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ေက်းဇူးတင္လြာ

 အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေဝႏုိင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို  
သတိၱရွိရွိ အမွန္အတိုင္းေျဖၾကားေပးၾကသူမ်ား၊ သတင္းမ်ားကို စြန္႔စြန္႔စားစား 
သြားေရာက္ေမးျမန္းခဲ့ၾကေသာ KWAT မွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ Federal Law Acad-
emy (FLA) မွ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းျပီး အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရးတြင္ အသံုးျပဳရန္ 
ခြင့္ျပဳသလို၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကို အမွန္တရားအတြက္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ရန္ 
ခြန္အားေပးၾကေသာ Kachin Baptist Convention (KBC) မွ တာဝန္ရွိ 
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

 အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေဝမႈတြင္ လိုအပ္ေသာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေသာ 
Legal Aid Network ကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

 အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေဝႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးၾကေသာ 
Burma Relief Center (BRC) ႏွင့္ Open Society Foundation (OSF) တို႔ ကိုလည္း 
အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 



Emba
rgo

1

ၿခဳံငုံတင္ျပခ်က္

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းမွစတင္၍ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေသာ 
ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူး ေျပာင္းမႈဟူ သည့္ေအာက္၌ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ၏ အခန္းက႑အားပို၍ 
အေလးထားလာၾကသည့္ သေဘာရွိသည္။ ဤတြင္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိလာသည္။ ဒီမိုကေရစီေရး 
အင္အားစုမ်ား၊ အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ (အထူးသျဖင့္ 
အစုိးရႏွင့္လက္ဝါးရုိက္၍ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္) အန္ဂ်ီအုိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ 
ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ 
ႏုိင္ငံေရးအာဏာ ရရွိထားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း လက္တြဲေရး၊ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ ဖက္လွဲတကင္း 
ဆက္ဆံေပါင္းသင္းေရး မူဝါဒကုိ က်င့္သုံးလာၾကသည္။ အဆုိပါ ႏုိင္ငံေရးအာဏာသည္  
ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ေပါင္းစုံ၏ စစ္မွန္ေသာ 
သေဘာဆႏၵကုိ အေျချပဳ၍ ေပၚေပါက္လာျခင္းဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေၾကာျခင္း မျပဳၾကေတာ့။ 
သုိ႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ ကို ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္မႈျပဳ၊ ပုိ၍ပုိ၍ အေလးထားလာျခင္းမွာ 
ရႈတ္ေထြးမႈမ်ား ပုိမုိေပၚေပါက္လာသည့္ အေၾကာင္းခံ
ျဖစ္လာသည္။ 

 ယင္းမွ မေကာင္းသည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအေနျဖင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊ လူ႔တန္ဖိုး၊ 
အထူးသျဖင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးဟူေသာ ေဝါဟာရမ်ားမွာ အသံသာရွိၿပီး အဆန္မရွိသည့္ 
သႀကၤန္အေျမာက္သဖြယ္ ျဖစ္လာသည္။ တာဝန္ခံမႈ ဟူသည္မွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ 
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခို္င္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠဌ ဦးသိန္းစိန္ သမၼတအျဖစ္ စတင္တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္က လွည့္ျဖားေျပာဆုိခ့ဲသည့္ ႏုိင္ငံေရးေၾကြးေၾကာ္သံ သက္သက္ျဖင့္သာ 
တည္ရွိလာခဲ့သည္။ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ မည္သည့္အစိုးရဌာနဆုိင္ရာ တခုတေလတြင္မွ် 
တာဝန္ခံမႈကုိ ႀကီးၾကပ္ေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီးေနာက္ 
လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရေနေသာ အေျခအေနသည္ ဆံုးသြမ္းသံတရာအေနႏွင့္ ဆက္လက္ 
တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္တြင္ တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြေရးဟူသည္မွာ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား အဝန္း အဝို္င္းအတြင္းတြင္သာ ေရရြတ္ျမည္တမ္းရမည့္ အဆင့္ရွိသည္။ 
လူထုႀကီးတရပ္လံုးအၾကားတြင္ ေရပန္းမစားလွ ေတာ့ပါ။ 

 ယင္းသုိ႔ေသာ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ 
၁၉ ရက္ေန႔၌ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္သားမ်ားက က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရေသာ 
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ႀကီးမားလွသည့္ျပစ္မႈႀကီး ျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ က်ဴးလြန္ခံရသူ မ်ားမွာ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳသည့္ 
ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး လုပ္အားေပးဆရာမႏွစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ျပစ္မႈျဖစ္ပြားသည့္ေန႔မွ 
စတင္ေရ တြက္လွ်င္ ၁၀ လ နည္းပါးမွ်ၾကာခ့ဲၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း က်ဴးလြန္ခ့ဲသူမ်ားမွာ 
လြတ္ေျမာက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ တရားခံအ စစ္မ်ားအား ရဲမ်ားကထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ ျခင္းမရွိ။ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကုိ အဓိကထား၍ အမႈကုိကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ ရမည့္အစား 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား အက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္ တစ္ဖက္သတ္စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိသာ 
အာဏာပုိင္မ်ားက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကုိ အျပစ္ေပးေရးႏွင့္ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား ကုစားခြင့္အပါအဝင္ တရားမွ်တမႈရေစေရးတုိ႔မွာ 
စိတ္ကူးယဥ္သဖြယ္ျဖစ္ေနဆဲပင္။ တရားမွ်တမႈရွာေဖြေရးမွာ သိသာစြာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ 
ၾကာေနျခင္းေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈ ျငင္းပယ္ခံရသည့္ အေျခအေနမွာ မလြဲသာမေရွာင္သာ 
ေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည္။ 
 
 ယင္းမွာ အတိတ္နမိတ္မေကာင္းလွေသာ ၿငိမ္သက္မႈႀကီး ျဖစ္ေနျခင္းပင္။ 
သုိ႔ျဖစ္၍ မေဝးလွေသာ အနာဂတ္ ၌ ပုိ၍ႀကီးမားဆုိးဝါးေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ
ႀကီးမ်ား စဥ္တိုက္ဆက္တုိက္ ျဖစ္ပြားလာေတာ့မည့္ အ ေၾကာင္းခံ ျဖစ္လာလ်က္ရွိသည္။ 
အတိတ္ကာလက ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ အဓိက 
ထားလ်က္ အလားတူ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ကာ ဤေကာင္းခါး ျပစ္မႈႀကီးႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္စုံတစ္ခုေသာ အတုိင္းအတာအထိ အမွန္တရားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ 
ဤအစီရင္ခံစာက ႀကိဳးစားထားပါသည္။ ဤမွ် ျပင္းထန္ဆုိးဝါး ေသာျပစ္မႈႀကီးမ်ား 
မျဖစ္ပြားေစရန္ ကာကြယ္မေပးႏုိင္ျခင္း၊ တုိင္းျပည္၏ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ 
ျပစ္မႈႀကီးမ်ားကုိ မတားဆီးႏုိင္သည့္အျပင္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအား ထိုက္သင့္သည့္ 
ကုစားမႈႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကး ေပးအပ္မႈ  မျပဳျခင္း၊  တုိ္႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ တာဝန္ရွိမရွိ 
ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ဆန္းစစ္ထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ အစုိးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ 
ျပည္တြင္းဥပေဒတုိ႔ေအာက္တြင္ မည္က့ဲသုိ႔ တာဝန္မ်ားရွိေၾကာင္းကုိလည္း ေထာက္ျပထား 
သည္။ 

 မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားမွာ အမ်ားဆုံးအားျဖင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားမဟုတ္ၾကပါ။ 
ရွမ္း၊  ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ ပေလာင္ အစရွိသည့္ တုိင္းရင္းသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾက
သည္။  သုိ႔ျဖစ္၍ ယင္းအမႈမ်ားအား တုိင္းရင္းသားသဘာဝ ရွိသည့္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈရႈေ
ထာင့္မွ အမ်ိဳးအစား ခြဲႏုိင္သည္။ အတိတ္ကာလက မုဒိမ္းမႈုၾကီးမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူအမ်ားစု ႀကီးမွာ အသက္ရွင္လ်က္ရွိ ေနဆဲျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
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မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားမွာ သတ္ျဖတ္ခံ ရသည့္အဆင့္သုိ႔ ေရာက္သြားေသာ္လည္း ႏွိ
ပ္စက္ညွဥ္းပန္းခံၾကရျခင္းေတာ့မရွိပါ။  သုိ႔ရာတြင္ ေကာင္းခါးရာဇဝတ္မႈ ႀကီးအေနျဖင့္ 
ဤပဏာမအစီရင္ခံစာတြင္ ဦးစားေပးေဖာ္ျပထားသည့္ မႈခင္းႀကီးမွာ လြန္စြာကြဲျပားျခား
နားလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားမွာ မုဒိမ္းက်င့္ခံရရုံသာမက 
သတ္ျဖတ္ျခင္းလည္းခံ ၾကရသည္။ ပုိ၍ဆုိးသည္မွာ ရုိးရုိးမုဒိမ္းမႈမဟုတ္။ 
အုပ္စုဖြဲ႕၍ျပဳက်င့္ျခင္းခံရသည့္ မုဒိမ္းမႈျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎တုိ႔အား မသတ္ျဖတ္မွီတြင္ 
ႏွိပ္စက္ျခင္းလည္းခံခ့ဲၾကရသည္။ သာမန္မွ်မဟုတ္ လူမဆန္ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳပ္စြာ နွိပ္စက္ 
ညွဥ္းပန္းခံခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအား မုဒိမ္းမက်င့္မီ ႏွပ္စက္ညွဥ္းပမ္း 
မႈျပဳသလား၊ မုဒိမ္းက်င့္ၿပီးမွ ႏွိပ္စက္ ညွဥ္းပန္းမႈ ျပဳသလားဟူသည္ကုိ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ 
မည္သူမွ်မသိရွိ ၾကေသးပါ။ 

 သုိ႔ျဖစ္၍ လြန္ခ့ဲသည့္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခ်ိဳ႕အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတဝွမ္းလုံးတြင္ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အသီးသီး အေနျဖင့္ ခံစားခ့ဲၾကရသည့္ တဦးခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္ခံခဲ့ရမႈႀကီးမ်ားအနက္  ေကာင္းခါးရာဝတ္မႈႀကီးသည္ အႀကီးမားအျပင္းထန္ဆုံး 
ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားခြဲ ျခားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ 
သေဘာတူ စာခ်ဳပ္အား လက္မွက္ေရးထုိး အတည္ျပဳထားသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ေကာင္းခါးရာဇဝတ္မႈႀကီးႏွင္ ့စပလ္်ဥ္း၍ လက္ရိွအစုိးရသည ္အဆိုပါသက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတအီား 
အစီရင္ခံတင္သြင္းျခင္းမျပဳေသးပါ။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
အထူးျပဳကာကြယ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လြတ္လပ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ကၽြမ္းက်င္ သည့္ ပညာရွင္မ်ားေသာ္လည္းေကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မရွိေသးပါ။ အလားတူပင္ 
ယင္းမႈခင္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ပြားပါက မွန္ကန္စြာထြက္ဆုိမည့္ သက္ေသမ်ားအားထိေရာက္စြာ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ႏုိင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာဥပေဒမ်ား၊ စီစဥ္ခ်မွတ္ထားမႈမ်ားလည္း 
မရွိေသးပါ။ 

 ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ 
အဓိက ကုိင္တြယ္က်င့္သုံးသူ မွာ သမၼတမဟုတ္ပါ။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သ
ည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ျဖစ္သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားတုိင္း ျပည္လံုၿခဳံေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႔အ
စည္းမ်ားသာမက တရားစီရင္ေရးပုိင္းဆုိင္ရာသည္လည္း စစ္တပ္ကုိအဓိကျပဳထားသည့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပုိင္မ်ားအား ခယဝပ္တြားၾကရသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ျပစ္မႈႀကီးမ်ားတြင္  
တရားခံမ်ားအျဖစ္ သံသယရွိခံရသူမ်ားမွာ စစ္တပ္မွပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ား 
ျဖစ္ေသာအခါ အဆုိပါဥပေဒပုိင္းႏွင့္ တုိင္းျပည္ အေဆာက္အအုံ တည္ရွိမႈပုိင္းဆုိင္ရာ 
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အေနအထားမ်ားသည္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၊ ၎တို႔၏  မိသားစုမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ 
လူ႔အဝန္းအဝုိင္းမ်ား၏ အေျခအေနအား ပုိ၍ဆုိးဝါးလာေစသည္။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္း 
ဖက္ခံရမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိုင္းရင္းသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အဆုိးဝါးဆုံး အေျခအေနမွာ 
၎တုိ႔တြင္ လူမႈေရး၊ ပထဝီဝင္၊ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ အကန္႔အသတ္မ်ား 
ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရေသာ္လည္းတုိင္တန္းႏုိင္သည့္အေျခ
အေနမ်ား နည္းပါးလွသည္။ တုိင္တန္းခြင့္ရႏုိင္ဦးေတာ့၊ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားက 
(သို႔မဟုတ္) တရားစီရင္ေရးပုိင္းဆုိင္ရာက အမ်ားဆုံးအားျဖင့္ ပယ္ခ်ခ့ဲၾကသည္။ 

 ဤအစီရင္ခံစာအေနျဖင့္ျပည္တြင္းဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံတကာလူ႔ အခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ား၊ 
လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ ဥပေဒစုိးမုိးေရးအေျခခံမ်ားကုိ 
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳလ်က္ တုိင္းျပည္ အေဆာက္အအံုပုိင္းဆုိင္ရာ ခုိင္မာျခင္းႏွင့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ တရားမွ်တမႈကုိရွာေဖြျခင္း ရႈေထာင့္မ်ားမွေန၍ ခ်ဥ္းကပ္သည္။  ရဲတပ္ဖြဲ႕ 
ကုိအဓိထားကာ တုိင္းျပည္အေဆာက္ အအုံမ်ား၏ အေနအထားအား တစုံတရာေသာ 
အတုိင္း အတာထိ သုံးသပ္ထားပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ဆက္စပ္ပံုကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔အတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ 
ေျဖရွင္းမႈကုိေသာ္လည္းေကာင္း ႀကိဳးပမ္းရွာေဖြ တင္ျပထားသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အတိတ္ႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ ေနာက္ခံအေျခ အေနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ 
လူ႔အခြင့္အေရးအရ တုိးတက္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေရး ရႈေထာင့္မွေန၍ ႏုိင္ငံတကာ၏ 
တာဝန္ရွိမႈႏွင့္ အခန္းက႑ကုိလည္း ေထာက္ျပထားသည္။
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အမႈျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း

 မမရန္လုရာ(၂၀ႏွစ္)ႏွင့္ မတန္ေဘာင္ေခါန္နန္စင္(၂၁ႏွစ္) တို႔သည္ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ေျမာက္ပိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွ ေကာင္းခါးေက်းရြာသို႔ 
ကခ်င္ခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေစလႊတ္ေသာ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္း ဆရာမမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
ေကာင္းခါးေက်းရြာသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ 
(၂၀) ခန္႔အကြာတြင္ တည္ရွိေသာ ေက်းရြာျဖစ္သည္။ အခင္းျဖစ္ေန႔ရက္ ဇန္န၀ါရီလ 
၁၉ ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ (၈) လ ေလာက္မွ စတင္ကာ ေကာင္းခါးေက်းရြာတြင္ 
ေစတနာ့၀န္ထမ္းဆရာမမ်ားအျဖစ္ ေရာက္ရွိေနထိုင္လ်က္ ရွိၿပီး ျဖစ္သည္။

 ေကာင္းခါးေက်းရြာရွိ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း၀င္းအတြင္းရွိ ၀ါးထရံႏွင့္ျပဳလုပ္ 
ထားေသာ အိမ္ငယ္ကေလး တြင္ ေနထုိင္ကာ ေက်းရြာရွိေက်ာင္းတြင္ စာသင္ၾကားေပးလွ်က္ 
ရွိခဲ့ၾကသည္။ ထိုရြာအစြန္ရိွ ဘုရားေက်ာင္း၀င္း အတြင္း ဆရာမႏွစ္ဦးမွအပ မည္သူ 
မွ်ေနထိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ေကာင္းခါးေက်းရြာသည္ အိမ္ေျခေပါင္း ၂၈ အိမ္ရွိကာ လူဦး ေရ 
(၁၆၀)ဦး ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ ရြာေလးျဖစ္သည္။ ေကာင္းခါးေက်းရြာသည္ အစိုးရ 
ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမအတြင္း တည္ရွိကာ စစ္တပ္ အၿမဲတပ္စြဲထားျခင္း မရွိသည့္အျပင္၊ 
မည္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမွ် လည္းအေျခစုိက္ျခင္းမရွိေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ 
အခင္းျဖစ္ပြားေသာအခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသ အခ်ဳိ႕တြင္ စစ္ပဲြမ်ား 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။
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 အခင္းျဖစ္သည့္ေန႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္၊ နံနက္ ၇ နာရီ 1  တြင္ 
ဗိုလ္မွဴးေအာင္ၿဖိဳးျမင့္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရစစ္တပ္ (ေက်ာက္မဲအေျခစိုက္တပ္ရင္း ခမရ 
၅၀၃) စစ္သားဦးေရ ၄၀ေက်ာ္ ၅၀ဦးခန္႔သည္ ေကာင္းခါးေက်းရြာ သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ 
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(KIA)ႏွင့္ ဇန္န၀ါရီအေစာပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ 
စစ္ဆင္ေရးကို အေထာက္အအကူျပဳရန္ မံုးေပၚသို႔ ဦးတည္ေရာက္ရွိလာေသာ တပ္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဆရာမႏွစ္ဦး ေနထုိင္ေသာ ဘုရားေက်ာင္းအနီးရွိ အိမ္(၄)အိမ္တြင္ စစ္သားမ်ား 
လာေရာက္စခန္းခ်ခဲ့ၿပီး တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္ ျမင္သာေသာေနရာတြင္ တပ္လံုၿခံဳေရးကို 
ရရွိရန္ တရြာလံုးကို စစ္သားမ်ားမွ ကင္းခ်ခဲ့သည္။

 အခင္းျဖစ္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴး ဦးဇင္ထုန္းလ၏သမီး 
ေမြးေန႔တြင္ ပါဝင္ရန္ ဆရာမ ႏွစ္ဦး သြားေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ထိုေနအိမ္မွ ၎တို႔ေနထိုင္ရာသို႔ ည 
၁၀ နာရီခန္႔တြင္ ျပန္သြားခဲဲ့ၾကသည္။

 ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္၊ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း၀င္းအနီးတြင္ ေနထိုင္ေသာ 
ရြာသား(၃)ဦးက နံနက္ ေစာေစာ ၁း၀၀ နာရီခန္႔တြင္ ဘုရားေက်ာင္း၀င္းအတြင္းမွ 
ေအာ္ပာစ္သံမ်ားကို ၾကားခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ ၾကားေသာ ေၾကာင့္ ထိုရြာသား(၃)ဦးက 
ဆရာမႏွစ္ဦး ေနထိုင္ရာအိမ္သို႔ သြားကာေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း တစံုတရာေျဖၾကားမႈ မရွိခဲ့ေခ်။ 
ထိုအခ်ိန္တြင္ ဆရာမႏွစ္ဦး ေနထိုင္ရာအိမ္၌ မီးထြန္းထားျခင္းမရွိဘဲ အိမ္သာအနီးတြင္သာ 
မီးထြန္းထား သည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားမွ ရြာသားမ်ားက ဆရာမႏွစ္ဦးသည္ 
အလြန္အမင္း အိပ္ေမာက် ေနျခင္းေၾကာင့္ ေခၚသံကို မထူးႏိုင္ျခင္းျဖစ္မည္ပာု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ 
အနီးအနားရွိ အိမ္းနီးခ်င္းမ်ားက ရန္ျဖစ္ၾက သျဖင့္ ေအာ္သံၾကားျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ပာု 
ထင္ျမင္ကာ ျပန္သြားၾကသည္။

 ထိုိနံနက္ေစာေစာ ၅း၃၀ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ စစ္တပ္မွ စစ္သား ၁၀ ဦးခန္႔သည္ 
ထရပ္ကားတစီးျဖင့္ ရြာမွထြက္ သြားခဲ့ ၾကသည္။2 နံနက္ ၇ နာရီ ခြဲခန္႔တြင္ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ေသာ 
ေဒၚလဖိုင္နန္ဆိုင္း3 က ဆရာမႏွစ္ဦး ခါတိုင္းကဲ့သို႔ မနက္စာ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း မရွိသည္ကို 
ထူးဆန္းစြာ သတိျပဳမိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမးျမန္းရန္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ဆရာမႏွစ္ဦး၏အမည္ကို 
ေအာ္ေခၚခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ထူးသံကို မၾကားခဲ့။ တံခါးသြား၍ တြန္းဖြင့္ၾကည့္ ေသာအခါ 
အလြယ္တကူပြင့္သြားၿပီး ဆရာမႏွစ္ဦးသည္ ေစာင္မ်ားႏွင္႔လံုးေထြးကာ ေသဆံုးေနသည္ကို 
1  ဦးဆုိင္းေနာ္ (အခင္းျဖစ္ေနရာအနီးေနထိုင္သူ) ထြက္ဆိုခ်က္ 
2 ေဒၚေဖာ္ဒါဆိုင္းခမ္းႏွင့္ ေဒၚဘန္ေရာင္ထြက္ဆိုခ်က္
3 ေဒၚလဖိုင္နန္ဆိုင္းထြက္ဆိုခ်က္ (အခင္းျဖစ္ေနရာအနီးတြင္ေနထိုင္သူ)
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ေတြ႔ရွိသျဖင့္ အလြန္အမင္း ေၾကာက္လန္႔ကာ ေအာ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား 
အခင္းျဖစ္ေနရာသို႔ အလ်င္အျမန္ေရာက္ရွိ လာခဲ့ၾကသည္။

 ဆရာမႏွစ္ဦး၏ခႏၶာကိုယ္တြင္ ဓားဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ေအာက္ပိုင္းမွာ အ၀တ္ဗလာႏွင့္ 
ျဖစ္ေနသည္ကို  ၾကည့္ ျခင္းအားျဖင့္ မုဒိန္းက်င့္ လူသတ္မႈျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ျပင္ 
ဦးေခါင္းတြင္လည္း အျပင္းအထန္ ရိုက္ႏွက္ ထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အခင္းျဖစ္အိမ္ေရွ႕တြင္ 
ဖိနပ္ရာမ်ားရွိေနသည္ကို အိမ္နီးခ်င္းမ်ားမွ သတိ ျပဳမိခဲ့ၾကသည္။ ထိုေန႔နံနက္တြင္ 
ထုိကဲ့သို႔မထင္မွတ္ထားေသာအရာကို ရြာသားမ်ား ေတြ႔ရွိၾကျခင္းေၾကာင့္ ထိတ္ လန္႔၊ 
၀မ္းနည္းကာ အမ်ားစုမွာ ငိုေၾကြးေနခဲ့ၾကၿပီး ဘာမွ်မလုပ္ခဲ့ၾကပါ။

 ထို႔ေနာက္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးွက ရဲမ်ားကိုဖုန္းဆက္အေၾကာင္း 
ၾကားခဲ့ၿပီး ညေနခင္း ၂ နာရီခန္႔တြင္မွ ပန္ဆိုင္းၿမိဳ႕မွ ရဲမ်ားသည္လူနာတင္ယာဥ္ႏွင့္ 
အတူအခင္းျဖစ္ေနရာသို႔ ဆရာမႏွစ္ဦး၏ အေလာင္းကို စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ မူဆယ္ေဆးရံုသို႔ 
ပို႔ေဆာင္ရန္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္မွဴး ေအာင္ၿဖိဳးျမင့္ႏွင့္ သူ၏စစ္တပ္ ခလရ ၅၀၃ 
သည္ ဆက္လက္ ေနထုိင္လွ်က္ရွိၾကသည့္အျပင္ ထုိေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေက်ာက္မဲမွ စစ္သား 
၂၀၀ခန္႔ ေကာင္းခါးေက်း ရြာသို႔ ထပ္မံေရာက္ရွိ လာခဲ့ၾကသည္။ စစ္သား ၁၀၀ ခန္႔သည္ 
ရြာသားမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ကာ က်န္ ၁၀၀ ဦးမွာ ရြာကို ကင္းလွည့္ေနခဲ့ၾကသည္။

 ၂၀၁၅ခႏွုစ ္ဇနန္၀ါရလီ ၂၁ ရက္ေန႔တြင ္ဆရာမႏွစဥ္ီး၏အေလာင္းကုိ ေကာင္းခါးေက်းရြာ 
မွစတင္ကာ  ကြတ္ခိုင္၊ လားရိႈး၊ မႏၱေလးႏွင့္ အျခားေသာၿမိဳ႕မ်ားကို ျဖတ္သန္းကာ ျမစ္ႀကီးနားၿမဳိ႕ 
သို႔သယ္ေဆာင္သြားခဲ့ၾကသည္။ ျမစ္ႀကီးနားသို႔ သယ္ေဆာင္သြားရာ လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ 
ေထာင္ခ်ီေသာေဒသခံမ်ားက ဆရာမႏွစ္ဦး၏ အေခါင္းကို ၾကည့္ရႈကာ သူတို႔၏၀မ္းနည္းျခင္း 
မ်ားကိုျပသခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ႀကီးနားရွိ ေနာင္နန္ခန္းမတြင္ 
ဆရာမႏွစ္ဦးစ်ာပနာကို က်င္းပခ်ိန္၌ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာလူထုက တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး 
ေနာင္နန္းသုသာန္တြင္ ဆရာမႏွစ္ဦးအား ျမဳပ္ႏွံခဲ့ၾကသည္။

အမွန္တရားရွာေဖြျခင္း
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 ေကာင္းခါးအမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမွန္တရားကိုရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကိုအ
ျပစ္ေပးျခင္းျပဳ လုပ္ရန္အျပင္ ယင္းျပစ္မႈကို လူ႔အခြင့္အေရး ရႈေထာင္႔မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ဥပေဒစိုးမိုး ေရးရႈ႕ေထာင့္မွေသာ္လည္း ေကာင္း၊ အျခားက႑မ်ား (အနိမ္႔ဆံုးအားျဖင့္ ျပည္
တြင္းစစ္၊လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရတရားမွ်တမႈရွာ ေဖြျခင္းႏွင့္ တိုင္းျပည္ အေဆာက္အအံုးမ်ား) 
ရႈေထာင့္မွေန၍ လည္းေကာင္း အမႈတစ္ခုလံုးကို လႊမ္းျခံဳသံုးသပ္သြားပါမည္။

 ဤအမႈကို အဆံုးသတ္ႏုိင္ရန္ ထုိကဲ့သို႔ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ လူသားမဆန္ေသာအမႈကို 
က်ဴးလြန္ ႏိုင္္ေၾကာင္း သံသယရွိႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာသူမ်ားကို ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ဆိုေသာ္ မည္သို႔ေသာသူမ်ားကို သံသယရွိသူ 
အျဖစ္သတ္မွတ္သင့္သနည္း။ ေဒသခံရြာသားမ်ားကိုေလာ (သုိ႔မဟုတ္) အခင္း ျဖစ္ေန႔မတိုင္ခင္ 
ရြာသို႔၀င္ေရာက္လာေသာ စစ္သားမ်ားကိုေလာပာူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ 

 အခင္းျဖစ္ေန႔မတုိင္ခင္အခ်ိန္အထိ ေကာင္းခါးေက်းရြာသည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းကာ 
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မည့္သည့္ လုယက္မႈ၊ လူသတ္မႈႏွင့္ ဓားျပ4 မႈမွ် မရွိ၊ မျဖစ္ေပၚ5 ခဲ့သည့္အျပင္ 
ရြာရွိအိမ္မ်ားသည္ ျခံ၀င္းမရွိေသာ္လည္း လံုျခံဳမႈရွိခဲ့သည္။ ရြာရွိရြာသားမ်ားသည္ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာအလားတူ ျပစ္မႈမ်ဳိးကို က်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးသူ တဦးမွ်မရွိ။ မည္သည့္ ရြာသားမ်ားမ်ွ 
ထိုမွ်ရက္စက္ေသာျပစ္မႈမ်ဳိးကို က်ဴးလြန္ရဲသူမရိွ6။ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ 
စံုစမ္းစစ္ေဆး ေတြ႔ရွိခ်က္အရ ရြာသားမ်ားသည္ ထုိအမႈကို က်ဴးလြန္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ 
ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းလည္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎ကို အေသးစိပ္ 
စစ္ေၾကာမႈ ျပဳရန္လိုအပ္ပါေသးသည္။

 အခင္းျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ရဲမ်ားက အခင္းျဖစ္ေနရာကို စံုစမ္းစစ္ေဆးခ်ိန္တြင္ 
ေဒသခံရြာသားမ်ား အေနျဖင့္ အမႈတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္းျပသႏိုင္ေသာ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား၊ 
သက္ေသမ်ားကို စုေဆာင္းႏုိင္ျခင္းမရွိ။ ထို႔ျပင္ ရဲမ်ားက ရြာသားမ်ား၏ ေနအိမ္ေပါင္း ၁၀ အိမ္ကို 
ဝင္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့ေသာ္လည္း သံသယရွိဖြယ္ရာ မည္သည့္သက္ေသ ခံခ်က္ တစံုတရာကိုမွ် 
ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ 7 

 အကယ္၍ ရြာသားမ်ားက ၎တို႔ ရိုေသေလးစားေသာ ေစတနာ၀န္းထမ္း 
ဆရာမႏွစ္ဦးအေပၚ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေနပါက ရြာထဲသို႔စစ္တပ္ 
မဝင္မီေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရြာမွ စစ္တပ္ထြက္ခြာ သြားၿပီးမွေသာ္လည္းေကာင္း အခ်ိန္ေကာင္း 
တရက္ရက္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ မပာုတ္လွ်င္လည္း စစ္တပ္ ေရာက္ရွိလာေသာ 
ထိုည၌ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ အျခားရြာမွတဦးဦး ျဖစ္သည္ဆ္ိုဦးေတာ့ စစ္တပ္မွ 
ကင္းလွည့္ေန ေသာ စစ္သားမ်ားက ဖမ္းမိႏိုင္သကဲ့သုိ႔ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ဆရာမႏွစ္ဦး၏ 
ေအာ္သံကို လံုၿခံဳေရးယူကာ ကင္းေစာင့္ ေနေသာ စစ္သားမ်ားက ေသခ်ာေပါက္ 
ၾကားႏိုင္သည္။ ၾကားလွ်င္ၾကားခ်င္း ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ေရာက္ရွိလာႏိုင္ကာ ရြာသားမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္း၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို ညတြင္းခ်င္းရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ယင္းတုိ႔အနက္ မည္သည့္အရာမွ် မျဖစ္ေပၚခဲ့ေပ။ ထိုသာဓကကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ 
ရြာသားမ်ားအား သံသယရွိ ဖြယ္ရာလူမ်ားအျဖစ္ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေပ။

 ေကာင္းခါးအမႈသည္ တရြာလံုး သတိမထားမိဘဲ၊ အင္အားစုတခုမွ 
စနစ္တက်က်ဴးလြန္သြာေသာ အမႈျဖစ္ သည္။ ရြာအနီးတြင္ တပ္စိုက္ထားေသာ ခလရ 

4 ဦးလဖိုင္ေဇာ္ဖန္ ထြက္ဆိုခ်က္ (ေကာင္းခါးရြာ)
5 ဇခုန္ ေခါန္မုိင္ ထြက္ဆိုခ်က္
6 ေဒၚဇင္ထုန္မာေရာ္ ထြက္ဆုိခ်က္
7 ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးဇင္ထုန္လႏွင့္ဦးေအာင္နန္ ထြက္ဆ္ိုခ်က္
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၅၀၃ မွစစ္သားမ်ားသည္သာ သံသယရွိဖြယ္ ျဖစ္ႏိုင္ဆံုုး ျဖစ္ေၾကာင္း၊  အေျခအေန 
အခ်ိန္အခါအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေတြ႔ရွိေသာရုပ္၀တၳဳ သက္ေသမ်ားအရေသာ္လည္းေကာ
င္းညႊန္းျပ ေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအခင္းျဖစ္အခ်ိန္တြင္ အစိုးရစစ္တပ္မွတပါး
မည္သည့္လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမွ် ထိုအနီးတဝိုုက္တြင္ မရွိေခ်။8  ဤသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
မည္ကဲ့သို႔ သံုးသပ္ႏိုင္ပါမည္နည္း။

သံသယရွိသူမ်ားကို ပံုေဖာ္ျခင္း

 ရဲမ်ားက အခင္းျဖစ္ေနရာႏွင့္ ေသဆံုးသြားေသာဆရာမႏွစ္ဦး၏ အေလာင္းကိုစစ္ေဆး 
ေနစဥ္အတြင္း ရြာသားမ်ား ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား ရယူျခင္းကို စစ္တပ္အရာရွိမ်ားက 
တားျမစ္ခ့ဲသည္။ ဖုန္းမ်ား၊ ကင္မာရာမ်ားျဖင့္ အခင္းျဖစ္ေနရာကို မွတ္တမ္းတင္ရိုက္ယူပါက 
၎ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္မည္ပာု ၿခိမ္းေျခာက9္ ခဲ့ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
စစ္တပ္အရာရွိမ်ားက မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ွ မရွိဘဲႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံု 
ရိုက္ယူျခင္းကို တားျမစ္ခဲ့သနည္း။ အကယ္၍ ရြာသားမ်ားက စစ္သားမ်ားကိုသံသယရွိသူမ်ား 

8  ဦးလဖုိင္လဆိုင္း ထြက္ဆိုခ်က္              
9  ဦးေအာင္နန္(အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး)၊ ေဒၚအက္စတာႏွင့္ ေဒၚေဘာမ္ေဆြ (ရဲမ်ားအခင္းျဖစ္ေနရာကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးေနစဥ္ ရွိေနသူ 
မ်ား) ထြက္ဆိုခ်က္  



Emba
rgo

11

အေနျဖင့္ျပသရန္အေထာက္အပံ့ျဖစ္ႏိ္ုင္ေသာသက္ေသမ်ားရရွိသြားမည္ကိုစစ္တပ္တြင္ထမ္း 
ေဆာင္ေန သူမ်ားအေနျဖင့္ မလိုလား ေပ။ အရိုးရွင္းဆံုး ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ 
စစ္တပ္ကက်ဴးလြန္မႈကို ဖံုးကြယ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကိုျပသရန္ 
မ်ားစြာေသာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။
 
 ပထဝီ၀င္အေနအထားႏွင့္ စစ္တပ္ရွိစစ္ေၾကာင္းမ်ား ၏လႈပ္ရွားမႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 
ဦးစြာ ေလ့လာရန္လို အပ္သည္။ အခင္းျဖစ္ေနရာႏွင့္ စစ္သားမ်ား ယာယီစခန္းခ် 
ေနရာယူထားေသာအိမ္ (၄) အိမ္၏ အကြာအေ၀းမွာ ကိုက္ (၁၀၀) ေက်ာ္ခန္႔မွ်သာရွိသည္ကို 
ေတြ႔ရသည္။10 အထူးသျဖင့္ ေကအိုင္အို(KIO)ႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္တို႔ လက္ နက္ကုိင္ တုိက္ပြဲမ်ား 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ကာလျဖစ္သျဖင့္ အစိုးရစစ္တပ္အေနျဖင့္ လံုျခံဳေရးအရ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္တပ္၏ သေဘာသဘာ၀ အရေသာ္လည္းေကာင္း မည္သည့္ေနရာတြင္ 
စခန္းခ်သည္ ျဖစ္ေစအနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ ယာယီစခန္းခ်ထားေသာေနရာႏွင့္ အနည္းဆုံးကိုက္ 
၂၀၀ ၀န္းက်င္အတြင္း စခန္းလံုျခံဳ ေရးအတြက္ ညအခါ၌ အလွည့္က် ကင္းခ်ၾကမည္ 
ျဖစ္သည္။ ထိုအျခင္းအရာကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အခင္းျဖစ္ ပြားရာ ေနရာတ၀ိုက္သည္ 
စစ္တပ္မွ ကင္းလွည့္ေနေသာ နယ္ေျမအတြင္းတြင္ က်ေရာက္ေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။  
ယင္းကုိေထာက္ခံေသာ အေထာက္အထားအေနျဖင့္  စစ္သားမ်ား စခန္းခ်ထားေသာ 
အနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ ကင္းေစာင့္ေနသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ 
ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား11  လည္းရွိသည္။ ထုိသို႔အစိုးရ စစ္တပ္မွ ကင္းခ်ထားျခင္းေၾကာင့္ 
မည္သည့္အုပ္စု (သို႔မပာုတ္) မည္သူမွ်ထိုေနရာသို႔ ၀င္ေရာက္ကာ လူမဆန္ ရက္စက္ 
ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ရန္ဆိုသည္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

 

10  ထိုအကြာအေ၀းကိုတာ၀န္ရွိေျမတိုင္းအရာရွိမွတိုင္းတာၿပီးျဖစ္သည္။
11 ဦးဇင္ထုန္းလ၊ ေဒၚထြယ္ဂ်ာ ႏွင့္ ေဒၚဇင္ထုန္းမာေမ်ာ္ ထြက္ဆိုခ်က္
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ဓာတ္ပံု၏ညာဖက္အစြန္းတြင္ျမင္ေတြ႔ရေသာအိမ္သည္ အခင္းျဖစ္ေနရာျဖစ္သည္။ စစ္သားမ်ား စခန္းခ်ကာ 

ေနေသာ(၄)အိမ္အနက္ ႏွစ္အိမ္မွာ ယခုဓာတ္ပံု တည့္တည့္ေနာက္ဆံုးေလာက္တြင္ ေတြ႔ရေသာ 

သြပ္မိုးအိမ္ႏွစ္အိမ္ ျဖစ္သည္။ အခင္းျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ထုိအိမ္မ်ား၌ စစ္သားမ်ားက စခန္းခ်ကာေနရာယူ 

