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၂၀၂၁ သောဖသောဖာဝ်ါးးရီ ၁ ရက် ် အာာဏာာသိ�်ုး�သုောနီာက်�ု်�င်း်တွာင် ် ပြ�နီ�်ာ�အာာဏာာသိ�်ုးစစအ်ာစု�းရသိည် ်
တွု�င်း်ရင်း်သိား ပြ�ည်န်ီယ်�်�ား အာ�းအာဝါးင် ် နိုု�င်င််တံွဝါးနီး်ရှိိ ု အာရ�်သိားပြ�ည်သ်ိ�ူ�ားအာသော�် �က်န်ီက်က််ု�င် ်
တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်�်�ု�ားက်ု� အာရှိိနုီပ်ြ�ှင်��်��်သောဆိုာင်ခ်ဲ့့�မြို့�ီး အာစ��ု�က်အ်ာပြ�ံ��ု�က် ်ရက်စ်က်ယ််�တွ�်ာသောသိာ ရာဇဝါးတွ�်ု
��ားက်ု� အာသောရးယ်ပူြခဲ့င်း်�ခဲ့ရံဘာ ့ က်��း�ာနီ�်�က်ရ်ှိိ�ုးသိည်။် ယ်ခဲ့�အာစအီာရင်ခ်ဲ့စံာက်ု� သောရးသိားသောနီခဲ့�ုနီ ်
ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််အံာသောရှိိ�ဖက် ်က်ယ်ားပြ�ည်န်ီယ်ဟ်ု� �သူိ�ု�ားသိည်� ်က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ်ရ်ှိိ ုအာရ�်သိား ပြ�ည်သ်ိတူွု� �
�ာိ�ည်း် အာာဏာာသိ�်ုးစစတ်ွ�်၏ �စ�်တိွ�်�ားစာာအာနီက်�် ိတွစခ်ဲ့�ပြဖစသ်ော�သိည်။် 

၂၀၂၁ နိုု�ဝါးင်ဘ်ာာတွာင် ်Fortify Rights သိည် ်ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်� ိက်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ်ရ်ှိိ ုဒီ�က်ခသိည်�်�ားအာားသော�း
အာ�်�ည်� ်�သူိားခဲ့�င်း်စာနီာသိည်� ်အာက်အူာည်�ီ�ားက်ု� �ုတွဆ်ိုု� �တွားဆိုးီခဲ့့��ံ�၊ က်ယ်ဆ်ိုယ်သ်ောရး���်သိား��ား
အာား အာသောကြံက်ာင်း်�့�ဖ�်းဆိုးီခဲ့့��ံ�၊ သို�သော�ာိင်ထ်ားားရှိိသုိည်� ် စားနီ�်ရုက်ခာ��ားက်ု� ဖ�က်စ်းီခဲ့့��ံ�၊ အာက်အူာည်ီ
�စစည်း်��ား သိ�်ုးယ်�ံူ�နိုငိ်� ် အာပြခဲ့ားစစရ်ာဇဝါးတွ�်သုောပြ�ာက်န်ိုု�င်သ်ိည်� ် ���်ရ�်��ား က်��း�ာနီခ်ဲ့့��ံ�တွု� �က်ု� 
အာသောသိးစတုွသ်ောဖာပ်ြ�ထားားသိည်� ်၃၁ စာ��က်န်ိုာိ�း အာနိုစိခ်ဲ့���်အာစရီင်ခ်ဲ့စံာ တွစသ်ောစာင်က််ု� ထား�တွသ်ောဝါးခဲ့့�သိည်။် 

ဤအာနိုစိခ်ဲ့���်အာစအီာရင်ခ်ဲ့စံာသိည် ် သော�� ၂၀၂၁ � ိ ဇနီန်ီဝါးးရီ ၂၀၂၂ အာတွာင်း် ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်� ိ က်ရင်န်ီီ
ပြ�ည်န်ီယ်ရ်ှိိ ုအာရ�်သိားပြ�ည်သ်ိ�ူ�ားအာသော�် ထား�်သော�ာင်း်က်��း�ာနီခ်ဲ့့�သောသိာ အာစ��ု�က်အ်ာပြ�ံ��ု�က် ်ရက်စ်က််
ယ်�တွ�်ာသိည်� ်ရာဇဝါးတွ�်�ု�ား၏ သိက်သ်ောသိအာသောထားာက်အ်ာထားား��ားက်ု� သောဖာပ်ြ�ထားားသိည်။် ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်
သိည် ်အာရ�်သိားပြ�ည်သ်ိ�ူ�ားက်ု� သိတွပ်ြဖတွပ်ြခဲ့င်း်၊ ပြ�ည်န်ီယ်၏် သောပြ�ာက်�်�ားစာာသောသိာ�ဦူးးသောရက်ု� အာဓ�မ
သောနီရ�်စာနီ �ခ်ဲ့ာာသောစပြခဲ့င်း်၊ �သူိားဒီု�င်း်က်ာအာပြဖစ ်အာသိံ�းပြ��ပြခဲ့င်း်၊ (ခဲ့ရစယ််ာနီဘ်ာ�ရားရှိိခုဲ့ု�းသောက်�ာင်း်နိုငိ်� ် ပြ�ည်သ်ိူ �
အာု�းအာ�်ုအာ�းအာဝါးင်)် စစသ်ောရးနိုငိ်� ်�သိက်ဆ်ိုု�င်သ်ိည်� ်အာရာ��ားအာား ဖ�က်စ်းီပြခဲ့င်း်နိုငိ်� ်အာပြခဲ့ားသောသိာ ဆိုု�းရာား

အနှာာစ်�်ျူ�် (Summary)

၂၀၂၁ နိုု�ဝါးင်ဘ်ာာ ၉ ရက်၊် ရှိ�်ိးပြ�ည်န်ီယ်သ်ောတွာင်�ု်�င်း် 
ဖယ်ခ်ဲ့ံ�မြို့�ု��နီယ်ရ်ှိိ ုသောခဲ့းင်အ်ာရုာာအာနီား ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်

��ား ရှိိရုာအာရ�်သို� � က်ရင်န်ီစီစသ်ိားတွစဦ်းး� ိ
သောသိနီတွပ်ြဖင်� ်ခဲ့�ုနီရ်ာယ်စ်ဉ်။ ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်သိည် ်

အာရ�်သိားပြ�ည်သ်ိ�ူ�ားအာသော�်တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်ခ်ဲ့့�မြို့�ီး  
က်�ာ့�က်�သိ�ဂ္ဂဂဒီ�က်ခသိည်�်�ားဆိုု�င်ရ်ာ သောအာဂ္ဂ�င်စ်၏ီ 

အာဆိုု�အာရ ၂၀၂၁ သောဖသောဖာဝ်ါးးရီ��စိ၍ က်ရင်န်ီီ
ပြ�ည်န်ီယ်န်ိုငိ်� ်ရှိ�်ိးပြ�ည်သ်ောတွာင်�ု်�င်း်ရှိို 

သောတွာ�်နိီသ်ောရးအာင်အ်ာားစ���ားနိုငိ်� ်ပြဖစ�်ာားခဲ့့�သောသိာ
စစ�်ာ့��ားသိည် ်�ဦူးးသောရ ၁၄၈၀၀၀ သောက်�ာက််ု� 

သောနီရ�်စာနီ �ခ်ဲ့ာာသောစခဲ့့�သိည်။်  
©Mauk Kham Wah, November 2021�



9မြ�န်�်ာနိုု�င်င််၊ံ ကရင်န််(ီကယားာ�)မြ�ည်န််ယားရ်ှိိ ုမြ�စ်ပ်ေါ်�်ဆဲ ဲစ်စ်ရ်ာဇဝတ်�်�ု�ာ� 

သိည်� ် �ူ �အာခဲ့ာင်�အ်ာသောရးနိုငိ်� ် �သူိားခဲ့�င်း်စာနီာသောထားာက်ထ်ားား� ု ဆိုု�င်ရ်ာ ခဲ့��ုးသောဖာက်�်�ု�ားက်ု� ပြ�����်ခဲ့့�
�းသိည်။် ၂၀၂၁ ဒီဇီင်ဘ်ာာနိုငိ်� ် ၂၀၂၂ ဇနီန်ီဝါးးရီတွာင် ် အာာဏာာသိ�်ုး အာစု�းရသိည် ် ပြ�ည်န်ီည်ရ်ှိိ ု ပြ�ည်သ်ိ�ူ�ား
အာသော�် တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်�်�ု�ားက်ု� ပြ�င်း်ပြ�င်း်ထားနီထ်ားနီပ်ြ�����်ပြခဲ့င်း်၊ အာ��ု�းသိ�ီး၊ အာ��ု�းသိား၊ က်သော�းသိငူ်ယ်�်�ား
က်ု� အာစ��ု�က်အ်ာပြ�ံ��ု�က်သ်ိတွပ်ြဖတွပ်ြခဲ့င်း်၊ အာရ�်သိားပြ�ည်သ်ိသူောနီထားု�င်ရ်ာသောနီရာ��ားက်ု� ဗံုံး�းကြဲက်ပ့ြခဲ့င်း်နိုငိ်� ်
ပြ�ည်သ်ိကူ်ု��စ�်တိွထ်ားားက်ာ �က်န်ီက်က်ြဲက်းီ၊ ရုုူ��ီးနိုငိ်� ် သော�သောကြံက်ာင်း်တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်�်�ု�ားက်ု� အာသိံ�းပြ�� 
တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်ခ်ဲ့့�ကြံက်�းသိည်။် 

က်�ာ့�က်��သိ�ဂ္ဂဂဒီ�က်ခသိည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာ သောအာဂ္ဂ�င်စ်သီိည် ် ၂၀၂၂ ဇနီန်ီဝါးးရီ ၃၁ အာထား ု က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ်တ်ွာင် ်
သောနီရ�်စာနီ �ပ်ြ�ည်သ်ိသူော�းင်း် ၉၁၉၀၀ ရှိိုမြို့�ီး အာ�်ုနီးီခဲ့�င်း် ရှိ�်ိးပြ�ည်န်ီယ်သ်ောတွာင်�ု်�င်း်တွာင် ် ၅၆၂၀၀ ရှိိသုိည်ဟ်ု� 
�တိွတ်ွ�်းတွင်ခ်ဲ့့�သောသိာ�်ည်း် က်ရင်န်ီအီာရ�်ဖက်အ်ာဖာ့�အာစည်း်က်ာနီယ််က်တ်ွစခ်ဲ့�� ိ အာာဏာာသိ�်ုး�ပုြဖစစ်ဉ်
�စိ၍ ပြ�ည်န်ီယ်ရ်ှိိ ုခဲ့နီ ��်နိီး်�ဦူးးသောရ ၃၀၀,၀၀၀ ၏ ��ားပြ�ား�သိောသိာ ��ာဏာပြဖစသ်ိည်� ်သောနီရ�်စာနီ �ပ်ြ�ည်သ်ိူ
သော�းင်း် ၁၇၀,၀၀၀ သောက်�ာ ်ရှိိသုိည်ဟ်ု� �တိွတ်ွ�်းတွင်ခ်ဲ့့�သိည်။် 

ဤအာနိုစိခ်ဲ့���် အာစအီာရင်ခ်ဲ့စံာသိည် ်၃၁ သောယ်ာက်သ်ောသိာ ��က်ပ်ြ�င်သ်ိက်သ်ောသိ၊ အာသိက်သ်ောဘား� ိ�ာတွသ်ောပြ�ာက် ်
�ာသိ�ူ�ားနိုငိ်� ်သောနီရ�်စာနီ �ဒ်ီ �က်ခသိည်�်�ား၊ ဘာာသိာသောရးသောခဲ့းင်း်သောဆိုာင်�်�ား၊ �သူိားခဲ့�င်း် စာနီာသောထားာက်ထ်ားား
သောရးနိုငိ်� ် အာရ�်ဖက်အ်ာဖာ့�အာစည်း်အာစည်း် ���်သိား��ား၊ အာစ��ု�က်အ်ာပြ�ံ��ု�က် ် သိတွပ်ြဖတွခ်ဲ့ခံဲ့့�ရသိည်� ်
အာသော�ာင်း်��ားက်ု� ခဲ့ာစ့တုွစ်စသ်ောဆိုးခဲ့့�သိည်� ်ဆိုရာဝါးနီတ်ွစဦ်းးနိုငိ်� ်တွု�င်း်ရင်း်သိား �က်န်ီက်က််ု�င်အ်ာဖာ့�ဝါးင်�်�ား
အာ�းအာဝါးင် ်က်ရင်န်ီ ီပြ�ည်န်ီယ်ရ်ှိိအုာပြခဲ့ားပြ�ည်သ်ိ�ူ�ား၏ ထားာက်ဆ်ိုု�ခဲ့�က်က််ု� အာသိံ�းပြ��တွင်ပ်ြ�ထားား�းသိည်။် 

အာရ�်သိားပြ�ည်သ်ိအူာသော�် က်���ာနီသ်ိည်�ပ်ြ�စ�်�ု�ားသိည် ် က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ်ရ်ှိိ ု ပြ�နီ�်ာ�အာာဏာာသိ�်ုး
စစတ်ွ�်နိုငိ်� ် တွု�င်း်ရင်း်သိားစစတ်ွ�်��ား၊ (အာာဏာာသိ�်ုး�သုောနီာက်�ု်�င်း် �ု�ုက်ု�ယ်က််ု�က်ာက်ာယ်ရ်နီန်ိုငိ်� ်
စစအ်ာ��်ခဲ့���်သောရးက်ု� အာာခဲ့ရံနီ ်ဖာ့�စည်း်ခဲ့့�သိည်�)် ပြ�ည်သ်ိူ �က်ာက်ာယ်သ်ောရးတွ�် PDFs ��ားကြံက်ားရှိိ ု�ဋိ�ုက်ခ��ား
နိုငိ်� ် ဆိုက်စ်�်အာသောပြခဲ့အာသောနီ��ားတွာင် ် ပြဖစ�်ာား��က်ရ်ှိိုမြို့�ီး က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ်ရ်ှိိ ု ပြဖစ�်ာားဆို ့ စစရ်ာဇဝါးတွ�်ု
��ား၏ သိက်သ်ောသိအာသောထားာက်အ်ာထားား��ားက်ု� သောဆိုာင်က်ြံက်ဉ်း��က်ရ်ှိိ�ုးသိည်။် 

က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ်န်ိုငိ်� ်ရှိ�်ိးပြ�ည်န်ီယ် ်နီယ်စ်�် �ု�းမြို့ဗ့ုံးမြို့�ု��တွာင် ်PDF စစသ်ိည်�်�ားနိုငိ်� ်ပြဖစ�်ာားခဲ့့�သောသိာ စစ�်ာ့��ား
အာကြံက်ား အာပြဖစအ်ာ��က်တ်ွစခ်ဲ့�တွာင် ်ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်သိည် ်၁၈ နိုစိအ်ာရာယ်�်ငူ်ယ်တ်ွစဦ်းး၊ ၎င်း်၏ ဦးးသော�းနိုငိ်� ်
အာပြခဲ့ား နိုစိဦ်းးက်ု� �သူိားဒီု�င်း်က်ာအာပြဖစ ်အာသိံ�းပြ��ခဲ့့�သိည်။် 

“သိတူွု� � သောသိနီတွသ်ောတွာက်ု� က်ွနီသ်ောတွာတ်ွု� � ��ခဲ့ံ�းသော�်တွင်တ်ွယ်၊် မြို့�ီးရင် ် က်ွနီသ်ောတွာတ်ွု� �သောနီာက်က််သောနီမြို့�ီး PDF 
သောတွာက်ု� ��်ိး�စတ်ွယ်”် ဟု� �ံ�ပြခဲ့�ံသောရးအာရ အာ�ည်�်သောဖာ�်ု�သိတူွစဦ်းးက် Fortify Rights က်ု� သောပြ�ာကြံက်ား
ခဲ့့��းသိည်။် “က်ွနီသ်ောတွာတ်ွု� �က်ု� တွ�တွခ်ဲ့�ည်ထ်ားားမြို့�ီးသောတွာ� ��က်စ်သုောတွာက်ု��ည်း် စည်း်ထားားတွယ်။် က်ွနီသ်ောတွာ်
တွု� �က်ု� နီည်း်သော�းင်း်စံ�နိုငိ်� ်နိုိ�်ုစက်ခ်ဲ့့�ကြံက်တွယ်။် သိတူွု� �က် က်ု�ယ်သ်ောတွာက်ု� က်နီတ်ွယ်၊် သောခဲ့းင်း်က်ု� သောသိနီတွဒ်ီင်န်ီ့ � 
ထား�တွယ်၊် စသိပြဖင်�သ်ော�း�” ဟု� ၎င်း်က် ဆိုု�သိည်။် 

၎င်း်တွု� �အာနီက် ်� ူ၃ ဦးး�ာိ သောနီာက်ဆ်ိုံ�းတွာင် ်�ာတွသ်ောပြ�ာက်န်ိုု�င်ခ်ဲ့့�သိည်။် စတွ�တွထ သောပြ�ာက် ်ဖ�်းခဲ့���်ခဲ့ရံသိ၏ူ 
သောနီရာနိုငိ်� ်အာသောပြခဲ့အာသောနီက်ု� Fortify Rights � ိအာတွည်�်ပြ��နိုု�င်ခ်ဲ့့��း။ 



မြ�န်�်ာနိုု�င်င််၊ံ ကရင်န််(ီကယားာ�)မြ�ည်န််ယားရ်ှိိ ုမြ�စ်ပ်ေါ်�်ဆဲ ဲစ်စ်ရ်ာဇဝတ်�်�ု�ာ� 10

�းဝါးင်�်တွသ်ိက်သ်ောသိာ အာဖာ့�အာစည်း်��ား၏ ဝုါးသောသိသိ၊ �ဋိ�ုက်ခပြ�င်း်ထားနီ�်နုိုငိ်� ်�က်န်ီက်က််ု�င်�်ဋိ�ုက်ခတွာင် ်
�းဝါးင်သ်ိည်�အ်ာဖာ့�အာစည်း်��ား ဖာ့�စည်း်� ု အာသောနီအာထားားတွု� �သောကြံက်ာင်� ် စစဥ်�သောဒီဟု၍ူ�ည်း် သိကုြံက်သောသိာ 
နိုု�င်င််တံွက်ာ �သူိားခဲ့�င်း်စာနီာသောထားာက်သ်ောရးဥ�သောဒီသိည် ် က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ် ် အာသောပြခဲ့အာသောနီနိုငိ်� ် အာ�်စ�်
သိက်ဆ်ိုု�င်�်�က်ရ်ှိိ�ုးသိည်။် စစဥ်�သောဒီက်ု� �က်န်ီက်က််ု�င် ် �ဋိ�ုက်ခအာား ထားနုီး်ညှ်သုော�း�ည်� ် အာသောပြခဲ့ခဲ့စံည်း် 

��ဉ်း��ားက်ု� ပြ�ဌာာနီး်ထားားသောသိာ ဂ္ဂ�နီဗီုံးာက်ာနီသ်ောဗုံးးရှိငိ်း်ပြဖင်� ် အာဓုက် သိတွ�်တိွသ်ိည်။် ဤအာစရီင်ခ်ဲ့စံာတွာင် ်
�တိွတ်ွ�်းတွင်ထ်ားားသိည်� ် ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်၏ �သူိတွ�်၊ု အာဓ�မ သောနီရ�်စာနီ �သ်ောစ�နုိုငိ်� ်အာပြခဲ့ားသောသိာ ပြ�ည်သ်ိူ �
အာသော�်တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်�်�ု�ာသိည် ်နိုု�င်င််တံွက်ာ �သူိားခဲ့�င်း် စာနီာသောထားာက်သ်ောရးနိုငိ်� ်�ူ �အာခဲ့ာင်�အ်ာသောရး ဥ�သောဒီ��ား
က်ု� ပြ�င်း်ထားနီစ်ာာ ခဲ့��ုးသောဖာက်ထ်ားားသိည်� ်သိက်သ်ောသိ��ားပြဖစမ်ြို့�ီး စစရ်ာဇဝါးတွ�်အုာထား ုသောပြ�ာက်န်ိုု�င်သ်ိည်။်

ဤအာနိုစိခ်ဲ့���်အာစရီင်ခ်ဲ့စံာ�း �တိွတ်ွ�်း��ားနိုငိ်� ် ဆိုက်စ်�်သောသိာ အာပြခဲ့ားသောသိာ နိုု�င်င််တံွက်ာ�သူိားခဲ့�င်း် 
စာနီာသောထားာက်ထ်ားားသောရးဥ�သောဒီက်ု� ပြ�င်း်ပြ�င်း်ထားနီထ်ားနီ ် ခဲ့��ုးသောဖာက်ထ်ားား��ု�ား�ာိ သောအာာက်�်းတွု� ��းဝါးင််
�းသိည်။် 

• အာရ�်သိားပြ�ည်သ်ိ�ူထူား�အာသော�် ရည်ရ်ာယ်ခ်ဲ့�က်ရ်ှိိရုှိိတုွု�က်ခ်ဲ့ု�က်ရ်နီ ် ညွနှီက်ြံက်ားပြခဲ့င်း် (သို� �) စစသ်ောရး
နိုငိ်� ်တွု�က်ရု်ူ�က်�်�တွသ်ိက်သ်ိ�ူ�ားက်ု� တွစဦ်းးခဲ့�င်း်အာ�ု�က် ်တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်ပ်ြခဲ့င်း်

• ဘာာသိာသောရးနိုငိ်� ် �တွသ်ိက်သ်ိည်� ် အာသောဆိုာက်အ်ာဦးး��ားက်ု� ရည်ရ်ာယ်ခ်ဲ့�က်ရ်ှိိရုှိိတုွု�က်ခ်ဲ့ု�က်ရ်နီ ် 
ညွနှီက်ြံက်ားပြခဲ့င်း် 

• တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်ခ်ဲ့သံောနီရခဲ့�ုနီအ်ာတွာင်း် မြို့�ု�� (သို� �) သောနီရာက်ု� ��ယ်က်ဖ်�က်စ်းီပြခဲ့င်း်

• အာရ�်သိား�ံ�ပြခဲ့�ံသောရးနိုငိ်� ်�တွသ်ိက်�် ု�ရှိိဘုာ ့(သို� �) အာသောရးကြဲက်းီသောသိာ စစသ်ောရးအာသောကြံက်ာင်း်ပြ�ခဲ့�က််
��ား �ရှိိဘုာ ့အာရ�်သိားပြ�ည်သ်ိ�ူထူား�အာား သောနီရ�်စာနီ �သ်ောစရနီ ်အာ�ုနီ �သ်ော�းပြခဲ့င်း် 

ဗုုံး��ခ်ဲ့���်�းူကြဲက်းီ�င်း်သောအာာင်�်ုငု်န်ိုငိ်� ်၎င်း်၏ စစတ်ွ�်��ားက် “အာကြံက်�်းဖက်�်�ား”က်ု� တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်သ်ောနီပြခဲ့င်း်ဟု� 
ဆိုု�သိည်။် အာ�နိီ�်ာိ ၎င်း်၏ စစတ်ွ�်��ားက် ပြ�ည်သ်ိ�ူထူား�အာသော�် အာဆိုု��း���်ရ�်��ားနိုငိ်� ် အာပြခဲ့ားသောသိာ 
ရက်စ်က်ယ််�တွ�်ာသိည်� ်ရာဇဝါးတွ�်�ု�ားစာာက်ု� အာသောရးယ်ပူြခဲ့င်း်�ခဲ့ရံဘာ ့���်သောဆိုာင်သ်ောနီပြခဲ့င်း်ပြဖစသ်ိည်။် 

အာာဏာာသိ�်ုးမြို့�ီးခဲ့�ုနီ�်စိ၍ က်�ာ့�က်��သိ�ဂ္ဂဂ�ံ�ပြခဲ့�ံသောရးသောက်ာင်စ်သီိည် ် ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််နံိုငိ်� ် �တွသ်ိက်၍် 
“သိတွင်း်ထား�တွပ်ြ�နီခ်ဲ့�က်”် ၅ ရ�်နိုငိ်� ် နိုု�င်င််တံွာင်း်အာသောပြခဲ့အာသောနီနိုငိ်��်တွသ်ိက်၍် (က်�ာ့�က်��သိ�ဂ္ဂဂ�ံ�ပြခဲ့�ံသောရး
သောက်ာင်စ်)ီ ဥက်က ဌာ၏ ထား�တွပ်ြ�နီခ်ဲ့�က် ်“Presidential Statement” တွစရ်�်က်ု� - ၂၀၂၁ �တွ�် ၁၀ ရက်သ်ောနီ �
တွာင် ်- စု�းရု�်သောကြံက်ာင်း် ထား�်တွ��့သ့ောဖာပ်ြ���က် ်ထား�တွပ်ြ�နီခ်ဲ့့��းသိည်။် သို� �သောသိာ ်အာဆိုု��း အာဖာ့�အာသောနီပြဖင်� ်
အာသောရးယ်သူောဆိုာင်ရ်ာက်ရ်နီ ်��က်က််ာက်သ်ောနီဆိုပ့ြဖစသ်ိည်။် 

