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မည်သူမဆျို၊ မည်သည်အန က င်ားန က င်ပဖစ်နစ လတ်လ ်မှု၊ တရ ားမျှတမှု၊ တန်ားတူညီမျှမှု၊
လူူ့အခင်အနရားနှင် တျိင
ု ်ားရင်ားသ ားအ ားလံုား ါဝင်သည် နျိုင်ငသ
ံ ားအခင်အနရားတျိုို့အတက်
တျိုကရ
် ျိုကပ် ဖစ်နစ၊ သယ်ဝျိုက၍
် ပဖစ်နစ လှု ်ရှ ားနဆ င်ရက
ွ ပ် ခင်ား၊ အ ားန ားကူညီပခင်ား၊
ူားန ါင်ားကကံစည် ါဝင်ပခင်ား၊ ဆက်စ ် တ်သက်ပခင်ားတျိုို့န က င် နျိင
ု ်ငံနရားရည်ရယ
ွ ်ခ က်ပဖင်
ပ စ်မှုန က င်ားအရပဖစ်နစ၊ တရ ားမန က င်ားအရပဖစ်နစ ဖမ်ားဆီား၊
ထျိန်ားသျိမ်ားပ စ်ေဏ်ခ မှတ်ခရ
ံ သူမ ားအ ားလံုားကျို နျိုင်ငန
ံ ရားအက ဉ်ားသ ားဟု သတ်မတ
ှ ်သည်။ (ဩဂုတ်
၂၀၁၄)

3

အခ က်အလက်မတ
ှ ်တမ်ားတင်သည် နည်ားနာ
၂၀၂၁

ခုနစ
ှ ်၊

ဖေဖေ ်ဝါရီ

အ ဏ လုမှုချျိန်

စတင်၍

မမန်မ နျိုငင
် ံ၏

အကျဉ််းဖ

င်မျ ်းအတွင််း

အဖမခအဖနမျ ်းကျို ဆန််းစစ်မှုမျ ်းမပြုလုပ်နင
ျို ်ရန် နျိုငင
် ံဖရ်းအကျဉ််းသ ်းကူညီဖစ ငဖ
် ရှ က်ဖရ်းအသင််း (AAPP)
အဖနမေင်

အကျဉ််းသ ်းမျ ်း

ရင်ဆျိုင်ကကံြုဖတွွေ့ခရသည်

စစ်ဖ က ဖရ်း၊

တရ ်းစီရင်ဖရ်း၊

ကျန််းမ ဖရ်း

ဖစ င်ဖရှ က်မှု၊ အဖမခခံအခွင်အဖရ်းမျ ်း ရရှျိမှု စသည်တျိုို့နှင်ပတ်သက်၍ မပန်လည်လွတ်ဖမမ က်လ သည်
နျိုင်ငဖ
ံ ရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းကျို ဖတွွေ့ဆဖ
ံု မ်းမမန််းမခင််း၊ အမခ ်းဖသ

ွက်ဆျိုချက်မျ ်းရယူမခင််း၊ လက်လှမ််းမီသမျှ

အချက်အလက်မျ ်းဖက က်ယူစဖ
ု ဆ င််းမခင််းမျ ်း မပြုလုပခ
် သည်။ AAPP အဖနမေင် အကျဉ််းဖ
နှင် မပစ်ဒဏ်ဖပ်းမခင််းဆျိုင်ရ မပြုမပင်ဖမပ င််းလမှုမျ ်းနှင်ပတ်သက်၍ ဆယ်စုနစ
ှ ်နင
ှ ်ချီက
သည် အ ်းဖလျ ်စွ မတရ ်းအ ဏ လုသညဖ
် နို့မှစတင်၍ မေစ်ပွ ်းခသည် အကျဉ််းဖ
အချက်အလက်နှင်

သက်ဖသမျ ်းကျို

အဖ

က်အ

်းချိင
ု ်လစ
ုံ ွ မေင်

င်အဖမခအဖန

အဖတွွေ့အကကံြုမျ ်းရှျိ
င် အဖမခအဖနဆျိုင်ရ

ဖက က်ယူစုဖဆ င််းမှုမျ ်း

မပြုလုပ်လျက်ရှျိသည်။

လု ်ထံုားလု န
် ည်ားဆျိုင်ရ တရ ားမျှတပခင်ားနှင် မျှတနသ တရ ားစီရင်မအ
ှု ခင်အနရား
ဖေဖေ ်ဝါရီ ၁၊ ၂၀၂၁ မှ မတ် ၂၂၊ ၂၀၂၂ အ

ျိ အ ကမ််းေက်စစ်အုပ်စု၏ မတရ ်းအ ဏ လုမှုကျို

ဆနို့်ကျင်ကနို့က
် ွကမ် ခင််းဖ က င် တရ ်းလက်လတ
ွ ် ေမ််းဆီ်းခံခရသူ စုစုဖပါင််း (၁၂၈၇၅) ဦ်း ရှျိခသည်။
ျိုကသျိဖ
ုို့ သ

ေမ််းဆီ်းမှုမျ ်းတွင် အလျိုရှျိသက
ူ ျို ေမ််းဆီ်းနျိုင်မခင််းမရှျိသမေင် လသ ်းအရွယ်ကဖလ်းငယ်မျ ်း

အပါအဝင် မျိသ ်းစုဝင်မျ ်းကျို ဓ ်းစ ခံအမေစ် ေမ််းဆီ်းမှုမျ ်းလည််း ပါဝင်သည်။
ဥ နေနရားရ အနပခခံ အန က င်ားရင်ားမ ား
အမပည်မပည်ဆင
ျို ်ရ လူူ့အခွငအ
် ဖရ်း ဖ ကည စ တမ််းအပျိဒ
ု ် ၁၀ ၌ “အခွငအ
် ဖရ်းမျ ်းနှင် တ ဝန် ဝတတရ ်းမျ ်းကျို
အဆံု်းအမေတ်ခံရ တွင်လည််းဖက င််း၊

မပစ်မဖ
ှု က င်

လူတျိုင််းသည်လတ
ွ ်လပ်၍ ဘက်မလျိုကဖ
် သ

တရ ်းစွဆျို

စီရင်ဆ်းံု မေတ်ခရ
ံ တွင်

တရ ်းရံု်းဖတ ်၏ လူအမျ ်းဖရှွေ့ဖမှ က်တင
ွ ် မျှတစွ

စစ်ဖဆ်းမခင််းကျို တူညီစွ ခံစ ်းပျိုင်ခွင်ရှျိသည်” ဟူ၍ နျိုငင
် တ
ံ က ဓဖလ
တရ ်းစီရင်ပင
ျို ်ခင
ွ ်ကျို အက အကွယဖ
် ပ်း
အဖမခခံရပျိင
ု ်ခွင်မျ ်းကျို

စနစ်တကျ

လည််းဖက င််း၊
က ်းနာ

ံု်းတမ််း ဥပဖဒအရ တရ ်းမျှတဖသ

်းသည်။ နျိုငင
် ံဖရ်းအရ ေမ််းဆီ်းခံရသူမျ ်းအဖနမေင် ဥပဖဒဖရ်းရ

မျက်ကယ
ွ ်မပြု

ချန်လှပ်

်းမခင််း

ခံဖနရဖ က င််းကျို

AAPP

၏

မှတ်တမ််းမပြုချက်မျ ်းအရ ဖတွွေ့ရှျိရသည်။ ဥပမ အ ်းမေင် ေမ််းဆီ်း သည်အဖ က င််းအရ ၊ ေမ််းဆီ်းသည်ပုဒ်မ၊
တရ ်းစွဆျိုသည်ဖနို့ရက်၊

သက်ဖသအဖ

က်အ

်း

စသည်တအ
ျိုို့ ်း

အသျိမဖပ်းမခင််းမျ ်း

ပါဝင်သည်။

ျိုို့ မပင် ေမ််းဆီ်းခံရသူ အမျ ်းစုမှ ေမ််းဆီ်းချျိန်၌ ေမ််းဝရမ််းမပါဘ တရ ်းလက်လွတ် ေမ််းဆီ်းမခင််းခံဖနရလျက်
အ
ရှျိသည်။ တရ ်းလက်လတ
ွ ်ေမ််းဆီ်းခံဖနရသူမျ ်းကျို အဓျိကအ ်းမေင် ရ ဇသတ်ကကီ်းဥပဖဒပုဒ်မ ၅၀၅၊ ၁၂၁၊ ၁၂၂၊
၁၂၄ အ ကမ််းေက်မတ
ှု ျိုကေ
် ျက်ဖရ်းဥပဖဒပုဒ်မမျ ်း၊ မတရ ်းအသင််းအက်ဥပဖဒပုဒ်မ ၁၇ (၁)၊ လက်နက် ဥပဖဒ
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ပုဒ်မ ၁၉ (က)၊ (စ)၊ ရ ဇသတ်ကကီ်းဥပဖဒပုဒ်မ ၁၈၈၊ ရ ဇသတ်ကကီ်းဥပဖဒ ပုဒ်မ ၃၀၂ နှင် ဖပါက်ကဖစတတ်
ွ
ဖသ လက်နက်မျ ်းအက်ဥပဖဒ ပုဒ်မ ၃ အမပင် အမျျိြု်းမျျိြု်းဖသ ပုဒ်မတျိမုို့ ေင် တရ ်းစွဆျိုလျက်ရှျိသည်။
ရ ဇသတ်ကကီ်းဥပဖဒပုဒ်မ
ရ ဇဝတ်ဖ က င််းအရ

၅၀၅

ကျို

တရ ်းစွဆျိုနုင
ျိ ်ရန်

ယခင်စစ်အစျို်းရလက်

က်တင
ွ ်

ကျယ်ကျယ်မပနို့်မပနို့်အသံု်းမပြုခပပီ်း

ဖေဖေ ်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ်တွင် အဆျိုပါ ပုဒ်မကျို “အမျ ်းမပည်သူ အ
မေနို့်ဖဝမခင််း၊

မပည်သူူ့ဝန်

မ််းမျ ်းကျို

ရ ဇဝတ်မက
ှု ျ ်းလွန်ရန် ဖသွ်း
မပင်ဆင်မှုမျ ်း

မတရ ်းအ ဏ လုပပီ်းဖနာက်

ျိတတ
် လနို့်မေစ်ဖစရန် မမှန်သတင််း

သွယ်ဝျိုက၍
် ဖသ ်လည််းဖက င််း၊

တျိက
ု ်ရျိုကဖ
် သ ်လည််းဖက င််း

ျို်းလံှုွေ့ဖဆ ်မခင််းမျ ်းကျို မပြုလုပ်ပါက တရ ်းစွဆျိန
ု င
ျို ်သည် ပုဒ်မ” အမေစ် ဥပဖဒ

မပြုလုပ်ခသည်။

တရ ်းလက်လတ
ွ ်ေမ််းဆီ်း

၎င််းတျိအ
ုို့ ်းဖဝေန်သူမျ ်းအဖပေါ်

အဆျိုပါဥပဖဒမပင်ဆင်မှုမှ

ပုဂ္ဂလျိကအခွငအ
် ဖရ်းချျိြု်းဖေ က်ခံရမှုမျ ်း၊

ျိန််းသျိမ််းမှုမျ ်းကျို ကျ ်းလွန်နျိုငဖ
် စရန် ဤဥပဖဒက တံခါ်းေွင်ဖပ်းလျိုကသ
် ည် ဟု

Human Rights Watch အေွွေ့က ဆျို
ပျိုမျိုဖက င််းမွန်သငဖ
် တ ဖ
် အ င်

်းသည်။ အလွနဖ
် ရှ်းကျသည် ကျိုလျိုနဖ
ီ ခတ် ရ ဇသတ်ကကီ်းဥပဖဒမှ

မပန်လည်မပင်ဆင်ရမည် ဥပဖဒတစ်ခု မေစ်ဖသ ်လည််း မတရ ်းအ ဏ လု

ပပီ်းဖနာက် မပင်ဆင်လက
ုျိ ်သည် အချက်မှ စစ်အုပ်စအ
ု ဖနမေင် မပည်သူကျို ပျိုမျိုေျိနပ
ှျိ ်ရန်သ မေစ်လ ခသည်။
တရ ားရံုား က ားနာမှု
နျိုင်ငဖ
ံ ရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းကျို တရ ်းစီရင်မှုမျ ်းမပြုလုပဖ
် နသည် လက်ရှျိမမန်မ မပည်တွင်း် တရ ်းစီရင်ဖရ်းစနစ်မှ
အဓျိကအ ်းမေင် ဖ

င်တင
ွ ််းသီ်းသနို့်တရ ်းရံု်းနှင် စစ်ခရ
ုံ ံု်းဟူ၍ နှစ်မျျိြု်းရှျိဖနပပီ်း လက်ရှျိအချျိန်တင
ွ ် ရန်ကုနရ
် ျိှ

ပမျိြုွေ့နယ် (၆) ခုနင
ှ ် မနတဖလ်းရှျိ ပမျိြုွေ့နယ် (၅) ခုမှ စစ်အုပ်ချြုပဖ
် ရ်းဖ ကည ခံ
ေမ််းဆီ်းခံနုင
ျိ ်ငံဖရ်းအကျဉ််းသ ်းအမျ ်းစုမှ

တရ ်းရံု်း က ်းနာမှုမတျိင
ု ်မီအ

်းရသည်။
ျိ ၎င််းတျိအ
ုို့ ဖနမေင် မည်သည်ပုဒ်မ

မျ ်းမေင် တရ ်းစွဆျိုခဖ
ံ နရသည်ကျို အသျိဖပ်းအဖ က င််း က ်းမခင််း မခံရသလျို

ျိုနည််းတူစွ

အကျျိြု်းဖဆ င်

ဖရှွေ့ဖနမျ ်းအဖနမေင်လည််း အမှုသည်၏ အမှုကျိစစဆျိုင်ရ အချက်အလက်မျ ်းနှင် သတင််း ဖ က င််းရ မျ ်းကျို
ကကျိြုတင်မရရှျိ ကဖပ။ အချျိြုွေ့ဖသ

အကျဉ််းသ ်းမျ ်းမှ တရ ်းခွင်အတွင််း လက်

ျိပ်ခတ် ခံရပပီ်း အမခ ်းဖသ

လူူ့ဂ္ုဏ်သျိကခ ညြုျိ ်းနွမ််းဖစသည် အမပြုအမူမျ ်းကျို ချျိြု်းဖေ က်မခင််းခံဖန ကရသည်။ အချက်အလက်မျ ်းအရ
အမျျိြု်းသမီ်းတစ်ဦ်းမှ သူမကျို စွပ်စွ
မရှျိဘ

အွန်လျိုင််းဗီဒယ
ီ ျိစ
ု နစ်မေင်

်းဖသ အမှုအ ်း လံုဖလ က်သည် ခုခဖ
ံ ချပခွင်၊ စံုစမ််းစစ်ဖဆ်း က ်းနာမှု
ရံု်းချျိန််း

၄

ဤသည်မှ အ ကမ််းေက်စစ်အုပ်စု၏ မပည်သူလူ
ခံစ ်းခွင်မရရှဖ
ျိ စရန် စနစ်တကျမပင်ဆင်
လက်ရှျိက လ

ကကျိမ်သ

မပြုလုပ်ခပပီ်းဖနာက်

အမျိနို့်ချမှတ်မခင််းခံခရသည်။

ုအဖပေါ် တရ ်းစီရင်ဖရ်းအရ မျှတဖသ အခွင်အဖရ်းမျ ်းကျို

်းသည် နည််းလမ််းတစ်ရပ်မေစ်သည်။

တရ ်းရံု်းစနစ်နှစ်မျျိြု်းစလံု်းမှ

အ ကမ််းေက်စစ်အုပ်စု၏

တရ ်းမျှတမှုအခွင်အဖရ်းမျ ်းမရှျိဘ တရ ်းလက်လတ
ွ ်ဆံု်းမေတ်ချက်မျ ်းမေင် စျိတ်

ျိန််းချြုပ်မှုဖအ က်တင
ွ ်ရဖ
ှျိ နပပီ်း
င်တျိုင််းမပစ်ဒဏ်ချမှတမ် ခင််း

မျ ်းရှျိဖနသည်။ စစ်ခရ
ုံ ံု်းမျ ်း၏ တရ ်းစီရင်မတ
ှု ွင် ဖရှွေ့ဖနငှ ်းရမ််းခွင်၊ အမျ ်းမပည်သူ က ်းနာခွင်လံု်းဝမရှျိဘ
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ဖသဒဏ်ချမှတ်မှုမျ ်းကျို မပြုလုပ်လျက်ရှျိရ
(၉၁) ဦ်းရှျိပပီ်း

ျိုအ

မတ်လ (၂၂)၊ ၂၀၂၂ ခုနစ
ှ ်အ

မှ ၃၉ ဦ်းမှ မျက်ကယ
ွ ဖ
် သဒဏ်ချမှတ်ခံ

ျိ ဖသဒဏ်ချမှတ်မခင််းခံ

်းရသူ

်းရသူမျ ်းမေစ်သည်။

(i) အ မခံရ င
ျို ်ခင်
ေမ််းဆီ်းခံရသူအမျ ်းစုမှ အ မခံမဖပ်းဖသ ပုဒ်မ ၅၀၅-က မေင်အမှုေွင်ခံရပပီ်း အချျိြုွေ့ဖသ အ မခံဖပ်းနျိုင်သည်
ပုဒ်မမျ ်းမေင် တရ ်းစွဆျိုခံရသူမျ ်းမှ လည််း အ မခံရပျိင
ု ခ
် ွင်ကျို လျစ်လျ ရှုခဖ
ံ နရသည်။ AAPP ၏ မှတ်တမ််း
မျ ်းအရ

