


	 ၁၉၄၇ခုနှစ်	 ဗိုလ်ချုပ်အောင်းဆန်းေပါေဝင်	 မြန်ြာအခါင်းအဆာင်ြျားသည်	 တိုင်းရင်းသား	 အခါင်းအဆာင်

ြျားနှင့်ေတူ	သအောတူချုပ်ဆိုထားအသာ	ပင်လုံစာချုပ်ပါ	သအောတူညီချက်ြျားကို	၁၉၄၈	ခုနှစ်	မြန်ြာနိုင်ငံ

လွတ်လပ်အရးရပပီးအနာက်	 လက်အတွ့ြအော်အဆာင်နိုင်သည့်	 ေမပင်	 တစ်မပည်အထာင်	 စနစ်ကိုကျင့်သုံးလာခဲ့

သည်။	 ထို့အြကာင့်	 တိုင်းရင်းသားအေသြျားသည်	 ေလိုလိုအနရင်း	 ဗြာတိုင်းရင်းသားမြန်ြာမပည်ြေစိုးရ၏

	လက်အောက်သို့	 ကျအရာက်ခဲ့သည်။	ထိုေချနိ်ြှစပပီး	တိုင်းရင်းသားတန်းတူေခွင့်ေအရး၊	ကိုယ်ပိုင်ေုပ်ချုပ်ခွင့်

ဆိုသည်ြှာ	 ပင်လုံစာရွက်အပါ်တွင်သာ	ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။	ဤမေစ်ရပ်ြျားအြကာင့်	 ထိုေချနိ်က	ကချင်တိုင်းရင်းသား

	ပညာတတ်ြျားမေစ်ြကအသာ	လအထာ်အော်ဆိုင်းနှင့်	အော်တူးတို့	ညီေစ်ကိုယ်နှစ်အယာက်ြှ	ေစမပုပပီး	ကချင်တိုင်းရင်း	

သား	နိုင်ငံအရးေေွဲ့ေစည်းနှင့်	လက်နက်ကိုင်တပ်ေွဲ့	စတင်အပါ်အပါက်လာခဲ့သည်။

	 ကချင်တိုင်းရင်းသားလူြျ ိုးြျား၏	 နိုင်ငံအရးေေွဲ့ေစည်းမေစ်အသာ	 ကချင်လွတ်လပ်အရးေေွဲ့	 	 (Kachin	 Independence	 Organization)	 KIO	 ကို

အောက်တိုော၂၅ရက်	၁၉၆၀ခုနှစ်တွင်	စတင်ေွဲ့စည်းတည်	အထာင်ခဲ့ပပီး	ဥက္ကဌြှာ	လအထာ်အော်ဆိုင်း	(အနာင်တွင်ဗိုလ်ချုပ်မေစ်လာသူ)	မေစ်သည်။	ေေွဲ့၏	ရည်ရွယ်

	ချက်ြှာ	နိုင်ငံအရးနည်းလြ်းမေင့်	တရားြျှတြှု	ရယူရန်မေစ်သည်။	သို့အသာ်	အတာင်းဆိုြှုြျားသည်	ေရာြအရာက်ခဲ့အသာအြကာင့်	အေအော်ဝါရီ	၅	ရက်	၁၉၆၁	ခုနှစ်

တွင်	ကချင်လက်နက်ကုိင်တပ်မေစ်အသာ	ကချင်လွတ်အမြာက်အရးတပ်ြအတာ်	(Kachin	Independence	Army)	KIA	ကုိ	ေဲွ့စည်းခ့ဲသည်။	ထုိေချန်ိြှစတင်ပပီး	မြန်ြာ့

တပ်ြအတာ်နှင့်	တိုက်ပွဲအပါင်းြျားစွာ	မေစ်ပွားခဲ့သည်။	ကချင်အေသတွင်	ထိုေချနိ်ကတည်းြှစ	ယအန့ေချနိ်ထိ	မြန်ြာစစ်တပ်၏	လူ့ေခွင့်ေအရးချ ိုးအောက်ြှုြျား၊	

ေိနှိပ်ြှုြျား၊	ြတရားစွပ်စွဲ	သတ်မေတ်ြှုြျားကို	အတွ့ကကုံခံစားလာခဲ့ရသည်။	

	 ၁၉၇၀ခုနှစ်	ေအရာက်တွင်	 KIO	နှင့်	 စစ်ောဏာရှင်	 ဗိုလ်ချုပ်ကကီးအနဝင်း	 ဦးအဆာင်သည့်	 ြဆလ	 (မြန်ြာဆိုရှယ်လစ်)	ေစိုးရအခတ်တွင်	 ပငိြ်းချြ်းအရး	

အဆွးအနွးခဲ့အသာ်လည်း	ြအောင်မြင်ခဲ့အပ။	ထို့အနာက်	နဝတ	(နိုင်ငံအတာ်ပငိြ်ဝပ်	ပိမပားြှုတည်အဆာက်အရး)	စစ်ေစိုးရသည်	၁၉၉၅ခုနှစ်	မြန်ြာ့	ခရီးသွားလာအရး

နှစ်ကို	ေအြကာင်းမပုကာ	ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့်ဦးအဆာင်အသာ	ကိုယ်စားလှယ်ေေွဲ့သည်	KIO/KIAနှင့်	ေပစ်ေခတ်ရပ်စဲအရး	သအောတူစာချုပ်ကို	၁၉၉၄ခုနှစ်ချုပ်ဆို



နိုင်ခဲ့သည်။	ထိုေချနိ်ြှစပပီး	နေေ	(နိုင်ငံအတာ်အေးချြ်းသာယာအရးနှင့်	ေွံ့ပေိုးအရးအကာင်စီ)	စစ်ေစိုးရအခတ်ေထိ	တိုက်ပွဲြျားမေစ်ပွား

ခဲ့	မခင်းြရှိအပ။	သို့အသာ်	ေပစ်ေအခတ်ရပ်စဲအရး	ကာလတစ်အလျှာက်တွင်	နိုင်ငံအရးေရ	အတွ့ဆုံညှိနှိုင်းခဲ့ြှုြျားရှိခဲ့အသာ်လည်း	ထင်

