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ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏိုငးငဵတကာအဖျဲ႓ (Child Soldiers International) ကုိ ယခငးက ကေလ့စစးသာ  ့အသဵု့်ပဳမႈ ရပးတနး႓ေရ  ့ညႊနး႓ေပါငး့အဖျ႓ဲ 
(Coalition to Stop the use of Child Soldiers) အ်ဖစး သိၾကသညး၈ ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏိုငးငဵတကာအဖျဲ႓သညး ႏုိငးငဵတကာ 
လူ႓အချငးံအေရ့ဆုိငးရာ သုေတသနလုပးငနး့ႏြငးံ မူွါဒေ်ပာငး့လဲလာရနး တျနး့အာ့ေပ  ့ေဆားၾသသညးံ အဖျ႓ဲအစညး့်ဖစးၿပီ့၇ လကး နကးကုိငးတပးဖျ႓ဲ 
သုိ႓မဟုတး အဖျ႓ဲအစညး့မ္ာ့တျငး ကေလ့စစးသာ  ့ (အသကး ှ၅ ႏြစးေအာကး မိနး့ကေလ့ႏြငးံ ေယာကး္ာ့ေလ )့ စုေဆာငး့်ခငး့ ႏြငး ံ
တုိကးပျမဲ္ာ့တျငး အသဵု့်ပဳ်ခငး့ႏြငးံ ယငး့တပးဖျ႓ဲ၇ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ဆကးႏျယး်ခငး့ေၾကာငးံ ်ဖစးေပ၍လာသညးံ လူ႓အချငးံအေရ့ခ္ိဳ ့ေဖာကးမႈမ္ာ  ့
အဆုဵ့သတးရနးႏြငးံ တာ့ဆီ့ရနး လုပးေဆာငးသညး၈ လကးနကးကုိငးတပးဖျဲ႓ႏြငးံ အဖျ႓ဲအစညး့မ္ာ့ထဵမြ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ  ့လျတးေ်မာကးႏိုငးရနးႏြငးံ 
ကေလ့စစးသာ့မ္ာ  ့ အိမး်ပနးကာ မူလဘွတျငး ်ပနးလညးရပးတညးႏုိငးရနး ေဆာငးရျကးသညးး၈ ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့သူႏြငးံ အသဵု့်ပဳသူမ္ာ  ့
တာွနးခဵမႈ ရြိေစရနး ႀကိဳ့ပမး့ေဆာငးရျကးသညး၈ ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖျဲ႓သညး လကးနကးကုိငး ပဋိပက၏အတျငး့႕ကေလ့မ္ာ့အာ ႕့
ပါွ ငးပတးသကးမႈႏြငးံ ဆုိငးသညးံကေလ့အချငးံအေရ့ဆုိငးရာ သေဘာတူညီခ္ကးအေပ၍ မိမိဆႏၵအေလ္ာကး႕ လုိကးနာရနး ကတိ်ပဳလကးမြတးထို  ့
ရသညးံ ေနာကးဆကးတျဲ် ဖညးံစျကးခ္ကး (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child) ကုိ ကမၻာတစးွြမး့လဵု  ့
လုိကးနာေဆာငးရျကးရနး႕်မြငးံတငးေဆာငးရျကးသညး၈  
 
www.child-soldiers.org 

 
ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏိုငးငဵတကာအဖျဲ႓သညး အမြတးတဵဆိပး မြတးပုဵတငးဌာနတျငး နဵပါတး ဿ၃ဿ၀၄၆၄်ဖငးံ တရာ့ွ ငး မြတးပဵုတငးထာ့ေသာ 
အဖျဲ႓်ဖစးသညး၈  
 

ကေလ့စစးသာ့ဆုိသညးမြာ မညးသူနညး့၈  
ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖျဲ႓အေန်ဖငးံ ကေလ့စစးသာ့ဟူေသာ စကာ့လုဵ့ကို ေအာကးတျငး ေဖား်ပခ္ကး အတိုငး့ 
လကးနကးကိုငးတပးဖျဲ႓မ္ာ  ့ သို႓မဟုတး အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ဆကးစပးပတးသကးေနေသာ ကေလ့ငယးမ္ာ့ကုိ ကေလ့စစးသာ့အ်ဖစး 
အဓိပၸါယးဖျငးံဆုိပါသညး၈  

 
အငးအာ့မညးမြြ္ပငး ရြိသညး်ဖစးေစ လကးနကးကိုငးတပးဖျဲ႓ သုိ႓မဟုတး လကးနကးကုိငး အဖျ႓ဲအစညး့မ္ာ့တျငး ကေလ  ့ငယး မ္ာ့၇ 
မိနး့ကေလ့၇ ေယာကး္ာ့ေလ့ဟု ကနး႓သတးမထာ့ပဲ တုိကးခုိကးေရ  ့ သမာ့မ္ာ ၇့ ခ္ကး်ပဳတး သူမ္ာ့၇ ပစၥညး့ထမး့သူ မ္ာ့၇ 
သူလြ္ိဳမ္ာ့အ်ဖစး သို႓မဟုတး လိငးမႈဆုိငးရာ ရညးရျယးခ္ကး်ဖငးံ အသဵု့်ပဳရနး စုေဆာငး့ခဵထာ့ရေသာ သုိ႓မဟုတး 
အသုဵ့်ပဳခဵရေသာ သုိ႓မဟုတး အသုဵ့်ပဳခဵခဲံဖူ့ကာ ထိုတပးဖျဲ႓ သုိ႓မဟုတး လကးနကးကိုငး အဖျဲ႓အစညး့ႏြငးံ ဆကးစပးပတး 
သကးေနေသာ အသကး ဆယးရြစးႏြစးေအာကး အရျယး မညးသူ႓ကုိမဆို ရညးညႊနး့သညး၈ တိုကးပျမဲ္ာ့တျငး တုိကးရိုကး ပါ ွငး 
ပတးသကးေနသူ သုိ႓မဟုတး ပါွငးပတးသကး ခံဲဖူ့သူမ္ာ့ကုိသာ ရညးညႊနး့်ခငး့ မဟုတးပါ၈  

 
 

mailto:info@child-soldiers.org
http://www.child-soldiers.org/


 
 
 

ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အချငးံအလမး့ 
 

်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈ အဆုဵ့သတးရနး 
 

မာတိကာ  
ှ၈ အက္ဥး့ခ္ဳပးႏြငးံ အဓိက အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ  ့  ှ 

ဿ၈ အစီရငးခဵစာ ်ပဳစုရာ နယးပယး ႏြငးံ ်ပဳစုသညးံနညး့စနစး   ၂ 

၀၈ လကးနကးကိုငး ပဋိပက၏၇႕လဵုၿခဵဳမႈကငး့မံဲရ်ခငး့ႏြငးံ႕လူမႈစီ့ပျာ့ဆုိငးရာ႕အေ်ခအေန၌႕ေနာကးခဵအေၾကာငး့အရာ ၄ 

၀.ှ႕၈႕လကးနကးကုိငး ပဋိပက၏႕ႏြငးံ႕လဵုၿခဵဳမႈကငး့မံဲ်ခငး့ ၄ 

၀.ဿ႕၈႕လူမႈစီ့ပျာ့ဆိုငးရာ႕ေနာကးခဵအေ်ခအေန ၆ 

၁၈ ကေလ့မ္ာ့အာ  ့စစးသာ့အ်ဖစးစုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ တိုကးပျမဲ္ာ့တျငး အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ကို ဥပေဒအရ ကာကျယးေပ့်ခငး့  ှဿ 

၂၈ ်မနးမာတပးမေတား(ၾကညး့) က အသကးမ်ပညးံေသ့သူမ္ာ့ကုိ စစးသာ့အ်ဖစးစုေဆာငး့်ခငး့ ှ၀ 

၂.ှ၈ ်မနးတပးမေတား(ၾကညး့)၌ ဖျဲ႓စညး့ပဵုႏြငးံ လုပးငနး့ေဆာငးတာ လုပးေဆာငးပုဵ ှ၁ 

၂.ဿ၈ အသကးမ်ပညးံေသ့သူမ္ာ့ကို စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ တုိကးပျမဲ္ာ့တျငး အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ ှ၂  

၂.၀၈ အသကး လိမးလညးေဖား်ပ်ခငး့ႏြငးံ အသကးစိစစးသညးံ နညး့စနစး မရြိ်ခငး့  ှ၄ 

၂.၁၈ လျတးလပးေသာ ေစာငးံၾကပးမႈႏြငးံ တာွနးရြိသူကုိ တာွနးခဵေစသညးံစနစး ကငး့မဲံ်ခငး့ ှ၆႕ 

၂.၂၈ ကေလ  ့″စစးေ်ပ ″့မ္ာ့ကုိ ထိနး့သိမး့်ခငး့ႏြငးံ မဖျယးမရာ ဆကးဆဵ်ခငး့  ဿှ 

၃၈ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးဖျဲ႓မ္ာ့က အသကးမ်ပညးံေသ့သူမ္ာ့အာ  ့စစးသာ့စုေဆာငး့ေခ၍ယူ အသဵု့်ပဳမႈ  ဿ၀ 

၃.ှ၈ နယး်ခာ့ေစာငးံတပးဖျဲ႓ တညးေထာငးပုဵႏြငးံ ဖျဲ႓စညး့ပဵ ဿ၀ 

၃.ဿ၈ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့၌ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ တပးသာ့အ်ဖစး စုေဆာငး့အသုဵ့်ပဳမႈမ္ာ  ့ ဿ၁ 

