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အစိ$းရတပ်များ-.င့ ်အစိ$းရမဟ$တေ်သာ လကန်ကက်ိ$ငအ်ဖဲွ:က ကျ;းလန်ွ-ိ$ငဖွ်ယ=်.ိသည့ ် 

အြပညြ်ပညဆ်ိ$ငရ်ာ ရာဇဝတမ်Cေြမာကေ်သာ မညသ်ည့မ်တရားသတြ်ဖတမ်CမျိDးကိ$မဆိ$  

ကန ့်ကကွေ်Eကာငး် ထ$တြ်ပန်ချက ်

(၁) ၂၀၂၁ ခ%&'စ၊် ေမလ ၃၀ ရကေ်နတ့ငွ ် ကရငအ်မျိ9းသားအစညး်အ>ံ%း (KNU) ၏ကပ်ွကမဲCေအာကတ်ငွ ်

လCပ်D'ားေနေသာ ကရငအ်မျိ9းသားကာကယွေ်ရးအဖဲွG (Karen National Defense Organizations – KNDO) က 

အြပစမဲ်ြ့ပညသ်I ၂၅ ဦးကိ% သတြ်ဖတခ်ဲသ့ညဟ်% သတငး်များထကွေ်ပN ခဲO့ပီး အများြပညသ်Iတရပ်လံ%းအား ထတိ ်

လန ့ ်သာွးေစခဲသ့ည။် KNDO ေခါင္းေဆာင္ သည္ ေစာနႏၵားျမျဖစ္သည္။ ၄င္း၏ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားက 

စစေ်ကာငစ်၏ီ အဆိ%ပါစပ်ွစွခဲျကက်ိ% ကြငငး်ဆိ%ထားသည။် သိ%ရ့ာတငွ ်KNDO က အဆိ%ပါ ၂၅ ဦးမ'ာ စစေ်ကာငစ် ီ

ဘကက် ေစလUတသ်ည့ ် ေထာကလ်'မ်းေရးများြဖစေ်Vကာငး် သသံယD'ိသြဖင့ ် ဖမ်းဆးီထနိး်သမ်ိးထားခဲ ့ ေVကာငး် 

ဝနခ်ခံဲသ့ည။်1 ထိ%ေ့Vကာင့ ် ၎ငး်တိ%၏့ ြပ9လ%ပ်မCတငွ ် prima facie ေခN ြပစမ်Cကိ% က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္းအေျခခံ 

အေၾကာင္း အေထာက္ထားမ်ား ေတြ ့ေနရသည္။ စစရ်ာဇဝတမ်Cကျ[းလွန ်နုိင္ဘြယ္အေနအထားမ်ား ေပN ေပါက ်

ေနသည့အ်ြပင ် ြမနမ်ာ&ိ%ငင်ကံ အဖဲွGဝငအ်ြဖစ ် လကမ်'တေ်ရးထိ%းထားသည့ ် စစဥ်ပေဒေခN ဂျီနဗီာကနွဗ်ငး်D'ငး် 

ကိ%အတအိလငး် ချိ9းေဖာကရ်ာေရာက္ေနသည္။  

(၂) ဤြပစမ်Caကးီ&'င့ ် စပ်လျဥ်း၍ KNU ဒ%ဥကc ဌ ပဒိ%ေစာကယွထ်Iးဝငး်က BBC၏ ေမးခနွး်ကိ% တကိျစာွ 

ေြဖဆိ%&ိ%င ် ခဲြ့ခငး်မD'ိေပ။2 စငစ်စအ်ားြဖင့ ် ြမနမ်ာစစတ်ပ်&'င့အ်လားတI KNU တငွလ်ညး် ဂျီနဗီာကနွဗ်ငး်D'ငး် 

&'င့အ်ည ီ ေရးဆွြဲပဌာနး်ထားသည့ ် စစရ်ာဇဝတမ်C&'င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ် ဥပေဒတခ%တေလမe မD'ိပါ။ အကယ၍် 

ပဒိ%ေစာကယွထ်Iးဝငး်က ထိ%ကဲသ့ိ% ့ ဥပေဒ&'င့မ်ညေီသာ ြပ9လ%ပ်မC&'င်ပ့တသ်က၍် သကေ်သအေထာကအ်ထားများ 

ကိ% ေဖျာကဖ်ျကလ်eငေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ ြပစမ်Cကျ[းလွနသ်Iများကိ% အေရးယIအြပစေ်ပးရန ် ပျကက်ကွလ်ျင ်

