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စီတီအကးဖးအမးအာရး 
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 ေစာငးံၾကညးံေလံလာေရ့ႏြငးံ အစီရငးခဵမႈဆိုငးရာ ကုလသမဂၢ ႏုိငးငဵဆုိငးရာ 
လုပးငနး့ အဖျဲ႔  

ဒီဒီအာရး (DDR)  လကးႏြကး ်ဖဳတးသိမး့်ခငး့၇ တပးထျကးချငးံ ်ပဳ်ခငး့ႏြငးံ ်ပနးလညး 
အသာ့က္ေအာငး လုပးေဆာငး်ခငး့  

ဒီအကးစးေအ (DSA)  ႏိုငးငဵေတား ကာကျယးေရ့ တကၠသုိလး  

အီ့အီ့ ဒီွုိငး 
(EEDY) 

 လူငယးမ္ာ့အတျကး ပညာေရ့ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ ဖျဲ႔ၿဖိဳ့မႈ  
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ေကအုိငးေအ (KIA)  ကခ္ငး်ပညး လျတးလပးေရ့ တပးမေတား  

ေကအုိငးအို (KIO)  ကခ္ငး်ပညး လျတးလပးေရ့ အဖျ႔ဲ  

အမးအိတးခ္းအိတးခ္း 
(MHH) 

 မုနး့ရႊာ ဖ္ငးဖုနး (ကခ္ငး ်ပညးသူ႔စစး တပးဖျဲ႔)  
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အနးစီအိ (NCO)  ်ပနးတမး့မွငးေသာ အရာရြိ  

အနးဂ္ီအုိ (NGO)  အစုိ့ရ မဟုတးေသာ အဖျဲ႔အစညး့  

အုိပကး (OPAC)  လကးနကးကုိငး ပဋိပကၡအတျငး့ ကေလ့မ္ာ့ ပါွငးပတးသကးမႈအေပၚ 
ကေလ့အချငးံအေရ့ ဆုိငးရာ သေဘာတူစာခ္ဳပး၏ ေရျ့ခ္ယးချငးံရြိေသာ 
သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ 

အုိတီအကးစး (OTS)  တပးမေတား အရာရြိ ေလံက္ငးံေရ့ေက္ာငး့  

ဒဘလ္ဴပီအနး 
(WPN) 

 ွမးေပါငး နငးထျယး ("ကခ္ငး်ပညးသူ အလငး့") 
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1. အစီရငးခဵစာ အက္ဥး့ခ္ဳပး 

ှ၆၃ှ ခုႏြစးတျငး ကခ္ငးတိုငး့ရငး့သာ့ မ္ဳိ့ခ္စးမ္ာ့ ဖျဲ႔စညး့ခဲံသညးံ ကခ္ငး်ပညး လျတးလပးေရ့ တပးမေတား 
(KIA) သညး ဿွှ၁ ခုႏြစး ကေလ့မ္ာ့ႏြငးံ လကးနကးကုိငး ပဋိပကၡတျငး ကေလ့မ္ာ့အာ့ စစးသာ့အ်ဖစး 
စုေဆာငး့ အသုဵ့်ပဳေသာ အဖျဲ႔အစညး့ အေပၚ အေထျေထျ အတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး၏ အစီရငးခဵစာတျငး 
စာရငး့ေဖား်ပထာ့သညးံ အစို့ရ မဟုတးေသာ လကးနကးကုိငး အဖျဲ႔အစညး့ ၄ ခုတျငး ပါွငးသညး၈1 
ကေလ့မ္ာ့အာ့ က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ ခ္ဳိ့ေဖာကး က္ဴ့လျနးမႈမ္ာ့အာ့ ေစာငးံၾကညးံေလံလာေရ့ႏြငးံ 
အစီရငးခဵမႈဆိုငးရာ ကုလသမဂၢ ႏုိငးငဵဆိုငးရာ လုပးငနး့ အဖျဲ႔ (CTFMR) သညး ေကအုိငးေအ၏ 
ကေလ့မ္ာ့အာ့ အစဥးတစုိကး စစးသာ့အ်ဖစး စုေဆာငး်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့မ္ာ့အေပၚ ဿွွ၄ ခုႏြစးမြ 
စတငး၍ မြတးတမး့မ္ာ့ ်ပဳစုခဲံသညး၈2 ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔၏ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလအတျငး့ 
ဤအစီရငးခဵစာအတျကး သုေတသန်ပဳခ္ကးမ္ာ့က ကေလ့မ္ာ့အာ့ စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ 
ဆကးလကး်ဖစးေပၚေန်ခငး့ကုိ အတညး်ပဳေပ့သညး၈ 
 
ေကအုိငးေအ (KIA) ၏ အဖျ႔ဲ ရာထူ့တာွနး အမ္ဳိ့မ္ဳိ့တျငး ကေလ့ေပါငး့ ှွွွ အထိ ရြိႏိုငးသညးဟု 
အစီရငးခဵခ္ကးမ္ာ့ ရြိေသားလညး့ ယငး့တုိ႔သညး ေရြ့ရို့စျဲအေ်ခခဵႏြငးံ ေကအုိငးေအ၏ ပမာဏ အေပၚ 
ေခတးမမြီေတာံသညးံ အခ္ဳိ့က္ ခနး႔မြနး့ခ္ကး ်ဖစးသညး၈ တိက္ေသာ ကိနး့ဂဏနး့မြာမူ 
လကးသငးံခဵႏိုငးေလာကးသညးံ အခ္ကးအလကး ေကာကးယူမႈ နညး့လမး့မ္ာ့ ကငး့မဲ်ခငး့ေၾကာငးံ 
ေွေွွါ့ွါ့ရြိေနသညး၈ အသကးမ်ပညးံေသ့ေသာ စစးသာ့သစး အမ္ာ့စုမြာ အသကး ှ၂ ႏြစးမြ ှ၄ 
ႏြစးအတျငး့ဟု ထငးရၿပီ့ ကေလ့စစးသာ့ စုေဆာငး့မႈကို တာ့ဆီ့ရနး ကတိကွတးကုိ 
ထုတးေဖားထာ့ေသားလညး့ ေကအုိငးေအမြ ခ္မြတးေသာ နညး့လမး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့အာ့်ဖငးံ ေကအိုငးေက 
ရာထူ့တာွနးအမ္ဳိ့မ္ဳိ့သုိ႔ ေရာကးရြိလာခဲံသညး၈ ဿွှှ ခုႏြစး ဇျနးလ အတျငး့က ှ၄ ႏြစးၾကာ 
အပစးအခတးရပးစေဲရ့ ပ္ကးစီ့သျာ့သညးံ ေနာကးပိုငး့တျငး ေကအုိငးေအသညး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့မႈကုိ 
ဆကးလကးလုပးေဆာငးခဲံၿပီ့ မၾကာေသ့မီက “အမ္ဳိ့သာ့ ွနးေဆာငးမႈ” စနစးတခုကုိ အစပ္ဳိ့ခဲံသညး၈ 
စစးသာ့စုေဆာငး့မႈ အမ္ာ့စုမြာ မိမိဆႏၵသေဘာ အေ်ခခဵအေပၚတျငး ရြိေနေသားလညး့ 
အတငး့အဓမၼစုေဆာငး့သညးံ အေထာကးအထာ့ အခ္ဳိ႔ ရြိသညး၈ စစးသာ့မ္ာ့ႏြငးံ အရပးဖကး 
အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့မ္ာ့သညး စစးသာ့သစးမ္ာ့သညး အသကးမ်ပညးံေသ့ေၾကာငး့ အေထာကးအထာ့မ္ာ့အေပၚ 
ပဵုမြနးအာ့်ဖငးံ လ္စးလ္ဴရႈထာ့သညးံ အေထျေထျ စစးသာ့စုေဆာငး့ေရ့ အတျကး တာွနးေပ့ခဵၾကရသညး၈ 
အခ္ဳိ႔ကိစၥရပးမ္ာ့တျငး ေကအုိငးေအ ႏြငးံ မိမိဆႏၵအေလ္ာကး ပါွငးလိုေသာ ကေလ့မ္ာ့အာ့ သူတုိ႔၏ 
ပညာသငးၾကာ့မႈမ္ာ့ ဆကးလကးလုပးေဆာငးရနး အာ့ေပ့ေသားလညး့ အေထာကးအထာ့မ္ာ့က သူတုိ႔အာ့ 
အစဥးအၿမဲပငး ေကအုိငးေက၏ ရာထူ့တာွနးမ္ာ့တျငး တေ်ဖ့ေ်ဖ့ လကးခဵၿပီ့်ဖစးေၾကာငး့ ညႊနး့်ပေနသညး၈ 
 
ယငး့လမး့ေၾကာငး့တျငး ေနထုိငးေသာ ကေလ့မ္ာ့သညး ပညာေရ့ႏြငးံ အလုပးအကုိငး အချငးံအလမး့ 
်ပငး့်ပငး့ထနးထနး ကနး႔သတးမႈမ္ာ့ႏြငးံ အတူ လူမႈေရ့ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ နိမးံက္မႈမ္ာ့ကုိ ၾကဵဳေတျ႔ႏုိငးၿပီ့ 
ေဘ့အႏၱရာယးမ္ာ့ ရငးဆုိငးရႏိုငးသညး၈ ေကအုိငးေအ နယးေ်မအတျငး့ရြိ ေက္ာငး့မ္ာ့မြ ေပ့ထာ့ေသာ 
ပညာေရ့ အရညးအေသျ့သညး ပဋိပကၡႏြငးံ ေနရာေရႊ႔ေ်ပာငး့ရမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ အ်ပငး့အထနးထိခိုကးမႈရြိေနၿပီ့ 
်ပညးတျငး့ ေရႊ႔ေ်ပာငး့ ဒုကၡသညးမ္ာ့ (IDP) စခနး့မ္ာ့သညး ၾကီ့မာ့ေသာ စိမးေခၚမႈမ္ာ့ႏြငးံ 
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ရငးဆုိငးေနရသညး၈ သေဘာဆႏၵအေလ္ာကး တာွနးထမး့ေဆာငး်ခငး့တျငး လူထု တာွနးထမး့ေဆာငးလုိမႈ၇ 
လကးစာ့ေခ္လုိမႈႏြငးံ တရာ့မြ္တမႈ ရြာေဖျလုိမႈတုိ႔ကုိ ယငး့ လူမႈ-စီ့ပျာ့ ခ္ဳိ႔တံဲမႈမ္ာ့က အာ့်ဖညးံထာ့ႏုိငးသညး၈ 
 
ကေလ့မ္ာ့သညး ေကအုိငးေအတျငး စစးမႈထမး့ႏုိငးသညး ေနရာမ္ာ့စျာကုိ လကးလြမး့မီလ္ကးရြိေနသညး၈ 
 
 ကေလ့မ္ာ့သညး ေက္ာငး့ၿပီ့သျာ့်ခငး့သညးံ အစဥးအလာအရ လူၾကီ့်ဖစးသျာ့်ခငး့ကုိ 

သတးမြတးထာ့သကံဲသုိ႔ ရြိေန်ခငး့ေၾကာငးံ အသကးမ်ပညးံေသ့သညးံတုိငးေအာငး ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး ှွ 
တနး့ ၿပီ့သျာ့သညးံ အခါတျငး စာရငး့သျငး့ၾကႏုိငးသညး၈3 

 ကေလ့မ္ာ့သညး ေဒသခဵ ၿမ ႔ဳိနယး အရာရြိ (ကခ္ငး်ပညး လျတးလပးေရ့ အဖျဲ႔ (KIO) အရပးသာ့ ွနးထမး့) 
ထဵတျငး စာရငး့သျငး့လုိေၾကာငး့ အေၾကာငး့ၾကာ့ႏုိငးၿပီ့ ယငး့အရာရြိက အနီ့စပးဆုဵ့ ေကအိုငးေအ 
တပးစခနး့သုိ႔ ဆကးသျယးကာ လူသစး သငးတနး့ မညးသညးံ အခ္ိနးတျငး ရြိႏိုငးမညးကုိ စဵုစမး့ေပ့ႏုိငးသညး၈ 
သုိ႔မဟုတးပါကလညး့ သူတုိ႔သညး ေကအုိငးေအ စစးစခနး့သုိ႔ တုိကးရိုကးသျာ့ေရာကးၿပီ့ 
စခနး့တာွနးခဵထဵတျငး စာရငး့သျငး့လုိေၾကာငး့ ေတာငး့ဆုိႏိုငးသညး၈ 

 ကေလ့မ္ာ့သညး ေကအုိငးေအက ေငျေၾက့ေထာကးပဵံထာ့ေသာ ပညာေရ့ အဖျဲ႔အစညး့တခုခု ဥပမာ- 
ထျယးနငးေရြာငး (Htoi Ningshawng) သုိ႔မဟုတး “ေရာငး်ခညးဦ့” ႏြငးံ “ထမး့ေဆာငးရငး့ သငးယူ” 
ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး တကးေရာကးရနး ေလ္ာကးထာ့်ခငး့်ဖငးံ စစးေလံက္ငးံေရ့ ပတးွနး့က္ငးတျငး တညးရြိၿပီ့ 
စစးလကးနကး အသုဵ့်ပဳမႈမ္ာ့ကုိ ေလံလာသငးယူႏိုငးသညး၈ ေကအုိငးေအက ထူေထာငးထာ့ေသာ 
ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး ေက္ာငး့လခ မေပ့ရ်ခငး့ ကဲံသုိ႔ စာရငး့ေပ့သျငး့်ခငး့အတျကး အက္ဳိ့အ်မတးမ္ာ့ကုိ 
ေပ့ထာ့သညး၈ 

 ကေလ့မ္ာ့သညး သူတုိ႔ မိဘမ္ာ့ သုိ႔မဟုတး အ်ခာ့သူမ္ာ့က သူတုိ႔၏ အက္ငးံစာရိတၱ်ပဳ်ပငးရနး 
ပဵုစဵမ္ဳိ့်ဖငးံလညး့ ေကအုိငးေအ သုိ႔ ပုိ႔ေဆာငး်ခငး့ ခဵရႏိုငးသညး၈ ဒုကၡေပ့ေသာ ကေလ့မ္ာ့ 
(မူ့ယစးေဆ့ွါ့ သုိ႔မဟုတး ရာဇွတးမႈ သုိ႔မဟုတး ေက္ာငး့ေ်ပ့မႈတျငး ပါတးသကးေသာ ကေလ့မ္ာ့) 
အာ့ စစးသာ့သစးအ်ဖစး ထညးံသျငး့်ခငး့ကုိ ေကအုိငးေအ ႏြငးံ လူမႈအဖျဲ႔အစညး့ရြိ လူအမ္ာ့အ်ပာ့က 
လူမႈ ်ပႆနာ ေ်ဖရြငး့မႈအ်ဖစး လကးခဵထာ့ၾကသညး၈ 

 ကေလ့မ္ာ့သညး ေကအုိငးေအမြ အိမးမ္ာ့သုိ႔ လာေရာကးစဥးအတျငး့ ေတျ႔ရြိသျာ့ၿပီ့ အႏုိငးက္ငးံ်ခငး့ 
သုိ႔မဟုတး အတငး့အဓမၼ စစးသာ့ စုေဆာငး့်ခငး့မ္ာ့ကုိလညး့ ခဵရႏိုငးသညး၈ 

 
ကခ္ငး လူ႔အဖျဲ႔အစညး့အတျငး့တျငး ေကအုိငးေအက မိသာ့စု တခုလြ္ငး တဦ့ႏႈနး့်ဖငးံ စစးသာ့ စုေဆာငး့သညးံ 
စနစးကို က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔လကးခဵမႈ ရြိေနေသားလညး့ စစးသာ့သစး စုေဆာငး့ရရြိသူသညး 
အသကးမ်ပညးံေသ့ပါက အိမးေထာငးစု စာရငး့ရြိ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ အသုဵ့်ပဳပုဵ မရေပ၈ ေကအုိငးေအ 
စစးသာ့စုေဆာငး့သူမ္ာ့သညးလညး့ ေက္ာငး့ထျကးရေသာ ကေလ့မ္ာ့အာ့ ေရျ့ခ္ယး 
ပစးမြတးထာ့ရြိႏိုငးသညး၈ အလာ့တူပငး ကေလ့မ္ာ့သညး စစးသာ့စုေဆာငး့ေရ့အတျကး 
သေဘာဆႏၵအေလ္ာကး လာေရာကးသညးံအခါ သူတုိ႔၏ ွငးေရာကးမႈအေပၚ ရပးတနး႔ရနး အချငးံအလမး့မ္ာ့ 
်ဖစးေပၚေစသညးံ စနစးက္ေသာ စစးသာ့ စုေဆာငး့မႈ လုပးငနး့စဥးႏြငးံ အသကးစီစစးမႈႏြငးံ ်ငငး့ပယးမႈသညး 
စစးသာ့ စုေဆာငး့သညးံ အရာရြိ၏ သေဘာဆႏၵအေပၚ မူတညးေနသညး၈ ဤအစီရငးခဵစာအတျကး 
ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခဲံသညးံ အဆငးံ်မငးံ ေကအုိငးေအ အရာရြိမ္ာ့က အသကးမ်ပညးံသူ စစးသာ့စုေဆာငး့မႈ 
အကနး႔အသတးမ္ာ့ကုိ သငးတနး့ေပ့စဥးအတျငး့ သိရြိေအာငး လုပးေဆာငးေၾကာငး့ ေ်ပာသညးံ အခ္ိနးတျငးပငး 



ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔  
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ထိေရာကးေသာ ေစာငးံၾကညးံ်ခငး့ႏြငးံ ၾကီ့ၾကပးမႈ ယႏၱယာ့မ္ာ့ ကငး့မဲံ်ခငး့သညး အသကး ှ၅ ႏြစးေအာကး 
စစးသာ့ စုေဆာငး့မႈကုိ ချငးံ်ပဳထာ့သကဲံသုိ႔ ်ဖစးေစသညး၈ 
 
ေကအုိငးေအအတျငး့ေရာကးသညးႏြငးံ ကေလ့မ္ာ့အာ့ လူၾကီ့မ္ာ့ကံဲသုိ႔ သေဘာထာ့ ဆကးဆဵၿပီ့ 
သငးတနး့ကာလအတျငး့ ်ပငးပကမၻာႏြငးံ တုိကးရိုကးဆကးသျယးမႈမ္ာ့အာ့ ချငးံမ်ပဳေပ၈ သငးတနး့ၿပီ့ဆုဵ့သညးံ 
အခ္ိနးတျငး စစးသာ့ ကိုယးပုိငးနဵပါတး ရရြိ်ခငး့်ဖငးံ ကေလ့စစးသာ့ (ေယာကး္ာ့ေလ့၇ မိနး့ကေလ့) မ္ာ့သညး 
ေကအုိငးေအ စစးစခနး့မ္ာ့တျငး တုိကးပျဲမွငးရေသာ အလုပးမ္ာ့ကုိ တုိကးပျဲွငးႏုိငးေလာကးေအာငး ရုပးပုိငး့ ႏြငး ံ
စိတးပိုငး့ အရညးအေသျ့မ္ာ့ ရငးံက္ကးလာသညးအထိ တာွနးေပ့သညး၈ 
 
ေကအုိငးေကသညး လကးရြိ ဆကးလကးတညးရြိေနသညးံ အသကး ှ၅ ႏြစးေအာကး စစးသာ့ စုေဆာငး့မႈမ္ာ့ကုိ 
မြ္တမႈရြိေၾကာငး့ နညး့အမ္ဳိ့်ဖငးံ လုပးေဆာငးလ္ကးရြိသညး၈ ယငး့တုိ႔တျငး ေအာကးပါတုိ႔ ပါွငးသညး၈ 
 
 ကေလ့မ္ာ့သညး သေဘာဆႏၵအေလ္ာကး စစးသာ့စုေဆာငး့မႈအတျကး 

စဥးဆကးမ်ပတးလာေရာကးေနၾကၿပီ့ ်ငငး့ပယးရနး မ်ဖစးႏုိငး်ခငး့၈ 
 စစးသာ့စုေဆာငး့ၿပီ့ေနာကး တုိကးပျဲမ္ာ့တျငး ပါွငးသညးံ အခ္ိနးအထိ ကေလ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ 

စာသငးၾကာ့မႈကို ဆကးလုပးႏိုငးသညး၈ 
 စစးသာ့စုေဆာငး့မႈ မတုိငးမီကတညး့က ကေလ့မ္ာ့သညး ှွ တနး့ ေရာကးရြိၿပီ့ ်ဖစးသညး၈ 
 အခ္ဳိ႔ေသာ ကေလ့မ္ာ့သညး ေက္ာငး့မြ ထျကးၿပီ့ မူ့ယစးေဆ့ွါ့သုဵ့စျေဲန်ခငး့ သုိ႔မဟုတး အ်ခာ့ေသာ 

မႈခငး့မ္ာ့တျငး ပါွငးေန်ခငး့ သုိ႔မဟုတး မိဘမံဲမ္ာ့ ်ဖစး်ခငး့တုိ႔ေၾကာငးံ ေကအုိငးေအက “ေခၚယူ”ထာ့်ခငး့ 
်ဖစးသညး၈ 

 
မၾကာေသ့မီြက အစပ္ဳိ့တညးေထာကးခဲံေသာ “အမ္ဳိ့သာ့ စစးမႈထမး့်ခငး့” တျငး ေကအုိငးေအ နယးေ်မတျငး 
ေနထုိငးေသာ အသကး ှ၅ ႏြစးႏြငးံ ၃ွ ၾကာ့ ေယာကး္ာ့ မိနး့မတုိငး့ ဿ ႏြစး (စစးတပးႏြငးံ စစးတပးမဟုတးေသာ) 
တာွနးမ္ာ့ ထမး့ေဆာငးရနး ဒီဇိုငး့လုပးထာ့်ခငး့တျငး ဤအစီအစဥးအရ ပထမဆုဵ့အၾကိမး ်ပဳလုပးသညးံ 
စုေဆာငး့မႈတျငး ကေလ့အေရအတျကး တစုဵတရာ ပါွငးေန်ခငး့သညး စုိ့ရိမးမႈမ္ာ့ကုိ ်ဖစးေပၚေစသညး၈ 
 
ႏုိငးငဵတကာ ဥပေဒကုိ လုိကးနာၿပီ့ ေဘ့အႏၱရာယးရြိေသာ ေနရာမ္ာ့တျငး ကေလ့မ္ာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ ႏြငးံ 
အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ ကုိ အဆုဵ့သတးမညးဟု ကတိကွတးမ္ာ့ကုိ ေဖား်ပေနေသားလညး့ လကးေတျ႔တျငး 
ေကအုိငးေအအေန်ဖငးံ အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့ မရြိေသ့ေပ၈ ေကအုိငးေအတျငး အသကးမ်ပညးံသူ 
စုေဆာငး့မႈႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈကုိ တာ့်မစးေသာ ေရ့သာ့ထာ့ၿပီ့ အေကာငးအထညးေဖားႏိုငးသညးံ မူွါဒ မရြိေပ၈ 
ဤကိစၥႏြငးံ ပတးသကး၍ ေကအိုငးေအက ေရ့စျဲထုတးေဖားထာ့ေသာ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ယခုခ္ိိနးအထိ 
ထိထိေရာကးေရာကး အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့ မရြိေသ့ေပ၈ 
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အဓိက အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ 

 

ေကအုိငးေအအတျကး အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ 

 အသကး ှ၅ ႏြစးေအာကး ကေလ့မ္ာ့အာ့ စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့အာ့ ခ္ကးခ္ငး့ 
ရပးဆုိငး့ၿပီ့ ရာထူ့တာွနးအမ္ဳိ့မ္ဳိ့တျငး ရြိသူမ္ာ့အာ့လုဵ့အာ့ အသကး ှ၅ ႏြစးေအာကး ကေလ့မ္ာ့ 
ႏြငးံ/သုိ႔ သူတို႔ မိသာ့စုမ္ာ့အေနႏြငးံ ေနာကးဆကးတျ ဲ တုနး႔်ပနးမႈမ္ာ့ကုိ ေၾကာကးရျဵ႔မႈ မရြိေစပဲ 
လႊတးေပ့ရနး၈ 
 

 လကးနကးကုိငး တပးဖျဲ႔မ္ာ့ သုိ႔မဟုတး လကးနကးကုိငး အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ ႏြငးံ ပတးသကးေသာ ပဲရစး 
ဥပေဒသမ္ာ့ႏြငးံ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ (Paris Principles) ႏြငးံ လကးနကးကုိငး တပးဖျဲ႔မ္ာ့ သုိ႔မဟုတး 
လကးနကးကုိငး အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့မြ ဥပေဒမံဲ စစးသာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့မြ ကေလ့မ္ာ့ကုိ 
ကာကျယးရနး ပရဲစး ကတိကွတးမ္ာ့ (Paris Commitments) တုိ႔ကံဲသုိ႔ေသာ ကေလ့စစးသာ့ 
စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ကုိ ပိတးပငး တာ့်မစးထာ့ေသာ ႏုိငးငဵတကာ ဥပေဒႏြငးံ 
စဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့ကုိ လုိကးနာရနး လူသိရြငးၾကာ့ သေဘာတူညီရနး၈ 

 
 ကေလ့စစးသာ့ စုေဆာငး့မႈႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈကုိ တာ့်မစးေသာ အမိနး႔မ္ာ့အာ့ ေကအုိငးေအအတျငး့ရြိ 

စစးသာ့မ္ာ့၇ တပးမြဴ့မ္ာ့ႏြငးံ အရာရြိမ္ာ့အာ့လုဵ့သုိ႔ ထုတး်ပနးၿပီ့ လုိကးနာေအာငး ေဆာငးရျကးရနး၈ 
အမိနး႔မ္ာ့ကုိ ေကအုိငးေအ အဖျဲ႔ွငးမ္ာ့ ႏြငးံ ေကအုိငးအို ထိနး့ခ္ဳပးမႈ ဧရိယာ ေအာကးတျငးရြိ 
်ပညးသူလူထုမ္ာ့သို႔ က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ ်ဖနး႔ေွရနး၈ 

 
 သငးံေလ္ားေသာ အသကးစီစစးမႈ (ဥပမာ- အိမးေထာငးစု စာရငး့မ္ာ့အာ့ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့) အတျကး 

လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ ေရ့ဆျခဲ္မြတး်ခငး့်ဖငးံ ကေလ့စစးသာ့ စုေဆာငးမႈကုိ ကာကျယးေသာ 
ယႏၱယာ့မ္ာ့ကုိ အာ့်ဖညးံရနး ႏြငး ံ စစးသာ့စုေဆာငး့ေသာ အရာရြိမ္ာ့ႏြငးံ ေကအုိငးအို ၿမိဳ႔နယး 
အာဏာပုိငးမ္ာ့အာ့ သငးတနး့မ္ာ့ ေပ့ၿပီ့ စစးသာ့စုေဆာငး့သညးံ အေလံအထမ္ာ့အာ့ 
ေစာငးံၾကညးံမႈကုိ စဥးဆကးမ်ပတး်ပဳလုပးရနး အာမခဵမႈ ေပ့ရနး၈ 

 
 အသကးမ်ပညးံသူ စစးသာ့ စုေဆာငး့မႈႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈမ္ာ့တျငး တာွနးရြိသူမ္ာ့အာ့ ထိေရာကးေသာ 

အေရ့ယူ အ်ပစးေပ့မႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးရနးႏြငးံ ကေလ့မ္ာ့အာ့ စစးသာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ 
အေပၚ သဵသယရြိသူမ္ာ့အာ့ အမိနး႔ေပ့ႏုိငးသညးံ ရာထူ့တာွနးမ္ာ့မြ ဖယးရြာ့ရနး၈ 

 
 ေစာငးံၾကညးံ်ခငး့၇ ေဖားထုတးရြာေဖျ် ခငး့၇ တပးထျကးချငးံေပ့်ခငး့ႏြငးံ ကေလ့မ္ာ့အာ့ ပတးွ နး့က္ငးတျငး 

်ပနးလညးွငးဆနး႔ေစ်ခငး့  လုပးငနး့ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အတျကး ကုလသမဂၢ၇ ႏြငးံ အ်ခာ့ 
လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာႏြငးံ လူ႔အချငးံအေရ့ ဆုိငးရာ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အာ့ ကခ္ငး 
ထိနး့ခ္ဳပးနယးေ်မမ္ာ့သုိ႔ အဟနး႔အတာ့ အထိနး့အခ္ဳပးမရြိ သျာ့ေရာကးမႈအာ့ ဆကးလကးချငးံ်ပဳရနး၈  



ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔  
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်မနးမာအစုိ့ရအတျကး အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ 

 ကုလသမဂၢ ႏိုငးငဵဆုိငးရာ လုပးငနး့အဖျဲ႔ ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာႏြငးံ လူ႔အချငးံအေရ့ 
အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အာ့ လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့ ညိႈႏိႈငး့ေဆျ့ေႏျ့ မႈ ်ဖစးေ်မာကးေစရနး၇ 
ေစာငးံၾကညးံေလံလာႏုိငးရနးႏြငးံ ကေလ့စစးသာ့ စုေဆာငး့မႈႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈ စျပးစျဲခ္ကးမ္ာ့အာ့ 
စီစစးႏိုငးရနးႏြငးံ ေကအုိငးေအႏြငးံ ဆကးစပးပတးသကးေနေသာ ကေလ့မ္ာ့အာ့ ေဘ့ကငး့စျာ 
လႊတးေပ့ႏိုငးရနးႏြငးံ လူ႔အဖျဲ႔အစညး့တျငး ်ပနးလညးွငးဆံဵႏိုငးရနး လုပးငနး့မ္ာ့ လုပးေဆာငးရနးအတျကး 
ေကအုိငးေအ ႏြငးံ ထိေတျ႔မႈကုိ ချငးံ်ပဳရနးႏြငးံ ကူညီေဆာငးရျကးမႈ ေပ့ရနး၈ 

 
 ကခ္ငးအေ်ခ်ပဳ ေဒသခဵ၇ ႏိုငးငဵအဆငးံႏြငးံ ႏိုငးငဵတကာ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၏ ပဵံပို့ေထာကးခဵမႈ်ဖငးံ 

ေကအုိငးေအမြ ကေလ့စစးသာ့ စုေဆာငး့အသုဵ့်ပဳမႈကုိ ကာကျယးတာ့ဆီ့ရနးႏြငးံ ကေလ့မ္ာ့အေပၚ 
ပဋိပကၡမ္ာ့၏ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကုိ ဖယးရြာ့ရနး မဟာဗ္ဴဟာမ္ာ့ ခ္မြတးေရ့ဆျရဲနး၇ 

 
 တစးႏိုငးငဵလုဵ့ဆုိငးရာ အပစးအခတးရပးဆဲေရ့ စာခ္ဳပးတျငး ေဘ့အႏၱရာယးရြိေသာ ေနရာမ္ာ့တျငး 

အသကးှ ၅ ႏြစးေအာကး ကေလ့မ္ာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ကုိ တာ့်မစး်ခငး့ႏြငးံ 
ကေလ့မ္ာ့အာ့ ကာကျယး်ခငး့ကုိ ထညးံသျငး့ လကးမြတးေရ့ထုိ့ရနးအတျကး ပဵံံပို့ရနးႏြငးံ 
ယငး့ကတိကွတး အေပၚ ေစာငးံၾကညးံရနး သငးံေလ္ားေသာ ယႏၱယာ့မ္ာ့ ေနရာတက္ရြိေစေရ့အတျကး 
တာွနးခဵရနး၈ 

 
 တရာ့ွငး လကးနကးဖ္ကးသိမး့်ခငး့၇ တပးထျကးချငးံေပ့်ခငး့ ႏြငးံ လူ႔အသုိငး့အွုိငး့တျငး ်ပနးလညး 

ွငးဆံဵေစ်ခငး့ ဒီဒီအာရး (DDR) လုပးငနး့စဥး မတုိငးမီတျငး ေကအုိငးေအရြိ တာွနးအဆငးံဆငးံတျငးရြိေသာ 
ကေလ့မ္ာ့အာ့ စီစစးေဖားထုတး်ခငး့ႏြငးံ လႊတးေပ့်ခငး့ တုိ႔အာ့ အာမခဵႏုိငးမညးံ ယႏၱယာ့မ္ာ့ 
ေဖားထုတးရာတျငး ပဵံပို့ရနး၈  

 
 

ကုလသမဂၢ ႏုိငးငဵဆုိငးရာ အဖျဲ႔အတျကး အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ 

 အသကးမ်ပညးံသူ စစးသာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ ႏြငးံ ကခ္ငး်ပညးနယးအတျငး့ အ်ခာ့ေသာ 
ကေလ့မ္ာ့အေပၚ က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အာ့ ေစာငးံၾကညးံရနး ပူ့ေပါငး့ေရ့စျထဲာ့သညးံ 
မဟာဗ္ဴဟာ တရပး ေဖားထုတး်ခငး့်ဖငးံ ေကအုိငးေအ ထိနး့ခ္ဳပးနယးေ်မတျငးရြိ လကးရြိ 
ေစာငးံၾကညးံေလံလာမႈႏြငးံ အစီရငးခဵမႈ ယႏၱယာ့အာ့ပုိမိုအာ့်ဖညးံရနး၈ 

 
 ေကအုိငးေအ၏ ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ အဆုဵ့သတးေစရနး လုပးငနး့ 

အစီအစဥးတစးရပး ေပၚထျနး့လာေစရနး ရညးရျယးခ္ကး်ဖငးံ ေကအုိငးေအ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ 
ေဆျ့ေႏျ့ မႈမ္ာ့ လုပးေဆာငးရနး၈ 
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 ကေလ့မ္ာ့ စစးသာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ ကာကျယး်ခငး့အတျကး ရညးရျယးၿပီ့ 
အစပ္ဳိ့မႈမ္ာ့ကုိ အၾကဵ်ပဳရနးႏြငးံ ပံဵပို့ရနးအတျကး ေကအုိငးေအ တပးမြဴ့မ္ာ့ အရာရြိမ္ာ့ႏြငးံ 
ေတျ႔ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ မႈမ္ာ့ကုိ မိမိတုိ႔ဖကးမြ အစပ္ဳိ့ ထိေတျ႔မႈ လုပးရနးႏြငးံ ယငး့တုိ႔ႏြငးံ ပတးသကးေနသညးံ 
ကေလ့မ္ာ့အာ့ စီစစးေဖားထုတးရနးႏြငးံ လႊတးေပ့ႏုိငးရနး နညး့လမး့မ္ာ့ကုိ ရြာေဖျရနး၈ 

 
 ကေလ့စစးသာ့ စုေဆာငး့မႈႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈအပါအွငး ကခ္ငး်ပညးနယးအတျငး့ ကေလ့အချငးံအေရ့ 

သိရြိနာ့လညးမႈ တုိ့ပျာ့လာေစရနး ႏုိငးငဵအဆငးံ အစုိ့ရ မဟုတးေသာ အဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့ (NGOs)၇ လူထု 
အေ်ခ်ပဳ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ လူမႈ အဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့အာ့ ပံဵပို့မႈ ပိုမုိ်မြငးံတငးရနး၈  

 

ကုလသမဂၢ လုဵၿခဵဳေရ့ ေကာငးစီႏြငးံ ႏိုငးငဵတကာ အသုိငး့အွုိငး့အတျကး အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ 

 ကုလသမဂၢ ႏိုငးငဵဆုိငးရာ အဖျဲ႔သညး ကေလ့မ္ာ့အေပၚ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ အာ့လုဵ့ကုိ ်ပညးံွစျာ 
ေစာငးံၾကညးံႏိုငးရနး လုိအပးေသာ အေရ့ယူေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ အာ့လုဵ့ကုိ အစုိ့ရႏြငးံ ေကအုိငးေအတုိ႔အာ့ 
ပဵံပို့မႈေပ့ႏုိငးရနးအတျကး လုိအပးေသာ အရငး့အ်မစးအာ့လုဵ့ကုိ ရရြိထာ့ေစရနး တာွနးခဵရမညး၈ 

 
 ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ သုိ႔မဟုတး အပစးအခတးရပးစေဲရ့ ေဆျ့ေႏျ့ ညိႈႏိႈငး့မႈႏြငးံ သေဘာတူညီခ္ကးအာ့လုဵ့တျငး 

ကုလသမဂၢ၏ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့တျငး ကေလ့ကိစၥရပးမ္ာ့ အေပၚ ေ်ဖရြငး့်ခငး့ 
လုပးငနး့ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ အညီ ေကအုိငးေအႏြငးံ သကးဆုိငးေသာ ကေလ့မ္ာ့၏ လႊတးေပ့မႈ၇ 
နလနးထမႈႏြငးံ ်ပနးလညး ွငးဆံဵမႈမ္ာ့အာ့ ရညးရျယးေသာ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ကုိ ပံဵပို့ရနး၈  
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2. ပါွငးမႈႏြငးံ နညး့လမး့မ္ာ့ 

ဤအစီရငးခဵစာ၏ သုေတသန ဦ့တညးခ္ကးမြာ ေကအုိငးေအ ရြိ ကေလ့စစးသာ့ စုေဆာငး့မႈ၇ 
သငးတနး့ေပ့မႈ၇ တာွနးခ္ထာ့မႈႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈမ္ာ့ကုိ ေဖားထုတးရနး ်ဖစးသညး၈ သုေတသနကုိ ၿမိ ႔ဳ်ပ 
စငးတာမ္ာ့ ်ဖစးေသာ လုိငးဇာ၇ မုိငးဂ္ာယနး၇ လနာဇျတးႏြငးံ ေက့္လကး ေက့္ရျာမ္ာ့၇ ်ပညးတျငး့ ေရႊ႔ေ်ပာငး့ 
ဒုကၡသညး (IDP) စခနး့မ္ာ့ႏြငးံ ေကအုိငးေအ စစးစခနး့မ္ာ့ အပါအွငး ကခ္ငး်ပညးနယး ေကအုိငးေအ 
ထိနး့ခ္ဳပးေဒသအတျငး့ အဓိက ပထွီ ေဒသဧရိယာ ၀ ခုတျငး လုပးေဆာငးသညး၈ ႏုိငးငဵတကာ 
ကေလ့စစးသာ့ အဖျ႔ဲသညး ကေလ့မ္ာ့အာ့ ေရြ႔တနး့မ္ာ့တျငး အသုဵ့်ပဳမႈႏြငးံ တာွနးခ္ထာ့မႈ 
အေထာကးအထာ့ မေတျ႔ခဲံရပါ၈ သုေတသနလုပးငနး့ကုိ ေကအုိငးေအက တရာ့ွငး ချငးံ်ပဳၿပီ့ ေခ္ာေမျ႔ေစရနး 
ပဵံပို့ေပ့ခံဲသညး၈ သုေတသနလုပးငနး့အာ့ ပိတးပငးရနး သုိ႔မဟုတး ေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့အာ့ ်ပငးဆငးေ်ပာငး့လဲရနး 
တစုဵတရာ ၾကိဳ့ပမး့မႈ မရြိခဲံပါ၈ 
 
ေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့သညး ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလအတျငး့ ကေလ့စစးသာ့ေဟာငး့မ္ာ့ႏြငးံ လကးရြိ 
ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ အပါအွငး ရျာသာ့မ္ာ့၇ ်ပညးတျငး့ ေရႊ႔ေ်ပာငး့ ဒုကၡသညးမ္ာ့၇ 
လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈ လုပးငနး့ ွနးထမး့မ္ာ့၇ ေကအုိငးအုိငး အရပးဖကး ွနးထမး့မ္ာ့ႏြငးံ 
ေကအုိငးေအ စစးဖကးဆိုငးရာမ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့မႈ ၁ွ ေက္ားကုိ အဓိကအာ့်ဖငးံ အေ်ခခဵထာ့သညး၈4 
ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့မႈမ္ာ့ကုိ ဂ္ငး့ေဖာ ကခ္ငးဘာသာ်ဖငးံ အဂၤလိပး ဘာသာ်ပနး်ဖငးံ အဓိက ်ပဳလုပးသညး၈ 
ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့သူမ္ာ့ကုိ သုေတသန ရညးမြနး့ခ္ကး၇ ဆႏၵသေဘာထာ့အေလ္ာကး ပါွငးမႈ 
သေဘာသဘာွႏြငးံ စုေဆာငး့ရရြိသညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့ ပုဵႏြိပးထုတးေွမညးံ အေၾကာငး့မ္ာ့အာ့ 
အသိေပ့သညး၈ ကေလ့မ္ာ့အာ့လုဵ့အာ့ ေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့ကုိ သေဘာတူညီမႈေပ့ေသာ 
အုပးထိနး့သူမ္ာ့ ေရြ႔ေမြာကး သုိ႔မဟုတး အနီ့ွနး့က္ငးတျငး ်ပဳလုပးသညး၈ ေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့ ခဵသူမ္ာ့ 
မညးသူမညးွ ါ ်ဖစးသညးကုိ ေပၚလျငးေစႏိုငးသညးံ ပုဂၢိဳလးေရ့ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငးံ ေဒသ 
အတိအက္ပါွငးေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ သူတုိ႔၏ အမညးမေဖားသညးံ အေနအထာ့ကုိ ကာကျယးရနး 
ေယဘူယ္်ပဳ်ခငး့ သုိ႔မဟုတး ထိနးခ္နးထာ့်ခငး့တုိ႔ ်ပဳလုပးသညး၈ 
 
ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔သညး ေကအုိငးေအ၏ ဒုတိယ စစးဦ့စီ့ခ္ဳပး ဗုိလးခ္ဳပး ဂျမးေမားထဵမြ ဤ 
အစီရငးခဵစာမူၾကမး့အေပၚ ေရ့သာ့ထာ့သညးံ တုနး႔်ပနးခ္ကးကုိ ရရြိရနး ၾကိဳ့ပမး့ခံဲေသားလညး့ ရရြိေၾကာငး့ 
အေၾကာငး့်ပနးသညးမြ အပ မညးသညးံ တုနး႔်ပနးမႈမြ္ မရရြိခဲံပါ၈ 
 
ေွါဟာရ အသုဵ့အႏႈနး့ႏြငးံ ပတးသကး၍ ဤအစီရငးခဵစာတျငး သုဵ့စျထဲာ့သညးံ “်မနးမာ စစးတပး” ဆုိသညးမြာ 
်မနးမာ လကးနကးကုိငး တပးဖျဲ႔မ္ာ့ (တပးမေတား) ကုိ ဆုိလိုသညး၈ သုိ႔ရာတျငး ေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့မႈမ္ာ့တျငး ကခ္ငး 
ဂ္ငး့ေဖာစကာ့တျငး ်မနး (Myen) ဟူေသာ အသုဵ့အႏႈနး့မြာ အဓိပၺာယးရငး့အရ “်မနးမာတုိငး့ရငး့သာ့ 
လူမ္ဳိ့မ္ာ့” ဟု အဓိပၺာယးရေသားလညး့ ဟူသညးံ ်မနးဖ္ငးလာ (Myen Hpyen La) ဟု အဓိပၺာယးရသညးံ 
“်မနးမာ စစးသာ့” ကုိ ရညးညႊနး့ရာတျငး တရာ့မွငး သုဵ့ႏႈနး့ေလံရြိၾကသညး၈ 
 



ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔  
အႏၱရာယး ရြိေသာ ဒုကၡသညး ခုိကုိ့ရာ ကခ္ငး်ပညး လျတးလပးေရ့ တပးမေတားမြ ဆကးလကးရြိေနဆဲ ကေလ့စစးသာ့ စုေဆာငး့မႈ 
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3. ေနာကးခဵ သမုိငး့ေၾကာငး့ႏြငးံ လကးရြိ အေ်ခအေန 

ှ၆၃ှ ခုႏြစးတျငး5ကခ္ငးတိုငး့ရငး့သာ့ မ္ဳိ့ခ္စးမ္ာ့ ဖျဲ႔စညး့ခဲံသညးံ ေကအုိငးေအ သညး ဿွှ၁ ခုႏြစး 
ကေလ့မ္ာ့ႏြငးံ လကးနကးကုိငး ပဋိပကၡတျငး ကေလ့မ္ာ့အာ့ စစးသာ့အ်ဖစး စုေဆာငး့ အသုဵ့်ပဳေသာ 
အဖျဲ႔အစညး့ အေပၚ အေထျေထျ အတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး၏ အစီရငးခဵစာတျငး စာရငး့ေဖား်ပထာ့သညးံ အစုိ့ရ 
မဟုတးေသာ လကးနကးကုိငး အဖျ႔ဲအစညး့ ၄ ခုတျငး ပါွငးသညး၈6 
 
 ေကအုိငးေအသညး တခါတရဵတျငး ်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ ေသျ့စညး့ညီညျတးေရ့ တပးမေတား (UWSA) ၏ 
ေနာကးတျငး အစုိ့ရမဟုတးသညးံ ဒုတိယ အၾကီ့ဆုဵ့ လကးနကးကုိငး အဖျဲ႔အ်ဖစး ေဖား်ပခဵရေလံရြိသညး၈7 
ဿွှှ ခုႏြစး တုိကးပျဲမ္ာ့ ်ပနးလညး မ်ဖစးပျာ့မီ ေကအုိငးေအ၏ တပးအငးအာ့မြာ ၂ွွွ မြ ှွွွွ အတျငး့ 
ခနး႔မြနး့ခဲံၿပီ့ အမ္ာ့စုက ှွွွွ ပတးွ နး့က္ငးရြိမညးဟု က္ယးက္ယး ်ပနး႔်ပနး႔ လကးခဵၾကသညး၈8 
ယငး့ကိနး့ဂဏနး့ တစးခုခ္ငး့စီသညး လကးရြိ ေကအုိငးေအ၏ အရျယးအစာ့ႏြငးံ စစးေရ့ စျမး့ေဆာငးရညးကုိ 
ေလ္ာံတျကးထာ့ပုဵရသညး၈ ဤအစီရငးခဵစာအတျကး သုေတသနလုပးမႈမ္ာ့က ဿွှှ ခုႏြစး ဇျနးလမြ စတငး၍ 
ေကအုိငးေအ၏ အရျယးအစာ့သညး အၿမဲတမး့စစးသညး အငးအာ့မြာ ၁ွွွမြ ၂ွွွ အထိ ႏြငးံ 
အရဵအငးအာ့အ်ဖစး အခ္ိနးပိုငး့ ်ပညးသူ႔စစး အငးအာ့ ၀ွွွ မြ ၂ွွွ အထိ တုိ့လာသညးဟု 
ခနး႔မြနး့ႏိုငးသညး၈ ယငး့သညး အပုိေဆာငး့ ်ပညးသူ႔စစးမ္ာ့ အ်ပငး ေကအုိငးေအ၏ စုစုေပါငး့ အရျယးအစာ့ကို 
၆ ွွွ မြ ှ၂ ွွွ အထိ ်ဖစးေစသညး၈9 ကခ္ငး လူမႈ အဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့မြ လကးရြိ ခနး႔မြနး့ေ်ခအရ 
ေကအုိငးေအ စစးအငးအာ့မြာ ှွွွွ မြ ဿွွွွ အၾကာ့တျငးရြိၿပီ့ ေနာကးထပး ်ပညးသူစစးမ္ာ့မြာ ၂ွွွ မြ 
ှွွွွ အတျငး့ ရြိသညး၈10 

3.1 ႏိုငးငဵေရ့ႏြငးံ စစးေရ့ အေ်ခအေန 

ကခ္ငးမ္ာ့အတျကး ချဲ် ခာ့ဆကးဆဵမႈႏြငးံ ပတးသကးသညးံ သမုိငး့ဆုိငးရာ မတရာ့မႈမ္ာ့သညး ှ၆၁၅ ခုႏြစး 
ၿဗိတိသြ္ထဵမြ လျတးလပးေရ့ ရသညးံ အခ္ိနးမြ စတငးခဲံသညး၈ အၾကီ့မာ့ဆုဵ့ သတိ်ပဳႏုိငးသညးံ ကိစၥရပးမြာ 
ှ၆၁၄ ခုႏြစး ပငးလဵုစာခ္ဳပး က္ဆုဵ့်ခငး့်ဖစးသညး၈11 ယငး့စာခ္ဳပးတျငး ဖကးဒရယး ်ပညးေထာငးစုအတျငး့ 
တုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၏ ကုိယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံကုိ အတုိငး့အတာ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့်ဖငးံ အာမခဵခ္ကးေပ့ရနး 
ကတိ်ပဳထာ့သညး၈ ယငး့ သေဘာတူစာခ္ဳပး လကးေတျ႔ ်ဖစးမလာသညးံအတျကး ထိလျယးရြလျယး ရြိသညးံ 
လျတးလပးေသာ ်မနးမာႏိုငးငဵသစးသညး ှ၆၃ဿ ခုႏြစးတျငး စစးအာဏာ သိမး့မႈ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ ယငး့ ႏုိငးငဵေရ့ 
မတညးမၿငိမး်ဖစးေနခဲံသညးံ ႏြစးမ္ာ့အတျငး့ လကးနကးကုိငး အဖျဲ႔အစညး့ အမ္ာ့အ်ပာ့သညး ဗဟုိအစုိ့ရကုိ 
ဆနး႔က္ငးတုိကးပျဲွ ငးရနး လႈပးရြာ့ခံဲသညး၈ ယငး့တုိ႔ထဲတျငး ေကအုိငးေအကုိ ှ၆၃ှ ခုႏြစးတျငး ဖျဲ႔စညး့ခဲံသညးံ 
ကခ္ငးမ္ဳိ့ခ္စးမ္ာ့လညး့ ပါွငးသညး၈ 
 
မူလက ႏုိငးငဵေရ့ႏြငးံ ေဒသအတျငး့ အ်ပညးံအွ လျတးလပးေရ့အတျကး တုိကးပျဲ ွငးခဲံရာမြ ေကအုိငးေအသညး 
ှ၆၆၁ ခုႏြစးတျငး ်မနးမာအစို့ရႏြငးံ သမုိငး့ွငး အပစးအခတးရပးစေဲရ့ လကးမြတးေရ့ထုိ့ၿပီ့ ဖယးဒရယး 
ရပးတညးခ္ကးကုိ တရာ့ွငး လကးခဵခဲံသညး၈ ယငး့အခ္ိနးတျငး ေကအုိငးေအသညး ရြမး့်ပညးေ်မာကးပုိငး့မြ 
ကခ္ငး်ပညးနယး အလယးပုိငး့ႏြငးံ အေရြ႔ပိုငး့အထိ တရုတးနယးစပးတေလ္ာကးတျငး တရာ့မွငး လကးနကးကုိငး 
ကုိယးပိုငး အုပးခ္ဳပးမႈ နယးေ်မတခုကုိ ထိနး့သိမး့ခဲံသညး၈12 အပစးအခတးရပးစေဲရ့သညး ်မနးမာအစုိ့ရႏြငးံ 
ေကအုိငးေအ အၾကာ့ အလုပး်ဖစးေသာ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ ႏုိငးငဵေရ့ ဆကးဆဵမႈကုိ အာ့်ဖညးံေပ့ခံဲသညး၈ 
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ဿွွ၅ ခုႏြစးတျငး ်မနးမာစစးအစို့ရက ယငး့၏ ဖျဲ႔စညး့ပဵု အေ်ခခဵ ဥပေဒ အသစးအရ 
အပစးအခတးရပးစမဲႈေအာကးတျငးရြိေသာ လကးနကးကုိငး အဖျဲ႔အစညး့အာ့လုဵ့ နယး်ခာ့ေစာငးံ တပးဖျဲ႔ (BGF) 
အ်ဖစး ်မနးမာစစးတပး၏ တုိကးရိုကး ထိနး့ခ္ဳပးမႈေအာကးသုိ႔ ကူ့ေ်ပာငး့ရနး ေၾကညာခံဲသညး၈ 
ယငး့အဆုိ်ပဳခ္ကးကုိ ေကအုိငးအုိက ပယးခ္ခဲံၿပီ့ လကးနကး်ဖဳတးသိမး့်ခငး့ သုိ႔မဟုတး တပးထျကးချငးံ်ပဳ်ခငး့ 
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ မတုိငးမီတျငး ်ပညးံစဵုေသာ ႏုိငးငဵေရ့ ေဆျ့ေႏျ့ ပျ ဲ တရပးကုိ ေတာငး့ဆုိခဲံသညး၈ 
ေကအုိငးေအသညး အပစးအခတးရပးစစဲဥး ကာလတေလ္ာကးလုဵ့ စစးသာ့စုေဆာငး့မႈႏြငးံ စစးသငးတနး့မ္ာ့ကုိ 
ဆကးလကးလုပးကုိငးခဲံၿပီ့ ဿွွ၆ ခုႏြစးတျငး စစးသာ့စုေဆာငး့မႈ ၾကိဳ့ပမး့ခ္ကးကို စတငး တုိ့်မြငးံလာခဲံၿပီ့ 
စစးသာ့ေဟာငး့မ္ာ့အာ့လညး့ ်ပနးလညး ေခၚယူခဲံေၾကာငး့ အစီရငးခဵခ္ကးမ္ာ့ ရြိသညး၈13 ႏုိငးငဵေရ့ 
တငး့မာမႈမ္ာ့ ်မငးံမာ့လာၿပီ့ အတုိကးအခဵအုပးစုမ္ာ့က ေနာကးပိုငး့တျငး အတုအေယာငး ေရျ့ေကာကးပျဲ 
အ်ဖစးေၾကညာလာမညးံ ဿွှွ တျငး အစုိ့ရ၏ ေကအုိငးေအ အေပၚ ရနးလုိေသာ အ်ပဳအမူမ္ာ့တုိ့မ္ာ့ 
လာခံဲသညး၈14 
 
စစးေရ့ ထိေတျ႔မႈငယး အမ္ာ့အ်ပာ့ ်ဖစးပျာ့ၿပီ့ေနာကးတျငး ဿွှှ ခုႏြစး ဇျနးလ ၆ ရကးတျငး ်မနးမာစစးတပးက 
ေကအုိငးေအ စစးစခနး့မ္ာ့အာ့ ၾကီ့မာ့ေသာ စစးေရ့ ထုိ့စစးၾကီ့ကုိ စတငးခဲံသညး၈ တ်ဖညး့်ဖညး့ 
တို့်မငးံလာေသာ ရနးလုိ တုိကးခိုကးမႈမ္ာ့သညး ကခ္ငး်ပညးနယးႏြငးံ ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပိုငး့တေလ္ာကး 
အရပးသာ့ ဧရိယာမ္ာ့ကုိ ချဲ်ခာ့မႈမရြိပ ဲ ပစးမြတးထာ့ တုိကးခိုကးလာမႈမ္ာ့ႏြငးံ ေလေၾကာငး့ တုိကးခိုကးမႈမ္ာ့ 
ဖဵု့လႊမး့လာခံဲၿပီ့ အရပးသာ့ ှွွွွွ ေက္ား ေနရာေရႊ႔ေ်ပာငး့မႈကုိ ်ဖစးေပၚေစခဲံသညး၈ 
ကခ္ငး်ပညးနယးအတျငး့ ်မနးမာစစးတပး၏ စစးရာဇွတးမႈႏြငးံ လူသာ့်ဖစးမႈအေပၚ က္ဴ့လျနးေသာ 
ရာဇွတးမႈမ္ာ့15 အပါအွငး အရပးသာ့မ္ာ့အေပၚ က္ယး်ပနး႔သညးံ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ ကို 
အေစာပုိငး့ ဆယးစုႏြစး ေလ့ခု ပဋိပကၡမ္ာ့တျငး တေလ္ာကးလုဵ့ မြတးတမး့တငးေတျ႔ရြိခဲံရၿပီ့ 
အပစးအခတးရပးစမဲႈ ပ္ကးစီ့သညးံ အခ္ိနးမြ စတငး၍ ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈ ေကအုိငးေအသညးလညး့ 
အတငး့အဓမၼ စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့မ္ာ့ 16၇ ေရြ႔တနး့တျငး ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့အာ့ တာွနးေပ့အပးမႈမ္ာ့17၇ 
ႏြငးံ တာ့ဆီ့ပိတးပငးထာ့သညးံ ေ်မ်မြဳပးမိုငး့မ္ာ့ႏြငးံ ေဖာကးချဲေရ့ ပစၥညး့မ္ာ့ အသုဵ့်ပဳမႈမ္ာ့ စသညးံ 
စျပးစျဲခ္ကးမ္ာ့ကုိ ရငးဆုိငးရသညး၈18 
 
ဿွှှ ခုႏြစး ဇျနးလမြ စ၍ မခုိငးမာေသာ အပစးအခတးရပးစေဲရ့မ္ာ့သညး တုိကးခိုကးမႈမ္ာ့ကုိ 
ကျကးတိကျကးၾကာ့ ရပးတနး႔ေစခဲံေသားလညး့ ခုိငးမာသညးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ သေဘာတူညီမႈကုိမူ မရရြိခဲံေပ၈ 
်မနးမာအစုိ့ရက ထုိအခ္ိနးမြ စ၍ အေရ့ၾကီ့ေသာ သယးယူပို႔ေဆာငးေရ့ လမး့ေၾကာငး့မ္ာ့အာ့ လုဵၿခဵဳေရ့ 
ယူခဲံၿပီ့ ေကအုိငးေအအာ့ သဘာွ သယဵဇာတ ၾကျယးွေသာ ဧရိယာမ္ာ့မြ ဖယးရြာ့ခဲံသညး၈ ယခုအခါ 
ႏိုငးငဵတကာမြ ေက္ာေထာကးေနာကးခဵ်ပဳထာ့ေသာ ႏုိငးငဵအဆငးံ အပစးအခတးရပးစေဲရ့ အစီအစဥးကုိ 
အစုိ့ရမဟုတးေသာ လကးနကးကုိငး အဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့ အမ္ာ့အ်ပာ့်ဖငးံ ၾကိဳ့ပမး့ေနၿပီ့ ဿွှ၂ ခုႏြစး 
ေႏြာငး့ပိုငး့ ေရျ့ ေကာကးပျဲ မတုိငးမီတျငး အေကာငးအထညးေပၚလာမညးဟု ေမြ္ားလငးံရသညး၈19 
ေစံစပးေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့ ဆကးလကးလုပးေဆာငးေနၿပီ့ တညးၿငိမးေသာ သေဘာတူညီခ္ကး မေပၚေပါကးေသ့ပဲ 
ရြိေနၿပီ့ ပဋိပကၡ၏ ႏြစးဖကးစလုဵ့သညး စစးတပးမ္ာ့ ေရႊ႔ေ်ပာငး့်ခငး့၇ ရိကၡာမ္ာ့ ်ဖညးံတငး့်ခငး့၇ ႏြငးံ စစးသာ့ 
စုေဆာငး့်ခငး့မ္ာ့ကုိ ဆကးလကးလုပးေဆာငးေနေသာ အေထာကးအထာ့မ္ာ့ ေတျ႔ရသညး၈20 
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ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနေသာ တုိကးခိုကးမႈမ္ာ့က တစးႏိုငးငဵလုဵ့ အပစးအခတးရပးစေဲရ့ သေဘာတူညီခ္ကး၏ 
လတးတေလာ အနာဂတးသညး မေရမရာ်ဖစးေနမႈ တုိ့ပျာ့ေန်ခငး့ကုိ ်ပသေနသညး၈21 
 

3.2 လူမႈ-စီ့ပျာ့ အေ်ခအေန 

ယခုအခါ ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနေသာ ၁ ႏြစးၾကာ ပဋိပကၡ၏ ရုိကးခ္ဳိ့မႈႏြငးံ ႏုိငးငဵတကာ 
လူသာ့ခ္ငး့စာနာေသာ အေထာကးအကူမ္ာ့မြ ေဘ့ဖယးခဵထာ့ရမႈ၇ ကခ္ငး်ပညးနယးအတျငး့ ေကအုိငးေအ 
ထိနး့ခ္ဳပး နယးေ်မမ္ာ့တျငး စစးတပးတုိ့ခ္ဲ႔ထိနး့ခ္ဳပးမႈ၇ ႏြငးံ ်မနးမာစစးတပးႏြငးံ တရုတးႏိုငးငဵအၾကာ့ 
က္ဥး့ေ်မာငး့ေသာ ေဒသ သညး ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာေသာ အရပးသာ့မ္ာ့၏ ေနထုိငးရာ ေဒသမ္ာ့ 
်ဖစးလာသညး၈ 
 
ဗဟုိ အစုိ့ရ၏ တုိကးရိုကး လကးလြမး့မီမႈ ႏြငးံ ထိနး့ခ္ဳပးႏိုငးမႈ အကနး႔အသတး မ္ာ့ေၾကာငးံ ေကအုိငးေအသညး 
သူ ထိနး့ခ္ဳပးထာ့ရာ နယးေ်မတျငး လူထုအတျကး ပစၥညး့မ္ာ့ႏြငးံ ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့အာ့ အဓိက ေပ့ေဆာငးသူ 
်ဖစးလာသညး၈ ႏုိငးငဵေရ့ ဦ့ေဆာငး အဖျ႔ဲ်ဖစးသညးံ ေကအုိငးအိုသညး စငးၿပိဳငး ႏုိငးငဵ တာွနးမ္ာ့ကုိ 
ထမး့ေဆာငးၿပီ့ ေကားမတီမ္ာ့ႏြငးံ ရ၇ဲ လူွငးမႈ ၾကီ့ၾကပးေရ့၇ က္နး့မာေရ့၇ ႏြငးံ အ်ခာ့ အရပးသာ့ 
သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ အပါအ းွ စီမဵခနး႔ချဲမႈ ဌာနမ္ာ့ တညးေထာငးထာ့သညး၈ ယငး့ “ွနးၾကီ့ဌာနမ္ာ့” 
စုေပါငး့လုပးေဆာငးမႈသညး လုဵၿခဵဳေရ့ကုိ ေပ့ၿပီ့ အဖျဲ႔အစညး့အ့ သီ့်ခာ့၇ ေက့္လကးႏြငးံ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ 
ေဒသကုိ ်ဖစးေစသညး၈ 
 
ပညာေရ့ စဵနစး၇ ဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့22 ႏြငးံ ေဒသခဵ မီဒီယာတုိ႔က ကခ္ငး သျငး်ပငးလကၡဏာ 
သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ အာ့်ဖညးံေပ့ၿပီ့ ေကအုိငးအိုအေနႏြငးံ က္ယး်ပနး႔ေသာ အရပးသာ့ 
ေထာကးခဵမႈႏြငးံ ယငး့ ေထာကးခဵမႈအတျကး လုိအပးေသာ တကးၾကျသညးံ လူမႈကျနးယကးမ္ာ့ကုိ ်ဖစးေစသညး၈ 
ေကအုိငးေအ “ွါဒ်ဖနး႔ခ္ီေရ့ ဌာန” သုိ႔မဟုတး “ပရုိ တငး့မး” သညး ေဒသခဵ လုိငးဇာ ရုပးသဵဌာန၇ လုိငးဇာ 
အကးဖးအမး ေရဒီယို ႏြငးံ DVD/VCD သီခ္ငး့ ဗီဒီယုိမ္ာ့မြ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ထုတးလႊငးံေပ့်ခငး့်ဖငးံ 
်မနးမာစစးတပးကုိ တုိကးခိုကးေနေသာ ေကအုိငးေအ သူရေဲကာငး့မ္ာ့အာ့ ပုဵေဖားေစၿပီ့ အရပးသာ့ လူထု၏ 
ေထာကးခဵမႈကုိ ရရြိေစသညး၈23 ယငး့ မီဒီယာ လုပးငနး့မ္ာ့မြ တဆငးံ ေကအုိငးေအသညး တညးရြိၿပီ့ 
ေထာကးခဵမႈကုိ ပိုမုိခိုငးမာေစၿပီ့ မိမိကုိယးကို ေတားလြနးေသာ ကခ္ငး သျငး်ပငးလကၡဏာအာ့ တကးၾကျစျာ 
ေဖားေဆာငးထာ့သညး၈ 
 

ေရႊ႔ေ်ပာငး့မႈႏြငးံ ်ပညးတျငး့ ေရႊ႔ေ်ပာငး့ ဒုကၡသညး စခနး့မ္ာ့ အေ်ခအေန 

်မနးမာစစးတပးႏြငးံ ေကအုိငးေအ အၾကာ့ ်ပနးလညးစမး့သစးလာသညးံ ပဋိပကၡသညး ၾကီ့မာ့ေသာ အရပးသာ့ 
ေနရာ ေရႊ႔ေ်ပာငး့မႈ ႏြငးံ အပစးအခတးရပးစေဲရ့ ကာလအတျငး့က ႏိႈငး့ယြဥးခ္ကးအရ တညးၿငိမးမႈ ရြိခဲံေသာ 
အကနး႔အသတး စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵေရ့ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့မႈတို႔ကုိ ပ္ကး်ပာ့သျာ့ေစသညး၈ ်ပညးတျငး့ ေရႊ႔ေ်ပာငး့ဒုကၡသညး 
(IDP) အေရအတျကး အမ္ာ့အ်ပာ့သညး ေကအုိငးေအ ထိနး့ခ္ဳပးနယးေ်မတျငး ခုိလႈဵခဲံၿပီ့ ၿမိဳ႔်ပ စငးတာမ္ာ့ 
်ဖစးေသာ လုိငးဇာႏြငးံ မိုငးဂ္ာယနးတုိ႔ကုိ ၾကီ့ထျာ့လာေစခဲံသညး၈24 ယငး့ၿမိဳ႔်ပ စငးတာမ္ာ့ႏြငးံ ်ဖစးသလုိ 
တညးေဆာကးထာ့ေသာ တုိ့ခ္ဲ႔ ဒုကၡသညး စခနး့မ္ာ့သညး ေကအုိငးေအ ထိနး့ခ္ဳပး နယးေ်မ က္ဥး့က္ဥး့ 
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ေလ့အတျငး့ ေနရာယူထာ့ၾကသညး၈ ေရႊ႔ေ်ပာငး့ၾကရေသာ အရပးသာ့မ္ာ့သညး ေနရပးသို႔ မ်ပနးႏိုငးပ ဲ ပုဵမြနး 
လူသာ့ခ္ငး့ဆုိငးရာ ေထာကးပဵဵံမႈမ္ာ့လညး့ ခ္ဳိ႔တံဲ ေနၾကသညး၈ 
 
်ပညးတျငး့ ေရႊ႔ေ်ပာငး့ ဒုကၡသညး (IDP) စခနး့မ္ာ့တျငး လူဦ့ေရ ထူထပးစျာ ေနထုိငးရေသာ 
ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာေသာ လူမ္ာ့သညး က္နး့မာေရ့ ေဘ့အႏၱရာယးမ္ာ့ ၾကဵဳေတျ႔ႏုိငးသညးံ အေ်ခအေနမ္ာ့ 
ရြိေနသညး၈25 ်မနးမာႏြငးံ တရုတး ႏြစးႏုိငးငဵစလုဵ့က ႏုိငးငဵတကာ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈ အေထာကးအပဵံမ္ာ့ 
ပိတးဆုိ႔်ခငး့ သုိ႔မဟုတး ကနး႔သတး်ခငး့ တုိ႔ေၾကာငးံ မရြိမ်ဖစး လုိအပးေသာ ေထာကးပဵံေရ့ ပစၥညး့မ္ာ့မြာ 
ရြာ့ပါ့ၿပီ့ မြိခိုအာ့ထာ့ႏုိငး်ခငး့ မရြိ်ဖစးေနသညး၈ ေဒသခဵ NGO မ္ာ့န္ငးံ လူထု အေ်ခ်ပဳ 
အဖျဲ႔အစညး့အခ္ဳိ႔သညး ႏိုငးငဵတကာ အလြဴရြငးမ္ာ့ထဵမြ ေထာကးပံဵေငျမ္ာ့ ရရြိၿ႔ပီ့ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈ 
အေ်ခအေနဆုိ့ွါ့မႈကုိ ေလ္ာံနညး့ေအာငး ၾကိဳ့ပမး့ေသားလညး့ လိုအပးခ္ကး အာ့လုဵ့ကုိ 
မ်ဖညးံဆညး့ေပ့ႏုိငးပ ဲ အဓိက စဥးဆကးမ်ပတး အၾကီ့မာ့ဆုဵ့ အကူအညီ အရငး့အ်မစး အ်ဖစး 
ေကအုိငးေအကုိသာ ွနးပိေနေစခဲံသညး၈ ေကအုိငးအို အေန်ဖငးံလညး့ ေရႊ႔ေ်ပာငး့ ဒုကၡသညးမ္ာ့ (IDPs) အာ့ 
က္နး့မာေရ့ ေစာငးံေရြာကးမႈ ႏြငးံ ပညာေရ့ ကံဲသုိ႔ေသာ အေ်ခခဵ လူမႈ ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကုိ ေပ့အပးသညး၈ 
 
ေ်မယာ လကးမဲံ်ဖစးၿပီ့ စာ့ွတးေနေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ မရြိေတာံသ်ဖငးံ ်ပညးတျငး့ ေရႊ႔ေ်ပာငး့သူ 
ဒုကၡသညးအမ္ာ့စုသညး ဆငး့ရဲသာ့ အသစးမ္ာ့ ်ဖစးလာၿပီ့ အလုပးလကးမဲံ ်ဖစးေနၾကသညး၈ ်ပညးတျငး့ 
ေရႊ႔ေ်ပာငး့ ဒုကၡသညး အမ္ာ့အ်ပာ့သညး အဆငးံဆငးံေရႊ႔ေ်ပာငး့မႈမ္ာ့ ၾကဵဳေတျ႔ခဲဵရၿပီ့ သူတုိ႔၏ 
အရငး့အ်မစးမ္ာ့ႏြငးံ ခဵႏိုငးရညး ယႏၱယာ့မ္ာ့မြာ ပုိမို ပ္ကးစီ့ေလ္ာံနညး့လာၾကသညး၈ ၿမိဳ႔်ပေဒသမ္ာ့ 
အတျငး့သုိ႔ ေဘ့ဖယးခဵထာ့ရေသာ ်ပညးတျငး့ ေရႊ႔ေ်ပာငး့ ဒုကၡသညးမ္ာ့ ပုဵမြနး ွငးေရာကးလာ်ခငး့သညး 
လုပးလုိကိုငးလိုစိတးမ္ာ့ေသာ အလုပးသမာ့ အေရအတျကး ကုိ မ္ာ့်ပာ့ေစခံဲၿပီ့ ယခုအခါတျငး ေဒသတျငး့ 
စီ့ပျာ့ေရ့ အေ်ခအေနက လုိအပးသညးထကး ေက္ားလျနးသျာ့ခံဲၿပီ်ဖစးသညး၈ 26 ရလာဒးအာ့်ဖငးံ 
ေဒသအတျငး့တျငး ေန႔စာ့ေၾက့မ္ာ့မြာ အလျနးအမငး့ က္ဆငး့သျာ့ၿပီ့ ွငးေငျ လုိအပးေနေသာ 
်ပညးသူလူထုမ္ာ့မြာ ေလာဘၾကီ့ေသာ စီ့ပျာ့ေရ့ အ်မတးထုတးမႈ ႏြငးံ လူကုနးကူ့်ခငး့ ေဘ့အႏၱရာယးမ္ာ့ကုိ 
ပုိမုိၾကဵဳေတျ႔ ေနရသညး၈27 
 
ၿမိဳ႔်ပ ေဒသမ္ာ့ ်ဖစးသညးံ ေကအုိငးေအ နယးေ်မအတျငး့ ၿမိဳ႔်ပ အဖျဲ႔ၿဖိဳ့ဆုဵ့်ဖစးေသာ လုိငးဇာႏြငးံ မိုငးဂ္ာယနး 
အနီ့ပတးွ နး့က္ငးတျငး ေနထုိငးသူမ္ာ့သညး လမး့မ္ာ့၇ လြ္ပးစစးမီ့၇ ဖုနး့ဆကးသျယးေရ့ ႏြငးံ အ်ခာ့ ေခတးမီ 
နညး့ပညာမ္ာ့ကုိ သုဵ့စျႏဲိုငးၾကသညး၈ ယငး့တုိ႔ကုိ ေကအုိငးေအႏြငးံ တရုတးႏိုငးငဵ ယူနနး်ပညးနယး 
အာဏာပုိငးတုိ႔အၾကာ့ ႏြစးဦ့ႏြစးဖကး စီ့ပျာ့ေရ့ အက္ဳိ့အ်မတးႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈအ်ဖစး 
လုပးေဆာငးထာ့သညး၈28 ကခ္ငး-တရုတး နယးစပးတေလ္ာကးရြိ ကာစီႏိုႏြငးံ ေဟားတယး အမ္ာ့အ်ပာ့သညး 
လူမ္ာ့၇ ကုနးပစၥညး့မ္ာ့ႏြငးံ တရာ့မွငး လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ ကူ့သနး့်ဖတးေက္ားမႈကုိ တျနး့အာ့ ်ဖစးေစသညး၈29 
 
ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနသညးံ ပဋိပကၡသညး အတငး့အဓမၼ ေနရာေရႊ႔ေ်ပာငး့မႈမ္ာ့ကုိ ်ဖစးေပၚေစရာ 
စစးေရ့ဆုိငးရာ နယး်ခာ့ေဒသေတျကုိ လဵုၿခဵဳစျာ ထိနး့သိမး့ႏုိငးစျမး့သညး ကခ္ငး်ပညးနယး အတျငး့ 
ေနထုိငးေသာ ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာ၏ အသကးရြငးသနးေရ့အတျကး အလျနး အေရ့ၾကီ့ေနသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး 
ေကအုိငးေအႏြငးံ ်မနးမာစစးတပး၏ ဂိတးမ္ာ့၇ ညမထျကးရ အမိနး႔မ္ာ့ႏြငးံ ေ်မ်မဳပးမိုငး့မ္ာ့သညးလညး့ 
အရပးသာ့ လႈပးရြာ့သျာ့လာမႈကုိ ကနး႔သတးထာ့သညး၈30 လမး့ပိတးဆုိ႔မႈႏြငးံ ဂိတးမ္ာ့ အပါအွငး 
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လျတးလပးစျာ သျာ့လာမႈကုိ ေကအုိငးေအက ထိနး့ခ္ဳပးထာ့်ခငး့သညး ေကအုိငးေအ စစးသာ့မ္ာ့အတျကး 
အရပးသာ့ ်ပညးသူလူထႏြငးံ အ်ပနးအလြနး ဆကးသျယးမႈအေပၚ အချငးံအလမး့မ္ာ့ ဖနးတီ့ေပ့ထာ့သညး၈ 
ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔က ေကအုိငးေအ စစးသာ့မ္ာ့ လကးတျငး အရပးသာ့မ္ာ့ 
ေငျေတာငး့ခဵရ်ခငး့ အတငး့အၾကပး စစးသာ့ စေဆာငး့ခဵရ်ခငး့ တုိ႔ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ 
အတညးမ်ပဳႏုိငးေသ့ေသာ အစီရငးခဵခ္ကးမ္ာ့ ရရြိသညး၈ ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔က တရာ့မွငး 
ႏြငးံ တခါတရဵတျငး ေၾကညာ်ခငး့ မရြိေသာ ၿမိဳ႔်ပမ္ာ့ရြိ ညမထျကးရ အမိနး႔ကုိ ခ္ဳိ့ေဖာကးသူမ္ာ့အာ့ 
အတငး့အဓမၼစစးသာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ အေပၚ အစီရငးခဵခ္ကးကုိလညး့ အတညးမ်ပဳႏိုးငးေသ့ပဲ ေကအုိငးေအ 
စစးသာ့စုေဆာငး့သညးံ ကငး့လြညးံတပးဖျဲ႔မ္ာ့က ညအခ္ိနးတျငး လူမ္ာ့ကုိ လမး့ေပၚ မထျကးရပဲရဲြိေစေၾကာငး့ 
အစီရငးခဵခ္ကးမ္ာ့လညး့ ရြိသညး၈ 
 
ဤအစီရငးခဵစာအတျကး သုေတသန်ပဳလုပးေနစဥးအတျငး့ ်ပညးတျငး့ ေရႊ႔ေ်ပာငး့ ဒုကၡသညး စခနး့မ္ာ့တျငး 
ေကအုိငးေအမ္ာ့ ရြိေန်ခငး့မြာ အလျနးနညး့ပါ့ၿပီ့ စခနး့မ္ာ့တျငး ရြိေသာ စစးသာ့မ္ာ့မြာ သူတုိ႔ကုိယးတုိငး 
်ပညးတျငး့ ေရႊ႔ေ်ပာငး့ ဒုကၡသညးမ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈ ်ပညးတျငး့ ဒုကၡသညး စခနး့မြ လူငယးေခါငး့ေဆာငး 
တဦ့၏ ဖျငးံဟ ွနးခဵခ္ကးအရ လျနးခဲံသညးံ ႏြစးအတျငး့တျငး စခနး့ ေကားမတီသညး စခနး့မြ စစးသာ့ 
စုေဆာငး့်ခငး့ကုိ အထူ့ တာ့်မစးထာ့ခံဲသညး၈ 
 

