရသည်။ အာဏာရှင် တပ်များ
က ရဒသခံမပည်သူများ အသက်ရှင်ရပ်တည်ရရးအတွက် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများကို ပုံမှန်ယူငင်ရန
ြက၍ မပည်သူများအား ဒုက္ခအ တိရရာက်ရစသည်။ ကရင်နီ ကျန်းမာရရးလုပ်သားများမှာ မပည်နယ်
လူဦးရရ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းထံ အကူအညီ များရရာက်ရစရန် ကကီးမားသည့် အခက်အခဲ အဟန့်အတား
များြကားမှ လုပ်ရဆာင်ရနရသည်၅၁။ ပဋိပက္ခအ တွင်း လူသားချင်းစာနာသည့် မူဝါဒများမှာ မငင်းပယ်
ခံရနရငပီး စစ်အာဏာရှင်တို့၏ အရလးမထားမှုရြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာ အလွယ်ဆုံးရသာသူများမှာ မ
တရားသည့် အကျ ိုးဆက်များကို ခံစားရနရသည်။ 

 ကရင်နီမပည်သူများမှာ မကကုံဖူးရလာက်သည့် အရရအတွက်မဖင့် အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ရမပး
ရနရငပီး ရနရပ် ရင်း မပန်ရန်လည်း စိုးရိမ်ရြကာက်ရွံ့ရနရသည်။ ရဒသခံရကျးရွာများ အပါအဝင်
အရဆာက်အဦး ရာနှင့်ချ၍ီ အာဏာရှင်တို့၏ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမခင်း ခံရနရသည်။ ထို့အမပင် အာဏာရှင်
တပ်များက အရပ်သားများ ရနထိုင်ရာအနီး အထူးသမဖင့် တိုက်ပွဲမဖစ်ပွားရာအနီးတွင် ရထာင်ထား
သည့် မိုင်းများအားလည်း မရှင်းလင်းခဲ့ရပ။ ရွာသားများ၏ အိုးအိမ်များ၊ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း
လုပ်ငန်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများအား စစ်တပ်မှ ခိုးယူ၊ မတရားသိမ်းဆည်း၊ ဖျက်ဆီးမခင်း ခံရနရသည်။ 

 မွန်မပည်နယ်ရှိ မပည်သူလူထုမှာ စစ်အာဏာရှင်တို့
 ခန့်ထားသည့် အုပ်ချုပ်ရရးမှူးများ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်း မခင်းနှင့်
 အြကမ်းဖက်မှုများ ခံရနရသည်။ ရဒသခံများအရပါ် ငခိမ်းရမခာက် 
ရငွညှစ်မခင်း၊ အတင်းအဓမ္မဖမ်း ဆီးမခင်း၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မခင်းနှင့် 
သတ်မဖတ်မခင်းတို့ကို ND-Burma အဖွဲ့ဝင် HURFOM မှ မှတ်တမ်း
တင် ထားသည်။ 

 စစ်တပ်၏ မပစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့် ဓရလ့၏ ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုး
ကို သယ်ရဆာင်ရသည့် အရပ်သားများမှာ ပင်ပင် ပန်းပန်း ရုန်းကန်
ရသည်။ စီးပွားရရး ဖရိုဖရဲမဖစ်မှု၊ တိုက်ပွဲများ အရတာမသတ် 
များမပားလာမခင်းနှင့် စစ်တပ် သည် အရပ်သားများထံမှ ကိုယ်ချင်း
စာမှုမရှိပဲ ရငွညှစ်ရတာင်းခံရနသည့်အတွက်မဖစ်သည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်
 ဧငပီ လ ၁၈ မှ ၂၄ ရက်ရန့အတွင်း အရပ်သားများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
အား လုံခခုံရရးဂိတ်များက သိမ်းဆည်းခဲ့သည့် မဖစ်ရပ် ၅၀ ရကျာ်
ကို HURFOM မှ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ထို့အမပင် မမန်မာကျပ်
ရငွ သန်း ၆၀ ရကျာ် ခိုး ယူခံရငပီး ရမာ်ရတာ်ဆိုင်ကယ် သိမ်းဆည်း
ခံရမှု ၂၃ မှုမဖစ်ပွားခဲ့သည၅်၂။

50။ “June 6-June 19, 2022 Summary of SAC human rights violations in Karenni State and Pekhon Township,” Karenni Civil Society Net-
work, 23 June 2022

51။ “KSCC Can’t Provide Medicine For Majority Of Karenni State,” Kantarawaddy News, 28 April 2022
52။   Monthly Overview: Human Rights Situation in Mon State, Karen State and Tanintharyi region April 2022, The Human Rights Foun-

dation of Monland
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 စစ်တပ်အရာရှိများက ရမမယာသိမ်းဆည်းသမဖင့်ရဒသခံများ ရမမယာလက်လွတ်
ရငပီး ၎င်းတ့ုိ၏ အုိးအိမ်နှင့် အသက်ရမွး ဝမ်းရကျာင်း လုပ်ငန်းများပါ  ငခိမ်းရမခာက်ခံရနရသည်။
  မွန်မပည်နယ်အုပ်ချုပ်ရရးဌာနနှင့် ရမမစာရင်းဦးစီးဌာနသည် စစ်တပ်၏ ရလယာဉ်းကွင်းနှင့်
 ရရနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းအတွက် ၎င်းတို့၏ ရမမယာများအား အတင်းအြကပ် သိမ်းဆည်း
ရနရြကာင်း မွန်မပည်နယ် မုဒုံငမို့နယ်ရှိ ရွာသားများက ၂၀၂၂ ခုနှစ် ရမလ ၂၅ ရက်ရန့တွင်
တိုင်ြကား ခဲ့သည်။ ရမလ ၂၀ မှ ၂၄ ရက်အတွင်း ရမမစာရင်းဦးစီးဌာနနှင့် အရထွရထွအုပ်ချုပ်
ရရးဌာန (ရထွအုပ်) သည် ကျ ိုက်ရွဲနှင့် ပိုင်ကမာ ရွာများရှိ ရမမယာပိုင်ရှင်များအား တစုံတရာ
အသိ ရပးမခင်း မရှိဘဲ မှတ်တိုင် ၁၈ ခုကို စိုက်ထူခဲ့သည်။ ထိုသို့ အြကမ်းဖက်မှုများသည်အရပ် 
သားများ၏ အရမခခံလွတ် လပ်ခွင့်ကို ထိခိုက်ရစသည့်  အစဉ်လိုက် တိုက်ခိုက်ရနမှု၏ ရနာက် 
ဆုံးအရမခအရန တရပ်သာမဖစ်သည်။ 

 ရနွဦးရတာ်လှန်ရရးတွင် ကျရာအခန်းမှ ပါဝင်ခဲ့သူများအားလည်း ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ
ပစ်မှတ်ထားမခင်းမဖင့် ဒီမိုကရရစီ လှုပ်ရှားမှုအား စစ်အာဏာရှင်တို့က မထီမဲ့မမင် မပရနသည်။
စစ်အာဏာရှင်တို့  မွန်မပည်နယ်တွင်   ခန့်ထားသည့်   ကျန်းမာရရးဝန်ကကီးဌာနမှ  ညွှန်ြကား
ရရးမှူးသည် စစ်အာဏရှင်တို့ ထိန်းချုပ်မှုရအာက်တွင် မရှိသည့် ပုဂ္ဂလိက ရဆးရုံ၊ ရဆးခန်း
နှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် အလုပ်လုပ်ရနသည့် ဆရာဝန်နှင့် ကျန်းမာရရးဝန် ထမ်းများကို CDM 
လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဆက်နွယ်ငပီး ရမးမမန်း စစ်ရဆးရနသည်။ HURFOM မှတ်တမ်းများအရ CDM 
လုပ်သည့် ကျန်းမာရရးဝန်ထမ်းများ ဖမ်းဆီးခံရသည့် မဖစ်ရပ် ၁၅ ခုရှိသည်။ ဇွန်လတွင် မွန်
မပည်နှင့် တနသသာရီတိုင်းရဒသကကီးမှ ကျန်းမာရရးဝန်ထမ်း အနည်းဆုံး ၂၀ ခန့် ဒီမိုကရရစီရရး 
လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်မှုရြကာင့် ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခံရသည၅်၃။ 

 ရတာ်လှန်ရရးသမားများအတွက် လုံခခုံရရး ငခိမ်းရမခာက်ခံရနရရသာ်လည်း ဒီမိုက
ရရစီရရးအတွက် မဆုတ် မနစ်ရသာ သံန္ဓိဌာန်မဖင့် ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ရနြကသည်။ စစ်
အာဏာသိမ်းငပီးရနာက် မွန်မပည်နယ်ရှိ အစိုးရဝန်ထမ်းအများအမပား အလုပ်ထွက်ြကစဉ်
တွင် စစ်အာဏာရှင်ရအာက် ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ရန် ရရွးချယ်ြကသူများသည် စစ်တပ်၏
အြကမ်းဖက်မှုများရြကာင့် မတည်မငငိမ်မဖစ်ရနသည့် အရမခအရနတွင် ဆက်လက် အလုပ်
လုပ်ရန် စိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိရတာ့ဘဲ အလုပ်မှနှုတ်ထွက်လိုရနြကသည၅်၄။ စစ်အာဏာရှင် တို့
အား ၎င်းတို့ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ရကျာင်းများကို မတက်ရရာက်ဘဲ ဆက်လက်ဆ္ဒမပမခင်းမဖင့် 
မွန်မပည်နယ် ရှိ တက္ကသိုလ်ရကျာင်းသားများမှာ စစ်အာဏာရှင်တို့အား လက်မခံ အရရးမစိုက်
ရြကာင်း မပသြကသည၅်၅။ 

 မွန်မပည်နယ်တွင် စစ်အာဏာရှင်တို့က ဝင်ရရာက်စီးနင်း ဖမ်းဆီးမှုများရှိ ရန့စဉ်တွင် 
လက်နက်ကကီး လက်နက်ငယ်များမဖင့် ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်၍ ရနသမဖင့် အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ရမပး
လာသူ ဦးရရများမပားလာသည်။ 

 ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧငပီလ ၁၁ ရက်တွင် HURFOM ၏ သတင်းရပးပို့မှုအရ ရရးငမို့နယ်၊ လမိုင်း
ငမို့နယ်ခွဲ ရမာ့ကနင် ရကျးရွာမှ ရွာသားနှစ်ဦးသည် သံမဖူဇရပ်ငမို့နယ်သို့ အသွား အာဏာရှင်
တပ်များ၏ ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်မှုရြကာင့် ရင်ဘတ်နှင့် ဦးရခါင်းတို့တွင် မပင်းမပင်းထန်ထန် ဒဏ် 
ရာရသွားသည၅်၆။ 

53။   “June Monthly Overview: Human Rights Situation in Mon State, Karen State and Tanintharyi region,” The Human Rights Foundation of Monland, 1 July 
2022

54။ “Most government staff want to quit their jobs” The Human Rights Foundation of Monland, 24 May 2022
55။ “Mon National College popular among Mon communities: Mon university students boycott junta-controlled universities,” The Human Rights Foundation of 

Monland, 19 May 2022
56။ Monthly Overview: Human Rights Situation in Mon State, Karen State and Tanintharyi region April 2022, The Human Rights Foundation of Monland
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 မွန်မပည်နယ်တွင် အတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးမှုနှင့် လက်စတုန်းရဖျာက်ဖျက်ခံရမှုများ များ မပားလာသည်။ သထုံငမို့ 
နယ်မှ အရပ်သားတဦးသည် ၂၀၂၂  ခုနှစ် ရမလ ၁၇ ရက် ဖမ်းဆီးခံရစဉ်မှစ၍  ရပျာက်ဆုံးရနသည်ဟု မိသားစုဝင်များ
၏ အရမပာအရ သိရသည်။ မွန်မပည်နယ်၊ သထုံငမို့နယ် ဒဲဘရင်းရွာမှ အသက် ၄၅ နှစ်ရှိ ကိုရဇယျာလင်း အား ရဒသခံ
ရတာ်လှန်ရရးအဖွဲ့များနှင့် ဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟု အရထာက်အထားမဲ့ စွပ်စွဲဖမ်းဆီးခဲ့မခင်း မဖစ်သည်၅၇။ စစ်တပ်၏
 ဖမ်းဆီးခံရသူ အများစုသည် ရပါ်တာအမဖစ် အတင်းအဓမ္မရစခိုင်းခံရငပီး စစ်အာဏာရှင်တပ်သားများအတွက် လူသား
ဒိုင်းကာအမဖစ်အလည်း အသုံးချခံရသည်။  