အသက်

(၇၀)အရွယ်

အမျျိြု်းသ ်းတစ်ဦ်းမှ

ဖသ ်လည််း သူ၏အ မခံဖလျှ က်

အူကျဖရ ဂ္ါအတွက်

ဖဆ်းကုသမှုခယ
ံ ူရန်လျိုအပ်

်းမှုကျို တရ ်းသူကကီ်းက မငင််းပယ်ခသည်။

(ii) ထက်ဆျိုခ က်မ ားနှင် အပခ ားနသ သက်နသခံ အခ က်အလက်မ ား
အမှုမေစ်စဉ်ဖတ ်ဖတ ်မျ ်းမျ ်း၌ တရ ်းရံု်း က ်းနာမှုမျ ်းတွင် သက်ဖသ
မှ မျက်မမင်သက်ဖသမျ ်းမဟုတဖ
် ပ။
တျိကျဖသ သက်ဖသခံချက်မျ ်းမရှျိဘ

က
ွ ်ဆျိုဖန ကဖသ

ရတပ်ေွွေ့ဝင်မျ ်း

ျိအ
ုို့ မပင် စွပ်စခံ
ွ မျ ်းအ ်း တရ ်းဥပဖဒဖ က င််းအရ အဖရ်းယူနျိုင်သည်
တရ ်းစွဆျိုမခင််းမျ ်းလည််းရှျိဖနသည်။

အချက်အလက်မျ ်းက ဖေ ်မပဖနသည်မှ

AAPP

မှ

ရရှျိ

အမှုေင
ွ ်ရန် လျိုအပ်သည် တစ်ခတ
ု ည််းဖသ အရ မှ

်းသည်
ရအရ ရှျိ၏

ွက်ဆျိုချက်သ မေစ်သည်။ တက်ကကွလှုပ်ရှ ်းသူတစ်ဦ်း၏ တရ ်းခွင်တင
ွ ် ရ ဇသတ်ကကီ်း ပုဒ်မ ၁၈၈ အတွက်
တရ ်းလျိုမှ

ပမျိြုွေ့နယ်အဖ

ဖ
ွ

ွအုပ်ချြုပဖ
် ရ်းမှ ်းမေစ်ပပီ်း

ပုဒ်မ

၅၀၅

အတွကတ
် ရ ်းလျိုမှ

ရမှ ်းတစ်ဦ်း

မေစ်ခသည်။
တရ ်းခွင်စစ်ဖဆ်းမှု

အမျ ်းစုတွင်

တရ ်းလျိုမျ ်းနှင်

တရ ်းလျိုမပသက်ဖသမျ ်းမှ

သက်ဖသ

ဖနချျိန်အတွင််း အမှုနှင်သက်ဆျိုင်သ မှတတ
် မ််းမျ ်း၊ စ ရွက်စ တမ််းမျ ်းကျို ကည်ရှုခင
ွ မ် ပြု
မှ ်းယွင််းဖသ သက်ဖသခံချက်မျ ်းသ မကဘ အ

ွက်ဆျို

်းသည်။ သျိဖ
ုို့ သ ်

င်မမင်မှ ်းဖစသည် သတင််းအချက်အလက်မျ ်းကျို လက်ခံ

လျက်ရှသ
ျိ ည် အ ကမ််းေက်စစ်အုပ်စု တရ ်းစီရင်ဖရ်းစနစ်၏ သက်ဖသခံစန
ံ ှုန််းသည်

ဖမ်းခွန်း်

ုတ်စရ

အဖမခခံအဖ က င််းရင််းမျ ်း မေစ်ဖနသည်။
ျိန််းသျိမ််းခံဖနရသည် နျိုငင
် ဖ
ံ ရ်းအကျဉ််းသူတစ်ဦ်းက သူမ၏အေွွေ့မှ သူတစ်ဦ်းမှ
လူမှုကူညဖ
ီ ရ်းအလုပ်မျ ်း လုပ်ဖဆ င်ခဖသ ်လည််း

ျိုသူကျို လုပ်ကကံအဖ

အ ဏ သျိမ််းမှုဆနို့်ကျင်ဖရ်းဖခါင််းဖဆ င်တစ်ဦ်းအမေစ်

ဆနဒ

ုတ်ဖေ ်မှုအတွင််း

က် အ

်းမျ ်း အသံု်းမပြု၍

တရ ်းစွဆျိုခံခရဖ က င််း

ဖတွွေ့ဆဖ
ံု မ်းမမန််းမှုတွင်

ဖမေ က ်းခသည်။ တရ ်းစွဆျိမ
ု ှုကျို ဖချေျက်နင
ျို ်သည် လံုဖလ က်ဖသ ချိင
ု ်မ သည် သက်ဖသအဖ

က်အ

်း

မျ ်းမှ လည််း တရ ်းခွငအ
် တွင််း ပယ်ချခံဖနရသည်ဟု သျိရသည်။
ျိုို့ မပင်
အ

ညဉ််းပန််းနှျိပ်စက်ခံ

ရည်ရွယ်ချက်ရှျိရှျိမေင်

်းရဖသ

ရုပ်ပျိုင််းဆျိုင်ရ သက်ဖသခံချက်မျ ်းမှ လည််း

လျစ်လျ ရှုခဖ
ံ နရသည်။

ဖဆ်းကုသမှုရရှျိခစ
ံ ်းပျိင
ု ်ခွင်နင
ှ ် ဖဆ်းဘက်ဆင
ျို ်ရ ဝန်
ခံ

စွပ်စခံ
ွ မျ ်း၏

စနစ်တကျ

ကျန််းမ ဖရ်းအဖမခအဖနနှင်ပတ်သက်၍

မ််းမျ ်းမှ စစ်ဖဆ်းမှုမျ ်း မပြုလုပရ
် န်ကျို မငင််းပယ်ပတ
ျိ ်ပင်

်းရသည်။ တရ ်းခွငတ
် စ်ခတ
ု ွင် စွပ်စခံ
ွ ၏ ရုပ်ပျိုင််းဆျိုင်ရ ကျန််းမ ဖရ်းနှင်ပတ်သက်၍ စစ်ဖဆ်းမှုမျ ်း
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မပြုလုပ်ရန် ဖတ င််းဆျိုမှုမပြုလပ
ု ်ရ တရ ်းသူကကီ်းက “ဒီကစ
ျိ စက ငါတ ဝန်မဟုတတ
်
ဖ က င် သူတမ
ျိုို့ ျက်နှာဖပေါ်
က ဒဏ်ရ ဖတွနပ
ို့ တ်သက်ပပီ်း မှတ်တမ််းယူခင
ွ ်မမပြုနင
ျို ်ဘူ်း” ဟု မပန်လည်ဖမေ က ်းခသည်။
အက ြုျိ ားနဆ င်နရှွေ့နနကျိုယစ
် ားပ ြု ျိုင်ခင်
မတရ ်း အ ဏ လုမှုစတင်ကတည််းက နျိုင်ငဖ
ံ ရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းအတွက် အကျျိြု်းဖဆ င်ဖရှွေ့ဖန ကျိယ
ု ်စ ်းမပြု
ခွငရ
် ရှျိမှုမှ

အမျ ်းအမပ ်းကနို့်သတ်ခံ

်းရသည်။

ဖရှွေ့ဖနမျ ်းမှ

စွပ်စခံ
ွ မျ ်းအတွက်

လံုဖလ က်ဖသ

ကျိုယ်စ ်းမပြုခွင်မရှျိမခင််း၊ တရ ်းခွင်မတျိင
ု ်မီ ဖရှွေ့ဖနနှငအ
် မှုသည်ဖတွွေ့ဆံု၍ အမှုအဖ က င််းဖဆွ်းဖနွ်းခွင်မရမခင််း
တျိုမ
ို့ ှ လက်ရက
ှျိ
လတွင် အမျ ်းစုမေစ်ဖပေါ်ဖနလျက်ရှျိသည်။
နျိုင်ငဖ
ံ ရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းမှ မည်သည်ဖနို့ရက်၊ အချျိန်၊ ဖနရ တျိတ
ုို့ င
ွ ် ေမ််းဆီ်းခံခရသည်ကျို ဖရှွေ့ဖနမျ ်း အ ်း
ဖမပ မပခွင်မရသကသျိုို့

ဖရှွေ့ဖနမျ ်းအဖနမေင်လည််း

ရက်သတတပတ်မျ ်းစွ

အမှုသည်၏

က ဖလရှျိသည်။ တရ ်းရံု်းချျိန််းဖနို့အ

ပင် ဖရှွေ့ဖနနှင်လတ
ွ ်လပ်စွ ဖဆွ်းဖနွ်းနျိုင်မခင််းမရှျိဘ ဖ

တရ ်းစွဆျိုခံ

်းမှုကျို

သျိရှျိရန်အတွက်

ျိ ဖရှွေ့ဖနနှငဖ
် တွွေ့ဆံုခွင်မရသလျို ရံု်းချျိန််းဖနို့တွင်

င်အ ဏ ပျိုင်မျ ်း၊ ရမျ ်း၊ အ ကမ််းေက်စစ်အုပစ
် ု၏

လက်ပါ်းဖစမျ ်း၏ ဖစ င် ကပ်မှုမေင် ဖဆွ်းဖနွ်းရသည် ဖတွွေ့ဆံုချျိန်မှ လည််း အချျိန် ၅ မျိနစ်ဝန််းကျင်မျှသ
ရရှျိသည်။

ျိုကသျိုဖ
ို့ သ အဖမခအဖနဖအ က်တွင် ဥပဖဒပျိင
ု ််းဆျိုင်ရ အကကံဉ ဏ်ဖပ်းမခင််းသည် စွပ်စခံ
ွ အတွက်

သ မက ဖရှွေ့ဖန သျိမ
ုို့ ဟုတ် အမခ ်းသက်ဆင
ျို ်သတ
ူ စ်ဦ်းဦ်းအတွက်ပါ အနတရ ယ်ရှျိနုင
ျိ ်သည်။
မပန်လည်လွတဖ
် မမ က်လ သူအချျိြုွေ့၏ ဖမပ ဆျိခ
ု ျက်မျ ်းအရ ၎င််းတျိုို့၏ အကျျိြု်းဖဆ င်ဖရှွေ့ဖနနှင် ဆက်သယ
ွ ်
ဖမပ ဆျိုရန်နည််းလမ််းမှ

စ မေင်အဆက်အသွယ်မပြုလုပ်မခင််းသ မေစ်သည်ဟု ဆျိုသည်။ တနသသ ရီတင
ျို ််း တွင်

နျိုင်ငဖ
ံ ရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းအတွက် ဖရှွေ့ဖနရရှျိရန်မှ ခက်ခလှပပီ်း ဖရှွေ့ဖနအမေစ်လျိုကပ
် ါဖဆ င်ရွကသ
် ူကျို လည််း
ပချိမ််းဖမခ က်မှုမျ ်းမပြုလုပ်က
စွပ်စခံ
ွ ကျိုယတ
် င
ျို ်သ

အမှုတင
ွ ် ကျိယ
ု ်စ ်းလှယ်အမေစ် လျိုကပ
် ါဖဆ င်ရွကခ
် င
ွ က
် ျို ရုပ်သျိမ််းချိင
ု ််းခသလျို

ခုခံက ကွယဖ
် စရန် ဖရှွေ့ဖနကျိုေျိအ ်းဖပ်းမှုမျ ်း မပြုလုပ်ခသည်။ ဖရှွေ့ဖနမျ ်းကျို နျိုငင
် ံဖရ်း

အမှုမျ ်းတွင် ကျိယ
ု ်စ ်းလှယအ
် မေစ်လျိုကပ
် ါဖဆ င်ရက
ွ ်ခင
ွ က
် ျို ရုပ်သျိမ််းရန် ပချိမ််းဖမခ က် ေျိအ ်းဖပ်းမှုမျ ်းမှ
မ က ခဏမေစ်ဖပေါ်လျက်ရှျိသည်။

ျိအ
ုို့ မပင် ဖရှွေ့ဖနမျ ်းအ ်း ရ ဇသတ်ကကီ်းပုဒ်မ ၅၀၅ မေင် ေမ််းဆီ်းမည်ဟူ၍

ပချိမ််းဖမခ က်မှုမျ ်းကျိုလည််း မပြုလုပ်လျက်ရှျိသလျို ဖနာက်မှလျိုကပ
် ါဖစ င် ကည်မှုမျ ်း၊ အကျဉ််းဖ

င်အတွင််း

ဝင်ဖရ က်ခင
ွ ်နှင် စွပ်စခံ
ွ နှငဖ
် တွွေ့ဆံုခင
ွ ်ကျို တ ်းမမစ်ပတ
ျိ ်ပင်မှုမျ ်းလည််းရှျိဖနသည်။
အင််းစျိန်အကျဉ််းဖ

င်တွင်

ဖကျ င််းသူတစ်ဦ်းမှ

သူမသ မက

သူမ၏အဖပါင််းအသင််းမျ ်းပါ

ဖရှွေ့ဖန

ကျိုယ်စ ်းမပြုမှု မရရှျိဖ က င််းဖမပ က ်းခသည်။ နျိုငင
် ံဖရ်းအကျဉ််းသ ်းတစ်ဦ်း၏ အဆျိအ
ု ရ ဖရှွေ့ဖနကျိယ
ု ်စ ်းမပြု
ခွင်ရရှျိမှုမှ

မျိမျိအဖနမေင်

မည်သည်ဖနရ တွင်အေမ််းခံရသနည််းဆျိုသည်အဖပေါ်လည််း

လျိှုင်ပမျိြုွေ့နယ်တွင်အေမ််းခံရသူတစ်ဦ်းက
ေမ််းဆီ်းခံရသူမျ ်းမှ

ဆျိုသည်။

စစ်အုပ်ချြုပ်ဖရ်းဖ ကည ခံ

်းရသည်

မူတည်ဖ က င််း
ပမျိြုွေ့နယ်မျ ်းတွင်

အကျျိြု်းဖဆ င်ဖရှွေ့ဖနငှ ်းရမ််းခွင်မရဖပ။ အကျျိြု်းဖဆ င်ဖရှွေ့ဖန ကျိုယ်စ ်းမပြုမှု ရသည်
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မေစ်ဖစ မရသည်မေစ် အ ကမ််းေက်စစ်အုပ်စု၏ တရ ်းစီရင်ဖရ်းစနစ်မှ
အလျိုရှျိသလျို စျိတ်

ဟန်မပသက်သက်သ မေစ်ပပီ်း ၎င််းတျိုို့

င်တင
ျို ််းအမျိန်ခ
ို့ ျမှတဖ
် နမခင််းသ မေစ်သည်။

ဖရှွေ့ဖနမျ ်းမှ လည််း အ ကမ််းေက်စစ်အုပ်စု၏ ပစ်မတ
ှ ်
စတင်ကတည််းက ယဖနို့အချျိန်

ျိ ဖရှွေ့ဖန စုစုဖပါင််း (၂၈) ဦ်းေမ််းဆီ်းခံခရပပီ်း (၁၉) ဦ်းမှ

ျိန််းသျိမ််းခံဖနရဆမေစ်သည်။

ျိုေမ််းဆီ်းခံဖရှွေ့ဖနအမျ ်းစုမှ

ဖဆ င်ရွကဖ
် ပ်းဖနသူမျ ်းမေစ်သည်။
အဆျိုပါမေစ်ရပ်မျ ်းသည်

်းေမ််းဆီ်းမခင််းကျို ခံဖနရပပီ်း မတရ ်း စစ်အ ဏ လုမှု

ျိုအ

ဖရှွေ့ဖနမျ ်းအ ်း

လက်ရှျိအချျိန်

နျိုင်ငဖ
ံ ရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းအဖရ်းကျို

ျိ

လျိုကပ
် ါ

မှ အချျိြုွေ့မှ ရ ဇသတ်ကကီ်းပုဒ်မ ၅၀၅မေင် တရ ်းစွဆျိုခဖ
ံ နရသည်။
နျိင
ု ်ငဖ
ံ ရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းအတွက်

ကျိယ
ု ်စ ်းလှယ်အမေစ်လျိုကပ
် ါ

ဖဆ င်ရွကခ
် င
ွ ်ကျို စွန်လ
ို့ တ
ွှ ရ
် န် သွယ်ဝျိုကေ
် အ
ျိ ်းဖပ်းဖနသလျို စျို်းရျိမ်ေွယ်ရ

အဖမခအဖနတစ်ခက
ု ျို တွန််းပျိုို့

ဖနမခင််း မေစ်သည်။

ညှဉ်ား န်ားနှျိ ်စက်မမ
ှု ား၊ လူမဆန်နသ ပ ြုမူဆက်ဆံမှုနှင် မ
ံု ှနမ
် ဟုတန
် သ ပ စ်ေဏ်န ားမှုမ ား
စစ်န က နရား
အ ကမ််းေက်စစ်အုပစ
် ုသည်သည် ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ် မတရ ်းအ ဏ လုရန် ကကျိြု်းပမ််းမှုမတျိုင်မီ စစ်အ ဏ ရှင်
အဆက်ဆက်တျိသ
ုို့ ည် နှျိပ်စက်ညဉ််းပန််းမှုမျ ်းကျို မူဝါဒတစ်ခအ
ု မေစ် ကျင်သံု်းခ ကသည်။ အေွွေ့အစည််းတစ်ခ၏
ု
မူဝါဒတစ်ခု အဖနမေင်

သ
ျို ျိုို့ နှျိပ်စက်ညဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှုမျ ်းမှ

အကျဉ််းဖ

င်မျ ်းနှင် စစ်ဖ က ဖရ်းစခန််း

မျ ်းနှင် တျိင
ု ််းရင််းသ ်းဖဒသမျ ်းတွင် စနစ်တကျကျ ်းလွနလ
် ျက်ရှျိဖနသည်။ ဖ
တက်ကကွလှုပ်ရှ ်းသူအမျ ်းအမပ ်း ေမ််းဆီ်းခံခရဖသ
မျ ်းသည် မပည်သူလူ
သည်။
အဖ

