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ကရင်နီလူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့ (KnHRG) နှင့် 
လူ့အခွင့်အရရးမှတ်တမ်းကွန်ရက်
(မမန်မာနိုင်ငံ) (ND-Burma) တို့ ပူးရပါင်း
 မပုစုထားသည့် အစီရင်ခံစာ အကျဉ်းသည်
 အာဏာသိမ်း စစ်အာဏာရှင်တပ်များ မှ
 ကရင်နီမပည်နယ် (ကယား) တွင် ကျူးလွန်
သည့် လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှုများအား 
တင်မပထားမခင်း မဖစ်သည်။

Cover photo: Scorched vehicles after the Myanmar junta rounded up 
villagers and set the bodies on fire. 
(KNDF via AP)(Uncredited / Associated Press)
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မမန်မာစစ်တပ်သည် အနှစ် ၇၀ ရကျာ်ကကာ မပည်တွင်းစစ်တ
ရလှောက် ရက်ရက်စက်စက် အကကမ်းဖက် နှိပ်ကွပ်ဖဖိုခွင်းတတ်
သည့် အစဉ်အလာရှိသည်။ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း၊ အရပ်ဖက်
အဖွဲ့အစည်းများ တိုင်းရင်းသားရတာ်လှန်ရရးအဖွဲ့အစည်းများ
နှင့် ကာလကကာရှည်စွာ ရွွးရနွးညှိနှိုင်းရနရသာ်လည်း စစ်တပ်
၏ လွဲမှားစွာ တည်ရွာက်ထားသည့် အရတွးအမမင်မှ ရကျာ်
လွန်ဖပီး ရွွးရနွးဖက်များ၏ အသံကို နားရထာင် ရလ့မရှိရပ။
စစ်အာဏာရှင်တို့သည် အရပ်သားမပည်သူများအရပါ် ရက်စက်
 ကကမ်းကကုတ်စွာ ကျူးလွန်ရနကကဖပီး နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုကို 
မရပ်မနား ချ ိုးရဖာက်ရနကကသည်။

လွန်ခဲ့သည့် တနှစ်ခန့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်ရန့တွင်
မမန်မာစစ်တပ်သည် တိုရတာင်းစွာ ရှင်သန်ခဲ့သည့် ဒီမိုကရရစီ
ကာလကို ဖဖိုချပစ်ခဲ့သည်။ စစ်တပ်သည် ဒီမိုကရရစီနည်းကျ
ရရေးချယ်ခံရသည့် ရခါင်းရွာင်များကို ဖမ်းွီးဖပီး သက်ရသမ
မပနိုင်သည့် “ရရေးရကာက်ပွဲ မသမာမှုရှိသည်”ဟု ွိုကာအာဏာ 
သိမ်းခဲ့သည်။  အရကကာင်းမပချက်မှာ မခိုင်လုံဘဲ စစ်တပ်အရနမဖင့်
အာဏာငန်းငန်းတက်ဖပီး လူထုရရေးချယ် တင်ရမမှာက်ထားသည့်
ကိုယ်စားလှယ်များထံမှ အတင်းအဓမ္မ လုယူခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။
အာဏာသိမ်းဖပီးသည့်ရနာက် စစ်အာဏာရှင်တပ်သည် မွိုင်း
မတွပင် လက်နက်တစုံတရာမရှိသည့် အမပစ်မဲ့ အရပ်သားမပည်
သူများအား အကကမ်းဖက် တိုက်ခိုက်၍ လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်
မှုများကို စနစ်တကျ ကျူးလွန်ခဲ့သည်။ 

အာဏာသိမ်းဖပီးချနိ်မှစဖပီး မရရတွက်နိုင်သည့် ွန့်ကျင်ွန္ဒ
မပသူများ ဖဖိုခွဲခံရမခင်း၊ အရပ်သား မပည်သူများ ရနအိမ်ရပါ်တွင်
အသတ်ခံရမခင်းနှင့် ခုခံတိုက်ပွဲဝင်သူများအား လိုက်လံ နှိမ်နင်းခဲ့
သည်။ စီးပွားရရးတည်ဖငိမ်မှုမှာ ရစာက်ထိုးကျသွားသည့်အတွက်
သန်းရပါင်းများစွာရသာ မပည်သူလူထုကို ွင်းရဲတွင်းနစ်ရစ 
သည်။ တရားဥပရဒစိုးမိုးမှုနင့် အရမခခံလွတ်လပ်ခွင့်များမှာွိတ်
သုန်းသွားသည်။ 

ကရင်နီ (ကယား) မပည်နယ်သည် မမန်မာနိုင်ငံရှိ မပည်နယ်တခုမဖစ်
ဖပီး စစ်ွင်ရရး တိုးမမှင့်တိုက်ခိုက်မခင်း ခံရနရသည်။ ယခုပူးတွဲ
အစီရင်ခံစာအကျဉ်းကို ကရင်နီလူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့(KnHRG)နှင့်
လူ့အခွင့်အရရးမှတ် တမ်းကွန်ရက်  (မမန်မာနိုင်ငံ)တို့မှ  အမည်
မရဖာ်လိုသည့်  ရဒသခံအမျ ိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း တဖွဲ့၏ သတင်း 
အချက်အလက်များမဖင့် ရပါင်းစပ်၍ ကရင်နီ (ကယား) မပည်နယ်
၏ အရမခအရန ကို သုံးသပ်တင်မပထားမခင်းမဖစ်သည်။ ၂၀၂၁ ခု
နှစ်မှ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အထိ အမဖစ်အပျက် အနှစ်ချုပ် များကို
စစ်အာဏာရှင်တပ်များ၏ တိုက်ခိုက်မခင်းကိုခံရသူများနှင့် ND-
Burma မှ ရတွ့ွုံရမးမမန်းထားသည့် အချက်အလက်များနှင့်
ရပါင်းစပ်ထားပါသည်။
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ကရင်နီ (ကယား)မပည်နယ်တွင် အာဏာသိမ်း စစ်အာဏာရှင်
တပ်များမှ ကျူးလွန်သည့် စစ်ရာဇဝတ်မှု နှင့် လူသားမျ ိုးနွယ်
အရပါ်ွန့်ကျင်သည့်မပစ်မှုများကို အင်တာနက်စာမျက်နှာများ၊
သတင်း ဌာနများမှ သတင်းအချက်အလက်များအး သုရတသန
မပုမခင်း၊ လူရတွ့ရမးမမန်းမခင်းနှင့် ကရင်နီလူ့အခွင့်အ ရရးအဖွဲ့
(KnHRG) အပါအဝင် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ အချက်အ 
လက်များကို အသုံးမပုထားပါ သည်။ 

သတင်းအချက်အလက်ရကာက်ယူစုရွာင်းသည့် အဖွဲ့အစည်း
များနှင့် လူရတွ့ရမးမမန်းခံရသူများက ၎င်းတို့၏ သတင်းအချက် 
အလက်များနှင့် အရတွ့အကကုံများကို ယခုအစီရင်ခံစာတွင်ထည့် 
သွင်းအသုံးမပုရန်  သရဘာတူကကပါသည်။  လုံခခုံရရး အရမခအရန
ရကကာင့် လူတဦးချင်းစီ၏ အမည်နှင့် အမှတ်သားများအား လွှဲ 
ရမပာင်း အသုံးမပုထားပါသည်။

စစ်အာဏာသိမ်းချနိ်မှစဖပီး လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှုများအား
မှတ်တမ်းတင်ရန် အခက်အခဲ စိန်ရခါ်မှုများ ပိုများလာသည်။ 
အာဏာသိမ်း   စစ်အာဏာရှင်တို့သည်   ၎င်းတို့အား    ွန့်ကျင်
သူများအား ဟန့်တားရန် စစ်ရွးရရးဂိတ်များကုိ နိုင်ငံအနှံ့
တိုးချဲ့ချထားဖပီး ရကျးလက်နှင့် ဖမို့နယ်များတွင် ခရီးသွားလာ
သူများအား စစ်ရွးရမးမမန်း၍ အကကမ်းဖက်ကကသည်။ ထိုသို့
စစ်ရွးကကရာတွင် မိုဘိုင်းဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာနှင့် ၎င်းတို့အားဖခိမ်း
 ရမခာက်နိုင်သည်ဟု   ယူွသည့်  ပစ္စည်းများအား  သိမ်းယူကက
သည်။ ထို့ရကကာင့် ယခုအစီရင်ခံစာရရးသားသည့်အချနိ်တွင် ရရှိ
သည့် သတင်း အချက်အလက်များအရပါ် အရမခခံ၍ အနီးစပ်
ွုံးခန့်မှန်းတင်မပထားမခင်းမဖစ်သည်။ စစ်ရဘးဒုက္ခသည်များနှင့်
တိုက်ပွဲအရရအတွက်မှာလည်း ရသွုံး၊ ဒဏ်ရာရသူနှင့် ရပျာက် 
ွုံးသူများ သကဲ့သို့ပင် များမပားလာရနသည်။ 

အခက်အခဲ စိန်ရခါ်မှုများကကားမှ သက်ရသအရထာက်အထားနှင့်
ထွက်ွိုချက်များ စုရွာင်းဖပီး အွိုပါ သက်ရသအရထာက် အ
ထား ထွက်ွိုချက်များကို နစ်နာသူများနှင့် ၎င်းတို့၏မိသားစုဝင်
များ တရားမှေတ မှု ရရှိရစရရးအတွက် ရွာင်ကကဉ်းရပးနိုင်မည့်
နိုင်ငံတကာ တရားစီရင်ရရးယန္တရားများအတွက် ရပးရဝမှုသည်
အန္တရာယ်အလွန်ကကီးရကကာင်း ND-Burma မှ အသိအမှတ်မပု
ပါသည်။ 

Photo (left): More than 100,000 people have been displaced in 
Karreni state amid fighting in the aftermath of the military 
coup on February 1 [Al Jazeera: File: AP]