 မွန်မပည်နယ်တွင် နိုင်ငံရရးအရ တင်းမာမှုများ ဆိုးရွားလာငပီး ကုန်ရေးနှုန်းများ တစတစ တက်လာသည့် 
အတွက် ရာဇဝတ်မှုများ ထူရမပာလာငပီး  များမပားလာသည့် ခိုးယူမှုနှင့်  ရဖာက်ထွင်းမှုများအားလည်း  မနှိမ်နင်းနိုင်ဘဲ
ရှိရနသည်။  ၂၀၂၂ ခုနှစ်  မတ်လ တလတည်းတွင်ပင် ရမာ်ရတာ်ဆိုင်ကယ် ၆၃ စီးရကျာ်မှာ စစ်အာ ဏာရှင်တို့၏သိမ်း 
ဆည်းမခင်းခံရငပီး ကျပ်ရငွ ၂၇ သန်းရကျာ် (အရမရိကန်ရဒါ်လာ ၁၄,၆၀၀ ခန့်) အတင်းအြကပ် ရငွညှစ်သိမ်းဆည်းမခင်း
ခံရသည်၅၈။ 

 အရပ်သားများသည် ပစ်မှတ်များ မဟုတ်ပါ။ အရပ်သားများအရပါ် ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်မခင်းသည် နိုင်ငံ 
တကာ လူ့အခွင့်အရရးစာချုပ် အရတာ်များများနှင့် လူသားချင်းစာနာသည့် ဥပရဒကို ချ ိုးရဖာက်မခင်း မဖစ်သည်။ မွန် 
မပည်နယ်တွင် ဝရုန်းသုန်းကား အရမခအရနနှင့် အြကမ်းဖက်မှုတို့ရြကာင့် အကကီးအကျယ် ထိခိုက် ၍ ကရသာင်းကနင်း 
မဖစ်ရနငပီး ရဒသခံမပည်သူတို့မှာ  ငငိမ်းချမ်းမှုကို လိုအားရတာင့်တ ရှာရဖွရနငပီး ၎င်းတို့ ၏ ရန့စဉ်လူရနမှုဘဝကို တိုက် 
စားရနသည့် အြကမ်းဖက်မှုများကိုလည်း ရပ်တန့်ရစလိုြကသည်။ 

 ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၁ရက်ရန့မှစငပီး မရကွးတိုင်းရဒသကကီးတွင် စစ်
အာဏာရှင်တို့က အိမ်ရပါင်း ၇၀၀ ရကျာ် ဖျက်ဆီးခဲ့သည်၅၉။ စစ်အာဏာရှင်တပ်များ
က ရဒသတွင်းရှိ ရတာ်လှန်ရရးတပ်ဖွဲ့များကို ရချမှုန်းရန် ကကိုးပမ်းခဲ့ရာ အရပ်သား
ရာနှင့်ချ၍ီ ဖမ်းဆီးခံရသည်။ ရွာသားများသည် စစ်တပ်၏ စီးနင်းမှုမှ လွတ်ရမမာက် 
ရအာင် ထွက်ရမပးြက ငပီး ဘာသာရရး အရဆာက်အဦးများတွင် ခိုလှုံြကရသာ်လည်း
 ဘုန်းကကီးရကျာင်းနှင့် ဘုရားရကျာင်းများမှာလည်း အာဏာရှင်တပ်များ၏ ပစ်မှတ်
ထား တိုက်ခိုက်မှု ခံရသမဖင့် လုံခခုံမှု မရှိရပ။ 

 အရပ်သားများ၏ ရနအိမ်များမှာ စစ်ရမမမပင်အမဖစ် ရမပာင်းလဲသွားသည်။ 
၂၀၂၂ ခုနှစ် ရမလ ၁၀ ရက်ရန့တွင် စစ်အာဏာရှင်တပ်များသည် ရွာသုံးရွာအား ဆက်
လိုက်မီးရှို့ တိုက်ခိုက်ြကသည်၆၀။ ရနအိမ်များ မီးရလာင် မပာြကသွား၍ ရွာသားများ 
အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ရမပးရသည်။   ၂၀၂၂ ခုနှစ် ရမလ ၁၃ ရက် ရနာက်ပိုင်းတွင် ငမိုင်
ငမို့နယ်ရှိ ရကျးရွာတရွာအား စစ်တပ်မှ လက်နက်ကကီးမဖင့် ပစ်ခတ်သမဖင့် ရွာသား
 ၃ ဦး ရသဆုံးသွားသည၆်၁။  တိုက်ပွဲများရြကာင့် အရပ်သား ရထာင်ချ၍ီ အိုးအိမ်
စွန့်ခွာ ထွက်ရမပးရငပီး ယခင်က အရမခချခဲ့ သည့် ရနရာများမှာ လုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ငပီ
မဖစ်သည်။ မရကွးတိုင်းရဒသကကီး တခုတည်းတွင်ပင် စစ်အာဏာ ရှင်တို့က ရွာသား 
အနည်းဆုံး ၁၅၅ ဦးကို သတ်မဖတ်ခဲ့ငပီး ၆၅၀ နီးပါး ဖမ်းဆီးခဲ့သည၆်၂။ 

57။ HURFOM Fieldnotes
58။ Monthly Overview: Human Rights Situation in Mon State, Karen State and Tanintharyi region March 2022, 

The Human Rights Foundation of Monland
59။ “Myanmar’s Magway region suffers under military’s March offensive,” Radio Free Asia, 1 May 2022
60။ “Myanmar military carries out systematic arson attacks on Yesagyo villages,” Myanmar Now, 11 May 2022
61။ “Three civilians killed by artillery shell as Magway villages come under heavy fire,” Myanmar Now, 17 May 2022
62။ “Deaths and arrests rise in Myanmar’s heartland,” Radio Free Asia, 10 May 2022
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 အာဏာရှင်တပ်များက အရပ်သားများရနထိုင်ရာ ရဒသများအတွင်း ရမမမမှုပ်မိုင်းများ ရထာင်ထားသည့် 
အတွက် ရွာသားများအတွက် အန္တရာယ် အကကီးအကျယ်ရှိရနသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၉ ရက်ရန့တွင် ဂန့်ရဂါငမို့နယ်
အတွင်း မရပါက်ကွဲရသးသည့်ဗုံးနှင့် ကရလး ၂ ဦး ကစားရနစဉ် အဆိုပါဗုံးရပါက်ကွဲ၍ ၎င်းတို့ ၂ ဦး လုံး ရသဆုံးသွား
သည်၆၃။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက် စစ်တပ် အာဏာသိမ်းငပီးချနိ်မှစ၍ စစ်တပ်၏ လက်ချက်မဖင့် ဒါဇင်နှင့်ချ ီ
၍ ရသဆုံးခဲ့သည့် ကရလးများအြကား အဆိုပါ ကရလး ၂ ဦးမှာလည်း အပါအဝင်မဖစ်သည်။ မမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့
အခွင့်အရရးအထူးသံအရာရှိ ၏ အစီရင်ခံစာအရ စစ်အာဏာရှင်တို့သည် မျ ိုးဆက်သစ်များ၏ ရှင်သန်မှုကို ခိုးယူ
ရနသည်ဟု ရဖာ်မပထားသည၆်၄။ 

 အရပ်သားများအရပါ် ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်မှုများ များမပားလာသည့်အတွက် စိုးရိမ်ရြကာက်လန့်မှုနှင့်
တင်းမာမှုများကို မဖစ်ရပါ်ရစသည်။ အရပ်သားများသည် အိမ်မပန်ရန် စိုးရိမ်ရနြကငပီး လွတ်ရမမာက်ရာခိုလှုံရနစဉ်တွင်
အနိမ့်ဆုံး  အရမခခံလိုအပ်မဖင့်သာ ရပ်တည်ရနြကရသည်။ လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့အစည်းများက သက်ရသအရထာက် အ
ထား အရမမာက်အများမဖင့် စစ်အာဏာရှင်တို့ စစ်ရာဇတ်မှု ကျူးလွန်သည်ဟု တင်မပ အစီရင်ခံရနလင့်ကစား ၎င်းတို့
ကမူ ကျူးလွန်မှုများအတွက် တာဝန်ယူ တာဝန်ခံရန် မငင်းဆန်လျှက်ရှိသည်။

 စစ်ကိုင်းတိုင်းရဒသကကီးသည် စစ်အာဏာရှင်တို့၏ အြကမ်းဖက်မှုကို သိသိ
သာသာ ဆိုးဆိုးရွားရွား ခံရနရ သည့် ရဒသတခုမဖစ်သည်။ အမျ ိုးသမီး၊ ကရလးနှင့်
သက်ကကီးရွယ်အိုများအပါအဝင် အမပစ်မဲ့မပည်သူများမှာ တိုက်ပွဲများအြကား ပိတ်မိ
ရနြကသည်။ အာဏာရှင်တို့၏ စီးနင်းမခင်းနှင့် လူမဆန်စွာ တိုက်ခိုက်မခင်းရြကာင့် 
ရွာသားများ၏ အိုးအိမ်နှင့် ဘဝရှင်သန်မှုမှာ အမမစ်မဖုတ်မခင်းခံရနရသည်။ အစီရင်ခံ
သည့် ကာလအတွင်း ဒါဇင်နှင့်ချသီည့် ရွာသားများ အသတ်ခံရငပီး အိမ်ရမခရာနှင့်ချ၍ီ
လည်း မီးရလာင်မပာကျခဲ့သည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းရဒသကကီးတွင် နယ်ရမမရှင်းလင်းရရး 
စစ်ဆင်ရရးတွင် အရပ်သားများကို ဆက်လက်ပစ်မှတ်ထားလျှက်ရှိသည်။ ကျူးလွန်
ခံရသူနှင့်  အသက်ရှင်ကျန် လွတ်ရမမာက်လာသူများမှာ  ခက်ခဲပင်ပန်းစွာခံစားြကရ
ငပီး ၎င်းတို့အား တရားမဝင်သည့် နည်းမျ ိုးစုံမဖင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ြကသည်။ 

 အရပ်သားမပည်သူများမှာ ရထာင်ရမခာက်တွင်း ပိတ်မိရနြကငပီးစစ်အာဏာ
 ရှင်တပ်များ၏  ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်မှုရြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာ  အလွယ်ဆုံးသူများ
ထံ လူသားချင်းစာနာသည့် အကူအညီများ မရရာက်ရှိဘဲ အရမခအရနကို ပို၍ဆိုး
ရစသည်။ စစ်ကုိင်းတုိင်းရဒသကကီးရိှ အရပ်သားမပည်သူများနှင့် ရပ်ရွာအသုိင်းအဝုိင်းအား
စစ်အာဏာရှင်တို့မှ အကကိမ်ကကိမ် တိုက်ခိုက်ကျူးလွန်မှုအတွက် မျက်မမင်သက်ရသ
နှင့် ကျူးလွန်ခံရသူ များက တရားမျှတမှုနှင့် မပန်လည်ကုစားရပးရလျာ်မှုကို ရှာရဖွ
ရနြကသည်။ ြကမ်းြကုတ် ရက်စက်မှုများ ရလျာ့ပါးသွားမခင်းမရှိရြကာင်း ရဒသခံ
များက ရမပာဆိုသည၆်၅။   ရမမမပင် ရဝဟင်တို့မှ  တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်ရှိရနငပီး အရပ် 
သားမပည်သူများ၏  ရန့စဉ်ဘဝအရပါ်   ထပ်ကာ  ထပ်ကာ  ရိုက်ခတ်လျှက်ရှိသည်။ 
ကျူးလွန်ခံရသူများ၏ သက်ရသခံမှုများအရ ၎င်းတို့၏ အိုးအိမ်များနှင့် ရကျးရွာများ 
မှာ ဒုတိယအကကိမ် ဖျက်ဆီးခံရမခင်း မဖစ်သည်ဟု ညွှန်မပရနသည၆်၆။ 

63။ “Two children killed in explosion in Myanmar's Magway region,” Radio Free Asia, 21 June 2022
64။ “A/HRC/50/CRP.1: Conference Room Paper of the Special Rapporteur, “Losing a Generation: How the 

military junta is attacking Myanmar’s children and stealing their future,” United Nations Office of the High 
Commissioner, 13 June 2022

65။ “Troops burn villages in Myanmar heartland, seek to crush resistance,” Reuters, 14 April 2022
66။ “Thousands of homes burned by soldiers in Myanmar’s Sagaing region,” Radio Free Asia, 5 May 2022
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ဓာတ်ပုံ -ဓာတ်ပုံ - ယင်းမာပင်ငမို့နယ်မှ အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ရမပးရသူတဦး။ Credit: The Irrawaddy

 စစ်အာဏာရှင်တို့၏ စစ်ယာဉ်တန်းများက ရကျးရွာများအား အညှာအတာ ကင်းမဲ့စွာ တိုက်ခိုက်
ရနငပီး အမပစ်မဲ့မပည်သူများ၏ အရမခခံအခွင့်အရရးများကို ချ ိုးရဖာက်ရနသည့်အတွက် အရရးရပါ် တုန့်
မပန်ရဆာင် ရွက်ရန် အကကီးအကျယ် လိုအပ်ရနသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါရီ တလတည်းတွင်ပင် နိုင်ငံ
တဝှမ်း မပည်သူ ၅၀, ၀၀၀ ရကျာ် ၎င်းတို့၏ အိုးအိမ်များ စွန့်ခွာ ထွက်ရမပးြကရသည်။ ဆက်လက်ခုခံ
ရနမှုနှင့် စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို မဖုတ်ချရန် ရတာ်လှန်ရနသည့် ရဒသခံအဖွဲ့များ၏ ရအာင်မမင်သည့် 
တိုက်ခိုက်မှုများရြကာင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းရဒသကကီးသည် အကကီးအကျယ် ပစ်မှတ်ထားခံရနရသည်။

