
စစ်ကကောင်စ၏ီသတင််းလတွ်လပ်ခငွ ်အကပေါ်တ ိုက်ခ ိုက်မှုအော်းရှုတ်ချခခင််း 

၂၀၂၁ ခိုနှစ၊် မတ်လ ၁၀ ရကက် ေ့ 

စစ်တပ်မှ ကေကေော်ဝါရလီ ၁ ရက်က ေ့တွင် အောဏောသ မ််းယပူပ်ီး လွတ်လပ်စွော ထိုတ်ကေောက်ခပောဆ ိုခွင ်အော်း တ ိုကခ် ိုကက်  

သည ်အကပေါ် ကရင်လူူ့အခွင ် အကရ်းအေွ ွဲ့မှ ခပင််းထ ်စွော ရှုပ်ချပါသည်။ စစ်တပအ်ောဏောသ မ််းပပ်ီး တစ်ပတ်အတွင််း န ိုင် 

ငံကတောစ်ီမံအိုပ်ချျုပ်ကရ်းကကောင်စီနှင ် ၎င််းတ ိုေ့၏လကက်အောက်ခံ လံိုခချံုကရ်းတပ်ေွ ွဲ့မျော်းသည် ဆက်လက်ခေစ်ပွော်းက  

သည ်  လူထိုဆနဒခပပွ မျော်း နှင ် အောဏောေီဆ က်ရ်းအကကမ််းမေက်လူထိုလှုပ်ရှော်းမှု (CDM) မျော်းအော်း အကကမ််းေက်မှုမျော်း 

က ို မှတတ်မ််းတငက် ကက ကသော သတင််းသမော်းမျော်းအော်း စ စ်တကျပစ်မှတ်ထော်းတ ိုကခ် ိုက်က ပါသည။် 

လူထိုလှုပ်ရှော်းမှုတွင် သတင််းသမော်းမျော်းက ိုရငှ််းလင််းစေွာ ခမင်ကတွွဲ့န ိုငက်သော်လည််း ရ တပ်ေွ ွဲ့နှင ် စစတ်ပ် ကထောက်ခံသူ 

မျော်းက အဆ ိုပါသတင််းသမော်းမျော်းအော်း ေမ််းဆီ်းရ ိုကန်ှက် တ ိုက်ခ ိုက်က ကကပါသည်။ သတင််းသမော်းမျော်းအက ခေင ် အော 

ဏောသ မ််းစစ်အစ ို်းရ၏ ပ ိုမ ိုဆ ို်းရ ော်းလောသည  ်တော်းဆီ်းပေ ျုခွင််းခခင််းမျော်းက  သ ိုေ့ကသော လူူ့အခွင အ်ကရ်းချ  ျု်းကေောက်မှုမျော်းအော်း 

မှတ်တမ််းတင်ရောတွင် ရ တပ်ေွ ွဲ့ဝင်မျော်းမှ တို ေ့်ခပ ်လက်စော်းကချမှုမျော်းခပျုလိုပ်မညက် ို ကကကောက်ရ ံွဲ့ကကကကကောင််း တင်ခပ 

ကကပါသည်။ စစ်အစ ို်းရ၏ ရ တပ်ေွ ွဲ့ဝင်မျော်းသည် သတင််းဌော ၊ သတင််းအေွ ွဲ့အစည််းမျော်း၏ ရံို်းမျော်းသ ိုေ့ဝငက်ရောက်စီ်း င််း 

ပပ်ီး အကရ်းကကီ်းကသောသတင််းမှတ်တမ််းယူသည ် ပစစည််းက ရ ယောမျော်းက ို သ မ််းယကူ  ပါသည်။ သတင််းဌော နှင ် သတင််း 

အေွ ွဲ့အစည််းအမျော်းအခပော်းသည် ၎င််းတ ိုေ့၏ တရော်းဝင်လ ိုငစ်င်မျော်း အတင််းအဓမမ သ မ််းဆည််းခခင််းခံက ရပါသည်။ 

သတင််းလွတ်လပ်ခငွ ်က ိုတ ိုကခ် ိုက်ခခင််းက  သ ိုေ့ကသော ဆ ို်းရ ော်းကသောတ ိုကခ် ိုက်မှုမျော်းသည် လူမှုအသ ိုကအ်ဝ ််းတစ်ခို၏ 

လွတ်လပ်စွော ထိုတက်ေောက်ခပောဆ ိုမှုခွင ်အော်း တ ိုက်ရ ိုကခ်ျ  ျု်းကေောက်က ပါသည်။ အောဏောသ မ််းပပ်ီးကတည််းက စစတ်ပ်မှ 

