
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်ဖေ့ စစ်အာဏာသိမ်း 
ကတည်းက မမေ်မာနိုင်ငံ၏လူ့အခွင့်အဖရးအဖမခအဖေ 
သည် ပျက်စီးယိုယွင်းလာခဲ့ပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကကီး မင်း 
ဖအာင်လှိုင်ဦးဖောင်ဖသာ နိုင်ငံဖတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ဖရး 
ဖကာင်စီ(ေစက)သည် အရပ်သားမပည်သူများအဖပါ် စေစ် 
တကျ အကကမ်းေကဖ်ေိုခငွ်းမှုများကိ ုကျူးလေွဖ်ေဖပီး ဤသို ့
ဖသာလုပ်ဖောင်ချက်များသည် ၂၀၀၈ ေွဲ့စည်းပုံအဖမခခံ 
ဥပဖေမှ အာမခံချက်အချ ို ့သာဖပးထားသည့် မပည်သူနှင့် 
နိုင်ငံဖရးေိုင်ရာအကာအကွယ်ဖပးမှုကို လုံးဝဖသွေယ်ဖေ 
ဖပီး လူ့အခွင့်အဖရးချ ိုးဖောက်မှုအား ကျယ်ကျယ်မပေ့်မပေ့် 
မေစ်ဖပါ်လာဖစရေ် လမ်းေွင့်ဖပးသကဲ့သို့မေစ်ဖစခဲ့ပါသည်။ 
အာဏာသိမ်းဖပီးဖောက် ပထမဖမခာက်လအတွင်း စစ် 
ဖကာင်စီမှ  မပည်သူများအဖပါ် နိုင်ငံဖတာ်ရေ်သူကဲ့သို့  
ေက်ေံမခင်းနှင့် ေေ့်ကျင်ေန္ဒမပသူများအားဖချမှုေ်းမခင်း 
များဖကကာင့် အကကမ်းေက်မှုများကျယ်ကျယ်မပေ့်မပေ့်မေစ် 
ပွားဖစဖပီး အသကဖ်ပါင်းများစွာေုံးရှုံးခဲရ့သည။် စစဖ်ကာင ်
စီမှဖငိမ်းချမ်းစွာေန္ဒမပသူများအား ဖသေတ်မေင့်ပစ်မခင်း၊ 
သတမ်ေတမ်ခင်း၊ ဖကျးလကဖ်ေသရှဖိကျးရွာများအား ဗုံးကျ ဲ
မခင်း စသည်လ့ပုရ်ပမ်ျားဖကကာင့ ်ဖထာငဖ်ပါင်းများစွာဖသာ 
မပည်သူလူများ ထွက်ဖမပးတိမ်းဖရှာင်ဖေရမခင်း၊ ကျေ်း 
မာဖရးဝေ်ဖောင်မှုများနှင့် သတင်းအချက်များရရှိနိုင်ခွင့် 
အား ပိတ်ပင်ကေ့်သတ်မခင်းများအမပင် မမေ်မာနိုင်ငံရှိ  
မပည်သူများအား ေမ်းေီး၊ထိေ်းသိမ်း ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်ရေ်အတွက် ၎င်းတို့၏ေန္ဒအတိုင်း ဥပဖေကိုကျင့်သုံးခဲ့ကကသည်။

ဤအစရီငခ်စံာတငွ ်မမေမ်ာမပညအ်ဖရှ့ဖတာငပ်ိငု်းရှမိပညသ်မူျား လကရ်ှခိစံားဖေရဖသာ ေိုးရွားလာသည့လ်ုခံခုဖံရးအဖမခ 
အဖေနငှ့ ်လသူားချင်းစာောဖထာကထ်ားမှုေိငုရ်ာအကကပအ်တည်းများကိ ုဖောမ်ပထားသည။် ထိုအ့မပင ်ဖကျးလကဖ်ေသ 
ရှိရွာသားများနှင့် မပည်သူလူထုတို့၏ဖမှော်လင့်ချက်များနှင့် ရုေ်းကေ်ဖေရမှုအဖမခအဖေများကိုလည်း တင်မပထားသည်။ 
ရွာသားများအဖေမေင့် မလုံခခုံမှုများကိုပို၍ခံစားရဖသာ်လည်း ၎င်းတို့ေားလည်သဖောဖပါက်ထားသည့် တရားဝင်မှုမရှိ 
ဖသာ၊ တရားမှေတမှုမရှဖိသာစစအ်စိုးရအား ရငေ်ိငုရ်ေအ်တကွ ်ေည်းလမ်းများကိေုကလ်ကရ်ှာဖေလွျကရ်ှသိည။် ဖောက ်
ေုံးအဖေမေင့် ဖကျးလက်ဖေသရှိတိုင်းရင်းသားမပည်သူများ၏အဖတွ့အကကုံနှင့် စိုးရိမ်မှုများကို အများမပည်သူများအား 
ကကားသိနိုင်ဖအာင် လုပ်ဖောင်ဖပးနိုင်ခဲ့သည်။

အစီရင်ခံစာအကျဉ်းချုပ်

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ောလ 

စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 

၂၀၂၁ ခနုစှ ်စစအ်ာဏာသမိ်းမှုဖောကပ်ိငု်း မမေမ်ာမပညအ်ဖရှ့ဖတာငပ်ိငု်းအတငွ်းမေစပ်ွားခဲဖ့သာ 
မတရားမှု၊ မလုံခခုံမှု၊ အကကမ်းေက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ဖသာ သက်ဖသခံချက်များ  

အစီရင်ခံစာအမပည့်အစုံ အင်္ဂလိပ်နှင့် မမေ်မာောသာကို   
www.khrg.org တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။ 



ခခုံငုံသုံးသပ်ပခင်း

KHRG မှမပုလုပ်ဖသာ ဖတွ့ေုံဖမးမမေ်းခေ်းများတွင် ေစကမှ ေန္ဒမပမပည်သူများအဖပါ် မည်သို့ပင်အကကမ်းေက်ဖပီး ရက် 
စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများမပုလုပ်ဖစကာမူ မပည်သူများမှ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ေက်လက်ေေ့်ကျင်ဖကကာင်း ေန္ဒထုတ် 
ဖောတ်ငမ်ပဖေသညက်ိ ုဖတွ့ရှရိပါသည။် ေန္ဒမပသမူျားမ ှေစက၏ရကစ်ကက်ကမ်းကကုတဖ်သာ တေု့မ်ပေမ်ှုများကိရုငေ်ိငုက်ကု ံ
ဖတွ့ရစဉ် ၎င်းတို့ခံစားရဖသာ ဖကကာက်ရွံ့စိုးရိမ်မှုနှင့်မလုံခခုံမှုများကို မပေ်လည်ဖမပာမပခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အဖေမေင့် ေိနှိပ်မှု 
မှလွတ်ဖမမာက်ရေ်နှင့် ေီမိုကဖရစီတိုက်ပွဲအတွက် ခိုင်မာသည့်ရပ်တည်ချက်မေင့် အေုံးထိတိုက်ပွဲဝင်မည်မေစ်ဖကကာင်း 
တူညီသည့်သဖောထားများကို ထုတ်ဖော်ဖမပာကကားခဲ့ပါသည်။ ဤဖတွ့ေုံဖမးမမေ်းခေ်းများတွင်လည်း ေန္ဒထုတ်ဖော် 
သမူျားနငှ့ ်အာဏာေေီေဖ်ရးလထူလုှုပရ်ှားမှု(CDM)တငွ ်ပါဝငသ်မူျားအဖေမေင့ ်အကာအကယွရ်ရှရိေအ်တကွ ်အချင်းချင်း 
မည်သို့ဝိုင်းဝေ်းပံ့ပိုးကကသည်ကိုလည်း မီးဖမာင်းထိုးဖော်မပထားပါသည်။

ဤအစီရင်ခံစာတွင် ယခင်ကမမေ်မာစစ်တပ်မှ တိုင်းရင်းသားလက်ေက်ကိုင်များအား တိုက်ခိုက်ဖချမှုေ်းရာတွင် အဓိက 
ေည်းဗျူဟာတစခ်မုေစသ်ည် ့တိငု်းရင်းသားဖေသများရှအိရပသ်ားများအဖပါ် ကာလကကာရညှစ်ွာအကကမ်းေကမ်ှုများ ကျုး 
လေွခ်ဲမ့ခင်းဖကကာင့ ်ဖကျးလကဖ်ေသအတငွ်း လုခံခုမံှုမရှသိည်အ့ဖမခအဖေများ ပိမုိမုျားမပားလာသညက်ိလုည်း တငမ်ပထား 
သည်။ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှု မမေစ်ပွားမီကတည်းက မမေ်မာမပည်အဖရှ့ဖတာင်ပိုင်းရှိ ဖေသအချ ို့တွင် လက်ေက်ကိုင် 
ပဋိပက္ခနှင့် တိုက်ခိုက်မှုများ ေက်လက်မေစ်ပွားဖေဖသာ်လည်း လက်ရှိမေစ်ဖပါ်ဖေဖသာနိုင်ငံဖရးအလှည့်အဖမပာင်းများ 
သည် လူ့အခွင့်အဖရးအား ကျယ်ကျယ်မပေ့်မပေ့်ထပ်မံချ ိုးဖောက်ဖေဖကကာင်း ထင်ဟပ်ဖစပါသည်။ ဤသို့ဖသာအဖမခအ 
ဖေသည် မေတ်ဖလးမေတ်စေစ်အားအသုံးမပုသည့် ဖခတ်သို့မပေ်လည်ဖရာက်ရှိဖေဖကကာင်း လွတ်လပ်ဖသာသုဖတသီ 
ဖကမင််္ျ ိုလ(ီKimJoliffe)မလှည်း မီးဖမာင်းထိုးမပထားပါသည။် ၎င်းမ ှစစဖ်မမမပငတ်ငွ ်အရပသ်ားများအားေကစ်ပထ်ခိိကု ်
မှုရှိဖစရုံသာမက စစ်ေင်ဖရးအတွက် အဓိကအရင်းအမမစ်အမေစ်လည်း အသုံးချသည်ဟုအဖလးဖပးဖော်မပခဲ့ပါသည်။ 
မမေမ်ာမပညအ်ဖရှ့ဖတာငပ်ိငု်းရှ ိအချ ို ့ဖေသများတငွ ်တိကုပ်ွမဲေစပ်ွားမခင်းမရှခိဲဖ့သာလ်ည်း စစတ်ပအ်ာဏာသမိ်းမှုမေစပ်ွား 
ဖပီးဖောက်ပိုင်းတွင် ထိုးစစ်ေင်မှုနှင့် တိုက်ပွဲများမေစ်ပွားလာခဲ့ပါသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်ဖေ့အာဏာသိမ်းမှုမေစ်ပွား 
ဖပီးကတည်းက ဇွေ်လ ၂၃ ရက်ဖေ့အထိ ခေ့်မှေ်းဖမခအရ မမေ်မာမပည်အဖရှ့ဖတာင်ပိုင်းတွင် မပည်သူ ၁၇၇,၀၀၀ ဦးဖရခေ့် 
ထွက် ဖမပးတိမ်း ဖရှာင်ဖေရဖပီး ကရင်မပည်ေယ်တစ်ခုတည်းအတွင်းတွင် ဖေသခံ ၅၀,၀၀၀ ခေ့် (ကသင်္ုတ်လ ၂၃ ရက်ဖေ့ 
အထတိငွလ်ည်း မပညသ်ဦူးဖရ ၁၄၀,၀၀၀ ခေ့ ်ထကွဖ်မပးတမိ်းဖရှာငဖ်ေရလျကရ်ှဖိပီး) မပညတ်ငွ်းဖေရပဖ်ရှေဖ့မပာင်း ဖေထိငု ်
ခဲ့ရပါသည်။ အရပ်သားမပည်သူများအား ပစ်မှတ်ထားသတ်မေတ်မခင်း၊ အတင်းအဓမ္မလုပ်အားဖပးခိုင်းဖစမခင်း၊ အတင်း 
အဓမ္မလယုမူခင်းအပါအဝင ်အရပသ်ားများအား တိကုရ်ိကုတ်ိကုခ်ိကုမ်ခင်းတိုက့ိ ုဖောမ်ပသည့အ်စရီငခ်စံာအများအမပားကိ ု
လည်း KHRG မှလက်ခံရရှိပါသည်။ ေစကမှ COVID-19 ဖရာင်္ါကပ်ေိုးအား စစ်လက်ေက်သေွယ် အသုံးမပုဖေမခင်းသည် 
လည်းဖကျးလက်ဖေသရှိ ဖေသခံရွာသားများအား ပုံစံအမျ ိုးမျ ိုးမေင့် တိုက်ခိုက်ဖေမခင်းသေွယ် မေစ်ဖစပါသည်။

