
၁။ ပဓာန အကျ းချ ပ်။ ။ 

၁။ လက် ိအစရီငခ်စံာမ (၂၀၁၈) စကတ်ငဘ်ာလတငွ ် မစ် ငမ် လအ့ခငွ့အ်ေရးေကာငစ်သီိ ့ တငြ်ပခဲ ့

ေသာ အစရီငခ်စံာေနာကပိ်ငး်၊ ြမနမ်ာ ငိင်၌ံ ဆက်လကြ်ဖစပ်ွားလျက် ိေသာ ပဋပိက င့ပ်တ်သကသ်ည် ့

ကျ းလနွမ်များ င် ့ တြခား လအ့ခငွ့အ်ေရး ချိ းေဖာက်မများ င့ ် အလွသဲးံစားမများက ိ မွမ်းမံေဖာ်ြပ 

လကိသ်ည။် ဤအစရီငခ်စံာက ြမနမ်ာ ငိင်ံ ိ ရခငိ၊် ချငး်၊ ကချင၊် မး် င့ ် ကရငြ်ပညန်ယ် ိ တငိး်ရငး်သား 

လနညး်စများ၏ အေြခအေနအေပ  အာ ံစကိထ်ားသည။် အထးသြဖင့၊် အစရီငခ်စံာက ိဟငဂ်ျာများ၊ 

ရကိ င့တ်ပ်ေတာ် င့ ် တပ်မေတာ် ကား ိ လက်နက်ကငိတ်ကိပ်ွဲ င့ ် ြမနမ်ာ ငိင် ံ ေြမာကပိ်ငး် ိ အေြခအေနတိ ့ 

အေပ  အာ ံစကိသ်ည။် တပ်မေတာ်ေခ  ြမနမ်ာစ့စတ်ပ်က အဓိကအားြဖင့ ်ကျ းလနွခ်ဲေ့သာ င့ ်တငိး်ရငး်သား 

လက်နက်ကငိ ် အဖဲွအစည်းများကလညး် ကျ းလနွခ်ဲေ့သာ၊ အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ လအ့ခငွ့အ်ေရး ဥပေဒ 

လက်ေအာက် ိ ချိ းေဖာကမ်များ၊ အလွသဲးံစားမများ င့ ်အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာလသားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ 

ဥပေဒ ချိ းေဖာကမ်များက ိ အစရီငခ်စံာတွင ် မတတ်မး်တငထ်ားသည။်  ကရငြ်ပညန်ယ် ိ ကရငလ်မျိ း င့ ်

မ်းြပည်နယေ်ြမာကပိ်ငး် ိ ကးိကန ့က်ယိပိ်ငအ်ပ်ချ ပ်ခငွ့ရ်ေဒသတိ၏့ အေြခအေနအေပ  ြခံ ငသံးံသပ်ချက ်

အတကိလိညး် အစရီငခ်စံာတငွ ်ေဖာ်ြပထားသည။်   

ိဟငဂ်ျာတိ၏့ အေြခအေန 

၂။ ိဟငဂ်ျာတိ၏့ အေြခအေနအေပ  မစ် ငက် ဆကလ်က၍် အထးစးိရိမ်လျက် ိသည်။ 

ယခငအ်စရီငခ်စံာတငွ ် ေဖာ်ြပခဲေ့သာ၊ (၂၀၁၇) ဩဂတလ် (၂၅)ရကတ်ငွ ် ရဲကငး်စခနး်များ င့ ်

တပ်ရငး်ဌာနချ ပ်တိ ့ အတကိခ်ကိခ်ရံ ပီးေနာက်ပိငး်၊ ဆင် ခဲဲေ့သာ တပ်မေတာ် “ ငး်လငး်စစဆ်ငေ်ရးများ”၏ 

ဆးိရွားမ င့ ်အဆင့တ်နး်တ ိသည့ ်ချိ းေဖာကမ်များက ိယခ စတ်ငွ ်မစ် ငက် မတတ်မး်တငခ်ဲြ့ခငး် မ ိခဲပ့ါ။ 

သိေ့သာ်လညး်၊ ၎ငး်တိက့ ိ ဆငး်ရဲဒကြပငး်ထနစ်ွာ ခစံားရေစခဲေ့သာ လပ်ချကမ်ျားြဖစသ်ည့၊် ၎ငး်တိ၏့ 

သငွြ်ပငလ်ကဏာက ိ ေဖျာကဖ်ျကရ်န၊် ၎ငး်တိက့ ိ ြမနမ်ာ ငိင်မံ ဖယထ်တရ်န ် ရညရွ်ယေ်သာ အစးိရ၏ 

တကိခ်ကိမ်များက ိ ိဟငဂ်ျာတိမ့ာ ဆကလ်က၍် ပစမ်တခ်ေံနရေ ကာငး် မစ် ငက် အတညြ်ပ ငိပ်ါသည။် 

ထိအ့ြပင၊် (၂၀၁၈) အစရီငခ်စံာတငွ ် မစ် ငက် မတတ်မ်းတငခ်ဲေ့သာ၊ တပ်မေတာ် င့ ် တြခားအစးိရ 

အရာ ိများက ကျ းလနွခ်ဲသ့ည့ ် လသတမ်များ၊ မဒမိး်မ င့ ် အပ်စဖဲွ မဒမိး်ကျင့မ်၊ ပ်ိစကမ်၊ အငအ်ားသးံ၍ 

ဖယ် ားမ င့ ်တြခားဆးိရွားေသာ လအ့ခငွ့အ်ေရး ချိ းေဖာက်မများ ြဖစေ်ပ ေစသည့ ်အေ ကာငး်ရငး်အများစ 

သည ်ဆကလ်က ်တည် မဲေနဆြဲဖစသ်ည။် ယငး်အေပ မတည၍်၊ ရခငိြ်ပညန်ယ် ိ ိဟငဂ်ျာတိ၏့ အေြခအေန 

သည ် ယမန် စ် င့ ် ငိး်လ င၊် အများအားြဖင့ ် ေြပာငး်လမဲမ ိပါဟ ေကာကခ်ျကခ်ျလကိပ်ါသည။် အစးိရက 