၃.၀၈ သီ့်ခာ့်ဖစးစဥး ေလ႓လာမႈ- နယး်ခာ့ေစာငးံတပးဖျဲ႓ (ဒီမိုကရကးတစး ကရငး ဗုဒၶဘာသာ တပးမေတား) ဿ၂ 

၄၈ အစုိ့ရမဟုတးေသာ လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓မ္ာ့က အသကးမ်ပညးံေသ့ေသာ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ ဿ၅ 

၄.ှ၈ သီ့်ခာ့်ဖစးစဥး ေလံလာမႈ၈ ၈ ကရငးအမ္ိဳ ့သာ  ့အစညး့အရဵု့/ကရငးအမ္ိဳ ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့ တပးမေတား 
(ေကအနးယူ/ေကအနးအယးေအ) ႏြငံး ဒီမုိကေရစီ အက္ိဳ့်ပဳ ကရငးအမ္ိဳ ့သာ  ့တပးမေတား (ဒီေကဘီေအ) ဿ၆ 

၅၈ နိဂဵု့ေကာကးခ္ကးခ္်ခငး့ႏြငးံ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ  ့ ၀၁ 

 



ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အချငးံအလမး့ 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈ အဆဵု့သတး်ခငး့ 

ဇနးန ါွရီ ဿွှ၀ 
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ှ၈ အက္ဥး့ခ္ဳပးႏြငးံ အဓိက အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ 
 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသဵု့်ပဳ်ခငး့ ရြိေနမႈကုိ ကုလသမဂၐက မြတးတမး့ တငးထာ့ခံဲသညးမြာ ဆယးစုႏြစး တစးစု 
နီ့ပါ့ၾကာခံဲ်ပီ၈ အစုိ့ရႏြငးံ အမ္ိဳ ့မ္ိဳ ့ေသာ တုိငး့ရငး့သာ  ့လကးနကးကုိငး တပးဖျ႓ဲမ္ာ ၾ့ကာ  ့လကးနကးကုိငးပဋိပက၏်ဖစးပျာ့ခဲံသညးမြာ ရာစုႏြစး တစးစု 
နီ့ပါ့ ၾကာခံဲၿပီ်ဖစးသညး၈ ထိုပဋိပက၏မ္ာ့ေၾကာငးံ႕အသကးေထာငးေပါငး့႕မ္ာ့စျာဆဵု့ရဵႈ့ခဲံရၿပီ့႕လူ႓အချငးံအေရ့႕ခ္ိဳ ့ေဖာကးမႈလညး့႕ႀကီ့မာ့႕က္ယး်ပနး႓႕
စျာ႕်ဖစးပျာ့လ္ကးရြိသညး၈႕ 
 
အဖျဲ႓အာ့လုဵ့က႕ယငး့ပဋိပက၏ေၾကာငးံ႕ ်ဖစးေသာတုိကးပျမဲ္ာ့တျငး႕ကေလ့မ္ာ့အာ့႕ဆျသဲျငး့ပါွငးလာေစရ်ခငး့၌႕အေၾကာငး့တရာ့သညး႕ ်မနးမာ႕
လူ႓အဖျ႓ဲအစညး့႕ (သို႓)႕ လူမႈစီ့ပျာ့ေရ့ဆုိငးရာအေဆာကးအအုဵမ္ာ့ကုိ႕ စစးွါဒ႕သျတးသျငး့်ခငး့ေၾကာငးံသာ႕ ်ဖစးေပ၍လာသညးံ႕ ေရြာငးလႊဲ႕ မရေသာ႕
အက္ိဳ ့ဆကးမဟုတးပါ၈႕ လကးနကးကုိငးတပးဖျဲ႓မ္ာ့ႏြငးံ႕ အဖျ႓ဲအစညး့မ္ာ့တျငး႕ လကးရြိတပးသာ့ဦ့ေရကုိ႕ ထိနး့သိမး့ထာ့ႏုိငးရနး႕ (သို႓)႕ တုိ့်မြငးံလာ႕
ရနးႏြငးံ႕တပးဖျဲ႓မ္ာ့ကုိ႕ပံဵပို့ေပ့ရနးအတျကး႕်ဖစးေပ၍လာေသာ႕ဖိအာ့၌႕အက္ိဳ ့ဆကးလညး့႕်ဖစးပါသညး၈႕ 
 
ႏုိငးငဵေရ့႕ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈႏြငးံ႕အမ္ိဳ ့မ္ိဳ ့ေသာ႕တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ႕အပစးအခတး႕ရပးစဲေရ့သေဘာတူညီခ္ကးရယူ႕
ခံဲ်ခငး့ေၾကာငးံ1႕(ပဋိပက၏႕ပုိမို်ပငး့ထနးလာေနေသာ ကခ္ငးေဒသမ္ာ့မြ2႕လျ၊ဲ) မၾကာေသ့မီႏြစးမ္ာ့တျငး႕လုဵၿခဵဳေရ့ႏြငးံ႕လူ႓အချငးံအေရ့႕အေ်ခအေန႕
တုိ့တကးမႈအခ္ိ ႓ဳ႕ ေတျ႓လာရသညး၈႕ဤေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ ၾ့ကာ့႕ ႏုိငးငဵတကာအသုိငး့အွုိငး့ႏြငးံ႕ ်မနးမာႏုိငးငဵ႕ ်ပနးလညး႕ဆကးဆဵလာမႈသညး႕ကာလ႕
ရြညးၾကာစျာ်ဖစးေပ၍လာသညးံ႕အသကးအရျယးမ်ပညးံေသ့သူမ္ာ့ကုိ႕စစးသာ့အ်ဖစးစုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ႕အသဵု့်ပဳ်ခငး့ဆုိငးရာ်ပသာနာကုိ႕ေ်ဖရြငး့ႏုိငး႕
ရနး႕ယခငးကမရြိခဲ႓ဖူ့ေသာ႕အချငးံအေရ့တစးခု်ဖစးပါသညး၈႕ 
 
ယငး့အချငးံအေရ့ကုိ႕အမိအရ႕ဆုပးကိုငးႏိုငးရနး႕ ႀကိဳ့ပမး့အာ့ထုတးမႈမ္ာ့႕ ်ပဳလုပးခံဲၿပီ့်ဖစးသညး၈႕ ဿွှဿ႕ ခုနစးဇျနးလ႕ဿ၅႕တျငး႕ ်မနးမာ႕အစုိ့ရႏြငးံ႕
ကုလသမဂၐၾကာ့႕သေဘာတူလကးမြတးေရ့ထုိ့ခဲံေသာ႕ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ႕အစီအစဥး႕(The Joint Action Plan) တျငး တပးမေတား (ၾကညး့) 
ႏြငးံ နယး်ခာ့ေစာငးံတပးဖျဲ႓မ္ာ (့BGF)အတျငး့ရြိ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ေဖားထုတးကာ လႊတးေပ့ရနး အေသ့စိတး အစီအစဥး ခ္မြတးထာ့သညး၈3 
ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ အစီအစဥး အသကးွငးၿပီ့ေနာကးတျငး တပးမေတား(ၾကညး့)မြ ကေလ့စစးသာ့ ၁ဿ ဦ့ကို လႊတးေပ့ခံဲၿပီ့၇ အခ္ိဳ ႔ သူမ္ာ  ့
ကုိလညး့ ထပးမဵလႊတးေပ့ရနးရြိသညး၈ ကုလသမဂၐ၌ အစီရငးခဵမႈယႏၲရာ့က လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ စတငးလုပးကုိငးေနၿပီ၈ ပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးမႈ အစီ 
အစဥးက အနာဂတးတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ တာ့ဆီ့ရနး အေ်ခခဵစနစးကုိလညး့ ်ပ႒ာနး့ထာ့သညး၈4 ဤလုပးငနး့စဥး လုပးေဆာငးရနး 
နညး့လမး့တျငး တပးမေတား(ၾကညး့)ႏြငးံ နယး်ခာ့ေစာငးံတပးမ္ာ့အတျငး့ တပးသာ့စုေဆာငး့ပုဵ (အသကးစစးေဆ့သညးံ လုပးထုဵ့လုပးနညး့)- 
ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ တာ့ဆီ့မႈ အစီအစဥး အေကာငးထညး ေဖားေဆာငးရျကး်ခငး့ကို တိက္ခုုိငးမာစျာႏြငးံ လျတးလပးစျာေစာငးံၾကပးကာ၇ 
ထုိလုပးငနး့စဥးကုိ အေကာငးအထညးေဖား လုပးေဆာငး်ခငး့ မရြိေၾကာငး့ ေတျ႓ရြိပါက ်ပစးမႈဆုိငးရာအရ စီရငး်ခငး့အပါအွငး တာွနးရြိသူကုိ 
တာွနးခဵေစသညးံ ထိေရာကးေသာ နညး့စနစးမ္ာ  ့ပါွငးသညး၈  
 

                                                             
1 See Report of the UN Secretary-General to the UN General Assembly on the situation of human rights in Myanmar, UN Doc. 
A/67/333, 24 August 2012; Report of the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, UN Doc. A/67/383, 25 

September 2012. 
2 “Ban urges political reconciliation amid reported air strikes in Myanmar’s Kachin state”, UN News Centre, 2 January 2013.  

