
 
 

မြန်ြာစစ်တပ ်ဗ ိုလ်ခ ျုပ်ြ ာျားြှ ကရင်လူြ  ျုျားြ ာျားနှင ် အမခာျားသ ာတ ိုင်ျားရင်ျား ာျားလြူ  ျုျားစိုြ ာျားအသပေါ်  

က ျုျားလွန်သ ာ ရာဇဝတ်ြှုဆ ိုင်ရာ တ ိုင်ကကာျားခ က်က ို ဂ ာြနီန ိုင်ငံ တရာျားရံိုျားတွင်တင် ွင်ျားမခင်ျား 

 

၂၀၂၃ ခနုှစ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၃၁ ရကန်နေ့ 

၂၀၂၃ ခုနစှ်၊ ဇန်နဝါရလီ ၂၀ရကန်နေ့တွင ် Fortify Rights နှင ်အတူ မြနြ်ာန ုငင်ံြှ တ ငု်ကကာြားသူ ၁၆ ဦြားတ ုေ့သည် 

မြနြ်ာစစတ်ပ်ြှ စစ်ဗ ုလ်ခ ျုပ်ြ ာြား၏ လူြ  ျုြားတုန်ြားသတ်မြတြ်ှု၊ စစ်ရာဇဝတ်ြှု၊ လူသာြားြ  ျုြားနွယ်အနပေါ် က ျုြားလွန်နသာ 

ရာဇဝတ်ြှုြ ာြားနှင ်ပတ်သကသ်ည ်တ ငု်ကကာြားစာက ု အမပည်မပည်ဆ ုင်ရာတရာြားစရီင်ပ ငုခ်ွင ်အရ ဂ ာြနီန ငုင်တံွငတ်င် 

သွင်ြားခ  ပါသည်။ ဤတ ုင်ကကာြားြှုသည် တာဝနယ်ူြှု၊တာဝနခ်ံြှုအတကွ် တစ်ခတုည်ြားနသာတင်သငွ်ြားမခင်ြားြဟတု် 

နသာ်လည်ြား ကရင်လူြ  ျုြားြ ာြားနှင ်တ ငု်ြားရင်ြားသာြားလူြ  ျုြားစြု ာြားအနပေါ် က  ြားလွန်နသာရာဇဝတ်ြှုြ ာြားအပါအဝင် ၂၀၂၁ ခု 

နှစ၊် စစ်တပ်အာဏာသ ြ်ြားပပြီားသည ်နနောက်ပ ုင်ြား က ျုြားလွနန်သာရာဇဝတ်ြှုြ ာြားအတွက် တ ုင်ကကာြားြှုတွင် ပထြဦြားဆုံြား 

နသာပါဝင်ြှုမြစပ်ါသည်။ ကရင်လူူ့အခွင အ်နရြားအြွ ွဲ့ (KHRG) အနနမြင ် အမခာြားနသာလူူ့အခွင ်အနရြားအနမခမပျုအ 

ြွ ွဲ့အစည်ြားြ ာြားမြစ်သည ် ခ င်ြားလူူ့အခွင ်အ နရြားအြွ ွဲ့ (CHRO)၊ ကရင်နလူီူ့အခငွ ်အနရြားအြွ ွဲ့ (KnHRG) နှင ် ြွန်မပည်လူူ့ 

အခွင ်အနရြားနြာငန် ြားရငှ်ြား (HURFOM) ြ ာြားနှင ်အတူ ဤတ ုင်ကကာြားခ ကအ်သစတ်စ်ခကု ု ကက ျုဆ နုထာက်ခပံါသည်။ 

ထ ုေ့အမပင် န ုင်ငတံကာရာဇဝတ်ြှုြ ာြားနှင ်ပတ်သက်သည ် မြနြ်ာစစ်တပ်ြှက  ြားလွနသ်ည ်ရာဇဝတ်ြှုဆ ုင်ရာသက် 

နသခံအနထာကအ်ထာြားြ ာြားက ု တငမ်ပရာတွင် ပူြားနပါင်ြားပံ ပ ုြားနဆာင်ရကွ်ရန်အတွက် သန ာတူခ  ပါသည်။  

တ ုင်ကကာြားသူြ ာြားသည် မြနြ်ာန ုင်ငံရှ တ ုင်ြားရင်ြားသာြားလူြ  ျုြားအသီြားသီြားြှ အြ  ျုြားသြီြားနမခာက်ဥြီားနှင ် အြ  ျုြားသာြားဆယဥ်ီြားတ ုေ့ 