ုကျို

ျိန််းချြုပ်ရန်

မမန်မ နျိုင်ငတ
ံ ဝှမ််းတွင်
က်အ

င်နှငခ
် ျီဖသ ဒီမက
ျို ဖရစီဖရ်း

၁၉၈၈ ခုနစ
ှ ် အဖရ်းဖတ ်ပံုကကီ်း အပပီ်းတွင် အ ဏ ရှင်

ျိုကသျိုို့ ညဉ််းပန််းနှျိပ်စက်သည် နည််းလမ််းမျ ်းကျို ကျင်သံု်းခ က

မေစ်ဖပေါ်လျက်ရှျိသည်

အမျျိြု်းမျျိြု်းဖသ

ညဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှုဆျိုင်ရ

်းမျ ်းကျို AAPP စတင်ေွေ့ွ စည််းသည် မတ်လ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၀၀ ခုနစ
ှ ်မှစ၍ စဉ်ဆက်မမပတ်

ုတ်မပန်လျက်ရှျိသည်။
ညဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မခင််းကျို

တ ်းမမစ်မခင််းသည်

နျိုငင
် တ
ံ က ဥပဖဒမျ ်းတွင်

မပဌ န််း

်းသည်

မည်သည်

အဖ က င််းရင််းနှင်မျှ မငင််းပယ်မရနျိုငဖ
် သ (Jus Cogen) စံနှုန်း် တစ်ခမု ေစ်သည်။ မမန်မ နျိုငင
် ံသည် နျိင
ု ်ငတ
ံ က
ညဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှု

တ ်းဆီ်းက ကွယဖ
် ရ်းစ ချြုပ်မျ ်းအ ်း

အတည်မပြုလက်မတ
ှ ်ဖရ်း

ဖသ ်လည််း နျိုငင
် တ
ံ က ဥပဖဒအရ ညဉ််းပန််းနှျိပစ
် က်မှုကျို မကျ ်းလွန်ရန် ကနို့်သတ်
သည်လုပ်ရပ်မျ ်းသည် မှနက
် န်၍တရ ်းမျှတမှုရဖ
ှျိ သ
ကဖလ်းသူငယ်အခွင်အဖရ်းမျ ်းဆျိုင်ရ

လုပ်ရပ်မျ ်းမဟုတဖ
် ပ။

ျို်း

်းမခင််း

မရှျိ

်းပပီ်း ညဉ််းပန််းနှျိပစ
် က်
အ
ျိုို့ မပင် မမန်မ နျိင
ု ်ငသ
ံ ည်

ကွနဗ
် င််းရှင််းတွင် ပါဝင်သည် ပုဒ်မ ၃၇ တွင် တရ ်းဝင် တ ်းမမစ်

်းသည် “ မည်သညက
် ဖလ်းကျိုမျှ ရက်စက်၍ လူူ့ဂ္ုဏသ
် ျိကခ ညျိြု်းနွမ််းဖသ်းသျိမ်ဖသ မပစ်ဒဏ်မျျိြု်း မဖပ်းရ။
မပြုမူဆက်ဆံမခင််းမျျိြု်းမလုပ်ရ” ဆျိုသည်အချက်အ ်း တရ ်းဝင်လက်မှတဖ
် ရ်း

ျို်း

်းပပီ်းမေစ်သည်။ မပည်တင
ွ ််း

ဥပဖဒ ရ ဇသတ်ကကီ်းပုဒမ
် ၃၃၀ နှင် ၃၃၁ တျိတ
ုို့ ွင် စစ်ဖ က ဖရ်းကျိစစနှငစ
် ပ်လျဉ််း၍ တ ်းမမစ်

်းသည်။ ပုဒ်မ
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၃၃၀

တွင်

“သတင််းဖပ်းချက်ကျို

ဖမခ က်လှန်၍
ို့ ဖတ င််းရန်ဖသ ်လည််းဖက င််း၊

အတင််းအဓမမမပြုဖစရန်ဖသ လ
် ည််းဖက င််း မည်သူမဆျို နာကျင်ဖစမှုကျိုမပြုလျှင်
ဖ

သတင််းကျိဖ
ု ပ်းဖအ င်

ျိုသူကျို ဖ

င်ခုနှစ်နှစ်

ျိ

င်ဒဏ်တစ်မျျိြု်းမျျိြု်းချမှတန
် ျိုင်သည်။ ပုဒ်မ ၃၃၁ တွင် “ သတင််းဖပ်းချက်ကျို ဖမခ က်လှန်၍
ို့ ဖတ င််းရန်ဖသ ်

လည််းဖက င််း၊ သတင််းကျိုဖပ်းဖအ င် အတင််းအဓမမမပြုဖစရန် ဖသ ်လည််းဖက င််း မည်သူမဆျို အမပင််းအ
နာကျင်ဖစမှုမပြုလျှင်

ျိုသူကျို ဆယ်နှစ်

ျိ ဖ

င်ဒဏ်တစ်မျျိြု်းမျျိြု်းချမှတ်နင
ျို ်သည်” ဟု မပဌ န််း

န်

်းသည်။

မ က ဖသ်းမီက လွတဖ
် မမ က်လ သည် အကျဉ််းသ ်းမျ ်း ံမှ စုဖဆ င််းရရှျိသည် အချက်အလက်မျ ်း နှင်
AAPP ၏ အချက်အလက်မျ ်းအရ ေမ််းဆီ်းခံရသူ အ ်းလံု်းနီ်းပါ်းသည် ရုပ်ပျိုင််း၊ စျိတ်ပင
ျို ််းညဉ််းပန််းနှျိပ်စက်

ခံခရပပီ်း အနည််းဆံု်း လူဖပါင််း (၁၀၃) ဦ်းမှ အ ကမ််းေက်စစ်အုပ်စု၏ ညဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မဖ
ှု က င် စစ်ဖ က ဖရ်း
တွင် အသက်ဆံု်းရံှု်းခရပပီ်း

ျို မှ အမျ ်းစုမှ ေမ််းဆီ်းပပီ်း ၄၈ နာရီအတွင််း အသက်ဆံု်းပါ်းခ ကရမခင််းမေစ်သည်။

စစ်ဖ က သည်နည််းလမ််းမျ ်းမှ

ဒူ်းဖ

က်ခုင
ျိ ််းမခင််း၊

ဖမ်း

်းပပီ်းဖသ

မပန်လည်ဖမ်းမမန််းမခင််း၊ အဖမေမျ ်းအ ်း ဖကျနပ်မှုမရှျိပါက ကျိုယ်

ဖမ်းခွန်း် မျ ်းကျို

ပ်တလလ

ျိလက်ဖရ က် သျိမ
ုို့ ဟုတ် စျိတ်ပျိုင််းဆျိုင်ရ

အ ကမ််းေက်မှုမေင် အမပစ်ဖပ်း၍နှျိပ်စက်ခ ကသည်။ အချျိြုွေ့မှ စစ်ဖ က ဖရ်းတွင် ဖသနတ်မေင် ချျိန်၍ ဖမ်းမမန််း
မခင််း သျိမ
ုို့ ဟုတ် စီ်းကရက်မီ်းမေင်တျိမုို့ ခင််း စသည်တက
ျိုို့ ျို ခံခရသည်။ အ ကမ််းေက်စစ်အုပစ
် ုအဖနမေင် ဖမေ င်ချက်
ရယူလျိုရန်အလျိင
ုို့ ှ သ ညဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှုကက
ျို ျ ်းလွန်မခင််း မဟုတ်ဘ ၎င််းတျိက
ုို့ ျို ဆနို့က
် ျင်မှုအ ်း လက်စ ်းဖချ
သည်သဖဘ မေင် ေမ််းဆီ်းခံရသူမျ ်းကျို သူတ၏
ျိုို့
မျိသ ်းစုဝင်မျ ်း ဖရှွေ့ဖမှ က်၌ပင် ရျိက
ု ်နှက်နပ
ှျိ ်စက်မှုမျ ်းကျို
ကျ ်းလွနဖ
် လရှျိသည်။

ျိအ
ုို့ မပင် ေမ််းဆီ်းခံရသူနှင်ဆက်စပ်မှုရှျိဖသ

အမခ ်းသူမျ ်းကျိဖ
ု ေ ်

ုတ်ေမ််းဆီ်းနျိုင်ရန်

အတွက် ညဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှုမျ ်း မပြုလုပ် ကသည်။ အချျိြုွေ့ဖသ နျိုင်ငဖ
ံ ရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းမှ ညဉ််းပန််းနှျိပ်စက်
ဖသ ဒဏ်မခံနျိုင်၍ ၎င််းတျိုို့ မကျ ်းလွန်ဖသ မပစ်မှုမျ ်းကျို ဖမေ င်ချက်ဖပ်းဝန်ခံမှုမျ ်း မပြုလုပ်ခ ကရသည်။ ပုဒ်မ
၅၀၅-က နှင်အမျိနို့်ချခံခရသူတစ်ဦ်းမှ CRPH ဆက်စပ်မရ
ှု ျိမှ ခင််းနှင် အ ဏ ေီဆန်ဖရ်းလှုပ်ရှ ်းမှု (CDM) တွင်
ကျိုယတ
် ျိုင်ပါဝင်ဖ က င််းကျို အတင််းအကျပ် ဝန်ခံချိုင််းဖစမခင််းခံခရသည်။ ၎င််းမတျိင
ု ်မီ အမခ ်းဖသ
အကျဉ််းသ ်းမျ ်းနည််းတူ

CRPH နှင် ဆက်စပ် သည်ဆျိုက

မပင််း

နျိုငင
် ံဖရ်း

န်စွ ရျိုကန
် က
ှ ်ခ၊ံ အစ ဖရစ မေတ်မခင််း

ခံခပပီ်း ၎င််းမှ CDM တွင်ကယ
ျို ်တင
ျို ်ကယ
ျို ်ကျ ပါဝင် ပတ်သက်ပပီ်း PDF မျ ်းဖမခကုပယ
် ူနင
ျို ်မည်ဖနရ မျ ်း ကူညီ
ရှ ဖေွဖပ်းခသည်ဟု ဝန်ခဖ
ံ မေ င်ချက်ဖပ်းခရသည်။
စစ်တပ်ကုျိ

ဖဝေန်သည်သတင််းဖရ်းသ ်းမှုမေင်

ပုဒ်မ

၅၀၅

နှင်

တရ ်းစွဆျို

အကျဉ််းချခံခရသည်

သတင််းဖ

က်တစ်ဦ်းက စစ်ဖ က ဖရ်းတွင် မည်ကသျိုို့ ညဉ််းပန််းနှျိပ်စက်စစ်ဖ က ခံခရသည်ကျို ယခုကသျိုို့

ဖမပ က ်းခသည်။
“စစ်တပ်

က စစ်ဖ က ဖရ်းစခန််း

ကျို ဖရ က်ကတည််းက ဒုဗလ
ျို ်မှ ်းကကီ်း မျျိြု်းမင််း

ွန််း ဦ်းဖဆ င်ပပီ်း

တစ်ညလံု်းကျဖနာ်ကုျိ စစ်ဖဆ်းဖမ်းမမန််းနှျိပ်စက် ကတ ၊ ကျဖနာ်မျက်လံု်းက ဖယ င်ကျိုင််းပပီ်းဖတ
မျက်လံု်းကန််းသွ ်းပပီလျိက
ုို့ ျို

င်ခတ ။ ကျဖနာက
် ျို ဗဟျိက
ု င််းဖပေါ် တင်ပပီ်းဖတ

ဖမပ်းကန်လျိုက၊် ဖခါင််းကျိတ
ု က်နင််းလျိုက၊် မျက်နာှ ဖတွ လက်ဖတွကျို ဖဆ်းလျိပ်မီ်းနို့

ဖမခဖ

က်ဖတွနို့

ျို်းတယ်။ ပပီ်းဖတ
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ဖခါင််းကျို အျိတ်စွပ်ပပီ်းဖတ

အသက်ရှ ကပ်ဖအ င် လုပတ
် ယ်။ ဝျိုင််းချြုပပ် ပီ်းဖတ လုပ်တ ဖပါဖလ။

လူက ဖမျ ဖမျ ဖလ်းပ ကျန်ဖတ ဖခါင််းကျို ဖမခဖ
ျိခုက
ျိ ်တ

အမျ ်းဆံု်းပ။

စစ်ဖ က ဖရ်းမှ

ဖခါင််းကျိုအတ
ျိ ်စတ
ွ ်ပပီ်းဖတ

က်ဖတွနက
ို့ န်တယ်။ အမှ အဓျိက ဖခါင််းကျို

ခံရတ ဖတ

ဖရစျိုအဝတ်ဖတွနို့

စစ်ေျိနပ်နို့

ရျိက
ု ်လျိုက်

ကန်ခရ
ံ တ မျ ်းတယ်။

ကန်လျိုကလ
် ုပတ
် ယ်။

ပပီ်းဖတ

စစ်ယူနဖ
ီ ေ င််းဝတ်

်းတ လူတဖယ က်ပ ကျွနဖ
် တ ့်ကျို ဖခါင််းကျို ဖမပ်းကန်လျိုကတ
် အချျိန်မှ ခါ်းက

ဆူ်းကနမေစ်ပပီ်းဖတ

အမှ တင် ခါ်းကဖခွကျသွ ်းတ ။ သူတက
ျိုို့ ကျဖနာ်ရွေ့ လက်သည််းဖတွကျို ခွ ေျိုို့

ကျို စီစဉ်ဖန ကတ ၊ မေစ်ချင်ဖတ

ပလ ယ က ရှ မဖတွွေ့ဘူ်းမေစ်ဖနတ ။ ကျဖနာက
် ျို နည််းလမ််း

မျျိ ်းစံုနို့ကျို နှျိပ်စက်ခ ကတ ”။
ဖနာက်နှစ်ရက် အ က မှ ဖတ

စစ်အုပ်စု၏ လက်ပါ်းဖစတပ်သ ်းမျ ်းက အတင််းအကျပ် ဝန်ခံဖမေ င်ချက်

ဖပ်းချိင
ု ််းခပါတယ်။
ေမ််းဆီ်း၊ နှျိပ်စက်ခံခရဖသ အမခ ်းအမျျိြု်းသမီ်းတစ်ဦ်းမှ လည််း နှစ်နာရီမခ ်းတစ်ခါ စစ်ဖ က ဖမ်းမမန််းမခင််းခံခရ
သည်။ အချျိြုွေ့ဖသ စစ်ဖ က ဖမ်းမမန််းချျိန်တင
ွ ် ည ၁၂ နာရီအ
သည်။

စစ်ဖ က ဖနစဉ်အတွင််း

သူမမှ

ဒူ်းဖ

တ
ျိ ျိုငဖ
် အ င် စစ်ဖ က ဖမ်းမမန််းမခင််းကျို ခံခရ

က်လက်ဖမမ က်

်းခရသည်။

ရန်ကုန်ပမျိြုွေ့မှ

အမခ ်း

အမျျိြု်းသမီ်းတစ်ဦ်းမှ လည််း စစ်ဖ က ဖရ်းတွင် ဖလ်းရက် က မမင်ခပပီ်း ယင််းက လအတွင််း သူမအ ်း ရုပ်ပင
ျို ််း
ဆျိုင်ရ ၊

နှုတ်မေင်

ဖစ ်က ်းမခင််းအမပင်

ခွမခ ်းဆက်ဆမ
ံ ှုမျ ်းကျိုလည််း

ခံခရသည်။

ဖမခဖ

က်နင
ှ ် မျက်နာှ အ ်းကန်ဖကျ က်သည်အမပင် ပါ်းရျိုက၍
် အျိမ်ဖ

ဖတွမှ

ပါဖနရသလ စသမေင် နည််းလမ််းဖပါင််းမျ ်းစွ မေင်နှျိပ်စက်ခံခရသည်။

ဖမွ်းသလ၊ ဘ ဘွွေ့ဖတွရသလ၊ မျိသ ်းစုရွေ့စီ်းပွ ်းဖရ်းနို့ အျိမ်ဖ
သည်။

ဖ
ျိုို့ နာက်

သူမ၏

င်မမပြုဘ ဘ ဖ က င် ဆနဒမပပွ
အ
ျိုို့ မပင် သူမအ ်း ဘယ်မှ

င်ဖရ်းအဖမခအဖနမျ ်းကျိုပါ ဖမ်းမမန််းခံခရ

ျိုကသျိုို့ ကျိုယ်ဖရ်းကျိယ
ု ်တ ဖမ်းခွန်း် ဖပါင််းမျ ်းစွ အမပင် ဆနဒမပပွမျ ်းတွင်ပါဝင်ခမခင််းရှျိ/မရှျိ၊ မည်သည်

နျိုင်ငဖ
ံ ရ်းပါတီကျို ဖ

က်ခသ
ံ လနှင် သူမ၏နျိုင်ငဖ
ံ ရ်းခံယခ
ူ ျက် စသည် ဖမ်းခွန်း် မျ ်းကျို ဖမ်းမမန််းခံခရသည်။

အမခ ်းအမှုတစ်ခတ
ု ွင် အသက်နှစ်ဆယန
် ှစ်နှစ်အရွယ် အကျဉ််းသ ်းတစ်ဦ်းအ ်း စစ်ဖ က စဉ်အတွင််း သံမပ ်း
မေင် ရျိက
ု ်နှက်မခင််းအပါအဝင် ပချိမ််းဖမခ က်မခင််း၊ ပါ်းရျိက
ု ်မခင််းတျိုို့ကျိုလည််း ခံခရသည်။ ၎င််းအကျဉ််းသ ်း သည်
ညအချျိန်
ခံခရသည်။

