
       
ဗာမာစစ္တပ္မ ွကရင္ျပည္သူလူထုမ်ားအား တုိက္ခုိက္မႈအေပၚ  ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး  (KWO ) မ ွ

ျပင္းထန္စြာရွဳတ္ခ်သည့္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ 
 
ေန ႔စြဲ  - ၂၀၂၀ခုႏစွ၊ ္ ဇူလုိငလ္ (၂၁) ရက္ 
 
ကရင္ျပည္နယ္တြင္း ေနထုိင္ေသာ ကေလး (၃) ဦးမိခင ္ေနာ္မူးေနာ္အား ဗမာစစ္သား(၂)ဦးမ ွေသနတ္ျဖင္ ့အနီးကပ္ ရက္စက္စြာ 
အေၾကာင္းမဲ့ ပစ္သတ္ခဲ့သည့္အေပၚ ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး (KWO)မ ွ ျပင္းထန္စြာ ရွဳတ္ခ်သည္။ ကေလး (၃) ဦး၏မိခင ္အ 
ရြယ္ေကာင္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား ေသြးေအးေအးျဖင့္ ပစ္သတ္လိုက္သည့္ျဖစ္ရပ္သည္ ဗမာစစ္တပ္မသွာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ 
ရက္စက္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ဤသို႔ေသာျပဳမလူုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ဳိးကို ဗမာစစ္တပ္မ ွ ထပ္မ ံ
လုပ္ေဆာင္ႏိုငစ္ ြမ္း ရွိသည္ကုိ ၿခိမ္းေျခာကသ္တိေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
သတ္ျဖတ္သူ ဗမာစစ္ သား ၂ ဦးမ ွတာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈရွိေစရန္အတြက ္သတ္ျဖတ္မႈကို က်ဴးလြန္ 
ေသာစစ္သားမ်ားအား ခ်က္ခ်င္းဖမ္းဆီး အေရးယူရန္ႏွင္ ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအျပည့္အ၀ရွိေစရန ္အရပ္သားတရားခံုရံုးတြင္ ခံုရံုးတင္ 
စစ္ေဆးမႈမ်ား တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ပါရန္ မိမိတို႔ KWO မ ွ  ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ အမ်ဳိးသမီးငယ္ တစ္ဦးအား သတ္ျဖတ္မႈသည္ 
ျပည္တြင္း ဥပေဒႏွင္ ့ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒကိ ုသိသာထင္ရွားစြာ ဆန္႔က်င္ေနသည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင္ ့အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္သည့္ 
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိ ုအား သြန္ခြန္စိုက ္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီးျဖစ္သည္။  
 
ေနာ္မူးေနာ္သည္ ၂၀၂၀ ခုနွစ ္ ၊ ဇူလုိင္ (၁၆) ရက္ေန႕တြင ္  ေသနတ္ျဖင့္ ပစသ္တ္ခံခဲ့ရပါသည္။  ဗမာစစ္သား  (၂) ဦးသည္ 
ေန႕လည္စာစားရန ္ စစ္စခန္းမ ွထြက္ခြာလာၿပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ ဒြယ္လိးု ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ပုလိုိးထာရြာသုိ႕ထြက္သြားၿပီး ေနာ္မူးေနာ္အိမ္သိုိ ႕ ၀င္ေရာက္ကာ အိတ္အလြတ္တစ ္လုံးေပးပါရန္ ေတာင္းခဲ့ပါ သည္။ သူမေနာက္ 
လွည့္လိုက္သည့္အခ်ိန္တြင္ စစ္သားတစ္ဦးမွ ၎ကိုင္ထားေသာ ရုိင္ဖယ္ေသနတ္ကို ေမာင္းတင္ကာ ေနာ္မူးေနာ္၏ ဘယ္ဖက္မ်က္ 
လုံး၊ ပါးစပ္ႏွင့္ရင္ဘတ္ကုိ ပစ္ခဲသ့ည္။ ယင္းေနာက္ ေနာ္မူးေနာ္၀တ္ဆင္ထားေသာ လက္ ၀တ္ရတနာမ်ားခၽြတ္ယူကာ ထိုရြာမွထြက ္
သြားခဲ့သည္။ ေနာ္မူးေနာသ္ည္ မည္သည့္လက္နက္မွ ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္း မရွိသလို ထိုစစ္သားႏွစ္ဦးအား ၿခိမ္းေျခာက္ အၾကပ ္
ကိုင္မႈလည္း မရွိခဲ့ပါဟု  ေဒသခံတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးမွ  ေျပာပါသည္။ 
 