အာဏာသိမ်းဖပီးဖောက်ပိုင်း ဖကျးလက်ဖေသနှင့် ဖမို့မပ ဖေသများတွင် အကကမ်းေက်မှုများမပုလုပ်လာသည်ကို အထင်အ 
ရှားမမင်ဖတွ့နိုင်သည်သာမက ေစကအဖေမေင့် ၎င်း၏အကကမ်းေက်မှုလုပ်ရပ်များနှင့် အဖမခခံလူ့အခွင့်အဖရးချ ိုးဖောက် 
မှုများကို ဥပဖေအတွင်း ထည့်သွင်းဖရးသားမခင်းမေင့် တရားဝင်မှုရရှိရေ် လုပ်ဖောင်လျက်ရှိသည်။ မမေ်မာစစ်တပ်သည် 
ဖရွးဖကာက်ပွဲမဲမသမာမှုနှင့်ပတ်သက်ဖပီး ခိုင်လုံမှုမရှိသည့်စွဲချက်များမပုလုပ်၍ ဖရွးဖကာက်ခံထားရဖသာ အစိုးရသစ် 
တရပ်အား မေုတ်ချမခင်းမေင့် မတရားအာဏာသိမ်းယူခဲ့သည်သာမက ၎င်းတို့မှကျူးလွေ်လျက်ရှိသည့် ေိနှိပ်မှုများနှင့် 
အရပ်သားများအဖပါ် အင်အားအသုံးမပုမှုများကိုလည်း တရားဝင်မေစ်ဖစရေ်အတွက် ဥပဖေပိုင်းေိုင်ရာဖမပာင်းလဲမှုများ 
ကို မပုလုပ်လျက်ရှိသည်။

အလားတပူင ်စစဖ်ကာငစ်သီည ်တစန်ိငုင်လံုံးပစခ်တတ်ိကုခ်ိကုမ်ှုရပစ်ဖဲရး သဖောတစူာချုပက်ိအုသုံးမပုဖပီး အပစရ်ပရ်ေ ်
ဖတာင်းေိကုာ ၎င်းတိုအ့ဖေမေင့ ်ဖငမိ်းချမ်းဖရးကိထုေိ်းသမိ်းရေလ်ိအုပသ်ည် ့မညသ်ည့အ်ရာကိမုေိ ုလပုဖ်ောငသ်ညဟ် ု
ေိုဖသာ်လည်း လက်ဖတွ့တွင်မူ ေေ့်ကျင်သူများအား ရေ်သူသေွယ်ဖချမှုေ်းရေ်နှင့် ဖတာ်လှေ်ဖရးအစုအေွဲ့များအား 
အမပတ်ရှင်းရေ် လုပ်ဖောင်လျက်ရှိသည်။ စစ်ဖကာင်စီမှ တေက်သတ်အပစ်ခတ်ရပ်စဲဖရးကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧဖပီလတွင် 
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ဤပုံကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၂ ရက်ဖေ့တွင် ရိုက်ယူခဲ့ 
ပါသည်။ ဤဓာတ်ပုံသည် (တဖခါပွါ၊ ဖဝစွဲ၊ ကိုးေီနှင့် 
နိုညာလာ) ဖကျးရွာအုပ်စု ၄ စုအတွင်းရှိ ရွာသားအ 
ဖယာက် ၅၀၀ စုဖပါင်းကာ စစ်အစိုးရအားေေ့်ကျင် 
သည့် ေန္ဒမပပွဲကို မပုလုပ်ခဲ့ကကသည်။ ၎င်းတို့သည် 
တဖခါပွါရွာမှ ဖညာင်ဖလးပင်ခရိုင်၊ မူး(မုေ်း)ဖမို့ေယ်၊ 
ပဖလာတဖူေသအတငွ်းရှ ိဖအာဖလာစ၊ီ ဖဝစွနဲငှ့က်ျွေ်း 
ပင်ေိပ်ဖကျးရွာသို့ စတင်ချတီက်ခဲ့ကကသည်။ ဤေန္ဒ 
မပမှုသည် တိုင်းရင်းသားအားလုံး အတူတကွပူးဖပါင်း 
ေန္ဒမပမှုဟ ုတကိျခိငုမ်ာစွာေုိသည။် (ဓာတပ်ု-ံKHRG)

ထုတ်မပေ်ဖကကညာခဲ့ဖသာ်လည်း ၎င်းအဖေမေင့် အစိုးရ၏လုံခခုံဖရးနှင့်အုပ်ချုပ်ဖရးအား အဖနှာင့်အယှက်ဖပးဖသာ မည် 
သည့လ်ပုဖ်ောငမ်ှုကိမုေိ ုေကလ်ကတ်ေု့မ်ပေသ်ွားမညဟ် ုထည့သ်ငွ်းဖောမ်ပခဲမ့ခင်းမေင့ ်စစတ်ပ၏်တိကုခ်ိကုထ်ိုးစစေ်င ်
မှုကို တရားဝင်ခွင့်မပုခဲ့ပါသည်။ အာဏာသိမ်းဖပီးသည့်အချေိ်မှစ၍ အမခားလက်ေက်ကိုင်တပ်ေွဲ့များအား ဖငိမ်းချမ်းဖရး 
သဖောတူညီချက်များကို ဖလးစားလိုက်ောရေ်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်ဟု စစ်ဖကာင်စီမှ အကကိမ်ကကိမ်စွပ်စွဲခဲ့ဖပီး ၎င်းတို့အား 
ေေ့်ကျင်သည့် မည်သည့်အေွဲ့ကိုမေို အကကမ်းေက်အေွဲ့ဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

စစ်ဖကာင်စီသည် ယခင်ကတည်းက COVID-19 ဖရာင်္ါကူးစက်မှုကိုအဖကကာင်းမပကာ သောဝဖေးအန္တရာယ်ေိုင်ရာ 
စမီခံေ့ခ်ွမဲှုဥပဖေကိအု ဖကကာင်းမပ၍ ေမ်းေီးထေိ်းသမိ်းမှုများမပုလပုခ်ဲသ့ည။် ဖရာင်္ါကပဖ်ေးနငှ့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်သတင်း 
အချက်အလက်များ၊ ကျေ်းမာဖရးဖစာင့်ဖရှာက်မှုများရရှိနိုင်မှုတို့ကို ကေ့်သတ်ခဲ့ကာ ကပ်ဖေးအကကပ်အတည်းကို မပည် 
သူလူထုနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်ေက်ကိုင်အေွဲ့များအဖပါ် နိုင်ငံဖရးလက်ေက်တစ်ခုသေွယ် အသုံးမပုခဲ့သည်။

ေကလ်ကမ်ေစပ်ွားဖေဖသာ မပညတ်ငွ်းဖေရပဖ်ရှေဖ့မပာင်းဖေထိငုမ်ှု၊ COVID-19 ကပဖ်ရာင်္ါအကကပအ်တည်းနငှ့ ်အတမူပည ်
တငွ်းနငှ့ ်နိငုင်တံကာအကအူညဖီပးဖေသည့အ်ေွဲ့အစည်းများအား အဖရးတကကီးလိအုပသ်ည့ဖ်ေသများသို ့ဝငဖ်ရာကခ်ငွ့ ်
ကို ေစကမှတားေီးပိတ်ပင်ဖေဖသာဖကကာင့် လူသားချင်းစာောဖထာက်ထားမှုေိုင်ရာ အကကပ်အတည်းသည်လည်း ပိုမို 
ေိုးရွားလာဖစဖပီး မပည်သူများ၏အသက်အန္တရာယ် ဖခိမ်းဖမခာက်ဖေသည့်အဖမခအဖေသို့ ဖရာက်ရှိဖစပါသည်။

အစီရင်ခံစာပပုစုပုံနည်းစနစ်

ဤအစရီငခ်စံာသည ်KNU ထေိ်းချုပေ်ယဖ်မမသို ့ထကွဖ်မပးတမိ်းဖရှာငသ်ည့ေ်န္ဒမပသမူျားနငှ့ ်CDM တငွပ်ါဝငသ်ည့ ်သမူျား 
အပါအဝင် ဖကျးလကဖ်ေသခံရွာသားများနှင့် ဖတွ့ေုံဖမးမမေ်းမခင်းမပုလုပ်ဖပီး အချက်အလက်များအား ဖကာက်ယူထား 
မခင်းမေစ်သည်။ ဤအစီရင်ခံစာသည် KHRG ၏လှုပ်ရှားရာေယ်ဖမမများရှိ ကွင်းေင်းသတင်းမှတ်တမ်းမပုစုသူများမှ ဖရး 
သားမပုစထုားသည့အ်ချကအ်လကမ်ျားကိလုည်း မှမီငမ်းအသုံးမပုထားပါသည။် KHRG သည ်စစအ်ာဏာသမိ်းသည့ ်၂၀၂၁ 
ခနုစှ၊် ဖေဖောဝ်ါရလီ(၁)ရကဖ်ေ့မ ှဇေွလ်ပထမအပတအ်ထ ိဖတွ့ေုဖံမးမမေ်းမှုများအား မပုလပုခ်ဲပ့ါသည။် ဖတွ့ေုဖံမးမမေ်းမှု 
ဖပါင်း(၁၃၃)ခကုိ ုဖကာကယ်ထူားဖပီး စစအ်ာဏာသမိ်းမခင်းနငှ့သ်ကေ်ိငုသ်ည့ ်ကျယမ်ပေ့ဖ်သာအဖကကာင်းအရာများအား 
ခခုငံုထံားမခင်းမေစပ်ါသည။် ဖမးခေွ်းဖမေကကားသမူျားထမဲ ှ(၄၉)ဖယာကသ်ည ်ဖေအမိမ်စှေွ့ခ်ွာလာဖပီး CDM တငွပ်ါဝငသ်ည် ့
မမေမ်ာမပညအ်ဖရှ့ဖတာငပ်ိငု်းရှ ိKNU ထေိ်းချုပေ်ယဖ်မမတငွ ်တမိ်းဖရှာငဖ်ေဖသာသမူျားမေစသ်ည။် ဖတွ့ေုဖံမးမမေ်းမှုများ 
တွင်ပါဝင်သည့်သူများမှာ ရဲ၊ စစ်သား၊ ကျေ်းမာဖရးနှင့် ပညာဖရးေယ်ပယ်အမပင် အမခားအစိုးရရုံးမှဝေ်ထမ်းများ ပါဝင်ပါ 
သည်။ ဤအစီရင်ခံစာသည် KHRG ၏လှုပ်ရှားရာေယဖ်မမများရှိ ကွင်းေင်းသတင်းမှတ်တမ်းမပုစုသူများမှ ဖရးသားမပုစု 
ထားသည့်အချက်အလက်များကိုလည်း မှီမငမ်းအသုံးမပုထားပါသည်။ KHRG သည်စစ်အာဏာသိမ်းသည့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 
ဖေဖောဝ်ါရလီ(၁)ရကဖ်ေ့မ ှဇေွလ်ပထမအပတအ်ထ ိဖတွ့ေုဖံမးမမေ်းမှုများအား မပုလပုခ်ဲပ့ါသည။် ဤအစရီငခ်စံာသည ်
ဖေဖောဝ်ါရလီအစပိငု်းမ ှဇလူိငုလ်ကေုအ်ထ ိစစအ်ာဏာသမိ်းဖမခာကလ်တာကာလကိ ုခခုငံုထံားသည့သ်တင်းအချကအ် 
လကမ်ျားမေင့ ်ဖရးသားထားပါသည။် ဤအစရီငခ်စံာအတကွ ်သတင်းအချကအ်လကအ်ခ ု၁၀၀ ထကအ်သုံးမပုထားသည။်

3စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 



အဓိကဖော်ပပချက်နှင့်ချဉ်းကပ်နည်း

အခန်း (၁) ဆန္ဒပပပွဲများ

ဖေဖောဝ်ါရလီ ၁ ရကဖ်ေ့ စစတ်ပအ်ာဏာသမိ်းဖပီးဖောက ်မမေမ်ာနိငုင်အံနှံအ့မပားမ ှဖမို့ဖပါ်နငှ့ ်ဖကျးလကဖ်ေသများတငွ ်
ေန္ဒမပပွဲများ မပုလုပ်လာခဲ့ကကသည်။ ဖမို့ဖပါ်ရှိ ဖထာင်နှင့်ချဖီသာသူများပါဝင်လာဖပီး ရာနှင့်ချဖီသာဖကျးလက်ဖေသရှိ 
ဖကျးရွာဖပါင်းများက ပူးဖပါင်းလျက် စစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့် စစ်အာဏာရှင်စေစ်ကို ေေ့်ကျင်ေန္ဒမပခဲ့ကကသည်။ လွတ် 
လပစ်ွာထတုဖ်ောဖ်မပာေိခုငွ့က်ိ ုဖငမိ်းချမ်းစွာမေင့ ်ကျင့သ်ုံးခဲက့ကဖသာလ်ည်း ေန္ဒမပမပညသ်မူျားသည ်စစအ်စိုးရ၏ေနိှပိမ်ှုနငှ့ ်
အကကမ်းေက်မှုများအတွက် ပစ်မှတ်များမေစ်လာကကသည်။

● ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ဖေဖောဝ်ါရလီ ၁ ရကဖ်ေ့ တပမ်ဖတာမ် ှအရပသ်ားအစိုးရအားမေုတခ်ျဖပီးဖောကပ်ိငု်းတငွ ်နိငုင်ဖံတာအ်ား 
အဖရးဖပါ်အဖမခအဖေဖကကညာခဲ့ဖပီး ဥပဖေမပုဖရး၊ အုပ်ချုပ်ဖရးနှင့် တရားစီရင်ဖရးအာဏာအားလုံးကို တပ်မဖတာ် 
ကာကယွဖ်ရးစစဦ်းစီးချုပထ် ံလွှအဲပခ်ဲဖ့ပီး မပညသ်မူျား၏အဖမခခအံခငွ့အ်ဖရးများကိ ုပတိပ်ငတ်ားေီးနိငုသ်ည့ ်ဥပဖေ 
နငှ့မ်ဝူါေများကိ ုမပငေ်ငမ်ပဌာေ်းခဲသ့ည။် အထူးသမေင့ ်လတွလ်ပစ်ွာထတုဖ်ောဖ်မပာေိခုငွ့၊် လတွလ်ပစ်ွာစတီေ်းလညှ့ ်
လည်ခွင့်နှင့် စုဖဝးခွင့်အမပင် ပုင်္္ဂိုလ်ဖရးလုံခခုံခွင့်များကို ကျင့်သုံးခွင့်မရဖစရေ် ဥပဖေများမပင်ေင်မပဌာေ်းခဲ့သည်။ 
နိငုင်တံကာဥပဖေများနငှ့ ်ေေ့က်ျငလ်ျကရ်ှဖိသာလ်ည်း နိငုင်ဖံတာ၏်အဖရးဖပါ်အဖမခအဖေ ဖကကညာချကန်ငှ့အ်တ ူ
ဤမပင်ေင်မပဌာေ်းမှုများအား အထူးသမေင့် ေည်းလမ်းမျ ိုးစုံနှင့်ေေ့်ကျင်ေန္ဒမပသူအားလုံးကို အသံတိတ်ဖစရေ်နှင့် 
ရာဇဝတ်သားအမေစ် သတ်မှတ်ရေ် အသုံးမပုခဲ့ကကသည်။

● ေန္ဒမပမခင်းများကို ဖငိမ်းချမ်းစွာလုပ်ဖောင်ကကဖသာ်လည်း စစ်ဖကာင်စီ၏လုံခခုံဖရးတပ်ေွဲ့များသည် ေန္ဒမပသူများ 
အား ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်စွာ ရိုက်နှက်မခင်း၊ ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မခင်းများအမပင် ရာောကျည်နှင့် ကျည်ေံအစစ်များ 
အသုံးမပုပစခ်တမ်ခင်း စသည့လ်ေွက်ဖဲသာ အကကမ်းေကမ်ှုများအသုံးမပုကာ ဖေိုခွင်းခဲ့ကကသည်။ စစဖ်ကာင်စလီုခံခုဖံရး 
တပ်ေွဲ့များ၏ အကကမ်းေက်မှုများဖကကာင့် ရလာေ်အဖေမေင့် ေန္ဒမပသူရာဖပါင်းများစွာ အသတ်ခံခဲ့ရဖပီး ဖထာင်ဖပါင်း 
များစွာ ေဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ယ်

● KHRGမှCDMတွင်ပါဝင်လာသည့်စစ်ဖကာင်စီစစ်သားများနှင့်ရဲဝေ်ထမ်းအချ ို ့တို့အားဖတွ့ေုံဖမးမမေ်းခဲ့သည်။ထိုသူ
များကေန္ဒမပမှုများတငွလ်ုခံခုဖံရးတပေ်ွဲ့များ၏အလေွအ်ကျွအံငအ်ားအသုံးမပုမှုနငှ့အ်ကကမ်းေကမ်ှုများမပုလပုခ်ဲဖ့ကကာ
င်းအတည်မပုခဲ့ကကသည်။အချ ို ့ဖသာကိစ္စရပ်များမှာ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်မျက်မမင်ကိုယ်ဖတွ့မေစ်ခဲ့ဖသာအကကမ်းေက်မှု 
များမေစဖ်ပီးအချ ို ့ကစိ္စရပမ်ျားမှာမေူန္ဒမပမှုအေီးအေားပတဝ်ေ်းကျငတ်ငွလ်ုခံခုဖံရးတာဝေမ်ျားအရ၎င်းတိုက့ိယုတ်ိငုအ်
မိေ့်ရဖပီးလုပ်ခဲ့ရသည့်အရာများမေစ်သည်။

“ရေ်ကုေ်ေဲ့မန္တဖလးက ေန္ဒမပပွဲဖတွမှာပါရတာက လမ်းဖပါ်မှာေယ်သူအရင်ဖသမလဲေိုဖပီး အဖရွးခံေို့ဖစာင့်ဖေရသ 
လိုပဲ။ [ေန္ဒမပမခင်းတွင်ပါဝင်မခင်းက ဖသနိုင်တဲ့ကစားပွဲတခုမှာ ပါရသလိုပဲ]။ သူတို့[ရဲ]ဖတွ ကလူဖတွကိုကကိုက်တဲ့အ 
ချေိ ်ပစလ်ိုရ့တယ။် တကယလ်ည်းပစက်ကပါတယ။် လဖူတအွများကကီးဖသခဲဖ့ပီးဖပ။ီ သတူိုက့ေန္ဒမပသဖူတကွိ ုမဖေိုခငွ်းခင ်
ေယ်တုေ်းကမှ ကကိုတင်သတိမဖပးခဲ့ေူး။”

ဖမာင် င---, တက္ကသိုလ်ဖကျာင်းသားတစ်ဦး

“ရေ်ကုေ်ဖမို့ လှည်းတေ်းမှာ ေန္ဒမပပွဲတစ်ခုလုပ်ဖတာ့ ကျွေ်ဖတာ်တို့ကအဲ့ေီလူစုလူဖဝးကိုဖေိုခွင်းရမှာ။ ကျွေ်ဖတာ်တို့ 
အားလုံး အဖယာက ်၅၀ ရှတိယ။် ကျွေဖ်တာအ်ပါအဝင ်ဖမခာကဖ်ယာကက် ကျညအ်စစေဲ့် ဖသေတဖ်တပွါတယ။် ကျွေ ်
ဖတာ်တို့က သူတို့ကို [ေန္ဒမပသူဖတွကို] အဲ့ေီဖသေတ်ဖတွေဲ့ ပစ်ခဲ့ရတယ်။ ကျွေ်ဖတာ်တို့ရဲ့ကျည်ေံဖတွက အမပစ်မဲ့ 
မပည်သူဖတွကို ပစ်ေို့အတွက်မဟုတ်ေူး။” 

ေူးသထူ(သထုံ)ခရိုင်၊ ေီးလင်းဖမို့ေယ်တွင် အဖမခစိုက်ဖသာ ရဲဝေ်ထမ်းတစ်ဦး
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● စစဖ်ကာငစ်သီည ်ေန္ဒမပမှုများအဖပါ် အကကမ်းေကသ်ည့လ်ပုရ်ပမ်ျား ပိ၍ုအသုံးမပုလာမခင်းဖကကာင့ ်ေန္ဒမပသမူျားမှာ 
လည်း ေန္ဒမပမှုေည်းလမ်းများ အသုံးမပုလာသည့်အမပင် ၎င်းတို့ကိုယ်ကို ထိခိုက်ောကျင်မှု၊ အကကမ်းေက်မှုနှင့် လုံခခုံ 
ဖရးတပ်များ၏ ေမ်းေီးခံရမခင်းမှကာကွယ်နိုင်သည့် ေည်းလမ်းများကို မပုလုပ်လာကကသည်။

● စစဖ်ကာငစ်၏ီလုခံခုဖံရးတပေ်ွဲ့များသည ်မပညသ်မူျားအား အဖကကာင်းမပချကတ်စစ်ုတံရာမဖပးပ ဲေမ်းေီးဖပီး ေမ်းေီးခ ံ
ရသမူျားကိ ုဥပဖေဖရးရာအကကဉံာဏရ်ယရူေ ်မသိားစမုျားနငှ့ ်ဖတွ့ေုခံငွ့မ်ဖပးခဲပ့ါ။ ထိေုည်းတစူွာပင ်ေမ်းေီးခရံသမူျား 
၏ မသိားစဝုငမ်ျားနငှ့ ်အသမိတိဖ်ေမွျားမှာလည်း ၎င်းတိုေ့ာဖကကာင့အ်ေမ်းခရံသည၊် မညသ်ည့ဖ်ေရာတငွ ်ထေိ်းသမိ်း 
ခထံားရသည၊် မညသ်ိုဖ့ေထိငုရ်သည၊် အသကရ်ငှမ်ခင်းရှမိရှနိငှ့ ်အမခားအဖရးကကီးဖသာတရားရုံးထတုမ်ှု အချကအ်လက ်
များကို မသိရှိရပါ။

အခန်း (၂)  အာဏာေီဆန်ဖရးလှုပ်ရှားမှု (CDM) 

၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ဖေဖောဝ်ါရလီ ၂ ရကဖ်န့တငွ ်ပမနမ်ာနိငုင်တံစဝ်မှ်းရှ ိကျန်းမာဖရးဝနထ်မ်းအချ ို ့သည ်စစတ်ပ၏်အာဏာသမိ်း 
မှုကိဆုန့က်ျငဖ်ကကာင်း ဖောပ်ပရနအ်တကွ ်၎င်းတို၏့အလပုမ် ှထကွခ်ဲက့ကသည။် ထိဆုန္ဒပပမှုပုစံသံည ်အပခားဖသာပပညသ်ူ့ 
ဝနဖ်ဆာငမ်ှုဌာနများသို ့လျငပ်မနစ်ွာပပန့န်ှံခ့ဲပ့ပီး ဖနာကဆ်ုံးတငွ ်နိငုင်တံစဝ်မှ်းလုံးတငွ ်CDM လှုပရ်ှားမှုများကိ ုကျယက်ျယ ်
ပပန့်ပပန့် ပပုလုပ်လာခဲ့သည်။

ဤပုံကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၈ ရက်ဖေ့တွင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဖဗိတ်- 
ထားဝယ်ခရိုင်၊ လယ်ေိုစိုးဖမို့ေယ်၊ ကမိုဖသွးဖကျးရွာအုပ်စုမှ ဖေ 
သခရံွာသားအဖယာက ်၁၀၀၀ ဝေ်းကျငမ် ှစစအ်စိုးရအားေေ့်ကျင ်
သည့ ်ေန္ဒမပပွကဲိ ုမပုလပုခ်ဲက့ကသည။် စစဖ်ကာငစ်အီစိုးရ လုခံခုဖံရး 
တပ်ေွဲ့များ၏ အကကမ်းေက်မှုများမှကာကွယ်ရေ် KNLA စစ်သား 
များမှ ေန္ဒမပသူများနှင့်အတူ လိုက်ပါခဲ့ကကသည်။ 
(ဓာတ်ပုံ - ဖေသခံရွာသား)

ဤပုံကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၉ ရက်ဖေ့ ေူးပလာယာခရိုင်၊ ဖကာ့ 
ကရိတ်ဖမို့ေယ်၊ ဖအာေေေိုဖကျးရွာအုပ်စု၊ ဖကာ့ကရိတ်ဖမို့အေီး 
ရှ ိအာရအှဖဝးဖမပးလမ်းမတငွ ်ရိကုယ်ခူဲပ့ါသည။် ဤေန္ဒမပသမူျား 
မှ ေန္ဒမပပွဲအတွင်း စစ်အစိုးရ၏အကကမ်းေက်မှုများကို ကာကွယ် 
ရေ် အကာအကွယ်ပစ္စည်းအချ ို ့ကို အသုံးမပုထားသည်။ 
(ဓာတ်ပုံ - KHRG)

“ောတရားဥပဖေစိုးမိုးမှုမှမရှိေူး။ ဥပဖေေိုတာ သူတို့ပါးစပ်ထဲကထွက်တဲ့ဟာပဲ။ [စစ်ဖကာင်စီတေွဲ့တည်းကသာ 
ေုံးမေတ်သည်။] ောဖကကာင့်လဲေိုဖတာ့ သူတို့[မပည်သူများကို] ဖမပာသမှေက ဥပဖေလို့ယူေထားလို့ပဲ။ သူတို့သတ်လို့ 
ရတယ်။ ေမ်းေီးလို့ရတယ်။ ချုပ်ဖနှာင်ထားလို့ရတယ်။ သူတို့လုပ်သမှေက မပည်သူဖတွကိုေေ့်ကျင်ေို့ပဲ။”

ေားအံဖမို့မှ ေရာမတစ်ဦး

5စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 



● CDM တွင်ပါဝင်သူများက ေီမိုကဖရစီလိုလားမှု၊ အရပ်သားအစိုးရအုပ်ချုပ်ဖရးအား မပေ်လည်ရရှိရေ်နှင့် စစ်ဖကာင်စီ 
၏အုပ်ချုပ်မှုယန္တရားအား ရပ်တေ့်ဖစရေ် ဖမှော်လင့်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဖော်မပခဲ့သည်။ ထို့ေည်းတူ CDM တွင် 
ပါဝငသ်ည့ ်စစဖ်ကာငစ်၏ီလုခံခုဖံရးတပေ်ွဲ့များ(ရနဲငှ့စ်စသ်ား)က တရားမှေတမှုမရှဖိသာ ဥပဖေနငှ့မ်ညဖီသာ အမေိ့မ်ျား 
သည် ၎င်းတို့အား ဖစ့ဖော်ဖပးဖသာ အဖကကာင်းရင်းများမေစ်သည်ဟု ဖမပာခဲ့သည်။