 အရပ်သား မပည်သူ ရသဆုံး၊ ဒဏ်ရာရမှုနှင့် ပစ္စည်းဥစ္စာများ ဖျက်ဆီးခံရမှုတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း 
ရဒသကကီးသည် အမခားမပည်နယ်နှင့် တိုင်းရဒသကကီးများထက် သိသိသာသာ ပို၍ များမပားသည်။ ၂၀၂၁ ခု
နှစ် ရဖရဖာ်ဝါ ရီလမှစငပီး တနိုင်ငံလုံးရှိ မပည်နယ်နှင့် တိုင်းရဒသကကီး ၉ ခုတွင် ရကျးရွာရပါင်း ၁၃၆ ရွာမှ 
အနည်းဆုံး အိမ် ရမခ ၃, ၃၇၉ လုံး မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရသည်၆၇။ စစ်ကိုင်းတိုင်းရဒသကကီးတွင် အိမ်ရမခ ၁,၄၀၀
 ရကျာ် မီးရှို့ဖျက်ဆီး ခံရကာ၆၈  ရွာသား ၆,၀၀၀ နီးပါး အသတ်ခံရသည်၆၉။ မပည်သူများအား ရက်စက်
ြကမ်းြကုတ်ငပီး မတရား အာဏာရယူထားသည့် စစ်အာဏာရှင်တို့အရနမဖင့် ရဒသခံ ရတာ်လှန်ရရး
တပ်ဖွဲ့များ၏ ရအာင်မမင်မှုအား အမျက်ထွက်ရနမည်မဖစ်သည်။ စစ်အာဏာရှင်တို့သည် ၎င်းတို့ကျူးလွန်
သည့် ရာဇဝတ်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သက်ရသများ ဖုံးကွယ်ထားရန်အတွက် စစ်ကိုင်းတိုင်းရဒသ
ကကီးရှိ ဒါဇင်နှင့်ချသီည့် ငမို့နယ်များ အထူး သမဖင့် ရတာ်လှန်ရရးတပ်ဖွဲ့များ စိုးမိုးထားသည့် နယ်ရမမများ
တွင် အင်တာနက်မဖတ်ရတာက်ထားသည၇်၀။ 

67။ “Nearly 40 civilians killed in 10 days by military in Myanmar’s Sagaing,”  Radio Free Asia, 9 February 2022
68။ Ibid
69။ "Over 5,600 Civilians Killed Within a Year of the Coup,” The Institute for Strategy and Policy – Myanmar, 14 May 2022
70။ “Myanmar Regime Cuts Phone, Internet Access in Resistance Stronghold Sagaing,” The Irrawaddy, 24 May 2022
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 တိုင်းမပည်တဝှန်း စစ်အာဏာရှင်တို့၏ စစ်ဆင်ရရးများ ရှုံးနိမ့်ရနသည့်အတွက် တပ်များတိုးချဲ့
၍ ရလရြကာင်း တိုက်ခိုက်မှုများ များလာသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် အမျ ိုးသမီးနှင့် ကရလးများ
အပါအဝင် ရွာသား ၄၀ ခန့်အား အာဏာရှင်တပ်များက လူသားဒိုင်းကာများအမဖစ် အသုံးမပုခဲ့သည၇်၁။ 
စစ်ကိုင်းတိုင်းရဒသကကီးတွင် အရပ်သားများအရပါ် ပုံမှန် အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက် ရနမခင်းမဖစ်သည်။ ရမမမပင် 
ရဝဟင်တို့မှ အရြကာင်းမဲ့တိုက်ခိုက်မခင်းရြကာင့် ရဒသတွင်း လုံခခုံမှုကင်းမဲ့လျှက်ရှိသည်။ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်
မှုကိုလည်း စစ်အာဏာရှင်တို့က ဗိုလ်ကျစိုးမိုးလိုသည့် နည်းလမ်းအမဖစ် ကျင့်သုံးရနသည်။ 

 ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၈ ရက်တွင် ရညာင်ပင်သာရွာရှိ အမျ ိုးသား ၅ ဦးမှာ လူမဆန်စွာ ညှဉ်းပန်း
နှိပ်စက်မခင်းခံရသည၇်၂။ လူငယ် ၁ ဦးအပါအဝင် အမျ ိုးသမီး ၅ ဦးမှာ ကနဦး ဖမ်းဆီးခံရသည်။ အမျ ိုးသား
များမှာ သတ် မဖတ်ခံရငပီး ရချာင်းဦးငမို့နယ်တွင် ၎င်းတို့ ရုပ်ခန္ဓာများကို မီးရှို့ထားခဲ့သည်။ မီးရလာင်ထား
သည့် ရုပ်ခန္ဓာများ ၏ မျက်နှာနှင့် ဦးရခါင်းတို့တွင် ရသနတ်ဒဏ်ရာများ ရတွ့ရှိြကသည်။ ရွာသားများလည်း 
ဖမ်းဆီးခံရကာ လူသားဒိုင်းကာအမဖစ် အသုံးချခံရငပီး စစ်တပ်အတွက် လက်နက်နှင့် ရိက္ခာများ ထမ်းပိုးရပး
ြကရသည၇်၃။ ၎င်း တို့အနက် ပစ္စည်းများ မသယ်နိုင်ရတာ့သူ အချ ို ့မှာ ပစ်သတ်ခံရသည်။  

 တန့်ဆည်ငမို့နယ်တွင်း ကိုယ်ထိလက်ရရာက်ကျူးလွန်မှုအမဖစ် စစ်တပ်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လတွင်
ဝင်ရရာက် စီးနင်းစဉ်ထွက်ရမပးလာသည့် ဆယ်ရကျာ်သက် မိန်းကရလးတဦးသည် ရပါင်နှင့် ရင်ဘတ်တွင်
ပစ်ခတ်ခံခဲ့ ၍ ရသဆုံးသွားငပီး၇၄ အဖွားအိုတဦးမှာလည်း ထွက်မရမပးနိုင်သည့်အတွက် မီးရှို့ခံရသည့် သူမ
၏ အိမ်အ တွင်းမှာပင် မီးရလာင် ရသဆုံးသွားသည်။ ယခုအစီရင်ခံသည့် ကာလတရလျှာက် စစ်ကိုင်းတိုင်း
ရဒသကကီး တွင် အိုးအိမ်ရာနှင့်ချ၍ီ မမန်မာစစ်တပ်၏ မီးရှို့မခင်းခံရငပီး ဒါဇင်နှင့်ချသီည့် အမပစ်မဲ့ မပည်သူများ
လည်း ဖမ်းဆီးခံရသည်။ လွတ်ရမမာက်လာသူများမှာလည်း ဒဏ်ရာမပင်းထန်စွာ ရရှိ၍ စိတ်ဒဏ်ရာများ 
ခံစားရနရသည်။ 

 ထို့အမပင် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၀ ရက်တွင် စစ်အာဏာရှင်တို့က ရလရြကာင်းမှ တိုက်ခိုက်သည့် 
အတွက် ရဒသခံမပည်သူ  ရထာင်နှင့်ချ၍ီ  ယင်းမာပင်ငမို့နယ်သို့   အိုးအိမ်စွန့်ခွာ  ထွက်ရမပးြကရသည်၇၅။ 
တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း အရပ်သား ၂ ဦး ဒဏ်ရာရငပီး ဒါဇင်နှင့်ချသီည့်  အိမ်များ  မီးရလာင်မပာကျသွားသည်။ 
စစ်ကိုင်းတိုင်း ရဒသကကီးနှင့် တုိင်းမပည်တဝှန်း  စစ်အာဏာရှင်တို့မှ  အရပ်သားများကို  အကကီးအကျယ်ပစ် 
မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ရနငပီး ဆက်လက်၍ မပစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရနြကသည်။

 စစ်ကိုင်းတိုင်းရဒသကကီးရှိ ရတာ်လှန်ရရးတပ်ဖွဲ့များမှာလည်း အမပင်းအထန် ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်
ခံရနရသည်။ အသက် ၂၀ ဝန်းကျင်ရှိ လူငယ် ၃ ဦးမှာ အိမ်သို့ မပန်လာစဉ် စစ်အာဏာရှင် လက်ရအာက်ခံ ရဲ
တပ် ဖွဲ့များ၏ ဖမ်းဆီးမခင်းခံရသည်၇၆။ လူငယ် ၃ဦးသည် စစ်အာဏာရှင်အား ဆန့်ကျင်ရနသည့် အဖွဲ့များ
ထံ ဝင် ရရာက်ရန်မပင်ဆင်ရနသည့် အရထာက်အထားများရတွ့ရှိငပီး အသတ်ခံလိုက်ရသည်။ ၎င်းတို့၏ ရုပ်
ခန္ဓာများကို ရဲစခန်းနှင့် မနီးမရဝးတွင် ရတွ့ရှိရသည်။ ထိုမဖစ်ရပ်နှင့် ဆက်စပ်၍ စစ်တပ်က ရဒသခံ PDF 
ရခါင်း ရဆာင်များကို ရှာရဖွရနချနိ်တွင် အရပ်သားများ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခဲ့သည၇်၇။ ခန့်မှန်းရမခ အရပ်သား
 ၁၅ ဦးအား စစ်အာဏာရှင်တပ်များက ဘုန်းကကီးရကျာင်းသို့ ဖမ်းဆီးရခါ်ရဆာင်သွားငပီး စစ်ရဆးရမးမမန်း
၍ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ြကသည်၇၈။ ထိုသို့ အြကမ်းဖက် ကျူးလွန်မှုများသည် လူသားမဖစ်တည်မှုကို ဆန့်ကျင်
သည့် မပစ်မှုကျူးလွန်ရသာ သက်ရသများမဖစ်ငပီး စစ်အာဏာရှင်တပ်များက မည်သည့် အရရးယူ အမပစ်ရပး 
ခံရမခင်း တစုံတရာမျှ မကကုံရတွ့ရဘဲ မရပ်မနား ကျူးလွန်ရနမခင်းမဖစ်သည်။ 

71။ “Soldiers use civilians as human shields during raid on PDF base in Sagaing region,” Myanmar Now, 11 January 2022
72။ “Regime Slaughters Civilians In Sagaing Region,” Burma News International, 21 June 2022
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76။ “Would-be resistance fighters arrested, killed by junta police in northwestern Myanmar,” Myanmar Now, 15 March 2022
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78။ Ibid
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 ရှမ်းမပည်နယ်၏ လူ့အခွင့်အရရးအရမခအရနကို ရစာင့်ြကည့်ရန
သည့် ရှမ်းလူ့အခွင့်အရရးမဏ္ဏိုင် (SHRF) က မမန်မာစစ်တပ်မှဆက်လက်
ကျူးလွန်ရနသည့် ရက်စက်ြကမ်းြကုတ်မှုများနှင့် ပတ်သက်ငပီး“အရပ်သား“အရပ်သား
မပည်သူများကို ကာကွယ်ရပးရမည့်အစား လူ့အခွင့်အရရးချ ိုး ရဖာက်မပည်သူများကို ကာကွယ်ရပးရမည့်အစား လူ့အခွင့်အရရးချ ိုး ရဖာက်
ရနသည့်အတွက် မပည်သူတို့၏ ရန်သူ မဖစ်လာရနသည်” ရနသည့်အတွက် မပည်သူတို့၏ ရန်သူ မဖစ်လာရနသည်” ဟု ထုတ်မပန် 
ကန့်ကွက်ခဲ့သည၇်၉။ 

 အစီရင်ခံသည့်ကာ အစပိုင်း ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ရှမ်း
မပည်ရမမာက်ပိုင်း ရကျာက်မဲငမို့နယ်မှ အသက် ၄၄ နှစ်အရွယ် စစ်ရမပး
ဒုက္ခသည် လယ်သမားတဦးသည် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရငပီး ရသဆုံးသွား
သည်ဟု SHRF မှ ရဖာ်ထုတ် အစီရင်ခံခဲ့သည၈်၀။ စစ်ရထာက်လှမ်းရရး
မှ မူးယစ်ရဆးဝါးရှာရဖွသည်ဟု ဆိုကာ အဆိုပါရွာသား၏ အိမ်သို့ဝင်
ရရာက်ရှာရဖွခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ မည်သည့် အရထာက်အထားမှ မရတွ့သည့်
အခါ စိုင်းထွန်းဝင်း ကို ရိုက်နှက်ခဲ့သည်။ သူ၏ မိသားစုဝင်များမှာလည်း
စစ်သားများ၏ ကိုယ်ထိလက်ရရာက် ကျူးလွန်မှုခံရငပီး မမန်မာကျပ်ရငွ 
၃၀, ၀၀၀ အပါအဝင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ လုယက်မခင်းခံရသည၈်၁။ 