ိဟငဂ်ျာတိအ့ေပ  ဖိ ပ်ိညငး်ပမ်းမက ိပံ့ပိးေသာ ဥပေဒများ၊ မဝါဒများ င့ ်အေလအ့ကျင့မ်ျားက ိဆကလ်က ်

ထနိး်သမိး်ထားသည။် ေနာကထ်ပ်တစ် စက်နဆ်းံခဲ့ ပီး  ိဟငဂ်ျာတိ၏့ ဆးိရွားေသာ လေနမအေြခအေန 

တးိတကမ်မ ိြခငး်၊ ၎ငး်တိအ့ေပ  ကျ းလနွခ်ဲေ့သာ ြပစမ်များအတကွ ် တာဝနခ်မံ အလားအလာမ ိြခငး်၊ 



သိမ့ဟတ ်ြမနမ်ာ ငိင်သံားများြဖစေ် ကာငး် ဥပေဒအရ အသအိမတြ်ပ မမ ိြခငး် စသည်တိ ့ ေ ကာင်၎့ငး်တိ၏့ 

အခက်အခဒဲကသည ်ပိမဆိးိရွားလာသညဟ် ဆရိမည်။   

၃။ (၁၉၈၂) ြမနမ်ာ ငိင်သံားဥပေဒအပါအဝင၊် ခွြဲခားဆကဆ်မံ ိေသာ ဥပေဒများက ိ ြပ ြပငေ်ြပာငး်လ ဲ

ြခငး်ြဖင့၊် ိဟငဂ်ျာတိအ့ေပ  ဖဲွစည်းပံအရ ခွြဲခားမများက ိ ေြဖ ငး်ရာတငွ ် ြမနမ်ာ ငိင် ံ အစးိရဘကက် 

တးိတကမ် မ ိခဲပ့ါ။ ငိင်သံား စစိစခ်ရံမည့သ်၏ သကေ်သခကံတြ်ပား (NVC ကတ)် ရယရမည်ဟ ချမတ် ပီး၊  

ိဟငဂ်ျာတိက့ ိ ၎ငး်ကတအ်ား အတငး်အကျပ် ယခငိး်ေသာ အစးိရမဝါဒများက ပိမြိပငး်ထနလ်ာခဲသ့ည်။ 

NVC ကတမ်ျားက ိဟငဂ်ျာတိ၏့ မဲေပးခငွ့် င့ ်တြခားအခငွ့အ်လမး်များက ိကငး်မဲ့ေစခဲသ့ည။် ြမနမ်ာ ငိင်ံ ိ 

တြခားအပ်စများ င့ ် မတေသာ "သစမိး်များ" ဟ၍လညး် ကတ်ပိင် ငမ်ျားက အခွြဲခားခခံဲရ့သည။် NVC 

ကတ်များအား ဖိ ပ်ိညငး်ပမး်ရန ် နညး်ကရိိယာတစမ်ျိ းအြဖစ ် အသးံြပ ခဲေ့သာ ထကိဲသ့ိ ့ သမငိး်ေ ကာငး် 

ေ ကာင့၊် ိဟငဂ်ျာတိက့ ၎ငး်ကတမ်ျားက ိ မယံ ကညက်ာ၊ မသကာစရာေကာငး်သည့ ် ကတ်ဟ ဆကလ်က ်

သေဘာရ ကသည။်  

၄။ ရခငိြ်ပညန်ယတ်ငွ ် ဆကလ်က ် ကျန် ိေနေသာ ိဟငဂ်ျာ (၆) သနိး်ေကျာ်၏ ဘဝဘကေ်ပါငး်စကံ ိ

ထခိကိေ်သာ လတွလ်ပ်စွာ သာွးလာခငွ့ ်ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျားက ိ ိဟငဂ်ျာတိအ့ေပ  ခွြဲခားဆကဆ်ံ ပီး စတိထ်င ်

သလ ိ သေဘာြဖင့ ် ချမတထ်ားေ ကာငး် မစ် ငက်ေတွ ိခဲသ့ည။် ၎ငး်ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျားက မိမိကယိမ်ိမ ိ

ေထာကပံ့် ငိေ်စရန၊် ပညာေရးသငယ် ငိရ်န၊် ေဆးဘကဆ်ငိရ်ာ အေထာကအ်က ရ ငိရ်န၊် သိမ့ဟတ ်

ဘာသာေရးဝတြ်ပ ရန် င့ ် လစေဝးရန ် အပါအဝင၊် အေြခခ ံ စးီပွားေရး၊ လမေရး င့ ် ယာ ေကျးမဆငိရ်ာ 

လပ်ပိငခ်ငွ့မ်ျားက ိထခိကိေ်စသည။်  

၅။ ိဟငဂ်◌ျ◌ာတိ ့ ြပနလ်ာရန ် လြံခံ ၍ အလားအလာေကာငး်ေသာ အမိ်ေြခများ င့ ် ေြမယာများ 

မ ိေသာေ ကာင့ ် ၎ငး်တိ၏့ အေြခအေနက ဆက၍် ပိမဆိးိရွားေနသည်။ ိဟငဂ်ျာရွာများက ိ

ေြမထးိစကမ်ျားြဖင့ ် ေြမည၊ိ ဖျကဆ်းီေနဆ ဲ ြဖစေ် ကာငး် မစ် ငက်ေတွ ိခဲသ့ည်။ (၂၀၁၇) ဩဂတလ် မ 

(၂၀၁၉) ဧ ပီလ ကားတငွ၊် ခန ့မ်နး်ေြခအားြဖင့၊် အေဆာကအ်အေံပါငး် ေလးေသာငး်ေြခာကရ်ာ (၄၀,၆၀၀) 

အဖျကဆ်းီခခံဲရ့ ပီး၊ အေြခချေနထငိရ်ာ ေနရာေပါငး် (၂၀၀) ေကျာ ်ရွာလးံက တ ်ြပာကျခဲသ့ည။် ၎ငး်တိအ့စား၊ 