3 ငါ့ႏြစးၾကာ႕ေစံစပးည ိႏႈိငး့ေရ့႕်ပဳလုပးၿပီ့ေနာကး ဿွှဿ ခုႏြစး ဇျနးလ ဿ၅ ရကးေန႓တျငး လကးမြတး႕ေရ့ထုိ့သညးံ ကေလ့စစးသာ့ စုေဆာငး့်ခငး့မြ ကာကျယး်ခငး့ႏြငးံ ။တုိ႓၌႕
ေဆာငးရျကးမႈႏြငးံ႕်ပနးလညးထူေထာငးေရ့တို႓အတျကး႕်မနးမာအစုိ့ရႏြငးံ ကုလသမဂၐ အဖဲျ႓တုိ႓အၾကာ့ ပူ့ေပါငး့႕ေဆာငးရျကးမႈ အစီအစဥးသညး ဿွှဿခု ႏြစး စကးတငးဘာလ ှ ရကးေန႓မြ စ၊ 
တရာ့ဝငး်ဖစး လာခံဲသညး၈ 
4 ။ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ အစီအစဥးအရ အစုိ့ရက တပးမေတား (ၾကညး့)ႏြငး ံနယး်ခာ့ေစာငးံတပးမ္ာ  ့(BGF) ႏြငးံ ဆကးစပးက္နးရြိေနသညးံကေလ့မ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ ခ္ကးခ္ငး့႕
ေဖားထုတး၊ လႊတးေပ့ရနး ကတိ်ပဳခံဲသညး၈ သုိ႓ေသား ထုိပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ အစီအစဥးအရ မြနးကနးေၾကာငး့ စစးေဆ့ေရ  ့လညးပတးမႈမ္ာ့ မတုိငးမီ ၄ဿ နာရီ ႀကိဳတငးအသိေပ့ရနးႏြငးံ 
လညးပတးမႈမ္ာ့အတျငး့ အစုိ့ရ၌ႀကီ့ၾကပးမႈမ္ာ့ ရယူရနး လုိအပးသညး၈ ။က အစုိ့ရအာ  ့အမ္ဳိ့သာ့ လုဵၿခဵဳေရ  ့အေၾကာငး့်ပခ္ကး်ဖငးံ သီ့်ခာ့ သတးမြတးမထာ့သညးံ႕ေနရာအေရ 
အတျကးသို႓ သျာ့လာမႈကုိလညး့ ကနး႓သတးချငးံ်ပဳထာ့သညး၈ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ အစီအစဥးကုိ လကးမြတးေရ့ထုိ့ၿပီ့ခ္ိနးမြစ၊ ကုသမဂၐ ႏုိငးငဵလုဵ့ဆုိငးရာ အထူ့လုပးငနး့အဖဲျ႓ အေန်ဖငးံ 
တပးမေတား (ၾကညး )့ ၌ စုေဆာငး့ေရ့ဌာနမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ  ့စစးတပးေနရာ အေရအတျကး အနညး့ငယးကိုသာ သျာ့လာချငးံရခံဲသညးဟု ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓မြ 
ရရြိသညးံ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့က႕ေဖား်ပထာ့သညး၈ 



ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အချငးံအလမး့ 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈ အဆဵု့သတး်ခငး့ 
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သုိ႓ေသား ဤတုိ့တကးမႈကို လ္ငး်မနးစျာလုပးေဆာငး်ခငး့မရြိပဲ၇ အာမခဵခ္ကးလညး့ မရြိေၾကာငး့ေတျ႓ရသညး၈ ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏိုငးငဵတကာ 
အဖျဲ႓၌ မၾကာေသ့မီက ်မနးမာႏုိငးငဵတျငး့ ်ပဳလုပးခဲံေသာ သုေသတန်ပဳခ္ကးတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသဵု့်ပဳ်ခငး့ကုိ ်ပနးလညး 
သုဵ့သပးထာ့သညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ တပးမေတား(ၾကညး့)အ်ဖစး သိထာ့ေသာ) ်မနးမာ တပးမေတားႏြငးံ မၾကာေသ့ခငးက ဖျဲ႓စညး့ခံဲေသာ နယး်ခာ  ့
ေစာငးံတပးဖျ႓ဲမ္ာ့(တပးမေတား ၾကညး့ လကးေအာကးတျငးရြိၿပီ့၇ အစုိ့ရႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ  ့ သေဘာတူညီခ္ကး ရယူခံဲၿပီ့၇ နယး်ခာ့ေစာငးံ တပးဖျဲ႓ 
အ်ဖစးေ်ပာငး့လဲရနး သေဘာတူခံဲသညးံ တပးဖျဲ႓မ္ာ့၌ အဖျ႓ဲွငးေဟာငး့မ္ာ )့ႏြငးံ လကးနကးကုိငး အတုိကးအခဵ အဖျဲ႓အစညး့ (ကရငးအမ္ိဳ့သာ့ အ 
စညး့အရဵု့/ ကရငးအမ္ိဳ ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးႏြငးံ ဒီမုိကေရစီအက္ိဳ ့်ပဳ ကရငးအမ္ိဳ ့သာ့တပးမေတား5) တို႓ကို ဆနး့စစးသဵု့သပးထာ့သညး၈  
 
ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏိုငးငဵတကာအဖျဲ႓၌ သုေတသန်ပဳခ္ကးအရ ေတျ႓ရြိသညးမြာ မၾကာေသ့မီက တုိ့တကးမႈရြိေသားလညး့ အေ်ခအေနမ္ာ  ့
မြာ လြ္ငး်မနးသငးံသေလာကး လြ္ငး်မနးစျာ႕ ေ်ပာငး့လဲမလာပါ၈ တပးမေတား ၾကညး့ တျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့မႈ အနညး့ငယး ေလြ္ာံလာ 
ေသားလညး့၇ ဆကးလုပးေဆာငးေနဆဲ်ဖစးသညး၈ ကေလ့စစးသာ  ့ ထပးမဵစုေဆာငး့်ခငး့ကုိ တာ့ဆီ့ရနး ထိေရာကးစျာလုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ  ့
မရြိေသ့ပါ၈ တပးမေတား ၾကညး့ လကးေအာကးရြိ နယး်ခာ့ေစာငးံတပးမ္ာ့တျငး ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ကုိ စစးမႈထမး့အ်ဖစးမြ ႏုတးထျကးချငးံ ်ပဳ်ခငး့ႏြငးံ 
်ပနးလညး ထူေထာငး်ပဳစု ေပ့်ခငး့ကုိမဆုိထာ့ႏြငးံ သူတို႓တပးတျငး့ ကေလ့စစးသာ့ရြိေနမႈကုိ စဵုစမး့ေဖားထုတးသညးံ အစီအစဥးပငးမရြိပါ၈ နယး်ခာ  ့
ေစာငးံ တပး၌ အသစးဖျ႓ဲစညး့လိုကးေသာ တပးရငး့သညး တပးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့မ္ာ့ ဆကးလကးလုပးေဆာငးေနေသားလညး့၇ ထုိသုိ႓လုပးေဆာငးမႈ 
တျငး ကေလ့မ္ာ  ့ပါမလာေစရနး စိစစးသညးံလုပးေဆာငးခ္ကးမရြိပါ၈6  
 
်မနးမာႏုိငးငဵရြိ လကးနကးကုိငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့၌ အေ်ခအေနတျငး စို့ရိမးမကငး့်ဖစးစရာမ္ာ  ့ ရြိေနပါသညး၈ ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာ 
အဖျဲ႓၌ သုေတသန်ပဳခ္ကးတျငး ကရငးအမ္ိဳ ့သာ  ့အစညး့အရဵု့/ ကရငးအမ္ိဳ ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပး (KNU/KNLA) ႏြငး ံဒီမိုကေရစီအက္ိဳ ့်ပ  ဳ
ကရငးအမ္ိဳ ့သာ့တပးမေတား (DKBA) အဖျဲ႓ႏြစးဖျဲ႓ အေၾကာငး့ကုိ အဓိကထာ  ့ ေရ့သာ့ထာ့သညး၈ အဖျဲ႓ႏြစးဖျ႓ဲစလုဵ့တျငး က 
ေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ မ်ပဳရနး ညႊနးၾကာ့ခ္ကး ထုတး်ပနးထာ့ေသားလညး့ အသကးစစးေဆ့သညးံ စနစးကငး့မဲံမႈ၇ ယငး့အဖျဲ႓အစညး့ မ္ာ့ႏြငးံ 
ကေလ့မ္ာ  ့ အလျတးသေဘာအရ ဆကးစပးပတးသကးသညးံ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့သညး ကေလ့မ္ာ့အတျကး တိုကးပျမဲ္ာ့ပါွ ငး လာေစရနး 
အႏၲရာယးႀကီ့ႀကီ့မာ့မာ့်ဖစးေစပါသညး၈ (KNU/KNLA) ကိစၥတျငး ေခါငး့ေဆာငးပုိငး့က ကေလ့စစးသာ့ပေပ္ာကးရနး ကုလသမဂၐႏြငးံ အ်ခာ  ့
ေသာ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးရနး ႀကိဳ့ပမး့ခ္ကးမ္ာ့ရြိခံဲသညး၈) ထုိ႓်ပငး ယငး့အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ကုလသမဂၐ ေတျ႓ဆုဵရနး ်မနးမာ 
အစို့ရက တာ့ဆီ့ ထာ့်ခငး့ေၾကာငးံ ကေလ့မ္ာ့ကုိ သူတို႓၌ တပးတျငး့မြ လျတးေ်မာကးေအာငးလုပးေဆာငးဖုိ႓ အဟနး႓အတာ့ ်ဖစးေစသညး၈  
 