�ံ�ပြခဲ့�ံသောရးသောက်ာင်စ်၏ီ အာဓုက်တွာဝါးနီ�်ာိ နိုု�င်င််တံွက်ာမြို့င်�်ုးခဲ့��်သောရးနိုငိ်� ် �ံ�ပြခဲ့�ံသောရးက်ု� ထားနုီး်သိ�်ုးရနီ ်
ပြဖစသ်ိည်။် က်�ာ့က်��သိ�ဂ္ဂဂသောကြံက်ည်ာစာတွ�်း အာခဲ့နီး် ၇ အာရ �ံ�ပြခဲ့သံောရးသောက်ာင်စ်တီွာင် ်“မြို့င်�်ုးခဲ့��်သောရးက်ု� 
မြို့ခဲ့�်ုးသောပြခဲ့ာက်�်ာ�၊ု မြို့င်�်ုးခဲ့��်းသောရး ��က်ပ်ြ�ားသောစ�နုိုငိ်� ်ရနီ�်ု�သိည်��်��်ရ�်” ��ားက်ု� တွံ� �ပြ�နီသ်ိည်�အ်ာသောနီပြဖင်� ်
အာသောရးယ်သူောဆိုာင်ရ်ာက်န်ိုု�င်သ်ိည်� ် အာာဏာာရှိိသုိည်။်  သောက်ာင်စ်သီိည် ် စစအ်ာာဏာာသိ�်ုး��ု�ား၊ �သူိားခဲ့�င်း်
စာနီာသောထားာက်ထ်ားားသိည်� ် အာသောရးသော�်အာသောပြခဲ့အာသောနီ��ား၊ နီယ်စ်�်ပြဖတွသ်ောက်�ာဒ်ီ�က်ခသိည် ် အာက်��်အာတွည်း်
��ားက်ု� နိုု�င်င််တံွက်ာမြို့င်�်ုးခဲ့��်းသောရးအာား တွရားဝါးင်မ်ြို့ခဲ့�်ုးသောပြခဲ့ာက်�်�ု�ားအာပြဖစ ်အာသိအုာ�တိွပ်ြ��မြို့�ီးပြဖစသ်ိည်။် 



11မြ�န်�်ာနိုု�င်င််၊ံ ကရင်န််(ီကယားာ�)မြ�ည်န််ယားရ်ှိိ ုမြ�စ်ပ်ေါ်�်ဆဲ ဲစ်စ်ရ်ာဇဝတ်�်�ု�ာ� 

“မြို့င်�်ုခဲ့��်းသောရးက်ု� မြို့ခဲ့�်ုးသောပြခဲ့ာက်�်”ုဟုသူောသိာ သိသောဘာာတွရားတွာင် ်အာရ�်သိားပြ�ည်သ်ိ�ူထူား�က်ု� ပြ�င်း်ထားနီစ်ာာ
ဖုနိုိ�်ုခဲ့���်ခဲ့�ယ်ပ်ြခဲ့င်း်နိုငိ်� ်အာစ��ု�က်အ်ာပြ�ံ��ု�က်ရ်က်စ်က် ်ယ်�တွ�်ာ��ု�ားက်ု� က်��း�ာနီသ်ိတူွု� �အာား တွာဝါးနီခ်ဲ့ံ
သောစရနီ�်�က်က််ာက်ပ်ြခဲ့င်း်တွု� ��ည်း် �းဝါးင်�်းသိည်။် 

ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်သိည် ်ရခဲ့ု�င်ပ်ြ�ည်န်ီယ်ရ်ှိိ ု ရုူ�ဟုင်ဂ်္ဂ�ာ�ဆူို�င်�်�ားအာသော�် အာသောရးယ်ပူြခဲ့င်း်�ခဲ့ရံဘာ ့က်��း�ာနီခ်ဲ့့�
သိည်� ် ��ူ�ု�းတွ�နီး်သိတွပ်ြဖတွ�်အုာပြ�င် ် အာတွတုွက််ာ���ား၌ ခဲ့�င်း်၊ က်ခဲ့�င်၊် က်ရင်၊် ရှိ�်ိး၊ �ာနီန်ိုငိ်� ် ရခဲ့ု�င် ် 
(အာာရက်နီ)် ပြ�ည်န်ီယ်�်�ားရှိိ ုပြ�ည်သ်ိ�ူထူား�အာ�းအာဝါးင် ်တွပြခဲ့ားတွု�င်း်ရင်း်သိား��ူ�ု�း��ားအာသော�်တွာင်�်ည်း် 
�သူိား��ု�းနိုာယ်စ်�အာသော�်က်��း�ာနီသ်ိည်� ် ရာဇဝါးတွ�်နုိုငိ်� ် စစရ်ာဇဝါးတွ�်�ု�ားက်ု� အာသောရးယ်ပူြခဲ့င်း်�ခဲ့ရံဘာ ့
က်��း�ာနီခ်ဲ့့�ပြခဲ့င်း်အာားပြဖင်� ် နိုု�င်င််တံွက်ာ မြို့င်�်ုးခဲ့��်းသောရးနိုငိ်� ် �ံ�ပြခဲ့�ံသောရးက်ု� နိုစိရ်ှိညိ်�်��ားစာာ မြို့ခဲ့�်ုးသောပြခဲ့ာက််
��က်ရ်ှိိ�ုးသိည်။်

က်�ာ့�က်��သိ�ဂ္ဂဂ�ံ�ပြခဲ့�ံသောရးသောက်ာင်စ်အီာသောနီပြဖင်� ် ပြ�နီ�်ာအာာဏာာသိ�်ုးစစအ်ာ��်စ�အာား �က်န်ီက်န်ိုငိ်� ်
 နိုစိ�်�်းသိာား နီည်း်�ည်ာ (Dual Use Technology) သောရာင်း်ခဲ့��ကု်ု�တွားပြ�စရ်နီ ် က်�ာ့��က်န်ီက််
က်�နီသ်ိာယ်ခ်ဲ့ာင်� ် တွားပြ�စ�ု်နီ �အ်ာား ခဲ့��တိွသ်ိည်� ် သောပြဖရှိငိ်း်ခဲ့�က်တ်ွစရ်�်က်ု� ပြ�ဌာာနီး်သိင်�သ်ော�သိည်။် ထားု� �အာပြ�င် ်
၎င်း်အာသောနီပြဖင်� ် ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််၏ံ အာသောပြခဲ့အာသောနီက်ု� အာပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာ ရာဇဝါးတွခ်ဲ့ံ�ရံူ�း (ICC) သို� � �ှသ့ောပြ�ာင်း်
သော�းမြို့�ီး ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်� ိသောင်ာသောကြံက်းရရှိိသုောနီပြခဲ့င်း် အာထားးူသိပြဖင်� ်တွစခ်ဲ့�တွည်း်နိုငိ်� ်အာကြဲက်းီ�ားဆိုံ�းသောသိာ ဝါးင်သ်ောင်ာ
အာရင်း်အာပြ�စပ်ြဖစသ်ိည်� ် သိဘာာဝါးဓာတွသ်ောင်ာ�သောရာင်း်ခဲ့�ပြခဲ့င်း်� ိ ဝါးင်သ်ောင်ာရရှိိသုောနီ�ကု်ု� တွားပြ�စရ်နီ ် ထား�်သော�ာင်း်
အာသောရးယ်�ုူတွဆ်ိုု� ���ု�ားက်ု� ခဲ့��တိွသ်ိင်�သ်ိည်။်

က်�ာ့�က်��သိ�ဂ္ဂဂအာဖာ့�ဝါးင်န်ိုု�င်င််�ံ�ား အာထားးူသိပြဖင်� ်ပြ�နီ�်ာ �းဝါးင်သ်ောသိာ အာသောရှိိ�သောတွာင်အ်ာာရှိနိိုု�င်င််�ံ�ားအာသိင်း် 
(ASEAN)� ိ နိုု�င်င််�ံ�ားအာသောနီပြဖင်� ် �ံ�ပြခဲ့�ံသောရးသောက်ာင်စ်၏ီ ဆိုံ�းပြဖတွခ်ဲ့�က်က််ု� သောစာင်��်သောနီသိင်�သ်ော�။ အာစု�းရ
အာား�ံ�းသိည် ်အာာဏာာသိ�်ုး စစအ်ာ��်စ�အာား �ည်သ်ိည်�န်ီည်း်နိုငိ်��်ဆိုု� တွရားဝါးင်သ်ောစပြခဲ့င်း်က်ု� သောရှိာိင်ရ်ှိာိးမြို့�ီး 
အာထားးူသိပြဖင်� ် ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်နိုငိ်� ် ၎င်း်၏အာသော�းင်း်အာ�းတွု� �အာား တွု�က်ရု်ူ�က်ပ်ြဖစသ်ောစ၊ သိာယ်ဝု်ါး�က်မ်ြို့�ီးပြဖစသ်ောစ 
သောထားာက်�ံ်�က်ညူ်ရီာ သောရာက်သ်ိည်� ် စ�ီာားသောရး အာက်�ု�းစးီ�ာား��ားက်ု� သောရှိာိင်ရ်ှိာိးသိင်�သ်ော�သိည်။် ���်င်နီး်
အာား�ံ�း�ာိ�ည်း် ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်နိုငိ်� ် ခဲ့�ုတွဆ်ိုက်�်းူသော�းင်း်ပြခဲ့င်း် (သို� �) �ုတွဖ်က်အ်ာပြဖစတ်ွာ�့��်ပြခဲ့င်း်��ားက်ု� 
သောရှိာိင်က်ြံက်ဉ်သိင်�မ်ြို့�ီး က်��သိ�ဂ္ဂဂအာဖာ့�ဝါးင်န်ိုု�င်င်် ံ အာား�ံ�းသိည် ် အာာဏာာသိ�်ုးစစအ်ာ��်စ�အာား �က်န်ီက််
သောရာင်း်ခဲ့��ကု်ု� တွားပြ�စသ်ိင်�သ်ိည်။် 

သောဖသောဖာဝ်ါးးရီ� ၁ ရက် ်အာာဏာာသိ�်ုး� ုတွစန်ိုစိပ်ြ�ည်�တ်ွာင် ်ထား�တွပ်ြ�နီသ်ောသိာ �းူတွာထ့ား�တွပ်ြ�နီခ်ဲ့�က် ်တွစခ်ဲ့�တွာင် ်
ဥသောရာ�သိ�ဂ္ဂဂနိုငိ်� ်က်သောနီဒီး၊ သောနီာသ်ောဝါးး၊ UK နိုငိ်� ်အာသော�ရုက်နီပ်ြ�ည်သ်ောထားာင်စ်� အာ�းအာဝါးင် ်UN အာဖာ့�ဝါးင်န်ိုု�င်င်် ံ၉ 
ခဲ့�၏ နိုု�င်င််ပံြခဲ့ားသောရး ဝါးနီက်ြဲက်းီ��ားက် ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််ရံှိိ ု�ူ �အာခဲ့ာင်�အ်ာသောရးခဲ့��ုးသောဖာက်�် ုက်��း�ာနီသ်ိ�ူ�ားက်ု� ၎င်း်
တွု� �၏ ရာဇဝါးတွ�်�ု�ားအာတွာက် ် တွာဝါးနီခ်ဲ့သံောစရနီန်ိုငိ်� ် နိုု�င်င််�ံ�ားအာသောနီပြဖင်��်ည်း် “�က်န်ီက်၊် �စစည်း်
က်ရုုယ်ာ၊ နိုစိ�်�်းသိာား က်ရုုယ်ာတွနီဆ်ိုာ��ာနိုငိ်� ် နီည်း်�ည်ာအာက်အူာည်”ီ ��ားက်ု� အာာဏာာသိ�်ုးစစ်
အာ��်စ�အာား သောရာင်း်ခဲ့��ကု်ု� ရ�်တွနီ �ရ်နီ ်နိုု�င်င််တံွက်ာ အာသို�င်း်အာဝုါး�င်း်အာား တွု�က်တ်ွာနီး်ခဲ့့��းသိည်။် 

အာာဆိုယီ်အံာဖာ့�ဝါးင်န်ိုု�င်င််�ံ�ား�ာိ ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်အာား အာဓုက် �က်န်ီက်သ်ော�းသိာင်း်တွင်�ု်� �သိည်� ် နိုု�င်င််�ံ�ား 
�ဟု�တွသ်ော�။ သို� �ရာတွာင် ်အာာဆိုယီ်သံိည် ်ပြ�နီ�်ာအာာဏာာသိ�်ုးစစတ်ွ�်၏ ပြ�ည်သ်ိူ �အာသော�် တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်�်အုာမြို့�ီး 
�တွည်မ်ြို့င်�်ုသောသိာ သောနီာက်ဆ်ိုက်တ်ွာက့်ု� က်ု�င်တ်ွာယ်သ်ောပြဖရှိငိ်း်ရနီ ် က်�နီသ်ောနီသောသိးသိည်။် အာာဆိုယီ်အံာစု�းရ��ား
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အာသောနီပြဖင်� ် ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်အာား �ည်သ်ိည်��်က်န်ီက် ်(သို� �) နိုစိ�်�်းသိာားနီည်း်�ည်ာသောရာင်း်ခဲ့���ု�ု�းက်ု��ဆိုု� 
တွားဆိုးီရနီ ်က်�ာ့��က်န်ီက်က််�နီသ်ိာယ်ခ်ဲ့ာင်� ်တွားပြ�စ�ု်နီ �အ်ာား သောထားာက်ခ်ဲ့သံောကြံက်ာင်း် UN �ံ�ပြခဲ့�ံသောရးသောက်ာင်စ်ီ
သို� � �က်င််င်း် အာခဲ့�က်ပ်ြ�သောဆိုာင်ရ်ာက်သ်ိင်�သ်ိည်။် 

က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ်အ်ာ�းအာဝါးင် ် ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််၏ံ အာသောရှိိ�ဖက်အ်ာပြခဲ့�်းသိည် ်ထားု�င်း်နိုု�င်င််နံိုငိ်� ်ခဲ့နီ ��်နိီး်သောပြခဲ့�ု�င်သ်ော�းင်း် 
၁၅၀၀ ခဲ့နီ � ်နီယ်န်ီ�ုုတွခ်ဲ့�င်း် ထားစု�်��က်ရ်ှိိ�ုးသိည်။် အာာဆိုယီ်နံိုငိ်� ်UN အာဖာ့�ဝါးင်န်ိုု�င်င််�ံ�ားသိည် ်ထားု�င်း်အာစု�းရ
အာား ဒီ�က်ခသိည်�်�ားက်ု� သောရာ းထား�တွမ်ြို့�ီး အာက်ာအာက်ာယ်သ်ော�းအာ�်ရနီန်ိုငိ်� ်ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််ရံှိိ ုအာက်အူာည်�ီု�အာ�်သောနီ
သောသိာ ပြ�ည်သ်ိ�ူ�ား��ားက်ု� နီယ်စ်�်ပြဖတွသ်ောက်�ာ ် အာက်အူာည်�ီ�ား ခဲ့ာင်�ပ်ြ��သော�းရနီ ် အာားသော�းတွု�က်တ်ွာနီး်သိင်�်
သိည်။် ၎င်း်နီည်း်တွ ူအာနုိုိယု်၊ တွရူ�တွန်ိုငိ်� ်ဘာဂ္ဂဂ�ားသောဒီ�ရှိိအ်ာစု�း��ား�ာိ�ည်း် ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််အံာတွာင်း် အာက်အူာည် ီ
�ု�အာ�်သောနီသောသိာ ပြ�ည်သ်ိ�ူ�ားအာတွာက် ် နီယ်စ်�်ပြဖတွသ်ောက်�ာ ် အာက်အူာည်�ီ�ားက်ု� ခဲ့ာင်�ပ်ြ��သိင်�သ်ော�သိည်။် 
�သူိားခဲ့�င်း်စာနီာသောထားာက်ထ်ားားသိည်� ် အာ�ရူှိငိ်�်�ားနိုငိ်� ် အာ�ရူှိငိ်အ်ာစု�းရ��ားအာသောနီပြဖင်��်ည်း် နီယ်စ်�်
ပြဖတွသ်ောက်�ာက််ညူ်ကီ်ယ်ဆ်ိုယ်သ်ောရး���်င်နီး်စဉ်��ားနိုငိ်� ် က်ရင်န်ီအီာရ�်ဖက် ် ��ူအုာဖာ့�အာစည်း်နိုငိ်� ် ရ�်ရာာ
အာသောပြခဲ့ပြ��အာဖာ့�အာစည်း်��ားက်ု� ခဲ့�က်ခ်ဲ့�င်း်�က်င််င်း် အာားသော�းသောထားာက်ခ်ဲ့သံိင်�သ်ိည်။် 

သောနီာက်ဆ်ိုံ�းအာသောနီပြဖင်� ်UN နိုငိ်� ်အာာဆိုယီ်�အာဖာ့�ဝါးင်န်ိုု�င်င််�ံ�ားသိည် ် ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််ရံှိိ ု သောရာ းသောက်ာက်ခ်ဲ့�ံတှွသ်ောတွာ်
အာ�တွ�်�ားနိုငိ်� ်တွပြခဲ့ား��ဂ္ဂဂ�ု��်�ားပြဖင်� ်၂၀၂၁ ဧမြို့�ီ�တွာင်ဖ်ာ့�စည်း်ခဲ့့�မြို့�ီး ပြ�နီ�်ာပြ�ည်သ်ိ�ူထူား�၏ သောထားာက်ခ်ဲ့�ံု
က်ု� က်�ယ်က််�ယ်ပ်ြ�နီ �ပ်ြ�နီ � ် ရရှိိထုားားသိည်� ် ပြ�ည်သ်ိဦူးးသောဆိုာင်သ်ောသိာ အာ��ု�းသိားည်ညီွာတွသ်ောရးအာစု�းရ (NUG)
နိုငိ်� ် အာသောပြဖရှိာိ သောပြဖရှိငိ်း်ပြခဲ့င်း်��ားအာသော�် ခဲ့�ုတွဆ်ိုက် ် သောဆိုာင်ရ်ာက်၍် အာက်အူာည်�ီစစည်း်��ားသောထားာက်�ံ်�က်ာ 
ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််တံွာင် ်ပြဖစသ်ော�်��က်ရ်ှိိသုောသိာ ရက်စ်က်ယ််�တွ�်ာသိည်� ်ရာဇဝါးတွ�်�ု�ားက်ု� အာဆိုံ�းသိတွ၊် က်�သိရနီ ်
တွည်ဆ်ိုအ့ာပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာ တွာဝါးနီယ််�ူယု်နိုတရား��ားက်ု� အာားသော�းသောထားာက်ခ်ဲ့သံိင်�သ်ိည်။် 
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ေည်း�်လူမ်ျ� (Methodology)
Fortify Rights ၏ အာနိုစိခ်ဲ့���်အာစရီင်ခ်ဲ့စံာသိည် ်ဆိုက်�်က်ပ်ြဖစသ်ော�်ဆို ့�ူ �အာခဲ့ာင်�အ်ာသောရးခဲ့��ုးသောဖာက်�်�ု�ား
နိုငိ်� ် �တွသ်ိက်၍် ဥဿုံံ�စံ�စ�်းစစသ်ောဆိုး��ုဟု�တွသ်ောသိးသိည်� ် က်နီဦးး�တိွတ်ွ�်းတွင်ပ်ြခဲ့င်း်ပြဖစသ်ိည်။်  
ဤအာနိုစိခ်ဲ့���်အာစရီင်ခ်ဲ့စံာအာတွာက် ် Fortify Rights သိည် ် ၂၀၂၁ သော��နိုငိ်� ် ၂၀၂၂ ဇနီန်ီဝါးးရီ�အာကြံက်ား 
က်ရင်န်ီ ီပြ�ည်န်ီယ်ရ်ှိိ ုအာ��ု�းသိ�ီး ၁၂ ဦးး အာ��ု�းသိား ၁၉ ဦးးအာ�းအာဝါးင် ်��က်ပ်ြ�င်သ်ိက်သ်ောသိ ၃၁ ဦးး၊ အာသိက််
သောဘား� ိ �ာတွသ်ောပြ�ာက်�်ာသိ�ူ�ားနိုငိ်� ် အာပြခဲ့ားသိ�ူ�ားက်ု��ည်း် အာင်တ်ွာဗုံး��းသော�းပြ�နီး်ခဲ့့��းသိည်။် 
Fortify Rights အာသောနီနိုငိ်� ် ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််အံာသောပြခဲ့အာသောနီအာား သောက်ာင်း်စာာသိရုှိိနုီား�ည်သ်ိည်� ် ထားု�င်း်နိုု�င်င််ံ
အာသောပြခဲ့စု�က် ် နိုု�င်င််တံွက်ာအာက်အူာည်သီော�းသောရး���်သိားတွစဦ်းးက်ု��ည်း် သောတွာ�ဆိုံ�သော�းပြ�နီး်ခဲ့့��းသိည်။် 
အာင်တ်ွာဗုံး��း သောပြဖကြံက်ားခဲ့့�သိ�ူ�ား�ာိ သောနီရ�်စာနီ �ဒ်ီ �က်ခသိည်�်�ား၊ ဘာာသိာသောရးသောခဲ့းင်း်သောဆိုာင်�်�ား၊ �သူိားခဲ့�င်း်
စာနီာသောထားာက်ထ်ားားသောရး ���်သိား��ား၊ NGO နိုငိ်� ်အာရ�်ဖက်အ်ာဖာ့�အာစည်း် ���်သိား��ား၊ သောဆိုးဆိုရာဝါးနီ်
တွစဦ်းးနိုငိ်� ် ပြ�ည်သ်ိူ �က်ာက်ာယ်သ်ောရးတွ�် (PDF) အာ�းအာဝါးင် ်တွု�င်း်ရင်း်သိား�က်န်ီက်က််ု�င်အ်ာဖာ့�ဝါးင်တ်ွု� � �းဝါးင််
�းသိည်။် Fortify Rights သိည် ် က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ် ် သောပြ�ပြ�င်တ်ွာင် ် ���်ရှိာိးသောနီသိည်� ် �သူိားခဲ့�င်း်စာနီာ
သောထားာက်ထ်ားားသောရး သောအာဂ္ဂ�င်စ်�ီ�ား၏ ရံူ�းတွာင်း်ဖု�င်�်�ားနိုငိ်� ် သိက်သ်ောသိခဲ့ ံ စာရာတွစ်ာတွ�်း��ားက်ု� ပြ�နီ�်ည််
ဆိုနီး်စစခ်ဲ့့�မြို့�ီး တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်�်�ု�ား၊ �သူိတွ�်�ု�ားနိုငိ်� ်အာစ��ု�က်အ်ာပြ�ံ��ု�က်သ်ိတွပ်ြဖတွ�် ုအာမြို့�ီး ဓာတွ�ံ်�နိုငိ်� ်
ဗီုံးဒီယီ်ု� သိက်သ်ောသိ��ားက်ု��ည်း် ဆိုနီး်စစခ်ဲ့့��းသိည်။် 

Fortify Rights သိည် ်အာင်တ်ွာဗုံး��းအာ��ားစ�က်ု� ဗုံး�ာဘာာသိာပြဖင်� ်သောဆိုာင်ရ်ာက်ခ်ဲ့့�သိည်။် ဤအာစအီာရင်ခ်ဲ့စံာ
အာတွာက် ်အာင်တ်ွာဗုံး��းသောပြဖဆိုု�သိ ူ�ည်သ်ိတူွစဦ်းးတွစသ်ောယ်ာက်�် ိသော�်ာသ်ောကြံက်း (အာခဲ့သောကြံက်းသောင်ာ)ယ်ခူဲ့့�ပြခဲ့င်း်�ရှိို
�း။ Fortify Rights သိည် ်သောပြဖဆိုု�သိအူာား�ံ�းအာား အာင်တ်ွာဗုံး��းရည်ရ်ာယ်ခ်ဲ့�က်၊် စတုွ�်ု��က်ရ်သောဆိုာင်ရ်ာက််
�နုိုငိ်� ် �်သောဝါးခဲ့့�သိည်� ် သိတွင်း်အာခဲ့�က်အ်ာ�က်�်�ားအာား �ည်သ်ို� �အာသိံ�းပြ���ည်ပ်ြဖစသ်ောကြံက်ာင်း်က်ု� 
အာသောကြံက်ာင်း်ကြံက်ားခဲ့့��းသိည်။် အာင်တ်ွာဗုံး��းသောပြဖဆိုု�ခဲ့့�သိအူာား�ံ�းသိည် ်သောဝါး�်ခဲ့့�သိည်� ်သိတွင်း်အာခဲ့�က်အ်ာ�က််
��ားက်ု� အာသိံ�းပြ���ည်� ် အာသောနီအာထားားအာသော�် သိသောဘာာတွသူောကြံက်ာင်း်သောပြ�ာကြံက်ားခဲ့့�သိည်။် အာာဏာာသိ�်ုး
အာစု�းရ၏ တွံ� �ပြ�နီရ်နီ�်ု�နိုု�င်�်�ု�ားက်ု� သောရှိာိင်ရ်ှိာိးရနီ ် Fortify Rights � ိ အာစရီင်ခ်ဲ့စံာ၌�းရှိိသုောသိာ 
�ာတွသ်ောပြ�ာက်သ်ိ�ူ�ား၊ ��က်ပ်ြ�င်သ်ိက်သ်ောသိ��ားနိုငိ်� ် အာပြခဲ့ားသောသိာသိ�ူ�ား၏ နီာ�ည်�်�ားက်ု� ထား�်ုခဲ့�နီထ်ားား
�းသိည်။် စာ��က်န်ိုာိသောအာာက်သ်ောပြခဲ့�း ရှိငိ်း်�င်း်ခဲ့�က်၌် သိပီြခဲ့ား အာင်တ်ွာဗုံး��း��ားအာပြဖစ�်တိွယ််သူိည်� ်
�က်�်တိွ�်�ားသိည် ်အာင်တ်ွာဗုံး��းသောပြဖဆိုု�ခဲ့့�သိ�ူ�ား၏ �က်�်တိွ ်အာစစက််ု� က်ု�ယ်စ်ား�ပြ��သော�။ 
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I� လူူအ်�ံင်း်အ်သေရ��ျိူ�သေဖုံး�က်မု်ျမျျ��
လူ�ူတိမု်ျနှာာင်း် ်စ်စ်သ်ေရ�နှာာင်း် ်မျ�က်ဆ်ိုိ�င်း�်ည်းက််ိ� �စ်မ်ျာတိထ်ား��တိိ�က်�ိ်�က်မု်ျ

