မြန်ြာမြည်အရရှေ့ရ

ာင်ြှိိုင််းရှိ ြှိန််းကရ

်းြ ာ်းအခွင်အရရ်းနင် အကာအကွယ်ရြ်းြှုဆှိိုငရ
် ာ

စှိန်ရခေါ်ြှုြ ာ်း
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အ ောက်တုဘောလ ၁၁ ရက်အ ေ့
ယန က
ေ့ ျန ောက်န ော နိိုင်ငံတကောမိ ်း် ကန
ငယ်အလီးမျော်း
ချမ််းစွော အ
က်

င်ဆိိုင်အ

န ော အခက်အခဲမျော်းကိို မ်းနမောင််းထိို်းမြ

က် င်န ထိိုင်နိိုင်

မ််းမနိိုင်

မျော်းကဲ ိိုေ့ အ

်၊ အစော်းအစော

် နင် တ ော်းမျှတမှု
က် င်ငြ်း

ိ

ံိုန

ောက်

ိိုြါ

်၊ ြညော

် အခက်အခဲမျော်းစွော

ိြါ

ံိုခခံြုံ ည်ြတ်ဝ ််းကျင်တွင်ကက်းထွော်း

ည်။ ယန ေ့ နအောက်တိုဘ
ိ ော
က င်

်းမျော်းန ေ့တွင် မမ ်မောမြည်အန ှေ့နတောင်ြိုင
ိ ််း ိ

ည်။ ၎င််းတိေ့အ
ို တွက် ငငိမ််း

င်ယူခွင်

ိ

်၊ ကျ ််းမောန ်း

ည်။ ၎င််းတိေ့မ
ို ကန
ော

မ ျိုသမီး

်း ူငယ်

် အခက်အခဲမျော်းစော အ
ိ ြါ

၁၁ က်န တ
ေ့ ွင် က အရောက်အသော နိိုင်ငံတကော မိ ််းကန

ူူ့အခွင်အန ်းအဖွှေ့ဲ နင် က င်အမျိြုံ်း မ်းအစည််းအရံို်းတိေ့မ
ို မိ ််းကန

်းမျော်းန ေ့တွင်

်းမျော်း ောီး အကကြ်အ

တည််းထဲသုေ့ တွ ််းြိေ့အ
ို စ

ည် မမ ်မောမြည်အတွင််းမဖစ်နြေါ်န န ော အကကမ််းဖက်မှုမျော်းကိို ြ်တ ်န
ေ့ ိိုင်

အတွက် နိိုင်ငံတကောအ

ိိုင််းအဝိိုင််းအော်း

တိက
ို ်တွ ််း
မိန်းကလ

ိိုြါ

ိုြ်နဆောင်သင်သည်

်

ရောမျော်းကိို အနကောင်အထည်နဖော်

်

ည်။

်းမ ်းအလ ေါ်

ူ့အခွငအလ ်းခ ိ ်းလ

ကမှုမ ်း

၂၀၂၁ ခိုနစ် စစ်အောဏော ိမ်း် ငြ်းန ောက်ပုင်ီး စစ်အကောင်စ၏ ကကမ်ီးဖက်မမ
ှု ောီးနှင် ထုီးစစ်ဆင်မှုမ ောီး
အကကောင် ကရင်ပပည် ယ် တွင်ီး ထွက်နမြ်းတိမ််းန ောင်

ူ ၃၅၀၀၀၀ နကျော် ိ

ော

ည်။

မ ျိုီးသမီး

မ ောီးသည် အ ရပ်အရွှေ့အပပောင်ီးအ ထုင်ရမှုမ ောီးကု မတူကွဲပပောီးစော ရင်ဆုင်အ ရပပီး ထက်အပပီး တမ်ီးအရှောင်
အ ရသူထက်ဝက်သည် ကအလီးသူငယ်မ ောီးပဖစ်အ ပါသည်။ ထုကအလီးငယ်မ ောီး ထက်ဝက် သည်
မ ီး် ကအလီးမ ောီးပဖစ်ကကသည်။ ထက်အပပီးတမ်ီးအရှောင်အ ရသူမ ောီးသည် ထခုက်ဒဏ်ရော ရရှမှု၊ အပမပမျိုပ်
မင
ု ်ီးအပါက်ကွဲမှု၊ အလအကကောင်ီးတက
ု ်ခုက်မှုနင
ှ ် လက် က်ကကီး