 
1 RFA Burmese, “ကနေဲလးရွာ ၂၅ ဦး သတ်ြဖတ်မ4 KNDO 56ငး်လငး်ချက်ထ;တ်” 

https://www.facebook.com/rfaburmese/posts/10161171603763128   
2 BBC Burmese, “ေဝါေလက သတ်ြဖတ်ခံရမ4ေတွကိ; KNU ဘယ်လိ; စံ;စမ်းစစေ်ဆးမလဲ” 

https://www.facebook.com/watch/?v=346978610108680  
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ေသာ်လညး်ေကာငး် (အထကအ်ရာD'ိအြဖစ ် အမိန ့ေ်ပးပိ%ငခ်ငွ့D်'ိေသာေVကာင့ ် တာဝနခ်မံCဟIသည့ ် &ိ%ငင်တံကာ 

ဥပေဒသအရ) ၎ငး်တငွ ်ထပ်ိဆံ%းက တာဝနD်'ိေပသည။် ေစာနႏၵားျမတြင္လညး် ထိ%နညး်တI တာဝနD်'ိသည။် KNDO 

ေခါငး်ေဆာငတ်ဦးအေနြဖင့ ် ထိ%ကဲသ့ိ%ေ့သာ ြပစမ်Caကးီကိ% ကျ[းလွနရ်န ် ၎ငး်၏လကေ်အာကင်ယသ်ားများကိ% 

အမိန ့ေ်ပးခဲြ့ခငး်D'ိမD'ိ အတအိလငး်ထ%တေ်ဖာ် သင့သ်ည။် ထိ%သိ%မ့ဟ%တဘ် ဲ မိမိအြပစက်ငး်စငေ်Vကာငး် 

သကေ်သြပလိ%ပါက လွတလ်ပ်သည့ ် အချကအ်လကD်'ာေဖွေရး ယ&fရား (Independent Investigative 

Mechanism for Myanmar – IIMM) ကိ% KNDO အေနြဖင့ ် ဖိတေ်ခNသင့သ်ည။် IIMM ကိ% က%လသမဂg 

လIအ့ခငွ့အ်ေရးေကာငစ်ကီ ြမနမ်ာ&ိ%ငင်တံငွ ် ြဖစပ်ာွးခဲသ့ည့ ် &ိ%ငင်တံကာအဆင့D်'ိ ြပစမ်Caကးီများ၊ 

&ိ%ငင်တံကာဥပေဒချိ9းေဖာကမ်Cများ&'င့စ်ပ်လျဥ်းOပီး သကေ်သအေထာက ် အထားများကိ% D'ာေဖွ၊ စ%ေဆာငး်၊ 

ထနိး်သမ်ိးရန&်'င့ ်ေလလ့ာဆနး်စစမ်Cများ ြပ9လ%ပ်သာွးရန ်၂၀၁၈ ခ%&'စ၊် စကတ်ငဘ်ာလတငွ ်ဖဲွGစညး်ေပၚေပါက္လာခဲ့ 

ျခင္းျဖစ္သည္။ 

(၃) စစေ်ကာငစ် ီ (တပ်မေတာ်) က အစိ%းရမဟ%တသ်ည့ ် လကန်ကက်ိ%ငအ်ဖဲွG (Non-State Armed Group) 

ြဖစသ်ည့ ် KNU အား စစရ်ာဇဝတမ်Cများ ကျ[းလွနသ်ည့ ် အဖဲွGအစညး်တခ%အြဖစ ် စပ်ွစွေဲနေသာ်လညး် ယခငက် 

အစိ%းရ၏အေရးပါသည့ ် အစတိအ်ပိ%ငး်တခ%ြဖစခ်ဲသ့ည့ ် တပ်မေတာ်ကိ%ယတ်ိ%ငက် လွနခ်ဲသ့ည့ဆ်ယစ်%&'စမ်ျား 

အတငွး် ဂျီနဗီာကနွဗ်ငး်D'ငး်ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေတာကေ်လeာကခ််ိဳးေဖာက္လာခဲ့သည္။ ကချင၊် ကရငန်၊ီ 

ရခိ%င&်'င့ ်ကရငြ်ပညန်ယမ်ျားတငွသ်ာမက ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းမုံးကုိးေဒသတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ (တပ္မေတာ္) က 

အလနွဆ်ိ%းဝါးြပငး်ထနသ်ည့ ်စစရ်ာဇဝတမ်C (၂) ခ%ကိ% ၂၀၁၆ ခ%&'စတ်ငွ ်တaကမ်ိ၊3 ၂၀၀၀ ခ%&'စ ်ေအာကတ်ိ%ဘာ ၂၄ 