မြစက်ကပပြီား ၎င်ြားတ ုေ့ထ တငွ် ကရင်နက ြားရာွအုပ်ခ ျုပ်နရြားြှုြားနဟာင်ြားတစဥ်ီြား၊ ကရင်မပည်နယ်တငွ် မြနြ်ာစစတ်ပ်၏ရာဇ 

ဝတ်ြှုြ ာြားြှလွတန်မြာက်လာခ  သူြ ာြားနှင ် ြ ကမ်ြင်သကန်သြ ာြားလည်ြားပါဝင်ပါသည်။ “လူူ့အခွင ်အနရြားခ  ျုြားနြာက ်

ြှုနတကွ အထူြားသမြင ် မြနြ်ာန ုင်ငံထ ြှာရှ တ   တ ုင်ြားရင်ြားသာြားန သနတွြှာမြစပွ်ာြားခ  တာ အြ ာြားကကီြားရှ တယ်။ ပပြီားနတာ  

လူူ့အခွင ်အနရြားခ  ျုြားနြာက်ြှုနတွက  ုက  ြားလွန်တ  အဓ ကတရာြားခံဟာ မြနြ်ာစစ်တပ်ကမြစ်တယ်။” ဟု တ ုင်ကကာြားသူ 

ကရင်လူြ  ျုြားတစ်ဦြားြှ Fortify Rights အာြားရငှ်ြားမပခ  သည်။ ထ ုေ့အမပင် “မြနြ်ာစစတ်ပ်က က ျုြားလွန်တ  ရာဇဝတ်ြှုနတွ 

က ု  ယတ်ုန်ြားကြှအနရြားယတူာြရှ ခ   ူြား။ မြနြ်ာစစတ်ပ်ကနန သူတ ုေ့က ျုြားလွန်တ  ရာဝတ်ြှုနတွအတွက ်တာဝနယ်ူ 



ြှုတာဝနခ်ံြှုနပြားတာ က နနောတ်ခါြှလည်ြားြနတွွဲ့ြူြား ူြား။” ဟု ဆ ုပါသည်။ ၎င်ြားြှဆက်လက်ကာ “န ုငင်တံကာအြွ ွဲ့အ 

စည်ြားန ေ့အတူတကွပူြားနပါင်ြားပပြီား ကူညီပံ ပ ုြားနပြားထာြားတ  ရာဇဝတ်ြှုဆ ငု်ရာတ ငု်ကကာြားြှုကနန စစ်နကာင်စကီ ုအနရြားယူ 

လ ြ ြ်ယ်လ ုေ့ ကျွန်နတာန်ြျှာလ်င ်ပါတယ်။ တရာြားြျှတြှုရှ စွာ နဆာင်ရွကြ်ယ်လ ုေ့လည်ြား နြျှာ်လင ်ြ ပါတယ်။” ဟု 

ထပ်နလာင်ြားနမပာဆ ခု  ပါသည။်  

တ ုင်ကကာြားစာတငွ် သကန်သအနထာက်အထာြားြ ာြားအရ အစုလ ုကအ်ပပျံုလ ကုလူ်ြ  ျုြားတနု်ြားသတ်မြတ်ြှုနငှ ် ရကစ်က် 

ကကြ်ြားကကျုတ်နသာရာဇဝတ်ြှုြ ာြားအာြားက ျုြားလွနြ်ှုအနပေါ် တာဝနရ်ှ သမြင  ်က  ြားလွန်ြှုတငွပ်ါဝင်နသာမြနြ်ာစစတ်ပ်ြှ 

စစဗ် ုလ်ြ ာြားနှင ်အမခာြားသူြ ာြားအာြား စံုစြ်ြားစစန်ဆြားြှုြွင န်ပြားရန ်Fortify Rights နှင  ်တ ငု်ကကာြားသူြ ာြားြှ ဂ ာြန်အစ ြုားရ 

နရွှဲ့နနသ ုေ့ နတာင်ြားဆ ထုာြားပါသည်။ ထ ုေ့အမပင် တ ုင်ကကာြားသူြ ာြားသည် ရာဇဝတ်ြှုက ျုြားလွန်သည်ဟု နြာမ်ပထာြားမခင်ြား 