လွ်က္ရွိေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။

 ရုပ္၀တၳဳသက္ေသမ်ားကို လည္းေလ႔လာရန္လုိပါသည္။ ေသခ်ာသည္မွာ 
ဤသို႔ေသာ မႈခင္းမ်ဳိး၌ ျပစ္မႈက်ဴး လြန္သူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္သဲလြန္စ 
ခ်န္ထားေလ့ရွိၾကသည္။ ဤမႈခင္းတြင္ ရဲမ်ားက အခင္းျဖစ္ေနရာကို စံုစမ္း စစ္ေဆးေသာအခါ၌ 
အခင္းျဖစ္ေနအိမ္နံေဘးတြင္ စစ္ဖိနပ္ရာမ်ားကို ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ထိုေတြ႔ရွိေသာ စစ္ဖိနပ္ရာမ်ား 
သည္ အခင္းျဖစ္ေန႔မတုိင္ခင္ တရက္တြင္ေရာက္ ရွိကာေနရာယူထားေသာ စစ္တပ္မွ 
စစ္သားမ်ား၏ ဖိနပ္အရြယ္အ စား ပံုစံမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။12

 
 

12 ဦးဇင္ထုန္းလထြက္ဆိုခ်က္
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 သက္ေသခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ "စိတ္၏အေျခအေန၊ ကိုယ္ သို႔မပာုတ္ 
ကိုယ္၏ေတြ႔ထိမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းထြက္သည့္အခါ သက္ဆိုင္ေသာအေၾကာင္းျခင္းရာ 
မ်ားျဖစ္သည္။" ပာုပါရွိသည္။ စစ္ေၾကာင္းမွဴး ေအာင္ၿဖိဳးျမင့္ ဦးေဆာင္ေသာ ခမရ (၅၀၃)
သည္  အခင္းျဖစ္ေန႔ညတြင္ထိုရြာ၌ ရွိေနေသာအခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ အခင္းျဖစ္ခ်ိန္ မတိုင္ခင္ 
ထုိရြာသို႔ေရာက္ရွိေနေသာ စစ္ေၾကာင္းမွဴး၏ အျပဳအမူသည္ ပံုမွန္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
အခင္းျဖစ္ ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ သူ၏ အမူအရာမွာ တုန္လႈပ္ေနျခင္း၊ ဂဏာမၿငိမ္ျဖစ္ကာ 
အိမ္သို႔ဝင္လိုက္၊ ထြက္လိုက္ ထပ္ခါ ထပ္္ခါ ျပဳလုပ္ေနျခင္း၊ အေၾကာင္းမရွိဘဲေဒါသထြက္ျခင္း13  
အစရွိေသာအျပဳအမူမ်ား ရွိေနသည္။ ထိုေၾကာင့္ စစ္ေၾကာင္းမွဴး ေအာင္ၿဖိဳးျမင့္၏ 
အမႈအရာသည္ သက္ေသခံဥပေဒ14  အရ အက်ဴံး၀င္သည္။ သူသည္ အခင္းျဖစ္ ေနရာကို 

13 ဦးဇင္ထုန္လႏွင့္ ေဒၚဘြမ္ေဆြထြက္ဆိုခ်က္
14 သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ (၈) မည္သည့္အျငင္းထြက္အေၾကာင္းျခင္းရာ၊ သို႔မပာုတ္ သက္ဆိုင္သည့္အေၾကာင္းျခင္းရာ 
ကိုမဆို ျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ သို႔မပာုတ္ ျပင္ဆင္ခ်က္အား ေဖာ္ျပေသာေၾကာင္းျခင္းရာသည္ သက္ဆိုင္ေသာ 
အေၾကာင္းျခင္းရာျဖစ္သည္။ တရားမမႈ သို႔မပာုတ္ ျပစ္မႈတြင္အျငင္းထြက္ အေၾကာင္းျခင္းရာ သို႔မပာုတ္ သက္ဆိုင္ 



Emba
rgo

14

ဓာတ္ပံုမရိုက္ရန္ တားျမစ္ေသာ စစ္တပ္မွအရာရွိလည္း ျဖစ္သည္။ 15

 အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္အေနျဖင့္ အခင္းမျဖစ္မီ အခိ်န္အနည္းငယ္အလိုတြင္ 
ေအာင္ၿဖိဳးျမင့္၏ အမူအရာကို မသကၤာ ဖြယ္ရာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစေသာအခ်က္မွာ 
ထုိေန႔ညတြင္ သူသည္ရြာရွိ စစ္သား(၅၀)ခန္႔႔ပါေသာ စစ္ေၾကာင္းစခန္း ခ်ထားေသာ အိမ္(၄)
လံုးအနက္ စစ္သားတခ်ဳိ႕ႏွင့္အတူ ဦးဆိုင္းေနာ္္အိမ္တြင္ အိပ္ေနခဲ့သည္။ ဦးဆိုင္းေနာ္ႏွင့္ 
သူ၏ ဇနီးတုိ႔ အလြန္အိပ္ေမာက်ေနေသာအခ်ိန္တြင္ ေအာင္ၿဖိဳးျမင့္က ည(၁၁)
နာရီခန္႔တြင္ ဦးဆိုင္းေနာ္အား ႏိုးကာ မည္သည့္ ထင္ရွားေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မွမရွိဘဲ 
ႏႈတ္မိ္န္႔ျဖင့္ သူ၏စစ္သားတဦးႏွင့္အတူ ဦးဆိုင္းေနာ္အား ရြာႏွင့္ အနည္းငယ္ေ၀းေသာ 

သည္႔ အေၾကာင္းျခင္းရာႏွင့္ပတ္သက္၍ တဘက္ဘက္အမႈသည္၏ကိုယ္စာလွယ္အမႈအရာ၊ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ စြဲဆို 
ခံရသူ၏အမႈအယာမ်ားသည္ အျငင္းထြက္ေၾကာင္းျခင္းရာသို႔မပာုတ္ သက္ဆိုင္သည့္အေၾကာင္းျခင္းရာကိုေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ ယင္းအေၾကာင္းျခင္းရာက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပဳျပင္ ထိခိုက္ေစလွ်င္ အဆိုပါအမူအရာသည္ ေရွ႕ပိုင္းက် သည္ျဖစ္
ေစ၊ ေနာက္ပိုင္းက်သည္ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ေသာအေၾကာင္းျခင္းရာ ျဖစ္သည္။

15  ဦးေအာင္နန္၊ေဒၚဘြမ္ေဆြႏွင့္ဦးဘရန္ဂ်ာထြက္ဆိုခ်က္
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ရင္ကြဲေတာင္သို႔ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ သြားရန္ခိုင္းေစခဲ့သည္။16 ထိုအခ်ိန္တြင္ ဦးဆိုင္းေနာ္က ညနက္ 
ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျပင္သို႔ မသြားခ်င္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေသာအခါ ေအာင္ၿဖိဳးျမင့္က 
လက္မခံဘဲ သူ၏ညႊန္ၾကား ခ်က္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အမိန္႔ေပး ခဲ့သည္။

 ဦးဆိုင္းေနာ္ မရွိေသာအခ်ိန္ ညတြင္းခ်င္းမွာပင္ အခင္းျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဦးဆုိင္းေနာ္သည္ ေနာက္ေန႔ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၃း၀၀ခန္႔မွ 
ရြာရွိသူ၏အိမ္သို႔ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာေသာအခ်ိန္တြင္ သူ၏ ဇနီးေဒၚဘန္ေရာင္သည္ 
အိပ္ယာထဲတြင္ ဆက္လက္ ရွိေနခဲ့သည္။ ေအာင္ၿဖိဳးျမင့္သည္ အိမ္ေရွ႕တြင္ရွိေန 
သည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။ ဦးဆိုင္းေနာ္ သူ၏အိမ္တြင္မရွိခိုက္ ေအာင္ၿဖိဳးျမင့္ဘာလုပ္ခဲ့သည္ 
ဆိုသည္ကိုမည္သူမွ် သိႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ ဦးဆုိင္းေနာ္မရွိခိုက္တြင္ ေအာင္ၿဖိဳးျမင္႔ 
သူ၏အိပ္ယာတြင္မရွိဘဲ အျခားေနရာတြင္ ရွိေနႏိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ေအာင္ျဖိဳးျမင့္ အိပ္ေသာအိမ္ေရွ႕ခန္းမွ ဖုန္းျမည္ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သူမွ်လက္ခံ ေျဖၾကား ျခင္း 
မရွိသည္ကို သတိျပဳမိခဲ့သည္။  ထိုေနာက္ ဆက္လက္ၾကားရသည္မွာ သူမ၏ အိမ္အျပင္တြင္ 
အိပ္စက္ေန ေသာ စစ္သားတဦးက အျခားစစ္သား တဦးအား ေျပာၾကားသံျဖစ္သည္။ ၎မွာ 
"ငါတို႔႔ဗိုလ္ႀကီးရဲ႕ ဖုန္းျမည္ေန တယ္။ နင္သြားေျဖေပးလိုက္။" ဟူ၍ျဖစ္သည္။ 

သံသယျဖစ္ဖြယ္အရွိဆံုးသူ စစ္ေၾကာင္းမွဴး

 ေအာင္ၿဖိဳးျမင့္၏ မသကၤာဖြယ္ရာ အမူအရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရဲကစစ္ေၾကာင္းမွဴးအား 
ေမးခြန္းမ်ားစြာ ေမးရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခ်ိန္ႏွင့္ မကြာလွေသာအခ်ိန္တြင္ 
သူ ဘယ္ကို သြားခဲ့သနည္း၊ ထိုညတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ညသန္းေခါင္တြင္ ဦးဆုိင္းေနာ္ကို 
အျပင္သို႔လႊတ္သနည္း။ အစရွိသည္တို႔ကို ေထာက္ျခင္းအား ျဖင့္စစ္ေၾကာင္းမွဴး 
ေအာင္ၿဖိဳးျမင့္သည္ သံသယရွိဖြယ္ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ေအာင္ၿဖိဳးျမင့္ အေနျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ ေနရာတြင္ ရွိေနသည္ဆိုသည္ကို 
သက္ေသျပရန္ လုိအပ္ေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေအာင္ၿဖိဳးျမင့္သာမက ထိုအခ်ိန္တြင္ ရွိေနေသာ 
ေအာင္ၿဖိဳးျမင့္ လက္ေအာက္မွ စစ္သားမ်ားႏွင့္ အထက္အ ရာရွိမ်ားကပါ မ်ားစြာေသာ 
ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုရန္လိုအပ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျဖိဳးျမင့္က ညသန္းေခါင္ 
အခ်ိန္တြင္ ဦးဆိုင္းေနာ္အား သူ၏စစ္သားတဦးႏွင့္အတူ အျပင္သို႔ သြားခိုင္းသနည္း။ 
သူႏွင့္ သူ၏ စစ္ေၾကာင္းတြင္ အေရးေပၚ အေၾကာင္းရွိခဲ့ေသာ္ ထိုအေၾကာင္းအရာသည္ 

16 ေဒၚဘန္ေရာင္ ထြက္ဆုိခ်က္                                                                                                                                      
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မည္သည့္အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သနည္း။ မည္သူကို အကူအညီေတာင္းရန္ သို႔မပာုတ္ 
ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားရန္ ဦးဆိုင္းေနာ္ ကိုသြားခိုင္းပါသနည္း။ မည္ကဲ့သို႔ အမ်ဳိးအစားတြင္ 
ပါ၀င္ေသာ အေရးႀကီး အကူအညီကို သြားေရာက္ေတာင္းခံသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
မနက္မိုးလင္း သည္အထိ မေစာင့္ဘဲ သြားေရာက္ေစသနည္း။ အေၾကာင္းျပခ်က္သည္ 
မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖစ္သနည္း။ 

  ရဲမ်ားကထိုမွ် အေရးႀကီးေသာအမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ 
ျဖစ္စဥ္အတြင္း မည္သို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်   ယခုခ်ိန္ထိမရရွိျခင္းသည္ 
စိတ္မေကာင္းဖြယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ရြာရွိေနအိမ္(၄) အိမ္ (အျပင္ ေနအိမ္ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
ၾကံခင္းမ်ား)17   တြင္ပါစခန္းလာခ်ထားေသာ စစ္သား ၄၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္မွ  ၂၈ 
ေယာက္ကိုသာ ရဲကေခၚယူစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အခင္းျဖစ္ျပီးေနာက္တေန႔ ၂၀ ရက္ 
ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ နံနက္ေစာေစာတြင္ေကာင္းခါးေက်းရြာမွ နမ္႔ေတာင္းေက်းရြာသို႔ 
သြားေသာလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ကားႏွစ္စီးျဖင့္ စစ္သား ၁၀ ေယာက္၊ ၁၂ ေယာက္ခန္႔ကို 
တင္ေဆာင္သြားသည္ကို ရြာရွိမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား18  ကေျပာဆိုၾကသည္။

စဥ္ ကိုင္ပိုင္အမွတ္ အဆင့္ အမည္ တာ၀န္ ဌာန

၁ ၾကည္း ၃၄၁၀၂ ဗိုလ္မွဴး ေအာင္ၿဖိဳးျမင့္ ေခတၱရင္းမွဴး ခမရ (၅၀၃)

၂ ၾကည္း ၅၈၆၇၉ ဗက သန္း၀င္းေဌး စုမွဴး ခမရ (၅၀၃)

၃ ၾကည္း ၅၉၄၇၂ ဗက ေအာင္ၿဖိဳးပိုင္ စုမွဴး ခမရ (၅၀၃)

၄ ၾကည္း ၆၁၆၆၃ ဗိုလ္ မင္းသြင္ ဒုခြဲမွဴး ခမရ (၅၀၃)

၅ ကပ ၆၇၈၆၄၀ အရာခဗ ႏိုင္၀င္း ရင္းမွဴး(လခရ) ခမရ (၅၀၃)

၆ ကပ ၉၀၅၂၇၂ တကက ေအာင္တင္ေစာ စိတ္မွဴး ခမရ (၅၀၃)

၇ ကပ ၉၀၅၁၇၃ တကက စိုးပိုင္ စိတ္မွဴး ခမရ (၅၀၃)

၈ ကပ ၅၁၇၈၄၈ တကက စိန္လင္း စိတ္မွဴး ခမရ (၅၀၃)

၉ ကပ ၉၀၅၂၀၁ တကက ေဇာ္မင္း စိတ္မွဴး ခမရ (၅၀၃)

17 ဦးဇင္ထုန္လႏွင့္ သြပ္စီ ထြက္ဆိုခ်က္
18 ေဒၚဆုိင္းခမ္းႏွင့္ ေဒၚဘန္ေရာင္ ထြက္ဆုိခ်က္
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၁၀ တ ၃၆၂၅၆၂ တကက ေအာင္ေဇာ္မင္း စိတ္မွဴး ခမရ (၅၀၃)

၁၁ တ ၁၅၂၀၈၁ တက စံသိန္း ဒုစိတ္မွဴး ခမရ (၅၀၃)

၁၂ တ ၁၆၇၃၈၆ တက တင္မိုး၀င္း ဒုစိတ္မွဴး ခမရ (၅၀၃)

၁၃ တ ၁၂၁၄၁၈ တက ေအာင္ၾကီးမိုး ဒုစိတ္မွဴး ခမရ (၅၀၃)

၁၄ တ ၂၀၃၄၈၅ တက စန္းေအး ဒုစိတ္မွဴး ခမရ (၅၀၃)

၁၅ တ ၇၄၉၀၉၆ ဒုတက စိုးမင္း လခရ ခမရ (၅၀၃)

၁၆ တ ၃၄၀၃၁၆ ဒုတက ေအာင္ေဇယ်ာဦး လခရ ခမရ (၅၀၃)

၁၇ တ ၃၄၉၀၉၇ ဒုတက ေဇာ္မင္းသန္႔ လခရ ခမရ (၅၀၃)

၁၈ တ ၃၄၁၁၀၁ ဒုတက ေအာင္မ်ဳိးသူ လခရ ခမရ (၅၀၃)

၁၉ တ ၄၆၅၀၉၄ တသ ၾကည္ႏိုင္၀င္း လခရ ခမရ (၅၀၃)

၂၀ တ ၃၉၂၃၁၅ တသ သန္႔ဇင္ လခရ ခမရ (၅၀၃)

၂၁ တ ၄၄၄၈၁၁ တသ သိ္န္းလြင္ လခရ ခမရ (၅၀၃)

၂၂ တ ၄၈၂၉၇၆ တသ ေအာင္ဆန္းလင္း လခရ ခမရ (၅၀၃)

၂၃ တ ၄၆၃၁၀၂ တသ ေဇာ္မင္းထြန္း လခရ ခမရ (၅၀၃)

၂၄ တ ၄၆၃၀၉၉ တသ ျမတ္ေသာင္းဦး လခရ ခမရ (၅၀၃)

၂၅ တ ၄၀၄၈၁၈ တသ ေကာင္းျမတ္ဦး လခရ ခမရ (၅၀၃)

၂၆ တ ၄၆၅၀၉၂ တသ ေ၀လြင္ဦး လခရ ခမရ (၅၀၃)

၂၇ တ ၄၈၂၉၇၇ တသ ေဇယ်ာေအာင္ လခရ ခမရ (၅၀၃)

၂၈ တ ၄၇၀၇၄၂ တသ ေအာင္ေဇယ်ာဦး လခရ ခမရ (၅၀၃)
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 ထုိစစ္သားမ်ားသည္ ဆရာမႏွစ္ဦးေသဆံုးေနသည္ကို မျမင္ေတြ႔ခင္ ၂ နာရီ၊ 
၃နာရီေလာက္ေစာကာ ရြာမွထြက္ခြာသြားၾကသည္။ ထိုအရာသည္ တိုက္ဆိုင္မႈေလာ။ 
သို႔မပာုတ္ သူတို႔သည္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ 
ရြာသားမ်ား ထိုအခင္းျဖစ္မႈကို မသိရွိခင္ရြာမွထြက္သြားၾကျခင္းေလာ။ အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ 
တခ်ဳိ႕ေသာျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ ထိုအုပ္စုႏွင့္ အတူရြာမွ ထြက္သြားႏိုင္သည္။ ၎ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးကိုကိုက အစိုးရကို ကိုယ္စားျပဳလွ်က္ ယင္းတပ္စုမွ 
တပ္သားႏွစ္ ဦးအား အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ေစရန္ ျပန္ပို႔ခဲ့သည္ပာူ၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။19 သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း သူ၏ရွင္းလင္းခ်က္သည္ ရြာရွိမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ 
ေျပာၾကားခ်က္ (စစ္သား ၁၀ ေယာက္၊ ၁၂ ေယက္ ခန္႔ရြာမွ ထြက္သြားသည္ကိုျမင္)ႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္ေနသည္။

 စစ္ေၾကာင္းမွဴးေအာင္ၿဖိဳးျမင့္အပါအ၀င္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ 
စစ္သားမ်ားသည္ သကၤာ မကင္းျဖစ္ ဖြယ္အရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္မ်ားစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေနပါသည္။ 
အခင္းျဖစ္ၿပီးေနာက္ ရြာသားအနည္းငယ္ကို ရဲမ်ားက စံုစမ္းစစ္ ေဆးလိုက္ေသာအခါ 
ထိုသို႔ရြာမွထြက္သြားသည္ဆိုသည့္ သတင္းကို ခ်က္ခ်င္းသိရွိ ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ 
ေသာ္ရဲမ်ားက ထိုထြက္သြားေသာစစ္သားမ်ားေနာက္သုိ႔ လုိက္ျခင္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ထိုစစ္သားမ်ားကို စံုစမ္းရန္ေသာ္ လည္းေကာင္း မည္သည့္ႀကိဳးပမ္းမႈကိုမွ် လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
မရွိခဲ့ၾက။ မ်ားစြာေသာရြာသားမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး20 ၊ သူ၏ရပ္ကြက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး21  ႏွင့္ ေဒသခံဘာသာေရးေခါင္းေဆာင2္2  တို႔၏ေျပာဆို ခ်က္အရ ရဲမ်ားသည္ 
ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္သားမ်ားကို ေၾကာက္ၾကသည္။

 ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔က ထြက္ဆိုထားသည္မွာ ရဲမ်ားသည္ 
ရြာသားမ်ားကို စစ္ေဆးမႈၿပီးလွ်င္ ဗ်ဴပာာမွဴး ထြန္းႏိုင္ဦး (ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္) 
ႏွင့္ ေအာင္ၿဖိဳးျမင့္ တုိ႔ကအၿမဲ ဆိုသလိုရဲမ်ားကုိ လာေရာက္ေမးျမန္းေလ့ရွိသည္။ 
ရြာသားမ်ားကို စစ္ေဆးမႈျဖစ္စဥ္တခုလံုးကို ဘုရား ေက်ာင္း၌သာျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စစ္ေဆးမႈ 
ၿပီးဆံုးတိုင္းရဲမ်ားသည္ ဗ်ဴပာာမွဴးထံသို႔ ကားျဖင့္သြားေရာက္ ေလ့ရွိၿပီး ကားကို ရပ္ကြက္မွဴးအိမ2္3 

19 ျမန္မာ႔အလင္းသတင္းစာ၊ အစိုးရသတင္းစာ၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္၊ စာမ်က္နွာ ၉

20 ဦးေအာင္နန ္
21 ဦးဇင္ထုန္လဆိုင္း
22 သိကၡာေတာ္ရ ဆရာဦးေဇာ္ရာ
23 ဦးေအာင္နန္ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး)၊ ဦးဇင္ထုန္လဆိုင္း (ရပ္ကြက္မွဴး) ထြက္ဆိုခ်က္
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(မံုးေပၚ ႏွင့္နမ္႔ေတာင္းသို႔ သြားႏိုင္ေသာလမ္းေပၚတြင္တည္ရွိသည္) ေရွ႕တြင္ရပ္ကာ 
သူတို႔တေန႔တာ စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းမ်ား  ျပသျခင္း ျပဳလုပ္ေလ့ရွိခဲ့သည္။

တုိင္းျပည္အေဆာက္အအံုပုိင္းဆုိင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔

 ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ဥပေဒစုိးမုိးေရး24 ကုိ ေဖာ္ေဆာင္သည့္ တုိင္းျပည္အေဆာက္အအံု 
ျဖစ္သင့္သည္။ အစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ားက ဥပေဒ၏ အထက္တြင္ ရွိေနမႈ 25 
အားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ ပါ။ ဤႏွစ္ခု၏ 
ျခားနားခ်က္သည္ အဘယ္နည္း။
  
 ဥပေဒစုိးမိုးေရး အေျခခံမူမ်ားအနက္ တစ္ရပ္မွာ လူတုိင္းဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ 
တန္းတူျဖစ္သည္။26  အစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ား ျဖစ္ေစ၊ သာမန္ႏုိ္င္ငံသားမ်ားျဖစ္ေစ 
မည္သူမဆုိ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ပါက ျပစ္ဒဏ္ေပးရပါမည္။ ဤသည္ မွာ ဘက္တဖက္တြင္ 
ျဖစ္သည္။ အျခားဘက္တဖက္တြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈကုိ 
ရွာေဖြရ သည္။ ဤသည္တုိ႔အား တရားမွ်တေသာ  ဥပေဒမ်ား27 ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား28 အား အသံုးျပဳ အတည္ျဖစ္ေစေသာ လြတ္လပ္၊ ဘက္မလုိက္၊ 
ထက္ျမက္သည့္ တရားစီရင္ေရး 29က မွ်တေသာ စစ္ေဆးစီ ရင္မႈမ်ား30 ျဖင့္  ေဖာ္ေဆာင္ရပါမည္။ 

 ရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားက ဥပေဒ၏အထက္တြင္ ရွိေနမႈအား 
ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေပးၿပီး ဥပေဒမ်ားမွာ တရားသည္ျဖစ္ေစ၊ မတရားသည္ျဖစ္ေစ လူထုက 
အတင္းအက်ပ္ လုိက္နာေစရန္ လက္ကုိင္တုတ္ အ ျဖစ္ အသံုးခ်ခံရသည့္ အဖြဲ႔အစည္း၊  
မည္သုိ႔ေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရ အာဏာပုိင္မ်ား ဘက္တြင္သာ 
ရပ္တည္ေဖာ္ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း၊  ၎တုိ႔ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္လွ်င္လည္း ဝုိင္းဝန္းဖံုးအုပ္ 
ကာကြယ္ ေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း မျဖစ္သင့္ပါ။ ယင္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္မွာ 
ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ဘက္လိုက္မႈမျပဳဘဲ 31 သမာသမတ္က်စြာ 32 ရပ္တည္မွသာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ရွိပါသည္။ 
24 The Rule of Law
25 The Rule by Law
26 Every person is equal before the law
27 Just law
28 Relevent procedures
29 Independent, impartial and efficient judiciary 
30 Fair trails
31 Impartility 
32 Neutrality
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 ဘက္လိုက္မႈမျပဳဘဲ သမာသမတ္က်စြာ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ ဟူသည္မွာလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ 
ဖြဲ႔စည္းတည္ရွိမႈႏွင့္ တုိက္ရုိက္ သက္ဆုိင္လာသည္။ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသည့္ 
အရပ္သားဝန္ႀကီးက ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ထဲ ေရးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ 
ရဲတပ္ဖြဲ႔အား ထားရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေစရပါမည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ သက္သက္ တြင္ အမႈထမ္းေဆာင္ 
ေရးအတြက္သာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး ထားသူမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ၎တုိ႔က ေအာက္ေျခ 
မွေန၍ အထက္ရဲခ်ဳပ္အထိ အဆင့္ဆင့္ ရာထူးတုိးတက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း 
တုိ႔ျဖင့္လည္းေကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ကုိ တည္ေထာင္လည္ပတ္ျခင္းမွာ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္သည္။ 
တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားက ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ကာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး အဆင့္ျမင့္ 
ရာထူးတာဝန္မ်ား ရယူကာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကုိ တည္ေထာင္လည္ပတ္ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ။ 

 မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္တြင္ ဘက္လိုက္မႈ မျပဳဘဲ သမာသမတ္က်စြာ ရပ္တည္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ 
ေပၚထြက္လာေရး ဟူသည္မွာ စိတ္ကူးယဥ္မွ်သာ ျဖစ္ေနဆဲပင္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ အထက္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေျခခံမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကာ 
ဖြဲ႔စည္း၊ တည္ရိွ၊ လည္ပတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ 
တုိင္းျပည္၏အျမင့္ဆံုး အေဆာက္အအံုျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ စစ္ဗိုလ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားစုက ေနရာယူထားသည္။ 
ယင္းေကာင္စီအား အဓိကဦးေဆာင္ ခြင့္ ရထားသည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ 
အဆင့္ျမင့္စစ္အရာရွိတစ္ဦးအား ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔ထား သည္။ 

 ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္၌ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား အႀကိမ္မည္မွ်ပင္ 
မေရတြက္ ႏုိ္င္ေအာင္ က်င္းပေစကာမူ စစ္မွန္စြာေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသည့္ 
မည္သည့္ အရပ္သားအမတ္မွ် ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ေနရာကုိ မရႏုိင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
၎ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေစလႊတ္လိုက္သည့္ စစ္အ ရာရွိ တဦးဦးကုိသာ 
သမၼတအေနျဖင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔ထားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အသက္ 
ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအရ ရဲအေနႏွင့္သာ အဆင့္ဆင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ရာထူးတုိးတက္ကာ 
အဓိကက်ေသာ တာ ဝန္မ်ား ယူထားခဲ့သည့္ ရဲစစ္စစ္  အရာရွိႀကီးမ်ားေနရာတြင္ 
စစ္ဗိုလ္မ်ားအား ရဲယူနီေဖာင္း ေျပာင္းဝတ္၍ အစားထုိး ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သာဓကအားျဖင့္ 
ေကာင္းခါးေက်းရြာ တည္ရွိရာ ရွမ္းျပည္နယ္ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးႏွင့္ လက္ေထာက္ ျပည္နယ္ 
ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးတုိ႔ ႏွစ္ဦးလံုးသည္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ လာေရာက္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၾကသူမ်ား 
ျဖစ္သည္။
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ဗ်ဴဟာမွဴးထြန္းနိုင္ဦးနွင့္ စစ္ေၾကာင္းမွဴး ေအာင္ျဖိဳးျမင့္တုိ႔အခ်င္းျဖစ္ 
ပြားခဲ့ရာ အိမ္အတြင္းသို ့ ၾကည့္ေနစဥ္

 
 ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔တြင္ ဘက္လိုက္မႈမျပဳဘဲ သမာသမတ္က်စြာ ရပ္တည္ႏုိင္မည့္ 
သေကၤတ လကၡဏာ စုိးစဥ္းမွ် မေတြ႔ရေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၂၀၀၈ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ(၃၃၈) အရ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ လက္ နက္ကိုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအားလံုးသည္ 
ျမန္မာစစ္တပ္၏ တိုက္ရိုက္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္သုိ႔ က်ေရာက္သြားျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
ဤဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရားမွ်တမႈ 
ရွာေဖြေရးစနစ္အား ဆုိးဆုိုးဝါးဝါး ပ်က္စီးသြားေစသည္။ ျပင္းထန္ဆုိးဝါးေသာ ျပစ္မႈႀကီးမ်ား 
အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ မဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအား ဆန္႔က်င္က်ဴးလြန္သည့္ 
ျပစ္မႈႀကီးမ်ားတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း သံသယ ျဖစ္ခံရသူမ်ားမွာ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား 
ျဖစ္ေသာအခါ ၎တုိ႔အား စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း စသည္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ရဲတြင္ အခြင့္အာဏာ 
မရွိပါ။ 

 ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္း တုိ
င္းျပည္အေဆာက္အအံုပုိင္းဆုိင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတုိ႔သည္ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားရွိ 
အေျခခံလူထု မ်ားအတြင္း မေကာင္းသည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈႀကီးမ်ား ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ေစသည္။ 
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အဓိကက်သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈႀကီးအား အကာအကြယ္မဲ့ ျဖစ္ေစသည္။ 
ေကာင္းခါးရာဇဝတ္မႈႀကီးသည္ တစ္ျပည္လံုးတြင္ အဆုိးဝါးအျပင္းထန္ဆံုး အဆင့္မ်ိဳး 
ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ စြမ္းရည္အရ အားနည္းေနေသးရံုမက အထူးသျဖင့္ 
ျမန္မာစစတ္ပအ္ား ဘက္လိုက္ ေဆာငရ္ြက္ေပးေနရေသာေၾကာင့ ္ေကာင္းခါး ရာဇဝတ္မႈႀကီးတြင ္
သက္ေသခံခ်က္မ်ားအား စုေဆာင္းျခင္း၊ မႈခင္း ျဖစ္ပြားက်ဴးလြန္သည့္ေနရာတြင္ စစ္ေဆးျခင္း 
စသည္တုိ႔အား အားနည္းခ်ည့္နဲ႔လြန္းစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

မႈခင္းဆုိင္ရာ ေဆးပညာအရ စစ္ေဆးျခင္း

 စင္စစ္အားျဖင့္  လိင္ပုိင္းဆုိ္င္ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု သံသယရွိသူမ်ားအား 
မႈခင္းဆုိင္ရာ ေဆးပညာအရ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ 
ရဲလက္စြဲကဲ့သုိ႔ေသာ ျပည္ တြင္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သက္ေသခံခ်က္မ်ားအား 
စနစ္တက် စုေဆာင္းခဲ့မည္ ဆုိပါက မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား မရွိေသာ္လည္း 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား စနစ္တက် ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤေကာင္းခါး ရာဇဝတ္မႈႀကီးတြင္ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ သူမ်ား၊ လူသတ္ သမားမ်ားသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ေနရာတြင္ 
၎တုိ႔၏ ခႏၶာကုိယ္မွ အရည္မ်ား (အနည္းဆံုး အားျဖင့္ သုတ္ရည္မ်ား) ခ်န္ထားခဲ့ၾကသည္။ 
ျပစ္မႈျဖစ္ပြားက်ဴးလြန္ရာသို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔မလာခင္ ႀကိဳတင္ေရာက္ရွိသြားခဲ့ သည့္ 
မ်က္ျမင္သက္ေသတဦး၏ ထြက္ဆုိခ်က္အရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူႏွစ္ဦး၏ မိန္းမကိုယ္တြင္ 
လက္ခုပ္တခုပ္နီး ပါးစာမွ် ေယာက်ာ္းသုတ္ရည္ အေျမာက္အမ်ား က်န္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 သက္ရွိမ်ားမွ ထြက္ေသာအရည္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကုိ 
စုေဆာင္းရာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ မ်ား၌ တစံုတရာ လံုေလာက္ေသာ အသိပညာရွိရန္ လိုအပ္သည္။ 
အဆုိပါ သက္ေသခံခ်က္မ်ားအား သတၱဳႏွင့္ ပလပ္စတစ္ကဲ့သုိ႔ အရည္မစုပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ 
စုေဆာင္းထိန္းသိမ္းရပါမည္။ ၎တုိ႔အရည္ေပ်ာ္ၿပီး ေငြ႔ရည္အ ျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားပါက 
သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကုိ ပ်က္စီးေစႏုိင္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ သက္ေသခံခ်က္ ထိန္းသိမ္း 
ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားအား ေနအိမ္ခန္းတြင္း ပံုမွန္အပူခ်ိန္တြင္ ထားရွိရသည္။ ထုို႔ေနာက္ 
ဓာတ္ခြဲ စစ္ေဆးခန္းသုိ႔ တတ္ႏုိင္သမွ် ျမန္ဆန္စြာ ပုိ႔ေဆာင္္ရပါမည္။ ကံမေကာင္းစြာပင္ 
ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ေကာင္းခါးရာဇဝတ္မႈႀကီး၌ ယင္းတုိ႔ ကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့ ျခင္းမရွိ။ ရဲလက္စြဲ 
အပိုဒ္ (၁၇၅၀) တြင္ ပါရွိေသာေအာက္ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း လည္း စီမံလုပ္ေဆာင္ခဲ့ 
ျခင္းမရွိ။ 

(က)  အမႈတစံုတရာတြင္ သက္ေသတင္ျပရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ပစၥည္းတရပ္ရပ္ကုိ ေသခ်ာစြာ 
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စကၠဴအမွတ္ တြယ္ကပ္၍ အမွတ္စဥ္မ်ား ေရးမွတ္ၿပီးေသာ္( စာခ်ဳပ္စာတမ္း ျဖစ္လွ်င္ 
အကၡရာ စာလုံးျဖင့္ မွတ္သား၍) ထုပ္ပုိးခ်ဳပ္တြယ္ႏုိင္လွ်င္လည္း ထုပ္ပုိးခ်ဳပ္တြယ္ၿပီးေနာက္ 
၎အထုပ္ကုိ၊ ပစၥည္းေတြ႔ရိွသူ သုိ႔မဟုတ္ တင္ျပ သူ သုိ႔မဟုတ္ ေပးအပ္သူႏွင့္တကြ 
၎ပစၥည္းမွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသခံႏုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ သက္ေသထူရန္ ထားရွိသူတုိ႔၏ 
ေရွ႕တြင္ ခ်ိပ္တံဆိပ္ ခတ္ႏွိပ္ရမည္။
(င) ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္လုိသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ စနစ္တက် ထုပ္ပုိုး ခ်ိပ္တံဆိပ္ခတ္ႏွိပ္ 
ၿပီးလွ်င္ အမႈစစ္ အရာရွိက သက္ဆုိင္ရာ ရဲစခန္းမွဴးမွတဆင့္ ဓာတုေဗဒ စစ္ေဆးေရးဌာနသုိ
တိုက္ရိုက္ပို႔ ရမည္။ 

သက္ေသခံခ်က္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း

 ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ရဲလက္စြဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အထက္ပါ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 
လိုက္နာျခင္း မရွိဘဲ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ ေနရာ၌ ေတြ႔ရေသာ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားအား 
အစားအေသာက္ႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ရန္ ေစ်းဝယ္ရာ၌ အသံုးျပဳေသာ  
ပလပ္စတစ္ ကၽြတ္ကၽြတ္အိပ္မ်ား အ တြင္းသုိ႔ လြယ္လင့္တကူ ထည့္ယူသြားခဲ့ၾကသည္။ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားထံမွ စုေဆာင္းခဲ့သည့္ ဆံပင္ မ်ားကုိ ထည့္ထားေသာ စာအိတ္အား 
ခ်ိပ္ႏွင့္ ပိတ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း အဆုိပါ စာအိတ္၏ အေပၚဖံုး ေဘးႏွစ္ဘက္မွာ ပြင့္လ်က္ရွိၿပီး 
တစံုတဦးက စာအိတ္အတြင္း ထည့္ထားေသာ ဆံပင္မ်ားအား လက္ ေခ်ာင္းကုိ အသံုးျပဳရံုႏွင့္ပင္ 
လြယ္လင့္တကူ ထုတ္ယူျခင္း၊ ျပန္လည္ထည့္သြင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ 
သို႔ျဖစ္၍ အထက္ေဖာ္ျပပါ ရဲလက္စြဲ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ သက္ေသ 
ခံပစၥည္းမ်ားအား စနစ္တက်မဟုတ္ဘဲ စုေဆာင္းထုပ္ပုိးထားမႈကုိ အခြင့္ေကာင္းယူကာ 
(တဦးခ်င္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ား အစရွိသျဖင့္) 
မသမာသူမ်ားသည္ အေကာက္ႀကံ မည္ဆုိပါက တရားခံ အစစ္အမွန္မ်ား လြတ္သြားၿပီး 
အျပစ္ကင္းမဲ့သူမ်ား တရားခံဘဝသုိ႔ က်ေရာက္သြားဖြယ္ ရွိသည္။ 
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 ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရ၍ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ရေသာ ဆရာမေလးႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ 
မရန္လုရာႏွင့္ တန္ေဘာင္ ေခါန္နန္စင္တုိ႔၏ ရုပ္ၾကြင္းအေလာင္းမ်ားအား စစ္ေဆးၿပီး 
မွတ္တမ္းရယူျခင္း၊ မႈခင္းဆ္ိုင္ရာ သက္ေသခံ ခ်က္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးအစား 
ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ျခင္းတုိ႔မွာ လြန္စြာမွပင္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရ 
စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားက ခ်မွတ္ထားေသာ ႀကီးမား လွသည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ 
မ်က္ျမင္သက္ေသ မရႏုိ္င္သည့္ ဤအမႈမ်ိဳး၌ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား သာမက 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း သံသယျဖစ္ခံ ရသူမ်ားတုိ႔၏ ခႏၶာကုိယ္မ်ားႏွင့္ အဝတ္အစားမ်ားမွ 
သက္ေသခံခ်က္မ်ားကုိ စနစ္တက် စုေဆာင္း၊ စစ္ေဆးမည္ ဆုိပါက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား 
ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ရွင္းလင္းတိက် သည့္ 
မႈခင္းဆုိ္င္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈလုပ္ထံုး လုပ္နည္း မ်ားအား တိက်စြာ လုိက္နာရပါမည္။ 