စစ်ဖ က ဖရ်းဝန်
၎င််း၏

မ််းမျ ်း

အရက်မူ်းလ ဖသ အခါ

ဖမပ က ်းချက်အရ

စစ်အုပ်ချြုပဖ
် ရ်းအမျိနို့်

ပျိ၍
ု

ရျိုကန
် ှက်

ုတ်ခံ

်းရဖသ

ညင််းပန််းနှျိပ်စက်မခင််းကျို
လျိှုင်သ ယ ပမျိြုွေ့နယ်မှ

လူမျ ်းမှ လည််း စစ်ဖ က ဖရ်းစခန််းတွင် ဖသလုနီ်းပါ်း ရျိုကန
် ှက်မခင််းခံခရသည်ဟု သျိရသည်။ ရန်ကုန်မှ
အကျဉ််းသ ်းတစ်ဦ်းမှ လည််း

စစ်ဖ က ဖရ်းစခန််းသျိုို့

ဖရ က်ဖရ က်မခင််းတွင်ပင်

ဖလ်းရက်တျိုငတ
် ျိုင်ခံခရပပီ်း ၎င််းဖမေ က ်းဖသ အဖမေအ ်း စစ်ဖ က ဖရ်းဝန်

နှျိပ်စက်ညဉ််းပန််းမခင််းကျို

မ််းမှ သဖဘ ကျဖကျနပ်မှု မရှျိ

ဖသ ဖ က င် တတျိယဖမမ က်ဖနို့တွင် ၎င််း ၁၇ နှစအ
် ရွယ် အကျဉ််းသ ်းအ ်း ဖတ အုပတ
် စ်ဖနရ သျိုို့
ဖခေါ်ဖဆ င်သွ ်းက ဖသလုန်းီ ပါ်း အမပင််းအ

န်ညဉ််းပန််းနှပ
ျိ စ
် က်ခံခရသည်။
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၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ် စက်တင်ဘ လတွင် ေမ််းဆီ်းခံခရဖသ လျိငစ
် ျိတ်ခယ
ံ ူမှုဖမပ င််းလ
တစ်ဦ်းမှ

်းဖသ (LGBT) အကျဉ််းသူ

စစ်ဖ က ဖရ်းစခန််းသျိဖ
ုို့ ရ က်ရျိပှ ပီ်း ခဏအ က မှ စတင်၍ ဖတ က်ဖလျှ က် ရျိက
ု ်နှက်ခခ
ံ ရသည်။

သူမ၏ လက်သည််းမျ ်းကျို ပလ ယ မေင် လျိမ်ချျိြု်းခံခရက ဆဆျို၍ ဝျိုင်ယ ကကျိြု်းမေင် အရျိုကခ
် ံခရသည်။ သူမကျို
အဝတ်အစ ်းမျ ်းချွတ်ခင
ုျိ ််းခပပီ်း သူမ၏ ရင်သ ်းမျ ်းနှင် ခနဓာကျိယ
ု ်ကျို ကညက
်

ဖလှ င်ဖမပ င်ခ ကသည်။

ဤနည််းမှ တစ်ဦ်းချင််းစီ၏ လူူ့ဂ္ုဏ်သျိကခ ညြုျိ ်းနွမ််းဖစရန် မပြုလုပ်ဖသ အ ကမ််းေက်စစ်အုပ်စု၏ ဖနာက်

ပ်

ပံုစံ တစ်ခမု ေစ်သည်။
မ က ဖသ်းမီက လွတ်ဖမမ က်လ သည် နျိုငင
် ံဖရ်းအကျဉ််းသ ်းတစ်ဦ်းက စစ်ဖ က ဖရ်းတွင် လမ််းမဖလျှ က်နင
ျို ်
သည်အ

ျိ မပင််း

န်စွ ရျိက
ု န
် ှက်ညဉ််းပန််းနှျိပ်စက်က

၎င််း၏လူမှုကွနရ
် က် ဖေစ်ဘတ
ွ ်ခ် လျှျိြုွေ့ဝက
ှ ်နံပါတ်ကျို

ုတ်ဖေ ်ဖမပ ဆျိုခင
ုျိ ််းသည်ဟု ဆျိုသည်။
ရု ် ျိုင်ားဆျိုင်ရ ညှဉ်ား န်ားနှျိ ်စက်မှု
ျိန််းသျိမ််း

်းဖသ

နျိုငင
် ံဖရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းအ ်း အ ကမ််းေက်မခင််းသည် ၎င််းတျိအ
ုို့ ်း စတင်ေမ််းဆီ်းသည်

အချျိန်မှ စတင်မခင််းမေစ်ပပီ်း ၎င််းတျိုို့လတ
ွ ်ဖမမ က်ချျိန်သညတ
် ျိုင် မေစ်နင
ျို ်သည်။
စစ်ဖ က ဖရ်းစခန််းမျ ်း၌လည််းဖက င််း၊ အကျဉ််းဖ

ျိုကသျိုို့ အ ကမ််းေက်မခင််းအ ်း

င်မျ ်း၌လည််းဖက င််း၊ အချြုပခ
် န််းမျ ်း၌လည််းဖက င််း

သျိမ
ုို့ ဟုတ် လမ််းမျ ်းဖပေါ်၌ပင် မေစ်ပွ ်းနျိင
ု ်ပါသည်။
၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ်၊ မတ်လ ၃ ရက်ဖနို့တွင် ရန်ကုနတ
် ျိုင််းဖဒသကကီ်း၊ ဖမမ က်ဥကကလ ပပမျိြုွေ့နယ်၌ ပငျိမ််းချမ််းစွ
ဆနဒ

ုတဖ
် ေ ်မှု မေစ်ပွ ်းခပပီ်းဖနာက် ဆနဒ

မခင််းခံခရသည်။ ဆနဒ

တ
ု ဖ
် ေ ်သဖ
ူ လ်းဦ်း ေမ််းဆီ်းမခင််းခံခရပပီ်း ဆျို်းရွ ်းစွ

တ
ု ်ဖေ ်သူ ဖလ်းဦ်းအနက်မှ အသက် ၁၇ နှစအ
် ရွယ်ရှျိ ဆနဒ

ရျိုကန
် က
ှ ်

တ
ု ်ဖေ ်သူ တစ်ဦ်းသည်

ရ ဘ ကျည်မေင် မျက်နှာကျို ပစ်ခတ်မခင််းခံခရဖသ ဖ က င် ရုပ်ပျက်ဆင််းပျက် မေစ်ခရသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအတွင််းတွင် အကျဉ််းသ ်းတစ်ဦ်း၏ ၁၄ နှစ်အရွယ် သ ်းမေစ်သူသည် ဓ ်းစ ခံအမေစ်
အ ကမ််းေက် ရျိက
ု ်နှက် ေမ််းဆီ်းမခင််းကျို ခံခရသည်။ ၎င််း၏ေခင်မေစ်သူသည်လည််း နံနက် ၈:၃၀ မှ ဖနို့လယ်
၂:၀၀ နာရီ

ျိတျိုင် ညဉ််းပန််းနှပ
ျိ ်စက်မခင််းခံခရသည်။ ဖနာက်ဖကျ ကျို ကန်ဖကျ က်မခင််းခံခရပပီ်း တစ်ကကျိမ်လျှင်

၁၅ မျိနစ်မှ မျိနစ် ၂၀ ခနို့် က မမငဖ
် က င််း သျိရှျိရသည်။
တျိုငဖ
် အ င်

ဖကျ ဖအ င်မခင််းဖဝဒနာကျို

ဖ
ျိုို့ က င် ေမ််းဆီ်းမခင််းခံခရပပီ်းဖနာက် နှစ်လ က

ခံစ ်းခရဖ က င််း

သျိရှျိရသည်။

မျိုို့ ပင်

မီ်းမခစ်မျ ်းကျို

ျိ

သံု်း၍

လက်ဖမ င််းအဖရမပ ်းကျို မီ်းမေင်ရွေ့ျိှု ခသည်။ အဆျိုပါ အကျဉ််းသ ်းသည် ၎င််း၏ညီနင
ှ ်အတူ ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ်၊
ဖအ က်တျိုဘ လ ၁၉ ရက်ဖနို့တွင် လွတ်ဖမမ က်လ ခပပီ်း ၎င််း၏ အဖတွွေ့အကကံြုကျို တျိကျစွ ဖမပ က ်းခမခင််း
မေစ်သည်။
“ကျဖနာ်

ငါ်းခါဖလ က်အရျိုကခ
် ံခရတယ်။

ဘယ်လျိုလုပ်သလဆျိုဖတ

ဒူ်းဖ

က်ခုင
ျိ ််းပပီ်း

ကျဖနာက
် ျိုစစ်တ

၄၅

ဖမခေဝါ်းဖပေါ်ဖနတဖနရ ဖတွကျို

မျိနစ်

ဖလ က် က ပပီ်း

ဆူ်းချွန်နရ
ို့ ျိုကတ
် ယ်။
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ဘယ်နှစခ
် ျက်ဖလ က်လဆျိဖ
ု တ

ဖမခေဝါ်းကျို

ဖလ်းငါ်းဖမခ က်ချက်ဖလ က်

ရှတ
ျိ ယ်။

ဖမခေဝါ်းအမပင်

ဝါ်းမခမ််းမပ ်းနို့လည််းရျိုကဖ
် သ်းတယ်။ အဒါကျဖတ လက်ဖမ င််း ဖတွကျို ရျိက
ု ်တယ်။ ဖကျ ကုန််းဖတွကန
ျို ှစ်ချက်
သံု်းချက်ဖလ က်အဖကျွ်းခံရတယ်။

အဒီရျိုက်

်းတဒဏ်ရ က

မပန်ဖရ က်တအချျိန်မှ

ကည်မျိဖတ

အဖပါက်ဖလ်းဖတွက ဖသွ်းစျိဖ
ုို့ နတယ်။”
မတရ ်းအ ဏ လုချျိန်မှစ၍ မပည်သူ (၃၂၄) ဦ်းသည် ဓ ်းစ ခံမျ ်းအမေစ် အ ကမ််းေက်စစ်အုပ်စု၏ ေမ််းဆီ်းမခင််း
ကျို ခံခရပပီ်း (၂၇၀) ဦ်းသည် အကျဉ််းဖ
အချျိန်

ျိ

ျိန််းသျိမ််းမခင််းခံ

င်မျ ်းနှင် အမခ ်း လျှျိြုွေ့ဝက
ှ ်

်းရဆမေစ်သည်။

ျိန််းသျိမ််းဖရ်းစခန််းမျ ်းတွင် လက်ရှျိ

အသက်အရွယ်မည်မျှပင်

ငယ်ရယ
ွ ်ဖစက မူ

ဂ္ရုမမပြုဘ

ဓ ်းစ ခံအမေစ်ေမ််းဆီ်းမှုမျ ်း မပြုလုပ်လျက်ရှျိသည်။ အမျျိြု်းသမီ်းတစ်ဦ်းသည် သူမ၏ နှစ်နှစအ
် ရွယ်ကဖလ်းငယ်
နှင်အတူ အင််းစျိနအ
် ကျဉ််းဖ
လွန်စွ စျို်းရျိမ်တုန်လှုပ်ေယ
ွ ်ရ
ျိန််းသျိမ််းခံခရဖသ

င်တွင် ဓ ်းစ ခံအမေစ်
ကျိစစရပ်မေစ်သည်။

ျိန််းသျိမ််းမခင််းခံခရသည်။ ဤကသျိမုို့ ေစ်ရပ်မျ ်းသည်

အ
ျိုို့ မပင် စစ်ဖတွအကျဉ််းဖ

င်၌ မျိခင်မေစ်သူနင
ှ ်အတူ

ဖရ ဂ္ါဖဝဒနာခံစ ်းဖနရသည် နှစ်နစ
ှ ်အရွယက
် ဖလ်းငယ်မှ

အချျိန်မီ ဖဆ်းဝါ်းကုသခွင်

မရရှျိသမေင် ၂၀၂၂ ခုနှစ၊် ဖေဖေ ်ဝါရီလတွင် အကျဉ််းဖ
ရက်စက်ဆျို်းရွ ်းဖသ

အ ကမ််းေက်မှုမျ ်းသည်

င်တင
ွ ််း၌ ဖသဆံု်းသွ ်းခရသည်။

ဖနရ အနှမံို့ ေစ်ပွ ်းလျက်ရှျိသည်။

အ ကမ််းေက်မှုတစ်ခတ
ု င
ွ ်

ရစခန််း၌ စစ်သ ်းမျ ်းက အကျဉ််းသ ်း တစ်ဦ်းကျို ဝမ််းဗျိက
ု ်တင
ွ ် နှစ်ကကျိမ်၊ ပုခု်းံ တွင် နှစ်ကကျိမ်၊ ဒူ်းတွင် တစ်ကကျိမ်
ဓ ်းမေင်

ျို်းခဖ က င််း သျိရှျိရသည်။

အလယ်ပျိုင််းတျိုင််းစစ်ဌ နချြုပ၏
်

မနတဖလ်းနန််းတွင််းစစ်ဖ က ဖရ်း၌

အစ ဖရစ မဖပ်းဘ သွ ်းမျ ်းကျွတ်
နန််းတွင််းစစ်ဖ က ဖရ်း၌

ျိဖ
ုို့ နာက် ခနဓာကျိယ
ု က
် ျို အရက်ပျံမေင် မေန််းခသည်။ အမခ ်းသူတစ်ဦ်းကျိုမူ
ွက်သည်အ

စစ်ဖဆ်းမခင််းခံခရသူ

ညဉ််းပန််းနှျိပ်စက်ခသည်။

ျိုသူအ ်း

ျိ ဝန်ခံလ ဖအ င် ရျိက
ု ်နှက်ခ ကသည်။ အဆျိုပါမနတဖလ်း
တစ်ဦ်းသည်လည််း

ည လက်ေျံ

သံု်းပျိုင််းကျျိြု်းသည်အ

ျိ

ရျိုကန
် ှက်မခင််းခံခရသည်။
ကည်မမင်တင
ျို ်ဆနဒ

ုတဖ
် ေ ပ
် ွ၌ က ်းမေငတ
် ျိုကက
်
ပေျိြုခွင်း် ေမ််းဆီ်းမခင််းခံခရသူ အမျျိြု်းသမီ်းတစ်ဦ်းသည်လည််း

စစ်ဖ က ဖရ်း၌ ညဉ််းပန််းနှျိပစ
် က်မခင််းခံခရပပီ်း သူ၏ဦ်းဖခါင််းခွံတင
ွ ် နံပါတ်တတ
ု ်မေင် ရျိက
ု ်နှက်မခင််းခံ
အမှတ်အသ ်းမျ ်းရှဖ
ျိ နသည်ကျို ဓ တ်မှနတ
် င
ွ ်ဖတွွေ့ရှျိရသည်။
ဖသွ်းဖ က မျ ်းပျက်စီ်းသွ ်းဖသ ဖ က င်

်းရဖသ

ျိုကသျိုို့ ရျိုကန
် ှကမ် ခင််းခံခရပပီ်း အ ရံဖ
ု က နှင်

အဆျိုပါအမျျိြု်းသမီ်းသည်

ဖခါင််းကျိုက်မခင််း၊

နှာဖခါင််းဖသွ်းယျိုမခင််း

စသည် ဖဝဒနာမျ ်းကျို ခံစ ်းဖနရသည်။ အ ကမ််းေက်စစ်အုပ်စုသည် ညဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှု၏ တစ်စတ
ျိ ်တစ်ပျိုင််း
အမေစ် လျှပ်စစ်ဖခါင််းစွပ်မျ ်း၊ သ ်းဖရကကျိြု်းမျ ်းအပါအဝင် လျှပ်စစ်ဖရှ ရျိုကမ် ခင််း စသည်တက
ျိုို့ ျို သံု်းဖလရှျိသည်။
ေမ််းဆီ်းမခင််းခံရသူ၏ အသက်ဖမွ်းဝမ််းဖကျ င််းနှင် အဖနအ

်းဖပေါ်မူတည်၍ ညဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှု နည််းလမ််း

မျ ်း မတူညီနျိုင်ပါ။ သ ဓကအ ်းမေင် သတင််းသမ ်းဆျိုပါက သူတ၏
ျိုို့
လက်မျ ်းကျို အ

ူ်းပစ်မှတ်

်း၍

ညဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှု မပြုဖလရှသ
ျိ ည်။
“သူတျိုို့

ွက်သွ ်းလျှင်

တံခါ်းကျို ေွင်ဝင်လ ပပီ်း

ခဏအျိပ်ေျိကုို့ ကျိြု်းစ ်းခတယ်၊

အျိမ်ဖပျ ဖ
် တ မယ်အချျိန်ဖရ က်တင
ျို ််း

သူတျိုို့

ပ်ရျိုကန
် ှက်ခ ကတယ်၊ ပါ်းကျို ေျိနပ်မေင် ရျိုကန
် က
ှ ်ခတယ်၊ မျက်လံု်းကျို
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အဝတ်နို့စည််းပပီ်း အုတ်နံရတ
ံ ွင်မီခ
ှ င
ုျိ ််းပပီ်းတဖနာက်
ရျိုကန
် ှကတ
် အချျိန်မှ
လက်ကျို

တစ်ေက်မှ

မပချိုင််းပပီ်း

ျို်းကကျိတ် ကန်ဖကျ က်ခ ကတယ်။ ညဘက်

သစ်သ ်းတပ်

ပ်ရက
ျို ်နှက်ခတယ်၊

်းတ ပလတ်စတစ်ပက
ျို ်နရ
ို့ က
ျို ်တယ်။ ကျဖနာ်ရွေ့

သတင််းဖ

က်တစ်ဦ်းမေစ်တအတွက်

ဓ တ်ပံုရက
ျို ်ေျိုို့

ကင်မရ ကျိင
ု တ
်
ဖ က င် လက်ဖတွကျို ရျိုကန
် ှက်မခင််းခံခရတယ်”
အကျဉ််းဖ
အရ ရှျိ

င်မျ ်းတွင် ဝန်

မ််းအင်အ ်းမလံဖ
ု လ က်သမေင် ရ ဇဝတ်အကျဉ််းသ ်းအချျိြုွေ့အ ်း အကျဉ််းသ ်း

(တန််းစီ်း၊ဘုတက
် ျိုင)်

အမေစ်

အကျဉ််းသ ်းမျ ်းနှင်အတူ ဖရ ဖနှာ

တ ဝန်ဖပ်း

်းသည်။

နျိုင်ငံဖရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းကျို

ရ ဇဝတ်

်းပပီ်း အဆျိုပါအကျဉ််းသ ်းအရ ရှျိမျ ်းမှ နျိုငင
် ံဖရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းကျို

