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SUMMARY OVERVIEW & ANALYSIS

မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအရှေ့��့ရှေ့�ာင််ပို�ုင််��ငွ်် အ�ု်ခြံ�ံရှေ့မြ� ဖျျက််ဆီးး���ုျာ� အထိနု််�အက်ပွို်�့� 
မြဖျစ််ပိုာွ�ရှေ့န်ပြီးပိုး� ဆီးက််လက်် လ�ပို်ရှေ့ဆီးာင််လျက််�့ရုှေ့�ာ ထိ�ု�စ်စ််�ျာ�က် အ�ပို်�ာ� 
လံ�ခြံ�ံ�ရှေ့��နိုင့်�် ရှေ့��က်င််��ကု်�ု ထိ�ု�ုက််လျက််�့�ုည််။ 

နို�ုဝငုံ်ဘာာလ ၂၀၂၂

၂၀၂၂ ��နိုစ့်် က်�န််ဆီးံ���ျနု်် ရှေ့�ာက််လာ�ည််�အ�ျနု််

�ငွ်် မြ�န််�ာ� �ပို်�ရှေ့�ာ်၏ �စ်ု�က််��်��် 

��ုက််��ုက််��ုျာ�ရှေ့�က်ာင်�် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ လ�့

အ�ငွ်�်အရှေ့�� အရှေ့န်အထိာ��ာ့ က်ျ�ု�ပိုျက််လျက်် က်ျန််

�့ုရှေ့န်�ည််။ အ�ပို်�ာ��ျာ�အရှေ့ပို် ပိုစ််��့်ထိာ��ု

�ျာ� �ည််�ယွ််�ျက််�့�ု့ု မြဖျစ််ပိုာွ�ရှေ့န်�ည််။ ၎င််��ု��၏ 

စ်န်စ််�က်ျနို့င်�် က်ျယ််က်ျယ််မြပိုန်�်မြပိုန်�် �က််စ်က်် ယ်��်�ာ

��ုျာ�က်�ု ��ုက််ပိုွ့မြဖျစ််ပိုာွ�� ု��့ု�ည်�် အ�ျနု််�ျာ��ွင််  

ရှေ့လရှေ့�က်ာင််��ု�က််��ုက််��ုျာ�နိုင့်�် ရှေ့မြ�မြပိုင််�ု�က််��ုက််

��ုျာ�က်�ု ��င််�က််�က်် လ�ပို်ရှေ့ဆီးာင််ရှေ့န်�ည်�် ပိုံ�စ်ံ

�ျာ�က် �က််ရှေ့��ံလျက််�့�ုည််။  ��့�ု�၏ အမြပို�အ�့

�ျာ��ာ့ အ��ုက််အ�ံ လပုို်�ာ့��အုာ� ရှေ့ထိာက််�ံ�ု

�ျာ�က်�ု အရှေ့�က်ာက််��ာ�မြဖျင်�် အစ်ာ�ထိ�ု�ရှေ့စ်�န်် စ်စ််

ရှေ့က်ာင််စ်း၏ ပို�ု��ုက်ျယ််မြပိုန်�်ရှေ့�ာ �ဟာာဗျူျ�ဟာာ၏ 

အစ်�ု်အပို�ုင််� မြဖျစ််�ည််။ 
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��ု��ာ�ွင်် အာဏာာ��ု်��န်် ကြိုးက်�ု�ပို�်�� ုနို့စ််နို့စ်် 

န်း�ပိုး� �့ုလာ�ည်�်��ုင််ရှေ့အာင်် လထ့ိ�၏ အာဏာာ�ာ့ 

�ာ�ဆီးး�၍ ��နို�ုင််ရှေ့အာင််�့ရုှေ့န်ဆီး့ မြဖျစ််�ည််။ ဆီးနိုဒမြပို�ု

�ျာ� ဆီးက််လက််မြဖျစ််ပိုာွ�ရှေ့န်ပြီးပိုး� စ်စ််အစ်�ု��က်�ု �ျက််�ျင််�

ဖျျက််��ု်��န််နို့င်�် ��ာ��ဝင််အမြဖျစ်် ��်��့်ရှေ့�� 

ရှေ့�ာင််�ဆီး�ု��ုျာ��ာ့ ရှေ့နို�့င်�်ရှေ့နို့��ာွ�မြ�င််� ��့ရုှေ့ပို။ 

အင််��န််ကြိုးက်း��ာ�ရှေ့�ာ �ရှေ့��ာ �ရှေ့��ျာ� ုက်ာလ

�ျာ�အ�ငွ််��ငွ််ပိုင်် လ�့အ�ွင်�်အရှေ့�� က်ာက်ယွ််�့

�ျာ�၏ �့�င်�်��ုာ့ ��ုင််�ာ�ည််�ံ�လျက််�့�ုည််။ ဆီးယ််

စ်�နို့စ််�ျာ�စ်ာွ�က်ာမြ�င်�်�့�ရှေ့�ာ စ်စ််�ပို်အ�ပို်�ျ�ပို်�နုို့င်�် 

စ်း�ပိုာွ�ရှေ့�� ��ည််ပြီးင်�ု်��ုျာ�ရှေ့�က်ာင်�် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ�ာ့ ဖျရို�ုဖျ�့ 

မြဖျစ််က်ျန််ရှေ့န်�့�ပြီးပိုး� �ျ�ု�ဆီးက််�စ််�ျာ��ည်် စ်စ််အစ်ု���၏ 

ဆီး�ု��ာွ�လရ့ှေ့�ာ �ဝ့းဒ�ျာ�နို့င်�် အရှေ့မြ��ံ လ�့အ�ွင်�်အရှေ့�� 

စ်ံ�ျနု််စ်ံညွှနှ််��ျာ�နို့င်�် အရှေ့မြ��ံ��့ျာ�က်�ု ဆီး�ပို်က်�ုင််�န်် 

ပိုျက််က်ကွ််��ုျာ�က်�ု ရှေ့န်�က််�ျ�ု�ဆီးက််�စ််�ျာ�အာ� အရှေ့�ွ

ဆီးက််�ံ�ွင်�် ရှေ့ပို��န်် မြင်င််�ဆီးန်် �့��က်�ည််။

နို�ုဝင််�ာ �စ််လလံ���ငွ်် �နွ််မြပိုည်် လ�့အ�ငွ်�်အရှေ့�� ရှေ့ဖျာ

င််ရှေ့ဒ��င့််� (HURFOM) �ည်် မြ�န််�ာစ်စ််�ပို်က် ��င််

�က််�က်် ဖျျက််ဆီးး��့�ရှေ့�ာ အ�ု်အရှေ့�အ�ကွ်် �ျာ�မြပိုာ�

လာ�့��ည််က်�ု ��ထုိာ���ု့��ည််။ နို�ုင််င်ံ�ဝ�့်��ငွ်် 

ရှေ့ဒ��ံ�ျာ�၏ ပိုု�င််ဆီး�ုင််��ုျာ�နိုင့်�် အ�ု်�ျာ�အရှေ့ပို် ရှေ့င်ညွ်ှစ််

ရှေ့�ာင််��ံ��ုျာ� စ်န်စ််�က်ျ မြပို�လ�ပို်�့��က်�ည််။ မြ�န််�ာ

စ်စ််�ပို် �ပို်ဖျွ့��ျာ�က် ��့�ု� စ်စ််�ာ��ျာ� ရှေ့�ရှေ့�က် 

ဒဏာ်�ာ��့��ည်�် �ည််�ည်�် ��ုက််��ုက််�ကု်�ု�ဆီး�ု �ာွ�ာ�

�ျာ�၏ အ�ု်�ျာ�က်ု� �း�ရိုုု��န််နို့င်�် ရှေ့လရှေ့�က်ာင််�� ့��ုက််��ုက််

� ုလ�ပို်�န်် ပြီး��ု်�ရှေ့မြ�ာက််�့��က်�ည််။ စ်စ််ရှေ့က်ာင််စ်းက် 

�နွ််မြပိုည််န်ယ်် �ံမြဖျ�ဇ�ပို် ပြီး��ု�န်ယ််�ွင်် နိုစ့််�က်် ရှေ့�ာရှေ့ထိ�ွ

ထိနု််��ျ�ပို် န်ယ််ရှေ့မြ��ျာ� အန်း��့ု �ာွ�ျာ�က်�ု ပိုံ��န့််လ�ု

ပိုင်် ��ုက််��ုက််�့��ည််။ ထိ�ု�ာွ�ျာ��ာ့ က်�င််အ�ျ�ု��ာ� 

အစ်ည််�အရိုံ�� KNU နိုင့်�် စ်စ််ရှေ့က်ာင််စ်း��ု� ထိုန််��ျ�ပို်ရှေ့�ာ �ာွ

�ျာ� မြဖျစ််�က်�ည််။ 
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အန်း�အန်��က် �ာွရှေ့�ကွ်�ု စ်စ််ရှေ့က်ာင််စ်းက် ရှေ့�ာ်�ာရှေ့�ွ

န့်� ရှေ့န်�စ်ဉ်် ဟာု�န်��ဒးန်�� ရှေ့�ာ့က််ပိုစ််ရှေ့န်�ည််ဟာ� �ာွ�ာ�

�ျာ�က် HURFOM က်ု� ရှေ့မြပိုာ�ည််။ “က်ွန််ရေးတာ်တ�ု�က် 

နိုစှ်ဘာက်် ပ်စ်�တ်မွ ုကြားက်ာ�မွာှ ရေးန်ရေးန်ရတာမွဟု�တ်ဘာ့�။ 

ဘာက််ရေးပ်ါငုံ်�စံ�က် ပ်စ်�တ်မွကုြားက်ာ�မွာှ ရေးန်ရေးန်ရတာ”။ စ်စ််

ရှေ့က်ာင််စ်း�ပို်က် ရှေ့ဒ��ံ မြပိုည််�ရ့ှေ့��ွ့� အ�ု်ရှေ့�နွ့်� �ွာ

ရှေ့�ကွ်�ု လက််န်က််ကြိုးက်း�ရှေ့�နွ့်� ပိုစ််ပြီးပိုး� �း�ရိုုု�ပိုစ််�ယ််လု�� 

အကြိုးက်�ု်ကြိုးက်�ု် ပြီး��ု်�ရှေ့မြ�ာက််�့��ည််။ အ��အ�း�ွင်် �ာွ�ာ�

�ျာ��ည်် ရှေ့လရှေ့�က်ာင််��ု�က််��ုက််�နုို့င်�် လက််န်က််ကြိုးက်း�

ပိုစ််��်��ုျာ�� ့ပို�န််���ု�န်် ဗျူံ����ုက်ျင််��ျာ��ပ့ြီးပိုး� က်���်

�ျာ� �ည််ရှေ့ဆီးာက််ထိာ��က်�ည််။ စ်စ််ရှေ့က်ာင််စ်း �ပို်ဖျွ့�

�ျာ�က်�ု မြပိုည််��့ က်ာက်ယွ််ရှေ့�� �ပို်ဖျွ့��ျာ�က် �ည််�ည်�် 

ရှေ့န်�ာ�ငွ်် ��ုက််��ုက််�ည်် မြဖျစ််ရှေ့စ် စ်စ််ရှေ့က်ာင််စ်းစ်စ််�ာ�

�ျာ�က် ပိုံ��န့််အာ�မြဖျင်�် အန်း�အန်���့ု ရှေ့က်ျ��ာွ�ျာ�� ့အမြပိုစ််

�့� �ာွ�ာ��ျာ�က်�ု ဖျ�်�ဆီးး�ရှေ့လ��့ုပြီးပိုး� မြပိုန််လ�ှ်�န််အ�ွက်် 

ရှေ့င်ရွှေ့�က်�ရှေ့�ာင််��ံရှေ့လ��့ု�ည််။ �လာဒ်အာ�မြဖျင်�် ဝ့��း 

ရှေ့က်ျ��ာွအ�ပို်စ်�� ့�ာွ�ာ�အ�ျာ�အမြပိုာ��ည်် အု��အ�ု်�ျာ� 

စ်နွ်�်�ွာ ထိကွ််ရှေ့မြပို�ရှေ့န်�က်��ည််။

နို�ုဝင််�ာလ ၄ �က််ရှေ့န်��ငွ်် စ်စ််ရှေ့က်ာင််စ်း �ပို်�င််� ၄၀၈ 

နို့င်�် ၎င််��ု�� ရှေ့က်ျာရှေ့ထိာက််ရှေ့န်�က််�ံ မြပို�ထိာ�ရှေ့�ာ မြပိုည််

��့ စ်စ်် ပို�့ရှေ့ပိုးင််� �ပို်ဖျွ့��ျာ� �ည်် ထိာ�ဝယ််�ရိုု�င််၊ ရှေ့�

မြဖျ�ပြီး��ု�န်ယ်် န်��့လယ််�့ ု�ဒ့့��ာွက်�ု ဝင််ရှေ့�ာက််လာ�က်

ပြီးပိုး� �ာွ�ာ��ျာ�ပို�ုင််ဆီး�ုင််ရှေ့�ာ အ�ု်�ျာ� ရှေ့��ဆီးု�င််�ျာ�က်ု� 

အ�င််�အဓ�မ �ံ�း� ဖျငွ်�်��ုင််��က်�ည််။ ��့�ု�က် �ာွ�ာ�

�ျာ� ပို�ုင််ဆီး�ုင််ရှေ့�ာ �နု််� ၁၀၀ က်ျပို် (အရှေ့��ကု်န်် ရှေ့ဒ််

လာ ၄၇၀၀ �န်�်) �့ု ပိုစ်စည််��ျာ�က်ု� ��ု်�ယ်�့ာွ��က်�ည််။ 

HURFOM ��င််�ရှေ့ထိာက််နိုင့်�် ရှေ့��ွဆီးံ� ရှေ့မြပိုာဆီးု��့��ည်�် 

ရှေ့ဒ��ံ �ာွ�ာ��စ််ဦး�က် စ်စ််ရှေ့က်ာင််စ်း စ်စ််�ာ��ျာ��ည်် 

��့�ု�၏ စ်စ််�နု်ပို်�ျာ� ရှေ့�န်�်�ျာ�မြဖျင်�် ရှေ့�ာ���်ထိာ�

ရှေ့�ာ �ံ�း��ျာ�က်ု� က်န််ဖျငွ်�်�က်�ည််ဟာ� ရှေ့မြပိုာ�ည််။ ��ျ�ု�

က် ပို�ုင််�င့််�့�ရှေ့န်ပြီးပိုးမြဖျစ််ရှေ့�ာ အ�ု်�ျာ� နိုင့်�် ရှေ့��ဆီး�ုင််�ျာ�

� ့ပိုစ်စည််��ျာ�က်ု� ��ု�ယ်�့က်�ည််။ “ဒီအီပြ�စ်အပ်ျက််

ရေးတကွ် မွန်က််ရေးစာရေးစာမွာှ ပြ�စ်သုံးာွ��့တ်ာပ်ါ၊ ဒီါရေးပ်

မွယ််် သုံးတ့�ု�ရ့� သုံးတငုံ်�ရေးပ်�တရေးယ်ာက်် ရေးသုံးန်တ်န့်� အ

ပ်စ်�ံရပြီးပ်�ီရေးန်ာက််မွာှ စစ်သုံးာ�ရေးတကွ် မွန်က်် ၁၀ န်ာရီ

ရေးလာက််မွာှ ထပ််လာကြားက်တယ််။ သုံးတ့ု��က် ရာာသုံးာ�ရေးတွ

ရ့� အမုွ်ရေးတနွ့်� ပ်စစည််�ရေးတကွ်�ု ရေးဒီါသုံးတကြီးက်�ီ �ျက််ဆီး�ီ

ကြားက်တယ််။ သုံးတ့ု�� ရေးတွ�သုံးမွှ ယ်သ့ုံးာွ�ကြားက်တယ််။” ဟာ� 

ရှေ့ဒ��ံ�ျာ�က် ရှေ့မြပိုာ�ည််။

ရှေ့န်�က််�စ််�က်် �န်က်် ၈ န်��း�ွ့�န်�်�ွင်် ရှေ့န်�က််ထိပို် 

စ်စ််�ာ��စ်� ရှေ့�ာက််လာ�က်�ည််။ ��့�ု�က် ထိပို်

ပြီးပိုး� ရှေ့��ဆီး�ုင်် �ံ�း�ရှေ့လ���က်�ု ဖျျက််ပြီးပိုး� အစ်ာရှေ့မြ�ာက််

�ျာ�၊ စ်ည််�ပွို်ဗျူ့��ျာ�၊ နိုင့်�် အ�ပို်ပို�လင််��ျာ�က်ု� ��ု�ယ့်

�က်�ည််။ ��့�ု�က် ရှေ့��ဆီး�ုင်် နိုစ့််ဆီး�ုင််က်�ု ဖျျက််ဆီးး�

�့��ည််။ စ်�စ်�ရှေ့ပိုးင််� အ�ု် ၁၂ လံ��န့်� ရှေ့��ဆီး�ုင်် ၄ ဆီး�ုင်် 

ရှေ့ဖျာက််ထိငွ််��ံ��ည််။ ရှေ့�က်ာက််လန်�်စ်ာွန့်� �့��ု�

�့� အ�ု�အ�ု်�ျာ�က်ု� စ်နွ်�်�ွာထိကွ််ရှေ့မြပို��က်��ည်�် စ်စ််

ရှေ့�ာ့င််�ျာ� (IDP�ျာ�) ပိုင််လှင်် ��့�ု� က်ျန််�စ််�့��က်

ရှေ့�ာ ပို�ုင််ဆီး�ုင််��ုျာ�က်�ု စ်စ််ရှေ့က်ာင််စ်း �ပို်ဖျွ့��ျာ�

က် ဖျျက််ဆီးး� ပိုစ််�က်�ည််။ စ်စ််ရှေ့က်ာင််စ်း �ပို်ဖျွ့��ျာ�

က် စ်စ််ရှေ့�ာ့င််�ျာ�နိုင့်�် ထိာ�ဝယ််ရှေ့ဒ� လက််န်က််က်ု�င်် 

��ုက််ပိုွ့�ျာ�ရှေ့�က်ာင်�် �က််ရှေ့�ာက််�ံ�ရှေ့�ာ ရှေ့ဒ��ံ

�ျာ� က်ျန််�စ််�့�ရှေ့�ာ အ�ု်�ျာ�က်�ု ဖျျက််ဆီးး�ပိုစ််ပြီးပိုး� �့

��ု�၏ အဖျ�ု��န်် ပိုစ်စည််��ျာ�က်ု� လ�ယ်�့့��က်�ည််ဟာ� 

မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ ရှေ့�ာင််ပိုု�င််� �န်�ာာ�း��ုင််�ရှေ့ဒ�ကြိုးက်း�

� ့စ်စ််ရှေ့က်ာင််စ်း ထိ�ု�စ်စ််�ျာ�� ့ထိကွ််ရှေ့မြပို�လာ��့ျာ�က် 

ရှေ့မြပိုာမြပို�ည််။
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နို�ုဝင််�ာလ ၈ �က််ရှေ့န်��ငွ်် �န်�ာာ�း ��ုင််�ရှေ့ဒ�ကြိုးက်း� 

ရှေ့�ာင််ပို�ုင််� ပြီး��ု်�ရို�ုင််�့ု ရှေ့က်ျ��ာွ ၄ �ာွက်�ု ��ုက််��ုက််

�့�ပြီးပိုး� အန်ည််�ဆီးံ�� အ�ပို်�ာ� ၁၆ ဦး�၏ အ�ု်�ျာ�က်ု� 

�း�ရိုုု� ��်မြဖျ�်�့��ည််။ �ာွအ�ငွ််� ဝင််ရှေ့�ာက််�ျနု််

�ာ့ ပိုစ််��့် �ထိာ�ပို့ ��်��န််�ပိုစ််��်မြ�င််�ရှေ့�က်ာင်�်   

စ်ည််ရှေ့�ာ်�ာွ�့ အ�ျ�ု���း��စ််ဦး�က်�ု အမြပိုင််�အထိန်် 

ဒဏာ်�ာ�ရှေ့စ်ပြီးပိုး� ��့ အရှေ့မြ�အရှေ့န်�ာ့ စ်�ု���ု်��ည်�် 

အရှေ့မြ�အရှေ့န်�ငွ်် �့ု�ည််။ စ်စ််ရှေ့က်ာင််စ်းက် ��ုက််��ုက််

ပြီးပိုး� �း�ရိုုု��့��ည်�် �ာွ�ျာ��ာ့ �ာပို�ုဦး၊ �့��ာွ၊ စ်ည််ရှေ့�ာ်

�ာွ၊ နို့င်�် ရှေ့က်ျ��ာွ ��ု� မြဖျစ််ပြီးပိုး� ပို�ရှေ့လာ ပြီး��ု�န်ယ်် 

အ�ပို်�ျ�ပို်ရှေ့�� န်ယ််ရှေ့မြ�အ�ငွ််��့ု�က်�ည််။ “စ�စ�ရေးပ်ါငုံ်� 

အမုွ် ၁၆ လံ�� ပြပ်ာက်ျသုံးာွ�ပြီးပ်�ီ အမွျ�ု�သုံးမွ�ီ ရာာသုံးာ� တ

ရေးယ်ာက်် ဒီဏ််ရာရတယ််။” ဟာ� ရှေ့ဒ��ံ �စ််ဦး�က် 

ရှေ့မြပိုာ�ည််။

နို�ုဝင််�ာလ ၁၀ �က််ရှေ့န်� ည်ရှေ့န်ပိုု�င််� �နွ််မြပိုည််န်ယ်် 

�ထိံ�ပြီး��ု�န်ယ်် ဝင််�စ်နု််�ာွ�ွင်် စ်စ််ရှေ့က်ာင််စ်း�ပို်� ့

စ်စ််�ာ� ၈၀ �န်�်�ည်် အ�ု်�ျာ�အာ� ဝင််ရှေ့�ာက််စ်း�န်င််�

ပြီးပိုး� န်ယ််ရှေ့မြ��င့််�လင််�ရှေ့�� စ်စ််ဆီးင််ရှေ့�� လ�ပို်ရှေ့ဆီးာင််

�့�မြ�င််�ရှေ့�က်ာင််� �ာွ�ာ� ၅၀၀ ရှေ့က်ျာ် ထိကွ််ရှေ့မြပို��့�

��ည််။ အ�ု်�ျာ�က်�ု ဖျျက််ဆီးး�ရိုံ��ာ�က် စ်စ််�ာ�

�ျာ��ည်် ပိုစ််��့်���်��့်ပို့ ��်��န််� ပိုစ််��်�့�

�က်�ည််။ ထို�ရှေ့န်� ��က််ထိ့�ငွ််ပိုင်် မြ�န််�ာစ်စ််�ပို်

� ့�ပို်ဖျွ့��ျာ��ည်် အ�ပို်�ာ� ပိုု�င််ဆီး�ုင််��ုျာ�အာ� လ�

ယ်� ��ု�ယ်�့ ုအ�ရုှေ့ပိုးင််� ၂၀ ရှေ့က်ျာ်က်ု� က်ျ��လနွ််�့��က်

�ည််။ �ာွ��ု� စ်စ််ရှေ့က်ာင််စ်း �ပို်ဖျွ့��ျာ� �ရှေ့�ာက််လာ�့း

�ငွ်် အထိ�့�မြဖျင်�် အ�ျ�ု���း��ျာ�၊ �က််ကြိုးက်း��ယွ််အ�ု

�ျာ� နိုင့်�် ဆီးယ််ရှေ့က်ျာ်�က််�ျာ� ပိုးဝင််ရှေ့�ာ �န်�်�န့််�ရှေ့မြ� 

လရ့ှေ့ပိုးင််� ၅၀၀ �့ ၆၀၀ �န်�်အထို ထိကွ််ရှေ့မြပို��က်�ည််။ 

အ�က်် ၆၀ အ�ယွ်် အ�ျ�ု���း��စ််ဦးက် မြ�န််�ာ 

စ်စ််�ပို်�့ုရှေ့န်မြ�င််�ရှေ့�က်ာင်�် �ည််�ု�� ရှေ့�က်ာက််လန်�်�က်�

�ည််က်�ု HURFOM က်ု� ရှေ့မြပိုာမြပို�ည််။ “စစ်ရေးက်ာငုံ်စီ

ရေးတကွ် က်ွန််မွအမုွ်က်�ု မွ�ီထပ််ရှို့ုု�မွာှ စ�ု�ရမုွ်ရေးန်တာ။ ပြီးပ်�ီ�့တ့် ်

တစ်နိုစှ်က်မွ ှက်ွန််မွတ�ု� အမုွ်ရေးတွ ပြပ်န််ရေးဆီးာက််ထာ�ကြားက်တာ။

စ်း�န်င််��ု�ျာ��ာ့ ဝ��်� �ပိုး�့ရုှေ့ပို။ ထို���ု� မြဖျစ််�ပို်�ျာ��ငွ်် 

စ်စ််ရှေ့က်ာင််စ်း �ပို်ဖျွ့��ျာ��ည်် အ�ု်ရှေ့��ွ ��ုစ်ာာန််�ျာ�

အပိုးအဝင်် �န််ဖျ�ု��့ု�ည််ဟာ� မြ�င်�်��ှအာ�လံ��က်�ု ��ု�

ယ်�့က်�ည််။ ၂၀၂၂ ��နို့စ်် နို�ုဝင််�ာလ ၁၁ �က််ရှေ့န်��ငွ်် 

စ်စ််ရှေ့က်ာင််စ်း�ပို်�ည်် ထိာ�ဝယ််�ရိုု�င်် ဝက််က်�န််��ာွ�့ု 

အန်ည််�ဆီးံ�� အ�ု် ၃၀ က်�ု က်ျ��ရှေ့က်ျာ်ဝင််ရှေ့�ာက််�့��ည််။ 

ဝက််က်�န််��ာွ�ွင်် �ည်�ာ ယ်ာယ်း စ်�န််��ျ�ွာ�ရှေ့�ာ ထိ�ု

စ်စ််�ာ��ျာ��ည်် အဖျု���န််ပိုစ်စည််��ျာ�နိုင့်�်  �က်က််�ျာ�၊ 

�့�ျာ�နိုင့်�် ဆီး�ု်�ျာ�အပိုးအဝင်် ရှေ့��ွမြ��ထိာ�ရှေ့�ာ ��ုု

စ်ာာန််�ျာ�က်�ု ��ု်�ဆီးည််��ာွ��့��ည််။ နို�ုဝင််�ာ ၁၃ �က််

�ငွ်် စ်စ််ရှေ့က်ာင််စ်း�ည်် ဝက််က်�န််��ာွ�့ ထိကွ််�ာွ�ာွ��့�

�ည််။ �ပို်ဖျွ့��ျာ��ည်် ��့�ု�၏ စ်�န််��ျာ�က်�ု အန်း�အန်��

�့ု ပြီး��ု�မြဖျစ််ရှေ့�ာ ထိာ�ဝယ််�ရိုု�င်် �က်ာန််�က်ွန််���ု� နို့စ််

�က််�က်ာရှေ့အာင်် ရှေ့မြပိုာင််�ရှေ့��ွ�ာွ��ည််ဟာ� ရှေ့ဒ��ံ�ျာ�

က် ရှေ့မြပိုာ�ည််။ ��့�ု��ည်် ဆီးက််လက််၍ အ�ပို်�ာ�အ�ု်

�ျာ�က်�ု ရှေ့ဖျာက််ထိငွ််�ဝင််ရှေ့�ာက်် �ု��ယ်မ့ြ�င််��ျာ�က်ု� ဥပိုရှေ့ဒ�့� 

လ�ပို်�ပို်�ျာ�အမြဖျစ်် ဆီးက််လက်် လ�ပို်ရှေ့ဆီးာင််�့��က်�ည််။

နို�ုဝင််�ာ ၁၂ �က််ရှေ့န်��ငွ်် ထိပို်�ံ၍ ပိုု�င််ဆီး�ုင််��ုျာ�အာ� 

ဖျျက််ဆီးး�မြ�င််� လ�ပို်�ပို်�ျာ� �့�ု့��ည််။ စ်စ််ရှေ့က်ာင််စ်း �ပို်ဖျွ့�

�ျာ�က် ရှေ့�ျာင််�နိုစ့််��ွာွက်�ု ဝင််ရှေ့�ာက်် စ်း�န်င််��့��ည််ဟာ� 

ရှေ့ဒ��ံ�ာွ�ာ��ျာ�က် ရှေ့မြပိုာ�ည််။ စ်စ််�ာ��ျာ�က် ��့�ု�

�က််က်�ု ရှေ့�န်�်�ျာ�မြဖျင်�် ��်��န််�ပိုစ််��်ရှေ့�ာရှေ့�က်ာင်�် 

�နွ််မြပိုည််န်ယ်် က်ျ�ုက််�ရှေ့�ာပြီး��ု�န်ယ််အ�ငွ််��့ု �ာွ�ာ�

�ျာ� အာ�လံ��လ�ုလ�ု ထိကွ််ရှေ့မြပို��့��က်��ည််။ “သုံးတ့�ု�က် 

ရှို့�တ်တရက်် ဝငုံ်စ�ီပြီးပ်�ီ တရာာလံ��က်�ု ရေးသုံးန်တ်န့်� ရမွ်�သုံးန််�ပ်စ်

ပြီးပ်�ီ ဝငုံ်တ�ုက််တယ််။ မွန်က်် ၉ န်ာရရီေးလာက််ရေးရာက််ရေးတာ ်

စစ်ရဟုတ်ယ်ာဉ််တစ်စ�ီ ဝ့ရေးန်ရေးတာ ်ရေးလရေးကြားက်ာငုံ်�က်ရေးန် ပ်စ်

မွာှက်�ု စု��ရမုွ်တယ််။” ဟာ� �ာွရှေ့က်ာ်��း�ျာ�� ့�ာွ�ာ��စ််

ဦး�က် ��ုက််��ုက််�ရုှေ့န်�က််ပို�ုင််��ငွ်် မြပိုန််ရှေ့မြပိုာမြပို�ည််။
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HURFOM �ည်် လ�့�်��ုျာ�က်�ုလည််� ��့်��်��င််