ရကေ်နတ့ငွ ်တaကမ်ိ အသးီသးီကျ[းလွနခ်ဲသ့ည။်  

(၄) ထိ%အချိနက် ြမနမ်ာ&ိ%ငင်လံIမျိ9းစ% ဒမိီ%ကေရစ ီမဟာမိတတ်ပ်ေပါငး်စ% (MNDA/MNDAA) (ေခN) ကိ%းကန ့ ်

အဖဲွGေခါငး်ေဆာင ် မ%နဆ်ာလ အားဆန ့က်ျငက်ာ လီနငမ်င ် ဦးေဆာင္၍ အဖဲွGအတငွး် အာဏာသမ်ိးရန ် aက9ိးပမ်းခဲ ့

သည။် &'စဘ်က္လုံးက ဗိ%လ်ခငlွ်န ့ ် ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည့္ စစ ်ေထာကလ်'မ်းေရးအဖွဲ့ထံမွ အကူအညီကုိ 

ေတာငး်ခခံဲV့ကသည။် ထိ%ေ့နာက ်တပ်မေတာ်က လီနငမ်င ် နွင့္ အြခားကိ%းကန ့ေ်ခါငး်ေဆာင ်၂၃ ဦးတိ% ့ အပါအဝင ်

ကိ%းကန ့ ်  ၁၅၀ ဦး အား မံ%းကိ%းOမိ9Gအနးီ၊ ေဟမိ%းလံ% ေဒသတြင္ အစ%လိ%ကအ်ြပံ9လိ%က ် သတြ်ဖတက်ာ 

ေြမြမm9ပ်ထားခဲသ့ည။်  

(၅) ၂၀၁၃ ခ%&'စ၊် မတလ် တပ်မေတာ်ေနအ့ခမ်းအနား မိန ့ခ်နွး်တငွ ် ဗိ%လ်ချ9ပ်မnးaကးီမငး်ေအာငလ်Cငိက် 

ဤသိ%ေ့ြပာ Vကားခဲသ့ည။် “မိမိတိ%တ့ပ်မေတာ်ဟာ ဂျီနဗီာကနွဗ်ငး်D'ငး်ကိ%သာမက တညဆ်ဥဲပေဒများ၊ 

စစဥ်ပေဒများ &'င့ ် စစစ်ညး်မျဥ်းစညး်ကမ်းများကိ% မေသြ မတိမ္းလိ%ကန်ာသည့ ် အဖဲွGအစညး်ြဖစပ်ါတယ။် 

 
3 UN Human Rights Council, Report of the Independent International Fact-Finding Mission for Myanmar, 
Sept 18, 2018, Para, 228, 316 to 320, and 321 to 323.  
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23575&LangID=E 
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တပ်မေတာ်အရာD'ိ၊ စစသ်ညမ်ျားအားလံ%းကိ% ဂျီနဗီာကနွဗ်ငး်D'ငး်အား နားလည၊် လိ%ကန်ာရန ်ေလက့ျင့ေ်ပးထားတဲ ့

အတကွ ် မိမိတိ% ့ တပ်မေတာ်အေနနဲ ့ စစရ်ာဇဝတမ်Cများကိ% ကျ[းလွနခ်ဲြ့ခငး်လံ%းဝမD'ိပါ၊ ြပစမ်Cကျ[းလနွသ်ည့ ်

တပ်သားများကိ%လညး် စစဘ်ကဆ်ိ%ငရ်ာ စညး်မျဥ်းစညး်ကမ်းများ&'င့အ်ည ီ ထေိရာကစ်ာွ အေရးယI 

ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်များ ြပ9လ%ပ်ခဲပ့ါတယ”်4 ဟI၍ ေြပာဆိ%ခဲသ့ည။် သိ%ရ့ာတငွ ် ၎ငး်၏ေြပာဆိ%ချက&်'င့ ်

ေြမြပငအ်ေြခအေနတိ%မ့'ာ ေြပာငး်ြပနြ်ဖစေ်နသည။်  

                                                      ေထာက္ခံတင္ျပခ်က္ 

 ဥပေဒစိ%းမိ%းေရးကိ% ြငငး်ပယထ်ားသမeကာလပတလံ်%း ဘယေ်သာအခါမe Oငမ်ိးချမ်းေရး ရ&ိ%ငမ်ည ်

မဟ%တပ်ါ။ ဒမိီ%ကေရစထီနွး်ကားသည့ ် လIအ့ဖဲွGအစညး်တရပ်၏ အေြခခအံ%တြ်မစအ်ြဖစ ် ဥပေဒစိ%းမိ%းေရးကိ% 