“အဲဒါေ်ပာငး့သျာ့တယး ဘာလုိ႔လဲဆုိ စခနး့ေကားမတီက ေကအုိငးေအကုိ စခနး့ေတျထဲမြာ 
စစးသာ့စုေဆာငး့တာကုိ တာ့်မစးေပ့ဖုိ႔ ေတာငး့ဆုိခဲံလို႔်ဖစးတယး၈ စခနး့ထဲက လူေတျက ဒါကုိ 
သိတယး၈ စခနး့ ေကားမတီက လူေတျကို စခနး့်ပငးမထျကးဖုိ႔ မြာထာ့တယး၈ ဘာလုိ႔လဲဆုိရငး 
အ်ပငးအပ ဧရိယာမ္ာ့ ကုိယးံဘာသာ တာွနးယူရတယး၈ အဲဒီမြာ ်ဖစးလာတံဲ အႏၱရာယးက 
ကုိယးံတာွနးပ”ဲ31 

 
စခနး့မ္ာ့အတျငး့ရြိ ကေလ့မ္ာ့ အာ့ ကာကျယးရနး ၾကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့ ရြိသညး၈ စီမဵခနး႔ချဲေရ့ ေကအုိငးအုိ စခနး့ 
ေကားမတီက ဒုကၡသညး စခနး့အတျငး့ရြိ စာရငး့သျငး့ထာ့ေသာ ကေလ့မ္ာ့အာ့ ညပုိငး့မ္ာ့တျငး 
ေရတျကးသညး၈32 UNICEF မြ တစိတးတပုိငး့ ေထာကးပဵံမႈ်ဖငးံ Save the Children အဖျဲ႔သညး ေဒသတျငး့ 
ကခ္ငး အနးဂ္ီအို်ဖစးေသာ ွမးေပါငးနငးထျယး (Wunpawng Ningtoi (WPN)) ႏြငးံ တျဖဲကး၍ ေကအုိငးေအ 
ထိနး့ခ္ဳပး နယးေ်မတျငးရြိ လာနာဇျတးဂ္ာႏြငးံ အ်ခာ့ အုိငးဒီပီ စခနး့ ၂ ခုတျငး ကေလ့ကာကျယးေရ့ 
လုပးသာ့မ္ာ့အာ့ သငးတနး့ေပ့ခံဲသညး၈33 ယငး့လုပးသာ့မ္ာ့သညး အကာအကျယးေပ့ထာ့သညးံ 
“ကေလ့ႏြငးံ ကုိကးညီေသာ ေနရာမ္ာ့” ကုိ ဒုကၡသညး စခနး့မ္ာ့တျငး ဖနးတီ့ေပ့သညး၈ သို႔မဟုတးပါက 
ပဋိပကၡ သကးေရာကးမႈ ခဵရေသာ ကေလ့မ္ာ့သညး လူၾကီ့၏ ၾကီ့ၾကပးမႈေအာကးတျငး ကစာ့ၾကရသညး၈ 
သုိ႔ရာတျငး ယငး့ လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့အာ့ ရရြိႏုိငးမႈမြာ အကနး႔အသတးမ္ာ့ ရြိေနဆဲ ်ဖစးသညး၈34 
 

ကခ္ငး်ပညးနယး ေကအုိငးေအ ထိနး့ခ္ဳပးနယးေ်မရြိ ကေလ့မ္ာ့ 

ဤ ဧရိယာအတျငး့တျငး ေနထုိငးၾကေသာ ကေလ့မ္ာ့သညး လူမႈေရ့ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ ဆုိငးရာ ဆုတးယုတးမႈကုိ 
အ်ပငး့အထနး ခဵစာ့ရၿပီ့ အလုပးရရြိႏိုငးမႈ အချငးံအလမး့မြာ အလျနး အကနး႔အသတးရြိၿပီ့ ေဘ့အႏၱရာယးမ္ာ့ 
ရြိေနသညး၈ ေက္ာငး့ၿပီ့ၾကေသာ ကေလ့မ္ာ့သညး ်မနးမာအစို့ရ၏ ပညာေရ့ စနစးတျငး 
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စာရငး့သျငး့သညးံအခါေတျ႔ၾကဵဳရေသာ စိမးေခၚမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ပညာဆကးလကးသငးၾကာ့ရနး လုိလာ့မႈ 
မရြိ်ဖစးၾကရသညး၈35 
 
တုိငး့ရငး့သာ့ မ္ဳိ့ခ္စးွါဒသညး လကးရြိ ပညာေရ့ စဵနစးတျငး နကးနကးရိႈငး့ရိႈငး့ အ်မစးတျယးေနသညး၈ မညးသုိ႔ 
ရြိေနသညးကုိ ဤ အစီရငးခဵစာအတျကး ေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့ရာတျငး ထငးရြာ့ေသာ ကခ္ငး ေက္ာငး့ဆရာတစးဦ့က 
ေ်ပာ်ပခံဲသညး၈ 
 

“ကခ္ငးမြာ အမ္ဳိ့သာ့ ပညာေရ့ က႑ဟာ ကခ္ငး်ဖစး်ခငး့အေပၚ ကၽျနးေတားတုိ႔ရဲ႔ 
သျငး်ပငးလကၡဏာမြာ အ်မစးတျယးေနတယး..... ေတားလြနးေရ့ သေဘာတရာ့ေတျနဲ႔ ပညာေရ့ဟာ 
အတူယြဥးတျ ဲ ရြိေနတယး၈ ပညာေရ့ ရ႔ဲ ရျယးရျယးခ္ကးဟာ လူထု ွနးေဆာငးမႈကုိ 
်မြငးံတငးဖုိ႔်ဖစးတယး၈”36 

 
ပညာေရ့ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ကုိ ေကအုိငးေအက သငးံေတားေအာငး လုပးေဆာငးထာ့ၿပီ့ 
အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ဖျဲ႔စညး့ကာ လူထု ွနးေဆာငးမႈကုိ ပဵံပုိ့မႈ ်ဖစးေစသညး၈ ထျယးနငးေရြာငး (Htoi Ningshawng) 
သုိ႔မဟုတး "ေရာငး်ခညးဦ့" သညး မိုငးဂ္ာယနးရြိ ထိပးတနး့ ေဘားဒါ ေက္ာငး့်ဖစးၿပီ့ လူထု ွနးေဆာငးမႈ အတျကး 
ေစတနာံွနးထမး့လုိေသာ ဆႏၵရြိသညးံၿပီ့ ေကအုိငးေအ သုိ႔မဟုတး ေကအုိငးအို တျငး 
တာွနးထမး့ေဆာငးလုိေသာ ကေလ့မ္ာ့အတျကး ေခါငး့ေဆာငးမႈ သငးတနး့ေက္ာငး့်ဖစးသညး၈ 
ထျယးနငးေရြာငး (Htoi Ningshawng) ကုိ ဿွှ၀ ခုႏြစးတျငး ေကအုိငးေအက စတငးခဲံေသာ 
လူငယးမ္ာ့အတျကး ပညာေရ့ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ ဖျ႔ဵၿဖိဳ့မႈ EEDY ဟု ေခၚဆုိသညးံ ပိုမုိက္ယး်ပနးေသာ 
လုပးေဆာငးမႈႏြငးံ အတူ လညးပတးသညး၈37 ေက္ာငး့ႏြငးံ EEDY ႏြစးခုစလုဵ့သညး ေကအုိငးေအ ဒု-စစးဦ့စီ့ခ္ဳပး 
ဂျမးေမား၏ လမး့ညႊနးမႈေအာကးတျငး လညးပတးသညး၈ ေကအုိငးေအႏြငးံ ဂျမးေမားတို႔ႏြငးံ 
တျဖဲကးေနလ္ကးရြိေသားလညး့ ေက္ာငး့သညး စစးသငးတနး့ သုိ႔မဟုတး ေက္ာငး့ၿပီ့သညးံ အခါတျငး လူထု 
လုပးငနး့ လုပးေဆာငးရမညးဟူေသာ သတးမြတးခ္ကး ခ္မြတးထာ့်ခငး့ မရြိေပ၈ ထျယးနငးေရြာငးမြ 
ေက္ာငး့ၿပီ့သညးံ အသကး ှ၄ ႏြစးအရျယး ႏြစးဦ့သညး ဿွှ၀ ခုႏြစးတျငး ေကအုိငးေအ အရာရြိ 
သငးတနး့ေက္ာငး့သုိ႔ ွငးေရာကးခဲံၿပီ့ အ်ခာ့ ၃ ဦ့သညး ေကအုိငးအုိ အရပးဖကး ွနးေဆာငးမႈ သုိ႔မဟုတး 
အဆငးံ်မငးံ ပညာမ္ာ့ ဆကးလကးသငးၾကာ့မႈသို႔ သျာ့ခဲံၾကသညး၈ ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့အဖျဲ႔ 
လကးရြိေက္ာငး့တကးေနသညးံ အသကး ှဿ ႏြစးအရျယး ေက္ာငး့သာ့အာ့ ေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့ခဲံရာ 
သူမအေန်ဖငးံ ေက္ာငး့သုိ႔ စိတးပါလကးပါ လာေရာကးခဲံ်ခငး့ ်ဖစးၿပီ့ ေကအုိငးေအတျငး ဗုိလးခ္ဳပး 
်ဖစးခ္ငးသညးဟု ေ်ပာခံဲေသားလညး့ အ်ခာ့ ေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့သူမ္ာ့က ေကအုိငးေအ ထကးစာလြ္ငး 
ေကအုိငးအိုတျငး ွငးေရာကးလုိေၾကာငး့ ေ်ပာၾကသညး၈ 
 
ေကအုိငးေအ နယးေ်မရြိ ေက္ာငး့မ္ာ့က ေပ့ေသာ ပညာေရ့ အရညးအေသျ့သညး ပဋိပကၡႏြငးံ 
ေရႊ႔ေ်ပာငး့မႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ထိခိုကးမႈ အၾကီ့အက္ယးရြိခဲံၿပီ့ ဒုကၡသညးစခနး့မ္ာ့ရြိ ေက္ာငး့မ္ာ့သညး 
ၾကီ့မာ့ေသာ စိမးေခၚမႈမ္ာ့ႏြငးံ ရငးဆုိငးေနရသညး၈ ဒုကၡသညးစခနး့မ္ာ့တျငး ကေလ့မ္ာ့သညး 
လုဵေလာကးေသာ ပညာေရ့ လကးလြမး့မီမြႈ အာ့နညး့လ္ကးရြိၿပီ့ လူမ္ာ့ ပုိလြ္ဵလာ်ခငး့သညး ေကအိုငးေအ၏ 
ေက္ာငး့ေဆာကးေပ့ႏိုငးေသာ စျမး့ရညး၇ ေလံက္ငးံထာ့ေသာ ဆရာမ္ာ့ႏြငးံ ပညာေရ့ 
သငးေထာကးကူပစၥညး့မ္ာ့ ရရြိႏုိငးမႈ စျမး့ရညးကို ဆျဲဆနး႔သျာ့ေစသညး၈ အခ္ဳိ႔ေသာ ကေလ့မ္ာ့သညး 
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လူဦ့ေရ ပုိလြဵ္ေနေသာ ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး အနညး့ငယးေသာ ဆရာမ္ာ့ႏြငးံ ပညာဆကးလကးသငးရနး 
ၾကိဳ့ပမး့ၾကသညး၈ အ်ခာ့ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မြာ နယးစပးၿမိဳ႔ကာစီႏိုငးမ္ာ့ သုိ႔မဟုတး တရုတးႏိုငးငဵ စကးရုဵမ္ာ့တျငး 
အလုပးလုပးရနး ကတိကွတးမ္ာ့်ဖငးံ ေသျ့ေဆာငးခဵၾကရသညး၈ တရုတး-်မနးမာနယးစပးရြိ ေကအုိငးေအ 
ထိနး့ခ္ဳပးထာ့ေသာ မုိငးဂ္ာယနးတျငး ဒုကၡသညးမ္ာ့အာ့ စီ့ပျာ့ေရ့ အချငးံအလမး့မ္ာ့ ပုိမိုရရြိေစေသားလညး့ 
နယးစပး်ဖတးေက္ား လူကုနးကူ့သူမ္ာ့ေၾကာငးံ အ်ခာ့ တညးေဆာကးထာ့ေသာ စခနး့မ္ာ့ထကး 
ေဘ့အႏၱရာယး ပုိမိုၾကဵဳေတျ႔ေစႏုိငးသညးံ အလာ့အလာကုိ ်ဖစးေစသညး၈ စခနး့ ဂိတးမ္ာ့ အ်ပငးအပသုိ႔ 
ေရာကးရြိသျာ့ေသာ ကေလ့မ္ာ့သညး ဒုကၡသညးမ္ာ့အ်ဖစး အနိမးံဆုဵ့ေသာ စဵခ္ိနးစဵညႊနး့ရြိ ကာကျယးမႈကုိ 
သာရရြိၿပီ့ စီ့ပျာ့ေရ့ အချငးံအလမး့ ကတိကွတးမ္ာ့ကုိ စဥးဆကးမ်ပတး ရငးဆိုငးၾကရကာ လူကုနးကူ့မႈ 
က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ လကးေတျ႔်ဖစးေပၚေနေသာ နယးစပးၿမိဳ႔မ္ာ့၏ ေဘ့အႏၱရာယးကို ၾကဵဳေတျ႔ၾကရသညး၈ 
ဤအစီရငးခဵစာအတျကး ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့သူ အမ္ာ့အ်ပာ့သညး ကာစီႏိုမ္ာ့ႏြငးံ ယငး့တုိ႔၏ 
လူငယးမ္ာ့အတျငး့ မူ့ယစးေဆ့ွါ့ႏြငးံ အရကးေသစာသုဵ့စျမဲႈ ်မငးံမာ့ေစမႈႏြငးံ စီစဥးမထာ့သညးံ 
ဆယးေက္ားသကး ကုိယးွနးေဆာငးမႈမ္ာ့အေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပၾကသညး၈ 
 
သုိ႔တုိငးေအာငး အ်ခာ့ ကေလ့မ္ာ့သညး သမုိငး့ေက္ာငး့ ွမး့နညး့ေၾကကျဖဲျယးရာမ္ာ့၇ ႏြငးံ မတရာ့မႈ ႏြငးံ 
ေကအုိငးေအမြ ေက္ာေထာကးေနာကးခဵ်ပဳထာ့ေသာ တုိငး့ရငး့သာ့ မ္ဳိ့ခ္စးွါဒအေပ့ နာခဵမႈတုိ႔ေၾကာငးံ 
ေကအုိငးေအ ဦ့ေဆာငးေသာ ေတားလြနးေရ့ လႈပးရြာ့မႈတျငး ပါွငးရနး ၾကိဳ့ပမး့ၾကသညး၈ 
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4. ေကအုိငးေအ၏ ကေလ့မ္ာ့အာ့ စစးသာ့စုေဆာငး့သညးံ နညး့လမး့မ္ာ့ 

ကခ္ငး်ပညးနယးအတျငး့ လကးနကးကုိငး ပဋိပကၡတျငး ကေလ့မ္ာ့ ပါွငးမႈမြာ ေကအုိငးေအ 
စတငးဖျဲ႔စညး့ခ္ိနးကပငး38စတငးခဲံေသားလညး့ ေကအုိငးေအသညး ှ၆၃ွ ခုႏြစးမ္ာ့မြ စ၍ ကေလ့မ္ာ့အာ့ 
စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့တုိ႔ကုိ ယေနတုိငး ဆကးလကးလုပးေဆာငးေနဆဲ ်ဖစးသညး၈39 ပဋိပကၡ၏ 
အက္ဳိ့ဆကးေၾကာငးံ မိသာ့စုွငးမ္ာ့၇ အိမးမ္ာ့ႏြငးံ စာ့ွတးေနမႈဘွမ္ာ့ တုိကးရိုကး ဆုဵ့ရႈဵု့်ခငး့ တုိ႔သညး 
ကေလ့မ္ာ့အပါအွငး လူအမ္ာ့အ်ပာ့ကုိ ေကအုိငးေအအတျကး သေဘာဆႏၵအေလ္ာကး 
တာွနးထမး့ေဆာငးရနး ေနာကးကျယးက တျနး့အာ့ ေပ့လ္ကး ရြိသညး၈ 
 
ခနး႔မြနး့ေ်ခအာ့်ဖငးံ ေကအုိငးေအတျငး ကေလ့ ၂ွွ မြ ှွွွ အထိ ပါွငးလႈပးရြာ့လ္ကးရြိခဲံေၾကာငး့ 
အစီရငးခဵခ္ကးမ္ာ့ ရရြိခဲံေသားလညး့ ယငး့ တရာ့မွငး ကိနး့ဂဏနး့မ္ာ့သညး ေကအုိငးေအ၏ တခုလဵု့ 
အရျယးပမာဏ ေပၚမူတညးၿပီ့ ေရြ့ရုိ့စျ ဲ ေခတးမမြီေတာံသညးံ အေ်ခခဵေပၚတျငး အခ္ဳိ့က္ တျကးခ္ကးထာ့်ခငး့ 
်ဖစးသညး၈40 ပဋိပကၡမ္ာ့ ်ပနးလညး်ဖစးပျာ့ခံဲသညးံ ဿွှှ ခုႏြစးမြ စ၍ စစးသာ့ လုိအပးမႈ ်မငးံမာ့လာ်ခငး့သညး 
ေကအုိငးေအ၏ စစးသာ့ စုေဆာငး့မႈ အစီအစဥးတျငး တုိ့ခ္ဲ႔်ခငး့ႏြငးံ တီထျငးမႈမ္ာ့က စစးတပးအတျငး့ 
ကေလ့မ္ာ့ အေရအတျကး ်မငးံမာ့လာသညးကုိ ခုိငးမာစျာ အဆုိ်ပဳေနသညး၈ သုိ႔ရာတျငး တိက္ေသာ 
ကိနး့ဂဏနး့ အေရအတျကးမြာ လကးသငးံခဵႏိုငးေသာ အခ္ကးအလကး ေကာကးယူသညးံ တာွနးခဵမႈရြိေသာ 
နညး့လမး့ ကငး့မဲံမႈေၾကာငးံ ရရြိႏုိငး်ခငး့ မရြိေပ၈ 
 
ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔မြ လုပးေဆာငးခဲံေသာ သုေတသနအရ ေကအုိငးေအအတျငး့ရြိ 
ကေလ့စစးသာ့ အမ္ာ့စု၏ အသကးအရျယးမြာ ှ၂ ႏြစးမြ ှ၄ ႏြစးအတျငး့ ရြိေသားလညး့ အခ္ဳိ႔ေသာ 
အစီရငးခဵခ္ကးမ္ာ့တျငး ှ၀ ႏြစးႏြငးံ ှ၁ ႏြစးကေလ့ အနညး့ငယးရြိသညး၈41 
 
မိနး့ကေလ့ေရာ ေယာကး္ာ့ေလ့ပါ စုေဆာငး့ခဵရသညး၈ မိနး့ကေလ့ 
စစးသာ့စုေဆာငး့ခဵရသူမ္ာ့သညးလညး့ ေယာကး္ာ့ေလ့မ္ာ့ကံဲသို႔ပငး တူညီေသာ သငးတနး့ အစီအစဥးကုိ 
တကးေရာကးရၿပီ့ ကျငး့ဆငး့ သငးတနး့မ္ာ့ကုိ ေယာကး္ာ့ေလ့ - မိနး့ကေလ့ ေရာေႏြာၿပီ့ ်ပဳလုပးရသညး၈ 
အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ႏြငးံ မိနး့ကေလ့မ္ာ့သညးလညး့ ဗိုလးသငးတနး့ေက္ာငး့ (OTS) တျငး 
သငးတနး့သာ့မ္ာ့အ်ဖစး ရြိေနၾကၿပီ့ ေက္ာငး့ဆငး့သညးံ အခ္ိနးတျငး သူတို႔သညး အရာရြိမ္ာ့အ်ဖစး 
အသိအမြတး်ပဳခဵရၿပီ့ ပုဵမြနး စဵခ္ိနးစဵညႊနး့ တာွနးမ္ာ့ ေပ့အပးခဵရသညး၈ (ဗုိလးသငးတနး့ ေက္ာငး့ႏြငးံ 
ပတးသကးသညးံ အေသ့စိတးကုိ ေအာကးတျငး ေဖား်ပထာ့သညးံ အခနး့ ၁-ှ ေကအုိငးေအ ေထာကးပဵံေသာ 
စစး ပညာေရ့ တျငး ၾကညးံပါ) သုိ႔ရာတျငး အမ္ဳိ့သမီ့ စစးသာ့သစးမ္ာ့သညး အသကးအရျယးအေပၚ 
မူတညးမႈမရြိပ ဲ တုိကးခိုကးေရ့တျငး တာွနးေပ့မႈကုိ တာ့်မစးထာ့ၿပီ့ ေကအုိငးေအအာ့ 
ေထာကးကူ်ပဳတပးဖျဲ႔မ္ာ့တျငး တာွနးေပ့သညး၈ ယငး့တာွနးမ္ာ့တျငး ေကအုိငးေအ၏ ကာကျယးေရ့ႏြငးံ 
စီမဵခနး႔ချဲေရ့ စခနး့မ္ာ့တျငး ခ္ကး်ပဳတးေရ့ သုိ႔မဟုတး သနး႔ရြငး့ေရ့ တာွနးမ္ာ့ ပါွငးသညး၈ ကာကျယးေရ့ 
စခနး့မ္ာ့တျငး အမ္ဳိ့သမီ့ တပးစိတးသညး လုဵၿခဵဳေရ့ တာွနးကုိလညး့ ယူရသညး၈ ဤအစီရငးခဵစာအတျကး 
သုေတသန်ပဳေနစဥးအတျငး့ အမ္ဳိ့သမီ့ သုိ႔မဟုတး အမ္ဳိ့သာ့ တပးသာ့သစးမ္ာ့၇ အရျယးေရာကးသူ 
သုိ႔မဟုတး ကေလ့မ္ာ့အာ့၇ လိငးပိုငး့ဆုိငးရာ အ်မတးထုတးသညးံ အေထာကးအထာ့ တစုဵတရာ မေတျ႔ရြိရပါ၈ 
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ယငး့ကေလ့မ္ာ့၏ အေရအတျကး ၾကီ့ၾကီ့မာ့မာ့သညး ေကအုိငးေအတပးတျငး့သုိ႔ 
မိမိသေဘာဆႏၵအေလ္ာကး ွငးေရာကးလာ်ခငး့မ်ပဳမီတျငး လူမႈ-စီ့ပျာ့ အာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ အချငးံအလမး့ 
နညး့ပါ့်ခငး့တုိ႔ကုိ ခဵစာ့ခဲံၾကရသညး၈ အသကးအရျယးႏြငးံ မဆုိငးပ ဲ ေကအုိငးေအ စစးသာ့သစးအာ့လုဵ့သညး 
သူတုိ႔ မိသာ့စုမ္ာ့အတျကး ဆနးႏြငးံ ဆာ့ကုိ ရရြိေၾကာငး့ သိရသညး၈42 အရငး့အ်မစးမ္ာ့ အာ့ေကာငး့သညးံ 
အခ္ိနးတျငး အခ္ဳိ႔သညး နာမညးခဵ လစာေငျကို ခဵစာ့ချငးံရြိေၾကာငး့ သိရသညး၈ သုိ႔ရာတျငး ႏိုငးငဵတကာ 
ကေလ့စစးသာ့အဖျ႔ဲက ်ပဳလုပးခဲံသညးံ ေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့မႈမ္ာ့က သေဘာဆႏၵအေလ္ာကး စစးသာ့အ်ဖစး 
ွငးေရာကး်ခငး့တျငး ေသ့ငယးေသာ ရုပးွတၳဳပံဵပို့မႈသညး အဓိက အေၾကာငး့ရငး့မဟုတးပ ဲ လူထု 
ွနးေဆာငးမႈေပ့်ခငး့၇ လကးစာ့ေခ္်ခငး့ႏြငးံ တရာ့မြ္တမႈ၇ တုိ႔ႏြငးံ အတူ ဘွအတျကး 
အ်ခာ့ေရျ့ ခ္ယးစရာမရြိ်ခငး့တုိ႔မြာ တပးထဲွငးေရာကး်ခငး့၏ အဓိက အေၾကာငး့ရငး့မ္ာ့ ်ဖစးသညး၈ ဒုကၡသညး 
စခနး့အတျငး့ ကေလ့မ္ာ့ႏြငးံအတူ အလုပးလုပးေသာ ကူညီေရ့ လုပးသာ့ တဦ့က ထငး်မငးခ္ကးေပ့ရာတျငး- 
 

“အလုပးမရြိဘူ့၇ ှွ တနး့ေအာငးလဲ မရြိဘူ့၈ ဒါဟာ ေကအုိငးေအထဲကုိ အမ္ာ့အ်ပာ့ 
ွငးေရာကးလာတံဲ အေၾကာငး့ရငး့ တခု်ဖစးတယး၈ စစး်ဖစးေနတံဲ အတျကး ေကအုိငးေအကလညး့ 
သူတုိ႔ကို ွငးေစခ္ငးတယး၈ ကၽျနးေတားအ်မငးအရဆုိရငး လူငယးေတျအတျကး ေမြ္ားလငးံခ္ကးမရြိဘူ့၈ 
ဆယးတနး့ေအာငးရငး ဆရာလုပးလုိ႔ရတယးဆုိေပမယးံ အဲဒီအလုပးက ွငးေငျ နညး့နညး့ပဲ ရၿပီ့ 
ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့က ကုိယးံဘာသာေတာငး မေလာကးၾကဘူ့၈ တ်ခာ့ တခုတညး့ေသာ 
ေရျ့ ခ္ယးစရာကေတာံ စစးသာ့လုပးဖုိ႔ပ၈ဲ ေက္ာငး့ၿပီ့သျာ့တံဲ လူငယးေတျအတျကး 
ဘာေမြ္ားလငးံခ္ကးမြ မရြိဘူ့၈ သူတုိ႔မြာ စစးသာ့လုပးတဲံ အ်ပငး ေရျ့ခ္ယးစရာ နညး့နညး့ပရဲြိတယး၈”43 

 
ယငး့ကူညီေရ့ လုပးသာ့ကပဲ ေ်ပာသညးမြာ- 
 

“ကေလ့အမ္ာ့အ်ပာ့က အမြနးတကယးကုိ ွငးခ္ငးၾကၿပီ့ သူတုိ႔ ေက္ာငး့မသျာ့ၾကေတာံဘူ့၈ 
စစးသာ့ ်ဖစးခ္ငးတံဲ ကေလ့ေတျက သိပးမ္ာ့ေနၿပီ့ သူတုိ႔ ဆႏၵ ်ဖစးလာတံဲ အခါ သူတုိ႔ေတျကုိ 
တာ့ဆီ့ဖို႔ သိပးခကးတယး... ကေလ့က အမြနးတကယး ွငးေရာကးလုိစိတးရြိၿပီ့ သူ၏ မိဘမ္ာ့က 
သေဘာမတူပါက သူတုိ႔ကေလ့ကုိ ေဘားဒါ ေက္ာငး့သုိ႔ ပုိ႔ႏိုငးသညး၈ သုိ႔ေသားလညး့ ကေလ့က 
တကယးံ တကယးကို ွငးေရာကးခ္ငးတယးဆိုရငး တ်ခာ့ေရျ့ခ္ယးစရာ မ္ာ့မ္ာ့စာ့စာ့မရြိပ ဲ
တခါတေလမြာ ွငးေရာကးချငးံေပ့လုိကးတာကသာ ပုိမိုလျယးကူပါတယး၈”44 

 
အ်ခာ့ကေလ့မ္ာ့သညး အသကးအရျယးမချ်ဲဲ ခာ့ပဲလုပးေဆာငးသညးံ ်ပငး့ထနးေသာ စစးသာ့စုေဆာငး့ေရ့ 
နညး့လမး့မ္ာ့ကုိ ၾကဵဳေတျ႔ၾကရသညး၈ အခ္ဳိ႔မြာ သတးသတးမြတးမြတး စစးသာ့စုေဆာငး့ေရ့အတျကး 
ေရျ့ ခ္ယးခဵၾကရသညး၈ အဘယးေၾကာငးံဆုိေသာ သူတုိ႔တျငး ေက္ာငး့ေ်ပ့်ခငး့ သုိ႔မဟုတး မူ့ယစးေဆ့ွါ့ 
သုဵ့စျဲ် ခငး့ စသညးံ လူမႈေရ့အရ ေဖာကး်ပနးေသာ အ်ပဳအမူမ္ာ့ ရြိ်ခငး့ေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈ စစးသာ့ 
စုေဆာငး့ေရ့ လုပးပဵုကုိငးပဵုမ္ာ့သညး အမ္ဳိ့အစာ့ႏြငးံ အတငး့အဓမၼ လုပးေဆာငးမႈပမာဏအမ္ဳိ့မ္ို့ ကျဲ် ပာ့ၿပီ့ 
လူမႈေရ့ ဖိအာ့မြသညး ၿခိမး့ေ်ခာကးမႈ၇ ေစားကာ့မႈႏြငးံ ရုပးပိုငး့ဆုိငးရာ အတငး့အၾကပး 
အငးအာ့သုဵ့်ခငး့အထိပါွငးသညး၈ စစးသာ့စုေဆာငး့ရာတျငး အငးအာ့သုဵ့်ခငး့တျငး အုပးစုလုိကး 
ဖိအာ့ေပ့်ခငး့- ယငး့တျငး ေကအိုငးေအ စစးသာ့ ႏြစးဦ့ သုိ႔မဟုတး အုပးစုငယး တစုက ကေလ့ကုိ 
ရုပးပုိငး့ဆုိငးရာအရ ွုိငး့ွနး့ဖမး့ဆီ့်ခငး့ သုိ႔မဟုတး အငးအာ့ သုဵ့မညးဟု ၿခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့မ္ဳိ့ ပါွငးသညး၈ 45 
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သုိ႔ရာတျငး ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔က ရုပးပိုငး့အၾကမး့ဖကးမႈသညး ကေလ့စစးသာ့ 
စုေဆာငး့်ခငး့၏ စနစးက္ေသာ အစိတးအပုိငး့ အ်ဖစး ပံဵပို့သညးံ အေထာကးအထာ့ မေတျ႔ရြိခဲံရပါ၈46 
 

4.1 ကေလ့မ္ာ့အာ့ စစးသာ့စုေဆာငး့သညးံ လမး့ေၾကာငး့မ္ာ့ 

ကေလ့မ္ာ့သညး ေကအုိငးေအ သို႔ စစးမႈထမး့ရနး ေနရာအေတားမ္ာ့မ္ာ့ကုိ လကးလြမး့မီၾကသညး၈ 
 
ေကအုိငးအို၏ ှွ တနး့ေအာငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး သူတုိ႔ ေက္ာငး့ၿပီ့်ခငး့သညး လူၾကီ့်ဖစးၿပီဟု 
ယဥးေက့္မႈအရသတးမြတးခ္ကး ်ဖစးသ်ဖငးံ အသကးမ်ပညးံသညး်ဖစးေစ ေကအုိငးေအသုိ႔ လျတးလပးစျာ 
ွငးေရာကးချငးံ ရြိသညး၈47 ေကအုိငးေအ၏ အထကးတနး့ေက္ာငး့ပညာေရ့သညး ်မနးမာအစုိ့ရကံဲသုိ႔ပငး ှွ 
တနး့တျငး အဆုဵ့သတးသ်ဖငးံ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး ပုဵမြနးအာ့်ဖငးံ အသကး ှ၂ ႏြစးမြ ှ၅ ႏြစးအတျငး့တျငး 
အ်မငးံဆုဵ့ ပညာေရ့ အဆငးံကုိ ေအာငး်မငးၾကသညး၈ 
 
ေက္ာငး့တျငး ှွတနး့သုိ႔ မေရာကးမြီပငးလြ္ငး ကေလ့မ္ာ့သညး ေဒသခဵ ၿမိဳ႔နယး အရာရြိ (ေကအိုငးအုိ၏ 
အရပးဖကးွ နးထမး့) အာ့ သူတုိ႔ တပးထဲွ ငးလုိေၾကာငး့ အေၾကာငး့ၾကာ့ႏုိငးသညး၈ ယငး့ရုဵ့က အနီ့ဆုဵ့ 
ေကအုိငးေအ တပးစခနး့သုိ႔ ဆကးသျယးၿပီ့ ေနာကးတၾကိမး စစးသငးတနး့ မညးသညးံအခ္ိနးတျငး ်ပဳလုပးမညးကုိ 
ေမ့်မနး့သညး၈ ထုိ႔ေနာကး ကေလ့သညး ေစာငးံစာ့ စာရငး့အ်ဖစး်ဖစးလာၿပီ့ သငးတနး့စသညးံအခါ 
သငးံေလ္ားသညးံ အခ္ိနးတျငး ဆကးသျယးသညး၈ ေကအုိငးေအအေန်ဖငးံ စစးသာ့ မစုေဆာငး့မြီ 
အသကးစစးေဆ့မႈ ်ပဳလုပးသညးဟု ေ်ပာဆုိေနေသားလညး့ ယငး့ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့မြာ မရြငး့လငး့လြပ ဲ
လႊဲေ်ပာငး့သညးံ ်ဖစးရပးမ္ာ့တျငး လုပးငနး့စဥးကို ေကအုိငးအို ၿမိဳ႔နယး အရာရြိက ခ္ဳပးကုိငးထာ့သညး၈ 
လူသစးသညး အသကး်ပညးံမ်ပညးံကို ေက္ညာရာတျငး တဦ့ခ္ငး့စီ၏ ပုဂၢဳိလးေရ့ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး်ဖငးံသာ 
်ပဳလုပးႏိုငးၿပီ့ ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့အဖျဲ႔၏ ေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့မႈမ္ာ့က ကေလ့သညး အစဥးတစုိကး 
တပးထဲွ ငးရနး ၾကိဳ့ပမး့ေနပါက စစးတပး သုိ႔မဟုတး အရပးဖကး ွနးထမး့ အ်ဖစး ွငးေရာကးရနး သုိ႔မဟုတး 
စစးစခနး့သုိ႔ အၾကိမးၾကိမး လာေရာကးေနပါက သူတုိ႔၏ အသကးမ္ာ့ကုိ မၾကညးံေတာံပ ဲ ရြိသညးကုိ 
ေတျ႔ရသညး၈ တ်ခာ့တနညး့အာ့်ဖငးံ ကေလ့မ္ာ့သညး ေကအိုငးေအ စစးစခနး့မ္ာ့သုိ႔ သျာ့ေရာကးၿပီ့ 
ေကအိုငးေအ တာွနးခဵ အရာရြိကုိ သူတုိ႔အာ့ စာရငး့သျငး့ေပ့ရနး တုိကးရိုကး ေတာငး့ဆုိႏိုငးသညး၈ 
အသကးမ်ပညးံေသ့ေသာ ေကအုိငးေအ စာရငး့သျငး့သူႏြငးံ လကးနကးခ္သျာ့သူက ႏုိငးငဵတကာ 
ကေလ့စစးသာ့အဖျ႔ဲအာ့ ေ်ပာ်ပသညး၈ 
 
“ကၽျနးေတား ေကအိုငးေအကို (ဿွှ၀ ခုႏြစး ေနျတုနး့က) နမးံလငး့ပါ မြာ အသကး ှ၃ 
ႏြစးအရျယးမြာ ကုိယးံဘာသာွငးခဲံတယး... ကၽျနးေတားန႔ဲ သူငယးခ္ငး့ ၂ ေယာကး 
အတူတူွ ငးၾကတယး၈ ကၽျနးေတားတို႔ ရျာမြာ ေစာငးံေနတဲံ စစးသာ့ကို ခ္ညး့ကပးၾကတယး၈... 
သူတို႔ကၽျနးေတားံ အသကးကို ေမ့ေပမယးံ ဘာ်ပႆနာမြ မရြိခဲံပါဘူ့၈”48 
 
ကခ္ငး ကူညီေရ့ လုပးသာ့ တဦ့က ေကအိုငးေအ၏ အသကးမ်ပညးံေသ့ေသာ ဆႏၵအေလ္ာကး 
ွနးေရာကးသူမ္ာ့အာ့ စဥးဆကးမ်ပတး လကးခဵေနသညးကုိ မြတးခ္ကးေပ့သညး၈ 



ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔  
အႏၱရာယး ရြိေသာ ဒုကၡသညး ခုိကုိ့ရာ ကခ္ငး်ပညး လျတးလပးေရ့ တပးမေတားမြ ဆကးလကးရြိေနဆဲ ကေလ့စစးသာ့ စုေဆာငး့မႈ 

26 

 
“မႏြစးတုနး့က မုိငးဂ္ာယနးမြာ စစးသာ့တကယး်ဖစးခ္ငးတဲံ (ဒုကၡသညး) ကေလ့တေယာကး ကုိ 
ကၽျနးေတားသိတယး၈ သူက သူ႔ဘာသာ ွငးထာ့တယး၈ သူ႔မိိသာ့စုေတျ သိတံဲ အခါ သူတုိ႔က 
ေကအုိငးေအ စစးစခနး့ကုိ သျာ့ၿပီ့ သူ႔ကုိ ်ပနးလႊတးေပ့ဖုိ႔ ေတာငး့ခံဲတယး၈ ေကအုိငးေအက 
သေဘာတူခဲံေပမယးံ ကေလ့က ဆကးေနဖို႔ ေတာငး့ပနးတယး၈ ဒါေၾကာငးံ အာ့လုဵ့က သူ႔ကုိ 
တပးထဲွ ငးချငးံ ေပ့လုိကးၾကတယး၈ ... ပုဵမြနးအာ့်ဖငးံ ေကအိုငးေအက မိသာ့စုထကး ကေလ့ကုိ 
ပိုၿပီ့နာ့ေထာငးတယး၈ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာံ ေနာကးဆုဵ့မြာ သူတကယး ွငးခ္ငးတယးဆုိရငး 
ကေလ့ကပဲ တပးထဲွငးဖုိ႔ နညး့လမး့ရြာလာတာ်ဖစးတယး၈”49 

 
တ်ခာ့တဖကးတျငးလညး့ ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့အဖျဲ႔အာ့ မုိငးဂ္ာယနး အနီ့ရြိ ေဘားဒါေက္ာငး့မြ 
ေက္ာငး့ဆရာတဦ့က ေ်ပာ်ပသညး၈ 
 

“ကၽျနးေတားတုိ႔ေက္ာငး့ကုိ မၾကာေသ့ခငးကတငး ေရာကးလာတဲံ ေယာကး္ာ့ေလ့တေယာကး 
ေကအိုငးေအထဲ ကုိယးံဘာသာ ွငးဖို႔ၾကိဳ့စာ့ခံဲ တယး၈ ဒါေပမယးံ သူက အသကး ှ၀ ႏြစး်ဖစးၿပီ့ 
သိပးငယးေနေတာံ ေကအုိငးေအက ကၽျနးေတားတုိ႔ဆီကုိ ပုိ႔လိုကးတယး၈ သူက သူ႔ဘာသာ 
ွငးေရာကးခဲံေပမယးံ ေကအုိငးေအက လကးမခဵခဲံဘူ့၈ သူတုိ႔က သူ႔အေနနဲ႔ ေက္ာငး့ၿပီ့သျာ့ရငး 
လကးခဵမယးလို႔ ေ်ပာခံဲတယး၈... ဒီေနရာမြာေတာံ အတငး့ စစးသာ့စုေဆာငး့မြာကုိ မပူရဘူ့၈ 
ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာံ အာ့လုဵ့က ေက္ာငး့သာ့ေတျ ်ဖစးေနလုိ႔ပါ၈”50 