 အထက္ပါ လုပ္ထုံုးလုပ္နည္းမ်ားအား မလုိက္နာဘဲ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ မဆင္မျခင္၊ 
ေပါ့ေပါ့ ဆဆျပဳမႈ မသိက်ိဳးကၽြန္ ျပဳမႈတုိ႔သည္ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံက စာခ်ဳပ္ဝင္အျဖစ္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ 
ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔က လက္မွတ္ေရးထုိး အတည္ျပဳ ထားေသာ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္း 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ျပင္းထန္စြာ ခ်ဳိးေဖာက္လ်က္ စစ္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သည့္ မုဒိမ္းသမားႏွင့္ 
လူသတ္သမားမ်ားအား အားေပးကူညီ ရာေရာက္ေစသည္။33  ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ယင္းသုိ႔ျပဳက်င့္မႈမွာ 
ယခင္က စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားဆန္႔က်င္ ျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကၿပီး အဆံုးအစမရွိ 
အၾကြင္းမဲ့ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ ရခံစားေနၾကသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုလံုး၏ အေနအထားအား 
ပုိ၍ဆုိးဝါးသြားေစသည္။ အပ်က္ သေဘာသုိ႔ သက္ေရာက္မႈ ရွိေစသည္။ 

 လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိုင္ရာ အေျခခံျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ဂ်ီနီဗာ ကြန္ဗင္း ရွင္းႏွင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ 
အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွေန၍ အရပ္သား လူထုမ်ားအား 
အကာအကြယ္ေပးျခင္းကုိ ေလးစားရန္ လုိအပ္သည္။ ဤ ေကာင္းခါးရာဇဝတ္မႈႀကီးတြင္ 

33  ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၇ အားေပးကူညီမႈ။
အရာတခုျပဳျခင္းကုိ တဦးတေယာက္က အားေပးကူညီသည္ ဆုိသည္မွာ 
ပဌမ။ ။ တဦးတေယာက္ေသာသူအား ထုိအရာကုိ ျပဳေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ 
ဒုတိယ။ ။ ထုိအရာကုိ ျပဳေစရန္ အျခားသူတဦးႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ ပူးေပါင္းႀကံစည္သည့္အတုိင္းလည္းျဖစ္၍၊ 
ထုိအရာကုိ ျပဳရန္အလုိ႔ငွာလည္းျဖစ္ေသာ ျပဳလုပ္မႈတခုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္မညီ ပ်က္ကြက္မႈတခုေသာ္လည္း 
ေကာင္း ျဖစ္ပြားလွ်င္၊ ထိုသုိ႔ မိမိက ပူးေပါင္းႀကံစည္ျခင္း၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ 
တတိယ။ ။ ျပဳလုပ္မႈျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္မညီ ပ်က္ကြက္မႈျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ထုိအရာျပဳျခင္းကုိ တမင္ 
ကူပ့ံျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ 
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ျပစ္မႈက်ဴး လြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရသည့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ကူညီအားေပးသည့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ လည္း ႏုိင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္သာမက ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ားကိုလည္း 
ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္သည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ တခုမွာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ၂၀၁ အရ 34 
သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကုိ ေပ်ာက္ပ်က္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 
 ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျဖစ္ပြားရာ ေနရာသုိ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔မလာခင္ႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၏ 
အေလာင္းမ်ားအား ေဆးရံုသုိ႔ သယ္သြားသည့္အခ်ိန္ထိ အခ်င္းျဖစ္ေနရာတြင္ 
ေရာက္ရွိေနခဲ့ၾကသည့္ ရြာသားမ်ား၏ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ား၊ အခ်င္းျဖစ္ေနရာတြင္ 
ရုိက္ယူထားေသာ ဓာတ္ပံုအေထာက္အထားကုိ ေလ့လာၿပီးေနာက္ (ရုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား၊ 
သက္ရွိမ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္အရည္မ်ားနွင့္ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ရန္ ပစၥည္းမ်ား အပါအဝင္) 
သက္ေသခံပစၥည္းစာရင္း မူၾကမ္းကို ေအာက္ပါအတုိင္း ျပဳစုႏုိင္သည္။ 

၁။ ေသြးႏွင့္ ေသြးစြန္းကြက္မ်ား 35 
၂။ သုတ္ရည္ႏွင့္ သုတ္ရည္ကြက္မ်ား 36

၃။ တံေတြး၊ သြားရည္သုိ႔ကဲ့သုိ႔ အျခားဇီဝေဗဒ နမူနာမ်ား 37

၄။ ဆံပင္ႏွင့္ အေမြးမ်ား 38

၅။ ဖံုးကြယ္ေနေသာ လက္ေဗြရာမ်ား 39

၆။ သတ္ျဖတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ သစ္သားတုတ္ေခ်ာင္းႀကီးတခု 40 
၇။ ဓားတေခ်ာင္း 41

34 ျျျျျျျျျျျျျ ျျျျ ျျျျျ ျျျျ  ျ ျျျျျျျျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျျျျျျ 
ျျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျျျျျျျျ
ျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျ္ဖစ္ေစ၊ ယံၾုကညရ္န ္အေၾကာင္းရိွလ်က္ႏွင့ျ္ဖစ္ေစ မညသူ္မဆို၊ ျပစမ္ႈက်ဴ းလြနသ္အူား 
ဥပေဒႏွင့္အညီခံရမည့္ ျပစ္ဒဏ္မွကာကြယ္ရန္ အၾကံျဖင့္၊ ထုိျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ သက္ေသခံတခုခုကုိ 
ေပ်ာက္ပ်က္ေစလွ်င၊္ သုိ႔တည္းမဟုတ ္ထိုအႀကံမ်ျျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျ ျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျျ 
ျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျ ျျျျျျျျျ ျျျျျျျျ -
 ျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျ၊ သုိ႔တည္းမဟျျျ ျျျျျျျျျျျျျျျျျျျ ျျျျ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံထို္က္ေသာ 
ျပျ္မႈျဖစ္ပါက၊ ခုနစ္ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ တမ်ိဳးမ်ိဳးခ်မွတ္ရမည့္ျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မျွ္ႏုိင္သည္။
35 Blood and Blood stains
36 Semen and Seminal stains
37 Other biological samples such as saliva
38 Hair
39 Latent finger prints
40 A wooden stick which was used in killing
41 A knife
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၈။ အမည္းေရာင္ ခပ္ျပားျပား အရာဝတၳဳတခု 42

၉။တခုခ်င္းစီအား သီးျခားထုပ္ပုိးကာ အမွတ္အသားမ်ား ျပဳေပးသင့္သည့္ 
ေအာက္ခံမ်ား၊ အတြင္းခံေဘာင္းဘီတုိမ်ားႏွင့္ အျခားသက္ေသခံ အဝတ္အစားမ်ား။ 43

၁၀။ စစ္ဖိနပ္ရာမ်ား 44

 အထက္ေဖာ္ျပပါ ပံုႏွစ္ပံုတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ မ်ားထားခဲ့သည့္ လက္ေဗြရာမ်ားကုိ 
ေတြ႔ႏုိင္သည္။ ဝဲဘက္ပံု တြင္ အျဖဴေရာင္ျဖင့္ ေလးေထာင့္အမွတ္အသားျပထားေသာ 
လက္ေဗြရာမ်ားမွာ ရဲမ်ားက မွတ္သားျပသထားျခင္း ျဖစ္ သည္။ ယာဘက္တြင္ရွိေသာ 
လက္ေဗြရာမ်ားအား ရြာသားမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ရုိက္ကူးယူထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ည္။ 

 အထက္ေဖာ္ျပပါ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား စာရင္းတြင္ လက္ေဗြရာမ်ားသည္ အေတာ္ပင္ 
အေရး ပါသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း သံသယျဖစ္ခံရ သူမ်ား၏ လက္ေဗြရာမ်ားႏွင့္ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ ေနရာတြင္ ေတြ႔ရွိရသည့္ လက္ေဗြရာမ်ားအား တုိက္ၾကည့္ပါက 
တရားခံမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ပါသည္။ လက္ေဗြရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရဲလက္စြဲတြင္ 
ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

42 A flat material in black color (ေဒၚအက္စတာ၏ ထြက္ဆုိခ်က္။ ။ ဆရာမေလးႏွစ္ဦးရဲ႕ အေလာင္းေတြကုိ 
အဝတ္အစား ဝတ္ေပးေနစဥ္မျျ ျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျ 
ျျျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျ ျျျျ ျျျျျျျျျျ)
43  All garments such as undershorts, panties, or other exhibits should be labeled and pack each garment separately.
44 Prints of military boots
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၁၅၈၈။ ။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာ ေနရာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ၎ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဝတၳဳတစံု တရာ ေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ က်န္ရစ္သည့္ လက္ပံုစံမ်ားကုိ ရွာေဖြရမည္။ 
ဖန္ဗူး၊ ဖန္ပုလင္း၊ ျပတင္းေပါက္ မွန္မ်ား၊ ေၾကြအုိုးေၾကြ ခြက္မ်ား၊ သံျဖဴေသတၱာ 
စသည္မ်ားေပၚတြင္ လက္ပံုစံမ်ားကုိ ပကတိမ်က္စိသက္ေသျဖင့္ ျမင္ႏုိင္ တတ္သည္။ 
ထုိသုိ႔ ေသြးစြန္းေသြးစ၊ ဆီစြန္းဆီစမွစ၍ စုိထုိင္း ညစ္ေပေသာ လက္ေခ်ာင္းမ်ားမွ 
လက္ပံုစံမ်ားမွာ လည္း အမ်ားအားျဖင့္ ၎ပစၥည္းမ်က္ႏွာျပင္ အႏွံ႔အျပားေပၚတြင္ ထင္ရွားစြာ 
က်န္ရစ္တတ္ေလသည္။ 

၁၅၉၀။  ။ လက္ပံုစံမ်ားကုိ ေတြ႔ရွိသည့္အခါ၊ လက္ပံုစံက်န္ရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ 
ေပးပုိ႔ႏုိင္က လက္ပံုစံဌာနသုိ႔ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈရန္ ေပးပုိ႔ရသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေပးပုိ႔ရာ၊ 
၎လက္ပံုစံမ်ား မပ်က္စီးရန္ သတိႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳလုပ္ ကာကြယ္၍ ေပးပုိ႔ရမည္။ 
၎နည္းလမ္းအတုိ္င္း မျပဳလုပ္ႏုိင္လွ်င္ လက္ပံုစံဌာနရွိ ကၽြမ္းက်င္သူကုိ လက္ပံုစံမ်ား 
လာေရာက္ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေပးရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္/ တုိင္း/ ခရုိင္ 
ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးမ်ားမွတဆင့္ မႈခင္း တပ္ဖြဲ႔မွဴးထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ေတာင္းခံရမည္။ လက္ပံုစံပါရွိေသာ 
အရာဝတၳဳမ်ားျပားေသာ မ်က္ႏွာျပင္ရွိလွ်င္ ၎လက္ ပံုစံကုိ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အတုိင္းအဖံုးမပါသည့္ စကၠဴေသတၱာျဖင့္ ဖံုးအုပ္ကာကြယ္ထားရမည္။ 

(၁) လက္ပံုစံပါသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ညီေသာ အရာဝတၳဳပစၥည္း။
(၂) ႏႈတ္ခမ္းဝေလးဘက္တြင္ ေကာ္သုတ္ထားေသာ အဖံုးမပါသည့္ စကၠဴေသတၱာ။
(၃) မ်က္ႏွာျပင္ညီညာေသာ ပစၥည္းမ်ားေပၚမွ လက္ပံုစံကုိ အဖံုးမပါေသာ စကၠဴေသတၱာျဖင့္ 
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     ေမွာက္၍ အုပ္ထားၿပီး ေကာ္သုတ္ထားေသာ စကၠဴမ်ားျဖင့္ ကပ္ထားေသာပံု။
 
 ေကာင္းခါးရာဇဝတ္မႈႀကီးတြင္ ျဖစ္ပြားက်ဴးလြန္ခ့ဲသည့္ ေနရာတဝုိက္ကုိ 
စစ္ေဆးရာ၌ ေရခ်ိဳးခန္းအတြင္းတြင္ လည္း ေသြးမ်ားႏွင့္ေရာေနသည့္ လက္ရာမ်ားအား 
ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း သက္ေသတဦးက ထြက္ဆုိသည္။ 45 ကံမ  ေကာင္းစြာပင္ ျပစ္မႈျဖစ္ပြားက်
ဴးလြန္ခဲ့သည့္ေနရာအား စစ္ေဆးေနစဥ္အတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပ ထားေသာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ လက္ေဗြရာမ်ားအား စနစ္တက် စုေဆာင္းရယူခဲ့ေၾကာင္း 
မည္သည့္ ရြာသားမွ် မေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါ။ 

 ရဲလကစ္ြဲတြင ္လက္ေဗြရာမ်ားအား မညသို္႔ စုေဆာင္းစံမံခန္႔ခြဲ ပို႔ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
တိက်ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါရွိေသာ္လည္း ရဲမ်ားသည္ ၎တုိ႔အား လုံုးဝပင္ 
ဥပကၡာျပဳထားခဲ့သည္။ ရဲမ်ားသည္ စုေဆာင္း ရရွိသမွ် သက္ေသခံပစၥည္းအားလံုးနီးပါးအား 
ျမန္မာစကားျဖင့္ ကၽြတ္ကၽြတ္အိတ္ဟု ေခၚေလ့ရွိသည့္ ပလတ္စတစ္ အိတ္မ်ား အတြင္းသုိ႔ 
လြယ္လင့္တကူ ထည့္ယူသြားခဲ့ၾကသည္။ အရာဝတၳဳပစၥည္းမ်ားေပၚတြင္ ထင္က်န္ခဲ့သည့္ 
လက္ေဗြရာမ်ားအား မပ်က္စီးသြားႏုိင္ေအာင္ ကာကြယ္ႏုိ္င္ေရးအတြက္ ရဲလက္စြဲႏွင့္အညီ 
အသံုးျပဳရမည့္ မည္သည့္ စကၠဴေသတၱာကုိမွ် ရြာသားမ်ား ေတြ႔ခဲ့ရျခင္း မရွိပါ။ 

 တရားမွ်တစြာ စစ္ေဆးစီရင္ပုိင္ခြင့္ 46 သည္ ဥပေဒစုိးမိုးေရး၏ အေျခခံမူတရပ္ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔အျပင္ လူ႔အခြင့္ အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျငင္းပယ္ထားသည့္ မတရားဥပေဒ မ်ားအား ပယ္ဖ်က္ၿပီး 
တရားမွ်တသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပဌာန္းလိုက္နာႏုိင္မွသာ ဥပေဒစုိးမိုးေရး တည္ရွိႏုိင္ပါသည္။ 
ရဲလက္စြဲကုိ လုိက္နာက်င့္သံုးေရးမွာလည္း ဥပေဒစုိးမုိးေရး၏ အေျခခံတရပ္ျဖစ္သည္။ 
ေကာင္းခါးရာဇဝတ္မႈႀကီးတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ရဲလက္စြဲပါအတုိင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ 
မျပဳျခင္းေၾကာင့္ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေစ သျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ 
တရားခံမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏုိင္ျခင္း မရွိ။  အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္  
ျပစ္မႈက်ဴး လြန္ခံခဲ့ရသူ ဆရာမေလး ႏွစ္ဦးအတြက္သာမက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတရပ္လံုးအတြက္ပါ 
တရားမွ်တမႈ ဆုံးရံႈးေစသည္။ အဆုိပါ ျပင္းထန္ဆုိးဝါးေသာ ျပစ္မႈႀကီးျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ 
အထူးသျဖင့္ ေကာင္းခါးေက်းရြာ လူမႈအဝန္းအဝို္င္း တခုလံုးမွာ ထိတ္လန္႔ေျခာက္ျခားစြာ 
အသက္ရွင္ရပ္တည္ ေနၾကရသည္။ 

45 ျျျျျျျျျ
46 The right to a fair trial
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ဇီဝေဗဒ နမူနာမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ တာဝန္ရွိမႈ

 ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၏ ရုပ္အေလာင္းမ်ား (မိန္းမကုိယ္အခံုးေပၚ အပါအဝင္) မွ 
ရယူေသာ ဇီဝေဗဒ နမူနာမ်ားသည္ ဒီအန္ေအ(DNA) စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ လံုေလာက္သည္။ 
၎တုိ႔သည္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ညႊန္ျပႏုိ္င္သည္။ 

 မုဒိမ္းမႈ ျပဳက်င့္ခံရသူ ဆရာမေလးႏွစ္ဦးထံမွ ရယူခဲ့ေသာ သုတ္ရည္မ်ား 
မည္သည့္ေနရာသုိ႔ ေရာက္သြား ေၾကာင္း ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ဝင္ တဦးျဖစ္သ4ူ7 က ေမးျမန္းေသာအခါ ရဲအရာရွိ မ်ား48 က 
အေျဖႏွစ္မ်ိဳးေပးသည္။ တမ်ိဳးမွာ ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္စစ္ေဆးခန္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္လုိက္ၿပီ 
ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ေနာက္တ မ်ိဳးမွာ ပ်က္စီး၊ ေပ်ာက္ဆံုးသြားၿပီ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ 
 ဓါတ္ခြဲစမ္းသပစ္စ္ေဆးခန္းသို႔ ပုိ႔ေဆာငလို္က္ရုိးမွန္လွ်င္ (DNA) စစ္ေဆး ေတြ႔ရိွခ်ကအ္ရ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ရဲတပ္ဖြ႔ဲတြင္ တာဝန္ရွိသည္။ သု႔ိရာတြင္ 
ဆယ္လနီးပါးမွ် ၾကာသြားခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ယခုအခ်ိန္ထိ 
လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္မႈ မျပဳေသးပါ။ ယင္းသုိ႔ ဖံုးကြယ္ထားမႈ အတြက္ အထက္အဆင့္ျမင့္ 
ရဲအရာရွိႀကီးမ်ားတြင္ပါ ဥပေဒအရ တာဝန္ရွိသည္။ မလိုအပ္ဘဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအား ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။ ဇီဝေဗဒ နမူနာမ်ား ပ်က္စီးသြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
မည္သည့္အခါတြင္မွ် ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား တရားမွ်တမႈအတြက္ အေရးယူႏုိင္ေတာ့မည္ 
မဟုတ္ေခ်။ 

 အကယ္၍ အဆုိပါဇီဝေဗဒနမူနာမ်ား ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆံုးသြားပါက 
ေကာင္းခါးရာဇဝတ္မႈႀကီးကုိ ကုိင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္သူ ရဲအရာရွိႀကီးမ်ားကုိယ္တုိင္သည္ 
ရာဇဝတ္သားမ်ား ဘဝသုိ႔ေျပာင္းလဲ သက္ဆင္းသြားပါမည္။ သက္
ေသခံပစၥည္းကုိ ပ်က္စီး၊ ေပ်ာက္ဆံုးေစျခင္းသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား 
အားေပးကူညီမႈ ေျမာက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ပူးေပါင္း ႀကံစည္မႈႀကီးအား 
အေရးယူ ကုိင္တြယ္ႏုိင္ရန္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ 
ရဲအရာရွိႀကီးမ်ားအပါအဝင္ တာဝန္ရွိ ရဲမ်ားအားလံုးအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူရပါမည္။ 

 ေကာင္းခါးရာဇဝတ္မႈႀကီးတြင္ ရဲအရာရွိမ်ား၏ ထြက္ဆုိေျပာၾကားမႈမ်ားမွာ ေရွ႕ေနာက္ 

47 ျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျျ
48 ျျျျျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျ ျျျျျ ျျျျ ျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျ
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ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိ သည္။ ခရုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ရဲအရာရွိမ်ား၏ ေျပာဆုိခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ 
၎တုိ႔၏ အထက္အရာရွိ ျဖစ္သူ ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ဒုတိယတပ္ဖြဲ႔မွဴး ေအာင္ျမတ္မိုးက 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ ခံရသူမ်ား၏ အစာအိမ္အရည္ႏွင့္ မိန္းမကိုယ္အတြင္းမွ  အရည္နမူနာမ်ားအား 
စစ္ေဆးရန္ ဓါတ္ခြဲခန္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံေျပာၾကားခဲ့သည္။ 49 

 ဤေနရာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ ဘက္လုိက္မႈမျပဳဘဲ သမာသမတ္က်စြာ  
ရပ္တည္ႏုိင္မႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္းမွာ ႀကီးမားသည့္ ျပႆနာျဖစ္လာသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔အတြင္းတြင္ 
စစ္ရာဇဝတ္မႈ ေျမာက္ေလာက္ သည္အထိ အေရးႀကီး လွေသာ ဤမႈခင္းႀကီးအတြက္ 
မႈခင္းဆုိင္ရာ ေဆးပညာရွင္တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနသူမွာ မည္သူနည္း။ ပင္ကုိယ္ 
အားျဖင့္ အဆိုပါမႈခင္းဆုိင္ရာ ေဆးပညာရွင္သည္ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ သက္ေသခံခ်က္မ်ားအား 
စုေဆာင္းျခင္း၊ စစ္ေဆး သံုးသပ္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ျပစ္မႈမ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိ ကူညီရန္ 
တာဝန္ရွိသည္။ မႈခင္းဆုိင္ရာ ေဆးပညာရွင္ အမ်ားစု သည္ ျပစ္မႈျဖစ္ပြားက်ဴးလြန္ရာ ေနရာအား 
စစ္ေဆးရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဓါတ္ခြဲခန္းတြင္ စမ္းသပ္စစ္္ေဆးရာတြင္ ျဖစ္ေစ အထူးကၽြမ္းက်င္သူ 
မ်ားျဖစ္သည္။ 

 ဤေကာင္းခါး ရာဇဝတ္မႈႀကီးတြင္မူ မႈခင္းဆုိင္ရာ ေဆးပညာရွင္သည္ 
မႈခင္းျဖစ္ပြားက်ဴးလြန္ရာ ေနရာသုိ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္အတူ လုိက္ပါလာခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ရဲလက္စြဲပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား တုိ႔ႏွင့္အညီ လက္ေဗြရာ မ်ားႏွင့္ 
ခႏၶာကုိယ္မ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ အရည္မ်ား အပါအဝင္ ဇီဝေဗဒ နမူနာမ်ား ျဖစ္သည့္ 
သက္ဆုိင္ရာ ရုပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ သက္ေသခံခ်က္မ်ားအား စနစ္တက် စုေဆာင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း 
မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မွ် မရရွိ ခဲ့ပါ။ ဤသည္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔က လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ 
တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြျခင္းအား အဓိကအားျဖင့္ မ်က္ကြယ္ျပဳ လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 50

  ဤအခ်က္ကုိ ထင္ရွားေစသည္မွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူ ဆရာမေလးႏွစ္ဦးအား 
သတ္ျဖတ္ရာတြင္ လူသတ္ သမားမ်ား အသံုးျပဳသည့္ သစ္သားတုတ္ေခ်ာင္းႀကီးအား 
သိမ္းယူသြားပါလ်က္ ယင္းအေပၚတြင္ လက္ေဗြရာမ်ား မေတြ႔ရွိေၾကာင္းျဖင့္ ရဲအရာရွိမ်ားက 

49 ျျျျျျျျျျျ ျျျျျ ျျျ ျ ျျျျျျျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျ     
ျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျ 
ျျျျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျ ျျျျျျျ
50 What is a forensic science technician? 
http://careerplanning.about.com/cs/occupations/p/forensic_tech.htm: P. 1.
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ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း 51 ျဖစ္သည္။ 
 လက္ေဗြရာမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရဲအရာရွိမ်ားတြင္ 
အဓိကတာဝန္ရွိသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ျပင္းထန္ဆုိးဝါးလြန္းသည့္ ျပစ္မႈႀကီးမ်ား 
ျဖစ္ပြားက်ဴးလြန္ၿပီးေနာက္တြင္ လက္ေဗြရာမ်ား က်န္တတ္ၿမဲ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တုိ႔အား 
စနစ္တက် ေကာက္ယူစုေဆာင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲမ်ားတြင္ လံုေလာက္သည့္ အသိတရား 
ရွိထားၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ သိပါလ်က္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳျခင္းမွာ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ ခံရသူမ်ားအတြက္ (က်ဴးလြန္သူကုိ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းႏွင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူအား 
ေလ်ာ္ေၾကးအပါအဝင္ ကုစားမႈမ်ား ေပးအပ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္) တရားမွ်တမႈ 52 
ရွာေဖြမႈကုိ ျငင္းပယ္လိုက္ရာ ေရာက္သည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီးေနာက္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရေနသည့္ 
ဆုိးသြမ္းသံသရာထဲသုိ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တရပ္လံုးအား ဆြဲခ်လိုက္ရာ ေရာက္သည္။ 

 ရဲတုိ႔၏ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အျပဳအမူအား ဘက္ေပါင္းစံုမွ သံုးသပ္စစ္ေၾကာသင့္သည္။ 
၎တုိ႔သည္ ဤအျပဳအမူအား ေပါ့ေပါ့ဆဆႏွင့္ျပဳမူျခင္းလား။ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ 
က်ဴးလြန္ျခင္းလား။ ယင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎တုိ႔၏ စိတ္ဓါတ္အေျခအေန တည္ရွိမႈကုိ 
ေဖာ္ျပေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား အေလးထားရပါမည္။53 ေရွ႕ေနႀကီးတခ်ိဳ႕ ပါဝင္သည့္ 
ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕က ဤေကာင္းခါး ရာဇဝတ္မႈႀကီးအား 
မည္သူက်ဴး လြန္ႏုိင္ေၾကာင္း ေမးျမန္းေသာအခါ မည္သူပါဟူ၍ အတိအက် မရည္ညႊန္းဘဲ 
တပ္မေတာ္သား ေတြကေတာ့ ရွင္းတယ္ဟူ၍ ရဲအရာရွိမ်ားက ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။54 
ဤျပစ္မႈႀကီး ျဖစ္ပြားက်ဴးလြန္ၿပီးေနာက္ ႏႈတ္သက္ေသ ခံခ်က္ႏွင့္ စာတမ္းအမွတ္အသား 
သက္ေသခံခ်က္မ်ားအား အေသးစိတ္မစစ္ေဆးရေသးမီ ရက္ပုိင္းအတြင္းမွာပင္ ရဲအရာရွိမ်ား55 
က ဤမွ်အေရးႀကီးသည့္ ေမးခြန္းကုိ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရဲအရာရွိမ်ား၏ အဆုိပါ 
ထြက္ဆုိခ်က္ကုိ အေျချပဳလ်က္ မႈခင္းျဖစ္ပြားအၿပီး ဆယ္ရက္မွ်အၾကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ 
၂၉ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ လက္ရွိအစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ 
သတင္းမီဒီယာ မ်ိဳးစံုကုိ အသံုးျပဳကာ တျပည္လံုးသုိ႔ ေအာက္ပါ ေၾကညာခ်က္တရပ္ကုိ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

51 ကခ်င္နွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စံုစမ္းေရးအဖြဲ႔၏ ေမးျမန္းခ်က္။
52 Retributive as well as reparative justice
53 သက္ေသခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄။      ။ ႀကံစည္မႈ၊ သိရွိမႈ၊ ရုိးေျဖာင့္ေသာသေဘာရွိမႈ၊ ေပါ့ေလ်ာ့မႈ၊ အေဆာတလ်င္ျပဳမႈ၊ 
အစရွိ သည့္ စိတ္၏အေျခအေန၊ ကုိယ္ (သို႔) ကိုယ္၏ေတြ႔ထိမႈ အေျခအေနသည္ ယင္းစိ္တ္၊ (သို႔) ကိုယ္၊ (သို႔) ကိုယ္၏ 
ေတြြြြြြြြ႔ထိမႈနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  အျငင္းထြက္သည့္အခါ သက္ဆိုင္ေသာအေၾကာင္းျခင္းရာျဖစ္သညျ္
54 ျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စံုစမ္းေရးအဖြဲ႔ဝင္ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာဦးေဇာ္ရျ၏ ထြက္ဆုိခ်က္။
55 မူဆယ္ခရုိင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး မင္းမင္းဦး၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး စိုးသန္း။
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ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးအဖြဲ႔၏ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားအရ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ 
တရားခံျဖစ္ႏုိင္ ဖြယ္ရာ မရွိေၾကာင္း သံုးသပ္သိရွိရေသာ္လည္း သက္ဆုိင္ရာမွ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ တပ္မ ေတာ္အေပၚ ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲေျပာဆုိမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ အမႈျမန္ေပၚေပါက္ခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္အား 
မဟုတ္မမွန္ ေရးသားေျပာ ဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္လက္ 
ေဆာင္ ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။56 

 အစိုးရ၏ အထက္ပါေၾကညာခ်က္သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတရပ္လံုးအား မေကာင္းသည့္ 
ဘက္မွေန၍ က်ယ္ျပန္႔လြန္းစြာ သက္ေရာက္မႈ ရွိသြားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္ 
ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္တြင္ ဤမႈခင္းႀကီး ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာသတ
င္းအတတ္ပညာ57 ကုိ အသံုးျပဳကာ ႀကိဳးပမ္း ေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိၾကေသာ သတင္းဌာန 
အသီးသီး၏ အားထုတ္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့သည္။ ဤမႈခင္းႀကီးကုိ စိတ္ဝင္စားစြာျဖင့္ 
ေလ့လာကာ အမႈမွန္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ တြန္းအားေပးသည့္အေနျဖင့္ သေဘာထားမ်ား 
ထုတ္ေဖာ္ လ်က္ရွိေသာ စစ္မွန္  သည့္ လူထုအသင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း တျဖည္းျဖည္းႏွင့္  
ၿငိမ္က်သြားခဲ့ၾကသည္။ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အ ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စံုစမ္းေရးအဖြဲ႔ ကိုယ္တုိင္သည္လည္း 
ျမန္မာစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား စိတ္မသက္မသာျဖစ္ေစမည့္ ထုတ္ေဖာ္ ခ်က္မ်ား မျပဳမိေစရန္ 
မ်ားစြာသတိထား လာၾကပံုေပၚသည္။ 

 ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားက သက္ေသျပေနသည္မွာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ 
ျဖစ္စဥ္တခုလံုးတြင္ အစမွေန၍ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ဤမႈခင္းႀကီးတြင္ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအျဖစ္ သံသယရွိခံရသူ တပ္မေတာ္သားမ်ားနွင့္ သာမက ဤျပစ္မႈႀကီးကုိ 
ဖံုးကြယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေသာ အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ပါ ဘက္တဘက္တည္းတြင္ 
ရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

 ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီးေနာက္ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည့္ ဆရာမေလးႏွစ္ဦး၏ 
လက္တြင္က်န္ခဲ့ေသာ ဆံပင္မ်ား မွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား၏ ဆံပင္မ်ားဟု မွတ္ယူႏုိင္သည္။ 
ရဲအရာရွိမ်ားသည္ ၎ဆံပင္မ်ားအား စုေဆာင္းကာ စာအိတ္တခုအတြင္းသုိ႔ 
ထည့္္သြင္းၿပီးခ်ိပ္ပိတ္ခဲ့သည္။ ဓါတ္ခြဲခန္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ပံုရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မ်က္ျမင္ 
သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆုိခ်က္အရ ေတြ႔ရွိရသည္မွာ စာအိတ္၏ အလယ္ေခါင္တြင္ ယင္းကုိ 

56 ျျျျ ျျျျျျျ ျျျျျျျျျ ျျ ျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျင္း အစိုးရသတင္းစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၃။
57 Investigative Journalism
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ခ်ိပ္ပိတ္ထားခဲ့ ေသာ္လည္း စာအိတ္၏ အေပၚဖံုးေဘး ႏွစ္ဘက္တြင္ ပြင့္လ်က္ရွိျပီး 
လက္ေခ်ာင္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳရံုမွ်ျဖင့္ အဆုိပါ ဆံပင္မ်ားအား အထုတ္အသြင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။58  

 ျပစ္မႈျဖစ္ပြားက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ေနရာတဝိုက္အား စစ္ေဆးရာတြင္ ရဲမ်ားသည္ 
တာဝန္အရွိဆံုးေသာ အရာရွိ မ်ားအျဖစ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ေနရာတြင္က်န္ခဲ့ေသာ 
သက္ေသခံခ်က္မ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ တာဝန္ယူရပါမည္။ သို႔ရာတြင္ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ ခံရသူမ်ားအား မုဒိမ္းက်င့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ အခန္းတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ တာဝန္မရွိသည့္အျပင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအျဖစ္ ထိပ္ဆံုးမွေန၍ 
သံသယျဖစ္ခံရသူ စစ္ေၾကာင္းမွဴး ေအာင္ၿဖိဳးျမင့္အား ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဝင္ေရာက္ခြင့္ 
ျပဳခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ၎ကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ ၎၏ ႀကံရာပါမ်ားကျဖစ္ေစ က်န္ခဲ့သည့္ 
သက္ေသခံခ်က္မ်ားအား ဖ်က္ဆီးရန္ ေအာင္ၿဖိဳးျမင့္တြင္ အခြင့္အလမ္းရခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ 
ယင္းသုိ႔ ျပဳမူမႈသည္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၇ တြင္ျပဌာန္းထားေသာ အားေပးကူညီမႈကုိ 
က်ဴးလြန္ ျခင္း ျဖစ္သည္။59 

 စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ အေတာအတြင္း မုဒိမ္းမႈ ျပဳက်င့္ခံခဲ့ရသူမ်ားထံမွေန၍  
ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာ နမူနာမ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႔က ရယူၿပီးေနာက္ အေလာင္းမ်ားအား မႈခင္းဘက္ဆုိင္ရာ 
ဆရာဝန္မ်ားျဖင့္ ခြဲစိတ္စစ္ေဆး ရပါမည္။ သို႔ရာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ေအာင္ျမတ္မိုးက 
ေဆးရံုအုပ္ ႀကီးက ရင္ခြဲစစ္ေဆးရာတြင္ ခြဲစိတ္အထူး ကုဆရာဝန္ႀကီး၊ သားဖြားမီးယပ္ 
အထူးကုဆရာဝန္ႀကီး၊ လက္ေထာက္ ဆရာဝန္တုိ႔ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔ျဖင့္ စစ္ေဆးခဲ့ ေၾကာင္း  
ထြက္ဆုိခဲ့သည္။ 

 မႈခင္းဆုိင္ရာဆရာဝန6္0 ဟူသည္မွာ အေလာင္းမ်ားအား ခြဲစိတ္စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ 
ေသဆံုးရသည့္ အေၾကာင္း ရင္း61 ႏွင့္ မည္သုိ႔မည္ပံု ေသဆံုးသြားသည္ 62 ကုိ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးရသည့္ မႈခင္းဆိုင္ရာ အထူးကၽြမ္းက်င္သူ ဆရာဝန္ ျဖစ္သည္။ ဤေကာင္းခါး 
ရာဇဝတ္မႈႀကီးတြင္ မုဒိမ္းက်င့္၊ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္း၊ သတ္ျဖတ္ခံရၿပီးေနာက္ ေသဆံုးသြားခဲ့ 
ၾကသည့္ ဆရာမေလးႏွစ္ဦး၏ အေလာင္းမ်ားအား ခြဲစိတ္စစ္ေဆးရာတြင္ မႈခင္းဆုိင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္သူ ဆရာဝန္ ပါဝင္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ 

58 ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္နန္၏ ထြကျ္ုိခ်က္။
59 ေအာက္ေျခမွတ္စု အမွတ္စဥ္ ၁၀ တြင္ အားေပးကျူီမႈ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကျျ ျျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျ
60 Pathologist
61 Cause of Death
62 Manner of Death
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ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ခြဲစိတ္စစ္ေဆးခဲ့သူ ဆရာဝန္အား ေမးျမန္းေသာအခါ ၎မွာ မႈခင္းဆုိင္ရာ 
ဆရာဝန္ မဟုတ္သျဖင့္ အတိအက် မေျပာႏုိင္ေၾကာင္းျဖင့္ ေျဖၾကားခဲ့ သည္။ 63 

 ဤသည္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ခၽြတ္ေခ်ာ္မႈ ေအာက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ 
ထုိကဲ့သုိ႔ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ျပဳမူမႈသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ တရားခံမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ႏုိ္င္မည့္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားရာ ေရာက္ေစသျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ 
တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြျခင္းအား  ျငင္းပယ္လိုက္ရာ ေရာက္သည္။ ဤသည္မွာ 
ျပဳျပင္ကုစား၍မရေသာ အမွားအယြင္းျဖစ္သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ဤသည္ကုိ ေပါ့ေပါ့ဆ 
ဆျဖင့္ လွ်စ္လွ်ဴရႈခ့ဲျခင္းလား သို႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သလား။ 
မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ တရားရံုးတြင္ ရံုးတင္စစ္ေဆးျခင္း ခံရေသာအခါ တာဝန္ရွိေသာ 
ရဲအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ ဤေမးခြန္းကုိ ေျဖဆုိရမည္ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ 

 ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္အခ်ိန္တြင္ စစ္သားမ်ား လက္ေရာက္ရယူ တည္းခိုလ်က္ရွိေသာ 
ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ ၏ အျပင္အနီးတဝုိက္အား ဓါတ္ပံုရုိက္ရာတြင္ပင္ ရဲအရာရွိမ်ားသည္ 
စစ္သားမ်ား မျမင္ေအာင္ ခုိးေၾကာင္ခိုးဝွက္ ရုိက္ယူခဲ့ၾကရသည္။64  ထုိညက အခ်င္းျဖစ္အိမ္ႏွင့္ 
မလွမ္းမကမ္းတြင္ရွိေနခဲ့ၾကသည့္ စစ္သားမ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႔က ထိထိေရာက္ေရာက္ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္မွာ ေဝလာေဝးျဖစ္သည္။ စစ္ေၾကာင္းမွဴး ေအာင္ၿဖိဳးျမင့္အား ရဲတပ္ဖြဲ႔က 
ဘုရားရွိခုိ္းေက်ာင္းအတြင္း၌ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ရွိေသာအခါ ရဲအရာရွိမ်ားသည္ သူစစ္ပါ၊ ငါစစ္ပါ 
ဟူ၍ တဦးႏွင့္ တဦးလႊဲခ် ေနၾကသည္။ 65 ယင္းမွာ ျမန္မာစစ္ တပ္၏ တံု႔ျပန္ခံရမည္ကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႔က 
စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ ေသာေၾကာင့္ဟု သံုးသပ္ႏုိင္သည္။  စစ္ေၾကာင္းမွဴး ေအာင္ၿဖိဳးျမင့္ အပါအဝင္ 
စစ္သား ၂၈ ဦးအား စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ တဦးလွ်င္  သံုးမိနစ္မွ ငါးမိနစ္၊ အမ်ားဆံုး အားျဖင့္ 
ဆယ္မိနစ္အထိသာ ၾကာခဲ့သည္။ 66 ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေထာက္ရႈ ျခင္းအားျဖင့္ 
စစ္သားမ်ားအား ရဲကစစ္ေဆးခဲ့သည္ဟူျခင္းမွာ ရုပ္ျပမွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္သည္။ 

 ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားအား မႈခင္းဆုိင္ရာ ဓါတ္ခြဲစစ္ေဆးခန္းသို႔ မပို္႔မီ 
၎တုိ႔အား အထူးတ လည္ စီစဥ္ထားသည့္ အိတ္မ်ားအတြင္းသို႔ စနစ္တက် အမ်ိဳးအစားခြဲျခား 
ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္း မရွိ။ ျပစ္မႈျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာကုိ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ စစ္သား 

63 ျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျ
64 ျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျ
65 ျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျ
66 ျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျ
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ေလးဆယ္ေက်ာ္မွ် ယာယီတည္းခုိေနထိုင္ခဲ့သည့္ ေနအိမ္မ်ားအားလည္း ၎တုိ႔ ရွိေနစဥ္တြင္ 
ရွာေဖြျခင္း မျပဳခဲ့ၾက။ ယင္းႏွင့္ဆန္႔က်င္စြာပင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည့္ ဆရာမေလးႏွစ္ဦးအား 
၎ တုိ႔၏ ေက်းဇူးရွင္မ်ားအေနျဖင့္ပင္ ခ်စ္ခင္ၾကသည့္ ေက်းရြာသားမ်ားအေပၚတြင္သာ 
အဓိကထား၍ ရဲမ်ားက တဘက္ သတ္ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳခဲ့သည္။ ပုိ၍ ဆုိးသည္မွာ 
ရြာသားတဦးအား သံသယရွိသူအေနျဖင့္ စစ္ေဆးစဥ္တြင္ ရဲက ထုိသူမ်ားအား 
ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းခဲ့သည္။ ေငြေၾကးႏွင့္ ရုပ္ဝတၳဳအကူအညီမ်ား ေပးအပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း 
ေျပာဆုိဆြဲ ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံရန္ေျဖာင့္ဖ်ခဲ့သည္။ 67 ယင္းမွာ 
ျပစ္မႈက်ဴး လြန္သူမ်ားေနရာတြင္ အျပစ္ကင္းမဲ့သူမ်ားႏွင့္ အစားထုိးရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အစီအစဥ္ရွိရွိ 
လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။

 ဤကဲ့သုိ႔ မသင့္ေလ်ာ္သည့္အျပင္ ဥပေဒနွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ 
အျပဳအမူသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ 
လူတုိင္း၏ အသက္ရွင္ခြင့္၊ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လုံၿခံဳမႈ အခြင့္အေရးမ်ား68 အား 
ျငင္းပယ္ရာေရာက္သည့္အျပင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ပုဒ္မ ၁၄(၁) 69  တြင္ျပဌာန္းထားေသာ မွ်တစြာ စစ္ေဆးစီရင္ပိုင္ခြင့္အား 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ ေက်းရြာသားမ်ား၏ 
ခံစားပုိင္ခြင့္ကုိ ျငင္းဆုိလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ 

  ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား အမ်ိဳးအစားႏွစ္ရပ္လံုးအတြက္ပါ 
တရားမႈ70 ကုိ ရွာေဖြရာ တြင္ မႈခင္းစစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမ်ားအား မွ်တမႈရႈေထာင့္မွေန၍ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ 
လုိအပ္သည္။ ေကာင္းခါး ရာဇဝတ္မႈႀကီး တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ 
ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ထင္ထင္ရွားရွား ဘက္ရပ္ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ သမာသမတ္ရွိမႈ71 
ကုိ ရွာေဖြ၍မရေတာ့။ လူ႔အခြင့္အေရး အယူအဆႏွင့္အညီ ျပစ္မႈျဖစ္ပြားက်ဴး လြန္ ၿပီးၿပီးခ်င္းမွာပင္ 
မွ်တမႈကို ရွာေဖြရန္ လုိအပ္ေသာ္လည္း တရားရံုးတြင္ မႈခင္းကုိ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမျပဳခင္မွာပင္ 
ျပစ္မႈက်ဴး လြန္ခံရသူမ်ားအတြက္ မွ်တမႈ 72 ဆံုးရႈံးသြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ 

67 ျျျျ ျျျျျျျ ျျျျျျျျျျျျ
68 The Article 3 of the Universal Declaration of Human Right “The right to life, liberty and security of preson.”
69 Article 14(1) of the International Covenant on Civil and Political Rights(ICCPR)
70 Justice
71Police Neutrality
72 Fairness
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 စစ္ေဆးစီရင္မႈတြင္ အဆင့္သံုးဆင့္ရွိပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ တရားရံုးမေရာက္မီအဆင့7္3၊ 
တရားရံုးတြင္ စစ္ေဆးစီရင္သည့္အဆင့7္4 ႏွင့္ စစ္ေဆးစီရင္ၿပီးအဆင့္ 75 ဟူသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ 
ဤေကာင္းခါးရာဇဝတ ္မႈႀကီးတြင္ တရားရံုးမေရာက္မီ အဆင့္မွာပင္ မွ်တမႈ ဆံုးရံႈးခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 
ထင္ရွားသည္။ 

ေကာင္းခါး ရာဇဝတ္မႈႀကီးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ 
အခန္းက႑

 တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး စစ္ရာဇဝတ္မႈ 
အဂၤါရပ္မ်ားေအာက္တြင္ က်ေရာက္ သည့္ မုဒိမ္းမႈ အေျမာက္အမ်ားအနက္ 
ေကာင္းခါးရာဇဝတ္မႈႀကီးသည္ ထူးျခားေၾကာင္း သုံးသပ္ႏုိင္သည္။ တျပည္ လုံးတြင္ 
အဆုိးဝါးဆုံး အသြင္လကၡဏာမ်ား ရွိေနသည့္အျပင္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(KBC) 
အေနျဖင့္ စုံစမ္းေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းစစ္ေဆးခြင့္ရေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႔အား KBC 
၏အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သူ သိကၡာေတာ္ရဆရာ ေဒါက္တာဆမ္ဆြန္ ဦးေဆာင္ၿပီး 
အဖြဲ႔ဝင္ ၁၅ ဦးခန္႔ပါဝင္သည္။ ယင္းအဖြဲ႔သည္ တစိပ္ တပုိင္း အသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္ 
အေနအထားရွိသည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ KBC က သမၼတ 
ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ လက္ရွိအစုိးရ ထံေပးပုိ႔သည့္ ေမတၱာရပ္ခံစာေပၚ အေျခခံလ်က္ 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းမႈ 
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖဖါဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲပါစာျဖင့္ 
အသိအမွတ္ျပဳခံထားရေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
 ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ အစည္း မ်ားက တဖက္၊ လက္ရွိအစုိးရကတဖက္ ခ်ဳပ္ဆုိမည့္ 
တႏုိင္ငံလုံး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေပၚထြက္လာ ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ 
လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေရရာမႈ အတိအက် မရွိလွေသးေသာ္လည္း အကယ္၍ ဘက္ႏွစ္ဖက္လုံး 
အေနျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးကုိ အဓိကထားရမည့္အစား စစ္မွန္သည့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္အား လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ၾကမည္ဆုိပါက 
ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံတဝွမ္းလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရွာေဖြေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ၏ တုိးတက္ေသာအဆင့္ 
တရပ္အေနျဖင့္ လမ္းခင္းေကာင္းခင္းေပးႏုိင္ပါမည္။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အေနျဖင့္ KBC အားစုံစမ္းေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ေပးျခင္းမွာ ေကာင္းခါး 

73 Pre-trail
74 Trail
75 Post-trail
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ရာဇဝတ္မႈႀကီးသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ၏ အသြင္လကၡဏာမ်ားရွိေသာ္လည္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္ကုိ ရည္ညႊန္းသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ 
ျပည္တြင္းစစ္ရွိေနသမွ် ကာလပတ္လုံး ထုိက့ဲသုိ႔ ဆုိးဝါးလွေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ေရွာင္လႊဲႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းကို နားလည္ႏုိင္ပါသည္။

 သုိ႔ရာတြင္ လြန္ခ့ဲသည့္ႏွစ္အခ်ိဳ႕အတြင္း ဘက္ႏွစ္ဘက္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား 
သာမက တရားဝင္ေဆြးပြဲမ်ားအား အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င္းပခ့ဲၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာင္းခါး 
ရာဇဝတ္မႈႀကီးႏွင့္ အလားတူ အမႈေပါင္းမ်ားစြာအပါအဝင္ လြန္ခ့ဲသည့္ကာလက ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားအား မည္က့ဲသုိ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဆြးေႏြးၾကျခင္းမရွိေသး။ မည္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မွ်လည္း မရရွိ ၾကေသးပါ။

 အာဏာပုိင္မ်ားက KBC စုံစမ္းေရးအဖြဲ႕အား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ေပးလုိက္ျခင္းမွာ ေအာက္ပါ 
အေၾကာင္း မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

၁။ မုဒိမ္းက်င့္၊ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပမ္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခ့ဲရသည့္ ဆရာမေလးႏွစ္ဦးအား 
ေကာင္းခါး ေက်းရြာ အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳရန္ KBC ကေစလႊတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။
၂။ KBC သည္ အသင္းသား ေလးသိန္းေက်ာ္ရွိသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ 
အင္အားအေကာင္းဆုံး လူထု အသင္းအဖြဲ႕ ႀကီးျဖစ္သည္။
၃။ ေကာင္းခါးေက်းရြာမွေန၍ ဆရာမေလးႏွစ္ဦး၏ အေလာင္းမ်ားအား ယာဥ္တန္းႀကီးျဖင့္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ျမစ္ႀကီးနားသို႔ သယ္ေဆာင္လာခ့ဲရာ လမ္းတေလွ်ာက္ 
မႏၱေလးအပါအဝင္ ၿမိဳ႕အေတာ္ မ်ားမ်ားအား ျဖတ္သြားခဲ့ရာ၌ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ 
လူထုမ်ားထြက္ေပၚလာၾကၿပီး လမ္းမေပၚတြင္ ယာဥ္တန္းအားဝန္းရံကာ 
ဆရာမေလးႏွစ္ဦး အတြက္ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ၎တုိ႔၏ဂရုဏာကုိျပသၾက၊ ငုိေၾကြးၾက၊ 
တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြေရး အတြက္ ၎တုိ႔၏ေထာက္ခံမႈကုိ ျပသၾကသည္။ 

 KBC စုံစမ္းေရးအဖြဲ႕ေပၚထြက္လာျခင္းမွာ မ်ားစြာေကာင္းပါ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
ႏုိင္ငံတဝွမ္းလုံးတြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ မႈခင္းႀကီးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည့္လူထုအသင္းအဖြဲ႕ 
တခုတေလမွ် အဆုိပါအေျခအေနမ်ိဳးကုိ ရယူႏုိင္ခ့ဲျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ KBC စုံစမ္းေရးအဖြဲ႕အားနည္းလမ္းတက် တရားဝင္ မည္သည့္ အခြင့္ 
အာဏာမွ်အပ္ႏွင္းထားျခင္း မရွိပါ။ စကၠဴက်ားႀကီးတေကာင္ အေနျဖင့္သာ လက္ရွိအစုိးရက 
ေကာက္ေၾကာင္း ဆြဲ၊ ဖန္တီးထားပုံ ေပၚသည္။ 
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 KBC စုံစမ္းေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ မည္ သည့္ တိက်သည့္သတင္းအခ်က္အလက္၊ သက္ေသခံခ်က္မ်ားမွ် မရရုံသာမက 
ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈကုိပင္ ေလာက္ေလာက္လားလား မရခ့ဲပါ။ ယင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
အေၾကာင္းႏွစ္ရပ္ရွိသည္။ တရပ္မွာ လက္ေတြ႔ေျမ ျပင္ ေပၚတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကုိယ္တုိင္က 
စစ္ဘက္ဆုိင္ရာပုဂၢဳိလ္မ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ စုံစမ္းစစ္ေဆး ေမးျမန္းရဲ ျခင္းမရွိ။ 
စစ္တပ္ကုိ ေၾကာက္ေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အျခားအေၾကာင္းတရပ္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ 
KBC စုံစမ္းေရးအဖြဲ႔အား ၎တုိ႔ကုိ ကူေဖာ္ေလာင္ဖက္ ေပးမည့္ အရံအင္အားစုေလးအျဖစ္သာ 
သေဘာထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၈ ေန႔စြဲျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ 
ဒုတိယတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ေအာင္ျမတ္မုိးက KBC စုံစမ္းေရး အဖြဲ႕အားေပးပုိ႔ေသာစာတြင္ 
ယင္းအခ်က္မွာေပၚလြင္သည္။ အဆုိပါစာအရ ရဲတပ္ဖြဲ႔က စစ္ေဆးရန္ အလုိရွိသည့္အခါတုိင္း 
သက္ေသမ်ားအား KBC ကစည္းရုံးစုစည္းၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ထံ ပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္မွာ KBC ၏ တာဝန္ 
ျဖစ္ေနသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္မူ အကယ္၍သာ KBC စုံစမ္းေရးအဖြဲ႕အား နည္းလမ္းတက်တရားဝင္ 
အသိအမွတ္ျပဳ ထားမည္ဆိုပါက သက္ေသမ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဆင့္ေခၚကာ KBC 
စုံစမ္းေရးအဖြဲ႔ထံ ပုိ႔ေဆာင္ေပးရ ပါမည္။ ယခုမူ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေနသည္။ 

 အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ KBCအေနျဖင့္သိသာေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈျပဳ ေသာ္လည္း 
တရားခံမ်ားကုိ မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသးျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနတည္ရွိေနသမွ်ကာ 
လပတ္လုံး KBC အေနျဖင့္ ၎၏လုပ္ငန္းတာဝန္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးစီး အဆုံးသတ္ႏုိင္ရန္မရွိပါ။ 
သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္သာမက အျခား တုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ပါ တရားမွ်တမႈ 
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ရွာေဖြျခင္းကုိေတြ႕ျမင္လုိေသာ လူထုအမ်ားက KBC အားအျပစ္တင္ လာႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ 
ယင္းမွာ KBC စုံစမ္းေရးအဖြဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားအား အမ်ားျပည္သူအေနျဖင့္ 
လုံေလာက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရေသာေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ 

 ပုိ၍ဆုိးသည္မွာ အကယ္၍ KBC အေနျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေပးအပ္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား 
အတိုင္းမလုကိန္ာ ပါက ကခ်င္ျပည္နယ ္ဖားကန္႔ၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာစစ္သားမ်ားက ပစ္ခတသ္တျ္ဖတ္
သျဖင့္ကြယ္လြန္သြားခ့ဲရသည့္ အသက္ ၁၄ႏွစ္သမီးအရြယ္ ေက်ာင္းသူေလး ဂ်ာဆုိင္းအိန္္၏ဖခင္ 
ဦးဘရန္ေရွာင္ ရင္ဆုိင္ခ့ဲရသည့္ ၾကမၼာမ်ိဳးႏွင့္ KBC လည္းေတြ႕ႀကဳံဖြယ္ရွိသည္။ ဦးဘရန္ေရွာင္က 
ျမန္မာစစ္သားမ်ားက်ဴးလြန္ခ့ဲသည့္ ျပစ္မႈႀကီးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စုံစမ္း ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေပးရန္ 
ျမန္မာႏို္င္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အား ေမတၱာရပ္ခံခ့ဲသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔  အခြင့္အ 
ေရးေကာ္မရွင္သည္ မည္သည့္စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမွ်မျပဳပဲ ဦးဘရန္ေရွာင္၏ 
တုိင္ၾကားမႈ အား ျမန္မာစစ္တပ္သုိ႔ လြယ္လင့္တကူ လက္လႊဲေပးလုိက္သည္။  ထုိ႔ေနာက္ 
ျမန္မာစစ္တပ္က ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ ၂၁၁ အရ တဦးတေယာက္ကုိ နစ္နာေစရန္အႀကံျဖင့္ 
မမွန္စြပ္စြဲသည္ဟူေသာ ပုဒ္မတပ္၍ ဦးဘရန္ေရွာင္အား တရားစြဲဆုိခ့ဲရာ တရားရုံးက၎အေပၚ 
ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခ့ဲသည္။

စစ္ရာဇဝတ္မႈေလးခု အၾကားတြင္ ဆက္စပ္မႈ
 
 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူေလး 
ဂ်ာဆို္္င္း အိန္အား ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ ဟုိပင္ၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ခမရ 
(၃၈၉)၏ စစ္ေၾကာင္း တခုမွ စစ္သားမ်ားက ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ဤရာဇဝတ္မႈမွာ 
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာတရြာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သူမသည္ 
အဆုိပါဒဏ္ရာျဖင့္ပင္ ထုိေန႔ညေနပုိင္း၌ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။
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မဂ်ာဆုိင္းအိန္
(ဂ်ာဆိုင္းအိန္အမႈ အမွန္တရား ရွာေဖြေရးေကာ္မတီ(ျမစ္ႀကီးနား)က 

ဂ်ာဆုိင္းအိန္ကိုဘယ္သူသတ္သလဲ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ထုတ္ေဝသည့္ အစီရင္ခံစာမွ ဓာတ္ပံုကို 
ကူးယူေဖာ္ျပသည္။) 

 ျမန္မာစစ္တပ္၏ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားက စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြ႔႔ဲတခု 
ဖြဲ႔စည္းၾကားနာခဲ့ရာ ဂ်ာဆုိင္း အိန္သည္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္မွ 
ေထာင္သည့္ဗံုးဆန္ထိမွန္ၿပီး ကြယ္လြန္ခဲ့ေၾကာင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ သူမ၏ဖခင္ ဦးဘရန္ေရွာင္က 
၎၏သမီး မဂ်ာဆုိင္းအိန္အား အေၾကာင္းမဲ့ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခဲ့ သည့္ (ျမန္မာစစ္တပ္) 
မွတပ္မေတာ္သားမ်ားကုိ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ၿပီး အေရးယူေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာ္မရွင္အား တုိင္ၾကားခဲ့သည္။ 

 အဆုိပါ တုိင္ၾကားခ်က္သည့္      ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွတဆင့္ ျမန္မာ
စစ္တပ္သို႔ ေပါက္ၾကား သြားခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ အာဏာပုိင္မ်ားက ျပစ္မႈဆုိင္ရာ     ဥပေဒ
ပုဒ္မ ၂၁၁ အရ နစ္နာေစရန္ အၾကံႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း မမွန္စြပ္စြဲျခင္းအမႈတင္၍ 
ဦးဘရန္ေရွာင္အား တရားစြဲဆုိခဲ့ရာ တရားရံုးက ၎အေပၚ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခဲ့သည္။
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မႈခင္းျဖစ္ရပ္

 ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၁၃ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၃ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ခမရ 
၃၈၉ မွ စစ္ေၾကာင္း တေၾကာင္းသည ္ကခ်ငျ္ပညန္ယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ ္ဆြတ္င္ုိင္ယန္ရြာအတြင္းသို႔ 
ဝင္လာခဲ့သည္။ ၎တုိ႔သည္ ထုိေန႔တ ေန႔လံုး ရြာအတြင္း၌ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္မူးရူးကာ 
အခ်င္းခ်င္းစကားမ်ား ေနခဲ့ၾကသည္။ 
 ညေန ၄ နာရီခန္႔တြင္ အဆိုပါစစ္ေၾကာင္းသည္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕သုိ႔ ထြက္ခြာသြားရန္ 
ျပင္ဆင္ေနခဲ့ ၾကသည္။ ေရွ႕ေျပးအဖြဲ႔တခ်ိဳ႕ထြက္ခြာၿပီး မိနစ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ 
ဗံုးေပါက္ကြဲသံ ၾကားရသည္။ ခ်က္ခ်င္းလုိပင္ စစ္သားမ်ားက အနီးတဝိုက္ရွိ ရြာသားမ်ား၊ 
တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားကို အဆက္မျပတ္ ပရမ္းပတာ ပစ္ခတ္ၾက ေတာ့သည္။ 
ရြာသားမ်ားမွာ အသက္လုကာ ေျပးလႊားပုန္းေရွာင္ခဲ့ၾကရသည္။ ထုိ႔ေနာက္မွ သိရသည္မွာ 
အစိုးရတပ္မ်ားသည္ သူပုန္ႏွင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္။ အဆုိပါစစ္ေၾကာင္းရွိ 
စစ္သားမ်ားနွင့္ ရြာအနီး ရြာကုန္းရွိ စစ္သားမ်ား အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
 

က်ည္ဆံထိမွန္ေသာ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ က်ည္ဆံမ်ား
(ဂ်ာဆိုင္းအိန္အမႈ အမွန္တရား ရွာေဖြေရးေကာ္မတီ(ျမစ္ႀကီးနား) က 

ဂ်ာဆုိင္းအိန္ကိုဘယ္သူသတ္သလဲ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ထုတ္ေဝသည့္ အစီရင္ခံစာမွ ဓာတ္ပံုကို 
ကူးယူေဖာ္ျပသည္။) 



Emba
rgo

42

မဂ်ာဆုိင္းအိန္ ပုန္းကြယ္သည့္ေနရာ
(ဂ်ာဆိုင္းအိန္အမႈ အမွန္တရား ရွာေဖြေရးေကာ္မတီ(ျမစ္ႀကီးနား)က “ 

ဂ်ာဆုိင္းအိန္ကိုဘယ္သူသတ္သလဲ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ထုတ္ေဝသည့္ အစီရင္ခံစာမွ ဓာတ္ပံုကို 
ကူးယူေဖာ္ျပသည္။) 

 ထုိအခ်ိန္တြင္ ဆရာမတဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ ေက်ာင္းမွေန၍ 
၎တုိ႔၏ ေနအိမ္ အျပန္လမ္းတြင္ ရွိေနခဲ့ၾကသည္။ ပစ္ခတ္သံႏွင့္ ေပါက္ကြဲသံမ်ားကုိ 
ၾကားရေသာအခါ ၎တုိ႔သည္ အနီးအနား အိမ္တအိမ္၏ မီးဖုိေခ်ာင္ေအာက္တြင္ 
ပုန္းခုိခဲ့ၾကသည္။ စစ္သားတဦးက ၎တုိ႔ကုိ ေတြ႔ရွိၿပီးေနာက္ ေသနတ္ႏွင့္ ခ်ိန္ရြယ္ကာ 
အတင္းအၾကပ္ ထြက္လာခို္င္းခဲ့သည္။ ဂ်ာဆိုင္းအိန္ႏွင့္ သူမ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ဆရာမႏွင့္အတူ 
ထြက္ လာေသာအခါ စစ္သားက ပစ္ခတ္ပါေတာ့သည္။ ဂ်ာဆုိင္းအိန္ကုိ အဓိကအားျဖင့္ 
ထိမွန္ခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ားက အျခားရြာသားႏွစ္ဦးအား ဒဏ္ရာရေသာ မိန္းကေလးကုိ 
စစ္ေၾကာင္းမွဴး ေဇာ္မင္းသန္႔ထံသုိ႔ သယ္ေဆာင္သြားရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ 
မိန္းကေလး၏ဖခင္ ဦးဘရန္ေရွာင္အားလည္း စစ္ေၾကာင္းမွဴးထံသုိ႔ ေခၚယူသြား ခဲ့ၾကသည္။ 
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 ဦးဘရန္ေရွာင္ ေရာက္သြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ေသနတ္ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာ 
ခံစားေနရသည့္ သူ ၏သမီးအား ဆရာမေဒၚနန္ဆန္က ျပဳစုေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 
စစ္သားမ်ားက ေဆးထည့္ေဆးထိုး ေပးထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ဦးဘရန္ေရွာင္က 
၎၏သမီးအား ေဆးရံုသုိ႔ ခ်က္ခ်င္းပုိ႔ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံသည္။ သုိ႔ရာတြင္ စစ္ေၾကာင္းမွဴးက 
၎၏စစ္ေၾကာင္း ရြာမွထြက္ၿပီးသည္အထိ ေစာင့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ 
ေသနတ္ပစ္ခံ ရ၍ ၃နာရီခန္႔ၾကာၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွသာ ဂ်ာဆုိင္းအိန္အား ဖားကန္႔ေဆးရံုႀကီးသုိ႔ 
သယ္ယူသြားႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ဝမ္းဗိုက္ တြင္ရရွိေသာ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ သူမသည္ ည (၉) 
နာရီခန္႔တြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ 

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဦးဘရန္ေရွာင္က ျမန္မာႏုိင္ငံ 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သုိ႔ တုိင္ၾကားခဲ့သည္။ ဦးဘရန္ေရွာင္၏ အဆုိပါတုိင္ၾကားစာသည္ 
ႏုိင္ငံတကာ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသည္။ ၎တုိ႔အရ စစ္ျဖစ္ေနစဥ္ 
ကာလအတြင္း အရပ္သားမ်ားအား ရည္ရြယ္ ပစ္ခတ္ျခင္းမွာ တရားမဝင္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေသာ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ ျပဳၾကရသည္။ 

မဂ်ာဆုိင္းအိန္၏ ေသြးမ်ား
(ဂ်ာဆိုင္းအိန္အမႈ အမွန္တရား ရွာေဖြေရးေကာ္မတီ(ျမစ္ႀကီးနား)က “ 

ဂ်ာဆုိင္းအိန္ကိုဘယ္သူသတ္သလဲ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ထုတ္ေဝသည့္ အစီရင္ခံစာမွ ဓာတ္ပံုကို 
ကူးယူေဖာ္ျပသည္။) 
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 ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ ဆုိးဝါး၍ စစ္ရာဇဝတ္မႈအထိေျမာက္ေသာ ျပစ္မႈႀကီးတရပ္အား 
ထိထိေရာက္ေရာက္ စံုစမ္း စစ္ေဆးျခင္း၊ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား 
စုေဆာင္းျခင္းတုိ႔အား ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္ရွိ သည္။ သို႔မွသာ လူ႔အခြင့္အေရးအား 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ရႈေထာင့္မွေန၍ မႈခင္းကုိ 
သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔အျပင္ တုိင္းျပည္အေဆာက္အအံုမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ေရးအတြက္လည္းေ
ကာင္း၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ခံရ၍ ထိခိုက္နစ္နာသြားသူမ်ား အတြက္ တရားမွ်တမႈ 
ရရွိေရးကုိလည္းေကာင္း ဦးတည္ႏုိင္ပါသည္။ 

 သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ တုိင္ၾကားသူ၏ 
သေဘာဆႏၵကုိ မရယူဘဲ တုိင္ၾကားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာစစ္တပ္အား 
သတင္းေပးခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ျပဳျခင္းျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အဆုိပါ ျပစ္မႈႀကီးကုိ ဖံုးကြယ္ခြင့္ 
ရခဲ့သည္သာမက တိုင္းၾကားသူ တရားလုိအား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ဘဝသုိ႔က်ေရာက္ ေစရန္ 
လုပ္ႀကံဇာတ္လမ္းတခုကိုလည္း ဖန္တီးခြင့္ရခဲ့သည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ သတင္းကုိ ရရွိၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ေပးပုိ႔ေသာ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး၏ 
ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း၊ ဗိုလ္မွဴးဇာနည္မင္းပုိက္ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးတင့္ႏုိင္ဝင္းတုိ႔ 
ပါဝင္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ခံုအဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းေစခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အဆုိပါ ခံုအဖြ႔ဲသည္ 
အျခားအခ်က္မ်ားအျပင္ ၎တု႔ိ၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

"သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆုိခ်က္အရ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆြတ္ငို္င္ယန္ေက်းရြာတြင္ 
ဦးဘရန္ေရွာင္ ၏သမီးအသက္ ၁၄ႏွစ္အရြယ္ ဂ်ာဆုိင္းအိန္သည္ 
ဆြတ္ငုိင္ယန္ေက်းရြာအနီးတြင္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္ ေကအိုင္ေအ 
သူပုန္အဖြဲ႔က ခမရ ၃၈၉ စစ္ေၾကာင္းအား ဗံုးခြဲတုိက္ခိုက္ရာ၌ ဗံုးဆန္ထိမွန္ၿပီး 
ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။"
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ဖခင္ျဖစ္သူအား ျပစ္မႈဆုိင္ရာအရ အေရးယူ တုိင္တန္းျခင္း

 ေျမာက္ပုိင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးခံုအဖြဲ႔ကုိယ္စား ဗိုလ္မွဴးဇာနည္မင္းပုိက္သည္ 
ဦးဘရန္ေရွာင္အေပၚ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ တုိင္တန္းခဲ့သည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒပုဒ္မ 
၂၁၁ အရ နစ္နာေစရန္အႀကံႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း မမွန္စြပ္စြဲျခင္း အမႈျဖင့္ ျဖစ္သည္။ 

 ဗုိလ္မွဴးဇာနည္မင္းပုိက္ (ၾကည္း ၃၃၁၆၉၊ စစ္ဦးစီးမွဴး(ဒုတိယတန္း)စစ္ဆင္ေရး၊ 
ေရွ႕တန္းအမွတ္(၃) စစ္ဗ်ဴ ဟာအဖြဲ႔၊ အေနာက္ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္)၏ တုိင္ၾကားခ်က္မွာ 
ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။ 

 ၁။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ေကအုိင္ေအ(ကခ်င္)ေသာင္း
က်န္းသူမ်ားမွ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းအား အေဝးထိန္းစနစ္သံုး မုိင္းျဖင့္ စတင္ေဖာက္ခြဲ 
တုိက္ခုိက္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ မဂ်ာဆုိင္းအိမ္(၁၄)ႏွစ္ (ဘ)ဦးဘရန္ေရွာင္(၉)တန္း 
အထက္တန္းေက်ာင္း(ဖားကန္႔) မုိင္း စထိမွန္၍ ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။
 ၂။ အထက္ပါျဖစ္စဥ္အား စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ 
(၁၃) ရက္ေန႔ ၀၀ ၀၅ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေရွ႕တန္းအမွတ္ (၃၈၉) ေျချမန္တပ္ရင္းသည္ 
နယ္ေျမရွင္းလင္းရန္ ခန္႔မွန္း(မပည) ေကေဂ်- ၂၉၃၇၃၄ ေနရာမွ စတင္ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး 
ဆြတ္ငိုင္ယန္ရြာ ခန္႔မွန္း(မပည) ေကေဂ်- ၃၀၂၃၆၃ ေနရာသုိ႔ ၁၅ ၅၀ အခ်ိ္န္ ေရာက္ရွိစဥ္ 
ေကအုိင္ေအ(ကခ်င္) ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက ရီမုမုိင္း(၃)လံုး စတင္ေဖာက္ခြဲၿပီး  အိနာဂါ/
လက္နက္ ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခို္က္ခဲ့၍ မဂ်ာဆုိင္းအိန္ (၁၃)ႏွစ္(ဘ) ဦးဘရန္ေရွာင္ (၉)
တန္း ေက်ာင္းသူမ်ား မုိင္းစထိမွန္ ေသဆံုးခဲ့ ေၾကာင္း အမႈမွန္ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။
 ၃။ သို႔ရာတြင္ ေသဆံုးသူမဂ်ာဆုိင္းအိန္၏ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးဘရန္ေရွာင္၊ 
ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ အမွတ္ ၁/ မကန(ႏုိင္) ၀၈၆၀၅၄၊ ေမာ္ဝမ္းရပ္ကြက္၊ အုပ္စု(၁) 
ဆြတ္ငိုင္ယန္ေက်းရြာ၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္မွ မဂ်ာဆုိင္းအိန္ ေသဆံုး ရျခင္းသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
စက္တင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္စစ္ ေၾကာင္းအား ေကအုိင္ေအ(ကခ်င္)အဖြဲ႔
မွ အေဝးထိန္းစနစ္သံုး မုိင္းျဖင့္ ေဖာက္ခြဲတုိက္ခိုက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ မုိင္းစထိမွန္ ေသဆံုးရျခ
င္းျဖစ္ေသာ္လည္းတပ္မေတာ္ သားမ်ားမွ အေၾကာင္းမဲ့ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔သုိ႔ မမွန္မကန္ လိမ္လည္တုိင္ ၾကားခဲ့ပါသည္။ 
 ၄။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ မမွန္မကန္လိမ္လည္တုိင္ၾကားသူ ဦးဘရန္ေရွာင္၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ 
အမွတ္ ၁/မကန(နုိင္) ၀၈၆၀၅၄ ကုိင္ေဆာင္သူအား လိုအပ္သလုိအေရးယူေပးပါရန္ 
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တုိင္ၾကားပါသည္။

 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုး၊ တရားသူႀကီး 
ဦးေဇာ္ေဇာ္ထြန္းက တုိင္ခ်က္ကို လက္ခံခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဗုိလ္မွဴးဇာနည္မင္းပုိက္မွာ 
ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအေနျဖင့္ တာဝန္အရ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ 
တုိင္ၾကားသူအား စစ္ေဆးျခင္းမျပဳဘဲ ဦးဘရန္ေရွာင္အား ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁၁ ျဖင့္ 
အေရးယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သမၼန္စာထုတ္၍ ဦးဘရန္ေရွာင္အား တရားရံုးသုိ႔ 
လာေရာက္ရန္ ဆင့္ေခၚသည္။ 

 အစပိုင္းတြင္ ၎၏သမီးကုိ သတ္ၿပီးေနာက္ အမႈကုိဖံုးကြယ္ရန္ 
ႀကိဳးစားလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာစစ္တပ္အရာရွိ မ်ား၏ ရန္ကုိေၾကာက္၍ ဦးဘရန္ေရွာင္သည္ 
ေျပးလႊားပုန္းေရွာင္ေနခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ၎၏ မိတ္ေဆြမ်ား၊ ရြာသူရြာသားမ်ား၊ 
ေဒသခံလူထုအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား တုိ႔က တရားမွ်တမႈအတြက္ 
တုိက္ပြဲ ဝင္ရန္ ၎အား အားေပးခဲ့သည္။ ဤအမႈသည္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဦးဘရန္ေရွာင္၏အမႈအား ေအာင္ျမင္စြာ ခုခံႏုိင္မည္ဆုိပါက 
အမွန္တရားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မည္။ ေနာင္တြင္ ေပၚေပါက္ႏုိင္မည့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား ကုိလည္း 
တားဆီးႏုိင္ပါ မည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ လူထုသည္ ဦးဘရန္ေရွာင္အား စတင္ေထာက္ခံအားေပးမႈ 
ျပဳလာခဲ့ၾကသည္။ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသည့္အေနျဖင့္ ေရွ႕ေနအုပ္စု တစုကလည္း 
တရားရံုးတြင္ ဦးဘရန္ေရွာင္အား ခုခံကာကြယ္ေပးရန္ ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ 
၈ ရက္ေန႔တြင္ ဦးဘရန္ေရွာင္က ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ရာ အာမခံ 
ရရွိခဲ့သည္။ 

 တရားခြင္တြင္ တရားလုိ ဗိုလ္မွဴးဇာနည္မင္းပုိက္က ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ 
၃၀ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ေျမာက္ပုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး 76 ထံမွေန၍ စံုးစမ္းစစ္ေဆးခံုရံုး 
ဖြဲ႔စည္းစစ္ေဆးရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၎အရ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္း(ၾကည္း 
၂၀၁၃၉)၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး တင့္ႏုိင္ဝင္း(ၾကည္း ၃၀၈၈၉)၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဇာနည္မင္း ပုိက္ (ၾကည္း 
၃၃၁၉၆) တုိ႔ပါဝင္ေသာ ခံုအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ထြက္ဆုိခဲ့သည္။ ၎က 
၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ စက္ တင္ဘာလ ၁၃ ရက္၊ နံနက္ ၃ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ 
(၃၈၉)မွ စစ္ေၾကာင္းသည္ ဆြတ္ငုိင္ယန္ ရြာအတြင္းသုိ႔ ဝင္လာၿပီးေနာက္ အခ်င္းျဖစ္သည့္ေန႔ 
76 ထုိစဥ္က ေျမာက္ပုိင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းထြန္းေနာင္ျဖစ္သည္။
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ညေန ၄ နာရီ အခ်ိန္ထိ အဆုိပါရြာအတြင္းတြင္ ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္။ 