ထကွေ်ြပးသာွးသတိက့ စကိပ်ျိ း၊ ေနထငိခ်ဲေ့သာ ေြမေနရာေပ တငွ ် အေဆာက်အအအံသစမ်ျားက ိ

တညေ်ဆာကလ်ျက် ိသည်။ ၎ငး်တိက့ ိ အဓမေခ းတပ်ဆွရဲာေရာကေ်သာ အေြခအေနများြဖင့၊် 

ိဟငဂ်ျာများက ိ ထအိမိ်ေြခစမီံကနိး်များတငွ ် ဝိေရာဓိသဖွယ ် အတငး်အကျပ်အလပ်လပ်ခငိး်ေ ကာငး် 

မစ် ငက်ေတွ ိခဲသ့ည်။  

၆။ ဤကဲသ့ိ ့ မခံ ငိေ်လာကေ်အာင ် ြပငး်ထနေ်သာ ေနာကခ်အံေြခအေနအြပင၊် ိဟငဂ်ျာတိ ့ 

ငထ်တခ်ခံဲရ့ေသာ ရခငိြ်ပညန်ယေ်ြမာက်ပိငး်ေဒသများ၌ ြဖစပ်ွားေနေသာ ရကိ င့တ်ပ်ေတာ် င့ ်

တပ်မေတာ်တိ၏့ တကိပ်ွဲများေ ကာင့ ် လြံခံ မမ ိြခငး်က ပိမတိးိပွားေနသည်။ ထသိိ ့ ပဋပိက 



ြပငး်ထနေ်နြခငး်က ယခလက် ိတငွ ် ိဟငဂ်ျာတိ ့ လြံခံ စွာ၊ ဂဏသ်ကိာ ိစွာ င့ ် ြပနလ်ာေရး 

လးံဝမြဖစ် ငိသ်ည့ ်အေြခအေနသိ ့ ေရာက်ေစသည့ ်အပိေဆာငး် အချကတ်စခ်ျကြ်ဖစပ်ါသည။်  

၇။ မစ် ငက် ၎ငး်၏ ယမန် စက် အစရီငခ်စံာတငွ ် မတတ်မ်းတငခ်ဲေ့သာ အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ 

ဥပေဒလကေ်အာက် ိ ဆးိရွားေသာ ရာဇဝတမ်များ၊ အထးသြဖင့ ် (၂၀၁၆) င့ ် (၂၀၁၇) 

" ငး်လငး်စစဆ်ငေ်ရးများ" ကားတွင ် ကျ းလနွခ်ဲေ့သာ ြပစမ်များအတွက၊် တာဝနခ်မံမာ နစန်ာခစံားခဲရ့သ 

များအတွက ် မေရရာ၊ မေသချာေသးပါ။ ြမနမ်ာ ငိင် ံ အစးိရက တာဝန် ိသများက ိ လအိပ်ေသာ 

အစအီမံများြဖင့ ်ထေိရာကစ်ာွ စစံမ်းစစေ်ဆး ပီး  တရားစွဆဲြိခငး် မ ိေသးပါ။  

၈။ ဤအချကမ်ျား၏ စစေပါငး် အကျိ းထေိရာကမ်အေပ မတည၍်၊ အစးိရ၏ လပ်ရပ်များသည ်

ရခငိြ်ပညန်ယတ်ငွ ်ကျန် ိေနေသာ ိဟငဂ်ျာများအား ဆကလ်က၍် စနစတ်ကျ င့ ်ပျံပျံ ံ ့ ံ ့ တကိခ်ကိြ်ခငး်၏ 

တစစ်တိတ်စပိ်ငး် ြဖစေ် ကာငး်၊ မစ် ငက် ယတိ ိေသာ စခံျိနအ်ရ ေကာကခ်ျကခ်ျလကိသ်ည။် လသားမျိ း ယွ ်

အေပ  ကျ းလနွသ်ည့ ် ရာဇဝတမ်များြဖစသ်ည့ ် လမဆနလ်ပ်ရပ်များ င့ ် ဖိ ပ်ိညငး်ပမ်းမ (ပါစကီျ း ငး်) 

စသည်တိ ့ အရာေရာကသ်ည့ ်ြပစမ်များြဖစသ်ည။်  

၉။ ထိ ့ြပင၊် ိဟငဂ်ျာတိ၏့ ငိင်သံားအဆင့အ်တနး် င့ ်တငိး်ရငး်သား အေခ အေဝ တိက့ ိဆကလ်က်၍ 

ညငး်ဆေိနြခငး်၊ ၎ငး်တိအ့ား ဆးိဆးိရွားရွား ေနထငိမ် အေြခအေနများက ိခခံငိး်ြခငး်၊ ိဟငဂ်ျာလမျိ းများက ိ

နမိ့်ကျေသာ လကေ်အာကခ်အံြဖစ ်အသအိမတြ်ပ ေသာ ဥပေဒများက ိြပငဆ်ငမ် ပျကက်ကွြ်ခငး်၊ ိဟငဂ်ျာ 

တိက့ ိ ပစမ်တထ်ားေသာ အမနး်စကားများ ဆက်လကေ်ပ ေပါကေ်နြခငး်၊ လနွခ်ဲသ့ည့ ် တစ် ကမိ်က 

ဂျန် ဆိကိေ်ခ  မျိ းြဖ တြ်ခငး်ြပစမ်က ိ ကျ းလနွခ်ဲြ့ခငး်၊ (၂၀၁၆) င့ ် (၂၀၁၇) " ငး်လငး်စစဆ်ငေ်ရးများ" င့ ်

ပတသ်က်သည့ ်တာဝနခ်မံက ိလျစလ်ျ ထားြခငး်တိ ့ အပါအဝင၊် ိဟငဂ်ျာတိအ့ေပ  ရနလ်ေိသာ အစးိရ၏ 

မဝါဒများအား ထည့သ်ငွး်စ းစားကာ၊ မစ် ငက် ယတိ ိေသာ စခံျိနအ်ရ ေအာကပ်ါအတငိး် ေကာကခ်ျကခ်ျ 