 
အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ အသကး ှ၄ ႏြစးပတးွနး့က္ငးရြိေသာ အခ္ဳိ႔မြာ ှ၃ ႏြစးအရျယး အခ္ဳိ႔ကေလ့မ္ာ့သညး 
ေကအုိငးေအ ေထာကးပဵံထာ့ေသာ စစးတပး ပညာေရ့ ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး ေလ္ာကးထာ့ တကးေရာကးၾကၿပီ့ 
ယငး့ေနရာမ္ာ့တျငး လကးနကးငယး သငးတနး့ ရရြိၾကၿပီ့ စစးသငးတနး့ ပတးွနး့က္ငးတျငး 
ေနထုိငးႏိုငးၾကသညး၈ (ေအာကးတျငး ေဖား်ပထာ့ေသာ ေကအုိငးေအ ေထာကးပဵံထာ့ေသာ စစးတပး 
ပညာေရ့တျငးၾကညးံ) 
 
ကေလ့မ္ာ့အာ့ ေကအုိငးေအသို႔ သူတုိ႔၏ မိဘမ္ာ့ကုိယးတုိငးက အက္ငးံစာရိတၱ်ပဳ်ပငးေရ့ ပုဵစဵ်ဖငးံ 
ပုိ႔ေဆာငးၾကသညးမ္ာ့လညး့ ရြိသညး၈ (ေအာကးတျငးေဖား်ပထာ့ေသာ “်ပဳ်ပငးေရ့” စုေဆာငး့မႈတျငးၾကညးံ)၈ 
 
ေနာကးဆုဵ့အေနႏြငးံ ေက္ာငး့မေနသညးံ ကေလ့မ္ာ့ႏြငးံ ရာဇွတးမႈခငး့ သုိ႔မဟုတး မူ့ယစးေဆ့ွါ့ 
သုဵ့စျသဲညးံ အ်ပဳအမူမ္ာ့ ရြိသညးံ ကေလ့မ္ာ့ကုိ ေကအုိငးေအ စစးသာ့စုေဆာငး့သူမ္ာ့က ပစးမြတးထာ့ၿပီ့ 
စုေဆာငး့်ခငး့မ္ာ့ ရြိေၾကာငး့လညး့ သိရသညး၈ (ေအာကးတျငးေဖား်ပထာ့ေသာ ပစးမြတးထာ့ အတငး့အဓမၼ 
စုေဆာငး့မႈ တျငးၾကညးံ၈) ေက္ာငး့တကးရနး ပ္ကးကျကးေသာ ကေလ့မ္ာ့အာ့ စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့သညး 
ေကအိုငးေအ အတျငး့ရြိ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့တျငး ဒုတိယ အမ္ာ့ဆုဵ့ အမ္ဳိ့အစာ့အ်ဖစး ရြိေနၿပီ့ 
မိမိဆႏၵသေဘာအေလ္ာကး ွငးေရာကးသူမ္ာ့မြာ အမ္ာ့ဆုဵ့်ဖစးသညး၈ 
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ေကအုိငးေအ ေထာကးပံဵထာ့ေသာ စစးတပး ပညာေရ့ 

ကေလ့မ္ာ့အတျကး ပညာေရ့ႏြငးံ အလုပးလုပးချငးံ အချငးံအလမး့ အကနး႔အသတးေပၚတျငး ေကအုိငးအိုႏြငးံ 
ေကအုိငးေအသညး အထူ့ပညာေရ့ ႏြငးံ သငးတနး့ အစီအစဥး အမ္ာ့အ်ပာ့ကုိ ဖျဲ႔စညး့ထာ့ခဲံၿပီ့ ယငး့တုိ႔တျငး 
ကေလ့မ္ာ့အတျကး အသကးေမျ့ မး့ေက္ာငး့သငးတနး့မ္ာ့ႏြငးံ ေကအုိငးအုိႏြငးံ ေကအိုငးေအတျငး အမႈထမး့ချငးံ 
လမး့ေၾကာငး့မ္ာ့ကုိ ေပ့ထာ့သညး၈51 သငးတနး့မ္ာ့တျငး အစဥးတစုိကး ေတာငး့ဆုိမႈ ရြိေနေသာ 
ဆရာွနးမ္ာ့၇ သူနာ်ပဳမ္ာ့၇ အရပးဖကးွနးထမး့မ္ာ့၇ႏြငးံ စစးသာ့မ္ာ့ ကံဲသို႔ လူထု ွနးေဆာငးမႈ 
အသကးေမျ့ ွမ း့ေက္ာငး့မ္ာ့ ေပ့ထာ့ၿပီ့ ေကအုိငးေအ ႏြငးံ ေကအုိငးအုိက အ်ပညးံအွ 
ေထာကးပဵံထာ့သညး၈52 
 
"တာွနးထမး့ရငး့ ေလံလာ" အစီအစဥးသညး ေကအုိငးေအမြ စုေဆာငး့ထာ့ၿပီ့ စစးသာ့ ်ဖစးလာမညးံ 
ကေလ့မ္ာ့အာ့ သုိပမဟုတး ေကအုိငးအိုမြ စုေဆာငး့ထာ့ၿပီ့ အရပးဖကး ွနးထမး့မ္ာ့်ဖစးလာမညးံ 
ကေလ့မ္ာ့အာ့ ေဘားဒါေက္ာငး့မ္ာ့တျငး သူတုိ႔၏ ပညာရပးဆိုငးရာ သငးၾကာ့မႈမ္ာ့ ၿပီ့ဆုဵ့သညးအထိ 
ေကအုိငးေအ/ေကအုိငးအိုက ကုနးက္စာ့ရိတးမ္ာ့ကုိ က္ခဵသညး၈53 ယငး့တုိ႔သညး စစးဖကးဆုိငးရာႏြငးံ 
စစးဖကးမဟုတးေသာ အစီအစဥးမ္ာ့ ေရာေႏြာေနသညး၈ ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့အဖျဲ႔က ယငး့ 
အစီအစဥးမ္ာ့တျငး ပါွငးေသာ ကေလ့အခ္ဳိ႔ကုိ ေကအုိငးေအက တရာ့ွငး စုေဆာငး့ထာ့်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ 
ေတျ႔ရၿပီ့ ွနးထမး့နဵပတးမ္ာ့ 54 ရရြိထာ့ၿပီ့ အခ္ုဳိ႔ေသာ ်ဖစးရပးမ္ာ့တျငး ေကအုိငးေအ၏ စဵခ္ိနး်ဖစးေသာ ရကး 
၆ွ အေ်ခခဵ သငးတနး့ကုိ တကးေရာကးၿပီ့စီ့ၿပီ့ ်ဖစးၾကသညး၈ တဖကးတျငးလညး့ အ်ခာ့သူမ္ာ့သညး 
အမႈထမး့ နဵပတး မရြိ သုိ႔မဟုတး မညးသညးံ သငးတနး့မြ တကးေရာကးဖူ့်ခငး့ မရြိေသားလညး့ “ေလံက္ငးံရငး့ 
သငးယူ” အစီအစသးတျငး ပါွငးရနး ကတိကွတး်ပဳ လကးမြတးေရ့ထုိ့ထာ့ၾကသညး၈55 
ယငး့ကေလ့မ္ာ့သညး ေကအုိငးေအ သုိ႔မဟုတး ေကအုိငးအုိ လူထုွနးေဆာငးမႈတျငး စိတးွငးစာ့ေၾကာငး့ 
ေဖား်ပထာ့ၾကၿပီ့ သူတုိ႔ သငးယူမႈ ၿပီ့ဆုဵ့လြ္ငး ွငးေရာကးၾကမညးဟု ေမြ္ားလငးံထာ့သညး၈ သုိ႔ရာတျငး 
ယငး့ကတိကွတးကုိ အ်ပစးအေပ့ အေရ့ယူ်ခငး့်ဖငးံ ခ္ညးေႏြာငးထာ့ပုဵ မရပ ဲ ေကအုိငးေအ သုိ႔မဟုတး 
ေကအုိငးအို အရာရြိမ္ာ့က ေစာငးံၾကညးံၿပီ့ အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးေန်ခငး့ကုိ မေတျ႔ရေပ၈ 
 
ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့အဖျဲ႔က “အမႈထမး့ရငး့ ေလံလာ” အစီအစဥးတျငး ပါွငးေသာ အသကး ှ၃ 
ႏြစးအရျယး ေယာကး္ာ့ေလ့ တဦ့ကုိ ေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့ခဲံရာ သူ၏ အစဥးတစုိကး သေဘာဆႏၵအေလ္ာကး 
စစးမႈထမး့ချငးံ်ပဳရနး အၾကိမးၾကိမး ေတာငး့ဆုိခဲံေသားလညး့ သူအာ့ စစးသငးတနး့ တကးေရာကးချငးံ 
်ငငး့ပယးခဵရသညး၈ သူ႔အာ့ ေက္ာငး့တကးရနး ညႊနးၾကာ့ခဲံၿပီ့ “အမႈထမး့ရငး့ ေလံလာ” အစီအစဥးတျငး 
ေကအိုငးေအက ေက္ာငး့လခကုိ ေပ့ခံဲသညး၈ သူက ှွ တနး့ ေအာငးသညး်ဖစးေစ သုိ႔မဟုတး အၾကိမးၾကိမး 
က္ရဵႈ့သညး ်ဖစးေစ (အသကးအရျယးႏြငးံ မဆုိငးပဲ) သူ႔အာ့ စာရငး့သျငး့ထာ့သူအ်ဖစး လကးခဵႏိုငးသညး၈ သူက 
ေ်ပာ်ပ ခဲံသညး၈ 
 

“ကၽျနးေတား ေကအုိငးေအ စစးသာ့်ဖစးဖို႔ ဆုဵ့်ဖတးထာ့တယး၈ ကၽျနးေတား အခု စစးသာ့ 
စာရငး့သျငး့ထာ့သူအေနနဲ႔ စာသငးေနတယး (ေဘားဒါေက္ာငး့တျငး) စစးစခနး့မြာရြိတဲံ အရာရြိက 
ကၽျနးေတား ်ပနးမလာခငး ကၽျနးေတား ေက္ာငး့ၿပီ့ေအာငး သငးခဲံဖို ႔ မြာလိုကးတယး၈ သူက ကၽျနးေတား 
တတးႏိုငးသေလာကး နဲ႔ ကၽျနးေတား ေရာကးႏိုငးတဲံ အ်မငးံဆုဵ့ အတနး့ကုိ ေရာကးေအာငး 
ၾကိဳ့စာ့သငးယူဖို႔ မြာလုိကးတယး၈ ကၽျနးေတား စာသငးေနသမြ္ ကုနးက္စာ့ရိတးကို ေကအုိငးေအက 
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ပံဵပို့ေပ့မယး၈ ကၽျနးေတား ှွ တနး့ကုိ သုဵ့ခါ က္ခံဲရငး ကၽျနးေတား စာဆကးသငးဖို႔ မလုိေတာံပ ဲ
ကၽျနးေတားံရ႔ဲ စစးစခနး့ကုိ ်ပနးရမယး၈ … ကၽျနးေတား ဆရာမဆီသျာ့ၿပီ့ ေ်ပာ်ပတယး၈ ကၽျနးေတား 
“အမႈထမး့ရငး့ သငးယူ” အစီအစဥးမြာ ပါခ္ငးတယးလုိ႔၈ အဲဒီေနာကး ကၽျနးေတား ပုဵစဵတခုမြာ အမညး၇ 
လိပးစာနဲ႔ ကုိယးေရာကးရြိလုိတဲံ အတနး့ေတျ ်ဖညးံၿပိ့ လကးမြတးထုိ့ရတယး၈ ကၽျနးေတား 
ေကအိုငးေအထဲွငးၿပီ့ေတာံ မိဘေတျကို ေ်ပာ်ပဖုိ႔ ေၾကာကးေနတယး၈ အေမက သေဘာမတူဘူ့ 
ဒါေပမယးံ အေဖကေတာံ ဒီစဥး့စာ့ခ္ကးကုိ ေထာကးခဵတယး၈ သူက ေကအုိငးေအ အေနနဲ႔ လူငယး 
လူသစးေတျကုိ စာသငးဖို႔ချငးံ်ပဳတယးဆုိတာ သိထာ့တယး၈ ဒါေၾကာငးံ သူက ဒါဟာ 
ကၽျနးေတားံအတျကး ေကာငး့တဲံ အစီအစဥး်ဖစးတယးလုိ႔ သေဘာတူတယး၈”56 

 
စစးတပးေဘားဒါေက္ာငး့ မဟုတးသညးံ ်ပငးပတျငးလညး့ ကေလ့မ္ာ့အတျကး ပညာေရ့ အချငးံအလမး့မ္ာ့ 
ရြိသညး၈ ဗုိလးသငးတနး့ေက္ာငး့၇ ေကအိုငးေအ ကဒကး ေက္ာငး့နဲ႔ ်ပနးတမး့ွငးမဟုတးေသာ အရာရြိ (NCO) 
သငးတနး့ေက္ာငး့ အစီအစဥးမ္ာ့က စစးသာ့်ဖစးလုိေသာ ကေလ့မ္ာ့ကုိ ှွ တနး့ ထကး ပုိ၍သုိ႔မဟုတး ှွ 
တနး့ႏြငးံ အညီသငးၾကာ့ချငးံ်ပဳသညး၈57 လကးရြိတျငး မညးသညးံ အစီအစဥးတျငးမြ္ ကေလ့ပါွငးသညးကို 
မေတျ႔ရပ၈ သို႔ရာတျငး OTS သညး အသကး ှ၃ ႏြစးႏြငးံ ှ၄ ႏြစး အရါယး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိ ယခငးက 
လကးခဵခဲံေသားလညး့ ယခုအခါ ှွ တနး့ေအာငးသျာ့ၾကၿပီ ်ဖစးသညး၈58 
 
်မနးမာ တပးမေတား ကာကျယးေရ့ တကၠသုိလး (DSA) ကုိ မူလက ပုဵစဵယူထာ့ေသာ OTS သညး အ်မငးံဆုဵ့ 
ေခါငး့ေဆာငးမႈ အလာ့အလာရြိသူမ္ာ့အတျကးသာ ရညးရျယးထာ့ေသာ အဆငးံ်မငးံ 
သငးတနး့ေက္ာငး့်ဖစးသညး၈ ဤအဆငးံ်မငးံ စစးေက္ာငး့အတျကး ှွ တနး့ေအာငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိသာ 
ေရျ့ ခ္ယးၿပီ့ ွငးချငးံ လုပးငနး့စဥးတျငး ်မငးံမာ့စျာ ေရျ့ ခ္ယးမႈ ရြိသညး၈ ေအာငး်မငးေသာ OTS 
ေလ္ာကးထာ့သူမ္ာ့သညး ေကအုိငးေအ ႏြစးပျငးံ ဗုိလးၾကီ့အ်ဖစး တာွနးမေပ့အပးမြီ ဿ ႏြစး 
ေလံလာသငးၾကာ့ၾကရသညး၈ ေက္ာငး့၏ မူွါဒႏြငးံ အညီ OTS ေက္ာငး့သာ့ အမ္ာ့စုမြာ အသကး ှ၅ 
ႏြစးႏြငးံ အထကးမ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈ သုိ႔ရာတျငး အသကး ှ၅ ႏြစးမ်ပညးံေသာ ှွ တနး့ေအာငး 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိလညး့ လကးခဵသညး၈ OTS ေက္ာငး့ ဒါရုိကးတာက OTS 
ေက္ာငး့သမုိငး့ေက္ာငး့တေလ္ာကးတျငး အသကးမ်ပညးံေသ့ေသာ ေက္ာငး့သာ့ ှွ ေယာကး်ပညးံေအာငး 
လကးခဵဖူ့်ခငး့ မရြိေသ့ေၾကာငး့ ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔ကုိ ေ်ပာ်ပေသားလညး့ ယငး့ကုိ 
စီစစးရနးမြာ မ်ဖစးႏုိငးပ၈ OTS ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး အမ္ဳိ့သာ့ ေဆာငး၈ အမ္ဳိ့သမီ့ေဆာငးမ္ာ့ ချဲ၍ လုိငးဇာ 
အ်ပငးဖကး ေက္ာငး့ ပရွုဏးအတျငး့ ေနထုိငးၾကၿပီ့ ေန႔စဥး စစးဖကးဆုိငးရာ သငးခနး့စာပို႔ခ္ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ 
ကျငး့်ပငး စစးေရ့ ေလံက္ငးံမႈ မ္ာ့ကုိ လုပးေဆာငးၾကသညး၈ ဗိုလးေလာငး့မ္ာ့ကုိ OTS ေက္ာငး့တျငး 
ရြိေနစဥးအတျငး့ ေကအိုငးေအ စဵခ္ိနး ရုိငးဖယး ေသနတးမ္ာ့ ထုတးေပ့ထာ့သညး၈ 

“်ပဳ်ပငးမႈ” စစးသာ့စုေဆာငး့ေရ့ 

ေကအုိငးေက က အခ္ဳိ႔ေသာ ကေလ့မ္ာ့ကုိ အကာအကျယး ေပ့သညးံ အေနႏြငးံ 
စုေဆာငး့ထာ့ရ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ အေၾကာငး့်ပသညး၈ ႏုိငးငဵတကာကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔သညး မိဘမ္ာ့၇ လူထု 
အသုိငး့အွုိငး့မ္ာ့ႏြငးံ ေဒသခဵ ေကအုိငးအုိ အာဏာပိုငးမ္ာ့က ကေလ့မ္ာ့၏ ဆႏၵကုိ ဆနး႔က္ငးလ္ကး 
ေကအုိငးေအသုိ႔ ေပ့ပုိ႔ေၾကာငးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ရရြိထာ့ၿပီ့ အခ္ဳိ႔်ဖစးရပးမ္ာ့တျငး မိဘမ္ာ့၏ 
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သေဘာဆႏၵကုိ ဆနး႔က္ငး ေပ့ပုိ႔သညးမ္ာ့လညး့ ရြိသညး၈ ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔ကို အသကး ှ၁ 
ႏြစးအရျယး ေကအုိငးေအ စစးသာ့ တေယာကးက ေ်ပာ်ပသညး၈ 
 

“ကၽျနးေတား မိသာ့စုနဲ႔ ေနတုနး့က အရကး အရမး့ေသာကးတယး၇ ေဆ့လိပးအရမး့ေသာကးတယး၈ 
ဒါေၾကာငးံလညး့ ကၽျနးေတားံ မိဘေတျက ကၽျနးေတားကို ေကအုိငးေအ (စခနး့ကုိ) ပုိ႔လုိကးတယး၈ 
ပထမဆုဵ့ေတာံ သူတုိ႔က (ရြမး့်ပညးမြာရြိတံဲ) ကၽျနးေတာံးကုိ ကၽျနးေတားံဦ့ေလ့အိမးကုိ ပို႔ဖုိ႔ 
ၾကိဳ့စာ့တယး၈ ဒါေပမယးံ ကၽျနးေတားက ဆကးၿပီ့ အရကးေသာကး ေဆ့လိပးေသာကးေနေတာံ 
ကၽျနးေတားံကုိ ဒီကုိ ပို႔တာ အေကာငး့ဆုဵ့ပဲလုိ႔ သူတုိ႔ ဆုဵ့်ဖတးလုိကးၾကတယး၈... သူတို႔က 
ကၽျနးေတားံကုိ ေကာငး့ေကာငး့ေနဖုိ႔ ေ်ပာတယး၈ သူတုိ႔က ကၽျနးေတားံကုိ ဒီမြာ နလဵ်ပနးထူဖို႔ 
ေ်ပာတယး၈”59 

 
ယငး့်ဖစးရပးမ္ာ့တျငး ေကအုိငးေအသညး စညး့ကမး့ပ္ကးေနေသာ သုိ႔မဟုတး မူ့ယစးေဆ့ွါ့ သုဵ့စျေဲနေသာ 
သုိ႔မဟုတး အ်ခာ့ ရာဇွတး်ပစးမႈမ္ာ့ က္ဴ့လျနးေသာ ကေလ့မ္ာ့၏ ဘွမ္ာ့တျငး ်ပဳ်ပငးေရ့ အခနး့က႑မြ 
တာွနးယူလုပးကုိငးေနသညးဟု ်မငးရသညး၈ ကခ္ငး ပညာရြငး တဦ့က ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔သုိ႔ 
ေ်ပာသညး၈ 
 
“မိဘေတျက သူတို႔ ကေလ့ေတျကုိ ထိနး့ရခကးတဲံ အခါ ဒါမြမဟုတး အက္ငးံ 
မေကာငး့တဲံအခါ သို႔မဟုတး အလယးတနး့ ဒါမြမဟုတး အထကးတနး့ က္တဲံ အခါေတျမြာ 
ေကအုိငးေအကို ပိုၾကတယး၈ မိသာ့စုမြာ ေကာငး့မျနးစျာ ်ပဳမူ်ခငး့မရြိေသာ ကေလ့မ္ာ့ကို 
ေကအိုငးေအသို႔ ပို႔ေဆာငးၿပီ့ စညး့ကမး့ႏြငးံ ေနထိုငးစာ့ေသာကးမႈဘွ အတျကး 
သငးၾကာ့ေပ့လိမံးမညးဟု ေမြ္ားလငးံၾကတယး၈ အဲဒါက အၿမဲတမး့ပဲ ်ဖစးေနတယး၈ 
ကိုယးံကေလ့ကို မထိနး့သိမး့ႏိုငးတဲံ မိဘေတျအတျကး ေကအိုငးေအက အကာအကျယး 
တခုလို ်ဖစးေနတယး၈”60 
 
ေကအိုငးအို ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသူႏြငးံ တျဖဲကး အေထျေထျ အတျငး့ေရ့မြဴ့ ဆလနးကဘာ ကျမးထကး လနနးက 
ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့အဖျဲ႔အာ့ ေကအုိငးေအ စစးစခနး့မ္ာ့တျငး အသကးှ၅ ႏြစးေအာကး ကေလ့မ္ာ့ 
ရြိေၾကာငး့ ွနးခဵခဲံသညး၈ 
 

“အခုအခါ တခ္ဳိ႔ကေလ့ေတျက ေကအုိငးေအ စခနး့ေတျမြာ ေနပါတယး၈ ... တခ္ဳိ႔်ဖစးရပးေတျမြာ 
မိသာ့စုေတျအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႔ ကေလ့ေတျကုိ ေထာကးပဵံတာေတျ အကာအကျယးေပ့တာေတျ 
မလုပးႏိုငးေတာံ သူတုိ႔က ေကအုိငးေအကုိ ပုိ႔တယး၈ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာံ ကၽျနးေတားတုိ႔က 
သူတုိ႔အတျကး ေကာငး့ေကာငး့မျနးမျနး လုပးေပ့ခံဲတာကုိ ေတျ႔ထာ့ခံဲလုိ႔ပါ၈ ကေလ့ေတျကုိ စခနး့မြာ 
ွငးချငးံၿပဳၿပီ့ သူတုိ႔ရဲ႔ ပညာေရ့ကုိ ေထာကးပံဵႏိုငးဖို႔ ၾကီဳ့စာ့ပါတယး၈... စစးစခနး့ေတျ မြာ ကေလ့ေတျ 
အမ္ာ့အ်ပာ့ ရြိေနေပမယးံ သူတုိ႔ ေတျ ေက္ာငး့လညး့ တကးေနၾကပါတယး၈ သူတုိ႔ အသကး ှ၅ 
ႏြစး်ပညးံတဲံ အခါမြာ သူတုိ႔ အေနနဲ႔ စစးတပးထဲမြာ အမႈထမး့ခ္ငးတယးဆုိရငးလဲ ကၽျနးေတားတုိ႔က 
သူတုိ႔နဲ႔ သငးံေတားမယးံ ေနရာေတျကုိ စီစဥးေပ့ပါတယး၈ ကၽျနးေတားတို႔မြာ 
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အသကးမ်ပညးံေသ့တဲံသူေတျကုိ မစုေဆာငး့တံဲ မူွါဒရြိပါတယး၇ ဒါေပမယးံလဲ အဲဒါက အေ်ခအေန 
အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ အေပၚ မူတညးေနတယး၈ အခ္ဳိ႔်ဖစးရပးေတျမြာ ကၽျနးေတားတုိ႔ သူတုိ႔ကုိ လကးခဵရၿပီ့ 
စစးတပးမြာ ေနချငးံ ေပ့ရပါတယး၈ ... ကခ္ငး လူငယးေတျ အမ္ာ့ၾကီ့ ေကအုိငးေအထဲ 
ွငးလာၾကတယး၈ ရုိ့ရို့သာ့သာ့ ေ်ပာရရငး သူတုိ႔ကုိ ကူညီဖို႔ ကၽျနးေတားတုိ႔မြာ ွနးထုပးွ နးပို့ 
မၾကီ့လြပါဘူ့၈ သူတုိ႔ ကၽျနးေတားတုိ႔ဆီလာတာကို ကၽျနးေတားတုိ႔ မစုိ့ရိမးပါဘူ့၈ ကၽျနးေတားတုိ႔ 
အဓိက စဥး့စာ့တာကေတာံ ဒီ ေတားလြနးေရ့ အလုပးကုိ ေရြ႔ကုိ ေရာကးေအာငး အတူတူဘယးလုိ 
သယးေဆာငးသျာ့မလဲ ဆုိတာ ်ဖစးပါတယး၈ ဒီွနးထုပးွ နးပို့က သူတုိ႔ကုိ မကူညီႏုိငးေလာကးေအာငး 
မၾကီ့မာ့လြပါဘူ့၈”61 

 

ေရျ့ ခ္ယးသတးမြတးၿပီ့ အတငး့အဓမၼ စစးသာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ 

ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့အဖျဲ႔မြ စုေဆာငး့ေသာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့က 
ေက္ာငး့မတကးသူမ္ာ့ႏြငးံ ရာဇွတးမႈ က္ဴ့လျနးသူ သုိ႔မဟုတး မူ့ယစးေဆ့ွါ့ႏြငးံ ပတးသကးသူမ္ာ့ကုိ 
ေကအုိငးေအ စစးသာ့စုေဆာငး့သူမ္ာ့က ေရျ့ခ္ယးပစးမြတးထာ့ၾကေၾကာငး့ ေဖား်ပေနသညး၈ 
ေက္ာငး့ေနေသာ ကေလ့မ္ာ့သညး အတငး့အဓမၼ စစးသာ့စုေဆာငး့ခဵရရနး အလြမး့ေွ့သညး၈ ႏုိငးငဵတကာ 
ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔အေနႏြငးံ ေက္ာငး့မ္ာ့သညး ေက္ာငး့ပ္ကးကျကးေသာ ကေလ့မ္ာ့၏ 
အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ေကအုိငးေအအာ့ ေွမြ္်ခငး့ရြိမရြိ မစီစစးႏိုငးခဲံပါ၈ 
 
ေကအုိငးေအက အတငး့အဓမၼ စစးသာ့ အ်ဖစး စုေဆာငး့ခဲံသူ ှ၂ ႏြစးရျယး ၏ မိသာ့စုွငးတစးဦ့က 
ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔အာ့ ေ်ပာ်ပခံဲသညး၈ 
 

“ကၽျနးေတာံး တူက ၄ တနး့ေအာငးတယး၈ ဒါေပမယးံ သူက မိဘကုိ ကူညီဖုိ႔လုိအပးေတာံ 
ေက္ာငး့ဆကးမတကးႏိုငးဘူ့၈ သူတုိ႔ ေက္ာငး့လခ ေပ့ဖုိ႔ အခကးအခဲေတျ႔တယး၈ ဒါေၾကာငးံ သူက 
အိမးမြာ ေနရငး ပိုေကာငး့တယး၈ (ေကအုိငးေအ) က သူ႔ကို စုေဆာငး့ေရ့ ဆျတဲယး၇ 
ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာံ သူက ေက္ာငး့ထျကးသျာ့သလုိ ်ဖစးလုိ႔... အဲဒီအခ္ိနးကုိ ်ပနးၾကညးံရငး သူက 
ေတားေတား ငယးေသ့တယး၈ ၿပီ့ေတာံ သူက ေတားေတားေသ့တယး သူ႔ကုိယးလုဵ့က ကေလ့လုိပ ဲ
ရြိေသ့တယး၈... စစးသာ့ေတျ တဵခါ့ေပါကးကုိ ေရာကးလာၿပီ့ သူကုိေမ့တံဲအခါ သူပအေမက 
ေနာကးတေန႔မြာ သူ႔ကို ပုိ႔ေပ့ဖို႔ သေဘာတူတယး၈ ဒါေပမယးံ စစးသာ့ေတျက သူ႔ကို သူတုိ႔နဲ႔ အတူ 
တခါထဲ လုိကးသျာ့ဖုိ႔ ေ်ပာတယး၈ သူတုိ႔က သူ႔ကုိ ေနာကးတေန႔ ်ပနးပို႔ေပ့မယးလုိ႔ ေ်ပာတယး၈ 
သူမသျာ့ခငးမြာ သူ႔အေမက သူ႔အွတးအစာ့ေတျေတာငး ထုပးပို့ေပ့လုိကးဖို႔ အခ္ိနးမရလုိကးဘူူ့၈ 
အဲဒီေနာကးေတာံ သူဘယးေတာံမြ ်ပနးမလာေတာံဘူ့၈... ရျာလူၾကီ့န႔ဲ သူတုိ႔ရျာချဲက ရျာသာ့ေတျက 
သူ႔ကေလ့အေၾကာငး့ စစးသာ့ေတျကုိ အေၾကာငး့ၾကာ့တယး၈ သူမြာ ဘာမြ မလုပးႏိုငးဘူ့၈ 
အခုေတာံ သူက သူ႔ဘာသာ ရပးတညးဖို႔ ရုဵ့ကနးေနရတယး၈ အငယးဆုဵ့ သာ့က အခုမြ 
မူလတနး့ေက္ာငး့သာ့ပဲ ရြိေသ့တယး… ဒီလုိမ္ဳိ့ေတျ ကေလ့ငယးေတျ အမ္ာ့ၾကီ့ၾကဵဳရတယး၈”62 

 
မိုငးဂ္ာယနး အနီ့က ေဘားဒါေက္ာငး့မြ ေက္ာငး့ဆရာတစးဦ့က ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့အဖျဲ႔ကုိ 
ေ်ပာ်ပသညး၈ 



ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔  
အႏၱရာယး ရြိေသာ ဒုကၡသညး ခုိကုိ့ရာ ကခ္ငး်ပညး လျတးလပးေရ့ တပးမေတားမြ ဆကးလကးရြိေနဆဲ ကေလ့စစးသာ့ စုေဆာငး့မႈ 

31 

 
“ေကအိုငးေအအေနနဲ႔ ဘယးကေလ့ဟာ အနာဂတးမြာ ထူ့ထူ့ခၽျနးခၽျနး 
ပညာသငးၾကာ့ႏိုငးမယးဆိုတာ သဵု့သပးတယး၈ အနာဂတးအတျကး ပညာေရ့ 
အလာ့အလာမရြိတဲံ ကေလ့ေတျမြာ အႏၱရာယး ပိုရြိတယး၈ ဘာလို႔လဲဆိုေတာံ သူတို႔က 
လူထုအတျကး စစးသာ့အ်ဖစးနဲ႔က ပိုအသဵု့ွငးလို႔ပဲ၈ ဒီလို စဥး့စာ့ခ္ကးက သူတို႔ကို 
သူပုနးေလ့ေတျ နဲ႔လူ႔အဖျဲ႔အစညး့အတျကး အသဵု့မက္တဲသူေတျ မ်ဖစးေအာငး 
တာ့ဆီ့ေပ့တယး …”63 
 

4.2 စစးသာ့ စုေဆာငး့ေရ့ အခ္ဳိ့၇ စာရငး့မ္ာ့ႏြငးံ “အမႈထမး့ရနး ဆငးံေခၚ်ခငး့” 

ေကအိုငးအို ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသူ ဆလနးကဘာ ကျမးထကး လနနးက ေကအုိငးေအအေနႏြငးံ 
စစးသာ့စုေဆာငး့ေရ့အတျကး အခ္ဳိ့က္ စနစးကုိ က္ငးံသုဵ့သညး ဆုိသညးကုိ ်ငငး့ဆုိသညး၈64 အေလံအထကို 
ေကအုိငးေအက ်ငငး့ဆုိစဥးမြာပ ဲ ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔က စစးသာ့ စုေဆာငး့ရာတျငး ပါွငးေသာ 
ရာထူ့ငယး စစးသာ့မ္ာ့ႏြငးံ အဆငးံ်မငးံ ေကအိုငးေအ အရာရြိမ္ာ့အာ့ လ္ဳိ႔ ြွကး ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့မႈမ္ာ့ 
လုပးေဆာငးရာတျငး ှ၆၃ွ ခုႏြစးမ္ာ့အတျငး့က စ၍ ေကအိုငးေအသညး တရာ့မွငးေသားလညး့ 
ဓေလံထုဵ့တမး့ စညး့မ္ဥး့အေနႏြငးံ “တအိမးေထာငး တေယာကး” အခ္ုဳိ့်ဖငးံ စစးသာ့ စုေဆာငး့ခဲံေၾကာငး့ 
်ပသေနသညး၈ လုိငးဇာမြ ေကအုိငးေအ ေက္ာငး့သာ့ သငးတနး့သာ့ေဟာငး့ တစးဦ့က ႏုိငးငဵတကာ 
ကေလ့စစးသာ့ အဖျ႔ဲကို ေ်ပာ်ပသညး၈ 
 

“ေကအုိငးေအက ဒီမြာ စညး့မ္ဥး့ရြိတယး၈ သူတုိ႔က ေကအုိငးေအ နယးေ်မမြာ ေနတံဲသူေတျ 
အာ့လုဵ့ကုိ မိသာ့စု တစးခုကုိ တေယာကးတပးထဲကုိ ပုိ႔ရမယး၈ ေကအုိငးေအ စစးသာ့ မလုပးခ္ငးရငး 
ေရျ့ ခ္ယးလို႔ရတယး ဒါေပမယးံ ခငးဗ္ာ့အေနနဲ႔ ေကအုိငးအုိမြာ တာွနးထမး့ရမယး၈ ေနာကးဆုဵ့ေတာံ 
ေကအုိငးေအအတျကး အလုပးလုပးေပ့ရမယး၈”65 

 
ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔က စုေဆာငး့ရရြိတဲံ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့က ေကအုိငးေအ 
စစးသာ့မ္ာ့သညး ေကအုိငးအုိ အုပးခ္ဳပးေရ့ ွနးထမး့မ္ာ့က ၿမိဳ႔နယးအဆငးံႏြငးံ ေက့္ရျာအဆငးံတျငး လကးရြိ 
ဆကးလကးလုပးေဆာငးေနဆဲ အခ္ကးအလကး ေကာကးယူေရ့ ၾကိဳ့ပမး့မႈအ်ဖစး အိမးေထာငးစုွငးမ္ာ့ႏြငးံ 
သူတုိ႔၏ အသကးမ္ာ့ ပါေသာ “စာရငး့” တစးခုကုိ ၾကညးံရႈႏိုငးေၾကာငး့ ေဖား်ပေနသညး၈ ကခ္ငး ကူညီေရ့ 
လုပးသာ့ တစးဦ့က ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔အာ့ ေ်ပာ်ပသညး၈ 
 

“ေကအုိငးေအမြာ အိမးေထာငးစုတိုငး့နဲ႔ အိမးေထာငးစုွငးေတျနဲ႔ အသကးေတျရဲ႔ 
အခ္ကးအလကးေတျပါတဲံ စာရငး့တစးခုရြိတယး၈ ဒုကၡသညး (IDP) စခနး့ေတျမြာလညး့ အဲဒီလုိပ၈ဲ 
ေကအုိငးေအက သူတို႔ ေခၚခ္ငးတဲံလူကုိ အခ္ိနးမေရျ့ေခၚႏိုငးတယး၈ ေနာကးၿပီ့ သူတုိ႔ကုိ ဘယးမြာ 
ရြာရမယးဆုိတာ သိတယး၈ မညးသညးံ မိသာ့စုမြ္ ဤသုိ႔ေသာ စစးသာ့စုေဆာငး့မႈကို ေရြာငးလျ၍ဲ 
မရဘူ့၈ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာံ သူတုိ႔နယးေ်မမြာရြိတဲံ လူတုိငး့ရဲ႔ စာရငး့ ေကအုိငးေအမြာ ရြိတယး၈ 
ခငးဗ္ာ့ကုိ ေခၚတံဲအခါ ွငးဖို႔ အဆငးသငးံ မ်ဖစးေသ့ဘူ့ဆုိရငး ကုိယးံရဲ႔ အေ်ခအေနေတျကို 
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ရြငး့်ပလုိ႔ရတယး၈ ဒါေပမယးံ သူတို႔က ခငးဗ္ာ့ကုိ လႊတးေပ့ဖုိ႔ေတာံ ေရျ့ခ္ယးမြာ မဟုတးဘူ့၈... 
ခငးဗ္ာ့ရဲ႔ နာမညးပါတံဲ စာရငး့ ေကအုိငးေအမြာ ရြိၿပီ့တာနဲ႔ ခငးဗ္ာ့အေနနဲ႔ သူတုိ႔ ေခၚတံဲ အခါ 
အေႏြ့န႔ဲ အ်မနး ွငးရမယး၈”66 

 
အိမးေထာငးစု ွငးမ္ာ့အာ့လုဵ့၏ ကိနး့ဂဏနး့မ္ာ့အာ့လုဵ့ စာရငး့တျငး ပါရြီေသားလညး့ ေကအုိငးေက 
စစးသာ့စုေဆာငး့သူမ္ာ့က အသကးမ်ပညးံေသာ ကေလ့စုေဆာငး့မႈကုိ ကာကျယးရနးအတျကး 
ယငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ အစဥးတစုိကး သုဵ့စျဲ် ခငး့ ရြိပဵုမရေပ၈ “မိသာ့စု တစးစုလြ္ငး တေယာကး” အခ္ို့က္ 
ေတာငး့ဆုိမႈ၏ တျနး့အာ့ေၾကာငးံ ေအာကးေ်ခရြိစစးသာ့မ္ာ့သညး စာရငး့ပါသညး်ဖစးေစ မပါသညး်ဖစးေစ 
တခါတရဵတျငး တအိမးတကးတအိမးဆငး့ သျာ့ၾကၿပီ့ စစးသာ့သစးမ္ာ့ကုိ “ေခၚယူ” ၾကသညး၈ ေကအုိငးေအ 
ဒုတိယဗိုလးမြဴ့ၾကီ့ မရမး ေဇားေတာငးက အသကးမ်ပညးံေသာ စစးသာ့သစး စုေဆာငး့မႈကုိ တာ့်မစး်ခငး့ႏြငးံ 
အခ္ဳိ့က္ ေကာကးယူမႈကုိ ်ပညးံွေအာငး လုပးေဆာငး်ခငး့အၾကာ့တျငး ွိေရာဓိ်ဖစးရသညးဟု ႏုိငးငဵတကာ 
ကေလ့စစးသာ့ အဖျ႔ဲကို ေ်ပာ်ပသညး၈ 
 