ြခရံနသြားနသာသံသယရှ နသာသူြ ာြားက ု ဆက်လကန်ြာထု်တ်န ုင်ရနအ်တွက် ရာဇဝတ်ြှုဆ ုင်ရာအနထာကအ် 

ထာြားြ ာြား ထပ်ြံစုနဆာင်ြားမခင်ြားအာြားခွင မ်ပျုနပြားြည်  ြွ ွဲ့စည်ြားတညန်ဆာက်ပုံဆ ုင်ရာစံုစြ်ြားစစ်နဆြားြှုတစ်ရပ်က ုလုပ် 

နဆာင်ရန ်နတာင်ြားဆ ုထာြားပါသည်။  

ြွ ွဲ့စည်ြားတညန်ဆာက်ပုံဆ ငု်ရာစံုစြ်ြားစစန်ဆြားြှုသည် အထူြားသမြင ် ရာဇဝတ်ြှုကကီြားကကီြားြာြားြာြားက  ြားလွန်နသာအခါ 

တွင် စံုစြ်ြားစစန်ဆြားြှုြ ာြားအတွက် က ယ်မပနေ့်ပပီြားလ ုကန်လ ာညနီထွြှုရှ နသာခ ဥ်ြားကပ်ြှုက ု ခွင ်မပျုထာြားပါသည်။ ဤစံု 

စြ်ြားစစ်နဆြားြှုနည်ြားလြ်ြားသည ် က ျုြားလွန်သူြ ာြား၏ရာဇဝတြ်ှုဆ ုင်ရာလုပ်နဆာင်ြှုပုံစြံ ာြား၊ ၎င်ြားတ ုေ့၏အာဏာအဆင ် 

အဆင ်က ု နြာ်ထုတ်ရာတငွ ် အနထာက်အကူမြစန်စသည ်အမပင ် နနောက်ထပ်တရာြားခံြ ာြားက နုြာ်ထုတ်န ငု်ရန်နငှ ် 

သံသယရှ သူြ ာြား၏တညန်နရာက ုသ ရှ ခ  နတ်ွင် တရာြားခံလ  နမပာင်ြားနရြားရာှနြွန ုင်ရန ်အစ ုြားရနရွှဲ့နနြ ာြား၏နဆာင်ရွက ်

ြှုြ ာြားအတကွ် ြ ုြ ုလွယက်ူနစပါသည်။ ဤစံုစြ်ြားစစ်နဆြားြှုြ ာြားတွင ်လူူ့အခငွ ်အနရြားခ  ျုြားနြာက်ြှုအာြား ြှတတ်ြ်ြားမပျုစု 

သည က်ရင်လူူ့အခွင ်အနရြားအြွ ွဲ့က  သ ုေ့နသာအြွ ွဲ့အစည်ြားြ ာြား၊ လူထုအနမခမပျုအြွ ွဲ့ြ ာြားနှင  ်NGO ြ ာြားအနနမြင ်အနရြား 

ကကီြားသည ်အခန်ြားကဏ္ဍတွင် ပါဝင်နဆာင်ရွကန် ုင်ပါသည်။  

ကရင်မပည်နယတ်ွင် မြနြ်ာစစ်တပ်ြှ ဆက်စုနှစ်ြ ာြားစွာအတွင်ြား တရာြားလက်လွတ်သတမ်ြတ်မခင်ြား၊ ညှင်ြားပန်ြားနှ ပ်စက် 

မခင်ြား၊ ရာွလုံြားကျွတ်ြီြားရ ှုွဲ့ြ ကဆီ်ြားမခင်ြားနငှ ် အရပ်သာြားပ ုင်ဆ ငု်ြှုြ ာြားက ုလုယူြ က်ဆီြားမခင်ြား၊ အဓဓြလုပ်အာြားနပြားခ ငု်ြားနစ 

ြှုနှင ် လ င်ပ ုင်ြားဆ ငု်ရာအကကြ်ြားြက်ြှုြ ာြားက ု အထူြားသမြင ် လက်နကပ်ဋ ပကခြ ာြားမပင်ြားထန်သည အ်ခ  န် တွင် က  ြားလွန် 

ခ  ပါသည်။ ထ ုအကကြ်ြားြက်ြှုြ ာြားက ု ကရင်လူူ့အခွင အ်နရြားအြွ ွဲ့ြှ နှစ် ၃၀ နက ာ်အတွင်ြား ြှတ်တြ်ြားမပျုစုလာခ   