ရမ််းက ်းမခင််း၊ ပချိမ််းဖမခ က်မခင််းနှင် ဖစ ်က ်းမခင််းတျိက
ုို့ ျို ဖ

င်အ ဏ ပျိင
ု ်မျ ်းနှင် ပူ်းဖပါင််းကျ ်းလွနဖ
် လ

ရှျိသည်။
စျိတ် င
ျို ်ားဆျိင
ု ်ရ ညှဉ်ား န်ားနှျိ ်စက်မှု
ရုပ်ပျိုင််းဆျိင
ု ်ရ ညဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှုမျ ်းအမပင်

နျိုငင
် ံဖရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းသည်

စျိတ်ပင
ျို ််းဆျိုင်ရ

ညဉ််းပန််း

နှျိပ်စက်မှုကျို ပျို၍ခံစ ်းရသည်။ စစ်တပ်၏ ညဉ််းပန််းနှပ
ျိ ်စက်မှုပံုစံသည် ေမ််းဆီ်းမခင််းခံရသည်အချျိန်မှ စ၍
လွတ်ဖမမ က်သည်အချျိနအ
်

ျိ မရပ်တနို့်ပါ။ အခန််းကျဉ််းအတွင််း၌ လူဦ်းဖရ မပည်ကျပ်စွ ဖန

ျိုင်ရမခင််းသည်

စျိတ်ဒဏ်ရ ရဖစနျိုင်သကသျိုို့ တကျိယ
ု ်ရည်လတ
ွ ်လပ်မှုလည််း မရှျိပါ။ သျိရ
ုို့ တွင် ၎င််းတျိရ
ုို့ င်ဆင
ျို ်ရသည်မှ
ျိုမျှမကပါ။

ျိန််းသျိမ််းခံရသည်

လျိင်စတ
ျိ ်ခယ
ံ ူမှုကမပ
ွ ်းသူမျ ်းအဖပေါ်တွင်လည််း စျိတ်ပျိုင််းဆျိုင်ရ ညဉ််းပန််း

နှျိပ်စက်မှုမျ ်းရှျိသည်။ ယင််းတျိသ
ုို့ ည် အမျျိြု်းသ ်းအချြုပဖ
် ဆ င်တွင် လူသတ်မှု၊ မုဒျိမ်း် မှု သျိမ
ုို့ ဟုတ် မူ်းယစ်ဖဆ်း
သံု်းစွမှုတမျိုို့ ေင် မပစ်ဒဏ်ကျအမျျိြု်းသ ်းမျ ်းနှင်အတူ ဖရ ဖနှာချြုပ်ဖနှာင်ခံ ကရသည်။
အဝတ်အစ ်းမျ ်းကျို

အတင််းအကျပ်

ေမ််းဆီ်းမှုနှင် အကျဉ််းဖ
အျိပ်မဖပျ ်မခင််းကျို

င်တွင််း ဖန

မေစ်ဖစသည်။

ဖမပ င််းဖလရှျိသည်ဟု

ဝတ်ဆင်ဖစသည်အတွက်

ပစ်မှတ်

မျိုို့ ပင် ဖယ က်ျ ်းဖလ်း

်းဖလှ င်ဖမပ င်ခံ ကရသည်။

ျိုင်ရသည် အဖမခအဖနသည် အမျ ်းအမပ ်းအတွက် စျိတ်ဒဏ်ရ မျ ်းနှင်

မည်သည်အဖ က င််းမပချက်မှ

မရှျိဘ

ယင််းတျိ၏
ုို့

လွတ်ရက်မျ ်းကျို

ျိန််းသျိမ််းခံအမျ ်းအမပ ်းက ဖမပ သည်။

စျိတ်ပင
ျို ််းဆျိင
ု ်ရ ညဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှု ပံုစုမ
ံ ျ ်းစွ ရှျိရ

ဥပမ အ ်းမေင် အကျဉ််းသ ်းတစ်ဦ်းသည် မစင်မျ ်းကျို

သယ်ရန် အတင််းအကျပ် ဖစချိင
ု ််းမခင််းခံခရဖ က င််း သျိရှျိရသည်။ အမျျိြု်းသမီ်းတစ်ဦ်းသည်လည််း စျိတ်အဖနှာင်
အယှကမ် ေစ်ဖစဖသ ပချိမ််းဖမခ က်မှုအဖ က င််းကျို ဖမပ က ်းခသည်။ “သူတက
ျိုို့ ကျမကျို တစ်နာရီဖကျ ်ဖကျ ်
လက်သံု်းဖချ င််းဖ
တယ်”။ ဖ

င်ဝန်

င်

်းချိင
ု ််းတယ်။ ပပီ်းဖတ အဖစ ငတ
် စ်ဖယ က်က ကျမ ဆံပင်ကျိဆ
ု ွပပီ်း ပချိမ််းဖမခ က်

မ််းမျ ်း၏ စျိတ်ပင
ျို ််းဆျိုင်ရ

ညဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှုသည် အဖမပ င််းအလမရှျိဖ က င််း သျိရ

သည်။
အကျဉ််းဖ

င်အတွင််း

အမျ ်းဆံု်း

အဆက်မေတ်၍ တစ်ဦ်းတည််း

စျိတ်ပင
ျို ််းဆျိုင်ရ

ညဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှုပံုစသ
ံ ည်

်းမခင််းမေစ်သည်။ မေစ်စဉ်အမျ ်းစုတွင် ဖ

အမပင်ဖလ ကနှင်

င်ဝင်စ ဖတွွေ့ခင
ွ ် မဖပ်းမခင််းမေစ်
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သည်။ ဖ

င်ဝင်စ နှင် စ မျ ်းရရှျိရန် အလွန်ခက်ခပပီ်း ၎င််းတျိုို့ကျို ဖပ်းပျိရ
ုို့ န်မှ ပျို၍ခက်ခသည်။ အကျဉ််းသ ်း

မျ ်းသည် ၎င််းတျိ၏
ုို့
သူငယ်ချင််းမျ ်း၊ မျိသ ်းစုမျ ်းနှင် လံု်းဝ သီ်းမခ ်းခွ
သတင််းအချက်အလက်ဖပ်းနျိင
ု ်သည် တစ်ခတ
ု ည််းဖသ
စက ်းပါ်းမခင််း မေစ်သည်။ သူမ၏ သ ်းသမီ်းမျ ်း

အခွင်အလမ််းမှ

်းမခင််းခံ

်းရပပီ်း ယင််းတျိုို့

ံသျိုို့

ရံု်းချျိန််းမျ ်းတွင် ဖရှွေ့ဖနမှတဆင်

ံမှ သတင််းမ က ်းရ၍ လွန်စွ စျို်းရျိမ်မျိဖ က င််း မျိခင် တစ်ဦ်းက

ဖမပ က ်းသည်။
တျိုကပ
် တ
ျိ ်

်းမခင််းကျိုလည််း မပစ်ဒဏ်အမေစ် အသံု်းမပြုသည်၊ အ

တွင်မေစ်သည်။

ျိုကသျိုို့ တျိုကပ
် တ
ျိ ်၍ သီ်းသနို့်

စျိတ်ဒဏ်ရ ကျို မေစ်ဖစသည်။ အင််းစျိန်အကျဉ််းဖ
တျိုကပ
် တ
ျိ ်

်းခသည်။

ူ်းသမေင် ဖ

င်တင
ွ ််းဆနဒ

ုတဖ
် ေ ်မှုမျ ်း

်းမခင််းသည် အကျဉ််းသ ်းမျ ်းအတွက် မပင််း

န်ဖသ

င်တွင် တက်ကကွလှုပ်ရှ ်းသူတစ်ဦ်းအ ်း ရက် ၄၀ ဖကျ ် က

တ
ျို ျိုကခ
် န််းတွင် အဝတ်တစ်

ည်၊ ကျိုယတ
် စ်ခမ
ု ှလွ၍ ဘ မှမရှျိပါ။ လျိုအပ်သည်

ဖဆ်းဝါ်းမျ ်းမရရှျိဖသ ဖ က င် သူမသည် ဖနို့စဉ်နှင်အမျှ ပျို၍ ချျိနို့လ သည်။ “အဖမှ င်ခန််း
ရင််း ဖသသွ ်းမှ ကျို စျို်းရျိမဖ
် နခရတယ်…. တစ်ခါတဖလ ဖဘ်းကတျိုကခ
် န််းဖတွ

မှ ကျမ လှဖန

က ငျိုသံ၊ဖအ ်သဖ
ံ တွ

က ်းတယ်၊ ဘယ်သူမျ ်း နှျိပစ
် က်ခံဖနရပပီလလျိုို့ ကျမဖတွ်းဖနမျိတယ်”။
ျိုမျှသ မက

အ ကမ််းေက်စစ်အုပ်စုသည်

“လွတ်ပငျိမ််းချမ််းသ ခွင်”ကျို

သံု်းဖလရှျိသည်။

နျိုင်ငဖ
ံ ရ်းအကျဉ််းသ ်းအမျ ်းအမပ ်းအတွက်
အကျဉ််းသ ်း ၁၂၇ ဦ်း

နျိုငင
် တ
ံ က အသျိုကအ
် ဝန််းကျို
ျိုသျိုို့

လှည်ေျ ်းရန်

လွတ်ပငျိမ််းချမ််းသ ခွင်မေင်

ညဉ််းပန််းနှျိပ်စက်ခံရမှု

အမည်ခံ

လွတ်လ ပပီ်းသညတ
် ျိုင်

မပပီ်းဆံု်းဖသ်းပါ။

သ ဓကအ ်းမေင်

က်မနည််းသည် ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ်၊ ဖအ က်တျိုဘ လ ၁၈ ရက်ဖနို့တွင် လွတဖ
် မမ က်

လ ခဖသ ်လည််း မ က ခင်တွင် မပန်လည် ေမ််းဆီ်းမခင််းခံခရသည်။

ျိုသဖ
ျိုို့ သ လုပ်ရပ်မျ ်းသည် အကျဉ််းသ ်း

မျ ်းနှင် ၎င််းတျိုို့၏ မျိသ ်းစုမျ ်းအတွက် စျိတ်ဒဏ်ရ မေစ်ဖစပပီ်း၊ စျိတ်ဓ တ်စစ်ဆင်ဖရ်းဟု သတ်မတ
ှ ်နင
ျို ်သည်။
လွတ်ဖမမ က်လ သူမျ ်းအဖနမေင်
ပ်မပ
ံ ါဝင်ပါက
ဟူဖသ

စစ်အ ဏ သျိမ််းမှုကျို

ကကွင််းကျန်သည်မပစ်ဒဏ်ကျို

ဆနို့်ကျင်သည်

မည်သည်

မပန်လည်ကျခံရမည်ဆျိုမခင််းသည်

လှုပ်ရှ ်းမှုတင
ွ ်မဆျို

“လွတ်ပငျိမ််းချမ််းသ ခွင်”

ဖဝါဟ ရကျို အလွသံု်းစ ်းလုပ်မခင််းမေစ်ပပီ်း၊ ယင််းတျိအ
ုို့ ်း အမှန်တကယ် မပစ်ဒဏ်ကင််းလွတ်ခင
ွ ်

ဖပ်းမခင််းမဟုတ်ဘ၊ မပန်လည် ေမ််းဆီ်းမခင််းခံရမည်ကျို အပမတဖစစျို်းရျိမ် ဖ က င် ကဖန ကရသည်။

ျိုကသျိဖ
ုို့ သ

မဟ ဗျ ဟ မျ ်းနှင် အဆျိုပါဖဝါဟ ရကျို တလွအသံု်းမပြုမခင််းသည် ယခင်စစ်အ ဏ ရှငမ
် ျ ်း ကသျိုို့ မေစ်သည်။
စျိတ်ဓ တ်စစ်ဆင်ဖရ်းအတွက်

အမခ ်းနည််းစနစ်တစ်ခမ
ု ှ

နျိုငင
် ံဖရ်းအကျဉ််းသ ်းတချျိြုွေ့၏

ဖနအျိမ်နင
ှ ်ပုင
ျိ ်ဆင
ုျိ ်မမ
ှု ျ ်းကျို ချျိပ်ပျိတ်မခင််း၊ သျိမ််းဆည််းမခင််း မေစ်သည်။ မတရ ်းအ ဏ လုချျိန်မှစ၍ မတ်လ
(၂၂)၊ ၂၀၂၂

ျိ ဖနအျိမ်နှင်အဖဆ က်အဦ (၅၂၃) လံု်း မတရ ်း ချျိပ်ပျိတ်သျိမ််းဆည််းမခင််း ခံခရသည်။

လျိင် ုင
ျိ ်ားဆျိုင်ရ အ ကမ်ားဖက်ပခင်ား
AAPP

၏

မှတ်တမ််းမပြုစမ
ု ှုအရ

ကျ ်း၊မ

အ ်းလံု်းမှ

လျိင်ပျိုင််းဆျိုင်ရ အ ကမ််းေက်မှုကျို

ခံ ကရသည်။

ဖကျ င််းသ ်းတစ်ဦ်းမှ AAPP ကျိုဖမပ က ်းချက်အရ စစ်ဖ က ဖရ်းစခန််းရှျိ တပ် ကပ်ကကီ်းတစ်ဦ်းမှ_
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“ဒီကစစ်သ ်းဖတွက မင််းတျိက
ုို့ ျို ချချင်ဖနတယ်၊ သူက အဒီဖက င်ဖတွကျို ကျဖနာ်တန
ျိုို့ ို့ လွှတဖ
် ပ်းမယ်၊
အဒီစစ်သ ်းဖတွက ကျဖနာ်တျိက
ုို့ ျို မုဒျိမ်း် ကျင်လျိမ်မယ်။ သူတက
ျိုို့ ကျဖနာ်တရ
ျိုို့ ွေ့ ခနဓာကျိုယ်ကျို ကည်ပပီ်း ရျိင
ု ််းစျိင
ု ််း
ကမ််းတမ််းတ အသံု်းအနှုန််းဖတွသံု်းတယ်”။
ေမ််းဆီ်း

ျိမ််းသျိမ််းခံရစဉ်အတွင််း အ ကမ််းေက်စစ်အုပ်စု၏ စစ်သ ်းမျ ်းမှ မုဒျိမ်း် ကျင်မှု အစီရင်ခစ
ံ တစ်ဖစ င်

အပါအဝင်

အမခ ်းလျိငပ
် ျိုင််းဆျိုင်ရ အ ကမ််းေက်မှုမေစ်စဉ်အမျ ်းအမပ ်းရှျိသည်။

ဖကျ င််းသ ်းသမဂ္ဂမျ ်း အေွွေ့ချြုပ် (ABSFU) ၏
လံု်းတွင် မေစ်ပွ ်းဖနသည်ဟု ဆျိုသည်။

ုတမ် ပန်ချက်အရ

ဗမ နျိုင်ငံလံု်းဆျိုင်ရ

ျိုသဖ
ျိုို့ သ မေစ်စဉ်မျ ်းသည် နျိင
ု ်ငတ
ံ စ်ဝန််း

ျိအ
ုို့ မပင် စစ်ဖ က ဖရ်းစခန််းမျ ်းတွင် အမျျိြု်းသ ်းမျ ်းကျိုလည််း လျိင်ပုင
ျိ ််း

ဆျိုင်ရ ဖစ ်က ်း၊ မုဒျိမ်း် ကျင် ကသည်။ “ေမ််းဆီ်းခံရသူမျ ်း၏ စအျိုအတွင််း ဝါ်းလံု်းမေငအ
် တင််းအကျပ်

ျို်းသွင််း

သည် လူမဆန်ဖသ ရက်စက်မှုမျ ်းရှျိဖ က င််း” အဖသ်းစျိတဖ
် မပ မပ ကသည်။
စစ်ဖ က ဖရ်းစခန််းမျ ်းတွင် ခင်ပန
ွ ််းသည်နှငအ
် တူ ေမ််းဆီ်းခံရဖသ အမျျိြု်းသမီ်းတစ်ဦ်းအ ်း ခင်ပန
ွ ််း၏ မျက်စျိ
ဖရှွေ့ဖမှ က်တင
ွ ်ပင် လျိင်ပင
ုျိ ််းဆျိုင်ရ ကျ ်းလွနဖ
် စ ်က ်းခသည် မေစ်စဉ်အနည််းဆံု်းတစ်ခု မေစ်ပွ ်းခသည်။

က န်ားမ နရားနစ င်နရှ က်မှု
ကျိုဗစ်က လအနပခအနန
ကျိုဗစ်က လအတွင််း အကျဉ််းဖ

င်အဖမခအဖနနှင် ပတ်သက်၍ ဖအဖအပီပအ
ီ ဖနမေင် ဖမမမပင်မှရရှဖ
ျိ သ

သတင််းအချက်အလက်

သုဖတသနမပြု၍

မျ ်းကျို

အကျဉ််းဖ

င်မျ ်းအတွင််း

လူတစ်ဦ်းနှငတ
် စ်ဦ်း Social Distancing (ကျန််းမ ဖရ်းဝန်ကကီ်းဌ နမှ သတ်မတ
ှ ်
ဖပခွ ၍
အကျဉ််းဖ

ဖနရမည်)