်မနးမာအစုိ့ရက အမ္ိဳ ့သာ့လုဵၿခဵဳေရ  ့အေၾကာငး့်ပခ္ကး်ဖငးံ ေဒသအခ္ိဳ ႓သုိ႓ သျာ့လာချငးံကုိ ်ငငး့ပယးထာ့်ခငး့သညး လကးနကးကုိငးအဖျဲ႓အစညး  ့
မ္ာ့အေပ၍ လျတးလပးစျာ ေစာငးံၾကပးႏိုငးရနး အတာ့အဆီ့်ဖစးေနသညး၈ အစို့ရႏြငးံ ယငး့အဖျ႓ဲအစညး့မ္ာ့ၾကာ  ့ မၾကာေသ့မီက လကးမြတးေရ  ့
ထုိ့ခဲံေသာ အပစးအခတးရပးစဲေရ  ့ သေဘာတူညီခ္ကးသညး ကေလ့မ္ာ့ကုိ ေဘ့ကငး့စျာလျတးေ်မာကးလာရနးအတျကး အချငးံအလမး့ တစးခု 
်ဖစးၿပီ့၇ အနာဂတးတျငး ကေလ့မ္ာ  ့ထုိလကးနကးကုိငးအဖျဲ႓မ္ာ့ႏြငးံ စစးပိုငး့ဆိုငးရာအရ ပတးသကးဆကးႏျယးမႈကုိ တာ့ဆီ့ႏုိငးမညးံ အလာ့အလာ 
အ တျကးလညး့ အချငံးေကာငး့်ဖစးသညး၈ ႏိုငးငဵတကာအသုိငး့အွိုငး့၌ အကူအညီ်ဖငးံ ်မနးမာအစုိ့ရက တညးေထာငးထာ့ေသာ ်မနးမာၿငိမး့ခ္မး  ့
ေရ့စငးတာ (Myanmar Peace Center)သညး အပစးအခတး ရပးစဲေရ့ရယူထာ့မႈကုိ ပုိမိုခိုငးမာေအာငး လုပးေဆာငးကာ လကးနကးကုိငး ပဋိပက၏႕
အဆုဵ့သတးေရ့လုပးေဆာငးမညးံ လုပးငနး့တျငး ယငး့လကးနကးကုိငး အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ဆကးစပးပတးသကးေနသညးံကေလ့မ္ာ့၌ လူ႓အချငး ံ
အေရ့ကုိကာကျယးမညးံ နညး့လမး့ကုိလညး့ကုိလညး့ ထညးံသျငး့ရနး အေကာငး့ဆဵု့အေနအထာ့တျငး ရြိသညး၈  
 
ဤသုေတသန်ပဳခ္ကးေၾကာငးံ ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖျဲ႓သညး ်မနးမာအစုိ့ရ၇ လကးနကးကုိငး အတိုကးအခဵအဖျ႓ဲအစညး့မ္ာ့၇ ကုလ 
သမဂၐႏြငးံ ႏိုငးငဵတကာအသုိငး့အွုိငး့သုိ႓ ေအာကးပါ အဓိက အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ  ့်ပဳလိုပါသညး၈  
 
 
 

                                                             
5 ဒီမုိကေရစီ အက္ဳိ့ ်ပဳ ကရငးတပးမေတား၌ ႏုိငးငဵေရ့အုပးစုသညး ကလုိထူ့ေဘား ကရငးအဖဲျ႓အစညး့်ဖစးသညး၈ ဿွှဿ ခုႏြစး  ၿပီလတျငး ကလုိထူ့ေဘားကရငးအဖဲျ႓အစညး့ (KKO) ကုိ 
DKBA ၌ ႏုိငးငဵေရ့အုပးစုအ်ဖစး ဖဲျ႓စညး့ခံဲၿပီ့႕ေနာကးပိုငး့တျငး စစးတပးကလညး့ ။၌ ဘာသာေရ့လႊမး့မို့မႈ ကငး့စငး်ခငး့ကို အမြတးအသာ့်ပဳရနး တုိ့တကးေသာ ဗုဒၶဘာသာ 
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ တပးဖဲျ႓မြ ဒီမုိကေရစီအက္ဳိ့်ပဳ ကရငးတပးမေတား ဟု အမညးေ်ပာငး့လဲခံဲသညး၈ 
6 See for instance, “Government’s militia forcing civilians into uniform”, Karen News, 9 November 2012, http://karennews.org. 

http://karennews.org/
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်မနးမာအစုိ့ရသုိ႓  
 တရာ့မွငးေသာနညး့်ဖငးံ ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ကို တာ့ဆီ့ရနး နညး့ပညာပုိငး့ဆုိငးရာ အကူအညီရယူၿပီ့ လုိအပးေသာ တပး 

အငးအာ့စုေဆာငး့်ခငး့ လုပးထုဵ့လုပးနညး့၇ အသကးစစးေဆ့သညးံ ယႏၲရာ့ႏြငးံ လကးနကးကိုငး တပးဖျ႓ဲမ္ာ့၇ နယး်ခာ့ေစာငးံတပးမ္ာ့ႏြငးံ 
အ်ခာ့ေသာလုဵၿခဵဳေရ  ့ အငးအာ့စုမ္ာ့အေပ၍ လျတးလပးစျာေစာငးံၾကပးကာ ၾကညးံၾကပး်ခငး့်ပဳလုပးႏုိငးရနးအတျကး ခိုငးမာမႈရြိေအာငး 
ေဆာငးရျကးပါ၈  
 

 လကးနကးကိုငး အငးအာ့စုမ္ာ့၇ နယး်ခာ့ေစာငးံတပးဖျဲ႓မ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ လုဵၿခဵဳေရ့တပးဖျဲ႓မ္ာ  ့လုိကးနာရနး (လုိအပးလြ္ငး သငးတနး  ့
ေပ့်ခငး့်ဖငးံ) တပးအငးအာ့စုေဆာငး့်ခငး့ဆိုငးရာ လုိကးနာရမညးံ စဵႏႈနး့ခ္မြတးပါ၈ လူသူ စုေဆာငး့်ခငး့လုပးငနး့လုပးေဆာငးရာတျငး 
ပါွ ငးသူအာ့လဵု့က အသကး ှ၅ ႏြစးေအာကးအရျယးရြိသူမ္ာ့အာ  ့ စုေဆာငး့်ခငး့ကုိ တာ့်မစးထာ့ေၾကာငး့သိရြိရနး၇ အသကးစိစစး 
သညး႓ လုပးထဵု့လုပးနညး့ကုိ လိုကးနာလုပးေဆာငးရမညး်ဖစးေၾကာငး့ႏြငးံ ထုိသို႓ လုိကးနာလုပးေဆာငးရနး ပ္ကးကျကးသူမ္ာ့သညး စညး  ့
ကမး့ ေဖာကးဖ္ကးမႈႏြငးံ ရာဇွတးမႈဆုိငးရာ ်ပစးဒဏးခ္မြတးႏုိငးေၾကာငး့ သိရြိေစရနး တိက္ေသခ္ာစျာ လုပးေဆာငးပါ၈  
 

 ယခငးက အသကးှ၅ႏြစး မ်ပညးံေသ့မီ စုေဆာငး့ခဵရသူမ္ာ့အပါအွငး လကးရြိအသကးမ်ပညးံေသ့ေသာ တပးသာ့မ္ာ့ကုိ စဵုစမး့ေဖား 
ထုတးႏုိငးရနးႏြငးံ ်ပနးလႊတးေပ့ႏုိငးရနးအတျကး ဗဟုိ သတငး့အခ္ကးအလကး သုိမြီ့ စုေဆာငး့ထာ့ႏုိငးသညးံစနစးကိုဖနးတီ့ကာ၇ ။႕
တျငး တပးမေတား ၾကညး့ႏြငးံ နယး်ခာ့ေစာငးံတပးသာ့မ္ာ့၌ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ သူတို႓၌ ေမျ့ဖျာ့လကးမြတးမိတၲဴ (သုိ႓) 
အ်ခာ့ေသာ တရာ့ွ ငးသကးေသခဵ စာရျကးစာတမး့ႏြငးံ႕ေဆာငး့ေရ  ့အရာရြိ၌ ရာထူ့ႏြငးံ နာမညး အ်ပညးံအစဵုကုိ ထညးံသျငး့ထာ့ပါ၈  

 ကေလ့မ္ာ့ကို႕ေဖားထုတး်ခငး့ႏြငးံ႕လႊတးေပ့်ခငး့ကို႕ေသခ္ာေစရနးအတျကး႕တပးမေတားၾကညး့႕ယူနစးမ္ာ့ႏြငးံ႕BDF 
တပးမ္ာ့အာ့လဵု့ကုိ စနစးတက္စစးေဆ့ရနးအတျကး ကေလ့သူငယးမ္ာ့႕ရြိေနႏုိငးသညးံ႕စုေဆာငး့ေရ့ဌာနမ္ာ့၇႕စစးစခနး့မ္ာ့၇႕
သငးတနး့ဌာနမ္ာ့ႏြငးံ႕အ်ခာ့ေနရာမ္ာ့ကို႕အတာ့အဆီ့မဲံ႕သျာ့လာချငးံ႕ေပ့အပး်ခငး့အပါအွငး႕အစီရငးခဵ်ခငး့ႏြငးံ႕
ေစာငးၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့အတျကး႕  ႕်မနးမာႏုိငးငဵဆိုငးရာ အလုပးအဖျ႔ဲႏြငး ံပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးပါ၈ 