နတရောယ်မ ောီးကု ရင်ဆုင်ကကရသည်။

ထက်အပပီးတမ်ီးအရှောင်အ ရခ ်တင်လည်ီး ဆင်ီးရွဲကကမ်ီးတမ်ီးမှုမ ောီး တင်ီး အ ထုင်ကကရပပီး စစ်အကောင်စ
စစ်သောီးမ ောီးနှင် ၎င်ီးတေ့၏
ု ပစ်ခတ်တက
ု ်ခုက်မမ
ှု ောီးကု အရှောင်ရှောီးရ ် မကကောခဏနှင်
တမ်ီး ကကရသည်။ ၎င်ီးတေ့ုသည် အသောက်အရသ ေ့်၊

လျှင် ပမ ်အရှောင်

စောီး စော၊ ပညောအရီး၊ အရဆုီးစ စ်နှင် မခင်နှင် က

အလီးက ်ီးမောအရီး ကွဲသအ
ုေ့ သော က ်ီးမောအရီးအစောင်အရှောက်မှု စသည်မ ောီးကု လက်လှမ်ီးမနုင်ပခင်ီး မရှကက
ပါ။1
စစ်အကောင်စ၏ ဖမ်ီးဆီးမှုနှင် ညင်ီးပ ်ီးနှပ်စက်မမ
ှု ောီးကု
ရောမ ောီး တင်ီး ရှအ အသီးအသော

မ ျိုီးသောီးမ ောီးမှ အရှောင်ရှောီးအ ခ ်တင် အက ီး

မ ျိုီးသမီးမ ောီးနှင် မ ်ီးကအလီးငယ်မ ောီးသည် စစ်အကောင်စ စစ်သောီး

မ ောီး၏ ပခမ်ီးအပခောက်မန
ှု ှင် တက
ု ်ခုက်မှု နတရောယ်မ ောီးကု ရင်ဆုင်ကကရသည်။ ကရင်လူူ့ ခင် အရီး
ဖ၏
ွဲ

စရင်ခံစောတစ်ခုထွဲတင် ဗံုီးအပါက်ကွဲမှုပဖစ်ပောီးပပီးအ ောက် သံသယရှသူ

မ ျိုီးသောီး၏

အကကောင်ီးကုသရှရ ် စစ်အကောင်စစစ်သောီးမ ောီးမှ ထု မ ျိုီးသောီး၏ ဇ ီးနှင် ကအလီးကု ညင်ီးပ ်ီးနှပ်စက်
ခွဲပါသည်။2 ပမ ်မောပပည် တင်ီး မ ်ီးကအလီးမ ောီး အပေါ်

ဓ္ဓမခုင်ီးအစမှု၊ လူသောီးဒုင်ီး

ပဖစ် သံုီးပပျိုမှု၊

အလအကကောင်ီးတက
ု ်ခုက်မှုနှင် လက် က်ကကီးပစ်ခတ်မှု၊ လူကု ်ကူီးမှု၊နှင် လင်ပုင်ီးဆုင်ရော
စသည် လူူ့ ခင် အရီးခ ျိုီးအဖောက်မှု
တင်ီးတင် မ ီး် ကအလီးငယ်မ ောီး၏

မ ောီးကု စစ်အကောင်စမှ ခ ျိုီးအဖောက်အ ပါသည်။ ကရင်ပပည် ယ်
ခင် အရီးမ ောီးသည် အ စ
ေ့ ဉ်နှင် မျှ ခ ျိုီးအဖောက်ခံအ ရပါသည်။

အကာအကွယ်ရရှိြှုဆှိိုင်ရာ စှိန်ရခေါ်ြှုြ ာ်းနင်
လ ်ခွဲသည်စစ် ုပခ
် ျိုပ်မှုမ ောီး အ ောက်တင်
သောီးမ ောီးသည်
က ငမ
် ှုမ ောီးကု

