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အရပ္သားလူထုကို အေျမာက္အမ်ားေသေၾကပ်က္စီးေစသည့္ စစ္ေကာင္စီ၏ ဗံုးၾကဲတိုက္ခုိက ္
က်ဴးလြန္မႈအား နိုင္ငံတကာစစ္ဥပေဒ နွင့္ လူ ့အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ားရႈေထာင့္မွေန၍ 

ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း။  
 
 ၁။ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ားတြင္ပါ သက္ေရာက္မႈရိွေသာ နုိင္ငံတကာ စစ္ဥပေဒအရ ဘက္နွစ္ဘက္ 
စစ္ဆင္တုိက္ခိုက္ေနစဥ္ စစ္ေရးပစ္မွတ္ကုိသာ တုိက္ခုိက္ခြင့္ရိွသည္။ စစ္ေရးပစ္မွတ္အားေအာက္ပါအတုိင္း 
ဖြင့္ဆုိထားသည္။ 
 
ႏုိင္ငံတကာစစ္ဥပေဒ (ေခၚ) ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္း1 
 

ႏုိင္ငံတကာစစ္ဥပေဒ (ေခၚ) ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္ (၁)၊ အပုိဒ္ ၅၂ အပုိဒ္ခြဲ 
(၂) တြင္ အရာဝတၳဳ၊ အေဆာက္အအံုတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး စစ္ေရးပစ္မွတ္ (Military Objective) ဟူသည္မွာ 
၎အရာဝတၳဳ၊ အေဆာက္အအံု၏ သဘာဝအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ တည္ေနရာအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
၎၏ရည္႐ြယ္ခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ အသံုးခ်ပါက စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈကုိ ထိေရာက္စြာ 
အက်ိဳးျပဳႏုိင္ျခင္းရိွရမည္။ ထုိအရာဝတၳဳ၊ အေဆာက္အအံုအား အလံုးစံုေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစိတ္တပုိင္း 
ေသာ္လည္းေကာင္း ဖ်က္ဆီးပစ္ပါက သုိ႔တည္းဟုတ္ သိမ္းပုိက္ပါက သုိ႔တည္းမဟုတ္ ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီး 
လုိက္ပါက အဆုိပါအခ်ိန္အေတာအတြင္း တိက်သည့္စစ္ေရးအသာစီးရမႈ ရိွေနရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
ေလေၾကာင္းတုိက္ပြဲမ်ားဆုိင္ရာ ဟိဂ္စည္းမ်ဥ္း2 

၁၉၂၃ ေလေၾကာင္းတုိက္ပြဲမ်ားဆုိင္ရာ ဟိဂ္စည္းမ်ဥ္း၏ အပုိဒ္ ၂၄ အပုိဒ္ခြဲ (၁) တြင္ေဖာ္ျပထား 
သည္မွာ ေလေၾကာင္းမွ ဗံုးႀကဲတုိက္ခုိက္ရာတြင္ စစ္ေရးပစ္မွတ္ကုိ ဦးတည္တုိက္ခုိက္မွသာလွ်င္ တရားဝင္ 
ျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ပစ္မွတ္တခုကုိ တုိက္ခုိက္ပ်က္စီးေအာင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္အဖြ႕ဲအတြက္ 
တိက်ေသခ်ာသည့္ စစ္ေရးအက်ိဳးအျမတ္ ရိွေနရမည္ျဖစ္သည္။  
 

 
1 Additional Protocol I 
Article 52(2) of the 1977 Additional Protocol I provides: 
In so far as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature, 
location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose total or partial 
destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military 
advantage.  
 
2 Hague Rules of Air Warfare 
Article 24(1) of the 1923 Hague Rules of Air Warfare provides: “Aerial bombardment is legitimate only 
when directed at a military objective, that is to say, an object of which the destruction or injury would 
constitute a distinct military advantage to the belligerent.” 
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၂။ စစ္ေလယာဥ္ျဖင့္ ဗုံးၾကဲတိုက္ခုိက္ရာတြင္ စစ္ေရးပစ္မွတ္ကုိ တုိက္ေစဦး၊ ဗုံး၏က်ေရာက္ 
ေပါက္ကြဲမည့္ေနရာနွင့္ အရပ္သားလူထုမ်ားရိွေနမည့္ေနရာကုိ တြက္ခ်က္ရသည္။ စစ္ေရးပစ္မွတ္ကုိ 
တုိက္ခုိက္ေသာ ဗုံး၏ျပင္းအားေၾကာင့္ ျပန္႔ထြက္သြားမည့္ အကြာအေ၀းေနရာတြင္ အရပ္သားလူထု 
ရိွေနလ်င္ အဆုိပါ စစ္ေရးပစ္မွတ္အား တုိက္ခုိက္ခြင့္မရိွ။  
 