Photo (right): KSCC Asks UN Agencies For Relief For IDPs in 
Karenni State via Burma News International
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၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ဖငိမ်းချမ်းရရးနှင့် ရတွ့ွုံညှိနှိုင်းရွွးရနွးရန် ကကိုးပမ်းမှုများမှာ မမန်မာစစ်တပ်ရကကာင့်
အချည်းနှီးမဖစ်သွားသည်။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ရတာ်လှန်ရရးအဖွဲ့ (EROs) အများစုသည် စစ်အာ 
ဏာသိမ်းမှုကို လက်မခံဘဲ အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည့် မပည်သူ့ကာကွယ်ရရးတပ်ဖွဲ့များ (PDFs) များနှင့် လက် 
တွဲ၍ စစ်အာဏာရှင်များအား  တိုက်ခိုက်ရနသည့်အတွက်  တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်  ရတာ်လှန်ရရးအဖွဲ့
များ (EROs) နှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရရး ရွွးရနွးညှိနှိုင်းမှုမှာ အလျင်အမမန်ပင် ရမှးမှိန်သွားသည်။ EROs 
အဖွဲ့အစည်းအချ ို ့သည် အမျ ိုးသားညီညွတ်ရရးအစိုးရ (NUG) အား ရထာက်ခံရကကာင်း မပသကကသည်။ NUG 
အစိုးရကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧဖပီလ ၁၆ ရက်ရန့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ဖပီး စစ်အာဏာရှင်အား ပိုမိုွန့်ကျင်ရန် အတွက်
မဖစ်သည်။ စစ်အာဏာရှင်တို့မှ နိုင်ငံအဝှန်း ွက်လက်ကျူးလွန်ရနသည့် အကကမ်းဖက်မှုများ ရပ်တန့်ရန်နှင့်
မပည်သူများအား ရက်ရက်စက်စက် အစုအခပုံလိုက် သတ်မဖတ်ရနမခင်း အပါအဝင် လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်
မှုများကို ကုလသမဂ္ဂမှ လွတ်လပ်သည့် စုံစမ်းစစ်ရွးသူများရစလွှတ်ဖပီး ကျူးလွန်သည့် စစ်အာဏာရှင်များ
အား နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး (ICC) သို့ လွှဲရမပာင်းရပးရန် NUG က ရတာင်းွိုထားသည၁်။ 

နှစ်ကုန်ကာနီးသို့ ရရာက်လာချနိ်တွင် EROs များအပါအဝင် ဒီမိုကရရစီလိုလားသူ အင်အားစုများ အရပါ် စစ်
အာဏာရှင်တို့မှ မပင်းမပင်းထန်ထန် တိုးမမှင့်တိုက်ခိုက်လာသည်။ အာဏာသိမ်းဖပီးရနာက်ပိုင်း ရပါ်ရပါက်လာ
သည့် အင်အားစုများအား အာဏာရှင်တို့မှ အကကမ်းဖက်ရမဖရှင်းနည်းမဖင့် စစ်အင်အားသုံး ရမဖရှင်းရနသမဖင့်
ယခင်က တိုက်ပွဲများ မရှိခဲ့သည့် မပည်နယ်နှင့် တိုင်းရဒသကကီးတချ ို ့ရှိ ဖမို့နယ်များတွင် တိုက်ပွဲများ မဖစ်ပွား
ရနသည်။ 

ချင်း၊ ကရင်၊ ကရင်နီမပည်နယ်များနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းတို့မှာ အာဏာရှင်တပ်များ၏ ရမမမပင်၊ ရဝဟင်တို့မှ 
ပစ်မှတ်ထား၍  ပုံမှန်တိုက်ခိုက်ခံရနရသည်။   မမန်မာနိုင်ငံသို့  လက်နက်တင်ပို့မှု  ရပ်ွိုင်းရရးအတွက် ကုလ 
သမဂ္ဂအရထွရထွညီလာခံတွင်  နိုင်ငံရပါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံမှ ရထာက်ခံဖပီးရနာက် ကုလသမဂ္ဂက မမန်မာသို့ လက် 
နက်တင်ပို့မခင်းအား  အမမန်ွုံးရပ်တန့်ရန်    ရတာင်းွိုခဲ့သည်၂။  တရုတ်နှင့်  ရုရှားမှာ  ကကားရနမဲရပးသည့် 
၃၆ နိုင်ငံတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။  စစ်အာဏာရှင်တို့၏  လုပ်ရပ်အား   ရှုံ့ချရကကာင်း  ထုတ်မပန်ရကကမငာချက်များက 
ရမမမပင်တွင်  မဖစ်ပွားရနသည့် အကကမ်းဖက်မှုများကို အသိအမှတ်မပု လက်ခံမခင်းမဖစ်ဖပီး အရမခအရနအရပ်ရပ်
က စစ်အာဏာရှင်တို့အား ၎င်းတို့ကျူးလွန်သည့် ရာဇဝတ်မှုများအတွက် တာဝန်ခံလာရစရန် မပင်းထန်သည့် 
အရရးယူမှုမပုရန် ရတာင်းွိုရနသည်။ 

အွက်မမပတ်တိုက်ခိုက်ရနသည့်အတွက် အရပ်သားမပည်သူများမှာ နီးစပ်ရာ ဖမို့နယ်များ၊ ထိုင်းနှင့်အိန္ဒိယနပ်
စပ်များသို့ မမဖစ်မရန ထွက်ရမပးရရှေ့ရမပာင်းကကရသည်။ ဒုက္ခသည် အရရးသည် စစ်အာဏာရှင်တို့ ဖန်တီးခဲ့ဖပီး 
၎င်းတို့ တာဝန်ယူရမည့် မပဿနာ အကကပ်အတည်း အရမမာက်အများထဲမှ တခုမဖစ်သည်။ ဒီမိုကရရစီနည်းကျ
ရရေးရကာက်ခံရသည့်  အစိုးရတရပ်မပုတ်ကကသွားဖပီး ၆ ပတ်အကကာတွင် အရပ်သားမပည်သူများ အိမ်နီးချင်း
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ရမပးကကရသည၃်။ သို့ရသာ်လည်း ၎င်းတို့အား ထိုင်းအာဏာပိုင်တို့က မမန်မာနိုင်ငံဘက် 
မပန်ရမာင်းထုတ်ကကသမဖင့် လုံခခုံရရး အာမခံချက်မရှိသည့်အ တွက် “ရနရပ်ရင်းမပန်ပို့ရာတွင် ဖမ်းွီးနှိပ်စက်
ခံရနိုင်သည့် ဒုက္ခသည်များအား မပန်မပို့ရွိုသည့် (Non-Refoulement)” အရမခခံမူအား လိုက်နာရန် ထိုင်း
အစိုးရအား လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့များက ရတာင်းွိုကကသည၄်။ 

စစ်အာဏာရှင်တို့၏ တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရန်အတွက် ရဒသွိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းမဖစ်သည့် အရရှ့ရတာင်အာရှ
နိုင်ငံများအသင်း (ASEAN) ၏ ရွာင်ရေက်ချက်မှာလည်း အလုပ်မမဖစ်ရပ။ စစ်အာဏာရှင်တို့မှ အရပ်သား
မပည်သူများအား တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရန်အတွက် ASEAN မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧဖပီလ ၂၄ ရက်တွင် “ဘုံသရဘာတူ
ညီချက် ၅ ချက်” ချမှတ်ခဲ့သည်၅။ စစ်အာဏာရှင်တို့အရနမဖင့် ွုံးမဖတ်ချက်ကို မလိုက်နာမခင်းမှာ အံ့ကသစရာ
မဟုတ်ဘဲ စစ်အာဏာရှင်တို့မှ မပည်သူတို့၏ အသက်ကို တန်ဖိုးမထားမှုအရပါ် ွန့်ကျင်သည့် အရနမဖင့်
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Photo: An internally displaced person (IDP) is seen at Demoso Township on December 20 
(Myanmar Now)
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၎င်းတို့နှင့် ခပ်စိမ်းစိမ်းရနသည့် စကကာပူ၊ မရလးရှားနှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့ ကိုလည်း စစ်အာဏာရှင်တို့မှ 
အရလးထား ဂရုစိုက်မှုမမပရပ။ 

မမန်မာနိုင်ငံသည် မချမိွန့်ခံစားရနရသည့် အရမခအရနရအာက်တွင် မပည်သူတို့၏ ဘဝမှာ ွက်လက်
အကကမ်းဖက်ခံရနရဖပီး အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်းလုပ်ငန်းများမှာလည်း ဖခိမ်းရမခာက်ခံရနရသည်။ မမန်မာနိုင်ငံ
တွင် မပည်တွင်း စစ်ရမပးဒုက္ခသည် ၅၉၃,၀၀၀ ရှိဖပီး လူဦးရရ ၃၀၀,၀၀၀ မှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်
စစ်အာဏာသိမ်းချနိ်မှစ၍ ရရှေ့ရမပာင်း ထွက်ရမပးရနရမခင်းမဖစ်သည၆်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အကုန်နှင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်
အစတွင် တိုက်ပွဲများမပင်းထန်စွာ မဖစ်ပွားသမဖင့် စစ်ရမပးဒုက္ခသည်များ မမန်မာနိုင်ငံ အရရှ့ရတာင်ပိုင်းနှင့် 
အရနာက်ရမမာက်ပိုင်းတွင် ပိုမိုများမပားလာသည်။ စစ်အာဏာရှင်တို့မှ မပည်သူတို့၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်
များကို ရနှာင့်ယှက်ဖျက်ွီးရနမှု အမမန်ွုံးရပ်တန့်ရန် အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ထပ်
ကာ ထပ်ကာ ရတာင်းွိုရနရသာ်လည်း ရက်စက်ကကမ်းကကုတ်မှု များ ရပ်ွိုင်းသွားမခင်းမရှိရပ။ 

၂၀၂၁ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါရီလမှစဖပီး အကကမ်းဖက် စစ်အာဏာရှင်တို့မှ ကရင်နီ (ကယား) မပည်နယ်တွင် ကျူးလွန်
သည့် လူ့အခွင့်အရရး အရမခအရနမှာ တမခားမပည်နယ်နှင့် တိုင်းရဒသကကီးများနည်းတူ ပိုမိုွိုးရေားလာသည်။ 
လက်နက်ကကီးများမဖင့်  ပစ်ခတ်ရနမခင်းရကကာင့် အရပ်သားများ၏ လုံခခုံရရးမှာ ွိုးွိုးရေားရေား  ထိခိုက်ရနဖပီး
မပည်နယ်အတွင်း မဖငိမ်မသက်မဖစ်ပို၍ မဖစ်ရစသည်။ စစ်သားများမှာ တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမှုကို ရခါင်းရရှာင်
ရနစဉ်တွင် ရဒသခံမပည်သူများမှာ ရက်ရက်စက်စက် ပစ်မှတ်ထားခံရနရသကဲ့သို့ မပစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်
ဓရလ့ရကကာင့် တရားမှေတမှု အလားအလာရမှော် လင့်ချက်ကို ထိခိုက်ရစသည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ွိုင်မှုများ ဖျက်ွီးခံရမခင်း၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရမခင်း၊ လက်နက်ကကီး လက်နက်ငယ်များမဖင့်
စိတ်ထင်တိုင်း ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်မခင်း၊ အတင်းအကကပ် ရရှေ့ရမပာင်းခံရမခင်းနှင့် အတင်းအကကပ် ဖမ်းွီးမှုများ 
သည် စစ်အာဏာရှင်များ  ဖိနှိပ်ရာတွင် အသုံးမပုရနသည့်  နည်းလမ်းများမဖစ်သည်။ ရွးရုံ၊  စာသင်ရကျာင်း
နှင့် ဘာသာရရးအရွာက်အဦးများမှာလည်း ရလရကကာင်းတိုက်ခိုက်မှုရကကာင့် ပျက်စီးွုံးရှုံးရသည်။ မပည် 
တွင်းစစ်အတွင်း  အရပ်သားအရွာက်အဦးနှင့် စစ်ရရးပစ်မှတ်မဟုတ်သည့် အရွာက်အဦးများအား ရလ 
ရကကာင်းမှတိုက်ခိုက်မှုသည်  နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာသည့်ဥပရဒကို ချ ိုးရဖာက်မခင်းမဖစ်သည်။ စစ်အာ 
ဏာရှင်တို့အား ရလယဥ်ွီများ ပံ့ပိုးကူညီသည့် တရုတ်၊ ရုရှား စသည့်နိုင်ငံများသည်လည်း ရာဇဝတ်မှုတွင် 
ပါဝင်ကျူးလွန် ရနမခင်းပင်မဖစ်သည်။ 