ေို ််းနှင ် အင်တော က်ဝ  ်ကဆောင်မှုမျော်းအော်း တစ်န ိုငင်ံလံို်းအတ ိုင််းအတောခေင ် ပ တ်ဆ ိုေ့မှု နှစ်ကက မ်တ ိုငတ် ိုင် လိုပ်ကဆောင်ခ   

ပပ်ီးခေစပ်ါသည်။ လွ ်ခ  သည ရ်က်သတတပတ်မျော်းအတွင််း ညဘက်တငွ် ဆက်သွယက်ရ်းဝ က်ဆောင်မှုမျော်းပ တ်ပစ်ပပီ်းဆနဒ 

ခပသူမျော်းနှင ် န ိုငင်ကံရ်းကခါင််းကဆောင်မျော်းက ို ေမ််းဆီ်းမှုမျော်းခပျုလိုပ်ခ  ကကသည်။ 

လမ််းကပေါ်တငွ်ချ  ျု်းကေောကက် ကသော အကကမ််းေက်မှုမျော်းအခပင ် န ိုင်ငကံတော်စီမံအိုပ်ချျုပက်ရ်းကကောင်စီမှ န ိုင်ငံသော်းမျော်း၏ 

အငတ်ော ကအ်သံို်းခပျုမှုက ိုကကော်းခေတက်စောင ်ကကပခ်ခင််း၊ အငတ်ော က်စောမျက်နှှာမျော်းပ တသ် မ််းခခင််းမျော်းက ို ခပျုလိုပ်န ိုင် 

မည  ်ခပင််းထ က်သော ဆ ိုင်ဘောဥပကေတစ်ခိုက ို အဆ ိုတင်သငွ််းခ  သည်။ ဤဥပကေက ို ကဆွ်းကနွ်းသည ်အဆင တ်ွင်သော ရှ  

ကသ်းကသော်လည််း ဤဥပကေပါအချက်မျော်းက ို တည်ဆ ဥပကေမျော်းခေစက်သော န ိုငင်ံသော်းမျော်း၏ ပိုဂ္ ျုလ်ဆ ိုင်ရောလွပ်လပ် 

မှုနှင  ် ပိုဂ္ ျုလ်ဆ ိုင်ရောလံိုခခံျုမှုက ိုကောကယွက်ရ်း ဥပကေနငှ ် အီလက်ကထရော စ် ဆက်သွယ် ကဆောင်ရ က်ကရ်း ဥကပေထ  

တွင် ခပင်ဆင်ထည ်သွင််းခ  သည်။  

လူအော်းလံို်းလွပ်လပ်စွောနှင ် ဂိုဏ်သ ကခရှ စေွာက ထ ိုင်န ိုင်ရ ်အတွက် န ိုငင်ံသော်းမျော်းနငှ ်သတင််းသမော်းမျော်း၏ လွပ်လပ် 

စွောထိုတက်ေောက်ခပောဆ ိုန ိုင်ခငွ ်သည် အဓ ကကျကသောအရောတစခ်ိုခေစ်ပါသည်။ အခပည်ခပည်ဆ ိုင်ရော လူူ့အခွင ်အကရ်းကကက 

ညောစောတမ််းနငှ ် အခခော်းကသောအခပည်ခပည်ဆ ိုင်ရောသကဘောတူညီချက်မျော်းတွင် လွပ်လပ်စွောသတင််းရရှ ခငွ ်နငှ ် ကဝငှခွင  ်

တ ိုေ့က ို အောမခံချကက်ပ်းထော်းသည်။ အောဏောသ မ််းစစတ်ပ်မှ ဆနဒခပသူမျော်းအော်းအကကမ််းေက်က မှုမျော်းက ို သတင််း 



ကထောက်မျော်းမှတတ်မ််းရယခူခင််းမှ ပ တ်ပင်ခခင််းသည် ၎င််းတ ိုေ့ထပ်မံကျ ်းလွ ်မည ် လူူ့အခွင ်အကရ်းချ  ျု်းကေောက်မှုမျော်းနငှ ် 

အကကမ််းေက်မှုမျော်း၏အရ ပ်အကယောငက် ို ခပက ခခင််းခေစ်ပါသည်။ 

စစ်တပ်၏ န ိုင်ငကံတော်စီမံအိုပ်ချျုပ်ကရ်းကကောင်စီသည် ခမ မ်ောခပည်က ိုယခင်စစ်အိုပ်ချျုပ်မှုလက်ကအောက်ကက  သ ိုေ့ အ 