 ေက်ာင္းသူမေလး ဂ်ာဆုိင္းအိန္ ေသနတ္ပစ္ခတ္ ခံခဲ့ရသည့္ေနရာတြင္ 
ျမန္မာအစုိးရတပ္ႏွင့္ ကခ်င္အမ်ိဳး သားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(ေကအုိင္ေအ)
တပ္တုိ႔အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ဟူသည္ကုိ အထက္ပါ ျမန္မာစစ္ တပ္အရာရွိ 
သံုးဦးမွလြဲ၍ မည္သည့္ေဒသခံ လြတ္လပ္သည့္အရပ္သား လူထုသက္ေသ တဦးတေလမွ် 
ထြက္ဆုိခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ကခ်င္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (ေကအုိင္ေအ)
က ေထာင္သည့္ မိုင္းဗံုးစထိမွန္ ၍ ေက်ာင္းသူမေလး ဂ်ာဆုိင္းအိန္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္ 
မ်က္ျမင္သက္ေသ တဦးတေလကိုမွ် တရားရံုးေရွ႕တြင္ ထြက္ဆုိ စစ္ေဆးႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ 

 အမႈစစ္ေဆးသည့္ အေတာအတြင္း တရားခြင္တြင္ အေၾကာက္တရား 
ဖန္တီးထားခဲ့သည္။ သာဓကအေန ျဖင့္ စစ္တပ္က ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးခံုရံုး၏ 
ဥကၠဌျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းက ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးသုိ႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၅ 
ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္အစစ္ခံရာ၌ သူ၏ခါးတြင္ ပစၥတုိေသနတ္ကုိ ခ်ိတ္ဆြဲထားခဲ့သည္။ 
လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ ၎၏ကုိယ္ရံေတာ္မ်ားကလည္း ရံုးအတြင္း၌ ၎ကုိ ဝန္းရံ 
လ်က္ ရွိေနခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ၿပီး တရားခြင္တြင္ စစ္ေဆးမႈ ခံယူျခင္းအား 
တရားရုံးကလည္း တားျမစ္ ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ 

 ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းနွင့္ ဗိုလ္မွဴး ဇာနည္မင္းပိုက္တုိ႔၏ ထြက္ဆုိခ်က္အရ 
၎တုိ႔စံုစမ္းစစ္ေဆး ခံုရံုးအဖြဲ႔ ဝင္ သံုးဦးလံုးသည္ စံုးစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ မႈခင္းျဖစ္ပြားရာ 
ေနရာသုိ႔ပင္ တႀကိမ္တခါမွ် မေရာက္ရွိခဲ့ၾကပါ။ ဂ်ာဆုိင္းအိန္ ပစ္ခတ္ခံခဲ့ရသည့္ ေနရာႏွင့္ 
ဗံုးေပါက္ကြဲခဲ့သည့္ေနရာ မည္မွ်ကြာေဝးေၾကာင္းကုိပင္ ၎တုိ႔ မသိရွိခဲ့ ၾက။ ဂ်ာဆုိင္းအိန္ 
ပစ္ခတ္ခံခဲ့ရသည့္ေနရာႏွင့္ ဗံုးေပါက္ကြဲခဲ့သည့္ေနရာမွာ အေတာ္ပင္ အလွမ္းကြာေဝးပါသည္။

 ဆြက္ငိုင္ယန္ ေက်းရြာအနီးတြင္ အေဝးထိန္းစနစ္သံုး မိုင္းကုိ အသံုးျပဳ၍ 
ကခ်င္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (ေကအုိင္ေအ)က ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္ 
ခမရ (၃၈၉)၏ စစ္ေၾကာင္းအား တိုက္ခို္က္ခဲ့သည္ကုိ မည္သည့္ အရပ္သားရြာသား 
မ်က္ျမင္သက္ေသကမွ် ေထာက္ခံထြက္ဆုိခဲ့ျခင္းမရွိ။ ယင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာပင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သုိ႔ တုိင္ၾကားစာ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ကြယ္လြန္သူ ဂ်ာဆုိ္င္းအိန္၏ဖခင္ 
ဦးဘရန္ေရွာင္၏ ထြက္ဆုိခ်က္ကုိ ရြာသား ၂၁ ဦးက လက္မွတ္ေရးထုိး ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ 
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 ဂ်ာဆုိင္းအိန္သည္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(ေကအုိင္ေအ) 
သူပုန္အဖြဲ႔က ေထာင္ သည့္ မုိင္းစ ထိမွန္ခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္ တရားလုိ ဗိုလ္မွဴးဇာနည္မင္းပုိက္က 
ထြက္ဆုိခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ မုိင္းအစအ န တခုတေလကုိမွ် သက္ေသခံခ်က္အျဖစ္ 
တရားရံုးတြင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ဦးဘရန္ေရွာင္၏ ထြက္ဆုိခ်က္အရ ဆုိလွ်င္ 
ေသနတ္က်ည္ဆံဟာ ဂ်ာဆုိ္င္းအိန္ ဝမ္းဗိုက္အတြင္းမွာ ဒဏ္ရာအေတာ္မ်ားမ်ား 
ရသြားေစတယ္။ က်ည္ဆံ က အူသံုးခုကုိ ထိသြားတယ္။” ဟု ဖားကန္႔ေဆးရံု ဆရာဝန္က 
ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သု႔ိျဖစ္၍ ဂ်ာဆုိင္းအိန္ သည္ ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္၏ ခမရ (၃၈၉)
မွ စစ္သားတဦးက ပစ္လုိက္ေသာ ေသနတ္ဒဏ္ရာျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ 

 ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည့္ ဂ်ာဆုိင္းအိန္ႏွင့္အတူ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံခဲ့ရသည့္ 
ေနရာတြင္ ရွိေနခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္း သူမေလး ေလးဦးႏွင့္ ဆရာမ ေဒၚနန္ဆန္တုိ႔သည္ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္ သား၏ ေသနတ္ႏွင့္ 
ခ်ိန္ရြယ္ျခင္း ခံခဲ့ၾကရသူမ်ားလည္းျဖစ္သျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း ခံခဲ့ၾကရသူမ်ားလည္း 
ျဖစ္သည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပဳမူမႈသည္ ၎တုိ႔၏ 
စိတ္ေခ်ာက္ခ်ားမႈ ေဝဒနာအား ပုိ၍ဆုိးဝါးေစခဲ့သည္။ ၎တုိ႔အား ေက်းရြာအျပင္ ေတာတြင္းရွိ 
ေဝးလံေသာ ေနရာတြင္ စခန္းခ်ထားေသာ ျမန္မာစစ္ တပ္၏ တပ္စခန္း တေနရာသုိ႔ ေခၚသြားၿပီး 
စစ္အရာရွိမ်ားက စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ၎တုိ႔သည္ မည္သည့္စကားမွ် 
ဖြင့္ဟေျပာဆုိ ရဲၾကေတာ့ျခင္း မရွိဘဲ ၿငိမ္သက္သြားခဲ့ၾကသည္။ 
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 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သက္ေသမ်ားကို အကာကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒ မရွိပါ။ ပုိ၍ 
အေရးႀကီးသည္မွာ ျပစ္မႈေၾကာင္း အရ တရားစြဲဆိုရာတြင္  သက္ေသမ်ားအေနျဖင့္ 
လက္စားေခ်ခံရမည္ကုိ မေၾကာက္ရြံ႕ဘဲ လံုၿခံဳစြာႏွင့္ အမွန္တရားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိ္င္မည္ ဟူေသာ 
စိတ္ခံစားမႈမ်ား ရွိႏုိင္မည့္အဆင့္ထိ ႏိုင္ငံေတာ္က သက္ေသမ်ားအား ေငြေရးေၾကးေရး အရ၊ 
ေထာက္ပ့ံပုိ႔ေဆာင္မႈအရ၊ ရုပ္ဝတၳဳအရ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ ပံ့ပုိးေထာက္ကူႏုိင္မည့္ ယႏၱရား 
မတည္ရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠဌ 
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တုိ႔ ဦးေဆာင္ ၾကသည့္ လက္ရွိအစိုးရသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားႏွင့္ 
သက္ေသမ်ား၏ အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ အေျခခံလြတ္လပ္ ခြင့္ႏွင့္ လံုၿခံဳမႈအခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
မ်က္ကြယ္ျပဳလ်က္ ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း 
အပုိဒ္ ၁၀၊ ၁၁ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
အပိုဒ္ (၁၄) တုိ႔တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ တရားမွ်တေသာ စစ္ေဆးၾကားနာမႈ ခံစားပုိင္ခြင့္  77 
အားျငင္းဆုိျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား လက္ မွတ္ေရးထုိး အတည္ျပဳထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ယင္းအပိုဒ္ 
၁၄ ပါ အခြင့္အေရးသည္ ႏုိင္ငံတကာ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒ78  သေဘာေဆာင္သျဖင့္ 
အဆုိပါ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထုိး အတည္ျပဳထားျခင္း 
မရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအေပၚသုိ႔လည္း သက္ေရာက္သည္။79  အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း အပုိဒ္ ၁၀ႏွင့္ ၁၁ ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္လည္း 
အလားတူျဖစ္သည္။ 

 အာဏာပုိင္မ်ား၏ လက္တံု႔ျပန္မႈကုိ ေၾကာက္ရံြ႕ျခင္းသည္ 
သက္ေသမ်ားအၾကားတြင္သာ ရွိေနျခင္းမဟုတ္ ပါ။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ သူမ်ားအား 
တရားစြဲဆုိ အေရးယူႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 

77 The right to fair trail
78 Customary International Law
79 David Fisher, Prof. of International Law, Faculty of Law, Stockholm University, Sweden commented as follows:
 ῎Although Burma is not a party to the ICCPR, the right to a fair trial and the minimum guarantees in Article 14 have 
in all likelihood the status of customary international law and thus bind even states which are not parties to the ICCPR. 
Similar guarantees are also enshrined in Arts. 10-11 of the Universal Declaration of Human Rights.῎
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လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ဦးေဆာင္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေသာ လြတ္လပ္သည့္ 
ဥပေဒအသုိင္းအဝိုင္း အတြင္းတြင္ပါ တည္လ်က္ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တဝွမ္းလံုးတြင္ အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားက က်ဴးလြန္ ေသာေၾကာင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအတြက္ 
ျပစ္မႈဆုိ္င္ရာအရ တရားမႈရွာေဖြေပးသည့္ သတၱိရွိေသာ ေရွ႕ေနအေရအ တြက္မွာ အေတာ္ပင္ 
နည္းပါး လွသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ပုိ၍နည္းပါသည္။ 

 အဆုိးဆံုးမွာ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္သားမ်ားက ျပင္းထန္ဆုိး ဝါးလွေသာ 
ရာဇဝတ္မႈႀကီးမ်ား က်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည့္အခါတုိ္င္းတြင္ 
ရဲတပ္ဖြဲ႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာရွိမ်ားႏွင့္ အစိုးရအမႈလုိက္ ေရွ႕ေန မ်ားသည္ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆုိ အေရးယူျခင္းမ်ားအား မည္သည့္အခါတြင္မွ် 
တက္တက္ၾကြၾကြ လုပ္ေဆာင္မႈ မျပဳၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ပင္။ ျမန္မာစစ္တပ္က ဆယ္စုႏွစ္အခ်ိဳ႕ၾကာမွ် 
ခံစားလ်က္ရွိေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီးေနာက္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရသည့္ အေျခအေန 80 
ေပၚေပါက္တည္ရွိေစျခင္းျဖစသည္။ 

 ကခ်င္ျပည္နယ္အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ တဝွမ္းလံုးရွိ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ 
စစ္ရာဇဝတ္မႈ ျဖစ္ပြားက်ဴး လြန္ခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရွိေသာ မႈခင္းေပါင္း 
ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိလည္း ရွိဆဲပင္ျဖစ္ သည္။ ေဒသအဆင့္၊ 
ေဒသႀကီးအဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ရွိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
အစီရင္ခံခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ရႈလွ်င္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီးေနာက္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရသည့္ 
အေျခအေနသည္ စည္းမ်ဥ္းတခု သဖြယ္ တည္လ်က္ရွိေနသည္။ 

 ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရ၍ မေက်နပ္သျဖင့္ တုိင္တန္းေသာ ဖခင္၏ဘဝမွ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရသူဘဝသုိ႔ က်ေရာက္သြားခဲ့ရေသာ ဦးဘရန္ေရွာင္၏ 
ျဖစ္ရပ္သည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီးေနာက္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရသည့္ အေျခအေန အား ပုိ၍ 
ဆုိးဝါးသြားေစသည္။ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ခုိင္က်ည္မႈ ကင္းမဲ့လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ထံမွ သတင္းေပါက္ၾကားမႈကုိ ေထာက္ျခင္းျဖင့္ 
၎သည္ တုိင္းျပည္လံုၿခံဳေရး အေဆာက္အအံုျဖစ္ေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ပုလင္းတူ ဗူးဆုိ႔ 
ပူးေပါင္းႀကံစည္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရည္ညႊန္းေနသည္။ 
 
80 Impunity
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 ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ အျပဳအမူသည္ 
တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ႀကီးမားစြာ စုိးရိမ္ဖြယ္ အေၾကာင္းအရင္းတခု ျဖစ္သည္။ ပုိ၍ 
အေရးႀကီးသည္မွာ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအပါအဝင္ 
အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ား ခံစားလ်က္ရွိေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီးေနာက္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရသည့္ 
အေျခအေန အား လက္ေတြ႔အားျဖင့္ အားျဖည့္ေပးရာေရာက္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏုိ
င္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ ကုိယ္က်င့္တရားႏွင့္မညီေသာ ျပဳမူမႈသည္ 
တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ ထိလြယ္ခုိက္လြယ္ အေျခအေနအား ပုိ၍ ဆုိုးဝါးသြားေစသည္။ 
စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား ပုိမုိက်ဴးလြန္ေစရန္ ဦးတည္သြားေစသည္။ ၎တုိ႔အနက္ တခုမွာ 
၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔၌ ျမန္မာစစ္တပ္က က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသည့္ 
မႈခင္းႀကီး ေပၚေပါက္လာျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ငယ္ရြယ္ေသာ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး ခရစ္ယာန္ 
လုပ္အားေပး ဆရာမေလးႏွစ္ဦးတုိ႔အား မုဒိမ္းက်င့္၊ ႏွိပ္စက္ ညွဥ္းပန္း၊ သတ္ျဖတ္သြားခဲ့ေသာ 
ရာဇဝတ္မႈႀကီးျဖစ္သည္။  

စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္ စံထားေလာက္သည့္ 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပထမ အၾကမ္းဖက္မႈ 81 

 ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဟူ၍ အေပၚယံ အေျပာင္းအလဲအား 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့သည္။ ယင္းမွေနာက္ပုိင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္ နယ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ 
စစ္သားမ်ားက က်ဴးလြန္ေၾကာင္းျဖင့္ စြပ္စြဲခံရေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည့္ 
မႈခင္းမ်ားအနက္ စံထားေလ့လာေလာက္ဖြယ္ လိင္ပုိ္င္းဆ္ိုင္ရာ ပထမဆံုး  အၾကမ္းဖက္မႈမွာ 
ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ား မႈခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ 
81 ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း 

အမည္  ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ား
အသက္  ၂၈ ႏွစ္။
က်ား/မ  မ 
လူမ်ိဳး    ကခ်င္ 
ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ ခရစ္ယာန္ 
မိဘအမည္  ဆြမ္လြတ္လ+မရန္ဖန္ေမွ်ာ္။
အလုပ္အကိုင ္  ေတာင္ယာ။
သားသၼီး  လြမ္းေနာ (တစ္ႏွစ္သားအရြယ္)။
ခင္ပြန္းအမည ္  ေဒါင္လြမ္း(victim)+ ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ား။
အသက္  ၃၁ ႏွစ္။
ေယာက္ကထီးအမည္ ေဇေဒါင္။
အသက္   ၇၀ ႏွစ္။ 
ေနရပ္လိပ္စာ  ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခိုင္ပန္ရြာ၊ 
က်ဴးလြန္သ ူ  Mu Bum တြင္ အေျခစိုက္ေသာ ျမန္မာအစိုးရတပ္ ခမရ ၃၂၁ (ေရႊေညာင္ပင္)။



Emba
rgo

52

ျဖစ္ပြားခဲ့ သည္။ ဤမႈခင္းႀကီးတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား တရားစြဲဆုိ အေရးယူႏုိင္ခဲ့ျခင္း 
မရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ ေနာက္ထပ္ 
စစ္ရာဇဝတ္မႈႀကီးႏွစ္ခုကုိ ဆက္လက္က်ဴးလြန္ရန္ ေနွာင့္ေႏွးျခင္းမရွိခဲ့ၾက။ တမႈမွာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ 
စက္တင္ဘာ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဂ်ာဆုိင္းအိန္အမႈ ျဖစ္ သည္။ ေနာက္တမႈမွာ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကခ်င္ဆရာမ ေလးႏွစ္ဦးအား 
သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ အမႈျဖစ္သည္။

 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္ေန႔၊ နံနက္ပုိင္းတြင္ ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ား၊ 
သူမ၏ခင္ပြန္းႏွင့္ သူမ၏ ေယာကၡမ (ေယာက်္ား) ခိုင္ပန္ရြာအနီးရွိ ေျပာင္းဖူးခင္းထဲတြင္ 
အလုပ္လုပ္ေနၾကစဥ္ မုဘြမ္ေတာင္ေပၚအေျခစုိက္ စစ္သားသံုးဦး ၎တို႔ထံ 
ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ားက ၎တုိ႔ကုိ ေသနတ္ႏွင့္ခ်ိန္ရြယ္လ်က္ "စကားမေျပာ 
ၾကနဲ႔။ ငါတုိ႔ေမး တဲ့ေမးခြန္းေတြကုိ ေျဖ။" ဟုေျပာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စစ္သားမ်ားသည္ 
ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ား တုိ႔မိသားစု   ပုိင္ဆုိင္သည့္ ေျပာင္းဖူး ကီလုိ (၃၀)ခန္႔အား သိမ္းယူၿပီး 
၎တို႔ စစ္စခန္းရွိရာ မုဘြမ္သုိ႔ သယ္သြားေပးရန္ လင္မယားႏွစ္ဦးအား ခုိ္င္းေစသည္။ 
အသက္အရြယ္ႀကီးေသာ ေယာကၡမ(ေယာက်္ား) ျဖစ္သူအား ပစၥည္းသယ္ခုိင္း ျခင္း မျပဳဘဲ 
၎တုိ႔ႏွင့္အတူ လိုက္ပါရန္သာ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ ေသနတ္ႏွင့္ခ်ိန္ရြယ္၊ ၿခိမ္းေျခာက္၊ 
ခို္င္းေစျခင္း ခံရေသာ ရြာသူ၊ရြာသား သုံုးဦးသည္ လြန္စြာေၾကာက္လန္႔ေနၾကသျဖင့္ 
မျငင္းဆန္ရဲၾက။ သယ္ပိုးၾကၿပီး ျမန္မာစစ္သားမ်ား၏ တပ္စခန္းအေျခစိုက္ရာ မုဘြမ္ေတာင ္
သို ့ဦးတည္ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကသည္။
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 လမ္းတြင္ ဇနီးျဖစ္သူ ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ားက ခင္ပြန္းကို ထြက္ေျပးရန္ ေျပာေသာ္လည္း 
အခြင့္မသာခဲ့ပါ။ လမ္းတဝက္ အေရာက္တြင္ စစ္သား ၃ ေယာက္ေစာင့္ေနသည္ကို 
ေတြ႔ရသည္။ ထိုေနရာတြင္  က်င္းတူးရာ အေပါက္မ်ား ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရေသာေၾကာင့္  
ေဒါင္လြမ္းကို "နင္KIA စစ္သားဘဲ။ ဒီက်င္းေတြကို နင္ဦးေဆာင္ၿပီး တူးထားတာ မဟုတ္လား" 
ဟုစြပ္စဲြၾကသည္။ ေဒါင္လြမ္းက "ကြ်န္ေတာ္စစ္သားမဟုတ္ပါဘူး၊ ဒီကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး 
ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ဘာမွ မသိပါဘူး" ဟု ေျပာျပေသာ္လည္း ေဒါင္လြမ္းႏွင့္ အေဖျဖစ္သူ 
ဦးေဇေဒါင္ကို ပလိုင္းႀကိဳးျဖင့္ ပူးခ်ည္ၿပီး ေရွ႕မွ ေလွ်ာက္ခိုင္းသည္။ ေဒါင္လြမ္း၏ဇနီးကုိမူ 
ေနာက္တြင္ ေလွ်ာက္ခိုင္းသည္။

 ႀကဳိးျဖင့္ခ်ည္ထားသည္ဆိုေသာ္လည္း ေျဖရန္လြယ္ကူေသာေၾကာင့္ 
ႀကိဳးကိုေျဖကာ ေဒါင္လြမ္းက ဖခင္အား "အေဖ ကၽြန္ေတာ္ ထြက္ေျပးမယ္ေနာ္" ဟု 
သတိေပးတိုးတိုးေလးေျပာသည္။ အေဖက "ႀကဳိးေျဖၿပီလား" ဟု ေမး သည္ကို မတုန္ ့ျပန္အားဘဲ 
တစ္ခါတည္း ထြက္ေျပးေတာ့သည္။ အေဖျဖစ္သူလည္း သားေနာက္ ေျပးလိုက္သြားသည္ 
ကို ျမန္မာစစ္သားမ်ား ျမင္လိုက္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔သားအဖေနာက္သို႔ ေသနတ္နွင့္ 
လိုက္ပစ္ေတာ့သည္။

 ထိုအခ်ိန္တြင္ KIA တပ္သားမ်ားက ေသနတ္သံၾကားရေသာေၾကာင့္ အသံလာရာဘက္ 
ကုိ ေသနတ္ျဖင့္ ျပန္ပစ္သည္။ ဤတြင္ ေဒါင္လြမ္းသားအဖကို ျမန္မာစစ္သားမ်ားက 
လိုက္မပစ္ေတာ့ဘဲ ျပန္လွည့္လာလိုက္ၾကသည္။

 ေဒါင္လြမ္းတို႔ သားအဖထြက္ေျပးခ်ိန္တြင္ ဇနီးျဖစ္သူရြယ္ဂ်ားမွာ  စစ္သားမ်ားၾကားတြင္ 
ေျပာင္းဖူးထမ္းရင္း က်န္ေနခဲ့သျဖင့္ထြက္ေျပးရန္အခြင့္ မရခဲ့ေပ။ ျမန္မာစစ္သားမ်ားသည္ 
ေျပာင္းဖူး ၄ ထမ္းစာကုိ  ေငြေပးမည္ဟု ေျပာကာသိမ္းယူသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  
သို႔ရာတြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ က်သင့္ေငြ မေပးရံုသာမက ၄င္းတုိ႔ ဖမ္းေခၚသြားခဲ့ေသာ 
ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ားကိုလည္း ျပန္မလႊတ္ေပးခဲ့ဘဲ ၄င္းတို ့စခန္းမွာသာ ခ်ဴပ္ထားခဲ့သည္။

 မရြယ္ဂ်ား အဖမ္းခံရၿပီး ၃ရက္ အၾကာ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန ့တြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ ့တစ္ခုသည္ Wa 
Ra ေတာင္ေပၚမွေန၍ အစိုးရစစ္သားမ်ား ရွိရာ မုဘြမ္ေတာင္ဖက္သို႔ မွန္ေျပာင္းျဖင့္ၾကည့္ရႈကာ 
ေတြ႔ျမင္ခဲ့သည္မ်ားကို ေျပာျပသည္။ 
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 "ကြ်န္မတို႔ မွန္ေျပာင္းနဲ႔ အစိုးရစစ္သားေတြ စခန္းခ်ထားတဲ့ ေနရာကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့  
မဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ားကို စစ္သားႏွစ္ဦး အျပင္ကို ဆဲြထုတ္ၾကၿပီး တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ 
ျမင္မေကာင္းေအာင္ ကိုင္တြယ္ ထိပါးရိကပါး လုပ္၊ ေပြ ့ဖက္တာေတြ လုပ္ေနတာကို 
ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ ေတြ႔ရတယ္။ ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က မရြယ္ဂ်ား ေနပူစာလႈံေနတုန္း 
စစ္သားေလးေယာက္ အထဲကို ျပန္ေခၚသြင္းလိုက္တာကိုလဲ ေတြ႔လိုက္ရတယ္။ အဲဒါတင္မကဘဲ 
အဝတ္အစားလည္း လဲမေပးဘဲ စစ္ဝတ္စံု ဝတ္ခိုင္းထားတာကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ 
ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အဲဒီေတာင္ေပၚမွာ ဘယ္အမ်ိဳးသမီးကိုမွွွ် မေတြ ့ရေတာ့ဘူး။"
 
 ႏို၀င္ဘာလ(၁) ရက္ေန႔တြင္ မရြယ္ဂ်ား အိမ္သားမ်ားက လြယ္ဂ်ယ္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္အစိုးရ 
စစ္တပ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ခမရ (၃၂၁) မွ ဗိုလ္မႈးေဇာ္မ်ိဳးထြန္းထံ မရြယ္ဂ်ားအားလႊတ္ေပးပါရန္ 
ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထိုစစ္တပ္က ေနာက္တစ္ရက္ ႏို၀င္လာလ ၂ရက္ေန႔တြင္ 
လႊတ္ေပးမည္ဟုကတိေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ေန႔၌ မုဘြမ္ေတာင္ေျခရင္းတြင္ 
သြားေစာင့္ေနေသာ္လည္း တစ္ေနသာကုန္သြားသည္္။ မရြယ္ဂ်ား၏ အရိပ္အေရာင္ပင္ 
မျမင္ခဲ့ရေပ။ 

 ႏို၀င္ဘာလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ မရြယ္ဂ်ား၏ ေယာကၡမ (ေယာက္်ား) က ကခ်င္ျပည္နယ္ 
၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ထံ တိုင္ၾကားစာပို႔ ေပးခဲ့ပါသည္။ မိတၱဴအား ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္  ႏွင့္ နယ္
စပ္လံုၿခံဳေရး၀န္ၾကီးဌာနတို႔အား ေပးပို ့ခဲ့သည္။ 

 ေအာက္တိုဘာလ ဒုတိယအပတ္တြင္ ထိုအစိုးရစစ္တပ္မွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာ 
ေသာ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပး ေစခိုင္းခံရသူမ်ားက သူတို႔ ထြက္ေျပးလာေသာ 
စခန္းထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား က်န္ေနခဲ့ေၾကာင္း။ တဦးမွာ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျပီး၊ က်န္သည့္ 
သံုးဦးမွာ ရွမ္းႏွင့္ ပေလာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အစိုးရ 
စစ္သားမ်ားက ညတိုင္း အလိုမတူ အဓမၼျပဳက်င့္ၾကေၾကာင္းျဖင့္  လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
မွတ္တမ္းစုေဆာင္း သူမ်ားအား သတင္းေပးခဲ့သည္။

တရားရံုးသို ့တိုင္ၾကားျခင္း

 မရြယ္ဂ်ား၏ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ကိုေဒါင္လြန္းသည္ သူဇနီး၏ အမႈကို တရားရံုးသို႔ ဇန္န၀ါရီလ 
၂၇ရက္ေန႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္ၾကားၿပီး ထုိအမႈကို  ၂၃ရက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၌ ေနျပည္ေတာ္ 
တရားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၾကားနာခဲ့သည္။
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 ထိုအမႈၾကားနာခ်ိန္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ မရြယ္ဂ်ား၏ခင္ပြန္းအား တရားရံုးသို႔ 
ေပးမ၀င္ခဲ့ေပ။ ခမရ ၃၂၁ စစ္ သားတစ္ေယာက္ကိုသာ အမႈ မွန္ကန္မႈရွိမရွိ 
စစ္ေဆးရန္ေပး၀င္ခဲ့သည္။ ထုိစစ္သားက သူတို႔စစ္တပ္တြင္ ဤအမည္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမရွိပါဟု 
ျငင္းဆုိခဲ့သည္။ ထိုအမႈကုိေနာက္ထပ္ႏွစ္ပတ္အၾကာတြင္ တစ္ႀကိမ္ျပန္ၾကားနာမည္ဟု ဆို 
ကာ ရံုးခ်ိန္းေပးခဲ့သည္။ ႏွစ္ပတ္ၾကာၿပီးေနာက္ တရားရံုးက ထိုအမႈကို ပယ္ခ်လိုက္ ေၾကာင္း 
မရြယ္ဂ်ား၏ခင္ပြန္းျဖစ္သူထံ အေၾကာင္းၾကားစာသာ ေရာက္လာခဲ့သည္။

 မရြယ္ဂ်ား၏ အိမ္သားမ်ားအေနႏွင့္ အမႈကို အမွန္မေပၚမခ်င္း 
ဆက္လုပ္ေဆာင္သြာမည္ဟု ေျပာသည္။ လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ ကိုေဒါင္လြမ္းမွာ 
ကခ်င္ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး သူတို႔၏ သမီးေလးမွာ သူမ၏အဖိုးအဖြားမ်ားႏွင့္ 
တရုတ္ျပည္နယ္စပ္၌ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။
  

စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္ စံထားေလာက္သည့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
တတိယအၾကမ္းဖက္မႈ

 ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဟူ၍ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ 
စတင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
အမႈေပါင္းအေျမာက္အမ်ားအနက္ ယခုအမႈမွာ  ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ထင္ရွားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး 
စစ္ရာဇဝတမ္ႈေျမာက္ေသာ တတိယလိငပ္ုငိ္းဆိုငရ္ာ အၾကမ္းဖကမ္ႈ ျဖစသ္ည။္ ကခ်ငျ္ပညန္ယတ္ြင ္
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အထက္ပါလိင္ပုိ္င္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈနွစ္ခုႏွင့္ အလားတူပင္၊ ျမန္မာစစ္တပ္မွ 
စစ္သားမ်ားက က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေပၚေပါက္သည့္ ျပစ္မႈျဖစ္သည္။ 

 အထက္ပါ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လိင္ပုိ္င္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈႀကီးႏွစ္ခုတြင္ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားအား အေရး မယူဘဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဥပကၡာျပဳထားခဲ့ၾကသျဖင့္ ၅ 
လၾကာၿပီးေနာက္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၌ ေနာက္ထပ္ စစ္ရာဇ ဝတ္မႈတခုကုိ က်ဴးလြန္ရဲခဲ့ၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္၌ ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မႈခင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္အရာရွိ မ်ားသည္ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူ မိသားစုမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ ၎တုိ႔၏ စစ္ 
ဘက္ဆုိင္ ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ အေရးယူမႈမ်ားျပဳျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈကုိ 
ဝန္ခံခဲ့ၾကသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ အမႈျဖစ္စဥ္ အေသးစိတ္မွာ ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ 
82က အဓိက စုေဆာင္းတင္ဆက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
82 The contacts of the Shan Human Rights Foundation (SHRF) are as follows: 
Website - www.shanhumanrights.org;  E.mail - shanhumanrights@gmail.com



Emba
rgo

56

၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း ဟုိပံုးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ အသက္ ၂၈နွစ္ 
အရြယ္ ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးတဦးအား မုဒိမ္းက်င့္၊ လုယက္၊ သတ္ျဖတ္ခံရၿပီးေနာက္ ေသဆံုေနသည္ကုိ 
ေတြ႔ရသည္။ သက္ေသခံ ခ်က္မ်ားအရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမွာ အနီးရွိ ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ 
(၂၄၉) တပ္စခန္းမွ ျမန္မာစစ္သားမ်ား ျဖစ္သည္။ 
                                   
 ပထမပုိင္းတြင္ ျငင္းဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသတြင္းရွိ ျမန္မာစစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အရာရွိမ်ားသည္ 
အဆုိပါျပစ္မႈ အတြက္ ၎တုိ႔စစ္သားမ်ားအနက္ တဦးကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ၎အား 
အမ်ားေရွ႕တြင္ ရုိက္ႏွက္ခဲ့သည္။ ေသဒဏ္ေပး မည္ဟုလည္း ေၾကညာခဲ့သည္။ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္း 
တုိင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအးဝင္းကိုယ္တုိင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရ၍ ေသဆုံး သြားသူ၏ ခင္ပြန္းသည္အား 
ေတာင္းပန္ရန္ ေတာင္ႀကီးသုိ႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ေငြေၾကးႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ား လည္း 
ေပးအပ္ခဲ့သည္။ 

Sai Hor Hseng  +66 (0) 62- 941-9600   (English, Shan)
Sai Kheun Mai  +66 (0) 94-638-6759   (English, Burmese)
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ကြမ္းတုံ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း

 လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းတရပ္မွာ 
တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္ မ်ား တဝွမ္းလံုးတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ အေရအတြက္ မ်ားျပားစြာ 
ခ်ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡမ်ားအား ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ညွိႏိႈ္င္းအေျဖရွာနုိင္ေစရန္ 
ျမန္မာစစ္တပ္သည္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တပ္အေရအ တြက္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရမည့္အစား 
ဟုိပံုးၿမိဳ႕နယ္ကဲ့သုိ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ေဒသအတြင္းမွာပင္ ၎တုိ႔၏ စစ္တပ္ 
မ်ားအား ဆက္လက္ထားရွိသည့္အျပင္ စစ္အေျခစုိက္စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။

 လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ႏုိင္သည့္ ေနာက္ထပ္ 
အေၾကာင္းရင္းတရပ္မွာ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေအာက္တြင္ 
ျမန္မာစစ္တပ္သည္ လူထု၏ လႊမ္းမုိးမႈေအာက္မွ ကင္းလြတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ 
ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၎တုိ႔ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ္လည္း အေရးယူခံရျခင္း မရွိႏုိင္။ 
ဟူသည့္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ ရလ်က္ရွိၾကသည္။ ယင္းအား ၎တုိ႔၏ စစ္စခန္းမွ မီတာ ၆၀ မွ်သာ 
ကြာေဝးေသာ ေက်းရြာငယ္ေလးမွာ ပင္ မုဒိမ္းက်င့္၊ လူသတ္သည့္ ျပစ္မႈကုိ က်ဴးလြန္ရဲျခင္းက 
သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။ 
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 ျမန္မာစစ္တပ္က လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သည့္ ျပႆနာကို 
အေရးတႀကီးထား ကုိင္တြယ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ စစ္ေရးထုိးစစ္မ်ား 
ရပ္ဆုိင္းရန္၊ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ တပ္မ်ား အား စတင္ဆုတ္ခြာရန္၊ ႏွင့္ 
စစ္တပ္မ်ားအား အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ထားႏုိ္င္ေရး၊ ျပည္တြင္း စစ္ 
ရပ္စဲေစမည့္ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရးတုိ႔အတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ 
တုိ႔အား ရွမ္းလူ႔အခြင့္ အေရးအဖြဲ႔က ေတာင္းဆုိသည္။
မႈခင္းဆုိင္ရာ အေသးစိပ္မ်ား

မႈခင္းဆုိင္ရာ အေသးစိပ္မ်ား
 ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမွာ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း၊ ဟုိပံုးၿမိဳ႕နယ္ မံုးလန္း ေက်းရြာအုပ္စု၊ 
ဝန္နားေတာင္ေက်းရြာ တြင္ ေနထိုင္သူ အသက္ ၂၈နွစ္အရြယ္ ရွမ္းအမ်ိဳးသမီး နန္းခုတ္ 
ျဖစ္သည္။ သူမသည္ လယ္သူမတဦးျဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၃ႏွစ္အရြယ္ သားတဦးရွိသည္။ 
သူမ၏သားမွာ ေဒသတြင္းရ္ိွ ကြမ္းတံု ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ကုိရင္ဝတ္လ်က္ ရွိသည္။ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ သူမ၏ ေျပာင္းခင္းသုိ႔ ထြက္သြားခဲ့သည္။ 
မြန္းလြဲပို္င္းတြင္ အိမ္အျပန္လမ္း၌ ဝတၳဳပစၥည္းကပ္လွဴရန္ ကြမ္းတံု ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသုိ႔ 
ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ညေန ၅ နာရီခန္႔ ေရာက္သည့္အခ်ိန္ထိ သူမသည္ 
အိမ္ျပန္မေရာက္ခဲ့။ သူမ၏ခင္ပြန္းျဖစ္သူ စုိင္းကဝိမွာ မ်ားစြာစိတ္ပူလာခဲ့ သည္။ သူ၏ 
ေယာကၡမျဖစ္သူ ပနဲ၏အိမ္တြင္ သြားရွာေသာ္လည္း မေတြ႔ခဲ့။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ 
နန္းခုတ္အား ရွာေဖြရန္ သူမေျပာင္းခင္းသုိ႔ သြားေနက် လမ္းအတုိင္း အတူတကြ 
သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ညေန ၆ နာရီခန္႔တြင္ ကြမ္းတံုဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ဝမ္နေခါင္ ရြာအၾကား၌ 
နန္းခုတ္၏ အေလာင္း အား ၎တုိ႔ ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။ သူမသည္ ေျမျပင္ေပၚတြင္ အဝတ္ဗလာျဖင့္ 
လဲေလ်ာင္းလ်က္ရွိၿပီး သူမ၏ထမီမွာ လည္မ်ိဳတြင္ ရစ္ပတ္ထားလ်က္ရွိသည္။ သူမ၏ 
ေမးေစ့ႏွင့္ လည္ပင္းေနာက္တြင္ မာေက်ာေသာ အရာဝတၳဳတခုျဖင့္ ရုိက္နက္ထားခံရသည့္ 
ဒဏ္ရာမ်ားရွိသည္။ တကိုယ္လံုးလည္း ေသြးမ်ားဖံုးလ်က္ရွိသည္။သူမ၏ ညာဘက္နားမွာ 
လည္း နားဆြဲကို ဆြဲျဖဳတ္ထားမႈေၾကာင္႔စုတ္ျပတ္လ်က္ရွိသည္။သူမသယ္ယူသြားခဲ႔သည္ 
ျမန္မာေငြ က်ပ္တသိန္း ႏွစ္ေသာင္းမွာလည္း လုယက္ျခင္းခံရၿပီးျဖစ္သည္။သူမ၏အေလာင္း
အားေတြ႔ရသည္   ေနရာမွာ  ကြမ္းတံု ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တဘက္ရွိ ျမန္မာစစ္တပ္၏ 
ခမရ (၂၄၉) စခန္းထိုင္ထားေသာ ကြမ္းတံုဘန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွ မီတာ ၆၀ ခန္႔သာ 
ကြာေဝးေသာေနရာ ျဖစ္သည္။
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 နန္းခုတ္၏ မိခင္က နန္းခုတ္၏ ရုပ္အေလာင္းအား အဝတ္ျဖင္႔ ဖံုးအုပ္ခဲ႔သည္။ နန္းခုတ္၏ 
ခင္ပြန္းသည္ စိုင္းကဝိက သြားေရာက္အေၾကာင္းၾကားသျဖင္႔ ရြာသူႀကီးႏွင္႔ ရြာသားမ်ား 
မႈခင္းျဖစ္ေနရာ ကို စစ္ေဆးရန္ ေရာက္လာၾကသည္။ အေလာင္းအနီးတဝိုက္တြင္ စစ္ဖိနပ္ရာ 
အေျမာက္အမ်ားကို ရြာသားမ်ား ေတြ႔ခဲ႔ၾကသည္။ ေသြးႏွင္႔ ဆံပင္မ်ား ကပ္လ်က္ရွိေသာ 
တုတ္တေခ်ာင္း ကိုလည္း အနီးတဝိုက္တြင္ ေတြ႔ၾကရသည္။ အဆိုပါတုတ္မွာ စစ္စခန္း၏ 
အမိုးေဆာက္ရာတြင္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္႔ တုတ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။နန္းခုတ္ကိုင္ေ
ဆာင္သည္႔စိုက္ခင္းသံုးဓားမွာ သူမ အေလာင္းအနီး ေျမေပၚတြင္ စိုက္လ်က္ရွိသည္။ 
ယင္းဓားတြင္လည္း ေသြးမ်ားစြန္းေပေနသည္။ အဆိုပါဓားအား သူမ၏ နားရြက္မွ နားကပ္ကို 
ျဖဳတ္ရန္ အသံုးျပဳခဲ႔ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။
 