၃။ စစ္ေကာင္စီက ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္ည ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိ ႕ဳနယ္ အနန္ပါေက်းရြာတြင္ 
ေကအုိင္အုိ အထိမ္းအမွတ္ေန႔အႀကိဳ လူထုအခမ္းအနားက်င္းပေနစဥ္ ေလယာဥ္ျဖင့္ ဗုံးၾကဲတုိက္ခုိက္မႈ 
ေၾကာင့္ ေသဆုံးဒဏ္ရာရသူ ရာဂဏန္းနီးပါးရိွခဲ့သည္။ အရပ္သားလူထုမ်ားသည္ အခမ္းအနားျပဳလုပ္သည့္ 
အဆုိပါေနရာသုိ႔ စစ္ေကာင္စီ၏ ဂိတ္စခန္းကုိျဖတ္ၿပီး သြားေရာက္ရသည့္ ေနရာျဖစ္၍ စစ္ေကာင္စီတပ္ 
အေနျဖင့္ အရပ္သားလူထုမ်ား ေရာျပြန္းလ်က္ရိွေၾကာင္းသိပါလ်က္3ႏွင့္ စစ္ေရးပစ္မွတ္အလ်ဥ္း 
မဟုတ္သည္ကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈကုိ အတိအလင္း က်ဴးလြန္ရာေရာက္သည္။  
ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါသတ္ျဖတ္မႈအား တနုိင္ငံလုံးကုိ အေၾကာက္တရားဖန္တည္းသည့္အေျခအေနကုိ 
သက္ေရာက္ေစေရးအတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နွင့္ စနစ္တက် (widespread and systematic) 
က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ လူသားဆန္႔က်င္ျပစ္မႈ (Crimes against humanity) လည္းေျမာက္သည္။  

 
၄။ ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဗုံးၾကဲတိုက္ခိုက္မႈသည္ ေအာက္ေျခတပ္ဖြ႔ဲတခုခုက ၎တို႔၏ သေဘာဆႏၵ 
သက္သက္မွ်ျဖင့္ က်ဴးလြန္ျခင္းမဟုတ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အမိန္႔ (သုိ႔မဟုတ္) အတည္ျပဳခ်က္ 
ျဖင့္သာ စစ္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္ရသည္။ စစ္ေကာင္စီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဤစစ္ဆင္ေရးကုိ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံးကေန တိုက္ရုိက္အစီအစဥ္တက် ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။4 
သုိ႔ျဖစ္၍ ဤနုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈႀကီး နွစ္ခုအတြက္ မင္းေအာင္လိႈင္ေခါင္းေဆာင္သည့္ ထိပ္ပုိင္းစစ္အရာရိွ5 
ႀကီးမ်ားအားလုံးတြင္ ပထမဆုံုးအေနျဖင့္ တိုက္ရုိက္တာ၀န္ရိွသည္။ 

 
၅။ ယင္းသုိ႔ေသာ ဆုိးဝါးျပင္းထန္လြန္းသည့္ နုိင္ငံတကာျပစ္မႈႀကီးမ်ားကုိ အဆက္မျပတ္က်ဴးလြန္ေနေသာ 
စစ္အာဏာရွင္မ်ားအား ဥပေဒစုိးမုိးေရးအေျခခံအရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကုိ အျပစ္ေပးကာ တရားမွ်တမႈ 
ရွာေဖြရမည့္ (Substantive Justice) မူကုိ ျပတ္ျပတ္သားသားကုိင္စြဲလ်က္ မင္းေအာင္လိႈင္နွင့္ အေပါင္းပါ 
စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အေရးယူအျပစ္ေပးနိုင္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ နိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ျပည္တြင္း 
အင္အားစုမ်ားအားလုံးတြင္ တာဝန္ရိွပါသည္။ 
 