စစ်အာဏာရှင်တို့ကျူးလွန်သည့် လူသားမျ ိုးနွယ်အရပါ်ွန့်ကျင်သည့် မပစ်မှုများအတွက် သက်ရသ
အရထာက်အထားများ မှတ်တမ်းတင်ထားရသာ်လည်း ယခုအချနိ်ထိ တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမခင်း မရှိရသး
ရပ၇။ မမန်မာနိုင်ငံွိုင်ရာ လွတ်လပ်ရသာ စုံစမ်းစစ်ရွးမှု ယန္တရား (IIMM) တခုတည်းတွင်ပင် တိုင်ကကားမှု
ရပါင်း ၂၀၀,၀၀၀ ရကျာ်ရှိဖပီး ရဖရဖာ်ဝါရီ ၁ရက် အာဏာသိမ်းချနိ်မှစဖပီး စစ်အာဏာရှင်တို့ ကျူးလွန်သည့်
အကကမ်းဖက်မှုများနှင့် ပတ်သက်သည့်  သက်ရသအရထာက်အထား ၁.၅ သန်းရကျာ် ရှိရနသည်၈။  စစ်အာ 
ဏာရှင်တပ်များ၏  ကျူးလွန်မခင်းခံရသည့် အမပစ်မဲ့မပည်သူများတွင် အမျ ိုးသမီး၊  ကရလးနှင့်  သက်ကကီးရေယ်
အိုများ ပါဝင်သည်။ စစ်သားများသည် အသက်အရေယ်၊ ကျားမ၊ လူမျ ိုး၊  ဘာသာ၊ ွ င်းရဲ ချမ်းသာမရရေး ၎င်းတို့
အား ွန့်ကျင်သူမှန်သမှေ အကကမ်းဖက် နှိပ်ကွပ်ကကသည်။ 
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By July 2021, over 700 refugees from Karenni (Kayah) 
State who had fled were living in dire conditions in 
the forests and other remote areas.

Photo: Villages empty, civilian armed groups rise in eastern Myanmar via Al Jazeera, 7 June 2021

ရဒသခံ PDFs များနှင့် ကရင်နီအမျ ိုးသားများကာကွယ်ရရးတပ် (KNDF) ပူးရပါင်းတပ်ဖွဲ့များနှင့် စစ်အာဏာ 
ရှင်တပ်များအကကား  တိုက်ပွဲများသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရမလစမှဖပီး   များမပားလာဖပီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်ကုန်ကာနီးတွင် 
အရမခအရနမှာ ပို၍ွိုးရေားလာသည်။  ဒီရမာွိုဖမို့နယ်မှာ  အထိအနာွုံးမဖစ်ဖပီး လူဦးရရ ရလးပုံတပုံမှာ ရရှေ့
 ရမပာင်း ထွက်ရမပးရနရသည်။ 

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ကရင်နီ (ကယား) မပည်နယ်မှ စစ်ရမပးဒုက္ခသည် ၇၀၀ ရကျာ်သည် ရတာတွင်းနှင့် 
ရဝးလံရခါင်သီသည့် ရနရာများတွင် ခက်ခက်ခဲခဲ ရနထိုင်ကကရသည်၉။ တချ ို ့မှာ စစ်ရဘးဒဏ်မှ ကင်း လွတ်ရစ
ရန် ထိုင်းနိုင်ငံထိ ရမခလျင်သွား ခိုလှုံကကသည်။ အန္တရာယ်ကကားမှ စွန့်စားသွားရရာက်ကကသူများ ၏ ထက်ဝက်
မှာ အမျ ိုးသမီးနှင့် ကရလးများမဖစ်ကကသည၁်၀။ တိုက်ပွဲများမှာ ရလျာ့ပါးသွားမည့် လက္ခဏာ မရှိမခင်းနှင့် 
လူသားချင်းစာနာသည့် အကူအညီများမှာလည်း ပိုမိုခက်ခဲစွာ ရပးရဝရမည့် အရမခအရနတို့ရကကာင့် ၎င်းတို့၏ 
ဘဝမှာ  မရသရမခာမရရရာသည့်  အရမခအရနနှင့် မပည့်နှက်ရနသည်။  စစ်အာဏာရှင်များက  အကူအညီရပး
ရနသူများအား ပစ်မှတ်ထားရနဖပီး အရရးရပါ်လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများ ရပးပို့နိုင်သည့် လမ်းများကို ပိတ်ွို့
ထားသည်။ 
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အရပ်သားမပည်သူများမှာ ၄င်းတို့ရပ်ရောများရှိ ရကကာက်မက်ဖွယ်အရမခအရနများရကကာင့် ထွက်ရမပး တိမ်းရရှာင်
ရနရသည့်အတွက် လက်ငုပ်လက်ရင်း အသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း လုပ်ငန်းများကိုလည်း လက်လွှတ်ွုံးရှုံး
ကကရသည်။ ရကျးရောများအတွင်း ွက်လက်ရနထိုင်ကကသူများမှာ ကရင်နီမပည်နယ် အတိုင်ပင်ခံရကာင်စီ 
(KSCC) ၏ တိုက်တွန်းမှုမဖင့် စစ်အာဏာရှင်တို့ ရလရကကာင်းမှ တိုက်ခိုက်မှုအား ကာကွယ်ရန် ကတုတ်ကျင်း
များတူး၍ ရနကကရသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ တတိယပတ်တွင် လက်နက် ကကီးကျည် ထိ၍ အရပ်သားမပည်
သူ ၂ ဒါဇင်နီးပါး ရသွုံးကကရသည်၁၁။ စစ်အာဏာရှင်တို့သည် ကရင်နီ (ကယား) မပည်နယ်အတွင်းရှိ မပည်
သူများအား လျှုပ်စစ်မီး၊ ရရနှင့် အင်တာနက် စသည့် ဝန်ရွာင်မှုများကိုလည်း မဖတ်ရတာက်ထားသည၁်၂။ 
စစ်အာဏာရှင်တို့သည် သတင်းအချက်အလက် ွ က်သွယ်မှုနှင့် ရရရရှိမှုကို လက်နက်သဖွယ်အသုံးမပုရနဖပီး
အသက်ရှင်ရပ်တည်ရရးအတွက် မရှိမမဖစ်လိုအပ်သည့် အရာများကို ခံစားခွင့်မရပးဘဲ ပိတ်ပင်တားွီးထား
သမဖင့် အရပ်သားမပည်သူများမှာ မမဖစ်မရန ထွက်ရမပး ရမပာင်းရရှေ့ကကရသည်။ 

ရဒသခံ အမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး၏ မှတ်တမ်းများအရရအာက်ပါရကျးရောများမှ ရောသားများထွက်ရမပး ရမပာင်း
 ရရှေ့သွားကကသည်။ 

ဒီရမာွိုဖမို့နယ်တွင် ရကျးရော ၈၈ ရောဒီရမာွိုဖမို့နယ်တွင် ရကျးရော ၈၈ ရော

ဖရူွိုဖမို့နယ်တွင် ၄၅ ရောဖရူွိုဖမို့နယ်တွင် ၄၅ ရော

လွိုက်ရကာ် အနီးတဝိုက်ရှိ ရကျးရော ၂၃ ရောလွိုက်ရကာ် အနီးတဝိုက်ရှိ ရကျးရော ၂၃ ရော

ရှားရဒါဖမို့နယ်တွင် ၁၃ ရောရှားရဒါဖမို့နယ်တွင် ၁၃ ရော

မဲစဲတွင် ၂ ရောမဲစဲတွင် ၂ ရော

ဖားရွာင်းတွင် ၁ ရောဖားရွာင်းတွင် ၁ ရော

ဖယ်ခုံ (ရှမ်း-ကယားနယ်စပ် တရလှောက်တွင် ၄၆ ရော)ဖယ်ခုံ (ရှမ်း-ကယားနယ်စပ် တရလှောက်တွင် ၄၆ ရော)
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ထူပိုးကလိုး၊ ရဒါကရလာဒူ၊ ရဒါပူနှင့် ရဒါတမကကီး အပါအဝင် ဒီရမာွို ဖမို့နယ် အရှ့ဘက်မခမ်းမှ ရကျး ရော
များသည် ပင်ရလာင်း၊ ရအာင်ပန်း၊ ွီွိုင်နှင့် ရတာင်ကကီးဖမို့နယ်များသို့ ထွက်ရမပးကကသည်။ 

ကရင်နီ (ကယား) မပည်နယ်တွင် တိုက်ပွဲမဖစ်ပွား ကတည်းက အရပ်သား ၁၇၀,၀၀၀ ထွက်ရမပးရမှုတွင် စစ်
အာဏာရှင်တပ်၊ အတိအကျအားမဖင့် တပ်မ ၆၆ လက်ရအာက်ခံ ခမရ ၁၀၈ သည် အဓိက တာဝန်ရှိသည်။
တိုက်ပွဲများ ထပ်မံမဖစ်ပွားလာသမဖင့် အချ ို ့အရပ်သား ၁၂၀,၀၀၀ မှာ ဘာသာရရး အရွာက် အဦးများနှင့် 
ရတာထဲတွင် တိမ်းရရှာင်ခိုလှုံရနရသည၁်၃။ 

ရမမမပင်နှင့် ရဝဟင်မှတိုက်ခိုက်ရန် စစ်အာဏာရှင်တပ်၏ ဦးစီးချုပ် မင်းရအာင်လှိုင်နှင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ် အွင့်ွင့်
မှ အမိန့်ရပး ရစခိုင်းမခင်းမဖစ်သည်။ စစ်တပ်သတင်းရပးနှင့် အရပ်ဝတ် ရဲများသည်လည်း အမျ ိုးသားဒီမိုက
ရရစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ၏ ထိပ်ပိုင်းရခါင်းရွာင်များနှင့် ဒီမိုကရရစီလိုလားသူ တက်ကကလှုပ်ရှားသူများအား 
အတင်းအကကပ်ဖမ်းွီး၍ ဥပရဒမဲ့ ထိန်းသိမ်းမှုတွင် တာဝန်ရှိကကသည်။ 