ကမှောင်ကခတ်သ ိုေ့ ခပ လ်ညတ် ွ််းပ ိုေ့က ခခင််းခေစ်သည်။ ခမ မ်ောခပည်သူမျော်းက ို န ိုင်ငတံကောအသ ိုင််းအဝ ိုင််းနငှ ် အဆက် 

ခေတ်ပစပ်ပ်ီး ခမ မ်ောခပည်သူမျော်းအကပေါ်ကျ ်းလွ ်က ကသော လူူ့အခွင ်အကရ်းချ  ျု်းကေောက်မှုသက်ကသမျော်းက ို န ိုငင်တံကောမှ 

မခမင်န ိုငက်အောင် ပ တ်ပင်ရ က်က ျု်းစော်းက ခခင််းခေစ်သည်။ သ ိုေ့ကသော်လည််း ၄င််းတ ိုေ့၏ ဤက  သ ို၌ကသော ကက ျု်းပမ််းအော်း 

ထိုတ်မှုသည ် ကအောင်ခမင်မညမ်ဟိုတ်ပါ။ သ  ််းနငှ ်ချကီသောခမ ်မောခပည်သူမျော်းမှ ခမ မ်ောန ိုင်ငံသည် ေီမ ိုကကရစနီ ိုငင်ံ 

တစ်န ိုင်ငံခေစ်ပပီ်း မည်သည ်အောဏောရငှစ် စ်နငှ  ်ေ နှ ပ်ချျုပ်ချယ်မှုက ိုမျှလက်ခမံည်မဟိုတ် ကကကောင််းက ို က ေ့စဉလ်မ််းကပေါ် 

သ ိုေ့ထွကပ်ပ်ီး ဆနဒထိုတ်ကေော်ခခင််းမျော်းမှ  ကေောခ်ပက ပါသည။် 

အောဏောသ မ််းစစက်ကောင်စီမ ှ သတင််းလွပ်လပ်ခငွ ်ခပ က်ပ်းရ ်၊ လွပ်လပ်စွောထိုတ်ကေောက်ခပောဆ ိုခွင ်က ို ဥပကေခေင ်က ေ့် 

သတထ်ော်းခခင််းမျော်းအော်းလံို်းက ို ရိုတ်သ မ််းရ ၊် ခပည်သူမျော်းနှင  ်တ ိုင််းရင််းသော်းလူ ည််းစိုမျော်း၏ ကတောင််းဆ ိုချက်မျော်းက ို 

အသ အမှတ်ခပျုအကကောင်အထည်ကေောက်ပ်းရ ်အတွက ်ကရင်လူူ့အခွင အ်ကရ်းအေွ ွဲ့မှ တ ိုက်တွ ််းအပပ်ါသည။် န ိုငင်ံတ 

ကောအသ ိုင််းအဝ ိုင််းမျော်းအက ခေင ်လည််း အောဏောသ မ််းစစ်ကကောင်စအီောဏောလက်လွတ်ကရ်းအတွက် တတ်န ိုင်သည ် ေ  

အော်းကပ်းမှုမျော်း လိုပ်ကဆောင်ရ ်လ ိုအပ်ပါသည်။ က ှာက်ဆံို်းအက ခေင ် ကိုလသမဂ္ လံိုခချုကရ်းကကောငစ်ီမှ ခမ မ်ောန ိုင်င ံ

တွင်ခေစ်ပွော်းက ကသော ပင မ််းချမ််းကရ်းအကပေါ်ပခ မ််းကခခောက်မှုနငှ ် လူသော်းချင််းစော ှာမှုအကျပ်အတည််းက ိုအကလ်းထော်းပပ်ီး 

ကိုလသမဂ္၏ တောဝ ဝ်တတရော်း အပ ိုင််း (၇) နငှ ်အညီ ခမ ်မောန ိုင်ငံအတငွ််း ပင မ််းချမ််းကရ်းနငှ  ်လံိုခချံုကရ်းက ို ခပ လ်ည်ရရှ  

ကအောင်လိုပ်ကဆောင်ရ ် ကတောင််းဆ ိုအပ်ပါသည်။ 

 

ဆက်သွယ်ရ  ်

က ှာ်ထ်ူးထူ်း - +66 (0) 85-268-5519 

ကစော နဒဆူ်း - +66 (0) 85-268-5519 