ထိာ��့��ည််။ လ၏ ပိုထိ�ပို�်အ�ငွ််���က််၏ ည် ၁၁ 

န်��း�ငွ်် အ�က်် ၆၀ အ�ယွ်် အ�ျ�ု��ာ��စ််ဦး� ပိုစ််

��်�ံ��ည််။ စ်စ််�ာ��ျာ�က် �၏့ အရှေ့လာင််�က်ု� လ�်�

ရှေ့���ငွ်် �က််စ်က််စ်ာွ ပိုစ််ထိာ��့��က်�ည််။ ဦး��က်ည််လငွ််

�ာ့ ထိ�ုရှေ့ဒ�အ�ငွ််� လ�့အု�ျာ�ဆီးံ�� မြဖျစ််ရှေ့�ာ မြပိုည််��့ 

က်ာက်ယွ််ရှေ့�� �ပို်ဖျွ့�ရှေ့�းင််�ရှေ့ဆီးာင်် �ျာ�ထိ့� ့�စ််ဦး�မြဖျစ််

�၏့ ဖျ�င်် မြဖျစ််ရှေ့�ာရှေ့�က်ာင်�် ��့�ု���်�့�မြ�င််� မြဖျစ််�ည််

ဟာ� �ာွ�ာ��ျာ�က် ယ်ံ��က်ည််�ည််။ ��ုာ�စ်�အ�ငွ််� 

ဒ��ယု် ရှေ့မြ�ာက်် �ာ�ရှေ့က်ာင်် မြဖျစ််�့���လ့ည််� မြဖျစ််�ည််။ 

လနွ််�့��ည််� ရှေ့မြ�ာက််လက် �၏့ ဇန်း�မြဖျစ််��့ာ့ စ်စ််�ာ�

�ျာ�၏ ��်မြဖျ�်မြ�င််�က်ု� �ံ�့���ည််။ ဦး��က်ည််လငွ််၏ 

အရှေ့လာင််�က်ု� နို�ုဝင််�ာ ၉ �က််ရှေ့န်� န်ံန်က််ရှေ့စ်ာရှေ့စ်ာ�ငွ်် 

ထိာ�ဝယ််�့ ုလ�်��စ််��ရှေ့ပို်�ငွ်် လ�်��ာွ�လ�်�လာ�ျာ�က် 

ရှေ့��ွ�့ု�့��ည််။ 

အ�ျ�ု���း��ျာ��ာ့ စ်စ််�ာ��ျာ�၏ ပိုု���ုဆီး�ု��ာွ�လာ�ည်�် 

ရှေ့စ်ာ်က်ာ�ရှေ့နို�့က််ယ်က့််��ုျာ�က်�ု ကြုံက်ံ�ရှေ့��ွ�က်��ည််။ 

ထိာ�ဝယ််�ရို�ုင််၊ ရှေ့�မြဖျ�ပြီး��ု�န်ယ်် က်န််ရှေ့�ာက်် စ်စ််ရှေ့ဆီး�

ရှေ့�� ဂိ�ု်�ျာ��ငွ်် လံ�ခြံ�ံ�ရှေ့���ပို်ဖျွ့��ျာ�က် အ�ျ�ု���း�

�ျာ�က်�ု နိုု�်အာ�မြဖျင်�် ရှေ့စ်ာ်က်ာ��က်�ည််။ အာဏာာ��ု်�

�န်် ကြိုးက်�ု�ပို�်��ျနု််� ့စ်၍ �န်�ာာ�း��ုင််� ရှေ့မြ�ာက််ပိုု�င််� 

ရှေ့�မြဖျ�ပြီး��ု�န်ယ်် က်န််ရှေ့�ာက််ရှေ့ဒ��ငွ်် စ်စ််ရှေ့က်ာင််စ်း

�ည်် စ်စ််ရှေ့ဆီး�ရှေ့��ဂိ�ု်အ�ျာ�အမြပိုာ�က်ု� ��ု��ျ့� �ျထိာ�

�့��ည််။ ထိ�ုစ်စ််ရှေ့ဆီး�ရှေ့��ဂိ�ု်�ျာ�က်�ု မြဖျ�်�န််��ာွ�လာ

ရှေ့�ာ အ�ျ�ု���း��ျာ�အာ� လံ�ခြံ�ံ�ရှေ့�� �ပို်ဖျွ့��ျာ�က် ပိုံ��န့်် 

ရှေ့န်�က််ယ်က့််လျက််�့ုပြီးပိုး� နိုု�်မြဖျင်�် ရှေ့စ်ာ်က်ာ�လျက်် �့�ုက်

�ည််။ ��့�ု�က် အ�ျ�ု���း��ျာ�က်�ု �ပို်��ုင််��ည််။ ဖျ�န််�

န်ံပိုး�်ရှေ့�ာင််��ည််၊ ရှေ့ဖျ��ွ�်အရှေ့က်ာင်�် အရှေ့��စ်�ု်

�ျာ� ရှေ့�ာင််�ပြီးပိုး� ��့�ု�က်�ု နို�ု်မြဖျင်�် ရှေ့စ်ာ်က်ာ��က်�ည််။ 

“သုံးတ့�ု�က် ရေးယ်ာက်ျ်ာ�ရေးလ�ရေးတဆွီး�ုရငုံ် ရပ််��ုငုံ်�ပြီးပ်�ီတ့အ်�ါ 

မွကြားက်ာ�ဏ်ပ့် သုံးာွ���ုငုံ်�တယ််။ သုံးတ့ု��က် က်ွန််မွတ�ု� ဆီး�ုငုံ်

က်ယ််က်�ု ရပ််��ုငုံ်�တယ််။ က်ွန််မွတု��က်�ု ဆီးက််စစ်မွယ််လု�� 

က်ွန််မွထငုံ်တာ။ ဒီါရေးပ်မွယ််် သုံးတ့�ု�က် ‘န်ငုံ် လတှယ််။ 

ဘာယ််က်လာတာလ့၊’ သုံးတ့�ု� ပ်ါ�စပ််န့်� ရေးစာ်က်ာ�တယ််။ 

က်ွန််မွတ�ု� ��န််�ရေးတကွ်�ု စစ်ပြီးပ်�ီတ့အ်�ါ သုံးတ့�ု�က် က်ွန််မွ

တ�ု� ��န််�န်ံပ်ါတ်န့်� ရေး�ဘ်ာွတ်အရေးက်ာငုံ််ရေးတကွ်�ု ရေးတာငုံ်�

တယ််။” ဟာ� စ်စ််ရှေ့က်ာင််စ်း၏ ဤ�ု��ရှေ့�ာ ရှေ့နို�့က််ယ်က့််

�ကု်�ု �ံ�့���ည်�် အ�ျ�ု���း��စ််ဦး�က် ရှေ့မြပိုာ�ည််။ 

စ်စ််ရှေ့က်ာင််စ်း �ပို်�ာ��ျာ�က် ��့�ု� လ�ု�ျင််�ည််

က်�ု ��ရှေ့�ာအ�း အ�ျ�ု���း��ျာ�က်�ု ဆီးက််�ာွ��ငွ်�်

�မြပို��လု�၊ ရှေ့န်�က််မြပိုန််လည့်�်�ွင်�်၊ အ�ု်မြပိုန််�ငွ်�် �မြပို�ပို့ 

ထိာ��ည််။
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စ်စ််ရှေ့က်ာင််စ်း၏ အ�ပို်�ာ��ျာ�အရှေ့ပို် လ�့အ�ွင်�်အရှေ့�� �ျ�ု�ရှေ့ဖျာက််��ုျာ� အ�့ုန််မြ�င်�်ရှေ့န်�ျနု််

�ငွ််ပိုင်် အရှေ့��့ရှေ့�ာင်် အာ� ့နို�ုင််င်ံ�ျာ� အ�င််� (အာဆီးးယ်ံ- ASEAN) ၏ ထိပုို်�း�ည်းလာ�ံ 

က်ျင််�ပို�့��ည််။  HURFOM အပိုးအဝင်် လထ့ိ�လ�့ ုအဖျွ့�အစ်ည််��ျာ��ည်် မြ�န််�ာနိုု�င််င်ံ 

အရှေ့မြ�အရှေ့န်အရှေ့ပို်�ငွ်် �င့််�လင််�ပြီးပိုး� ပို�့ရှေ့ပိုးင််�လ�ပို်ရှေ့ဆီးာင််��ု့ုရှေ့�ာ အရှေ့��ယ်ရ့ှေ့ဆီးာင််�ကွ််� ု

လ�ပို်ရှေ့ဆီးာင််�န်် ရှေ့�းင််�ရှေ့ဆီးာင််�ျာ�အာ�ရှေ့�ာင််�ဆီးု��့��ည််။ မြ�န််�ာ စ်စ််အ�ပို်စ်�က်�ု �ာဝန််�ံ�ု�့ု

လာရှေ့စ်�န်် ယ်�င််က် “�ရှေ့�ာ�ည့်း�ျက်် ၅ �ပို်” က့်���ု�ရှေ့�ာမြဖျစ််ရှေ့�ာ အစ်ပိုျ�ု�လ�ပို်ရှေ့ဆီးာင််

� ု�ာ့ အဓကု်အာ�မြဖျင်�် �ာဝန််�ံ�ု က်င််��့�မြ�င််�ရှေ့�က်ာင်�် မြဖျစ််�ည််။

မြ�န််�ာ�စ်စ််�ပို်�ည်် �ရှေ့�ာ�ည့်း�ျက််က်�ု ထိင််�ာ့�စ်ာွ�ျ�ု�ရှေ့ဖျာက််ပြီးပိုး� အ�ပို်�ာ��ျာ�

အရှေ့ပို် ��ုက််��ုက််��ုျာ�က်�ု �ပို်�န်�်�န်် မြင်င််�ဆီးု��့��ည််။ အ�ျ�ု��ာ� ည်းညွှ�ွ်ရှေ့�� အစ်ု���က်�ု 

အ�အု��့်မြပို��န််နိုင့်�် အထိ�့�ံ��န််၏ လ�ပို်ပို�ုင််�ငွ်�်က်�ု မြပိုန််လည််�ံ���ပို် မြပိုင််ဆီးင််�န်် အာ

ဆီးးယ်ံက်�ု ရှေ့�ာင််�ဆီး�ုထိာ��ည််။ အာဆီးးယ်ံ�ည်် အာဆီးးယ်ံနို့င်�်ပို�်�က််�ည်�် �ည််�ည်�်

အစ်ည််�အရှေ့ဝ�က်ု� �ဆီး�ု��ု��ဆီး�ု စ်စ််အစ်�ု��က်�ု ဖျ�ု်�က်ာ�� ု�မြပို�ပို့ ထိာ�နိုု�င််�ည််။ ၎င််��ု��က်�ု 

��ာ�ဝင််�မြဖျစ််ရှေ့စ်�န်် နိုင့်�် ၎င််���ု�၏ ဥပိုရှေ့ဒ�့� အာဏာာ�ု�်��ကု်�ု ဦး�စ်ာ�ရှေ့ပို��န်် ရှေ့�ာင််�ဆီးု��့�

�ည််။

HURFOM �ည်် အ�က်�်�ဖျက််��ုျာ� အထိ�့�မြဖျင်�် အမြပိုစ််�့� အ�ပို်�ာ��ျာ�အရှေ့ပို် ပိုစ််��့်

ထိာ��ည်�် အ�က်�်�ဖျက််��ုျာ� �ျက််�ျင််��ပို်�န်�်�န်် ရှေ့�ာင််�ဆီးု��ကု်�ု ထိပို်ရှေ့လာင််� ရှေ့�ာင််�

ဆီး�ု�ည််။ လစ်ဉ််��ုင််��ငွ်် HURFOM �ည်် မြ�န််�ာနိုု�င််င်ံ အရှေ့��့ရှေ့�ာင််ပို�ုင််��့ု �က််စ်က််

�က်�်��က်��်��ုျာ�အရှေ့ပို် အစ်း�င််�ံ�့��ာ အရှေ့မြ�အရှေ့န်�ျာ�က် အရှေ့��ရှေ့ပို် ��န်�်မြပိုန််�ုက်�ု 

လ�ုအပို်ရှေ့န်�ည််။ အမြပိုစ််�့� အ�ပို်�ာ��ျာ�၏ အ�က််�ျာ��ာ့ အနိုတ�ာယ်် �့ုရှေ့န်�က်�ည််။ 

��့�ု��ည်် လ�့ာ��ျင််�စ်ာန်�ရှေ့ထိာက််ထိာ�� ုအက်အ့ည်း�ျာ�လ�ုအပို်ရှေ့န်ပြီးပိုး� ��့�ု�၏ 

အ�က််အ�့�ျာ�က်�ု လျစ််လျ�ရို�ုထိာ�ရှေ့�က်ာင််� မြပို�ရှေ့ပို��န်် လု�အပို်ရှေ့န်�ည််။ မြ�န််�ာ စ်စ််�ပို်

�ည်် ယ်င််�လ�ပို်ရှေ့ဆီးာင််��ုျာ�က်�ု အမြပိုစ််ရှေ့ပို� အရှေ့��ယ် ့�ံ�မြ�င််�� ့က်င််�လ�ွ်�ွင်�်�လျက်် 

လ�ပို်ရှေ့ဆီးာင််ရှေ့န်ရှေ့�က်ာင််� အရှေ့ထိာက််အထိာ� ရှေ့မြ�ာက််�ျာ�စ်ာွ �့ုပြီးပိုး� ယ်င််��ည်် နို�ုင််င်ံ�က်ာ 

ဥပိုရှေ့ဒ�ျာ�နိုင့်�် စ်ာ�ျ�ပို်�ျာ�က်ု� မြပိုင််�ထိန််စ်ာွ �ျ�ု�ရှေ့ဖျာက််မြ�င််� မြဖျစ််�ည််။
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လ�့အ�ွငုံ််အရေးရ��ျ�ု�ရေး�ာက််မွမုွျာ� တ�ု�ပြမွငုံ််ပြ�ငုံ်�

မွနွ််ပြပ်ည််လ�့အ�ငွုံ််အရေးရ�ရေး�ာငုံ်ရေးဒီ�ရငှုံ်�မွ ှလ�့အ�ွငုံ််အရေးရ�သုံးတငုံ်�မွတှ်တမွ်�ပြပ်�စ�ရေးလလ်ာသုံးမ့ွျာ�အရေးန်ပြ�ငုံ်် မွနွ််၊

က်ရငုံ် နိုငှုံ််  တ�ု�ရှု ပ်စ်မွတှ်ရေးဒီသုံးမွျာ�တငွုံ် စစ်အ�ပ််စ�တ�ု�မွှ က်ျ��လနွ််ရေးန်သုံးည််် လ�့အ�ွငုံ််အရေးရ��ျ�ု�ရေး�ာက််မွမုွတှ်တမွ်�

တငုံ်ပြ�ငုံ်�က်ု� အနိုတရာယ််အတာ�အဆီး�ီမွျာ�ကြားက်ာ� ဆီးက််လက််ရေးဆီးာငုံ်ရာက််ရေးန်ပ်ါသုံးည််။

မွတရာ��မွ်�ဆီး�ီ�ံမွ ု၇၈ ဦး� ၊ ထနု််�သုံးမုွ်��ံရသုံး ့၆၀ ဦး�၊ ဒီဏ််ရာရသုံးမ့ွျာ� ၆၀ ဦး�၊ ရေးသုံးဆီးံ��/ သုံးတ်ပြ�တ်�ံရသုံးမ့ွျာ� ၁၇ ဦး�

�ွန််မြပိုည််န်ယ််န်ယ််၊ က်�င််မြပိုည််န်ယ်် နို့င်� ် �န်�ာာ�း�ု�င််�ရှေ့ဒ�ကြိုးက်း�အ�ွင််� ���ာ�

ဖျ�်�ဆီးး��ံ��ု ၊ ��်မြဖျ�်�ံ��ု နို့င်� ် ဒဏာ်�ာ��့ု�့��ု အရှေ့မြ�အရှေ့န်�ျာ�

300 60 90 120 150

���ာ��ျ�ပိုရ်ှေ့နို�့င်် 
ဖျ�်�ဆီးး��ံ���့ျာ� 

ဒဏာ်�ာအန်���ာ
ထိ�ု�ုက််��့ျာ�

ရှေ့�ဆီးံ��/ ��်မြဖျ�်
�ံ���့ျာ�

5+
နို�ုငုံ်ငုံံရေးရ�သုံးမွာ�မွျာ�၊ ပ်ါတဝီငုံ်မွျာ�နိုှငုံ်် ၎ငုံ်�တု��မွုသုံးာ�စ�ဝငုံ်မွျာ�အာ� စစ်အ�ပ််စ�တ�ု�မွှ 

ပ်စ်မွတှ်ထာ� အရေးရ�ယ်မ့ွမုွျာ�
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ပ်စ်မွတှ်ရေးဒီသုံးအတငွုံ်� ရေးပ်ျာက််ကြားက်ာ�သုံးပ်တု်၊ အသုံးံတတု် နိုှငုံ်် အာဏ်ာသုံးမုွ်� ဆီးန်�်က်ျငုံ်
က်န်�်က်ကွ််သုံးည််် လပု််ရာှ�မွမုွျာ�

 တန်သုံးာာရီတ�ုငုံ်�ရေးဒီသုံးကြီးက်�ီ �နွ််မြပိုည််န်ယ်် က်�င််မြပိုည််န်ယ််

၂၆၀၀၀ +
ရေးန်ရပ််မွ ှအတငုံ်�အဓမွမစနွ်�်စွာ ထကွ််ရေးပြပ်�ရသုံးမ့ွျာ�စာရငုံ်�

ပ်စ်မွတှ်ထာ��နုိုှုပ််�ျ�ု�ရေး�ာက််�ံကြားက်ရသုံးည််် ရေးဒီသုံး�ံပြပ်ည််သုံးမ့ွျာ�စာရငုံ်� (မွနွ််၊
က်ရငုံ် နိုငှုံ်် တန်သုံးာာရတီ�ုငုံ်�ရေးဒီသုံးကြီးက်�ီ)

အာဏ်ာ�ဆီီးန််ရေးရ�ပြပ်ည််သုံးလ့ပု််ရာှ�မွု
တငွုံ် ပ်ါဝငုံ်လပု််ရာှ�ရေးဆီးာငုံ်ရာက််

သုံးည်််အတွက်် အလ�ပ််မွှထ�တ်ပ်ယ်် �ံရ
သုံးမ့ွျာ�စာရငုံ်�

တက််ကြွက်လွပု််ရာှ�သုံးမ့ွျာ� 
သုံးပ်တု်ရေးမွာှက််ဆီးနိုဒပြပ်မွမုွျာ�တွငုံ် 

ပ်ါဝငုံ်သုံးမ့ွျာ�အာ အာဏ်ာသုံးုမွ်�အ�ပ််စ�
တ�ု�မွှ ပြပ်စ်ဒီဏ််�ျမွတှ်သုံးည််် စာရငုံ်� 

ရေးအာက််တ�ုဘာာလ
အတွငုံ်� ရေးပ်ျာက််ဆီးံ��
ရေးန်သုံးမ့ွျာ�စာရငုံ်� 

၈+ ၆+ ၁၂+
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ပ်စ်မွတှ်ဧရယု်ာမွျာ�ရှု အရေးပြ�အရေးန် ခြုံ�ံ�ငုံံ� သုံးံ��သုံးပ််�ျက််

- IDP 9,700 ဦး��န်််တု��မွပြငုံ််လာ
- ဒီဏ််ရာအန်ာတရ�ပြစ်သုံး့ 19 ဦး��န်််
- ရေးသုံးဆီးံ��သုံး ့6 ဦး��န်�်  

က်ရငုံ်ပြပ်ည််န်ယ််
မွနွ််ပြပ်ည််န်ယ််

တန်သုံးာာရ ီတ�ုငုံ်�ရေးဒီသုံးကြီးက်�ီ

9

စစ်ရေးက်ာငုံ်စ ီတပ််စ�န််�မွျာ�အာ� တ�ုက််��ုက််မွမုွျာ�က်�ု လက််တ�န်�်ပြပ်န််သုံးည််် အရေးန်ပြ�ငုံ်် ပြမွန််မွာစစ်တပ််သုံးည်် 

က်ရငုံ်ပြပ်ည််န်ယ််ရှု အရပ််သုံးာ� န်ယ််ရေးပြမွမွျာ�က်ု� ပ်စ်မွတှ်ထာ� တ�ုက််��ုက််လျက််ရှသုုံးည််။ ၎ငုံ်�တု��၏ ရေးလတပ််

က် ဂျျက််တ�ုက််ရေးလယ်ာဉ််မွျာ�ပြ�ငုံ်် ဘာီ�လငုံ်� အရပ််သုံးာ�မွျာ�အာ� တု�က််��ုက််�့သ်ုံးည််။ အရေးရ�ရေးပ်် တ�န်�်ပြပ်န််

မွ ုအ�ွ့�ဝငုံ် တစ်ဦး�၏ အဆီး�ုအရ အမုွ်အမွျာ�အပြပ်ာ� မွ�ီရှို့ု�ု�ံရပြီးပ်�ီ ရာာသုံးာ�တစ်ဦး� ဒီဏ််ရာရ�့သ်ုံးည််။ က်ရငုံ်

အမွျ�ု�သုံးာ� အစည််�အရှို့ံ�� KNU. ဘာ�ီလငုံ်�ပြီးမွ�ု�န်ယ်် တပ််မွဟုာ ရေးက်ာ်မွတ ီအ�ွ့�ဝငုံ်မွျာ�က်လည််� ၂၀၂၂ ��

နိုစှ် နို�ုဝငုံ်ဘာာ ၇ ရက်် သုံးန််�ရေး�ါငုံ်ရေးက်ျာ် ၁၂ န်ာရ�ီွ့တငွုံ် KNU သုံးထံ��ရှို့�ုငုံ်၊ ဘာ�ီလငုံ်�ပြီးမွ�ု�န်ယ််၊ ရေးဘာာရေးန်ာ်

ဝါ� ရာာအာ� ရေးလရေးကြားက်ာငုံ်�တု�က််��ုက််မွရုေးကြားက်ာငုံ်် ရေးန်အမုွ်တ�ျ�ု� ပ်ျက််စ�ီသုံးာွ��့ရ်ေးကြားက်ာငုံ်� အတည််ပြပ်�သုံးည််။ ထု�

အပြ�စ်အပ်ျက််မွာှ လအ့မွျာ�အမုွ်ရေးမွာက်ျ အန်ာ�ယ်ရ့ေးန်သုံးည််် သုံးန််�ရေး�ါငုံ်ပ်တ်ဝန််�က်ျငုံ်တငွုံ် ပြ�စ်ပ်ာွ��့သ်ုံးည််။ 

ထ�ုအပြ�စ်အပ်ျက််တငွုံ် သုံးာ�ရေးက်ာငုံ်တစ်ဦး�ပြ�စ်သုံး ့ရေးစာရေးက်ျာ်ရေးလ� အသုံးက်် ၂၇ နိုစှ်မွာှ ရေးမွာ်တာက်ျည််

ရေးကြားက်ာငုံ်် ဒီဏ််ရာရ�့သ်ုံးည််။

နို�ုဝငုံ်ဘာာလ ၁၆ ရက််ရေးန်� န်ံန်က်် လငုံ်�အာ�ကြီးက်�ီ ၁ န်ာရ ီ၄၀ တငွုံ် ဒီံ��က်ျည််မွျာ�ပ်ါရေးသုံးာ စစ်ရေးက်ာငုံ်စ ီဂျျက််

တ�ုက််ရေးလယ်ာဉ််မွျာ�သုံးည်် က်ရငုံ်ပြပ်ည််န်ယ်် ကြားက်ာအငုံ်�ဆီးပု််ကြီးက်�ီ ရေးတာငုံ်ပ်ု�ငုံ်� ဘာ�ရာ�သုံးံ��ဆီး ့န်ယ််စပ််ပြီးမွ�ု�မွ ှ၁၈ 

မွ�ုငုံ်အက်ာွတွငုံ် ရှုရေးသုံးာ သုံးပြပ်� �့သုံးတု�မွု�ငုံ်�က်ု� ပ်စ်မွတှ်ထာ�လျက်် တ�ုက််��ုက််�့သ်ုံးည််။ သုံးတု�တငွုံ်�တစ်��လံ�� 

ရေးပ်ါက််က်ွ့�့်ရာ အရပ််သုံးာ� ၃ ဦး� ရေးသုံးဆီးံ���့်ပြီးပ်�ီ လ ့ရစှ်ဦး� ဒီဏ််ရာရ�့သ်ုံးည််။ လန့်ာမွျာ�က်�ု ဘာ�ရာ�သုံးံ��ဆီး ့ပြပ်ည််

သုံး�့ ရေးဆီး�ရှို့ံ�သုံး�ု� ရေး�်ရေးဆီးာငုံ်သုံးာွ�သုံးည််။

လထ့� အာဏ်ာ�ဆီီးန််ရေးရ� လပု််ရာှ�မွ ုCDM တငွုံ် ပ်ါဝငုံ်�့ရ်ေးသုံးာ ရေးက်ျာငုံ်�ဆီးရာတရေးယ်ာက််က် “က်ွန််ရေးတာ်တ�ု�

က် စ�ုက််�ငုံ်�မွာှ မွရေးန်တာ လံ�ခြုံ�ံ�သုံးာွ�တယ််။ KNU တပ််မွဟုာ ၆ န်ယ််ရေးပြမွမွာှ လက််န်က််က်�ုငုံ် ပ်ဋိပု်က်ခ တု��

ပြမွှငုံ််လာပြီးပ်�ီတ့ရ်ေးန်ာက်် စစ်ရေးက်ာငုံ်စကီ် ရေးလရေးကြားက်ာငုံ်�တ�ုက််��ုက််မွရုေးတကွ်�ု ဆီးက််ပြီးပ်�ီ လ�ပ််တယ််။ စစ်ရေးက်ာငုံ်စ ီ

တပ််�ွ့� စ�န််�ရေးတနွ့်� ရ့စ�န််�ရေးတကွ်�ု က်ရငုံ််အမွျ�ု�သုံးာ� အစည််�အရှို့ံ�� KNU န့်� ပြပ်ည််သုံး�့ က်ာက်ယွ််ရေးရ� တပ််�ွ့�

ရေးတကွ် တ�ုက််��ုက်် သုံးမုွ်�ပ်�ုက််�့က်ြားက်တယ််။
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မွနွ််ပြပ်ည််န်ယ်် က်ရငုံ်ပြပ်ည််န်ယ််

တန်သုံးာာရ ီတ�ုငုံ်�ရေးဒီသုံးကြီးက်�ီ
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- IDP 3,300 ဦး��န်�်တု��ပြမွငုံ််လာ
- ဒီဏ််ရာအန်ာတရပြ�စ်သုံး ့9 ဦး��န်�်
- ရေးသုံးဆီးံ��သုံး ့3 ဦး��န်�်  