လကိသ်ည။် မိမိတိ၏့ လနွခ်ဲေ့သာ အစရီငစ်ာတငွ ်ေဖာ်ြပထားေသာ အစးိရ၏ "ဂျန် ဆိကိ ်အ ကအံစည"်က ိ

ခန ့မ်နး် ငိေ်စသည့ ်အေထာကအ်ထားက ပိမခိငိမ်ာလာသည။် ဂျန် ဆိကိလ်ပ်ရပ်များ ြဖစေ်ပ ရန၊် သိမ့ဟတ ်

ထပ်မြံဖစေ်ပ ရန ် စးိရိမရ်ေသာ ြဖစ် ငိေ်ချ ိသည်။ ြမနမ်ာ ငိင်ကံ ၎ငး်၏တာဝနြ်ဖစေ်သာ ဂျန် ဆိကိက် ိ

တားဆးီေရး၊ ဂျန် ဆိကိက် ိစစံမ်းစစေ်ဆးေရး င့ ်ဂျန် ဆိကိက် ိြပစမ်အြဖစ ်သတမ်တရ်န် င့ ်အြပစေ်ပးရန ်

ထေိရာကေ်သာ ဥပေဒြပ ေရးတိက့ ိပျကက်ကွေ်နသည။် ဤကဲသ့ိ ့ ေနာကခ်အံေြခအေနေ ကာင့၊် လဦးေရ (၁) 

သနး်ခန ့် ိေသာ ိဟငဂ်ျာဒကသည်များ ဘဂလားေဒ့ ် ငိင်မံ လြံခံ စွာ၊ စတိဆ်  အေလ ာက်၊ ဂဏသ်ကိာ ိစွာ 

င့ ် ေရ ည်တည်တံခ့ံ ငိမ်ည့ ် ြပနလ်ာေရး ြဖစေ်ြမာကရ်န ် အေြခအေနများ မ ိေသးပါဟ မစ် ငက် 

ယဆသည။် လက် ိအေြခအေနများေ ကာင့ ် ၎ငး်တိ၏့ ြပနလ်ာေရး ယခအချိနတ်ငွ ် လးံဝမြဖစ် ငိပ်ါ။ 

လနွခ်ဲသ့ည့ ် စ် စအ်တငွး် ေကာငး်မွနေ်သာ ေြပာငး်လမဲ မ ိခဲေ့သာေ ကာင့၊် မစ် ငအ်ေန င့ ်

မည်သည့အ်ချိနတ်ငွ ်ြပနလ်ညလ်ကခ်ေံရး ြဖစ် ငိမ်ညက် ိမခန ့မ်နး် ငိပ်ါ။ 

  



တပ်မေတာ် င့ ်ရကိ င့တ်ပ်ေတာတ်ိ၏့ ပဋပိက 

၁၀။ လတတ်ေလာ ြဖစပ်ွားေနေသာ၊ ရခငိြ်ပညန်ယ ် ေြမာကပိ်ငး် င့ ် ချငး်ြပည်နယ်ေတာငပိ်ငး် ိ 

တပ်မေတာ် င့ ် ရကိ င့တ်ပ်ေတာ်တိ၏့ ပဋပိကတငွ ် အမည်ဆးိြဖင့ ် ေကျာ် ကားေသာ ြဖတေ်လးြဖတ ်

နညး်ဗျ ဟာအတငိး်၊ တပ်မေတာ်၏ ရကစ်ကေ်သာ စစဆ်ငေ်ရးများ၏ ထးြခားသသိာေသာ 

လကဏာများစွာက ိ ေတွ ိရသည်။  အရပ်သားများက ေသာငး်ကျနး်မက ိ မေထာကပံ့် ငိရ်န ် ကိ းစားသည့ ်

အေန င့ ် ရခငိတ်ငိး်ရငး်သား အသငိး်အဝငိး်များ၏ အသကေ်သးွေ ကာက ိ တပ်မေတာ်က 

ြဖတ်ေတာကထ်ားသည။် အစားအစာ င့ ် အသကေ်မွးဝမး်ေကျာငး်တိက့ ိ လက်လမ်းမီ ငိမ်အား တကိ် ိက ်

ထခိကိသ်ည့ ် လထ၏ လတွလ်ပ်စွာ သာွးလာခငွ့က်သိာမက လသားချငး် စာနာေထာကထ်ားမ လက်လမး်မ ီ

ေရးကပိါ ကန ့သ်တထ်ားသည။် ေနာကတ်စ် ကမိ ်ထပ်၍၊ အရပ်သားလြပညသ်လထ၊ အထးသြဖင့ ်ရခငိ် င့ ်

ချငး်အသငိး်အဝငိး်တိက့ တပ်မေတာ ်စစဆ်ငေ်ရးများ၏ အြပငး်ဆးံဒဏက် ိခံ ကရသည။် 

၁၁။ တပ်မေတာ်၏ တကိခ်ကိမ်များေ ကာင့ ် ကေလးများအပါအဝင၊် အရပ်သားများ 

အသကဆ်းံ ံးခဲရ့ေ ကာငး် မစ် ငက် ေတွ ိခဲသ့ည်။ တပ်မေတာ်က ၎ငး်တိ၏့ လပ်ေနကျထးံစြံဖစေ်သာ၊ 

ရွာများ ိ တကိပ်ွဲဝင် ငိသ်ည့ ်အရွယေ်ရာက ်အမျိ းသားများ င့ ်ေယာကျ်ားေလးများက ိစနစတ်ကျ စေဝး ပီး 

ေမးြမနး်စစံမး်ြခငး်၊ တချိ ြဖစရ်ပ်များတငွ ် ထနိး်သမိ်းထားကာ၊ ၎ငး်တိက့ ရကိ င့တ်ပ်ေတာ်က ိ ေထာကပံ် ့

ေ ကာငး် ဝနခ်ခံျကရ်ရန ်ရညရွ်ယ်ချကြ်ဖင့ ် ပ်ိစကည်ငး်ပနး်ြခငး်တိက့ ိဆက်လကလ်ပ်ေဆာငလ်ျက် ိသည်။ 