သအလာက်	ခရီးြအရာက်ခဲ့အပ။	

	 	 ေပစ်ေခတ်ရပ်ဆဲအရးကာလ	 ရှည်ြကာလာခဲ့သည်နှင့်ေြျှ	 မြန်ြာစစ်ေစိုးရသည်	 ၎င်းတို့၏	 ြှုလေကကံ	 ေစည်

ြျားကို	 ပုံအော်လာခဲ့အတာ့သည်။	ဤသည်ြှာ	စစ်ေစိုးရသည်	တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်	ေေွဲ့ေစည်း	ြျားေားလုံးကို

	 ၂၀၀၈	ေအမခခံဥပအေကို	ေအြကာင်းမပုပပီး	နယ်မခားအစာင့်တပ်ေွဲ့	ေမေစ်	အမပာင်းလဲေွဲ့စည်းရန်	ေတင်းေကျပ်ေိေားအပး

	လာခဲ့သည်။	သို့အသာ်	ကချင်လက်နက်ကိုင်	ေေွဲ့မေစ်သည့်	KIO/KIA	သည်	ထိုေိေားအပးခိုင်းအစြှုကို	မငင်းဆန်ပပီးအနာက်	နှစ်

ေက်စစ်အရးတင်းြာြှုြျား	 မြင့်တက်လာခဲ့သည်။	ထို့အနာက်	 မြန်ြာနိုင်ငံ၏	 ေီြိုကအရစီ	ေသွင်ကူးအမပာင်းအရးကာလ	 ၂၀၁၀ခုနှစ်

	ြတရားအရွးအကာက်ပွဲြှ	တက်လာအသာ	ေရပ်ဝတ်လဲ	ဗိုလ်ချုပ်ကကီးအောင်း	ဦးသိန်းစိန်	သြ္မတမေစ်လာသည်။	၎င်းသြ္မတမေစ်ပပီး

အနာက်	တစ်နှစ်ခန့်ေြကာ	၂၀၁၁	ခုနှစ်	ေွန်လ	၉	ရက်အန့	တွင်	KIO/KIA	သည်	မြန်ြာစစ်တပ်၏	ဦးစွာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ြှုကို	ခံခဲ့ရ

သည်။	ဤသို့မေင့်	၁၇	နှစ်ြကာ	ေပစ်ေခတ်ရပ်စဲအရး	သအောတူစာချုပ်သည်	ဦးသိန်းစိန်အခါင်းအဆာင်အသာ	ေစိုးရလက်ထက်တွင်	

ပျက်မပယ်သွားခဲ့သည်။	ထိုေချနိ်ြှစ၍	ကချင်အေသနှင့်	ရှြ်းမပည်နယ်အမြာက်ပိုင်းတွင်	မပည်တွင်းစစ်	တစ်ေန်	မပန်လည်မေစ်ပွားလာ

ခဲ့သည်ြှာ	ယအန့ေြကြ်းေက်စစ်တပ်	ောဏာသိြ်းသည့်ေချနိ်ထိ	မေစ်အနဆဲမေစ်သည်။		

	 ေြကြ်းေက်စစ်တပ်သည်	၂၀၂၁	ခုနှစ်	အေအော်ဝါရီ	၁	ရက်တွင်	တိုင်းမပည်ောဏာကို	ြတရားသိြ်းပိုက်ပပီးအနာက်	တိုင်းရင်း	

သားအေသနှင့်	မပည်ြြျားတွင်ပါြကျန်	မပည်သူလူထုေအပါ်	နည်းလြ်းြျ ိုးစုံမေင့်	၎င်းတို့ေားဆန့်ကျင်သူြျားကို	ရန်သူသေွယ်ပစ်ြှတ်

ထားပပီး	လူသားချင်းြစာြနာ	ညှင်းပန်းနှိပ်စက်	သတ်မေတ်မခင်းသည်	 အလျာ့နည်းြသွားပဲ၊	တအန့တမခား	 ပို၍ဆိုးရွားလာသည်ြှာ	ေားလုံးေသိပင်မေစ်သည်။	

ေြကြ်းေက်စစ်တပ်တွင်	code	of	conduct	ဆိုသည့်	စစ်တပ်ြှ	လိုက်နာကျင့်သုံးရြည့်	ကျင့်ဝတ်စည်းကြ်း	လုံးဝြရှိအတာ့သည်ကို	၂၀၂၂ခုနှစ်	အောက်တိုောလ	

၂၃	ရက်တွင်	မေစ်ပွားခဲ့အသာ	ေားကန့်မေစ်စဉ်သည်	ေထင်ေရှား	သက်အသမပအနသည်။



	 မေစ်စဉ်ြှာ	၂၀၂၂	ခုနှစ်	အောက်တိုောလ	၂၃ရက်အန့	မြန်ြာစံအတာ်ချနိ်	ည	၈နာရီ	ြိနှစ်၄၀ခန့်တွင်	ေားကန့်ပြို့	ကံစီးအကျးရွာြှ	၂ြိုင်အကျာ်သွားရအသာ	KIA	

တပ်ြော	၉နယ်အမြ	ေနန့်ပါအေသတွင်	(KIO)ေွဲ့စည်းသည့်	(၆၂)	မပည့်ေထိြ်းေြှတ်ပွဲ	ကျင်းပအနစဉ်	ေြကြ်းေက်စစ်တပ်ြှ	ဂျက်ေိုက်တာ	အလယာဉ်မေင့်	ဗုံးကျဲ

ပစ်ခတ်	တိုက်ခိုက်ခဲ့အသာအြကာင့်	ေရပ်သားမပည်သူြျား	ေအယာက်	၈၀	ဝန်းကျင်အသဆုံးပပီး	၅၀	အကျာ်	ထိခိုက်ေဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။	အသဆုံး၊	ထိခိုက်ေဏ်ရာရ