 တပးမေတားၾကညး့ႏြငးံ နယး်ခာ့ေစာငးံတပးမ္ာ့တျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳေၾကာငး့ ယဵုၾကညးရေသာ စျပးစျခဲ္ကး 
မ္ာ  ့ထျကးေပ၍လာပါက ထိေရာကးစျာႏြငးံ လျတးလပးေသာ စဵုစမး့စစးေဆ့မႈ႕်ပဳလုပးၿပီ့၇ တရာ့မြ္တမႈ ရရြိရနး က္ဴ့လျနးသူ အ်ဖစး သဵသ 
ယရြိသူကုိ တရာ့စီရငး်ခငး့ဆုိငးရာ ႏိုငးငဵတကာစဵႏႈနး့ႏြငးံအညီ စစးေဆ့စီရငး်ခငး့်ပဳလုပးပါ၈  

KNLA ႏြငးံ DKBA သို႓ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့  
 

 ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ တုိကးပျမဲ္ာ့တျငး အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ရပးတနး႓ရနး မိမိလကးနကးကိုငး အဖျဲ႓ွငးမ္ာ့အာ့လုဵ့သုိ႓ ညႊနးၾကာ့ခ္ကး 
ကုိ က္ယးက္ယး်ပနး႓်ပနး႓ ်ဖနး႓ေွ၇ ထုတးေွပါ၈ 

 
 ကေလ့မ္ာ  ့ စစးဆငးေရ့မ္ာ့တျငးမပါွငးေစရနးႏြငးံ စစးတပးစခနး့မ္ာ့ သုိ႓မဟုတး စစးဖကးဆုိငးရာ ပစးမြတးအနီ့ တွုိကးတျငး ကေလ  ့

မ္ာ  ့မရြိေၾကာငး့ တိက္ေသခ္ာစျာလုပးေဆာငးပါ၈  
 

 ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသဵု့်ပဳရာတျငး တာွနးရြိသူမ္ာ့ကုိ သငးံေလြ္ားေသာ အေရ့ယူမႈ႕်ပဳလုပးပါ၈  
 

 လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ဆကးစပးပတးသကးေနေသာ ကေလ့မ္ာ့ကုိ လျတးေပ့ႏုိငးရနးႏြငးံ ေစာငးံၾကပးႏုိငးရနး ရညးရျယးခ္ကး 
်ဖငးံ ကုလသမဂၐႏြငးံ အ်ခာ့လျတးလပးေသာ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာ အဖျ႓ဲအစညး့မ္ာ  ့လာေရာကးႏုိငးေအာငး ကူညီေဆာငးရျကးပါ၈  
 

 နညး့ပညာပုိငး့ဆုိငးရာ အကူအညီေတာငး့ခဵ၊ အသကးအရျယးမ်ပညးံသူမ္ာ့ကုိ စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့မြ တာ့ဆီ့ႏိုငးရနးအတျကး 
အသကးစစးေဆ့သညးံစနစးကုိ ကနဦ့လုပးငနး့အ်ဖစး အေကာငးအထညး႕ေဖားေဆာငးရျကးပါ၈  
 
 
 



ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အချငးံအလမး့ 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈ အဆဵု့သတး်ခငး့ 
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ကုလသမဂၐ၌ ေစာငးံၾကပး်ခငး့ႏြငးံ အစီရငးခဵမႈ ယႏၲရာ့သုိ႓ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့  
 

 ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈအစီအစဥး အေကာငးထညးေဖ၍ေဆာငးရျကးေရ့ကုိ ပဵံပုိ့သူအာ့လဵု့၌ စျမး့ရညး်မြငးံတငးေပ့ပါ၈ ဤအစီအစဥး 
အရ အစုိ့ရ၌ လုပးေဆာငးခ္ကး ထိေရာကးမႈကို ေရရြညး႕ေစာငးံၾကပးႏိုငးရနးႏြငးံ လုပးငနး့လုပးေဆာငးမႈ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈ ရြိေအာငး႕
ေဆာငးရျကးပါ၈  
 

 ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသဵု့်ပဳ်ခငး့ကုိ တာ့ဆီ့ရနးရညးရျယး၊ အစို့ရကုိ တပးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့လုပးေဆာငးပုဵ႕
်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲရနးႏြငးံ႕်ပနးလညးသုဵ့သပးမႈ်ပဳရာတျငး ကူညီပံဵပို့ပါ အႀကဵဥာဏးေပ့ပါ၈  
 

 ကေလ့မ္ာ့ရြိႏုိငးသညးံေနရာမ္ာ့်ဖစးသညးံ တပးမေတား(ၾကညး့)၇ နယး်ခာ့ေစာငးံတပးစခနး့ေနရာ၇ သငးတနး့ေနရာႏြငးံ အ်ခာ  ့
ေသာ ေနရာမ္ာ့သုိ႓ ကေလ့စစးသာ  ့စဵုစမး့ေဖ၍ထုတးရနးရညးရျယးခ္ကး်ဖငးံ ပုဵမြနးသျာ့ေရာကးလညးပတး်ခငး့႕်ပဳလုပးပါ၈  

 
 လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့တျငး့ရြိ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ကုိ႕ေဖားထုတးႏိုငးရနးႏြငးံ ယငး့တုိ႓ထဵမြ လျတးေ်မာကးႏိုငးေစရနး 

။တုိ႓ႏြငးံ အ်ပနးအလြနးေဆျ့ေႏျ့ ဆကးဆဵမႈ႕်ပဳလုပးပါ၈  
 

ကုလသမဂၐ႕လုဵၿခဵဳေရ့ေကာငးစီႏြငးံ ႏိုငးငဵတကာ အသိုငး့အွိုငး့သုိ႓ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့  

 ၿငိမး့ခ္မး့ေရ  ့ သုိ႓မဟုတး အပစးအခတးရပးစဲေရ  ့ၫႈိႏိႈငး့ေဆျ့ေႏျ့မႈ်ပဳလုပးေနေသာ လကးနကးကိုငး အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ဆကးစပး 
ပတးသကးေနေသာ ကေလ့မ္ာ့လျတးေ်မာကးရနး၇ ဘ ်ွပနးလညး ထူေထာငးႏုိငးရနးႏြငးံ လူထုအသိုငး့ အွိုငး့အတျငး့သုိ႓ ်ပနးလညး 
အေ်ခခ္ႏုိငးရနး ကုလသမဂၐ၌ လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈဆုိငးရာ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ  ့ ႏြငးံအညီ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ  ့
တျငး ကေလ့မ္ာ့၌အေရ့ကုိ သတးမြတးေ်ဖရြငး့ရနး အတျကး ရညးရျယး၊႕်ပ႒ာနး့ထာ့ေသာ အခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ လကးနကး ကုိငးအဖျဲ႓ 
အစညး့မ္ာ့အာ  ့အပစးအခတး ရပးစဲေရ  ့ညြိႏႈိငး့ေဆျ့ေႏျ့မႈ၇ သေဘာတူညီမႈမ္ာ့ကုိ႕ ေထာကးခဵပါ၈ လကးနကးကုိငး အဖျဲ႓အစညး  ့
မ္ာ့ကုိ ႏိုငးငဵေတားလဵုၿခဵဳေရ့တပးဖျဲ႓မ္ာ့အတျငး့သုိ႓ ပူ့ေပါငး့ထညးံသျငး့ရနးအတျကး ။တုိ႓တပးတျငး့ရြိ ကေလ့ငယးမ္ာ့ကုိ စုဵစမး  ့
ေဖားထုတးၿပီ့၇ လႊတးေပ့်ခငး့သညး ႀကိဳတငးမ်ဖစးမေနလုပးေဆာငးရမညးံ လိုအပးခ္ကးတစးခု်ဖစးေၾကာငး့႕ေတာငး့ဆိုပါ၈  

 

 လကးနကးကိုငးတပးဖျဲ႓မ္ာ့ႏြငးံ နယး်ခာ့ေစာငးံတပးဖျဲ႓မ္ာ့အေပ၍ လျတးလပးေသာ ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့ႏြငးံ ႀကီ့ၾကပး်ခငး့်ပဳ လုပး 
ရနးႏြငးံ ။တို႓၌ စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသကးအရျကးစစးေဆ့သညးံစနစး ယႏၲရာ့ပုိမို အာ့ေကာငး့လာရနး လုပး ေဆာငး 
်ခငး့ အပါအွငး၇ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ လဵုၿခဵဳေရ့က႑႕ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အကူအညီေပ့ရာတျငး ကေလ့စစးသာ  ့ စုေဆာငး  ့
်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈ တာ့ဆီ့်ခငး့ အစီအစဥးလုပးေဆာငးရနး ေသခ္ာေအာငးေဆာငးရျကးေပ့ပါ၈  

 

 

 



ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အချငးံအလမး့ 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈ အဆဵု့သတး်ခငး့ 
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ဿ၈ အစီရငးခဵစာ ်ပဳစုရာ နယးပယး ႏြငးံ ်ပဳစုသညးံနညး့စနစး 
 