Fortify Rights သိည် ်၂၀၂၁ သော��နိုငိ်� ် ၂၀၂၂ ဇနီန်ီဝါးးရီ�ကြံက်ား က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ်တ်ွာင် ် ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်� ိ
အာနီည်း်ဆိုံ�း အာရ�်သိား ၆၁ သောယ်ာက်က််ု� သိတွပ်ြဖတွခ်ဲ့့�သိည်� ်�သူိတွ�်�ု�ားအာား �တိွတ်ွ�်းတွင်ခ်ဲ့့��းသိည်။် 

ဥ��ာ၊ ၂၀၂၂ ဇနီန်ီဝါးးရီ� ၁၇ သောနီ �တွာင် ်ပြ�နီ�်ာ�သော�တွ�်� ိဖရူူဆိုု�မြို့�ု��နီယ်ရ်ှိိ ုရီးခဲ့းီဘာရူာာနီား � ူ၈၀ ခဲ့နီ �ခ်ဲ့ု��ံ�
သောသိာ ယ်ာယ်ဒီီ�က်ခသိည်စ်ခဲ့နီး်အာားတွု�က်ခ်ဲ့ု�က်ခ်ဲ့့�ရာ �ုနီး်က်သော�းင်ယ် ်၂ ဦးးအာ�းအာဝါးင် ်အာနီည်း်ဆိုံ�း� ူ၃ ဦးး
သောသိဆိုံ�းခဲ့့�သိည်။်1 

Site သောနီရာနိုငိ်� ် နီးီစ�်ရာ စခဲ့နီး်��ားရှိိ ု ဒီ�က်ခသိည်�်�ားက်ု� က်ညူ်ခီဲ့့�သိည်� ် က်ရင်န်ီ�ီသူိားခဲ့�င်း်စာနီာ
သောထားာက်ထ်ားားသောရး ���်သိားတွစဦ်းးက် ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်၏ ဟုယ်�်သီောက်ာ�်တွာနိုငိ်� ် ဒီရူ�နီး်��ားသိည် ်
တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်�်�ုတွု�င်ခ်ဲ့င် ် ၃ ရက်အ်ာ�ု�ခဲ့နီ �က််တွည်း်က် အာဆိုု��းသောနီရာတွစဝု်ါး�က်တ်ွာင် ် ��ံသိနီး်သောနီခဲ့့�သိည်ဟ်ု�
ဆိုု�သိည်။်2 ဇနီန်ီဝါးးရီ� ၁၇ ရက်သ်ောနီ � �နီက် ်၁ နီာရီခဲ့နီ �၌် ၎င်း်က် တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်�်ပုြဖစ�်ာားရာ အာနီးီတွဝါးု�က်တ်ွာင် ်
ဗံုံး�းသော�းက်က််ာသ့ိ�ံ�ားကြံက်ားခဲ့့�ရမြို့�ီး နီာရီအာနီည်း်င်ယ်ခ်ဲ့နီ �အ်ာကြံက်ာတွာင် ် ၎င်း်�ာိ �သူောသိအာသော�ာင်း်��ားက်ု� ရှိာိ
သောတွာ� ခဲ့့�သိည်� ် �အူာ��်နိုငိ်�အ်ာတွ ူ ရှိိသုောနီခဲ့့�သိည်။်3 ၎င်း်က် Fortify Rights အာားသောအာာက်�်းအာတွု�င်း်သောပြ�ာဆိုု�ခဲ့့�
သိည်။် 

က်ွနီသ်ောတွာတ်ွု� � �နီက် ်၄ နီာရီသော�ာက် ်စခဲ့နီး်က်ု��ာတွ့�အာခဲ့း ပြ��သောတွာဆိုု�င်း်မြို့�ီးဘာာ� ိသိသ့ိက့်ာက့်ာ ့�
ပြ�င်ရ်ဘားူ။ Camp (စခဲ့နီး်) �ာိ�ည်း် တွစသ်ောယ်ာက်�် ိ�ရှိိုကြံက်ဘားူ။ စစခဲ့�င်း် က်ွနီသ်ောတွာသ်ောတွာ��ု�က််
တွာက် ဦးးအာနီဒ်ီရီးယ်ား �ု� �သောခဲ့်တွ့� အာသိက် ်၅၀ အာရာယ် ်�တူွစသ်ောယ်ာက်။် သိကူ် သောသိသောနီမြို့�ီ။ မြို့�ီး
သောတွာ� ခဲ့နိုာာက်ု�ယ် ်အာစတုွစ်တုွအ်ာ�ု�င်း်�ု�င်း်ပြဖစသ်ိာားတွ့� ၁၅ နိုစိအ်ာရာယ် ်�သောခဲ့�ာစ�ဆိုု�တွ့� သောက်ာင်�်သော�း 
တွစသ်ောယ်ာက်။် သောနီာက်က််သော�း�သော�း တွစသ်ောယ်ာက် ် ၁၂ နိုစိအ်ာရာယ် ် �ခဲ့ု�င်ဆ်ိုု�သိ�ူး။ သိ�ူည်း် 
က်ု�ယ်ခ်ဲ့နိုာာအာစတုွစ်တုွအ်ာ�ာှ�ာှပြဖစမ်ြို့�ီး သောသိသောနီတွာ။4

Fortify Rights သိည် ် ဗံုံး�းသော�းက်က််ာ�့သုောကြံက်ာင်� ် ပြဖစသ်ော�် ခဲ့့�သောသိာ သောပြ�ပြ�င်သ်ော�်� ိ ခဲ့�ု�င်�ခ်ဲ့ာက်က်ြဲက်းီ��ားနိုငိ်� ်
��က်စ်းီခဲ့့�သိည်� ် ခဲ့ု�က်ု�းရာသောနီရာ��ားနိုငိ်� ် သောသိဆိုံ�းသိ ူ ၃ ဦးး၏ အာသော�ာင်း်�း ဓာတွ�ံ်���ားက်ု� ရယ် ူ စစီစခ်ဲ့့�
�းသိည်။်5 ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်သိည် ်နိုု�င်င််အံာတွာင်း် (အာသိက်ဝ်ါးင် ်active ပြဖစသ်ောသိာ) သော�တွ�်က်ု��ု�င်ဆ်ိုု�င်သ်ိည်� ်

တွစခ်ဲ့�တွည်း်သောသိာ စစတ်ွ�်ပြဖစသ်ိည်။်6

1 ၂၀၂၂ ဇနီန်ီဝါးးရီ ၂၆၊ ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််၊ံ က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ် ်Fortify Rights � ိD�C နိုငိ်� ်အာင်တ်ွာဗုံး��း

2 Ibid

3 Ibid

4 Ibid

5 Ibid� ဓာတွ�ံ်���ားက်ု� Fortify Rights � ိ�တိွတ်ွ�်းတွင်သ်ိ�်ုးဆိုည်း်ထားား�းသိည်။်

6 ၂၀၂၀ တွာင် ်ဝါးပြ�ည်သ်ောသိားစည်း်ည်ညီွာတွသ်ောရးတွ�်�သောတွာသ်ိည် ်သောဟု�သီောက်ာ�်တွာ ဝါးယ်ယ််နူိုု�င်ခ်ဲ့့�သောသိာ �ထား�ဆိုံ�းသောသိာ ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််ံ
ရှိိ ု �ထား�ဆိုံ�းသောသိာ တွု�င်း်ရင်း်သိား �က်န်ီက်က််ု�င်အ်ာဖာ့� ပြဖစ�်ာခဲ့့�သောကြံက်ာင်း် သိတွင်း်ရင်း်ပြ�စ�်�ားအာရသိရုှိိရုသိည်။် ကြံက်ည်�ရ်နီ ် - 
မြို့င်�်ုးမြို့င်�်ုး၊ “ပြ�နီ�်ာ� ဝါးတွ�်�သောတွာ ်သောဟု�သီောက်ာ�်တွာ �ု�င်ဆ်ိုု�င်သ်ောကြံက်ာင်း် အာတွည်ပ်ြ��” သောဖသောဖာဝ်ါးးရီ ၂၆၊ ၂၀၂၀ The Irrawaddy, 
https://www�irrawaddy�com/news/burma/myanmars-wa-army-confirms-helicopter�html� 

https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmars-wa-army-confirms-helicopter.html


15မြ�န်�်ာနိုု�င်င််၊ံ ကရင်န််(ီကယားာ�)မြ�ည်န််ယားရ်ှိိ ုမြ�စ်ပ်ေါ်�်ဆဲ ဲစ်စ်ရ်ာဇဝတ်�်�ု�ာ� 

အာသိက် ် ၂၆ အာရာယ် ် သောနီာက်ထ်ား�် �သူိားခဲ့�င်း်စာနီာသောထားာက်ထ်ားားသောရး���်သိား တွစဦ်းးပြဖစသ်ိ ူ “တွု�း”� ိ 
ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်သိည် ် ဇနီန်ီဝါးးရီ ၇ ရက်သ်ောနီ �တွာင် ် က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ်၏် မြို့�ု��သောတွာ ် �ာ�ုင်သ်ောက်ာရ်ှိိ ု �ု�င်း်�ံ�း
ရ�်က်ာက်အ်ာား တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်ရ်ာ အာနီည်း်ဆိုံ�း ၆ ဦးးသောသိဆိုံ�းမြို့�ီး သောဒီသိခဲ့ ံ၁၀၀၀ ခဲ့နီ �အ်ာား အာဓ�မသောနီရ�်စာနီခ်ဲ့ာာသောစ
သောကြံက်ာင်း် Fortify Rights အာား သောပြ�ာကြံက်ားခဲ့့�သိည်။်7 သိသူိည် ်သောနီရ�်စာနီ �ခ်ဲ့ာာစဉ် ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်� ိ�စသ်ိတွ်
ခဲ့့�သိည်ဆ်ိုု�သောသိာ အာရ�်သိား ၃ သောယ်ာက် ် (အာ��ု�းသိား ၂ ဦးး၊ အာ��ု�းသိ�ီး ၁ ဦးး)၏ အာသော�ာင်း်��ားက်ု� 
သောက်ာက်ယ််ကူ်ာ က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ်ရ်ှိိ ု သောဆိုးရံူ�တွစခ်ဲ့�သို� � �ု� �သောဆိုာင်ခ်ဲ့့�သိည်။်8 ၎င်း်က် သောအာာက်�်းအာတွု�င်း်
ဆိုု�သိည်။် 

“၇ ရက်သ်ောနီ �တွု�က်�်ာ့က် ပြ�င်း်ထားနီတ်ွယ်ဗ်ုံး�။ က်ွနီသ်ောတွာတ်ွု� �က် ၇ ရက်သ်ောနီ � �နီက်သ်ောစာသောစာ �သူောတွာက်ု� 
�ု�င်း်�ံ�းက် ထားာက်ခ်ဲ့ာာဖု� �သောပြ�ာတွယ်။် အာ��ားစ�က် ထားာက်ခ်ဲ့ာာကြံက်တွယ်။် …� က်ွနီသ်ောတွာ ် ရထားား��်း
သောဘား�ာိ အာသော�ာင်း် ၃ သော�ာင်း် သောတွာ� ခဲ့့�တွယ်။် သိတူွု� �အာား�ံ�းက် အာသိက် ်၅၀ အာထားက်ပ်ြဖစ�်ယ်။် 
တွစသ်ောယ်ာက်က်် ရင်ဖ်က်�်ာိ က်�ည်တ်ွစခ်ဲ့�က်တ်ွည်း်နီ့ � သောသိသိာားမြို့�ီးသောတွာ� ရထားား��်းနီား သိူ �    
ဆိုု�င်က််ယ်သ်ောဘား�ာိ �သ့ောနီတွာ။ ဒီ�တွယု် တွစသ်ောယ်ာက်က်် အာ�်ုတွစအ်ာ�်ုသောရှိိ� �ာိ �သ့ောနီတွာ။ ကြံက်ည်�်
ရတွာ သိ�ူက် ပြခဲ့ပံြ�င်ထ်ားာက် ် ��်းသော�်ာက်ရ်င်း်က် အာ�စခ်ဲ့ရံတွာထားင်တ်ွယ်။် တွတွယု်  
တွစသ်ောယ်ာက်က််�ည်း် ရထားား��်းသောဘား�ာိ �သ့ောနီတွာ�့။ သိူ �ဦးးသောနိုာိက်က်် �ာင်�ထ်ားာက်မ်ြို့�ီး သောနီရာအာနိုိံ � 
ပြ�နီ �က်ြဲက်သ့ောနီတွာ။ စစသ်ိားသောတွာက် အာပြဖ�အာ�့ �ခဲ့ာပ့ြခဲ့ား�့ �တူွု�င်း်က်ု� သော�်ာက်�်စခ်ဲ့့��ံ��့”9

�ာ�ုင်သ်ောက်ာ်မြို့�ု��သောနီာက်ထ်ား�် အာပြဖစအ်ာ��က်တ်ွစခ်ဲ့�တွာင် ် ပြ�နီ�်ာ�အာာဏာာသိ�်ုးစစတ်ွ�်��ားသိည် ် ဇနီန်ီဝါးးရီ  

7 ၂၀၂၂ ဇနီန်ီဝါးးရီ ၁၈၊ ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််၊ံ က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ် ်Fortify Rights � ိC�J နိုငိ်� ်အာင်တ်ွာဗုံး��း

8 Ibid

9 Ibid

က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ်၊် ဒီသီော�ာဆိုု�မြို့�ု��နီယ်ရ်ှိို 
သောင်ာသောတွာင်ဆ်ိုည်န်ီားတွာင် ်က်ရင်န်ီီ

စစသ်ိားတွစဦ်းး� ိက်�ဆိုံ�းသိာားသောသိာ 
သောတွာ�်နိီသ်ောရး ရ့သောဘာာတ်ွစဦ်းး၏ 
အာသော�ာင်း်သောဘားတွာင် ်နီာသောရးနိုငိ်� ်

�တွသ်ိက်သ်ိည်� ်ဘာာသိာ အာယ်ဓူသော��
အာရ ဖသောယ်ာင်း်တွု�င် ်ထားာနီး်ညှ်သုောနီ�ံ�။ 
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၇ ရက် ်�နီက်သ်ောစာသောစာတွာင် ်အာရ�်သိားအာ�ုတ်ွစအ်ာ�်ုအာား �က်န်ီက်က်ြဲက်းီပြဖင်� ်�စခ်ဲ့တွခ်ဲ့့�က်ာ က်သော�းတွစ်
သောယ်ာက်အ်ာ�း အာဝါးင်�ု်သိားစ�ဝါးင် ်၃ သောယ်ာက်က််ု� သောသိဆိုံ�းသောစခဲ့့�မြို့�ီး အာပြခဲ့ားတွစသ်ောယ်ာက်က််ု� ဒီဏာရ်ာရသောစခဲ့့�
သိည်။် “တွု�း”သိည် ် ဤတွု�က်ခ်ဲ့ု�က်�်�ု ိ သောသိဆိုံ�းသိ၏ူ အာသော�ာင်း်��ာက်ု�သိယ်ယ််ရူာ၌�ည်း် က်ညူ်ခီဲ့့�မြို့�ီး 
Fortify Rights က်ု�သောပြ�ာသိည်�်ာိ 

“အာ�်ု�ာိ �က်န်ီက်က်ြဲက်းီက်�တွာသောကြံက်ာင်� ် �ုသိားစ�တွစစ်� ထားခုဲ့ု�က်ခ်ဲ့့�တွယ်။် [အာဖု�း]၊ အာသောဖနီ့ � သိရ့ူ � ၁၂ နိုစိ်
အာရာယ်က််သော�းက် �ာ့ခဲ့�င်း်မြို့�ီးဆိုံ�းတွယ်။် အာသော�က် စု�းရု�်ရတွ့�အာသောပြခဲ့အာသောနီ�ာိ ရှိိသုောနီတွယ်။် ဒီးက် သိ�ူရ့ �သောပြခဲ့
သောတွာက်က််ု� ပြဖတွသ်ောတွာက်�်စရ်�ယ်� ်အာသောပြခဲ့အာသောနီ�း။ က်ွနီသ်ောတွာတ်ွု� � သိ�ူက်ု� �ံ�ပြခဲ့�ံတွ့� သောနီရာ တွစခ်ဲ့�က်ု� �ု� �
ထားား�းတွယ်”်။10

Fortify Rights � ိစ�သောဆိုာင်း်ထားားသိည်� ်သိက်သ်ောသိခဲ့ထံားာက်ဆ်ိုု�ခဲ့�က်�်�ားနိုငိ်� ်သိက်သ်ောသိအာသောထားာက်ထ်ားား��ား
အာရ ဒီဇီင်ဘ်ာာ ၂၄၊ ၂၀၂၁ တွာင် ်ပြ�နီ�်ာ�အာာဏာာသိ�်ုး စစတ်ွ�်��ားသိည် ်က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ် ်ဖရူူဆိုု�မြို့�ု��နီယ်ရ်ှိို 
�ု�ဆိုု�ရာားအာနီးီတွာင် ်က်သော�းတွစသ်ောယ်ာက်န်ိုငိ်� ်Save the Children � ိ�သူိားခဲ့�င်း်စာနီာသောထားာက်ထ်ားားသောရး
���်င်နီး်��ားက်ု� ���်က်ု�င်သ်ောနီသိ ူ၂ ဦးးအာ�းအာဝါးင် ်အာရ�်သိားပြ�ည်သ်ိသူော�းင်း် အာနီည်း်ဆိုံ�း ၄၀ ခဲ့နီ �က််ု��ည်း် 
အာစ��ု�က်အ်ာပြ�ံ��ု�က် ်သိတွပ်ြဖတွခ်ဲ့့�သိည်။် Fortify Rights သိည် ်ဒီဇီင်ဘ်ာာ ၂၅၊ ခဲ့ရစ�်တွသ်ောနီ �တွာင် ်သောသိဆိုံ�း
အာသော�ာင်း်��ားက်ု�သောတွာ� ရှိိခုဲ့့�သောသိာ က်ရင်န်ီစီစသ်ိား တွစဦ်းးနိုငိ်� ်အာဆိုု��းအာပြဖစအ်ာ��က်�် ိရယ်သူိယ်သ်ောဆိုာင်ခ်ဲ့့�
သိည်� ်ရူ��်အာသော�ာင်း်��ားက်ု� ခဲ့ာစ့တုွစ်စသ်ောဆိုးခဲ့့�သောသိာ ဆိုရာဝါးနီတ်ွစသ်ောယ်ာက်တ်ွု� �ဆို�ီ ိထားာက်ဆ်ိုု�ခဲ့�က်�်�ားက်ု�
�ည်း် စ�သောဆိုာင်း်ထားား�းသိည်။်11 ��က်ပ်ြ�င်သ်ိက်သ်ောသိ��ားနိုငိ်� ် အာစ��ု�က်အ်ာပြ�ံ��ု�က် ် သိတွပ်ြဖတွ�်အုာမြို့�ီး 
Fortify Rights � ိစစီစခ်ဲ့့�သိည်� ်ဗီုံးဒီယီ်ု�အာသောထားာက်အ်ာထားား��ားက် ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်� ိအာဆိုု��းခဲ့ရံသိ�ူ�ူ�ား
အာား သိတွပ်ြဖတွ၊် �ီးရုုူ� ခဲ့့�သောကြံက်ာင်း် သောဖာပ်ြ���က်ရ်ှိိ�ုးသိည်။်12 က်�ာ့က်��သိ�ဂ္ဂဂ၊ ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င်် ံအာ��ု�းသိား
ည်ညီွာတွသ်ောရးအာစု�းရ (NUG)နိုငိ်� ် �ီဒီယီ်ာ��ားက် ဤအာစ��ု�က် ် သိတွပ်ြဖတွ�်နုိုငိ်� ် �တွသ်ိက်၍် အာပြခဲ့ား
အာသောသိးစတုွအ်ာခဲ့�က်အ်ာ�က်�်�ားက်ု� အာစအီာရင်ခ်ဲ့မံြို့�ီးပြဖစ�်းသိည်။်13

10 Ibid

11 ၂၀၂၂ ဇနီန်ီဝါးးရီ ၁၄၊ ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််၊ံ က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ် ်Fortify Right နိုငိ်� ်C�H�, တွု� � အာင်တ်ွာဗုံး��း။ ၂၀၂၂ ဇနီန်ီဝါးးရီ ၃၁၊ ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််၊ံ 
က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ်၊် Fortify Rights နိုငိ်� ်D�E တွု� � အာင်တ်ွာဗုံး��း

12 Ibid� ဗီုံးဒီယီ်ု�အာသောထားာက်အ်ာထားား��ားက်ု� Fortify Rights � ိသိ�်ုးဆိုည်း်ထားား�းသိည်။်

13 ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််အံာ��ု�းသိားည်ညီွာတွသ်ောရးအာစု�းရ (NUG)၊ ဇနီန်ီဝါးးရီ ၃၊ ၂၀၂၂၊ ၁၀၁နိုစိသ်ောပြ�ာက်န်ိုစိ�်တွ�်ည်န်ိုငိ်� ် �တွသ်ိက်သ်ောသိာ 
အာ��ု�းသိားသောအာာင်�်ာ့ စက်ားဝုါး�င်း်၊ https://www�facebook�com/NUGmyanmar/videos/710520296597349; 
UNICEF, “UNICEF Condemns Reported Killing of at Least 35 People, Including Four Children and Two 
Humanitarian Workers in Kayah State, Myanmar,” press release, December 28, 2021, https://www�unicef�
org/press-releases/unicef-condemns-reported-killing-least-35-people-including-four-children-and-two; 
“As Details of Christmas Eve Massacre Emerge, Calls for Justice Grow,” Myanmar Now, January 24, 2022, 
https://myanmar-now�org/en/news/as-details-of-christmas-eve-massacre-emerge-calls-for-justice-grow

https://www.facebook.com/NUGmyanmar/videos/710520296597349
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-condemns-reported-killing-least-35-people-including-four-children-and-two
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-condemns-reported-killing-least-35-people-including-four-children-and-two
https://myanmar-now.org/en/news/as-details-of-christmas-eve-massacre-emerge-calls-for-justice-grow


17မြ�န်�်ာနိုု�င်င််၊ံ ကရင်န််(ီကယားာ�)မြ�ည်န််ယားရ်ှိိ ုမြ�စ်ပ်ေါ်�်ဆဲ ဲစ်စ်ရ်ာဇဝတ်�်�ု�ာ� 

က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ်၊် ဖရူူးဆိုု� �မြို့�ု��နီယ်၊် �ု�ဆိုု�ရာာအာနီား KNDF စစတ်ွ�်��ားက် ရုူ�က်က််းူခဲ့့�သိည်� ်ခဲ့ရစစ်�တွအ်ာကြဲက်�ုသောနီ � 
အာစ��ု�က်အ်ာပြ�ံ��ု�က် ်�သူိတွ�်�ု ိ�ီးသော�ာင်တ်ွးူပြခဲ့စသ်ောနီသောသိာ က်ု�ယ်ခ်ဲ့နိုာာအာကြွက်င်း်အာက်�နီန်ိုငိ်� ်�ီသော�ာင်ခ်ဲ့ထံားားရသောသိာ ယ်ာဉ်��ား�းရှိို
သိည်� ်�က်က််ု�င်ဖ်�နီး်ဗီုံးဒီယီ်ု� screenshots ��ား © Karenni National Defense Force, December 2021�

နီဒီ ီ(အာ�ည်သ်ောပြ�ာင်း်)သိည် ်က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ်ရ်ှိိ ုပြ�ည်သ်ိူ �က်ာက်ာယ်သ်ောရးတွ�်��ားနီည်း်တွ ူက်ရင်န်ီအီာ��ု�းသိား 
တွု�းတွက်သ်ောရး�းတွ၏ီ �က်န်ီက်က််ု�င်အ်ာဖာ့� ပြဖင်� ် ဖာ့�စည်း်ထားားသောသိာ က်ရင်န်ီတီွု�င်း်ရင်း်သိား က်ာက်ာယ်သ်ောရး
တွ�်�သောတွာ ်(KNDF)� ိအာသိက် ်၂၆ အာရာယ်ရ်ှိိ ုအာဖာ့�ဝါးင် ်တွစဦ်းးပြဖစသ်ိည်။်14 သိသူိည် ်ဒီဇီင်ဘ်ာာ� ၂၅ ရက််
သောနီ ��နီက်၊် �ု�ဆိုု�အာစ��ု�က်အ်ာပြ�ံ��ု�က် ်သိတွပ်ြဖတွ�်၏ု အာသော�ာင်း်��ားက်ု�ရှိာိသောတွာ� ခဲ့့�သောသိာ �ထား�ဆိုံ�းအာ��်စ�
တွာင် ်�းဝါးင်�်းသိည်။်15 သိ ူFortify Rights က်ု�သောပြ�ာသိည်�်ာိ “(အာသော�ာင်း်သောတွာက်ု�) က်ွနီသ်ောတွာ်ပြ�င်�်ု�က်ရ်
တွ့�အာခဲ့း က်ု�ယ်��်�က်စ်ကု်ု�သောတွာင် ် က်ု�ယ်�်ယ်ံ�နိုု�င်ဘ်ားူ။ သိတူွု� ရက်ရ်က်စ်က်စ်က် ် အာသိက်ခ်ဲ့ခံဲ့့�ရတွာဗုံး�။ 
အာသော�ာင်း်သောတွာက် အာရ�်းပြ�င်�်သောက်ာင်း်သောအာာင် ် ပြဖစသ်ောနီတွာ။ တွခဲ့�ု��ဆိုု�ရင် ် ဘာယ်သ်ိဘူာယ်ဝ်ါးး�နိီး်သောတွာင် ် 
�သိနုိုု�င်သ်ောတွာ�ဘားူ။ �က်၊် သောပြခဲ့၊ ဘာာ� ိ�ရှိိုသောတွာ�တွာ”။16