● KHRG မှ ဖတွ့ေုံဖမးမမေ်းခဲ့သည့် CDM တွင်ပါဝင်သူများအဖေမေင့် ဤလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်နိုင်ရေ်အတွက် စိေ်ဖခါ်မှု 
ကကီးများကိ ုကကုဖံတွ့ခဲရ့ဖကကာင်း ဖမပာမပခဲသ့ည။် အထူးသမေင့ ်ဤလှုပရ်ှားမှုတငွပ်ါဝငရ်ေ ်ေုံးမေတမ်ခင်းသည ်၎င်းတို ့
အတွက်အသက်အန္တရာယ်ရှိဖသာ အကျ ိုးေက်များကို ကကုံဖတွ့ရနိုင်ဖကကာင်း ရှင်းလင်းစွာ သိရှိထားဖပီးမေစ်သည်။ 
CDM လှုပရ်ှားမှုတငွပ်ါဝငသ်မူျားအဖေမေင့ ်စားဝတဖ်ေဖရးအခကအ်ခမဲျား၊ ပိမုိမုျားမပားလာသည့ ်ပတိပ်ငက်ေ့သ်တခ်ျက ်
များအမပင် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် မိသားစုဝင်များအဖေမေင့် စစ်ဖကာင်စီ၏ေမ်းေီးမခင်းနှင့် တိုက်ခိုက်မခင်းကို 
ခံရနိုင်ဖချရှိဖသာ ဖခိမ်းဖမခာက်မှုများကိုလည်း ရင်ေိုင်ခဲ့ရ ဖသာဖကကာင့် ထွက်ဖမပးတိမ်းဖရှာင်ခဲ့ရသည်။

● KNU ဖေသတငွ်းဖခါင်းဖောငမ်ျားမလှည်း ၎င်းတို၏့ထေိ်းချုပေ်ယဖ်မမသို ့ဝငဖ်ရာကခ်ိလုှုရံေ ်ဖရာကရ်ှလိာဖသာ CDM 
လှုပရ်ှားမှုတငွပ်ါဝငသ်မူျား၊ CDM လှုပရ်ှားမှုအား ဦးဖောငသ်မူျား၊ ေန္ဒမပသမူျားနငှ့ ်လူ့အခငွ့အ်ဖရးတကက်ကလှုပရ်ှား 
သူများအတွက် လုံခခုံဖရးအမပင် အစားအဖသာက်၊ ဖေထိုင်ဖရးနှင့် အဝတ်အထည် စသည့်လိုအပ်ဖသာအရာများကို 
ပံ့ပိုးဖပးရေ် ကကိုးပမ်းကကသည်။ တစ်ဦးချင်းစီ၏ ကွေ်ယက်များမှရရှိလာသည့် ကူညီဖထာက်ပံ့မှုများနှင့် ဖေသတွင်း 
လမူှုအသိငု်းအဝိငု်းများ၏ အဖထာကအ်ပံမ့ျားသညလ်ည်း အားဖကာင်းဖပီး CDM လှုပရ်ှားမှုအား ပံပ့ိုးဖပးရေ ်ဤအရာ 
များသည် အဖကာင်းေုံးလမ်းဖကကာင်းများဟု မပည်သူအချ ို ့က ရှုမမင်ကကသည်။

အခန်း (၃) စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့် အကကမ်းေက်မှုများတေန်ဖပါ်ဖပါက်လာပခင်း

စစတ်ပမ်အှာဏာသမိ်းဖပီးဖောကပ်ိငု်း ပထမဖမခာကလ်အတငွ်း မမေမ်ာမပညအ်ဖရှ့ဖတာငပ်ိငု်းဖကျးလကဖ်ေသရှ ိလုခံခုဖံရး 
အဖမခအဖေမှာ လျင်မမေ်စွာကျေင်းလာပါသည်။ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းဖပီးဖောက်တွင် လူ့အခွင့်အဖရးချ ိုးဖောက်မှုများ 
သည ်တမေည်းမေည်းပိမုိမုျားမပားလာဖပီး ဖကျးလကဖ်ေမပညသ်မူျားအဖေမေင့ ်ဖေရပဖ်ရှေဖ့မပာင်းဖေထိငုရ်မခင်း၊ ထခိိကုေ်ဏ ်
ရာရမခင်းအမပင ်အသကဖ်သေုံးမှုများကိပုါ ဖတွ့ကကုခံစံားရသည။် စစတ်ပ၏်အာဏာသမိ်းမှုသတင်းဖကကာင့ ်မေစလ်ာနိငု ်
ဖချရှိဖသာတိုက်ပွဲများ၊ ဖေရပ်ဖရှေ့ဖမပာင်းဖေထိုင်မှုများနှင့် တေေ်မပေ်လည်ဖပါ်ဖပါက်လာမည့် အတိတ်ကခံစားခဲ့ရဖသာ 
လူ့အခွင့်အဖရးချ ိုးဖောက်မှုများအတွက် ရွာသားအများအမပားက စတင်မပင်ေင်မှုများကို လုပ်ဖောင်ဖေရပါသည်။

“ဗမာစစ်တပ်ရဲ့ လုပ်ဖောင်ချက်ဖတွဖကကာင့် ကျွေ်ဖတာ်လည်း ကျွေ်ဖတာ်မိသားစုလုံခခုံဖရးအတွက် စိုးရိမ်တယ်။ 
တကယလ်ိုသ့တူိုက့ ကျွေဖ်တာက်ိမုေမ်းနိငုေ်ူးေိရုင ်ကျွေဖ်တာ့်မသိားစကုိ ုပစမ်တှထ်ားလမိ့မ်ယ။် ကျွေဖ်တာအ်မျ ိုး 
သမီးကို သူတို့ဖတွဖခိမ်းဖမခာက်တယ်လို့ ကကားတယ်။ ဖပီးဖတာ့ ကျွေ်ဖတာ့မိသားစုကို ေုက္ခဖပးမယ်လို့လည်း ကကား 
တယ်။”

ဧရာဝတီတိုင်းမှ အရပ်ေက်အေွဲ့အစည်းတွင် အလုပ်လုပ်သူတစ်ဦး

“ကျွေ်ဖတာ်တို့လို သာမေ်လူဖတွက CDM မှာပါစရာမလိုေူး။ ကျွေ်ဖတာ်တို့က CDM မှာပါတဲ့သူဖတွကို ပံ့ပိုးဖပးရမှာ။ 
အခမုေစဖ်ေတာဖတကွ မမေှေ်ူး။ ေါဖကကာင့ ်ကျွေဖ်တာတ်ိုက့ သတူိုက့ိဖုထာကပ်ံဖ့ပးေိုလ့ိတုယ။် သတူိုက့ိ ုင်္ရစုိကုရ်မယ။် 
အစားအဖသာက် ပံ့ပိုးဖပးရမယ်။ ဖပီးဖတာ့ သူတို့လိုအပ်တာကိုကူညီ မေည့်ေည်းဖပးရမယ်။ သူတို့က ကျွေ်ဖတာ်တို့ 
အတွက် အလုပ်လုပ်ဖေတာ။”

ဖမိတ်-ထားဝယ်ခရိုင်၊ တဖောသရိ (တေသဂာရီ)ဖမို့ေယ်မှ ဖစာယ---
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● စစတ်ပမ်အှာဏာသမိ်းဖပီးဖောကပ်ိငု်း အချ ို ့ဖသာဖေသများတငွ ်ဖမမမပင၌်ပစခ်တတ်ိကုခ်ိကုမ်ှုများ ပိမုိမုျားမပားလာခဲ ့
သည်။ မတ်လ ၂၇ ရက်ဖေ့တွင် ကရင်မပည်ေယ်အတွင်း စတင်ခဲ့သည့်ဖလဖကကာင်းမေင့် ထိုးစစ်ေင်မှုများက ပစ်ခတ် 
တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း အရှိေ်အဟုေ်တိုးမမင့်ဖစခဲ့ဖပီး ဤကဲ့သို့လုပ်ဖောင်မခင်းသည် မပည်သူများအတွက် မလုံခခုံမှုများ 
ကို မမှင့်တက်လာဖစခဲ့သည်။

● ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်ဖေ့ စစ်အာဏာသိမ်းဖပီးဖောက်တွင် ပဋိပက္ခဖကကာင့် ဖေရပ်ဖရှေ့ဖမပာင်းဖေထိုင်သူများ၏ အဖရ 
အတကွက်ိ ုခေ ့်မေှ်းရေမ်ှာ အလေွခ်ကခ်သဲည။် ကယေ်ယဖ်ရးလပုင်ေ်းများကိ ုလပုဖ်ောငလ်ျကရ်ှဖိသာ ကလုသမင်္္ဂ 
ေုက္ခသည်များေိုင်ရာမဟာမင်းကကီးရုံး (UNHCR)က ကရင်မပည်ေယ်တွင် ဖေရပ်ဖရှေ့ဖမပာင်းဖေထိုင်သူအဖရအတွက် 
၄၇၇၀၀ ဦးရှိဖပီး မေွ်မပညေ်ယ်တွင် ၁၁၀၀ ရှိသည်ဟု ခေ့်မေှ်းထားသည်။ IDP စခေ်းများနှင့် အမခားဖေသများမှ ဖေရပ် 
ဖရှေ့ဖမပာင်းဖေထိုင်မခင်းနှင့်ေိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအား ရရှိရေ်ခက်ခဲသည့်အတွက် ဖေရပ်ဖရှေ့ဖမပာင်း 
သအူဖရအတကွမ်ှာ ဖောမ်ပပါအဖရအတကွထ်က ်ပိမုိမုျားမပားနိငုဖ်ချရှသိည။် ထိုအ့မပင ်ဖေရပဖ်ရှေဖ့မပာင်းဖေထိငုမ်ခင်း 
၏ ဖမပာင်းလတဲတသ်ည့သ်ဖောအရ မကကာခဏဖမပာင်းလဖဲေထိငုမ်ခင်း သိုမ့ဟတု ်ကာလကကာရညှဖ်ေထိငု်မခင်းများ 
ဖကကာင့် ဖေ့ရက်အလိုက် သို့မဟုတ် လအလိုက် အဖရအတွက်ဖမပာင်းလဲနိုင်ဖချရှိသည်။

ဤပုံကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧဖပီလ မူဖကတာ်ခရိုင်၊ လူဖသာဖမို့ေယ်၊ ဖပ 
ဖကးဖကျးရွာအုပ်စု၊ ဖေ့ပူနို့ဖကျးရွာတွင် ရိုက်ယူခဲ့သည်။ ပုံမှာ 
၂၀၂၁ ခနုစှ၊် မတလ် ၂၇ ရကဖ်ေ့တငွ ်SAC ဖလဖကကာင်းတိကုခ်ိကုမ်ှု 
ဖကကာင့ ်ရွာသားများ၏အိုးအမိမ်ျားနငှ့ ်ပိငုေ်ိငုမ်ှုများ ပျကစ်ီးသွား 
ဖသာပုံမေစ်သည်။ (ဓာတ်ပုံ - KHRG)

ဤပုံကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧဖပီလ မူဖကတာ်ခရိုင်၊ လူဖသာဖမို့ေယ်၊ ဖပ 
ဖကးဖကျးရွာအပုစ်တုငွ ်ရိကုယ်ခူဲသ့ည။် ပုမံှာ ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် မတလ် 
၂၇ ရက်ဖေ့တွင် SAC ၏ဖလဖကကာင်းတိုက်ခိုက်မှု အတွင်း 
မပု တ် ကျ လာ သ ည့်  မ ဖပါ က် ကွဲ ဖသး ဖသာ  ဖပါ က် ကွဲ မှု 
မပင်းထေ်သည့် ဗုံးတစ် လုံး၏ပုံမေစ်သည်။ (ဓာတ်ပုံ - KHRG)

“တချ ို ့လဖူတကွ အမိမ်ှာမဖေရဖဲတာပ့ ဲတမဲှာသွားဖေကကတယ။် လမ်းဖေးေဲ့ေီးတဲဖ့ေရာမှာဖေတဲသ့ဖူတကွ ညခင်းေိ ု
အိမ်မှာမအိပ်ရဲဖတာ့ေူး။ စစ်သားဖတွကင်းလှည့်မယ်ကကားတာေဲ့ သူတို့ကဖကကာက်ဖပီး တမခားဖေရာမှာသွားအိပ်ကက 
ဖတာတ့ာပ။ဲ မေကက်ျမပှ ဲအမိမ်ပေလ်ာကကတယ။် တချ ို ့လဖူတကွ ဖတာထမဲှာ အစားအစာဖတသွွားေကွထ်ားကကတယ။် 
တကယ်လို့ တခုခုမေစ်လာရင် အဲ့ေီမှာသူတို့သွားပုေ်းနိုင်တယ်။ ဖပီးဖတာ့ သူတို့အတွက်စားစရာလည်းရှိမယ်ဖလ။”

ေူးပလာယာခရိုင်မှ ဖမးခွေ်းဖမေကကားသူတစ်ဦး

7စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 



● အကကီးမားေုံးအခကအ်ခမဲျားထမဲ ှတစခ်မုှာ အကအူညမီရရှနိိငုမ်ခင်းမေစသ်ည။် COVID-19 ဖရာင်္ါအဖမခအဖေများနငှ့ ်
အာဏာသိမ်းဖပီးဖောက် လုံခခုံဖရးမရှိမခင်းများဖကကာင့် နိုင်ငံတကာအေွဲ့အစည်းများအဖေမေင့် အချ ို ့ဖေသများတွင် 
လပုင်ေ်းဖောငရ်ကွန်ိငုမ်ခင်း မရှဖိတာပ့ါ။ ဖေသခအံေွဲ့အစည်းများမ ှမပညတ်ငွ်းဖေရပစ်ေွ့ခ်ွာဖေထိငုသ်မူျားအား အက ူ
အညီဖပးရေ်ကကိုးပမ်းရာတွင် စစ်ဖကာင်စီ၏ေေ့်ကျင်မှုများကို ကကုံဖတွ့ခဲ့ရသည်။