“ခုိငးမာတံဲ ေစာငးံၾကညးံေလံလာေရ့ စဵနစးမရြိတံဲ အတျကး မူွါဒ ထုတး်ပနးတဲံ အဆငးံနဲ႔ 
ေအာကးေ်ခအဆငးံၾကာ့မြာ နာ့လညးမႈ လျတဲာေတျ ရြိႏိုငးတယး၈ မူွါဒအရ သတးမြတးထာ့တံဲ 
အခ္ဳိ့က္ လူဦ့ေရ တစုဵတခုကုိ ေတာငး့ဆုိမႈ ရြိေနေတာံ စစးသာ့ေတျ အေနနဲ႔ ဒါဟာ ဖိအာ့တခုလုိ႔ 
ခဵစာ့ရႏုိငးတယး၈ အဲဒီ ်ဖစးရပးမြာ ေအာကးေ်ခအဆငးံမြာ အခ္ဳိ့က္ လူဦ့ေရ ်ပညးံေအာငးလုိ႔ 
အသကးမ်ပညးံတဲံ သူေတျကုိ စုေဆာငး့တာမ္ဳိ့ ရြိႏိုငးတယး၈”67 

 
တရာ့ွငး ဆငးံေခၚစာမ္ာ့ ရရြိသညးံ အစာ့ စစးသာ့မ္ာ့ သူတုိ႔ အိးမးသုိ႔ လာေရာကးသညးံ အခါတျငး 
ကေလ့မ္ာ့သညး ေယဘူယ္အာ့်ဖငးံ အမ္ာ့ဆုဵ့ “ေခၚယူ်ခငး့” ခဵၾကရေၾကာငး့ သိရသညး၈68 ကေလ့က 
စုေဆာငး့မႈကုိ ်ငငး့ဆုိလြ္ငး သုိ႔မဟုတး တိမး့ေရြာငးလြ္ငး စစးသာ့သညး အ်ခာ့ေသာ ေကအုိငးေအ/ေကအုိငးအုိ 
အရာရြိမ္ာ့ႏြငးံ မိသာ့စုအာ့ အငးအာ့်ဖညးံတငး့ၿပီ့ ဖိအာ့ေပ့သကံဲသုိ႔ (တခါတရဵတျငး အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ 
ေဖား် ပခ္ကးမ္ာ့ ႏြငးံ/သုိ႔ ရြကးရျဵ႔ဖျယး ၿခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့) ႏြငးံ ကေလ့အာ့ ယငး့တုိ႔ႏြငးံ အတူလုိကးပါရနး 
အငးအာ့အသုဵ့ ်ပဳသညး (လူအုပးစု်ဖငးံ ဖိအာ့ေပ့်ခငး့ လုပးငနး့စဥးအ်ဖစး အသိမ္ာ့သညး)၈ 
အသကးမ်ပညးံေသ့ေသာ စစးသာ့သစး စုေဆာငး့ခဵရသူတစးဦ့၏ ဖခငးက ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ 
အဖျဲ႔အာ့ ေ်ပာ်ပသညး၈ 
 
“[ေကအိုငးေအေတျ] ကၽျနးေတားံ သာ့အတျကး လာၾကတယး၈ သူ အသကး ှ၂ ႏြစး ်ပညးံတဲံ 
အခ္ိနးမြာပါ၈ စစးသာ့ေတျနဲ႔ (ေဒသခဵ အရပးသာ့ ွနးထမး့ေတျ) ဟာ သူ႔ကို အၾကိမးၾကိမး 
လာရြာၾကတယး၈ တခါတေလ သူဟာ ထမငး့စာ့ရငး့တနး့လနး့နဲ႔ေတာငး သူတို႔န႔ဲ 
မေတျ႔ေအာငး ထျကးေ်ပ့ရတယး၈ ... သူက စုေဆာငး့ေရ့ အဆျဲခဵရမြာ သိပးေၾကာကးလို႔ 
တခါမြာ ရကးေပါငး့မ္ာ့စျာ ထျကးေ်ပ့ေနၿပီ့ ပုနး့ေရြာငးဖုိ႔အတျကး ေတာထဲက 
ွါ့ေတာေတျထဲမြာ အိပးရတယး၈ တခါတေလမြာ သူက တရုတး်ပညးဖကးကိုေတာငး ကူ့ၿပီ့ 
ပုနး့ေနရတယး၈... သူ႔အတျကး သူတို႔ ပထမဆဵု့ အၾကိမးလာတုနး့က စစးသာ့ေတျက အရမး့ 
ယဥးေက့္ၿပီ့ သူဘာေၾကာငးံ စစးထဲွငးသငးံတယးဆိုတာ ရြငး့်ပၾကတယး၈ တၾကိမးမြာေတာံ 



ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔  
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စစးသာ့ ႏြစးေယာကး သဵု့ေယာကး အတူတူလာၿပီ့ ကၽျနးေတားံသာ့ သူတို႔နဲ႔ အတူမလိုကးရငး 
ကၽျနးေတားံကို စစးစခနး့ကို ေခၚသျာ့မယးလို႔ ၿခိမး့ေ်ခာကးတယး၈ ေနာကးဆဵု့ေတာံ 
ကၽျနးေတာံးသာ့က လကးေလ္ာံလိုကးဖို႔ ဆဵု့်ဖတးလိုကးၿပီ့ သူတို႔ထဲ ွငးလိုကးတယး၈ 
ဘာလို႔လဲဆို ဒါဟာ ကၽျနးေတားတို႔ မိသာ့စုအတျကး အေကာငး့ဆဵု့ ်ဖစးလို႔ပါ၈ ဒီလိုမ္ဳိ့ 
အၿမလဲာေနၿပီ့ အၿမဲတမး့ ေၾကာကးေနရတာ ကၽျနးေတားတို႔ မိသာ့စုအတျကး 
မေကာငး့ပါဘူ့၈ ... ဒါဟာ ကၽျနးေတားတို႔ရျာက ကေလ့ေတျ အမ္ာ့အ်ပာ့အတျကး 
်ဖစးရပးမြနး ်ဖစးပါတယး၈”69 
 

4.3 အမ္ဳိ့သာ့ အမႈထမး့်ခငး့အာ့ မိတးဆကး်ခငး့ 

ဿွွ၅ ခုႏြစးက စတငးခဲံေသာ အမ္ဳိ့သာ့ အမႈထမး့ အစီအစဥးသညး ေကအုိငးေအ နယးေ်မအတျငး့ 
ေနထုိငးၾကေသာ အသကး ှ၅ ႏြစးမြ ၃ွ အတျငး့ ေယာကး္ာ့-မိနး့မ အာ့လုဵ့ မလုပးမေနရ လူထု (စစးဖကးႏြငးံ 
အရပးဖကး) အမႈထမး့ေဆာငးရနး ဒီဇိုငး့ေရ့ဆျထဲာ့သညး၈ ေစတနာံွနးထမး့ ှွွ နီ့ပါ့ ပါွငးေသာ 
အမ္ဳိ့သာ့ အမႈထမး့်ခငး့ ပထမ ႏြစးသုတး (စစးေရ့ႏြငးံ စစးေရ့ မဟုတးေသာ) စုေဆာငး့ထာ့သူမ္ာ့အတျကး 
သငးတနး့ကုိ ဿွှ၁ ခုႏြစး ေမလတျငး စတငးခဲံသညး၈70 ေကအုိငးေအက ယငး့ အမႈထမး့်ခငး့ကုိ မလုပးမေနရ 
သတးမြတးထာ့ေသားလညး့ လကးရြိ ပါွငးသူအာ့လုဵ့သညး အထကးတျငး ေဖား်ပထာ့ေသာ ပုဵမြနး 
စာရငး့သျငး့မႈ လုပးငနး့စဥးမြ တဆငးံ မိမိတို႔ ဆႏၵ သေဘာထာ့အေလ္ာကး ပါွငးပဵု ရသညး၈71 
 
ေကအုိငးအို ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသူက အမ္ဳိ့သာ့ အမႈထမး့်ခငး့ သညး အသကး ှ၅ ႏြစးႏြငးံ 
အထကးလူပုဂၢိဳလးမ္ာ့ကုိသာ လႊမး့ၿခဵဳမႈရြိေၾကာငး့ ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔သို႔ ေ်ပာ်ပသညး၈ 
 

“ရညးရျယးခ္ကးကေတာံ အသကး ှ၅ႏြစး ေက္ားတံဲ သူေတျကုိ ကၽျနးတားတုိ႔ တုိငး့်ပညးအတျကး ႏြစးႏြစး 
တာွနးထမး့ေဆာငးဖုိ႔ အာ့ေပ့်ခငး့ ်ဖစးပါတယး၈ ဆုိလုိတာကေတာံ တုိကးခိုကးေရ့ တာွနးေတျသာ 
မဟုတးပ ဲ သူတုိ႔န႔ဲ သငးံေလ္ားတဲံ တာွနးေတျကုိ ခ္ထာ့ေပ့ဖုိ႔ ်ဖစးပါတယး၈ သူတုိ႔ရဲ႔ တာွနး ႏြစးႏြစး 
်ပညးံတံဲ အခါ သူတုိ႔ လုပးငနး့တာွနး ကုိ ဆကးလုပး တာ ဒါမြမဟုတး စာ်ပနးသငးတာမ္ဳိ့ လုပးလုိ႔ 
ရပါတယး၈ ဒါက သူတုိ႔ အေပၚ မူတညးပါတယး၈ ဒီအစီအစဥးက ကၽျနးေတားတို႔ရဲ႔ စစးတပးအငးအာ့ကုိ 
မေလ္ာံသျာ့ေစပါဘူ့၈ ဒါဟာ ကခ္ငးလူမ္ဳိ့တုိငး့ကုိ ေတားလြနးေရ့မြာ သူတုိ႔ တတးႏိုငးတာေတျကုိ 
လုပးႏိုငးဖို႔ အချငးံအလမး့ ေပ့ႏုိငးဖို႔ ရညးရျယးပါတယး၈ ဒါဟာ ေကအုိငးေအကပဲ လုပးေနတာ 
မဟုတးပါဘူ့၈ ႏုိငးငဵ အမ္ာ့အ်ပာ့မြာ အလာ့တူ အစီအစဥးေတျ ရြိပါတယး၈.. ကၽျနးေတားတုိ႔ 
ဒီအစီအစဥးအတျကး အသကး ကနး႔သတးခ္ကးကုိ ဆုဵ့်ဖတးၿပီ့ ်ဖစးပါတယး၈ အသကး ှ၅ 
ႏြစးေအာကးေတျကို အမႈထမး့ဖို႔ အချငးံ်ပဳမြာ မဟုတးပါဘူ့၈”72 

 

ယငး့ေ်ပာဆုိခ္ကးရြိေသားလညး့ ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔သညး အမ္ဳိ့သာ့ အမႈထမး့ အစီအစဥးမြ 
တဆငးံ စစးသငးတနး့သုိ႔ စုေဆာငး့လာခံဲသညးံ ကေလ့ ေ်ခာကးေယာကးႏြငးံ ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခဲံသညး၈ 
အမ္ဳိ့သာ့ အမႈထမး့ အစီအစဥးမြ တဆငးံ ေကအုိငးေအအတျကး တာွနးထမး့ေဆာငးရနး ေရျ့ခ္ယးခဲံေသာ 
ေစတနာံွနးထမး့ ှွွ ခနး႔တျငး ေနာကးထပး အသကး ှ၅ ႏြစးေအာကး လူပုဂၢိဳလး မရြိေတာံဟု ဆုိပါသညး၈73 
 



ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔  
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5. ကေလ့မ္ာ့အတျကး သငးတနး့ႏြငးံ တာွနးခ္ထာ့မႈ 

5.1 သငးတနး့ 

ေကအိုငးေအ တပးသာ့သစးမ္ာ့အတျကး အေ်ခခဵ သငးတနး့သညး ပုဵမြနးအာ့်ဖငးံ ရကးေပါငး့ ၆ွ ၾကာ်မငးံၿပီ့ 
ေကအုိငးေအ တပးစခနး့ အမ္ာ့အ်ပာ့အနကးမြ တခုတျငး ်ပဳလုပးသညး၈74 ေကအုိငးေအ သို႔ 
စုေဆာငး့လာေသာ ကေလ့အာ့လုဵ့သညး ပုဵမြနးသတးမြတးထာ့ေသာ ရကး-၆ွ သငးတနး့ ၿပီ့ဆုဵ့ၾကသညး၈ 
သငးတနး့ကာလအတျငး့ သူတုိ႔ကုိ လူၾကီ့မ္ာ့ကံဲသုိ႔ ဆကးဆဵသညး၈ ဆုိလုိသညးမြာ သူတုိ႔အာ့ သီ့သနး႔ 
ေနရာထုိငးခငး့ စီစဥးေပ့်ခငး့ မရြိပ ဲ ်ပငးပႏြငးံ တုိကးရိုကး ဆကးသျယးချငးံ သုိ႔မဟုတး မိသာ့စုမ္ာ့ထဵ 
လညးပတးရနး ချငးံႏြငးံ ပ္ကးကျကး်ခငး့ တုိ႔ကုိ ချငးံမ်ပဳပါ၈ 
 
သငးတနး့ ကာလတေလ္ာကးလုဵ့ တပးသာ့သစးမ္ာ့သညး ကိုယးခႏၶာေလံက္ငးံခနး့75 ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ 
လႈပးရြာ့မငမ္ာ့ကုိ နဵနကးေစာေစာမြ စတငးၿပီ့ ေန႔လညး ထမငး့စာ့ခ္ိနးအထိႏြငးံ ရဵဖနးရဵခါ 
်ပတးေတာငး့်ပတးေတာငး့ စစးေရ့်ပမႈမ္ာ့ကုိ တခါတရဵတျငး ညေနပုိငး့အခ္ိနးမ္ာ့ အထိ လုပးေဆာငးရနး 
ညႊနးၾကာ့သညး၈ တပးသာ့သစးမ္ာ့သညး ထို႔ေနာကးတျငး ေကအုိငးေအ သငးတနး့ဆရာမ္ာ့ႏြငးံ အဆငးံ်မငးံ 
အရာရြိမ္ာ့၏ သငးတနး့ ပို႔ခ္ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ထုိငး၍ သငးၾကာ့ေလံလာရသညး၈76 သငးတနး့ ၁၂ ရကး 
ေနာကးပိုငး့တျငး လႈပးရြာ့မႈ တခုခ္ငး့တျငး သစးသာ့်ဖငးံ လုပးထာ့ေသာ ေသနတးပဵုစဵတုကုိ သငးတနး့သာ့သစး 
တဦ့ခ္ငး့စီက အခ္ိနး်ပညးံ ကုိငးေဆာငးထာ့ရသညး၈ သငးတနး့၏ ဤအစိတးအပုိငး့သညး တုိကးပျဲ ဆုိငးရာ 
စစးေရ့်ပႏ္ငးံ ေလံက္ငးံခနး့မ္ာ့ ပုိမို ပါွငးသညး၈ တပးသာ့သစးမ္ာ့သညး ခကးခေဲသာ 
ေ်မ်ပငးအေနအထာ့မ္ာ့တျငး မညးသို႔ အသကးရြငးေနထုိငးမညးဆုိသညးႏြငးံ နညး့ဗ္ဴဟာ အေနအထာ့ 
အမ္ို့မ္ဳိ့ တျငး မညးသုိ႔ ခရီ့သျာ့ရသညးတို႔ကုိ စစးေၾကာငး့မ္ာ့ႏြငးံ တုိကးခိုကးေရ့တုိ႔ အပါအွငး 
သငးၾကာ့ရသညး၈ 
 
တိုကးပျဲ ပဵုစဵတူ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့အတျငး တပးသာ့သစးမ္ာ့သညး တကယးံ ေသနတးပစးမႈႏြငးံ ေဖာကးချဲေရ့ 
အသဵမ္ာ့ ်မငးကျငး့မ္ာ့ကုိ ်မငးေတျ႔ ၾကာ့ၾကရသညး၈ သငးတနး့ကုိ ေသနတး အစစးပစးခတးသညးံ သငးတနး့ 
ေန႔်ဖငးံ အဆုဵ့သတးၿပီ့ တပးသာ့သစးမ္ာ့သညး ေကအုိငးေအ ဘရီ သုိ႔မဟုတး “81”77 ဟုသိၾကေသာ 
ေကအုိငးေအ ပုဵမြနးသဵု့ ေသနတးအမ္ၾိ့အစာ့အာ့ ကုိငးတျယး်ခငး့၇ ထိနး့သိမး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ တုိ႔ကုိ 
သငးၾကာ့ၾကရသညး၈ အ်ခာ့ေသာ လကးနကးမ္ာ့ကုိ ပစးခတး်ခငး့ မ်ပဳရပဲ သငးတနး့အတျငး့ က္ညးဆဵ 
အကနး႔အသတးေၾကာငးံ “81” ကုိ က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ သငးယူႏုိငး်ခငး့ မရြိပါ၈ လကးနကး သငးတနး 
အစိတးအပိုငး့တျငး ကုိယးတိုငးပါွငးေသာ ်ပသနမႈ လညး့ ပါွငးၿပီ့ တပးသာ့သစးမ္ာ့အေနႏြငးံ ်ဖဴ့စး မပါေသာ 
ေ်မ်မြဳပးမိုငး့မ္ာ့ကုိ ်ဖဳတးၾကရသညး၈ 
 
သငးတနး့သညး ၾကမး့တမး့ၿပီ့ စညး့ကမး့ မလုိကးနာႏိုငးေသာ တပးသာ့သစးမ္ာ့သညး ေလံက္ငးံခနး့မ္ာ့ 
စစးေရ့်ပမ္ာ့ကုိ ထပးကာ ထပးကာ လုပးရသကဲံသုိ႔ ရုပးပုိငး့ ဆုိငးရာ အၾကမး့ ဖကးမႈမ္ာ့လညး့  ရြသိညး၈ 
ၾကီ့ၾကပးေသာ စစးရ ဲအရာရ္ိမ္ာ့က လူသစးမ္ာ့အာ့ လကးေမာငး့မ္ာ့၇ ေ်ခေထာကးမ္ာ့ႏြငးံ ခႏၶာကုိယးမ္ာ့ကုိ 
သစးသာ့ဒုတး်ဖငးံ ရိုကးႏြကးေၾကာငး့ သိရသညး၈ ေကအိုငးေအမြ ထျကးေ်ပ့လာသညးံ အသကး ှ၄ ႏြစးအရျယး 
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လူသစးတဦ့သညး သငးတနး့ကာလ ှ လအၾကာတျငး သူ မညးသို႔ မညးပဵု ထျကးေ်ပ့လာသညးကုိ ႏိုငးငဵတကာ 
ကေလ့စစးသာ့ အဖျ႔ဲအာ့ ေ်ပာ်ပသညး၈ 
 
 

“သူတို႔က ကၽျနးေတားံကို သစးသာ့ဒုတးရြညးနဲ႔ ဘာေၾကာငးံပဲ်ဖစး်ဖစး ရိုကးတယး၈... 
အဒဲီမြာ သိပးခကးတယး၈...တခါက ကၽျနးေတားတို႔ ဒိုကးထို့တဲံအခါ အငယးဆဵု့ 
တေယာကး (အသကး ှ၂ႏြစး) အၾကိမး ၂ွ မလုပးႏိုငးဘူ့၈ ဘာေၾကာငးံလဲဆိုေတာံ 
(ေကအိုငးေအ သငးတနး့ဆရာက) သူေနာကးေက္ာကို ေ်ခေထာကးနဲ႔ နငး့ထာ့ၿပီ့ 
သူ႔ကို ေအာကးကို ဖိခ္တယး၈ ကၽျနးေတားတို႔ ဒိုကးထို့တာ အၾကိမးေရ 
မ်ပညးံဘူ့ဆိုရငး ဒုတးနဲ႔ ၂ ခ္ကးရိုကးခဵရတယး၈ ညပိုငး့က္ေတာံ 
ကၽျနးေတားမအိပးနိုငးဘူ့၇ ၿပီ့ေတာံ ဘာမြ လညး့ မစဥး့စာ့ႏိုငးဘူ့၈ နာေနလို႔၈ 
ဒါေၾကာငးံပဲ (ကၽျနးေတားတို႔ အသကးမ်ပညးံတဲံ ရဲေဘားသစးေတ) အဒဲီ စစးစခနး့ကေန 
ထျကးေ်ပ့လာၾကတယး၈”78 

 
 

 

တုိကးပျဲွ ငးရနး ်ပငးဆငး်ခငး့ ကေလ့မ္ာ့အတျကး စုေဆာငး့ေရ့မတုိငးမီ သငးတနး့ 
 
ပဋိပကၡ်ပငး့ထနး့ေသာ အခ္ိနးကာလမ္ာ့က ေကအုိငးေအအာ့ အရပးသာမ္ာ့မ္ာ့ကုိ လကးနကးကုိငး 
လကးေတျ႔သငးတနး့မ္ာ့ ေပ့ရေစၿပီ့ ှွ တနး့လျနး အဂၤလိပးဘာသာ ေက္ာငး့မြ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိ 
စစးသငးတနး့မ္ာ့ ေပ့ရေစသညး၈ ယငး့တုိ႔အထဲတျငး ှ၂ ႏြစးမြ ှ၄ ႏြစးအရျယး မ္ာ့လညး့ ပါွငးသညး၈79 
ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျ႔ဲက မတကးမေနရ သငးတနး့အစီအစဥးကုိ တကးခဲံရေသာ ေက္ာငး့သာ့ 
သုဵ့ေယာကးႏြငးံ ေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့ခံဲရာ သူတုိ႔အာ့ ေကအုိငးေအ စစးတပး ယူနစးတခုသို႔ ေနရာ ေ်ပာငး့ေရျ႔ခဲံၿပီ့ 
ေကအုိငးေအ၏ ပုဵမြနး ၁၂ ရကး အေ်ခခဵ သငးတနး့ကုိ ဿွှဿ ခုႏြစးတျငး (ေနာကးဆုဵ့ ေသနတးအစစး်ဖငးံ 
ေလံက္ငးံမႈ မပါပဲ) တကးေရာကးခဲံရသညး၈80 ေကအိုငးေအ၏ သငးတနး့ကုိ ယခငးက အသကးမ်ပညံးသူ 
တပးသာ့သစးမ္ာ့ႏြငးံ အတူတကးေရာကးခဲံဘူ့သညးံ အသကး ဿွ လူတဦ့က ကုိယးခႏၶာ ေလံက္ငးံခနး့ႏြငးံ 
တုိကးပျဲ နမူနာပုဵစဵ ေလံက္ငးံခနး့မ္ာ့အေၾကာငး့ အေသ့စိတးေ်ပာ်ပသညး၈ 
 
"ကၽျနးေတားတုိ႔ ယူနီေဖာငး့ေတျ ွတးထာ့ၾကေပမယးံ တကယးံ ေကအုိငးေအ စစးသာ့ေတျလုိ တဵဆိပးေတျ 
မပါဘူ့၈ ကၽျနးေတားတုိ႔ ဟုိ့ အေ်ခခဵက စရတယး၈ ဘယး-ညာ-ဘယး-ညာ၇ ဘယးေကျ႔ညာေကျ႔နဲ႔ 
ခ္ီတကး်ခငး့ေပါံ၈ ကျငး့ထဲမြာ နာရီေပါငး့မ္ာ့စျာ ေနရတယး၈ အဲဒါဟာ ခကးခၿဲပီ့ တခ္ဳိ႔ေတျဆုိရငး 
လကးေလ္ာံခ္ငးၾကတယး၈ ကၽျနးေတားလညး့ ပါတယး၈ ဒါေပမယးံ ကၽျနးေတားတုိ႔ကုိ ေပ့မရပးဘူ့ ဒါမြမဟုတး 
မုနး႔ေတာငး ွယးစာ့လုိ႔ မရဘူ့၈ ကၽျနးေတားတုိ႔ အဲဒီကုိ ေရာကးၿပီ့ ်ဖစးေနေတာံ ကၽျနးေတားတုိ႔မြာ 
ေရျ့ စရာမရြိဘူ့ သငးတနး့ၿပီ့ေအာငး တကးရမယး၈ ... ကၽျနးေတားတုိ႔ သစးသာ့ ေသနတးေတျ ကုိငးၿပီ့ 
ေကအုိငးေအ စစးသာ့ ေတျ ေရြ႔တနး့မြာ လုပးသမလုိမ္ဳိ့ ေလံက္ငးံခနး့ေတျကုိ သငးရတယး၈ ကၽျနးေတားတုိ႔ 
ေတာအုပးေတျ ၾကာ့ထဲ ေလ္ာကးသျာ့ရၿပီ့ သူတုိ႔က ဘယးလို အသကးရြငးေနထိုငးရမယးဆိုတာ 
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သငးေပ့တယး၈ ... ကၽျနးေတားက စိတးလႈပးရြာ့ေနတယး၇ နညး့နညး့လညး့ ေၾကာကးတယး၈ ေသနတးေတျ 
ဗဵု့ေတျနဲ႔ စစးေရ့ ကိစၥေတျ ေလံလာၿပီ့တံဲ အခါ ကၽျနးေတားတုိ႔ အုပးစု ႏြစးစုချဲၿပီ့ တဖကးနဲ႔ တဖကး တုိကးပျဲ 
်ဖစးသလုိမ္ဳိ့ ဟနးေဆာငးၾကတယး၈ ကၽျနးေတားတို႔ သစးသာ့ ေသနတးေတျ ကုိငးထာ့ၾကၿပီ့ 
ပတးွ နး့က္ငးမြာေတာံ တကယး တိုကးပျဲ်ဖစးေနသလုိ အသဵေတျ ၾကာ့ရတယး၈ ဗုဵ့အတုေတျလညး့ 
အမ္ာ့ၾကီ့ပဲ၈ အသဵေတျက အရမး့က္ယးတယး၈ ကၽျနးေတားတုိ႔ ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ အဲဒီအခ္ိနးတုနး့က 
ေၾကာကးၾကတယး၈ …. (သငးတနး့ဆရာေတျက) ကၽျနးေတားတုိ႔နဲ႔ အတူသျာ့ၿပိ့ သူတို႔က 
ကၽျနးေတားတုိ႔ဘယးလုိ ေရႊ႔မယးဆုိတာနဲ႔ ရနးသူကုိ ဘယးလုိခ္ညး့ကပးမယးဆုိတာေတျကုိ အမိနး႔ေပ့တယး၈ 
တဖျဲ႔ခ္ငး့မြာ ဆရာေတျပါၿပီ့ သူတုိ႔က ကၽျနးေတားတို႔ကို စစးေဆ့ဆုဵ့်ဖတးၿပီ့ ကၽျနးေတားတုိ႔ 
တုိကးပျဲဟနးေဆာငးေနတံဲ အခါမြာ ကၽျနးေတားတုိ႔ကို အမိနး႔ေျ ေပ့တယး၈... သူတို႔က တခါတေလမြာ 
ၿငိမးၿငိမးေလ့ေနၿပီ့ တ်ခာ့ အခ္ိနးေတျမြာ ေသနတးသဵထျကးတာ ေကာငးတယး၇ ဒါေပမယးံ အၿမဲတမး့ 
ႏို့ၾကာ့တကးၾကျေနရမယးလုိပ လမး့ညႊနးခ္ကးေပ့တယး၈ သူတုိ႔က ကၽျနးေတားတို႔ကုိ ေတာထဲမြာ ဘယးလုိ 
လမး့ေလ္ာကးရတယးဆိုတာ ်ပေပ့ၿပီ့ အတာ့အဆီ့ေတျ ဒါမြမဟုတး ပစးမြတးဆီကုိ 
ေ်မ်ပငးအေနအထာ့ေတျကုိ ်ပေပ့တယး၈"81 
 
ယငး့သငးတနး့ကုိ ဿွှဿ ခုႏြစး စကးတငးဘာလအတျငး့က ်ပငး့ထနးေသာ တုိကးပျဲမ္ာ့ 
မိုငးဂ္ာယနးအနီ့ွနး့က္ငး အလျနးနီ့ကပးလာသညးံ အခ္ိနးတျငး လုပးေဆာငးခဲံၿပီ့ ေကအုိငးေအအေနႏြငးံ 
်မနးမာစစးတပးေတျ ၿမိဳ႔ကုိ ေရာကးရြိလာသညးံ အေ်ခအေန်ဖစးပါက အေရ့ေပၚ်ပငးဆငးမႈကုိ 
လုပးေဆာငးသညးဟု ်မငးသညး၈ 
 

5.2 တာွနးခ္ထာ့မႈ 

ဆႏၵသေဘာထာ့အေလ္ာကး လာေရာကးေသာ သုိ႔မဟုတး ေကအုိငးေအသုိ႔ အတငး့အဓမၼ စုေဆာငး့ေရ့ဆျ ဲ
ခဵရေသာ ကေလ့မ္ာ့သညး စုေဆာငး့စဥးႏြငးံ သငးတနး့ကာလအတျငး့ အရာရြိမ္ာ့က သူတုိ႔ကို တုိကးခိုကးေရ့ 
တာွနးမ္ာ့ ေပ့မညးမဟုတးေၾကာငး့ ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့ ေ်ပာ်ပၾကၿပီ့ လကးေတျတျငး သူတုိ႔အာ့ 
ေကအုိငးေအက “ပံဵပုိ့မႈ” က႑မ္ာ့်ဖစးသညးံ ထမငး့ခ္ကး၇ သနး႔ရြငး့ေရ့၇ သတငး့ပုိ႔ စာေပ့စာယူႏ္ငးံ ပစၥညး့ 
သယးပို့ရ်ခငး့ စသညးံ တာွနးမ္ာ့ကုိ ေပ့သညး၈82 
 
ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔ႏြငးံ ေတျ႔ဆဵု ေမ့်မနး့ရာတျငး အခ္ဳိ႔ ေကအုိငးေအ စစးသာ့မ္ာ့က ကေလ့ 
တပးသာ့သစးမ္ာ့သညး တုိကးပျဲမ္ာ့ႏြငးံ ထိေတျ႔မႈ မရြိပ ဲ ေရြ႔တနး့ စစးစခနး့မ္ာ့တျငး တာွနးက္သူမ္ာ့ႏြငးံ 
(တုိကးပျွဲ ငးရနး အဆငးသငးံ တညးေဆာကးမႈ ရြိၿပီ့ အိပးစကး စာ့ေသာကးသညးံ ေနရာမ္ာ့) ႏြငးံ ေရြ႔တနး့ 
စစးေ်မ်ပငး (စစးစခနး့မ္ာ့ အနီ့ရြိ ကတုတးက္ငး့မ္ာ့၇ ဆကးသျယးေရ့ ေ်မာငး့မ္ာ့) ကုိလညး့ ချဲ်ခာ့ 
ထာ့သညး၈83 ေရြ႔တနး့ စစးစခနး့မ္ာ့တျငး တာွနးထမး့ေဆာငးသညးံ အသကး ှ၅ႏြစးႏြငးံ ေအာကး 
စစးသာ့မ္ာ့ကုိ တခါတရဵတျငး “O အုပးစ”ု ဟု သတးမြတးၿပီ့ အဆငးံ်မငးံ အရာရြိမ္ာ့က သူတုိ႔အာ့ ေရြ႔တနး့ 
“ေသနတးပစး” ေနရာမ္ာ့တျငး ေနရာခ္ထာ့ချငးံ မရြိေၾကာငး့ သိရသညး၈ အသကးမ်ပညံးေသာ 
တပးသာ့သစးမ္ာ့အပါအွငး “O အုပးစု” စစးသာ့မ္ာ့ သုိ႔မဟုတး အ်ခာ့ သကးတမး့ႏုေသာ အုပးစုမ္ာ့သညး 
ကငး့လြညးံ်ခငး့ သုိ႔မဟုတး ်မနးမာစစးတပးႏြငးံ တုိကးရိုကး ထိေတျ႔မႈ ရလာဒး်ဖစးေပၚႏိုငးေသာ ေနရာမ္ာ့တါငး 
တာွနးထမး့ေဆာငး်ခငး့တုိ႔ မြ တာ့်မစးထာ့ေၾကာငး့လညး့ သိရသညး၈84 



ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔  
အႏၱရာယး ရြိေသာ ဒုကၡသညး ခုိကုိ့ရာ ကခ္ငး်ပညး လျတးလပးေရ့ တပးမေတားမြ ဆကးလကးရြိေနဆဲ ကေလ့စစးသာ့ စုေဆာငး့မႈ 
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6. အသကးမ်ပညးံေသာ ကေလ့မ္ာ့ စုေဆာငး့မႈ အဆုဵ့သတးရနးႏြငးံ ကေလ့မ္ာ့ 
လႊတးေပ့ရနး ေကအုိငးေအ၏ ၾကိဳ့ပမး့မႈ 

ႏိုငးငဵတကာ ဥပေဒေအာကးတျငး လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့သညး ကေလ့မ္ာ့အာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ 
ယငး့တုိ႔ကုိ ေဘ့အႏၱရာယး ရြိေသာ ေနရာမ္ာ့တျငး အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ကုိ ရပးဆိုငး့ရနး၇ တာ့ဆီ့ရနးႏြငးံ 
ကာကျယးရနး တာွနးရြိသညး၈ ယငး့တာ်မစးမႈတျငး ကေလ့မ္ာ့အာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ကို 
ေစာငးံၾကညးံေလံလာရနးႏြငးံ ကာကါယး၄နး တကးၾကျေသာ အဆငးံမ္ာ့ လုိအပးၿပီ့ ်ပနးလညး 
်ပဳစုပ္ဳိ့ေထာငးမႈႏြငးံ ်ပနးလညးွငးဆံဵေစမႈ လုပးငနး့မ္ာ့တျငး ခိုငးမာ၍ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိေသာ ယႏၱယာ့မ္ာ့ 
ဖျဲ႔စညး့ တညးေဆာကးရနး လုိအပးသညး၈ 
 
က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔လကးခဵထာ့သညးမြာ အစုိ့ရမဟုတးေသာ လကးနကးကုိငး အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့သညး 
ဓေလံထုဵ့တမး့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈ ဥပေဒကုိ လုိကးနာရနး လုိအပးသညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ 
ေကအုိငးေအသညး ႏုိငးငဵတကာ မဟုတးေသာ လကးနကးကုိငး ပဋိပကၡအတျကး သကးဆိုငးေသာ 
ဓေလံထုဵ့တမး့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာ လူသာ့ခ္ငး့ဆုိငးရာ ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ အက္ဵဳ့ွငးသညး၈ ယငး့တုိ႔တျငး 
ကေလ့မ္ာ့အာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ ႏြငးံ/သုိ႔ ေဘ့အႏၱရယးရြိေသာ ေနရာမ္ာ့တျငး အသုဵ့်ပဳ်ခငး့တုိ႔ကုိ 
တာ့်မစးခ္ကးလညး့ ပါွငးသညး၈85 ်မနးမာႏုိငးငဵသညး လကးနကးကုိငး အဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့အာ့ အသကး ှ၅ 
ႏြစးေအာကး မညးသူကုိမဆုိ စစးသာ့ အ်ဖစးအသုဵ့်ပဳ်ခငး့ႏြငးံ ေဘ့အႏၱရာယးရြိေသာ 
အေ်ခအေနမ္ာ့ေအာကးတျငး86 အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ကုိ တာ့်မစးထာ့သညးံ ကေလ့မ္ာ့ လကးနကးကုိငး ပဋိပကၡတျငး 
ပါွငး်ခငး့ဆုိငးရာ ကေလ့အချငးံအေရ့ သေဘာတူစာခ္ဳပး ေရျ့ ခ္ယးႏိုငးသညးံ သတးမြတးခ္ကး (OPAC)တျငး 
လကးမြတးေရ့ထုိ့ထာ့်ခငး့ မရြိေသားလညး့ ေကအုိငးေအသညး အသကး ှ၅ ႏြစးေအာကး 
စစးသာ့စုေဆာငး့မႈကုိ တာ့်မစးထာ့သညးံ မူွါဒကုိ ေဖားထုတးထာ့သညး၈ 
 
ႏိုငးငဵတကာ လူ႔အချငးံအေရ့ ဥပေဒေတျကို ကုိငးစျဲမညးဟူေသာ ကတိကွတးေ်ပာဆုိခ္ကးမ္ာ့ ရြိေသားလညး့ 
ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့စုေဆာငး့မႈႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈကုိ တာ့်မစးရနး လုပးေဆာငးေသာ ေကအိုငးေအ မူွါဒမ္ာ့မြာ 
ရညးမြနး့ခ္ကး ေအာငး်မငးေစရနး အလြမး့ေွ့လ္ကး ရြိေနေသ့သညး၈ 
 

6.1 ကေလ့မ္ာ့အာ့ စစးသာ့ စုေဆာငး့ေရ့အေပၚ ေကအုိငးေအ မူွါဒ 

ေကအုိငးေအ ဒုဗုိလးမြဴ့ၾကီ့ မရမး ေဇားေတာငးႏြငးံ ေကအုိငးအုိ ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသူ ဆလနးကဘာ ကျမးထကး 
လနနးတုိ႔ႏြငးံ ေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့ခ္ကးမ္ာ့ အရ ကေလ့မ္ာ့အာ့ စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ကုိ တာ့်မစးရနး 
ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးကုိ ပထမဆုဵ့ ်ပဳလုပး်ခငး့ သညး ှ၆၆၁ ခုႏြစး အပစးအခတးရပးစေဲရ့ အၿပီ့သတး 
လုပးေဆာငးခ္ိနးတျငး ်ဖစးသညး၈ သုိ႔ရာတျငး ထုတးေဖားေ်ပာဆုိခဲံသညးံ အတုိငး့ စီမဵခနး႔ချဲမႈ အရညးအေသျ့ 
နညး့ပါ့မႈေၾကာငးံ မၾကာေသ့မီကသာ ေအာကးေ်ခတျငး အေကာငးအထညးေဖားရနး 
ၾကိဳ့စာ့အာ့ထုတးခဲံသညး၈ သုိ႔ရာတျငး ကေလ့မ္ာ့အာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့အေပၚ တိက္ေသာ 
ေကအိုငးေအ မူွါဒ အေသ့စိတး ႏြငးံ ပူ့တျပဲါ ေစာငးံၾကညးံေလံလာေရ့ႏြငးံ အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးမႈ 
ယႏၱယာ့မြာ ေွွါ့လ္ကးရြိၿပီ့ ေကအုိငးေအ ကိုယးႏႈိကး အတျငး့မြာပငး ရႈတးေထျ့မႈမ္ာ့ ရြိေနသညး၈ 



ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔  
အႏၱရာယး ရြိေသာ ဒုကၡသညး ခုိကုိ့ရာ ကခ္ငး်ပညး လျတးလပးေရ့ တပးမေတားမြ ဆကးလကးရြိေနဆဲ ကေလ့စစးသာ့ စုေဆာငး့မႈ 

38 

ဤအစီရငးခဵစာအတျကး ေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့ရာတျငး ေကအုိငးေအ အဆငးံ်မငးံ အရာရြိမ္ာ့၏ ဆနး႔က္ငးဖကး 
ထုတးေဖားေ်ပာဆုိခ္ကးမ္ာ့က ေကအုိငးေအ၏ အမြနးတကယး မူွါဒႏြငးံ အစဥးအလာ စဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့ 
သုိ႔မဟုတး စိတးဆႏၵရြိေသာ မူွါဒ ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ အတျငး့ ချဲ်ခာ့ႏိုငးရနး တခါတရဵတျငး 
အခကးအခဲ်ဖစးေစသညး၈ အရပးသာ့ ်ပညးသူ လူထုသာမက အဆငးံနိမးံ ရာထူ့ရာခဵ 
တပးသာ့မ္ာ့အတျငး့တျငးပါ သတးသတးမြတးမြတး မူွါဒမ္ာ့ကုိ သိရြိနာ့လညးမႈ ရြိပဵု မရေပ၈ 
 
ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔က ဿွှှ ခုႏြစး ဇူလုိငးလအတျငး့ ေကအုိငးေအမြ တပးမဟာမြဴ့မ္ာ့ထဵ 
ေပ့ပုိ႔ေသာ မြတးစုကို ရရြိသညး၈ ယငး့မြတးစုက ေကအုိငးေအ တပးမဟာမ္ာ့သညး အသကး ှ၅ ႏြစးေအာကး 
စစးသာ့ စုေဆာငး့မႈအေပၚ စုိ့ရိမးမႈမ္ာ့ကုိ အသိေပ့ၿပီ့ ်ဖစးေသားလညး့ အေလံအထမြာ 
ဆကးလကးရြိေနဆဲ်ဖစးေၾကာငး့ ရညးညႊနး့ေနသညး၈ လုဵ့ွ တာ့်မစးကနး႔သတးလိုကးသညးထကး မြတးစုသညး 
ကေလ့စစးသာ့ စုေဆာငး့မႈသညး လကးခဵႏိုငးဖျယး ်ဖစးသညး သုိ႔မဟုတး အာ့မေပ့သငးံေၾကာငး့ 
ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးေပ့ႏုိငးသညးံ အေ်ခအေနမ္ာ့ကုိ ထိေရာကးစျာ ထညးံသျငး့ပါွငးသညး၈ မြတးစုသညး 
ကေလ့စစးသာ့ စုေဆာငး့မႈအေပၚ တာ့်မစးထာ့သညးံ သတးသတးမြတးမြတး မူွါဒကုိ ကုိ့ကာ့ 
ရညးညႊနး့ထာ့်ခငး့ မရြိေပ၈ 
 

 

ေကအုိငးေအမြ တပးမဟာမြဴ့မ္ာ့သုိ႔ မြတးခ္ကး 
ဿွှှ ခုႏြစး ဇူလုိငးလ 

 
တပးမဟာတုိငး့အာ့ အသကးမ်ပညးံေသ့ေသာ စစးသာ့ စုေဆာငး့မႈႏြငးံ ပတးသကး၍ အေၾကာငး့ၾကာ့ၿပီ့ 
်ဖစးေသားလညး့ တခ္ဳိ႔သညး ဆကးလကး စုေဆာငး့လ္ကးရြိေၾကာငး့ ေတျ႔ရသညး၈ ေကအုိငးအုိ ဗဟို 
ေကားမတီသညး တပးမဟာ အာ့လုဵ့အာ့ ေအာကးပါ အခ္ကးအလကးးမ္ာ့အာ့ ်ပနးလညး စဥး့စာ့ၾကရနး 
ပနးၾကာ့လုိကးသညး၈ 
 
1. စစးသာ့သစးသညး အသကး ှ၅ ႏြစးေအာကး်ဖစးသလာ့၈ 
2. စုေဆာငး့ထာ့သူသညး ဘာေၾကာငးံ စစးသာ့ ်ဖစးလုိသလဲ၈ 
3. တပးမဟာသညး စုေဆာငး့ထာ့သူအာ့ ဆကးလကး ပညာသငးၾကာ့ချငးံ ေပ့သလာ့၈ 
4. စုေဆာငး့ထာ့သူတျငး မိဘ ရြိ မရြိ၈ 
5. စုေဆာငး့ထာ့သူသညး မိသာ့စုအိမးတျငး ေနထုိငးခဲံသလာ့၈ ဘာ်ဖစးလုိ႔လဲ၈ ဘာလုိ႔မေနသလဲ၈ 
6. စုေဆာငး့ထာ့သူသညး မိသာ့စုအိမး လုိအပးေနသလာ့၈ ဟုတးပါက ဘယးလုိ လုိအပးသလဲ၈ 
 
 

6.2 ေကအုိငးေအ၏ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ လႊတးေပ့ေရ့ အဆငးံမ္ာ့ 

ေကအုိငးေအ စစးဖကးဆုိငးရာ စီမဵခနး႔ချဲမႈ ရဵု့က ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔အာ့ ေကအုိငးေအအတျငး့ 
စုေဆာငး့ထာ့်ခငး့ကုိ ေတျ႔ရြိရသညးံ ကေလ့မ္ာ့အာ့ ်ပနးလညးလႊတးေပ့ခံဲသညးံ အေထာကးအထာ့ 
အဖျဲ႔တျငး့ စာရျကးစာတမး့ ၄ ခုကုိ ေပ့ခဲံသညး၈ ဿွှ၀ ခုႏြစး ဇူလုိငးလႏြငးံ ၾသဂုတးလ ရကးစျဲမ္ာ့်ဖငးံ “လူပုဂၢိဳလး 



ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔  
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်ပနးလႊတး်ခငး့ႏြငံး ေ်ပာငး့ေရႊ႔်ခငး့” ေပ့စာမ္ာ့သညး မိနး့ကေလ့ႏြငးံ ေယာက း္ာ့ ေလ့ ၄ ေယာကးကုိ သူတုိ႔ 
မိဘမ္ာ့ႏြငးံ ေဆျမ္ဳိ့မ္ာ့ထဵသို႔ ်ပနးလညး ေပ့ပုိ႔ေၾကာငး့ ေဖား်ပေနသညး၈87 သို႔ရာတျငး ႏိုငးငဵတကာ 
ကေလ့စစးသာ့ အဖျ႔ဲသညး တပးထျကးချငးံ ယႏၱယာ့ တညးရြိမႈကုိ လျတးလပးစျာ ေဖားထုတးႏိုငး်ခငး့ မရြိခဲံေပ၈ 
 
ေကအုိငးေအက လကးရြိ ်ပနးလညး သုဵ့သပးလ္ကးရြိၿပီ့ ်မနးမာစစးတပးက အဆုိ်ပဳထာ့သညးဟု ေ်ပာေသာ 
ပဵုႏြိပးထုတးေွ်ခငး့ မရြိသညးံ အခ္ကး ၅ ခ္ကးပါ အပစးအခတးရပးစေဲရ့ သေဘာတူညီခ္ကး တျငး ေအာကးပါ 
သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ ပါွငးသညး၈ 
 

 အတငး့အဓမၼ စစးသာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ သုိ႔မဟုတး ကာယကဵရြငး၏ ဆႏၵမပါပဲ စုေဆာငး့်ခငး့ကုိ 
ႏြစးဖကးစလုဵ့က တာ့်မစးသညး၈ 

 သတး်ဖတး်ခငး့၇ ကုိယးတျငး့ အဂၤါမ္ာ့ ထုတးယူ်ခငး့၇ ကေလ့စစးသာ့ အ်ဖစး စုေဆာငး့်ခငး့၇ စစးေရ့ 
ရညးရျယးခ္ကးအတျကး အတငး့အဓမၼ စုေဆာငး့်ခငး့၇ တရာ့မွငး ဖမး့ဆီ့်ခငး့၇ မုဒိနး့်ပဳက္ငးံ်ခငး့ 
သုိ႔မဟုတး အ်ခာ့ေသာ လိငးအၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ က္ဴ့လျနး်ခငး့ အပါအွငး ကေလ့မ္ာ့ႏြငးံ 
ပတးသကးသညးံ အ်ပဳအမူမ္ာ့ကုိ တာ့်မစးထာ့သညး၈88 

 
သုိ႔ရာတျငး အတညး်ပဳႏုိငးပါက ယငး့ တရာ့မွငး သေဘာတူညီခ္ကးသညး ယငး့ သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ 
သုိ႔မဟုတး မညးသညးံ ဒီဒီအာရး အစီအစဥးအတျကးမဆုိ အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးမႈကုိ အာမခဵေပ့မညးံ 
လုိအပးေသာ ေစာငးံၾကညးံေလံလာေရ့ ယႏၱယာ့မ္ာ့ကုိ ေပ့ထာ့်ခငး့ မရြိေသ့ေပ၈ 
 
လကးရြိ အပစးအခတးရပးစေဲရ့သေဘာတူညီခ္ကးအတျကး ညိႈႏိႈငး့ေဆျ့ေႏျ့ ရာတျငး ပါွငးေသာ ေကအုိငးေအ 
ဒုတိယ ဗုိလးမြဴ့ၾကီ့ မရမး ေဇားေတာငးက ်မနးမာစစးတပး ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့အေနႏြငးံ အနာဂတး 
သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ကုိ လူမႈ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့မြ ေစာငးံၾကညးံေလံလာေရ့ စဥး့စာ့ခ္ကးကုိ ပယးခ္ခံဲေၾကာငး့ 
ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔အာ့ ေ်ပာ်ပသညး၈ 
 

“သူတုိ႔က ေစာငးံၾကညးံေလံလာေရ့ အဖျဲ႔မြာ ဘယးလို အ်ပငးအပ ပါွငးမႈကုိမြ မလုိခ္ငးဘူ့၈ ... 
ဒီဒီအာရး လုပးငနး့စဥးနဲ႔ ပတးသကးလုိ႔ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမြာ ကၽျနးေတားတုိ႔ ်ငငး့ခုနးေနဆဲပဲ 
်ဖစးတယး၈ ကၽျနးေတားတုိ႔က ဒီဒီအာရး အစီအစဥး အေကာငးအထညးေဖားႏိုငးမယးံ 
အသျငးကူ့ေ်ပာငး့ေရ့ ကာလမတုိငးမီမြာ အပစးအခတးရပးဆဲေရ့ၿပီ့ရငး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ 
သေဘာတူညီခ္ကး အဲဒီေနာကး ႏိုငးငဵေရ့ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲေတျ ဆကးသျာ့တာကုိ လုိခ္ငးတယး၈ 
်မနးမာစစးတပးဖကးကေတာံ အပစးအခတးရပးစေဲရ့ၿပီ့တာနဲ႔ ခ္ကးခ္ငး့ ဒီဒီအာရးကို စခ္ငးတယး၈”89 

 
သုိ႔ရာတျငး ေ်ပာဆုိခ္ကး ကုိယးႏိႈကးတျငး လတးတေလာလုိအပးေနေသာ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့အာ့ 
ရြာေဖျေဖားထုတး်ခငး့ႏြငးံ လျတးေပ့်ခငး့အာ့်ဖငးံ ႏုိငးငဵတကာ လူ႔အချငးံအေရ့ စဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့ကုိ 
လုိကးနာရနးႏြငးံ အပစးအခတးရပးစေဲရ့ ညိႈႏိႈငး့ေဆျ့ေႏျ့ မႈ၏ အစိတးအပုိငး့်ဖစးသညးံ ပုိမိုက္ယး်ပနး႔ေသာ 
ဒီဒီအာရး လုပးငနး့စဥးအတျငး့ ချဲ်ခာ့မႈ ်ပဳလုပးထာ့်ခငး့ မရြိေသ့ေပ၈ 



ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔  
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7. နိဂုဵ့ခ္ဳပးႏြငးံ အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ 

ကခ္ငး်ပညးနယး၏ ႏုိငးငဵတကာႏြငးံ ေွ့ကျာ်ခငး့ႏြငးံ လူမႈ အဖျဲ႔အစညး့ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ နညး့ပါ့်ခငး့ႏြငးံ 
လုပးငနး့မ္ာ့ ပိေန်ခငး့တုိ႔သညး ကေလ့စစးသာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ ်ဖစးရပး တခုခ္ငး့စီအတျကး 
မြတးတမး့မ္ာ့ ်ပဳလုပး်ခငး့၇ သုိ႔မဟုတး ကေလ့မ္ာ့အာ့ စစးသာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့မြ 
ကာကျယးေပ့ႏုိငးသညးံ ထိေရာကးေသာ မဟာဗ္ဴဟာမ္ာ့ ခ္မြတးထာ့်ခငး့တုိ႔ အပါအွငး ကေလ့မ္ာ့ အေပၚ 
လူ႔အချငးံအေရ့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အာ့ သုေတသန်ပဳလုပးရနး အလျနးအမငး့ ခကးခေဲစသညး၈ တရုတးႏြငးံ 
်မနးမာအစုိ့ရ ႏြစးရပးစလုဵ့က ွငးေရာကးသျာ့လာမႈ ကနး႔သတးထာ့ခ္ကးမ္ာ့သညး ႏုိငးငဵအဆငးံႏြငးံ 
ႏိုငးငဵတကာ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အာ့ ႏုိငးငဵတကာ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈႏြငးံ လူ႔အချငးံအေရ့ ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ 
စဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့ကုိ ေကအုိငးေအႏြငးံ ေကအုိငးအို အရာရြိမ္ာ့အာ့ သငးတနး့မ္ာ့ ေပ့်ခငး့ သုိ႔မဟုတး ယငး့ 
စဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့ကုိ အေကာငးအထညးေဖားရနး သူတုိ႔၏ စျမး့ရညးကုိ တညးေဆာကးေပ့မႈတုိ႔အတျကး 
အကနး႔အသတး ်ဖစးေစသညး၈90 က္ယး်ပနး႔မႈ၇ တိက္ေသာ သဘာွႏြငးံ ေကအုိငးေအတျငး ကေလ့မ္ာ့ ပါွငးမႈ 
အတုိငး့အတာတုိ႔ကုိ တညးေဆာကးႏိုငးရနး ေနာကးထပး သုေတသန်ပဳမႈမ္ာ့ လုိအပးေနၿပီ့ 
ယငး့အေ်ခခဵေပၚတျငး ကေလ့မ္ာ့အာ့ ယငး့ကံဲသုိ႔ ပါွငး ပတးသကးမႈမ္ာ့မြ ကာကျယးရနး 
ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးသညးံ မဟာဗ္ဴဟာမ္ာ့ ခ္မြတး အေကာငး့အထညးေဖားရနး လုိအပးသညး၈ 
 
ကေလ့မ္ာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ကုိ ပိတးပငးမႈအာ့ အေကာငးအထညးေဖားရနးႏြငးံ အာ့်ဖညးံရနး ေကအုိငးေအသညး 
အလျနးအမငး့ စနစးတက္ ဖျဲ႔စညး့ထာ့ၿပီ့ ေကအုိငးအိုတျငး လုပးေဆာငးႏုိငးသညးံ နညး့လမး့ 
(မိသာ့စုွငးမ္ာ့၏ အသကးမြတးတမး့မ္ာ့မြတးတမး့တငးထာ့ေသာ တိက္ေသာ အိမးေထာငးစု စာရငး့မ္ာ့) 
မြတဆငးံ လုပးေဆာငးႏိုငးေသာ စငးၿပိဳငး အရပးသာ့ အုပးခ္ဳပးေရ့ ဗ္ဴရုိကေရစီ ရြိသညး၈ ေကအုိငးေအႏြငးံ 
ေကအုိငးအို ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၇ တပးမြဴ့မ္ာ့ ႏြငးံ စစးသာ့မ္ာ့အာ့ ေဒသခဵ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ 
်ပညးသူလူထုမ္ာ့ႏြငးံ အတူ အနီ့ကပး အ်ပငး့အထနး အၾကဵေပ့်ခငး့ ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့မ္ာ့သညး 
ကေလ့မ္ာ့အာ့ စုေဆာငး့်ခငး့မြ ကာကျယး၄နး ထိေရာကးေသာ မဟာဗ္ဴဟာမ္ာ့ ခ္မြတး ေဖားထုတးႏိုငးရနး 
သာမက ေအာငး်မငးေသာ ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ေရ့ႏြငးံ ်ပနးလညး ွငးဆံဵေရ့ အစီအစဥးမ္ာ့ ရရြိႏိငးေစရနး 
လုိအပးလ္ကးရြိသညး၈ 
 
ယငး့သုိ႔ ်ဖစးလာေစရနး ကုလသမဂၢ ေအဂ္ငးစီမ္ာ့ႏြငးံ လူ႔အချငးံအေရ့ႏြငးံ 
လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့ေသာ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့သညး ေကအုိငးေအ ထိနး့ခ္ဳပးနယးေ်မအတျငး့ 
အကနး႔အသတးမဲံ ွငးေရာကးသျာ့လာ လကးလြမး့မီႏိုငးမႈအတျကး ်မနးမာအစုိ့ရႏြငးံ ေကအုိငးေအ ႏြစးဖျဲ႔စလုဵ့က 
ဖနးတီ့ပံဵပို့ေပ့ရနး လုိအပးသညး၈ ေကအုိငးေအႏြငးံ ်မနးမာအစုိ့ရအၾကာ့ အပစးအခတးရပးစေဲရ့ 
ညိႈႏိႈငး့ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့ ဆကးလကးလုပးေဆာငးေနစဥးအတျငး့ အသကးမ်ပညးံေသာ ကေလ့ စုေဆာငးမႈ 
ကိစၥရပး အေပၚတျငး လကးနကးကုိငး အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႔ဆဵုေဆျ့ေႏျ့်ခငး့သညး ယငး့ အေလံအထကုိ 
အဆုဵ့သတးေစရနး အဓိက က္ေပသညး၈ အနာဂတး မညးသညးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ လုပးငနး့စဥးတျငးမဆုိ 
အသကးမ်ပညးံေသ့ေသာ ကေလ့မ္ာ့ စုေဆာငး့မႈ ကိစၥရပးကုိ အပစးအခတးရပးစေဲရ့ 
သေဘာတူညီမႈမ္ာ့တျငး ထညးံသျငး့ၿပီ့ က္ယး်ပနး႔ေသာ ဒီဒီအာရး လုပးငနး့စဥးႏြငးံ ချဲ် ခာ့ထာ့ရနး 
လုိအပးသညး၈ 
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အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ 

ေကအိုငးေအအတျကး အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ 

 အသကး ှ၅ ႏြစးေအာကး ကေလ့မ္ာ့အာ့ စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့အာ့ ခ္ကးခ္ငး့ 
ရပးဆုိငး့ၿပီ့ ရာထူ့တာွနးအမ္ဳိ့မ္ဳိ့တျငး ရြိသူမ္ာ့အာ့လုဵ့အာ့ အသကး ှ၅ ႏြစးေအာကး ကေလ့မ္ာ့ 
ႏြငးံ/သုိ႔ သူတို႔ မိသာ့စုမ္ာ့အေနႏြငးံ ေနာကးဆကးတျ ဲ တုနး႔်ပနးမႈမ္ာ့ကုိ ေၾကာကးရျဵ႔မႈ မရြိေစပဲ 
လႊတးေပ့ရနး၈ 

 
 လကးနကးကုိငး တပးဖျဲ႔မ္ာ့ သုိ႔မဟုတး လကးနကးကုိငး အဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့ ႏြငးံ ပတးသကးေသာ ပဲရစး 

ဥပေဒသမ္ာ့ႏြငးံ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ (Paris Principles) ႏြငးံ လကးနကးကုိငး တပးဖျဲ႔မ္ာ့ သုိ႔မဟုတး 
လကးနကးကုိငး အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့မြ ဥပေဒမံဲ စစးသာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့မြ ကေလ့မ္ာ့ကုိ 
ကာကျယးရနး ပရဲစး ကတိကွတးမ္ာ့ (Paris Commitments) တုိ႔ကံဲသုိ႔ေသာ ကေလ့စစးသာ့ 
စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ကုိ ပိတးပငး တာ့်မစးထာ့ေသာ ႏုိငးငဵတကာ ဥပေဒႏြငးံ 
စဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့ကုိ လုိကးနာရနး လူသိရြငးၾကာ့ သေဘာတူညီရနး၈ 

 
 ကေလ့စစးသာ့ စုေဆာငး့မႈႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈကုိ တာ့်မစးေသာ အမိနး႔မ္ာ့အာ့ ေကအုိငးေအအတျငး့ရြိ 

စစးသာ့မ္ာ့၇ တပးမြဴ့မ္ာ့ႏြငးံ အရာရြိမ္ာ့အာ့လုဵ့သုိ႔ ထုတး်ပနးၿပီ့ လုိကးနာေအာငး ေဆာငးရျကးရနး၈ 
အမိနး႔မ္ာ့ကုိ ေကအုိငးေအ အဖျဲ႔ွငးမ္ာ့ ႏြငးံ ေကအုိငးေအ ထိနး့ခ္ဳပးမႈ ဧရိယာ ေအာကးတျငးရြိ 
်ပညးသူလူထုမ္ာ့သို႔ က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ ်ဖနး႔ေွရနး၈ 

 
 ယငး့အမိနး့မ္ာ့ အေကာငးအထညးေဖားမႈကုိ အာမခဵခ္ကးရြိေစရနး ေစာငးံၾကညးံေလံလာေရ့ႏြငးံ 

ၾကီ့ၾကပးေရ့ ယႏၱယာ့မ္ာ့ကုိ သတးမြတး ခ္ထာ့ရနး၈ 
 
 သငးံေလ္ားေသာ အသကးစီစစးမႈ (ဥပမာ- အိမးေထာငးစု စာရငး့မ္ာ့အာ့ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့) အတျကး 

လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ ေရ့ဆျခဲ္မြတး်ခငး့်ဖငးံ ကေလ့စစးသာ့ စုေဆာငးမႈကုိ ကာကျယးေသာ 
ယႏၱယာ့မ္ာ့ကုိ အာ့်ဖညးံရနး ႏြငးံ စစးသာ့စုေဆာငး့ေသာ အရာရြိမ္ာ့ႏြငးံ ေကအုိငးအို ၿမိဳ႔နယး 
အာဏာပုိငးမ္ာ့အာ့ သငးတနး့မ္ာ့ ေပ့ၿပီ့ စစးသာ့စုေဆာငး့သညးံ အေလံအထမ္ာ့အာ့ 
ေစာငးံၾကညးံမႈကုိ စဥးဆကးမ်ပတး်ပဳလုပးရနး အာမခဵမႈ ေပ့ရနး၈ 

 
 အသကးမ်ပညးံသူ စစးသာ့ စုေဆာငး့မႈႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈမ္ာ့တျငး တာွနးရြိသူမ္ာ့အာ့ ထိေရာကးေသာ 

အေရ့ယူ အ်ပစးေပ့မႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးရနးႏြငးံ ကေလ့မ္ာ့အာ့ စစးသာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ 
အေပၚ သဵသယရြိသူမ္ာ့အာ့ အမိနး႔ေပ့ႏုိငးသညးံ ရာထူ့တာွနးမ္ာ့မြ ဖယးရြာ့ရနး၈ 

 
 ေစာငးံၾကညးံ်ခငး့၇ ေဖားထုတးရြာေဖျ် ခငး့၇ တပးထျကးချငးံေပ့်ခငး့ႏြငးံ ကေလ့မ္ာ့အာ့ ပတးွနး့က္ငးတျငး 

်ပနးလညးွငးဆနး႔ေစ်ခငး့ လုပးငနး့ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အတျကး ကုလသမဂၢ၇ ႏြငးံ အ်ခာ့ 
လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာႏြငးံ လူ႔အချငးံအေရ့ ဆုိငးရာ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အာ့ ကခ္ငး 
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ထိနး့ခ္ဳပးနယးေ်မမ္ာ့သုိ႔ အဟနး႔အတာ့ အထိနး့အခ္ဳပးမရြိ သျာ့ေရာကးမႈအာ့ ဆကးလကးချငးံ်ပဳရနး၈ 
 
 ကေလ့ စစးသာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ တာ့ဆီ့ရနးအတျကး ကုိငးဆျရဲမညးံ ထိေရာကးေသာ 

လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကုိ ေစာလ္ငးစျာ အေကာငးအထညးေဖားႏုိငးရနး ပဵံပို့မႈမ္ာ့ကုိ ရြာေဖျရနး၈ 
 
 ကုလသမဂၢႏြငးံ လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈ ဆုိငးရာႏြငးံ လူ႔အချငးံအေရ့ဆုိငးရာ 

အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အာ့ ေကအုိငးေက ထိနး့ခ္ဳပး နယးေ်မရ္ိ ်ပညးတျငး့ ေရႊ႔ေ်ပာငး့ ်ပညးသူလူထုမ္ာ့ရြိရာ 
ဧရိယာမ္ာ့အာ့လုဵ့အာ့ ေဘ့ကငး့လုဵၿခဵဳေသာ၇ ေရရြညး်ဖစးေသာ ႏြငးံ ေႏြာငးံေႏြ့ၾကနး႔ၾကာမႈကငး့ေသာ 
ထိေတျ႔လကးလြမး့မြီမႈကို ချငးံ်ပဳရနးႏြငးံ လူသာ့ခ္ငး့ စာနာေထာကးထာ့ေသာ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အာ့ 
ကယးဆယးေရ့၇ နာလဵထမႈႏြငးံ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ ရြိေနသညးံ ်ပညးသူမ္ာ့အတျကး တေ်ဖ့ေ်ဖ့ 
ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တုိ့တကးမႈမ္ာ့အတျကး ပဵုမြနး ထိေတျ႔လကးလြမး့မီမႈကုိ လုပးေဆာငးႏိုငးရနးအတျကး ေရရြညး 
ကတိကွတး်ပဳေပ့ရနး၈  

 

်မနးမာအစုိ့ရအတျကး အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ 

 ကုလသမဂၢ ႏိုငးငဵဆုိငးရာ လုပးငနး့အဖျဲ႔ ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာႏြငးံ လူ႔အချငးံအေရ့ 
အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အာ့ လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့ ညိႈႏိႈငး့ေဆျ့ေႏျ့ မႈ ်ဖစးေ်မာကးေစရနး၇ 
ေစာငးံၾကညးံေလံလာႏုိငးရနးႏြငး ံ ကေလ့စစးသာ့ စုေဆာငး့ မႈႏြငး ံ အသုဵ့်ပဳမႈ စျပးစျဲခ္ကးမ္ာ့အာ့ 
စီစစးႏိုငးရနးႏြငးံ ေကအုိငးေအႏြငးံ ဆကးစပးပတးသကးေနေသာ ကေလ့မ္ာ့အာ့ ေဘ့ကငး့စျာ 
လႊတးေပ့ႏိုငးရနးႏြငးံ လူ႔အဖျဲ႔အစညး့တျငး ်ပနးလညးွငးဆံဵႏိုငးရနး လုပးငနး့မ္ာ့ လုပးေဆာငးရနးအတျကး 
ေကအုိငးေအ ႏြငးံ ထိေတျ႔မႈကုိ ချငးံ်ပဳရနးႏြငးံ ကူညီေဆာငးရျကးမႈ ေပ့ရနး၈ 

 
 ကခ္ငးအေ်ခ်ပဳ ေဒသခဵ၇ ႏိုငးငဵအဆငးံႏြငးံ ႏိုငးငဵတကာ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၏ ပဵံပို့ေထာကးခဵမႈ်ဖငးံ 

ေကအုိငးေအမြ ကေလ့စစးသာ့ စုေဆာငး့အသုဵ့်ပဳမႈကုိ ကာကျယးတာ့ဆီ့ရနးႏြငးံ ကေလ့မ္ာ့အေပၚ 
ပဋိပကၡမ္ာ့၏ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကုိ ဖယးရြာ့ရနး မဟာဗ္ဴဟာမ္ာ့ ခ္မြတးေရ့ဆျရဲနး၇ 

 
 တစးႏိုငးငဵလုဵ့ဆုိငးရာ အပစးအခတးရပးဆဲေရ့ စာခ္ဳပးတျငး ေဘ့အႏၱရာယးရြိေသာ ေနရာမ္ာ့တျငး 

အသကးှ ၅ ႏြစးေအာကး ကေလ့မ္ာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ကုိ တာ့်မစး်ခငး့ႏြငးံ 
ကေလ့မ္ာ့အာ့ ကာကျယး်ခငး့ကုိ ထညးံသျငး့ လကးမြတးေရ့ထုိ့ရနးအတျကး ပဵံံပို့ရနးႏြငးံ 
ယငး့ကတိကွတး အေပၚ ေစာငးံၾကညးံရနး သငးံေလ္ားေသာ ယႏၱယာ့မ္ာ့ ေနရာတက္ရြိေစေရ့အတျကး 
တာွနးခဵရနး၈ 

 
 တရာ့ွငး လကးနကးဖ္ကးသိမး့်ခငး့၇ တပးထျကးချငးံေပ့်ခငး့ ႏြငးံ လူ႔အသုိငး့အွုိငး့တျငး ်ပနးလညး 

ွငးဆံဵေစ်ခငး့ ဒီဒီအာရး (DDR) လုပးငနး့စဥး မတုိငးမီတျငး ေကအုိငးေအရြိ တာွနးအဆငးံဆငးံတျငးရြိေသာ 
ကေလ့မ္ာ့အာ့ စီစစးေဖားထုတး်ခငး့ႏြငးံ လႊတးေပ့်ခငး့ တုိ႔အာ့ အာမခဵႏုိငးမညးံ ယႏၱယာ့မ္ာ့ 
ေဖားထုတးရာတျငး ပဵံပို့ရနး၈ 
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 ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့အာ့ လုဵၿခဵဳေရ့ တပးဖျဲ႔မ္ာ့က ဖမး့ဆီ့မိ်ခငး့ သုိ႔မဟုတး လႊဲေ်ပာငး့်ခငး့မ္ာ့ ရြိခဲံပါက 
သူတုိ႔၏ မိသာ့စုမ္ာ့ သို႔မဟုတး ်ပနးလညး ်ပဳစုပ္ဳိ့ေထာငးေရ့ႏြငးံ ်ပနးလညး ွငးဆဵံေရ့ 
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အတျကး ကေလ့ကာကျယးေရ့ ေအဂ္ငးစီမ္ာ့သို႔ ခ္ကးခ္ငး့ လႊဲေ်ပာငး့ေပ့ႏိုငးရနး 
အာမခဵခ္ကးရြီေသာ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကုိ တညးေဆာကး အေကာငးအထညးေဖားရနး၈ 

 
 ေကအုိငးေအႏြငးံ ပတးသကးေသာ ကေလ့မ္ာ့ကုိ ်မနးမာ လုဵၿခဵဳေရ့ တပးဖျဲမ္ာ့က ဖမး့ဆီ့ခ္ဳပးေႏြာငးပါက 

သူတုိပအာ့ ဂုဏးသိကၡာရြိစျာ ဆကးဆဵရနးႏြငးံ သူတုိ႔၏ အချငးံအေရ့မ္ာ့ကုိ ေလ့စာ့မႈရြိရနး၇ သူတုိ႔အာ့ 
ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့ထာ့စဥးအတျငး့ ကေလ့မ္ာ့အေပၚ ရုပးပိုငး့ဆုိငးရာ အၾကမး့ဖကးမႈ သုိ႔မဟုတး 
အ်ခာ့ေသာ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ က္ဴ့လျနးရာတျငး တာွနးရြိေသာ လုဵၿခဵဳေရ့ တပးဖျဲ႔မ္ာ့မြ 
အဖျဲ႔ွငးမ္ာ့ကုိ အ်ပစးေပ့ အေရ့ယူသညးံ စနစး တညးေထာငးရနးႏြငးံ 
အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးရနး အတျကး တာွနးခဵရနး၈ 

 
 ကေလ့စစးသာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသဵု့်ပဳ်ခငး့ ဖယးရြာ့ရနးအတျကး ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ ကတိကွတးကုိ 

အာ့ေကာငး့ေစရနးအတျကး ႏိုငးငဵတကာ စဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့ကုိ လကးမြတးေရ့ထုိ့ ၿပီ့ 
အေကာငးအထညးေဖားရနး၈ ယငး့တုိ႔မြာ OPAC၇ အုိငးအယးလးအုိ (ILO) အနိမးံဆုဵ့ အသကး 
သေဘာတူစာခ္ဳပး ှ၀၅၇ ဂ္နီဗာ ကျနးဗငး့ရြငး့ ထပးဆငးံ သေဘာတူ သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့၇ႏြငးံ ႏုိငးငဵတကာ 
တရာ့ရုဵ့၏ ေရာမ သေဘာတူညီခ္ကး တုိ႔ပါွငးသညး၈  
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ကုလသမဂၢ ႏုိငးငဵဆုိငးရာ အဖျဲ႔အတျကး အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ 

 အသကးမ်ပညးံသူ စစးသာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ ႏြငးံ ကခ္ငး်ပညးနယးအတျငး့ အ်ခာ့ေသာ 
ကေလ့မ္ာ့အေပၚ က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အာ့ ေစာငးံၾကညးံရနး ပူ့ေပါငး့ေရ့စျထဲာ့သညးံ 
မဟာဗ္ဴဟာ တရပး ေဖားထုတး်ခငး့်ဖငး ံ ေကအုိငးေအ ထိနး့ခ္ဳပးနယးေ်မတျငးရြိ လကးရြိ 
ေစာငးံၾကညးံေလံလာမႈႏြငးံ အစီရငးခဵမႈ ယႏၱယာ့ (MRM) အာ့ပုိမိုအာ့်ဖညးံရနး၈ 

 
 ေကအုိငးေအ၏ ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ အဆုဵ့သတးေစရနး လုပးငနး့ 

အစီအစဥးတစးရပး ေပၚထျနး့လာေစရနး ရညးရျယးခ္ကး်ဖငးံ ေကအုိငးေအ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ 
ေဆျ့ေႏျ့ မႈမ္ာ့ လုပးေဆာငးရနး၈ 

 
 ကေလ့မ္ာ့ စစးသာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ ကာကျယး်ခငး့အတျကး ရညးရျယးၿပီ့ 

အစပ္ဳိ့မႈမ္ာ့ကုိ အၾကဵ်ပဳရနးႏြငးံ ပံဵပို့ရနးအတျကး ေကအုိငးေအ တပးမြဴ့မ္ာ့ အရာရြိမ္ာ့ႏြငးံ 
ေတျ႔ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ မႈမ္ာ့ကုိ မိမိတုိ႔ဖကးမြ အစပ္ဳိ့ ထိေတျ႔မႈ လုပးရနးႏြငးံ ယငး့တုိ႔ႏြငးံ ပတးသကးေနသညးံ 
ကေလ့မ္ာ့အာ့ စီစစးေဖားထုတးရနးႏြငးံ လႊတးေပ့ႏုိငးရနး နညး့လမး့မ္ာ့ကုိ ရြာေဖျရနး၈ 

 
 ကေလ့စစးသာ့ စုေဆာငး့မႈႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈအပါအွငး ကခ္ငး်ပညးနယးအတျငး့ ကေလ့အချငးံအေရ့ 

သိရြိနာ့လညးမႈ တုိ့ပျာ့လာေစရနး ႏုိငးငဵအဆငးံ အစုိ့ရ မဟုတးေသာ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ (NGOs)၇ လူထု 
အေ်ခ်ပဳ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ လူမႈ အဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့အာ့ ပံဵပို့မႈ ပိုမုိ်မြငးံတငးရနး၈  

 

ကုလသမဂၢ လုဵၿခဵဳေရ့ ေကာငးစီႏြငးံ ႏိုငးငဵတကာ အသုိငး့အွုိငး့အတျကး အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ 

 ကုလသမဂၢ ႏိုငးငဵဆုိငးရာ အဖျဲ႔သညး ကေလ့မ္ာ့အေပၚ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ အာ့လုဵ့ကုိ ်ပညးံွစျာ 
ေစာငးံၾကညးံႏိုငးရနး လုိအပးေသာ အေရ့ယူေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ အာ့လုဵ့ကုိ အစုိ့ရႏြငးံ ေကအုိငးေအတုိ႔အာ့ 
ပဵံပို့မႈေပ့ႏုိငးရနးအတျကး လုိအပးေသာ အရငး့အ်မစးအာ့လုဵ့ကုိ ရရြိထာ့ေစရနး တာွနးခဵရမညး၈ 

 
 ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ သုိ႔မဟုတး အပစးအခတးရပးစေဲရ့ ေဆျ့ေႏျ့ ညိႈႏိႈငး့မႈႏြငးံ သေဘာတူညီခ္ကးအာ့လုဵ့တျငး 

ကုလသမဂၢ၏ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့တျငး ကေလ့ကိစၥရပးမ္ာ့ အေပၚ ေ်ဖရြငး့်ခငး့ 
လုပးငနး့ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ အညီ ေကအုိငးေအႏြငးံ သကးဆုိငးေသာ ကေလ့မ္ာ့၏ လႊတးေပ့မႈ၇ 
နလနးထမႈႏြငးံ ်ပနးလညး ွငးဆံဵမႈမ္ာ့အာ့ ရညးရျယးေသာ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ကုိ ပံဵပို့ရနး၈ 

 
 ကေလ့ စစးသာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ အဆုဵ့သတးရနး လုိလာ့မႈကုိ ်ပသရနးအတျကး 

ေႏြာငးံေႏြ့်ခငး့မရြိပဲ အုိပက (OPAC) ကုိ လကးမြတးေရ့ထုိ့ရနး ်မနးမာအစုိ့ရအာ့ တုိကးတျနး့ရနး၈  
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အဆုဵ့သတး မြတးစုမ္ာ့ 
                                                      