ဤအစီရငးခဵစာအတျကး သုေတသန်ပဳရာတျငး တပးမေတား(ၾကညး့)၇ နယး်ခာ့ေစာငးံတပးဖျဲ႓မ္ာ  ့(အထူ့သ်ဖငးံ တုိ့တကးေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရငး 
အမ္ိဳ ့သာ့တပးမေတား၌ အဖျဲ႓ွငးေဟာငး့မ္ာ )့၇ လကးနကးကုိငး အတုိကးအခဵ အဖျ႓ဲအစညး့ႏြစးခု်ဖစးသညးံ KNU/KNLA ႏြငးံ DKBA တို႓အတျငး  ့
မၾကာေသ့မီက ကေလ့စစးသာ  ့ စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈအေၾကာငး့ကို အဓိက ေရ့သာ့ထာ့သညး၈ သျာ့လာမႈအခကးအခဲႏြငးံ လုဵၿခဵဳေရ  ့
ကိစၥေၾကာငးံ ဤသုေတသန်ပဳခ္ကးတျငး ပထွီအေနအထာ့ရ နယးပယးအကနး႓အသတးရြိ (်မနးမာအစုိ့ရသညး ႏုိငးငဵတျငး့ရြိ ပဋိပက၏်ဖစးပျာ့ရာ႕
ေဒသအခ္ိဳ ႓သုိ႓ ကုလသမဂၐႏြငးံ အ်ခာ့လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ  ့ သျာ့လာမႈကုိ ဆကးလကး ကနး႓သတးထာ့ဆဲ်ဖစးသညး)သညး၈ ထုိ႓ 
ေၾကာငးံ ်မနးမာႏုိငးငဵတျငး့ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးေနေသာ လကးနကးကိုငး အတုိကးအခဵအဖျဲ႓အစညး့အာ့လဵု့ႏြငးံ လကးနကးကုိငး တပးဖျ႓ဲမ္ာ့၌ အေ်ခ 
အေနကုိ ပုိမိုက္ယး်ပနး႓စျာ ၿခဵဳငုဵတငး်ပထာ့်ခငး့မလုပးေဆာငးႏိုငးေသာေၾကာငးံ ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏိုငးငဵတကာအဖျဲ႓သညး အေရ ႀ့ကီ့သညးံ အ 
ဖျဲ႓တစးခ္ိဳ ႓အေၾကာငး့ကုိသာ အဓိကထာ့တငး်ပထာ့သညး၈ လကးနကးကုိငးတပးဖျ႓ဲမ္ာ  ့ အသကးမ်ပညးံေသ့သညးံသူမ္ာ့ကုိ စုေဆာငး့မႈ ်ပဳလုပး 
်ခငး့ကို ကုလသမဂၐ၌ အစီရငးခဵစာမ္ာ့တျငး႕ ေဖား်ပထာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ အက္ဵဳ့ွငးဆကးႏျယးမႈရြိသညးံေနရာမ္ာ့အတျကး ကုိ့ကာ့ရညးညႊနး့ထာ  ့
သညး၈ 
 
သုေတသနကုိ အစုိ့ရႏြငးံ အစို့ရမဟုတးေသာ လကးနကးကုိငးတပးဖျဲ႓မ္ာ့အတျငး့ မၾကာေသ့ခငးက ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့မႈအခ္ိဳ့အစာ့ႏြငးံ ပုဵ 
မြနးစုေဆာငး့မႈလုပးကုိငးပဵုမ္ာ့ႏြငးံ ။တပးဖျ႓ဲမ္ာ့ေၾကာငးံ အနီ့စပးဆဵု့်ဖစးေစသညးံအေၾကာငး့တရာ့မ္ာ့ကုိ သုေတသန်ပဳထာ့သညး၈ ။တပး 
ဖျဲ႓မ္ာ့အတျငး့ အသကးမ်ပညးံေသ့သူမ္ာ့ကုိ စုဵစမး့ေဖားထုတးၿပီ့၇ ေစာငးံၾကပးသညးံစနစး (အသကးစိစစးေဆ့သညးံစနစး ) မ္ာ့ကုိ ရြိထာ့ၿပီ့ေသာ 
တာွနးခဵေစသညးံစနစးမ္ာ့အေပ၍ အေ်ခခဵ၊ သုဵ့သပးထာ့သညး၈  
 
ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖျ႓၌ဲ ကုိယးစာ့ ွနးထမး့ႏြငးံ အတုိငးပငးခဵႏြစးဦ့က ထုိငး့-်မနးမာနယးစပးႏြငးံ႕်မနးမာႏုိငးငဵတျငး့သုိ႓  ၿပီ-ေမလ 
ဿွှဿ၇ ဇူလုိငး- ၾသဂုတး ဿွှဿ ႏြငးံ ႏုိွငးဘာ-ဒီဇငးဘာလ ဿွှဿ ရကးေန႓မ္ာ့တျငး သုဵ့ႀကိမးတိုငးတုိငး သီ့သနး႓စီသျာ့ေရာကးကာ႕သုေတသန႕
်ပဳခဲ႓ၿပီ့၇႕။အေပ၍႕ ရုဵ့ခနး့တျငး့မြတစးဆငးံ႕အငးတာနကး႕သုေတသန်ပဳခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ႕ ်ဖညးံစျကးထာ့သညး၈႕ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ႕ ႏုိငးငဵတကာ႕
အဖျဲ႓က႕မတးလ႕ဿွှှ႕၉႕ထုိငး့-်မနးမာ႕နယးစပးတျငး႕်ပဳလုပးခံဲေသာ႕သုေတသန်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကုိလညး့႕ထညးံသျငး့ထာ့သညး၈7႕ 
 
သုေတသန႕်ပဳလုပးေနစဥးကာလတျငး႕ ်မနးမာႏုိငးငဵႏြငးံ႕ ထုိငး့ႏိုငးငဵတျငး့မြ႕ကုလသမဂၐမြအရာရြိမ္ာ့၇႕ ႏုိငးငဵတကာ႕ၾကကးေ်ခနီအဖျ႓ျဲ႓(ဲICRC)႕မြ႕အရာ႕
ရြိမ္ာ့၇႕ သဵအမတးမ္ာ့၇႕ ်ပညးတျငး့ႏြငးံ႕ ႏိုငးငဵတကာမြ႕အစုိ့ရမဟုတးေသာ႕အဖျဲ႓အစညး့(NGOs)႕ ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့၇႕လူထုအေ်ခ်ပဳ႕အဖျ႓ဲအစညး ႕့
မ္ာ့ႏြငးံ႕ကေလ့စစးသာ့ေဟာငး့မ္ာ့ႏြငးံ ။တို႓၌ မိသာ့စုမ္ာ့ကုိ႕ေတျ႓ဆုဵမႈမ္ာ့်ပဳလုပးခဲံသညး၈8႕ကရငးအမ္ိဳ ့သာ့႕လျတးေ်မာကးေရ့႕တပးမေတား႕
(KNLA)၇႕ ကရငးအမ္ိဳ ့သာ့အစညး့အရဵု့(KNU)ႏြငးံ႕ ဒီမိုကေရစီ႕ အက္ိဳ ့်ပဳ႕ ကရငးတပးမေတား႕ (DKBA)ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့ႏြငးံလညး့႕ ေတျ႓႕
ဆုဵခဲံသညး၈9႕လဵုၿခဵဳေရ့စုိ့ရိမးခ္ကးေၾကာငးံ႕တစးခ္ိဳ ႓ေတျ႓ဆဵု႕ေမ့်မနး့မႈမ္ာ့ကုိ႕အမညးမေဖား်ပထာ့ပါ၈႕ 
 

                                                             
 