ယခုေနာက္ဆံုးျဖစ္သြားသည့္ လူသားမဆန္ေသာ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈသည္ ဗမာစစ္တပ္၏ အရပ္သားမ်ားအေပၚ စနစ္တက်လူ႔ အ 
ခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို ထင္ဟပ္ေစသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ဗမာစစ္တပ္က တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္း 
ၾကဳတ္စြာ ျပဴမူျခင္းသည္ ၎တို႔၏ အာဏာစိုးမိုးေရးကို ဆက္လက္ ျပဌာန္းထားရန္ႏွင္ ့ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ရန ္က်င့္သံုးေသာအထိ 
ေရာက္ဆံုးနည္းဗ်ဴဟာတခုျဖစ္သည္။ ထုိ႕အျပင္ ဗမာစစ္တပ္သည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္္သည့္ စစ္သားမ်ားကုိ ျပစ္ဒဏ္ကင္း လြတ္ခြင့္ေပး 
ေနျခင္းသည္ ျပစ္ဒဏ္ကင္း လြတ္ခြင့္အစဥ္အလာကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစၿပီး စစ္တပ္၏ တရားစီရင္ေရး ယႏၲရား၏ ပ်က္စီးယိုယြင္း 
မႈ ကို သက္ေသျပေနသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။  
 
တုိင္းရင္းသားအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ႀကီးမားစြာထိခိုက္ေစသည့္ နုိင္ငံေတာ ္အာဏာပုိင္မ်ားမ ွ
အကာအကြယ္ေပးထားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင္ ့  လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၏ သားေကာင္မ်ားအျဖစ္ မၾကာခဏဆိုသလို 
ၾကံဳေတြ႕ၾကရသည္။ အၾကမ္းဖက္က်ဴးလြန္မႈအနည္းငယ္ကိုသာ အစီရင္ခံတင္ျပႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး အမႈတိုင္ၾကားခဲ့ေသာ ရွင္သန္က်န္ရစ ္
သူအမ်ားစုမွာလည္း တရားမွ်တမႈမရရွိၾကေပ။   
 



တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင ္ စစ္တပ္အင္အား တိုးခ်ဲ႕ေနျခင္းသည္ ဗမာစစ္တပ္မ ွက်ဴးလြန္ေနေသာ လူ႕ခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္မႈမ်ား 
အတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိေစရန ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင္ ့အေၾကာက ္တရားကို ပိုမိ ုတိုး ပြားေစသည္။ ႏိုင္ငံတ 
ကာ ဥပေဒအရ ျမန္မာျပည္ရွ ိ ျပည္သူမ်ားအားလံုးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန ္ ျမန္မာအစိုးရႏွင္ ့ စစ္တပ္တို႔တြင္ တာ၀န္ရွ ိ
သည္။ ထိုတာ၀န္မ်ားမွာ လူ႔အခြင္အ့ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ား အား စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ တရားစြဲ ဆိုျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္းတို႔ျဖစ ္သည္။ 
ကုလသမဂ ၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္အမွတ္ (၂၁၂၂) သည္ လက္နက္ကိုင္ ပဋ ိပကၡျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အဓိကျပႆနာ အရင္း 
အျမစ္မ်ားႏွင္ ့အ မ်ဳိးသမီးမ်ားရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားအျပင္ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အ 
ေပၚ ပစ္မွတ္ထား က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား တရားစြဲဆိ ုအျပစ္ေပးရန ္ေတာင္းဆိုထားသည္။  
 