ခန့်မှန်းရမခ မပည်သူ ၃၀,၀၀၀ မှာ ရှမ်းမပည်ရတာင်ပိုင်းသို့ ထွက်ရမပးကကသည်။ ရနာက်ထပ် လူဦးရရ ၁၀,၀၀၀ 
မှာ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ရမပးကကဖပီး လူဦးရရ ၅၀၀ ခန့်မှာ ရန်ကုန်နှင့် မန္တရလး ဖမို့ကကီးများသို့ တိမ်း
 ရရှာင်သွားကကသည်၁၄။ တိုက်ပွဲများမှာ  လွိုင်ရကာ်နှင့် ဒီရမာွိုဖမို့နယ်များတွင်  မဖစ်ပွားကကသည်။  ဒီရမာွို 
ဖမို့နယ်တခုတည်းတွင်ပင် ခန့်မှန်းရမခ မပည်သူ ၇၀,၀၀၀ မမဖစ်ရန ထွက်ရမပး ရရှေ့ရမပာင်းသွားကကသည်။  

စစ်အာဏာရှင်တို့၏ ရလရကကာင်းမှ တိုက်ခိုက်မှုကို ွန့်ကျင်ရန်နှင့် အရပ်သားများ ရဘးကင်းလုံခခုံရရး
အတွက် ရလယာဉ်မပျသံန်းရဇုန် သတ်မှတ်ရပးရန် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်ရရးအင်အားစု
များ (EROs) အပါအဝင် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများက နိုင်ငံတကာနှင့် ASEAN ကို ရတာင်းွိုကကသည်။
ကရင်နီရဲအရာရှိများက အာဏာရှင်စနစ်ကို ဖဖိုချရမည်မဖစ်ဖပီး နစ်နာခဲ့ရသူများအတွက် တရားမှေ တမှုရရှိရန် 
စစ်အာဏာရှင်များအား   နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးတွင်  လူသားမျ ိုးနွယ်အရပါ်ွန့်ကျင်သည့်  မပစ်မှုများမဖင့် 
စွဲွိုရမည်ဟု ရတာင်းွိုကကသည၁်၅။ 

ခန့်မှန်းရမခ မပည်သူ ၃၀,၀၀၀ မှာ ရှမ်းမပည်ရတာင်ပိုင်းသို့ ထွက်ရမပးကကသည်။ခန့်မှန်းရမခ မပည်သူ ၃၀,၀၀၀ မှာ ရှမ်းမပည်ရတာင်ပိုင်းသို့ ထွက်ရမပးကကသည်။

 ရနာက်ထပ် လူဦးရရ ၁၀,၀၀၀ မှာ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ရမပးကကဖပီး ရနာက်ထပ် လူဦးရရ ၁၀,၀၀၀ မှာ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ရမပးကကဖပီး

 လူဦးရရ ၅၀၀ ခန့်မှာ ရန်ကုန်နှင့် မန္တရလး ဖမို့ကကီးများသို့ တိမ်း ရရှာင်သွား လူဦးရရ ၅၀၀ ခန့်မှာ ရန်ကုန်နှင့် မန္တရလး ဖမို့ကကီးများသို့ တိမ်း ရရှာင်သွား

ကကသည်။ တိုက်ပွဲများမှာ  လွိုင်ရကာ်နှင့် ဒီရမာွိုဖမို့နယ်များတွင် မဖစ်ပွားကကကကသည်။ တိုက်ပွဲများမှာ  လွိုင်ရကာ်နှင့် ဒီရမာွိုဖမို့နယ်များတွင် မဖစ်ပွားကက

သည်။  ဒီရမာွို ဖမို့နယ်တခုတည်းတွင်ပင် ခန့်မှန်းရမခ မပည်သူ ၇၀,၀၀၀ မသည်။  ဒီရမာွို ဖမို့နယ်တခုတည်းတွင်ပင် ခန့်မှန်းရမခ မပည်သူ ၇၀,၀၀၀ မ

မဖစ်ရန ထွက်ရမပး ရရှေ့ရမပာင်းသွားကကသည်။ မဖစ်ရန ထွက်ရမပး ရရှေ့ရမပာင်းသွားကကသည်။ 
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စစ်အာဏာရှင်များနှင့် ၎င်းတို့ကို ခုခံတွန်းလှန်ရနသည့် အဖွဲ့များအကကား တိုက်ပွဲများမဖစ်ပွားရနစဉ် အမပစ်
မဲ့အရပ်သားမပည်သူများအရပါ် မပင်းထန်သည့် စစ်မပုမခင်းများ ရနရာယူရရာက်ရှိလာသည်။ ၎င်းတို့အား ခုခံ
ရတာ်လှန်ရနသည့် ရဒသခံအဖွဲ့များအရနမဖင့် လက်နက်မချပါက ဖမို့ရတာ် လွိုင်ရကာ်အား ရလယာဉ်မဖင့်
ဗုံးကကဲ ဖျက်ွီးပစ်မည်ဟု စစ်အာဏာရှင်တို့က ဖခိမ်းရမခာက်ခဲ့သည၁်၆။ ကရင်နီ (ကယား) မပည်နယ်ရှိ ရဒသခံ
မပည်သူအများစုမှာ လက်နက်ကိုင် တိုက်ခိုက်မခင်းမရှိရသာ်လည်း စစ်အာဏာရှင်တို့၏ ပစ်မှတ်ထား တိုက်
 ခိုက်မခင်းခံရနရသည်။ 

စစ်ရဘးဒုက္ခသည်များမှာ သတ်မဖတ်ခံရမခင်း၊ ဥပရဒမဲ့ ဖမ်းွီးခံရမခင်းနှင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံကကရသည်။ 
စစ်တပ်က ရောသားများ၏  အိမ်များအား ဖျက်ွီး မီးရှို့ကကဖပီး ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ွိုင်မှုနှင့် အိမ်ရမွးတိရစ္ဆာန်များ
ကို ခိုးယူ စားရသာက်ကကသည်။ ရောသားများမှာ စစ်ရမမမပင်တွင် စစ်သားများအား လမ်းမပရန် ဖမ်းွီးခံကကရ
သည်။ ထွက်ရမပးတိမ်းရရှာင်သွားသည့် ရောသားများ ၎င်းတို့ ရနအိမ်များသို့မပန်၍ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် ပစ္စည်းများ
အရဲစွန့် မပန်ယူကကရာတွင်လည်း အွိုပါ ရောများတွင် အာဏာရှင်တပ်များက ရမမမမှုပ်မိုင်းများ ရထာင်ထား
ကကသည်။ ပဋိပက္ခများနှင့်အတူ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရရာဂါမှာလည်း မမင့်တက်လှေက်ရှိသည်။ 

ရအာက်ပါ မဖစ်ရပ်မှန်များမှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်လဝါရီလကုန်အထိ မမန်မာစစ်အာဏာ
 ရှင်များ၏ အကကမ်းဖက် ကျူးလွန်မှုကို ခံခဲ့ကကရသည့် နစ်နာသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ၏ ထွက်ွို
ချက်များ ပါဝင်သည်။ 

ကရင်နီလူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့ (KnHRG) ၏ မှတ်တမ်းများအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် စစ်အာဏာရှင်
တပ်ဖွဲ့ တခုမဖစ်သည့် ခမရ ၁၀၈ သည် မူွိုရကျးရောသို့ ဝင်ရရာက်ခဲ့ဖပီး အမျ ိုးသမီး၊ ကရလးနှင့် သက်ကကီး
ရေယ်အိုများအပါအဝင် ရောသား ၄၀ အား ဖမ်းွီးခဲ့သည်။ အဖမ်းခံရသူများထဲမှ ၂ ဦးမှာ Save the Children 
မှ ဝန်ထမ်းများ မဖစ်ကကသည်။ ၎င်းတို့အား လွှတ်ရပးရန် နယ်မခားရစာင့်တပ်ဖွဲ့ဝင် (BGF)များ၏ ကကိုးပမ်းမှု
မှာ မရအာင်မမင်ခဲ့ဘဲ ၎င်းတို့အား စစ်အာဏာရှင်တပ်များမှ သတ်မဖတ်ခဲ့သည်။ BGF များမှာ တိုင်းရင်းသား
လက်နက်ကိုင်ရတာ်လှန်အရရးအဖွဲ့ အမဖစ်မှ စစ်တပ်၏ အမိန့်ရပးမှုရအာက် တွင် အသွင်ရမပာင်းဖွဲ့စည်းထား
မခင်းမဖစ်ဖပီး ထို BGF များ၏ ညှိနှိုင်းမှုကိုပင် လက်ခံမခင်းမရှိသည်သာမက ထိုသို့ သတ်မဖတ်ခဲ့မခင်းမဖစ်သည၁်၇။ 
ထို့ရနာက်  အာဏာရှင်တပ်များက  ဖမ်းွီးထားသည့်  ရောသားများအား  လက်ရနာက်မပန်ကကိုးတုတ်၍ ကား 
၁၅ စီးထဲတွင် အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့ သတ်မဖတ်ခဲ့သည၁်၈။ 

တရက်တည်းတွင်ပင် စစ်အာဏာရှင်တပ်များမှ လွိုင်ရကာ်ဖမို့နယ်တွင် လက်နက်ကကီးများမဖင့် စိတ်ထင်တိုင်း 
ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်ခဲ့သမဖင့် ရနအိမ် ၂လုံးနှင့် ရောသား ၂ ဦးထိမှန်ခဲ့သည်။ လက်နက်ကကီး ကျည်ထိမှန်ခဲ့သည့် ဘာ
ဒိုရကျးရောမှ ရောသားမှာ ရသွုံးသွားသည်။ ထိုရန့ နံနက်တွင်ပင် တပ်မ ၆၆ လက်ရအာက်ခံ ခမရ ၁၀၈ သည် 
ဖရူွိုဖမို့နယ်ရှိ ရဒါရညးခူ ရကျးရောမှ အိမ်များကို ရမွှရနှာက် ဖျက်ွီးခဲ့သည်။ 

ထိုတိုက်ခိုက်မှုအဖပီးတွင် စစ်အာဏာရှင်များအား တွန်းလှန်ရန် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကရင်နီမပည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့
မှ ရသွုံးသူ ၃၁ ဦး (အမျ ိုးသား ၂၆ ဦးနှင့် အမျ ိုးသမီး ၅ ဦး) အား ခွဲစိတ်စစ်ရွး နိုင်ခဲ့ရကကာင်း သတင်းစာ
ရှင်းလင်းပွဲတွင် ရမပာွိုသည၁်၉။ ပလပ်စတစ်အိတ် ၃ အိတ်စာ အရိုးမပာနှင့် ရုပ်ကကင်းများ လည်း ရတွ့ရှိသည်
ဟု ွိုသည်၂၀။ အခင်းမဖစ်သည့်ရန့က ဖုန်းရခါ်ရနရသာ်လည်း စစ်အာဏာရှင်များ၏ ရက်ရက်စက်စက် သတ် 
မဖတ်မခင်းခံရ၍   မပန်မရမဖနိုင်ရတာ့သည့်  မိသားစုဝင်၏  ဖုန်းနံပတ်ကို ထပ်ကာထပ်ကာ  ရခါ်ခဲ့ကကသူများမှာ 
စိတ်ဒဏ်ရာ အကကီးအကျယ် ရရှိသွားကကသည်။