ဤသိ ့ လပ်ထးံ၏ တကိ် ိကရ်လဒြ်ဖစသ်ည့ ် ထနိး်သမိး်ထားစ  လများေသဆးံမများကလိညး် မစ် ငက် 

မတတ်မ်းတငခ်ဲသ့ည။် ထလိပ်ရပ်အားလးံက ရခငိ ် တငိး်ရငး်သားများအတကွ ် ေယဘယျအားြဖင့ ်

ေ ကာကလ်န ့က်ာ လြံခံ မမ ိေသာ အေြခအေနြဖစေ်ပ ေစသည်။  

၁၂။ လနွခ်ဲေ့သာ လများတငွ ်၎ငး် င့ ်ရကိ င့တ်ပ်ေတာ်တိ၏့ ပဋပိက ကား၌ ြဖစပ်ွားခဲေ့သာ တပ်မေတာ်၏ 

တကိခ်ကိမ်အများစက အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ လသားချငး် စာနာေထာကထ်ားမ ဥပေဒ၏ စည်းမျ းများစွာက ိ

ချိ းေဖာကခ်ဲသ့ညဟ် ယတိ ိေသာ စခံျိနအ်ရ မစ် ငက် ေကာကခ်ျကခ်ျလကိသ်ည။် ၎ငး်တိသ့ည ်

လက်လတွစ်ပယတ်ကိခ်ကိမ်များက ိ တားြမစေ်သာ စည်းမျ းက ိ အထးသြဖင့ ် ချိ းေဖာက် ကသည။် 

အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ လသားချငး် စာနာေထာကထ်ားမ ဥပေဒအား ချိ းေဖာကခ်ဲသ့ညဟ် မစ် ငက် ေတွ ိ 

ခဲေ့သာ အချကမ်ျားက ၎ငး် င့အ်တ၊ လက်နက်ကငိ ် တကိပ်ွဲအေြခအေနတငွ ် အကျံ းဝငေ်သာ အြပညြ်ပည ်

ဆငိရ်ာ လအ့ခငွ့အ်ေရး ဥပေဒ လက်ေအာက် ိ အသက် ငသ်နပိ်ငခ်ငွ့က်လိညး် ချိ းေဖာကရ်ာေရာကသ်ည်။ 

စစတ်ပ်က စာသငေ်ကျာငး်များ င့ ်ဝတြ်ပ ကးိကယွရ်ာေနရာများအား အသးံြပ ေနြခငး်ကလိညး် အာ ံစကိမ် 

ိေစရန ်မစ် ငက် ေခ ဆပိါသည။် တကိပ်ွဲဝင ် စဖ်ကစ်လအံား ဤကဲသ့ိ ့ လပ်ထးံက ိရပ်တန ့ရ်န ်တကိတ်နွး် 

လကိပ်ါသည။် 

၁၃။ တပ်မေတာ် စစဆ်ငေ်ရးများ အားလးံ င့ ်ဆကစ်ပ်ေသာ၊ ေခ းတပ်ဆွြဲခငး်၊ ပ်ိစကည် းပနး်ြခငး် င့ ်

ဆးိဆးိရွားရွား ဆကဆ်ြံခငး်စသည့ ်  ချိ းေဖာကမ် ဓေလထ့းံစမံျားက ိ ရကိ င့တ်ပ်ေတာ် င့ ် ြဖစပ်ွားေနေသာ 



ပဋပိက ကားတွင ် ထင် ားသည့ ် အဂါရပ်များ အေန င့ ် ေတွ ိခဲသ့ည်။ ဤလပ်ရပ်များသည ်

စစရ်ာဇဝတမ်များ အပါအဝင၊် အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ လအ့ခငွ့အ်ေရး ဥပေဒ င့ ် အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ 

လသားချငး် စာနာေထာကထ်ားမ ဥပေဒတိအ့ား ချိ းေဖာကရ်ာေရာက် ပီး၊ ၎ငး်တိအ့တကွ ် ထေိရာကေ်သာ 

စစံမ်းစစေ်ဆးမများက ိြပ လပ်ရနလ်အိပ်သည်။  

၁၄။ ေ းေဟာငး် မိ ေတာ်ြဖစေ်သာ ေြမာကဦ်း မိ အတငွး်သိ ့ တပ်မေတာ်မ လကလ်တွစ်ပယ ် ပစခ်တ ်

တကိခ်ကိခ်ဲြ့ခငး်က အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ ဥပေဒလကေ်အာက် ိ ယ ေကျးမဆငိရ်ာ ပစည်းဥစာများက ိ

ကာကယွေ်ရးစညး်မျ းများက ိချိ းေဖာကခ်ဲေ့ ကာငး်လညး် မစ် ငက် ယတိ ိေသာ စခံျိနအ်ရ ေကာကခ်ျကခ်ျ 

လကိသ်ည။်  

၁၅။ သိေ့သာ်လညး်၊ အထးတြခားအေန င့၊် ေအေအေချမနး်ေရး စစန်ညး်ဗျ ဟာ၏ အခနး်က  

တစခ်အေန င့၊် ရခငိအ်မျိ းသမီးများ င့ ်မိနး်ကေလးများက ိတပ်မေတာ်က အလးံအရငး် င့ ်လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ 

အ ကမး်ဖကခ်ဲသ့ညဟ်ေသာ အေထာကအ်ထားများက ိ မစ် ငက် မေတွ ိခဲပ့ါ။  (၂၀၁၇) “ ငး်လငး် 

စစဆ်ငေ်ရးများ”တငွ ် လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ အ ကမး်ဖကမ်များက ိ ိဟငဂ်ျာတိအ့ေပ  စနစတ်ကျ င့ ်

ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့ ် အသးံြပ ခဲပံ့ င့ ် သသိသိာသာ ကာွြခားလသည်။ ၎ငး်က အရပ်သားများ င့ ် အရပ်သား 