ပါသည်။ သ ုေ့နသာ်လည်ြား က  ြားလွန်သူြ ာြားသည် မပစ ်ဏက်င်ြားလွတ်ခငွ ်အမပည အ်ဝရရှ နနပပီြား က  ြားလွန်ခံရသူြ ာြားြှာ 

တရာြားြျှတြှုြရရှ နပ။ ကရငလူ်ူ့အခွင ်အနရြားအြွ ွဲ့အနနမြင  ် မပစ ်ဏက်င်ြားလွတ်ခငွ ်က ုအဆုံြားသတ်ရန်၊ က  ြားလွန်ြှု 

ြ ာြားအတကွ ်တာဝနယ်ူြှုတာဝနခ်ံြှုရှ လာနစရန်နှင ် က  ြားလွန်ခံရသူအာြားလုံြားအတွက် တရာြားြျှတြှုရရှ နစရန ် စံုစြ်ြား 

စစ်နဆြားြှုအာြားလုံြားက ု ကူညီပံ ပ ုြားရနအ်ဆင်သင ်ရှ နနပါသည။် 



ဂ ာြနီန ငု်ငံရှ တရာြားရံုြားြှတဆင ်  စံုစြ်ြားစစန်ဆြားြှုနှင န်နောက်ဆက်တွ တရာြားစွ ဆ ုြှုြ ာြား၏မြစန် ုငန်ခ ြှာ သ သာထင် 

ရာှြားနနပါသည်။ မြနြ်ာစစတ်ပ်နပေါ် အမပည်မပည်ဆ ငု်ရာတရာြားစရီငန်ရြားမြင ် အာဂ ငတ်ီြားနောြားနှင ် တူရကီ န ုင်ငတံ ုေ့တွင် 

အမခာြားအြှုနှစခ်ြွုင ်ထာြားနသာလ်ည်ြား ဂ ာြနီန ငုင်ံ၏တရာြားစီရင်နရြားစနစ်သည် န ုငင်ံတကာရာဇဝတ်ြှုြ ာြားက ုက ုင ်

တယွရ်ာတွင် အမခာြားနသာန ငု်ငံြ ာြားထက်ပ ုြ အုာြားနကာင်ြားပါသည်။ အမပည်မပည်ဆ ုင်ရာတရာြားစီရငန်ရြားဆ ုသည်ြှာ 

အခ  ျုွဲ့နသာရာဇဝတ်ြှုြ ာြားသည် အလွန်ဆ ုြားရာွြားနသာနကကာင ် န ုင်ငံနယ်န ြ တ်ြ ာြားက ုနက ာ်လွန်ပပီြား က  ြားလွန်သူြ ာြား 

က ု ြည်သည န်နရာတငွ်ြဆ  ု တရာြားစွ ဆ နု ငု်မခင်ြားအနမခခကံ ုဆ ုလ ုသည်။ သ ုေ့နသာ်လညြ်ား န ုင်ငတံစ်ခခု င်ြားစီ၏ဥပန  

အနပေါ်အနမခခံပပီြား လုပ်နဆာငန် ုင်သည တ်ရာြားစွ ဆ ုြှုအတ ငု်ြားအတာြှာ ကွ မပာြားပါသည်။ အာဂ ငတ်ီြားနောြားန ငု်ငံ၏ဥပန  

တွင် လူြ  ျုြားတံုြားသတ်မြတ်ြှုက ု အမပစန်ပြားန ငု်သည ဥ်ပန ြ ာြားြရှ နသာနကကာင ် ထ ုခ  ျုြားနြာက်ြှုြ ာြားနှင ်ပတ်သကပ်ပြီား 

အနရြားယူြှုြ ာြားလုပ်နဆာင်န ငုြ်ည်ြဟုတ်ပါ။ ထ နုကကာင ် က  ြားလွန်သူြ ာြားသည် လူြ  ျုြားတံုြားသတ်မြတ်ြှုနငှ ်ဆက်စပ် 

ပပြီား မပစ ်ဏခ် ြှတ်ခရံန ငုန်သာ်လည်ြား အမခာြားနသာမပစြ်ှုြ ာြားမြစသ်ည သ်တ်မြတ်ြှု၊ ြု  န်ြားြှု သ ုေ့ြဟုတ် တရာြားလက် 