ဤပုကံိ ု၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ဧဖပလီ ၂၈ ရကဖ်ေ့၌ မဖူကတာခ်ရိငု၊် ေူးသိဖုမို့ 
ေယ်၊ ခဝ---ဖကျးရွာအုပ်စုတွင် ရိုက်ယူခဲ့သည်။ ပုံတွင် ၂၀၂၁ 
ခုနှစ်၊ ဧဖပီလ ၂၇ ရက်ဖေ့၌ ေစကစစ်င်္ျက်ဖလယာဉ်များမှ ဖေသ 
တငွ်းဗုံးကျဖဲသာဖကကာင့ ်ဖေသခကံဖလးများနငှ့ ်ရွာသားများင်္ထူ ဲ
တငွ ်ထကွဖ်မပးတမိ်းဖရှာငဖ်ေသည့ပ်ုမံေစသ်ည။်(ဓာတပ်ု ံ- KHRG)

ဤဓာတ်ပုံကို ဧဖပီလ(၁၁)ရက်ဖေ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ 
ေကမ်ခမ်းသလံငွမ်မစဖ်ပါ်တငွ ်ရိကုယ်ထူားမခင်းမေစသ်ည။် ဓာတပ်ု ံ
ထဲရှိဖေသခံရွာသားသည် ဖတာထဲတစ်ဖေရာတွင် စစ်ဖေးတိမ်း 
ဖရှာင်ဖေသည့် မပည်တွင်းဖေရပ်ဖရှေ့ဖမပာင်းဖေထိုင်သူတစ်ဦးမေစ် 
သည။် ဤအေိုးအိသုည ်အသကတ်စရ်ာဖကျာရ်ှဖိပီး ောမကျေ်းမေစ ်
ဖေသည။် ၎င်းအား ဖဟာင်းနမွ်းညစဖ်ပဖေသည့ဖ်စာငတ်စထ်ည ်
မေင့ဖ်ပးခခုံထားဖပီး ဖသးငယသ်ည့ေ်ျာဖပါ်တငွ ်လဖဲလျာင်းဖေဖပီး 
မည်သူတစ်ဦးတစ်ဖယာက်ကမှေ ကကည့်ရှုဖစာင့်ဖရှာက်မှုမဖပး 
နိုင်ပါ။ အဖကကာင်းမှာ ၎င်း၏ဇေီးသည်လည်းအသက်ကကီးဖေဖပီး 
မေစ်သည်။ အေိုးအိုသည် ဖောက်ပတ်အေည်းငယ်တွင် ဖသေုံး 
သွားခဲ့သည်။ (ဓာတ်ပုံ - KHRG)
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● ဖလဖကကာင်းတိကုခ်ိကုမ်ှုများနငှ့ ်တိကုပ်ွမဲျားဖကကာင့ ်အကကီးစားဖေရပဖ်ရှေဖ့မပာင်းဖေထိငုမ်ှုများနငှ့ ်လသူားချင်းစာော 
ဖထာကထ်ားမှုေိငုရ်ာအကကပတ်ည်းများ တိုးမမငှ့လ်ာမခင်း၊ NCA စာချုပအ်ရကေ့သ်တထ်ားသည့ ်အခငွ့အ်ဖရးချ ိုးဖောက ်
မှုများ (အဓမ္မလုပ်အားဖပးခိုင်းဖစမခင်း၊ ပစ်မှတ်ထားလူသတ်မေတ်မခင်း၊ အဓမ္မေမ်းေီးထိေ်းသိမ်းမခင်း) ပိုမိုများမပား 
လာမခင်းဖကကာင့် လူ့အခွင့်အဖရးအဖမခအဖေများ ပိုမိုေိုးရွားလာဖစသည်။

● ပစခ်တတ်ိကုခ်ိကုမ်ှုအေည်းငယသ်ာကကုဖံတွ့ရသည့ ်ဖေရာများသညလ်ည်း မလုခံခုမံှုများကိ ုမပင်းထေစ်ွာခစံားရလျက ်
ရှိဖေဖသးသည်။ ၎င်းတို့၏ဖေသများတွင် လက်ေက်ကိုင်တပ်ေွဲ့များ၏ လှုပ်ရှားမှုများ၊ တပ်သားနှင့်ရိက္ခာမေည့်တင်း 
မခင်းများအမပင ်လကေ်ကက်ိငုစ်စသ်ားများအဖေမေင့ ်ကင်းလညှ့မ်ခင်းများကိ ုပိမုိလုပုဖ်ောငလ်ာကကဖကကာင်း ရွာသား 
များမှ မှတ်ချက်ဖပးကကသည်။

● အချ ို ့ဖေသများရှရိွာသားများအတကွ ်စိုးရမိမ်ှုမေစဖ်စသည့ ်အမခားအဖကကာင်းရင်းတစခ်မုှာ မပညသ်ူ့စစအ်ေွဲ့များ ဖပါ် 
ဖပါက်လာမခင်းမေစ်သည်။ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းဖပီးသည့်အချေိ်မှစ၍ ရွာထဲရှိတပ်မဖတာ်တပ်သားဖဟာင်းများအား 
မပည်သူ့စစ်အေွဲ့ဝင်အသစ်များအမေစ် ခေ့်အပ်ခဲ့ကကသည်။ ထိုသူများသည် ဖကျးရွာအုပ်စုများအတွင်း လှည့်လည်ဖေ 
ထိုင်ကကဖပီး အထူးသမေင့်ရွာသားများနှင့် ဖေသတွင်းရှိ KNU ၏လှုပ်ရှားမှုများကို ဖစာင့်ကကည့်ရေ်အတွက် တာဝေ်ဖပး 
အပ်မခင်းခံရသည်။

ဤပုကံိ ု၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ဧဖပီလ ၂၅ ရကဖ်ေ့၌ဖတာငင်ခူရိငု၊် သဖံတာင ်
ကကီးဖမို့ေယ်၊ ေစ---ဖကျးရွာအုပ်စု၊ ေစ---ဖကျးရွာတွင် ရိုက်ယူ 
ခဲသ့ည။် ေစက၏ ခမရ(၇၃၀)မ ှလမ်းတငွလ်ုခံခုဖံရးအတကွ ်တာ 
ဝေထ်မ်းဖောငဖ်ေချေိတ်ငွ ်ရွာသားများ၏အမိသ်ိုဝ့ငဖ်ရာကလ်ာ
ဖပီး စားစရာများဖတာင်းစားခဲသ့ည။် ရွာသားများမ ှေစကစစသ်ား 
များအား ဖကကာကရ်ဖသာလ်ည်း ၎င်းတိုမ့ ှတစစ်ုတံစရ်ာမပုလပုမ်ည ်
ကို  စိုးရိမ်သည့်အတွက်ဖကကာင့်  စားစရာများဖပးခဲ့ပါသည်။ 
(ဓာတ်ပုံ - KHRG)

ဤပုကံိ ု၂၀၂၁ ခနုစှ၊် မတလ် ၁ ရကဖ်ေ့၌ ခလယလ်ွထီခူရိငု၊် လယ ်
ေိုဖမို့ေယ်၊ ဃဲကာခို့ဖကျးရွာအုပ်စု၊ တ---ဖကျးရွာတွင် ရိုက်ယူခဲ့ 
သည်။ ပုံတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက်ဖေ့တွင် မေစ်ပွားခဲ့ဖသာ 
ဖမမမမှုပမ်ိငု်းဖပါကက်ွမဲှုဖကကာင့ ်ဖသေုံးခဲသ့ည့ရ်ွာသားနစှဦ်းအထ ဲ
မှ တစ်ဦး၏ရုပ်အဖလာင်းမေစ်သည်။ (ဓာတ်ပုံ - ဖေသခံရွာသား)

“ကျွေဖ်တာတ်ိုပ့စသ်တခ်ရံမှာေိဖုတာ ့ေယဖ်လမှမှထကွရ်ေဲူး။ IDP ဖတေွကီိလုည်း ရကိ္ခာဖတမွပိုရ့ေဲူး။ အဖထာက ်
အပံ့ဖတွက ထိုင်းနိုင်ငံေက်မခမ်းမှာပဲစုဖေတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံေက်မခမ်းကဖလှဖတွက စစ်ဖကာင်စီစစ်သားဖတွပစ်မှာ 
ဖကကာက်လို့ မမေ်မာေက်ကိုမလာရဲေူး။”

ဖလှသမားတစ်ဦး
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● အာဏာသမိ်းဖပီးသည့အ်ချေိမ်စှ၍ ရွာသားများအဖေမေင့ ်မလုခံခုမံှုများနငှ့ ်လတွလ်ပစ်ွာသွားလာခငွ့အ်ား ေုံးရှုံးရသည ်
ဟု မပေ်လည်ခံစားလာရသည်။ စစ်တပ်သည် ခရီးသွားလာသူများကို စစ်ဖေးမခင်း၊ ေမ်းေီးမခင်းများမပုလုပ်သမေင့် 
ခရီးသွားလာစဉ် ဖကကာက်ရွံ့မှုများ ခံစားလာရသည်။

● အာဏာသိမ်းဖပီးဖောက်ပိုင်းတွင် KHRG အဖေမေင့် ဖမမမမှုပ်မိုင်းဖပါက်ကွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံစာများအားပိုမို 
လကခ်ရံရှလိာခဲသ့ည။် မမေမ်ာအစိုးရနငှ့ ်အမခားတိငု်းရင်းသားလကေ်ကက်ိငုအ်ေွဲ့များအားလုံးကိ ုဖမမမမှုပမ်ိငု်းအသုံး 
မပုမှုရပတ်ေ့ရ်ေန်ငှ့ ်မိငု်းအသုံးမပုမှုတားေီးပတိပ်ငဖ်ရး သဖောတညူခီျကအ်ား လကခ်ရံေဖ်တာင်းေိကုကဖသာလ်ည်း 
ဖမမမမှပ်မိုင်းအသစ်များအား ေက်လက်အသုံးမပုဖေလျက်ရှိသည်။

အခန်း (၄) COVID-19 နှင့် အာဏာသိမ်းမှု 

ဇူလိုင်လအထိ မမေ်မာနိုင်ငံ ကျေ်းမာဖရးနှင့်အားကစားဝေ်ကကီးဌာေ (MOHS)၏ ဖရာင်္ါစစ်ဖေးမှုနှင့် အစီရင်ခံမှုမရှိမခင်း 
က မမေ်မာနိုင်ငံအတွင်း COVID-19 ဖရာင်္ါကူးစက်မှု ပိုမိုမမင့်တက်ဖေဖပီး ေိုးရွားသည့် လူသားချင်းစာောဖထာက်ထားမှု 
ေိုင်ရာ အခက်အခဲကကုံဖတွ့ဖေရမခင်းကို ေုံးကွယ်နိုင်စွမ်းမရှိပါ။

● အာဏာသမိ်းမှုဖကကညာဖပီးသည့အ်ချေိမ်စှ၍ ဖကျးလကဖ်ေသများတငွ ်ဖရာင်္ါပိုးပျ ံ့နှံမ့ှုမရှဖိစရေအ်တကွ ်ရွာသားများ 
အား ကာကွယ်ဖပးရေ်ချမှတ်ထားသည့် ကာကွယ်ဖရးအစီအစဉ်အများစုအား လိုက်ောမှုမရှိမခင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် 
အစရီငခ်စံာများကိ ုKHRG မလှကခ်ရံရှခိဲသ့ည။် စစဖ်ကာငစ်မီ ှအာဏာသမိ်းဖပီးဖောက ်COVID-19 ဖရာင်္ါနငှ့ပ်တသ်က ်
၍ တကိျမေှက်ေသ်ည့ ်သတင်းအချကအ်လကမ်ရှမိခင်းက COVID-19 ဖရာင်္ါအား ရွာသားများအဖေမေင့ ်စိုးရမိရ်ေမ်လိ ု
ဖတာ့ဖသာ အရာတစ်ခုအမေစ် ခံစားသွားရဖစသည်။

● စစဖ်ကာငစ်အီဖေမေင့ ်မမေှက်ေသ်ည့သ်တင်းအချကအ်လကမ်ျားကိသုာ ေကလ်ကတ်ငမ်ပဖေမခင်းသာမကပ ဲအရင်း 
အမမစန်ငှ့ ်ဝေဖ်ောငမ်ှုဖပးမခင်းများ လကလ်မှ်းမဖီရးကိ ုကေ့သ်တလ်ိကုဖ်ပီး အဓကိလပုင်ေ်းဖောငရ်ကွသ်မူျားမ ှဗိငု်း 
ရပ်စ်ပိုးကူးစက်ပျ ံ့နှံ့မှုအားထိေ်းချုပ်ရေ်နှင့် မမေ်မာနိုင်ငံသားများလိုအပ်သည့် ကျေ်းမာဖရးဖစာင့်ဖရှာက်မှုများအား 
ကူညီဖမေရှင်းဖပးမခင်းများကိုလည်း ဟေ့်တားခဲ့သည်။

● အာဏာသိမ်းမှုမတိုင်မီ NLD အစိုးရသည် COVID-19 ဖရာင်္ါကာကွယ်ဖေးများရရှိရေ်ကကိုးစားခဲ့ဖပီး ကာကွယ်ဖေး 
ထိုးရေအ်စအီစဉမ်ျား ချမတှခ်ဲသ့ည။် ယခအုချေိတ်ငွ ်စစအ်စိုးရမ ှဤလပုင်ေ်းစဉအ်ား မပေလ်ညတ်ာဝေယ်ထူားသည့ ်
အတကွ ်စစတ်ပအ်ားအယုအံကကညမ်ရှသိမေင့ ်ဖကျးလကဖ်ေသရှရိွာသားများမ ှကာကယွဖ်ေးထိုးရေမ်ငင်းေေလ်ျက ်
ရှိဖေဖကကာင်း သိရသည်။