သိကူ် ဒီဇီင်ဘ်ာာ ၂၄ ည်သောနီ�ု�င်း်တွာင် ်အာဆိုု��းသောနီရာသို� � ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်��ား သောရာက်ရ်ှိိ�ုာခဲ့့��ံ�နိုငိ်� ်သော�းက်က််ာသ့ိံ
နိုငိ်� ် သောသိနီတွသ်ိ�ံ�ားကြံက်ားခဲ့့�ရ�ံ�က်ု��ည်း် Fortify Rights အာား သောပြ�ာကြံက်ားခဲ့့��းသိည်။်17 ခဲ့ရစစ်�တွသ်ောနီ � 
�နီက်တ်ွာင် ်သိနူိုငိ်� ်အာပြခဲ့ား KNDF အာဖာ့�ဝါးင်�်�ားက် အာဆိုု��းသောနီ �ရာသို� � သောရာက်�်ာခဲ့့�မြို့�ီး �ီးသော�ာင်ခ်ဲ့ထံားားရ
သိည်� ် ယ်ာဉ်��ားနိုငိ်� ် အာနီည်း်ဆိုံ�းအာသော�ာင်း် ၁၈ ခဲ့�၏ တွးူပြခဲ့စသ်ောနီသောသိာ ရူ��်အာကြွက်င်း်အာက်�နီ�်�ားက်ု� 
�တိွတ်ွ�်းရုူ�က်ယ််ခူဲ့့��းသိည်။်18 ဤအာစ��ု�က်အ်ာပြ�ံ��ု�က်သ်ိတွပ်ြဖတွ�်အုာမြို့�ီး �တိွတ်ွ�်းရုူ�က်က််းူထားားခဲ့�က််
��ားက်ု� ရယ်၊ူ စစီစခ်ဲ့့��းသိည်။်19 တွခဲ့�ု��အာသော�ာင်း်��ား၏ �က်�်�ားက်ု� ခဲ့�ည်ထ်ားားခဲ့့�ဟုနီရ်ှိိုမြို့�ီး သောတွာသ်ောတွာ်
��ား��ား�ာိ �တိွ�်ရနိုု�င်သ်ော�ာက်သ်ောအာာင်အ်ာထား ု�ီးရုုူ�ခဲ့ထံားားရ�းသိည်။် 

14 ၂၀၂၂ ဇနီန်ီဝါးးရီ ၁၄၊ ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််၊ံ က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ် ်Fortify Right နိုငိ်� ်C�H�, တွု� � အာင်တ်ွာဗုံး��း။

15 Ibid

16 Ibid

17 Ibid 

18 Ibid

19 ၂၀၂၂ ဇနီန်ီဝါးးရီ ၁၄၊ ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််၊ံ က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ် ်Fortify Right နိုငိ်� ်C�H�, တွု� � အာင်တ်ွာဗုံး��း။ �တိွတ်ွ�်းရုူ�က်က််းူထားားခဲ့�က်�်�ား
က်ု� Fortify Rights � ိ�တိွတ်ွ�်းတွင် ်သိ�်ုးဆိုည်း်ထားား�းသိည်။်



မြ�န်�်ာနိုု�င်င််၊ံ ကရင်န််(ီကယားာ�)မြ�ည်န််ယားရ်ှိိ ုမြ�စ်ပ်ေါ်�်ဆဲ ဲစ်စ်ရ်ာဇဝတ်�်�ု�ာ� 18

ဇနီန်ီဝါးးရီ� ၄ ရက်သ်ောနီ �တွာင် ် က်ရင်န်ီတီွ�်�သောတွာန်ိုငိ်� ် KNDF စစသ်ိား��ားသိည် ် �ု�ဆိုု�ရှိိ ု ခဲ့ရစစ်�တွ်
အာကြဲက်�ုသောနီ � �အူာစ��ု�က်အ်ာပြ�ံ��ု�က် ် သိတွပ်ြဖတွခ်ဲ့ခံဲ့့�သိည်� ် သောနီရာနိုငိ်� ် သော� ၅၀၀ အာက်ာာတွာင် ် �နူိုစိ်
သောယ်ာက်၏် အာသော�ာင်း်က်ု� သောတွာ� ရှိိခုဲ့့�သိည်ဟ်ု�ဆိုု�သိည်။် အာသော�ာင်�်�ားက်ု� သိယ်ယ််ရူာတွာင်က််ညူ်ခီဲ့့�သောသိာ 
KNDF စစသ်ိား တွစသ်ောယ်ာက်�် ိFortify Rights က်ု� သောအာာက်�်းအာတွု�င်း် သောပြ�ာကြံက်ားခဲ့့�သိည်။် 

က်ွနီသ်ောတွာတ်ွု� � အာသော�ာင်း်သောတွာက်ု�သောတွာတွ့�အာခဲ့း အာသော�ာင်း်��က်န်ိုာိသောတွာက် ဆိုု�းဆိုု�းရာားရာား���်�ာသောနီ
တွာက်ု� သောတွာ�ရတွယ်။် ��က်န်ိုာိသောတွာက်သော�်သောနီသောတွာ� အာ့���က်န်ိုာိတွစခ်ဲ့��ံ�း သော�ာက်သ်ောတွာ တွက်သ်ောနီ
သောတွာ�တွာ�့။ အာ့��ာိက် သောသိနီတွဒ်ီဏာရ်ာ သိတွသ်ိတွ�်ဟု�တွဘ်ားူ။ သောသိခဲ့�ာစစက်ြံက်ည်�သ်ောတွာ 
ဦးးသောခဲ့းင်း်ခဲ့ာကံ်ု� တွစခ်ဲ့�ခဲ့�နီ့ � ရုူ�က်ခ်ဲ့ာထ့ားားတွယ်�်ု� �  သောပြ�ာတွယ်။် အာာဏာာသိ�်ုး စစတ်ွ�်သိား သောတွာက်  
အာရင်သ်ောသိနီတွန်ီ့ ��စမ်ြို့�ီး� ိ သောခဲ့းင်း်က်ု�ရုူ�က်ခ်ဲ့ာတ့ွာ�ား၊ ဒီး��ိဟု�တွ ် အာပြခဲ့ားတွစန်ီည်း်နီည်း်နီ့ ��ားဆိုု�
တွာက်သောတွာ� သောသိခဲ့�ာ�သိဘုားူ။ ဒီးသော��ယ်� ်ဦးးသောခဲ့းင်း်ခဲ့ာသံောတွာက်သောတွာ� က်ာသ့ောနီတွယ်”်။20 

Fortify Rights သိည် ်အာဆိုု��းအာသော�ာင်း်��ား၏ ဓာတွ�ံ်���ားက်ု� ရယ်၊ူ စစီစခ်ဲ့့�မြို့�ီး ယ်င်း်တွု� ��ာိ Khu Lee 
Reh - ၂၇ နိုစိန်ိုငိ်� ်Khu Lu Peh - ၂၈ နိုစိတ်ွု� �ပြဖစသ်ောကြံက်ာင်း် KNDF စစသ်ိား��ား� ိစစသ်ောဆိုးသောဖာထ်ား�တွခ်ဲ့့�ကြံက်
သိည်။် ၎င်း်တွု� �က် “သိတူွု� �ဟုာ (ဒီဇီင်ဘ်ာာ ၂၄ �ာိ) ��်း�ာိ�ုတွ�ု်ခဲ့့�တွ့� ခဲ့ရီးသိာားသောတွာထားက့်ပြဖစမ်ြို့�ီသောတွာ� 
သောနီာက်ဆ်ိုံ�း အာာဏာာသိ�်ုးစစသ်ိားသောတွာက် သိတွ�်ု�က်တ်ွယ်ဆ်ိုု�တွာ သောသိခဲ့�ာတွယ်”် ဟု�ဆိုု�သိည်။်21

အာဆိုု��း �နူိုစိသ်ောယ်ာက်�်ာိ က်ရင်န်ီစီစတ်ွ�် ယ်နူီသီောဖာင်း်��ားဝါးတွဆ်ိုင်ထ်ားားသိည်။် KNDF စစသ်ိာ��ားက် 
ပြ�နီ�်ာ�စစတ်ွ�်သိည် ် ဒီဇီင်ဘ်ာာ ၂၄ ရက်သ်ောနီ � အာစ��ု�က်အ်ာပြ�ံ��ု�က်�်သူိတွ�်ကု်ု� ဖံ�းက်ာယ်ရ်နီန်ိုငိ်� ် အာဆိုု��း
အာပြဖစအ်ာ��က်အ်ာား “စစ�်ာ့ပြဖစရ်�်”သိဖာယ် ်�ာိးယ်ာင်း်�ံ�သောဖာရ်နီ ်သိသုိသုိာသိာကြဲက်�ုးစားသိည်�အ်ာသောနီပြဖင်� ်၎င်း်
ဒီ�က်ခသိည် ် တွု� �အာားသိတွပ်ြဖတွက််ာ က်ရင်န်ီတီွ�်�သောတွာ ် ဝါးတွစ်ံ�ဝါးတွဆ်ိုင်သ်ော�းထားားပြခဲ့င်း် ပြဖစသ်ောကြံက်ာင်း် 
ဆိုု�သိည်။်22 ၂၀၁၈ ခဲ့�၌ ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်သိည် ်အာရ�်သိား နိုစိဦ်းးအာား �သိတွ�ီ်တွာင် ်က်ခဲ့�င်�်ာတွသ်ောပြ�ာက်သ်ောရး
တွ�်�သောတွာ ်(KIA) ၏ ဝါးတွစ်ံ�အာား အာတွင်း်အာဓ�မဝါးတွခ်ဲ့ု�င်း်ခဲ့့�သိည်က််ု� ��က်ပ်ြ�င်သ်ိက်သ်ောသိ��ား� ိပြ�င်သ်ောတွာ� ခဲ့့�
ရသိည်� ်က်ခဲ့�င်ပ်ြ�ည်န်ီယ်�် ိအာ�ားတွပူြဖစရ်�်တွစခ်ဲ့�က်ု� Fortify Rights က် �တိွတ်ွ�်းတွင်ခ်ဲ့့�ဖူး�းသိည်။်23

ဇနီန်ီဝါးးရီ ၃ ရက် ် အာာနီ�်ု�င်း်သိတွင်း်စာ ရှိငိ်း်�င်း်�ာ့တွစခ်ဲ့�တွာင် ် NUG နိုငိ်� ် က်ရင်န်ီပီြ�ည်အ်ာတွု�င်အ်ာ�င်ခ်ဲ့ ံ
သောက်ာင်စ် ီ (KSCC) တွု� �က် အာသော�ာင်း် ၃၁ ခဲ့�က်ု� ခဲ့ာစ့တုွစ်စသ်ောဆိုးခဲ့့�သောကြံက်ာင်း်သောပြ�ာဆိုု�ခဲ့့�မြို့�ီး �ု�ဆိုု�
အာစ��ု�က်အ်ာပြ�ံ��ု�က် ် �သူိတွ�် ု ပြဖစရ်�်� ိ စ�သောဆိုာင်း်ခဲ့့�သိည်� ် ဓာတွ�ံ်���ား၊ သောဆိုး�တိွတ်ွ�်း��ားနိုငိ်� ်
သိက်သ်ောသိအာသောထားာက်အ်ာထားား��ားက်ု� သောဝါး�်ခဲ့့�ကြံက်သိည်။်24

20 ၂၀၂၂ ဇနီန်ီဝါးးရီ ၂၆၊ ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််၊ံ က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ် ်Fortify Right နိုငိ်� ်D�D�, တွု� � အာင်တ်ွာဗုံး��း။

21 Ibid

22 Ibid

23 Fortify Rights, “Myanmar: Investigate Whereabouts of Two Kachin Civilians Detained by Military,” သိတွင်း်
ထား�တွပ်ြ�နီခ်ဲ့�က်၊် ၂၀ သောဖသောဖာဝ်ါးးရီ ၂၀၁၈, https://www�fortifyrights�org/mya-inv-2018-02-20/; Fortify Rights, 
“Myanmar: Account for Murder of Two Kachin Civilians,” သိတွင်း်ထား�တွပ်ြ�နီခ်ဲ့�က်၊် ၁၉ ဧမြို့�ီ ၂၀၁၈, https://www�
fortifyrights�org/mya-inv-2018-04-19/� 

24 ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််အံာ��ု�းသိားည်ညီွာတွသ်ောရးအာစု�းရ (NUG)၊ ဇနီန်ီဝါးးရီ ၃၊ ၂၀၂၂၊ ၁၀၁နိုစိသ်ောပြ�ာက်န်ိုစိ�်တွ�်ည်န်ိုငိ်� ် �တွသ်ိက်သ်ောသိာ 
အာ��ု�းသိားသောအာာင်�်ာ့ စက်ားဝုါး�င်း်၊ https://www�facebook�com/NUGmyanmar/videos/710520296597349 

https://www.fortifyrights.org/mya-inv-2018-02-20/
https://www.fortifyrights.org/mya-inv-2018-04-19/
https://www.fortifyrights.org/mya-inv-2018-04-19/
https://www.facebook.com/NUGmyanmar/videos/710520296597349


19မြ�န်�်ာနိုု�င်င််၊ံ ကရင်န််(ီကယားာ�)မြ�ည်န််ယားရ်ှိိ ုမြ�စ်ပ်ေါ်�်ဆဲ ဲစ်စ်ရ်ာဇဝတ်�်�ု�ာ� 

ဒီဇီင်ဘ်ာာ� ၂၈ ရက်သ်ောနီ �တွာင် ် အာစ��ု�က်အ်ာပြ�ံ��ု�က်သ်ိတွပ်ြဖတွခ်ဲ့ရံသိည်� ် သောနီရာ� ိ ယ်သူောဆိုာင်ခ်ဲ့့�သိည်� ်
အာသော�ာင်း်��ားက်ု� ခဲ့ာစ့တုွစ်စသ်ောဆိုးခဲ့့�သောသိာ ဆိုရာဝါးနီတ်ွစသ်ောယ်ာက်က်် အာသော�ာင်း်သောတွာသ်ောတွာ�်�ား��ား�ာိ 
ဆိုု�းဆိုု�းဝါးးးဝါးးး�ီးသော�ာင် ် ခဲ့ထံားားရသိည်�အ်ာတွာက် ် ခဲ့ာစ့တုွစ်စသ်ောဆိုးရနီ ် �ပြဖစန်ိုု�င်သ်ောတွာ�ဟု� ဆိုု�သိည်။်25 
သို� �ရာတွာင် ် သိနူိုငိ်� ် အာပြခဲ့ားဆိုရာဝါးနီတ်ွစဦ်းးက် အာ��ု�းသိ�ီးအာသော�ာင်း် ၅ သော�ာင်း်နိုငိ်� ် ၁၅ နိုစိသ်ောအာာက် ်
�ုနီး်က်သော�းင်ယ် ် တွစသ်ောယ်ာက်အ်ာ�းအာဝါးင် ် အာနီည်း်ဆိုံ�း အာသော�ာင်း်သော�းင်း် ၃၁ သော�ာင်း်အာား ခဲ့ာပ့ြခဲ့ား
သောဖာထ်ား�တွခ်ဲ့့�သိည်။်26 ၎င်း်က် သောအာာက်�်းအာတွု�င်း်ဆိုု�သိည်။် 

တွခဲ့�ု��က်သိတူွု� ��းးစ�်သောတွာက်ု� အာဝါးတွစ်သောတွာနီ့ � ဆိုု� �ထားားပြခဲ့င်း်ခဲ့ထံားားရတွယ်။် ဒီ�ီသူောတွာ �းးစ�်�ုတွဆ်ိုု� �
ခဲ့ထံားားရတွာသောတွာ� သောသိခဲ့�ာတွယ်ဗ်ုံး�။ ဦးးသောခဲ့းင်ခ်ဲ့ာတံွု�င်း်နီးီ�းး က်�ု�း�့�မြို့�ီး ဆိုု�းဆိုု�းဝါးးးဝါးးး အာက်က််ာသ့ောနီ
တွယ်။် က်ွနီသ်ောတွာတ်ွု� � သောသိနီတွဒ်ီဏာရ်ာ�းတွ့� ဦးးသောခဲ့းင်း်ခဲ့ာတံွခဲ့�ု��က်ု� သောတွာ� ခဲ့့�တွယ်ဗ်ုံး�။ သောခဲ့းင်း်�ာိ က်�ည််
ထားထုားားတွယ်ဆ်ိုု�တွ့� သိသောဘာာသော�း�။ ရင်ဘ်ာက်သ်ောတွာ�ာိ ဓားဒီဏာရ်ာသောတွာ�ည်း်သောတွာ� ခဲ့့�တွယ်။် တွခဲ့�ု��
အာသော�ာင်း်သောတွာ�ာိ က်ွနီသ်ောတွာတ်ွု� � သော�ပြွ�နီက််ု� ရှိာိသောတွာ� နိုု�င်ခ်ဲ့့�သော��ယ်� ် တွပြခဲ့ားအာသော�ာင်း်သောတွာ�ာိ
သောတွာ� ဆိုု�းဆိုု�းဝါးးးဝါးးး�ီးသော�ာက်ခ်ဲ့ထံားားရတွ့�အာတွာက် ် သော�ပြွ�နီသ်ောရာ၊ ဘာာအာတွာင်း်အာဂ္ဂဂ းသောတွာ�သိောရာ 
ရှိာိ�သောတွာ� ခဲ့့�ဘားူ။ (တွခဲ့�ု��အာသော�ာင်း်သောတွာ�ာိ) သိတူွု� �က်ု� အာရှိငိ်�်တွ�်တွ�ီ်းရုုူ� ခဲ့့�တွယ်�်ု� � သောပြ�ာနိုု�င််
တွ့� သိက်သ်ောသိ အာ�ံ�အာသော�ာက်က််ု�သောတွာ� ရရှိိုခဲ့့��းတွယ်။်27

ဆိုရာဝါးနီက်် သိနူိုငိ်� ် သိ၏ူ���်သောဖာက််ု�င်ဖ်က်�်�ားသိည် ် အာသော�ာင်း်��ားက်ု� သောပြ�ပြ�ှ��်ခဲ့့�မြို့�ီး ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််ံ
ဆိုု�င်ရ်ာ �ာတွ�်�်သောသိာ စံ�စ�်းစစသ်ောဆိုး�ယု်နိုတရား (IIMM) (အာနီာဂ္ဂးတွတ်ွာင် ် ရာဇဝါးတွသ်ိား��ားအာား 
စာခ့ဲ့�က်တ်ွင်န်ိုု�င်သ်ောရးအာတွာက် ် ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််ရံှိိ ု နိုု�င်င််တံွက်ာရာဇဝါးတွ�်�ု�ားနိုငိ်� ် �ူ �အာခဲ့ာင်�အ်ာသောရး ခဲ့�ု�းသောဖာက်�်ု
��ား၏ သိက်သ်ောသိအာသောထားာက်အ်ာထားား��ားက်ု� စ�သောဆိုာင်း်၊ ထားနုီး်သိ�်ုးရနီ ်၂၀၁၈ ခဲ့�နိုစိ ်စက်တ်ွင်ဘ်ာာ�တွာင် ်
UN �ူ �အာခဲ့ာင်�အ်ာသောရးသောက်ာင်စ်�ီ ိ ဖာ့�စည်း်ခဲ့့�သိည်� ် အာဖာ့�တွစခ်ဲ့�ပြဖစသ်ိည်)် နိုငိ်� ် တွပြခဲ့ားအာဖာ့�အာစည်း်��ားအာား 
သောဝါး�်ရနီ ် တွပြခဲ့ား သိက်သ်ောသိအာသောထားာက်အ်ာထားား��ားက်ု��ည်း် စ�သောဆိုာင်း်ခဲ့့�သောကြံက်ာင်း် ထား�်သော�ာင်း်သောပြ�ာ
ကြံက်ားခဲ့့��းသိည်။်28 ၎င်း်က် သောအာာက်�်းအာတွု�င်း်ဆိုု�သိည်။်

သိက်သ်ောသိသောတွာက်ု� သောဖ�ာက်ဖ်�က်ဖု်� �အာပြ�နီဆ်ိုံ�းနီည်း်��်းက် အာသော�ာင်း်သောတွာက်ု� �ီးရုုူ ��ု�က်ပ်ြခဲ့င်း်�့။ 
ပြ�ာသောတွာနီ့ � တွးူပြခဲ့စသ်ော�ာင်မ်ြို့�ု�က်ထ်ားားတွ့� အာသော�ာင်း်သောတွာက်ု��့ရှိာိသောတွာ�သောတွာ� ဓားထားု�းခဲ့ရံတွာ�ား၊ အာ
ရုူ�က်ခ်ဲ့ရံတွာ�ား၊ နိုိ�်ုစက်ခ်ဲ့ထံားားရ�ား၊ သောခဲ့းင်း်က်ု�က်�ည်ထ်ားထုားားတွာ�ားဆိုု�တွာ သောပြ�ာဖု� � �ပြဖစန်ိုု�င််
သောတွာ�ဘားူ။ IIMM က်�ည်း် ရာဇဝါးတွ�်ကု်��း�ာနီထ်ားားသိ ူ အာာဏာာသိ�်ုးအာ��်စ�၏ ခဲ့ာင်�ပ်ြ��ခဲ့�က် ်
�ရဘာ ့သိက်သ်ောသိသောတွာစ�သောဆိုာင်း်ဖု� � ဝါးင်�်ာ�ာိ�ဟု�တွသ်ိ�ု�၊ ရ�ည်း်ရ�ာိ �ဟု�တွဘ်ားူ။ က်ွနီသ်ောတွာ် 
ဒီး (သိက်သ်ောသိ��ားက်ု� ထားနုီး်သိ�်ုးထားားပြခဲ့င်း်နိုငိ်� ် သောဝါး�်ပြခဲ့င်း်)က်ု� �ု��ု�ကြဲက်းီ�ားတွ့�တွာဝါးနီယ််�ူဆုိုကီ်ု�
သောရှိိ � ရုူတွ့� သောပြခဲ့��်ိးင်ယ်တ်ွစရ်�်အာပြဖစပ်ြ�င်တ်ွယ်။်29

25 Ibid

26 Ibid

27 Ibid

28 Ibid

29 Ibid



မြ�န်�်ာနိုု�င်င််၊ံ ကရင်န််(ီကယားာ�)မြ�ည်န််ယားရ်ှိိ ုမြ�စ်ပ်ေါ်�်ဆဲ ဲစ်စ်ရ်ာဇဝတ်�်�ု�ာ� 20

၂၀၂၁ ဒီဇီင်ဘ်ာာ ၂၉ ထား�တွပ်ြ�နီခ်ဲ့�က်တ်ွစခ်ဲ့�တွာင် ် UN �ံ�ပြခဲ့�ံသောရးသောက်ာင်စ်သီိည် ် “ဒီဇီင်ဘ်ာာ ၂၄ ရက် ်
က်ယ်ားပြ�ည်န်ီယ်တ်ွာင် ်က်သော�း ၄ ဦးးနိုငိ်� ်Save the Children � ိဝါးနီထ်ား�်း ၂ ဦးးအာ�းအာဝါးင် ်အာနီည်း်ဆိုံ�း � ူ
၃၅ ဦးးအာသိက်ခ်ဲ့ခံဲ့့�ရသိည်�အ်ာသော�် ရံုူ�ခဲ့�သောကြံက်ာင်း်”ထား�တွပ်ြ�နီခ်ဲ့့�သိည်။်30 သောက်ာင်စ်ကီ် ဤ���်ရ�်အာတွာက် ်
တွာဝါးနီခ်ဲ့�ံရုှိိရုနီ ်�ု�အာ�်သောကြံက်ာင်း် အာသော�းသော�း သောဖာ်ပြ�ထားား�းသိည်။်31 

Fortify Rights � ိ �တိွတ်ွ�်းတွင်ခ်ဲ့့�သိည်� ် အာပြခဲ့ားအာပြဖစအ်ာ��က်တ်ွစခ်ဲ့�၌ ၂၀၂၁ စက်တ်ွင်ဘ်ာာ ၂၉ တွာင် ်
က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ် ် ဒီသီော�ာဆိုု� �မြို့�ု��နီယ်ရ်ှိိ ု သောဒီ်ခဲ့�ု�က်�်င်း် ရာာ� ိ သောဒီသိခဲ့�ံ�ားသိည် ် � ူ ၃ သောယ်ာက်၏် 
အာသော�ာင်း် (ယ်င်း်အာနီက် ် ၂ သော�ာင်း်�ာိ �ီးရုုူ �ခဲ့ထံားားရမြို့�ီး၊ က်�နီတ်ွစသ်ော�ာင်း်က်ု� �ု�ာ ာတွာင်း်ထား�့သိောတွာ� ရှိိခုဲ့့�
သိည်)်က်ု� သောတွာ� ရှိိခုဲ့့�သိည်။်32 သောဒီသိခဲ့ ံ တွစသ်ောယ်ာက်�် ိ �ု�ာ ာတွာင်း်တွာင် ် သောတွာ� ရှိိခုဲ့့�သိည်� ် အာသော�ာင်း်၏ 
အာသောပြခဲ့အာသောနီက်ု� Fortify Rights အာား သောအာာက်�်းအာတွု�င်း် သောဖာ်ပြ�ခဲ့့�သိည်။် 