တ�ုက််ပ်ွ့မွျာ� ပ်�ုမွ�ု ဆီး�ု�ရာာ�လာရေးသုံးာရေးကြားက်ာငုံ်် ပြမွန််မွာ်

တပ််မွရေးတာ်နိုငှုံ်် ရ့တပ််�ွ့�တ�ု�သုံးည်် မွနွ််ပြပ်ည််န်ယ်် က်ျ�ုက််

မွရေးရာ ပြီးမွ�ု�န်ယ််တငွုံ် ရှုရေးသုံးာ �ျန််�လကှ်ာွရငုံ် တံတာ�

တငွုံ် တငုံ်�ကြားက်ပ််ရေးသုံးာ စစ်ရေးဆီး�မွမုွျာ� ပြပ်�လ�ပ််လာ

�့်သုံးည််။ ရေးဒီသုံး�ံမွျာ�နိုငှုံ်် �ရ�ီသုံးာွ�မွျာ�က် သုံးတ့�ု�၏ 

ယ်ာဉ််မွျာ�က်�ု ထာ�ရစ်�့ရ်သုံးည််ဟု� ရေးပြပ်ာသုံးည််။ ၂၀၂၂ 

��နိုစှ် နို�ုဝငုံ်ဘာာလ ၁၃ ရက််တငွုံ် ပြမွန််မွာစစ်တပ််သုံးည်် 

က်ရငုံ်ရာာသုံးာ� လင့ုံယ််တစ်ဦး�က်ု� ဆီး�ုငုံ်က်ယ််ရေးပ််မွ ှ

အတငုံ်�ဆီးငုံ်��ု�ငုံ်�ပြီးပ်�ီ ပ်စ်သုံးတ်�့သ်ုံးည််က်�ု မွျက််ပြမွငုံ်

ရေးတ�ွရှု�့်သုံး့ တစ်ဦး�က် ပြပ်န််ရေးပြပ်ာပြပ်သုံးည််။ အရေးကြားက်ာငုံ်�ပြပ်

�ျက််မွာှ ရေးသုံးဆီးံ��သုံးသ့ုံးည်် လံ�ခြုံ�ံ�ရေးရ� တပ််�ွ့�မွျာ�၏ 

အမွနု်�်က်�ု န်ာ�ံပြ�ငုံ်� မွရှပု့် ဆီး�ုငုံ်က်ယ််ရေးပ််မွ ှဆီးငုံ်�

ရန်် ပြငုံငုံ်�ဆီးန််ရေးသုံးာရေးကြားက်ာငုံ််ဟု� အရေးကြားက်ာငုံ်�ပြပ်သုံးည််။ 

ရေးသုံးဆီးံ��သုံးမ့ွာှ ကြားက်ာအငုံ်�ဆီးပု််ကြီးက်ီ� ပြီးမွ�ု�န်ယ်် ရေးရလယ််

ရာာမွ ှက်ရငုံ် လင့ုံယ််ရာာသုံးာ�ပြ�စ်သုံးည််က်ု�  အတည််ပြပ်�

နို�ုငုံ်�့သ်ုံးည််။ မွည််သုံးု�� ပြ�စ်�့သ်ုံးည််က်�ု မွျက််ပြမွငုံ်ရေးတ�ွရှု

ရပြီးပ်�ီရေးန်ာက်် တံတာ�က်ု� ပြ�တ်သုံးန််�သုံးာွ�ရသုံးည််် 

�ရီ�သုံးာွ�အမွျာ�စ�မွာှ သုံးတ့�ု�၏ �ရ�ီက်�ု ဆီးက််သုံးာွ�

ရန်် မွဝံပ့်် ရှုရေးသုံးာရေးကြားက်ာငုံ်် တံတာ�မွ ှရေးန်ာက််ပြပ်န််

လညှ်််လာကြားက်သုံးည််။ “မွ�ဒီံ�က်�ု မွရေးရာက််�ငုံ် ရေးလ�မွာှပ့်၊ 

က်ွန််ရေးတာ် ရေးသုံးန်တ်သုံးံရေးတ ွထပ််ကြားက်ာ�ရတယ််၊ က်ွန််

ရေးတာ််ရေးန်ာက််က် ဆီး�ုငုံ်က်ယ််စ�ီလာတ့သ်ုံးရ့ေးတ ွဘာာပြ�စ်

လ့ ဆီး�ုတာ က်ွန််ရေးတာ် မွသုံးရုေးတာဘ်ာ့�။” ဟု� ပ်စ်�တ်မွု

က်�ု က်�ုယ််တ�ုငုံ် ပြမွငုံ်ရေးတ�ွ�့်ရသုံးည််် မွ�ဒီံ�ပြီးမွ�ု��ံ တစ်ဦး�က် 

ရေးပြပ်ာသုံးည််။

နို�ုဝငုံ်ဘာာလ ၁၃ ရက််ရေးန်�တငွုံ် စစ်ရေးက်ာငုံ်စ ီတပ််�ွ့�

မွျာ�သုံးည်် က်ျ�ုက််မွရေးရာပြီးမွ�ု�န်ယ််မွှ အသုံးက်် ၆၇ နိုစှ်

အရာယ်် မွနွ််ရာာသုံးာ� တစ်ဦး�က်ု� ရေးသုံးန်တ်ပြ�ငုံ်် ပ်စ်�တ်

ပြီးပ်�ီ ဒီဏ််ရာရရေးစ�့သ်ုံးည််။ မွျက််ပြမွငုံ်သုံးက််ရေးသုံးမွျာ�အဆီးု�အရ 

“ရေးဘာ�မွ ှပြ�တ်သုံးာွ�ရေးသုံးာ ပြမွန််မွာစစ်တပ််မွ ှစစ်သုံးာ�မွျာ�က် 

သုံး�့က်�ု ပ်စ်သုံးာွ��့ပ်ြ�ငုံ်� ပြ�စ်သုံးည််။ ရေးဒီသုံး�ံ အ�ွ့�က် လန့်ာ

က်�ု ရေးန်�တွငုံ်��ျငုံ်� ရေးဆီး�ရှို့ံ�သုံး�ု� ပ်�ု�ရေးဆီးာငုံ်ရေးပ်�နို�ုငုံ်�့ပ်ြီးပ်�ီ သုံး၏့ 

အရေးပြ�အရေးန်မွာှ စ�ု�ရမုွ်ရသုံးည််် အရေးပြ�အရေးန်ပြ�စ်သုံးည််” ဟု� 

ရာာရေးက်ာ်မွတ ီအ�ွ့�ဝငုံ် တစ်ဦး�က် ရေးပြပ်ာသုံးည််။ စစ်ရေးက်ာငုံ်စီ

သုံးည်် လနွ််�့်သုံးည််် နိုစှ်ရက််အတငွုံ် ရာာသုံးာ� ငုံါ�ဦး�က်ု� 

ဒီဏ််ရာရရေးစ�့သ်ုံးည််။

နို�ုဝငုံ်ဘာာ ၂၁ ရက်် မွန်က်် ၅ န်ာရအီ�ျနု််တငွုံ် က်ျ�ုက််

မွရေးရာ ပြီးမွ�ု�န်ယ်် ရေးတာငုံ်က်ရေးလ�ရာာက်�ု စစ်ရေးက်ာငုံ်စကီ် 

ရေးလရေးကြားက်ာငုံ်� တု�က််��ုက််ရေးသုံးာရေးကြားက်ာငုံ်် အရပ််သုံးာ� ၂ ဦး� 

ရေးသုံးဆီးံ��ပြီးပ်�ီ အပြ�ာ� လ ့၈ ဦး�က်�ု ဒီဏ််ရာ ရရေးစ�့သ်ုံးည််။ စစ်

ရဟုတ်ယ်ာဉ််တစ်စ�ီက် စတငုံ် ပ်စ်�တ်�့သ်ုံးည််က်�ု သုံးထုာ�

ရေးသုံးာ ရေးဒီသုံး�ံမွျာ�မွာှ ပ်ဋိပု်က်ခမွ ှထကွ််ရေးပြပ်��့ပ်ြီးပ်�ီ ပြ�စ်သုံးည််။ 

မွန်က််မွ ှမွနွ််�လွ့ပ်�ုငုံ်�အထ ုရေးလယ်ာဉ််က် ဗုံးံ�� အရေးပြမွာက််

အမွျာ�က်�ု ကြီးက့်�့သ်ုံးည််။ မွ�ဒီံ�နိုငှုံ်် က်ျ�ုက််မွရေးရာ န်ယ််စပ််တငွုံ် ရှု

သုံးည််် ��ဏ်ရေး�ွ�ရေးတာငုံ်တငွုံ် ရှုရေးသုံးာ စစ်ရေးက်ာငုံ်စ၏ီ ရေးပြမွပြပ်ငုံ်

အရေးပြ�စ�ုက်် အရေးပြမွာက််တပ််က်လည််� ရေးတာငုံ်က်ရေးလ� ရာာ

နိုငှုံ်် အန်�ီဝန််�က်ျငုံ် ရာာမွျာ�သုံး�ု� လက််န်က််ကြီးက်�ီမွျာ�ပြ�ငုံ်် 

အဆီးက််မွပြပ်တ်ပ်စ်�တ်�့က်ြားက်သုံးည််။

အစပ်�ုငုံ်�တငွုံ် HURFOM သုံးတငုံ်�ရေးထာက််မွျာ�သုံးည်် 

ရေးလရေးကြားက်ာငုံ်�မွ ှဗုံးံ��ကြီးက့်တ�ုက််��ုက််မွရုေးကြားက်ာငုံ်် ရေးတာငုံ်က်ရေးလ�

မွ ှအရပ််သုံးာ� နိုစှ်ရေးယ်ာက်် ရေးသုံးဆီးံ��ပြီးပ်�ီ အန်ည််�ဆီးံ�� ၈ 

ဦး� ဒီဏ််ရာရသုံးည်် ်သုံးတငုံ်�က်ု� ရရှ�ု့်သုံးည််။ ရေးန်အမုွ်မွျာ� 

ပ်ျက််စ�ီပြီးပ်�ီ ရေးတာငုံ်က်ရေးလ�၊ လကှ်ဇို�ုငုံ်�၊ �နို�၊ က်ဒီါသုံးရက််

က်�န််�၊ ကြံက်ံရေးတာ၊ နိုငှုံ်် မွီ�က်ယွ််က်�န််� ရာာမွျာ�မွ ှရာာသုံးာ� 

�န်�်မွှန််�ရေး�ျ ၃၀၀၀ �န်�် ရေးလရေးကြားက်ာငုံ်�တု�က််��ုက််မွနုိုငှုံ်် 

လက််န်က််ကြီးက်�ီ ပ်စ်�တ်မွမုွျာ�ရေးကြားက်ာငုံ်် �ျက််�ျငုံ်� ထကွ််ရေးပြပ်�

�့်ကြားက်ရသုံးည််။



11
11

အရပ််သုံးာ�မွျာ�မွာှ ဆီးက််လက််၍ ပြပ်ည််သုံး�့ က်ာက်ယွ််ရေးရ� တပ််�ွ့� PDF မွျာ�နိုငှုံ်် ဆီးက််နိုွယ််မွရုှု

သုံးည််ဟု� သုံးံသုံးယ်မွျာ� ထာ�ပြ�ငုံ်� �ံရေးန်ရသုံးည််။ ရေးမွာ်လပြီးမွ�ုငုံ်ပြီးမွ�ု�မွ ှမွျက််ပြမွငုံ်သုံးက််ရေးသုံးမွျာ�၏ ရေးပြပ်ာ

ကြားက်ာ��ျက််အရ စစ်အစု��ရ အထ�့တပ််�ွ့�ဝငုံ် ၅၀ ရေးက်ျာ်နိုငှုံ်် ရ့အရာရှမုွျာ�သုံးည်် ရေး���ျ�ုသုံး�ု� စစ်က်ာ�

ရေးပြ�ာက််စ�ီပြ�ငုံ်် ရေးရာက််ရှလုာပြီးပ်�ီ ရေး���ျ�ုရ့စ�န််� န်ယ််ရေးပြမွတငွုံ် ရေး��သုံးည်် ၅ ဦး�ထက်် မွန်ည််�က်ု� 

PDF မွျာ�အာ� ပ်ံပ််�ု�က်ည့်သီုံးည််ဟု� စပွ််စွ့ပြီးပ်�ီ �မွ်�ဆီး�ီရေး�်ရေးဆီးာငုံ်သုံးာွ��့သ်ုံးည််။ နို�ုဝငုံ်ဘာာလ ၂၆ ရက််

ရေးန်�တငွုံ် အန်ည််�ဆီးံ�� လ ့ရေးပြ�ာက််ဦး� အ�မွ်��ံ�့ရ်သုံးည််။ သုံးတ့�ု�မွှာ PDF မွျာ�က်ု� ဘာဏ္ဍာာရေးရ�အရ 

ပ်ံပ််�ု�က်ည့်သီုံးည််ဟု�ရေးသုံးာ အရေးပြ�အရေးန်ရေးအာက််တငွုံ် တရာ�စွ့ဆီး�ု�ံကြားက်ရသုံးည််။ စစ်သုံးာ�မွျာ�က် သုံး့

တ�ု�က်�ု �မွ်�ဆီး�ီသုံးည်််အ�ါ �မွ်�ဆီးီ��ံရသုံးတ့�ု�၏ ရေး�ါငုံ်�မွျာ�က်ု� �ံ��အ�ပ််ထာ�ပြီးပ်�ီ သုံးတ့�ု�က်�ု စစ်က်�န််တငုံ်

က်ာ�ကြီးက်�ီမွျာ�ဆီးီသုံး�ု� ရေး�်ယ်သ့ုံးာွ�ကြားက်သုံးည််။

အလာ�တပ့်ငုံ် က်ရငုံ် ပြပ်ည််န်ယ်် �ာ�အံပြီးမွ�ု�န်ယ််တွငုံ် နို�ုဝငုံ်ဘာာလ ၂၇ ရက်် မွန်က်် ၇ န်ာရတီငွုံ် 

ရေး��အာဏ်ာပ်ု�ငုံ်မွျာ�နိုငှုံ်် က်ရငုံ်ပြပ်ည််န်ယ်် အရေးထရွေးထ ွအ�ပ််�ျ�ပ််ရေးရ�ရှို့ံ��က်�ု အ�ွန််မွရေးပ်�ရေးဆီးာငုံ်

သုံးည်််အတွက်် အန်ည််�ဆီးံ�� က်�န််သုံးည်် ရစှ်ဦး�က်�ု �မွ်�ဆီး�ီသုံးာွ��့သ်ုံးည််။ က်�န််သုံးည််မွျာ�နိုငှုံ်် အရေးသုံး�

စာ�၊ အလတ်စာ� ရေး��သုံးည််မွျာ�က် အ�နွ််ရေးပ်�ရေးဆီးာငုံ်ပြ�ငုံ်�သုံးည်် ပြမွန််မွာနိုု�ငုံ်ငုံံရေးတာငုံ်ပ်ု�ငုံ်�တငွုံ် 

အပြပ်စ်မွ့ ်အရပ််သုံးာ�မွျာ�က်ု� ပ်စ်မွတှ်ထာ�ရေးန်ရေးသုံးာ စစ်ရေးက်ာငုံ်စ၏ီ က်ာက်ယွ််ရေးရ� အသုံးံ��စာ�

ရတု်မွျာ�က်�ု က်ည့်ရီေးပ်�ရေးဆီးာငုံ်သုံးလု� ပြ�စ်မွည််ဟု� ယ်ံ�ကြားက်ည််ကြားက်သုံးည််။ အာဏ်ာသုံးမုွ်��ျနု််မွှစ၍ စစ်

ရေးက်ာငုံ်စသီုံးည်် ရေး��သုံးည််မွျာ�နိုငှုံ်် က်�န််သုံးည််မွျာ�ထံမွ ှအ�ွန််ရေးငုံမွွျာ�က်�ု တ�ု�ပြမွငုံ်် ရေးက်ာက်ံ�့သ်ုံးည််။ 