သူြျားထဲတွင်	ကချင်ေနုပညာရှင်ေသင်းြှ	နာြည်ကကီးေနုပညာရှင်	ေဆိုအတာ်ြျား၊	ေိတ်ြကားထားသည့်	စီးပွားအရးလုပ်ငန်းရှင်ြျား၊	ေရပ်သားမပည်သူြျား

နှင့်	KIA	တပ်ြော	၉	၏	တပ်ြောြှုး	ေပါေဝင်	ေရာရှိစစ်သည်ြျား	ပါဝင်သည်ေု	အေသတွင်းသတင်းြျားတွင်	အော်မပထားသည်။	ပို၍ဆိုးရွားသည်ြှာေဏ်ရာ

ရမပည်သူြျားကို	 ေားကန့်ပြို့သို့	 သယ်ယူအဆးကုသခွင့်ေား	ေြကြ်းေက်စစ်တပ်ြှ	တားမြစ်ပိတ်ပင်မခင်းသည်	လူ့ေခွင့်ေအရးနှင့်	လူသားချင်းစာနာြှုဆိုင်ရာ	

ေကူေညီကို	အပါ်အပါ်တင်တင်		ေအလးြထားပဲ	ချ ိုးအောက်အနအြကာင်း	အပါ်လွင်ထင်ရှားပါသည်။	

	 ထို့ေမပင်	 ထိုမေစ်ရပ်ြှ	 ေသက်အေးလွတ်အမြာက်လာသူြျား၊	 အဆးရုံအဆးခန်းသို့	 အဆးကု

ရန်	လာအသာ	 ေဏ်ရာရသူြျားကို	 ြတရား	ေသင်းဥပအေ	 ၁၇(၁)	 မေင့်	ေအရးယူြည်ေု	 စစ်

အကာင်စီြှ	ပခိြ်းအမခာက်လာအြကာင်းကို	ေားကန့်ပြို့ခံြျားြှ	Federal	Journal	သို့	အမပာဆို

ထားသည်။	“စစ်အကာင်စီ၏		ယခုကဲ့သို့အသာ	လုပ်ရပ်သည်		ကချင်တိုင်းရင်းသား	လူထု

အပါ်တွင်သာြက	 ေရပ်သားမပည်သူ	 ြျားေအပါ်	 ပစ်ြှတ်ထားကာ	 စစ်ရာေဝတ်ြှု

ကို	 စနစ်တကျ	 ထပ်ြံကျူးလွန်လိုက်မခင်း	 မေစ်သကဲ့သို့၊	 လူသားြျ ိုးနွယ်စုကို	 ဆန့်

	 ကျင်သည့်	 ရာေဝတ်ြှု	 (Crime	 against	 humanity)	 နဲ့	 ေထူးသမေင့်	 လူေစု

လိုက်ေပပုံလိုက်	 သတ်မေတ်တဲ့	 မေစ်ရပ်မေစ်ပပီး၊	 နိုင်ငံတကာ	 ဥပအေအြကာင်းေရ

	လည်းအကာင်း၊	လူ့ေခွင့်ေအရးရှုအေါင့်ေရလည်းအကာင်း	 ခွင့်လွတ်နိုင်စရာြရှိတဲ့

	 မေစ်ရပ်နဲ့လုပ်ရပ်မေစ်တယ်”	 လို့	 လူ့ေခွင့်ေအရးြှတ်တြ်းကွန်ရက်(မြန်ြာနိုင်ငံ)

၏	ေေွဲ့၀င်ေေွဲ့ေစည်းတစ်ခုမေစ်အသာ	ကချင်ေြျ ိုးသြီးေစည်းေရုံး	ထိုင်းနိုင်ငံ

	(KWAT)	အမပာခွင့်ရ	ြွန်းအနလီြှ	အထာက်မပ	အမပာဆိုထားချက်ကို	Federal	Journal	

၌	အော်မပထားသည်။



	 A	 Nang	 Pa	 (ေနန့်ပါ)	 အေသတိုက်ခိုက်ခံရြှုနှင့်	 ပတ်သက်ပပီး	 KIA	 ေုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်	 ဗိုလ်ချုပ်ဂွြ်အြာ်ြှလည်း	သူ၏	လူြှုကွန်ယက်စာြျက်နှာတွင်

	တုံ့မပန်ထားသည်ြှာ	“	A	Nang	Pa	(ေနန့်ပါ)ဆိုတာ	KIAစခန်း	ြေုတ်ပါ။	ခရီးသွားြျား	အခတ္တနားြကအသာ	အေးဆိုင်တန်း	စခန်းငယ်အလး	သာမေစ်သည်။	KIO	

ဗေိုအကာ်ြတီသည်	မြန်ြာေစိုးရေဆက်ဆက်ကို	ကူညီအထာက်ခံသည့်	သူြျားကိုပင်လျှင်	ရန်ေက်ေမေစ်	ြသတ်ြှတ်ခဲ့ပါ။	သို့အသာ်	ယခုေနန့်ပါသို့	လာအရာက်

အသာ	 မပည်သူြျား၊	အေသခံြျားကို	စကစကြူ	ရန်သူသေွယ်	 မပုြူခဲ့ပပီမေစ်သည်။	လူငယ်ြျားကို	ေခွင့်ကကုံတိုင်း	ေဝြှာ	 မပုမပင်လို့ြရနိုင်ြည့်	ေြှားြျားြလုပ်ြိ

ေို့အမပာအလ့ရှိအပြယ့်	 ေီလိုေြှားြျားကို	လုပ်သူအတွက	လူကကီးအတွပဲမေစ်အနပါတယ်။	ေနန့်ပါတွင်	ေသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူြျားေားလုံး	 အကာင်းရာေုံသို့	 အရာက်ရှိ

ြကပါအစလို့	ဆုအတာင်းအြတ္တာ	ပို့ပါတယ်။	ထိခိုက်ေဏ်ရာရသူြျားကိုလည်း	ဆုအတာင်းအြတ္တာပို့ပါတယ်။	ြိသားစုေားလုံးနဲ့	ထပ်တူအြကကွဲဝြ်းနည်းရပါတယ်။	