မရှျိမခင််းတျိုို့ကသျိုို့

င်တွင် အကျဉ််းဖ

ပျိုမျိုမျ ်းမပ ်းဖစပါသည်။
မျိတထီလ အကျဉ််းဖ
သည်။

င်ဝန်

အကကီ်းမ ်းဆံု်း

မပဿနာမျ ်းကျို

အကျဉ််းသ ်းမျ ်းကျို

က ကွယ်ဖဆ်း

ျို်းခွင်

ပ်မခင််းနှင်

်းသည် တစ်ဦ်းနှင်တစ်ဦ်း ၆

ဖေ ်မပ

်းပါသည်။

ျို်းရန်အတွက် အဓမမအလုပ်ဖစချိင
ု ််းမှုမျ ်းလည််း ရှျိဖ က င််း သျိရ
င်၏ ဖဆ်းဝါ်းအသံု်းအဖဆ င်

ူ်းသမေင် သငဖ
် လျ ဖ
် သ ဖဆ်းဝါ်းနှင် ဖအ က်စီဂ္ျင်မလံုဖလ က်မခင််းတျိုလ
ို့ ည််း ရှဖ
ျိ န

သည်။ ဖကျ င််းသ ်းသမဂ္ဂမျ ်း ကျိုယ်စ ်းမပြုဖက ်မတီ၏ ဩဂ္ုတ်လ ၂၈ ရက်ဖနို့ အျို်းဘျိုဖ
ုတ်မပန်ချက်တင
ွ ်

အကျဉ််းဖ

င် ဆနဒမပမှု

င်အဖမခအဖနကျိုပွင်လင််းမမင်သ မှုရှျိရှျိ

ရန်နှင် အကျဉ််းသ ်းမျ ်းအတွက် သင်ဖလျ ်ဖသ ကျန််းမ ဖရ်းဖစ ငဖ
် ရှ က်မှုရရှျိဖစရန် ဖတ င််းဆျို
အဆျိုပါ

မပည်ပမျိြုွေ့

အကနို့်အသတ်မျ ်းရှဖ
ျိ နသည်အမပင်

မျိုို့ ပင် ကူ်းစက်ဖရ ဂ္ါစစ်ဖဆ်းမှု မလံုဖလ က်မခင််းနှင် အကျဉ််းဖ

နှင်ပတ်သက်ဖသ

ူ

မ််းမျ ်း နှာဖခါင််းစည််း မတပ်မခင််းဖ က င် ကူ်းစက်မှု အနတရ ယ်ကျို

င်တွင် က ကွယဖ
် ဆ်း

မလံုဖလ က်မခင််း၊ အ

လူဦ်းဖရ

ုတ်မပန်ဖပ်း
်းသည်။

ုတ်မပန်ချက်တွင်ပင် စစ်အ ဏ ရှငတ
် သ
ျိုို့ ည် နျိင
ု ်ငဖ
ံ ရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းအ ်း သတ်မေတ်ရန် COVID-

19 ကျို ဇီဝလက်နက်တစ်ခုသေွယ် အသံု်းမပြုဖနဖ က င််း စွပစ
် ွဖမပ ဆျို

်းပါသည်။
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၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ် ဇူလျိုင်နှင် ဩဂ္ုတ် ၂ လအတွင််းတွင် နျိုင်ငဖ
ံ ရ်းအကျဉ််းသ ်းနှင် အမခ ်းအကျဉ််းသ ်း ၆၀၀ ဖကျ ်
သည် COVID-19 ကူ်းစက်ခရ
ံ ဖ က င််း သျိရသည်။

မျိုို့ ပင် အ

ူ်း ကပ်မတ် ကုသဖဆ င်မျ ်းတွင် ကုသမှု

ခံယဖ
ူ နသူအချျိြုွေ့ ဖသဆံု်းခဖ က င််း အစီရင်ခစ
ံ မျ ်းက ဆျိသ
ု ည်။ ဖမ ၂၅၊ ၂၀၂၁ ဖနို့မှ စတင်၍ အကျဉ််းဖ
အတွင််း ကပ်ဖရ ဂ္ါ ကူ်းစက်မှု ပျိုမျိုမျ ်းမပ ်းလ ပပီ်း

င်ရှ ်းဖသ

င်

နျိင
ု ်ငဖ
ံ ရ်းဖခါင််းဖဆ င်မျ ်း ဖသဆံု်းခ ကရ

သည်။ အမျျိြု်းသ ်းဒီမက
ျို ဖရစီအေွွေ့ချြုပ်၏ ဗဟျိုအလုပ်အမှုဖဆ င် ဦ်းဉ ဏ်ဝင််း၊ အမျျိြု်းသ ်းဒီမက
ျို ဖရစီအေွွေ့ချြုပ်
၏ ပခူ်းတျိုင််း အမျျိြု်းသ ်းလွှတ်ဖတ ် ကျိယ
ု ်စ ်းလှယ် ဦ်းညွနို့်ဖရွှေနင
ှ ် မနတဖလ်း ဖဆ်းတကကသျိုလ်မှ ခွစျိပ်အ
ဆရ ဝန် ဖဒါက်တ

ဖမ င်ဖမ င်ပငျိမ််း

ူ်းကု

ွန််းတျိသ
ုို့ ည် အကျဉ််းကျဖနစဉ် COVID-19 ဖရ ဂ္ါဖ က င် ဖသဆံု်းခ

ကရသည်။
ပမစ်ကကီားနာားအက ဉ်ားနထ င်တင် COVID-19 ကူားစက်မှုဦားစ နတွေ့ရျိပှ ီားခ န
ျိ တ
် င် အက ဉ်ားသ ား ၁၂၀၀ ခနို့် အတက်
ဆရ ဝန်တစ်ဦားနှင် သူနာပ ြုတစ်ဦားသ ရှျိသည်။ ဧရ ဝတီတျိုင်ားရှျိ နျိုငင
် ံနရားတက်ကက လှု ်ရှ ားသူမ ားကျို မတရ ား
ဖမ်ားဆီားစစ်နဆားရ တင် တ ဝန်ခံရသည် အထူားသတင်ားတ ်ဖွေ့မှ ရအရ ရှျိတစ်ဦား COVID ကူားစက်န က င်ား
နတွေ့ရသည်။ ၎င်ားစစ်နဆားခနသ ထျိန်ားသျိမ်ားခံ နျိုင်ငံနရားအက ဉ်ားသ ားမ ားကျို

COVID – 19 စစ်နဆားရ တင်

အမ ားစု ကူားစက်ခံ ကရသည်ကျို နတွေ့ရသည်။ ထျိုသူမ ားကျို ကုသမှုန ားနသ ်လည်ား နဆားဝါားနှင် နအ က်စီဂ င်
လံုနလ က်မှုမရှျိ ါ။
အ ဏ လုစစ်အုပ်စု၏ စီမံခနို့်ခွမှုသည် လူသ ်းချင််းစ နာဖ

က်

်းမှု အ ကပ်အတည််းမှ လူူ့အခွငအ
် ဖရ်း

အ ကပ်အတည််းကျို ေန်တီ်းခသည်။ ယင််းသျိုို့ မှ ်းယွင််းသည် စီမံခနို့်ခမှု
ွ သည်
အကျဉ််းဖ

င်မျ ်း၊

အကျဉ််းဖဆ င်မျ ်းတွင်

တစ်ခါတရံ ဆနဒမပမှုမျ ်းအ
ျိန််းသျိမ််းဖရ်းစခန််းမျ ်းသျိုို့
ကျန််းမ ဖရ်း

င်ရှ ်းဆံု်းမေစ်ပပီ်း

သပျိတ်ဖမှ က်မှုမျ ်းကျို

မေစ်ဖစပပီ်း

ျိ အရှန
ျိ ်မမင်လ ဖစသည်။ အမပည်မပည်ဆျိုင်ရ ကက်ဖမခနီအေွွေ့ (ICRC) က
သွ ်းဖရ က်

ဖစ င်ဖရှ က်မှုကျို

ယဖနို့တင
ျို ် မငင််းပယ်

အ

န
ျိ ််းသျိမ််းဖရ်း စခန််းမျ ်း၊

ဖလလ ခွင်ကျို

ကူညီလျိုဖ က င််း

မပန်လည်ခွင်မပြုဖပ်းရန်နှင်

COVID-19

ုတ်ဖေ ်ဖမပ ဆျိုခဖသ ်လည််း

ဆျိုင်ရ

ျိုကမ််းလှမ််းချက်ကျို

်းဆမေစ်သည်။

နဆားကုသခင်
ကပ်ဖရ ဂ္ါအဆျို်းဆံု်းမေစ်ပွ ်းစဉ်အတွင််း နျိုင်ငဖ
ံ ရ်းအကျဉ််းသ ်းအမျ ်းအမပ ်းသည် ဖရ ဂ္ါမျ ်း၊ ယခင်ဖရ ဂ္ါအခံ
မျ ်း၊ သျိမ
ုို့ ဟုတ် ကကံြုဖတွွေ့ခရဖသ ညဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှုမျ ်းအတွက် ကုသမှု လျိုအပ်ချက်မျ ်းကျို တင်မပခ ကပါ
သည်။

ျိသ
ု ျိုို့ ဖဆ်းကုသခွငက
် ျို ဖယဘုယျအ ်းမေင် ကနို့သ
် တ်

်းပပီ်း၊ မေစ်စဉ်အမျ ်းစုတွင် ဘျိုငအ
် ျိုဂ္ျက်ဆစ်၊

ဒီကျိုဂ္ျင်၊ ပါရ စီတဖမ နှင် အျိပ်ဖဆ်းမျ ်းသ ဖပ်းသည်ကျိုဖတွွေ့ရသည်။

်းဝယ်အကျဉ််းဖ

င်မှ အကျဉ််းသူ

မခင်ဖကချိင
ု ်သည် အေမ််းခံရစဉ် စစ်အုပ်စုက ပစ်ခတ်ဖသ ကျည်ဆဖ
ံ က င် ဝမ််းဗျိုကတ
် ွင်ရခသည်ဒဏ်ရ ကျို
အ လ်

ရ ဖဆ င််း ရျိုက၍
် စစ်ဖဆ်းရန်လျိုအပ်ခသည်။ သူမတွင် သည််းဖမခအျိတ်နင
ှ ် အစ အျိမဖ
် ရ ဂ္ါလည််း

ရှျိဖနခသည်။ အကျဉ််းဖ

င်မှ ဖကျွ်းဖသ အစ ်းအစ နှင်

ျိဖရ က်မှုမရှျိဖသ

ဖဆ်းဝါ်းကုသမှုမျ ်းဖ က င်
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သူမ၏အဖမခအဖနမှ ပျိုမျိုဆျို်းရွ ်းလ ခသည်။ သူမ၏ ဖရ ဂ္ါမျ ်းအတွက် မည်သည် ဖဆ်းဝါ်းကုသမှုမှ မရရှျိဘ
ပါရ စီတဖမ ကျိုသ ဖပ်းခဖ က င််းသျိရသည်။
အလ ်းတူပင် ဖဆ်းဝါ်းကုသမှုဖ က င် အကျဉ််းသူတစ်ဦ်း၏

ဖကျ က်ကပ်နှင် မျျိြု်းပွါ်းအဂ္သါမျ ်း

ျိခုက
ျိ ်မခင််း၊

ခွစျိတ်ကုသရန်လအ
ျို ပ်ဖနဖသ လည်ပင််းအကကျိတ်ဖဝဒနာသည် အမခ ်း အကျဉ််းသူတစ်ဦ်းမှ လည််း
အကျဉ််းဖ

င်သုို့ျိ ပျိဖ
ုို့ ဆ င်လျိုကပ် ပီ်းဖနာက် အဖရ်းဖပေါ် ဖဆ်းဝါ်းကုသမှု မရရှျိခပါ။

ေမ််းဆီ်းခံရစဉ်တွင်လည််းဖက င််း၊
လည််းဖက င််း မပင််း
ရမခင််းမရှျိခပါ။
ရရှျိခဖသ

်းဝယ်

န်ဖသ

စစ်ဖ က ဖရ်းက လတွင်လည််းဖက င််း၊

င်

တွင်

ရျိုက်နှက်နှျိပစ
် က်မှုဖ က င် ဒဏ်ရ ရရှျိခသူမျ ်းစွ သည် ဖဆ်းဝါ်း ကုသမှုခံယူ

ဥပမ အ ်းမေင်

-

အကျဉ််းသ ်းတစ်ဦ်းမှ

ကွအက်မခင််း၊ ဖသွ်း

အကျဉ််းဖ

အရျိက
ု ်အနှက်ခရ
ံ မခင််းဖ က င်

ဦ်းဖခါင််းတွင်

ေူ်းဖယ င်နာကျင်ဒဏ်ရ

ကုသမှု မရခပါ။ သူနင
ှ ်အတူ ေမ််းဆီ်းခံရသူ ဦ်းညီဖကျ ်သည် ဦ်းဖခါင််းခွံ

ွက်မျ ်းပပီ်း လက်ဖယ င်ယမ််းဖနမခင််းနှင် မျက်လံု်းမှ ဖသွ်း

ဖသ ်လည််း ဖဆ်းကုသမှု မရခပါ။ ၂၀၂၁ ဖမလတွင် ေမ််းဆီ်းခံရဖသ

ွက်မခင််းတျိုို့ကျို

ခံစ ်းဖနရ

အမခ ်းအကျဉ််းသ ်းတစ်ဦ်းမှ လည််း

ရရှျိဖသ ဒဏ်ရ ကျို ချက်ချင််းကုသမဖပ်းဘ၊ ကုသဖပ်းသည် အချျိန်တင
ွ ်လည််း ဦ်းဖခါင််းတွင် သံု်းချက်နင
ှ ်
ချျိြုဖစ င််း (ဂ္ျျိြုဖစ င််း) တွင် တစ်ချက်ချြုပရ
် တွင် ေျိနပ်ချြုပ်သည် ကကျိြု်းကျို အသံု်းမပြုမခင််းအ ်းမေင် အရည်အဖသွ်း
မပညဝ
် ဖသ ကုသမှုမရခသည်ကျို ဖတွွေ့ရသည်။ အမခ ်းမေစ်စဉ်မျ ်းတွင် အကျဉ််းသ ်းမျ ်းအ ်း ဖဆ်းခန််းသွ ်းခွင်
လံု်းဝမဖပ်းဘ၊

ဖ

င်

တွင်

ရှဖ
ျိ နစဉ်

ဖဆ်းကုသခွင်

လံု်းဝမရရှျိခပါ။

ဖဆ်းသင်တန််းတက်ေူ်းသည်

အကျဉ််းသ ်းမျ ်း၏အဆျိအ
ု ရ ဒဏ်ရ မျ ်းဖ က င် ဖ

င်ဖဆ်းရံုသျိုို့ ပျိသ
ုို့ ူမျ ်းအ ်း မှန်ကန်ဖသ

မဖပ်း ကပါ။ ဒဏ်ရ မျ ်းကျို ဖဆ်းဖ က သနို့်စင်၊ ဖဆ်း

ည်ဖပ်းမခင််းမရှျိပါ။

ကုသမှု

မျိုို့ ပင် အသက်ရှု ကပ်ဖနဖသ

လူနာမျ ်းကျိလ
ု ည််း ဖအ က်စီဂ္ျင် ဖပ်းမခင််းမရှျိပါ။ ညအချျိန်တင
ွ ် နဆားဝါားကုသမှု မန ား ါ။ ထျိုို့န က င်
အက ဉ်ားသ ားမ ားသည် လျိုအ ်နသ နဆားဝါားမ ားကျို ပ င် ရှျိ မျိသ ားစုဝင်မ ားမှတဆင် မှ ယူကုသ ကရသည်။
သတင်ားနထ က်မ ား၊ နက င်ားသ ားနက င်ားသူမ ားနှင် နျိင
ု ်ငံနရားအက ဉ်ားသ ား အမ ားစုထံသျိုို့ မှ က ားသည်
နဆားဝါားမ ား မနရ က်ရှျိ ါ။
အစ ားအနသ က်နင
ှ ် နရ ရရှျိခင်
အကျဉ််းဖ

င်မှ

ဖကျွ်းဖသ

အစ ်းအဖသ က်မျ ်း၏

အရည်အဖသွ်း

သျိမ
ုို့ ဟုတ်

ပမ ဏ

သျိမ
ုို့ ဟုတ်

နှစ်မျျိြု်းစလံု်းနှင်ပတ်သက်၍ အကျဉ််းသ ်းအမျ ်းစုက အဆင်မဖမပဖ က င််း ဖမပ ဆျို ကသည်။ ပံုမှန်အ ်းမေင်
အစ ်းအဖသ က်တစ်ပစ
ံု ံတည််းသ
ရှျိသည်။

လွတ်ဖမမ က်လ ဖသ

ဖကျွ်းဖလရှျိပပီ်း ရက်သတတတစ်ပတ်လျှင် ၂ ကကျိမ်သ
အကျဉ််းသ ်းအမျ ်းအမပ ်းက

ဖ

င်မှ

အသ ်းဖကျွ်းဖလ

အစ ်းအဖသ က်မျ ်းသည်

လူစ ်းသည်အစ ်းအစ မဟုတ်ဖ က င််းနှင် အရသ ကင််းမဖ က င််း ဖမပ မပ ကသည်။ အမျျိြု်းသ ်းတစ်ဦ်းက
“တမင်မကျက်ဖအ င် ချက်

်းတ ၊

မင််းမ ချက်ကဖတ ကျဖနာ် ဖက ်လျိုကတ
် ပလတ်စတစ် ဇွန််းဖတ င်

ကျျိြု်းတယ်” ဟု မေညစ
် ွကဖ
် မပ မပပါသည်။ အ ဟ ရလျိုအပ်ချက်မျ ်းကျို
မွတ်စလင်မျ ်းကျို

ဝက်ဆီစ ်းရန်

ေျိအ ်းဖပ်းခသည်။

အစ ်းအဖသ က်

ည်သင
ွ ််းစဉ််းစ ်းမခင််း မမပြုဘ
ဓ တ်မတမခင််းကျို

လျစ်လျ ရှု
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်းခသည်။ အကျဉ််းသ ်းတဖယ က်က “ကျဖနာ်တက
ျိုို့
အမသ ်းနို့ ငါ်း မစ ်းဘူ်း၊ အဒါကျို ဖကျွ်းတ
အခါကျဖတ