1 ကုလသမဂၢ အေထျေထျ ညီလာခဵ (UNGA)၇ ကေလ့မ္ာ့ႏြငးံ လကးနကးကိုငး ပဋိပကၡအေပၚ 
အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး၏ အစီရငးခဵစာ၇ ကုလသမဂၢ စာရျကးစာတမး့၈ A/68/878-S/2014/339၇ဿွှ၁ ခုႏြစး 
ေမလ ှ၂ ရကး၈ 
2 ကုလသမဂၢ လဵုၿခဵဳေရ့ေကာငးစီ (UNSC) ဆဵု့်ဖတးခ္ကး ှ၃ှဿ က ကုလသမဂၢအာ့ ကုလသမဂၢ ဦ့ေဆာငးေသာ 
ေစာငးံၾကညးံေလံလာေရ့ႏြငးံ အစီရငးခဵမႈဆိုငးရာ ကုလသမဂၢ ႏိုငးငဵဆိုငးရာ လုပးငနး့ အဖျဲ႔ CTFMR မ္ာ့ကို ပဋိပကၡတျငး 
ပါွငးေနေသာ လကးနကးကိုငး တပးဖျဲ႔မ္ာ့က ်ဖစးေစ လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့က ်ဖစးေစ ကေလ့မ္ာ့အေပၚ 
ၾကီ့မာ့က္ယး်ပနး႔ေသာ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈ က္ဴ့လျနးေနေၾကာငးံ အေထာကးအထာ့ အခိုငးအမာ ေတျ႔ရြိရေသာ ႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး 
ဖျဲ႔စညး့ချငးံ ေပ့ထာ့သညး၈ ယငး့ CTFMR သညး လကးနကးကိုငး တပးဖျဲ႔မ္ာ့ ႏြငးံ လကးနကးကိုငး အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့တျငး 
ကေလ့မ္ာ့အာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသဵု့်ပဳ်ခငး့ အပါအွငး ကေလ့မ္ာ့အေပၚ ၾကီ့မာ့က္ယး်ပနး႔ေသာ ခ္ဳိ႔ေဖာကးမႈ ၃ ခု 
အေပၚ မြတးတမး့တငး်ခငး့၇ စီစစး်ခငး့ႏြငးံ ကုလသမဂၢ လဵုၿခဵဳေရ့ ေကာငးစီသို ႔ အစီရငးခဵ်ခငး့ လုပးေဆာငးသညးံ 
ေစာငးံၾကညးံေလံလာေရ့ႏြငးံ အစီရငးခဵ်ခငး့ ယႏၱယာ့ (MRM) ကို ဖျဲ႔စညး့တညးေဆာကးထာ့သညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး 
ဿွွ၄ ခုႏြစးတျငး CTFMR ကို စတငး တညးေထာငးထာ့ၿပီ့ ယူနီဆကးဖး (UNICEF) ႏြငးံ ကုလသမဂၢ ဌာေန 
ကိုယးစာ့လြယးရဵု့တို႔မြ ပူ့တျ ဲ ေခါငး့ေဆာငးကာ ယူအနးအိတးခ္းစီအာရး (UNHCR)၇ ႏုိငးငဵတကာ အလုပးသမာ့ အဖျဲ႔ခ္ဳပး 
(ILO)၇ ကုလသမဂၢ လူဦ့ေရဆိုငးရာ ရဵပဵုေငျ အဖျဲ႔ (UNFPA)၇ ကေလ့ေစာငံးေရြာကးေရ့အဖျဲ႔ (Save the Children) ႏြငးံ 
ေွါဗီ့ရြငး့ (World Vision) အဖျ႔ဲမ္ာ့ ပါွငးသညး၈ 
3 ်မနးမာလကးနကးကိုငး တပးဖျဲ႔မ္ာ့သညးလညး့ အသကး ှ၅ ႏြစးမ်ပညးံေသ့သညးံ ှွ တနး့ေအာငးသူမ္ာ့အာ့ “ှွ 
တနး့ခၽျငး့ခ္ကး” ဟုေခၚေသာ လကးနကးကိုငးတပးဖျဲ႔မ္ာ့သို႔ ွငးေရာကးချငးံ အထူ့သ်ဖငးံ တပးၾကပးၾကီ့ စာေရ့ ကဲံသို ႔ 
စီမဵခနး႔ချမဲႈအဆငးံ ရာထူ့မ္ာ့တျငး ွငးေရာကးချငးံကို ်ပဳထာ့်ခငး့ ရြိခဲံသညး၈ ှွ တနး့ ခၽျငး့ခ္ကးကို ဿွှ၀ ခုႏြစး 
ႏိုွငးဘာလက တရာ့ွငး ပယးဖ္ကးၿပီ့ ်ဖစးသညး၈  
4 ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့မႈ ေပ့ႏိုငးသူ အေရအတျကး တစဵုတရာသညး သူတိုပအေပၚ လကးတုနး ႔်ပနးမႈအာ့ ေၾကာကးလနး႔်ခငး့၇ 
လူမႈ ဖယးက္ဥးမႈကို ေၾကာကးလနး႔်ခငး့ သို႔မဟုတး သူတို႔ႏြငးံ အနီ့ကပး ပတးသကးေနေသာ ေကအိုငးေအအာ့ ေွဖနးလိုမႈ 
မရြိ်ခငး့ တို႔ေၾကာငးံ ပါွငးေ်ဖဆုိရနး ်ငငး့ပယးခဲံၾကသညး၈ 
5 ကခ္ငး်ပညးနယးတျငး တိုငး့ရငး့သာ့ ခရစးယာနး ကခ္ငးမ္ာ့ (ယငး့တျငး ကခ္ငးႏြငးံ ႏြစး်ခငး့ ကခ္ငးမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ ႏြစး်ခငး့ 
ဂိုဏး့ကျမဲ္ာ့ပါွငးသညး) အမ္ာ့စု ေနထုိငးၿပီ့ သူတို႔သညး ယဥးေက့္မႈႏြငးံ ဘာသာစကာ့တျငး ႏုိငးငဵ၏ လူမ္ာ့စု ်ဖစးေသာ 
ဗုဒၶဘာသာွငး ်မနးမာစကာ့ေ်ပာ တိုငး့ရငး့သာ့ ်မနးမာမ္ာ့ႏြငးံ ကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့သညး၈  
6 ကုလသမဂၢ အေထျေထျ ညီလာခဵ၇ ကေလ့မ္ာ့ႏြငးံ လကးနကးကိုငး ပဋိပကၡ အေပၚ အေထျေထျ အတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး 
အစီရငးခဵစာ၇ ကုလ စာတမး့၈ S/2014/339၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ေမလ ှ၂ရကး၈ ်မနးမာစစးတပးသညးလညး့ ယခငး 
ေနာကးဆကးတျဲမ္ာ့အတျငး့ ၂ ႏြစးေက္ားၾကာ သူ၏ စာရငး့ေပါကးမႈေၾကာငးံ “အစဥးတစိုကး ခ္ဳိ့ေဖာကးသူ” အ်ဖစး 
သတးမြတးခဵထာ့ရသညး၈  
7 Kai Chen ၏ “်မနးမာ-တရုတး နယးစပး ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့အေပၚ ်ဖစးေပၚတို့တကးမႈမ္ာ့၇ စိမးေခၚမႈမ္ာ့ႏြငးံ ဆနး ႔က္ငး 
ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့” တျငးၾကညးံ၈ ရာဇွတးေဗဒ ဆိုငးရာ SpringerBriefs, ဿွှ၁ ခုႏြစး Springer-Verlag စကၤာပူႏြငးံ 
Paul Keenan၇ စစးအငးအာ့မ္ာ့၈ ်မနးမာႏိုငးငဵရြိ လကးနကးကိုငး တိုငး့ရငး့သာ့ အဖျဲ ႔အစညး့မ္ာ့၇ Vij စာအုပးမ္ာ့- 
အိႏၵိယ၇ 2013 ခုႏြစး၈ 
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8 ကိနး့ဂဏနး့ ၂ွွွ အတျကး op.cit Keenan၇ ဿွှ၀ ခုႏြစးတျငး ၾကညးံ၈ ကိနး့ဂဏနး့ ှွ ွွွ အတျကး BBC 
“်မနးမာစစးတပး ကခ္ငး ်ပညးသူ႔စစးႏြငးံ တငး့မာမႈ်ဖစး” ဿွှွ ခုႏြစး ေအာကးတိုဘာ ှ၆ ရကး၈ 
http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11571435. ၾကညးံ၈ 
9 ယငး့သညး အခ္ိနးကာလရြညးၾကာစျာ အစဥးတစိုကး စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့အေပၚ တျကးခ္ကးထာ့်ခငး့်ဖစးၿပီ့ 
ေသဆဵု့ဒဏးရာရမႈမ္ာ့အာ့ တျကးခ္ကးမႈ မရြိပါ၈ ရကး ၆ွ လြ္ငး တၾကိမး အခ္ိနး်ပညးံ စစးသာ့ ၁ွွ ခနး႔ကို သငးတနး့မြ 
ေမျ့ထုတးေပ့ေနၿပီ့ ၁၂ ရကးလြ္ငးတၾကီမး အခ္ိနးပိုငး့ စစးသာ့သစး ှ၂ွ ကို သငးတနး့မ္ာ့ ေပ့လ္ကးရြိသညး၈ ယငး့ 
အၾကမး့ဖ္ဥး့ ခနး႔မြနး့ခ္ကးမ္ာ့သညး ေကအိုငးေအ တပးမဟာ ၀ ဌာနခ္ဳပးတျငး ေလံလာေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့ကို အေ်ခခဵ၍ 
ခနး႔မြနး့ထာ့်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ သုိ႔ရာတျငး အ်ခာ့ေသာ စစးသာ့သစးမ္ာ့ကို အ်ခာ့ ေနရာမ္ာ့တါငး 
သငးတနး့ေပ့ေနေသားလညး့ ယငး့တို႔ကို ဤခနး႔မြနး့ခ္ကးတျငး ထညးံတျကးထာ့်ခငး့ မရြိပါ၈ 
10 ဤခနး႔မြနး့ေခ္မြာ ဿွှှ ခုႏြစးမြ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလအတျငး့ အစီရငးခဵစာ သုေတသနမြဴ့မ္ာ့က ကခ္ငး လူမႈ 
အဖျဲ႔အစညး့ အမ္ာ့အ်ပာ့ႏြငးံ ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့မႈမ္ာ့အေပၚ အေ်ခခဵထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈  
11 ှ၆၁၄ ခုႏြစး ေဖေဖားွါရီ ှဿ ရကးေန႔တျငး လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံသညးံ ပငးလဵုစာခ္ဳပးသညး ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ တိုငး့ရငး့သာ့ 
အုပးစုမ္ာ့အတျကး တနး့တူအချငးံအေရ့ ရရြိေစရနး ရညးရျယးခဲံၿပီ့ အနာဂတး လျတးလပးသညးံ ႏိုငးငဵတျငး ဖကးဒရယး 
အုပးခ္ဳပးေရ့ စနစးကို ေရြ႔ရႈေသာ ေဆာငးရျကးမႈ တစးခု်ဖစးသညး၈ စာခ္ဳပး၏ စာသာ့ အ်ပညးံအစဵုကုိ 
(အဂၤလိပးဘာသာ်ဖငးံ) http://www.ibiblio.org. တျငး ဖတးရႈႏိုငးသညး၈ 
12 Kai Chen က ှ၆၆၁ ခုႏြစး အပစးအခတးရပးစဲေရ့တျငး တညးေထာငးခဲံသညးံ နယး်ခာ့မ္ဥး့မ္ာ့အရ ေကအုိငးအို 
ထိနး့ခ္ဳပးသညးံ ပထွီဆိုငးရာ ေ်မဧရိယာသညး စတုရနး့ ကီလိုမီတာ ၁ွ ွွွ ခနး့ရြိၿပီ့ ႏႈိငး့ယြဥးခ္ကးအရ ဆုိလြ္ငး 
ဆျစးဇာလနးႏိုငးငဵ၏ ဧရိယာခနး႔ရြိသညး၈ Kai Chen ၏ “်မနးမာ-တရုတး နယးစပး ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့အေပၚ 
ႏႈိငး့ယြဥးေလံလာခ္ကး- ်ဖစးေပၚတို့တကးမႈမ္ာ့၇ စိမးေခၚမႈမ္ာ့ႏြငးံ ဆနး႔က္ငး ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့”၇ ရာဇွတးေဗဒ ဆိုငးရာ 
SpringerBriefs, ဿွှ၁ ခုႏြစး Springer-Verlag စကၤာပူႏြငးံ Paul Keenan၇ စစးအငးအာ့မ္ာ့၈ 
http://www.springer.com/gp/book/9789814560016. 
13 Tony Cliff ၏ “်မနးမာႏုိငးငဵအတျငး့ ေရာကးလာသညးံ စစးပျ ဲ (The war to come in Myanmar)” Asia Times၇ 
ဿွှွ ခုႏြစး ႏိုွငးဘာ ၁ ရကး ႏြငးံ လူ႔အချငးံအေရ့ ေစာငးံၾကညးံေလံလာေရ့ အဖျဲ႔ (HRW) ၏ လူမသိ သူမသိ 
လ္ဳိ႔ွြကးခ္ကးမ္ာ့ (Untold Miseries) ကခ္ငး်ပညးနယးအတျငး့ စစးကာလ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ အတငး့အဓမၼ ေနရာ 
ေရႊ႔ေ်ပာငး့မႈမ္ာ့၇ (Wartime Abuses and Forced Displacement in Kachin State)၇ ဿွှဿ ခုႏြစး၈  
14 ေအာကးပါတို႔တျငးလညး့ ၾကညးံႏိုငးသညး၈ ဘေကာငး့ ၏ “ေကအိုငးေအ ရုဵ့မ္ာ့ကို ်မနးမာစစးတပးက စီ့နငး့်ခငး့ 
(Burmese Army Raids KIA Offices)” The Irrawaddy၇ ဿွှွ ခုႏြစး ေအာကးတိုဘာ ှ၆ ရကး၈ ေစာရနးႏုိငး၏ 
“ေကအိုငးအို ဆကးသျယးေရ့ ရဵု့မ္ာ့ ပိတးရ (KIO to Close Liaison Offices)”၇ The Irrawaddy၇ ဿွှွ ခုႏြစး 
ႏိုွငးဘာ ဿ၂ ရကး၈ ဘေကာငး့၏ “ ေကအိုငးေအရဵု့မ္ာ့ကို ်မနးမာစစးတပးက စီ့နငး့်ခငး့ (Burmese Army Raids KIA 
Offices)”၇ The Irrawaddy၇ ဿွှွ ခုႏြစး ေအာကးတိုဘာ ှ၆ ရကး၈ လွီွငး၏ “ေကအိုငးေအက တပးလြနး႔ထာ့ (KIA 
Issues Alert)” The Irrawaddy၇ ဿွှွ ခုႏြစး ေအာကးတိုဘာ ဿွ ရကး၈ Ashley South ၏ “မဲေပ့ေသားလညး့ 
ကၽျနးေတားတို႔ သိသလိုမဟုတး (Voting, But Not As We Know It)” The World Today၇ Chatham House၇ ဿွှွ 
ခုႏြစး၈ စာ- ဿ၆-၀ှ၇ ႏြငးံ “်မနးမာေရျ့ေကာကးပျ ဲ အေပၚ တငး့မာမႈမ္ာ့ ဖုဵ့လျမး့ (Tensions Cloud Myanmar Vote- 
လူနညး့စုမ္ာ့ ပါွငးမႈအေပၚ ေမ့ချနး့မ္ာ့ ်ဖစးေစသညးံ သပိတးေမြာကးမႈႏြငးံ တာ့ဆီ့မႈမ္ာ့သညး ေရျ့ေကာကးပျ၏ဲ 
တရာ့ွငးမႈကို သဵသယ တို့ပျာ့ေစသညး၈ (Boycotts and Bans That Put Participation of Minorities in 
Question Add to Doubts Over the Legitimacy of Election)” Wall Street Journal၇ ဿွှွ ခုႏြစး 
ေအာကးတိုဘာ ဿ၀ ရကး၈  
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15 ်မနးမာႏိုငးငဵ လူ႔အချငးံအေရ့ အေ်ခအေနမ္ာ့အေပၚ အေထျေထျ အတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး၏ အစီရငးခဵစာ၇ ကုလသမဂၢ 
အေထျေထျ ညီလာခဵ၇ ကုလ စာတမး့၇ A/66/267၇ ဿွှှ ခုႏြစး ၾသဂုတး ၂ ရကး တျငးၾကညးံ၈ Ryan Roco ၏ ်မနးမာ်ပညး 
ေ်မာကးပိုငး့မြ ရာဇွတးမႈမ္ာ့- ကခ္ငး်ပညးနယးအတျငး့ အခ္ကးအလကးစုေဆာငး့မႈမြ ရလာဒးမ္ာ့၇ လုပးေဖားကိုငးဖကး 
ကယးဆယးေရ့ႏြငးံ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့၈ HRW၇ လူမသိ သူမသိ လ္ဳိ႔ွြကးဇာတးလမး့မ္ာ့- ကခ္ငး်ပညးနယး စစးကာလ 
ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ အတငး့အဓမၼ ေနရာေရႊ႔ေ်ပာငး့မႈမ္ာ့၇ ဿွှဿ ခုႏြစး၈ ကုလသမဂၢ အချငးံအေရ့ ေကားမတီ စာတမး့- 
“ေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့အာ့ ေကာကးခ္ကးစျဲ် ခငး့ (Concluding observations)”၇ CRC/C/MMR/CO/3-4၇ ဿွှဿ ခုႏြစး၈ ႏြငးံ 
Fortify Rights ၏ "သူတို႔ ငါံကို သတးေတာံမယးလို႔ ထငးမိခဲံတယး"- ်မနးမာ်ပညး ေ်မာကးပိုငး့မြ ႏြိပးစကးမႈ 
အဆဵု့သတး်ခငး့ (Ending Wartime Torture in Northern Myanmar)၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး၈ လတးတေလာကး 
ဥပမာမ္ာ့အတျကး၈ 
16 ကုလသမဂၢ အေထျေထျညီလာခဵ (UNGA)၇ ကေလ့မ္ာ့ႏြငးံ လကးနကးကိုငး ပဋိပကၡ အေပၚ 
အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး၏ အစီရငးခဵစာ၇ ကုလ စာတမး့၈ A/68/878-S/2014/339၇ ဿွှ၁ ေမလ ှ၂ ရကး၈ 
ကိုေထျ့၏ " ရြမး့နီရျာသာ့မ္ာ့အာ့ ဖမး့ဆီ့မႈအေပၚ ေကအိုငးေအ ်ငငး့ဆို (KIA denies abducting Red Shan 
villagers)"၇ ဿွှ၀ ခုႏြစး ဒီဇငးဘာ ှ၀ ဒီဗီဘီ၈ ႏြငးံ မဇၥ္ိမ ၏ "ေကအိုငးေအ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ ကေလ့စစးသာ့ 
စုေဆာငး့မႈအာ့ မထိနး့ခ္ဳပးႏိုငး”၇ ဗိုလးခ္ဳပး ွနးခဵ၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ဿွ ရကး၈  
17 HRW ၏ “ကၽျနးေတားံ ေသနတးက ကၽျနးေတားံအရပးေလာကးရြိတယး၈ (My Gun Was as Tall as Me)”- ်မနးမာႏိုငးငဵ 
ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့၇ ဿွွဿ ခုႏြစး၈  
18 HRW၇ လူမသိ သူမသိ လ္ဳိ႔ွြကး ဇာတးလမး့မ္ာ့- ကခ္ငး်ပညးနယး စစးအတျငး့ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ အတငး့အဓမၼ 
ေရႊ႔ေ်ပာငး့မႈမ္ာ့၇ ဿွှဿ ခုႏြစး၈ 
19 Joshua Lipes ၏ “်မနးမာႏိုငးငဵ၏ ဦ့သိနး့စိနး ေရျ့ေကာကးပျ၇ဲ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ သေဘာတူခ္ကးအေပၚ ရြာ့ရြာ့ပါ့ပါ့ ၁ဿ 
ပါတီ ေဆျ့ေႏျ့ပျ ဲက္ငး့ပ (Myanmar’s Thein Sein Holds Rare 42-Party Talks on Elections, Peace Pact)” 
ေရဒီယို ဖရီ့ေအ့ရြာ့ (RFA) ဿွှ၂ ခုႏြစး ဧၿပီ ၅ ရကး၈  
20 ်မနးမာစစးတပး၏ လတးတေလာ စစးအငးအာ့ ်ဖညးံစညး့မႈမ္ာ့ ၾကညးံရနး- Kachinland News ၏ “ကခ္ငး်ပညးနယး 
ေတာငးပုိငး့ တိုကးပျမဲ္ာ့ ်ပငး့ထနးလာ (Battles Intensify in Southern Kachin State)”၇ ဿွှ၂ ခုႏြစး ေမလ ဿ၁ ရကး၈  
21 မဇၥ္ိမ “တစးႏိုငးငဵလဵု့ အပစးအခတးရပးစဲေရ့ သေဘာတူညီခ္ကးအေပၚ သဵသယမ္ာ့ ရြိေနဆဲ (Suspicions persist 
over signing of Nationwide Ceasefire Agreement)”၇ ဿွှ၂ ခုႏြစး ေမလ ၂ ရကး၈  
22 ပညာေရ့ စဵနစး၇ ဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့ႏြငးံ ေဒသခဵ အစို့ရ မဟုတးေသာ အဖျဲ ႔မ္ာ့ (NGOs) သညး စစး 
စျမး့ေဆာငးရညးမ္ာ့ကုိ သေဘာတရာ့ေရ့ႏြငးံ ရုပးွတၳဳပစၥညး့ မ္ာ့ကို ်ဖညးံစညး့ေပ့်ခငး့်ဖငးံ ပဋိပကၡ၏ ဒဏးရာ 
ဒဏးခ္ကးမ္ာ့ကို တုနး႔်ပနးသညး၈ ယငး့သို႔ လုပးေဆာငး်ခငး့်ဖငးံ ယငး့အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့သညး ေကအိုငးေအ မ္ဳိ့ခ္စး 
သေဘာတရာ့၇ စစးသေဘာသဘာွတို႔ကို ေကအိုငးေအအေပၚ လူထု ေထာကးခဵမႈကို ်မငးံတငးေပ့်ခငး့်ဖငးံ လူမႈ ပဵုမြနးရြိမႈ 
အေ်ခအေနကို အာ့်ဖညးံ ်မြငးံတငးေပ့သညး၈ ်ဖစးရပး အမ္ာ့အ်ပာ့တျငး ယငး့ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ညး ကေလ့မ္ာ့အာ့ 
စစးတပးအတျငး့ စာရငး့သျငး့်ခငး့ သို႔မဟုတး အရပးသာ့ စီမဵခနး႔ချေဲရ့ ဌာနမ္ာ့တျငး ွငးေရာကး်ခငး့တို႔ကို 
်ဖစးေပၚေစသညး၈ ယငး့ လုပးငနး့လုပးေဆာငးမႈ နမူနာမ္ာ့တျငး ဘာသာေရ့ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ ဦ့ေဆာငးေသာ 
ေကအိုငးေအ ေရြ႔တနး့ စစးစခနး့မ္ာ့တျငး ဆုေတာငး့ပျ ဲ ခရီ့စဥးမ္ာ့၇ သိမး့ဆညး့ရမိေသာ လကးနကးမ္ာ့အေပၚတျငး 
ဂုဏး်ပဳပျမဲ္ာ့ တိုငး့ရငး့သာ့ ဘာသာေရ့ စစးေရ့ၾကျ ွါဒ်ဖနး႔ခ္ီေရ့၇ “လူထုွနးေဆာငးမႈ” ပညာေရ့ အစီအစဥး ဖျဲ႔စညး့မႈ၇ 
NGO ွနးထမး့မ္ာ့က စစးသာ့မ္ာ့အတျကး ထမငး့ဟငး့ ခ္ကးေပ့်ခငး့ ႏြငးံ အရပးသာ့မ္ာ့အတျကး 
မိမိဆႏၵသေဘာထာ့အေလ္ာကး လကးနကးငယး သငးတနး့မ္ာ့ ေပ့်ခငး့တို ႔ ပါွငးသညး၈ အ်ခာ့ေသာ လုပးငနး့ရပးမ္ာ့ 
အပါအွငး ယငး့လႈပးရြာ့မင အမ္ာ့အ်ပာ့သညး ေကအုိငးေအက ဖိတးေခၚရနး သို ႔မဟုတး ကမကထ ်ပဳရနး မလိုအပးပဲ 
လူထု အဖျဲ႔အစညး့ မ္ာ့ကပငး မၾကာခဏ စတငးလုပးေဆာငးေလံရြိသညး၈ 
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23 အခ္ဳိ႔က ေကအုိငးေအ “ွါဒ်ဖနး႔ခ္ီေရ့အဖျဲ႔” ကို ယခုအခါ ဖ္ကးသိမး့လိုကးၿပီ့ သူတို႔အာ့ မၾကာေသ့မီက 
တိုကးပျမဲ္ာ့တျငး တိုကးခိုကးေရ့ တာွနးမ္ာ့ကို ေပ့အပးထာ့ေၾကာငး့ အစီရငး ခဵခ္ကးမ္ာ့ ရြိသညး၈ 
24 ်မနးမာ သတငး့အခ္ကးအလကး စီမဵခနး႔ချေဲရ့ ယူနစး၏ အဆိုအရာ “ကခ္ငး်ပညးနယးႏြငးံ ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပိုငး့ 
တို႔တျငး ခနး႔မြနး့ေ်ခ လူေပါငး့ ှှ၀ွွွ တုိ႔သညး ဿွှဿ ခုႏြစး ဇျနးလမြ စတငးေသာ အသစး်ဖစးပျာ့သညးံ ပဋိပကၡဒဏးကို 
ခဵၾကရသညး၈ ယငး့တို႔ အနကး ၅ှ ွွွ သညး စခနး့မ္ာ့တျငး စာရငး့သျငး့ ေနထိုငးၾကၿပီ့ လူဦ့ေရ ှွွွွ မြာ နီ့စပးရာ 
ေဆျ့မ္ဳိ့ မိတးေဆျတို႔ႏြငးံ ေနထိုငးၾကၿပီ့ အမ္ာ့အ်ပာ့မြာ ေထာကးပဵံမႈေပ့ရနး အခကးအခဲမ္ာ့ ရြိေနသညး၈ စုစုေပါငး့ 
လိုအပးမႈရြိေနေသာ လူဦ့ေရ၏ ထကးွကးေက္ားသညး အစို့ရ ထိနး့ခ္ဳပးမႈ အ်ပငးဖကးရြိ ဧရိယာမ္ာ့တျငး ရြိၾကသညး၈” 
http://www.themimu.info/emergencies/kachin, ဿွှ၂ ခုႏြစး ေမလ ဿ၀ တျငး ဖတးရႈရသညး၈  
25 လူသာ့ခ္ငး့ စာနာမႈ ဆိုငးရာ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့ ရဵု့ (OCHA), ေအဂ္ငးစီမ္ာ့ အၾကာ့ ေစာငးံၾကညးံေလံလာေရ့ 
ကခ္ငး်ပညးနယး လိုငးဇာႏြငးံ မိုငးဂ္ာယနး ခရီ့စဥး၇ ဿွှ၀ စကးတငးဘာ၈ 
http://www.themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Report_Assessment_Kachin_Interagency
%20missions%20in%20Laiza%20n%20Maja%20yang_Sep13.pdf  
26 လိုငးဇာ၇ မိုငးဂ္ာယနးႏြငးံ လာနာဇျတးဂ္ာ ရြိ အခ္ဳိ ႔သူမ္ာ့သညး တရုတး စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့ အတျကး 
ၾကဵရိတးသိမး့်ခငး့ ကဲံသုိ႔ ရာသီအလိုကး လုပးအာ့မ္ာ့ လုပးကိုငးႏုိငးၾကသညး၈ ်ပညးတျငး့ ေရႊ႔ေ်ပာငး့ ဒုကၡသညး 
အမ္ာ့အ်ပာ့သညးလညး့ သူတို႔အာ့ တရာ့ွငး နယးစပး်ဖတးေက္ားချငးံေပ့သညးံ ယာယီ နယးစပး်ဖတးေက္ားသညးံ 
လကးမြတး ရယူႏိုငးပါက အိမးနီ့ခ္ငး့ တရုတးႏိုငးငဵတျငး စီ့ပျာ့ေရ့ အချငးံအလမး့မ္ာ့ကို ရြာေဖျၾကသညး၈ 
27 လူကုနးကူ့မႈ အႏၱရာယး အတျကး ေအာကးပါတို႔တျငးၾကညးံပါ၈ ကခ္ငး အမ္ဳိ့သမီ့ အဖျဲ႔ ထိုငး့ႏိုငးငဵ- အစျနးအဖ္ာ့သို႔ 
တျနး့ပို႔ခဵရ်ခငး့- ကခ္ငး-တရုတးနယးစပး ပဋိပကၡႏြငးံ လူကုနးကူ့မႈ (Conflict and human trafficking on the Kachin-
China border)၇ ဿွှ၀ ခုႏြစး၈ ႏြငးံ Lusha Chen ၏ “တရုတးနယးစပးတေလ္ာကး ်မနးမာႏိုငးငဵမြ ကခ္ငးမ္ာ့ လူကုနးကူ့မႈ 
ၿခိမးး့ေ်ခာကး်ခငး့ ရငးဆိုငးေနရ (Burma's Kachin Face Human Trafficking Threat Along Chinese Border)”၇ 
The World Post၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇႏၷွါရီလ ဿ၅ ရကး၈  
28 သတၱဳ တူ့ေဖားေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့မြ သညး သစးထုတးလုပးငနး့ ႏြငးံ အေ်ခခဵ အေဆာကးအဦ ေဆာကးလုပးေရ့ 
လုပးငနး့မ္ာ့စသညးံ စီမဵကိနး့ႏြငးံ ကနးထရိုကး လုပးငနး့မ္ာ့အာ့ တရုတး ကုမၺဏီမ္ာ့အာ့ ေပ့ထာ့်ခငး့်ဖငးံလညး့ 
ေကအိုငးေအအတျကး ပဵုမြနး ွငးေငျမ္ာ့ ရရြိေစသညး၈ ထို႔အ်ပငး တရုတးမ္ာ့ လုပးကိုငးလညးပတးေသာ ကာစီႏိုမ္ာ့သညး 
ေကအိုငးေအအာ့ ေ်မငြာ့ရမး့ခႏြငးံ ႏြစးႏိုငးငဵ ်ဖတးေက္ားသညးံ ေကအိုငးေအ အတျကး အချနးအေကာကးမ္ာ့ ရေစသညး၈ 
29 တရုတးမ္ာ့ လုပးကိုငးလညးပတးေသာ ကာစီႏိုမ္ာ့က ေ်မငြာ့ရမး့ခ ေပ့်ခငး့ႏြငးံ ထိနး့ခ္ဳပးမႈ မရြိေသာ စီ့ပျာ့ေရ့ 
လကးေ်ပာငး့လကးလႊဲ လုပးငနး့တို႔သညး အနီ့နာ့ရြိ နယးစပး တဖကးတျငး တရာ့မွငးေသာ လုပးငနး့မ္ာ့ ်ဖစးသ်ဖငးံ 
ယငး့တုိ႔သညးလညး့ ေကအိုငးေအအတျကး တိုကးရကး ွငးေငျအရငး့အ်မစးမ္ာ့ ်ဖစးသညး၈ ကာစီႏိုမ္ာ့သညး 
မူ့ယစးေဆ့ွါ့ ေရာငး့ွယး သဵု့စျရဲာႏြငးံ ်ပညးံတနးဆာႏြငးံ လူကုနးကူ့မႈတို ႔အတျကး အထူ့ေနရာမ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈ 
အေတားအတနး ေရြ့ရို့စျဲ် ဖစးေသာ ကခ္ငး်ပညးသူလူထုအတျကး တရုတးမ္ာ့ ေက္ာေထာကးေနာကးခဵ်ပဳေသာ 
ကာစီႏိုမ္ာ့သညး ယဥးေက့္မႈ ဆိုငးရာ ကျဲ် ပာ့ ်ခာ့နာ့မႈ ်ဖစးၿပီ့ ယငး့တို ႔ကို ဥပေဒမဲံ်ခငး့၇ ေလာဘႏြငးံ ကဵစမး့ရာ 
ေနရာမ္ာ့အ်ဖစး ်မငးၾကသညး၈ ေကအိုငးအုိ ရဲ၇ လူွငးမႈၾကီ့ၾကပးေရ့ႏြငးံ မူ့ယစးေဆ့ွါ့ ႏြိမးနငး့ေရ့ အဖျဲ႔မ္ာ့သညး 
ေကအိုငးအုိ၏ မူ့ယစးေဆ့ဆနး႔က္ငးေရ့ မူွါဒကို အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရနး အခကးအခဲမ္ာ့ ၾကဵဳၾကရသညး၈  
30 ယငး့ ေၾကာကးရျဵ႔မႈမ္ာ့ကို ကခ္ငး လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈ လုပးသာ့ တေယာကးက ဤအစီရငးခဵစာအတျကး 
ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ရာတျငး ထုတးေဖားေ်ပာဆုိခဲံသညး၈ “လႈပးရြာ့သျာ့လာမႈဟာ မလျတးလပးဘူ့၈ အႏၱရာယးရြိၿပီ့ ဘာကိုမြ 
ေမြ္ားမြနး့ထာ့လို႔မရဘူ့… လူေတျက သူတို႔ (အစို့ရထိနး့ခ္ဳပးရာ ေနရာေတျက) အေွ့ကို ထျကးေ်ပ့တယးဆိုတာ 
သိတယး၈ သူတို႔ အဖမး့ခဵရၿပီ့ ေပၚတာ ထမး့ရတာမ္ဳိ့ ဒါမြမဟုတး ်မနးမာစစးတပးအတျကး တိုကးပျဲွငးရတာမ္ဳိ့ 
်ဖစးႏိုငးတယး၈ ဒါဟာ သူတို႔ အတျကး အသကးအႏၱရာယး ပိုရြိတယး၈.. ဒီေဒသအတျငး့မြာ ်မနးမာစစးတပးေတျနဲ႔ 

http://www.themimu.info/emergencies/kachin
http://www.themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Report_Assessment_Kachin_Interagency%20missions%20in%20Laiza%20n%20Maja%20yang_Sep13.pdf
http://www.themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Report_Assessment_Kachin_Interagency%20missions%20in%20Laiza%20n%20Maja%20yang_Sep13.pdf
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တို့မိတာက သိပးမဆနး့လြဘူ့၈ လူတိုငး့က အဲဒါကို ေၾကာကးၾကတယး၈ ... မိသာ့စု ဒါမြမဟုတး ကေလ့ေတျက ၿမိဳ႔က 
ထျကးၿပီ့ ေတာထဲသျာ့ဖို႔ ေရျ့ခ္ယးခဲံတယးဆိုရငး သူတို႔အေနနဲ႔ ေ်မ်မဳပးမိုငး့ေတျကို ေၾကာကးရတယး၈ ေနာကးၿပီ့ သူတို ႔ 
အသကးရြငးမယးဆိုတာ အာမခဵခ္ကးမရြိဘူ့၈” ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့အဖျဲ႔ ကခ္ငး ကူညီေရ့ လုပးသာ့ႏြငးံ လ္ဳိ ႔ွြကး 
ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခ္ကး၈ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈  
31 ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့အဖျဲ႔ ်ပညးတျငး့ ေရႊ႔ေ်ပာငး့ ဒုကၡသညးစခနး့ လူငယး ေခါငး့ေဆာငးႏြငးံ လ္ဳိ ႔ွြကး 
ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခ္ကး၈ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈ 
32 အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔၏ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလအတျငး့ မိုငးဂ္ာယနး၇ 
လာနာဇျတးဂ္ာႏြငးံ အငးေခါငး့ပါ အတျငး့ႏြငးံ အနီ့အနာ့ရြိ စခနး့မ္ာ့သို ႔ သျာ့ေရာကးစဥး အတညး်ပဳႏုိငးခဲံသညး၈ 
ေကအုိငးအုိ စခနး့ အရာရြိမ္ာ့က ေကအိုငးေအ နယးေ်မအတျငး့ရြိ စခနး့ တခုစီတျငး ယငး့မြတးတမး့မ္ာ့ကုိ 
ထိနး့သိမး့ထာ့ေၾကာငး့ အစီရငးခဵသညး၈  
33 ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔ ကခ္ငး ကူညီေရ့ လုပးသာ့ႏြငးံ လ္ဳိ ႔ ြွကး ေမ့်မနး့ခ္ကး၇ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ 
်မနးမာႏိုငးငဵ၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈  
34 IRIN လူသာ့ခ္ငး့ စာနာမႈ သတငး့ႏြငးံ ချဲ် ခမး့စိတး်ဖာသဵု့သပးခ္ကး၈ “သူပုနးထိနး့ခ္ဳပးရာ ကခ္ငးနယးေ်မအတျငး့ရြိ 
ေရႊ႔ေ်ပာငး့ ကေလ့မ္ာ့အာ့ ကူညီ်ခငး့၈ (Helping displaced children in rebel-held parts of Kachin)”၇ ဿွှ၀ 
ခုႏြစး ေမလ ဿ၀ ရကး၈  
35 ှ၄ ႏြစးတာ အပစးအခတးရပးစဲေရ့ ကာလအတျငး့ စီစဥးမႈက ေကအိုငးအုိ ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး ှွ တနး့ေအာငးေသာ 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ သညး အစို့ရ အုပးခ္ဳပးေသာ ်ပညးနယး ၿမိဳ ႔ေတား ်မစးၾကီ့နာ့သို႔ သျာ့ေရာကးၿပီ့ ်မနးမာအစုိ့ရ၏ 
အထကးတနး့ အဆငးံ စဵခ္ိနးသတးမြတးေသာ စာေမ့ပျဲွငးချငးံရရြိေစရနးး ချငံး်ပဳခံဲသညး၈ ယငး့အထူ့ ဆကးစပးမႈကို 
မၾကာေသ့မီက ပဋိပကၡက ဖ္ကးဆီ့လိုကးၿပီ့ ေကအိုငးေအ နယးေ်မရြိ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ သီ့်ခာ့်ဖစးေစကာ 
တခါတရဵတျငး ်မနးမာ သုိ႔မဟုတး ႏိုငးငဵရပး်ခာ့တျငး တကၠသိုလးအဆငးံ ပညာေရ့အတျကး ွငးေရာကးရနး လိုအပးေသာ 
အစို့ရ အသိအမြတး်ပဳ ပညာေရ့ သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ ရရြိႏိုငးမႈကို အတာ့အဆီ့်ဖစးေစသညး၈ ယငး့ အချငးံအေရ့သညး 
်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ ယငး့ ကဲံသို႔စီစဥးမႈမ္ာ့ကို ေဆျ့ေႏျ့ညိႈႏိႈငး့ ရယူႏိုငး်ခငး့မရြိေသာ အ်ခာ့ေသာ တိုငး့ရငး့သာ့ 
လူနညး့စုမ္ာ့ အတျကး အာမခဵခ္ကး မရြိသညးံ အာမခဵခ္ကး ်ဖစးသညး၈ IRIN လူသာ့ခ္ငး့ စာနာမႈ သတငး့ႏြငးံ 
ချဲ် ခမး့စိတး်ဖာသဵု့သပးခ္ကး၈ “်မနးမာႏုိငးငဵ၏ ကခ္ငး်ပညးနယးအတျငး့ ထိခိုကးသျာ့ေသာ ပညာေရ့ (Education takes a 
hit in Myanmars Kachin State)"၇ ဿွှ၀ ခုႏြစး ဧၿပီလ ဿ၀ ရကး၈ တျငး ၾကညးံ၈  
36 ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔ ကခ္ငး ပညာရြငးႏြငးံ လ္ဳိ႔ွြကး ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခ္ကး၈ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ်မနးမာႏုိငးငဵ၈ 
ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈  
37 EEDY အစီအစဥးကို ယခုအခါ ဖ္ကးသိမး့လိုကးၿပီ ်ဖစးေၾကာငး့ အခ္ဳိ႔က ေ်ပာသညး၈ ယငး့တျငး အလယးတနး့ေအာငး 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ကခ္ငးသမိုငး့၇ ႏြငးံ ႏိုငးငဵေရ့ သာမက ကျငး့်ပငး စစးေရ့်ပႏြငးံ ၿခဵဳခုိတိုကးပျဲ ႏြငးံ လျတးေ်မာကးေရ့ 
နမူနာပဵုစဵ ဘာသာရပးမ္ာ့ သငးၾကာ့ေပ့သညး ရကး ၆ွ “ေတားလြနးေရ့” သငးတနး့ ေပ့သညး၈ 
ဤသငးတနး့တကးေရာကးသူ အခ္ဳိ႔သညး အသကး ှ၅ ႏြစးေအာကးမ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈ EEDY သညး ဂျမးေမား၏ 
က္ယး်ပနးေသာ လုပးငနး့ေပါငး့စု ၾကိဳ့ပမး့မႈ အမညး်ဖစးၿပီ့ ယငး့တျငး လကးရြိ လညးပတးေနသညးံ ထျယးနငးေရြာငး 
ပါွငးသညး၈  
38 See Mandy Sadan ၏ "်မနးမာႏုိငးငဵ တိုငး့ရငး့သာ့ စစးတပးမ္ာ့ႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့ ပဋိပကၡ (Ethnic Armies and 
Ethnic Conflict in Burma)- ဒုတိယကမၻာစစးအတျငး့ ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ ကခ္ငးေဒသတျငး ကိုလိုနီ စစးတပး ခ္ဲ႔ထျငးေရ့ 
သမိုငး့ေၾကာငး့အာ့ ်ပနးလညး စဥး့စာ့်ခငး့ (Reconsidering the History of Colonial Militarization in the Kachin 
Region of Burma During the Second World War)"၇ အေရြ႔ေတာငးအာရြ သုေတသန ဿှ-အမြတး ၁ (ဿွှ၀ ခုႏြစး) 



ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔  
အႏၱရာယး ရြိေသာ ဒုကၡသညး ခုိကုိ့ရာ ကခ္ငး်ပညး လျတးလပးေရ့ တပးမေတားမြ ဆကးလကးရြိေနဆဲ ကေလ့စစးသာ့ စုေဆာငး့မႈ 
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စာ- ၃ွှ-၃ဿ၃၈ Sadan က ှ၆၀၄ ခုႏြစးမြ ှ၆၁ဿ ဒုတိယ ကမၻာစစးအတျငး့ ၿဗိတိသြ္ႏြငးံ ေနာကးပိုငး့တျငး 
မဟာမိတးတပးဖျဲ႔မ္ာ့က ကခ္ငး စစးသာ့ စုေဆာငး့ေရ့ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ ယခငးက ပဵုႏြိပးထုတးေွ်ခငး့ မရြိေသ့သညးံ 
အသကး ှဿ ႏြစးမြ ှ၄ ႏြစးအတျငး့ ကေလ့မ္ာ့အာ့ စစးသာ့အ်ဖစး စုေဆာငး့ အသဵု့်ပဳခံဲ်ခငး့ကို ေဖားထုတး 
တငး်ပထာ့သညး၈  
39 HRW၇ လူမသိ သူမသိ လ္ဳိ႔ွြကးဇာတးလမး့မ္ာ့- ကခ္ငး်ပညးနယးအတျငး့ စစးကာလ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ 
အတငး့အဓမၼ ေရႊ႔ေ်ပာငး့မႈမ္ာ့၇ (Wartime Abuses and Forced Displacement in Kachin State)၇ ဿွှဿ ခုႏြစး 
40 ေကအိုငးေအ အတျငး့ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့အာ့ သီ့သီ့သနး႔သနး႔ စီစဥးထာ့ေသာ အေၾကာငး့အရာမြာ 
အကနး႔အသတး်ဖငးံသာရြိသညး၈ လူ႔အချငးံအေရ့ ေစာငးံၾကညးံေရ့အဖျဲ႔၏ “ကၽျနးေတားံေသနတးက ကၽျနးေတားံ 
အရပးေလာကးရြိတယး” မြာ ထငးရြာ့သညး၈ ်မနးမာႏုိငးငဵကေလ့စစးသာ့၇ ဿွွဿ ခုႏြစး၈  

Heppner HRW ၏ စစးသာ့မ္ာ့အ်ဖစး ေရာငး့စာ့ခဵရ်ခငး့- (Sold to be Soldiers)- ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့ 
စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသဵု့်ပဳ်ခငး့ (The Recruitment and Use of Child Soldiers in Burma) ဿွွ၄ ခုႏြစး၈ ႏြငးံ Kai 
Chen ၏ “်မနးမာ-တရုတးနယးစပး ကေလ့စစးသာ့ ႏိႈငး့ယြဥး ေလံလာမႈ၇ တို့ပျာ့လာ်ခငး့၇ စိမးေခၚမႈမ္ာ့ႏြငးံ ဆနး႔က္ငးဖကး 
အေရ့ယူ ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ (Comparative Study of Child Soldiering on Myanmar-China Border, 
Evolutions, Challenges and Countermeasures)”၇ ရာဇွတးမႈခငး့ ေဗဒ SpringerBriefs၇ Springer-Verlag 
စကၤာပူ ဿွှ၁ —က ဿွှှ ခုႏြစး ဇျနးလတျငး တို့်မငးံလာမႈ ်မငးံမာ့လာေၾကာငး့ ခနး႔မြနး့သညး သို႔မဟုတး ထညးံသျငး့ရနး 
ပ္ကးကျကးခဲံသညး၈  
41 ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔၏ ကခ္ငး ကူညီမႈ လုပးသာ့ႏြငးံ လ္ဳိ႔ွြကး အငးတာဗ္ဴ့၇ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ်မနးမာႏုိငးငဵ၇ 
ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈  
42 ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔၏ ေကအိုငးေအ စစးသာ့ႏြငးံ လ္ဳိ႔ွြကး ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခ္ကး၈ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ 
်မနးမာႏိုငးငဵ၇ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈ 
43 ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔၏ ကခ္ငး ကူညီေရ့ လုပးသာ့န္ငးံ လ္ဳိ႔ွြကး ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခ္ကး၇ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ 
်မနးမာႏိုငးငဵ၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈  
44 ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔၏ ကခ္ငး ကူညီေရ့ လုပးသာ့န္ငးံ လ္ဳိ႔ွြကး ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခ္ကး၇ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ 
်မနးမာႏိုငးငဵ၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈ 
45 ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔ ကေလ့စစးသာ့ အ်ဖစး အတငး့အၾကပး သျပးသျငး့ခဵရသူ ကခ္ငး မိသာ့စုႏြငးံ 
လ္ဳိ႔ွြကး ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခ္ကး၇ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ်မနးမာႏုိငးငဵ၇ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈  
46 အခ္ဳိ႔ေသာ ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ချငးံ ေပ့သူမ္ာ့သညး အၾကမး့ဖကး စစးသာ့စုေဆာငး့သညးံ ်ဖစးရပးမ္ာ့ကို 
ရညးညႊနး့ေ်ပာဆိုေသားလညး့ ယငး့တို႔ တခုခ္ငး့သညး ှ၆၆၁ အပစးအခတးရပးစဲမႈ မတိုငးမီအခ္ိနးက ်ဖစးခဲံ်ခငး့ 
်ဖစးသညး၈ ယငး့ကဲံသို႔ ်ဖစးခဲံပါက လကးရြိ လမး့ေၾကာငး့တျငး ထူ့်ခာ့ေသာ ကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့မႈ ်ဖစးလာႏိုငးသညး၈  
47 ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့အဖျဲ႔၏ ေကအိုငးေအ ဗိုလးၾကီ့ႏြငးံ စစးသာ့သစး သငးတနး့ဆရာႏြငးံ လ္ဳိ႔ွြကး 
ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခ္ကး၈ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈  
48 ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔၏ အသကးမ်ပညးံေသ့ေသာ ေကအိုငးေအ စာရငး့သျငး့သူႏြငးံ လကးနကးခ္သျာ့သူ 
ႏြငးံ ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခ္ကး၇ သူ၏ ကုိယးေရ့ အခ္ကးႏြငးံ ေနရာကုိ ခ္နးလြပးထာ့သညး၈ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈  
49 ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔၏ ကခ္ငး ကူညီမႈ လုပးသာ့ႏြငးံ လ္ဳိ႔ွြကး ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခ္ကး၇ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ 
်မနးမာႏိုငးငဵ၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈  
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50 ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔၏ ကခ္ငး ေက္ာငး့ဆရာႏြငးံ လ္ဳိ႔ွြကး ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခ္ကး၇ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ 
်မနးမာႏိုငးငဵ၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈ 
51 ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလတျငး ေကအိုငးအိုသညး “ဖကးဒရယး ဥပေဒသငးတနး့ေက္ာငး့” ကုိလညး့ မိုငးဂ္ာယနးတျငး 
ဖျငးံလြစးထာ့ၿပီ့ အနာဂတး ေရြ႔ေနမ္ာ့ႏြငးံ ဥပေဒေရ့ရာ အေထာကးအကူ်ပဳ လုပးသာ့မ္ာ့ ေမျ့ထုတးေပ့ေနသညး၈ 
ေကအိုငးအုိ၏ ပထမဆဵု့ တကကၠသိုလးအတျကး အစီအစဥးမ္ာ့ခ္မြတးထာ့ၿပီ့ လာမညးံ ၂ ႏြစးအတျငး့ ဖျငးံလြစးရနး 
ေရ့ဆျထဲာ့သညး၈ ေကအိုငးအိုစာရျကးစာတမး့ “ဥပေဒေရ့ရာ အေထာကးအကူ်ပဳ ကျနးယကး- ဖကးဒရယး ဥပေဒ 
သငးတနး့ေက္ာငး့” ဿွှ၁ ခုႏြစးတျငးၾကညးံ၈ http://www.legalaidnetwork.org/Peace.html. တျငးလညး့ 
ၾကညးံႏိုငးသညး၈  
52 အမႈထမး့ရနး ကတိကွတးရြိသူမ္ာ့အတျကး ေကအိုငးေအႏြငးံ ေကအိုငးအိုက ေဒသတျငး့ႏြငးံ ႏိုငးငဵတကာ 
ကုနးက္စာ့ရိတးႏြစးခုလဵု့ကို က္ခဵေပ့သညး၈ 
53 ေကအိုငးေအ နယးေ်မတျငး လညးပတးေနေသာ ေက္ာငး့မ္ာ့အတျကး ေက္ာငး့လခ တညးေဆာကးပဵုဆိုငးရာ 
အစီရငးခဵခ္ကးမ္ာ့မြာ ွိေရာဓိ်ဖစးေနသညးကို ေတျ႔ရသညး၈ အခ္ဳိ႔ေသာ ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့သူမ္ာ့က မူလတနး့ႏြငးံ 
အလယးတနး့ေက္ာငး့မ္ာ့၏ ေက္ာငး့လခမ္ာ့ကို ဿွှှ တိုကးပျမဲ္ာ့ ်ဖစးပျာ့သညးံ အခ္ိနးတျငး ရပးဆိုငး့လိုကးသညးဟု 
ဆိုေသားလညး့ အခ္ဳိ႔က ဿွှ၀ ခုႏြစးတျငး ရပးဆိုငး့သညးဟု ေ်ပာသညး၈ အခ္ဳိ႔ေသာ ေက္ာငး့မ္ာ့သညး ယခုအခါ 
ေက္ာငး့လခ ေပ့ရနး လိုအပးေၾကာငး့ သေဘာတူညီခ္ကးရြိေနၿပီ့ ဿွှ၂ ေနာကးပုိငး့တျငး ေက္ာငး့လခေပ့ရနး 
လိုအပးမညးဟု ေမြ္ားလငးံရသညး၈ မိုငးဂ္ာယနး ဖကးဒရယး ဥပေဒသငးတနး့ေက္ာငး့၇ သို႔မဟုတး အဂၤလိပးစာ 
အထူ့ၾကပးမတးသငးတနး့ သို႔မဟုတး အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေသာ သူနာ်ပဳ သငးတနး့ အစီအစဥးမ္ာ့ ကဲံသို ႔ စစးတပးမဟုတးေသာ 
ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး တတိယဆငးံ ပညာေရ့ အတျကး ေက္ာငး့လခလိုအပးေသားလညး့ ေက္ာငး့ၿပီ့သညးံ အခါ 
ေကအိုငးေအ/ေကအုိးငးအိုတျငး တာွနးထမး့ေဆာငးရနး ကတိ်ပဳထာ့ေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျကး 
ေကအိုငးေအ/ေကအုိငးအိုက ေထာကးပဵံေပ့သညး၈ ယငး့ ဒုတိယဆငးံႏြငးံ တတိယဆငးံ ပညာေရ့ အချငးံအလမး့မ္ာ့ 
အတျကး ေက္ာငး့လခ ေပ့သျငး့ရနး လိုအပးေသားလညး့ ေကအုိငးအို/ေကအုိငးေအက တပးဖျဲ ႔ွငး စာရငး့သျငး့ရနးအတျကး 
ေမြ္ားလငးံခ္ကးမ္ာ့ ေပ့ရနး စဥး့စာ့ႏိုငးသညး၈  
54 "ွနးထမး့ နဵပတး" ဆိုသညးမြာ ေကအိုငးေအ စစးသာ့စုေဆာငး့ခဵရသူ တဦ့ခ္ငး့အတျကးေပ့ေသာ 
သီ့သနး႔နဵပါတး်ဖစးသညး၈ တပးသာ့သစးစုေဆာငး့ခဵရသူသညး ကိုယးပိုငးနဵပတးကို သငးတနး့စတငးသညးံအခါ သို႔မဟုတး 
ၿပီ့ဆဵု့သညးံ အခါ သုိ႔မဟုတး လကးနကးတပးဆငးသညးံအခါတျငး ရရြိသညးမြာ မရြငး့လငး့ေပ၈  
55 ေဖာငးပဵုစဵတါငး ေက္ာငး့သာ့၏ ေက္ာငး့လခကို ေကအိုငးေအ/ ေကအိုငးအိုက ေပ့ရနး မြတးခ္ကးထညးံထာ့ရနး 
အသဵု့်ပဳေသားလညး့ ကေလ့သညး ေကအိုငးေအ/ေကအိုငးအိုတျငး အမႈထမး့ရမညးဟု ခ္ိတးဆကးထာ့သညးံ 
သေဘာတူညီခ္ကး ပါွငး်ခငး့ မရြိပါ၈  
56 ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့အဖျဲ႔၏ အသကး ှ၃ ႏြစးအရျယး ကခ္ငးေက္ာငး့သာ့ႏြငးံ လ္ဳိ ႔ွြကး ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခ္ကး၈ 
ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ်မနးမာႏုိငးငဵ၇ ဿွှ၁ ဇျနးလ၈  
57 ်ပနးတမး့ွငး မဟုတးေသာ အရာရြိ (NCO) သငးတနး့ အစီအစဥး သညး အစီအစဥးသစးတခု်ဖစးၿပီ့ လိုငးဇာ အ်ပငးဖကး 
မိုငးဆကးပတျငး အေ်ခစိုကးသညး ယငး့ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့မြ ရြငး့လငး့်ခငး့ မရြိပါ၈ ႏိုငးငဵတကာ 
ကေလ့စစးသာ့အဖျဲ႔မြ လုပးခဲံေသာ ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့မႈမ္ာ့အရ ယငး့သညး ဗုိလးသငးတနး့ေက္ာငး့ (OTS) တကးလိုၿပီ့ 
ှွ တနး့ မေအာငးေသ့ေသာ အေတျ႔အၾကဵဳရြိသညးံ စစးသာ့မ္ာ့အတျကး ၾကာ့ကာလ အဆငးံ သငးတနး့်ဖစးသညး၈ 
ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔သညး ယငး့အစီအစဥးတျငး အသကးမ်ပညးံေသာ ပါွငးသူမ္ာ့အာ့ ေတျ႔ရြိခဲံ်ခငး့ မရြိပါ၈  
58 ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔၏ OTS ႏြငးံ NCO သငးတနး့ အစီအစဥး တပးသာ့မ္ာ့ႏြငးံ လ္ဳိ ႔ ြွကး 
ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခ္ကး၈ ကခ္ငး်ပညးနယး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵ၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈  
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59 ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔၏ သငးတနး့တကးေနေသာ အသကး ှ၁ ႏြစးအရျယး ေကအိုငးေအစစးသာ့ႏြငးံ 
လ္ဳိ႔ွြကး ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခ္ကး၈ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ်မနးမာႏုိငးငဵ၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈  
60 ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔၏ ကခ္ငး ပညာရြငးႏြငးံ လ္ုိ ႔ွြကး ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခ္ကး၇ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ်မနးမာႏုိငးငဵ၇ 
ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈  
61 ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔၏ ေကအိုငးအို ေ်ပာေရ့ ဆိုချငးံရြိသူ ဆလနးကဘာ ကျမးထကး လနနးႏြငးံ 
ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခ္ကး၇ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈ 
62 ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့အဖျဲ႔၏ အသကးမ်ပညးံေသာ စစးသာ့သစး၏ မိသာ့စုွငးႏြငးံ လ္ဳိ႔ွြကး 
ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခ္ကး၈ ကခ္ငး်ပညးနယး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵ၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈ 
63 ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့အဖျဲ႔၏ ကခ္ငး ေက္ာငး့ဆရာႏြငးံ လ္ဳိ႔ွြကး ေတျ႔ဆဵု ေမ့်မနး့ခ္ကး၈ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ 
်မနးမာႏိုငးငဵ၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈ 
64 ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔ ၏ ေကအိုငးအို ေ်ပာေရ့ဆိုချငးံရြိသူ ဆလနးကဘာ ကျမးထကး လနနးႏြငးံ 
ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခ္ကး၇ ကခ္ငး်ပညးနယး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵ၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈ 
65 ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔၏ လိုငးဇာရြိ ေကအိုငးေအ ေက္ာငး့သာ့ သငးတနး့သာ့ေဟာငး့အာ့ 
ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခ္ကး၈ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈ 
66 ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့အဖျဲ႔၏ ကခ္ငး ကူညီေရ့ လုပးသာ့ႏ္ငးံ မိုငးဂ္ာယနးတျငး ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခ္ကး၈ ဿွှ၁ 
ခုႏြစး ဇျနးလ၈ 
67 ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔၏ ေကအိုငးေအ ဒုဗိုလးမြဴ့ၾကီ့ မရမး ေဇားေတာငးႏြငးံ ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခ္ကး၇ 
ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ်မနးမာႏုိငးငဵ၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈ 
68 ေကအိုငးေအ အတျငး့မြာ စုေဆာငး့ေရ့ လုပးငနး့ကို အခ္ိနး်ပညးံ “စစးသာ့စုေဆာငး့သူမ္ာ့” က 
လုပးေဆာငး်ခငး့မဟုတးပဲ သာမာနး စစးသာ့မ္ာ့က လိုအပးသလို စစးသာ့စုေဆာငး့ေရ့ တာွနးကို ေပ့အပး်ခငး့ 
်ဖစးသညး၈ 
69 ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔၏ ကခ္ငး်ပညးသူ႔စစးအဖျဲ႔ (Mung Shawa Hpyen la Hpung) (MHH) ႏြငးံ 
အသကးမ်ပညးံေသ့သညးံ စုေဆာငး့ေရ့ ေခၚခဵရသူ၏ ဖခငးႏြငးံ ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခ္ကး၇ ကခ္ငး်ပညးနယး၈ ်မနးမာႏုိငးငဵ၇ 
ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈  
70 ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ အဖျဲ႔၏ ေကအိုငးေအ ဗုိလးၾကီ့ႏြငးံ အဆငးံ်မငးံ အမ္ဳိ့သာ့ အမႈထမး့ 
သငးတနး့ဆာႏြငးံ ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခ္ကး၇ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈  
71 အမ္ဳိ့သာ့ အမႈထမး့ အစီအစဥးအာ့ လူထုအာ့ အသိေပ့ရနးအတျကး လူထုစညး့ေွ့ပျ ဲ ်ပဳလုပးရာသုိ႔ 
လူပုဂၢိဳလးအမ္ာ့အ်ပာ့မြာ မိမိဆႏၵသေဘာထာ့အေလ္ာကး ပါွငးခဲံၾကသညး၈ 
72 ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔၏ ေကအိုငးအို ေ်ပာေရ့ဆိုချငးံရြိသူ ဆလနးကဘာ ကျမးထကး လနနးႏြငးံ 
ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခ္ကး၇ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈  
73 ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔၏ ေကအိုငးေအ ဗိုလးၾကီ့န္ငးံ တပးသာ့သစး သငးတနး့ဆရာႏြငးံ ေတျ႔ဆဵု 
ေမ့်မနး့ခ္ကး၇ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈ 
74 တိုကးပျမဲ္ာ့ ်ပငး့ထနးစျာ ်ဖစးပျာ့ေနေသာ ေနရာမ္ာ့တျငး သငးတနး့မ္ာ့ကို အ်မနးေပ့သညး၈ ဥပမာအာ့်ဖငးံ ပဵုမြနး 
ေကအိုငးေအ သငးတနး့ကို ရကး ၆ွမြ ၁၂ ရကးသို႔ ေလ္ာံခ္်ခငး့မ္ဳိ့၈ ဗိုလးေလာငး့သငးတနး့ေက္ာငး့ OTS ၏ ႏြစးႏြစး 
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သငးတနး့အစီအစဥးမ္ာ့ကိုလညး့ တုိကးပျ ဲ လိုအပးခ္ကးအရ သငးတနး့တကးေနေသာ အရာရြိမ္ာ့ကို ေရြ႔တနး့သို႔ 
ပို႔ေဆာငး်ခငး့်ဖငးံ သငးတနး့မ္ာ့ ်ပတးေတာကးမႈမ္ာ့ ရြိသညး၈ 
75 ကိုယးခႏၶာ ေလံက္ငးံခနး့တျငး အဓိကအာ့်ဖငးံ ေ်ပာ်ခငး့၇ ခ္ီတကး်ခငး့ႏြငးံ ဒိုကးထို့်ခငး့တို ႔ ပါွငးသညး၈ 
ကိုယးခႏၶာေလံက္ငးံခနး့တျငး ဘနးကာမ္ာ့၇ လမး့မ္ာ့၇ အိမးမ္ာ့၇ တညးေဆာကး်ခငး့ ႏြငးံ ေကအိုငးေအစစးသာ့ မ္ာ့၏ 
တာွနးမ္ာ့ဆိုငးရာ အ်ခာ့ ရညးမြနး့ခ္ကး အေ်ခ်ပဳ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ လုပးေဆာငးၾကရသညး၈  
76 တိုကးခိုကးေရ့ ႏြငးံ မသကးဆိုငးသညးံ အေၾကာငး့အရာ ႏြငးံ ပိုခ္ခ္ကးမ္ာ့တျငး “ေတားလြနးေရ့ သမိုငး့” ႏြငးံ ႏိုငးငဵေရ့၇ 
စစးစညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့၇ လကးနကးငယး ကၽျမး့က္ငးမႈ၇ နညး့ဗ္ဴဟာ မဟာဗ္ဴဟာႏြငးံ “စစးဥပေဒသ” မ္ာ့ပါွငးသညး၈ 
77 “81” ဟု တရုတး ဘာသာစကာ့်ဖငးံ အဓိပၺာယးရေသာ ဘရီ သို ႔မဟုတး ေကအိုငးေအ 81 သညး ဆိုဗီယကး Ak-47 ၏ 
အေစာပုိငး့ တရုတး ပဵုစဵတူ်ဖစးသညး၈ အလာ့တူပငး ယငး့သညး ၄.၃ဿx၀၆ မမ က္ညးကို သဵု့ၿပီ့ ဓါတးေငျ႔်ဖငးံ 
အလုပးလုပးကာ ေ်ပာငး့ရစး ရိုကးဖယး်ဖစးကာ တခ္ကးခ္ငး့ ေအားတိုႏြငးံ ေအားတို အ်ပညးံတို ႔ ပစး၍ ရသညး၈ 
ယငး့ေသနတးသညး ေကအိုငးေအက ေကအိုငးေအ နယးေ်မတျငး တပးဆငးေသားလညး့ ယငး့ အစိတးအပိုငး့မ္ာ့မြာ 
ေကအိုငးေအ နယးေ်မ ်ပငးပမြ လာပုဵရသညး၈ ေသနတးသညး အၾကမး့ခဵနိုငးရညးအာ့ေကာငး့သညး၇ ထိနး့သိမး့မႈ 
သိပးမလိုအပးပဲ အလျယးတကူ အသဵု့်ပဳႏိုငးၿပီ့ ႏိႈငး့ယြဥးခ္ကးအာ့်ဖငးံ က္ညး်ဖညးံထာ့ခ္ိနးတျငးပငး ၁ 
ကီလိုဂရမးေလာကးသာ ေလ့သညး၈ 
78 ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔၏ အသကးမ်ပညးံေသာ ေကအိုငးေအ စာရငး့သျငး့သူႏြငးံ တပးေ်ပ့ႏြငးံ လ္ဳိ ႔ွြကး 
ေတျ႔ဆဵု ေမ့်မနး့ခ္ကး၇ ကခ္ငး်ပညးနယး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵ၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈  
79 သငးတနး့ အချငးံအလမး့ ႏြစးခုစလဵု့သညး ဆႏၵသေဘာအေလ္ာကး ်ဖစးၿပီ့ မိုငးဂ္ာယနးတျငး ေနထိုငးေစာ 
အရပးသာ့မ္ာ့၏ ေတာငး့ဆိုခ္ကးအရ လုပးခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညးဟုပငး ေ်ပာ်ပသညး၈ အရပးသာ့မ္ာ့အတျကး 
ေသနတးအစစး်ဖငးံ သငးတနး့တျငး အသကး ှ၅ ႏြစးေအာကးမ္ာ့ ပါွငး်ခငး့ မရြိခဲံပါ၈ 
80 ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့အဖျဲ႔ ၏ ယခငးက ေကအိုငးေအ သငးတနး့တကးေရာကးခဲံဘူ့ေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံ 
ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခ္ကး၈ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ်မနးမာႏုိငးငဵ၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈ ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခဲံေသာ ေက္ာငး့သာ့ ၀ 
ေယာကးမြာ မတကးမေနရ သငးတနး့ေပ့သညးံ အခ္ိနးတျငး အဂၤလိပးစာ ေက္ာငး့ (မုိငးဂ္ာယနးရြိ လျတးလပးေသာ 
ေဘားဒါေက္ာငး့)တျငး တကးေရာကးေနၿပီ့ သူတို႔အာ့ မိုငးဂ္ာယနးရြိ ေကအိုငးေအ တပးမဟာ ၀ ဌာနခ္ဳပး သို႔ ယာယီ 
ေ်ပာငး့ေရႊ႔ေစၿပီ့ ေကအိုငးေအ၏ ပဵုမြနး စဵခ္ိနးမီ ၁၂ ရကးသငးတနး့ကို ေသနတးအစစး်ဖငးံ ေလံက္ငးံခနး့မပါပဲ 
တကးေရာကးခဲံၾကရသညး၈ 
81 ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့ စစးသာ့အဖျဲ႔၏ ေကအိုငးေအ သငးတနး့ကို ယခငးက တကးေရာကးခဲံေသာ ေက္ာငး့သာ့ မ္ာ့ႏြငးံ 
ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခ္ကး၈ ကခ္ငး်ပညးနယး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵ၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈ 
82 ေကအိုငးေအသညး ေကအိုငးေအ ထိနး့ခ္ဳပးရာ ေနရာမ္ာ့တျငး လုပးအာ့ အသဵု့်ပဳေသာ လုပးငနး့မ္ာ့ကိုလညး့ 
လုပးေဆာငးေသာေၾကာငးံ တိုကးပျမဲွငးရေသာ က႑မ္ာ့တျငး မီ့သတး၇ ေရကာတာ ေဆာကးလုပးေရ့၇ သနး႔ရြငး့ေရ့ 
အလုပးမ္ာ့၇ လမး့ေဖာကးလုပး်ခငး့၇ ႏြငးံ ပိုမိုက္ယး်ပနး႔ေသာ ေဆာကးလုပးေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ ပါွငးသညး၈ ႏိုငးငဵတကာ 
ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔၏ ေကအိုငးေအ စစးသာ့စုေဆာငး့သူမ္ာ့ႏြငးံ ေအာကးေ်ခအဆငးံ စစးသာ့မ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႔ဆဵု 
ေမ့်မနး့ခ္ကး၈ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈ 
83 ေရြ႔တနး့ စစးစခနး့မ္ာ့သညး အ်ငငး့ပျာ့ေနေသာ နယးစပး နယးေ်မမ္ာ့တျငး ရြိႏိုငးၿပီ့ ေတာငးကုနး့မ္ာ့ေပၚတျငး 
ေနရာယူထာ့ႏိုငးသညး၈ ယငး့စစးစခနး့မ္ာ့ အတျငး့တျငး အရျယးအစာ့ကိုလိုကး၍ မတူညီေသာ 
လုပးငနး့ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အတျကး ဥပမာ- အိပးစကး်ခငး့ ေနရာ၇ စာ့ေသာကးသညးံ ေနရာ၇ ကာကျယးေရ့ ဆိုငးရာမ္ာ့ 
ဥပမာ ဘနးကာမ္ာ့ ႏြငးံ သိုေလ္ာငးမႈ ေနရာမ္ာ့ စသ်ဖငးံ ေနရာအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ ရြိသညး၈ ေ်မ်ပငး အေနအထာ့ႏြငးံ ်မနးမာ 
စစးတပးႏြငးံ နီ့ကပးမႈအေပၚ မူတညး၍ ေရြ႔တနး့ စစးစခနး့မ္ာ့သညး ေ်မေချ့က္ငး့မ္ာ့ သို႔မဟုတး (အ်မငးံ 
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နညး့ပါ့ေလံရြိေသာ) ပိုၾကီ့သညးံ စစးစခနး့၏ အကာအကျယးရြိသညးံ ဧရိယာမြ တူ့ထာ့သညးံ မီတာ ၁ွွ ခနး႔အထိ 
ရြညးလာ့ေသာ ဆကးသျယးေရ့ ေ်မာငး့မ္ာ့ပါသညးံ ေရြ႔တနး့စခနး့မ္ာ့လညး့ ရြိသညး၈ ယငး့ေနရာမ္ာ့သညး သီ့်ခာ့ 
တညးရြိၿပီ့ ပိုမိုၾကီ့မာ့ေသာ စစးစခနး့၏ ကာကျယးေရ့ ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ ်ဖစးသညးံ ေ်မ်မြဳပးမိုငး့မ္ာ့ သို ႔မဟုတး အ်ခာ့ 
အေွ့ထိနး့ ေဖာကးချေဲရ့ ကိရိယာမ္ာ့ ရြိရာ လမး့ေၾကာငး့မ္ာ့ အနီ့တျငးရြိသညး၈ ယငး့ေနရာမ္ာ့ကို “ေသနတး ှ”၇ 
“ေသနတး ဿ” ၇ “ေသနတး ၀” စသ်ဖငးံ သတးမြတးထာ့ၿပီ့ ယငး့တို႔တျငး အၿမဲတမး့ ေနရာယူထာ့်ခငး့ မရြိပဲ 
လြညးံလို႔ရေသာ အကာအကျယးမ္ာ့ကို လကးေဖ္ာငးံေသနတးသမာ့အတျကး ႏြငံး ပထမအတနး့ အေစာငးံ 
စစးသာ့မ္ာ့အတျကး ပုနး့ကျယးထာ့သညးံ ေခ္ာငး့ၾကညးံေပါကးမ္ာ့ ပါွငးသညး၈ 
84 ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔၏ ေကအိုငးေအ စစးသာ့စုေဆာငး့သူမ္ာ့ႏြငးံ ေအာကးေ်ခအဆငးံ စစးသာ့မ္ာ့ႏြငးံ 
ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခ္ကး၇ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈ 
85 အ်ပညး်ပညး ဆိုငးရာ ၾကကးေ်ခနီ ေကားမတီ (ICRC)၇ ဓေလံထဵု့တမး့ ဆိုငးရာ ႏိုငးငဵတကာ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈ ဥပေဒ 
(IHL) အေပၚ ေလံလာခ္ကး ကိုၾကညးံ၈ အိုငးစီအာရးစီ ဓေလံထဵု့တမး့ဆိုငးရာ IHL အခ္ကးအလကးမ္ာ့တျငး 
စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ ၾကညးံႏိုငးသညး၈ http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home. 
86 လကးနကးကိုငး ပဋိပကၡတျငး ကေလ့မ္ာ့ ပါွငးမငအေပ့ ကေလ့အချငးံအေရ့ ဆိုငးရာ သေဘာတူညီခ္ကး 
ေရျ့ခ္ယးချငးံရြိေသာ သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့၇ လကးခဵထာ့ၿပီ့ လကးမြတးေရ့ထို့ရနး ဖျငးံလြစးထာ့သညး၈ အေထျေထျညီလာခဵ 
ဆဵု့်ဖတးခ္ကး ဿွွွ ခုႏြစး ေမလ ဿ၂ ရကး၏ A/RES/54/263တျငး လကးခဵထာ့သညး၈ ဿွွဿ ခုႏြစး ေဖေဖားွါရိလ ှဿ 
ရကးေန႔တျငး အသကးွငးသညး၈ ပုဒးမ ၁-ှ၈  
87 ေကအိုငးအုိ စာရျကးစာတမး့၇ “လူပုဂၢိဳလး ်ပနးလျတး်ခငး့ႏြငးံ ေရႊ႔ေ်ပာငး့်ခငး့” ဖုိငးတျ၇ဲ ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔၇ 
ရကးစျ-ဲ ဿွှ၀ ခုႏြစး ဇူလိုငးႏြငးံ ၾသဂုတး အတျငး့၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလတျငး လကးခဵရရြိ၈  
88 ေကအိုငးေအ စာရျကးစာတမး့၈ "ႏြစးဖကးလဵု့မြ လိုကးနာရမညးံ အခ္ကးမ္ာ့"၇်မနးမာအစို့ရ အပစးအခတးရပးစဲေရ့ 
အဆို်ပဳခ္ကး၈ ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျ႔ဲ ဖိုငးတျ၇ဲ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈  
89 ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ အဖျဲ႔၏ ေကအိုငးေအ ဒုတိယ ဗိုလးမြဴ့ၾကီ့ မရမး ေဇားေတာငးႏြငးံ ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခ္ကး၇ 
ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ်မနးမာႏုိငးငဵ၈ ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ၈ 
90 အခ္ဳိ႔ သငးတနး့မ္ာ့ အထူ့သ်ဖငးံ ကေလ့မ္ာ့အာ့ စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသဵု့်ပဳ်ခငး့မြ ကာကျယး်ခငး့ကို အဓိက 
ထာ့သညးံ သငးတနး့မ္ာ့ကို ကခ္ငး နယးေ်မအတျငး့ရြိ လူထုမ္ာ့ႏြငးံ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အာ့ ယခငးက ်မနးမာႏိုငးငဵ 
လူ႔အချငးံအေရ့ ပညာေပ့ ဌာန (HREIB) ်ဖစးသညးံ ညီမြ္်ခငး့ ်မနးမာ (Equality Myanmar) က ဿွွ၅ ခုႏြစးႏြငးံ ဿွွ၆ 
ခုြႏြစးမ္ာ့တျငး ႏြငးံ ICRC က ဿွှ၁ ခုႏြစးတျငး ပို႔ခ္ေပ့ခံဲသညး၈ ဿွှှ ခုႏြစး အပစးအခတးရပးစဲေရ့ 
ပ္ကး်ပာ့သျာ့ခ္ိနးမြစ၍ CTFMR၇ ILO၇ ႏြငးံ UNICEF အပါအွငး အခ္ဳိ႔ေသာ ကုလသမဂၢ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့သညး 
်မနးမာအစုိ့ရက ချငးံ်ပဳေသာ အခ္ိနးမ္ာ့တျငး ေကအိုငးအိုႏြငးံ ေကအိုငးေအတို ႔ႏြငးံ အကနး႔အသတး်ဖငးံ ထိေတျ႔ႏိုငးခဲံသညး၈ 
ဿွှ၁ ခုႏြစး ဇျနးလ UNICEF ႏြငးံ ထိေတျ႔ၿ႔ပီ့ေနာကးတျငး ေကအိုငးေအက ဗဟို စီမဵခနး႔ချမဲႈ ရဵု့၇ ႏြငးံ အေထျေထျ 
အုပးခ္ဳပးေရ့ ဌာနမ္ာ့သုိ႔ ေကအိုငးေအႏြငးံ ဆကးစပးေနေသာ ်ပညးသူ႔စစး (MHH) သငးတနး့ေက္ာငး့ကို အာလနး့ဘျမး 
ေဘားဒါေက္ာငး့မြ ေနရာေရႊ႔ေ်ပာငး့ရနး၇ ်ပညးသူ႔စစး (MHH) ရုဵ့ကို ေဘားဒါေက္ာငး့ႏြငးံ နီ့ကပးေနေသာ ေနရာမြ 
ေ်ပာငး့ေရႊ႔ရနး ႏြငးံ ယူနီေဖာငး့ွတးႏြငးံ လကးနကးကိုငးေဆာငးထာ့ေသာ စစးသာ့မ္ာ့ ေက္ာငး့ ၿခဵွငး့ 
အေဆာကးအဦမ္ာ့အတျငး့သို႔ ွငးေရာကး်ခငး့မ်ပဳရနး အမိနး႔တရပး ထုတး်ပနးခံဲသညး၈ 
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