“ကျွေဖ်တာတ်ိုဖ့တ ွကိယု့မ်သိားစအုတငွ်းမှာပ ဲစစအ်ာဏာသမိ်းမှုေဲ့ပတသ်ကဖ်ပီး မပစတ်ငဖ်ဝေေရ်တဲယ။် ောဖကကာင့ ်
လေဲိဖုတာ ့စစအ်စိုးရကိမုပစတ်ငဖ်ဝေေဖ်ပီး အမမငမ်တတူဲသ့ဖူတအွဖကကာင်း ရတဲပေ်ွဲ့ကိအုဖကကာင်းကကားတဲ ့စစအ်စိုးရ 
ရဲ့သူလှေ ိုဖတွ အများကကီးရှိတယ်။”

ေူးပလာယာခရိုင်မှ ဖမးခွေ်းဖမေကကားသူတစ်ဦး

“အာဏာသမိ်းဖပီးဖောက ်ကျွေဖ်တာတ်ို ့ရွာမှာဖကာ တစန်ိငုင်လံုံးအဖေေဲ့ဖကာ COVID-19 ေဲ့ ပတသ်ကဖ်ပီး မစဉ်းစားကက 
ဖတာ့ေူး။ ကျွေ်ဖတာ်ကိုယ်တိုင်လည်း အဲ့ေီအဖကကာင်းကို မဖတွးဖတာ့ေူး။”  

ေူးပလာယာခရိုင်၊ နို့တဖကာဖမို့ေယ်မှ ဖကျးရွာအတွင်းဖရးမှူးတစ်ဦး

11စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 



အခန်း (၅) ပငိမ်းချမ်းဖရး၊ ဒီမိုကဖရစီနှင့် ေွံ့ပေိုးမှုများအား စိန်ဖခါ်ပခင်း

အာဏာသမိ်းမခင်းသည ်မမေမ်ာနိငုင်အံတငွ်းရှ ိမပညသ်မူျား၏ဖေ့စဉေ်ဝများအဖပါ် ေိုးရွားသည့သ်ကဖ်ရာကမ်ှုများရှဖိပီး 
လူတစ်ဦးချင်းစီအဖေနှင့် အင်တာေက်သုံးစွဲခွင့်မရမခင်းမှစ၍ တစ်နိုင်ငံလုံးနှင့်အတိုင်းအတာနှင့် နိုင်ငံ၏စီးပွားဖရးလုပ် 
ငေ်းများ ဖပိုလဲကျေင်းမှုအထိ သက်ဖရာက်မှုများမေစ်ဖပါ်ဖစသည်။ ဖငိမ်းချမ်းဖရး၊ ေီမိုကဖရစီနှင့် ေွံ့ဖေိုးဖရးအတွက် မေစ် 
နိုင်ဖမခများကို လုံးပါးပါးဖစဖပီး တိုက်စားေျက်စီးဖစဖပီး ထိုမပဿောများက မပည်သူအားလုံး၏ေဝများအား ထိခိုက်မှုရှိ 
ဖစရာမှဖပီး အထူးသမေင့် ဖကျးလက်ဖေသရှိရွာသားများအဖပါ် အထူးသမေင့် သက်ဖရာက်မှုရှိသည်။

● စစ်အာဏာသိမ်းမှုတွင် ဖရွးဖကာက်ခံအရပ်သားအစိုးရအေွဲ့မှ စစ်အာဏာရှင်စေစ်သို့ ဖမပာင်းလဲမခင်းသာမဟုတ်ပဲ 
ဖေသခံအုပ်ချုပ်ဖရးမှူးများကိုလည်း စစ်ဖကာင်စီမှဖရွးဖကာက်ထားသူများနှင့် အစားထိုးလိုက်မခင်းလည်း ပါဝင် 
သည။် ဖရွးဖကာကခ်ဖံခါင်းဖောငမ်ျားအား စစတ်ပမ်ခှေ့အ်ပထ်ားသမူျားနငှ့ ်မပေလ်ညအ်စားထိုးမခင်းသည ်ေမီိကုဖရစ ီ
လမ်းဖကကာင်းကိ ုပိမုိပုျကစ်ီးဖစသညသ်ာမက ဖေသခလံမူှုအသိငု်းအဝိငု်းနငှ့ ်၎င်းတိုအ့ားကိယုစ်ားမပု အမှုထမ်းရမည့ ်
အုပ်ချုပ်ဖရးမှူးတို့အကကား ယုံကကည်မှုကိုပျက်စီးဖစသည်။

● အာဏာသိမ်းမှုသည် မမေ်မာနိုင်ငံ၏စီးပွားဖရးအဖမခအဖေအဖပါ် တစ်ဦးချင်းအလိုက်မေစ်ဖစ နိုင်ငံဖတာ်အေင့်တွင် 
မေစ်ဖစ မပင်းထေ်သည့်သက်ဖရာက်မှုများရှိသည်။ မမေ်မာမပည်အဖရှ့ဖတာင်ပိုင်းရှိ မပည်သူများသည် အလုပ်မပုတ် 
မခင်း၊ ဖေ့စဉသ်ုံးပစ္စည်းများဖေးနှုေ်းမမင့တ်ကလ်ာမခင်း၊ ခရီးသွားလာမှု ကေ့သ်တခ်ရံမခင်းနငှ့ ်တယလ်ေီကသ်ယွဖ်ရး 
စေစအ်သုံးမပုခငွ့ေ်ုံးရှုံးမခင်းအမပင ်အစားအဖသာကမ်လုဖံလာကမ်ှုနငှ့ ်စားဝတဖ်ေဖရးမလုခံခုမံှုများကိ ုရငေ်ိငုက်ကုဖံတွ့ 
လာကကရသည်။

● CDM လှုပ်ရှားမှုသည် မမေ်မာမပည်အဖရှ့ဖတာင်ပိုင်းရှိ ပညာဖရးစေစ်အား ကကီးမားစွာသက်ဖရာက်မှုရှိခဲ့သည်။ 
စစဖ်ကာငစ်မီ ှအာဏာသမိ်းဖပီးဖောကတ်ငွ ်အစိုးရဖကျာင်းမေှရာများစွာ အာဏာေေီေဖ်ရးလှုပရ်ှားမှုတငွ ်ပါဝငလ်ာ 
ကကသည့အ်တကွ ်အစိုးရဖကျာင်းများစွာ ပတိသ်မိ်းခဲရ့သည။် ၂၀၂၁ ခနုစှ၊် ဇေ်ွလ ၁ ရကဖ်ေ့တငွ ်စစဖ်ကာငစ် ီအစိုးရမ ှ
ဖကျာင်းအချ ို ့အားမပေ်လည်ေွင့်ခဲ့ဖသာ်လည်း ဖကျာင်းေရာနှင့် ဖကျာင်းသူများအေည်းငယ်သာရှိခဲ့သည်။

● ကျေ်းမာဖရးဖစာင့ဖ်ရှာကမ်ှုအား လကလ်မှ်းမှနီိငုမ်ှုအဖပါ် ကကီးမားသည့သ်ကဖ်ရာကမ်ှုရှခိဲသ့ည။် မမေမ်ာနိငုင်အံတငွ်း 
ရှိ သမားဖတာ် ၃၀၀၀၀ ခေ့်မှ ၂၀၀၀၀ ဖကျာ်မှာ အစိုးရဖေးရုံများတွင် အလုပ်လုပ်ကကသည်။ အာဏာသိမ်းမှုအား 
တေု့မ်ပေသ်ည့အ်ဖေမေင့ ်အစိုးရဖေးရုဖံေးခေ်းများတငွ ်အလပုလ်ပုသ် ူ၇၅ ရာခိငုန်ှုေ်းမှာ အာဏာေေီေဖ်ရးလှုပရ်ှားမှု 
တွင် ပါဝင်လာဖပီး အလုပ်လုပ်ရေ်မငင်းေေ်ခဲ့သည်။

“ကာကွယ်ဖေးဖတွကို ေီဖေရာကို ဖကာင်းဖကာင်းပို့လိုက်တာေိုဖပမယ့် မမေ်မာစစ်တပ်က တမခားဖေးဖတွေဲ့ 
ဖရာလိုက်မှာကို စိုးတယ်။ […]. ေါဖကကာင့် ေယ်သူမှ ကာကွယ်ဖေးမထိုးရဲေူး။” 

ေားအံခရိုင်၊ တဖေးချားဖမို့ေယ်မှရွာသားတစ်ဦး

“အရာအားလုံးက ဖကျးရွာအပုခ်ျုပဖ်ရးမှူးအဖပါ်မှာပ ဲမတူညတ်ယ။် ောဖကကာင့လ်ေဲိဖုတာ ့ခငဗ်ျားဟာခငဗ်ျားေယ ်
ဖလာက်ပဲ ကိုယ့်ရွာကိုကာကွယ်ဖေပါဖစ ဖကျးရွာအုပ်ချုပ်ဖရးမှူးက စစ်အစိုးရဖအာက်မှာအလုပ်လုပ်တယ်ေိုရင် 
ခင်ဗျားောမှမတတ်နိုင်ေူး။ သူကသတင်းအချက်အလက်ဖတွအားလုံးကို စစ်ဖကာင်စီေီကိုပို့လိမ့်မယ်။”

ဖမိတ်-ထားဝယ်ခရိုင်၊ တဖောသရိဖမို့ေယ်မှ ရွာသားတစ်ဦး
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● အချင်းချင်း(တယ်လီ) ေက်သွယ်မှုအား မေတ်ဖတာက်မခင်းအပါအဝင်နှင့် စစ်ဖကာင်စီမှ သတင်းနှင့်မီေီယာအဖပါ် 
ထေိ်းချုပမ်ှုများအပါအဝင ်သတင်းအချကအ်လကရ်ယခူငွ့တ်ငွလ်ည်း သကဖ်ရာကမ်ှုရှသိည။် တယလ်ကီေ်ွးေကသ်ယွ ်
ဖရးများအား မေတဖ်တာကမ်ခင်းသည ်ေေု်းမတှေင့ ်သတင်းအချကအ်လကရ်ရှရိေ ်ကေ့သ်တခ်ရံဖသာ ဖကျးလကဖ်ေသ 
ရှိမပည်သူများအတွက် အထူးသမေင့် အဖရးကကီးဖသာကိစ္စရပ်မေစ်သည်။

အခန်း (၆) ဖအာင်ပမင်မှုပန်းတိုင်သို့ ဖရှ့ဆက်ဖပခလှမ်းပခင်း

အဖစာပိုင်းကာလများတွင် ဖနွဦးဖတာ်လှေ်ဖရးဖအာင်မမင်မည်ဟု ယုံကကည်ချက်အမပည့်ရှိဖသာ်လည်း တိုက်ပွဲအား မည် 
သိုေ့ကရ်မညဟ်သူည့အ်မမငအ်ဖပါ်တငွ ်ကွမဲပားမှုများရှလိာခဲသ့ည။် အများစကုတိကုပ်ွကဲိ ုေုံးသညအ်ထ ိေကလ်ကတ်ိကု ်
ရေ် အဖလးထားဖမပာသကဲ့သို့ အစိုးရဝေ်ထမ်းများအဖေမေင့် CDM လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်လာရေ်လိုအပ်ဖကကာင်းကိုလည်း 
ဖမပာကကသည်။ အမခားသူများမှ အသက်များစွာစဖတးထားဖပီးဖကကာင်းကိုလည်း တင်မပခဲ့ကကသည်။ 

● စစ်တပ်၏လက်ဖအာက်တွင် တိုင်းရင်းသားလူေည်းစုများကကုံဖတွ့ခံစားရသည့် ေိနှိပ်မှုများနှင့်မမေ်မာစစ်တပ်၏ အ 
ကကမ်းေကန်ိငုမ်ှုအေင့က်ိပုါ မီးဖမာင်းထိုးမပသမေင့ ်အချ ို ့သမူျားက အာဏာသမိ်းမှုသည ်မညမ်ှေေိုးကျ ိုးသကဖ်ရာကမ်ှု 
ရှိဖကကာင်း ပို၍သိလာဖစသည်။

● အများ၏အမမငတ်ငွ ်စစအ်စိုးရနငှ့ ်ဖစစ့ပည်ှနိှိုင်းမှုပါဝငဖ်သာ နိငုင်ဖံရးအရအဖမေရှာရေမ်ှာ မမေစန်ိငုပ်ါ။ ညှနိှိုင်းမှုသည ်
အရပသ်ားများအတကွ ်အကျ ိုးရှမိညမ်ဟတုဖ်ကကာင်း သရိှထိားဖသာလ်ည်း အချ ို ့လမူျားက ဖငမိ်းချမ်းမခင်းမေင့အ်ဖမေရှာ 
နိငုသ်ညဟ် ုယုကံကညလ်ျကရ်ှဖိေဖသးသည။် အမခားသမူျားမလှည်း ဖကာင်းမေွစ်ွာအစအီစဉခ်ျထားဖသာ မမိကိိယုက်ိ ု
ကာကွယ်ဖရးေည်းလမ်းများနှင့် မပည်သူ့ကာကွယ်ဖရးတပ်(PDF)နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်ေက်ကိုင်အေွဲ့အစည်းများ 
၏ပူးဖပါင်းမှုမေင့် ထိဖရာက်သည့်ထိုးစစ်များ မပုလုပ်ရေ်လိုအပ်ဖကကာင်း ဖမပာသည်။