ရာ်းြျှ

ြှု

ထူီးသပဖင် အပေါ်တောထမ်ီးခုင်ီးမှုမ ောီးနှင်ဆက်စပ်ပပီး စစ်

မ ျိုီးသမီးမ ောီးနှင် မ ီး် ကအလီးမ ောီး အပေါ် လင် ကကမ်ီးဖက်မှုမ ောီး၊

ုပစ
် ုလုက် မုဒ ်ီး

က ယ်က ယ်ပပ ်ပေ့ ပ ်က
ေ့
ီးလ ်ခွဲကကသည်။ ထုက ီးလ ်သူစစ်အခါင်ီးအဆောင်မ ောီးနှင် စစ်

သောီးမ ောီးသည် ၎င်ီးတေ့ုက ီးလ ်ခွဲအသောပပစ်မှုမ ောီး တက် ပပစ်ဒဏ်ကင်ီးလတ်ခင်
သည်။ ပမ ်မောပပည်၏
အပခပပျို

ကကမ်ီးဖက်မှု

ပပည် ဝ ရရှခွဲကက

ရပ်သောီးတရောီးအရီးစ စ်မှ စစ်တပ် အပေါ် လမ်ီးမုီးနုင်မှုမရှပခင်ီးသည် က ောီး၊မ

ကကမ်ီးဖက်မှုမ ောီးကု ကောကယ်တောီးဆီးရ ်

ဓ္ကစ ်အခေါ်မှုတစ်ခုပဖစ်cခွဲသည်။ ၂၀၂၁ခုနှစ်

စစ် ောဏောသမ်ီးမှုပဖစ်စဉ် ပပီးအ ောက်ပုင်ီးတင် ကရင်ပပည် ယ် တင်ီးရှရောသောီးမ ောီးသည် စစ်အကောင်စ
စစ်သောီးမ ောီး ရော တင်ီး သုေ့မဟုတ် ရော

ီးတင်စခ ်ီးခ အသော ခါ

မ ျိုီးသမီးငယ်မ ောီးကု ပု ီး် ခုသည်

အ ရောမ ောီးသပ
ုေ့ ေ့ု အဆောင်ကကအကကောင်ီးတင်ပပခွဲကကပါသည်။
စစ်အကောင်စစစ်သောီးမ ောီးက ီးလ ်အသော လင်ပင
ု ်ီးဆုင်ရောနှင်ဆက်စပ်သည် ပပစ်မှုမ ောီးသည် ပပစ်ဒဏ်
ကင်ီးလတ်ခင်

အလ ထ ရှအ အသောအကကောင် က ီးလ ်ခံရသူမ ောီး အ ပဖင် တုင်ကကောီးပခင်ီးမပပျိုကကပါ။

စစ် ောဏောသမ်ီးကတည်ီးက ကရင်အဒသ တင်ီး တုင်ကကောီးခွဲကကအသော က ောီး၊မ

အပခပပျိုလင် ကကမ်ီး

ဖက်မှုမ ောီးသည် လူမှု သုင်ီး ဝုင်ီး တင်ီးနှင် မသောီးစုဝင်မ ောီး က ီးလ ်အသော ပပစ်မှုမ ောီးသော ပဖစ်ကက
1

ပငင်ီးပပယ်ခံပပပည်သူမ ောီး၏ ဘဝမ ောီး ပမ ်မောပပည် အရှွှေ့အတောင်ပုင်ီးရှ အဒသခံလူမှု သုက် ဝ ်ီးမ ောီးရင်ဆုင်ရအသော
ကောကယ်အပီးမှုဆုင်ရောစ ်အခေါ်မှုမ ောီးနှင် လူသောီးခ င်ီးစော ောအထောက်ထောီးမှုဆုင်ရော ကကပ် တည်ီးမ ောီး, ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊

ဇ ်လ။
2

ပမ ်မောပပည် အရှွှေ့အတောင်ပုင်ီး အဒသတင်ီး စရင်ခံစော - လက် က်ကုင်ပဋပကခ၊ အလအကကောင်ီးနှင်အပမပပင်တက
ု ် ခုက်မှုမ ောီး၊