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်၊ ခရစ်စမတ်အကကိုရန့ အစုအခပုံလိုက် သတ်မဖတ်မှု၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်၊ ခရစ်စမတ်အကကိုရန့ အစုအခပုံလိုက် သတ်မဖတ်မှု
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“ကျမက ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်ရန့က ဖရူွိုဖမို့နယ်မှာ အရှင်
 လတ်လတ်  မီးရှို့အသတ်ခံရတဲ့  ရမာင်လှရချးရဲ့ အမပါ။ ကျမရမာင်
ရလးက  ဖရူွိုက စည်ပင်လုပ်သားပါ။ ရမာင်ရလးက CDM ၀င်ထားပါ
တယ်။ မီးရှို့အသတ်ခံရတဲ့အထဲ့မှာ ကျမရမာင်ရလးရယ်၊ ၀မ်းကွဲရမာင် ၂
 ရယာက်နဲ့ ညီမ တစ်ရယာက်ပါသွားပါတယ်။ ရမာင်ရလးက ရမွးချင်းထဲ
မှာအငယ်ွုံး အသက် ၁၉ နှစ်၊ တစ်၀မ်းကွဲ ရတွက ဖဲဘူး (၂၅)နှစ်၊ ရှား
ရယ် (၁၈)နှစ် နဲ့ ပကူးမိုး (၂၀)နှစ်တို့ မဖစ်ပါတယ်။ ပကူမိုးနဲ့ရှားရယ်က
 ရမာင်နှမအရင်းရတွပါ။ 
တိုက်ပွဲရတွမဖစ်ရတာ့ ရောမှာရနတာ လုံခခုံမှုမရှိလို့ စစ်ရဘးရရှာင်ဖို့ွိုဖပီး ဖ
ရူွိုဖမို့နယ် ရလာဂျား ရောကရန ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်ရန့ကတည်းက ပစ္စည်း
တစ်ချ ို ့နဲ့ လူတစ်ချ ို ့ နာနတ်ရတာရပ်ကွက်၊ လွိုင်ရကာ်ဖမို့မှာ တဲထိုးရန
ကကမယ်ွိုဖပီး ရမပာင်းလာကကတယ်။ ပစ္စည်းရတွများရတာ့ ပစ္စည်းတစ်ချ ို ့
 နဲ့ လူတစ်ချ ို ့ကို အရင်ပို့တယ်။၂၃ ရက်ရန့ လူနဲ့ ပစ္စည်း လွိုင်ရကာ်ကို
 ထပ်ပို့တယ်။ ရနာက် တစ်ရခါက် ကျန်တဲ့ပစ္စည်းရတွမပန်ယူ။ဖို့ မပန်တက်
တဲ့အချနိ်မှာ အခုလိုအမဖစ်အပျက်မဖစ်ခဲ့တာဘဲ။ 

Photo: Aerial footage of strikes on local villages and communities by the Myanmar junta. 
Credit: KHRG

ဖရူွို အစုအခပုံလိုက် သတ်မဖတ်မှုတွင် ရသွုံးသွားသူ၏ အမနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် ND-
Burma မှ ရတွ့ွုံရမးမမန်းခဲ့ရာ သူမ၏ ရမာင်သည် အခင်းမဖစ်ပွားရာတွင် ပါဝင်သွားရကကာင်း ကကားသိရချနိ်၌ 
အလွန်အမင်း စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ခဲ့ရကကာင်း မပန်ရမပာမပသည်။ 
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ညဖက်ရရာက်လို့ ၁၀ နာရီထိုးတဲ့ထိ မပန်မရရာက်လာလို့ ဖုန်းွက်တာ 
ဖုန်း၀င်တယ် ဖုန်းမကိုင်ဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ စိုးရိမ်လာတယ်။ ၁၁ နာရီရနာက်ပိုင်း
 ဘယ်ဖုန်းမှ ရခါ်လို့မရရတာ့ဘူး။ တစ်မခားသူရတွရဲ့ဖုန်း ကိုရခါ်လည်း မရ
ရတာ့ဘူး။ ဘာမှမမဖစ်ပါရစနဲ့လို့ွုရတာင်းတယ်။ ွုရတာင်းမမပည့်ရတာ့
ဘူး။ ရနာက်တစ်ရက်ရတာ့ မီးရှို့ခံရတဲ့သတင်းတက်လာတယ်။ စစ်သား
က ရတွ့သမှေလူရတွကိုဖမ်း ထားဖပီး အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ခဲ့တယ်။ 
ကား၊ ရထာ်လာဂျ၊ီ နဲ့ ွိုင်ကယ်ရတွအားလုံးကို ဖမ်းထားတယ်။ 
ကျမသိသရလာက်ွိုရင် ရဒါကရထာက (၁) ရယာက်၊ ပရာယ်ရတာ်        
(၂) ရယာက်၊ ရလာဂျာ (၄) ရယာက်၊ ဒိုးပရာယ် (၁) ရယာက်၊ ဖရူွို (၁) 
ရယာက်၊ Save the Children (၂)ရယာက်၊ မာခရရာ်ရရှးက (၁)ရယာက်
စစ်သားရတွရဲ့လုပ်က ဘာနဲ့မှ နိုင်းလို့မရဘူး။ လူစိတ်မရှိရတာ့ဘူး။ နှိုင်း
စရာစကားလုံးရတာင်မရှိရတာင်ဘူး။ သူတို့လုပ်ရပ်က ဥပရဒနဲ့မညီ
ဘူး။ နိုင်ငံကတာက  ကူညီရပးကကပါ။ မမန်မာမပည်ကကီးကို ကယ်တင်ရပး
ပါ။ ကျွန်မတို့ကယားမပည်နယ်ကို ကယ်တင်ကကပါ။ သူတို့ရဲ့ ရက်စက်တဲ့
လုပ်ရပ်ကို တစ်မခားသူရတွသိရအာင်ရမပရပးကကပါ။

ဖရူွိုဖမို့နယ်၊ ရလာဂျာရကျးရောမှ မီးရှို့သတ်ခံရသည့်သူများ 

လှရချး -ကျား- ၁၉ နှစ်
ဖဲဘူး-ကျား- ၂၅ နှစ်
ရှားရယ်- ကျား- ၁၈ နှစ်
ပကူးမိုး-မ- ၂၀ နှစ်

ရသွုံးသွားသူများ၏ ရုပ်ကကင်းများအား စစ်ရွးသည့် ွရာဝန်များက “အခုလို သတ်မဖတ်မှုဟာ အရက်
စက်ွုံးနဲ့ လူမွန်ွုံးမဖစ်တယ်”၂၁ဟု ရမပာွိုသည်။ မဖစ်စဉ်အရသးစိတ်မှာ မချတိင်ကဲ ရကကာက်မက်ဖွယ်
ပင်မဖစ်သည်။ မီးရလာင်ရသွုံးသွားသူအချ ို ့မှာ လက်ရနာက်မပန်ကကိုး တုတ်ခံထားရဖပီး ပါးစပ်ကိုစည်းရနှာင်
မခင်း သို့မဟုတ် ရင်ဘတ်နှင့် အွုတ်ရနရာများတွင် ထိုးကကိတ်မခင်းခံထားရသည၂်၂။ အခင်းမဖစ်ပွားသည့် ရနရာ
သို့ ချဉ်းကပ်လာသသူများအား စစ်အာဏာရှင်တပ်များမှ လက်နက်ကကီး လက်နက်ငယ်များမဖင့် ပစ်ခတ်ရန၍ 
မှုခင်းွရာဝန်များမှာ ရသွုံးသွားသူများ၏ ရုပ်အရလာင်းများကို မဖစ်မဖစ်ချင်း မသယ်ယူနိုင်ခဲ့ရပ၂၃။ ကရင်နီ
လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့ (KnHRG) အပါအဝင် လူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့များက “ထို အစုအခပုံလိုက် သတ်မဖတ်မှု
အတွက် စစ်အာဏာရှင်များအရနမဖင့် တာဝန်ယူ တာဝန်ခံရမည်မဖစ်ဖပီး အသိတရားမဲ့ သတ်မဖတ်မှုအတွက် 
အထူးဝမ်းနည်း ရကကကွဲရကကာင်း” မဖင့် ပူးတွဲထုတ်မပန်ချက် ထုတ်မပန်ခဲ့သည၂်၄။ 
အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း ၅၉ ဖွဲ့ကလည်း ကရင်နီမပည်သူများ အသတ်ခံမှုကို မပစ်တင်ရှုံ့ချခဲ့ဖပီး ကုလသမဂ္ဂ
လုံခခုံရရးရကာင်စီနှင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအား ထိရရာက်သည့် အရရးယူရွာင်ရေက်မှုများနှင့် တုန့်
မပန်ရန် တိုးမမှင့် ရတာင်းွိုခဲ့သည်၂၅။ စစ်အာဏာရှင်တို့ကမူ ရကကာက်မက်ဖွယ် တိုက်ခိုက်ကျူးလွန် မှုအမပင် 
ရာဇဝတ်မှုနှင့်ွိုင်သည့် သက်ရသအရထာက်အထားများအားလည်း ဖျက်ွီးခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ရဖရဖာ်ဝါရီ
 ၁ ရက်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်ရန့အထိ ကရင်နီ (ကယား) မပည်နယ်တွင် အရပ်သား ၂၀၀ နီးပါးမှာ 
စစ်အာဏာရှင်တို့ လက်ချက်မဖင့် ရသွုံးကကရသည၂်၆။ 
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“၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်ရန့ မှာ စစ်ရရှာင်ဖို့ ရလာဂျာ ရဘးနားက ဒိုး
ပရာယ်ရောကို စစ်ရဘးရရှာင်ထွက်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီရောမှာလည်း လုံခခုံမှုမရှိလို့
တိုက်ပွဲမမဖစ်ရသးတဲ့ ဖမို့ရပါ်ကို ရရှေ့ဖို့ွုံးမဖတ်ခဲ့ကကတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၉
 ရက်ရန့မှာ လွိုင်ရကာ်ဖမို့ရပါ် ရမပာင်းရရှေ့ဖို့ ခခံသွားကကည်ခဲ့ဖပီး တဲ့ရွာက်
ဖို့ ွုံးမဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ရက် မှာတဲရွာက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်း
နဲ့ ဝါးလုံးရတွရယ်၊ တဲရွာက်ဖို့ လူတစ်ချ ို ့ကို ရထာ်လာဂျ ီရလးလုံးထိုး
နဲ့ Light Truck ကားတစ်စီး စုစုရပါင်း ၂ စီး နဲ့ လွိုင်ရကာ်ဖမို့ကို သွားခဲ့
တယ်။ ညရနခင်းမှာ တဲရတွကို စရွာက်ခဲ့ကကတယ်။ တဲရွာက်ဖပီး စစ်
ရရှာင်လာမဲ့ မိသားစု၀င်ရတွကို ကကိုဖို့  ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ညရနပိုင်းမှာ ဖရူွို
ဖမို့နယ်သို့ မပန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ မှာ စစ်ရရှာင်တစ်ချ ို ့နဲ့ ရိက္ခာတစ်
ချ ို ့ကို လွိုင်ရကာ်ကိုပို့ခဲ့ဖပီး ဖရူွိုမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကျမတို့ မိသားစုကို ကကိုဖို့
လွိုင်ရကာ်ကရန ဖရူွိုဘက်ကို မပန်ခဲ့တယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက် နံနက် ၉
 နာရီအချနိ်မှာ ဖုန်းအွက်အသွယ်ရခဲ့တယ်။ “ကွိုင်ငံကိုရရာက်ရနဖပီ မပန်
ရရာက်ရတာ့မယ်” ွိုဖပီး စကားရမပာမဖစ်ခဲ့တယ်။ နံနက် ၁၀ နာရီရရာက်
ရတာ့ အိမ်ကိုမရရာက်ရသးတာနဲ့ ဖုန်းရခါ်ကကည့်ရတာ့ “ဖုန်းစက်ပိတ်ထား
ပါသည်” ပဲ ကကားရတယ်။ ရနာက်ထပ် မကကာ မကကာ ထပ်ရခါ်ကကည့်ရတာ့
 စက်ပိတ်သွားတယ်။ 

ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်ရန့ ညရန ၁ နာရီအချနိ်ရလာက် မိုွိုရကျးရောနဲ့ မ
နီးမရဝးတစ်ရနရာမှာ မီးရလာင်ရနတာကို ရတွ့ရလို့ သံသယမဖစ်ဖပီး
အနီးအနားရောက လူရတွကို လိုက်ရမးကကည့်ရတာ့ မိုွိုရောအနီးအနား
မှာ စစ်သားက လူရတွကို ဖမ်းရခါ်သွားတယ်ွိုတာသိရတယ်။ အဲ့ဒီရက်
မှာ စစ်သားကလူရတွကို ဖမ်းွီးချုပ်ရနှာင်ထားဖပီး တစ်ရနရာရာမှာ 
ချုပ်ထားတယ်လို့ဘဲ အရတွးများစွာနဲ့ မိုးလင်းတဲ့ထိ ရတွးရနခဲ့တယ်။ 

ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက် နံနက် ၆ နာရီမှာ ကားမီးရှို့ခံရတယ်။ ဘယ်သူဘယ်ဝါ
မဖစ်တယ်ွိုတာမသိရသး ဘူးွိုတဲ့ သတင်းကို သိခဲ့ရဖပီး နံနက် ၁၀အချနိ်
မှာ ကားရပါ်မှာလည်း အရလာင်းရတွအများကကီး ရတွ့တယ် ွိုတဲ့
သတင်းကို ထပ်ရခဲ့တယ်။ ခဏအကကာမှာရတာ့ ကားမီးရှို့ခံရတဲ့ပုံ၊ ကား
ရပါ်မှာ လည်း အရလာင်းရတွအများကကီး ရှိရနတဲ့ပုံရတွကို ရတွ့ရရတာ့သူ
တို့ရတွမီးရှို့ခံလိုက်ရဖပီွိုတာဘဲ ခန့်မှန်းလိုက်တယ်။ ဘာရကကာင့်လဲွို
ရတာ့ မီးရလာင်ထားတဲ့ ကားရတွထဲမှာ ရထာ်လာဂျ ီရလးလုံးထိုးနဲ့ Light 
Truck ကားပါရနလို့ ခန့်မှန်းလိုက်တာပါ။ 

ခရစ်စတ်အကကိုရန့ အစုအခပုံလိုက် သတ်မဖတ်မှုတွင် ရသွုံးသွားသူ ၂ဦး၏ မိခင်မဖစ်သူ ဖရူွိုဖမို့ နယ် ရလာ
ဂျာရကျးရောမှ အသက် ၄၇ နှစ်အရေယ် ရဒါ်ငါ့မာက အခင်းမဖစ်သည့်အချနိ်တွင် သားသမီးများ ရပျာက်ွုံး
သွားပုံကို ယခုလို မပန်ရမပာင်း ရမပာမပသည်။ 
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Photo: An image supplied by the Karenni Nationalities Defense Force (KNDF) shows burnt 
vehicles in Hpruso township in Kayah state. (Handout via AFP)

ကျမသမီး ပကူမိုးက အသက် (၂၀) မပည်ရထာင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်
များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖဖိုးရရး ဒီဂရီရကာလိပ်(ရန်ကုန်)က ရူပရဗဒပထမနှစ်
ရကျာင်းသူပါ။ ကျမသားရှားရယ်က အသက် ၁၈ နှစ်ဘဲရှိပါရသးတယ်။
တိုက်ပွဲမရှိဘဲ၊ စစ်ရွးရမးမမန်းမခင်းမရှိဘဲ ဘာမဖစ်လို့ အရှင်လတ်လတ် 
မီးရှို့သတ်မဖတ်ရတာလဲ?။ ဘာရကကာင့်ဒီရလာက်ရက်စက်ယုတ်မာကကတာ
လဲ? ွိုတာရမးရပးပါ။ သူတို့စစ်သားရတွမှာ ဥပရဒွိုတာမရှိဘူးလား? 
နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကရနဖပီးရတာ့ တရားမှေတမှုရတဲ့အထိအရရးယူ
ရပးကကပါ။ ရဇာ်မဲလုံး (စစ်အာဏာရှင်တပ်မှ ရမပာရရးွိုခွင့်ရှိသူ ရဇာ်မင်း
ထွန်း) ရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ထွက်ွိုခဲ့တဲ့ သတင်းရတွက သတင်း
အမှားွိုတာ တင်မပရပးပါ။ 

တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် အခုလို အရှင်လတ်လတ်မီးရှို့ သတ်မဖတ်တာကို မ
ကကုံဖူး မကကားဖူးလို့ အခုလို ကိုယ့်ရဲ့ မိသားစု၀င်ရတွကိုယ်တိုင် ကကုံရတွ့
လိုက်ရရတာ့ ကျမမှာ စိတ်ဒဏ်ရာကကီးကကီးမားမားကို ခံစားရနရပါတယ်။
 ကရလးရတွအရဖက  ကရလးရတွ အရေယ်မရရာက်ခင်ကတည်းက ွုံး
သွားလို့ ကျမတစ်ရယာက်ထဲ ရကျွးရမွးမပုစု ရစာင့်ရရှာက်ခဲ့ဖပီး ကရလး
ရတွအရေယ်ရရာက် အားကိုးရမဲ့အချနိ်ရရာက်လို့ အခုလို ဘာအမပစ်မှ
မရှိဘဲ အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်မဖတ်ခံရလို့ ပိုဖပီး ခံစားရနရတယ်။
 တစ်ခါတရလ ရူးရကကာင်ရကကာင်ရတာင် မဖစ်ရနပါတယ်။ စိတ်လုံခခုံမှုွို
တာ မရှိရတာ့ဘူး။ အခု လုံခခုံတဲ့ရနရာမှာ ရနတာရတာင်မှ စိတ်ထဲမှာ မ
လုံခခုံတဲ့ ခံစားမှုမျ ိုးကို အလိုလိုခံစားရနရတယ်။ တရားနဲ့ ရမဖဖပီး ကုသရန
ရပမဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာကရှိရနွဲဘဲ”။
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ထိုသို့ ရာဇဝတ်မှုများကို ွ က်လက်ကျူးလွန်မခင်းရကကာင့် စစ်အာဏာရှင်တပ်များအား ခိုင်ခိုင်မာမာ ွ န့်ကျင်
ရတာ်လှန်မည့် စိတ်ဓာတ်များ မဖစ်ရပါ်ရစသည်။ စစ်တပ်သည် အချနိ်နှင့်အမှေ လူထုအား ရကကာက်ရေံ့ရစရန်
နှင့် ဖခိမ်းရမခာက်မှု နည်းလမ်းကို ကျင့်သုံးရနသမဖင့် အထူးသမဖင့် တိုင်းရင်းသား မပည်သူများ ရသွုံးမှုင့် စိတ်
ဒဏ်ရာများ ရရှိရစသည်။  

ကရင်နီလူ့အခွင့်အရရးအဖွဲ့ (KnHRG) ၏ မှတ်တမ်းများအရ မီးရှို့သတ်မဖတ်ခံရသူများထဲတွင် Save the 
Children မှ ဝန်ထမ်း ၂ ဦး၊ မူွိုရောသား ၄ ဦး၊ သစ်ရတာအရာရှိ ၁ ဦး၊ မပည်သူ့ ကျန်းမာရရးနှင့် ဖွံ့ဖဖိုး ရရး
ကွန်ရက် ဝန်ထမ်း ၁ ဦး၊ ကရင်နီအမျ ိုးသားဖငိမ်းချမ်းရရးနှင့် ဖွံ့ဖဖိုးရရးပါတီမှ မပည်သူ့စစ် ၁ ဦးနှင့် အမခား
အရပ်သား ၃၀ ဦးတို့ ပါဝင်ကကသည်။ 

၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရလ ၇, ၈ နှင့် ၉ ရက်၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရလ ၇, ၈ နှင့် ၉ ရက်

Photo:Damage from the airstrike at the camp near Ree Khee Bu(KFBR) via Myanmar Now, 
17 January 2022

နှစ်သစ်ကူး တိုက်ပွဲများ။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နှစ်သစ်ကူး တိုက်ပွဲများ။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်