ေားလုံးရဲ့	 ဝြ်းနည်းအြကကွဲြှုနဲ့	 ြျက်ရည်အတွော	တန်ေိုးြမေတ်နိုင်တဲ့	 ရင်းနှီးြှုအတွမေစ်လာြှာပါ”	ေူ၍	 မေစ်သည်။	

ထို့ေတူ	ထိုတိုက်ခိုက်ြှုေအပါ်	KIO	၏	သအောထားထုတ်မပန်ချက်	ေချက်	၇	ချက်ပါ	အနာက်ဆုံး	ေချက်တွင်

	 “ဤကဲ့သို့အသာ	ဝြ်းနည်းေွယ်မေစ်ရပ်ကို	ောဏာရှင်စစ်အကာင်စီေား	တွန်းလှန်ြည့်	 	အတာ်လှန်အရး

ခွန်ေားေမေစ်သို့	ေရှိန်မြင့်တင်သွားြည်မေစ်အြကာင်း	ထုတ်မပန်ထားသည်။

	 ထိုတိုက်ခိုက်ခံရြှုညတွင်	အသဆုံးသွားအသာ	ကို	King	ကီးေုတ်တီးသူ၏	သူငယ်ချင်း

မေစ်သူြှလည်း	 “ခုလို	 ေင်ြတန်ြှ	 ခင်ြင်ရသည့်	 ငယ်သူငယ်ချင်းတစ်အယာက်	 ေမပစ်

ြဲ့အသဆုံးသွားရတာ	 တကယ်ကို	 စိတ်ြအကာင်းပါေူး။	 ေင်ြတန်ြှ	 အော်အရွသူတစ်

အယာက်၊	လူငယ်ေဝတုန်းက	လူငယ်	camp	သင်တန်းအတွြှာ	တက်တက်ကကကကပါဝင်

ခဲ့သူ၊	 အပျာ်အပျာ်အနတတ်သူတစ်အယာက်	 ခုအတာ့	 ေီြိစ္ဆာေြကြ်းေက်စစ်တပ်အြကာင့်	

ေသက်ဆုံးရှုံးသွားရပပီ”	ေုသူ၏	ခံစားချက်ကို	အမပာထားသည်။

	 	 တိုက်ခိုက်ခံရြှုနှင့်	 ပတ်သက်ပပီး	 မြစ်ကကီးနားအေသခံ	 ကို(ဆွြ်ေူ)	 ေြည်လွှဲ

ြှလည်း	 “ေီေြကြ်းေက်	 စစ်တပ်က	လူစိတ်ြရှိအတာ့ေူး။	လူမြင်ရင်	သူတို့ရန်သူပဲလို့

	 သတ်ြှတ်ပပီးအတာ့	 ပစ်သတ်အနပပီ။	 သူတို့	 တိုက်ခိုက်ရြည့်ရန်သူလား၊	 မပည်သူလားြ

ခွဲမခားအတာ့ေူး။	 အတွ့ရာလူ	 ေကုန်ပစ်သတ်အနပပီ။	 မြန်ြာမပည်ပငိြ်းချြ်းေို့ကအတာ့	 ေီလို

စစ်တပ်ြျ ိုးြရှိြှ	မေစ်လာအတာ့ြယ်ထင်တယ်”	ေု	သူ၏ေမြင်ကို	အမပာသည်။



	 ေြကြ်းေက်စစ်အကာင်စီ၏	 ရက်စက်ြကြ်းြကုတ်အသာ	 ထိုတိုက်ခိုက်ြှုကို	 World	

Kachin	Congress	(WKC)	ြှလည်း	ဝြ်းနည်မခင်းနှင့်	တိုက်ခိုက်ြှုကို	ရှုံ့ချအြကာင်း	သအော

	 ထားထုတ်မပန်ထားသည်။	 ထိုနည်းတူ	 အမြာက်ပိုင်း	 ြောြိတ်ညီအနာင်	 တိုင်းရင်းသား

လက်	 နက်ကိုင်တပ်ြျားမေစ်အသာ	 ရက္ခိုင့်တပ်အတာ်	 AA၊	 မြန်ြာေြျ ိုးသား	 ေီြိုကရက်

တစ်	 ြောြိတ်တပ်ြအတာ်	 MNDAA	 နှင့်	 တအောင်း	 ေြျ ိုးသား	 လွတ်အမြာက်အရး	

တပ်ြအတာ်TNLA၊	တို့ြှလည်း	ဝြ်းနည်းကန့်ကွက်ရှုံ့ချအြကာင်းနှင့်	ေြျ ိုးသားညီညွတ်အရး

ေစိုးရ(NUG)နှင့်	 မပည်အထာင်စု	 လွှတ်အတာ်ကိုယ်စားမပုအကာ်ြတီ(CRPH)	 တို့ြှလည်း

နိုင်ငံတကာသို့	ချက်မခင်း	ေအရးယူြှု	လုပ်အဆာင်ရန်	အြကမငာချက်	ထုတ်မပန်ခဲ့သည်။	ေ

အြရိကန်၊	ေဂဂလန်ေပါေဝင်	 ဥအရာပနိုင်ငံ	သံရုံးြျားြှလည်း	 စုအပါင်းပပီး	ေနန့်ပါတိုက်

	ခိုက်ြှုကို	ဝြ်းနည်းအြကာင်းနှင့်	ကန့်ကွက်ရှုံ့ချအြကာင်း	သတင်းထုတ်မပန်ထားသည်။	ေံ့

ြသစရာအကာင်းသည်ြှာ	ေိြ်နီးချင်းနိုင်ငံြျားမေစ်သည့်	ေိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့်	တရုတ်နိုင်ငံတို့ြှာ