က်ွနီသ်ောတွာတ်ွု� �က် [အာ�ည်က််ု�ထား�်ုခဲ့�နီထ်ားား]က်ု� ��်ုသောခဲ့ာ��က်အ်ာသောနီအာထားားနီ့ �သောတွာ�တွယ်။် သိူ ��က််
သောတွာက်ု� တွ�တွတ်ွစသ်ောခဲ့�ာင်း်�ာိ ခဲ့�ည်ထ်ားားတွယ်။် သိူ ���က်�်ံ�းတွဖက်က်် က်သော�ာထ်ား�တွခ်ဲ့ထံားားရမြို့�ီး
သောတွာ� က်�နီတ်ွစဖ်က်�်ာိ�ည်း် ထားာက်က််�သောတွာ� ��ု��ု��း�့။ �ံ�စကံြံက်ည်�ရ်တွာ သိ�ူသောသိခဲ့င်�်ာိ 
�ာတွသ်ောပြ�ာက်ဖု်� � အာသောတွာ ်ကြဲက်�ုးစားခဲ့့��ံ�ရတွယ်။် သိူ ��ည်း်�င်�်ာိ�ည်း် ရှိရိာသောတွာ၊ �ာနီး်�့�ရာသောတွာနီ့ �။ 
ကြံက်ည်�ရ်တွာ သိတူွု� � သိူ �က်ု��ည်�်ိးီဖု� � ကြဲက်�ုးစားခဲ့့��ံ��့။33

ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်သိည် ်�ကြံက်ာသောသိး�ကီ်ာ���ားက် ခဲ့ရစယ််ာနီဘ်ာ�ရားရှိိခုဲ့ု�းသောက်�ာင်း်��ားက်ု��ည်း် တွု�က်ခ်ဲ့ု�က််
ခဲ့့�မြို့�ီး ယ်င်း်အာတွာင်း် ခဲ့ု��ုသံောနီသောသိာ အာရ�်သိား��ားအာား သောသိဆိုံ�းသောစခဲ့့�သိည်။် ဥ��ာ ၂၀၂၁ သော�� ၂၄ ရက် ်
�နီက် ်၁ နီာရီခဲ့နီ �တ်ွာင် ်ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်� ိစစသ်ိား��ားသိည် ်ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်နိုငိ်� ်PDF တွု� �ကြံက်ား တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်�်ု
��ားသောကြံက်ာင်� ်အာရ�်သိားပြ�ည်သ်ိ�ူ�ား �ာသောရာက်ခ်ဲ့ု��ံ���က်ရ်ှိိသုောသိာ �ာ�ုင်သ်ောက်ာ်မြို့�ု��အာနီးီရှိိ ုက်ယ်နီး်သိာယ်ာ
ရာာ� ိက်က်သ်ိ�စဘ်ာ�ရားသောက်�ာင်း်က်ု� �က်န်ီက်က်ြဲက်းီ၊ �က်န်ီက်င််ယ်�်�ားပြဖင်� ်�စခ်ဲ့တွခ်ဲ့့��းသိည်။်34 ဘာ�ရား
သောက်�ာင်း်အာသော�်တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်�်ကု်ု� က်ု�ယ်တ်ွု�င်ပ်ြ�င်သ်ောတွာ� ခဲ့့�သောသိာ ၅၆ နိုစိအ်ာရာယ် ် က်ရင်န်ီ ီ တွု�င်း်ရင်း်သိားတွစ်
သောယ်ာက်က်် စစတ်ွ�်သိည် ်ထားု�တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်�်အုာတွာင်း် က်သော�းသိငူ်ယ်အ်ာ�းအာဝါးင် ်အာနီည်း်ဆိုံ�း ၄ သောယ်ာက်က််ု� 
သောသိဆိုံ�းသောစခဲ့့�မြို့�ီး ၈ သောယ်ာက်က််ု� ဒီဏာရ်ာရသောစခဲ့့�သိည်ဟ်ု�ဆိုု�သိည်။် ၎င်း်က် သောအာာက်�်းအာတွု�င်း်ဆိုု�သိည်။် 

က်ွနီသ်ောတွာတ်ွု� �က် �ယ်သ်ောတွာ�်ာရုဂ္ဂထူား�့ာိ ခဲ့ု��ုဖုံ� ����်ရင်း် ဒီအီာပြဖစအ်ာ��က်သ်ောတွာအာက်�နီ�်ံ�း က်ွနီ်
သောတွာ�တ်ွု� ���က်စ်သုောရှိိ � �ာိတွင် ် ပြဖစ�်�က်သ်ိာားတွာက်ု� ပြ�င်�်ု�က်ရ်တွာဗုံး�။ �နီက် ် ၁ နီာရီသော�ာက်�်ာိ 
church သောက်�ာင်း်ရ့ � �င်�်အာသောဆိုာင်က််ု� �က်န်ီက်က်ြဲက်းီက်�တွယ်။် မြို့�ီးသောတွာ� စစသ်ိားသောတွာဝါးင်�်ာမြို့�ီး 
တွခံဲ့းးဖာင်�ဖု်� �သောပြ�ာတွယ်။် အာ့�တွ�နီး်က် က်ွနီသ်ောတွာတ်ွု� � ၅ သောယ်ာက်�့် �င်�်သောဆိုာင်ရ့် � အာပြ�င်�်ာိရှိိသုောနီခဲ့့�
တွာ။ က်ွနီသ်ောတွာတ်ွု� � တွခံဲ့းးဖာင်��်ု�က်တ်ွ့�အာခဲ့း သောက်�ာင်း်ထား�့ာိ �က်န်ီက်က်ြဲက်းီထားမုြို့�ီး အာက်�နီ ်
က်သောသိာင်း်က်နီင်း်သောတွာ ပြဖစသ်ောနီကြံက်တွာ။ က်ွနီသ်ောတွာတ်ွု� � ဒီဏာရ်တွ့�သိသူောတွာအာ��ားကြဲက်သီောတွာ�ရတွယ်။် 
�တွ�်တွ�်ည်�်ာိ တွခဲ့�ု�� �သူောသိအာသော�ာင်း်သောတွာ �သ့ောနီတွာသောတွာ�တွယ်”်။ 35

30 က်��သိ�ဂ္ဂဂ�ံ�ပြခဲ့�ံသောရးသောက်ာင်စ်,ီ “Security Council Press Statement on Situation in Myanmar,” သိတွင်း်ထား�တွပ်ြ�နီ်
ခဲ့�က်,် ၂၀၂၁ ဒီဇီင်ဘ်ာာ ၂၉ https://www�un�org/press/en/2021/sc14754�doc�htm 

31 Ibid

32 ၂၀၂၁ သောအာာက်တ်ွု�ဘာာ ၇ ရက်၊် ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််၊ံ က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ် ်Fortify Rights နိုငိ်� ်B�G တွု� � အာင်တ်ွာဗုံး��း

33 Ibid

34 ၂၀၂၁ ဇာနီ�် ၂၂ ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််၊ံ က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ် ်Fortify Rights နိုငိ်� ်A�H တွု� � အာင်တ်ွာဗုံး��း

35 Ibid

https://www.un.org/press/en/2021/sc14754.doc.htm


21မြ�န်�်ာနိုု�င်င််၊ံ ကရင်န််(ီကယားာ�)မြ�ည်န််ယားရ်ှိိ ုမြ�စ်ပ်ေါ်�်ဆဲ ဲစ်စ်ရ်ာဇဝတ်�်�ု�ာ� 

တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်�်�ုတွု�က်�ီ်တွာင် ်ရ�်ရာာအာဖာ့�ဝါးင်�်�ား� ိ“စစ�်တွု�က်ရ်” ဆိုု�သိည်� ်ဒီ�က်ခသိည်ခ်ဲ့ု��ုရံာ အာ�တိွအ်ာသိား 
�က်ခဏာာအာပြဖစ ် ဘာ�ရားသောက်�ာင်း်သော�်တွာင် ် အာ�ပံြဖ�သောထားာင်ခ်ဲ့့�သောကြံက်ာင်း်က်ု��ည်း် ၎င်း်က် Fortify Rights 
အာားသောပြ�ာကြံက်ားခဲ့့�သိည်။်36 Fortify Rights � ိ ကြံက်ည်�ရု်ူခဲ့့�သိည်� ်ဓာတွ�ံ်���ားက် ��က်စ်းီသိာားသောသိာ ဘာ�ရား
သောက်�ာင်း် သောခဲ့းင်�ု်�းနိုငိ်� ် ကြံက်�်းပြ�င်အ်ာနိုိံ �ပြ�နီ �က်ြဲက်သ့ောနီသောသိာ အာ��က်အ်ာစးီအာစအာနီ��ားက်ု� သောဖာပ်ြ� ပြ�သိသောနီ
�းသိည်။်37

က်ရင်န်ီ�ီူ �အာခဲ့ာင်�အ်ာသောရးအာဖာ့� နိုငိ်� ် က်ရင်န်ီအီာရ�်ဖက်အ်ာဖာ့�အာစည်း်က်ာနီယ််က် ် (က်ရင်န်ီအီာရ�်ဖက် ် အာဖာ့�
အာစည်း်နိုငိ်� ် က်ညူ်ကီ်ယ်ဆ်ိုယ်သ်ောရး အာဖာ့� ၁၀ ခဲ့�တွု� �၏ ညွနှီ �သ်ော�းင်း်အာဖာ့�အာစည်း်တွစခ်ဲ့�) တွု� �၏ အာဆိုု�အာရ 
ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်သိည် ် သောဖသောဖာဝ်ါးးရီ� ၁ ရက်သ်ောနီ �� ိ စ၍ က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ်တ်ွာင် ် �သူော�းင်း် ၂၀၀ သောက်�ာက််ု� 
သိတွပ်ြဖတွခ်ဲ့့�မြို့�ီးပြဖစသ်ိည်။်38

လူ�ူ��ေိ�င်း�်က်� အ�း��ပြာ�ုမုျနှာာင်း် ်အဓမျမသေ�်တိ�ဆိုံ�ပြာ�င်း�် 

အာာဏာာသိ�်ုးမြို့�ီးခဲ့�ုနီ�်စိ၍ ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်သိည် ် က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ်ရ်ှိိ ု ဆိုု�းရာားသောသိာ နိုု�င်င််တံွက်ာဥ�သောဒီ 
ခဲ့��ုးသောဖာက်�် ု တွစခ်ဲ့�ပြဖစသ်ိည်� ် အာရ�်သိားပြ�ည်သ်ိ�ူ�ားအာား �သူိားဒီု�င်း်က်ာအာပြဖစ ် အာသိံ�းခဲ့�ပြခဲ့င်း်နိုငိ်� ်
အာဓ�မသော�်တွာဆိုာပ့ြခဲ့င်း်��ားက်ု� အာသိံ�းပြ�����်သောဆိုာင် ် ခဲ့့��းသိည်။် ဥ��ာ၊ က်ရင်န်ီနီိုငိ်� ် ရှိ�်ိးပြ�ည်န်ီယ်က်ြံက်ား 
နီယ်စ်�်တွာင်တ်ွည်ရ်ှိိသုောသိာ �ု�းမြို့ဗ့ုံးမြို့�ု�� � ိ အာသိက် ် ၁၈ နိုစိအ်ာရာယ် ် သောက်�ာင်း်သိားတွစဦ်းးက် ၂၀၂၁ ဇာနီ�် 
အာသောစာ�ု�င်း်တွာင် ်ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်သိည် ်သိ၊ူ သိူ �ဦးးသော�းနိုငိ်� ်အာပြခဲ့ား�နူိုစိသ်ောယ်ာက်အ်ာား သောခဲ့်သောဆိုာင်သ်ိာားခဲ့့�မြို့�ီး 
ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်နိုငိ်� ်က်ရင်န်ီ ီPDF စစသ်ိည်�်�ားကြံက်ား တွု�က်�်ာ့��ားတွာင် ်၎င်း်တွု� �အာား �သူိားဒီု�င်း်က်ာအာပြဖစ ်
အာသိံ�းပြ��ခဲ့့�သောကြံက်ာင်း်ဆိုု�သိည်။်39 အာဆိုု��း ထားနုီး်သိ�်ုးခဲ့ရံသိ�ူ�ား၏ အာ�ည်�်�ားက်ု� Fortify Rights � ိ
�တိွတ်ွ�်းတွင် ်သိ�်ုးဆိုည်း်ထားား�းသိည်။် 

၁၈ နိုစိအ်ာရာယ်သ်ောက်�ာင်း်သိား� ိFortify Rights က်ု� သောအာာက်�်းအာတွု�င်း်သောပြ�ာသိည်။် 

(ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်� ိ စစသ်ိားသောတွာက်) က်ွနီသ်ောတွာ�က််ု� ဒီးူသောထားာက်ထ်ားု�င်ခ်ဲ့ု�င်း်မြို့�ီးသောတွာ� က်ွနီသ်ောတွာတ်ွု� �က်ု� 
PDF သိတွင်း်သော�းသောတွာ�ု� � စာတွစ်ာရ့င်း် စ,စစသ်ောဆိုးတွယ်။် သိတူွု� � က်ွနီသ်ောတွာတ်ွု� �က်ု� ��်း�ကြဲက်းီက်ု�သောခဲ့်
သိာားမြို့�ီး ထား�်ဒီးူသောထားာက်ခ်ဲ့ု�င်း်တွယ်၊် က်ွနီသ်ောတွာတ်ွု� ��က်သ်ောတွာက်ု� သောနီာက်ပ်ြ�နီက်ြဲက်�ုးခဲ့�ည်တ်ွယ်၊် က်ွနီ်
သောတွာ�တ်ွု� ���က်စ်သုောတွာက်ု� စးီမြို့�ီးသောတွာ� PDF နီ့ � စစတ်ွ�်ကြံက်ား တွု�က်�်ာ့ပြဖစသ်ောနီတွ့� ရထားား��်းသောဘားက် 
သောနီရာက်ု�သောခဲ့်သိာားတွယ်။် စစသ်ိားသောတွာက် သိတူွု� �သောသိနီတွသ်ောတွာက်ု� က်ွနီသ်ောတွာတ်ွု� ��ခဲ့ံ�းသော�်တွင်မ်ြို့�ီး
သောတွာ� က်ွနီသ်ောတွာတ်ွု� �သောနီာက်က််သောနီ PDF သောတွာဆိုကီ်ု� ��်ိး�စတ်ွယ်။် အာ့��ာိ က်ွနီသ်ောတွာန်ီ့ � က်ွနီသ်ောတွာ�်
ဦးးသော�းအာ�းအာဝါးင် ်က်ွနီသ်ောတွာတ်ွု� � စ�စ�သော�းင်း် ၄ သောယ်ာက်ရ်ှိိုတွယ်။်40

36 Ibid

37 Ibid � ဓာတွ�ံ်���ားက်ု� Fortify Rights � ိ�တိွတ်ွ�်းတွင်သ်ိ�်ုးဆိုထ့ားား�းသိည်။်

38 နိုစိ�်တွတ်ွစခ်ဲ့းတွင်ပ်ြ�သိည်� ် သောနီာက်ဆ်ိုံ�းရအာသောပြခဲ့အာသောနီ အာ�တိွ-်၁၇, က်ရင်န်ီအီာရ�်ဖက်အ်ာဖာ့�အာစည်း်က်ာနီယ််က်၊် ၂၀၂၂ 
သောဖသောဖာဝ်ါးးရီ ၂ ရက််

39 ၂၀၂၁ ဩဂ္ဂ�တွ�် ၂၇ ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််၊ံ က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ် ်Fortify Rights နိုငိ်� ်A�B တွု� � အာင်တ်ွာဗုံး��း

40 ၂၀၂၁ ဩဂ္ဂ�တွ�် ၂၇ ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််၊ံ က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ် ်Fortify Rights နိုငိ်� ်A�B တွု� � အာင်တ်ွာဗုံး��း
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သိကူ် ဆိုက်သ်ောပြ�ာသိည်။် 

က်ွနီသ်ောတွာတ်ွု� �ထားက့် တွစသ်ောယ်ာက်က်် �ထား�ည်�ာိ�့ ထားာက်သ်ောပြ�း�ာတွသ်ောပြ�ာက်သ်ိာားတွယ်။် 
(က်ွနီသ်ောတွာအ်ာ�းအာဝါးင်)် က်�နီတ်ွ့��သူောတွာက်ု�သောတွာ� အာခဲ့နီး်တွစခ်ဲ့�က်ု� သောခဲ့်သိာားမြို့�ီး ၃ ည်နီ့ � ၄ ရက် ်
ထားနုီး်သိ�်ုးထားားတွယ်။် က်ွနီသ်ောတွာတ်ွု� �သောတွာက်ု� တွ�တွထ်ားားမြို့�ီး ��က်စ်�ုည်း် စည်း်ထားားဆို�့း�့။ 
က်ွနီသ်ောတွာတ်ွု� �က်ု� နီည်း်သော�းင်း်စံ�နီ့ � နိုိ�်ုစက်ခ်ဲ့့�ကြံက်တွယ်။် က်ွနီသ်ောတွာတ်ွု� � က်ု�ယ်သ်ောတွာက်ု�က်နီတ်ွယ်၊် 
သောခဲ့းင်း်သောတွာက်ု� သောသိနီတွဒ်ီင်န်ီ့ � ထား�တွယ်၊် စသိပြဖင်�သ်ော�း�။41

သော�းရက်အ်ာကြံက်ာတွာင် ်၎င်း်နိုငိ်� ်သိူ �၏ ဦးးသော�း�ာိ စစအ်ာခဲ့���်ခဲ့နီး်� ိထားာက်သ်ောပြ�း�ာတွသ်ောပြ�ာက်ခ်ဲ့့�ကြံက်သိည်။်42 
Fortify Rights သိည် ်စတွ�တွထ သောပြ�ာက် ်အာ��ု�းသိား၏ အာသောပြခဲ့အာသောနီနိုငိ်� ်၎င်း် �ည်သ်ိည်�သ်ောနီရာတွာင် ်သောရာက််
ရှိိသုောနီသိည် ်စသိည်�အ်ာပြခဲ့င်း်အာရာ��ားအာား အာတွည်ပ်ြ��နိုု�င်ပ်ြခဲ့င်း် �ရှိိခုဲ့့��း။

Fortify Rights သိည် ်ပြ�နီ�်ာစစသ်ိား��ား� ိဒီသီော�ာဆိုု� �မြို့�ု��နီယ် ်ပြ�သော�းရာာ� ိက်ရင်န်ီအီာ��ု�းသိား ၄ သောယ်ာက််
က်ု� ထားနုီး်သိ�်ုးက်ာ အာပြခဲ့ားအာက်�ဉ်းသိား ၆ သောယ်ာက်န်ိုငိ်�အ်ာတွ ူစစအ်ာသိံ�းအာသောဆိုာင်�်စစည်း်��ားက်ု� ၅ ရက််
တွာ အာဓ�မသိယ် ်ခဲ့ု�င်း်ခဲ့့��ံ�က်ု��ည်း် �တိွတ်ွ�်းတွင်ခ်ဲ့့�သိည်။်43 အာသိက်သ်ောဘား� ိ�ာတွသ်ောပြ�ာက်�်ာသိ ူရှိ�်ိး
ဗုံး�ာ တွု�င်း်ရင်း်သိားတွစဦ်းးက် Fortify Rights က်ု� သောအာာက်�်းအာတွု�င်း်သောပြ�ာသိည်။် 

က်ွနီသ်ောတွာက််ု� ဒီရာတွတ်ွု�က်ဆ်ိုာသ့ောခဲ့်သိာားကြံက်တွယ်။် က်ွနီသ်ောတွာ��်က်သ်ောတွာက်ု� သောနီာက်ပ်ြ�နီခ်ဲ့�ည်ထ်ားား
တွယ်။် က်ွနီသ်ောတွာ�က််ု� တွပြခဲ့ားအာက်�ဉ်းသိားသောတွာနီည်း်တွ ူ သိာားဖု� �အာ�ုနီ �သ်ော�းတွယ်။် တွ�်ရင်း် 
ခဲ့�ီတွက်ခ်ဲ့�ုနီ ်�စစည်း်အာသော�းကြဲက်းီသောတွာက်ု� ထား�်းသိယ်ရ်င်း် က်ွနီသ်ောတွာ�တ်ွု� �က်ု� သော�်တွာအာပြဖစ ်အာသိံ�းခဲ့�
ခဲ့့�ကြံက်တွယ်။် က်ွနီသ်ောတွာတ်ွု� �က် PDF နီ့ � တွစန်ီည်း်နီည်း်နီ့ � �တွသ်ိက်သ်ောနီ�ား�ု� ��ည်း် သော�းသောသိး
တွယ်ဗ်ုံး�။44

41 ၂၀၂၁ ဩဂ္ဂ�တွ�် ၂၇ ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််၊ံ က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ် ်Fortify Rights နိုငိ်� ်A�B တွု� � အာင်တ်ွာဗုံး��း

42 Ibid

43 ၂၀၂၁ သောအာာက်တ်ွု�ဘာာ ၇ ရက်၊် ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််၊ံ က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ် ်Fortify Rights နိုငိ်� ်B�G တွု� � အာင်တ်ွာဗုံး��း

44 Ibid
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အဓမျမသေေရ�်စ်ေံ ််သေစ်ပြာ�င်း�် 

ဗုုံး��ခ်ဲ့���်�းူကြဲက်းီ�င်း်သောအာာင်�်ုငု် ် ၂၀၂၁ သောဖသောဖာဝ်ါးးရီ� ၁ ရက်သ်ောနီ �အာာဏာာသိ�်ုးခဲ့�ုနီ�်စိ၍ အာရ�်သိား 
ပြ�ည်သ်ိ�ူ�ားအာသော�် ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်၏ တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်�်သုိည် ် ပြ�ည်သ်ိူ �အာသိက်သ်ော�းင်း်��ားစာာ ဆိုံ�းရံုူး�ကု်ု� ပြဖစ်
သော�်သောစခဲ့့�သိည်သ်ိာ�က် သောပြ�ာက်�်�ားစာာသောသိာ�တူွု� �အာား အာဓ�မသောနီရ�်စာနီ �သ်ောစ�ကု်ု��ည်း် ပြဖစသ်ော�် 
သောစခဲ့့�သိည်။် 

၂၀၂၂ ဇနီန်ီဝါးးရီ ၃၁ က်�ာ့က်��သိ�ဂ္ဂဂဒီ�က်ခသိည်�်�ားဆိုု�င်ရ်ာ �ဟုာ�င်း်ကြဲက်းီ၏ နိုု�င်င််တံွာင်း်သောနီရ�်စာနီ � ်
က်နုီး်ဂ္ဂဏာနီး် အာသောရအာတွာက်�်ာိ ၂၀၂၁ သောဖသောဖာဝ်ါးးရီ ၁ ရက် ်အာာဏာာသိ�်ုးခဲ့�ုနီ�် ိစ၍ က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ်ရ်ှိို 
ခဲ့နီ ��်နိီး် သောနီရ�်စာနီ �ခ်ဲ့ာာသိ ူ ၉၁၉၀၀ နိုငိ်� ် အာ�်ုနီးီခဲ့�င်း်ရှိ�်ိးပြ�ည်န်ီယ်သ်ောတွာင်�ု်�င်း်ရှိိ ု ၅၆၂၀၀ တွု� �အာ�းအာဝါးင် ်
သောနီရ�်စာနီ �ပ်ြ�ည်သ်ိသူော�းင်း် ၄၄၁၅၀၀ အာပြဖစ ် ပြ�င်��်ားသိည်� ် ��ာဏာအာသိစတ်ွစခ်ဲ့�သို� � သောရာက်ရ်ှိိခုဲ့့�မြို့�ီ
ပြဖစသ်ိည်။်45 UNHCR သိည် ်ယ်ခဲ့င်က်် “က်ယ်ား (က်ရင်န်ီ)ီ ပြ�ည်န်ီယ် ်�ဦူးးသောရ ၃၀၀,၀၀၀ ၏ သောပြ�ာက််
��ားစာာသောသိာ အာခဲ့�ု�းအာစား��ာဏာတွစခ်ဲ့��ာိ ယ်ခဲ့�အာခဲ့းသောနီရ�်စာနီ �ခ်ဲ့ာာ��က်ရ်ှိိသုောကြံက်ာင်း်” �တိွတ်ွ�်းတွင်ခ်ဲ့့�
ဖူးသိည်။်46 KSCN ၏ အာဆိုု�အာရ ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်၏ တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်�်နုိုငိ်� ် ခဲ့��ုးသောဖာက်သ်ောစာက််ား��ု�ားသိည် ်
က်ရင်န်ီပီြ�ည်ရ်ှိိ ု (ပြ�ည်န်ီယ်၏် �ဦူးးသောရ တွဝါးက်ထ်ားက်�ု်���ားသောသိာ) ပြ�ည်သ်ိသူော�းင်း် ၁၇၀,၀၀၀ သောက်�ာက််ု� 
သောနီရ�်စာနီ �ခ်ဲ့ာာသောစမြို့�ီးပြဖစသ်ိည်။်47

45 U�N� ဒီ�က်ခသိည်�်�ားဆိုု�င်ရ်ာ �ဟုာ�င်း်ကြဲက်းီ, ပြ�နီ�်ာ�အာသောရးသော�် သောနီာက်ဆ်ိုံ�းအာသောပြခဲ့အာသောနီ, သောဖသောဖာဝ်ါးးရီ ၁, ၂၀၂၂�

46 U�N� ဒီ�က်ခသိည်�်�ားဆိုု�င်ရ်ာ �ဟုာ�င်း်ကြဲက်းီ, ပြ�နီ�်ာ�အာသောရးသော�် သောနီာက်ဆ်ိုံ�းအာသောပြခဲ့အာသောနီ, ဇနီန်ီဝါးးရီ ၁၇, ၂၀၂၂, https://
reporting�unhcr�org/document/1326�

47 နိုစိ�်တွတ်ွစခ်ဲ့းတွင်ပ်ြ�သိည်� ် သောနီာက်ဆ်ိုံ�းရအာသောပြခဲ့အာသောနီ အာ�တိွ-်၁၇, က်ရင်န်ီအီာရ�်ဖက်အ်ာဖာ့�အာစည်း်က်ာနီယ််က်၊် ၂၀၂၂ 
သောဖသောဖာဝ်ါးးရီ ၂ ရက််

၂၀၂၂ ဇနီန်ီဝါးးရီ ၁၂ ရက် ်�ာ�ုင်သ်ောက်ာ်မြို့�ု�� 
�ု�င်း်�ံ�းရ�်က်ာက်တ်ွာင် ်ပြ�နီ�်ာ�
အာာဏာာသိ�်ုးအာ��်စ�၏ တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်�်ကု်ု� 
သောနီရ�်စာနီ �ပ်ြ�ည်သ်ိ�ူ�ား� ိ
တွ�်ုးသောရှိာိင် ်ထားာက်သ်ောပြ�းစဉ် က်ရင်န်ီ ီ
ပြ�ည်သ်ိူ �က်ာက်ာယ်သ်ောရးတွ�်ဖာ့�ဝါးင်�်�ား� ိ
�ု�က်�်းသောစာင်�သ်ောရှိာိက်သ်ော�းသောနီ�ံ�။ 
©Mauk Kham Wah, January 2022�
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မြ�န်�်ာနိုု�င်င််၊ံ ကရင်န််(ီကယားာ�)မြ�ည်န််ယားရ်ှိိ ုမြ�စ်ပ်ေါ်�်ဆဲ ဲစ်စ်ရ်ာဇဝတ်�်�ု�ာ� 24

Fortify Rights သိည် ်ပြ�နီ�်ာသော�တွ�်၏ ဗံုံး�းကြဲက်�့နုိုငိ်� ် ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်နိုငိ်� ်�က်န်ီက်က််ု�င်သ်ောတွာ�်နိီသ်ိည်� ်
အာ��်စ���ားကြံက်ား တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်�်�ု�ားသောကြံက်ာင်� ်�ကြံက်ာသောသိးခဲ့င်က်် �ာ�ုင်သ်ောက်ာက််ု� စာနီ �ခ်ဲ့ာာခဲ့့�သိည်� ်သောနီရ�်စာနီ � ်ပြ�ည််
သိတူွခဲ့�ု�� နိုငိ်� ်ဆိုက်သ်ိာယ်သ်ောပြ�ာဆိုု�ခဲ့့��းသိည်။်48 ဥ��ာ၊ �ီ�ီသိည် ်၂၀၂၁ �တွ�်တွာင် ်ဖယ်ခ်ဲ့ံ�မြို့�ု��နီယ်�် ိ�ာ�ုင််
သောက်ာသ်ို� � ထားာက်သ်ောပြ�းခဲ့့�ရသိည်� ်၃၅ နိုစိအ်ာရာယ် ်အာစု�းရ ဝါးနီထ်ား�်းသောဟုာင်း်တွစဦ်းးပြဖစမ်ြို့�ီး ဇနီန်ီဝါးးရီ ၇ ရက်သ်ောနီ � 
စစတ်ွ�်� ိ �ာ�ုင်သ်ောက်ာက််ု� တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်ခ်ဲ့့�ခဲ့�ုနီတ်ွာင် ် ဒီ�တွယု်အာကြဲက်�်ုအာပြဖစ ် ထားာက်သ်ောပြ�းခဲ့့�ရပြ�နီသ်ိည်။် သိ�ူက် 
Fortify Rights က်ု� သောအာာက်�်းအာတွု�င်း် သောပြ�ာကြံက်ားခဲ့့�သိည်။် 

(�ာ�ုင်သ်ောက်ာ�်ာိ) ည်အာခဲ့�ုနီ ်စစ�်ာ့ပြဖစတ်ွယ်။် ဒီသီောတွာ� �နီက်�ု်�င်း်�ာိ ခဲ့�က်ခ်ဲ့�င်း် အာထား�တွအ်ာ�ု�းပြ�င်မ်ြို့�ီး 
ထားာက်ခ်ဲ့ာာခဲ့့�ရတွယ်။် အာထား�တွအ်ာ�ု�းပြ�င်ဖု်� � အာခဲ့�ုနီသ်ိ�်ု�ရ�ု�က်ဘ်ားူ။ က်ွနီ�်တွု� � ထားာက်သ်ိာားခဲ့�ုနီ ်က်ား
သောတွာ အာ��ားကြဲက်းီသောတွာ�ရတွယ်။် သောတွာသ်ောတွာ�်�ား��ားက်�ည်း် သောနီအာ�်ုက်ု� စာနီ �ခ်ဲ့ာာဖု� � ကြဲက်�ုးစားသောနီ 
ကြံက်တွာ။ က်ွနီ�်သောနီရာက် �ာ�ုင်သ်ောက်ာ�်ာိ ဆိုု�သော��ယ်� ်အာ�်ုပြ�နီ�်ု� ��ရဘားူရယ်။်49

ဇနီန်ီဝါးးရီ ၁၀ ရက်တ်ွာင် ်�ာ�ုင်သ်ောက်ာ�် ိထားာက်သောပြ�းခဲ့့�ရသိည်� ်သောနီာက်ထ်ား�် ဒီ�က်ခသိည် ်တွစဦ်းးပြဖစသ်ိ ူ“Grace” 
သိည် ်Fortify Rights က်ု� သောအာာက်�်းအာတွု�င်း်သောပြ�ာကြံက်ားခဲ့့�သိည်။် 

၉ ရက်သ်ောနီ � (ဇနီန်ီဝါးးရီ) �ာိ က်ွနီ�်တွု� � အာက်�နီ�်ံ�းက်ု� ကြံက်ားခဲ့့�ရတွာ။ သိတူွု� �သော�ယ်ာဉ်နီ့ � ဗံုံး�းကြဲက်တ့ွာ ၁၀ 
ကြဲက်�်ုသော�ာက် ် ရှိိနုိုု�င်သ်ိည်။် ၁၀ ရက်သ်ောနီ � (ဇနီန်ီဝါးးရီ) ဂ္ဂ�က်သ်ော�ယ်ဉ်နီ့ � ဗံုံး�းစကြဲက်ခ့ဲ့�ုနီ ် က်ွနီ�်သော�ာင််
ဝါး�်းက်ာန့ိုငိ်� ် သော�ာင်အ်ာရင်း်တွု� ��း က်ွနီ�်တွု� � အာ�်ုက် ထားာက်ခ်ဲ့ာာခဲ့့�ရတွာ။ ကြံက်ာကြံက်ာသောနီရင် ် �ာတွ�်ာိ
�ဟု�တွဘ်ာဆူိုု�တွာ က်ွနီ�်တွု� � သိတုွယ်သ်ော�။50

ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်၏ ပြ�ည်သ်ိ�ူ�ားအာား အာဓ�မသောနီရ�်စာနီ �သ်ောစသိည်�က််စုစ�ာိ က်ရင်န်ီမီြို့�ု�� ရာာ��ားအာား ဆိုက်�်က််
တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်သ်ောနီပြခဲ့င်း်နိုငိ်� ် ပြ�ည်သ်ိူ �အာု�းအာ�ု၊် စည်း်စ�်ု��ား ဖ�က်စ်းီခဲ့ရံပြခဲ့င်း်��ားက်ု� ကြံက်ည်�ပ်ြခဲ့င်း်အာားပြဖင် ်
အာသီော�းဆိုာက့ြံက်နီ �က်ြံက်ာသောသိာ အာသောပြခဲ့အာသောနီက်ု� ပြဖစသ်ော�်သောစ�ည်� ် နီ�ုတွ�်က်ခဏာာ�င်ပ်ြဖစ�်းသိည်။် ၂၀၂၁ 
ဇာနီ�်တွာင် ် ယ်ခဲ့င်�် ၎င်း်တွု� � ရာာအာသော�် စစတ်ွ�်၏ တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်�်အုာမြို့�ီး အာသောပြခဲ့အာသောနီက်ု�တွင်ပ်ြ�က်ာ  
�ာ�ုင်သ်ောက်ာ်မြို့�ု��နီယ်ရ်ှိိ ုက်ယ်နီး်သိာယ်ာသောက်�းရာာ� ိသောနီရ�်စာနီ ��်�ဂ္ဂဂ�ု�တ်ွစဦ်းး� ိFortify Rights က်ု� သောအာာက်�်း
အာတွု�င်း် သောပြ�ာကြံက်ားခဲ့့�သိည်။် 

48 ၂၀၂၂ ဇနီန်ီဝါးးရီ ၁၃ ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််၊ံ က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ် ်Fortify Rights နိုငိ်� ်C�F တွု� � အာင်တ်ွာဗုံး��း၊ ၂၀၂၂ ဇနီန်ီဝါးးရီ ၁၄ ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််၊ံ 
က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ် ်Fortify Rights နိုငိ်� ်C�I တွု� � အာင်တ်ွာဗုံး��း၊ ၂၀၂၂ ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််၊ံ က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ် ်Fortify Rights နိုငိ်� ်C�J တွု� � 
အာင်တ်ွာဗုံး��း၊

49 ၂၀၂၂ ဇနီန်ီဝါးးရီ ၁၃ ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််၊ံ က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ် ်Fortify Rights နိုငိ်� ်C�F တွု� � အာင်တ်ွာဗုံး��း၊

50 ၂၀၂၂ ဇနီန်ီဝါးးရီ ၁၄ ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််၊ံ က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ် ်Fortify Rights နိုငိ်� ်C�I တွု� � အာင်တ်ွာဗုံး��း၊

၂၀၂၂ ဇနီန်ီဝါးးရီ ၇ ရက်၊်   
ပြ�နီ�်ာ�သော�တွ�် 
ဂ္ဂ�က်သ်ော�ယ်ာဉ်တွစစ်းီ 
က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ်၏် 
မြို့�ု��သောတွာ ်�ာ�ုင်သ်ောက်ာသ်ော�်၌ 
��ံသိနီး်သောနီ�ံ�� 
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25မြ�န်�်ာနိုု�င်င််၊ံ ကရင်န််(ီကယားာ�)မြ�ည်န််ယားရ်ှိိ ုမြ�စ်ပ်ေါ်�်ဆဲ ဲစ်စ်ရ်ာဇဝတ်�်�ု�ာ� 

ရာာအာတွာင်း်ပြ�နီက်ြဲက်သ့ောနီတွ့� ဗံုံး�းနီ့ � �က်န်ီက်က်ြဲက်းီ အာကြွက်င်း်အာက်�နီတ်ွခဲ့�ု��က်ု�သောတွာ� ခဲ့့�မြို့�ီသောတွာ� တွခဲ့�ု�� 
က်�သောတွာ��ည်း် အာခဲ့�ထား ု ထားသော�းက်န်ိုု�င်တ်ွ့� အာသောနီအာထားား�ာိရှိိနုိုု�င်တ်ွယ်။် တွခဲ့�ု��အာ�်ုသောတွာက် 
အာသောက်ာင်း်�က်တွ ု ရှိိသုောနီသောသိးသော��ယ်� ် ဘာ�ရားသောက်�ာင်း်နီားက် အာ�်ုတွခဲ့�ု��က်သောတွာ� က်�ည်ထ်ားမုြို့�ီး  
�ံ���က်�်နီး်ပြဖစသ်ောနီတွယ်။် က်ွနီသ်ောတွာတ်ွု� �က် သောတွာထား�့�နီး်တွ့�သောနီရာက်သောနီ ရာာက်ု� ခဲ့ဏာတွပြဖ�တွသ်ိာ
သိာားကြံက်ည်�န်ိုု�င်တ်ွာ။ အာ��ားသောပြ�ာကြံက်တွာက် ဒီးက် (�ဋိ�ုက်ခက်) ၁ �သော�ာက်�့်ကြံက်ာ�ယ်�်ု� �သောပြ�ာ
တွယ်။် ဒီးသော��ယ်� ်က်ွနီသ်ောတွာရ်ာာက်ု� ပြ�နီတ်ွု�င်း် စစသ်ိားသောတွာက် အာ့��ာိရှိိုသောနီဆို�့့။51

၁၈နိုစိအ်ာရာယ် ်က်ရင်န်ီအီာ��ု�းသိားတွစသ်ောယ်ာက်က််�ည်း် ဇာနီ�်တွာင် ်က်ရင်န်ီနီိုငိ်� ် ရှိ�်ိးပြ�ည်န်ီယ် ်နီယ်စ်�် 
�ု�းမြို့ဗ့ုံးမြို့�ု��အာနီးီ ရာာတွစရ်ာာရှိိ ုအာရ�်သိား သောနီအာ�်ုတွစ�်ံ�းအာား စစသ်ိား��ားက် တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်ခ်ဲ့့�သိည်က််ု� ပြ�င်ခ်ဲ့့�ရ
သောကြံက်ာင်း် အာစအီာရင်ခ်ဲ့ခံဲ့့�သိည်။် “အာ�်ုတွစ�်ံ�းက်ု� �ီးရုုူ �သောနီတွ့� စစသ်ိားသောတွာက်ု� (က်ွနီသ်ောတွာတ်ွု� �) ပြ�င်ခ်ဲ့့�ရ
တွယ်”် ဟု� ၎င်း်က် ဆိုု�သိည်။်52 

၂၀၂၁ စက်တ်ွင်ဘ်ာာ ၇ ရက်သ်ောနီ �တွာင် ်က်��သိ�ဂ္ဂဂ�သူိားခဲ့�င်း်စာနီာ�ဆုိုု�င်ရ်ာ ညှ်နုိုုငု်း်သောရးရံူ�း (OCHA) က် ဒီီ
သော�ာဆိုု� �မြို့�ု��နီယ် ်စပံြ�သောပြခဲ့ာက်�ု်�င်သ်ောက်�းရာာအာ��်စ�တွာင် ်က်က်သ်ိ�စဘ်ာ�ရားသောက်�ာင်း်တွစခ်ဲ့�နိုငိ်� ်အာသောရအာတွာက််
အာတွည် ် �ပြ��နိုု�င်သ်ောသိာ အာရ�်သိားပြ�ည်သ်ိအူာ�်ု��ားသိည် ် “�က်န်ီက်က်ြဲက်းီထားခုဲ့ု�က်�်သုောကြံက်ာင်� ် �ီးသော�ာင််
��က်စ်းီခဲ့့�ရသိည်”်ဟု� အာစအီာရင်ခ်ဲ့ခံဲ့့�သိည်။်53 ��ား�ကြံက်ာ� ီ၂၀၂၂ ဇနီန်ီဝါးးရီ�တွာင် ်OCHA က် သောအာာက်�်း
အာတွု�င်း် အာစအီာရင်ခ်ဲ့ခံဲ့့�သိည်။် 

�ာ�ုင်သ်ောက်ာ်မြို့�ု��နီယ် ်ရာာ ၂ ရာာရှိိ ုခဲ့နီ ��်နိီး်အာသောရအာတွာက် ်၂၀ ခဲ့နီ �ရ်ှိိသုောသိာ သောနီအာ�်ု��ားနိုငိ်� ်စ�းးက်�ီ��ားက်ု� 
ဒီဇီင်ဘ်ာာ ၂၀ ရက်သ်ောနီ �တွာင် ်ရုုူ ��ီး၊ �က်န်ီက်က်ြဲက်းီတွု� �ပြဖင်� ်တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်�်တုွု� �သောကြံက်ာင်� ်�ီးသော�ာင်�်�က်စ်းီခဲ့့�
ရမြို့�ီး က်ယ်ား (က်ရင်န်ီ)ီပြ�ည်န်ီယ်�် ိ မြို့�ု��နီယ် ်၃ ခဲ့�နိုငိ်� ်ရှိ�်ိးပြ�ည်န်ီယ်သ်ောတွာင်�ု်�င်း်� ိ မြို့�ု��နီယ် ်၁ ခဲ့�တွု� �
တွာင် ် ၂၀၂၁ သော�� ၂၁ ရက်န်ိုငိ်� ် ဒီဇီင်ဘ်ာာ ၂၀ ရက်က်ြံက်ား ပြ�ည်သ်ိူ �အာု�းအာ�်ုးစည်း်စ�ုဖ်�က်စ်းီခဲ့ရံ� ု
စ�စ�သော�းင်း်အာသောရအာတွာက်�်ာိ အာ�်ုသော�းင်း် ၆၅၀ သောက်�ာ၊် church သောက်�ာင်း် ၆ ခဲ့�၊ သောဆိုးခဲ့နီး်တွစခ်ဲ့� 

အာထား ုရှိိခုဲ့့�သိည်။်54

51 ၂၀၂၁ ဇာနီ ်၂၂ ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််၊ံ က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ် ်Fortify Rights နိုငိ်� ်A�H တွု� � အာင်တ်ွာဗုံး��း၊

52 Ibid

53 U�N� Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Myanmar Humanitarian Update No� 11, October 
1, 2021, https://reliefweb�int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-11-1-october-2021

54 U�N� Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Myanmar Humanitarian Update No�14, January 
17, 2022, https://reliefweb�int/sites/reliefweb�int/files/resources/OCHA%20Myanmar%20-%20
Humanitarian%20Update%20No�14_FINAL�pdf

https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-11-1-october-2021
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Myanmar%20-%20Humanitarian%20Update%20No.14_FINAL.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Myanmar%20-%20Humanitarian%20Update%20No.14_FINAL.pdf
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II� နှာိ�င်းင််းးတိက်� ဥ�သေေမူျသေ��င်း်
ဤအာစရီင်ခ်ဲ့စံာတွာင် ် �တိွတ်ွ�်းတွင်ထ်ားားသိည်� ် ပြ�နီ�်ာ�စစတ်ွ�်၏ �သူိတွ�်၊ု အာဓ�မသောနီရ�်စာနီ �သ်ောစ�၊ု 
အာရ�်သိားနိုငိ်� ် စစသ်ောရးနိုငိ်��်သိက်ဆ်ိုု�င်သ်ိည်� ် အာရာ��ားအာသော�် အာပြခဲ့ားတွု�က်ခ်ဲ့ု�က်�်�ု�ားသိည် ် နိုု�င်င််တံွက်ာ
�ူ �အာခဲ့ာင်�အ်ာသောရးဥ�သောဒီနိုငိ်� ်နိုု�င်င််တံွက်ာ �သူိားခဲ့�င်း်စာနီာသောထားာက်ထ်ားားသောရး ဥ�သောဒီတွု� �က်ု� ပြ�င်း်ထားနီစ်ာာခဲ့��ုး
သောဖာက်ထ်ားားသိည်� ်သိက်သ်ောသိ အာသောထားာက်အ်ာထားား��ားက်ု� သောဖာပ်ြ���က်ရ်ှိိုမြို့�ီး စစရ်ာဇဝါးတွ�်အုာထား ုသောပြ�ာက််
နိုု�င်�်းသိည်။် 

စစဥ်�သောဒီဟု�သိကုြံက်သောသိာ နိုု�င်င််တံွက်ာ�သူိားခဲ့�င်း်စာနီာသောထားာက်သ်ောရး ဥ�သောဒီသိည် ် ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်နိုငိ်� ်
တွု�င်း်ရင်း်သိား�က်န်ီက်က််ု�င်တ်ွု� �ကြံက်ား စစသ်ောရး�ဋိ�ုက်ခပြဖစ�်ာား��က်ရ်ှိိသုောသိာ က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ်၏် 
အာသောပြခဲ့အာသောနီနိုငိ်� ် သိက်ဆ်ိုု�င်�်တွသ်ိက်�်�က်ရ်ှိိသုိည်။်55 စစဥ်�သောဒီက်ု� �က်န်ီက်က််ု�င်�်ဋိ�ုက်ခအာား  

55 ဂ္ဂ�နီဗီုံးာက်ာနီဗ်ုံးနီ �ရ်ှိငိ်း်၏ ဘာံ�အာခဲ့နီး်-၃ (Common Article-3) သိည် ် “နိုု�င်င််တံွက်ာဝုါးသောသိသိ�ဟု�တွ ် �က်န်ီက်က််ု�င််
�ဋိ�ုက်ခ”အာတွာက် ် အာသောပြခဲ့ခဲ့စံည်း်��ား��ားက်ု� သောဖာပ်ြ�ထားား�းသိည်။် Common Article-3 က်ု�ယ်တ်ွု�င်က်် “နိုု�င်င််တံွက်ာနိုငိ်� ် �
သိက်ဆ်ိုု�င်သ်ောသိာ �က်က််ု�င်�်ဋိ�ုက်ခ”သောပြ�ာက်န်ိုု�င်သ်ိည်� ် အာသောပြခဲ့အာသောနီအာ��ားက်ု� အာသောသိးစတုွ ် အာဓု�ာာယ်ဖ်ာင်�ဆ်ိုု�ထားားပြခဲ့င်း် �ရှိို
သောသိာ�်ည်း် နိုု�င်င််တံွက်ာကြံက်က်သ်ောပြခဲ့နီအီာသိင်း်၏ ရှိငိ်း်�င်း်အာစအီာရင်ခ်ဲ့ခံဲ့�က် ် အာသောပြခဲ့အာသောနီတွစရ်�်သိည် ် “နိုု�င်င််တံွက်ာနိုငိ်� ် �
သိက်ဆ်ိုု�င်သ်ောသိာ �က်က််ု�င်�်ဋိ�ုက်ခ” သောပြ�ာက်၊် �သောပြ�ာက်ဆ်ိုံ�းပြဖတွန်ိုု�င်သ်ိည်� ် (�းဝါးင်အ်ာဖာ့�အာစည်း်��ား၏ ဝုါးသောသိသိ�က်ခဏာာ၊ 
�ဋိ�ုက်ခပြ�င်း်ထားနီ�်နုိုငိ်� ် �းဝါးင်အ်ာဖာ့�အာစည်း်��ား ဖာ့�စည်း်ပြခဲ့င်း်အာသောနီအာထားား အာ�းအာဝါးင်)် အာသောပြခဲ့ခဲ့အံာခဲ့�က်အ်ာ�က်�်�ားစာာက်ု� 
သိတွ�်တိွထ်ားား�းသိည်။် က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ် ် �ဋိ�ုက်ခတွာင် ် �းဝါးင်�်တွသ်ိက်သ်ိည်� ် အာဖာ့�အာစည်း်��ား၏ သိသောဘာာသိဘာာဝါးနိုငိ်� ်
�က်န်ီက်က််ု�ထား�်ုတွု�က်တ်ွု�က်ခ်ဲ့ု�က်�်အုာဆိုင်��်�ားက်ု� သောထားာက်ရု်ူ၍ ဤအာသောပြခဲ့အာသောနီသိည် ် “နိုု�င်င််တံွက်ာနိုငိ်� ် �သိက်ဆ်ိုု�င်သ်ောသိာ 
�က်က််ု�င်�်ဋိ�ုက်ခ” သောပြ�ာက်န်ိုု�င်�်းသိည်။် စစ�်ာ့က်ာ� အာရ�်သိားပြ�ည်သ်ိ�ူ�ားက်ု�က်ာက်ာယ်ပ်ြခဲ့င်း်နိုငိ်� ် �တွသ်ိက်သ်ောသိာ ဂ္ဂ�နီဗီုံးာ
က်ာနီဗ်ုံးနီ �ရ်ှိငိ်း် (Fourth Geneva Convention) သိည် ်၁၂ ဩဂ္ဂ�တွ ်၁၉၄၉ 75 U�N�T�S� က်ု�ခဲ့��တိွက််ာ၊ ၂၁ သောအာာက်တ်ွု�ဘာာ 
၁၉၅၀ တွာင် ် အာသိက်ဝ်ါးင်ခ်ဲ့့�မြို့�ီး ၂၅ ဩဂ္ဂ�တွ ် ၁၉၉၂ တွာင် ် ပြ�နီ�်ာ� ိ �းဝါးင်�်က်�်တိွသ်ောရးထားု�းခဲ့့��းသိည် ် Art� 3 (Common 
Article-3)။ ကြံက်ည်ရ်နီ-် နိုု�င်င််တံွက်ာကြံက်က်သ်ောပြခဲ့နီအီာသိင်း် ၊ Commentary on the First Geneva Convention: Convention 
(I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (Cambridge 
University Press: Cambridge: 2016)။ ကြံက်ည်�ရ်နီ ်- Prosecutor v� Dusko Tadic, International Criminal Tribunal 
for the former Yugoslavia (ICTY), Case No� IT-94-1-AR72, Decision (Appeals Chamber), October 2, 1995, 
para� 70�

၂၀၂၂ ဇနီန်ီဝါးးရီ ၅ ရက်တ်ွာင် ်ဒီသီော�ာဆိုု�မြို့�ု��နီယ်ရ်ှိို  
သောင်ာသောတွာင်ဆ်ိုည်န်ီားတွာင် ်ပြ�ည်သ်ိူ �က်ာက်ာယ်သ်ောရး
တွ�်ဖာ့� � ိစစသ်ိားတွစဦ်းးက် က်�ဆိုံ�းသိာားသောသိာ 
ရ့သောဘာာတ်ွစဦ်းး၏ အာသော�ာင်း်က်ု� နီာသောရးနိုငိ်� ်
�တွသ်ိက်သ်ိည်� ်ဘာာသိာအာယ်ဓူသော��အာရ  
သောစာင်�က်ြံက်ည်�သ်ောနီ�ံ�။ ©Mauk Kham Wah, 
January 2022�
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ထားနုီး်ညှ်ရုနီ ် ပြ�ဌာာနီး်ထားားသိည်� ်Geneva Convention ပြဖင်� ်အာဓုက် သိတွ�်တိွသ်ိည်။်56 စတွ�တွထ သောပြ�ာက် ်
Geneva Convention သိည် ် အာရ�်သိားက်ု� က်ာက်ာယ်ပ်ြခဲ့င်း်နိုငိ်� ် �တွသ်ိက်သ်ိည်� ် စည်း်��ည်း်��ားက်ု� 
အာဓုက် ပြ�ဌာာနီး်ထားားသိည်။်57 က်ာနီဗ်ုံးနီ �ရ်ှိငိ်း်သိည် ်�ည်သ်ိည်�အ်ာကြံက်�်းဖက်�်��်ရ�်��ု�းတွာင်�်ဆိုု� အာရ�်သိား
ပြ�ည်သ်ိကူ်ု�က်ာက်ာယ်ရ်နီ ် အာတွအုာ�င်း် အာာ�ခဲ့ထံားားသိည်။်58 စတွ�တွထ သောပြ�ာက် ် Geneva Convention 
အာခဲ့နီး် ၃၂ တွာင် ် �သူိတွ�်သုိာ�က် “�ည်သ်ိည်�ရ်က်စ်က်�်�ု�ု�း�ဆိုု�” �းဝါးင်သ်ိည်� ် “…က်ာက်ာယ်ရ်�ည်� ် 
��ူ�ဂ္ဂဂ�ု�အ်ာားအာဆိုံ�းစရီင်”်ရနီ ်သောဆိုာင်ရ်ာက်သ်ောသိာ ���်ရ�်�နိီသ်ိ�်က်ု� ဆိုက်�်က် ်တွားပြ�စထ်ားားသိည်။်59 
ဤအာက်ာအာက်ာယ်သ်ော�း��ု�ု�းက်ု� သောထားာက်ရု်ူပြခဲ့င်း်အာားပြဖင်� ် အာခဲ့�အာစအီာရင်ခ်ဲ့စံာတွာင် ် �တိွတ်ွ�်းတွင်ထ်ားား
သိည်� ် အာရ�်သိားပြ�ည်သ်ိ�ူ�ားအာားသိတွပ်ြဖတွ�်�ု�ား�ာိ နိုု�င်င််တံွက်ာ�သူိားခဲ့�င်း် စာနီာသောထားာက်ထ်ားားသောရး 
ဥ�သောဒီက်ု� ခဲ့��ုးသောဖာက်ပ်ြခဲ့င်း်��ားပြဖစသ်ောကြံက်ာင်း် သောဖာ်ပြွ�သောနီ�းသိည်။် ဤအာစအီာရင်ခ်ဲ့စံာတွင် ် �တိွတ်ွ�်းတွင််
ထားားသိည်� ်သိတွပ်ြဖတွ�်�ု�ားသိည် ်နိုု�င်င််တံွက်ာ ရာဇဝါးတွခ်ဲ့ံ�ရံူ�း (ICC)၏ သောရာ�စာခဲ့���် (Rome Statute) � ိ
သိတွ�်တိွထ်ားားသိည်� ် စစရ်ာဇဝါးတွ�်�ု�ား၏ အာသောထားာက်အ်ာထားား��ား�ည်း် ပြဖစန်ိုု�င်�်းသိည်။်60  
Rome Statute သိည် ် နိုု�င်င််တံွက်ာ�သူိားခဲ့�င်း်စာနီာသောထားာက်ထ်ားားသောရးဥ�သောဒီက်ု� ဆိုု�းဆိုု�းရာားရာား 
ပြ�င်း်ပြ�င်း်ထားနီထ်ားနီ ်ခဲ့��ုးသောဖာက်ပ်ြခဲ့င်း်��ားအာထား ုပြဖစသ်ောစသောသိာ ���်ရ�်တွခဲ့�ု��က်ု� ခဲ့ာထ့ား�တွသ်ောဖာပ်ြ�ထားား�းသိည်။် 
61 အာသိက်အ်ာနိုတရာယ်သ်ော�း�နုိုငိ်� ်�ည်သ်ိည်��ံ်�စသံိတွပ်ြဖတွ�်ကု်ု� �ဆိုု� “တွု�က်�်ာ့��ားတွာင် ်(တွက်က်ြွက်)��်ုရှိာိး
သိည်�အ်ာခဲ့နီး်က်ဏ္ဍ��းဝါးင်သ်ိ�ူ�ားအာသော�် က်��း�ာနီ”်သိည်�အ်ာခဲ့း �သူိားခဲ့�င်း်စာနီာသောထားာက်ထ်ားားသောရး 
ဥ�သောဒီက်ု� ပြ�င်း်ထားနီစ်ာာခဲ့��ုးသောဖာက်သ်ိည်ဟ်ု� သိတွ�်တိွမ်ြို့�ီး Rome Statute တွာင်သ်ောဖာပ်ြ�ထားားသောသိာ စစ်
ရာဇဝါးတွ�်�ု�ားအာထား ုသောပြ�ာက်န်ိုု�င်�်းသိည်။်62 

အာရ�်သိား��ားအာား�သူိားဒီု�င်း်က်ာအာပြဖစအ်ာသိံ�းပြ��ပြခဲ့င်း်က်ု� “နိုု�င်င််တံွက်ာနိုငိ်� ် �သိက်ဆ်ိုု�င်သ်ောသိာ 
(ပြ�ည်တ်ွာင်း်) �က်က််ု�င်�်ဋိ�ုက်ခ” နိုငိ်� ်ဆိုက်စ်�်သိည်� ်�ူ �အာခဲ့ာင်�အ်ာသောရးဥ�သောဒီနိုငိ်� ် နိုု�င်င််တံွက်ာ�သူိားခဲ့�င်း်
စာနီာသောထားာက်ထ်ားားသိည်� ် ဥ�သောဒီ��ားသောအာာက်တ်ွာင် ် ရှိငိ်း်ရှိငိ်း်�င်း်�င်း်  သောပြဖရှိငိ်း်ထားားပြခဲ့င်း်�ရှိိသုောသိာ�်ည်း် 
ဤအာသော��အာထားသိည် ် ဒီု�င်း်အာပြဖစအ်ာသိံ�းပြ��ခဲ့ရံသောသိာ အာရ�်သိား��ားက်ု� စု�းရု�်ဖာယ်အ်ာနိုတရာယ်သ်ို� �တွာနီး်�ု� �
ပြခဲ့င်း်ပြဖစ၍် နိုု�င်င််တံွက်ာ�ူ �အာခဲ့ာင်�အ်ာသောရး ဥ�သောဒီနိုငိ်� ်နိုု�င်င််တံွက်ာ�သူိားခဲ့�င်း်စာနီာသောထားာက်ထ်ားားသောရး ဥ�သောဒီ
က်ု� ခဲ့��ုးသောဖာက်ပ်ြခဲ့င်း်အာပြဖစ ် အာခဲ့ု�င်အ်ာ�ာ�တိွယ််ကူ်ာ စစရ်ာဇဝါးတွ�်အုာထား ု သောပြ�ာက်န်ိုု�င်သ်ိည်။် ဥ��ာ၊ 

56 နိုု�င်င််တံွက်ာ�သူိားခဲ့�င်း်စာနီာသောထားာက်ထ်ားားသောရး ဥ�သောဒီက်ု� Geneva Convention ပြဖင်� ်အာဓုက် သိတွ�်တိွသ်ိည်။် ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််ံ
သိည် ် ဂ္ဂ�နီဗီုံးာက်ာနီဗ်ုံးနီ �ရ်ှိငိ်း် Protocol II ၏ အာဖာ့�ဝါးင်တ်ွစခ်ဲ့� �ဟု�တွသ်ောသိာ�်ည်း် ဂ္ဂ�နီဗီုံးာက်ာနီဗ်ုံးနီ �ရ်ှိငိ်း်က်ု� နိုု�င်င််တံွက်ာ က်�င်�ထ်ားံ�း
ဥ�သောဒီ၏ တွစတုွတ်ွ�ု�င်း်အာပြဖစ�်တိွယ််သူိည်၊် ထားု� �သောကြံက်ာင်� ်နိုု�င်င််အံာား�ံ�းနိုငိ်� ်သိက်တ်ွု�င်သ်ိည်။် Protocol Additional to the 
Geneva Conventions of 12 August 1949 and Relating to the Protection of Victims of Non-International 
Armed Conflicts (Protocol II), 1125 U�N�T�S� 609, ၇ ရက် ်ဒီဇီင်ဘ်ာာ ၁၉၇၈ တွာင် ်အာသိက်ဝ်ါးင်ခ်ဲ့့�မြို့�ီး ပြ�နီ�်ာ�က်�်တိွ်
�ထားု�းထားားသော�။ 

57 Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Geneva 
Convention), ၁၃ ဩဂ္ဂ�တွ ်၁၉၄၉ ခဲ့��တိွပ်ြ�ဌာာနီး်၍ 75 U�N�T�S� 287၊၁၉၅၀ သောအာာက်တ်ွု�ဘာာ ၂၁ တွာင် ်အာသိက်ဝ်ါးင်မ်ြို့�ီး ၁၉၉၂ 
ဩဂ္ဂ�တွ ်၂၅ တွာင်ပ်ြ�နီ�်ာ� ိ�က်�်တိွသ်ောရးထားု�းခဲ့့�သိည်။်

58 Fourth Geneva Convention, Art� 27�

59 Fourth Geneva Convention, Art� 27�

60 နိုု�င်င််တံွက်ာရာဇဝါးတွခ်ဲ့ံ�ရူ� �း၏ သောရာ�စာခဲ့���် (Rome Statute)၊ ၁၉၉၈ ဇူ�ု�င် ်၁၇ တွာင်ခ်ဲ့��တိွပ်ြ�ဌာာနီး်သိည်၊် 2187 U�N�T�S� 
90, U�N� Doc� A/CONF�183/9, (2002)�

61 Rome Statute, arts� 8, 30�

62 Rome Statute, Art� 8(2)(c)(i)�



29မြ�န်�်ာနိုု�င်င််၊ံ ကရင်န််(ီကယားာ�)မြ�ည်န််ယားရ်ှိိ ုမြ�စ်ပ်ေါ်�်ဆဲ ဲစ်စ်ရ်ာဇဝတ်�်�ု�ာ� 

အာသိက်ရ်ှိငိ်ရ်�်တွည်�ု်�င်ခ်ဲ့ာင်� ် (Right to Life) က်ု� ဘာာသိာပြ�နီရ်ာ၌ UN �ူ �အာခဲ့ာင်�အ်ာသောရးသောက်ာ�်တွကီ် 
အာဆိုု��းအာခဲ့ာင်�အ်ာသောရးတွာင် ် အာသိတွ�်ခဲ့ရံ�ု�င်ခ်ဲ့ာင်��်ည်း်�းဝါးင်မ်ြို့�ီး အာသောကြံက်ာင်��့်�သိတွပ်ြဖတွ�်ကု်ု� တွားပြ�စရ်နီ ်
အာသောရးယ် ူ သောဆိုာင်ရ်ာက်ရ်�ည်ဟ်ုသူောသိာ အာခဲ့�က်က််ု� က်ု�င်စ်ာထ့ားား�းသိည်။်63 �က်န်ီက်�့်�ပြ�ည်သ်ိ�ူ�ားက်ု�  
ဒီု�င်း်က်ာအာပြဖစ ် အာနိုတရာယ်တ်ွာင်း်သို� � ရည်ရ်ာယ်ခ်ဲ့�က်ရ်ှိိရုှိိတုွာနီး်�ု� �ပြခဲ့င်း်အာားပြဖင်� ် ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်သိည် ် အာဆိုု��း 
အာရ�်သိားပြ�ည်သ်ိ�ူ�ား၏ အာသိက်ရ်ှိငိ်ရ်�်တွည်�ု်�င်ခ်ဲ့ာင်� ်(Right to Life) က်ု� က်ာက်ာယ်ရ်နီ ်��က်က််ာက်ပ်ြခဲ့င်း်
�င် ် ပြဖစ�်းသိည်။် ထားု� �အာပြ�င် ်နိုု�င်င််တံွက်ာနိုငိ်� ်�သိက်ဆ်ိုု�င်သ်ောသိာ �က်န်ီက်က််ု�င်�်ဋိ�ုက်ခ၌ �သူိားဒီု�င်း်က်ာ
က်ု�အာသိံ�းပြ��ပြခဲ့င်း်အာား အာရ�်သိား��ားအာတွာက် ် စစ�်ာ့က်ာ� က်ာက်ာယ်�်အုာ��ု�း���ုးက်ု� အာာ�ခဲ့သံော�းထားား
သိည်� ်ဂ္ဂ�နီဗီုံးာက်ာနီဗ်ုံးနီ �ရ်ှိငိ်း် Additional Protocol II ၏ အာခဲ့နီး် ၁၃ နိုငိ်�အ်ာည် ီနိုု�င်င််တံွက်ာ�သူိားခဲ့�င်း်စာနီာ
သောထားာက်ထ်ားားသောရး ဥ�သောဒီသောအာာက်တ်ွာင် ် တွားပြ�စထ်ားား�းသိည်။်64 နိုု�င်င််တံွက်ာ�သူိားခဲ့�င်း်စာနီာ
သောထားာက်ထ်ားားသောရးဥ�သောဒီ၏ အာ��်ထားနုီး်သိအူာပြဖစ ် က်�ယ်က််�ယ်ပ်ြ�နီ �ပ်ြ�နီ � ် �တိွယ််ပူြခဲ့င်း်ခဲ့ရံသိည်� ် နိုု�င်င််တံွက်ာ
ကြံက်က်သ်ောပြခဲ့နီအီာဖာ့� ICRC သိည် ်နိုု�င်င််တံွက်ာနိုငိ်� ် ပြ�ည်တ်ွာင်း်�က်န်ီက်က််ု�င် ်နိုစိရ်�်�ံ�းတွာင် ်�သူိားဒီု�င်း်က်ာ
အာသိံ�းပြ���တုွားပြ�စပ်ြခဲ့င်း်က်ု� နိုု�င်င််တံွက်ာက်�င်�ထ်ားံ�းဥ�သောဒီ၏ စတံွစခ်ဲ့�အာပြဖစ ် အာတွည်ပ်ြ��ထားားမြို့�ီး
ပြဖစသ်ိည်။်65 ယ်ခဲ့င် ် ယ်ဂုူ္ဂ�ဆို�ားဗီုံးးယ်ားဆိုု�င်ရ်ာ နိုု�င်င််တံွက်ာရာဇဝါးတွခ်ဲ့ံ�ရံူ�းက်�ည်း် ဤ���်ရ�်က်ု� စစ်
ရာဇဝါးတွ�်အုာပြဖစအ်ာသိအုာ�တိွပ်ြ��မြို့�ီး ၎င်း်က်ု� စစရ်ာဇဝါးတွသ်ောပြ�ာက် ် ညှ်င်း်�နီး်ရက်စ်က်�်နုိုငိ် ် ��ဂ္ဂဂ�ု�သ်ောရး
ဂ္ဂ�ဏာသ်ိကု်ခာက်ု�သောစာက််ား��ံု�စတံွစရ်�်အာပြဖစ ်�တိွယ််သူိည်။်66

ပြ�ည်တ်ွာင်း် �က်က််ု�င်�်ဋိ�ုက်ခနိုငိ်� ် စ�်��ဉ်းမြို့�ီး Rome Statute တွာင် ် စစရ်ာဇဝါးတွ�်အုာပြဖစ ် ခဲ့ာထ့ား�တွ်
သောဖာပ်ြ�၍ ဤအာစအီာရင်ခ်ဲ့စံာ�း သိက်သ်ောသိခဲ့�ံတိွတ်ွ�်း��ားနိုငိ်� ်�တွသ်ိက်သ်ိည်� ်အာပြခဲ့ားသောသိာ နိုု�င်င််တံွက်ာ 
�သူိားခဲ့�င်း်စာနီာသောထားာက်ထ်ားားသောရး ဥ�သောဒီက်ု� ပြ�င်း်ထားနီစ်ာာခဲ့��ုးသောဖာက်�်�ု�ား�ာိ သောအာာက်�်းတွု� � �းဝါးင််
�းသိည်။် 

• အာရ�်သိားပြ�ည်သ်ိ�ူထူား�အာသော�် ရည်ရ်ာယ်ခ်ဲ့�က်ရ်ှိိရုှိိတုွု�က်ခ်ဲ့ု�က်ရ်နီ ် ညွနှီက်ြံက်ားပြခဲ့င်း် (သို� �) စစသ်ောရး
နိုငိ်� ်တွု�က်ရု်ူ�က်�်�တွသ်ိက်သ်ိ�ူ�ားက်ု� တွစဦ်းးခဲ့�င်း်အာ�ု�က် ်တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်ပ်ြခဲ့င်း်

• ဘာာသိာသောရးနိုငိ်� ်�တွသ်ိက်သ်ိည်� ်အာသောဆိုာက်အ်ာဦးး��ားက်ု� ရည်ရ်ာယ်ခ်ဲ့�က်ရ်ှိိရုှိိတုွု�က်ခ်ဲ့ု�က်ရ်နီ ်ညွနှီ်
ကြံက်ားပြခဲ့င်း် 

• တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်ခ်ဲ့သံောနီရခဲ့�ုနီအ်ာတွာင်း် မြို့�ု�� (သို� �) သောနီရာက်ု� ��ယ်က်ဖ်�က်စ်းီပြခဲ့င်း်၊ 

• အာရ�်သိား�ံ�ပြခဲ့�ံသောရးနိုငိ်� ်�တွသ်ိက်�် ု�ရှိိဘုာ ့(သို� �) အာသောရးကြဲက်းီသောသိာ စစသ်ောရးအာသောကြံက်ာင်း်ပြ�ခဲ့�က််
��ား �ရှိိုဘာ ့အာရ�်သိားပြ�ည်သ်ိ�ူထူား�အာား သောနီရ�်စာနီ �သ်ောစရနီ ်အာ�ုနီ �သ်ော�းပြခဲ့င်း် 67

63 U�N� Human Rights Committee, General Comment No� 6: Article 6 (Right to Life), U�N� Doc x, April 30, 1982 

64 Protocol II, Art� 13 (1)�

65 ကြံက်ည်�ရ်နီ-် နိုု�င်င််တံွက်ာကြံက်က်သ်ောပြခဲ့နီအီာသိင်း် နိုု�င်င််တံွက်ာ�သူိားခဲ့�င်း်စာနီာသောထားာက်ထ်ားားသောရးဆိုု�င်ရ်ာ က်�င်�ထ်ားံ�းဥ�သောဒီ၊, Vol� II: 
Practice (Cambridge: Cambridge Press, 2005), Rule 97

66 ကြံက်ည်�ရ်နီ-် Prosecutor v� Blaškić, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), Case No� 
IT-95-14-T, Judgment, Trial Chamber I, March 3, 2000, para� 716; Prosecutor v� Kordić and Čerkez ICTY, 
Case No� IT-95-14/2-T, Judgment, Trial Chamber III, February 26, 2001, para� 256�

67 ကြံက်ည်�ရ်နီ-် Rome Statute, Art� 8(2)(e)(i), (iv), (v), (viii)
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ထားု�နီည်း်တွ ူ ဤအာစရီင်ခ်ဲ့စံာတွာင်�်တိွတ်ွ�်းတွင်ထ်ားားသိည်� ် စစသ်ောဘားသောရှိာိင်�်�ားခဲ့ု�သောအာာင်း်ရာသောနီရာ
��ား၊ ဘာ�ရားသောက်�ာင်း်��ား၊ ��ဂ္ဂဂ�ကု်အာ�်ု��ားနိုငိ်� ် အာရ�်သိား��ားသောနီထားု�င်ရ်ာ သောနီရာ��ားအာသော�် 
တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်�်�ု�ားအာ�းအာဝါးင် ်သောပြ�ာက်�်�ားစာာသောသိာ ပြ�ည်သ်ိ�ူ�ားအာားသောနီရ�် စာနီခ်ဲ့ာာသောစ�သုိည် ်က်ရင်န်ီီ
ပြ�ည်န်ီယ်ရ်ှိိ ုပြဖစသ်ော�်ဆို ့စစရ်ာဇဝါးတွ�်�ု�ား၏ သောနီာက်ထ်ား�် သိက်သ်ောသိအာသောထားာက်အ်ာထားား��ား�င် ်ပြဖစ်
�းသိည်။် 

ထားု�အာပြ�င် ် နိုု�င်င််တံွက်ာ�ူ �အာခဲ့ာင်�အ်ာသောရး ဥ�သောဒီသိည် ် အာသိက်ရ်ှိငိ်ရ်�်တွည်�ု်�င်ခ်ဲ့ာင်�က််ု�က်ာက်ာယ်သ်ော�း 
သိ�ု� အာဓ�မသောနီရ�်စာနီ �သ်ောစ�ကု်ု��ည်း် တွားပြ�စသ်ိည်။် ၁၉၄၈ အာပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာ�ူ �အာခဲ့ာင်�အ်ာသောရး
သောကြံက်ည်ာစာတွ�်း အာခဲ့နီး် ၂ တွာင် ် “�တူွု�င်း်အာသိက်ရ်ှိငိ်ရ်�်တွည်�ု်�င်ခ်ဲ့ာင်�၊် �ာတွ�်�်ခဲ့ာင်�န်ိုငိ်� ်�ံ�ပြခဲ့�ံစာာ
သောနီနိုု�င်ခ်ဲ့ာင်�”်က်ု� ပြ�ဌာာနီး်ထားားသိည်။်68 နိုု�င်င််သံိားအာခဲ့ာင်�အ်ာသောရးနိုငိ်� ် နိုု�င်င််သံောရးအာခဲ့ာင်�အ်ာသောရးဆိုု�င်ရ်ာ 
နိုု�င်င််တံွက်ာသိသောဘာာတွစူာခဲ့���် (ICCPR) က်�ည်း် �ည်သ်ိတူွစဦ်းးတွစသ်ောယ်ာက်က််ု��် အာသောကြံက်ာင်း်�့� 
သိတွပ်ြဖတွပ်ြခဲ့င်း်�ပြ��ရ”ဟု� ပြ�ဌာာနီး်ထားားမြို့�ီး ရှိငိ်သ်ိနီရ်�်တွည်�ု်�င်ခ်ဲ့ာင်��်ာိ အာကြွက်င်း်�့�ပြဖစသ်ောကြံက်ာင်း်
သောဖာပ်ြ�ထားားသိည်။်69 ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်� ိ က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ်ရ်ှိိ ု အာရ�်သိားပြ�ည်သ်ိ�ူ�ားက်ု� သိတွပ်ြဖတွ်
ပြခဲ့င်း်သိည် ်ဤအာသောပြခဲ့ခဲ့အံာခဲ့ာင်�အ်ာသောရးက်ု� ခဲ့�ု�းသောဖာက်ပ်ြခဲ့င်း်�င် ်ပြဖစသ်ိည်။် 

ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်၏တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်�်သုောကြံက်ာင်� ် ပြဖစသ်ော�်သောစခဲ့့�သောသိာ က်ရင်န်ီပီြ�ည်သ်ိတူွု� � သောနီရ�်စာနီ �ခ်ဲ့ာာ�သုိည် ်
နိုု�င်င််တံွက်ာ ဥ�သောဒီ� ိက်ာက်ာယ်သ်ော�းထားားသိည်� ်အာသောပြခဲ့ခဲ့အံာခဲ့ာင်�အ်ာသောရး��ားက်ု� ဆိုက်�်က် ်ခဲ့�ု�းသောဖာက််
�ု�က်ပ်ြခဲ့င်း်�င်ပ်ြဖစသ်ိည်။် ပြ�ည်တ်ွာင်း်သောနီရ�်စာနီခ်ဲ့ာာ�နုိုငိ်��်တွသ်ိက်သ်ောသိာ ��်းညွနှီ�်�ု�ားသိည် ်အာဓ�မ
သောနီရ�်စာနီ �ခ်ဲ့ာာ��ု ိ အာက်ာအာက်ာယ်သ်ော�းပြခဲ့င်း်က်ု� အာာ�ခဲ့ထံားားသိည်� ် နိုု�င်င််တံွက်ာ �ူ �အာခဲ့ာင်�အ်ာသောရးနိုငိ်� ်
�သူိားခဲ့�င်း်စာနီာသောထားာက်ထ်ားားသောရး ဥ�သောဒီအာ�းအာဝါးင် ် စ�သော�းင်း်အာခဲ့ာင်�အ်ာသောရးက်ု� သောဖာထ်ား�တွတ်ွင်ပ်ြ�
ထားားသိည်။်70 ��်းညွနှီ�်�ု�ား၏ �အူာ�တိွ ်(၆) အာရ “�သူိားတွု�င်း်၌ �ု�ု၏သောနီအာ�်ု (သို� �) သောနီထားု�င်ရ်ာ
သောနီရာ� ိ အာဓ�မသောနီရ�်စာနီ �ခ်ဲ့ရံ�ကု်ု� က်ာက်ာယ်�ု်�င်ခ်ဲ့ာင်� ် ရှိိရု�ည်”်။71 ဤတွားပြ�စ�်တုွာင် ် အာရ�်သိား
�ံ�ပြခဲ့�ံသောရးနိုငိ်� ် �တွသ်ိက်�် ု �ရှိိဘုာ ့ (သို� �) အာသောရးကြဲက်းီသောသိာ စစသ်ောရးအာသောကြံက်ာင်း်ပြ�ခဲ့�က်�်�ား �ရှိိဘုာ ့
�က်န်ီက်က််ု�င်�်ဋိ�ုက်ခအာသောပြခဲ့အာသောနီ၌ သောနီရ�်စာနီသ်ောစ��ုည်း် �းဝါးင်�်းသိည်။်72 အာသောရးကြဲက်းီစစသ်ောရး
အာသောကြံက်ာင်း်ပြ�ခဲ့�က်�်ရှိိုပြခဲ့င်း် (သို� �) “သောနီရ�်စာနီ �ခ်ဲ့ာာ�နုိုငိ်� ်၎င်း်၏ဆိုု�းက်�ု�း တွု� �က်ု� သော�်ာ�ခဲ့��ည်�”် အာသောရးယ်ူ
သောဆိုာင်ရ်ာက်ခ်ဲ့�က်�်�ား �ရှိိုပြခဲ့င်း်က်ု� ကြံက်ည်�ပ်ြခဲ့င်း်အာားပြဖင်� ်ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်� ိက်ရင်န်ီပီြ�ည်သ်ိသူောပြ�ာက်�်�ား
စာာက်ု� သောနီရ�်စာနီ �သ်ောစ�သုိည် ် နိုု�င်�်ု��င်း်ထားက်၊် ထားင်တ်ွု�င်း်ကြဲက်ပ့ြခဲ့င်း်ပြဖစမ်ြို့�ီး နိုု�င်င််တံွက်ာစနံိုနုီး်��ားက်ု� 
ခဲ့�ု�းသောဖာက်ပ်ြခဲ့င်း်ဟု� သိတွ�်တိွရ်�း�ည်။်73