သုံး�ု�ပြ�စ်ရာ အ�ျ�ု�ရေးသုံးာ ရေး��သုံးည််မွျာ�က် အ�နွ််ရေးပ်�ရေးဆီးာငုံ်ပြ�ငုံ်� မွပြပ်�ပ့် ရေးန်ရာ ပ်စ်မွတှ်ထာ�ပြီးပ်�ီ 

�မွ်�ဆီး�ီ�ံကြားက်ရသုံးည််။

“မွ�ဒီံ�က်�ု မွရေးရာက််�ငုံ် ရေးလ�မွာှပ့်၊ က်ွန််ရေးတာ် ရေးသုံးန်တ်သုံးံရေးတ ွ

ထပ််ကြားက်ာ�ရတယ််၊ က်ွန််ရေးတာ််ရေးန်ာက််က် ဆီး�ုငုံ်က်ယ််စ�ီလာ

တ့သ်ုံးရ့ေးတွ ဘာာပြ�စ်လ့ ဆီးု�တာ က်ွန််ရေးတာ် မွသုံးရုေးတာဘ်ာ့�။”
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မွနွ််ပြပ်ည််န်ယ််

က်ရငုံ်ပြပ်ည််န်ယ််
တန်သုံးာာရ ီတ�ုငုံ်�ရေးဒီသုံးကြီးက်�ီ

12

- IDP 13,00 ဦး��န်�်တု��ပြမွငုံ််လာ
- ဒီဏ််ရာအန်ာတရပြ�စ်သုံး ့32 ဦး��န်�်
- ရေးသုံးဆီးံ��သုံး ့8 ဦး��န်�်  
 

အတ�ုက််အ�ံ လပု််ရာှ�မွတုငွုံ် ပ်ါဝငုံ်ပြီးပ်�ီ သုံးု��မွဟု�တ် 

ပ်ံပ််�ု�က်ည့်သီုံးည််ဟုရ့ေးသုံးာ သုံးံသုံးယ်ပြ�ငုံ်် စစ်ရေးက်ာငုံ်စီ

က် အထ�့သုံးပြ�ငုံ်် လင့ုံယ််မွျာ�က်ု� ပ်စ်မွတှ်ထာ�သုံးည််။ 

ယ်ငုံ်�သုံးည်် မွသုုံးာ�စ�မွျာ�အတကွ်် ရေးကြားက်ာက််လန်�်

စရာ ပ်တ်ဝန််�က်ျငုံ်က်ု� ပ်�ုမွ�ု ဆီး�ု�ရာာ�ရေးစသုံးည််။ 

နို�ုဝငုံ်ဘာာလ ၁၄ ရက်် မွန်က်် ၃ န်ာရတီငွုံ် “ရေးကြားက်�

ရေးတာငုံ် ဘာ�န််�ကြီးက်�ီရေးက်ျာငုံ်�” ဟု� ရေးဒီသုံးအတငွုံ်� သုံးကုြားက်

ရေးသုံးာ ဗုံး�ဒီဓဘာာသုံးာ ဘာ�န််�ရေးတာ်ကြီးက်�ီရေးက်ျာငုံ်�က်ု� စစ်သုံးာ�

မွျာ�နိုငှုံ်် ပြပ်ည်််သုံး�့စစ်မွျာ� က် ဝငုံ်ရေးရာက််စ�ီန်ငုံ်��့က်ြားက်

ပြီးပ်�ီ ဘာ�န််�ကြီးက်�ီရေးက်ျာငုံ်�တငွုံ် ရေးန်ထ�ုငုံ်ကြားက်ရေးသုံးာ ဘာ�န််�ကြီးက်�ီ 

နိုစှ်ပ်ါ�နိုငှုံ်် လင့ုံယ််သုံးံ��ဦး�တု��က်�ု ဥပ်ရေးဒီမွ့ ်�မွ်�ဆီး�ီရေး�်

ရေးဆီးာငုံ်သုံးာွ�သုံးည််။ မွျက််ပြမွငုံ်သုံးက််ရေးသုံး တစ်ဦး�က် 

HURFOM. က်ု� ယ်��လ�ု ပြပ်န််ရေးပြပ်ာပြပ်သုံးည််။ “သုံးတ့�ု�က် 

ဘာ�န််�ကြီးက်�ီရေးက်ျာငုံ်�တံ�ါ�က်�ု �ျက််လ�ုက််ကြားက်တယ််၊ ပြီးပ်�ီတာ

န့်� ဘာ�န််�ကြီးက်�ီရေးက်ျာငုံ်�ထ့က် ရေးက်ျာငုံ်�ထ�ုငုံ် က်�ုယ််ရေးတာ် 

ပြ�စ်တ့ ်ဦး�ပ်ည်ာဘာာဆီးာ၊ ဦး�န်နိုဒာ ဝရ၊ နိုှငုံ်် ဝငုံ်�ထက််၊ 

ရေးန်တ�ု�၊ နိုှငုံ်် အမုွ်ဆီးန််� တ�ု�က်�ုလည််� �မွ်�ဆီး�ီ သုံးာွ��့်

သုံးည််။ သုံးတ့ု��အာ�လံ��က်�ု ပြပ်ည််သုံး�့ က်ာက်ယွ််ရေးရ�တပ််�ွ့�

မွျာ� အာ� လ�ှဒီါန််�မွမုွျာ� လ�ပ််သုံးည််ဆီး�ုသုံးည််။ သုံးတ့ု��က်�ု 

အတငုံ်�အဓမွမ �မွ်�ဆီး�ီ�့ပ်ြီးပ်�ီ ဗုံးငုံ်က်ာ� တစ်စ�ီ အပ်ါအဝငုံ် 

ဘာ�န််�ကြီးက်�ီရေးက်ျာငုံ်�မွ ှအ�ျ�ု�ရေးသုံးာ ပ်စစည််�မွျာ�က်�ုပ်ငုံ် 

ယ်ရ့ေးဆီးာငုံ်သုံးာွ��့သ်ုံးည််။

ထာ�ဝယ််�ရှို့ု�ငုံ် သုံးရက််ရေး�ျာငုံ်�ပြီးမွ�ု�န်ယ််တွငုံ် အရပ််သုံးာ�

မွျာ� ပ်�ုမွ�ု �မွ်�ဆီး�ီရေး�်ရေးဆီးာငုံ်�ံရပြီးပ်�ီ ပြပ်န််လည််

လတွ်ရေးပြမွာက််ရန််အတကွ်် သုံးတ့�ု� မွသုုံးာ�စ�မွျာ�မွာှ 

ရေးငုံရွေးကြားက်�ရေးတာငုံ်��ံပြ�ငုံ်�မွျာ� �ံရသုံးည််။ သုံးရက််ရေး�ျာငုံ်�

ပြီးမွ�ု�န်ယ်် အလယ််စ� ရာာမွ ှရေးဒီသုံး�ံ နိုှစ်ဦး� မွာှ မွည််

သုံးည််် ဝရမွ်�မွ ှက်�ုငုံ်ရေးဆီးာငုံ်ထာ�ပြ�ငုံ်�မွရှရုေးသုံးာ စစ်တပ်် 

ရေးထာက််�ံသုံးည််် ပြပ်ည််သုံး�့စစ် ပ်�့ရေးပ်ါငုံ်� တပ််�ွ့�က် 

�မွ်�ဆီး�ီရေး�်ရေးဆီးာငုံ်ပြ�ငုံ်� �ံ�့ရ်ရေးကြားက်ာငုံ်� မွသုုံးာ�စ�ဝငုံ်မွျာ�

က် အတည််ပြပ်� ရေးပြပ်ာကြားက်ာ�သုံးည််။ ရေးအာက််ရေး�ာ်ပြပ်ပ်ါ လ့

ပ်�ဂျု�ုလ်မွျာ� လတွ်ရေးပြမွာက််လု�ပ်ါက် ရေးတာငုံ်��ံရေးငုံမွွျာ� ရေးပ်�

ရန်် ရေးတာငုံ်��ံသုံးည််။ ထာ�ဝယ််�ရှို့ု�ငုံ်၊ သုံးရက််ရေး�ျာငုံ်�

ပြီးမွ�ု�န်ယ်် အလယ််စ� ရာာသုံးာ� ဦး�ယ်နွ််� (အသုံးက်် ၅၀)

သုံးည်် ထာ�ဝယ််�ရှို့ု�ငုံ် သုံးရက််ရေး�ျာငုံ်�ပြီးမွ�ု�န်ယ်် အလယ််

စ� ရာာသုံးာ�။ အလယ််စ� ရာာသုံးာ� အသုံးက်် ၄၃ နိုစှ်အရာယ်် 

က်�ုသုံးနု််�ဝငုံ်�မွာှ ပ်ထမွဆီးံ��  လတှ်ရေးပ်��့သ်ုံးည််။ ရေးငုံမွွည််မွှ 

ရေးတာငုံ်��ံသုံးည််က်ု�ရေးတာ ်မွသုံးရုပ်ါ။

နို�ုဝငုံ်ဘာာလ ၅ ရက်် ည်ရေးန် ၅ န်ာရတီငွုံ် အပြပ်စ်မွ့ ်

အရပ််သုံးာ�နိုစှ်ဦး�မွာှ တန်သုံးာာရတီ�ုငုံ်�ရေးဒီသုံးကြီးက်�ီရေးတာငုံ်

ပ်�ုငုံ်� ဘာ�တ်ပြပ်ငုံ်�ပြီးမွ�ု�န်ယ််ရှု ရေးဒီသုံး�ံ PDF မွျာ�နိုငှုံ်် ဆီးက််နိုွယ််

သုံးည််ဟုရ့ေးသုံးာ စပွ််စွ့�ျက််ပြ�ငုံ်် စစ်ရေးက်ာငုံ်စ ီတပ််�ွ့�မွျာ�၏ 

�မွ်�ဆီး�ီရေး�်ရေးဆီးာငုံ်သုံးာွ�ပြ�ငုံ်� �ံရသုံးည််။ �မွ်��ံရသုံးမ့ွျာ�

မွာှ ဘာ�တ်ပြပ်ငုံ်�ပြီးမွ�ု�န်ယ်် ဝါ�ရေး�ျာငုံ်�ရာာတငွုံ်ရှုရေးသုံးာ ယ်�ဇိုန် 

ဆီးအီ�န််� က်�မွပဏ် ီမွ ှမွန််ရေးန်ဂျျာ က်�ုဟုန််မွငုံ်�ရေးက်ျာ် နိုငှုံ်် ထ�ု

န်ယ််ရေးပြမွမွပှ်ငုံ် သုံးာမွန််အရပ််သုံးာ� ပြ�စ်သုံး ့က်�ုမွငုံ်�လငွုံ်တ�ု� 

ပြ�စ်သုံးည််။ “သုံးတ့�ု�က်�ု ပြပ်ည််သုံး�့ က်ာက်ယွ််ရေးရ� တပ််�ွ့�ရေးတွ

န့်� ပ်တ်သုံးက််တယ််လ�ု� စပွ််စွ့တယ််။ စစ်ရေးက်ာငုံ်စ ီတပ််�ွ့�

ရေးတကွ် သုံးတ့ု��က်�ု �မွ်�ဆီး�ီတ့ ်အ�ျနု််မွာှ သုံးတ့�ု� အရှို့�ုက််�ံရ

တယ််။” ဟု� အသုံးက်် ၄၀ အရာယ်် မွျက််ပြမွငုံ်သုံးက််ရေးသုံးက် 

ရေးပြပ်ာသုံးည််။ �မွ်�ဆီး�ီ�ံရသုံးမ့ွျာ�မွာှ ရေးပ်ျာက််ဆီးံ�� သုံးာွ�ကြားက်

သုံးည််။
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ရေးဒီသုံး�ံ ရာာသုံးာ�မွျာ� အဆီး�ုအရ ထာ�ဝယ်် အရေးရ�ှပြ�မွ်�တွငုံ် ဥပ်ရေးဒီမွ့ ်�မွ်�ဆီး�ီပြ�ငုံ်�မွျာ�နိုငှုံ်် ရေးဒီသုံး�ံ အရပ််သုံးာ�

မွျာ�က်�ု လသ့ုံးာ�ဒီ�ုငုံ်�အပြ�စ် အသုံးံ��ပြပ်�ပြ�ငုံ်�တု�� ဆီးက််ရှုရေးန်သုံးည််။ နို�ုဝငုံ်ဘာာလ ၂ ရက််ရေးန်�တငွုံ် အမွျ�ု�သုံးမွ�ီမွျာ�

အပ်ါအဝငုံ် အန်ည််�ဆီးံ�� လက့်�ု�ဦး�က်ု� စစ်ရေးက်ာငုံ်စ ီတပ််�ွ့�မွျာ�က် �မွ်�ဆီး�ီ�့်ပြီးပ်�ီ သုံးတ့�ု�က်�ု လသ့ုံးာ�ဒီ�ုငုံ်�အပြ�စ် 

အသုံးံ��ပြပ်��့သ်ုံးည််ဟု� ရေးဒီသုံး�ံ ရာာသုံးာ�မွျာ�က် ရေးပြပ်ာသုံးည််။ ထု�သုံး�ု� လ�ပ််ရေးဆီးာငုံ်မွကု်�ု စစ်သုံးာ�မွျာ�က် PDF မွျာ�

နိုငှုံ်် တ�ုက််��ုက််ရေးန်စဉ််အတွငုံ်� ခြုံ�ံ��ု�တ�ုက််��ုက််မွမုွျာ�၊ ပ်စ်�တ်မွမုွျာ�၊ နိုငှုံ်် အလာ�အလာရှရုေးသုံးာ ရေးပြမွပြမွ�ပ််မွု�ငုံ်�

တ�ုက််��ုက််မွမုွျာ�က်�ု လ�ပ််ရေးဆီးာငုံ်ရေးန်စဉ််အတွငုံ်� လ�ပ််ရေးဆီးာငုံ်�့ပ်ြ�ငုံ်� ပြ�စ်သုံးည််။ “ရာာသုံးံ��ရာာက် ရာာသုံးာ�ရေးတွ

က်�ု စစ်ရေးက်ာငုံ်စ ီတပ််�ွ့�ရေးတကွ် �မွ်�ဆီး�ီပြီးပ်�ီ သုံးတ့�ု�ထ့က် ၇ ရေးယ်ာက််က်ု� လသ့ုံးာ�ဒီ�ုငုံ်�အပြ�စ် စစ်သုံးာ�ရေးတွ

က် အသုံးံ��ပြပ်��့တ်ယ််ဆီး�ုတ့် ပြ�စ်ရပ်် ၉ �� စလံ��က်�ု က်ွန််ရေးတာ်တ�ု� ရ�့ပ််ါတယ််။..... ပ်ထမွဆီးံ�� ၇ ရေးယ်ာက််က် 