ြှု	မေစ်စဉ်ေအပါ်	အရငုံနုတ်ပိတ်	အနသည်ကိုအတွ့ရသည်။

	 ေနန့်ပါအေသ	 ေြကြ်းေက်တိုက်ခိုက်ခံရြှုေပပီး	 နယူးအယာက်ပြို့	 ကုလသြဂ္ဂရုံး

ချုပ်တွင်	 ကျင်းပသည့်	 ေအထွအထွညီလာခံ၏	 ေစိတ်ေပိုင်းတစ်ခုမေစ်သည့်	 တတိယအကာ်ြတီ၏	 ေစည်းေအဝးတွင်	 လက်ရှိမြန်ြာနိုင်ငံဆိုင်ရာ	 သံေြတ်

ကကီး	 ဦးအကျာ်ြိုးထွန်းနှင့်	 မြန်ြာနိုင်ငံ	 လူ့ေခွင့်ေအရးဆိုင်ရာ	 ကုလသြဂ္ဂေထူးကိုယ်စားလှယ်	 ြစ္စတာအသာြတ်စ်ေင်ေရူး	 တင်မပအမပာြကားသည့်ေထဲတွင်

	ောဏာသိြ်းစစ်အကာင်စီ၏	အလအြကာင်းတိုက်ခိုက်ြှုအြကာင့်	ေစုလိုက်	ေပပုံလိုက်	အသဆုံးခဲ့ရသည့်	ေားကန့်ဂီတပွဲ	 မေစ်ရပ်ေအြကာင်း	ပါဝင်ခဲ့ပါအသးသည်။	

သို့အသာ်လည်း	နိုင်ငံတကာ၏	တုံ့မပန်	အဆာင်ရွက်ြှုသည်	လိပ်ထက်ပင်	အနှးအကွးအနသည်ကို	အတွ့အနရသည်။	

	 နိုင်ငံတကာ	သအောတူစာချုပ်တစ်ခုမေစ်သည့်	အရာြဥပအေ	(	Rome	statute	of	1998)	၌	မပဌာန်းထားသည်ြှာ	ေရပ်သားမပည်သူြျားေား	ရည်ရွယ်ချက်

ရှိရှိ	 ပစ်ြှတ်ထားတိုက်ခိုက်မခင်း၊	 ေရပ်သားမပည်သူြျား	 အသဆုံး၊	ထိခိုက်ေဏ်ရာရြည်ကိုသိလျက်မေင့်	 ရည်ရွယ်တိုက်ခိုက်မခင်း၊	 ခုခံနိုင်ြှုကင်းြဲ့သည့်	 ပြို့၊	 ရွာ၊

ေိြ်၊	ေအဆာက်ေဦးြျားကိုတိုက်ခိုက်မခင်း၊	ဗုံးကျဲမခင်း၊	ေအမြှာက်ြျားမေင့်	 ပစ်ခတ်ပါက	စစ်ရာေဝတ်အမြာက်အြကာင်း	 မပဌာန်းထားသည်။	ဤမပဌာန်းချက်ေရ

နိုင်ငံတကာရဲ့	ေအရးယူတုံ့မပန်အဆာင်ရွက်ြှုသည်	မြန်ြာနိုင်ငံနှင့်	လားလားြျှ	ြသက်ဆိုင်သကဲ့သို့	မေစ်အနအြကာင်း	ေထင်ေရှားမြင်အတွ့နိုင်သည့်	ေအမခေအန

မေစ်သည်။



	 ေရပ်ေက်ေေွဲ့ေစည်းတစ်ခုတွင်	တာဝန်ထြ်းအဆာင်ခဲ့ေူးအသာ	အေသခံတစ်ဦးြှလည်း	သူ့၏ေမြင်	ကို	ယခုကဲ့သို့	ေအသးစိတ်အမပာထားသည်။	“ညက

မေစ်သွားတဲ့	ေအမခေအနကိုအမပာရြယ်ဆိုရင်	တစ်ကယ်အတာ့	ေားကန့်ြှာ	တိုက်ပွဲြမေစ်တာ	ေနည်းဆုံး	၂	လအလာက်အတာင်	ရှိအတာ့ြယ်။	ေါအြကာင့်လဲ	လူအတွက

	ောြှြမေစ်အလာက်ေူးဆိုပပီး	ထင်ထားတဲ့ေအနေထားြှာ	မေစ်သွားတာအပါ့။	ခုချနိ်ကအတာ့	KIO/KIA	ရဲ့ေထိြ်းေြှတ်အန့မေစ်တယ်၊	ေဲေီညြှာပွဲ	Stage	Show	

လုပ်မေစ်တယ်။	 ေဲေီြှာ	 မပည်သူအတွလည်း	 Showပွဲလုပ်တယ်ဆိုအတာ့	 တစ်ပုံကကီး

လာြကည့်ြကတာ။	 ေဲေီေချနိ်ြှာ	 ေြကြ်းေက်စစ်တပ်က	 (Civilians)	 မပည်သူအတွ

ရှိအနတယ်ဆိုတာကို	သိသိကကီးနဲ့	တြင်တကာ	 target	ထားပပီး	ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကို

	Showလုပ်တဲ့	ေလယ်တည့်တည့်ထဲြှာ	ဗုံးကိုပစ်ချလိုက်တဲ့	လုပ်ရပ်	မေစ်တယ်။	ေခု

ြကည့်ြယ်ဆိုရင်	တိုက်ပွဲက	ပိုပိုဆိုးလာြယ်၊	အနာက်လည်းပိုဆိုးလာြယ့်	ေအမခေအန

	မေစ်တယ်။	 ပပီးအတာ့တစ်ခုက	စစ်အကာင်စီတပ်က	သူတို့ရဲ့ေသက်ရှင်ြှုော	အမြမပင်

ေအမခေအန	နဲ့ဆိုရင်	ေယ်လိုြှြနိုင်နိုင်အတာ့ေူး။	ေဲေါအြကာင့်	သူတို့က	အနာက်ဆုံး

	 အလအြကာင်းကိုေားကိုး	 ပပီးအတာ့ြှဗုံးကျဲတယ်၊	လက်နက်ကကီးနဲ့ထုတယ်။	ဆိုအတာ့

	 	ေြကြ်းေက်စစ်တပ်က	 	သူတို့ေသက်ရှင်ြှု	 	တစ်ခုတည်းကိုပဲ	 	 စဉ်းစားပပီးအတာ့	

(Civilians)	မပည်သူအတွောအတွ	နားြလည်အတာ့ေူး”	ေုအမပာ	သည်။	

	 ဆက်လက်ပပီး	 ၎င်းြှ	 “နိုင်ငံတကာစစ်ဥပအေအတွထဲြှာ	 အကျာင်း၊	 အဆးရုံ၊

ေုရားအကျာင်း၊	ေုန်းကကီးအကျာင်းတို့	ဆိုတာက	လုံးဝကိုအရှာင်ရြယ့်အနရာအတွ၊	လုံဝကိုထိလို့ြရတဲ့အနရာ၊	Civilians	အတွရှိတဲ့အနရာအတွကို	အရှာင်ရြယ်ဆိုတာ