လွတ်ြြ်ြားဆီြားြှုက  သ ုေ့နသာ မပစ်ြှုြ ာြားအတကွ်သာ မပစ ်ဏခ်ရံန ုင်ပါသည်။ Fortify Right ၏ အလုပ်အြှုနဆာင် 

ည န်ကကာြားနရြားြှ ြားမြစန်သာ Matthew Smith ြှ “ဂ ာြနီန ငု်ငံက မြနြ်ာန ုငင်ံအတွင်ြားြှာ မပစ ်ဏက်င်ြားလွတ်ခငွ က် ု 

အဆံုြားသတ်ြ ုေ့အတွက် အထူြားအနမခအနနတစ်ခြှုာရှ နနတယ်။ ဆ ုြားရာွြားတ  ခ  ျုြားနြာက်ြှုက  ြားလွန်ခ  တ  သူနတွက  ုဂ ာြ 

နနီ ုင်ငံြာှမြစမ်ြစ ် အမခာြားနနရာြှာပ မြစ်မြစ် တာဝနယ်ူြှုရှ နစြ ုေ့အတွက ် စံုစြ်ြားစစန်ဆြားြှုတစ်ခကု အာြခံခ က်နပြား 

ြှာမြစ်ပါတယ်” ဟုဆ ုခ  သည။် 

မြနြ်ာစစန်ခါင်ြားနဆာင်ြ ာြားအနပေါ် တာဝနယ်ူခြံှုရှ လာနစရန်အတကွ် န ုင်ငတံကာြှလုပ်နဆာင်နနနသာအမခာြားအ 

ရာြ ာြားထ တငွ် ရ ဟုငဂ် ာလူြ  ျုြားြ ာြားက ု  ဂဂလာြားန ရှ်န ငု်ငအံတငွ်ြားသ ုေ့ အတင်ြားအဓဓြနငှထု်တ်မခင်ြားအနပေါ် လူသာြား 

ြ  ျုြားနွယ်စုအနပေါ် က  ြားလွန်သည ်ရာဇဝတ်ြှုနှင ်ဆက်စပ်ပပီြား န ုင်ငတံကာရာဇဝတ်ခံရုံုြား (ICC) တွင် စံုစြ်ြားစစန်ဆြားြှုနှင ်  

ရ ုဟငဂ် ာလူြ  ျုြားြ ာြားအနပေါ် လူြ  ျုြားတံုြားသတ်မြတ်ြှုမြင ် န ငု်ငတံကာတရာြားရံုြား (ICJ) တွင် ဂြ် ီယာြှစွ ဆ ုထာြား 

နသာအြှုတ ုေ့ရှ ပါသည်။ ထ ုအြှုြ ာြားသည် တရာြားြျှတြှုရရှ ရန်အတကွ် နြျှာ်လင ်ခ က်ြ ာြားမြစ်နစနသာ်လည်ြား မြနြ်ာ 

စစတ်ပ်၏အကကြ်ြားြက်ြှုနှင ်ြ နှ ပ်ြှုြ ာြားက ု ခံစာြားလာရနသာအမခာြားလူြ  ျုြားစြု ာြားအတွက ် တရာြားြျှတြှုရရှ နရြားသည် 

လည်ြား အာရံုစ ကု်ြှုအမပည အ်ဝရရှ ရနထ် ုကတ်န်ပါသည်။ ဤအြှုက ု ဂ ာြနီန ငု်ငံ၏ြယ် ရယ်အစ ုြားရနရှွဲ့နနြှလက ်

ခံပပီြား ရံုြားတင်စစ်နဆြားြှုလုပ်နဆာင်ရန်အတကွ် အာြားနပြားနထာက်ခြံှုြ ာြားက ယ်က ယ်မပနေ့်မပနေ့်မပျုလုပ်ရန် ကရင်လူူ့အ 

ခွင ်အနရြားအြွ ွဲ့(KHRG )ြှ န ှုြားနဆာ်အပ်ပါသည်။ 

ဆက်သွယ်ရန် -  

နစာနနဒဆူြား - စည်ြားရံုြားလံှုွဲ့နဆာန်ရြားတာဝနခ်ံ – hsue@khrg.org 

နစာအ လ် တ ်- ကွင်ြားဆင်ြားညွန်ကကာြားနရြားြှ ြား - albert@khrg.org 

mailto:hsue@khrg.org

