
 
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ြဋိြက္ခဒေသများတွင် လိင်ြုိင်းဆိုင်ရာအကကမ်းဖက်မှုြဒြျာက်ဒရးဒေ့ 

ဇွန်လ၊ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် 

ယေန့သည် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခေဒသမျာဵတွင် လိင်ပုိင်ဵဆိုင်ရာ အကကမ်ဵဖက်မှု ပေပျာက်ေရဵေန့ 

ပဖစ်ပါသည်။ လိင်ပုိင်ဵဆိုင်ရာ အကကမ်ဵဖက်မှု ဟူေသာေဝါဟာရသည် ပဋိပက္ခေဒသမျာဵတွင်ရှိေသာ အမျ ို ဵသမီဵ 

မျာဵ၊ အမျ ို ဵသာဵမျာဵ၊ မိန်ဵကေလဵငယ်မျာဵနှင်ဴ ေယာကျ်ာဵေလဵ မျာဵအေပါ် လိင်ပုိင်ဵဆိုင်ရာ အဓမ္မ ပပုကျင်ဴပခင်ဵ၊ 

လိင်ကျွန်ပပုပခင်ဵ၊ ပပည်ဴတန်ဆာအပဖစ် အတင်ဵအဓမ္မ သွပ်သွင်ဵပခင်ဵ၊ အတင်ဵ အဓမ္မ ကုိယ်ဝန် ေဆာင်ခိုင်ဵေစပခင်ဵ၊ 

အတင်ဵအဓမ္မ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခိုင်ဵပခင်ဵ၊ မျ ို ဵဆက်ပပန့်ပွာဵပခင်ဵမရိှေအာင် အတင်ဵ အဓမ္မ လုပ်ေဆာင်ပခင်ဵ၊ အတင်ဵ 

အဓမ္မ ထိမ်ဵပမာဵလက်ထပ်ခိုင်ဵပခင်ဵနှငဴ် မည်သညဴ်လိင်အကကမ်ဵဖက်မှုမျ ို ဵကုိမဆို ကျူဵလွန်ပခင်ဵကို ရည်ညွှန်ဵပါ 

သည်။ ထို့နည်ဵအတူ ဤေဝါဟာရသည် ပဋိပက္ခကာလ အထူဵသပဖငဴ် စစ်ပဖစ်ပွာဵသညဴ် ကာလ အတွင်ဵ တစ်ဦဵတစ် 

ေယာက်အာဵ လိင်ပုိင်ဵဆိုင်ရာအကကမ်ဵဖက်ပခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် လိင်အပမတ်ထုတ်လိုသညဴ် ရည်ရွယ်ချက်ပဖငဴ် ေရာင်ဵချ 

ပခင်ဵ၊ လူကုန်ကူဵပခင်ဵစသညဴ် အဓိပ္ပါယ်ကို သက်ေရာက်ေစပါသည်။  

လက်နက်ကိငု်ပဋိပက္ခပဖစ်ပွာဵသည်ဴ ကာလအတွင်ဵ လိင်ပိုင်ဵဆုိင်ရာအကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵကုိ လက်နက်တစ်ခုသဖွယ် 

ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ မကကာခဏအသဳုဵချလျက်ရှိသည်။ ဤသည်မှာ ပမန်မာနုိင်ငဳအတွက် အလွန်မှန်ကန်သညဴ်အချက် 

ပဖစ်ပါသည်။ တပ်မေတာ်နှငဴ် ကရင်အမျ ို ဵသာဵ အစည်ဵအရဳုဵ (KNU) အကကာဵ  ဆယ်စုနှစ်မျာဵစွာ ကကာရှည်ေသာ 

လက်နက်ကိငု်ပဋိပက္ခတွင် တပ်မေတာ်သည် မိမိတ့ုိ၏ စစ်သာဵမျာဵအာဵ ပပစ်ဒဏ်ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်ပဖငဴ် အရပ်သာဵ 

ပပည်သူမျာဵအေပါ် လိင်ပုိင်ဵဆိုင်ရာ အကကမ်ဵဖက်မှု ကျူဵလွန်ခွင်ဴပပုထာဵပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂ အေထွေထွညီလာခဳ 

ေပပာကကာဵချက်အရ “ ပပည်သူလူထုမျာဵသည် လက်နက်ကိငု်ပဋိပက္ခဒဏ်အာဵ ဆိုဵရွာဵစွာခဳစာဵခဲဴရပပီဵ အကကမ်ဵဖက် 