သတ်ြှတ်ထားအပြယ့်၊	ကျွန်အတာ်တို့နိုင်ငံြှာအတာ့	ေီစစ်အကာင်စီက	ေဲေါအတွကို	လုံးဝဂရုြစိုက်ေူး။	ဆိုအတာ့			မပည်သူအတွေတွက်	လုံးဝကို	လုံပခုံြှုြရှိ	အတာ့

ေူးဆိုတာမေစ်သွားပပီ။	သူတို့	ပစ်ချင်တဲ့အနရာက	ေယ်အနြရာြဆို	မေစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့	ေအနေထားြှာ	မေစ်သွားပပီ။	ေယ်အနရာြဆို	သူတို့ဗုံးကျဲနိုင်တယ်ဆိုတာ

မေစ်သွားပပီ။	 ေီလုပ်ရပ်က	ေရပ်သားမပည်သူကို	 ရြ်းသြ်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ြှုဆိုတဲ့	 	 interdiscriminate	 Shelling	 to	 Civilians	 	ဆိုတာထက်	 မပည်သူအတွကို	

လုံး၀ပစ်ြှတ်ထားတဲ့	ပုံစံမေစ်အနပပီ။	ဥပြာဆိုလို့ရှိရင်	သူတို့က	မပည်သူအတွရဲ့ရန်သူမေစ်သွားပပီ။	ဆိုအတာ့	စစ်တပ်က	မပည်သူအတွနဲ့	အတာ်လှန်အရးတပ်ဆိုတာကို	ြ



ခွဲအတာ့ေူး။	ေါ	သူတို့က	တစ်သားတည်းထားပပီး	လုပ်တဲ့ပုံစံ။ခုြကည့်	ေားကန့်ြှာမေစ်သွားတဲ့	ကိစ္စက	ေါက	သူတို့က	တြင်သက်သက်	(intension)	ရည်ရွယ်ချက်

ရှိရှိ	ကိုလုပ်တာ။	ဥပြာ-	KIA	တပ်ြော	၉နဲ့	တပ်ရင်း	၆	ေက်က	လူကကီးအတွပါနိုင်တယ်၊	စစ်သားအတွလည်းပါနိုင်တယ်အလ။	ေဲေီေအမခ	ေအနြှာ	မပည်သူလည်း

ပါတယ်အလ။	ေဲဆိုအတာ့	သအောက	သူတို့ရဲ့လုပ်တဲ့	ပုံစံက	ေီြှာရှိတဲ့	 မပည်သူအတွဆိုတာကလဲ	ေကုန်လုံးက	သူတို့အမပာအမပာအနကျ	သူပုန်ပဲ၊	ေဲ့ဆိုအတာ့	အမပာ

ြယ်ဆိုရင်	ကချင်ဆိုတာက	KIAအတွပဲ	ဆိုတဲ့ောြျ ိုးေမြင်နဲ့	လူြျ ိုးအရးြုန်းတီးြှုနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာ	ေရြ်းကို	အပါ်လွင်အနတယ်။	ဆိုလိုေါက	တကယ့်ကို	War	

Crime၊	လူြျ ိုးအရး၊	လူြျ ိုးတုန်းသတ်မေတ်ြှု	အမြာက်နိုင်တယ်။	အမြာက်တယ်လို့အမပာလို့ရတယ်။		ေါက	War	Crime	စစ်ဥပအေကျူးလွန်တာ။	ချ ိူ းအောက်တာမေစ်

တယ်။	

	 ခုေအမခေအနက	ကျွန်အတာ်တို့မပည်သူအတွလည်း	ယုံြကည်ြှုတည်အဆာက်တဲ့	အနရာြှာဆိုလို့ရှိရင်	စကစကို	လုံးဝကို	ယုံြကည်ြှု	ြရှိအတာ့ေူး။	ပပီးအတာ့

	ေီစစ်အကာင်စီ	ရှိအနသအရွ့ကအတာ့	တိုင်းမပည်	 ပငိြ်းချြ်းြှု	ြရနိုင်ေူးဆိုတဲ့	ေအမခေအနြျ ိုးမေစ်သွားပပီ။	ခုဆိုလို့ရှိရင်	ေီလိုြျ ိုး	 မပည်သူအတွကို	ရက်ရက်စက်စက်	

သတ်မေတ်တာအနာ်	လုံးဝကို	ေါက	ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ	သတ်မေတ်တာ။	ေါြျ ိုး	ဆက်လုပ်အနဦးြယ်ဆိုရင်	ေအမခေအနပိုဆိုးသွားြယ်။	ပပီးအတာ့	လုံး၀	သီးခံခွင့်လွှတ်ြှု

ရှိြှာ	ြေုတ်ေူး။	ေခုဆိုရင်	ကချင်မပည်သူအတွြကားြှာလဲ	အမပာအမပာအနကျ	“အသွးအကကးြှာ	အဆွးအနွးစရာ	ေအြကာင်းြရှိ”	ဆိုတဲ့ောပိုမေစ်သွားပပီ။	လုံးဝယုံြကည်

ြှုဆိုတာြရှိအတာ့တဲ့	ေအမခေအနကို	ကျွန်အတာ်တို့	အရာက်အနပပီ။	အရာက်သွားပပီ။	ေါအြကာင့်	အရှ့ေလားေလာက	လုံးဝြအကာင်းေူး။	ပိုပပီးအတာ့	ဆိုးရွားလာြယ့်	