 မမန်မာနှစ်သစ်ကူး သကကသန်ကာလတွင် စစ်အာဏာရှင်တပ်များ
က ရွာငံငမို့နယ်ရှိ လူငယ် ၂ ဦးကို မပန်ရပးဆွဲခဲ့ငပီး အိမ် ၂လုံးအားလုံး 
မီးရှို့ခဲ့သည၈်၂။ စစ်တပ်မှ မပန်ရပးဆွဲ  ရခါ်ရဆာင်သွားသူ လူငယ်တဦးမှာ 
အသက် ၁၆ နှစ်သာ ရှိရသးသည်။ စစ်အာဏာရှင်တပ်များက တရားမဝင် 
အဓမ္မဖမ်းဆီးမှုများကို  ဆက်လက်ကျူးလွန်ရနဆဲမဖစ်သည်။ လူငယ်များ၊ 
PDF, CDM  လှုပ်ရှားမှုနှင့်   ဆက်နွယ်သူများမှာ  ပစ်မှာထားခံရနရသည်။ 
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧငပီလ ၉ ရက်နှင့် ၁၀  ရက်ရန့များတွင်  နွားဘန်ဂျ ီ၌ စစ်အာ 
ဏာရှင်တို့က ရွာသား ၈ ဦးနှင့်အတူ ကရလးတဦးအား အတင်းအဓမ္မဖမ်း 
ဆီးခဲ့သည်၈၃။ 

 စစ်ကိုင်းတိုင်းရဒသကကီးတွင် စစ်အာဏာရှင်များ ကျူးလွန်ရနသည့် စစ်ရာဇဝတ်မှုများနှင့် လူသား
မဖစ်တည်မှု ကို ဆန့်ကျင်သည့်မပစ်မှုများအတွက် စုံစမ်းစစ်ရဆးရန် အမမန်ဆုံး ထုတ်မပန်ရမည်မဖစ်သည်။ ထို့
အမပင် စစ်ကိုင်းတွင် အမပင်းအထန် တိုက်ခိုက်ရနသည့်အတွက် အရပ်သားများ၏ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း
လုပ်ငန်းများကိုလည်း အကကီးအကျယ် ပျက်စီးရစသည်။ စစ်အာဏာရှင်တို့က လူထုအား ရြကာက်ရွံ့ထိန်
လန့်ရစရန် နည်းလမ်းကို တမင်တကာ အသုံးမပု၍ ရတာ်လှန်းရရးကို ပံ့ပိုးကူညီရနမှုမှ အာရုံရမပာင်းလာ
ရစရန်နှင့် မပည် သူလူထုအရနမဖင့် အနိမ့်ဆုံး အရမခခံလိုအပ်ချက်မဖင့်သာ အသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ရအာင် 
လုပ်ရဆာင်ရနမခင်း မဖစ်သည်။ 

79။ “Burma Army Killing Civilians In Ywar Ngarn Township,” Shan Herald Agency for News, 16 
May 2022

80။ “Displaced farmer tortured to death “by mistake” by SAC MI officers in Kyaukme town, north-
ern Shan State,” Shan Human Rights Foundation, 15 February 2022

81။ Ibid
82။ “Regime Kidnaps Youths After Burning Homes In Southern Shan State,” Burma News Interna-

tional, 20 April 2022
83။ Ibid
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 ၂၀၂၂ ခုနှစ် ရမလ ၁၂ ရက်တွင် အာဏာရှင်တပ်များနှင့် ရဒသခံရတာ်လှန်ရရးတပ်ဖွဲ့များအြကား 
တိုက်ပွဲများ ရြကာင့် ဖယ်ခုံငမို့နယ်ရှိ ရဒသခံများ အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ရမပးြကရသည၈်၄။ အာဏာရှင်တပ်
များက တိုက်ရလယာဉ်များ အသုံးမပုငပီး ရဝဟင်မှ တိုက်ခိုက်သလို ရမမမပင်မှလည်း လက်နက်ကကီးမဖင့် 
ပစ်ခတ်သည်။ ရဒသခံများမှာ စစ်ပွဲရြကာင့် နံနက်ရစာရစာ နိုးလာြကငပီး ၎င်းတို့ရွာ မီးရလာင်မပာကျရန
သည်ကို ရတွ့ြကရသည်။ တပ်ရင်း ၄၇၁ နှင့် ၃၃၆ တို့သည် လွိုင်ရပါင်ရွာနှင့် လာရလးရွာတို့ရှိ အိုးအိမ်
ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အဆက်မမပတ် လက်နက်ကကီးမဖင့် ပစ်ခတ်ြကသည၈်၅။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါရီလ
တွင် ရှမ်းမပည်ရမမာက်ပိုင်းရှိ ရွာသားများမှာ ရလရြကာင်းတိုက်ခိုက်မှုရြကာင့် ထွက်ရမပးြကရသည၈်၆။ 
ထွက်ရမပးရသူ အများစုမှာ အမျ ိုးသမီးနှင့် ကရလးများမဖစ်ြကသည်။ အမပစ်မဲ့မပည်သူများ အိုးအိမ်စွန့်ခွာ 
ထွက်ရမပးရစမခင်းမဖင့် စစ်တပ်သည် နိုင်ငံတကာ စံချနိ်စံညွှန်းနှင့် ဥပရဒများကို ချ ိုးရဖာက်ရနသည်။ 

 ND-Burma အဖွဲ့ဝင် တအာင်းရကျာင်းသားနှင့် လူငယ်များအဖွဲ့ (TSYU) ၏ တင်မပမှုအရ ၂၀၂၂ 
ခုနှစ် ရမလ ပထမပတ်တွင် ရှမ်းမပည်ရမမာက်ပိုင်း လားရှိုးငမို့နယ်၊ မိုင်းရယာ်ရဒသမှ ခိုခမ်းရကျးရွာတွင်
 ရပါက်ကွဲမှုရြကာင့်  ရွာသား  ၃ ဦး ရသဆုံးငပီး ၉ ဦး  ဒဏ်ရာ ရရှိသွားသည်။  ဒဏ်ရာရသူများထဲတွင်
ကရလး ၃ ဦး ပါဝင် သည်။ ရပါက်ကွဲမှုမတိုင်မီက မမန်မာစစ်တပ်သည် အဆိုပါရွာအနီးတဝိုက်တွင် တ
လြကာ တပ်စွဲခဲ့သည်ဟု ရဒသခံမျက်မမင်တဦးက TSYU သို့ ရမပာဆိုသည်။ ကစားရနစဥ် ဒဏ်ရာရမည်
လား ရသဆုံးမည်လား ဆို သည်ကို ကရလးများအရနမဖင့် ရတွးပူ စိုးရိမ်ရြကာက်လန့်ရနြကသည်။ မို
င်းရယာ်အနီးတဝိုက်တွင် လက် နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရးအဖွဲ့အစည်းများ မဖစ်သည့် တအာင်းအမျ ိုးသား
 လွတ်ရမမာက်ရရးတပ်မရတာ် (TNLA), မမန်မာအမျ ိုးသား ဒီမိုကရရစီမဟာမိတ် တပ်မရတာ် (MNDAA), 
ရခိုင့်တပ်မရတာ် (AA) နှင့် စစ်အာဏာရှင်တပ်များ လှုပ်ရှားရနြကသည်။ 

 ၂၀၂၂ ခုနှစ် အစပိုင်း ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်ရန့တွင် နမ့်ခမ်းငမို့နယ်၊ စခန်းသစ်ကုန်းတွင် တပ်စွဲထား
သည့် အာဏာရှင်တပ်မှ လက်နက်ကကီး လက်နက်ငယ်များမဖင့် ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်၍ ကရလး ၁ ဦးအပါ 
အဝင် အရပ်သား ၆ ဦး ဒဏ်ရာရသွားသည့်  မဖစ်ရပ်အား တအာင်းအမျ ိုးသမီးအဖွဲ့ (TWO) မှ မှတ်တမ်း
တင်ခဲ့သည်။ 

 အကကီးအကျယ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို ရဖာ်မပထားသည့် မမန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရရးဆိုင်ရာ
ကုလသမဂ္ဂ အထူးသံတမန် တွမ်အမ်ဒရူး၏ အစီရင်ခံစာတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါရီလမှစ၍ စစ်
အာဏာရှင်တို့က ကရလးငယ် ဒါဇင်နှင့်ချငီပီး  ရက်ရက်စက်စက် သတ်မဖတ်ခဲ့ငပီး  ကရလးငယ်များ 
အသက်ရှင်သန် ရပ်တည် ခွင့်နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကို ချ ိုးရဖာက်မခင်းမဖစ်သည်ဟု ရဖာ်မပထားသည၈်၇။ 

 ယာယီခိုလှုံရာ ရနရာများပင် ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခံရနရသည်။ စစ်တပ်၏ ကချင်မပည်နယ်
တွင်း ထိုးစစ်ရြကာင့် ထွက်ရမပးလာငပီး ရှမ်းမပည်ရမမာက်ပုိင်း ကွတ်ခိုင်ငမို့နယ်ရှိ စစ်ရမပးဒုက္ခသည်စခန်း
တွင် ခိုလှုံရနသူများမှာ လက်နက်ကကီးများမဖင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရသည်။ ထိုသို့ စစ်ရမပးဒုက္ခသည်များ
အရပါ် ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်မှုရြကာင့် အမျ ိုးသမီး ၃ ဦး ရသဆုံးသွားငပီး အမျ ိုးသား ၁ ဦး ဒဏ်ရာရသွား
သည်၈၈။ ထိုသို့ လက်နက်ကကီး စခန်းတွင်း ကျရရာက်ရပါက်ကွဲမှုရြကာင့် စိုးရိမ်ထိတ်လန့် ရြကာက်ရွံ့မှု
များ မဖစ်ရပါ်ရနသည်။ ထိုသို့ လက်နက်ကကီးမဖင့် ပစ်ခတ်ငပီးရနာက် တိုက်ပွဲများ မပန်မဖစ်လာသည်။ ဒုက္ခ 
သည်စခန်းမှာ လုံခခုံမှုမရှိဟု ယူဆကာ ရွာသားများသည် အနီးရှိ ဘုရားရကျာင်းသို့ သွားရရာက်ခိုလှုံြက 
သည်။ ရတာ်လှန်းရရးအဖွဲ့အစည်းများ မပင်းမပင်းထန်ထန် ခုခံရနသည့် ရဒသများသို့ စစ်အာဏာရှင်တပ် 
များ ပိုမိုတိုးချဲ့ ချထားသည်။

84။ “Due to SAC Air Strikes and Shelling, Residents Fled Homes in Phaikhun,” Shan Herald Agency for News, 18 May 2022
85။ “Displaced local witness ‘whole village’ burn following junta occupation in southern Shan State,” Myanmar Now, 18 May 2022
86။ “Northern Shan State Villagers Flee Regime Airstrikes,” Shan Herald Agency For News, 16 February 2022
87။ “UN expert releases new report documenting military junta's impact on Myanmar's children, urges immediate coordinated action to 

prevent “a lost generation” United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 14 June 2022
88။ “Junta Attacks Displaced Camp Near Kutkai,” Kachin News, 22 June 2022
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 လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှုများ အရတာမသတ် များမပားလာမှုနှင့်အတူ ရှမ်းမပည်နယ်ရှိ လူထုအတွက်
 လူသားချင်းစာနာသည့် အကူအညီများလည်း အရရးရပါ် လိုအပ်လျှက်ရှိရနသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လကုန်
တွင် ရှမ်းမပည်ရတာင်ပိုင်း၌ စစ်ရမပးဒုက္ခသည် ၅၀,၀၀၀ ရကျာ်နှင့် ရှမ်းမပည်ရမမာက်ပိုင်းတွင် ၆,၅၀၀ရကျာ် ရှိ
သည်၈၉။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါရီမှ ဧငပီအထိ အရပ်သားများအရပါ် ရက်ရက်စက်စက် တိုက်ခိုက်မှုကို မှတ်တမ်း
တင်ထားသည့် SHRF ၏ အစီရင်ခံစာအရ ရွာသား ၁၀ ဦး အသတ်ခံရငပီး ၂၅ ဦး ဖမ်းဆီးခံရသည၉်၀။ အိမ် ၆ 
လုံး စီးနင်းခံရငပီး အိမ် ၇ လံုးမီးရိှု့ခံရ၍ မပာကျသွားကာ ရွာသား ၁,၀၀၀ ခန့် အုိးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ရမပးရသည်၉၁။ 