 ေနာက္တေန႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၇ရက္ေန႔တြင္ ကြမ္းတံုဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွ 
သံဃာမ်ားႏွင့္ မုိင္းလန္း ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ္မတီတုိ႔အပါအဝင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၂၀ ခန္႔က 
ခမရ (၂၄၉) အေျခစုိက္စခန္း၏ တပ္မွဴးျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ထက္အား ဘုရားေက်ာင္းသုိ႔ 
ေခၚခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ထက္သည္ စစ္သားႏွစ္ဦးႏွင့္အတူ ေရာက္ရွိ လာခဲ့သည္။ 
ေက်းရြာေကာ္မတီဝင္မ်ားက ဤရာဇဝတ္မႈကုိ စစ္သားမ်ား က်ဴးလြန္သည္ဟူ၍ 
သံသယရွိေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ထက္က ျငင္းဆုိခဲ့သည္။ 
ထုိေန႔ညေန ၃ နာရီခန္႔တြင္ နန္းခုတ္၏ မိသားစုႏွင့္ ရြာသားမ်ားက သူမ၏ အေလာင္းအား 
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သၿဂႋဳလ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ထက္က ၎တုိ႔၏ စစ္သားမ်ား ဤအမႈႏွင့္ မပတ္သက္ေၾကာင္းျဖင့္ 
ျငင္းဆုိခဲ့သည့္အေပၚ ေဒသအတြင္းရွိ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ရြာသားမ်ားက လက္မခံခဲ့ၾက။ ဇြန္လ 
၈ ရက္ေန႔တြင္ မုိင္းတန္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ခမရ (၂၄၉)၏ ပင္မစခန္းကုိ ကြပ္ကဲသည့္တပ္မွဴး 
ဗိုလ္မွဴး ေဝယံၿငိမ္းသူရိန္သည္ အဆုိပါအမႈကုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ ရြက္ရန္ ေရာက္လာခဲ့သည္။ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္မွဴးေဝယံၿငိမ္းသူရိန္က ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ 
ခံရသူ၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ အျခားရြာသားမ်ားအား ကြမ္းတံုဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း 
အေျခစုိက္စခန္းသုိ႔ ဆင့္ေခၚခဲ့သည္။ ၎က ေတာင္းပန္စကား ေျပာၾကားသည့္အျပင္ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ စစ္သားအား ဖမ္းဆီးထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎အား 
ေသဒဏ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ တရားခံကုိ ၎တုိ႔၏ 
ေရွ႕တြင္ ေခၚလာၿပီး ျပင္းထန္စြာ ရုိက္ႏွက္ျပခဲ့သည္။ နားကပ္ႏွင့္ ေငြမ်ားအားလည္း 
နန္းခုတ္ခင္ပြန္းသည္၏ လက္ဝယ္သုိ႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ 

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးမွ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္း 
တုိင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအး ဝင္းသည္ အျခားစစ္အရာရွိ ၁၀ဦးခန္႔ လိုက္ပါလ်က္ စစ္ထရပ္ကား 
ႏွစ္စီးျဖင့္ ကြမ္းတံု ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသုိ႔ ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ၎က နန္းခုတ္၏ 
ခင္ပြန္းသည္ စုိင္းကဝိႏွင့္ အျခားေဒသခံ ရြာသားမ်ားအား ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းသုိ႔ 
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ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ စုိင္းကဝိအား ေတာင္းပန္ၿပီး ဆန္ ၁၅အိတ္၊ အာလူး ၂အိတ္၊ ၾကက္တြန္ 
၂အိတ္၊ စားသံုး ဆီ ၁၆.၆ လီတာႏွင့္ ျမန္မာေငြ က်ပ္ ၅.၃ သန္းတုိ႔အား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္္၊ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ကြမ္းတံုဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းအနီး စခန္းရွိ စစ္သားအားလံုးအား 
အဆုိပါေဒသမွ ေရႊ႕ေျပာင္းခုိင္းလိုက္ၿပီး က်ိဳင္းခန္း ေက်းရြာရွိ အျခားစစ္ေၾကာင္းမွ 
စစ္သားသစ္မ်ားအား ေခၚသြင္းအစားထုိးခဲ့သည္။ 
 
 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ရြာသားမ်ားသည္ နန္းခုတ္အတြက္ ပုိမုိႀကီးမားေသာ 
စ်ာပနကုိ က်င္းပခဲ့သည္။ အဆုိပါ စ်ာပနအား မည္သည့္ အစိုးရအာဏာပုိင္မွ် တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း 
မရွိ။ ၎၏ဇနီးသည္ အသတ္ခံရ၍ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ခ်ိန္မွစၿပီး စုိင္းကဝိသည္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
ျပင္းထန္စြာ ခံစားခဲ့ရသျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေဆးဝါးကုသမႈကုိ ခံယူေနရလ်က္ရွိသည္။ 

 ဝမ္နားေခါင္သည္ အိမ္ေျခ ၂၅ လံုးခန္႔သာ ရွိေသာ ေက်းရြာတရြာျဖစ္သည္။ 
ကြမ္းတံု ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ ကပ္လ်က္ရွိေသာ စစ္တပ္အေျခစုိက္ စခန္းကို လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ 
ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ကတည္းက တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ပံုမွန္္အားျဖင့္ စစ္သား ႏွစ္ဆယ္ခန္႔ 
စခန္းခ်လ်က္ရွိသည္။ သံုးလလွ်င္ တႀကိမ္ခန္႔ အျခားေဒသမွ စစ္သားမ်ား လူလဲကာ လႊဲေျပာင္း 
တာဝန္ယူေလ့ရွိသည္။ 

 ရြာသားမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္အရ ျပစ္မႈမက်ဴးလြန္မီ ရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း 
ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ထက္၏ စစ္သားမ်ားသည္ ေဒသခံမိန္းကေလးမ်ားအား ေက်းရြာတဝိုက္တြင္ 
ေတြ႔ဆံုသည့္အခါတုိ္င္း ဆြဲလား၊ ရမ္းလား၊ ဖက္လား၊ နမ္းလားျဖင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ 
ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ား ျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

နိဂံုးခ်ဳပ္ သံုးသပ္ခ်က္

 ျမန္မာနို္င္ငံသည္ နိုင္ငံတကာဥပေဒအရ တာ၀န္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖါက္လွ်က္ရွိေန 
ေခ်ျပီ။ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ၊ လူသားဆန္႔က်င္ျပစ္မႈ နွင့္ 
တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ပ်က္ျပဳန္းေစမႈမ်ားျဖစ္သည့္ နိုင္ငံတကာ အဆင့္ရွိ ေသာ 
ျပစ္မႈၾကီးမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးနုိင္ရန္မွာ ျပည္တြင္းဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား 
သက္သက္ကိုသာအသံုးျပဳရံုမွ်နွင့္ မရေတာ့ပါ။ ယင္းတို႔နွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ နိုင္ငံအေနျဖင့္ 
နိုင္ငံတကာဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ကိုးကားလ်က္ မိမိ၏ နိုင္ငံသားမ်ားအား 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳရန္ တာ၀န္ရွိသည္။
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 နိုင္ငံအတြင္းရွိ စစ္မွန္ေသာ လူထုအသင္းအဖြဲ႔ မ်ားအေနျဖင့္လူ႔အခြင့္အေရးကို 
တိုးတက္ကာကြယ္ေပးနိုင္ေရး ရႈေဒါင့္မွေန၍၊ အထူးသျဖင့္ နိုင္ငံတကာ စံထားခ်က္ျဖစ္သည့္ 
“အကာအကြယ္ျပဳရန္တာ၀န္” ကို အဓိက ထားကာ၊ ဤအေျခအေနကို 
အေရးယူေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ စုေပါင္းၾကိဳးပမ္းသင့္ၾကပါသည္။ အကာအကြယ္ျပဳရန္တာ၀န္ 
(Responsibility to Protect) (RtoP) ဟူသည္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၅ ခုနွစ္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၌ အစိုးရနွင့္ တိုင္းျပည္အၾကီးအကဲမ်ား ကမာ႔ၻ
ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားတက္ေရာက္သည့္ အဆင့္ျမင့္မ်က္နွာစံုညီ အစည္းအေ၀းတြင္ 
လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ၊   စစ္ရာဇ၀တ္မႈ၊ လူသားဆန္ ့က်င္ျပစ္မႈ နွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို 
ပ်က္ျပဳန္းေစမႈမ်ား83  မွေန၍ လူထုမ်ားအားအကာအကြယ္ျပဳရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု 
သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ဤပိုင္းျဖတ္ခ်က္အား ကမာၻ ့ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းရလဒ္ 
စာတမ္း၏ အပိုဒ္ ၁၃၈ နွင့္ ၁၃၉ တို ့တြင္ ေဖၚျပထားခဲ့သည္။ 

၄င္းအရ အထက္ေဖၚျပပါ နိုင္ငံတကာအဆင့္ရွိ ျပစ္မႈၾကီးမ်ား က်ဴးလြန္ခံရျခင္းမွာ 
လူထုမ်ားအား အကာ အကြယ္ျပဳရန္ နိုင္ငံတနိုင္ငံခ်င္းစီ တြင္ အဓိကအားျဖင့္ 
တာ၀န္ရွိသည္ဟု ရွင္းျပထားသည္။ ယင္းတာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္နိုင္စြမ္းရွိေစရန္ 
သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံမ်ားအား နိုင္ငံတကာအေနျဖင့္ အကူအညီေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ 
ဤတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ နိုင္ငံတနိုင္ငံအေနျဖင့္ ပ်က္ကြက္မည္ဆိုပါက ယင္းသို႔ 
ပ်က္ကြက္မႈ         ေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈခံစားရသူမ်ားအား အကာအကြယ္ျပဳရန္မွာ 
နိုင္ငံတကာတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။
နိုင္ငံတကာ အဆင့္ရွိမွားယြင္းေသာ ျပဳမူမႈမ်ား84  ဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအနက္ အပိုဒ္ 
၄85  တြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္းေဖၚျပထားသည္။

83 Genocide, War Crimes, Crimes against Humanity and Ethnic Cleansing
84 Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 Text:
   (Text adopted by the Commission at its fifty-third session, in 2001, and submitted to the General Assembly as a part of
     the Commission’s report covering the work of that session. The report, which also contains commentaries on the draft
     articles, appears in Yearbook of the International Law Commission, 2001, vol. II (Part Two). Text reproduced as it
     appears in the annex to General Assembly resolution 56/83 of 12 December 2001, and corrected by document
     A/56/49(Vol. I)/Corr.4.)

85 Article 4, ῎Conduct of organs of a State῎  
1. The conduct of any State organ shall be considered an act of that State under international law, whether the organ ex-
ercises legislative, executive, judicial or any other functions, whatever position it holds in the organization of the State, 
and whatever its character as an organ of the central Government or of a territorial unit of the State.  
2. An organ includes any person or entity which has that status in accordance with the internal law of the State.  
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တိုင္းျပည္ယႏၱရားမ်ား၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈ

(၁) တိုင္းျပည္ယႏၱရားတရပ္၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈကို တိုင္းျပည္၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈ 
အေနျဖင့္ နိုင္ငံတကာဥပေဒအရ စဥ္းစားရမည္။ တိုင္းျပည္၏ ယႏၱရားသည္ ဥပေဒျပဳေရး၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး သို႔မဟုတ္ အျခားလုပ္ငန္း တာ၀န္ကို ေဖၚေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ၊ 
တိုင္းျပည္၏ ဖြဲ႔စည္းမႈတြင္ မည္သည့္အဆင့္ ေနရာတြင္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ ဗဟိုအစိုးရသို႔ 
မဟုတ္တိုင္းျပည္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိပ္အပိုင္းတရပ္၏ ယႏၱရားအ သြင္လကၡဏာအေန 
ျဖင့္တည္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊အႀကံဳးဝင္သည္။ 
(၂) ယႏၱရားတြင္ တိုင္းျပည္၏ ျပည္တြင္းဥပေဒနွင့္ အညီ အဆင့္ရွိေသာ 
မ်က္ျမင္ထင္ရွားျဖစ္တည္ေနေသာ အရာ တရပ္ရပ္ျဖစ္ေစ၊ လူပုဂၢိဳလ္ တဦးဦးျဖစ္ေစ၊ 
အၾကံဳး၀င္သည္။ 

 နိုင္ငံတကာ အဆင့္ရွိမွားယြင္းေသာ ျပဳမူမႈမ်ားဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအနက္ အပိုဒ္ 
၃၂ တြင္လည္း ေအာက္ပါအတိုင္းျပဌာန္းထားသည္။  

ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ား မသက္ဆိုင္ျခင္း

          ဤအပိုင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တာ၀န္ရွိမႈအား လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းအတြက္ 
တာ၀န္ရွိေသာ နိုင္ငံသည္  ၄င္း၏ ျပည္တြင္းဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားအေပၚ က်ိဳးေၾကာင္းျပ 
ကိုးကားနိုင္ခြင့္မရွိ။

ထိေရာက္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳနိုင္ေရးအတြက္ ကခ်င္နွစ္ျခင္းခရစ္ယန္အဖြဲ႔ 
ခ်ဳပ္၏ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား

 ေကာင္းခါးရာဇ၀တ္မႈႀကီး နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယခုထက္ပိုၿပီး ထိေရာက္ေသာ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳနိုင္ေစ ေရး အတြက္ ေကဘီစီ စံုစမ္းေရးအဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ 
ဇူလိုင္လ (၂) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ စာေပးပို႔ကာေအာက္ပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္ နွင့္ 
တာ၀န္မ်ားေတာင္းခံခဲ့သည္။
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ကခ်င္နွစ္ျခင္း ခရစ္ယန္အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ (KBC) စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ ့၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

(၁) မမိတုိိ ့သင့္ေလ်ာ္သညဟ္ ုယူဆသည္ ့ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ ေရွ႕ 
ေနမ်ား၊ အျခားကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ား၊ လူထုအသင္းအဖြဲ ့ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေစလွ်က္ 
လြတ္လပ္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ ့ဖြဲ ့စည္းျခင္းအေပၚ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳမႈရယူခြင့္။

(၂) အမွန္တရားေဖၚထုတ္နိုင္ေရးအတြက္ အရပ္သား၊ စစ္သား၊ ရဲ နွင့္ အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ား 
အပါအ၀င္ အမႈနွင့္ ပတ္သက္ေသာသက္ေသမွန္သမွ်ကို လြတ္လပ္စြာ နွင့္ နည္းလမ္းတက် 
စစ္ေဆးခြင့္။

(၃) ဤအမႈကိ ု ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ ့အေနျဖင့္ မႈခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာရွိသ
က္ေသခံခ်က္မ်ားအား ရဲလက္စြဲ နွင့္ အညီ စုေဆာင္းျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ထုတ္ပိုးျခင္း၊ 
ခ်ိတ္တံဆိပ္ခတ္နွိပ္ျခင္း၊ ရဲစခန္းမွတ္ပံုတင္တြင္ နည္းလမ္းတက် မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊သက္ဆိုင္ရာ 
သို ့ပို ့ေဆာင္ျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာမွ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိမရွိ၊ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားကို 
တစ္လက္မွ တစ္လက္သို ့ကူးေျပာင္းျခင္း ရွိမရွိ၊ နွင့္ DNA အေျဖသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအဆ
င့္ဆင့္နွင့္အညီ နည္းလမ္းတက် စစ္စစ္မွန္မွန္ ရရွိ ထားေသာ ခိုင္လံုသည့္ အေျဖဟုတ္မဟုတ္ 
စသည္တို ့နွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ စစ္ေဆးခြင့္။

(၄) စစ္ေဆးမႈမ်ားအားလံုးတြင္ ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္း၊ အသံမွတ္တမ္း နွင့္ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား 
စနစ္တက်ရယူခြင့္၊ ထိမ္းသိမ္းခြင့္။

(၅) အမွတ္အသား သက္ေသခံခ်က္မ်ား (Documentary Evidence) နွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ 
သက္ေသ ခံခ်က္မ်ားတို ့နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ နိုင္ငံတကာမွ ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ား၏ 
အကူအညီိကို ရယူခြင့္။
(၆) စစ္ေဆးလိုက္ေသာ သက္ေသမ်ား အနက္ KBC စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ ့မွ ေထာက္ခံတင္ျပ 
ေသာ သက္ေသမ်ား၏ လံုျခံဳမႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီမွန္သမွ်ကို ရယူခြင့္ (Witness 
Protection)။

(၇) KBC  စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ ့ သြားေရာက္စစ္ေဆးသည့္ ခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း သတင္းမီဒီယာ 
အဖြဲ ့မ်ား လုိက္ပါခြင့္။

(၈) KBC  စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ ့က တည္ဆဲ ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ားျဖစ္ေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ 
ဥပေဒ၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထုံးဥပေဒ၊ သက္ေသခံဥပေဒ၊ ရဲလက္စြဲ၊ ၁၉၅၉ ခုနွစ္ တပ္မေတာ္ 
အက္ဥပေဒ စသည္မ်ားနွင့္အညီ စုေဆာင္းရရွိထားေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ားအေပၚ 
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အေျခခံ၍ နည္းလမ္းတက်တင္ျပခ်က္မ်ားအား အစိုးရက လ်စ္လ်ဴရႈမထားဘဲ အေရးယူေဆာ
င္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံခ်က္ ရယူခြင့္။

(၉) လုိအပ္ေသာ၊ အမႈနွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား 
သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအာဏာပိုင္ မ်ားထံမွ ေတာင္းခံရယူခြင့္။ လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ေကဘီစီ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔၏ အထက္ပါ 
ေျခလွမ္းသည္ သတၱိရွိ၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္၊ တရား၀င္ရံုမက အခ်ိန္ကိုက္လည္း ျဖစ္သည္။ 
သို ့ရာတြင္ ကံမေကာင္းစြာပင္ အစိုးရသည္ ေကဘီစီ ၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အား ယခုအခ်ိန္အထိ 
မတုန္ ့ျပန္ေသးပါ။ 

တိုင္းျပည္အေဆာက္အအံုပုိင္းဆုိင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား

 ျမန္မာစစ္တပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ တရားစီရင္ေရး၊ အစုိးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား 
လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္ မရွင္တုိ႔သည္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္က က်ဴးလြန္ဆဲျဖစ္ေသာ 
ဆိုးဝါးျပင္းထနသ္ည့ ္ရာဇဝတ္မႈႀကီးမ်ားႏွင့ ္စပလ္်ဥ္း၍ ႀကံရာပါမ်ားျဖစ္လ်က ္ရိွၾကေခ်ၿပီ။ ယင္း၏ 
ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအေနျဖင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈႀကီးမ်ား စနစ္တက် က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန႔္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။

 ေကာင္းခါးရာဇဝတ္မႈႀကီးအား သာမန္ျပစ္မႈတရပ္အျဖင့္သာ သေဘာမထားသင့္ပါ။ 
ႏုိင္ငံတကာအေနျဖင့္ ဥပကၡာျပဳထားရန္ မသင့္ေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈႀကီးျဖစ္သည္။ 
အကယ္၍ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံမွ တရားစြဲဆုိ အေရး ယူျခင္းအား ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဆုိပါက ေနာင္တြင္ အလားတူျပစ္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ကာ ကြယ္ 
တားဆီးႏုိင္ပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ တိုင္းျပည္အေဆာက္အအံုပုိင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
ဆီသုိ႔လည္း တစံုတရာ ဦးတည္သြားႏုိင္ပါသည္။ 

 တည္ဆဲ တုိင္းျပည္အေဆာက္အအံုမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မလုပ္ေဆာင္ပါမူ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္ အေရး ဟူသည္မွာ စိတ္ကူးယဥ္မွ်သာ ျဖစ္ပါမည္။ 
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာ တရား လြတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ 
ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ မရွိေသာ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ တရားရံုးအား ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ျပဳထားသည္။ 
အလြတ္သတင္းေထာက္ျဖစ္ေသာ ကုိပါႀကီးအမႈတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ၎အား ဖမ္းဆီးကာ 
ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္း သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ယင္းအမႈအား အရပ္ဘက္ဆုိ္င္ရာ တရားစီရင္ေရးသုိ႔ 
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လႊဲအပ္ျခင္းမျပဳဘဲ စစ္ခံုရံုးက စစ္ေဆးစီရင္ ခဲ့သည္။ 
 
 စင္စစ္အားျဖင့္ အလြတ္သတင္းေထာက္ ကုိပါႀကီးအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္က 
က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈသည္ စစ္ရာဇဝတ္မႈ ျဖစ္သည္။ အရပ္သားသတင္းေထာက္တဦးအား 
စစ္ဘက္ဆုိင္ရာက က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈျဖစ္သျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရသူ 
စစ္သားႏွစ္ဦးအား စစ္ခုံရံုးတြင္ မစစ္ဘဲ အရပ္ဘက္ တရားရံုးသုိ႔ လႊဲေျပာင္းစစ္ေဆးရန္ 
ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အား စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ တရားရံုးက ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ 
တပ္မေတာ္အက္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၂ ကုိကုိးကားလ်က္ ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

၁၉၅၉ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္အက္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၂ တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပဌာန္းထားသည္။ 

ဤဥပေဒကုိ လုိက္နာရသူတဦးသည္၊ စစ္ဘက္ဥပေဒကုိ မလိုက္နာသူတဦးအား၊  
လူသတ္မႈကုိေသာ္၎၊ လူေသမႈကုိေသာ္၎၊ မုဒိမ္းမႈကုိေသာ္ ၎၊ က်ဴးလြန္ျခင္းမွာ -

(က) တန္းျပည့္စစ္မႈထမ္းခ်ိန္တြင္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္
(ခ) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံျပင္ပရွိ ေနရာတခုခုတြင္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္
(ဂ) ႏုိင္ငံေတာ္ သမတက အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္၊ ဤကိစၥအလုိ႔ငွာ၊ သိီးျခားေဖာ္ျပထားေသာ 
နယ္စပ္ စစ္စခန္းတြင္၊ က်ဴးလြန္ျခင္းမဟုတ္လွ်င္၊ ဤအက္ဥပေဒအရျဖစ္ေသာ 
ျပစ္မႈတခုခုကုိ က်ဴးလြန္သည္ဟု မမွတ္ယူရ။ ထို႔ျပင္ ထုိျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား 
စစ္တရားရံုးက စစ္ေဆးစီရင္ျခင္း လည္း မျပဳရ။

အဆုိပါဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အား ေျပာင္းျပန္အားျဖင့္ ေအာက္ပါအတုိင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိႏုိင္သည္။ 

ဤဥပေဒကုိ လုိက္နာရသူတဦးသည္၊ စစ္ဘက္ဥပေဒကုိ မလိုက္နာသူတဦးအား၊  
လူသတ္မႈကုိေသာ္၎၊ လူေသမႈကုိေသာ္၎၊ မုဒိမ္းမႈကုိေသာ္ ၎၊ က်ဴးလြန္ျခင္းမွာ -

(က) တန္းျပည့္စစ္မႈထမ္းခ်ိန္တြင္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္
(ခ) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံျပင္ပရွိ ေနရာတခုခုတြင္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္
(ဂ) ႏုိင္ငံေတာ္ သမတက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္၊ ဤကိစၥအလုိ႔ငွာ၊ သိီးျခားေဖာ္ျပထားေသာ 
နယ္စပ္ စစ္စခန္းတြင္၊ က်ဴးလြန္လွ်င္၊ ဤအက္ဥပေဒအရျဖစ္ေသာ ျပစ္မႈတခုခုကုိ 
က်ဴးလြန္သည္ ဟု မွတ္ယူရမည္။ ထုိ႔ျပင္ ထုိျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား စစ္တရားရံုးက 
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စစ္ေဆးစီရင္ရမည္။

 အထက္ေဖာ္ျပပါ စစ္တရားရံုးျဖင့္ စစ္ေဆးႏုိင္သည့္ အေျခအေနသံုးရပ္အနက္ 
ပုိဒ္ခြဲ(က)ႏွင့္(ဂ) တြင္ ေဖာ္ျပ ထားေသာ  "တန္းျပည့္္ စစ္မႈထမ္းခ်ိန္" ႏွင့္ "နယ္စပ္စစ္စခန္း"
ဟူေသာေဝါဟာရမ်ားမွာ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ အက္ဥပေဒသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္အာ ဏာသိမ္းသည့္ 
အခ်ိန္အထိ တည္ရွိခဲ့ေသာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေအာက္တြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ 
သည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။ 

 ယခုေထာက္ျပသည့္ "တန္းျပည့္္ စစ္မႈထမ္းခ်ိန္" ႏွင့္ "နယ္စပ္စစ္စခန္း" 
ဟူေသာ ေဝါဟာရႏွစ္ခုသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ ႀကီးမားသည့္ ျပႆနာမေပၚခဲ့ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိ္ေသာ္ 
၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ တည္ရွိခဲ့ေသာ တရားစီရင္ေရးသည္ လြတ္လပ္၊ ဘက္မလိုက္၊ 
ထက္ျမက္ ခဲ့သည့္အျပင္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၂၁၁ အရ86  စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ 
အယူခံတရားရံုး87  သည္ အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ တိုက္ရုိက္ႀကီးၾကပ္မႈ 
ေအာက္တြင္ ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

 ဒီမုိ ကေရစီ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေအာက္တြင္ 
က်င့္သံုးခဲ့သည့္ အရပ္သားလူထု၏ လႊမ္းမုိးမႈ သေဘာတရား  အရ88  ျမန္မာစစ္တပ္၏ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား လြတ္လပ္၊ ဘက္မလိုက္၊ ထက္ျမက္ခဲ့သည့္ 
တရားစီရင္ေရးက သိသာေလာက္ေသာ အဆင့္အထိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ သည္။ သို႔ရာတြင္ 
ယင္းထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈမွာ ျမန္မာမဟုတ္သည့္ တုိ္င္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ေနထုိင္ၾကသည့္ 

86 အခန္း(၁ရ) အယူခံျခင္းမ်ား။
၂၁၁။   ။ စစ္ဘက္အယူခံ တရားရံုးတရံုးရွိရမည္။ ထုိစစ္ဘက္အယူခံ တရားရံံုး၏ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ေအာက္ပါအတုိင္း 
ျဖစ္ရမည္။
(က) ႏုိင္ငံေတာ္တရားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က၊ ဤကိစၥအလုိငွာ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားဝနႀကီးမ်ားထဲမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ 
ေရြးခ်င္ေသာ တရားလႊြတ္ေတာ္ တရားဝန္ႀကီးမ်ား။ 
(ခ) ႏုိင္ငံေတာ္တရားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က၊ ဤကိစၥအလုိ႔ငွာ တပ္မေတာ္ရွိ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္ေအာက္ မနိမ့္ေသာ 
အရာရွိမ်ားထဲမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေရြးခ်ယ္ေသာ အရာရွိမ်ား၊ ထုိ႔ျပင္
(ဂ) အစုိးရ အမႈထမ္းမဟုတ္သည့္ ဥပေဒကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထဲမွ ႏုိင္ငံေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္သူမ်ား။

87 Courts-Martial Appeal Court
၁၉၅၉ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (ည)အရ “စစ္ဘက္အယူခံတရားရံုး” ဆုိသည္မွာ ဤအက္ဥပေဒ၏ အခဏ္း 
၁၇ အရ၊ ဖြဲ႔စည္းအပ္ေသာ စစ္ဘက္အယူခံ တရားရံုးကုိ ဆုိလုိသည္။

88 Civilian supremacy
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ေတာင္တန္း ေဒသမ်ားသုိ႔ ေရာက္သည့္အထိမူ အားေကာင္းစြာ သက္ေရာက္မႈ မရွိခဲ့ပါ။ 

  ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္မွစ၍ အရပ္သားလူထု၏ လႊမ္းမုိးမႈ 
သေဘာတရားအား စစ္ဘက္ ဆုိင္ရာ၏ လႊမ္းမုိးမႈျဖင့္ အစားထုိးလာခဲ့သည္မွာ ယခုအခ်ိန္ထိ 
ျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ခံတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
မေကာင္းသည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအေနျဖင့္ အျခားအခ်က္မ်ားအျပင္ စစ္ခံုရံုးမ်ား89 
သည္ လြတ္လပ္ေသာ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ တရားရံုးမ်ား90 အေနျဖင့္ အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာ 
တရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ တည္ရွိလာခဲ့သည္။ 91 

 အဆုိးဆံုးအေနျဖင့္ သံုးသပ္ေတြ႔ရွိရသည္မွာ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ 
ပုဒ္မ ၂၁၁ အရ အပ္ႏွင္း ထားေသာ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အယူခံတရားရံုး၏ အခြင့္အာဏာအား 
လက္ေတြ႔အရ ရုပ္သိမ္းလို္က္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎အစား ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
၃၄၃(ခ)92 ႏွင့္အညီ အယူခံစီရင္ပုိင္ခြင့္ အာဏာအား တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က 
က်င့္သံုးလိုက္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုေအာက္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အဆင့္အ သီးသီးက 
က်ဴးလြန္ဆဲျဖစ္ေသာ ျပင္းထန္ဆုိးဝါးသည့္ ရာဇဝတ္မႈႀကီးမ်ား အဆင့္ေရာက္သည္အထိ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈႀကီးမ်ားအား မည္သည့္တုိင္းျပည္အေဆာက္အအံု တခုတေလကမွ် 
ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။ 

 ဤဥပေဒေဘာင္ ေနာက္ခံကုိ အာရံုထားလ်က္ အလြတ္သတင္းေထာက္ 
ကုိပါႀကီးအမႈအျပင္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ 
ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ဆုိးဝါးသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈႀကီးမ်ားအား စိစစ္ရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ 

89 Courts-Martial
90 Independent military Tribunals
91 ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉၃။  ။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ ရံုးမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း 
ဖြဲ႔စည္းသည္ -
 (က) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မ်ား၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မ်ား၊    
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တုိင္း တရားရံုးမ်ား၊ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ တရားရံုးမ်ား၊ ခရိုင္တရားရံုးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမ်ား၊ 
ဥပေဒအရ တည္ေထာင္ေသာ အျခား တရားရံုးမ်ား၊
(ခ) စစ္ဘက္ဆုိ္င္ရာ တရားရံုးမ်ား၊ 
(ဂ) ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုးမ်ား။

92 ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပု္ဒမ ၃၄၃ (ခ)။  ။ စစ္ဘက္ဆုိင္တရားစီရင္ရာတြင္ - 
(ခ) တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ အဆံုးအျဖတ္သည္ အၿပီးအျပတ္ျဖစ္သည္။ 
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 ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒအရ (အဆုိပါဥပေဒကို လိုက္နာရသူ) 
စစ္သားတဦးသည္ တန္းျပည့္ စစ္မႈထမ္းခ်ိန္အတြင္း အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပစ္မႈမ်ားအား 
(အဆုိပါဥပေဒကုိ မလုိက္နာရသည့္) အရပ္သားတဦးအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ္လည္း ၎အား 
စစ္ခံုရံုးတြင္သာ စီရင္ရပါမည္။ ၁၉၅၉ ခုနွစ္ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃(က) အရ 
တန္းျပည့္စစ္မႈထမ္းခ်ိန္ ဟူေသာ ေဝါဟာရကုိ ေအာက္ပါအတုိ္င္း အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိထားသည္။ 

 ပုဒ္မ ၃(က)။  ။ "တန္းျပည့္စစ္မႈထမ္းခ်ိန္" ဆိုသည္မွာ၊ ဤအက္ဥပေဒကုိ 
လုိက္နာသူတဦးႏွင့္ သက္ဆုိင္ ေစရာ၌ ေအာက္ပါအတုိင္း၊ ထုိသူပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိ
န္ကုိ ဆုိလိုသည္။

(၁) ရန္သူႏွင့္ၿပိဳင္ဆုိင္ တိုက္ပြဲဆင္ႏဲႊေနေသာ တပ္ဖြဲ႔တဖြဲ႔တြင္၊ တြဲဘက္ထားသည့္   
အခ်ိန္၊သို႔တည္းမဟုတ္ ပါဝင္သည့္အခ်ိန္၊ သို႔တည္းမဟုတ္
(၂) ရန္သူက လံုးဝေသာ္၎၊ တစိတ္တေဒသေသာ္၎၊ သိမ္းပုိက္ထားေသာ 
တုိင္းျပည္တျပည္၌    ျဖစ္ေစ၊ ေနရာတခု၌ျဖစ္ေစ၊ 
တုိက္ပြဲဆင္ႏႊဲေနသည့္အခ်ိန္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ  တုိင္းျပည္ တျပည္သုိ႔ 
ျဖစ္ေစ၊ ေနရာတခုသုိ႔ျဖစ္ေစ၊ စစ္ခ်ီတက္ရာ၌ ပါဝင္သည့္အခ်ိန္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ 
(၃) ႏုိင္ငံျခား ႏုိင္ငံတခုကုိ သိမ္းပုိက္ထားေသာ တပ္ဖြဲ႔တဖြဲ႔တြင္ တြဲဘက္ထားသည့္အခ်ိန္၊ 
သုိ႔တည္းမဟုတ္ ပါဝင္သည့္အခ်ိန္။

 စင္စစ္အားျဖင့္ အလြတ္သတင္းေထာက္ ကုိပါႀကီးအား တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ၊ 
စစ္ဆင္ေရးမ်ား ဆင္ႏႊဲလ်က္ရိွရာ နယ္ေျမအတြင္း ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ။ အဆုိပါ နယ္ေျမတြင္ 
လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိပါ။ သုိ႔ရာတြင္ တန္းျပည့္စစ္မႈထမ္းခ်ိန္အတြင္း 
စစ္သားမ်ားက ကုိပါႀကီးအား ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျဖင့္ စစ္ခံုရံုးးက စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ 
စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးစီရင္မႈ ျပဳခဲ့သည္။ အဆုိပါ စီရင္ခ်က္ကုိ မဖ်က္သိမ္းပါက ၎သည္ 
စီရင္ထံုးသေဘာေဆာင္သြားပါမည္။ ႏုိင္ငံတဝွမ္းလံုး အထူးသျဖင့္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား 
နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ တုိ္င္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားသည္ ယင္းခံုရံုး၏ အဆံုးအျဖတ္အေပၚ 
အေျချပဳလ်က္ မေကာင္းသည့္ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈမ်ား ခံစားရပါမည္။ 

 အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ 
အရပ္သားလူထုအေပၚ စစ္ ရာဇဝတ္မႈ၊ လူသားဆန္႔က်င္ျပစ္မႈ၊ လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈ၊ 
တိုင္းရင္းသားမ်ား ပ်က္သုဥ္းေစမႈ ဟူသည့္ ႀကီးမားျပင္း ထန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈႀကီးမ်ားအပါအဝင္ 
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မည္သည့္ျပစ္မႈကုိ က်ဴးလြန္သည္ျဖစ္ေစ စစ္ခံုရံုး သို႔မဟုတ္ စစ္ဘက္ဆုိင္ ရာ တရားရံုးကသာ 
စီရင္ဆံုးျဖတ္ပါေတာ့မည္။ တရားစီရင္စစ္ေဆးမႈ အတုမ်ား ဖန္တီးကာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား 
အား တရားရွင္ သုိ႔မဟုတ္ တရားေသ လႊတ္ေပးၾကပါေတာ့မည္။

 ဤဥပေဒေၾကာင္း ေနာက္ခံအရဆုိပါမူ ေကာင္းခါး ရာဇဝတ္မႈႀကီးတြင္ 
ေအာင္ၿဖိဳးမင္းႏွင့္ အျခားစစ္သားမ်ား အား တရားခံမ်ားအေနျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိ္င္ေစကာမူ 
၎တုိ႔အား စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ တရားစီရင္ေရးေအာက္တြင္သာ ထားရွိစစ္ေဆးၿပီး 
တရားေသ လႊတ္ပစ္ပါလိမ့္မည္။ စစ္ခံုရံုး သုိ႔မဟုတ္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ တရားရံုးမ်ားက 
အျမင့္ဆံုး စီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ရယူထားသည့္ ဤျပည္တြင္းဥပေဒေဘာင္ေအာက္တြင္ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရေသာ အရပ္သား လူထုမ်ားအတြက္ တရားမႈကုိ မည္သည့္အခါတြင္မွ 
ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ 
တႏုိင္ငံလံုးတြင္ အားအေကာင္းဆံုး အေဆာက္အအံု ျဖစ္သြားပါမည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ 
တရားစီရင္ေရး၊ တုိင္းျပည္လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစုိးရဌာနဆုိင္ရာမ်ား အားလံုးသည္ 
ျမန္မာစစ္တပ္၏ေအာက္သုိ႔ က်ေရာက္ဆဲ၊ ဆက္လက္က်ေရာက္ေနေတာ့မည္မွာ 
ေသခ်ာလ်က္ရွိပါသည္။ 

 အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး 
ဟူသည္ကုိ အေၾကာင္းျပလ်က္ ျမန္မာစစ္တပ္အရာရွိမ်ားက ေပးအပ္သည့္ အမိန္႔မ်ားအား 
လိုက္နာေနရေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ အေနျဖင့္ သမာသမတ္က်စြာ 
ရပ္တည္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ အရပ္သားလူထုအေပၚ 
ဆန္႔က်င္က်ဴးလြန္ၾကသည့္ ျပစ္မႈႀကီးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္သည္။ ပုိ၍ဆုိးသည္မွာ 
ျမန္မာစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ ၎တုိ႔၏ စစ္အရာရွိမ်ားအား စစ္ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ေစကာ 
ရဲတပ္ဖြဲ႔တြင္ အဆင့္ျမင့္ ရဲအရာရွိႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္း 
ျဖစ္သည္။
 ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔တြင္ ျပည္နယ္မွဴးႏွင့္ ဒုတိယျပည္နယ္မွဴးမ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ 
တာဝန္ယူထားၾက သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ စစ္တပ္မွ ေျပာင္းလာၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။93 ရွမ္းျပည္နယ္၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေကာင္းခါး ရာဇဝတ္မႈႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအခါ 
စစ္တပ္မွ ေျပာင္းလဲတာဝန္ထမ္းေဆာင္လာၾကသည့္ ရဲအရာရွိႀကီး မ်ားက မႈခင္းျဖစ္ပြားရာ 
ေဒသအတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ရဲမ်ားအား အမိန္႔ေပး ညႊန္ၾကားမႈမ်ား ျပဳခဲ့ 
ၾကသည္။ သာမန္ရဲမ်ားမွာ ၎တုိ႔၏ အမိန္႔အား နာခံရံုမွလြဲ၍ မည္သုိ႔မွ် မတတ္ႏိုင္ၾက။ 
93 KBC စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ဝင္ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာဦးေဇာ္ရာ၏ ေျပာၾကားခ်က္။
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မၾကာခင္ကပင္ စစ္ဘက္မွေန ၍ အျခားတုိင္းျပည္အေဆာက္အအံုမ်ားသုိ႔ အလားတူေရြ႕ေျပာင္း 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈမ်ားအား တရားစီရင္ေရး နယ္ပယ္အထိ ခ်ဲ႕ထြင္လာခဲ့သည္။ 
ဤတြင္ ေရွ႕ေနႀကီးမ်ားက ႏုိင္ငံအဝွမ္းတြင္ ဖဲႀကိဳးဝါ လႈပ္ရွားမႈ ေဖာ္ေဆာင္၍ 
စတင္ကန္႔ကြက္လာၾကသည္။ 

ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒကို အသံုးျပဳမႈ

 ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ားကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံတကာလူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားသည့္ ဥပေဒအား အေျခအေနမ်ားအားလံုးတြင္ အသံုးျပဳ၍မရပါ။ ႏုိင္ငံတကာ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒကုိ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္လုိအပ္ခ်က္မွာ 
သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံတြင္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡတည္ရွိမႈ 94  ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
ဤအေျခခံမွ သံုးသပ္လွ်င္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမွာ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရး 
ရၿပီးကတည္းက တည္ရွိလာခဲ့သည္။ 

 တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တဘက္၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ေခ
ါင္းေဆာင္သည့္အစိုးရက တဘက္တုိ႔ ေဆြးေႏြးပြဲထုိင္၍ တႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခို္က္မႈ 
ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေန မႈကုိ ေထာက္ျခင္းအားျဖင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း ျငင္း၍ 
မရႏုိင္ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္၏ အပိုဒ္ ၁(က)တြင္ 
တျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ၿပီးေနာက္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အလားတူစြာပင္ ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရေရး တိုက္ပြဲဝင္ၾကေသာ စစ္ပြဲမ်ားသည္ 
ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ၏ အမ်ိဳးအစားတရပ္အျဖစ္ တည္ရွိသည္။ 
ယင္းတုိ႔မွာ ႏုိင္ငံတကာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡတြင္ အသံုးျပဳ ေသာ စစ္ဥပေဒမ်ား၏ 
လႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္ ရွိသည္ဟူ၍ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ စဥ္းစားလာၾကသည္။ -------
--- ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၃၁၀၃ 
အရ ကုိယ္ပုိင္ ျပဌာန္းခြင့္ ရေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ၾကေသာ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ဂ်င္နီဗာ 
သေဘာတူညီခ်က္အား အသံုးခ်သင့္ ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ 

94  International humanitarian law by Sandesh Sivakumaran, University of Nottingham; International Hu-
man Rights Law published by Oxford University Press, 2010; P. 526.
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အဆုိပါ ပဋိပကၡမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာ အသြင္ ေဆာင္သည့္အေနျဖင့္ စဥ္းစားသင့္သည္။95  

 တႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခို္က္မႈ ရပ္စဲေရးကုိ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေသာ္လည္း  
တျပည္လံုးတြင္ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္း (၂၁) ဖြဲ႔မွ် ရွိသည့္အနက္ (၈) ဖြဲ႔ကသာ 
လက္မွက္ေရးထုိးခဲ့သျဖင့္ တႏုိင္ငံလံုးအ တုိင္းအတာ မေဆာင္ပါ။ အကယ္၍ တႏုိင္ငံလံုးရွိ 
လက္နက္ကုိင္တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးက လက္ မွတ္ေရးထုိးၾကေစဦးေတာ့ 
ထုိသေဘာတူစာခ်ဳပ္သက္သက္ တည္ရွိရံုမွ်ျဖင့္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား 
ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားမည္ မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အစိုးရသည္ ကခ်င္အမ်ဳိးသား 
လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (ေကအိုင္အုိ)၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (အက္စ္အက္စ္ပီပီ)တို႔ႏွင့္  
အလားတူ ယခင္က ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ား အား ခ်ိဳးေဖာက္ကာ ေကအုိင္အုိ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား 
သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီအား ထိုးစစ္မ်ား ျပန္ လည္ဆင္ႏႊဲျခင္း စသည္တုိ႔ 
ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 

အျငင္းပြားေသာ ျပဳမူမႈသည္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡႏွင့္ လံုေလာက္စြာ ဆက္စပ္မႈ ရွိမရွိ 
ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အျခားအခ်က္မ်ားအျပင္  တရားရံုးေတာ္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ ျပစ္မႈက်ဴး လြန္သူသည္ လက္နက္ကုိင္စြဲ တုိက္ပြဲဝင္သူျဖစ္သည္ 
ဟူေသာအခ်က္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူသည္ လက္နက္ကိုင္စြဲ တုိက္ပြဲဝင္သူမဟုတ္ 
ဟူေသာအခ်က္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အင္အား စု၏ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သည္ 
ဟူေသာအခ်က္၊ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အဆံုးစြန္ရည္မွန္းခ်က္အေနျဖင့္ စစ္ေရး 
လႈပ္ရွားမႈကုိ ပံ့ပုိးထမ္းေဆာင္ေပးရန္ ဟူေသာအခ်က္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအေနျဖင့္ 
တရားဝင္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ တစိတ္တပိုင္းတာဝန္ထမ္းေဆာ
င္ေနစဥ္အတြင္း ျပစ္မႈကုိ က်ဴးလြန္သည္ ဟူေသာအခ်က္။96 

95  War crimes in internal armed conflicts, by Eve La Haye, Cambridge University Press, 2008; P. 14
96 The ICTY Appeals Chamber in the Kunarac case; Ibid P. 111
In determining whether or not the act in question is sufficiently related to the armed conflict, the Trial Chamber may 
take into account, inter alia the following factors: the fact that the perpetrator is a combatant; the fact that  the victim 
is non-combatant; the fact that the victim is a member of the opposing party; the fact that the act may be said to serve 
the ultimate goal of a military campaign; and the fact that the crime is committed as part of or in the context of the 
perpetrator`s official duties.
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ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈ

 ဤေကာင္းခါးရာဇဝတ္မႈႀကီးတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအျဖစ္ သံသယရွိခံရသူမ်ားသည္ 
လက္နက္ကုိင္စြဲ တုိက္ပြဲဝင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္စြဲ 
တုိက္ပြဲဝင္သူမ်ား မဟုတ္ၾက။ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ခံရသူ ဆရာမေလးႏွစ္ဦးအား သတ္ျဖတ္ျခင္းမျပဳမီ 
ရက္စက္စြာ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းခဲ့ၾကသည္။ မည္သုိ႔ေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ 
ရွိေစကာမူ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈကုိ တားျမစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ jus cogens ဟူ 
ေသာ စံထားခ်က္ေအာက္တြင္ က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေယဘုယ် 
ႏုိင္ငံတကာဥပေဒ၏ ခ်က္ခ်င္းလုိက္နာရန္ ေတာင္းဆုိေသာ  စံထားခ်က္ျဖစ္သည္။ 
ဆုိလုိသည္မွာ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈကုိ တားျမစ္ျခင္းအား ခ်က္ခ်င္းလုိက္နာရမည္ ဟူသည့္ 
စံထားခ်က္ျဖစ္သည္။ ယင္းစံထားခ်က္အား ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားကတည္းက စတင္၍ 
ႏုိင္ငံတကာက လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈကုိ တားျမစ္သည့္အေပၚ 
မည္သည့္ျခြင္းခ်က္မွ် ျပဳ ခြင့္မရွိ။ သုိ႔ျဖစ္၍ ယင္းတားျမစ္ခ်က္မ်ိဳးအား ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ 
jus cogens ဟူေသာ စံထားခ်က္ေအာက္တြင္ က်ေရာက္သည္ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ 
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ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အတိအလင္းသေဘာတူညီခ်က္ ျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ jus 
cogens စံထား ခ်က္အား ေလးစားလိုက္နာရန္ တာဝန္ရိွသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံ ၅၀ 
သုိ႔မဟုတ္ အလားတူ ႏုိင္ငံမ်ား သည္ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ ကုလသမဂၢ၏ 
ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ9္7  ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈကုိ 
တားျမစ္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္ေအာက္တြင္ တည္ရွိသည္။ ၎တုိ႔အ ေနျဖင့္ ေဒသဆုိင္ရာ 
သုိ႔မဟုတ္ အထူးဓေလ့ထံုးစံမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား 
ျဖင့္လည္းေကာင္း ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈကုိ တားျမစ္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မွေန၍ ရုပ္သိမ္းခြင့္မရွိ။ 
တူညီေသာ စံထားခ်က္မ်ား အပ္ႏွင္းထားျခင္းမရွိသည့္ ေယဘုယ် ဓေလ့ထံုးတမ္းဆုိင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္လည္း ရုပ္ သိမ္းခြင့္မရွိ။ 98

97 UN Convention Against Torture (UNCAT)
98 States are bound by jus cogens norm whether or not they have expressly consented to them. For example, the 
50 or so states that are not parties to the UNCAT remain subject to the prohibition of torture: they cannot derogate from 
it through international treaties, through local or special customs, or even ‘through general customary rules not endowed 
with the same normative force’.
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လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈ

 ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ယခုအခ်ိန္တြင္ မလုိအပ္ဖြယ္အေျခအေနတရပ္ 
ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ယင္းမွာ (အျခားအခ်က္မ်ားအျပင္) ႏုိင္ငံေရးပုိင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ 
ဟူသည္ကုိ အေၾကာင္းျပလ်က္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အ ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
ျပည္တြင္းစစ္ဆုိင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ မျပၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖင့္ 
၎တုိ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရွာေဖြသည့္ ျဖစ္စဥ္တရပ္သုိ႔ ဦးတည္သြားႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ 
(တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အ ဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရတုိ႔အၾကား) လတ္တေလာ 
ဘက္ႏွစ္ဘက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ကင္းကြာေနလ်က္ရွိ သည္။

 စင္စစ္အားျဖင့္မူ ဘက္တဘက္တြင္ တဦးခ်င္းလြတ္လပ္မႈႏွင့္အခြင့္အေရး၊ 
အျခားဘက္တဘက္တြင္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံု 
လူမ်ိဳးအသီးသီးတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ဆုိင္ရာ စုေပါင္း အခြင့္အေရးတုိ႔ကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ေနာက္ခံတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ မၿငိမ္းသတ္ႏုိင္ပါက လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီေရး အင္အားစုမ်ား၊ 
တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ခုခံစစ္ ဆင္ႏႊဲလ်က္ရွိ ေသာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
တုိ႔အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားသည္လည္း ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ဆက္စပ္၍ လူ႔အခြင့္အေရး 
အေပၚ အေလးအနက္ ထုတ္ေဖာ္မႈျပဳရာတြင္ အားနည္းေနဆဲျဖစ္သည္။ 

 ယင္းကုိ သက္ေသအေနျဖင့္ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္သည္မွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခို္က္မႈ 
ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိ ႏုိင္ေရးအတြက္ အဆုိပါ ဘက္ႏွစ္ဘက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
က်င္းပခဲ့သည္မွာ ႏွစ္တခ်ိဳ႕မွ် ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း မည္ သည့္ ဘက္တဘက္ဘက္ကမွ် 
လူ႔အခြင့္အေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသြင္ကူးေျပာင္း ေရးကာလ 
တရားမွ်တမႈရွာေဖြေရး ဆုိင္ရာတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြးမႈ 
မျပဳခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 အုပ္စုလုိက္အေပၚ က်ဴးလြန္မႈမဟုတ္ေသာ္လည္း တစ္ဦးခ်င္းအေပၚ က်ဴးလြန္ခံရမႈ 
မွန္သမွ် မ်ားအနက္တြင္ ေကာင္းခါး ရာဇဝတ္မႈႀကီးသည္ အဆုိုးဝါးျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္သည္။ 
ယင္းအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ ေနာက္ ခံႏွင့္ ဆက္စပ္ႏုိင္မွသာ ျပည့္စံုႏုိင္ပါသည္။ 
ေကာင္းခါးေက်းရြာ တည္ရွိသည့္ေနရာမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း မပါ ဝင္။ ရွမ္းျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ရွိေသာ္လည္း ကခ်င္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ 
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ေကအုိင္ေအတုိ႔၏ တပ္မဟာ(၄) နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ 
ယင္းမွာ သမိုင္းေၾကာင္းေနာက္ခံေပၚတြင္ အေျချပဳရံုသာမက အဆုိပါ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း 
လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ကခ်င္လူထုမ်ားလည္း အေျခစုိက္ေနထိုင္လ်က္ ရွိၾက ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

 အထက္ပါေျမပံုသည္ ေကာင္းခါးေက်းရြာ၏ တည္ရွိမႈကုိ ေဖာ္ညႊန္းသည္။ 
ေကာင္းခါးေက်းရြာသည္ ၎ထက္ မ်ားစြာ ပုိ၍ႀကီးမားေသာ နမ့္ေတာင္းႏွင့္ 
မုန္းေပၚေက်းရြာအုပ္စုမ်ား အၾကားတြင္ တည္ရွိသည္။ စီးပြားေရးရႈ ေထာင့္မွ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္မူ 
ဤေဒသတဝွမ္းလံုးသည္ တို္က္ရုိက္အားျဖင့္ ဆြဲေဆာင္မႈမရွိပါ။ သုိ႔ရာတြင္ စစ္ေရးအ ရမူ 
ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ အေရးပါေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ မုန္းေပၚ၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ 
ေကအုိင္အုိတပ္မ ဟာ (၄) ၏ အစိပ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ တပ္တခ်ိဳ႕ အေျချပဳ လႈပ္ရွားရာ 
ေဒသမ်ားသုိ႔ ထုိးစစ္ဆင္ေသာအခါမ်ားတြင္ မံုး ေပၚႏွင့္ အနီးတဝို္က္တြင္ လူသူအင္အား၊ 
စားနပ္ရိကၡာ၊ လက္နက္ႏွင့္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား စုေဆာင္းျဖည့္ဆည္း ၿပီး ေနာက္မွသာ 
ထိုးစစ္ဆင္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

 ေျမျပန္႔ေဒသမွ တက္လာေသာ အဓိကလမ္းေၾကာင္းသည္ မံုေပၚသုိ႔ ေရာက္ရွိေစရန္ 
နမ့္ေတာင္းႏွင့္ ေကာင္းခါးကုိ ျဖတ္ရန္လုိအပ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေကာင္းခါးေက်းရြာသည္ 
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ငယ္ရြယ္ေသာ္လည္း မဟာဗ်ဴဟာအရ ၾကည့္လွ်င္ ပထဝီဝင္အေနအထားအရ အေရးပါသည္။ 
၎အျပင္ ေကာင္းခါးေက်းရြာ၏ ထူးျခားမႈမွာ ေက်းရြာလူဦး ေရ၏ အမ်ားစုႀကီးမွာ 
ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေနျခင္းပင္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ 
၎ေက်းရြာလူထုမ်ားသည္ ေကအုိင္ေအႏွင့္ ေကအုိင္အုိတုိ႔အား ေထာက္ခံၾကသူမ်ားဟု 
စုိးရိမ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ 

 ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း (၆) စုေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္းတြင္ ထင္ရွားေသာ 
အခ်က္မွာ အုပ္စုိးသူ အဆက္ဆက္ (အဓိကအားျဖင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား)သည္ ထုိးစစ္မ်ား 
ဆင္ႏႊဲရာတြင္ ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္ကုိ က်င့္သံုး ခဲ့ၾက၊ ယခုအခ်ိန္ထိ က်င့္သံုးေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေထာက္ပံ့ေရး၊ လမ္းပမ္း၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္း တုိ႔အား သူပုန္တပ္မ်ား မရရွိေစရန္ 
ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ ၎တုိ႔သတ္မွတ္ထားသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ ေဒမ်ား 
အတြင္းသူပုန္ကုိ အေထာက္အပံ့ ျပဳသည့္ လူထုမ်ားမရွိပါက သူပုန္တပ္မ်ား ရပ္တည္ရွင္သန္ခြင့္ 
မရရွိႏုိ္င္ ေစရန္ ျဖစ္သည္။ 

 သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ကာခ်ဴပ္ မင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔က ယေန႔အခ်ိန္ထိ 
က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ အဆုိပါ မဟာ ဗ်ဴဟာေအာက္တြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအသီးသီးတုိ႔သည္ 
အဆံုးမရိွ အတဒိုကၡမ်ား ခစံားေနၾကရလ်ကရိွ္သည။္ အက်ိဳ းဆက္အေနျဖင့ ္ရွမ္းျပည္တပမ္ေတာ ္
ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ေကအုိင္အုိ တပ္မဟာ (၄)တို႔ စုိးမုိးလႈပ္ရွား လ်က္ရွိ ေသာ ေဒသမ်ားအတြင္း 
ေက်းရြာစုစုေပါင္းအနက္ တဝက္နီးပါးခန္႔မွာ အတင္းအဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း ခံၾကရသည္။ 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ 
ျပည္တြင္းအေျခတက် မေန ထုိင္ႏုိင္ၾကသူမ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ က်ေရာက္သြားၾကရ 
သည္။ 

 ေကအုိင္အုိ တပ္မဟာ(၄)ႏွင့္ တုိက္ရုိက္ ယွက္ႏြယ္လ်က္ရွိသည့္ အေၾကာင္းရပ္တခုမွာ 
လက္ရွိအစိုးရ၏ သေဘာထားႏွင့္ စပ္ဆုိင္သည္။  သိသာစြာ ေတြ႔ရသည္မွာ 
ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း၌ ေကအုိင္အုိ တပ္မဟာ (၄) တည္ရွိေနမႈအား 
ႏွစ္ၿမိဳ႕ပံုမရျခင္းျဖစ္သည္။ ေကအုိင္အုိ တပ္မဟာ (၄)သည္ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ေျမာက္ပုိင္း၊ 
တအန္း (ပေလာင္) အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္၊ ရခုိင္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကုိးကန္႔ 
အဖြဲ႔ဟု လူသိမ်ားသည့္ MNDAA တုိ႔ႏွင့္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္ဟု 
သံသယရွိပံုေပၚသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ လာေသာ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ ပုိက္လိုင္းသည္ 
အဆုိပါအဖြဲ႔မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ နယ္ေျမမ်ားကုိ ျဖတ္ သန္းၿပီးေနာက္ တရုတ္ျပည္ 
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ယူနန္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ခြန္းမိန္သို႔အေရာက္ သြယ္တန္းထားသျဖင့္ ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္ လုိ္င္း၏ 
လံုၿခံဳေရးကုိ စုိးရိမ္ဖြယ္လည္း ရွိပံုေပၚသည္။

 ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႔ႏုိ္င္သည္မွာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ 
ရက္တြင္ ကာခ်ဳပ္မင္း ေအာင္လိႈင္က ကုိးကန္႔အဖြဲ႔ကုိ ကူညီသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ 
တအန္း(ပေလာင္)အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ကုိသာမက ေကအုိင္အုိ 
တပ္မဟာ(၄)ကုိပါ လက္နက္ခ်ရမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤနည္း အားျဖင့္ ေကအုိင္အုိ 
တပ္မဟာ(၄)သည္ ျမန္မာစစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ မ်ား၏ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေကအုိင္အုိ တပ္မဟာ(၄)အား ေခ်မႈန္းႏုိ္င္ေရးအတြက္ တပ္မဟာ(၄)၏ တပ္မ်ားအား 
တနည္းတဖံု အေထာက္အပံ့ ေပးႏုိ္င္သည္ဟု ယူဆရေသာ ေဒသခံကခ်င္ေက်းရြာမ်ားအေပၚ 
ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္ က်င့္သံုးလာခဲ့သည္။ ေကာင္း ခါး ရာဇဝတ္မႈႀကီးအား လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ 
ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားသည္ စနစ္တက် ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ က်ဴးလြန္ၾကဖြယ္ ရွိသည္။ 

 ၎အျပင္ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ ကခ်င္လူငယ္မ်ားက ေကအုိင္အို၏ ဦးေဆာင္မႈအား 
တနည္းတဖံုျဖင့္ တေျဖးေျဖးပုိ၍ပုိ၍ ေထာက္ခံလာၾကသည္ကုိ ရႈစိမ့္ပံုမရ။ ထုိမွ် 
ျပင္းထန္ဆုိးဝါးေသာ ျပစ္မႈႀကီးကုိ က်ဴးလြန္ျခင္းမွာ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္လူငယ္မ်ားအတြင္း 
အေၾကာက္တရားကုိ ဖန္တီးလုိေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပံုရသည္။ အေၾကာက္ တရား 
ဖန္တီးလုိသည့္ သာဓကအေနျဖင့္ ေကအုိင္အို ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းရွိရာသို႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ 
ခ်ိန္ရြယ္ ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္ေလာင္းလူငယ္ (၂၃) ဦး က်ဆံုးခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပ္ကုိ 
ေလ့လာႏုိ္င္သည္။ 

 မည္သုိ႔ရွိေစကာမူ အျငင္းမပြားေသာ အခ်က္ျဖင့္ ေတြ႔ျမင္ရသည္မွာ 
ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေန သမွ် ကာလပတ္လံုး ျပင္းထန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈႀကီးမ်ားအား ေရွာင္လႊဲ၍ မရႏုိ္င္ ဟူေသာအခ်က္ပင္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ 
ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အေတာအတြင္း မည္သုိ႔ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္၊ 
မည္သုိ႔ ေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ ရွိေစကာမူ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္ 
မႈမ်ားအား မည္သည့္ဘက္တ ဘက္ကမွ် မက်ဴးလြန္သင့္ပါ။
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ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ 
ကာကြယ္ႏုိ္င္ေစရန္ ေထာက္ခံတင္ျပခ်က္မ်ား

 ပစ္ခတ္တုိ္က္ခို္က္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္တြင္ ႏုိ္င္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရးအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေရးႏွင့္ တုိးျမွင့္လာႏုိ္င္ေရးအတြက္ 
ေဖာ္ညႊန္းသည့္ ရွင္းလင္းေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ပါဝင္သင့္ပါသည္။ ယင္းရႈေထာင့္မွ 
ၾကည့္လွ်င္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္အဖြဲ႔(၈)
ဖြဲ႔ႏွင့္ အစုိးရတုိ႔ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည့္ တႏုိင္ငံလုံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိ္က္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ဟူသည္မွာ 
လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ ေပၚေပါက္လာသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား 
ေျဖရွင္းေပးေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားအား 
ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔အား မဆုိထားႏွင့္။ သာမန္အေျခအေန ကုိပင္လွ်င္ 
ေျဖရွင္းေျပလည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ အေနအထားအား မေတြ႔ရပါ။  

လူ႔အခြင့္အေရး

 အစိုးရအေနျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒ မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံလ်က္ ေပၚေပါက္တည္ရွိလာေသာ  
ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ တာဝန္မ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ လိုက္နာရန္လုိအပ္သည္။ 
လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆုိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
မက်ဴးလြန္ရံုသာမက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ ကာကြယ္ရန္ 
တာဝန္ရွိေၾကာင္းကုိ အတိအက် ထည့္သြင္းေဖာ္ ျပရပါမည္။ 

 ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္အေတာအတြင္း ကေလးမ်ားအားအသံုးျပဳေၾကာင္းႏွင့္ 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျပည့္လွ်မ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံခ်က္မ်ား 
အေျမာက္အမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဤပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ 
ရပ္စဲသည့္အဆင့္တြင္ပင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါရွိရပါမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကေလးစစ္သားမ်ား အားလံုးအား စစ္သားအျဖစ္မွ 
ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆုိင္းရပါမည္။ ၎တု႔ိ၏ မိဘမ်ားထံသုိ႔ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ရပါမည္။ သုိ႔မဟုတ္ 
မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္း ေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပန္ပုိ႔မႈကုိ ဆုိင္းင့ံထားစဥ္အတြင္း 
ကေလးမ်ားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးရပါမည္။ 
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စစ္ေဘး စစ္ဒဏ္ခံရသူမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ အကာအကြယ္မ်ားအား 
ဤတြင္ထည့္သြင္းသင့္သည္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏုိင္င99ံ  ကဲ့သုိ႔ 
ႏုိင္ငံတကာဥပေဒေအာက္တြင္ ပံုစံတက် စည္းေႏွာင္မႈမရွိေသာ္လည္း ၎တုိ႔သည္လည္း 
အဆုိပါဥပေဒမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားလိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိသည္။ 

 အေရးႀကီးေသာ ကြာဟခ်က္တရပ္အျဖစ္ ေတြ႔ျမင္ရသည္မွာ အရပ္သား လူထုမ်ားအား 
တုိက္ခို္က္မႈကုိ တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ အပစ္ရပ္ထားစဥ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
က်ဴးလြန္ျခင္းတုိ႔ အၾကားတြင္ျဖစ္သည္။ အရပ္သားျဖစ္ေစ၊ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစ 
အဆုိပါ က်ဴးလြန္မႈမ်ား ျပဳပါက ခ်က္ခ်င္း လ်င္ျမန္စြာအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ စာခ်ဳပ္ခ
်ဳပ္ဆုိသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိမႈကုိ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားရပါမည္။ 

 ဤစာခ်ဳပ္အရ တည္ေထာင္မည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ 
ဤစာခ်ဳပ္က သတ္မွတ္ထား သည့္ ေဒသမ်ားအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားကုိပါ 
ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအား 
လုိအပ္ေသာအကူအညီမ်ား ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပရပါမည္။ 

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီ

 တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ 
ျပည္တြင္းေနရင္းရပ္ရြာ စြန္႔ခြာၾကရသူ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားမွာ ဝိုးတုိးဝါးတား 
တိက်မႈမရွိပါ။ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ပုိင္းျဖတ္မႈကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္ေစေရး အတြက္ ျပည္တြင္းေနရင္းရပ္ရြာ 
စြန္႔ခြာၾကရသူမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တိက်သည့္ အဓိပၸယ္ဖြင့္ဆုိမႈျပဳရန္ လုိအပ္သည့္ အျပင္ 
၎တုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အကူအညီမ်ားအား မည္သုိ႔မည္ပံု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ ေပးအပ္သြား 
မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းကုိ ပုိမုိအေသးစိတ္ ေဖာ္ျပရန္ လုိပါသည္။ 

 အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား 
(Bill of Rights) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပရန္မလြယ္ကူပါ။ သို႔ရာတြင္ 
အေရးေပၚအေျခအေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကာလ ဟူသည္တုိ႔ကုိ မခြဲျခားဘဲ ကေလးမ်ား၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ကဲ့သုိ႔ ထိလြယ္ခိုက္လြယ္ေသာ လူအုပ္စုမ်ားအား 
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ဦးစားေပးကာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားၾကရသူမ်ား အား အထူးျပဳလ်က္ 
အရပ္သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္မွာ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ 
ေရးထုိးၾကသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားရပါမည္။ 
အရပ္သားျပည္သူလူထု၏ ေကာင္းက်ဳိးစီးပြားသည္ ဤစာခ်ဳပ္၏ ဗဟုိခ်က္မ ျဖစ္သင့္သည္။

 ဥပေဒစုိးမိုးေရးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ၏ 
မေကာင္းက်ိဳးကုိ သက္ေရာက္ခံစားရသည့္ စစ္ေဘးသင့္ ေဒသမ်ားရွိ လူထုမ်ား၏ 
လံုၿခံဳမႈကုိ အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား အား ဘက္ႏွစ္ဘက္လံုးက 
အထူးသျဖင့္ ဖန္တီးေပးရပါမည္။ သုိ႔မွသာ ျပည္တြင္းေနရင္းရပ္ရြာ စြန္႔ခြာၾကရသူမ်ား၏ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရင္းျပန္ႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ ထိေရာက္စြာ 
ပံ့ပုိးရာေရာက္ပါမည္။ 

ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ NGOs မ်ား၏ အခန္းက႑

 အပစအ္ခတ္ ေခတၱရပစ္ထဲားျခင္းမွာ မတရားအသုံးျပဳမႈႏွင့ ္လက္စားေခ် တိုက္ခိုက္မ္ႈမ်ား 
အပါအဝင္ ဖိႏွိပ္မႈအေျမာက္အမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ျပဳမူမႈမ်ားအတြက္ အခြင့္ေကာင္းကုိ 
ဖြင့္ေပးထားရာ ေရာက္ႏုိင္သည္။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ ဤသည္ကုိ ထင္ဟပ္ရန္ လုိပါသည္။ 
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားစဥ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ား (ဥပမာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈ၊ သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးမႈ၊ ဖမ္းဆီးထား စဥ္အတြင္း ႏွိပ္စက္ညွဥ္း ပမ္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ 
ေပ်ာက္ဆံုးသြားမႈမ်ား) တုိ႔ႏွင့္စပ္ လ်ဥ္း၍ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္း။ 

 ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၾကမည့္ အင္အားစုမ်ားအေပၚ 
အာရံုထားႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းတရပ္မွာ NGOs မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈ 
အခန္းက႑ကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ ႀကိဳတင္လုိအပ္ခ်က္ မွာ 
ႏုိင္ငံအစုိးရအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ 
ဘက္ႏွစ္ဘက္လံုး အေနျဖင့္ အရပ္သားလူထုမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ 
လြတ္လပ္စြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာခြင့္မ်ား အား အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ 
ေရွ႕တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ 
ေဒသမ်ားအတြင္း ဥပေဒစုိးမုိးေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္
ရွိသည္။ 
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ျပစ္မႈဆုိင္ရာအရ တာဝန္ခံမႈကုိ ရွာေဖြျခင္း

 ျပစ္မႈဆုိင္ရာအရ တာဝန္ခံမႈကုိ အတိအက်ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ သေဘာတူညီမႈ ရရွိရန္မွာ 
ဤအဆင့္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် နည္းပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မေဝးလွသည့္ အနာဂတ္တြင္ 
ယင္းကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုပါသည္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာအရ တာဝန္ခံမႈအား အေလးထားရန္ 
ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း ထပ္ခါထပ္ခါ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ ဥပေဒစုိးမိုးေရးကုိ 
ပံ့ပုိးေပးရာေရာက္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ျပဳ ျခင္းျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ 
ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ႀကီးမားသည့္ ျပစ္မႈႀကီးမ်ား ထပ္ခါထပ္ခါ မျဖစ္ေစရန္ တစံုတရာေသာ 
အတုိင္းအတာအထိ ကာကြယ္ဟန္႔တားရာ ေရာက္ႏုိ္င္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဥပေဒမ်ားအား ျပင္းထန္စြာ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း သည္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာျပစ္မႈဆုိင္ရာ
မ်ားတြင္လည္းေကာင္း  ႏုိင္ငံအစုိးရမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာအရ တာဝန္ ရွိမႈေအာက္တြင္ 
က်ေရာက္သည္မွာ ၾကာရွည္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္
လည္း အဆုိပါတာဝန္မ်ား ရွိပါသည္။ 

 ဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ အားျဖစ္ေစသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျပဳၾကမည္ဆုိပါက  
ဘက္ႏွစ္ဘက္လံုး အေနျဖင့္ အက်ဳိးခံ စားၾကရပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာအရ တာဝန္ရွိမႈမ်ားကုိ 
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ လက္ရွိအစုိးရသစ္သည္ ယခင္က စစ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ 
ကြဲျပားျခားနားေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္ပါသည္။ အျပဳသေဘာေဖာ္ေဆာင္သည့္ 
ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိလည္း 
ျမင့္တက္ေစပါသည္။ ၄င္းတို ့အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈႀကီးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  
အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား ကူညီျခင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားႏွင့္ 
သက္ေသမ်ားအတြက္ လုံၿခံဳမႈကုိေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ပံ့ပုိးေပးျခင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈ ဆုိင္ရာသက္ေသ အေထာက္အထား မ်ားကုိ 
ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းတုိ႔အား ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 
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စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား အထူးသျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ သီးသန္႔ 
တင္ျပခ်က္

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆုိးဝါးလွေသာျပစ္မႈၾကီးမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက 
လက္မွတ္ေရးထုိး အတည္ျပဳထားေသာ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔၊ 
ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္းကုိ ျပင္းထန္စြာ ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည့္ ျပစ္မႈႀကီးမ်ားက်ဴးလြန္ခံ 
ရသူမ်ားအေနျဖင့္ တရားမွ်တမႈကုိ ရွာေဖြရန္မွာ အခြင့္အလမ္း လြန္စြာ နည္းပါးလြန္းလွသည္။ 
လြန္ခဲ့ေသာကာလမွစ ၍ ယခုမ်က္ေမွာက္အခ်ိန္ထိ တည္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာစစ္ဘက္ဆုိင္ရာ 
အာဏာပုိင္အဆက္ဆက္၏ သေဘာထား ႏွင့္ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားက ယင္းကုိ 
ရည္ညႊန္းသက္ေသခံလ်က္ရွိသည္။ 

 တခ်ိန္တည္းတြင္ ထင္ရွားေသာ အခ်က္မွာ အဆုိပါ ႏုိင္ငံတကာ 
ျပစ္မႈႀကီးမ်ားအဆင့္အထိ ႀကီးမားလွေသာ မတရားျပဳမူမႈႀကီးမ်ားႏွင့္စပ္လ်
ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံအတြင္း အေျခစုိက္ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ေဒသခံတုိင္းရင္း 
သားမ်ားအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အသီးသီး၊ ၎တုိ႔ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္အေနနွင့္ 
လက္နက္ကုိင္စြဲ တုိက္ပြဲဝင္ လ်က္ရွိၾကေသာ စစ္မွန္သည့္ လူထုအသင္းအဖြဲ႔မ်ားက 
ၿငိမ္သက္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး သုိ႔မဟုတ္ တြန္႔ဆုတ္တြန္႔ ဆုတ္ႏွင့္ 
လႈပ္ရွားေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ႏိုင္ငံတကာက ၎တို႔၏အသံအား ထိေရာက္စြာ မၾကားႏုိင္ပါ။ 
အက်ိဳးဆက္အ ေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ အာရံုးစူးစိုက္မႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔အား 
အနည္းငယ္မွ်သာ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါမည္။ 

 ယင္းကို ေက်ာ္လႊားႏုငိရ္နမွ္ာ သတင္းဌာနမ်ားအေနျဖင့ ္စံစုမ္းစစ္ေဆးမႈကိုအေျခခံေသာ 
သတင္းအတတ္ ပညာ100 ကုိ အသံုးျပဳသည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရွင္သန္လာသင့္ပါသည္။ 
အဆုိပါ ျပင္းထန္ဆုိးဝါးလွေသာ ရာဇဝတ္မႈႀကီး မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားမွ်တမႈ 
ရွာေဖြရန္ ပုိင္းျဖတ္ထားၾကေသာ  စစ္မွန္ေသာ လူထုအသင္းအဖြ႔႔ဲမ်ား၊ ေရွ႕ေနႀကီး မ်ားႏွင့္ 
ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔ အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေဒသခံ လူ႔အခြင့္အေရး 
လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား တုိ႔အေနျဖင့္ ပုိမုိ ၍ ႏုိးၾကားတက္ၾကြ၊ 
အခ်င္းခ်င္း စုစည္းမႈမ်ားျပဳ၊ လက္ရွိအစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ား၏ တရားမွ်တမႈမရွိေသာ ၿခိမ္းေျခာက္ 
မႈမ်ားအား ပယ္ရွားႏုိင္ေရးအတြက္ စုေပါင္းကာ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြသင့္ၾကပါသည္။ အဆိုပါ 
100 Investigative Journalism 
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ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ႏုိ္းေဆာ္သည့္သေဘာျဖင့္ ဤပဏာမအစီရင္ခံစာက တစံုတရာ 
အေထာက္အပံ့ျပဳႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ ဤသည္ မွာ ဘက္တဘက္ျဖစ္သည္။
 