ေအမခေအနပဲရှိတယ်။”

	 ဆက်လက်ပပီး	၎င်းေအနမေင့်	နိုင်ငံတကာကို	အတာင်းဆိုလိုက်သည်ြှာ	“နိုင်ငံတကာေအနမေင့်	ေီကိစ္စကို	သိေို့လိုတယ်။	ေနာနဲ့အဆးတည့်အောင်	လုပ်ေို့လို

တယ်။	အတွ့ဆုံအဆွးအနွးြယ့်	လြ်းစဉ်ကို	မပည်	သူအတွက	လုံးဝကိုြကကိုက်အတာ့ေူး။	ေဲေါကို	နိုင်ငံတကာက	အမပာအနဦးြယ်ဆိုရင်	ေနာနဲ့အဆး	လုံးဝကို	ြတည့်

အတာ့ေူး။	ောဆီယံကလည်း	မပည်သူအတွေက်ြှ		ြားြားြတ်ြတ်	ရပ်တည်ပပီး	ေီစစ်ေုပ်စုကို	ကျွန်အတာ်တို့ေားလုံး	လုံးဝပျက်တုံးသွားအောင်	ေမြစ်မပုတ်သွား

အောင်	လုပ်အဆာင်	နိုင်ြှပဲ	ကျွန်အတာ်တို့နိုင်ငံ	 ပငိြ်းချြ်းလာနိုင်ြယ်။	ေဲေါကို	ောဆီယံကလည်း	 	သိေို့လိုတယ်။	ြသိရင်	လည်း	သိအောင်ကကိုးစားေို့လိုတယ်။

	ြသိချင်ေန်အဆာင်အနလဲ	ေန်အဆာင်ြအနနဲ့အတာ့လို့	အမပာချင်တယ်။	ေါအြကာင့်	ေီ	A	Nang	Pa	(ေနန့်ပါ)	ကိစ္စကို	ကျွန်အတာ်တို့	ေအရးယူရြယ်။	မပည်သူေက်

ြှ	ြားြားြတ်ြတ်	ရပ်တည်ပပီးအတာ့	လုပ်အဆာင်ရြယ်မေစ်တယ်။	ေခုသွားအနတဲ့ေအမခေအနက	ကျွန်အတာ်တို့	 အရှ့အလျှာက်ြယ့်	လြ်းခရီးြှာ	 	အဆွးအနွးေို့ဆို

တာက	အဝးသွားပပီ။	လုံးဝကိုအဝးသွားပပီ။	ဆိုအတာ့	ေမြစ်မပုတ်အချြုန်းအရး	ေဲေီေက်ကိုသွားအနတဲ့	ေအမခေအနမေစ်သွားပပီ။	ေီကိစ္စကို	ောဆီယံ	ကလည်း	လုံးဝ

ကိုသိသင့်တယ်။	ခုနအမပာသလိုပဲ	ကျွန်အတာ်တို့	အနာက်ေနာဂတ်	နိုင်ငံအရးအဆွးအနွးပွဲ၊	အဆွးအနွးြှုြှာ	တပ်ြအတာ်ဆိုတာ	ရှိကိုြရှိသင့်အတာ့တာ။	ေါကို	ောဆီယံ

ကလဲ	သိေို့လိုတယ်။	ေါကို	လက်ခံပပီးအတာ့ြှ	ေီအတာ်လှန်အရးေမြန်ဆုံးပပီးအောင်သာ	ဝိုင်းဝန်းပပီးအတာ့	အထာက်ပံ့ကူညီအပးေို့၊	ဝန်းရံအပးေို့	ေင်ြတန်ြှ	ေအရးကကီး

ပါတယ်။	ကျွန်အတာ်ကအတာ့	ောဆီယံကို	ေဲေီလိုပဲ	အတာင်းဆို	ချင်ပါတယ်။	ေနာနဲ့အဆးတည့်အောင်	ကူညီအပးြကပါလို့	အတာင်းဆိုချင်တယ်။”	



	 ေနန့်ပါအေသ	 တိုက်ခိုက်ခံရြှုေပပီး	 ောဆီယံ၏	 နိုင်ငံမခားအရးဝန်ကကီးေစည်းေအဝးတွင်	 မြန်ြာနိုင်ငံနှင့်	 ပတ်သက်ပပီး	 ေုံ

သအောတူညီချက်	၅	ချက်ကို	ဆက်လက်ေအကာင်ေထည်အော်ေို့ရန်	ဆုံးမေတ်ခဲ့သည်ြှာ	မြန်ြာမပည်သူြျားေတွက်အတာ့	အကျနပ်ေားရ

စရာ	 သတင်းအကာင်းတစ်ခုအတာ့	 ြေုတ်ခဲ့အပ။	 တစ်ေက်၌လည်း	 တစ်ရက်ပပီးတစ်ရက်	 မပည်သူေသက်အပါင်းြျားစွာ	 ေသတ်ခံအနရ

အသာ်လည်း	 လက်ရှိောဆီယံဥက္ကဌ	 ကအြောေီယားဝန်ကကီးချုပ်	 ေွန်ဆန်ြှ	 မြန်ြာနိုင်ငံ	 ေအရးနှင့်ပတ်သက်ပပီး	 စိတ်ရှည်သည်းခံေို့လို

အြကာင်း	အမပာအနသည်ြှာ	ေြကြ်းေက်စစ်တပ်၏	ရက်စက်	ြကြ်းြကုတ်	သတ်မေတ်ြှုြျားကို	ြသိကျ ိုးကျွန်	မပုအနသကဲ့သို့	မေစ်အနသည်။	

	 ထို့အြကာင့်	ေြကြ်းေက်စစ်တပ်၏	ေနန့်ပါအေသ၌	 မပည်သူအပါင်းြျားစွာကို	ဗုံးကျဲသတ်မေတ်	လိုက်သည့်	 မေစ်ရပ်သည်	ြည်သို့ြျှ