 ND-Burma ဆက်စပ်အဖွဲ့ဝင် ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံး (PYO) ၏ အစီရင်ခံစာအရ ရှမ်းမပည်ရတာင်
ပိုင်း ဆီဆိုင်၊ ပင်ရလာင်း၊ ဟိုပုန်းနှင့် ရတာင်ကကီးငမို့နယ်များသို့ စစ်ရမပးဒုက္ခသည် အနည်းဆုံး ၂၀၀, ၀၀၀ ခန့်
ထွက်ရမပး တိမ်းရရှာင်ခဲ့သည်။ ထွက်ရမပးလာသူများအရနမဖင့် ရနရပ်ရင်း မပန်လိုရသာ်လည်း အရမခအရနမှာ
မတည်ငငိမ်ရသးဘဲ အာဏာရှင်တပ်များက မပစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်မှုမဖင့် ရာဇဝတ်မှုများ ဆက်လက်ကျူးလွန်
ရနသည်။ တိုက်ခိုက်မှုများရြကာင့် ရွာသားများ၏ ခရီးသွားလာမှုအရပါ် တင်းြကပ်ခံရမခင်းနှင့် ရမမမမှုပ်မိုင်း
ရထာင်ထားမှုများ များမပားလာ၍ အရပ်သား ထိခိုက်၊ ရသဆုံးမှုများ ရှိရနသည်။ လူကုန်ကူးမှု အပါအဝင် လူ့
အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှုများ အရတာမသတ် တိုးမမင့်လာရနသည်။ အရပ်သားများအရနမဖင့် အရမခခံ ရိက္ခာ၊ 
အမိုးအကာ၊ ရသာက်ရရ၊ သန့်ရှင်းရရး ပစ္စည်း၊ ကျန်းမာရရးရစာင့်ရရှာက်မှုနှင့်အတူ အကာအကွယ်ရပးမှုများ 
လိုအပ်ရနသည်။ 

 တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှု ကင်းမဲ့မခင်းကို မမန်မာစစ်အာဏာရှင် တပ်များအတွင်း ရလ့ကျင့်ပျ ိုးရထာင်
ဖွဲ့စည်း တည်ရဆာက်ထားသည်။ ဆယ်စုနှစ်ရပါင်းများစွာ နစ်နာသူများနှင့် အသက်ရှင် လွတ်ရမမာက်လာ
သူများမှာ တရားမျှတမှုကို မငင်းပယ်ခံရနရငပီး သို့မဟုတ် နှုတ်ဆိတ်ရနရစရန် ငခိမ်းရမခာက် ခံထားရသည်။ လူ့
အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှုများကို မှတ်တမ်းတင်၍ သက်ရသအရထာက်အထားများ စုစည်းကာ နိုင်ငံတကာ 
တရားစီရင်ရရး ယန္တယားများမှတဆင့် တရားမျှတမှုရရှိရစရရးအတွက် ND-Burma အဖွဲ့ဝင်များက ကကိုးပမ်း
ရနြကသည်။

ဓာတ်ပုံ -ဓာတ်ပုံ - ရှမ်းမပည်ရတာင်ပိုင်းရှိ တိုက်ပွဲများရြကာင့် အိုးအိမ်စွန့်ခွာလာရသူများ။ 
Credit: Burma News International

89။ “Humanitarian aid for displaced people in Shan State,” Burma News International, 29 March 2022
90။ “Extrajudicial killing, torture, arbitrary arrest, looting, torching of houses by SAC troops in Ywangan, southern Shan State, February-April, 2022,” 

Shan Human Rights Foundation, 11 May 2022
91။ Ibid
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 ယခုအစီရင်ခံသည့် ကာလအတွင်း လူ့အခွင့်အရရးအရမခအရနများ ဆိုးရွား
မမင့်တက်ရနသည်။ ရခိုင်မပည်နယ်သည် စစ်အာဏာရှင်တို့ ပစ်မှတ်ထားငပီး မပင်းထန် 
သည့် ထိုးစစ်ဆင်၍ အြကမ်းဖက်မှုများ ကျူးလွန်ခံရသည့် မပည်နယ်မဖစ်သည်။ ၂၀၂၂ 
ခုနှစ် ရမလဆန်းတွင် တိုက်ပွဲများ မပန်မဖစ်ရန၍ ၂  နှစ်ြကာ ရပ်နားရနသည့် တိုက်ပွဲ
များ မပန်စမည်ကို ရဒသခံများ စိုးရိမ်ရနြကသည်။ တင်းမာမှုများမမင့်တက်လာ၍ အ 
ထူးသမဖင့်  စစ်အာဏာရှင်တပ်များက   မွတ်စလင် ရကျးရွာများအား  ပစ်မှတ်ထား၍ 
လူငယ်များကုိ မတရားဖမ်းဆီးရနသမဖင့်  မပည်နယ်တွင်းရိှ မပည်သူများ စုိးရိမ်ရြကာင့် 
ြကရနြကသည်။ 

 ၂၀၂၂ ခုနှစ် ရမလ ၃၀ ရက်တွင် စစ်ရမပးဒုက္ခသည်များ ခိုလှုံရနသည့် ရစတီ
ဝင်းအတွင်း စစ်အာဏာရှင် တပ်များက လက်နက်ကကီးမဖင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သည၉်၂။ ထိုသို့
မပစ်ခတ်မီ ရက်အနည်းငယ်ကလည်း စစ်ရမပးဒုက္ခ သည် စခန်းသို့ ပစ်ခတ်ခဲ့သမဖင့်
စခန်းအတွင်း ၎င်းတို့၏ လုံခခုံရရးအတွက် အထူးစိုးရိမ်ရနြကသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် 
ရမလတွင်း မီးရလာင်မှုရြကာင့် ဒုက္ခသည်များ ခိုလှုံရာ အိမ် ၂၀၀ ရကျာ် မီးရလာင်
ပျက်စီးသွားသည၉်၃။ ရမလကုန်တွင် ရကျာက်ရတာ်ငမို့နယ်၌ အဖွားအိုတဦး ရမမ
မမှုပ်မိုင်း နင်းမိ၍ ရသဆုံးသွားသည၉်၄။  

 နိုင်ငံတကာအြကပ်အတည်း ရလ့လာရရးအဖွဲ့(ICG) ၏ အစီရင်ခံစာအရ
ရခိုင်မပည်နယ်တွင် ရခိုင့်တပ်မရတာ်(AA) နှင့် မမန်မာစစ်တပ်တို့ တရကျာ့မပန်အမပင်း
 အထန်တိုက်ပွဲ မဖစ်ပွားပါက “အဆိုးရွားဆုံး  အြကမ်းဖက်မှုများ ရခိုင်မပည်နယ်တွင် 
ရတွ့မမင်ရမည်” ဟု သတိရပးထားသည၉်၅။ အကယ်၍ မပည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲများ
မဖစ်ပွားပါက ရခိုင်မပည်နယ်ရှိ မပည်သူများ အရပါ် သက်ရရာက်မှု ရှိမည်ဟုလည်း  
ရဖာ်မပထားသည်။  ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာလအတွင်း ရခိုင် မပည်နယ်ရှိ  
စစ်ပွဲများရြကာင့်   မပည်သူလူထုမှာ  တသီတသန်း  ထပ်ကာ  ထပ်ကာ တိုက်ခိုက်မှု
များ၏ ဝါးငမိုမှု ခံြကရသည်။ 

 မတရား အဓမ္မဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းမှုများ မမင့်မားလာရာ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ
မှ ဇွန်လအတွင်း မဖစ်ရပ် ၁၇ ခုအား ND-Burma အဖွဲ့ဝင် ရခိုင်မပည်လုံးဆိုင်ရာ 
ရကျာင်းသားနှင့် လူငယ်များအစည်းအရုံး (AASYC) မှ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့သည၉်၆။ 
အြကမ်းဖက်မှု အများစုကို စစ်ရတွနှင့် ရမမာက် ဦးရှိ စစ်အာဏာရှင် လက်ရအာက်ခံ
ရဲတပ်ဖွဲ့က ကျူးလွန်ခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။ အရပ်သား ၅ ဦး သတ်မဖတ်ခံရငပီး ၇ ဦး လူမ
ဆန်စွာ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသည့် မဖစ်ရပ်များလည်း မှတ်တမ်းတင်ထားသည၉်၇။

 AA နှင့် မမန်မာ့တပ်မရတာ်တို့အြကား ၂ နှစ်ြကာ တိုက်ပွဲအတွင်း အရပ်သား 
၂၀၀, ၀၀၀ ရကျာ် အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ရမပးြကရသည်။ လူဦးရရ ရထာင်ချ၍ီ စစ်ရမပး
ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် ဆက်လက် ရှိရနဆဲ မဖစ်သည၉်၈။ 

92။ “Myanmar military fires heavy artillery at IDP camps in northern Rakhine,” Myanmar Now, 1 June 2022
93။ Ibid
94။ “Elderly woman killed by landmine reportedly set by Myanmar military in northern Rakhine State,” Myan-

mar Now, 1 June 2022
95။ “Resumption of conflict would put millions at risk in Myanmar’s Rakhine State: report”  Radio Free Asia, 1 June 2022
96။ AASYC News Bulletin
97။ Ibid
98။ “Amid food insecurity, Arakan IDPs face landmine perils to survive,” Burma News International, 29 June 2022
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 တနသသာရီတိုင်းရဒသကကီးတွင် အရပ်သားမပည်သူများမှာ စစ်အာဏရှင်များ
ရြကာင့် အမျ ိုးမျ ိုးရသာ အခက်အခဲ စိန်ရခါ်မှု အသွယ်သွယ်နှင့် ရင်ဆိုင်ကကုံရတွ့ရနရ
သည်။ တိုက်ပွဲများရြကာင့် ရထာင်နှင့်ချ၍ီ အိုးအိမ်စွန့် ခွာထွက်ရမပးရနရငပီး စစ်သား
များ တိုးချဲ့ချထားသည့်အတွက် မပည်သူတို့အတွက် မလုံခခုံမှုကို မဖစ်ရစသည်။ 
ရွာသားများသည် မြကာခန အြကမ်းဖက် စစ်ရဆးရမးမမန်းခံရငပီး အတင်းအဓမ္မဖမ်း 
ဆီး ခံရသည်။ 

 စစ်အာဏာရှင်တို့က မဖတ်သန်းဂိတ်များကို အသုံးချငပီး အရပ်သားများ၏ 
ရငွရြကးနှင့် တန်ဖိုးရှိ ပစ္စည်းများကို သိမ်းယူရနသည့်အတွက် ခရီးသွားလာမှုအရပါ် 
ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မှု များလာရနသည်။ ထိုသို့ မရရရာသည့် အရမခအရနများက စစ်
အာဏာရှင်တို့ အရနမဖင့် ဥပရဒစိုးမိုးမှုကို ပိုမို၍ အရလးမထားမှုများ မပသရနမခင်း
 မဖစ်သည်။  အရပ်သားများ၏  အိုးအိမ်များကို  စစ်အာဏာရှင်တို့က တမင်ရည်ရွယ် 
ချက်မဖင့် မီးရှို့ြကငပီး ဖျက်ဆီး လုယက်ရနြကသည်။ 

 ယခုအစီရင်ခံသည့် ကာလအတွင်း တနသသာရီတိုင်းရဒသကကီးတွင် စစ်အာ
 ဏာရှင်တို့၏ ရမ်းသမ်း ပစ်ခတ်မခင်းအပါအဝင် လူမဆန်သည့် လုပ်ရပ်များကို
အကကီး အကျယ်ခံရနရသည်။ ရဒသခံ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အဆိုအရ အနည်းဆုံး
စစ်ရမပးဒုက္ခသည် ၉,၀၀၀ ခန့်မှာ ရတာရတာင်များအတွင်း ပုန်းရအာင်းရနရငပီး
ရိက္ခာ နှင့် ရဆးဝါးများ အပူတမပင်း လိုအပ်ရနသည်၉၉။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ရမလ ၂၃ ရက်
တွင် တနသသာရီငမို့နယ် တကူးနှင့် သရာမပင်ရကျးရွာတို့တွင် စစ်အာဏာရှင်တပ်များ
မှ လက်နက်ကကီးမဖင့် ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်ရာ အ နည်းဆုံး အိမ် ၁၅ ဆုံးခန့် ပျက်စီးသွား
ရြကာင်း မဖင့် အိမ်ပျက်စီးသွားသူတဦးမှ HURFOM သို့ ရမပာဆိုသည်၁၀၀။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်
ရမလ ၂၁ ရက်တွင် စစ်အာဏာရှင်တပ်များက တကူးတွင် အိမ် ၂ လုံးနှင့် သရာမပင်
တွင် အိမ် ၂ လုံးတို့ကို မီးရှို့ခဲ့သည်။  ထိုသို့ မတည်ငငိမ်သည့် အရမခအရနရြကာင့် 
တိုင်းရဒသကကီး တဝန်းရှိ မပည်သူလူထုမှာ စိုးရိမ်ရြကာက်ရွံ့မှုများ တိုးလာရနသည်။ 