ထာ�ဝယ််အရေးရ�ှပြ�မွ်� ဓါ�ရေးသုံး�ွရေးက်ျာက််န့်� ရေးည်ာငုံ်ရေး�ျာငုံ်�ရာာမွာှ  မွရေးန်�က် နို�ုဝငုံ်ဘာာ ၂ ရက််ရေးန်� ည်ရေးန် ၄ န်ာရီ

မွာှ အ�မွ်��ံရတယ််။ သုံးတ့�ု�အာ�လံ��က် က်မွွ်�သုံး�ီ စ�ုက််�ငုံ်�မွာှ လ�ပ််က်�ုငုံ်ရေးန်ထ�ုငုံ်ကြားက်တယ််။” ဟု� အမွည််မွရေး�ာ်

လ�ုရေးသုံးာ အသုံးက်် ၃၅ နိုစှ်အရာယ်် ရာာသုံးာ�တစ်ဦး�က် သုံးတ့�ု�က်�ု  ရေးပြပ်ာသုံးည််။ ရေးည်ာငုံ်ရေး�ျာငုံ်� ရာာအ�ပ််�ျ�ပ််ရေးရ� 

ရေးက်ာ်မွတနီိုငှုံ်န််ီ�စပ််ရေးသုံးာ  သုံးတငုံ်�ရေးထာက််တစ်ဦး�မွာှ အရေးသုံး�စတု် အ�ျက််အလက််မွျာ�က်�ု ရရှသုုံးည််။ �မွ်�ဆီး�ီ

�ံရသုံးမ့ွျာ�မွာှ ရေးအာငုံ်က်�ုရေးထ�ွ၊ ရေးစာအ့ဒီု�ထ�့ဦး ဦး�ရေး�ာရေးလာ၊ �စ�က်မွ်၊ မွယ်ဉ််ရေးထ�ွ၊ ရေးန်ာ်ပြီး��ု� နိုငှုံ်် ရေးန်ာ်ရေး�ာရှီ�တ�ု� 

ပြ�စ်သုံးည််။

၂၀၂၂ ��နိုစှ် နို�ုဝငုံ်ဘာာလ ၁၈ နိုငှုံ်် ၁၉ ရက််ကြားက်ာ�တငွုံ် HURFOM သုံးည်် တန်သုံးာာရရီေးပြမွာက််ပ်ု�ငုံ်�တငွုံ် စစ်ရေးက်ာငုံ်စ ီ

တပ််�ွ့�မွျာ�က် လည််ပ်တ်ရေးသုံးာ စစ်ရေးဆီး�ရေးရ� ဂျတု်မွျာ� တငွုံ် �မွ်�ဆီး�ီ�ံရရေးသုံးာ လ ့၁၆ ဦး�နိုငှုံ်် ပ်တ်သုံးက််၍ HUR-

FOM က် ရရှရုေးသုံးာ က်ငွုံ်�ဆီးငုံ်� မွတှ်တမွ်�မွျာ�က်ု� အရေးပြ��ံ၍ အစရီငုံ်�ံ�့သ်ုံးည််။ ထနု််�သုံးမုွ်��ံရရေးသုံးာ အမွျ�ု�သုံးမွ�ီ 

နိုစှ်ဦး�မွာှ ရေးန်ာက််ပ်�ုငုံ်�တငွုံ် ရေးတာငုံ်�ဆီးု�ရေးသုံးာ ရေးငုံရွေးကြားက်�က်ု� မွပြ�စ်မွရေးန် ရေးပ်��့ရ်ပြီးပ်�ီရေးန်ာက်် ပြပ်န််လတွ်လာ�့်သုံးည််

ဟု� သုံးတငုံ်�ရငုံ်�ပြမွစ်မွျာ�က် အတည််ပြပ်�သုံးည််။ စစ်ရေးက်ာငုံ်စသီုံးည်် လမ့ွျာ�က်�ု ဂျတု်မွျာ�တငွုံ်လည််�ရေးက်ာငုံ်�၊ တ

အမုွ်တက််ဆီးငုံ်� လု�က််လံစစ်ရေးဆီး�၍ လည််�ရေးက်ာငုံ်�၊ သုံးန််�ရေး�ါငုံ်ယ်ံ စစ်ဆီးငုံ်ရေးရ�မွျာ�တငွုံ် လည််�ရေးက်ာငုံ်�  ဥပ်ရေးဒီ

မွ့ ်�မွ်�ဆီး�ီသုံးည််။ နိုု�ဝငုံ်ဘာာလ ၁၅ ရက်် ည် ၈ န်ာရ�ီွ့တငွုံ် စစ်ရေးက်ာငုံ်စ ီတပ််�ွ့�မွျာ�သုံးည်် ရေးဒီါငုံ်�ငုံရ့ပ််ရှု အမုွ်

အ�ျ�ု�က်�ု ဝငုံ်ရေးရာက််စ�ီန်ငုံ်�ပြီးပ်�ီ လင့ုံယ်် ရေးပြ�ာက််ဦး�နိုငှုံ်် အမွျ�ု�သုံးမွ�ီ နိုစှ်ဦး�က်�ု အမုွ်ရေးထာငုံ်စ� စာရငုံ်�စစ်ရေးဆီး�

သုံးည််် အရေးန်အထာ�ရေးအာက််တငွုံ် �မွ်�ဆီး�ီသုံးာွ��့သ်ုံးည််။

နို�ုဝငုံ်ဘာာလ ၁၆ ရက်် ရေးန်�လည််တငွုံ် က်မွ်ရေးရာ်က်ငုံ် သုံးံတံတာ� ဂျတု်က်�ု ပြ�တ်စဉ်် ထာ�ဝယ််�ရှို့ု�ငုံ် လ့ရ်နှ််�ရာာ

မွ ှက်�န််က်ာ�တစ်စ�ီနိုငှုံ်် အတ့ ရေးန်ာက််ထပ််လန့ိုှစ်ဦး� ထပ််မွံ �မွ်�ဆီး�ီ�ံရသုံးည််ဟု� မွျက််ပြမွငုံ်သုံးက််ရေးသုံးမွျာ�က် 

ရေးပြပ်ာသုံးည််။ ထု�ရေးန်� ရေးန်ာက််ပ်�ုငုံ်� မွနွ််�လွ့ ၂ န်ာရီတငွုံ် က်မွ်ရေးရာ်က်ငုံ် တံတာ� ရ့စ�န််�တငွုံ် ဝမွ်ပ်ု��ရာာမွ ှဦး�စု��သုံးနု််�

နိုငှုံ်် သုံး၏့ ဇိုန်�ီတ�ု� ထပ််မွံ �မွ်�ဆီး�ီ�ံရသုံးည််။ တ�ျနု််တည််�မွာှပ်ငုံ် စစ်ရေးက်ာငုံ်စ ီစစ်သုံးာ�မွျာ�သုံးည်် လအ့မွျာ�၏ 

အမုွ်မွျာ�ပ်တ်ဝန််�က်ျငုံ်တငွုံ် ည်စဉ်် က်ငုံ်�လညှ်််ပြီးပ်�ီ �မွ်�ဆီး�ီမွမုွျာ� စစ်ရေးဆီး�ရေးမွ�ပြမွန််�မွမုွျာ� လ�ပ််ရေးဆီးာငုံ်လျက််ရှု

သုံးည််။
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ရေးန်ာက််ထပ်် လသ့ုံးတ်မွ ုပြ�စ်ရပ်် တစ်��မွာှ နို�ုဝငုံ်ဘာာလ ၂၅  ရက််တငွုံ် ပြ�စ်ပ်ာွ��့သ်ုံးည််။ စစ်ရေးက်ာငုံ်စ ီတပ််�ွ့�မွျာ�နိုှငုံ်် 

ပ်ျ�ရေးစာထ�ီ ပြပ်ည််သုံး�့စစ် ပ်�့ရေးပ်ါငုံ်� အ�ွ့�မွျာ�သုံးည်် တန်သုံးာာရ ီတ�ုငုံ်�ရေးဒီသုံးကြီးက်�ီ ရေးလာငုံ်�လံ�� ပြီးမွ�ု�န်ယ်် ရေးည်ာ်ပြပ်ငုံ်ရာာက်�ု 

ဝငုံ်ရေးရာက််လာ�့ပ်ြီးပ်�ီ ရေးဒီသုံး�ံ နိုှစ်ဦး� က်ု� �မွ်�ဆီး�ီ သုံးတ်ပြ�တ်�့သ်ုံးည််။ ထကွ််ရေးပြပ်�ရေးသုံးာ ရေးဒီသုံး�ံမွျာ�၏ ရေးန်အမုွ်မွျာ�

မွာှ ဥစစာ ပ်စစည််�မွျာ�က်ု�လည််� တပ််�ွ့�မွျာ�က် ��ု�ယ်က့ြားက်သုံးည််။ စစ်ရေးက်ာငုံ်စ ီတပ််�ွ့�မွျာ�နိုှငုံ်် ၎ငုံ်�တု�� �ွ့�စည််�ရေးပ်�ထာ�

ရေးသုံးာ ပြပ်ည််သုံး�့စစ်မွျာ� ရေးဒီသုံးတငွုံ်� ဝငုံ်ရေးရာက််လာရေးသုံးာရေးကြားက်ာငုံ်် ရေးည်ာ်ပြပ်ငုံ်ရာာမွ ှရာာ�ံ ၈၀၀ ရေးက်ျာ်မွာှ ရေးဘာ�က်ငုံ်�

လံ�ခြုံ�ံ�ရေးရ�အတကွ်် ထကွ််ရေးပြပ်�ကြားက်ရသုံးည််။

စစ်ရေးက်ာငုံ်စသီုံးည်် အရပ််သုံးာ�မွျာ�က်ု� အရေးကြားက်ာငုံ်�ပြပ်�ျက်် သုံးု��မွဟု�တ် အရေးကြားက်ာငုံ်�ရငုံ်� တစ်စံ�တရာ မွရှပု့် ပ်စ်မွတှ်

ထာ�လျက််ရှသုုံးည််။ နို�ုဝငုံ်ဘာာလ ၂၂ ရက််ရေးန်�တငွုံ် စစ်ရေးက်ာငုံ်စ ီတပ််�ွ့�မွျာ�သုံးည်် ရေးလာငုံ်�လံ��ရှု ပြပ်ည််သုံး�့ရေးဆီး�ရှို့ံ�ရေးရ�ှ

တငွုံ် လမွ်�သုံးာွ�လမွ်�လာမွျာ�က်ု� စစ်ရေးဆီး�ပြီးပ်�ီ ရေးမွာ်ရေးတာ်ဆီးု�ငုံ်က်ယ််ပြ�ငုံ််လာရေးသုံးာ လင့ုံယ််နိုစှ်ဦး�က်�ု ရေးသုံးန်တ်ပြ�ငုံ်် 

ပ်စ်�့သ်ုံးည််။ တစ်ဦး�မွာှ အပြပ်ငုံ်�အထန်် ဒီဏ််ရာရသုံးာွ�ပြီးပ်�ီ အပြ�ာ�တစ်ဦး�မွာှ �မွ်�မွသုုံးာွ��့သ်ုံးည််။ သုံးတ့�ု�သုံးည်် အပြ�ာ�

ရေးသုံးာ အပြပ်စ်မွ့ ်ဆီးယ််ရေးက်ျာ်သုံးက််နိုစှ်ဦး�က်�ုလည််� ရေးသုံးန်တ်ပြ�ငုံ်် ပ်စ်�့သ်ုံးည််။ ပ်စ်�တ်�ံရသုံးမ့ွျာ�မွာှ ည်အီစ်က်�ုမွျာ� 

ပြ�စ်ကြားက်သုံးည််။ အသုံးက်် ၁၅ နိုစှ်အရာယ်် ရေးမွာငုံ်ရေးဝယ်ံရေးအာငုံ်မွာှ ရေးဆီး�ရှို့ံ�တငွုံ် ရေးသုံးဆီးံ��သုံးာွ��့သ်ုံးည််ဟု� ရေးဒီသုံး�ံမွျာ�က် 

ရေးပြပ်ာသုံးည််။
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အဓုက် ရေးတွ�ရှု�ျက််မွျာ�

15

  1. ပ်စ်မွတှ်ဧရယု်ာမွျာ�အာ�လံ��တငွုံ် ရေးငုံရွေး�ာငုံ်�ပ်မွွသုုံးည်် အရပ််သုံးာ�မွျာ�အာ�သုံးတ့�ု�၏ အရေးပြ��ံ လ�ုအပ််�ျက််မွျာ�  

 ပြပ်ည်််မွှီမွ ုမွရှုနို�ုငုံ်ရေးစသုံးည််် အလံ��စံ� ပ်ျက််သုံးံ��ရေးစရေးသုံးာ အရေးကြားက်ာငုံ်�ရငုံ်� ပြ�စ်လာရေးန်�့သ်ုံးည််။ 

  2. မွတည််ပြီးငုံမုွ်မွနုိုငှုံ်် တငုံ်�မွျာ�မွမုွျာ�က် လမ့ွျာ�အာ� သုံးတ့�ု�၏ အ�ု�အမုွ်မွျာ�အာ� စနွ်�်�ွာရေးစပြ�ငုံ်�ရေးကြားက်ာငုံ်် တ�ုက််ပ်ွ့  

 မွျာ�သုံးည်် ပြမွန််မွာနို�ုငုံ်ငုံံတငွုံ် ပြပ်ည််တငွုံ်� အဓမွမရေးရာ�ရေးပြပ်ာငုံ်�ရေးစမွမုွျာ�က်�ု ပြ�စ်ပ်ာွ�ရေးစသုံးည််။ 

  3. ပြမွန််မွာနို�ုငုံ်ငုံံတငွုံ် ရေးန်ာက််လာမွည််် ရေးရာ�ရေးက်ာက််ပ်ွ့တွငုံ် ဒီမီွ�ုက်ရေးရစ ီလ�ုလာ�ရေးသုံးာ ပ်ါတမီွျာ� ဝငုံ်ရေးရာက််ယ်ဉှ််ပြီးပ်�ုငုံ် 

 ပြ�ငုံ်�က်ု� တာ�ဆီးီ��ယွ််ရှုရေးသုံးာ ဆီးံ��ပြ�တ်�ျက််မွျာ�က်ု� စစ်အ�ပ််စ�က် စတငုံ်�ျမွတှ်လာ�ပြ�ငုံ်�အရေးပ်် စု��ရမုွ်မွမုွျာ�   

 က်ျယ််ပြပ်န်�်ရေးန်သုံးည််။ စစ်အ�ပ််စ�သုံးည်် မွ့ဆီးနိုဒန်ယ်် အမွျာ�အပြပ်ာ�က်ု� ရေးပြပ်ာငုံ်�လ့ရန််/က်ု�ငုံ်တယွ််ထနု််��ျ�ပ််  