သမာဵနှင်ဴ အစွန်ဵေရာက် အုပ်စုမျာဵမှ ကျူဵလွန်ေသာ လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာအကကမ်ဵဖက်မှုပပုပခင်ဵတွင် အထူဵသပဖင်ဴ 

အမျ ို ဵသမီဵနှငဴ် မိန်ဵကေလဵငယ်မျာဵက ပစ်မှတ်ထာဵပခင်ဵ ခဳကကရပါသည်။”1 

တပ်မေတာ်မှ တုိင်ဵရင်ဵသာဵ လူနည်ဵစုအေပါ် နည်ဵဗျူဟာကျကျ လိင်ပိုင်ဵဆုိင်ရာ အကကမ်ဵဖက်မှုအာဵ လက်နက် 

သဖွယ်  အသဳုဵပပုပခင်ဵသည် အထက်ပါ ေဖာ်ပပထာဵေသာ အကကမ်ဵဖက်သမာဵနှင်ဴ အစွန်ဵေရာက် အုပ်စုတ့ုိ၏ လုပ် 

ရပ်နှငဴ် တစ်ထပ်တည်ဵ ကိုကည်ီမှုရှိေနပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် နှင်ဴ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်ဵတွင် ကရင်လူ့အခွငဴ်အေရဵ 

                                                             
1 UN General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly on 19 June 2015, A/RES/69/293 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A%2FRES%2F69%2F293&fbclid=IwAR09BbxBLBqDaLs8ogE-aluYFDVL3DCuJfnO80QYkHjhi7rXVlSFN1Fb7Po


အဖဲွ့မှလိင်အကကမ်ဵဖက်မှု ၂၇ မှုကိ ု ေဖာ်ပပထာဵေသာအစီရင်ခဳစာ ၅၂ ေစာင်ကိလုက်ခဳရရှိခဲဴပါသည်။2 လိင်ပိုင်ဵ 

ဆိုင်ရာအကကမ်ဵဖက်မှုသည် ပဋိပက္ခကာလအတွင်ဵ ဆိုဵရွာဵစွာနှငဴ် ကျယ်ပပန့်စွာ ပဖစ်ပွာဵခဲဴသလို ကရင်လ့ူအခွင်ဴ 

အေရဵအဖဲွ့မှ လက်ရှိပဖစ်ပွာဵေနေသာ လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာအကကမ်ဵဖက်မှုနှငဴ် ပတ်သက်ေသာ အစီရင်ခဳစာမျာဵအာဵ 

၂၀၁၉ ခုနှစ် အချနိ်ထိ ဆကလ်က်ရရှိေနဆဲ ပဖစ်ပါသည်။3  

လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာအကကမ်ဵဖက်မှု ပပုပခင်ဵအေပါ် တပ်မေတာ်မှ ကျငဴ်သဳုဵေနေသာ ပပစ်ဒဏ်ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်ေပဵပခင်ဵ 

သည် အဆိုပါ အကကမ်ဵဖက်မှုအာဵ ကျယ်ပပန့်စွာ ပဖစ်ပွာဵေစရန် ခွငဴ်ပပုေပဵပခင်ဵပင် ပဖစ်သည်။ ပဋိပက္ခကာလ 

အတွင်ဵ လိင်ပိုင်ဵဆုိင်ရာ အကကမ်ဵဖက်မှု ခဳရသူမျာဵသည် ယေန့အချနိ်ထိ တရာဵမျှတမှု မရရှိခဲဴသလို ပဖစ်စဉ်အမျာဵ 

အပပာဵတွင် ထိခိုကန်စ်နာသူမျာဵသည် ၎င်ဵတ့ုိကကုဳေတွ့ရေသာ လိင်ပုိင်ဵဆိုင်ရာအကကမ်ဵဖက်မှု ပဖစ်ရပ်မျာဵအာဵ 

ထုတ်ေဖာ်ေပပာဆုိရန် အခွငဴ်မသာခဲဴေပ။ လက်ရှိအချန်ိတွင် တပ်မေတာ်မှကျူဵလွန်ေသာ လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာအကကမ်ဵ 