ကျဖနာ်တျိုို့

ဖက င််းဖက င််း

မစ ်းနျိုင် ကဘူ်း”

စ ်း ကရသည်။

အစ ်းအဖသ က်တန််းစီရသည်။ ပံုစံ
မျ ်းက

ဟု

ဖမပ မပသည်။

ကဖလ်း(ပမျိြုွေ့)

အကျဉ််းဖ

လ ဘ်ဖငွဖပ်းမှသ

င်တွင်

အစ ်းအဖသ က်

အကျဉ််းသ ်းမျ ်းသည်

ပံုစံ

ျိုင်၍

ျိုင်၍တန််းမစီ နျိုငဖ
် သ အကျဉ််းသ ်းမျ ်းကျို အမခ ်းဘဝတူ အကျဉ််းသ ်း

အစ ်းအဖသ က်ခဖပ်းသည်
ွ
ကျို

ဖ

င်ဝန်

ကျိယ
ု ်အစ ်းအဖသ က် ကျိယ
ု ယ
် ူရမယ်၊ မျှဖပ်းလျိမ
ုို့ ရဘူ်း၊ ဒါဖ
ဖသ က်ဖရရရှျိမှုလည််း လွနစ
် ွ ဆျိ်းု ရွ ်းသည်။ အ

မ််းမျ ်းဖတွွေ့ရှျိပါက

“အကျဉ််းသ ်းအ ်းလံု်း

င်စည််းကမ််းပ” ဟု ဖမပ ပါသည်။

ူ်းသမေင် စစ်ဖ က ဖရ်းစခန််းမျ ်းတွင် စစ်ဖ က စဉ်အတွင််း

ဖသ က်သံု်းဖရ မရရှျိဖ က င််း သတင််းအရင််းအမမစ်ဖပါင််းစံမ
ု ှ ဖမပ ကသည်။ တစ်ဦ်းဆျိလ
ု ျှင် မတတ်သ သည်
အဆံု်း အျိမ်သ

က ဖရကျိုပ ဖသ က်ခရတယ် ဟုဖမပ ပါသည်။ ယင််းကျို မတရ ်းအ ဏ လုမှုမတျိုင်မက
ီ ပင်

နျိုင်ငဖ
ံ ရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်း အမျ ်းအမပ ်းကကံြုဖတွွေ့ခရသည်။ မေစ်စဉ်အမျ ်းအမပ ်းတွင် အျိမ်သ

မှ ဖရကျိုသ

ဖသ က်ရန်၊ ဖရချျိြု်းရန်၊ သွ ်းတျိုကရ
် န် အသံု်းမပြု ကရသည်။ ဖရကျို ပျိုဖတ င််းလျှင် ရုပ်ပျိုင်း် ဆျိုင်ရ အ ကမ််းေက်မှု
ခံရနျိုင်သည်။
တကျိယ
ု ်ရည်သနို့်ရင
ှ ်ားမှု ရရှျိပခင်ားအနပခအနန
ဖမပ က ်းချက်အမျ ်းအမပ ်းအရ တကျိယ
ု ်ရည်သနို့်ရင
ှ ််းမှုသည် အကျဉ််းဖ

င်မျ ်းတွင် အဓျိကမပဿနာတစ်ခု

မေစ်သည်။ အဖမခခံဖရချျိြု်းခန််းသံု်းပစစည််းမျ ်း ရရှျိမှုသည် မပင်ပမှ ဖပ်းပျိဖ
ုို့ သ

ပစစည်မျ ်းရရှျိမှုအဖပေါ်တွင်

အမပညအ
် ဝ မူတည်ဖနသည်။ အချျိြုွေ့ကျိဆ
ု ပ်မပ တစ်မျျိြု်းပဖပ်းပပီ်း အမခ ်းမည်သည်အရ မှ မရဟုလည််းဖက င််း၊
အမျ ်းအမပ ်းက ဖနို့စဉ်ဖရမချျိြု်းရပါဟုလည််းဖက င််း ဖမပ ကသည်။ အကျဉ််းသ ်းတစ်ဦ်းက သူဖ
ဖရ က်ပပီ်း ပ

မ ၂ ပတ်တတ
ျိ ျိ ဖရမချျိြု်းရဖ က င််း ဖမပ မပသည်။

င်ကျို

ျိုအဖမခအဖနမျ ်းဖ က င် အကျဉ််းသ ်းမျ ်း

သည် အဖရမပ ်းဖပေါ်တွင် ယ ်းနာဖပါက်မခင််းကသျိုို့ ရုပပ
် ျိုင််းဆျိုင်ရ ဖရ ဂ္ါမျ ်းကျို မေစ်ဖစသည်။ အကျဉ််းသ ်း
တစ်ဦ်းက သူ၏အခန််းဖေ ် ၈၀ % သည်

ျိုသျိုို့ ယ ်းနာမျ ်းခံစ ်းရဖ က င််းနှင် ကုသရန် လံုဖလ က်ဖသ

ဖဆ်းဝါ်းမရှျိဖ က င််း ဖမပ မပပါသည်။ မေစ်စဉ်အမျ ်းစုတင
ွ ် အကျဉ််းသ ်းဦ်းဖရ မျ ်းမပ ်းလွန််း၍ အခန််းမျ ်းတွင်
အျိမ်သ မလံဖ
ု လ က်၊ ကျဉ််း ကပ်၍ ညစ်ပတ်ဖနသည်။ အကျဉ််းသ ်းမျ ်း အ

ူ်းသမေင် အမျျိြု်းသမီ်းမျ ်းသည်

ကျိုယဖ
် ရ်းကျိယ
ု ်တ လံုခခံြုမမ
ှု ရှျိမခင််းဖ က င် အလွန်စတ
ျိ ်အဖနှာင်အယှက် မေစ်ရဖ က င််း ဆျိုသည်။

အက ဉ်ားနထ င်တင်ားအနပခအနနမ ား
အက ဉ်ားနထ င်တင်ားသ ျိတ်မ ား
အကျဉ််းဖ

င်တွင််း

သပျိတ်မျ ်းအဖ က င််း

သတင််းဖပ်းပျိခ
ုို့ ျက်အမျ ်းအမပ ်းရှျိပပီ်း

ျိုသပျိတ်မျ ်း၏

ဖနာက်ဆက်တွမေစ်စဉ်မျ ်းမှ လ အမျျိြု်းမျျိြု်းကွမပ ်း ကသည်။

18

အကျဉ််းဖ

င်တွင််း သပျိတ်မျ ်းသည် စစ်အ ဏ ရှင၏
်
အ ကမ််းေက်ေျိနပ
ှျိ ်မှု၊ ညဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှု၊ အဓမမ

အလုပ်ခုင
ျိ ််းဖစမှု၊ လံဖ
ု လ က်မှု မရှျိသည် ကျန််းမ ဖရ်းဖစ ငဖ
် ရှ က်မှု စသည်တဖ
ျိုို့ က င် ဖပေါ်ဖပါက်ခရမခင််း
မေစ်သည်။ မေစ်စဉ်အမျ ်းစုတွင် အကျဉ််းဖ

င်တင
ွ ််းသပျိတ်မျ ်းသည် အ ကမ််းေက် စစ်အုပ်စုလက်ပါ်းဖစ

မျ ်း၏ အ ကမ််းေက်ပေျိြုခမခင်
ွ ်း၊ ညဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မခင််း၊ တျိုကပ
် ျိတ်မခင််း၊ အဓမမအလုပ်ခုင
ျိ ််းဖစမခင််း၊ အတင််းအ ကပ်
ေျိအ ်းဖပ်း၍ ဝန်ခဖ
ံ စမခင််းမျ ်းအမပင် လူဖသဆံု်းမှုမျ ်းအ


အျို်းဘျိုအကျဉ််းဖ
o

ျိ မေစ်ပွ ်းဖစခသည်။

င်

၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ် ဩဂ္ုတ်လ ၈ ရက်ဖနို့တင
ွ ် အျို်းဘျိုအကျဉ််းဖ
မျ ်းက

၈၈၈၈

ဆနို့်ကျင်ဖရ်း

အဖရ်းအဖတ ်ပံု

နှစ်ပတ်လည်

ဖကကွ်းဖ က သ
် ံမျ ်းကျို

အရက်မူ်းဖနဖသ

အကျဉ််းဖ

အ

င်အတွင််း နျိုင်ငဖ
ံ ရ်းအကျဉ််းသ ်း
ျိမ််းအမှတ်အမေစ်

သံပပျိြုင်ဟစ်ဖကကွ်းခ ကသည်။

င်ဖစ င်မျ ်းက

ျိုအကျဉ််းသ ်းမျ ်းကျို

ရျိုကန
် က
ှ ်ခမခင််းဖ က င်

ဖသွ်းအန်ပပီ်း ချက်ချင််းဖသဆံု်းခသည်။ အမခ ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းမှ မပင််း

စစ်အ ဏ သျိမ််းမှု
အကျဉ််းသ ်းတစ်ဦ်း

န်ဖသ ဒဏ်ရ မျ ်းမေင်

ဖဆ်းရံတ
ု င်ခရပပီ်း သူတျိ၏
ုို့
ကျန််းမ ဖရ်းအဖမခအဖနကျို အတျိအကျ မသျိရှျိရပါ။ အကျဉ််းသ ်း
မျ ်းအ ်း ရျိက
ု ်နှကဖ
် နသညအ
် သံမျ ်းကျို ေံု်းကွယ်ရန်အတွက် ဖ
မျ ်းကျို ကျယ်ဖလ င်စွ ေွင်


အင််းစျိန်အကျဉ််းဖ

်းခ ကသည်။

င်

ျိုဖနို့ရက်တွင်ပင် (ဩဂ္ုတ် ၈) ကနို့်ကွက်ဆနဒမပပွတစ်ခု မေစ်ပွ ်းခပပီ်း ဖသွ်း

o

စွပ်စခံ
ွ ရသူမျ ်းကျို

ဖ

င်ပင်မဖဆ င်အတွင််းသျိုို့ ဖခေါ်ဖဆ င်က

သူတျိသ
ုို့ ည် မျက်နာှ ကျို လက်သီ်းမေင်

မပစ်ဒဏ်တက
ျို ်သျိုို့

စွချက်မျ ်းအဖပေါ်

အနည််းငယ် က ပပီ်းဖနာက်
ရ တွင်

ဖ
ျိုို့ နာက်

မတ်တပ်မရပ်နျိုငဖ
် တ ဘ အကျဉ််းဖ

ဖခေါ်ဖဆ င်မခင််းခံခရသည်။

အမပစ်ရဖ
ျိှ က င််း

ရျိုကန
် ှကန
် ှျိပ်စက်ခ ကသည်။

ျိ ဝျိုငယ
်
ဖ က်းနန််းကကျိြု်းမျ ်းမေင် ရျိုကန
် ှက်မခင််းမျ ်း ခံခရ

သည်။ ညဉ််းပန််းနှျိပ်စက်ပပီ်းဖနာက်တွင် တစ်ဦ်းမှ
တွင််းရှျိ

ျို်းလံှုွေ့ဖဆ ်သည်ဟု

ျို်းမခင််း၊ ရင်ဘတ်နံရ်းျို မျ ်းကျို ကန်ဖ က က်မခင််း၊

အဖရမပ ်းမျ ်း စုတ်မပတ်သွ ်းသည် အ

o

င်ဖစ င်မျ ်းက တရ ်းတျိတ်ဖခွ

ဝန်ခံချက်တစ်ခက
ု ျို

ဖ
ျိုို့ နာက်

င်

ဆနဒမပပွနှငသ
် က်ဆျိုင်၍

လက်မှတ်ဖရ်း

ျို်းဖစခသည်။

နာရီ

ျိုဝန်ခခ
ံ ျက်သည် တရ ်းမဝင်ဖ က င််း သူက မပန်လည် ဖမပ ဆျို

ပ်မံရျိုက်နက
ှ ်နပ
ှျိ ်စက်ခရ
ံ သည်။

၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ် ဇူလင
ျို ် ၂၃ ရက်ဖနို့တွင် စစ်တပ်ဆနို့်ကျင်ဖရ်းဖကကွ်းဖ က ်သမ
ံ ျ ်း အင််းစျိန်သီ်းသနို့်
ဖ

င်အတွင််းက

ခသည်။

ွကဖ
် ပေါ်လ ပပီ်း ဖ

င်အုတရ
် ျို်းမျ ်းကျို မေတ်ဖကျ က
်

ျိုကနို့်ကွက်ဆနဒမပမှု မေစ်ပွ ်းရသည် အဖ က င််းရင််းမှ

ကျန််းမ ဖရ်းဖစ ငဖ
် ရှ က်မအ
ှု ဖမခအဖနမျ ်းဖ က င် မေစ်ပပီ်း အ
ဖနမခင််းနှင်

မည်သည်ဖဆ်းဝါ်းကျိုမျှ

မရရှျိမခင််းတျိဖ
ုို့ က င်

ကူ်းစက်ပျံွေ့နှံို့သွ ်း

အမျျိြု်းသမီ်းဖဆ င်မျ ်းအတွင််း
ူ်းသမေင် COVID-19 ကူ်းစက်ပျံွေ့နှံို့

မေစ်သည်။

အ ကမ််းေက်စစ်အုပ်စု

19

လက်ပါ်းဖစမျ ်း လျင်မမန်စွ ဖရ က်လ ပပီ်း ရက်စက် ကမ််း ကြုတ်စွ

ပေျိြုခင
ွ ််းခက

လူဖပါင််း ၂၀

ဖကျ ်ကလ
ျို ည််း တျိုကပ
် တ
ျိ ်ခ ကသည်။
o

အ ကမ််းေက်စီ်းနင််းပေျိြုခင
ွ ််းမှု ဖနာက်
တွင် ဗမ နျိင
ု ်ငံလံု်းဆျိုင်ရ
နှင်

ပ်မေစ်စဉ်တစ်ခမ
ု ှ

၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ် ဒီဇင်ဘ လ ၁၀ ရက်ဖနို့

ဖကျ င််းသ ်းသမဂ္ဂမျ ်းအေွွေ့ချြုပ်၏ ဒုတယ
ျိ ဥကကဌမေစ်သူ ဖဝယံပေျိြု်းမျို်း

ရန်ကုနတ
် ကကသျိုလဖ
် ကျ င််းသ ်းမျ ်းသမဂ္ဂ

ဖကျ င််းသ ်း

ုအခွငအ
် ဖရ်း

တ ဝန်ခံ

ဖလဖမပစျို်းမျို်း တျိအ
ုို့ ပါအဝင် အကျဉ််းသ ်း ၈၉ ဦ်းတျိသ
ုို့ ည် သူတ၏
ျိုို့
အကျဉ််းခန််းမျ ်း
ဆွ

မှ

ုတ်ခရ
ံ ပပီ်း အျိပ်ဖဆ င်ဖရှွေ့တင
ွ ် ရျိုကန
် ှကန
် ှျိပ်စက်မခင််း ခံခရသည်။ သတင််းမျ ်းအရ သူတျိုို့

သည် အင််းစျိန်ဖ

င်မကကီ်းသျိုို့

ပ်မံဖခေါ်ဖဆ င်ခံရပပီ်း ဖ

င်အ ဏ ပျိုင်မျ ်း၏ သတတြုပျိုကမ
် ျ ်း၊

ရ ဘ တုတ်မျ ်းနှင် ဖလ က်ဖလ်းခွမျ ်းမေင် ဖမခကုနလ
် က်ပန််းကျသည်အ

ျိ မရပ်မနာ်း ရျိုကန
် ှက်

နှျိပ်စက်မခင််းကျို ခံခရသည်။ ဖကျ င််းသ ်း ၁၀ ဦ်း သတျိလစ်ဖမဖမမ သွ ်း ကပပီ်း သူတ၏
ျိုို့ အဖရမပ ်း
မျ ်းလည််း
ဖ

စုတ်ပပသွ ်းခသည်။

ဖ
ျိုို့ နာက်

သူတ၏
ျိုို့

ေံု်းကွယရ
် န်အတွက်

င်အ ဏ ပျိုင်မျ ်းက တစ်ကယ
ျို ်ရည်သံု်း ဖရ ဂ္ါက ကွယ်ဖရ်းဝတ်စံု (PPE) ကျို ဝတ်ဆင်ဖပ်း

ခပပီ်း ဖဆ်းကုသဖပ်းရန်လည််း မငင််းပယ်ခ ကသည်။
o

ဒဏ်ရ မျ ်းကျို

ဖ
ျိုို့ နာက် ၈၉ ဦ်းလံု်း တျိုက်ပျိတခ
် ံရသည်။

၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ် မတ်လတွင် ေမ််းဆီ်းခံခရပပီ်း ရ ဇသတ်ကကီ်း ဥပဖဒပုဒ်မ ၅၀၅-က မေင် တရ ်းစွဆျို
ခံရဖသ
ဖ

အရပ်သ ်းတစ်ဦ်းမေစ်သူ ကျိုဖအ င်ဖအ င်လည််း

ျိုဆနဒမပမှုတွင်ပါဝင်ခပပီ်း သီ်းသနို့်

င်တင
ွ ် တျိုကပ
် တ
ျိ ်ခရ
ံ စဉ်အတွင််း ညစဉ်ရျိုကန
် ှက်နှျိပ်စက်ခရ
ံ သည်။ ရရှျိခသည် ဒဏ်ရ မျ ်းကျို

ဖဆ်းကုသဖပ်းရန် ဖတ င််းဆျိုခဖသ ်လည််း ဖဆ်းကုသခွင်မရဘ ၂၀၂၂ ခုနစ
ှ ် ဖေဖေ ်ဝါရီလ ၆
ရက်ဖနို့တွင် ဖသဆံု်းခသည်။ ဖ
မခင််းမေစ်ဖ က င််း