က ယ်ပပ စ
်ေ့ ောပဖစ်ပောီးအသောလူူ့ ခင် အရီးခ ျိုီးအဖောက်မှုမ ောီး ပုမုဆုီးရောီးလောပခင်ီး၊ (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလုင်လမှ
ဒဇင်ဘောလ ထ), ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ။

သည်။ အဒသတင်ီးရှအ အသော တရောီးအရီးစ စ်မ ောီးသည်

ရင်ီး ပမစ်နှင် လံုခခံျိုအရီး

ောီး ည်ီးအသော်

လည်ီး ထုပပစ်မှုမ ောီးကု ကုင်တယ်အပဖရှင်ီးအပီးအ ကကရသည်။ ယခုပဖစ်ပောီးအ အသော ပဋပကခမ ောီးသည်
ဥပအဒပပျိုအရီးနှင် တရောီးမျှတမှုယနတရောီးမ ောီးကု အနှောင်အနှီးအစပါသည်။ လူမှု သုက် ဝ ်ီးမှ လင်
ကကမ်ီးဖက်မှု က ီးလ ်ခံရသူမ ောီး ောီး

ပပစ်တင်အဝဖ ်မှုပပျိုပခင်ီးသည်လည်ီး လင် ကကမ်ီးဖက်မန
ှု ှင်

ပတ်သက်သည် တင
ု ်ကကောီးမှု၊ တရောီးမျှတမှုဆုင်ရော ရှောအဖအရီးလုပ်င ်ီးစဉ်မ ောီးနှင် က ီးလ ်ခံရသူမ ောီး၏
ကုယစ
် တ်က ်ီးမောအရီး နှင်လံုခခံျိုအရီးမ ောီးကု ထခုက်အစပါသည်။ လင် ကကမ်ီးဖက်မှု က ီးလ ်ခံရသည်
မ ီး် ကအလီးငယ်မ ောီးသည် ယခုလက်ရှ ခ ်တင် တရောီးမျှတမှုရရှရ ် အမျှော်လင်ခ က်
အသောအကကောင် ဤအ ေ့သည်ကျွန်ုပ်တုေ့ တက် လင်ပုင်ီးဆုင်ရော

ည်ီးအ အသီး

ကကမ်ီး ဖက်မှု တက် တရောီးမျှတမှု

ရရှနုငသ
် ည်အ တ
ေ့ စ်အ ေ့မဟုတ်အသီးပါ။
ိုြ်ရဆာင်ရန်ဖှိ

်ရခေါ်မခင််း

ပမ ်မောပပည်၏လက်ရှ အပခ အ တင် ပမ ်မောပပည် အရှွှေ့အတောင်ပုင်ီးရှ မ ်ီးကအလီးငယ်မ ောီးသည်
ကကမ်ီးဖက်မန
ှု ှင် မလံုခခံျိုမှုမ ောီးကုပု၍ ရင်ဆုင်လောရပါသည်။ ကရင် မ ျိုီးသမီး စည်ီး ရံုီးနှင် ကရင်လူူ့
ခင် အရီး ဖွှေ့ွဲ တမ
ုေ့ ှ နုင်ငံတကော သုင်ီး ဝုင်ီးကုအ ောက်ပါ တင
ု ်ီးတက
ု ်တ ်ီးလုပါသည်။
•

မ ီး် ကအလီးမ ောီးကု သတ်ပဖတ်ပခင်ီးမ ောီး၊ ထခုက်ဒဏ်ရောရအစပခင်ီးမ ောီးနှင် မ ီး် ကအလီးမ ောီး
အပေါ် က ီးလ ်သည် ကကမ်ီးဖက်မှုမ ောီး ရပ်တ ေ့်သောီးအစရ ် စစ်အကောင်စ အပေါ် ဖ ောီးမ ောီး
အပီးရ ်။

•

စစ်အကောင်စ ောီး စစ်လက် က်၊ လက် က်ခွဲယမ်ီးမ ောီး၊ အလယဉ်မ ောီးနှင် အလယဉ်ဆမ ောီး
အရောင်ီးခ ပခင်ီးမ ောီးကု