● ဖမးခေွ်းဖမေကကားသအူများစကု ဖရှ့ေကလ်ပုဖ်ောငမ်ည့အ်စအီစဉမ်ျားနငှ့ ်ေည်းဗျူဟာများတငွ ်လေူည်းစတုိငု်းရင်း 
သားများ၏အသကံိ ုထည့သ်ငွ်းရေလ်ိဖုကကာင်း မီးဖမာင်းထိုးမပခဲသ့ည။် တိငု်းရင်းသားလေူည်းစမုျား၏ အခငွ့အ်ဖရးနငှ့ ်
တေ်းတညူမီှေမှုရရှရိေအ်တကွ ်ကိယုပ်ိငုအ်ပုခ်ျုပခ်ငွ့အ်ားဖပးနိငုမ်ည့ ်တစခ်တုည်းဖသာေည်းလမ်းမေစသ်ည့ ်ေကေ်ရယ ်
ေီမိုကဖရစီစေစ်လိုအပ်ဖကကာင်းကိုလည်း အထူးအဖလးဖပးဖော်မပထားသည်။

 “တကယ်လို့ လူဖတွက ခွဲစိတ်ေို့လိုတယ်ေိုရင်ဖတာင် သူတို့ကို […]. ကို ဖပးမသွားေူးေိုရင်။ သူတို့ဖသသွားမှာပဲ။”

ခလယ်လွီထူခရိုင်၊ မူးဖမို့ေယ်မှ ဖော်ဝ--- 

“မမေ်မာနိုင်ငံအတွင်းက လူဖတွအများကကီးဖသေုံးခဲ့ရဖပီးဖပီ။ ေါဖကကာင့် ကျွေ်ဖတာ်တို့အဖေေဲ့ဖသရမှာဖကကာက်မဖေ 
သင့ေ်ူး။ ေအီချေိဖ်သေိုဖ့ကကာကဖ်ေဖပီးဖတာ ့(စစအ်ာဏာရငှက်ိ)ု ောမမှလပုေ်ူးေိရုင ်ကျွေဖ်တာတ်ိုေ့ဝဖတ ွထာဝရ 
ဖသသွားရလိမ့်မယ်။”

ဖကာ့ကရိတ်ဖမို့မှ ဖမးခွေ်းဖမေကကားသူတစ်ဦး

“ကျွေမ်အဖေေဲ့ ကိယု့န်ိငုင်အံာဏာရငှစ်ေစက်ဖေလွှတဖ်မမာကေ်ို၊့ စစမ်ေှတ်ဲေ့ယေ်ရယေ်မီိကုဖရစရီေိုေ့ဲ့ တိငု်းရင်းသား 
လူေည်းစုဖတွအဖေေဲ့ တေ်းတူအခွင့်အဖရးရေို့ ေန္ဒမပတယ်။ ကျွေ်မတို့ေီနိုင်ငံမှာဖေထိုင်ရတဲ့အချေိ်မှာ တေ်းတူအခွင့် 
အဖရးမရေူးေိုရင် ကျွေ်မတို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မမေ်မာနိုင်ငံသားလို့သတ်မှတ်ေို့အဖကကာင်းမရှိေူး။”

ေူးပလာယာခရိုင်မှ KECD ေရာမတစ်ဦး

13စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 



နိဂုံး

ဤအစရီငခ်စံာကိဖုရးသားဖေသည့ ်အချေိက်ာလတဖလှောကလ်ုံးတငွလ်ည်း မမေမ်ာမပညအ်ဖရှ့ဖတာငပ်ိငု်းရှ ိဖကျးလက ်
ဖေသများတငွ ်ညဉှ်းပမ်းနှပိစ်ကမ်ှု၊ အဓမ္မလပုအ်ားဖပးခိငု်းဖစမှုနငှ့ ်သတမ်ေတမ်ခင်းများ စသည့အ်ကကမ်းေကမ်ှုေိငုရ်ာကစိ္စ 
ရပ်များနှင့်ပတ်သက်ဖပီး သတင်းအချက်အလက်များ ေက်လက်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ တိုက်ပွဲများနှင့် တိုက်ခိုက်မှုများ 
ေကလ်ကမ်ေစပ်ွားလျကရ်ှကိာ ပိမုိကုျယမ်ပေ့လ်ာသည။် ဖေရပဖ်ရှေဖ့မပာင်းဖေထိငုရ်သအူများစမုှာ အဖထာကအ်ပံမ့ျားမရ 
ရှသိကဲသ့ို ့အချ ို ့သမူျားအတကွ ်အစားအဖသာကအ်ေည်းငယသ်ာ ကျေရ်ှဖိကကာင်း တငမ်ပခဲသ့ည။် ဖေရပဖ်ရှေဖ့မပာင်းဖေထိငု ်
မှုများ ေကလ်ကမ်ေစပ်ွားလျကရ်ှဖိပီး ထိငု်းနိငုင်ေံယစ်ပတ်ဖလှောကတ်ငွ ်ခိလုှုရံေမ်ှာလည်း အကေ့အ်သတမ်ျားရှဖိေသည။် 
ေျားောမှုဖကကာင့ ်ဖသေုံးမခင်းများနငှ့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်သတင်းအချကမ်ျားကိ ုလကခ်ရံရှခိဲဖ့သာလ်ည်း ရွာသားများအဖေနငှ့ ်
ထိုဖသေုံးမှုများမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ဖကကာင့် သို့မဟုတ် အမခားဖရာင်္ါဖကကာင့်ေိုသည်ကို ခွဲမခားမသိဖပ။ ထိုသို့သိရှိနိုင်ရေ်အ 
တွက်စစ်ဖေးမှု သို့မဟုတ် ကျေ်းမာဖရးဖစာင့်ဖရှာက်မှုများမှာလည်း အေည်းငယ်သာရှိသည်။

တိုင်းရင်းသားလူေည်းစုများသည် ၎င်းတို့၏အသံများကို ကမ္ဘာမှသိရှိဖစသည်သာမက ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အဖရး 
များ၊ တေ်းတူညီမှေမှုနှင့် တရားမှေတမှုများအတွက်ရပ်တည်ရာတွင် ပံ့ပိုးမှုများလည်း လိုအပ်သည်။

အကကံပပုချက်များ

နိုင်ငံဖတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ဖရးဖကာင်စီ (နစက)

• နိငုင်ဖံတာစ်မီအံပုခ်ျုပဖ်ရးဖကာငစ်မီ ှအာဏာချကခ်ျင်းစေွ့လ်တွဖ်ပီး တိငု်းရင်းသားစည်းလုံးညညီတွဖ်ရးအစိုးရ (NUG) 
သို့ အာဏာလွှဲဖမပာင်းဖပးရေ်။

• ေန္ဒမပသူများနှင့် အာဏာေီေေ်ဖရးလှုပ်ရှားမှု(CDM)တွင် ပါဝင်သူများအား အကကမ်းေက်ဖေိုခွဲမခင်း၊ ေမ်းေီးမခင်းနှင့် 
ပစ်မှတ်ထားမခင်းများကို အေုံးသတ်ပါ။

• မမေ်မာမပည်အဖရှ့ဖတာင်ပိုင်းတွင် COVID-19 နှင့် အမခားလူသားချင်းစာောဖထာက်ထားမှုေိုင်ရာအကကပ်အတည်း 
များကို ဖလှော့ချနိုင်ဖစရေ်ရည်ရွယ်ဖသာ ဖေးဝါးနှင့်အဖထာက်အပံ့များကို ပိတ်ေို့မခင်းနှင့် ေမ်းေီးမခင်းများအား 
ချက်ချင်းရပ်တေ့်ပါ။

• နိငုင်သံားများ၏ ပငု်္္ဂိုလဖ်ရးေိငုရ်ာလတွလ်ပမ်ှုနငှ့ ်လုခံခုမံှုကိကုာကယွဖ်ပးဖသာဥပဖေပေုမ် ၅၊ ၇ နငှ့ ်၈ ကိ ုမပေလ်ည ်
မပဌာေ်းပါ။ (မပည်ဖထာင်စုလွှတ်ဖတာ်ဥပဖေအမှတ် ၅/၂၀၁၇)

• ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ဖကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ဖရးဥပဖေ၊ ရာဇသတ်ကကီးဥပဖေနှင့် မပစ်မှုေိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဖေများ 
(ေစက ဥပဖေအမှတ် ၃/၂၀၂၁၊ ၅/၂၀၂၁ နှင့် ၆/၂၀၂၁)ကို မပင်ေင်ထားမှုအား မပေ်လည်ရုတ်သိမ်းဖပးရေ်။

• သတင်းရယပူိငုခ်ငွ့က်ိ ုချ ိုးဖောကဖ်ေသည့ ်ေကသ်ယွဖ်ရးဝေဖ်ောငမ်ှုများအား ဖနှာင့ယ်ကှမ်ခင်းများနငှ့ ်မေီယီာလတွ ်
လပ်ခွင့်ကို ေိနှိပ်မခင်းများအား ရပ်ေိုင်းဖပးရေ်။

“ကျွေ်ဖတာ်တို့အဖေေဲ့ [ဟိုးရင်ကတည်းက] ကကုံဖတွ့ရသမှေကို ကိုယ့်ေည်းကိုယ့်ဟေ်ေဲ့ရင်ေိုင်ရတယ်။ မေတ်သေ်းရ 
တယ်။ ေါဖကကာင့်လူဖတွက မပဿော ေါမှမဟုတ်တခုခုကိုရင်ေိုင်ကကုံဖတွ့လာရတဲ့အခါ သူတို့ေဲ့အတူ ေါမှမဟုတ် သူ 
တိုအ့တကွေ်ယသ်ကူမ ှရပတ်ညဖ်ပးမှာမဟတုေ်ူးလို ့ထငက်ကတယ။် […].မပညသ်ဖူတအွဖေေဲ့ သတူိုက့ိတုမခားသဖူတကွ 
ပံပ့ိုးဖပးဖေတာေဲ့ ေတီိကုပ်ွမဲှာသတူိုဖ့တကွ တကိယုတ်ည်းမဟတုတ်ာကိ ုသရိှခိစံားရေိုအ့ဖရးကကီးတယ။် သတူိုေ့ဲ့အတ ူ
ရှိဖေဖပီး ရပ်တည်ဖပးမဲ့သူဖတွကိုလိုအပ်တယ်။”

ဖကာ့ကရိတ်ဖမို့မှဖမးခွေ်းဖမေကကားသူတစ်ဦး
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• အရပသ်ားများကိ ုတိကုခ်ိကုမ်ခင်းများအားရပေ်ိငု်းဖပီး ဖကျးရွာများနငှ့ ်ဖေသခရံွာသားများ အသကဖ်မွးဝမ်းဖကျာင်း 
မပုလုပ်ရာဖေရာများအေီးတွင် ကင်းလှည့်မခင်းများနှင့် စစ်ေက်ေိုင်ရာ သယ်ယူပို့ဖောင်ဖရးမပုလုပ်မခင်းများကို ရပ် 
ေိုင်းပါ။ စစ်တပ်စခေ်းများနှင့် စစ်ဖရးလှုပ်ရှားမှုများအား ဖကျးရွာများအေီးတွင်ဖသာ်လည်းဖကာင်း လယ်ယာများ၊ 
ဖတာင်ယာများဖေရာအေီးတွင်ဖသာ်လည်းဖကာင်း ေယ်ရှားဖပးရေ်။

• အဓမ္မဖစခိငု်းမှုပုစံအံားလုံးမေစဖ်သာ ရွာသားများကိ ုလသူားေိငု်းသေယွအ်သုံးမပုမခင်း၊ ဖပါ်တာေမ်းမခင်းနငှ့ ်လမ်းမပအ 
မေစ်အသုံးမပုမခင်းများ ရပ်တေ့်ပါ။ ရွာသားများ၏ ပိုင်ေိုင်မှုများမေစ်ဖသာ ဖမာ်ဖတာ်ယဉ်များ၊ ဖလှများ သို့မဟုတ် 
အမခားပစ္စည်းများကိ ုစစဖ်ရးလှုပရ်ှားမှုအတကွအ်သုံးမပုရေ ်မတရားဖတာင်းေိမုခင်းများ၊ ယဖူောငမ်ခင်းများမ ှဖရှာင ်
ကျဉ်ပါ။

• စစ်ဖရးအတွက်ဖသာ်လည်းဖကာင်း ပုင်္္ဂိုလ်ဖရးအတွက်ဖသာ်လည်းဖကာင်း အရပ်သားများ၏အိုးအိမ်ပစ္စည်းများကို 
အတင်းအဓမ္မသိမ်းယူမခင်း၊ အခွေ်ဖကာက်ခံမခင်းများမှ ရပ်ေိုင်းရေ်။

• နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာောဖထာက်ထားမှုစံချေိ်စံနှုေ်းများနှင့် လူ့အခွင့်အဖရးဥပဖေများကို မည်သည့်လက်ေက် 
ကိငုအ်ေွဲ့အစည်းမေိ ုလိကုေ်ာရမညမ်ေစဖ်ပီး လူ့အခငွ့အ်ဖရးချ ိုး ဖောကမ်ှုများအတကွ ်လတွလ်ပ၍်ေကမ်လိကုဖ်သာ၊ 
တရားမှေတဖပီးပငွ့လ်င်းမမငသ်ာဖသာ စုစံမ်းစစဖ်ေးမှုများနငှ့ ်အရပေ်ကတ်ရားရုံးများ၏ တရားစရီငဖ်ရးေိငုရ်ာလပု ်
ငေ်းစဉ်များတွင် ပူးဖပါင်းလုပ်ဖောင်ရေ်။

• ေယဖ်မမရငှ်းလင်းဖရးနငှ့ ်စစေ်ငဖ်ရးများတငွအ်သုံးမပုဖလရ့ှဖိသာ “မေတဖ်လးမေတမ်ဟာဗျူဟာ” မေစသ်ည့ ်အရပသ်ား 
များ၏စားေပ်ရိက္ခာ၊ ေက်သွယ်ဖရး၊ အကူအညီများနှင့် အမခားအဖမခခံလိုအပ်ချက်များကို မေတ်ဖတာက်ဖသာလုပ် 
ဖောင်ချက်များကို ရပ်ေိုင်းပါ။

နိုင်ငံတကာအေွဲ့အစည်းများ၊ NGO များ၊ အလှူရှင်များနှင့် နိုင်ငံပခားအစိုးရများ

• စစ်အာဏာရှင်အား တရားဝင်မှုဖပးမခင်းမှဖရှာင်ကျဉ်ရေ်နှင့် နိုင်ငံတကာအေင့်တွင် အသိအမှတ်မမပုရေ်။

• လူသားချင်းစာောဖထာက်ထားမှု အကူအညီများဖပးရာတွင် ေစကနှင့် ပူးဖပါင်းလုပ်ဖောင်မခင်းမမပုရေ်။

• မမေ်မာနိုင်ငံရှိ ကုလသမင်္္ဂေိုင်အေွဲ့အစည်းများမှ ဖမမမပင်အဖမခအဖေများကို တုံ့မပေ်ရာတွင် ရှင်းလင်းမပတ်သားဖပီး 
ခိုင်မာဖသာ ရပ်တည်ချက်များထားရှိရေ်နှင့် ေစကမှကျူးလွေ်သည့် လူ့အခွင့်အဖရးချ ိုးဖောက်မှုများကို ဖလှော့ချရေ် 
မေစ်နိုင်သည့်ေည်းမှ ပိတ်ေို့ကေ့်သတ်မှုများမပုလုပ်ရေ်။

• NUG အား အပုခ်ျုပမ်ှုေိငုရ်ာအပါအဝင ်ဖငဖွကကးနငှ့ေ်ည်းပညာေိငုရ်ာ အဖထာကအ်ပံမ့ျား လိအုပသ်လိကုညူဖီပးရေ။်

• နိငုင်တံစဝ်မှ်းတငွမ်ေစဖ်ပါ်ဖေဖသာ လသူားချင်းစာောမှု အကကပအ်တည်းအားဖမေရငှ်းရေအ်တကွ ်နိငုင်တံကာေွဲ့အစည်း 
များအဖေမေင့် NUG အမပင် EAO တို့နှင့်တိုင်ပင်ဖပီး ပူးဖပါင်းလုပ်ဖောင်နိုင်ရေ်အတွက် ေားလည်မှုစာချွေ်လွှာများ 
လက်မှတ်ဖရးထိုးရေ်။

• ကလုသမင်္္ဂလုခံခုဖံရးဖကာငစ်၏ီ နိငုင်တံကာလကေ်ကဖ်ရာင်းချမှုေိငုရ်ာ ပတိပ်ငတ်ားတီးမှုေုံးမေတခ်ျကက်ိ ုဖထာက ်
ခံရေ်။

• မတှပ်ုတံငမ်ခင်းမရှသိည့ ်အစိုးရမဟတုဖ်သာ အသင်းအေွဲ့များသို ့(တိကုရ်ိကု)်ရေပ်ုဖံငပွိမုိရုရှရိေအ်တကွ ်နိငုင်တံကာ 
ရေ်ပုံဖငွ မေေ့်ဖဝဖပးရမည်။ အထူးသမေင့် တိုင်းရင်းသားေယ်ဖမမတွင်ရှိဖသာ ဖေသခံအေွဲ့အစည်းများနှင့် အရပ်ေက် 
လူမှုအေွဲ့အစည်းများသို့ ဖငွဖကကးဖထာက်ပံ့မှုများ တိုက်ရိုက်ဖပးရေ်။

• ဖေသများအတငွ်း ဖထာကပ်ံဖ့ရးအစအီစဉမ်ျားအား အဖကာငအ်ထညဖ်ောရ်ာတငွ ်ဖေသခမံျားယုကံကညစ်တိခ်ျရဖသာ 
အရပ်ေက်အေွဲ့အစည်းများနှင့် ဝေ်ဖောင်မှုဖပးသည့် တိုင်းရင်းသားအေွဲ့အစည်းများတွင်ရှိသည့် လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့် 
ကွေ်ယက်များကိုအဖမခခံဖသာ ဝေ်ဖောင်မှုမေင့် မေေ့်ဖဝဖရးေည်းလမ်းများနှင့် ေက်သွယ်ဖရးများကို ဦးစားဖပးလုပ် 
ဖောင်ရေ်။

15စစ်တပ်၏ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှုများနှင့် ပပည်သူများ၏ခုခံတွန်းလှန်မှု 



• ရေ်ပုံဖငွဖပးအပ်ရာတွင် ရှုပ်ဖထွးဖသာဖမမမပင်အဖေအထားကုိေားလည်ဖပီး ဖေသခံ CSO/CBO များနှင့် ဝေ်ဖောင်မှု 
ဖပးသည့်ဖေသခံအေွဲ့အစည်းများအား ခက်ခဲဖသာဖတာင်းေိုမှုများ မမပုလုပ်ရေ်။

• လကေ်ကက်ိငုပ်ဋပိက္ခ မေစပ်ွားသည့ဖ်ေရာတငွဖ်ေထိငုသ်ည့ ်စစဖ်ေးဖရှာငမ်ျား၊ မပညတ်ငွ်း ဖရှေဖ့မပာင်းဖေထိငုသ်မူျား၊ 
ဖတာငသ်လူယသ်မားများနငှ့ ်ဖေ့စားလပုသ်ားများအဖပါ် ထခိိကုေ်စေ်ာမှုများဖလှောခ့ျသွားဖစရေအ်တကွ ်ဖကျးလက ်
ဖေသများတငွ ်ဖရရညှတ်ညတ်ံခ့ိငုဖ်မသဲည့ ်အသကဖ်မွးဝမ်းဖကျာင်းမှုများ ပိမုိဖုကာင်းမေွလ်ာဖစရေ ်ကညူဖီထာကပ်ံမ့ှု 
များ စတင်လုပ်ဖောင်ရေ်။

• တိုင်းရင်းသားကျေ်းမာဖရး အေွဲ့အစည်းများနှင့် အမခားအစိုးရမဟုတ်ဖသာ ကျေ်းမာဖရးေိုင်ရာအေွဲ့အစည်းများ 
သည ်COVID-19 ကာကယွမ်ခင်းနငှ့ ်ကသုမခင်း (စစဖ်ေးမခင်း/ စမ်းသပမ်ခင်းနငှ့ ်ကူးစကဖ်ရာင်္ါရှသိည့ ်သသံယလေူာ 
များအား ထားရှသိည့အ်ဖောကအ်အုမံျား ထားရှမိခင်းပါဝငရ်ေ)်နငှ့ ်အဖရးပါသည့ ်ကျေ်းမာဖရးဝေဖ်ောငမ်ှုများအား 
ဖကျးလက်ဖေသများတွင် ပံ့ပိုးဖပးရေ်။

• အိမ်ေီးချင်းနိုင်ငံမှ အာဏာပိုင်များအဖေမေင့် ေယ်စပ်မေတ်ဖကျာ်ဝင်ဖရာက်လာသူများကို ခိုလှုံခွင့်ဖတာင်းေိုရာတွင် 
မငင်းေိုမခင်းမမပုရေ်။ ခိုလှုံခွင့်ရှာဖေွဖေဖသာသူများအတွက် အဖထာက်အပံ့နှင့် လုံခခုံဖရးအကူအညီများစီစဉ်နိုင်ရေ် 
အတွက် ေယ်စပ်အဖမခစိုက်အေွဲ့အစည်းများနှင့် လက်တွဲလုပ်ဖောင်ရေ်။

• စစ်တပ်၏အကကမ်းေက်မှုများဖကကာင့် ထွက်ဖမပးတိမ်းဖရှာင်လာဖသာ မမေ်မာမပည်သူများကို COVID-19 ကာကွယ် 
တားေီးဖရးအပါအဝင် လူသားချင်းစာောမှု အကူအညီများဖပးနိုင်ရေ်အတွက် အိမ်ေီးချင်းနိုင်ငံများမှ လိုအပ်ဖသာ 
အရင်းအမမစ်များနှင့် ေည်းပညာအကူအညီများ ကူညီဖထာက်ပံ့ဖပးရေ်။

• ေယစ်ပအ်ကအူညဖီပးဖရးအေွဲ့အစည်းများနငှ့ ်ဖေသအတငွ်း လပုင်ေ်းလပုဖ်ောငဖ်ေဖသာ အရပေ်ကအ်ေွဲ့အစည်း 
များမတှစေ်င့ ်မမေမ်ာနိငုင်သံို ့အကအူညမီျားဖရာကရ်ှနိိငုဖ်ရးအတကွ ်မမေမ်ာနိငုင်၏ံအမိေ်ီးချင်းနိငုင်မံျားနငှ့ ်ထဖိတွ့ 
လုပ်ဖောင်ပါ။

• နိငုင်ဖံရးလှုပရ်ှားသမူျား၊ ေန္ဒမပသမူျား၊ တကက်ကလှုပရ်ှားသမူျား၊ လူ့အခငွ့အ်ဖရးကာကယွသ်မူျား၊ သတင်းဖထာကမ်ျား 
နှင့် ၎င်းတို့၏မိသားစုဝင်များအပါအဝင် နိုင်ငံဖရးအကျဉ်းသားများလွှတ်ဖမမာက်ဖရးအတွက် စည်းရုံးလှုံ့ဖော်ပါ။

• ကျူးလေွခ်ရံသနူငှ့ ်ထခိိကုေ်စေ်ာသအူားလုံး တရားမှေတမှုရရှဖိစရေအ်တကွ ်လုခံခုဖံရးဖကာငစ်မီ ှမမေမ်ာနိငုင်အံားနိငုင် ံ
တကာရာဇဝတခ်ုရံုံး (ICC)သို ့လွှဖဲမပာင်းဖပးရေ ်သိုမ့ဟတု ်လမူျ ိုးတုံးသတမ်ေတမ်ှု၊ စစရ်ာဇဝတမ်ှုများ၊ လသူားမျ ိုးနယွ ်
စအုဖပါ်ကျူးလေွဖ်သာ ရာဇဝတမ်ှုများနငှ့ ်အစလုိကုအ်ခပုလံိကု ်ရကစ်ကစ်ွာကျူးလေွမ်ှုများအားလုံးအဖပါ် ကျူးလေွ ်
သူများအား တရားစွဲေိုရေ်အတွက် နိုင်ငံတကာခုံရုံးေွဲ့ရေ် အခိုင်အမာဖတာင်းေိုပါ။

နစကနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အေွဲ့အစည်းများ

• ဖမမမမှုပ်မိုင်းများဖထာင်ထားမခင်းအား ချက်မခင်းရပ်တေ့်ရေ်နှင့် ဖောက်ထပ်မိုင်းအသုံးမပုမှုအားလုံးကို တားမမစ်ရေ်၊ 
ဖမမမမှုပမ်ိငု်းနငှ့ ်မဖပါကက်ွဖဲသးဖသာလကေ်ကမ်ျား(UXO)ရှဖိသာ ဖေရာအားလုံးကိ ုအမတှအ်သားမပုလပုဖ်ပီးလုခံခုဖံရး 
အတွက် အေိုပါဖေရာများကို ဖေသခံလူထုအားအသိဖပးပါ။

• အရပ်သားများအားကာကွယ်ဖရးနှင့် ၎င်းတို့၏လုံခခုံဖရးတို့အတွက် နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာောဖထာက်ထားမှု 
စံနှုေ်းများနှင့် လူ့အခွင့်အဖရးဥပဖေများကို လိုက်ောဖပးရေ်။

ကရင်လူ့အခွင့်အဖရးအေွဲ့အား ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ဖထာင်ဖပီး မမေ်မာမပည်အဖရှ့ဖတာင်ပိုင်း ဖကျး 

လက်ဖေသများရှိရွာသားများနှင့် ဖေသခံလူထုများ၏အဖမခအဖေများအား ၎င်းတို့နှင့်တိုက်ရိုက်ဖတွ့ေုံဖမး 

မမေ်းမခင်းများ၊ ဓာတ်ပုံနှင့်အမခားအဖထာက်အထားများအားမေင့် မှတ်တမ်းတင်မှုများမပုလုပ်ပါသည်။ ကရင် 

လူ့အခွင့်အဖရးအေွဲ့သည် သီးမခားလွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားဖောင်ရွက်ဖသာအေွဲ့အစည်းမေစ်ဖပီး မည်သည့်နိုင်ငံ 

ဖရး သို့မဟုတ် အမခားအေွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်မခင်းမရှိပါ။
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