 ရန်် ကြီးက်�ု�စာ�လျက််ရှသုုံးည််။ 

  4. ရေးမွာ်ရေးတာ်ဆီး�ုငုံ်က်ယ််မွျာ�၊ လက််က်ု�ငုံ် က်ရုယု်ာမွျာ� နိုှငုံ်် ရေးငုံရွေးကြားက်�တု��က်�ု အဓကု် လမွ်�မွကြီးက်�ီမွျာ�တရေးလျာက််   

 တမွငုံ်သုံးက််သုံးက်် ဂျတု်မွျာ��ငွုံ််လစှ်ပြီးပ်�ီ အရပ််သုံးာ�မွျာ� ထံမွ ှသုံးမုွ်�ယ်ပ့ြ�ငုံ်�၊ ရေးငုံညွ်ှစ်ပြ�ငုံ်�တု��က်�ု ပ်ံ�မွနှ််ပြပ်�လ�ပ််  

 ရေးန်သုံးည််။ အရပ််သုံးာ�မွျာ�မွာှ သုံးတ့�ု�၏ က်�ုယ််ပ်�ုငုံ် ပ်စစည််�မွျာ� ပြပ်န််လည််ရရှုရန််အတကွ်် အလနွ််အက်ွံ လာဒီ်ရေးငုံ ွ 

 ရေးပ်�ရေးန်ကြားက်ရသုံးည််။ သုံးု��ရာတငွုံ် အ�ျ�ု�သုံးာ ပြမွငုံ််မွာ�လရှေးသုံးာ က်�န််က်ျစာ�ရတု်က်�ု တတ်နို�ုငုံ်ကြားက်သုံးည််။ 

  5. ပြမွန််မွာနို�ုငုံ်ငုံံတငွုံ် နိုှငုံ်် ပ်စ်မွတှ် ဧရယု်ာမွျာ� တရေးလျာက်် နိုှုပ််စက််ည်ှငုံ်�ပ်မွ်�မွမုွာှ က်ျယ််က်ျယ််ပြပ်န်�်ပြပ်န်�် ပြ�စ်ပ်ာွ�  

 ရေးန်ပြီးပ်�ီ အ�ျက််အလက််ရယ်ရ့န််အတကွ်် အပြပ်စ်မွ့ ်အရပ််သုံးာ�မွျာ�မွာှ ကြားက်မွ်�ကြားက်�တ် ရေးကြားက်ာက််မွက််�ယွ််  

 ရေးက်ာငုံ်�ရေးသုံးာ အပြပ်�အမွမ့ွျာ�က်�ု �ံစာ�ရေးန်ကြားက်ရသုံးည််။ 

  6. က်�လသုံးမွဂျု အ�ွ့�အစည််�မွျာ�နိုှငုံ်် အာဆီးီယ်ံ အပ်ါအဝငုံ် နို�ုငုံ်ငုံံတက်ာ အသုံးု�ငုံ်�အဝ�ုငုံ်�သုံးည်် ပြမွန််မွာနိုု�ငုံ်ငုံံ ရေးပြမွပြပ်ငုံ် 

 တငွုံ် ပြ�စ်ပ်ာွ�ရေးန်ရေးသုံးာ အရေးပြ�အရေးန်မွျာ�အရေးပ်် စစ်အ�ပ််စ�အတွက်် အရေးရ�ရေးပ်် အာရှို့ံ�စ�ုက််မွနုိုငှုံ်် ရေးန်ာက််ဆီးက််တွ့ 

 မွျာ�အတကွ်် ရေးတာငုံ်�ဆီးု�ရန်် လ�ုအပ််�ျက််မွျာ�က်�ု ပြမွန််ပြမွန််ဆီးန်် တ�န်�်ပြပ်န််နိုု�ငုံ်စမွွ်�မွရှပု့် ပြ�စ်ရေးန်သုံးည််။ 

  7. စစ်တပ််၏ က်ျ��လနွ််မွုမွျာ�အရေးပ်် အပြပ်စ်ရေးပ်�အရေးရ�ယ်မ့ွမုွ ှက်ငုံ်�လတွ်ပြ�ငုံ်�သုံးည်် တပ််မွရေးတာ်က်ု� က်�ုယ််စာ�  

 ပြပ်�ရေးသုံးာ အ�ွ့�အစည််�မွျာ�တငွုံ် န်က််န်က််ရှို့ုငုုံ်�ရှို့ုငုုံ်� အပြမွစ်တယွ််ရေးန်ပြီးပ်�ီ ယ်ငုံ်�သုံးည်် စစ်အ�ပ််စ�အာ� လ�့အ�ငွုံ််အရေးရ�  

 �ျ�ု�ရေး�ာက််မွမုွျာ�က်�ု ဆီးက််လက်် က်ျ��လနွ််ရေးန်ရေးစသုံးည််။

  8. က်ရေးလ�မွျာ�သုံးည်် စစ်အ�ပ််စ�၏ ပ်စ်မွတှ်ထာ�ပြ�ငုံ်�က်ု� �ံရေးန်ကြားက်ရပြီးပ်�ီ ရေးဆီး�က်�သုံးမွ၊ု အစာ�အစာ၊ ပ်ည်ာရေးရ� နိုငှုံ််  

 ရေးဘာ�က်ငုံ်�လံ�ခြုံ�ံ�စာွ ရေးန်ထ�ုငုံ်�ငွုံ်် အပ်ါအဝငုံ် သုံးတ့�ု�၏ အရေးပြ��ံ လ�ုအပ််�ျက််မွျာ� ဆီးံ��ရှို့ံု��ရေးန်သုံးည််။ 

  9. ဝရမွ်�မွ့ ်စ�ီန်ငုံ်�ဝငုံ်ရေးရာက််ပြ�ငုံ်�နိုငှုံ်် အရပ််သုံးာ� ဧရယု်ာမွျာ�က်�ု ပ်စ်မွတှ်သုံးတ်သုံးတ်မွှတ်မွှတ် မွထာ�ပ့် ရမွ်�သုံးန််�  

 ပ်စ်�တ်ပြ�ငုံ်�တု��ရေးကြားက်ာငုံ်် စစ်အ�ပ််စ�၏ ဥပ်ရေးဒီမွ့ ်�မွ်�ဆီး�ီပြ�ငုံ်�မွျာ� နိုငှုံ်် ဥပ်ရေးဒီမွ့ ်ထနု််�သုံးမုွ်�ပြ�ငုံ်�မွျာ� ဆီးက််လက်် 

 ပြ�စ်ပ်ာွ�ရေးန်သုံးည််။
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အကြံက်ံ�ပြပ်��ျက််မွျာ�

မွနွ််ပြပ်ည််န်ယ်် လ�့အ�ငွုံ််အရေးရ� ရေး�ာငုံ်ရေးဒီ�ရငှုံ်�က် ရေးအာက််ပ်ါတု��က်�ု �ျက််�ျငုံ်� ရေးတာငုံ်�ဆီးု�လ�ုက််သုံးည််။

1. က်�လ��ဂိဂ လံ�ခြံ�ံ�ရှေ့�� ရှေ့က်ာင််စ်း�ည်် မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ ရှေ့မြ�မြပိုင််�့ ုအရှေ့မြ�အရှေ့န်က်ု� �ျက််�ျင််� နို�ုင််င်ံ�က်ာ  

 �ာဇဝ�်�ံ�ရိုံ����ု� လွ့ရှေ့မြပိုာင််���ည််။ 

2. လ�့�် စ်စ််အ�ပို်စ်�၏ လက််�ငွ််���ု� လက််န်က််�ျာ� စ်း�ဆီးင််��ကု်�ု �ာ�ဆီးး��န်် အရှေ့��ရှေ့ပို် က်�ာာ�ဝ�့်�  

 လက််နိုက့််ပို�ု်ဆီး�ု��ကု်�ု �ျ��့်�န််အ�ွက်် က်�ာာ�ဝ�့်� �က််ဆီး�ုင််��့ျာ�က် အ��ုင််အ�ာ ပို�့ရှေ့ပိုးင််�  

 ရှေ့ဆီးာင််�ကွ်် �ာွ��န််။ 

3. မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ�ငွ်် အထိ�့�မြဖျင်�် အမြပိုစ််�့� အ�ပို်�ာ��ျာ�အ�က်ာ��ငွ်် ��ုာထိင််�ာ့�စ်ာွ လ�့အ�က််   

 ရှေ့�ဆီးံ����ုျာ�က်�ု မြဖျစ််ရှေ့စ်ရှေ့�ာ ရှေ့လရှေ့�က်ာင််��ု�က််��ုက််��ုျာ�က်�ု ထိရုှေ့�ာက််စ်ာွ အဆီးံ����်�ာွ�ရှေ့စ်�န််  

 ရှေ့လယ်ာဉ််ဆီးး အရှေ့��ယ် ့ပို�ု်ဆီး�ု��ု မြပို�လ�ပို်�န််။ 

4. စ်စ််အ�ပို်စ်� အ�ာ�့ု�ျာ�နို့င်�် ��့�ု�၏ ��ုာ�စ်��ျာ�၏ �ဏ္ဍာာရှေ့�� ပိုု�င််ဆီး�ုင််��ုျာ�၊ ပိုစ်စည််�ဥစ်စာ�ျာ�က်ု�   

 �ာ�မြ�စ််ပြီးပိုး� �ျစ်ာ�ရှေ့�ာ စ်း�ပိုာွ�ရှေ့�� လ�ပို်င်န််��ျာ�က်�ု နို�ုင််င်ံမြ�ာ� �ု�င််�မြပိုည််�ျာ�နိုင့်�် လ�ပို်ရှေ့ဆီးာင််မြ�င််� �မြပို� 

 နို�ုင််ရှေ့စ်�န်် ��့�ု�အရှေ့ပို် ပိုစ််��့်ထိာ� အရှေ့��ယ် ့ပို�ု်ဆီး�ု��ု မြပို�လ�ပို်�န််။ 

5. ��ုက််��ုက််� ုရှေ့��အနိုတ�ာယ်် ကြုံက်ံ�ရှေ့��ွနို�ုင််�ည်�် အ�ပို်�ာ��ျာ�အာ� အာ��ံ�ျက််ရှေ့ပို�နိုု�င််�ည်�်   

 က်ာက်ယွ််ရှေ့�� ယ်နိုတယ်ာ��ျာ�က်ု� အာ�မြဖျည်�်မြ�င််� အ�စ််�ဖျန်် �ည််ရှေ့ဆီးာက််မြ�င််�အာ�မြဖျင်�် ��့�ု�အရှေ့န်မြဖျင်�်  

 ��ာ��ှ��ကု်�ု ��့ုနို�ုင််ရှေ့စ်ပြီးပိုး� �ာဝန််�ံ�ု လ�်�ရှေ့�က်ာင််��ျာ�က်ု� ��့ရုှေ့စ်နို�ုင််ရှေ့�ာ အရှေ့န်အထိာ�က်ု� ရှေ့�ာက်် 

 ရှေ့စ်�န််။ 

6. ရှေ့မြ�မြပိုင််�ငွ်် ၎င််��ု��၏ လထ့ိ� အ��ုင််�အဝ�ုင််��ျာ�၏ လု�အပို်�ျက််�ျာ�က်ု� ��န်�်မြပိုန််လျက်် �့ု�ည်�် ရှေ့ဒ��ံ  

 အဖျွ့�အစ်ည််��ျာ�အ�ကွ်် �ံပိုံ�ရှေ့င် ွပိုံ�ပို�ု���ုျာ�က်�ု အ�စ််ထိပို်ရှေ့ဆီးာင််�န််နိုင့်�် ဆီးက််လက်် ပိုံ�ပို�ု��ာွ��န််။  

 န်ယ််စ်ပို်မြဖျ�်ရှေ့က်ျာ်ရှေ့�ာ လ�်�ရှေ့�က်ာင််��ျာ�က်ု� ��့ုရှေ့စ်ပြီးပိုး� လ�့ာ��ျင််�စ်ာန်�� ုအရှေ့ထိာက််အပိုံ��ျာ�  

 အာ�လံ��က်�ု ရှေ့ဒ��ံ လပုို်�ာ့���့ျာ�၏ လက််�ငွ််�ာ �့ုရှေ့စ်�န််။ 

7. မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံအ�ွင််� န်ုင််င်ံမြ�ာ� �င််�နို့း�မြ�ှ�ပို်နို့ံ��့ျာ��ည်် ��့�ု�၏ လ�ပို်င်န််��ျာ�က်ု� �ျက််�ျင််� �ပို်�န်�် 

 ပြီးပိုး� နို�ုင််င်ံအ�ငွ််� ဖျွံ�ပြီးဖျ�ု�ရှေ့�� စ်း�ံက်နု််��ျာ��ငွ်် ��့�ု�၏ ပိုးဝင််��ုျာ�က်�ု ရို��်��ု်��န််။ ယ်င််��ု���ွင််   

 ရှေ့လဆီးပုို်�ျာ�၊ �ရှေ့�ာာဆီးပုို်�ျာ�နိုင့်�် �လုပို်ရှေ့မြ� လ�ပို်င်န််��ျာ�ပိုးဝင််ပြီးပိုး� ၎င််���ု��ျည််��ာဟာ� �ဆီး�ုလ�ုရှေ့ပို။ 

8. စ်စ််ရှေ့က်ာင််စ်း၏ နို့ုပို်စ်က််ည်ှင််�ပို�်��အုာ� အ�ံ��မြပို��ကု်�ု ရို��်��က််နိုင့်�် �ျက််�ျင််� �ပို်�န်�်�န််နိုင့်�်   

 မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ�ငွ်် ရှေ့�ဆီးံ���ည််အထိ ုနို့ုပို်စ်က််ည်ှင််�ပို�်��ံ�ရှေ့�ာ အ�ပို်�ာ��ျာ� ဥပိုရှေ့ဒ�့� ရှေ့�ဆီးံ���ကု်�ု 

 �ာ�က် စ်�ု်ဒဏာ်�ာ �ံစ်ာ��ရှေ့စ်ပြီးပိုး� �လာဒ်အာ�မြဖျင်�် ရှေ့��ည့််�ငွ်် ဒဏာ်�ာ�ျာ� ��့ရုှေ့�ာ ��့ျာ�၏  

 မြဖျစ််�ပို်�ျာ�က်ု� �က််ရှေ့�မြပို��န််အ�ကွ်် စ်ံ�စ်�်�စ်စ််ရှေ့ဆီး���ုျာ� လ�ပို်ရှေ့ဆီးာင််�န််လည််� ��ု�ု�ု� ရှေ့�ာင််� 

 ဆီး�ု�ည််။16
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လစဉ််ခြုံ�ံ�ငုံံ�သုံး�ံ�သုံးပ််�ျက််
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