	စိတ်ရှည်သီးခံရြည့်	ေရာအတာ့ြေုတ်အပ။	ထို့အြကာင့်လည်း	ေရပ်ေက်ေေွဲ့ေစည်းြျားမေစ်သည့်	အရှ့အမပးေသံေေွဲ့၊	ကချင်ေြျ ိုးသြီး

ြျားေစည်းေရုံး	(ထိုင်းနိုင်ငံ)(KWAT)	နှင့်	ေြျ ိုးသြီးြျားေေွဲ့ချုပ်(မြန်ြာနိုင်ငံ)	(WLB)	တို့ြှ	ကုလသြဂ္ဂလုံပခုံအရး	အကာင်စီေား	မြန်ြာ

စစ်ောဏာရှင်ကို	ချက်မခင်းေအရးယူ	အဆာင်ရွက်ြှုြျား	မပုလုပ်ရန်	အြကမငာချက်	ထုတ်မပန်	တိုက်တွန်းထားသည်။		ေချုပ်ဆိုရအသာ်		စစ်

အကာင်စီ၏	 	 ေနန့်ပါအေသေအပါ်	တိုက်ခိုက်ြှုသည်	 စစ်ရာေဝတ်အမြာက်သည်ြှာ	 အပါ်လွင်ထင်ရှားအနသည်။	 နိုင်ငံတကာ၏	ေအရးယူ

လုပ်အဆာင်ြှု	ဆက်လက်ပပီး	ထိုင်းြှိုင်းတုံ့ဆိုင်းအနပါက	ကချင်အေသ	အရှ့ေလားေလာတွင်	ေြကြ်းေက်စစ်အကာင်စီ	နှင့်	 KIA	ေြကား	

ပြို့တွင်းတိုက်ပွဲေပါေဝင်	တိုက်ပွဲအပါင်းြျားစွာ	ေရှိန်ေေုန်မြင့်တက်လာနိုင်ပါသည်။	



			အော်မပပါ	သတင်းေအြကာင်းေရာြျား	ေချ ို ့ကို	အောက်ပါသတင်းဌာနြျားြှ	မပန်လည်အကာက်နုတ်	အော်မပထားသည်။

 https://bit.ly/3NOYle1
 https://burmese.kachinnews.com/2022/10/25/yl1-24/ 
 https://www.bbc.com/burmese/articles/c2j0rxyxl9yo 
 https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2022/10/27/255569.html 
 https://www.bbc.com/burmese/articles/cyj818x40elo 
 https://burma.irrawaddy.com/opinion/viewpoint/2022/10/31/255673.html 
 https://burma.irrawaddy.com/news/2022/10/21/255447.html 
 https://www.federaljournal.org/fj-mm-11058-2/

•	 မြန်ြာနိုင်ငံ၏	ေအမခေအနကို	နိုင်ငံတကာရာေဝတ်ခုံရုံး	(ICC)	သို့	လွှဲအမပာင်းအပးရန်။

•	 မြန်ြာနိုင်ငံေတွင်း	 စစ်အကာင်စီ၏	 လူ့ေခွင့်ေအရးချ ိုးအောက်ြှုြျားနှင့်	 စစ်ရာေဝတ်ြှု	 ကျူးလွန်အနြှုြျားေား	 ကွင်းဆင်း

အလ့လာ	 စစ်အဆးနိုင်ရန်ေတွက်	 နိုင်ငံတကာြှ	ေထူးေေွဲ့ြျား	တရားဝင်အစလွှတ်လုပ်အဆာင်နိုင်အရး	 ကကိုးပြ်းအဆာင်ရွက်

အပးရန်။

•	 မြန်ြာစစ်တပ်ေအပါ်	ကြောလုံးဆိုင်ရာ	လက်နက်ခဲယြ်းအရာင်းချြှု	ပိတ်ဆို့အရး	ချြှတ်နိုင်ရန်ေတွက်	ညှိနှိုင်းအဆာင်ရွက်ရန်။	

•	 မြန်ြာစစ်တပ်၏	အလအြကာင်းတိုက်ခိုက်ြှုကို	ရပ်တန့်အစရန်ေတွက်	အလယာဉ်ဆီတင်ပို့	အရာင်းချြှုကို	ပိတ်ဆို့ရန်။

•	 စစ်တပ်၏	 ေြကြ်းေက်ြှုြျားနှင့်	 အလအြကာင်းတိုက်ခိုက်ြှုြျားအြကာင့်	 ထိခိုက်ေလွယ်	 ဆုံးအသာ	 မပည်တွင်းအနရပ်စွန့်ခွာထွက်အမပးတိြ်းအရှာင်ရသူ

	(IDPs)	ထံသို့	ေကူေညီြျား	အရာက်ရှိအစရန်ေတွက်	နယ်စပ်မေတ်အကျာ်	လြ်းအြကာင်းြျားြှတစ်ဆင့်	လူသားချင်း	စာနာအထာက်ထားြှုဆိုင်ရာ	ေ	အရး

အပါ်ေကူေညီ	ပံ့ပိုးနိုင်အရး	ကကိုးပြ်းြှုြျား	ညှိနှိုင်းအဆာင်ရွက်ရန်။

•	 ေြကြ်းေက်စစ်တပ်၏	 ရက်စက်ယုတ်ြာအသာ	 ချ ိုးအောက်ြှုြျားကို	 ေဆုံးသတ်နိုင်အရးေတွက်	 ောဆီယံသည်	 ရှင်းလင်းမပတ်သားအသာ	 သတ်ြှတ်

တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားြျား	ချြှတ်ရန်။	

•	 နိုင်ငံတကာေေွဲ့ေစည်းြျားေအနမေင့်	ေရပ်ေက်လူြှုေေွဲ့ေစည်းြျား၏	ေသံနှင့်	သတင်းထုတ်မပန်ချက်ြျားကို	လျှစ်လျူြရှုေဲ	ပိုြိုေအလးထားအဆာင်	

ရွက်အပးရန်။
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