ကရင်နီအမျ ိုးသားများကာကွယ်ရရးတပ် (KNDF), ကရင်နီတပ်မရတာ်၊ ကရင်နီ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (KDF) 
နှင့် ရဒသခံကာကွယ်ရရးတပ်များ စုရပါင်းထားသည့် တပ်များနှင့် မမန်မာ စစ်အာဏာရှင် တို့အကကား မဖစ်ပွား
သည့် တိုက်ပွဲများကကားတွင် ရဒသခံမပည်သူများမှာ ပိတ်မိတတ်ကကသည်။ စစ်အာဏာရှင်တပ်များအား အာ 
ဏာသိမ်းမှုွန့်ကျင်ရရး တပ်များက ခခုံခို တိုက်ခိုက်အဖပီး လွိုင် ရကာ်တွင် နံနက်ရစာစာ တိုက်ပွဲများ မဖစ်ပွား
ခဲ့သည်၂၇။ မိနစ် ၃၀ ကကာတိုက်ပွဲတွင် စစ်အာဏာရှင် တပ်သား ၁၅ ဦး ရသွုံးသည်။ စစ်အာဏာရှင်တပ်များ
အား ရနာက်ထပ် တိုက်ခိုက်မှုမှာ လွိုင်ရကာ် နည်းပညာတက္ကသိုလ်ရရှ့တွင် မဖစ်ပွားခဲ့သည၂်၈။ စစ်အာဏာရှင်
တပ်များက လက်တုန့်မပန်သည့် အရနမဖင့် လက်နက်ကကီးများပစ်ခတ်၍ အရပ်သား ၂ ဦး ထိခိုက် ဒဏ်ရာရ
သွားသည်၂၉။ 
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စစ်အာဏာရှင်တပ်များက အရပ်သားများအား ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်သမဖင့် ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်ရန့တွင်
အရပ်သား ၆ ဦး ရသွုံးခဲ့ရသည်ဟု KNDF အွိုအရသိရသည်။ နှစ်သစ်၏ စရန၊ တနဂကရနွရန့များ မဖစ်သည့် 
၈ ရက်နှင့် ၉ ရက်ရန့များတွင် စစ်အာဏာရှင်တပ်များက လွိုင်ရကာ်ဖမို့အား ရမမမပင်၊ ရဝဟင်တို့မှ တိုက်ခိုက်ခဲ့
သည့်အတွက် ဖမို့ခံတဝက်ခန့် မမဖစ်မရန ထွက်ရမပး တိမ်းရရှာင်ရသည၃်၀။ ရဟတ်ယာဉ်များမဖင့် KNDF စခန်း
များအား တိုက်ခိုက်သည့်အတွက် အရပ်သား ၅ ဦး ရသွုံးဖပီး ဒဏ်ရာအမပင်းအထန် ရသွားသူများလည်းရှိ
သည်။ ရဒသခံ သတင်းမီဒီယာများ၏ သတင်းများအရ ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက် တနဂကရနွတရက်တည်းတွင်ပင် 
ရလရကကာင်းမှ ခန့်မှန်းရမခ ၁၂ ကကိမ် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည၃်၁။ 

ရဒသခံအမျ ိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ မှတ်တမ်းများအရ လွိုင်ရကာ်ဖမို့နယ်မှ ရောသား ၁၀၀, ၀၀၀ ခန့်သည် ရတာ
ရတာင်များ၊ ရှမ်းမပည်ရတာင်ပိုင်း၊ ရန်ကုန်၊ မန္တရလးနှင့် ရနမပည်ရတာ်သို့ ထွက်ရမပး တိမ်းရရှာင်ကကသည်။
ထိုသို့ တိုက်ခိုက်မှုများအဖပီးတွင် စစ်အာဏာရှင်တို့က အကယ်၍ ရဒသခံရတာ်လှန်ရရးအဖွဲ့များအရနမဖင့်
လက်နက်မချပါက လွိုင်ရကာ်ကို နမူနာယူရန် သတိရပးရမပာွိုခဲ့သည၃်၂။ တိုက်ပွဲများရကကာင့် လူသားချင်း
စာနာသည့် အကူအညီများ လိုအပ်လှေက်ရှိရနဖပီး မပည်နယ်လူဦးရရ ၃၀၀,၀၀၀ တွင် ၂၀၀,၀၀၀ အတွက် 
အရရးရပါ် အကူအညီများ ကူညီရန် လိုအပ်ရနသည၃်၃။ 

လတ်တရလာတွင် ဒီရမာွိုနှင့် ရရှားရတာ ဖမို့နယ်များမှ ထိုင်း-ကရင်နီ နယ်စပ်သို့ ထွက်ရမပးကကသည့်
စစ်ရမပးဒုက္ခသည်များသည် တိုက်ပွဲများကကား ပိတ်မိရနဖပီး စားနပ်ရိက္ခာနှင့် ရသာက်သုံးရရ မပတ်လတ်ရန
 သည်။ 

၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက် နံနက်ရစာရစာတွင် စစ်အာဏာရှင်တပ်များက ဖရူွိုဖမို့နယ်ရှိ ရီခီးဘူ
ရကျးရောအနီး ဒုက္ခသည်စခန်းအား ရလရကကာင်းမှ တိုက်ခိုက်သမဖင့် ကရလးနှစ်ဦးအပါအဝင် ၃ ဦး ရသွုံး
သွားသည်၃၄။ 

ရသွုံးသွားသူများမှာ ခရစ်စမတ်အကကိုရန့ အစုအခပုံလိုက်သတ်မဖတ်မှုအဖပီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ လကုန်
တွင် ၎င်းတို့ ရပ်ရောများမှ မမဖစ်မရန ထွက်ရမပး တိမ်းရရှာင်ခဲ့ရသည့် အရပ်သား ၇၀၀ ထဲမှ မဖစ်သည်။ 

ထိုတိုက်ခိုက်မှုက အမပစ်မဲ့မပည်သူများကို အရကကာင်းမဲ့ တိုက်ခိုက်မခင်းမဖစ်သည်။ တိုက်ပွဲများမဖစ်ပွားသည့်
ရနရာမဟုတ်ရသာ်လည်း စစ်အာဏာရှင်တို့က မွိုင်းမတွ တိုက်ခိုက်မခင်းမဖစ်သည်။ ကရင်နီ အမျ ိုးသား
တိုးတက်ရရးပါတီ (KNPP) အပါအဝင် ရဒသခံ ကရင်နီ (ကယား) များက ရလယာဉ် မပျသံန်းရဇုန် သတ်မှတ်
ရပးရန် အမခားနိုင်ငံများသို့ တိုက်တွန်း ရတာင်းွိုကကသည်၃၅။ ထိုသို့ ပစ်မှတ် ထား စစ်ွင်တိုက်ခိုက်မှုက စစ်
အာဏာရှင်တို့အရနမဖင့် မပည်သူများအား အရကကာက်တရားမဖင့် ရနထိုင်ရန် သွတ်သွင်းရပးသည့် ရနာက်ထပ် 
ရက်စက်မှုအမဖစ် ရဖာ်ညွှန်းရနသည်။ 

နိုင်ငံရတာ်အာဏာကို အကကမ်းဖက် အာဏာသိမ်းရယူထားသူများ ကျူးလွန်မှုရကကာင့် ထွက်ရမပးရနရ သည့်
မပည်သူများအား အမိုးအကာနှင့် လိုအပ်သည့်အရာများ ရပးရဝရထာက်ပံ့ရန်အတွက် ရစ့တနာဝန် ထမ်းနှင့်
လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီရပးသူများမှာ ခက်ခက်ခဲခဲ ကကိုးပမ်းရနရသည်။ မပည်သူများမှာ လုံခခုံရရး
အတွက် အကာအကွယ်ရရန် အသည်းအသန်ကကိုးပမ်း ရှာရဖွရနရချနိ်တွင် အာဏာရှင် စစ်သားများက လွို
င်ရကာ် အပါအဝင် ကရင်နီ (ကယား) မပည်နယ်ရှိ စစ်ရမပးဒုက္ခသည်များ၏ ရနအိမ်များ ကို ရဖာက်ထွင်း ဝင်
ရရာက် ရမွှရနှာက်ရနကကသည၃်၆။ 

၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၇၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၇



17

မည်သူမှေ စစ်အာဏာရှင်တို့၏ အကကမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုမှ မလွတ်ရမမာက်ရပ။ မပည်သူများအား ဗုံးခိုကျင်း
များတူး၍ အကာအကွယ်ယူရန် ကရင်နီမပည်နယ်အတိုင်ပင်ခံရကာင်စီ (KSCC) မှတိုက်တွန်းထားသည၃်၇။ 
ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်ရန့တွင်  စစ်ရမပးဒုက္ခသည်စခန်း ၂ ခုအား  စစ်အာဏာရှင်တပ်များက ရလရကကာင်းမှတိုက် 
ခိုက်၍ လူ ၆ ဦးရသွုံးရဖပီးရနာက် ထိုသို့ ထုတ်မပန်ခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။ 

ထိုရန့မတိုင်မီ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်ရန့တွင်လည်း နန့်မယ်ခုန် ရောသို့ အာဏာရှင်တပ်မှ ရလရကကာင်းတိုက်
 ခိုက်မှုမပုလုပ်ခဲ့ရာ ကျန်းမာရရးလုပ်သား ၃ ဦး ရသွုံးသွားရသည်။  အရပ်သားများ တိုက်ရိုက် ပစ်မှတ်ထား
တိုက်ခိုက်ခံရသည့် ရနာက်ထပ် မဖစ်ရပ်မဖစ်သည၃်၈။ “စစ်အာဏာရှင်များသည် ခုခံရတာ် လှန်ရရးသမားများ
နှင့် အမပစ်မဲ့မပည်သူများအား မည်သူ့ကိုမွို ခွဲမခားမှုမရှိ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတ်မဖတ်ရနဖပီး လူမျ ိုးတုန်း
သတ်မဖတ်မှု ကျူးလွန်ရနမခင်းမဖစ်ကာ ကကမ်းကကုတ် ရက်စက်မှုများ တိုးလာရနသည်” ဟု KSCC မှ ထုတ်ရဖာ်
ရမပာွိုသည်။  
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ကရင်နီ (ကယား) မပည်နယ် အရမခအရနမှာ စစ်အာဏာရှင်တို့က နိုင်ငံတဝှန်း အကကမ်းဖက် ကျူးလွန်မှုများ
နှင့် ကွဲမပားမခားနားမှု မရှိရပ။ အရကကာက်တရားနှင့် ရရေးချယ်မှု မရှိသည့် အရမခအရနတွင် မပည်သူများမှာ ၎င်း
တို့အရပါ် မတရား အကကမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ရနသည့် ဥပရဒမဲ့ နည်းလမ်းများရအာက် တွင် မရသမခာ မရရရာ
စွာ ရနထိုင်ကကရသည်။ 

မမန်မာနိုင်ငံတွင်း ကျူးလွန်ရနသည့် ရာဇဝတ်မှုများအတွက် နိုင်ငံတကာမှ အရရးယူရွာင်ရေက်ရန်နှင့်
လက်ရှိအရမခအရနအရ အရရးတကကီးမဖစ်ရနသည့် လူသားချင်းစာနာသည့် အကူအညီများရပးရဝ တုန့်မပန်
ရွာင်ရေက်ရန်လည်း ရတာင်းွိုလှေက်ရှိသည်။ ကကာလကကာရှည် အမမစ်တွယ်ရနဖပီး မမန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်များ
ခံစားရနကကသည့် မပစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့် ဓရလ့က ရနာက်ထပ် ရက်စက် ကကမ်းကကုတ်မှုများ ကျူးလွန်ရန် 
တွန်းအားရပးရနသည်။ တရားဥပရဒစိုးမိုးမှုကို စစ်အာဏာရှင်များက မထီမဲ့မမင်လုပ်ရနသည်။ 