မြဖစမ်ေန လိ%ကန်ာေဖာ်ေဆာငရ်နလိ်%ေပသည။် ဥပေဒစိ%းမိ%းေရးရD'ိရနမ်'ာ &ိ%ငင်တံကာအဆင့ ် D'ိေသာ ရာဇဝတမ်C 

များအတကွ ်တာဝနခ်မံCကိ%D'ာေဖွြခငး်၊ ြပစမ်Cကျ[းလွနထ်ားေသာ်လညး် အြပစေ်ပးအေရးယIခရံြခငး်မ' ကငး်လွတ ်

ခငွ့ရ်ေနသည့ ် အေြခအေနများအား အဆံ%းသတေ်စြခငး် တိ% ့ အားေဖာ္ေဆာင္ရန္မွာ အဓိက ျဖစ္သည။် မတရား 

ဖမ်းဆးီခရံြခငး်၊ တရားစီရင္ေရးအရ မဟုတ္ဘဲ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းတုိ ့မွေန၍ လူထုမ်ားအား ဥပေဒြပဌာနး် 

ကာကယွေ်ပး ရမညြ်ဖစသ်ည။် ထိ%ေ့Vကာင့ ် မိမိတိ% ့ ဥပေဒအေထာက ် အကIြပ9ကနွရ်ကအ်ေနြဖင့ ် ြပညတ်ငွး် 

လကန်ကက်ိ%င ် ပဋပိကpများအတငွး် အစိ%းရတပ်ဖဲွGများ&'င့ ် အစိ%းရမဟ%တသ်ည့ ် လကန်ကက်ိ%င ် အဖဲွGများအားလံ%း 

ဂျီနဗီာကနွဗ်ငး် D'ငး် နွင့္ &ိ%ငင်တံကာ လIအ့ခငွ့အ်ေရးဥပေဒများကိ% ေလးစားလိ%ကန်ာVကရနလိ်%ေVကာငး် 

တိ%ကတ်နွး်အVကြံပ9 လိ%ကပ်ါသည။်  

 

ဥပေဒအေထာကအ်က*ြပ,ကန်ွရက ်            ဇွနလ် ၂၄ ရက၊် ၂၀၂၁ ခ%&'စ။် 

အေသးစတိသ်လိိ%ပါက ဆကသ်ယွရ်န ်-  

Mr. Aung Htoo, M.A (Human Rights) R.L., Human Rights Lawyer 
Program on Teaching Human Rights Law, Columbia University, New York, USA. 
Founder of Legal Aid Network (LAN) and Principal of Federal Law Academy 
E.mail: legalaidnetwork@gmail.com 
Website: legalaidnetwork.org 
Tel: (46) 76 1156 215           

 
4 Speech quoted in: Women League of Burma (WLB), Same Impunity and the Same Patterns: Sexual Abuses by the 
Burma Army Will Not Stop Until There Is a Genuine Civilian Government (WLB January 2014) 40. Available at 
https://womenofburma.org/sites/default/files/2018-06/2014_Jan_SameImpunitySamePattern_English-final.pdf 
accessed 22 September 2020. 
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Mr. Adalgiso Montinari: M.A Conflict Studies and Human Rights, University of Utrecht, The 
Netherlands. 
Senior Researcher & Program Facilitator - Legal Aid Network (LAN) 
E.mail: legalaidnetwork@gmail.com 

Mr. Kyaw Kyaw, B.Sc (Geology) 
Strategy & Policy Consultant 
Legal Aid Network (LAN) 
E.mail: kyawkyaw@legalaidnetwork.org                          

Ms. Lu Awng (LL.B, B.A Com Arts) 
Advocacy Coordinator, Legislative Assemblies 
Legal Aid Network (LAN) 
Email: lu.awng@legalaidnetwork.org 

Ms. Ja Nu Pan (LL.B, LL.M, Ph.D)  
Advocacy Coordinator for Legal and Constitutional Campaign 
Legal Aid Network (LAN) 
E.mail: janupan@legalaidnetwork.org 

Mr. Lahpai Naw San (LL.B, D.L)  
Advocacy Coordinator to Ethnic Resistance Organizations 
Legal Aid Network (LAN) 
E.mail: lahpai.nawsan@legalaidnetwork.org  

Ms. Roi San Awng (LL.B, DBL, DML)  
Advocacy Coordinator to National Legal Communities 
Legal Aid Network (LAN) 
E.mail: roisanawng@legalaidnetwork.org 

 