 ရဒသခံရတာ်လှန်ရရးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟု သံသယ
မဖင့် မမန်မာစစ်တပ်က နှိမ်နှင်းရနသည့်အတွက် မတရားဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းမှုများ
မမင့်တက်လာရနသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧငပီလတွင် HURFOM ၏ အစီရင်ခံစာအရ
တနသသာရီတိုင်းရဒသကကီး တခုတွင်ပင် ဖမ်းဆီးခံရသူ ၃၆ ဦး၊ ၅ ဦးအား မပစ်ဒဏ်
ချမှတ်ခဲ့ကာ ၁၆ ဦးအား အရမခအမမစ်မရှိဘဲ ထိန်းသိမ်းထားသည်ဟု ရဖာ်မပထား
 သည်၁၀၁။ မမန်မာစစ်သားများ တိုးချဲ့ချထားသည့်အတွက် တိုင်းရဒသကကီးတွင် ရန 
ထိုင်သည့် မပည်သူလူထုမှာ ပိုမို၍ စိုးရိမ် ထိတ်လန့် ရနြကသည်။ 

99။ “Monthly Overview: Human Rights Situation in Mon State, Karen State and Tanintharyi Region,” The Hu-
man Rights Foundation of Monland, April 2022
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 ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်မှစငပီး အြကမ်းဖက် စစ်အာဏာရှင်တို့ရြကာင့် မမန်မာနိုင်ငံရှိ လူ့အခွင့်ချ ိုး ရဖာက်
မှုများ တိုးမမင့်လျှက်ရှိသည်။ အရပ်သားတို့၏ လုံခခုံမှုမှာ ရလျာ့ပါးရနငပီး လက်နက်ကကီးမဖင့် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မခင်း
ရြကာင့် မတည်မငငိမ်မှုများ ပို၍ မဖစ်ရပါ်ရစသည်။ မပဿနာရှိသည့် မပစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့် ဓရလ့ပုံစံရြကာင့် တရား
မျှတမှု အလားအလာကို ထိခိုက်ရစငပီး အရပ်သားများ လူမဆန်စွာ ပစ်မှတ်ထး တိုက်ခိုက်ခံရနရချနိ်တွင် စစ်သားများ
မှာ တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမှုမှ တိမ်းရရှာင်ရနြကသည်။ 

 အသွင်ကူရမပာင်းရရးဆိုင်ရာ တရားမျှတမှု၏ ရဒါက်တိုင် ၄ ခုအမဖစ် အမှန်တရား၊ တရားမျှတမှု၊ မပန်လည်
 ကုစားရပးရလျာ်မှုနှင့် ထပ်မံမမဖစ်ရပါ်ရစရရး (အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ မပုမပင်ရမပာင်းလဲမှု) တို့ ရှိသည်။ မမန်မာနိုင်ငံတွင် 
အသွင်ကူးရမပာင်းဆိုင်ရာ တရားမျှတမှု လုပ်ငန်းများ ရဆာင်ရွက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများအား အာဏာရှင်တို့က ပိတ်ဆို့
ထားသည်။ အဖွဲ့အစည်းများ ရကာင်းမွန်စွာ လည်ပတ်ရစမည့် တရားဥပရဒစိုးမိုးရရးအား ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရရှာက်ရ
မည့်အစား အလုံးစုံ မငင်းဆို၍ ဆက်လက် ထိန်းချုပ်ရနသည်။ 

 မမန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဥပရဒစိုးမိုးမှု မရှိပါ။ စစ်တပ်မှ တာဝန်ယူ တာဝန်ခံရမည့် စစ်ရာဇဝတ်မှု၊ လူသားမျ ိုးနွယ်
အရပါ် ဆန့်ကျင်သည့် ရာဇဝတ်မှု သို့မဟုတ် လူမျ ိုးတုန်း သတ်မဖတ်မှုအတွက် အားထားရမည့် အသွင် ကူးရမပာင်းရရး
ဆိုင်ရာ တရားမျှတမှု လုပ်ငန်းစဉ်လည်း မရှိပါ။ အရပ်သား မပည်သူများအရပါ် တိုက်ခိုက်မှုကို မပစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်
မဖင့် ဆက်လက်ကျူးလွန်ရနသည်။ အသွင်ကူးရမပာင်းရရးကာလ တရားမျှတမှုသည် တရားစွဲဆို အမပစ်ရပးမခင်းသာ
မဟုတ်သည်ကို အရရးတကကီး အရလးထားရန် လိုပါသည်။ တရားမျှတမှုတွင် နစ်နာသူများအား မပန်လည်ကုစား
ရပးရလျာ်မှု၊ အရမမာက်အများ ကျူးလွန်ခဲ့သည့် အြကမ်းဖက်မှုများ၏ အမှန်တရား၊ အသိအမှတ်မပုမခင်းနှင့် ဝန်ခံမခင်း၊ 
ထပ်မံ မမဖစ်ပွားရစရရးအတွက် အာမခံရန် ဥပရဒ ရရးရာ မပုမပင်ရမပာင်းလဲမှု တို့လည်းပါဝင်သည်။ 

 စစ်သားများအား စစ်ခုံရုံးမဖင့် အကာအကွယ်ရပးထားသည့်အတွက် နစ်နာသူများအတွက် တရားမျှတမှုမှာ
အကကိမ်ကကိမ် မငင်းဆိုခံရနရသည်။ မမန်မာနိုင်ငံတွင် နစ်နာသူများ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ မိသားစုဝင်များအတွက် ကူညီ
ရထာက်ပံ့မည့် မပန်လည်ကုစားရပးရလျာ်မှု မူဝါဒများလည်း မရှိရပ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မပန်လည်ကုစားရပးရလျာ်မှု
အလုပ်အဖွဲ့ (RWG) ကို ဖွဲ့စည်း၍ နိုင်ငံရတာ်အဆင့် မပန်လည်ကုစားရပးရလျာ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ တာဝန်ယူ ရဆာင်ရွက်
လာရစရန် စည်းရုံးလှုံ့ရဆာ်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ရဖရဖာ်ဝါရီမှစငပီး ထိုလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆိုင်းငံ့ထားရသည်။ မမန်မာနိုင်ငံတွင်
 သိသာထင်ရှားသည့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ မပုမပင်ရမပာင်းလဲမှု မူဝါဒ မရှိသည့်အတွက် တိုင်းရင်းသား မပည်သူများမှာ 
စစ်တပ်၏ အြကမ်းဖက် ကျူးလွန်မှုများကို ဆက်လက်ခံရန ြကရသည်။ 

 အမှန်တရားရဖာ်ထုတ် ဖွင့်ဟမခင်းနှင့် လူ့အခွင့်အရရးမှတ်တမ်းတင်မခင်းကို အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများက နှစ်
ရပါင်းများစွာ ရဆာင်ရွက်ရနြကသည်။ အရပ်သားတို့၏ အသက်ရှင် ရပ်တည်မှုအရပါ် စစ်အာဏာရှင် တို့၏ ကိုယ်ထိ
လက်ရရာက် ကျူးလွန်ခံရသည့် နစ်နာသူများနှင့် အသက်ရှင်လွတ်ရမမာက်လာသူများအတွက် တရားမျှတမှုရရန်မှာ 
အချနိ်လင့် ြကာရညာင်းရနငပီမဖစ်သည်။ ထိုသို့ ကျူးလွန်မှုများမှာ ဆယ်စုနှစ်နှင့် ချ၍ီ ြကာမမင့်ရနငပီမဖစ်ငပီး မရအာင်မမင်
သည့် စစ်အာဏာသိမ်းမှု အရမခအရနတွင် တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမှုကို လက်ရတွ့ အရရးယူမှုများမဖင့် ရတာင်းဆိုရနမှုက 
အဆုံးတရန့တွင် မပစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်ဓရလ့ကို အဆုံးသတ်ရစမည်မဖစ်သည်။ 
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ရခိုင်မပည်လုံးဆိုင်ရာ ရကျာင်းသားနှင့် လူငယ်အစည်းအရုံး(AASYC)ရခိုင်မပည်လုံးဆိုင်ရာ ရကျာင်းသားနှင့် လူငယ်အစည်းအရုံး(AASYC)

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ရမလ ၂၈ ရက်။ ပလက်ဝငမို့နယ်

 ၂၀၂၂ ခုနှစ် ရမလ ၂၈ ရက်ရန့တွင် ပလက်ဝငမို့နယ်၊ င/ရှရကျးရွာမှ ရမာင်ရအာင်ရအာင်ဦး၊ အသက် (၂၀) 
သည် ရွာအရရှ့ဖက်ရှိ မီးရကျာင်းရတာင်မှ မိခင်မဖစ်သူနှင့်အတူ မပန်လာချနိ် လမ်းတွင် မိုင်းရပါက်ကွဲသမဖင့် မပင်းထန်း
စွာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ 

 ရပါက်ကွဲသည့်မိုင်းမှာ လမ်းမကကီးအလယ်တွင် ရထာင်ထားမခင်းမဖစ်ငပီး ဒဏ်ရာမှာမပင်းထန်သမဖင့် ၂၉ ရက် ရန့
တွင် စစ်ရတွရဆးရုံကကီးသို့ ပို့ရဆာင်ကာ ညာရမခရထာက်ကို မဖတ်လိုက်ရသည်။ ထို့မပင် ဘယ်ဘက်ရမခတွင် ဖရနာင့်ပွင့်
ထွက်သွားကာ ခါးရအာက်ပိုင်းနှင့်လက်များတွင်လည်း ဒဏ်ရာရရှိ သွားရသာရြကာင့် ရဆးကုသမှုခံယူရနရသည်။ 

 ယခုလို မိုင်းထိမှန်မခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တိုက်ပွဲမဖစ်ငပီးရနာက်ပိုင်း ကို့ယ်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် မိုင်း
ရထာင်းထားခဲ့သည့် ရနရာများအား လက်နက်ကိုင်ရဆာင်ထားသူများမှ မပည်သူလူထုကို မပန်မရမပာမပသည့်အတွက် ခု
လိုထိခိုက်ရမခင်းမဖစ်ရြကာင်း ရဒသခံတဦးက ရမပာသည်။ 

မွန်မပည်လူ့အခွင့်အရရးရဖာင်ရဒးရှင်း( HURFOM)မွန်မပည်လူ့အခွင့်အရရးရဖာင်ရဒးရှင်း( HURFOM)

 ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်။ ထားဝယ်။

 ရနွဦးရတာ်လှန်ရရးတွင် ပါဝင်သည့်အတွက် တက္ကသိုလ်ရကျာင်းသားများနှင့် ရဒသခံ တက်ကကလှုပ်ရှား သူများ
အား အာဏာရှင် ခုံရုံးက ရထာင်ဒဏ်ရပးလိုက်သည်ဟု မိသားစုဝင်များက ရမပာသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရမလ ၃၁ ရက်တွင် 
ပစ်ခတ် ဖမ်းဆီးခံရသည့် ထားဝယ်ငမို့နယ် ကျက်စားမပင် ရပ်ကွက်မှ လူငယ် ၂ ဦးအား တဦးလျှင် ရထာင် ၁၁ နှစ်စီနှင့်
 ကိုဉာဏ်ဝင်း (၂၄) နှင့် ကိုရဝယံငဖိုး (၂၂) အပါအဝင် တက္ကသိုလ် ရကျာင်းသား ၄ ဦးအား ထိုသို့စီရင်ခဲ့မခင်း မဖစ်သည်။ 
ထို့အမပင် အရပ်သား ၂ ဦးမှာလည်း တဦးလျှင် ရထာင် ၂ နှစ်စီ ချမှတ် ခံရသည်ဟု မိသားစုဝင်များကရမပာသည်။ 

မွန်မပည်လူ့အခွင့်အရရးရဖာင်ရဒးရှင်း( HURFOM)မွန်မပည်လူ့အခွင့်အရရးရဖာင်ရဒးရှင်း( HURFOM)

၂၀၂၂ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါရီ ၂၂ ရက်။ ထားဝယ်

 ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၂၂ ရက်ရန့ ရန့လည် ၁ နာရီခန့်တွင် ထားဝယ်၊ ရလာင်းလုံငမို့နယ် သမဗားရကျးရွာမှာ အသက် 
၁၅ နှစ်အရွယ် ရယာကျ်ားရလးနှင့် ၉ နှစ်အရွယ် မိန်းကရလးတဦးအပါအဝင် ဆယ်ရကျာ်သက် လူငယ် ၂၄ ဦးအား စစ်
အာဏာရှင်တပ်များက အတင်းအဓမ္မ ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ 
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မွန်မပည်လူ့အခွင့်အရရးရဖာင်ရဒးရှင်း(HURFOM)မွန်မပည်လူ့အခွင့်အရရးရဖာင်ရဒးရှင်း(HURFOM)

 ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧငပီလ ၁၁ ရက်၊ မွန်မပည်နယ်

 မွန်မပည်နယ်၊ ရရး၊ လမိုင်းငမို့နယ်ခွဲ၊ ရမာကနင်းရကျးရွာမှ ရဒသခံအမျ ိုးသမီး ၂ ဦးသည် သံမဖူဇရပ်သို့ သွားရန
စဉ် စစ်အာဏာရှင်တပ်များက ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်သမဖင့် ဒဏ်ရာမပင်းထန်စွာ ရရှိသွားသည်။ ၎င်းတို့ ၂ ဦးသည် ရင်ဘတ်
နှင့် ဦးရခါင်းတို့တွင် ဒဏ်ရာရရှိသွားမခင်းမဖစ်သည်။ 

ကချင်အမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး-ထိုင်းနိုင်ငံ (KWAT) ကချင်အမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး-ထိုင်းနိုင်ငံ (KWAT) 

၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧငပီလ ၁၂ ရက်။ ကွတ်ခိုင်ငမို့နယ် ဟူရနာင်ရကျးရွာ

 ဧငပီလ ၁၂ ရက်ရန့ မနက် ၈:၃၀ ခန့်တွင် လွမ်မိုင် သည် အနီးအနားခခံရှိ သူမ၏ အကိုမဖစ်သူ ဟူရနာင် ရကျးရွာ
လူကကီးအား ကူညီရန်သွားခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း အကိုမဖစ်သူမှာ အရရးရပါ် ကိစ္စတခုအတွက် အမပင်သို့ ရရာက်
ရနသည် ထို့ရြကာင့် ခခံကူရှင်းရပးရန် အစီအစဉ်ကို ရနာက်ရန့သို့ ရမပာင်းလိုက်ငပီး နံနက် ၉ နာရီတွင် အိမ်သို့ မပန်ခဲ့
သည်။ သူမအိမ်နှင့် အကိုမဖစ်သူအိမ်မှာ ၁၀ မိနစ်ခန့် လမ်းရလျှာက်ရသည်။ 

 အိမ်သို့ လမ်းရလျှာက်မပန်ရနစဉ် မမန်မာစစ်တပ်မှ စစ်သားတဦး သူမရနာက် လိုက်လာသည်ကို သတိမပု
မိ၍ရမခလှမ်းသွက်သွက်မဖင့် အိမ်ဝင်းထဲသို့ ဝင်လိုက်သည်။ စစ်သားမှာ ယူနီရဖာင်းဝတ်၍ ရသနတ်လွယ်ထားငပီး 
အသက်၃၀ ခန့်ရှိမည်မဖစ်သည်။ သူမ အိမ်ဝင်းထဲဝင်သည်နှင့် စစ်သားက ရနာက်မှလိုက်လာငပီး “မင်းအိတ် ထဲမှာ ဘာ
ရတွ ထည့်လာလဲ?” ဟု ရမးသည်။ သူမက “ဘာမှ မပါဘူး” ဟု ရမဖသည်။ ထို့ရနာက် စစ်သားက သူမအား ဆွဲယူကာ
ခန္ဓာကိုယ်အား ပွတ်သပ်ရနသည်။ သူမ ရြကာက်လန့်တြကားမဖင့် ရအာ်ဟစ်လိုက်ရာ စစ်သားက သူမ၏ ရခါင်းနှင့် 
ခန္ဓာကိုယ်အား လက်သီးမဖင့်ထိုးသည်။  

 သူမ ရမာင်ငယ်၏ခခံမှာ သူမအိမ်အရနာက်ဘက် ရပ ၂၀၀ ခန့်အကွာတွင်ရှိသည်။ ထိုအချနိ်တွင် သူမ၏ ရမာင်
နှင့် အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် သားမဖစ်သူက ခခံစည်းရိုးကာရနသည်။ ရအာ်ဟစ်သံြကားသည့်အခါ ရမာင်မဖစ်သူက ၎င်း၏
သားမဖစ်သူအား “သွားြကည့်စမ်း တရယာက်ရယာက် ရခွးကိုက်ခံရငပီထင်တယ်” ဟု ရမပာသည်။ သားမဖစ်သူက လွမ်
မိုင် အိမ်သို့ သွားြကည့်ရာ စစ်သားက သူမအားရခါင်းအား ထိုးကကိတ်ရနငပီး လည်ပင်းညှစ်ရန် မပင်ရနသည်။ စစ်သားက 
လူငယ်ကိုရတွ့သည့်အခါ ရသနတ်မဖင့် ငခိမ်းရမခာက်ငပီးရနာက် ၎င်းတို့ အရမခစိုက်ရာရွာသို့ ထွက်ခွာသွားသည်။ လူငယ်
က သူ့အရဖထံ မပန်သွားငပီ သူမမင်ရတွ့ခဲ့ရသည်ကို မပန်ရမပာသည်။ 

 ဖခင်မဖစ်သူက စဉ်းစားငပီး ကျူးလွန်သူ မည်သူမဖစ်သည်ကို သိရှိရန်လိုသည်ဟု သရဘာရပါက်ငပီးရနာက်
မဖတ်လမ်းမှ စစ်သားများ လုံခခုံရရးယူထားသည့် ရနရာသို့လိုက်သွားသည်။ တပ်မှူးက ကျူးလွန်သူ စစ်သားအား “မင်း 
ဘယ်သွားရနလဲ? ဘာလို့ အဲဒီမှာ  ရနရတာလဲ?”  စသမဖင့်ရမးငပီးရနာက်  တချက်ထိုးလိုက်သည်ကို  ရတွ့ရသည်။ စစ် 
သား ၂ ဦးလုံးက  အသက်ရှင်လွတ်ရမမာက်လာသူ၏ ရမာင်ကို မရတွ့လိုက်ရပ။  အကယ်၍ သူ့အရနမဖင့် စစ်သားအား 
ချက်မခင်း စိန်ရခါ်လိုက်ပါက သူ့အား မပန်တိုက်ခိုက်ြကမည်ကို စိုးရိမ်မိသည်။ 

 သူအိမ်မပန်ရရာက်ငပီးရနာက် ရွာသူကကီး၊ လွတ်ရမမာက်လာသူနှင့် တမခားရွာသားများအား ရခါ်လိုက်သည်။ ၁၀ 
နာရီခန့်တွင်  သူတို့သည်  စစ်သားများ  စခန်းချရနသည့်ရနရာသို့သွားမှ  တပ်မှူးနှင့်ရတွ့သည်။  တပ်မှူးကသူ၏ စစ် 
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သားများကို မတ်တပ်ရပ်ရန်  အမိန့်ရပးလိုက်ငပီး  လွတ်ရမမာက်လာသူအား  သူမအား ကျူးလွန်  ရစာ်ကားသူ  မည်သူ
မဖစ်သည်ကို မပသရစသည်။ ကျူးလွန်သူသည် အခင်းမဖစ်စဉ်ဝတ်ထားသည့် ဆွယ်တာ ကိုချွတ်ထားရသာ်လည်းလွတ် 
ရမမာက်လာသူက မှတ်မိရနသည်။ တပ်မှူးက “ငါတို့ အရရးယူရပးမယ်” ဟုဆိုကာ ကျူးလွန်သူအား သစ်ပင်တွင် ကကိုး
နှင့်ချည်ထားသည်။

ကချင်အမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး-ထိုင်းနိုင်ငံ (KWAT)ကချင်အမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး-ထိုင်းနိုင်ငံ (KWAT)

၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်

 လူငယ် အမျ ိုးသားတဦးမဖစ်သူ ရမ်ဆင်း အား ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လတွင် မပုလုပ်ခဲ့သည့် “မမန်မာနိုင်ငံအတွက်
 တရားမျှမှု” ဆုရတာင်းပွဲတွင် ပါဝင်မှုမဖင့် ရနာင်မွန် တွင် စစ်အာဏာရှင်တပ်များမှ ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ၂၀၂၂ ဇွန် လ ၆ 
ရက်ရန့တွင် သူ့အား ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) မဖင့် စီရင်ချက်ချငပီး ပူတာအို အကျဉ်ရထာင်သို့ ပို့လိုက်သည်။  

ကချင်အမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး-ထိုင်းနိုင်ငံ (KWAT)ကချင်အမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး-ထိုင်းနိုင်ငံ (KWAT)

၂၀၂၂ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်

လဖိုင်လပါ (၃၇ နှစ်) နှင့် ဂါရင်းတိန်နန် (၅၅ နှစ်) တို့သည် ဗန်းရမာ်မှ မိုးရမာက်ရှိ ၎င်းတို့၏အိမ်သို့အမပန် ၉ နာရီခန့်
တွင် မပန်ခဲ့ြကသည်။ မိုးရမာက်အရမခစိုက် ခမရ ၄၃၇ စခန်းအနီးသို့ အရရာက်တွင် မမန်မာစစ်သား များက ၎င်းတို့အား
 ပစ်ခတ်သမဖင့် ရသဆုံးသွားြကသည်။ လဖိုင်လပါ သည် ပါးစပ်တွင် ပစ်ခတ် ခံရငပီး ဂါရင်းတိန်နန် သည် မျက်လုံးတွင် 
ပစ်ခတ်ခံရသည်။ ထိုညတွင်ပင် ၎င်းတို့၏ ရုပ်ခန္ဓာအား မိုးရမာက် မပည်သူ့ ရဆးရုံသို့ ပို့လိုက်သည်။ 

တအာင်းအမျ ိုးသမီးအဖွဲ့ (TWO)တအာင်းအမျ ိုးသမီးအဖွဲ့ (TWO)

၂၀၂၂ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါရီ ၂၂ ရက်။ ရှမ်းမပည်ရမမာက်ပိုင်း လားရှိုး

 လားရှိုးခရိုင်၊ မိုင်းရယာ်တိုက်နယ် ပန်းသရမပအုပ်စု ပန်းနန်ရကျးရွာတွင် ရနထိုင်သည့် ရွာသားများသည်
 MNDAA တပ်နှင့် စစ်အာဏာရှင်တပ်အြကား တိုက်ပွဲရြကာင့် စစ်ရဘးရရှာင်ငပီးရနာက် ရဖရဖာ်ဝါရီ ၁၇ ရက် ရန့တွင်
 အိမ်မပန်လာရနစဉ် လမ်းခုလတ်တွင် လက်နက်ကကီးရပါက်ကွဲမှုမဖစ်ငပီး အရပ်သား (၈) ဦး ထိခိုက်ကာ ၄ ဦး ရသဆုံးငပီး
 ၄ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်။ ဒဏ်ရာရရှိသူ ၄ ဦးအနက် ၃ ဦးမှာ ဒဏ်ရာအရမခအရန ဆိုးဝါး ရနသမဖင့် လားရှိုး
စစ်ရဆးရုံမှ တဆင့် မပင်ဦးလွင် စစ်ရဆးရုံသို့ လွှဲရမပာင်းကုသမှုခံယူခဲ့ပါသည်။ 

 အခင်းမဖစ်ပွားသည့်ရနရာတွင် ရသဆုံးသွားခဲ့သူများမှာ အသက် (၃၀) ရှိ ရဒါ်ရအးကကယ်၊ သားအမိ မဖစ်သူ ရဒါ်
ရအးအီး အသက် (၃၀) နှစ်နှင့် ရလွးရအးကျန် အသက်(၅) နှစ်၊ အသက် (၂၆) နှစ်ရှိ ရဒါ်ရအးမန်တို့မဖစ်ငပီး ဒဏ်ရာရရှိ
သူများမှာ အသက် (၂၅) နှစ်ရှိ ရလွးရအးရလာတ်၊ အသက် (၁၇) နှစ် ရလွးရအးခမ်း၊ အသက် (၂၀)နှစ်ရှိ ရလွးရအးဇင်၊ 
အသက်  (၂၈) နှစ်ရှိ မိုင်းအလိုက်လှ တို့မဖစ်သည်။ 
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 ယခုအစီရင်ခံသည့် ကာလတွင် မမန်မာစစ်တပ်၏ လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှုများရြကာင့် အရပ်သား မပည်သူ
တို့၏ လုံခခုံရရးအရမခအရန အကကီးအကျယ် ရလျာ့နည်းကျဆင်းရနသည်ကို ND-Burma မှ ရလ့လာမိသည်။ ရဒသခံ
ရွာများနှင့် နယ်ရမမများတွင် စစ်တပ်မှာ တပ်များတိုးချဲ့ချထားသည့်အတွက် စစ် တပ်၏ ဝင်ရရာက်စီးနင်း တိုက်ခိုက်
မှုမှ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ် ကာကွယ်နိုင်သည့် အရနအထားမရှိသည့် အရပ် သား မပည်သူများမှာ စိုးရိမ်ပူပန် ရြကာင့်ြကလျှ
က်ရှိသည်။ 