ြပညသ်လထက ိတကိခ်ကိရ်ာတငွ၊် အမိန ့ေ်ပးစနစ၏် အြမင့ဆ်းံေသာ အဆင့မ် ေခါငး်ေဆာငမ်ျားက မိမိတိ၏့ 

လက်ေအာကခ် ံ စစသ်ားများက ိ မညသ်ည့အ်ချိနတ်ငွ ် လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ အ ကမ်းဖက်မများက ိ အသးံြပ ရန၊် 

မည်သည့အ်ချိနတ်ငွ ်အသးံမြပ ရန ်ထနိး်ချ ပ် ငိေ် ကာငး် နြ်ပသည။်  

၁၆။ တပ်မေတာ် င့ ် ငိး်လ င ်သသိာစွာ ေလျာန့ည်းေသာ အတငိး်အတာ င့ ်ြဖစေ်သာ်လညး်၊ ရကိ င့တ်ပ်

ေတာ်ကလညး်  ေခ းတပ်ဆွြဲခငး် င့ ် လခးိြခငး်တိ ့ အပါအဝင၊် လအ့ခငွ့အ်ေရး အလွသဲးံစားမများ င့ ်

အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ လသားချငး် စာနာေထာကထ်ားမ ဥပေဒချိ းေဖာကမ်များအတကွ ် တာဝန် ိေ ကာငး် 

မစ် ငက် ေတွ ိခဲသ့ည်။ ထခိျိ းေဖာကမ်များအတကွ ် ထေိရာကေ်သာ စစံမး်စစေ်ဆးမများက ိ ြပ လပ်ရန ်

လအိပ်သညဟ် မစ် ငက် ေတွ ိခဲသ့ည်။ 

 

ြမန်မာ ငိင် ံေြမာကပိ်ငး် 

၁၇။ (၂၀၁၈) ဒဇီငဘ်ာလမစ၍၊ တပ်မေတာ်က တစဖ်ကသ်တ ် အပစအ်ခတရ်ပ်ဆေဲရး ေ ကြငာခဲ ့

ေသာ်လည်း၊ ယမန် စ ်အစရီငခ်စံာတငွ ်မတတ်မး်တငခ်ဲေ့သာ ြမနမ်ာ ငိင်ေံြမာကပိ်ငး် ိ ချိ းေဖာကမ် ဓေလ ့

ထးံစ ံ အများစက ဆကလ်က၍် ြဖစပ်ွားလျက် ိေ ကာငး် မစ် ငက် ေတွ ိခဲသ့ည။် ကချငြ်ပညန်ယတ်ငွ ်

တကိပ်ွဲများ ေလျာန့ည်းခဲေ့သာ်လည်း၊ မး်ြပညေ်ြမာကပိ်ငး်တငွ ် တကိပ်ွဲများ ဆက်လကြ်ဖစပ်ွားခဲ့ ပီး၊ 

မ ကာေသးမီက အရပ်သားများ ေသးဆးံြခငး် င့ ် ဒဏရ်ာရြခငး်တိ ့ ြဖစေ်စေသာ အပစအ်ခတမ်ျား 

တးိပွားလာခဲသ့ည်။ ြမနမ်ာ ငိင် ံ ေြမာကပိ်ငး်တငွ၊် အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ လသားချငး် စာနာေထာကထ်ားမ 



ဥပေဒက ိ ချိ းေဖာက၍်၊ တကိပ်ွဲဝငေ်နေသာ အဖဲွများအားလးံက လကလ်တွစ်ပယ ် ပစခ်တ်ခဲေ့သာေ ကာင့ ်

ဤသိ ့ ေသဆးံဒဏရ်ာရမများ ြဖစပ်ွားခဲရ့ြခငး်ြဖစ် ငိသ်ည။် ၎ငး်အချကက် ိ ဆကလ်က ် စစံမ်းစစေ်ဆး 

သင်သ့ည်။  

၁၈။ လနွခ်ဲသ့ည့် စအ်တငွး်၊ တပ်မေတာ် င် ့တပ်မေတာ ်အေထာကအ်က ြပညသ်စ့စတ်ိက့ တငိး်ရငး်သား 

လက်နက်ကငိအ်ဖဲွအစညး်များ၏ အဖဲွဝငမ်ျားြဖစသ်ညဟ် သသံယ ိသများအား ပ်ိစက်ည းပနး်ြခငး်တိ ့ 

ဆက်လကက်ျ းလနွခ်ဲေ့ ကာငး် မစ် ငက် ေတွ ိခဲသ့ည်။  လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ် ကျားမအေြခြပ  

အ ကမး်ဖကမ်များက တြခားေသာ တငိရ်ငး်သားပဋပိကများတငွ ် ပျံပျံ ံ ့ ံမ့ ိေသာ်လညး်၊  ကချင် င့ ်

မ်းြပညန်ယတ်ိ ့ ိ ပဋပိကများတငွ ် ၎ငး်တိက့ ထင် ားသည့ ် အဂါရပ်တစရ်ပ်အေန င့ ် ဆကလ်က ် ြဖစပ်ွား 

ေနေ ကာငး်ကလိညး် မစ် ငက် ေတွ ိခဲသ့ည်။ သိေ့သာ်လညး်၊ ထအိ ကမး်ဖကမ်တိက့ (၂၀၁၇)တငွ ် ိဟငဂ်ျာ 

တိအ့ား ကျ းလနွခ်ဲပံ့ င့ ်အတငိး်အတာအရ သိမ့ဟတ၊် အစွနး်ေရာက်မ ပမာဏအရ မတပါ။  

၁၉။ ြမနမ်ာ ငိင် ံ ေြမာကပိ်ငး် ိ လသားချငး် စာနာေထာကထ်ားမ အေြခအေနက ဆကလ်က၍် 

အထးစးိရိမစ်ရာြဖစသ်ည။် အစးိရလကေ်အာကတ်ငွ ် မ ိေသာ ေဒသများသိ ့ ကလသမဂ ဝငေ်ရာကခ်ငွ့ ်

မ ိဘ၊ဲ ေနာကထ်ပ်တစ် စထ်ပ်ကနခ်ဲသ့ည။် ေဒသတငွ ် များေသာအားြဖင့ ် လြံခံ မမ ိေသာေ ကာင့၊် 