ဖက်မှု ေလျှာဴကျလာခဲဴေသာ်လည်ဵ တုိင်ဵရင်ဵသာဵလက်နက်ကိငု်တပ်ဖွဲ့မျာဵနှင်ဴ တပ်မေတာ်အကကာဵ ဆက်လက် 

ပဖစ်ပွာဵလျက်ရှိေသာတုိကပ်ွဲမျာဵေကကာင်ဴ စုိဵရိမ်စရာမျာဵရိှေနဆဲ ပဖစ်ပါသည်။ ပဋိပက္ခကာလအတွင်ဵ လိင်ပုိင်ဵဆိုင် 

ရာအကကမ်ဵဖက်မှုတွင် အဓိကစုိဵရိမ်စရာအချက်မှာ ကျူဵလွန်သူမျာဵမှ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခဳမှုမျာဵမရိှ ေသာ 

ေကကာငဴ် အနာဂါတ်တွင ် ေနာက်ထပ်ချ ို ဵေဖာက်မှုမျာဵ ထပ်မဳကျူဵလွန်ရန် အာဵေပဵအာဵေပမာက် ပပုရာေရာက် 

ပါသည်။   

လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ အကကမ်ဵဖက်မှုပပုပခင်ဵ ခဳရသညဴ် ထိခိုကန်စ်နာသူမျာဵသည် လူမှုအသုိင်ဵအဝုိင်ဵအတွင်ဵ ပပန်လည် 

ဝင်ဆန့်နိုင်ရန်နှင်ဴ ခွဲပခာဵဆက်ဆဳခဳရမှု မရှိေစရန်အတွက် ၎င်ဵတ့ုိကကုဳေတွ့ရေသာ ထိခိုကန်ာကျင်မှုမျာဵ ထုတ်ေဖာ် 

ေပပာဆိုရန် အခွငဴ်အေရဵ ေပဵရမည် ပဖစ်သည်။ ထို့အပပင် ၎င်ဵတ့ုိအတွက် ပပန်လည်ကုစာဵပခင်ဵ၊ ရုပ်ပိုင်ဵဆုိင်ရာနှငဴ် 

စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ ေထာက်ပဴဳမှု ေပဵရမည်ပဖစ်ပါသည်။ ကရင်လ့ူအခွငဴ်အေရဵအဖွဲ့မှ တုိင်ဵရင်ဵသာဵ အဖွဲ့အစည်ဵ 

မျာဵအာဵ အဆုိပါထိခိုကန်စ်နာသူအာဵ အထက်ပါေဖာ်ပပေသာအေထာက်အပဴဳမျာဵပဖင်ဴ ဝုိင်ဵဝန်ဵကူညီေပဵရန် တုိက် 

တွန်ဵအပ်ပါသည်။ ပမန်မာနုိင်ငဳတစ်ဝန်ဵလဳုဵရှိ အတိတ်မှ ပဖစ်ပွာဵခဴဲေသာ လိင်ပိုင်ဵဆိုင်ရာအကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵ အေပါ် 

ကျူဵလွန်သူမျာဵမှ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခဳမှုပပုရန်အတွက် ပမန်မာနုိင်ငဳေတာ်အစုိဵရနှငဴ် တပ်မေတာ်တ့ုိသည် 

မည်သညဴ် အေကကာင်ဵပပချက် တစ်စုဳတစ်ရာေပဵပခင်ဵမရိှဘဲ စဳုစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုမျာဵ ပပုလုပ်ေပဵရမည် ပဖစ်ပါသည်။ 

တပ်မေတာ်နှင်ဴ ပမန်မာနုိင်ငဳေတာ် အစုိဵရတ့ုိမှ တုိင်ဵရင်ဵသာဵလူနည်ဵစုအေပါ် အတိတ်မှ ကျူဵလွန်ခဲဴေသာ လိင်ပိုင်ဵ 

ဆိုင်ရာအကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵ ပပန်လည်ေပဖရှင်ဵေပဵမှုနှင်ဴ စဳုစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုပပုရန် ပျက်ကွက်ပခင်ဵသည် အနာဂါတ်တွင် 

အဆိုပါ အကကမ်ဵဖက်မှုမျာဵ ပပစ်ဒဏ်ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်ပဖင်ဴ ဆက်လက်ပဖစ်ပွာဵေအာင် ခွင်ဴပပုေပဵပခင်ဵပင်ပဖစ်သည်။ 
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