 စစ်အာဏာရှင်တပ်များသည် နှစ်ရပါင်း ၇၀ ရကျာ် မပည်တွင်းစစ်တရလျှာက် မပစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့် ဓရလ့ 
ကို အကာအကွယ်ယူ၍ အရပ်သားမပည်သူများအရပါ် တိုက်ခိုက်၊ ရာဇဝတ်မှုများ ကျူးလွန်လျှက်ရှိသည်။ အရပ်သား
များအရပါ် ပစ်မှတ်ထားမခင်း၊ လိင်ကွဲမပားမှုအရပါ် အရမခခံသည့် အြကမ်းဖက်မှုများနှင့် မဖတ် ရလးမဖတ် စစ်ဆင်ရရး
ကဲ့သို့ စစ်တပ်၏ လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှု ပုံစံများ၊ အမပုအမူနှင့် ကျင့်သုံးသည့် နည်းနာများမှာ အငမဲတရစ အ တူ
တူပင်မဖစ်သည်။ ထို့အမပင် စစ်အာဏာရှင်တို့အား တခဲနက် ဆန့်ကျင်ရန သည့် မမန်မာမပည်သူများသည် စစ်တပ်က
 အကူအညီများ ရပးရဝမည်ကို အယုံအြကည် ကင်းမဲ့လျှက်ရှိ သည် အဘယ်ရြကာင့်ဆိုရသာ် ၎င်းတို့ ရနထိုင်ရာများ 
သိရှိသွားငပီးရနာက် အြကမ်းဖက်မခင်း သို့မဟုတ် သတ်မဖတ်မခင်းများ ကျူးလွန်မည်ကို စိုးရိမ်မခင်းရြကာင့်မဖစ်သည်။ 

 အစီရင်ခံသည့် ကာလအတွင်း အခက်အခဲများနှင့် ရှုပ်ရထွး စိန်ရခါ်မှုများမှာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့် ကမ္ဘာ့
ကပ် ရရာဂါ ကျရရာက်သည့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ထက် ပို၍ပင် များမပားသည်။ စစ်တပ်၏ မရအာင်မမင်သည့် အာဏာရ ယူ
ရန် ကကိုးပမ်းမှုရြကာင့် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရရးနှင့် နိုင်ငံရရးအရမခအရနမှာ ရဇာက်ထိုးမိုးရမျှာ် ထိုးကျသွားကို အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့
အစည်းများ၏ မှတ်တမ်းများက မပသရနသည်။ 

 ကုလသမဂ္ဂလုံခခုံရရးရကာင်စီ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရလက်နက်တင်ပို့ ရရာင်းချမှု ပိတ်ပင်ရရး ဆုံးမဖတ်ချက်၊
မမန်မာနိုင်ငံအရမခအရနကို နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးသို့ လွှဲရမပာင်းရပးရန်နှင့် ကုလသမဂ္ဂ ဦးရဆာင်သည့် ကိုဗစ် ၁၉ 
ကပ်ရရာဂါအတွက် လူသားချင်းစာနာသည့် အကူအညီများ အရရးရပါ် ြကားဝင် ရဆာင်ရွက်ရပး ရန်တို့ကို ND-Burma 
မှ ရထာက်ခံပါသည်။ မမန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်အာဏာရှင်တို့မှ အရပ်သားများအရပါ် ပစ် မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ရနမှု အမမန်
ဆုံးရပ်တန့်ရစရရးအတွက် သံတမန်ရရး၊ နိုင်ငံရရးနှင့် စီးပွားရရးဖိအားများ ရပးရန် ရတာင်းဆိုပါသည်။ စစ်အာဏာရှင်
တို့ လက်ရအာက်တွင် ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် မပန်လည်သင့်မမတ်ရရး လုပ်ငန်းများ အရလးအနက်ထား ရဆာင်ရွက်နိုင်မည် 
မဟုတ်ပါ။ 

| စာမျက်နှာ 34



နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းသို့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းသို့ 

• မမန်မာစစ်အာဏာရှင်တို့နှင့် လက်တွဲလုပ်ရဆာင်မှုနှင့် ၎င်းတို့မှ တရားဝင်မှုရှိရြကာင်း ရတာင်းဆိုရနသည့် 
မည်သည့် ကိုယ်စားမပုခွင့်ကုိမှ မငင်းပယ် အသိအမှတ်မမပုရန်။ ထိုသို့မပုလုပ်ရန်အတွက် စစ်အာဏာရှင်တို့၏
 ကိုယ်စားလှယ်များအား နိုင်ငံတကာ အခမ်းအနား၊ အစည်းအရဝးနှင့် ရတွ့ဆုံပွဲများသို့ တက်ရရာက်ခွင့်ကို
တင်းတင်းြကပ်ြကပ် တားမမစ်ရန်နှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်မှုအားလုံးကို နိုင်ငံရခါင်းရဆာင်မှုအမဖစ် အမျ ိုးသား
ညီညွတ်ရရးအစိုးရနှင့် လုပ်ရဆာင်ရန်။

• မမန်မာ စစ်အာဏာရှင် ရခါင်းရဆာင်များ၊ စစ်သားများနှင့် ၎င်းတို့၏မိသားစုများအရပါ် ထိရရာက်သည့် အရရး 
ယူမှုများ ချမှတ်ရန်။

• လူသားချင်းစာနာသည့် အရထာက်အကူများအရပါ် ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှုကုိ ရုပ်သိမ်းရစရန် ရတာင်းဆုိရမည်။ 
သို့မှသာ အကူအညီများ လိုအပ်ရနသည့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းသို့ လွတ်လပ်၊ လုံခခုံ စွာ ရရာက်ရှိနိုင်မည်။

• နိုင်ငံတကာ အကာအကွယ်ရပးရရး ယန္တရားများကို အားရကာင်းရစ၍ လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်ခံရသူများ
နှင့် အဖွဲ့အစည်းများအား ယုံြကည် စိတ်ချရသည့် တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမှု လမ်းရြကာင်းများအား လက်လှမ်းမီ 
ချဉ်းကပ်နိုင်ရစရန်။

• ထိုင်း-မမန်မာ နယ်စပ်နှင့် မမန်မာမပည်တွင်းသို့ အရရးရပါ် အကူအညီများ ရပးပို့ရထာက်ပံ့ရနသည့် ရဒသခံ
အဖွဲ့အစည်းများအား နယ်စပ်မဖတ်ရကျာ် အကူအညီများရပးရန်။

• ငငိမ်းချမ်းရရးနှင့် တိုင်းမပည်၏ နှစ်ရှည်လများ အခက်အခဲများကို ရဒသခံမပည်သူများ ဆန္ဒနှင့် အညီ ရမဖရှင်းနိုင်
ရန်အတွက် ပွင့်လင်းမမင်သာ၍ လက်ရတွ့ကျသည့် ရမခလှမ်းများမဖင့် ရဒသခံအဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းရင်းသား
ပါတီများနှင့် လက်တွဲလုပ်ရဆာင်ရန်။

• နိုင်ငံရရးအကျဉ်းသားအားလုံး လွှတ်ရပးရန်၊ စွဲဆိုထားသည့် အမှုများ ချက်မခင်း ခခင်းချက်မရှိ ရုပ်သိမ်း ရတာင်း
ဆိုမှုအရပါ် ဆက်လက်ရပ်တည်ရန်။ 

• တိုင်းမပည်အတွင်းရှိ မပည်သူအားလုံး တရားမျှတမှု ရရှိရစရန်အတွက် ကုလသမဂ္ဂမှ မပဌာန်းထားသည့် စုံစမ်း
စစ်ရဆးမှုများနှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ရွက်ရန်။ 
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လူ့အခွင့်အရရးရကာင်စီ၊ လုံခခုံရရးရကာင်စီအပါအဝင် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများသို့လူ့အခွင့်အရရးရကာင်စီ၊ လုံခခုံရရးရကာင်စီအပါအဝင် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများသို့

• မမန်မာနိုင်ငံ၏ အရမခအရနကို နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်ခုံရုံးသို့ အမမန်ဆုံးလွှဲရမပာင်းရပးရန်။ စစ်အာဏာရှင်များ
က မပည်သူလူထုအရပါ် အရမမာက်အများကျူးလွန်ထားသည့် ရာဇဝတ်မှုများအတွက် နစ်နာသူများ တရား
မျှတမှုရရှိရစမည့် လမ်းရြကာင်းများကို သုံးသပ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်။

• စစ်အာဏာရှင်တို့မှ ရလရြကာင်းတိုက်ခိုက်မှု ဆက်လက်မပုလုပ်ရနမခင်းကို ဟန့်တားရန်အတွက် ရလယာဉ်
ဆီ တင်ပို့ရရာင်းချမှုကို အရရးယူ၍ ထိထိရရာက်ရရာက် ရဆာင်ရွက်ရန်။

• မမန်မာနိုင်ငံ၏ ဆိုးရွားသည့် လူ့အခွင့်အရရးအရမခအရနကို နားလည်သရဘာရပါက်၍ စစ်ပွဲဒဏ် ရအာက်မှ
 နိုင်ငံတွင်းသို့ လက်နက်များ စီးဆင်းမှုရပ်တန့်ရစရန်အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လက်နက် တင်ပို့ရရာင်းချမှု 
ပိတ်ပင်ရန် ဆုံးမဖတ်ချက်များ ချက်မခင်းချမှတ်ရန်။

• စစ်အာဏာရှင်တို့ အရမမာက်အများကျူးလွန်ရနသည့် ရာဇဝတ်မှုများအတွက် မှတ်တမ်းတင် သက် ရသယူရန
သည့် လူ့အခွင့်အရရး ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်သူများအား ကူညီရထာက်ပံ့ရန်။ 

• မမန်မာနိုင်ငံ အရမခအရနကို ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမည့် အဖွဲ့အား အမမန်ဆုံး ရစလွှတ်ရန်။

• စစ်အာဏာရှင်တို့ တရားမဲ့သတ်မဖတ်ခံရသည့် ကရလးငယ်များအတွက် စုံစမ်းစစ်ရဆးရန် UNICEF အပါအဝင်
 ကရလးသူငယ် ကာကွယ်ရစာင့်ရရှာက်ရရးအဖွဲ့များမှ စည်းရုံးတိုက်တွန်း လုပ်ရဆာင် ရန်။ ကရလးသူငယ်
များသည် ပစ်မှတ်များမဟုတ်ရစရန်အတွက် ယန္တရားများ ဖွဲ့စည်းတည်ရထာင်ရန်။

အရရှ့ရတာင်အာရှ နိုင်ငံများအသင်း (ASEAN) သို့အရရှ့ရတာင်အာရှ နိုင်ငံများအသင်း (ASEAN) သို့

• အမျ ိုးသားညီညွတ်ရရးအစိုးရ (NUC) နှင့် အနာဂတ်တွင် အြကမ်းဖက်မှုကင်းစင်၍၊ နိုင်ငံရရးအကျဉ်းသားများ
 မရှိရစဘဲ တိုက်ပွဲများလည်း မရှိသည့် နိုင်ငံအမဖစ် ကကိုးပမ်းရနသည့် အမခားရသာ ဒီမိုကရရစီအင်အားစုများ
နှင့် လက်တွဲလုပ်ရဆာင်ရန်။

• စစ်အာဏာရှင်တို့နှင့် လွတ်ကင်းငပီး မမန်မာနိုင်ငံရှိ ငငိမ်းချမ်းရရးအတွက် အရမဖရှာသည့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့
အစည်းများအား ပံ့ပိုးကူညီရန်။ နိုင်ငံတွင်း ငငိမ်းချမ်းရရးကို ရရှ့ရှုကူညီလိုလျှင် ASEAN အရနမဖင့် စစ်အာဏာ 
ရှင်တို့နှင့် ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးရနမှုကို ရပ်ဆိုင်းရမည်။ 

• အလုပ်မမဖစ်သည့် ‘ဘုံသရဘာတူချက် ၅ ရပ်’ ကို ချက်မခင်းစွန့်လွှတ်၍ မပုမပင်ရမပာင်းလဲမှုများ တိုးတက်ရစ
မည့် ချဉ်းကပ်မှုအသစ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရဆာင်ရက်ရန်။ 

• စစ်တပ်မှ လက်နက်များ ဝယ်ယူရနသည့် နိုင်ငံရြကးရငွနှင့် အခွန်ဘဏ္ဏများအရပါ် ASEAN မှ ထိန်းချုပ်ကန့် 
သတ်ရန်။

• ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လက်နက်တင်ပို့ရရာင်းချမှု ပိတ်ပင်ရရး၊ စစ်အာဏာရှင်တို့မှ အရပ်သားမပည်သူ များ အရပါ်
 ကျူးလွန်အြကမ်းဖက်မှုများ ရပ်တန့်ရစရရးအပါအဝင် ကုလသမဂ္ဂ ဆုံးမဖတ်ချက်များ ကို ASEAN အရနမဖင့် 
ရထာက်ခံ၍ မမန်မာမပည်သူများနှင့် တသားတည်းမဖစ်ရြကာင်းမပသရန်။ 
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၂၀၂၂ ခုနစ် ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လအထိ ND-Burma ၏ ၂၀၂၂ ခုနစ် ဇန်နဝါရီလမှ ဇွန်လအထိ ND-Burma ၏ 

၆ လပတ် အစီရင်ခံစာ၆ လပတ် အစီရင်ခံစာ