စစေ်ဘးေ ာင ် IDPများ ၎ငး်တိ၏့ ေြမေနရာသိ ့ မြပန် ငိေ်သးပါ။  ေြမလွတ၊် ေြမလပ် င့ေ်ြမ ိငး်များ 

စမီံခန ့ခ်ွေဲရးဥပေဒ ြပငဆ်ငခ်ျကမ်ျားက အေြခအေနက ိ ပိမဆိးိရွားေစခဲသ့ည။် ေြမယာပိငစ်ာချ ပ်များ င့ ်

အများသးံ ေြမေနရာများ အေပ  မေသချာမေရရာမများ ေပ ေပါကေ်စသည။် ေြမယာေပ  မီခ၍ိ 

အသကေ်မးွဝမး်ေကျာငး် လပ် ကေသာ ြမနမ်ာ ငိင် ံေြမာက်ပိငး် ိ တငိး်ရငး်သားြပညသ်လထများစွာအတကွ ်

၎ငး်တိက့ မ ိမြဖစလ်အိပ်သည။◌ ် 

၂၀။ ြမနမ်ာ ငိင် ံ ေြမာကပိ်ငး် ိ လက်နက်ကငိ ် တကိပ်ွဲ အေြခအေနတငွ ် တငိး်ရငး်သား လက်နက်ကငိ ်

အဖဲွအစည်းများက လအ့ခငွ့အ်ေရး အလွသဲးံစားမများ င့ ် အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ လသားချငး် 

စာနာေထာကထ်ားမ ဥပေဒချိ းေဖာကမ်များတငွ ် ပါဝငပ်တသ်ကမ် ိေ ကာငး်ကလိညး် မစ် ငက် 

ေတွ ိခဲသ့ည်။ အလွသဲးံစားမများတငွ ် လကလ်တစ်ပယ ် ထနိး်သမိး်ထားြခငး် င့ ် ရကရ်က်စကစ်က ်

ြပ မဆက်ဆြံခငး်တိ ့ ပါဝငသ်ည။် တငိး်ရငး်သား လကန်ကက်ငိအ်ဖဲွအစညး်များက အရွယေ်ရာကသ်များက ိ

အတငး်အကျပ် တပ်ဖွဲဝငခ်ငိး်ြခငး်၊ ကေလးသငယ်များက ိ တပ်ဖဲွဝငခ်ငိး်ြခငး် င် ့ ခငိး်စားြခငး်၊ 

ေြမြမပ်မငိး်များက ိအသးံြပ ြခငး်၊ ၎ငး်တိ၏့ လက်ေအာကခ်ေံဒသ ိ အရပ်သားများက ိတကိပ်ွဲများ၏ ဒဏက် ိ

ခရံေစြခငး်တိ ့ ကျ းလနွခ်ဲသ့ညဆ်ေိသာ အမများ င် ့ ပတသ်ကသ်ည် ့ အချကအ်လကမ်ျားက ိ မစ် ငက် 

မတတ်မ်းတငခ်ဲသ့ည၊် သိမ့ဟတ ် လက်ခရံ ိခဲသ့ည်။ ခရစယ်ာနလ်နညး်စအား ဖိ ပ်ိညငး်ပမး်သညဆ်ေိသာ 

စွပ်စွခဲျက် င် ့ ပတသ်ကသ်ည် ့ အချကအ်လကမ်ျားကလိညး် မစ် ငက် စေဆာငး်ခဲသ့ည။် ကချင် င့ ်

မ်းြပည်နယတ်ငွ ် တငိး်ရငး်သား လက်နက်ကငိအ်ဖဲွအစညး်များက ကျ းလနွခ်ဲေ့သာ လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ်



ကျားမအေြခြပ  အ ကမ်းဖက်မ ထတြ်ပနခ်ျကမ်ျားအေပ  ဆက်လက ် စစံမး်စစေ်ဆးရန ် လသိည်ဟလညး် 

မစ် ငက် ေကာကခ်ျကခ်ျလကိသ်ည။် 

၂၁။ ၎ငး်တိ၏့ အေြခအေနအေပ သိ ့ လည်းေကာငး်၊ ဆကလ်က်၍ စစံမး်စစေ်ဆးမများ 

ြပ လပ်ရနလ်အိပ်ေ ကာငး်က ိလည်းေကာငး်၊ အာ ံစကိမ် ိေစရန ်တကိတ်နွး်သည့ ်အေန င့၊် ကရငြ်ပညန်ယ ်

ိ ကရငတ်ငိး်ရငး်သား လမျိ း င့ ် မ်းြပည်နယ ် ေြမာကပိ်ငး် ိ ကးိကန ့ ် ကယိပိ်ငအ်ပ်ချ ပ်ခငွ့ရ်ေဒသ ိ 

တငိး်ရငး်သားလမျိ းစများ၏ အေြခအေန င့ ်ပတသ်ကသ်ည့ ်အချကအ်လက ်အနညး်အကျ းက ိမစ် ငက် 

စေဆာငး်ခဲသ့ည။်  

၂၂။ ကရငလ်မျိ းတိ ့ င့ ် ပတသ်က၍်၊ (၁၉၄၉) ခ စမ်စကာ၊ စေ်ပါငး် ကာရင့် ပီြဖစေ်သာ 

လက်နက်ကငိတ်ကိပ်ွဲများ၏ ေနာကခ်အံေြခအေနတငွ၊် တပ်မေတာ်က ဆက်လက် ပီး ကရငတ်ိ၏့ ရပိငခ်ငွ့ ်

များက ိ ချိ းေဖာကလ်ျကသ်ညဆ်ေိသာ စွပ်စွခဲျကမ်ျားက ိ ဆက်လက ် စစံမ်းစစေ်ဆးသင်သ့ညဟ် မစ် ငက် 