၆။ တနိုင္ငံလုံးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကုိ အေျချပဳ၍ျဖစ္ေစ၊ အေျခမျပဳဘဲျဖစ္ေစ စစ္ေကာင္စီ နွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ 
မႈကုိ ပုံသ႑ာန္မ်ိဳးစုံျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည့္ တုိင္းရင္းသား ခုခံစစ္ဆင္အဖြ႕ဲ အစည္းတခ်ိ ႕ဳ ႏွင့္ 
စစ္ေကာင္စီက ဦးစီးက်င္းပမည့္ ၂၀၂၃ ခုနွစ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိသာ ျပန္လည္အသက္ 
သြင္းၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆက္လက္တည္ျမဲသြားလိမ့္မည္ ဟူသည္ကုိ သိပါလ်က္နွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 

 

3 Myanmar Now: စစ္ေကာင္စီ ဗုံးႀကဲမႈအေပၚ KIA ေျပာခြင့္ရ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေနာ္ဘူ နွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္။ 
https://www.youtube.com/watch?v=8xtynN8ZmBo 

4 ဖားကန္႔ၿမိ ႕ဳနယ္အတြင္း လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားက လုိအပ္သည့္ လုံၿခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ထိေတြ႔တုိက္ခုိက္မႈ 
ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္း (Rules of Engagement-ROE) အတိုင္းေဆာင္ရြက္။ ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာ - ၂၄။ 
http://www.dsinfo.org/node/5381?d=1 

5 မင္းေအာင္လိႈင္(ၾကည့္ - ၁၄၂၃၂/စတသ-၁၉)၊ စုိးဝင္း (ၾကည့္း - ၁၆၄၈၉/စတသ-၂၂)၊ ေမာင္ေမာင္ေအး (ၾကည္း -
၁၈၁၃၁/စတသ-၂၅) - ညိွႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)၊ ထြန္းေအာင္ (ေလ - ၁၉၈၂/ - ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ 
(ေလ)၊ ေတဇေက်ာ္ (ၾကည္း - ၂၀၂၇၈/ဗသက-၇၃) - အမွတ္(၁) စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြ႕ဲမွဴး။ 
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၀င္ရန္ျပင္ဆင္ေနၾကသည့္ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အဓိကအားျဖင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီထံမွ အာဏာသိမ္း 
ကာ ဖြ႔ဲစည္းေပၚေပါက္လာသည့္ ဝျပည္ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးပါတီတုိ႔သည္လည္း ယခုက့ဲသုိ႔ေသာ 
စစ္ေကာင္စီက အလားတူဆန္႔က်င္က်ဴးလြန္မႈမ်ိဳးကုိ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းခ်ိ ႕ဳေဖာက္ေနမႈတြင္ တာဝန္ရိွ 
ပါသည္။ 

 
၇။ အဆုိပါအင္အားစုမ်ားအားလုံးသည္ မိမိတုိ႔၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ကာ ဥပေဒစုိးမုိးေရး 
အေျခခံကုိ အတိအက်ကုိင္စြဲၿပီး နုိင္ငံတကာအဆင့္ျပစ္မႈႀကီးမ်ား အဆက္မျပတ္က်ဴးလြန္ လ်က္ရိွေသာ 
မင္းေအာင္လႈိင္နွင့္ ထိပ္ပုိင္းစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားဖမ္းဆီးၿပီး နိုင္ငံတကာတရားရုံးမ်ားတြင္ တင္သြင္း 
အေရးယူနိုင္ေရးအတြက္ စုေပါင္းႀကိဳးပမ္းၾကရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ 
 
ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္                          ေန ့စြဲ။ ေအာက္တုိဘာလ (၂၅) ရက္ ၂၀၂၂ ခုနွစ္ 
 
အေသးစိတ္သိလုိလ်င္ ဆက္သြယ္ရန္ 
 
ဦးေအာင္ထူး၊  
လူ ့အခြင့္အေရးေရွ ့ေန၊ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္တည္ေထာင္သူ 
ေက်ာင္းအုပ္၊ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒအကယ္ဒမီ 
E.mail: legalaidnetwork@gmail.com 
Website: legalaidnetwork.org 
Tel: (46) 76 1156 215   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