68 အာပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာ�ူ �အာခဲ့ာင်�အ်ာသောရးသောကြံက်ည်ာစာတွ�်း၊ ၁၉၄၈ ဒီဇီင်ဘ်ာာ ၁၀ ရက်တ်ွာင်ခ်ဲ့��တိွ ် ပြ�ဌာာနီး်ခဲ့့�သိည်။်, G�A� 
Res� 217A(III), U�N� Doc� A/810 at 71 (1948), Art� 2

69 နိုု�င်င််သံိားအာခဲ့ာင်�အ်ာသောရးနိုငိ်� ် နိုု�င်င််သံောရးအာခဲ့ာင်�အ်ာသောရးဆိုု�င်ရ်ာ နိုု�င်င််တံွက်ာသိသောဘာာတွစူာခဲ့���် (ICCPR) ၁၉၆၆ ဒီဇီင်ဘ်ာာ 
၁၉တွာင် ်ခဲ့��တိွပ်ြ�ဌာာနီး်ခဲ့့�သိည်။် G�A� Res� 2200A (XXI), U�N� Doc� A/6316, Arts� 6(2), 4(2)

70 Commission on Human Rights, Guiding Principles on Internal Displacement, U�N� Doc� E/
CN�4/1998/53/Add�2, February 11, 1998� 

71 ��်းညွနှီ�်�ူ�ား၊ � ူ- ၆ (၁)

72 ��်းညွနှီ�်�ူ�ား၊ � ူ- ၆ (၂) (ခဲ့)

73 ကြံက်ည်�ရ်နီ-် ��်းညွနှီ�်�ူ�ား၊ � ူ- ၇
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၂၀၂၁ နိုု�ဝါးင်ဘ်ာာ ၉ ရက်၊် ရှိ�်ိးပြ�ည်န်ီယ််
သောတွာင်�ု်�င်း် ဖယ်ခ်ဲ့ံ�မြို့�ု��နီယ်၊် သောခဲ့းင်အ်ာရုာာ၊ 
သောတွာ�်နိီသ်ောရးတွ�်ဖာ့���ားနိုငိ်� ်ပြ�နီ�်ာ
စစတ်ွ�်တွု� � စစ�်ာ့ပြဖစ�်ာားရာ သောရှိိ�တွနီး်
အာနီးီ က်ရင်န်ီစီစသ်ိားတွစဦ်းး� ိ
က်ာင်း်ပြ�င်က််ု� ပြဖတွသ်ော�်ာက်သ်ောနီစဉ်။ 
©Mauk Kham Wah
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အကြံက်းပြာ�ု�ျက်မ်ျျ��
ပြာမျေ်မျ�အ်�ဏာ��မ်ိျ�စ်စ်အ်��်စ်�အ�� အကြံက်းပြာ�ုပြာ�င်း�်

• ပြ�နီ�်ာပြ�ည်သ်ိ�ူ�ား၏ အာခဲ့���်ခဲ့�ာအာာဏာာအာသော�် သိသောဘာာထားားက်ု� သော�းစားမြို့�ီး ခဲ့�က်ခ်ဲ့�င်း် 
နို�တွထ်ားာက်က််ာ ၂၀၂၀ နိုု�င်င််သံောတွာသ်ောရာ းသောက်ာ�်ာ့တွာင်သ်ောရာ းခဲ့�ယ်ခ်ဲ့ခံဲ့့�ရသောသိာ အာရာရှိိ�ု�ားအာား 
နိုု�င်င််သံောရးအာာဏာာက်ု� ပြ�နီ�်ာအ့ာ�်ရနီ ်

• အာရ�်သိားပြ�ည်သ်ိ�ူထူား�အာသော�်တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်�်ကု်ု� ရ�်တွနီ �ရ်နီ၊် နိုု�င်င််တံွက်ာ�ူ �အာခဲ့ာင်�အ်ာသောရးနိုငိ်� ်
�သူိားခဲ့�င်း် စာနီာသောထားာက်ထ်ားားသောရး ဥ�သောဒီ ခဲ့��ုးသောဖာက်ပ်ြခဲ့င်း်��ားအာား သောရှိာိင်ရ်ှိာိးရနီ၊် အာရ�်သိား
ပြ�ည်သ်ိ�ူ�ားအာား က်ာက်ာယ် ်သော�း�ကု်ု� သောသိခဲ့�ာသောဆိုာင်ရ်ာက်ရ်နီ်

• နိုု�င်င််သံောရးအာက်�ဉ်းသိားအာား�ံ�းအာား ခဲ့�က်ခ်ဲ့�င်း် ဥဿုံံ� �တှွသ်ော�းရနီ်

• က်�ာ့�က်��သိ�ဂ္ဂဂ၊ ပြ�ည်တ်ွာင်း် ပြ�ည်�် က်ညူ်ကီ်ယ်ဆ်ိုယ်သ်ောရး အာဖာ့�အာစည်း်��ားနိုငိ်� ် 
�ူ �အာခဲ့ာင်�အ်ာသောရး သောစာင်�က်ြံက်ည်�သ်ောရးအာဖာ့���ားအာား ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််ရံှိိ ု သောနီရ�်စာနီ �ပ်ြ�ည်သ်ိ�ူ�ားရှိိရုာ 
သောနီရာအာား�ံ�းသို� � �ံ��ံ�ပြခဲ့�ံပြခဲ့�ံ၊ စဉ်ဆိုက်�်ပြ�တွ၊် အာသောနိုာိင်အ်ာဖာ့�က်င်း်က်င်း်ပြဖင်� ် ဆိုက်သ်ိာယ််
သိာား�ာခဲ့ာင်� ်ပြ��ရနီ ်

• ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််တံွာင် ် က်��း�ာနီထ်ားားသိည်ဆ်ိုု�သောသိာ နိုု�င်င််တံွက်ာရာဇဝါးတွ�်�ု�ားက်ု� နိုု�င်င််တံွက်ာ� ိ
စံ�စ�်းသောဖာထ်ား�တွ�်�ု�ား အာထားးူသိပြဖင်� ် ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််ဆံိုု�င်ရ်ာ�ာတွ�်�်သောသိာ စံ�စ�်းစစသ်ောဆိုးသောရး
ယ်နိုတရား (IIMM)တွု� �နိုငိ်� ် အာပြ�ည်�အ်ာဝါး �သူော�းင်း် သောဆိုာင်ရ်ာက်ရ်နီ ် ။ ဆိုု�းရာားသောသိာနိုု�င်င််တံွက်ာ  
ဥ�သောဒီခဲ့�ု�းသောဖာက်�်�ု�ားက်ု� သောပြဖရှိငိ်း်ရနီ ်ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််ဆံိုု�င်ရ်ာ က်�ာ့�က်��သိ�ဂ္ဂဂ �ူ �အာခဲ့ာင်�အ်ာသောရး 
အာထားးူက်ု�ယ်စ်ား�ယိ်န်ိုငိ်� ်UN အာခဲ့�က်အ်ာ�က်ရ်ှိာိသောဖာသောရး �စရ်ှိငိ်တ်ွု� �အာ�းအာဝါးင် ်�ာတွ�်�်မြို့�ီး 
အာ��ားယ်ံ�ကြံက်ည်သ်ောသိာ အာကြံက်သံော�းနိုငိ်� ် စံ�စ�်စစသ်ောဆိုးသောရးအာဖာ့���ား၏ အာကြံက်ပံြ��ခဲ့�က်�်�ားက်ု� 
အာသောက်ာင်အ်ာထားည်သ်ောဖာရ်နီ ်

က်�လူ�မျဂ္ဂဂလူး�ပြာ�းု သေရ�သေက်�င်းစ််အီ�� အကြံက်းပြာ�ုပြာ�င်း�်

• ပြ�နီ�်ာ�စစတ်ွ�်အာား �က်န်ီက်န်ိုငိ်� ် နိုစိ�်�်းသိာားနီည်�်ည်ာ (Dual Technology) သောရာင်း်ခဲ့�
ပြခဲ့င်း်က်ု� တွားပြ�စရ်နီ ် က်�ာ့��က်န်ီက်က််�နီသ်ိာယ်ခ်ဲ့ာင်� ် တွားပြ�စ�ု်နီ � ် တွစရ်�်အာား ခဲ့��တိွသ်ိည်� ်
သောပြဖရှိငိ်း်ခဲ့�က်တ်ွစရ်�်က်ု� အာတွည်ပ်ြ��ပြ�ဌာာနီး်ရနီ်

• �ံ�ပြခဲ့သံောရးသောက်ာင်စ်ထီား ံ အာခဲ့�က်အ်ာ�က်�်�ားတွင်ပ်ြ�သောဆိုာသောနိုားရနီ ် ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််ဆံိုု�င်ရ်ာ UN  
�ူ �အာခဲ့ာင်�အ်ာသောရး အာထားးူက်ု�ယ်စ်ား�ယိ်က််ု� အာပြ�နီဆ်ိုံ�း ဖုတွသ်ောခဲ့်ရနီ ်
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အသေ�ာ �သေတိ�င်းအ်��ာနှာိ�င်းင််းးမျျ�� အ�င်း�် (ASEAN) နှာာင်း် ်UN အဖံုံး��ဝင်းန်ှာိ�င်းင််းးမျျ��
အ�� အကြံက်းပြာ�ုပြာ�င်း�်

• ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််၏ံ ဒီ�ုီ�က်သောရစကီ်�က်�သောရားခဲ့�ယ်ထ်ားားသောသိာ သောခဲ့းင်း်သောဆိုာင်�ု်�င်း်��ားနိုငိ်� ် ခဲ့�ုတွဆ်ိုက််
သောဆိုာင်ရ်ာက်မ်ြို့�ီး ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််၏ံ အာ��ု�းသိားည်ညီွတှွသ်ောရးအာစု�းရ (NUG) အာား �စစည်း်နိုငိ်� ်
နိုု�င်င််သံောရးဆိုု�င်ရ်ာ အာသောထားာက်အ်ာ�ံ���ား သော�းအာ�်ရနီ ်

• နိုု�င်င််သံောရးနိုငိ်� ်စ�ီာားသောရးအာရ ခဲ့�ုတွဆ်ိုက်သ်ောဆိုာင်ရ်ာက်�်အုာ�းအာဝါးင် ် ပြ�နီ�်ာ�အာာဏာာသိ�်ုးအာ��်စ�၏ 
�ည်သ်ိည်� ်နိုု�င်င််သံောရးအာရ တွရားဝါးင်�်�ု�ု�းက်ု� �ဆိုု� ပြင်င်း်�ယ်ရ်နီ်

• ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််အံာား နိုု�င်င််တံွက်ာ ရာဇဝါးတွခ်ဲ့ံ�ရံူ�းသို� � �ာသ့ောပြ�ာင်း်နိုု�င်ဖု်� � UN �ံ�ပြခဲ့�ံသောရးသောက်ာင်စ် ီအာဖာ့�ဝါးင််
နိုု�င်င််�ံ�ားအာား တွု�က်တ်ွာနီး် အာားသော�းရနီင််ာိ စ�သော�းင်း် (သို� �) နိုစိန်ိုု�င်င််အံာားက်ု� အာသိံ�းပြ��ရနီ ်

• နိုု�င်င််အံာား �က်န်ီက်န်ိုငိ်� ်နိုစိ�်�်းသိာားနီည်�်ည်ာ (Dual Technology) သောရာင်း်ခဲ့��ကု်ု� တွားပြ�စ်
သောရးအာတွာက် ် ပြ�နီ�်ာနိုငိ်� ် ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်အာသော�် က်�ာ့��က်န်ီက်က််�နီသ်ိာယ်ခ်ဲ့ာင်� ် တွားပြ�စ�ု်နီ �က််ု� 
ခဲ့��တိွမ်ြို့�ီး သိဘာာဝါးဓာတွသ်ောင်ာ� သောရာင်း်ခဲ့�ပြခဲ့င်း်� ိရရှိိသုိည်� ်သောင်ာသောကြံက်းအာ�းအာဝါးင် ်ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်၏ 
သောင်ာသောကြံက်းနိုငိ်� ် ဘာဏ္ဍာသောင်ာ ရရှိိ�ု�ု�်းသောကြံက်ာင်း်က်ု� တွားပြ�စန်ိုု�င်ရ်နီ ် �စ�်တိွထ်ားားသိည်�စ်းီ�ာားသောရး
�ုတွဆ်ိုု� ���ု�ားက်ု� ခဲ့��တိွရ်နီ်

• ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််ရံှိိ ုအာက်အူာည်�ီု�အာ�်သောနီသောသိာ ပြ�ည်သ်ိ�ူ�ားထား ံနီယ်စ်�်ပြဖတွသ်ောက်�ာ၊် အာသိက်က််ယ် ်
�သူိားခဲ့�င်း်စာနီာသိည်� ်အာက်အူာည်�ီ�ားသော�း�ု� �ပြခဲ့င်း်က်ု� ခဲ့ာင်�ပ်ြ�� သောထားာက်ခ်ဲ့ရံနီ ်

• ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််ရံှိိ ု အာက်အူာည်�ီု�အာ�်သောနီသိည်� ် ပြ�ည်သ်ိ�ူ�ားထား ံ နီယ်စ်�်ပြဖတွသ်ောက်�ာအ်ာက်အူာည်�ီ�ား 
သော�းအာ�်သောနီသောသိာ �သူိားခဲ့�င်း်စာနီာသောထားာက်ထ်ားားသောရး အာဖာ့�အာစည်း်��ားအာား သောင်ာသောကြံက်း၊  
နီည်း်�ည်ာနိုငိ်� ်advocacy အာက်အူာည်�ီ�ားက်ု�  သော�းအာ�်ရနီ်

ပြာမျေ်မျ�နှာိ�င်းင််းး အမျျို����ည်းညီွတံိသ်ေရ�အစ်ိ�� (NUG) နှာာင်း် ်က်ရင်းေီ်ပြာ�ည်းေ်ယ်�်ာိ 
�က်ဆ်ိုိ�င်းရ်� အစ်ိ��ရမျဟု�တိ�်ည််း ်အဖံုံး��စ်ည်း�်မျျ��အ�� အကြံက်းပြာ�ုပြာ�င်း�်

• ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််ရံှိိသုောနီရ�်စာနီ � ်ဒီ�က်ခသိည်အ်ာား�ံ�းသိည် ်အာစားအာသောသိာက်၊် က်�နီး်�ာသောရး၊ အာု�းအာ�ု၊် သောရ
နိုငိ်� ် အာ�်ုသိာ��ား ရရှိိ�ုု�င်ခ်ဲ့ာင်�အ်ာ�းအာဝါးင် ် နိုု�င်င််တံွက်ာ �သူိားခဲ့�င်း်စာနီာသောထားာက်ထ်ားားသောရးနိုငိ်� ် 
�ူ �အာခဲ့ာင်�အ်ာသောရးဥ�သောဒီ� ိ အာာ�ခဲ့ထံားားသိည်� ် အာခဲ့ာင်�အ်ာသောရးနိုငိ်� ် က်ာက်ာယ်သ်ော�း��ု�ား ရရှိိနုိုု�င်သ်ောရး
အာတွာက် ်သောသိခဲ့�ာသောဆိုာင်ရ်ာက်ရ်နီ ်

• က်�ာ့�က်��သိ�ဂ္ဂဂ၊ ပြ�ည်တ်ွာင်း် ပြ�ည်�် က်ညူ်ကီ်ယ်ဆ်ိုယ်သ်ောရး အာဖာ့�အာစည်း်��ားနိုငိ်� ် 
�ူ �အာခဲ့ာင်�အ်ာသောရး သောစာင်�က်ြံက်ည်�သ်ောရးအာဖာ့���ားအာား ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််ရံှိိ ု သောနီရ�်စာနီ �ပ်ြ�ည်သ်ိ�ူ�ားရှိိရုာ 
သောနီရာအာား�ံ�းသို� � �ံ��ံ�ပြခဲ့�ံပြခဲ့�ံ၊ စဉ်ဆိုက်�်ပြ�တွ၊် အာသောနိုာိင်အ်ာဖာ့�က်င်း်က်င်း်ပြဖင်� ် ဆိုက်သ်ိာယ််
သိာား�ာခဲ့ာင်� ်ပြ��ရနီ ်

• က်ရင်န်ီပီြ�ည်န်ီယ်န်ိုငိ်� ် ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််ရံှိိ ု အာပြခဲ့ားသောနီရာ��ားတွာင် ် က်��း�ာနီထ်ားားသိည်ဆ်ိုု�သောသိာ 
နိုု�င်င််တံွက်ာရာဇဝါးတွ�်�ု�ားအာတွာက် ် နိုု�င်င််တံွက်ာတွာဝါးနီခ်ဲ့�ံယု်နိုတရား��ား၊ စံ�စ�်းသောဖာထ်ား�တွ�် ု
���်င်နီး်စဉ်��ားနိုငိ်� ်အာပြ�ည်�အ်ာဝါး �သူော�းင်း်ရနီ်
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• UN ၏ အာထားးူ���်င်နီး်စဉ်��ား အာထားးူသိပြဖင်� ် ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််ဆံိုု�င်ရ်ာ �ူ �အာခဲ့ာင်�အ်ာသောရး အာထားးူ
က်ု�ယ်စ်ား�ယိ်န်ိုငိ်� ်ခဲ့�ုတွဆ်ိုက် ်သောဆိုာင်ရ်ာက်ရ်နီ ်

• နိုု�င်င််တံွက်ာရာဇဝါးတွခ်ဲ့ံ�ရံူ�း၏ Rome Statute၊ နိုု�င်င််သံိားအာခဲ့ာင်�အ်ာသောရးနိုငိ်� ်နိုု�င်င််သံောရးအာခဲ့ာင်�အ်ာသောရး
ဆိုု�င်ရ်ာ နိုု�င်င််တံွက်ာသိသောဘာာတွစူာခဲ့���်နိုငိ်� ် အာပြခဲ့ားနိုု�င်င််တံွက်ာ ပြ�ဌာာနီး်ခဲ့�က်�်�ား�း တွာဝါးနီ်
ဝါးတွတ ရား��ားက်ု� ထားနုီး်သိ�်ုး၊ �က်ခ်ဲ့ရံနီ ်
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၂၀၂၁ သောဖသောဖာ်ဝါးးရီ ၁ ရက်သ်ောနီ � ပြ�နီ�်ာနိုု�င်င််ရံှိို စက်ဆ်ို��်ဖာယ် ်
အာာဏာာသိ�်ုး�ကုြဲက်းီပြဖစသ်ော�် ခဲ့့�မြို့�ီးသောနီာက် ်ပြ�နီ ��်ာအာာဏာာသိ�်ုးစစ်
အာ��်စ�သိည် ်အာစ��ု�က်အ်ာပြ�ံ��ု�က် ်ရက်စ်က်ယ််�တွ�်ာသိည်� ်
ရာဇဝါးတွ�်�ု�ားက်ု� အာသောရးယ်ပူြခဲ့င်း်�ခဲ့ရံဘာ ့က်��း�ာနီ�်�က်ရ်ှိိုမြို့�ီး 
တွု�င်း်ရင်း်သိားပြ�ည်န်ီယ်�်�ား� ိပြ�ည်သ်ိ�ူ�ား အာ�းအာဝါးင် ်အာရ�်သိား
ပြ�ည်သ်ိ�ူ�ားအာသော�်တွု�က်ခ်ဲ့ု�က်�်�ု�ားနိုငိ်� ်�က်န်ီက်က််ု�င်�်ဋိ�ုက်ခ��ား
က်ု� အာရှိိုနီပ်ြ�င်� ်သောဆိုာင်ရ်ာက်ခ်ဲ့့�သိည်။် 

ဤအာစအီာရင်ခ်ဲ့စံာသိည် ်က်ရင်န်ီ(ီက်ယ်ား)ပြ�ည်န်ီယ်ရ်ှိို ပြဖစသ်ော�်ဆို ့
စစရ်ာဇဝါးတွ�်�ု�ား၏ သိက်သ်ောသိ အာသောထားာက်အ်ာထားား��ားက်ု� တွင်ပ်ြ�
ထားား�းသိည်။် ဤအာစအီာရင်ခ်ဲ့စံာသိည် ်သော�� ၂၀၂၁ � ိဇနီန်ီဝါးးရီ 
၂၀၂၂ အာတွာင်း် ပြ�နီ�်ာစစတ်ွ�်� ိပြ�ည်သ်ိ�ူ�ားအာား သိတွပ်ြဖတွ�ံ်�၊ 
အာဓ�မသောနီရ�်စာနီ �သ်ောစ�ံ�၊ အာပြခဲ့ားသောသိာ �ူ �အာခဲ့ာင်�အ်ာသောရးနိုငိ်� ်�သူိားခဲ့�င်း်
စာနီာသောထားာက်ထ်ားား�ဆုိုု�င်ရ်ာ ခဲ့�ု�းသောဖာက်�်�ု�ား က်��း�ာနီခ်ဲ့့��ံ�က်ု� 
�တိွတ်ွ�်းတွင်ထ်ားား�းသိည်။် ဤ ခဲ့�ု�းသောဖာက်�်�ု�ားသိည် ်ပြ�နီ�်ာ
အာာဏာာသိ�်ုးစစအ်ာ��်စ�နိုငိ်� ်အာပြခဲ့ားသောသိာ တွု�င်း်ရင်း်သိား
�က်န်ီက်က််ု�င်တ်ွ�်��ားနိုငိ်� ်ပြ�ည်သ်ိူ �က်ာက်ာယ်သ်ောရးတွ�်�သောတွာ်(PDF) 
– (အာာဏာာသိ�်ုး�ပုြဖစသ်ော�် မြို့�ီးသောနီာက် ်�ု�ုက်ု�ယ်က််ု�က်ာက်ာယ်ရ်နီန်ိုငိ်� ်
စစအ်ာ��်ခဲ့���်သောရးက်ု� အာာခဲ့ရံနီဖ်ာ့ �စည်း်ထားားသောသိာ ရ�်ရာာ
အာသို�င်း်အာဝုါး�င်း်� ိဦးးစးီသိည်� ်�က်န်ီက်က််ု�င်တ်ွ�်��ားပြဖစသ်ိည်)်-  
တွု� �ကြံက်ား �က်န်ီက်က််ု�င် ်�ဋိ�ုက်ခနိုငိ်� ်ဆိုက်စ်�်၍ ပြဖစသ်ော�်��က် ်
ရှိိုသိည်။်  

ဆိုက်�်က်၍် ဤ သိက်သ်ောသိအာသောထားာက်အ်ာထားား��ားက် ပြ�နီ�်ာ
စစတ်ွ�်� ိနိုု�င်င််တံွက်ာ မြို့င်�်ုးခဲ့��်းသောရးနိုငိ်� ်�ံ�ပြခဲ့�ံသောရးက်ု� မြို့ခဲ့�်ုးသောပြခဲ့ာက််
�ာ�ံ�နိုငိ်� ်က်�ာ့��က်န်ီက်က််�နီသ်ိာယ်ခ်ဲ့ာင်� ်တွားပြ�စ�ု်နီ �၊် �စ�်တိွထ်ားား
စ�ီာားသောရး�ုတွဆ်ိုု� ��နုိုငိ်� ်နိုု�င်င််တံွက်ာ ရာဇဝါးတွ�်ဆုိုု�င်ရ်ာ စံ�စ�်း
စစသ်ောဆိုး�နုိုငိ်� ်အာသောရးယ် ူတွရားစာဆ့ိုု��ဒုီဏာ�်�ား ခဲ့ထံားု�က်�ံ်�က်ု��ည်း် 
ရှိငိ်း်�င်း်တွင်ပ်ြ�ထားား�းသိည်။်
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