 အျခားဘက္တဘက္တြင္ အကာအကြယ္ျပဳရန္တာဝန္စံထားခ်က1္01၊ တေလာကလံုး 
ဆုိင္ရာ စီရင္ပိုင္ခြင့္ အယူအဆ102 ႏွင့္ လက္ေတြ႔မ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဥပေဒမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ 
ဥပေဒမ်ားကို ကုိးကားလ်က္ ႏုိင္ငံတကာအေနျဖင့္ လည္း ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ဆုိးဝါးျပင္းထန္လွသည့္ 
ျပစ္မႈႀကီးမ်ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ သက္ဆိုင္ရာ 
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ ႏုိင္ငံတခု၏ အမ်ိဳးသားနယ္နိမိတ္ေဘာင1္03 ကုိ ေက်ာ္လြန္ေနေသာ 
ေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ 

 တရားမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ လူသားဂုဏ္သိကၡာ၊ လူသားတန္ဖိုး၊ အထူးသျဖင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔ကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳ လ်က္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္ 
လက္တြဲရပ္တည္၊ သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ႏွင့္ အၾကည္ဆုိက္ေရး မူဝါဒကုိသာက်င့္သံုး 
လ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံတကာအဝန္းအဝို္င္း အမ်ားစုႀကီးအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ မူဝါဒမ်ားကုိ 
ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္ပါသည္။ 

 အကယ္၍သာ ႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ လူထုစြမ္းအားေပၚ အေျခခံ၍ 
စုစည္းညီညႊတ္သည့္အသံကုိ ဖန္တီးႏုိင္မည္ ဆုိပါက အဆုိပါ ဆုိးဝါးျပင္းထန္ေသာ 
ျပစ္မႈႀကီးမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာတြင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမ္းအခ်ိဳ ့ ရွိပါသည္။ 
ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီတြင္ တင္သြင္းျခင္း၊ တေလာကလံုးဆိုင္ရာ စီရင္ပုိင္ခြင့္အာ 
ဏာ အယူအဆကုိ လက္ခံက်င့္သံုးသည့္ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕ကုိ အေျခခံလ်က္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုတြင္ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈ ျပဳခံရသူမ်ားအား ကာကြယ္ေပးသည့္ 
ဥပေဒ104  ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား တရားမနစ္နာမႈ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္ေရးဥပေဒ105  
တုိ႔အရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ တရားမေၾကာင္း 
ျဖင့္ တရားစြဲဆုိအေရးယူျခင္း အစရွိသည္တု႔ိျဖစ္သည္။ အျခား နည္းလမ္းတရပ္မွာ 
ဂ်ီနီဗာ ကြန္ဗင္းရွင္းကုိ ထပ္ေလာင္းျဖည့္စြက္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အပုိဒ္ 

101 R2P norms
102 The concepts of universal Jurisdiction
103 The national boundary
104 Torture Victims Protection Act 
105 Alien Tort Statue 
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(၉၀)106  ပါ ျပဌာန္းခ်က္အရ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ 
အခ်က္အလက္စုေဆာင္းသည့္ေကာ္မရွင1္07 သုိ႔ ဤစစ္ရာဇဝတ္မႈႀကီးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  စံုစမ္း 
စစ္ေဆးေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံႏုိင္သည္။ 

ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္းကုိ ထပ္ေလာင္းျဖည့္စြက္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အပုိဒ္ (၉၀)အရ 
အဆုိပါ ေကာ္မရွင္က လက္ခံ၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးျပဳႏုိင္ရန္မွာ သက္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္ဝင္ႏုိင္ငံ၏ 
သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ဝင္မဟုတ္ေသာ (အျခားႏုိင္ငံ၏) သေဘာတူညီမႈရရန္မွာ 
ႀကိဳတင္လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ျပဌာန္းခ်က္အရ ကြန္ဒူးဇ1္08  မႈခင္းတြင္ အကယ္၍ 
အေမရကိနႏ္ုငိငံ္က သေဘာတူညမီညဆို္ပါက IHFFC အေနျဖင့ ္စံစုမ္းစစ္ေဆး ပုငိခ္ြင့ရိွ္သည။္ 
အလားတူပင္ ေကာင္းခါး ရာဇဝတ္မႈႀကီးအပါအဝင္ ထင္ရွားေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈႀကီးမ်ား 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံက သေဘာတူ လွ်င္ IHFFC က စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္သည္။ 
ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားသည့္ ဥပေဒတြင္ IHFFC ထံမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ 
ေမတၱာရပ္ခံပုိင္ခြင့္မွာ မည္သူ႔ထံတြင္ရွိ ေၾကာင္း အတိအက်ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ 
စာခ်ဳပ္ဝင္ မဟုတ္ေသာ္လည္း မည္သူ၊ မည္သည့္အဖြဲ႔ အစည္းမဆုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ 
ေမတၱာရပ္ခံကာ တင္သြင္း ပုိင္ခြင့္ ရွိပံုေပၚသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံက 
သေဘာတူပါက ေကာင္းခါးမႈႀကီးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ IHFFC အေနျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈ 
ျပဳသင့္ပါသည္။109  

106 The Article 90 (2) stipulates as follows:
      (c) The Commission shall be competent to:
       i) enquiry into any facts alleged to be a grave breach as defined in the Conventions and this Protocol or other seri       
ous violation of the Conventions  or this Protocol;
      ii) facilitate, through its good offices, the restoration of an attitude of respect for the Convention or this Protocol;
     (d) In other situations, the Commission shall institute an enquiry at the request of a Party to the conflict only   with  
            the consent of the other Party or Parties concerned.
107  International Humanitarian Fact-Finding Commission (IHFFC)
     http://www.ihffc.org/index.asp?Language=EN&page=home
108 Kunduz (အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕တၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။) ယင္းၿမိဳ႕အား အေမရိကန္ ေလတပ္က ဗံုးက်ဲတုိက္ခိုက္ရာ 
MSF က တည္ေထာင္ထားေသာ ေဆးရံုအား ထိမွန္ၿပီး လူနာႏွင့္ ဆရာဝန္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့သည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ MSF က (IHFFC) အား စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည္။
109 A legal comment, provided by  Dr. David Fisher,  Prof. of International Law, Faculty of Law, Stockholm University,  
Sweden, and also  a member of Board of Director of the Legal Aid Network (LAN)
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တရားမႈႏွင့္ အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ ပိုင္းျဖတ္ခ်က္

 
 ေကာင္းခါးရာဇဝတ္မႈႀကီးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရားမႈကုိရွာေဖြရန္ 
ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ ခ်ဳပ္ (ေကဘီစီ) သည္ တပ္ဦးတြင္ သတၱိရွိစြာ 
ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ယင္းႏွင့္စပ္ လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းေသာအခါ 
ေကဘီစီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည့္အျပင္ စံုစမ္းေရး အဖြဲ႔၏အဖြဲ႔ 
ေခါင္ေဆာင္ျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ ဆမ္ဆြန္ "ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာထိ သတၱိရွိရပါမလဲ။၊ 
ဒီအမႈန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္တာ မွန္သမွ် ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားဖိုိ႔ 
လံုေလာက္တဲ့အဆင့္အ ထိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ သတၱိရွိပါတယ္" ဟုေျဖၾကားခဲ့သည္။ 

 ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခို္င္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠဌ 
သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ေကဘီစီ စံုစမ္းေရးအဖြ႔ဲအား တစုံတရာေသာ 
အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခြင့္ျပဳရန္ ေကဘီစီ၏ 
ေမတၱာရပ္ခံထားမႈအား လံုးဝပင္ ဥပကၡာျပဳလ်က္ရွိသည္။ ေကဘီစီ စံုစမ္းေရး အဖြဲ႔အေနျဖင့္ 
စကၠဴက်ားႀကီးအျဖစ္သာ ရရွိထားသည့္ အဆင့္အေနအထားကုိ ေက်ာ္လႊားလ်က္ အမွန္တရား 
ကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ၎တို႔၏ သတၱိရွိေသာ ပုိင္းျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ မၾကာမီကာလမွာပင္ 
တစံုတရာထိ ေရာက္စြာ တုန္႔ျပန္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ဤသည္ကုိ 
ေစာင့္ၾကည့္ရပါမည္။  အခ်ိန္မွာလည္း လ်င္ျမန္စြာ ကုန္ဆံုးလွ်က္ရွိသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ 
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္  အျခားျပင္းထန္ဆုိးဝါးလွေသာ ျပစ္မႈႀကီးမ်ားအား 
အခ်ိန္ၾကာလာေသာအခါ လူထုကေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ ျဖစ္သြားၾကသကဲ့သုိ႔ ဤေကာင္းခါး 
ရာဇဝတ္မႈႀကီးကိုလည္း လူထု၏ စိတ္အေတြးမွ တေျဖးေျဖး ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစရန္ 
အစုိးရသည္ အခ်ိန္ကုိ ဝယ္ယူလ်က္ရွိသည္။ 

 ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး ထုိင္းႏုိင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးလႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ား၏ 
ေအာက္ပါ ေတာင့္တခ်က္မွာ မွန္ကန္ပါသည္။ 

"အရင္တုန္းကေတာ့ ျမန္မာစစ္သားေတြ အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြ က်ဴးလြန္ၾကတဲ့ 
ကၽြန္မတုိ႔လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈႀကီး ႀကီးႀကီးမားမားခံစား လုိက္ရၿပီဆုိရင္ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ယံုၾကည္ၾကသူေတြ အေနနဲ႔ အခ်င္းခ်င္း စုေဝးၾက၊ 
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ဘုရားသခင္ဆီမွာ ဆုေတာင္းၾက၊ ခြင့္လႊတ္လို္က္ၾက ဒီေလာက္နဲ႔ဘဲ ၿပီးသြားခဲ့တာပါဘဲ။ 
ဒါေပမယ့္ ဒီေကာင္းခါးမႈခင္းႀကီးမွာေတာ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့သူေတြအေပၚ တခုခုေတာ့ 
ထိထိေရာက္ေရာက္ တုန္႔ျပန္သင့္ပါတယ္။ အနည္းဆံုး အားျဖင့္ေတာ့ ဒီလူေတြဟာ 
တရားမွ်တမႈကေန ေရွာင္ထြက္မေျပးႏုိင္ဘူး။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီး တဲ့ေနာက္ 
လြတ္ၿငိမ္းခြင့္မရႏုိင္ဘူးဆုိတာ သိသြားၾကေစခ်င္တယ္။"

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္မွ 
ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ေကာင္းခါး ေက်းရြာမွ သက္ေသ (၆)ဦးအား ေတြ႔ဆံုစစ္ေၾကာ 
ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။ စစ္ေဆးမႈၿပီးဆံုးသည့္ေနာက္တြင္ သက္ေသ မ်ားက ၎တို႔၏ 
ဘဝအေျခအေနကုိ ရင္ဖြင့္ေျပာျပၾကသည္။ မႈခင္းႀကီးျဖစ္ပြားၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေက်းရြာရွိ 
အမ်ိဳး သမီးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားတြင္ မအိပ္ရဲၾကေတာ့ေၾကာင္း၊ ညေရာက္လွ်င္ 
အခ်င္းခ်င္းစုစည္းကာ အိမ္တ အိမ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္အိမ္ခန္႔တြင္ အိပ္စက္ၾကေၾကာင္း၊ အလားတူ 
ျဖစ္ရပ္ဆုိးမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

 ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္မွ လူ႔အခြင့္အေရး ေရွ႕ေနတဦးျဖစ္သူ 
ဦးေအာင္ထူးက ေကာင္းခါးမႈခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေရွ႕မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာ 
ျဖစ္ေနသည့္အေျခအေနကို ၎တုိ႔အား ရွင္းျပသည္။ အကယ္၍ တစံုတ ရာေသာ 
အခ်ိန္ကာလအတြင္း၌ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳႏုိင္ပါက 
တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြေရး အရွိန္ က်ဆင္းသြားႏုိင္၊ ထုိသို႔ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ အေျဖးေျဖးႏွင့္ 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္ေၾကာင္း ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ ၎က ျမန္မာစစ္တပ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ 
ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ မတရားရံုမွ်မက ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္ ျပဳမူမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားေသာ 
သက္ေသမ်ား၏ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ားအား ၎တုိ႔၏ မူရင္းနာမည္မ်ား၊ 
ဓာတ္ပံုမ်ားနွင့္တကြပူးတြဲ အသံုးျပဳခြင့္ေပးရန္  ေမတၱာရပ္ခံသည္။
 
 ယင္းသုိ႔ အသံုးျပဳ ခြင့္ရမည္ဆုိပါက တရားမွ်တမႈရွာေဖြရန္ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ 
ပံ့ပုိးေပးရာေရာက္နိုင္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီး လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရေနသည့္ အေျခအေန အဆံုးသတ္ႏုိ္င္ရန္ 
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ႏုိ္င္၊ သုိ႔မဟုတ္ပါက ယင္းအေျခအေန ဆုိးသြမ္းသံသရာႀကီးအား 
ပ်က္စီးေစမည္မဟုတ္သျဖင့္ အလားတူ ျပစ္မႈႀကီးမ်ား  သည္လည္း အနာဂတ္တြင္ ဆက္လက္
ျဖစ္ပြားက်ဴးလြန္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။
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 ထို႔ေနာက္ ဦးေအာင္ထူးက သက္ေသမ်ားအား  ဆက္လက္၍ 
သတိလည္းေပးသည္။ အကယ္၍ ၄င္းတို႔ ၏ အမွန္တရားကုိ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားနွင့္ 
ဗီြဒီယို မွတ္တမ္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳ ခြင့္ေပးမည္ဆုိပါက လံုၿခံဳေရးအတြက္ စုိးရိမ္ဖြယ္ 
အေျခအေနရွိေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ သက္ေသမ်ားအား 
အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည့္အစီအစဥ္မွ်မရွိ။ မည္သည့္ဥပေဒ 
တခုတေလမွ်လည္း မရွိသျဖင့္ သက္ေသမ်ား၏ ကံၾကမၼာမွာ ၎တုိ႔၏ လက္အတြင္းတြင္ 
သာရွိေနေသာေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ၾကေစလုိေၾကာင္း အစရွိသျဖင့္ 
ရွင္းလင္းသတိေပးခဲ့သည္။ 

 ရက္အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္တြင္ အဆုိပါ သက္ေသမ်ားက ၎တုိ႔၏ 
ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ ဗီြဒီယိုမွတ္ တမ္းမ်ားအား ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္အား 
အသံုးခ်ခြင့္ေပးပါမည္၊ တရားမွ်တမႈကုိ ရွာေဖြေရးအတြက္ ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
၎တုိ႔ရပ္တည္ ရွင္သန္ႏုိ္င္ေရးအတြက္ လုိအပ္လာပါက တတ္္ႏုိ္င္သမွ် ကူညီပံ့ပိုးေစ
လုိေၾကာင္းျဖင့္ အေၾကာင္းျပန္လာသည္။ 

 ေကာင္းခါးေက်းရြာေန လူထုမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပညာမတတ္ၾကပါ။ 
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ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၾကသည္။ ေငြေၾကးႏွင့္ ႏုိ္င္ငံ ေရးအာဏာ ေနာက္ခံ ကင္းမဲ့၊ ၎တုိ႔၏ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေလးမွာ ေသးငယ္လွေသာ္လည္း ၎တုိ႔သည္ လႈပ္ရွားရုန္းကန္ရန္ 
ႏုိးၾကားလာၾကၿပီးေနာက္ တရားမွ်တ မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ အတူတကြ 
လက္တြဲရပ္တည္လုိက္ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ -

ဥကၠဌ
ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္
အမွတ္(၂၇) ၊ ျပည္လမ္း၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္
ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ 

ရက္စြဲ - ေအာက္တိုဘာ(၁) ရက္၊ ၂၀၁၂။
 
အေၾကာင္းအရာ။       ။ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ အျပစ္မဲ့ ကိုးတန္းေက်ာင္းသူ မဂ်ာဆိုင္းအိန္  
    အား   အေၾကာင္းမဲ့   ပစ္သတ္မႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးပါရန္ 
တိုင္ၾကားျခင္း။

ေလးစားစြာတင္ျပ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား - 
 ကၽြန္ေတာ္၏ အမည္မွာ ဦး ဘရန္ေရွာင္(ဘ) ဦးေနာ္လိႈင္ ၊ ၁/မကန (ႏုိင္) ၀၈၆၀၅၂ 
ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ မိသားစုသည္ ေမွာ္ဝွမ္းရပ္ကြက္၊ အုပ္စု (၁) ဆြတ္ငိုင္ယန္ရြာတြင္ 
ေအးခ်မ္းစြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သမီး မဂ်ာဆိုင္းအိန္လည္း 
အ.ထ.က ( ဖားကန္႔) ေက်ာင္း၊ နဝမတန္း( ဃ ) တြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ (၁၄) ႏွစ္အရြယ္ 
ေက်ာင္းသူျဖစ္ပါသည္။
 (၁၃.၉.၂၀၁၂) ရက္ေန႕နံနက္ (၃း၀၀) နာရီခန္႕တြင္ ေမွာ္ဝွမ္းကေလးဘက္မွ 
ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း လက္ေအာက္တြင္ အေျခစို္က္ တပ္ရင္း(၃၈၉) တပ္အင္းအား(၈၀)ခန္႕ရွိ 
စစ္ေၾကာင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာတြင္ အရက္ေသစာမ်ား ေသာက္စားမူးရူးကာ အခ်င္းခ်င္း 
စကားမ်ားေနၾကပါသည္။
 ညေန(၄း၀၀)နာရီခန္႔တြင္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ဘက္သုိ႔ ထြက္သြားရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီး 
ေရွ႕ေျပးအဖြဲ႕ တခ်ိဳ႕ထြက္ သြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုအဖြဲ႕မ်ားထြက္သြားၿပီး 
မိနစ္အနည္းငယ္ခန္႔ အၾကာတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲသံ ၾကားလိုက္ရ သည္။ ထိုေပါက္ကြဲသံ 
ၾကားရျပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ရြာအတြင္း ေနရာတကာ ေတြ႔သမွ်လူ၊ 
တိရိစာၦန္ႏွင့္ လူေနအိမ္မက်န္ အဆက္မျပတ္ ပရမ္းပတာ လက္နက္ႀကီး/ငယ္ျဖင့္ 
ပစ္ခတ္ၾကေတာ့သည္။
 လက္နက္ႀကီး/ငယ္ ေပါက္ကြဲသံမ်ား ၊ ေျပးလႊားေအာ္ဟစ္သံမ်ား ၊ ငိုေၾကြးသံမ်ားျဖင့္ 
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ကမၻာပ်က္သကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိအေနျဖင့္လည္း အနီးဆံုး ပုန္းကြယ္ႏုိုင္ေသာေနရာတြင္  
အကာအကြယ္ယူ  ပုန္းခိုေနရပါသည္။ ေနာက္မွသိလိုက္ရသည္မွာ ထိုပစ္ခတ္မႈသည္ 
ရန္သူတပ္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ တိုက္ခိုက္ၾကသည့္ တိုက္ပြဲ မဟုုတ္ စစ္ေၾကာင္းရွိစစ္သားမ်ားႏွင့္ 
ဗ်ဴဟာကုန္းရွိစစ္သားမ်ား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္ၾကသည့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ ေၾကာင္း 
သိခဲ့ရသည္။ 
 ဗ်ဴဟာကုန္းမွ ပစ္လိုက္သည့္ လက္နက္ႀကီးမ်ားသည္ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား/ သူ မ်ားနွင့္ ေက်ာင္းႀကိဳမိဘမ်ား ရွိေနရာတြင္ က်ေရာက္ကာ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားစြာ ရွိခဲ့ၿပီး ယခု ဖားကန္႔ ျပည္သူေဆးရံုးႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနား ျပည္သူ႔ေဆးရံုတြင္ 
ေဆးကုသမႈမ်ား ခံယူလွ်က္ရွိ ေနၾကပါသည္။
 ထိုကဲ့သို႕ တပ္မေတာ္သားမ်ား စစ္ေၾကာင္းထြက္လာခ်ိန္တြင္ မ- ဂ်ာဆိုင္းအိန္ႏွင့္ 
သူငယ္ခ်င္းမ်ား ဆရာမ- ေဒၚနန္ဆန္ ( အ.မ.က - မူၾကိဳ ) တို႕သည္ ေက်ာင္းမွအျပန္ ျဖစ္သည္။

၁။ မ ဆိုင္းမိုင္ (ဘ ) ဦး ဂမ္လိႈင္
၂။  မ ရြယ္ႏူး (ဘ) ဦး နခန္းေဘာက္
၃။  မ ဂ်ာေဘာက္လု (ဘ) ဦး လဂန္ေဇာ္ေလာဒ့္
၄။ မ ဂ်ာမြန္းမိုင္ (ဘ) ဦး လဂန္ ေဇာ္ေလာဒ့္
၅။  ဆရာမ-ေဒၚနန္ဆန္

  တို႕သည္စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေတြ႔ေတြ႔ခ်င္း ၊ ဗံုးကြဲသံ ၊ ေသနတ္ပစ္သံမ်ားေၾကာင့္ 
ေၾကာက္လန္႔တၾကား ျပာယာခတ္ကာ ညာဘက္လမ္းေဘး လူေနအိမ္၏ အေနာက္ဘက္ 
မိုးကာျဖင့္ ကာရံထားေသာ မီးဖိုေခ်ာင္ အေဟာင္းတြင္ ပုန္းကြယ္လွ်က္ရွိေနသည္။ 
ထိုပုန္းကြယ္ေနေသာ ေနရာသို႕ တပ္မေတာ္သား တစ္ဦးမွ  "ေတာက္ ေခါက္" ဆဲဆိုေအာ္ဟစ္ျပီး 
ေသနတ္ျဖင့္ ခ်ိန္ရြယ္ကာ "ထြက္ခဲ့' ဟု ေအာ္ေျပာေသာေၾကာင့္ မ-ဂ်ာဆိုင္းအိန္နွင့္ 
သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ဆရာမတုိ႔သည္ ပုန္းကြယ္လွ်က္ရွိေသာေနရာမွ ထြက္လာေသာအခါ 
ေက်ာင္းအျပန္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ေက်ာင္းစိမ္း / ျဖဴ ဝတ္ထားသည္ကို ေတြ႔လွ်က္ႏွင့္ ေသနတ္ျဖင့္ 
ခ်ိန္ရြယ္ကာပစ္လိုက္သည္။

 ထိုပစ္လိုက္ေသာ က်ည္ဆံသည္ မ-ဂ်ာဆိုင္းအိန္ ၏ တင္ပါးတြင္ထိသြား
သည္ကိုသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ဆရာမ တုိ႔ ေတြ႔လိုက္ရသည္။ ေသနတ္ဒဏ္ရာျဖင့္ 
ေပ်ာ့ေခြေနေသာ မ- ဂ်ာဆိုင္းအိန္အား ၄င္းၿခံဝင္းတြင္ ပုန္းခိုေနေသာ ေယာက်္ားႏွစ္ဦးကို 
အတင္းအဓၶမၿခိမ္းေျခာက္ေခၚယူ ထမ္းခိုင္းကာ ဆရာမႏွင့္သူမ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္တကြ 
စစ္ေၾကာင္းမွဴး ဦးေဇာ္မင္းသန္႕ရွိရာသို႔ ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း ဆရာမ-ေဒၚနန္ဆန္၏ 
ေျပာျပခ်က္အရ သိရွိခဲ့ရပါ သည္။ ထုိသို႕ အခင္းျဖစ္စဥ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မိသားစုသည္ 
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ကၽြန္ေတာ္တိုု႔အိမ္တြင္း ပုန္းခိုလွ်က္ရွိသည္။ မိမိအိမ္တြင္း မိမိပုန္းခိုေနၾကေသာ ျပည္သူမ်ားကို 
ျမန္မာတပ္မေတာ္သားမ်ားမွ  "အားလံုးထြက္ခဲ့ၾက" ဟုေအာ္ဟစ္ေျပာကာ မိန္းမ ႏွင့္ကေလးမ်ားကို 
တစ္စု၊ ေယာက်္ားမ်ားကိုတစ္စု စုထားသည္။  ေယာက်္ားအုပ္စုထဲ တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားထဲမွ 
တစ္္ဦးက "ဦး ဘရန္ေရွာင္" ဆိုတာဘယ္သူလဲဟု ကၽြန္ေတာ့္အား ေခၚထုတ္သြားသည္။ 
က်န္ေနေသာသူမ်ား အား "ဘာမွမဟုတ္ဘူး" မစိုးရိမ္နဲ႔ဟုေျပာကာ စစ္ေၾကာင္းမွဴးႏွင့္ 
ကၽြန္ေတာ့္သမီးရွိရာသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။

 ထိုေနရာသို႕ ေရာက္ေသာအခါ တင္ပါးတြင္ ေသနတ္ဒဏ္ရာျဖင့္ ၿငီးတြားေနေသာ သမီးကို 
ဆရာမ ေဒၚနန္ဆန္ မွျပဳစုေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဆရာမ ေဒၚ နန္ဆန္က ကၽြန္ေတာ့္ကို 
ေတြ႕ေသာအခါ ကခ်င္လို "သူတို႕ေဆးထိုးထားေပးတယ္၊ ေဆးလည္းထည့္ထားေပးတယ္" 
ဟုေျပာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ စစ္ေၾကာင္းမွဴး အား ကၽြန္ေတာ္သမီး၏ ဒဏ္ရာကို ေဆးရံုတြင္ 
အျမန္ဆံုးကုသေပးမည္ဟု ခြင့္ပန္ေသာ္   "အခုမရဘူး စစ္ေၾကာင္း ထြက္သြားမွ ေဆးရံုသြားလုိက္" 
ဟု ကၽြန္ေတာ့္အားေျပာပါသည္။

 ေသနတ္ဒဏ္ရာရရွိျပီး (၃) နာရီခန္႕အၾကာမွ ဖားကန္႔ျပည္သူ႔ေဆးရံုသို႔ သြားရသည္။ 
ေဆးရံုေရာက္ေသာ အခါ ဖားကန္႔ေဆးရံု၊ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ ေဒါက္တာေက်ာ္ထြန္းဦးႏွင့္ 
သူနာျပဳဆရာမမ်ား ေသြးသြင္းၿပီး ခြဲစိတ္ကုသေန ေသာ္လည္း ေသြးဖိအား လံုးဝက်ဆင္းသြားၿပီး 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသက္မကယ္ ႏိုင္ဘဲည (၉း၀၀)နာရီခန္႔တြင္ ကြယ္လြန္သြားပါသည္။ 
ဆရာဝန္ကကၽြန္ေတာ္အား" ဗိုက္ထဲမွာ က်ည္ဆံ အကုန္ေမႊလိုက္တယ္ေကာ ၊ အူသိမ္ (၃) 
ေနရာမွာ ထိသြားတယ္ ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားေပမယ့္ မရေတာ့ဘူး၊ စိတ္မေကာင္းပါဘူး" 
ဟုေျပာပါသည္။

 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မိသားစုအေနႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ အျပစ္မဲ့ေသာ ေက်ာင္းသူသမီးငယ္ကို 
ခ်ိန္ရြယ္ပစ္ခတ္ခဲ့သလို ေနာက္ေနာင္ မည္သည့္ ျပည္သူလူထုကိုမွ် ဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္ေသာ 
လုပ္ရပ္မ်ိဳးမလုပ္ၾကရန္ တင္ျပလိုပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ေက်ာင္းသူ /သား မ်ားႏွင့္ ျပည္သူကို 
ပစ္သည့္ တပ္မေတာ္မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူကို ကာကြယ္သည့္ တပ္မေတာ္သာျဖစ္ေစလိုၿပီး 
မတည္ၿငိမ္ေသာေဒသမ်ားတြင္ ယခုကဲ့သို႔ တရားဥပေဒမဲ့ ျပဳလုပ္မႈမ်ားကိုလည္း လံုးဝ 
မရွိေစလိုေတာ့ပါ။

 သို႕ျဖစ္၍ ကၽြန္ေတာ္၏သမီး မ-ဂ်ာဆိုင္းအိန္ အားအေၾကာင္းမဲ့ 
ေသနတ္ျဖင့္ပစ္သတ္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ သားကိုလည္း စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ 
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အေရးယူေပးႏိုင္ပါရန္ ယံုၾကည္အားကိုးစြာျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။ 

     တင္ျပသူ- 

( ဦး ဘရန္ေရွာင္ )
 ၁/ မကန (ႏိုင္) ၀၈၆၀၅၂
ေမွာ္ဝွမ္းရပ္ကြက္ ၊ အုပ္စု (၁) ဆြတ္ငိုင္ယန္။
ဖားကန္႔ၿမိဳ႕။

(၁) ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး ၊ ေနျပည္ေတာ္။
(၂) ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ၊ ေနျပည္ေတာ္။
(၃) ဥကၠဌ ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရံုး ၊ ေနျပည္ေတာ္။
(၄) ဥကၠဌ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ရံုး ၊ ေနျပည္ေတာ္။
(၅) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။
(၆) လက္ခံ။

ပူးတြဲပါ -
 ( ၁) မ ဂ်ာဆိုင္းအိန္ ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား
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ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ (Legal Aid Network)

ေဆာင္ပုဒ ္- ဥပေဒပညာျဖင့္ လူ႔ေလာက၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ 
ဖြြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ပံ့ပိုးအံ့။

တည္ေနရာ - မိုင္ဂ်ာယန္ၿမိဳ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။

အဖြဲ႕အစည္း၏ ရပ္တည္မႈ - ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္သည္ လြတ္လပ္ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း သို႕မဟုတ္ အာဏာပိုင္၏ 
လက္ေအာက္တြင္မွ် မရွိ။ 

ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္း

- သတ္မွတ္ထားေသာ မႈခင္းမ်ားတြင္ တရားရံုး၌ လိုက္ပါျပီး ခုခံကာကြယ္ေပးျခင္း။

- ဥပေဒေရးရာ၊ တရားစီရင္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

- ဥပေဒ၊ တရားစီရင္ေရး၊ တရားမွ်တေသာ စစ္ေဆးစီရင္မႈ မ်ားေပၚေပါက္ေရး တို႕အတြက္ 

သင္တန္းမ်ား ပို႕ခ်ျခင္း။

- တရားသူၾကီးမ်ား၊ တရားရံုး၀န္ထမ္းမ်ား၊ အစိုးရ အမႈလိုက္ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ရဲမ်ား၊ 

ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားကို ဖိတ္ၾကား၍ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း။

- ပညာေပး စာေစာင္စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေ၀ျခင္း။

- ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကို ေတာင္းခံျခင္း။ 

- လူထုဆႏၵထုတ္ေဖၚမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။

- နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ရယူျခင္း။

LAN Board of Directors
David Fisher, Prof. of International Law, Faculty of Law, Stockholm University, Swe-
den.
Mrs. Pippa Curwen, Women Rights activist from Burma Relief Centre, Chiangmai, 
Thailand. 
Guy Horton, Researcher, SOAS, University of London, The UK.
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U Nwe Aung, former assistant lecturer, Rangoon Arts and Science University and 
democracy activist, currently in Germany.

Legal Aid Network  ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

၁။ အမႈတစ္ခုခ်င္းစီကို လိုက္ပါေဆာက္ရြက္မႈ မလုပ္ေပး။ အမႈမွာ ကြဲျပားသြားတာရိွတယ္။   

ဥပမာ  အာဏာပိုင္ စစ္အစုိးရက ျပည္သူလူထုက ဖိႏွိပ္တာမ်ိဳး စသည့္ အမႈမ်ိဳးကို လိုက္ေပး။ 

သာဓကအားျဖင့္ - ေဒၚေဘာက္ဂ်ာအမႈ 

၂။ ဂ်ာဆိုင္းအိန္ အမႈ ကို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္သည့္ ေဒၚရြက္ႏုေအာင္ကို  ဥပေဒအၾကံေပး။

၃။ Unity Case ကို ျပန္လိုက္ေပး။

၄။ Kawng Hka Case ကို လိုက္ေပး။

၅။ Training ေပး။ 

၆။ Peace Analysis Article (Peace Process) Article 18 ထိထုတ္ျပီး

၇။ Land Issue (KNU’s Land Policy) မွာ ဆရာေအာင္ထူးကို Legal 

အၾကံဥာဏ္ေတာင္းခဲ့တယ္။  Original Policy 

မွာ (၁၀)ခ်ကရိွခဲ့။ သို႔ေသာ္ အခု အၾကံေပးလိုက္ေတာ့(၉)ခ်က္ပဲျဖစ္သြား။

၈။ Legal System တစ္ခုလံုးေျပာင္းသြားေအာင္ FLA ကို တည္ေထာင္ရျခင္းျဖစ္တယ္။
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ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအရံုး ထိုင္းႏိုင္ငံ (KWAT)

ေနာက္ခံသမိုင္း
 ကခ်င္ျပည္နယအ္တြင္း ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန၊ စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္ 
လူမႈေရးအေျခအေန မ်ား ပိုမိုဆိုးရြားလာျခင္းေၾကာင့္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား အဓိကအားျဖင့္ လူငယ္ 
အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ မိမိတို႕ ေနရပ္ကိုစြန္႕ခြာကာ အျခားေသာ ႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပားသို႕ 
ထြက္ခြာသြားၾကပါသည္။

 ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္လည္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ 
ေရာက္ရွိလာသူမ်ား တိုးမ်ားလာပါသည္။ ထိုသို႕မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် 
ကခ်င္လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္လည္း ျပႆမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာပါသည္။ ထိုအထဲမွ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္လည္း မိမိတို႕ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ျပႆနာ ကိစၥရပ္မ်ားေျဖရွင္း
ရန္လိုအပ္ခ်က္အရ ၁၉၉၉ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး အစည္းအရံုး 
ထိုင္းႏိုင္ငံ(KWAT) ကိုစတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ 

 ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုးထိုင္ႏိုင္ငံ (KWAT)သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 
အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္း ၁၃ဖြဲ႕ ပူးေပါင္းကာ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ Women’s League of Bur-
ma ကုိစတင္တည္ေထာင္ ရာတြင္ စတင္ တည္ေထာင္သူအေနျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕အျပင္ 
KWAT သည္ မိမိတို႕လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ
်က္အလက္မ်ားေကာက္ခံမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ျပီး ထိုသို႕လုပ္ေဆာင္ေနေသာ Network for Human 
Rights Documentation Burma (ND-Burma)ႏွင့္ လည္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ 

ရည္မွန္းခ်က္
 ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုယ္စား အက်ိဳးအျမတ္မယူပဲလုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ 
KWAT အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ 
ခြဲျခားဖိႏွိပ္ေနမႈမ်ား ပေပ်ာက္ရန္၊  အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေဒသအလိုက္မွစတင္ကာ ႏိုင္ငံအဆင့္၊ 
ႏိုင္ငံတစ္ကာအဆင့္တို႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းတြင္ ပါဝင္လာေစရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကေလးငယ္မ်ား၏ အနာဂါတ္ 
အလားအလာရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္။
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ခံယူခ်က္
 ကခ်င္လူအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ 
ဘဝတိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အရည္အခ်င္းမ်ားျမင့္တင္ေပးရန္။

ရည္မွန္းခ်က္ဗ်ဴဟာမ်ား
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ကေလးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ က်ားမတန္းတူမႈမ်ား 
ရွိလာေအာင္ ျမွင့္တင္ေပးရန္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ 
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ား ရွိလာေအာင္ ျမွင့္တင္ေပးရန္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းေပါင္းစံုႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ေနမႈမ်ားအပါဝင္  လူကုန္ကူးမႈမ်ား 
ပေပ်ာက္ေစရန္။

က်န္းမာေရးအသိပညာႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ 
ပတ္၀န္းက်င္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ကို သိရွိလာေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။

လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား

၁။ အရည္အခ်င္းျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
    ၁.၁။  ကာလတိုသင္တန္းမ်ားေပးျခင္း
 - အမ်ိဳးသမီး အရည္အေသြးျမင့္တင္ေရး သင္တန္း
 - ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးရွိရမည့္ အရည္အခ်င္း
 - က်ား၊မ ခြဲျခားမႈမ်ားအေၾကာင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း
     ၁.၂။ ကာလရွည္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း
     ၁.၃။ ဝန္ထမ္း အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ား

၂။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
 - လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ခံျခင္း
 - လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ခံမႈပံုစံ သင္တန္းေပးျခင္း
 - ရရွိလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ သိမ္းဆည္းျခင္း
 - စာအုပ္ထုတ္ေဝျခင္း
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၃။ လူကုန္ကူးမႈ ပေပ်ာက္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
 - အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကူညီေပးျခင္း
 - လူကုန္ကူးခံရမႈမွလြတ္ေျမာက္ လာေသာသူမ်ားအား ေခတၱေနထိုင္ရန္ လံုျခံဳစိတ္    
             ခ်ရေသာ အိမ္ယာ
 - အမ်ိဳးသမီး စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေပးမႈမ်ား

၄။ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
 - ေဆးခန္း
 - က်န္းမာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ခံျခင္း၊ ပညာေပးျခင္း
 - သားဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း
 - နယ္ေျမေဒသသို႕ လွည့္လည္၍ ေဆးကုသေပးမႈမ်ား

၅။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား
 - အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
 - လစဥ္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
 - ႏိုင္ငံေရး အသိပညာေပး သင္တန္းမ်ား (ဒီမိုကေရစီ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ 
   ျပည္ေထာင္စု)
 - လူ႕အခြင့္အေရး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား
 - ပညာေပးမႈတြင္ အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ

၆။ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ဝင္ေငြရွာျခင္း လုပ္ငန္း

၈။ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအရံုး ထုိင္းႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း 
ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ား အား ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ကာတြင္ သိရွိေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ထိုသို႕ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
လည္းပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိပါသည္။  
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ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္
မိုင္ဂ်ာယန္ျမိဳ ့၊ ကခ်င္ျပည္နယ္
Legal Aid Network (LAN)   
Website: legalaidnetwork.org 
E.mail:legalaidnetwork@gmail.com   

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအရံုး (ထိုင္းနိုင္ငံ)
Kachin Women's Association in Thailand 

(KWAT)
Website: www.kachinwomen.com
E.mail: kwat.secretariat@gmail.com

ဆက္သြယ္ရန္။ 