ေတွ ိခဲသ့ည်။ တပ်မေတာ်၏ လမး်ေဖာကလ်ပ်ရပ်ေ ကာင့ ် တပ်မေတာ် င့ ် ကရငအ်မျိ းသား 

လတွေ်ြမာကေ်ရး တပ်မေတာ် (KNLA) တိ ့ တစေ်ကျာြ့ပန ်တကိပ်ွဲြဖစပွ်ားသည်။ ထိေ့ ကာင် ့လအ့ခငွ့အ်ေရး 

ချိ းေဖာကမ် အသစမ်ျားက ိ ြဖစေ်ပ လာခဲသ့ညဆ်ေိသာ ယံ ကညထ်ကိသ်ည် ့ ထတြ်ပနခ်ျကမ်ျား ထကွေ်ပ  

လာသည။် တကိပ်ွဲများ င့ ်ရနလ်မိများက ြမနမ်ာ-ထငိး် နယစ်ပ်တငွ ်အေြခဆကိေ်နေသာ ကရငဒ်ကသည်များ 

မလေနရာသိ ့ ြပနလ်ာရန ်ြဖစေ်ပ ငိေ်ချက ိထခိကိေ်စသည်။   

၂၃။ ကးိကန ့က်ယိပိ်ငအ်ပ်ချ ပ်ခငွ့ရ်ေဒသ၏ အေြခအေနအေပ လညး် ဆကလ်ကစ်စံမး်ရန ်လအိပ်သည။် 

မ်းြပည်ေြမာကပိ်ငး် ိ ၎ငး်ေဒသများတငွ ် သသံရာလညြ်ဖစေ်ပ ေနေသာ တကိပ်ွဲများတငွ ် တပ်မေတာ ်

စစဆ်ငေ်ရးများ၏ ထးြခားသသိာေသာ လကဏာ အချိ က ိေတရွသည။် အရပသ်ားများက ိသတြ်ဖတြ်ခငး် င့ ်

အရပသ်ား ြပညသ်လထက ိသသိသိာသာ ဖယ် ားေ◌ေသာ လသားချငး် စာနာေထာကထ်ားမ ဝငေ်ရာကခ်ငွ့ ်

အပါအဝင၊် ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျား အမျိ းစတံိ ့ ပါဝငသ်ည။်  

၂၄။ ၎ငး်တိ၏့ ကယိပိ်င ် အချကအ်လကမ်ျား င့ ် ေထာင့မ်ျားြဖင့ ် တငိး်ရငး်သား လနညး်စတစစ်စ၏ီ 

အေြခအေနများက တစစ် င့ ် တစစ်မတေသာ်လညး်၊ တငိး်ရငး်သား အပ်စ တစစ်စ၌ီ အားလးံ င့ ် တေသာ 

ဘံ ကိ းဆကတ်စခ်အေြခအေနများ၏ေနာကခံ်တငွ် ိသည။် ဤအစရီငခ်စံာတငွ ်ေဖာ်ြပခဲေ့သာ တငိး်ရငး်သား 

လမျိ းအားလးံက တပ်မေတာ်လကေ်အာကတ်ငွ ် လအ့ခငွ့အ်ေရး ချိ းေဖာကမ်များ င့ ် အြပညြ်ပည်ဆငိရ်ာ 

လသားချငး် စာနာေထာကထ်ားေရး ဥပေဒ ချိ းေဖာကမ်များက ိ ခစံားခဲရ့သည။် တပ်မေတာ် လပ် ားသည့ ်

ေနရာတငိး်တငွ ်  အ ံအ့ြပား ြဖစေ်ပ ေသာ မလြံခံ မ င့ ် ခက်ခဒဲကတိက့ ိ ကံ ေတွ ခဲ့ ကရသည။် လမျိ းစ 

အားလးံသည ် ၎ငး်တိ၏့ အစ အလာအရ ပိငဆ်ငိေ်သာ ေြမေနရာများမ ငထ်တခ်ခံဲရ့သည။် ေဘးဖယ ်

ထတေ်သာ ပံစံ ိသည် ့တပ်မေတာ် မဝါဒများ၏ အပ်စးိမက ိခံ ကရသည။်  



၂၅။ မစ် ငက် စစံမ်းစစေ်ဆးခ◌ဲေ့သာ တငိး်ရငး်သား လနညး်စ အသငိး်အဝိငး်များ အားလးံသည ်

၎ငး်တိအ့ေပ  ကျ းလနွခ်ဲေ့သာ ေလးေလးနကန်က ်လအ့ခငွ့အ်ေရး ချိ းေဖာကမ်များအတကွ ်တရားမ တမက ိ

ဆးံ ံးခဲရ့သည။် ထိေ့ ကာင့၊်  တငိး်ရငး်သား လနညး်စများ၏ အေြခအေနက ိ တစ် ကမိထ်ပ် ပီး မးီေမာငး် 

ထးိြပရန ်လအိပ်ေ ကာငး် မစ် ငက် ေတွ ိခဲသ့ည်။ ၎ငး်တိအ့ေပ  ကျ းလနွခ်ဲေ့သာ ချိ းေဖာကမ်များအတကွ ်

လတွလ်ပ် ပီး ဘကမ်လကိေ်သာ အကြဲဖတသ်တမ်တခ်ျကက် ိ ေဖာ်ြပရနရ်ညရွ်ယပ်ါသည။် ထိ ့ြပင၊် 

တပ်မေတာက် ိ အကာအကယွေ်ပးြခငး်ြဖင့၊် အနာဂတတ်ငွ ် အ ကမ်းဖက်မများ အဆကဆ်က ် ဆကလ်က ်

ြဖစေ်ပ ေစေသာ၊ ြပစဒ်ဏမ် ကငး်လတွြ်ခငး် သသံရာက ိ ေနာကဆ်းံပိတ ် ြဖတေ်တာက် ပီး၊ ထကိဲသ့ိ ့ 

ချိ းေဖာကမ်များက ိရပ်တန ့ရ်န၊် ြမနမ်ာ ငိင် ံအစးိရ င့ ် ငိင်တံကာ အသငိး်အဝိငး်အား ေခ ဆလိကိပ်ါသည။် 