ရပ်တ ေ့်ပပီး

စစ်အကောင်စ ောီး

လက် က်အရောင်ီးခ ရောတင်ပါဝင်သည်

ကုမဏ
ပ မ ောီးနှင် လူပုဂ္ျိုလ်မ ောီးကု စီးပောီးအရီးပတ်ဆုေ့မှုမ ောီး ပပျိုလုပ်ရ ်။
•

လင် ကကမ်ီးဖက်မှု ပါ ဝင်

မ ျိုီးသမီးမ ောီးနှင် မ ်ီးကအလီးငယ်မ ောီး အပေါ်က ီးလ ်သည်

ကကမ်ီးဖက်မမ
ှု ောီးကု ပဖစ်နုင်လျှင် ပတ်ဆုေ့ အရီးယူမှု တက် သတ်မှတခ
် က်တစ်ခု ပဖစ်
ထောီးရှပပီး အ ောက်ထပ်ပပျိုလုပ်မည် ပတ်ဆုေ့ အရီးယူမှုမ ောီးတင်ထည်သင်ီးသောီးရ ်။
•

က ောီး၊မ

အပခပပျိုလ င် ကကမ်ီးဖက်မက
ှု
ီးလ ်ခံရသူမ ောီး ောီး

ကော ကယ်အပီး နုင်ရ ်

တက် အငအကကီးအထောက်ပံမှုမ ောီးထောီးရှပပီး အပမပပင်တင်လှုပ်ရောှ ီးလုပ်ကုင်အ အသော

ရပ်ဖက်နှင်

လူထု အပခပပျို ဖွှေ့ွဲ စည်ီးမ ောီးသုေ့ အထောက်ပမှု
ံ မ ောီး ောီးတက
ု ်ရုက်အပီးသောီးရ ်။ သမ
ုေ့ ှသောလျှင်
၎င်ီးတေ့မ
ု ှ ကအလီးသူငယ်မ ောီး တက်

ကော ကယ်အပီးအရီး ဝ ်အဆောင်မှု ပါ ဝင် အထောက်

ပံမှု စ စဉ်မ ောီးနှင် ဝ ်အဆောင်မမ
ှု ောီးကု ခ ွဲွှေ့ထင်လုပ်အဆောင် နုင်မည်။

• ဝ ်အဆောင်မမ
ှု ောီးအပီးအဆောင်ရောတင် အဒသခံမ ောီးနှင်ပံုမှ ်ထအတွှေ့မရ
ှု ှပပီး ၎င်ီးတေ့၏
ု ယံုကကည်မှုကု
ရရှထောီးအသော စမ်ီးရည်နှင်က ်ယက်ရှပပီးသောီး အဒသခံ CSO/CBO မ ောီးနှင် ဝ ်အဆောင်မအ
ှု ပီး

သည် တင
ု ်ီးရင်ီးသောီး ဖွှေ့ွဲ စည်ီးမ ောီးကု ဦီးစောီးအပီးရ ်နှင် ထု စု ဖွှေ့ွဲ မ ောီး၏ ဝ ်အဆောင်မအ
ှု ပီး
သည် ည်ီးလမ်ီးမ ောီးကု

• စစ်အကောင်စကု

ောီးပဖည်လုပ်အဆောင်အပီးရ ်။

သ မှတ်ပပျိုအစမည် ရောမ ောီးကု မပပျိုလုပ်ရ ်။ စစ်အကောင်စနှင်ပူီးအပါင်ီးပပီး

မညသ
် ည်ဖံွှေ့ပဖျိုီးအရီးနှင် လူသောီးခ င်ီးစော ောအထောက်ထောီးမှုလုပ်င ်ီးမ ောီးကု မပပျိုလုပ်ရ။

• ကအလီးသူငယ်မ ောီး အပေါ် ညင်ီးပ ်ီးနှပ်စက်မှုမ ောီးနှင် က ောီး၊မ အပခပပျို လင် ကကမ်ီးဖက်မှုမ ောီး
ောီး ခင်ပပျိုခွဲပပီး စ စ်တက က ီးလ ်ခွဲအသော စစ်အခါင်ီးအဆောင်မ ောီးကု နုင်ငံတကော ခံုရံုီးမ ောီးတင်
အရီးယူလုပ်အဆောင်မမ
ှု ောီး ခ က်ခ င်ီးလုပ်အဆောင်ရ ်။