ဗမာစစ္တပ္သည္ ကရင္ျပည္နယ္အပါအ၀င ္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔ တြင ္ မၾကာေသး 
မီလမ်ားမွစကာ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား တိုးခ်ဲ ႕လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ စစ္တပ္မ ွ  ေ၀းလံေသာေဒသမ်ားရွိအရပ္သား ျပည္သူမ်ားအား 
ပစ္မွတ္ထားကာ ႏွိပ္စက္ၫွင္းပမ္းျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ မဒိမ္းျပဳက်င့္ျခင္း၊ ဥပေဒမဲ ့ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ ေႏွာင္ျခင္းႏွင္ ့ေဒသခံေက်းရြာမ်ားသို႔ 
အေျမာက္မ်ားျဖင္ ့ရမ္းသန္း ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ဗမာစစ္ တပ္သည္ ၎တို႔ၿဖိဳခြဲဖ်က္ဆီး ခဲ့ေသာ ျပည္သူတို႔၏အသက္ႏွင့္ အရာ ရာအား 
လံုးအတြက္ ေလးစားတန္ဖိုးထားမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈမရွိပဲ ဆက္လက္လႈပ္ရွားေနသည္။ စစ္တပ္အေနျဖင္ ့အရပ္သားျပည္သူမ်ားေနထိုင္ 
ေသာ ေဒသမ်ားမွ ၎တို႔၏ စစ္တပ္မ်ားအား ႐ုပ္သိမ္းရန ္ျငင္း ဆန္ေနျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္င ံ
အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး တည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္တို႔အေပၚ စစ္မွန္သည့္ခံယူခ်က္ႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈမရွိသည္ကို ျပသေနသည္။  
 
တုိင္းရင္းသားေဒသတြင္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ မတွ္တမ္းတင္ရန္ႏွင့္ သက္ေသအ ေထာက္ 
အထားမ်ားကို စစုည္္းႏိုင္ရန္အတြက ္  လြတ္လပ္သည့္ စံစုမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိငု္ငံအ တြက္ လြတ္လပ္ 
ေသာစုစံမ္းစစ္ေဆးေရး ယႏၲရား (IIMM ) ႏွင္ ့  ျမန္မာနုိင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈဆုိင္ရာ စီရင္ခံရန ္တာ၀န္ရွိသ ူကုလသမဂ ၢ 
လူ ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာရွိမ ွလက္လွမ္းမီေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ ေပးရန္ (KWO) မ ွေတာင္းဆို လိုက္ 
သည္။  ထုိ႕အျပင္ အစုိးရႏွင့္ဗမာစစ္တပ ္ကုိလည္း လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား  က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ရပ္တန္႕ရန ္တရားဥေပေဒ 
စုိးမုိးမႈရွိေစရန ္ ( စစ္တပ္ႏွင္ရ့ဲမ်ားကုိ ျပည္သူ႕အစုိးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္ တြင ္ထားရွိရန္ႏွင္ ့လြတ္လပ္မွ်တေသာ တရားစီရင္ေရး 
က႑အပါအ၀င ္ ) တာ၀န္ခံမႈရွိေစရန ္လုိအပ္ေသာ နုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္ ့ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင ္ရမည္ 
ဟုလည္း ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး  ( KWO ) ေတာင္းဆုိ ပါသည္။  
 
ေနာ္မူးေနာ္သည္ ယခုကဲ့သို႔ အေၾကာင္းမဲ့ ပစ္သတ္ခံရၿပီး ေသဆံုးရျခင္းမ်ဳိးမျဖစ္သင့္ေပ။ ၎၏ သားသမီးမ်ားမွာ လည္း အမိမဲ့ေသာ 
ဘ၀သို႔ မေရာက္ရွိသင့္ပါ။ ထို႔အျပင္ သူမ၏ ရပ္ရြာကလည္း ယခုကဲ့သို႔ ပစခ္တ္သတ္ျဖတ္မႈ မ်ဳိးျဖစ္ဦး မလား ဆို သည့္ အ ေၾကာက္ 
တရားႏွင္ ့ေနထိငု္ရမည္ ့ဘ၀မ်ဳိးမရွိသင့္ပါ။ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စစ္တပ္၏ ရပ္စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္ေသာ စစ္ပြဲမ်ားၾကားတြင ္
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္ၿပီးပိတ္မိမေနသင့္ေတာ့ေပ။ မိမိတို႔အားလံုးသည္ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းမ ွ ကင္းေ၀းေသာဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင ္
လိုၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ အစိုးရအေနျဖင္ ့လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္သူမ်ား တာ၀န္ခံမႈရွိေစ 
ရန ္အျပစ္ေပး အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။  
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