စစ်အာဏာရှင်တို့၏ လူမွန်မှုကို ခံစားကကရသည့် သိန်းနှင့်ချရီသာ နစ်နာခဲ့ရသူများအတွက် တရားမှေတ
မှု ရရှိရန် နိုင်ငံတွင်း တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမှု ယန္တရားမှာလည်း အားကိုးရလာက်ဖွယ် မဟုတ်ရပ။ ထို့ရကကာင့် 
မမန်မာနိုင်ငံရှိ အခက်အခဲ အကကပ်အတည်းများကို ရမဖရှင်းရာတွင် ကမ္ဘာလုံးွိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်နှင့် ဥပရဒရရးရာ
 တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် ကိုက်ညီရမည်မဖစ်သည်။ မမန်မာနိုင်ငံသို့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများမှ လက်နက်တင်ပို့ရရာင်းချ
မခင်း ပိတ်ွို့အရရးယူမှု ချမှတ်ရန်နှင့် လက်ရှိရမမမပင်တွင် မဖစ်ပျက်ရနသည့် အရမခအရနကို နိုင်ငံတကာ
ရာဇဝတ်ခုံရုံး (ICC) သို့ အလျင်အမမန် လွှဲရမပာင်းရပးရန် ကုလသမဂ္ဂ လုံခခုံရရးရကာင်စီက ရွာင်ရေက်ရ
မည်မဖစ်သည်။ စစ်အာဏာရှင်တို့အား အသိအမှတ်မပုသူများသည် စစ်အာဏာရှင်တို့ကျူးလွန်သည့် စစ်ရာဇ
ဝတ်မှူများတွင် ပါဝင်ကျူးလွန်သူများ မဖစ်သည်။ အမျ ိုးသားညီညွတ်ရရးအစိုးရ (NUG) အား မမန်မာအစိုးရ
အမဖစ်အသိအမှတ်မပုရမည်မဖစ်ဖပီး NUG သည် ဒီမိုကရရစီနည်းကျ ရရေးရကာက်ခံရသူများနှင့် မပည့်သူ့အသံ
ကို ရွာင်ကကဉ်းရပးနိုင်မည့် လွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်များကို ထင်ဟပ်ရစသည့်အတွက်မဖစ်သည်။ 

အာဏာသိမ်းရခါင်းရွာင် စစ်အာဏာရှင် မင်းရအာင်လှိုင်သည် လူမျ ိုးတုန်းသတ်မဖတ်မှုအပါအဝင် ရာဇဝတ်
 မှု အရမမာက်အများကို ကျူးလွန်သည့် ရာဇဝတ်သမားမဖစ်သည်။ ၎င်းနှင့် တမခားအွင့် စစ်အ ရာရှိများအား
အမမင့်ွုံးခုံရုံးများတွင် တရားစွဲွို၍ လူ့အခွင့်အရရး ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် ချ ိုးရဖာက် ကျူးလွန်မခင်းသည်
ရာဇဝတ်မှုမဖစ်ဖပီး ၎င်းတို့အရနမဖင့် တာဝန်ယူတာဝန်ခံရမည်ွိုသည့် မပင်းထန်သည့် သတင်းစကား ရပးရ
မည် မဖစ်သည်။ 
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1. မမန်မာစစ်တပ်နှင့် လက်တွဲလုပ်ရွာင်မှုကို မငင်းွို၍ အာဏာရှင်တို့ ကျူးလွန်သည့် ရာဇဝတ်မှုများ
တရားဝင်ရစမည့် အမပုအမူများ မမပုလုပ်ရန်။ မမန်မာစစ်တပ်မှ မည်သည့် အရာရှိကိုမွို နိုင်ငံတကာ
 ပွဲလမ်း၊ အစည်းအရဝး၊ အခမ်းနားနှင့် ရတွ့ွုံပွဲများသို့ တက်ရရာက်မှုကို တင်းတင်းကကပ်ကကပ် တားမမစ်
ရန်။ နိုင်ငံအွင့် ရခါင်းရွာင်များနှင့် ပူးရပါင်း ရွာင်ရေက်မှုကို အမျ ိုးသားညီညွတ်ရရးအစိုးရ (NUG) 
မဖင့်သာ လက်တွဲ လုပ်ရွာင်ရန်။ 

2. မမန်မာမပည်သူများအရပါ် စနစ်တကျနှင့် ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် ဖိနှိပ်မှုများအရပါ် လူသိထင်ရှား ထုတ်ရဖာ် 
မပစ်တင်ရှုံ့ချရန်။ ပစ်မှတ်ထား အရရးယူမခင်းအပါအဝင် စစ်အာဏာရှင်တို့ နှင့် ွက်စပ်လုပ်ကိုင်ရနသည့် 
စီးပွားလုပ်ငန်းများ ဖျက်သိမ်းနိုင်ရရးအတွက် အရရးယူရွာင် ရေက်ရန်။  

၃။ စစ်အာဏာရှင်များ ကျူးလွန်ရနသည့် လူ့အခွင့်အရရးချ ိုးရဖာက်မှုများသည် နိုင်ငံတကာ ရဇဝတ်မှုမျာ
တွင် အကျုံးဝင်ဖပီး ၎င်းတို့အရနမဖင့် နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးတွင် တာဝန်ယူ တာဝန်ခံ ရမဖရှင်းရမည်
မဖစ်သည်။ 

၄။ စစ်ရမပးဒုက္ခသည်များ လူသားချင်းစာနာသည့် အရရးရပါ်အကူအညီများ ရဘးကင်းစွာ လက်ခံရယူနိုင်
မည့် လုံခခုံရရးဇုန်များသတ်မှတ်ရပးရန် တိုက်တွန်းစည်းရုံးရမည်။

၁။  ရလယာဉ်ွီတင်ပို့ ရရာင်းချမခင်းကို ပိတ်ွို့အရရးယူမှုများချမှတ်ရန်

၂။  မမန်မာစစ်အာဏာရှင်များအား နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်ခုံရုံး (ICC) သို့ လွှဲရမပာင်းရပးအပ်ရန်။

၃။ မမန်မာနိုင်ငံရှိ လူ့အခွင့်အရရး အရမခအရနွိုးရေား အကကပ်ွိုက်မှုကို အသိအမှတ်မပု၍ အရရးရပါ် ုွံး
 မဖတ်ချက်များ ချမှတ်ဖပီး မပည်တွင်းစစ် မပင်းထန် ကကာရှည်ရနသည့် တိုင်းမပည်သို့ လက်နက်များ လွတ်
 လပ်စွာ တင်သွင်းမှု ရပ်တန့်ရစရန်အတွက် ကမ္ဘာလုံးွိုင်ရာ လက်နက်တင်ပို့မှု ပိတ်ွို့အရရးယူရရးချ
မှတ်ရန်။

၁။ အကကမ်းဖက်မှုများရကကာင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ရမပးလာသည့် မမန်မာနိုင်ငံမှ စစ်ရမပးဒုက္ခသည်များ 
လုံခခုံရရးအတွက် ယာယီခိုလှုံခွင့်ရပးရန်။ 

၂။ စစ်ရမပးဒုက္ခသည်များ လိုအပ်ရနသည့် လူသားချင်းစာနာမှုွိုင်ရာ အကူအညီများအား လွတ်လွတ်လပ်
လပ် ရပးရဝရွာင်ရေက်ခွင့်မပုရန်။

၃။ နိုင်ငံတွင်း မပန်ပို့လှေင် ဖမ်းွီးနှိပ်စက်ခံရနိုင်သူများအား မပန်မပို့ရရး အရမခခံမူကို ရစာင့်ထိန်းလိုက်နာ
ဖပီး အကူအညီနှင့် ဝန်ရွာင်မှုများကို ရဒသခံအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် လက်တွဲလုပ်ရွာင်
ရန်။



20

Endnotes

1 “NUG: Evidence of Massacre of Karenni Villagers’ to be Sent to UN Independent 
Investigators and Referred to International Criminal Court,” Karen News, 9 January 2022

2  “United Nations calls for halt of weapons to Myanmar,” Reuters, 19 June 2021

3	 “Myanmar	Humanitarian	Update	No.14	|	17	January	2022”	UN	Office	for	the	Coordination	
of Humanitarian Affairs

4  “Thai Red Cross Urges Government To Formalise Humanitarian Assistance,” Thaiger, 8 
November 2021

5  “Asean leaders agree 5-point plan for Myanmar,” Bangkok Post, 25 April 2021

6		 “Myanmar:	Escalation	of	conflict	in	the	Southeast	Flash	Update,”	United	Nations	Office	
for the Coordination of Humanitarian Affairs, 13 January 2022

7  “NUG Accuses Myanmar Junta of Committing Crimes Against Humanity,” The Irrawaddy, 
14 January 2022. See also; “Attacks on civilians in Myanmar ‘crimes against humanity, 
UN,” Al Jazeera, 6 November 2021

8  “Attacks on civilians in Myanmar ‘crimes against humanity, UN,” Al Jazeera, 6 November 
2021

9  “More than 700 Refugees of Fighting in Myanmar’s Kayah State in Dire Need at Thai 
Border,” Radio Free Asia, 15 July 2021

10  Ibid

11  “Civilians Dig Bunkers to Hide from Regime Airstrikes in Karenni State,” Kantarawaddy 
Times, 27 January 2022

12  “Junta cuts off utilities to Karenni State capital under siege,” Myanmar Now, 12 January 
2022

13  “Over 170 000 People Displaced by Clashes in Myanmar’s Kayah State,” The Irrawaddy, 25 
January 2022

14  Ibid

15  “Karenni Police Want Regime Tried In ICC For Killing Civilians,” Kantarawaddy Times, 22 
January 2022

16		 “Burmese	flee	bombardment	as	junta	‘makes	example’	of	city	of	Loikaw,”	The	Guardian,	
14 January 2022

17 See update from Karenni Human Rights Group, 25 December 2021

19 “Doctor says victims of Karenni State massacre ‘murdered in cruelest, most inhumane 
manner,” Myanmar Now, 4 January 2022

20 Ibid

21 Ibid



21

22  Ibid

23  Ibid

24  See joint statement: 67 Karenni Community Organizations from Around the World Demand the 
Burmese Military Junta to be Held Accountable for the Massacre of the 40 Unarmed Civilians and other 
crimes, 30 December 2021.

25  “Statement on the Massacre of Karenni People by Terrorist Military Junta,” 59 Civil Society 
Organizations, 26 December 2021

26  “Bi-weekly situation update by the Karenni Civil Society Network,” The Karenni Civil Society Network, 3 
Jan - 16 Jan 2022

27  “Fleeing Urban Warfare in Loikaw,” Myanmar Now, 14 January 2022

28  Ibid

29  Ibid

30  “Half of Kayah State capital flees in face of military airstrikes,” DVB English, 10 January 2022

31  Ibid

32  “Burmese flee bombardment as junta ‘makes example’ of city of Loikaw,” The Guardian, 14 January 2022

33  “Half of Kayah State capital flees in face of military airstrikes,” DVB English, 10  January 2022

34  “Six Myanmar civilians killed in junta airstrikes,” Radio Free Asia, 18 January 2022

35  ‘Nowhere is safe’ – two children among six killed as junta bombs camps sheltering civilians in Karenni,” 
Myanmar Now, 17 January 2022

36  “After Residents Flee Fighting, Myanmar Soldiers Loot Town,” 14 January 2022, The Irrawaddy

37  “Kayah civilians urged to dig bomb shelters amid Myanmar junta airstrikes,” 18  January 2022, The 
Irrawaddy

38  Ibid

39  Ibid