င်မှ ်းမျ ်းက သူဖသဆံ်းု မှုသည် တီဘီဖရ ဂ္ါဖ က င် ဖသဆံု်း

လျိမ်လည်တင်မပသည်။

သျိဖ
ုို့ သ ်

သူူ့တွင်

တီဘဖ
ီ ရ ဂ္ါမေစ်ပွ ်းဖ က င််း

ဖဆ်းမှတတ
် မ််း မရှျိပါ။


မံုရွ အကျဉ််းဖ
o

င်

မံုရွ စီ်းပွ ်းဖရ်းတကကသျိုလ် ဖကျ င််းသ ်းမျ ်းသမဂ္ဂ၏
ဖမွ်းဖနို့တွင်
အကျဉ််းဖ

တ
ု ်မပန်ချက်အရ ဖဒေါ်ဖအ င်ဆန််းစု ကည်

ဖမတတ သုတစ
် ုဖပါင််းရွတ်ေတ်ပဖ
ူ ဇ ် ကဖသ
င်အတွင််းက

နျိုင်ငဖ
ံ ရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းကျို

စစ်ကုင
ျိ ််းတျိုင််းဖဒသကကီ်း၊
ဖ

င်အ ဏ ပျိင
ု ်မျ ်းက

မံုရွ

ရျိုကန
် ှက်

နှျိပ်စက်ခ ကသည်။


ပုသျိမ်အကျဉ််းဖ
o

င်

၂၀၂၂ ခုနစ
ှ ် ဖေဖေေါ်ဝါရီ ၂၂ ရက်ဖနို့တွင် နျိုငင
် ံဖရ်းအကျဉ််းသ ်း ၅ ဦ်းသည် “မပန်လည်စုရံု်း ၂
ဖမခ က်လံု်း” ဖကကွ်းဖ က ်သက
ံ ျို ဟစ်ဖကကွ်းခ ကပပီ်းဖနာက် ရက်စက်စွ ရျိုကန
် က
ှ ် နှျိပ်စက်ခံရပပီ်း
တျိုကပ
် တ
ျိ ်ခခ
ံ ရသည်။
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ကဖလ်း(ပမျိြုွေ့)အကျဉ််းဖ
o

၂၀၂၂

င်

ခုနစ
ှ ်

မတ်လ

၁၅

ရက်ဖနို့

ညဖနပျိုင််း

၄

နာရီခနို့တ
် ွင်

အကျဉ််းဖ

င်တွင််း

ရုန််းရင််းဆန်ခတ်မှုတစ်ခက
ု ျို ရက်စက်စွ စီ်းနင််းမှုတွင် အကျဉ််းသ ်း ၇ ဦ်း ပစ်သတ်ခခ
ံ ရပပီ်း
အနည််းဆံု်း အမခ ်းအကျဉ််းသ ်း ၃၀ ဦ်း
အကျဉ််းဖ

င်အ ဏ ပျိင
ု ်မျ ်းနှင်

ျိခုက
ျိ ်ဒဏ်ရ မျ ်း ရရှျိခ ကသည်။ စစ်အ ဏ ရှင်၏

အ ကမ််းေက်စစ်အပ
ု ်စုလက်ပါ်းဖစမျ ်းက

လက်နက်မ

အကျဉ််းသ ်းမျ ်းအဖပေါ် အ ကမ််းေက်လုပ်ရပ်မျ ်းကျို ကျ ်းလွန်ခ ကသည်။ ဒဏ်ရ ရရှျိ
အကျဉ််းသ ်းမျ ်းအဖနမေင်
ရှျိ/မရှျိနှင်ပတ်သက်၍
ပပီ်းဖနာက်

လံုဖလ က်၍

အလွန်စု်းျိ ရျိမ်ပူပန်စရ

အ ဏ လုစစ်အုပ်စု၏

ဖဆ်းကုသမှု

အဖမခအဖနတွင်ရဖ
ှျိ နသည်။

ုတ်မပန်ဖ ကည ချက်တွင်

ပစ်ခတ်ခပပီ်း လူ ၇ ဦ်းဖသဆံ်းု သွ ်းဖ က င််း
ခနဓာကျိယ
ု ်အ

လူသ ်းဆန်ဖသ

်းဖသ
ရရှျိမခင််း

မေစ်စဉ်မေစ်ပွ ်း

ကျိယ
ု ်ခနဓာဖအ က်ပျိုင််းကျို

ုတ်မပန်ခဖသ ်လည််း ဓ တ်ပံုမျ ်းတွင် ဦ်းဖခါင််းနှင်

က်ပင
ျို ််းကျို ပစ်ခတ်ခခ
ံ ရဖ က င််း မပသဖနသည်။

အဓမမအလု ်ခုင
ျိ ်ားနစမှု
အကျဉ််းဖ

င်အသီ်းသီ်းတွင် အဓမမအလုပ်ခုင
ျိ ််းဖစမှုမေစ်စဉ် အမျ ်းအမပ ်းမေစ်ပွ ်းဖနဖ က င််း သတင််းဖပ်းပျိုို့ က

သည်။ အကယ်၍ အကျဉ််းသ ်းမျ ်းသည် စည််းကမ််းတစ်ခက
ု ျို ဖေ က်ေျက်သည်ဟု

င်မမင်သညအ
် ခါ

သျိမ
ုို့ ဟုတ် ဖကျနပ်ဖလ က်ဖသ လ ဘ်ဖငွမဖပ်းနျိုင်သညအ
် ခါမျ ်းတွင် သျိကခ ချအရှက်ခသည
ွ
် အလုပ်မျ ်းကျို
တ ဝန်ဖပ်း လုပ်ကင
ျို ်ဖစသည်။ အဓမမအလုပ်ခုင
ျိ ််းဖစမှုကျို အကျဉ််းဖ
ဖသွ်း

င်တင
ွ ််း ဆနဒမပပွမျ ်း မေစ်ဖပေါ်ဖအ င်

ျို်းလံှုွေ့ဖဆ ်သည်ဟု စွပ်စခံ
ွ ရသူမျ ်းအ ်း အမပစ်ဖပ်းသည် ပံုစတ
ံ စ်ခအ
ု မေစ်လည််း အသံု်းမပြု ကသည်။

အင််းစျိနဖ
်

င်တင
ွ ််း ဩဂ္ုတ် ၈ ဆနဒမပပွအပပီ်း ဖသွ်း

ျို်းလံှုွေ့ဖဆ ်သည်ဟု စွပ်စခံ
ွ ရသူမျ ်းကျို မျိလလ ကျင််းမျ ်း

တွင် အဓမမအလုပ်လုပ်ဖစခသည်။
ပမျိတ်အကျဉ််းဖ
ျိုလုပ်ငန််းသည်

င်တွင် မျက်ဖတ င်တုမျ ်း
အလွန်မမင်မ ်းဖသ

ုတ်လုပ်ရန် အကျဉ််းသ ်းမျ ်းကျို အမျိနို့်ဖပ်း ဖစချိင
ု ််းခသည်။

အ ရံုစ်းူ စျိုကမ
် ှု

သည်အမပင် မနက် ၈ နာရီမှ ညဖန ၃ နာရီ ၃၀ မျိနစ်အ
ရပ်နာ်းချျိန် ၃၀ မျိနစ်သ

ရရှျိဖသ ဖ က င် ကျိယ
ု ်ခနဓာ

လုပ်ကင
ျို ်လုမျိ ခင််းမရှျိ ကပါ။ ဖ
ဖပ်းပပီ်း မျက်ဖတ င်တု

င်ဝန်

လျိုအပ်ဖသ ဖ က င်
ျိ အချျိန် က မမင်စွ

အမမင်အ ရံုချျိြုွေ့ယင
ွ ််းဖစနျိုင်

ျိုင်၍ ဆက်တျိုကအ
် လုပ်လုပ်ရပပီ်း

ျိခုက
ျိ ်နုင
ျိ ်သညအ
် တွက် မည်သည်အကျဉ််းသ ်းကမှ

မ််းမျ ်းကျို လ ဘ်ဖငွ ၁၅၀၀၀၀ ကျပ် (အဖမရျိကန်ဖဒေါ်လ ၈၅) အ

ုတလ
် ုပ်သည်အလုပ်ကျို အဓမမခင
ုျိ ််းဖစခံရမခင််းမှ ဖရှ င်လနျိ
ွ င
ု ်ပါသည်။ မေစ်စဉ် တစ်ခု

ျိ

တွင် အကျဉ််းသ ်းတစ်ဦ်းသည် အတင််းအဓမမအလုပ်ခင
ုျိ ််းဖစမခင််း မခံရရန် လ ဘ်ဖငွမဖပ်းနျိုငဖ
် သ ဖ က င်
ကကံရ မရမေစ်က သူ၏ လက်နှင် ဖမခဖ

က် ကျျိြု်းဖအ င် ဒုတယ
ျိ အ

ပ်မှ ခုနခ
် ျခသည်။
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နျိဂံုား
မမန်မ နျိုငင
် ံတဝှမ််း အကျဉ််းဖ
ျိန််းသျိမ််း
သက်ဖသခံ

င် ၄၈ ခုရှျိပပီ်း

်းပါသည်။ AAPP ၏
ွက်ဆျိုချက်မျ ်းအရ

ဖနသ ်းကျကျင်သ ်းရဖနမခင််းနှင်
ယခင်က လမျ ်း

်းဖသ မှတ်တမ််းမျ ်း၊ နျိုငင
် ံအနှံို့ ကွန်ရက်မျ ်းနှင် လျှျိြုွေ့ဝက
ှ ်

အကျဉ််းဖ
တရ ်းမျှတမှု

င်အမျ ်းစုတွင် နျိုင်ငဖ
ံ ရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းကျို

င်အ ဏ ပျိင
ု ်မျ ်းသည်
ကင််းမမခင််းက

က် ပျိုမျို၍ ဆျို်းရွ ်းရက်စက်လ ဖစခဖ က င််း

ပပွတ်သျိပ်မပညက
် ျပ်မခင််း၊
နှပ
ျိ ်စက်မှုမျ ်းက

ုတမ် ပန်

ျိုအကျဉ််းဖ

အကျင်ပျက်ချစ ်းမခင််း၊

မမန်မ နျိင
ု ်ငတ
ံ ွင််း

လ ဘ်ဖပ်းလ ဘ်ယူမခင််းကျို

အကျဉ််းဖ

င်အုပ်ချြုပ်ဖရ်းယနတရ ်းကျို

မျိမျိတျိုို့ ဖလလ သျိရှျိ

အ ဟ ရချျိြုွေ့တမခင််းနှင်

အကျဉ််းသ ်းတစ်ဦ်းစီတင
ျို ််း၏

်းပါသည်။

စျိတ်ပင
ျို ််းနှင်ရုပပ
် င
ျို ််း

အသက်အနတရ ယ်ကျို

လူမျ ်း
ညဉ််းပန််း

မပင််း

န်စွ

ပချိမ််းဖမခ က်လျက်ရှသ
ျိ ည်။
အကျဉ််းဖ

င်မျ ်းကျို ဝင်ဖရ က်ဖလလ ရန် မမန်မ နျိုငင
် ံအမျျိြု်းသ ်းလူူ့အခွင်အဖရ်း ဖက ်မရှင် (MNHRC)

အေွွေ့အစည််းတစ်ခတ
ု ည််းကျိသ
ု
အ ကမ််းေက်စစ်အုပ်စက
ု အကနို့်အသတ်မေင် ခွငမ် ပြု
သူ၏လုပ်ပျိုင်ခွင်မျ ်းရှဖ
ျိ နလငက
် စ ်း
အကျဉ််းဖ

စစ်အ ဏ လုချျိန်မှစ၍

်းသည်။ MNHRC သည်

ညဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မှုမပည်ဖနဖသ

င်မျ ်းအတွင််းက အချက်အလက်အမှနတ
် ရ ်းမျ ်းကျို ေံု်းကွယ်ရန် ကကျိြု်းပမ််းဖနသည်။

စစ်ဖ က ဖမ်းမမန််းသူမျ ်းနှင် ပူ်းဖပါင််းဖဆ င်ရက
ွ ဖ
် နဖသ

ျိုနည််းတူ

မပစ်ဒဏ်ကျခံဖနသည် ရ ဇဝတ် အကျဉ််းသ ်း

မျ ်းကျိုလည််း နျိင
ု ်ငဖ
ံ ရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းအဖပေါ် ၎င််းတျိုို့ လျိုချင်သည်အချျိန်တင
ျို ််း ဖနှာင်ယက
ှ ်ရန်နှင် ကျိယ
ု ်
လက်ဖရ က်ကျ ်းလွန်ရန်

ခွင်မပြု

်းသည်။

လ ဘ်ဖပ်းမခင််းကသ

အကျဉ််းဖ

င်ဝန်

ျိ

မ််းမျ ်းနှင်

ရ ဇဝတ်သ ်းမျ ်း၏ လူမဆန်ဖသ အမပြုအမူမျ ်းကျို တ ်းဆီ်းနျိုင်ပပီ်း လ ဘ်မဖပ်းနျိုင်သမ
ူ ျ ်းအ ်း အမပစ် ဖပ်းရန်
ပံုစဖ
ံ ပ်းနှျိပ်စက်မခင််းနှင် ညဉ််းပန််းနှျိပ်စက်မခင််းကျို အသံု်းမပြု ကသည်။
စစ်အ ဏ ရှင်သည် နျိုငင
် အ
ံ တွင််း အ ဏ ရယူရန် ကကျိြု်းပမ််းရ တွင် ပျိုမျို၍ ရမ််းက ်းရက်စက်လ သည်။
ဤအကျဉ််းချြုပ်စ ဖစ င်တွင် သက်ဖသသ ဓကမေင် ဖေ မ် ပခသည်အတျိုင််း နျိင
ု ်ငဖ
ံ ရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းသည်
နဂ္ျိုရျိရ
ှ င််း ဖရ ဂ္ါမျ ်း သျိမ
ုို့ ဟုတ် စစ်ဖ က ဖရ်းမှ ရရှျိလ ဖသ

ဒဏ်ရ မျ ်းကျို ကုသရန် လံုဖလ က်ဖသ

ဖဆ်းကုသမှုနှင် ကျန််းမ ဖရ်းဖစ င်ဖရှ က်မှုကျို မငင််းဆန်ခံဖနရသည်။ အကျဉ််းသ ်းမျ ်းသည် စ ေတ်ခင
ွ ၊်
မျိသ ်းစုမျ ်းနှင် အကနို့်အသတ်မေင်
ယဖနို့ချျိန်

စ ဆက်သယ
ွ ်ခင
ွ တ
် ျိုို့

ရရှျိ ကဖသ ်လည််း ဖ

င်ဝင်စ ဖတွွေ့ဆံုခွငက
် ျို

ျိ တ ်းမမစ်ပတ
ျိ ်ပင်ခံဖနရသည်။

မမန်မ နျိုငင
် ံတင
ွ ် တရ ်းစီရင်ဖရ်းမဏ္ျိြုင်လည််း ဆက်လက်မလည်ပတ်ဖတ ပါ။ မတရ ်းအ ဏ လုစစ်အုပ်စု
အဖနမေင်

၎င််းတျိအ
ုို့ ်းဆနို့က
် ျင်သမ
ူ ျ ်းကျို

ကျယ်မပနို့ဖ
် သ

ဥပဖဒမျ ်း၊ တရ ်းဖရ်းအေွွေ့အစည််းမျ ်းနှင် အကျဉ််းဖ

ေျိနပ
ှျိ ်မအ
ှု စီအစဉ်မျ ်း

အတွက်

မပစ်မှုဆျိုင်ရ

င်မျ ်းကျို အသံု်းချဖန ကသည်။ အကျဉ််းဖ

င်မျ ်း

အတွင််း “နျိုင်ငဖ
ံ ရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်း ရှျိဖနသဖရွွေ့ အမျျိြု်းသ ်းမပန်လည်သင်မမတ်ဖရ်း မမေစ်နင
ျို ်” ဟု AAPP က
အစဉ်မမပတ် ခံယူ

်းပါသည်။ ေက်ဒရယ် ဒီမက
ျို ဖရစီသျိုို့ ဖလျှ က်လှမ််းရ တွင် နျိင
ု ်ငဖ
ံ ရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်း
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အ ်းလံု်းကျို ချွင််းချက်မရှျိ ချက်ချင််း လွှတဖ
် ပ်းရန် လျိုအပ်သည်။
ကျို

မည်သည်နည််းနှင်မျှမဖပ်းဘ

ခံခရသည်

နျိုငင
် ဖ
ံ တ ်၏

မမန်မ နျိုင်ငတ
ံ င
ွ ်

အတျိင
ု ်ပင်ခံပုဂ္ဂျိြုလ်

ဖ
ျိုို့ က င် အ ကမ််းေက်စစ်အုပ်စု တရ ်းဝင်မှု

ဒီမျိုကဖရစီနည််းလမ််းအရ

ဖဒေါ်ဖအ င်ဆန််းစု ကည်နင
ှ ်

ဖရွ်းဖက က်တင်ဖမမ က်

သမမတဦ်းဝင််းမမငတ
် အ
ျိုို့ ပါအဝင်

နျိုင်ငဖ
ံ ရ်းအကျဉ််းသ ်းမျ ်းအ ်းလံု်းကျို လွှတဖ
် ပ်းဖရ်း အ ကမ််းေက်စစ်အုပ်စုအဖပေါ် လံဖ
ု လ က်
ေျိအ ်းဖပ်းပါရန် နျိုငင
် ံတက အသျိုင််းအဝျိင
ု ််းအ ်း မျိမျိတအ
ျိုို့ ဖနမေင်
နိုင်ငရ
ံ ေးအကျဉ်ေးသ ေးမျ ေးကူညီရ

ငရ
်

ျိဖရ က်ဖသ

ပ်မံ၍ တျိုကတ
် ွန််းလျိက
ု ်ပါသည်။

က်ရ ေးအသင်ေး

23