7 ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓မြ ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့က ႏုိငးငဵတကာႏြငးံ အမ္ဳိ့သာ  ့NGO မ္ာ့၇ မီဒီယာမြ ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့ႏြငးံ UNICEF ဌာေနကုိယးစာ့လြယးႏြငးံ 
ကေလ့သူငယး ကာကျယးေစာငးံေရြာကးေရ့အဖဲျ႓မြ အဖဲျ႓ဝငးမ္ာ့၇ ကုသလမဂၐ ဌာေန ညြိႏိႈငး့ေရ့မႈ့ႏြငးံ အ်ခာ့သူမ္ာ့အပါအဝငး ထုိငး့ႏုိငးငဵရြိ ကုလသမ ဂၐအဖဲျ႓တုိ႓မြ ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့ 
အပါအွငး အေရ့ပါသူမ္ာ့စျာႏြငးံ အငးတာဗ္ဴ့ ၀ွ ကုိ႕်ပဳလုပးခံဲသညး၈ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့က ယခငးက႕်မနးမာစစးတပး၌ စုေဆာငး့်ခငး  ့ခဵခံဲရသညးံ ကေလ့စစးသာ့ ႏြစးဦ့၇ ႏုိငးငဵေရ့ 
အက္ဥး့သာ့ေဟာငး့ သုဵ့ဦ့ႏြငးံ ကရငး အမ္ဳိ့သာ  ့သမဂၐ (KNU) ၌ ကုိယးစာ့လြယး တစးဦ့တုိ႓ကုိလညး့႕ေတျ႓ဆဵုေမ့်မနး့်ခငး့႕်ပဳလုပးခံဲသညး၈ 
8 ဿွှဿခုႏြစး  ၿပီ႕-႕ေမ အတျငး့ ႏုိငးငဵတကာ အလုပးသမ္ာ့အဖဲျ႓အစညး့  (ILO)၇ ကုသမ ဂၐ ဌာေနတာဝနးခဵ၇ UNHCR ကုိယးစာ့လြယး၇ ကုလသမဂၐ လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈ 
ကိစၥရပးမ္ာ့ ည ိႏႈိငး့လုပးေဆာငး်ခငး့အတျကး ကုလသမဂၐ ုဵ့ (OCHA)၌ လကးေထာကး ဌာေန ညႊနးၾကာ့ေရ့မႈ့၇ လူ႓အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆုိငးရာ ကုလသမဂၐမဟာမငး့ႀကီ့ ုဵ့ (OHCHR) 
ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့ႏြငးံ UNICEF ၌ ကေလ့သူငယး ကာကျယးေစာငးံေရြာကးေရ  ့အဖဲျ႓ဝငးမ္ာ့ အပါအဝငး ကုလသမဂၐအဖဲျ႓မြ အရာရြိမ္ာ့ႏြငးံ သုေတသန်ပဳ လူေတျ႓ေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့ကုိ႕
်ပဳလုပးခံဲသညး၈ ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓က႕်မနးမာႏုိငးငဵရြိ UK, US ႏြငးံ႕်ပငးသစး သဵ ုဵ့မ္ာ့မြ ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့၇ EU ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့၇ ဘနးေကာကးရြိ ဆျစးဇာလနးႏြငးံ 
ကေနဒါ အထူ့တာဝနးအဖျ႓ဲမ္ာ့၇ ထုိငး့ႏြငးံ်မနးမာႏုိငးငဵရြိ ႏုိငးငဵတကာ ၾကကးေ်ခနီအဖဲျ႓ (ICRC) တုိ႓ႏြငးံလညး့႕ေတျ႓ဆုဵခံဲသညး၈ ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့က လူ႓အချငးံအေရ့ကာကျယးသူမ္ာ့၇ 
ႏုိငးငဵတကာႏြငးံ ႏုိငးငဵအဆငးံ NGO မ္ာ့မြ ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ ၇့ လူထုအေ်ခ်ပဳအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့၇႕ေရြ႔ေနမ္ာ့၇ ဘုနး့ေတားႀကီ့မ္ာ့၇ သတငး့စာ ဆရာမ္ာ့ႏြငးံ ကေလ့စစးသာ့ေဟာငး့မ္ာ့ႏြငးံ 
။တုိ႓၌ မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ႏြငးံလညး့႕ေတျ႓ဆုဵခံဲသညး၈ ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့က႕်မနးမာအမ္ဳိ့သာ  ့လူ႓အချငးံအေရ့မ္ာ့ေကားမရြငးမြ ကုိယးစာ့လြယးတစးဦ့ႏြငးံလညး့႕ေတျ႓ဆုဵကာ ပဲခူ့၇ ကရငး၇ 
ရြမး့ႏြငးံ ကခ္ငးေဒသမ္ာ့တျငး အေ်ခစိုကးသညးံ အဖဲျ႓အစညး့မ္ာ့မြ ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့ကုိလညး့႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့မႈမ္ာ့႕်ပဳလုပးခံဲသညး၈  
9 ဿွှဿခုႏြစး၇ ဇူလုိငး - ၾသဂုတး အထူ့သုေတသန ကာလအတျငး့ လူထုအေ်ခ်ပဳ အဖဲျ႓အစညး့မ္ာ့မြ ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့၇ ဆရာ/မမ္ာ့၇႕ေက္ာငး့သူ/သာ့မ္ာ့ႏြငးံ ကရငးလူ႓အချငးံအေရ့မ္ာ  ့
အဖဲျ႓ (KHRG)မြ ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့၇ KNU ႏြငးံ KNLA မြ အရာရြိမ္ာ့၇ မ္ဳိ့ဆကးသစးအစီအစဥးမြ႕ေက္ာငး့သူ/သာ့မ္ာ့၇ DKBA ႏြငးံ KKO တုိ႓မြ စစးတပးႏြငးံ ႏုိငးငဵေရ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၇ 
DKBA ၌ ႏုိငးငဵေရ့အဖဲျ႓၇ BGF ၌ လကးရြိႏြငးံ ယခငးက အဖဲျ႓ဝငးမ္ာ့အခ္ဳိ႔ႏြငးံ႕ေတျ႓ဆုဵမႈမ္ာ့႕်ပဳလုပးခံဲသညး၈ 



ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အချငးံအလမး့ 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈ အဆဵု့သတး်ခငး့ 
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ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏိုငးငဵတကာအဖျဲ႓သညး ွနးႀကီ့ဦ့ေအာငးမငး့၇ ်မနးမာႏုိငးငဵ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ  ့ ပဵံပို့မႈ အဖဲျ႓မြ ွနးထမး့မ္ာ့၇ ႏိုငးငဵေရ့ ပါတီ 
ေလ့ခုမြ ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့၇ လူထုအေ်ခ်ပဳ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့မြ တာွနးရြိသူမ္ာ့ႏြငးံ ရနးကုနးတျငး ေတျ႓ဆဵုေဆျ့ေႏျ့မႈ ်ပဳလုပးခံဲသညး၈10႕ ်မနးမာ 
အစို့ရအတျငး့ရြိ သမ တအႀကဵေပ  ့ အရာရြိမ္ာ့၇ ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့မႈ တာ့ဆီ့ေရ့ေကားမတီ ဥက၎႒၇႕ ေရြ႓ေနခ္ဳပး၇႕ ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ႏြငးံ႕
ကာကျယးေရ့ွ နးႀကီ့ဌာနမ္ာ့မြ႕သကးဆုိငးရာ႕အရာရြိမ္ာ့ႏြငးံ႕ေတျ႓ဆုဵချငးံေတာငး့ခဲံေသားလညး့႕ချငးံမရခံဲပါ၈႕ 
 
ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာအဖျဲ႓အစညး့သညး႕ ဤအစီရငးခဵစာ႕ မူၾကမး့အာ့႕ ်မနးမာႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဌာနသုိ႓ပုိ႓၊႕ ထငး်မငးခ္ကးေတာငး့ခဵခဲံေသားလညး ႕့
်ပနးစာမရခံဲပါ၈႕KNU႕အဖျဲ႓၌႕ထငး်မငးခ္ကးကို႕ေတာငး့ခဵခံဲရာတျငး႕်ပနးလညးတုဵ႓်ပနးခံဲေသာေၾကာငးံ႕သူတို႓၌႕မြတးခ္ကးကုိ႕ဤအစီရငးခဵစာတျငး႕ထငး႕
ဟပးေဖား်ပထာ့သညး၈႕ 
 
သုေတသန်ပဳေနခ္ိနး႕ တစးေလြ္ာကးလုဵ့တျငး႕ ကုလသမဂၐ၇႕ အစုိ့ရမဟုတးေသာ႕ အဖျ႓ဲအစညး့ႏြငးံ႕ အ်ခာ့ေသာသူမ္ာ့၌႕ ပူ့ေပါငး့ကူညီေပ့မႈ႕ အ႕
တျကး႕ အထူ့ေက့္ဇူ့တငးပါသညး၈႕ ဤသုေတသန်ပဳခ္ကးမြ႕ ရြာေဖျ႓ေတျ႓ရြိခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ႕ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့သညး႕ သကးဆုိငးရာ႕ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ ႕့
အာ့လုဵ့တျငး႕ မတရာ့ေသာနညး့်ဖငးံ႕ ကေလ့စစးသာ့႕ စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ႕ စစးပျမဲ္ာ့တျငး႕ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့မြ႕ ကာကျယးတာ့ဆီ့႕ ရနးအတျကး႕
အေထာကးအကူ်ပဳရနး်ဖစးသညး၈႕ ဤစဥး့စာ့ခ္ကး်ဖငးံ႕ ယငး့ေတျ႓ရြိခ္ကးႏြငးံ႕ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့သညး႕ ်မနးမာအစုိ့ရအပါအွငး႕ သကးဆုိငးသညးံ႕
အဖျဲ႓အစညး့အာ့လဵု့ၾကာ့တျငး႕ အက္ိဳ ့်ဖစးထျနး့ေစမညးံ႕ အနာဂတး႕ ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့႕ ်ဖစးထျနး့လာေစရနးအတျကး႕ အေ်ခခဵအုတး်မစးခ္ေပ့မညးဟု႕
ေမြ္ားလငးံပါသညး၈႕ 
 

 

                                                             
10 ဿွှဿခုႏြစး၇ ႏုိဝငးဘာ - ဒီဇငးဘာတျငး ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓ ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့က သမ တ ုဵ့ဝနးႀကီ့ဌာန႕ ်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ ဦ့ေအာငးမငး့၇႕ ်မနးမာႏုိငးငဵ 
ကုနးသညး/စကးမႈအသငး့ခ္ဳပး ဒုတိယဥက၎ဌ လြေမာငးေရႊ၇ အပစးအခတးရပးစဲေရ့႕ ေစံစပးညြိႏႈိငး့ေရ့ အစီအစဥး တျဖဲကး ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့မ္ာ့်ဖစးသညးံ ငူက္ဳဵ့လ္နးႏြငးံ ညိဳအုနး့်မငးံ ၇႕
ေအာငးႏုိငးဦ့ တုိ႓ႏြငးံ ဿွှဿ ခုႏြစး၇ ဒီဇငးဘာလ၇ ၅ ရကးေန႓တျငး႕်မနးမာၿငိမး့ခ္မး့ေရ့စငးတာ၇ ရနးကုနးတျငး႕ေတျ႓ဆုဵခံဲသညး၈ အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမုိကေရစီအဖဲျ႓ခ္ဳပး (NLD)၇ အမ္ဳိ့သာ့ဒီမုိကရကးတစး 
တပးဦ  ့(NDF)၇ အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမုိကရကးတစး ပါတီသစးႏြငးံ ရြမး့အမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့ ဒီမုိကရကးတစးပါတီ တုိ႓မြ ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့ႏြငးံလညး့ အစညး့အေဝ့မ္ာ့႕်ပဳလုပးခံဲသညး၈ 



ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အချငးံအလမး့ 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈ အဆဵု့သတး်ခငး့ 
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၀၈ လကးနကးကုိငး ပဋိပက၏၇ လဵု်ခဵဳမႈကငး့မဲ႓ရ်ခငး့ႏြငးံ လူမႈစီ့ပျာ့ဆုိငးရာ အေ်ခအေန၌႕ေနာကးခဵအေၾကာငး့အရာ  

 

 
 

 

 

 

 

 

၀.ှ၈ လကးနကးကိုငး ပဋိပက၏႕ႏြငးံ လုဵၿခဵဳမႈကငး့မံဲ်ခငး့  

ှ၆၁၅ ခုႏြစး လျတးလပးေရ့ရၿပီ့ေနာကးတျငး ်မနးမာ(ထိုစဥးက႕ ်ပညးေထာငးစု႕ ်မနးမာႏုိငးငဵ)႕ အစို့ရသညး မတူကျဲ် ပာ့ေသာ 
တုိငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ ့စုမ္ာ့ အာ့လုဵ့ပါွငးသညးံ ႏိုငးငဵေတား တညးေဆာကးရနး ဦ့တညးလုပးေဆာငးခဲံသညး၈ ကုိလိုနီအုပးခ္ဳပးေရ့ကုိ 
ဦ့ေဆာငးတျနး့လြနးခဲံေသာ ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့သညး ရြမး့၇ ခ္ငး့၇ ကခ္ငး ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ ှ၆၁၄ တျငး ပငးလုဵညီလာခဵက္ငး့ပ၊႕
သေဘာတူညီခ္ကးရယူကာ႕စုစညး့ထာ့ေသာ႕်ပညးေထာငးစု်မနးမာႏုိငးငဵေတားတျငး႕တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့႕ဦ့ေဆာငးပါွငးလာရနး႕ႀကိဳ့ပမး့ခံဲသညး၈11႕
သုိ႓ေသား႕ ညီလာခဵအၿပီ့႕ အၾကာခငးမြာပငး႕ ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ႏြငးံ႕ သူ၌႕ ၾကာ့်ဖတး အစုိ့ရအဖျဲ႓ွငးမ္ာ  ့ လုပးႀကဵခဵရၿပီ့၇ 
ပငးလဵုသေဘာတူညီခ္ကးမြာလညး့႕ပ္ကး်ပယးသျာ့ခံဲရသညး၈  
 
်မနးမာႏုိငးငဵကုိ စို့မုိ့အုပးခ္ဳပးခံဲေသာ စစးအစုိ့ရအဆကးဆကးသညး လကးနကးကုိငးအတိုကးအခဵအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ကုိ တုိကးရုိကးထို့စစးဆငး တုိကး 
ခုိကး်ခငး့၇ အပစးအခတးရပးစဲ်ခငး့်ဖငးံ အာ့နညး့ေအာငးသျာ့ေအာငး တုဵ႓်ပနး လုပးေဆာငးခံဲသညးမြာ ရာစုႏြစးတစးွကးေက္ားရြိၿပီ်ဖစးသညး၈12 အပစး 
အခတးရပးစဲေရ  ့သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့သညး ႏိုငးငဵေရ့ေ်ဖရြငး့မႈမ္ာ့အတျကး ေရြ႓ေ်ပ့အ်ဖစးဆုိသညးထကး၇ စစးပိုငး့ဆုိငးရာအရ တုိကးခိုကးမႈမ္ာ  ့
ကုိ အခိုကးအတနး႓အာ့်ဖငးံ နာ့ထာ့်ခငး့သာ်ဖစးခဲံသညး၈ သို႓ေသား႕ ေဒသအေတားမ္ာ့မ္ာ့တျငး အပစးအခတးသေဘာတူညီခ္ကး ရယူထာ့်ခငး  ့
ေၾကာငးံ အစုိ့ရသညး ။၌ တိုကးခိုကးေရ့တပးဖျဲ႓မ္ာ့ကုိ ်ပႆနာဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနရာေဒမ္ာ့တျငး ဦ့တညးခ္ထာ့ႏုိငးလာသညး၈ ကရငး၇ 
ကယာ ၇့ ရြမး့ႏြငးံ မျနး်ပညးနယးမ္ာ့သညး ထုိေဒသမ္ာ  ့တျငးပါွငးသညး၈ တပးမေတားႏြငးံ ရြမး့်ပညးတပးမေတားေတာငးပုိငး့(SSA-S)၇ ကရငးအမ္ိဳ  ့
သာ  ့ လျတးေ်မာကးေရ  ့ တပးမေတား(KNLA)ႏြငးံ ကရငးနီတပးမေတား(KA)ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာအဖျ႓ဲငယးမ္ာ့ႏြငးံ ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ တိုကးပျငဲယးမ္ာ  ့
ဆကး်ဖစးခဲံသညး၈ အခ္ိနးၾကာ်မငးံစျာ်ဖစးပျာ့လာခံဲေသာ တစးဖကးႏြငးံ တစးဖကး တိုကးခိုကးမႈမ္ာ့သညး လျနးခံဲသညးံႏြစးႏြစးအတျငး့ ကခ္ငး်ပညး 
နယး13ႏြငးံ ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပုိငး့တျငး တုိကးပျမဲီ့ ်ပနးလညးေလာငးကျ္မး့လာကာ ပုိ၊႕ ်ပငး့်ပငး့ထနးထနး်ဖစးလာခံဲသညး၈ တုိငး့ရငး့သာ  ့
                                                             
 
11 Between 1989 and 1996 the State Law and Order Restoration Council (SLORC) negotiated ceasefires with 17 organised non-state 

armed groups in addition to several minor breakaway militia forces. See International Crisis Group, “Myanmar: A New Peace 
Initiative”, Asia Report No. 214, 30 November 2011. 
12 Between 1989 and 1996 the State Law and Order Restoration Council (SLORC) negotiated ceasefires with 17 organised non-state 
armed groups in addition to several minor breakaway militia forces. See International Crisis Group, “Myanmar: A New Peace 

Initiative”, Asia Report No. 214, 30 November 2011. 
13 Reuters, “Myanmar says jets used against Kachin rebels”, 3 January 2013.  

ှ၆၁၅႕ ခုႏြစး႕ ၿဗိတိနးႏုိငးငဵထဵမြ႕လျတးလပးေရ့ရၿပီ့ခ္ိနးမြစ၊႕ ်မနးမာစစးတပးသညး႕ကုိယးပိုငးအုပးခ္ဳပးချငးံပုဵစဵ႕ အမ္ိဳ့မ္ိဳ ့ရရနး႕ ႀကိဳ့ပမး့ေနေသာ႕
လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓႕၀၂႕ဖျ႓ဲႏြငးံ႕်ဖစးေသာ႕လကးနကးကုိငးပဋိပက၏တျငး့႕ပါွငးပတးသကးေနခံဲသညး၈႕တိုငး့ရငး့သာ့႕အဖျဲ႓အစညး့႕အခ္ိဳ ႔႓ႏြငးံ႕အပစး႕
အခတးရပးစဲေရ့အတျကး႕ ်မနးမာအစုိ့ရ၌႕အတိတးကႀကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့သညး႕ေရရြညးတညးတံဵေသာ႕ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့႕ (သုိ႓)႕အမ္ိဳ့သာ့႕ ်ပနးလညး႕
သငးံ႕ ်မတးေရ့႕မ်ဖစးေစခံဲပါ၈႕ဆငး့ရဲႏျမး့ပါ့မႈႏြငးံ႕ပညာေရ ၇့႕က္နး့မာေရ့႕အေဆာကးအအုဵမ္ာ့တျငး႕ရငး့ႏီြ့်မြဳပးႏြဵမႈအာ့နညး့သညးံ႕ေနာကးခဵ႕
အေ်ခအေနေအာကးတျငး႕ ်မနးမာ်ပညး၌႕လူမ္ိဳ ့စုလကးနကးကုိငး႕ ပဋိပက၏မ္ာ့႕ ်ဖစးပျာ့ေနရ်ခငး့်ဖစးသညး၈႕ မတးလ႕ဿွှှ႕တျငး႕ အရပးသာ ႕့
အစို့ရဖျ႓ဲစညး့တညးေထာငး်ခငး့၇႕ လကးနကးကုိငးအဖျ႓ဲအစညး့အမ္ာ့စုႏြငးံ႕ အပစးအခတး႕ ရပးစဲေရ့ရယူၿပီ့၇႕ ေတျ႓ဆဵုေဆျ့ေႏျ့မႈ်ပဳလုပးရနး႕
သျာ့ေနသညးံ႕ ်ဖစးစဥးသညး႕ ယငး့ပဋိပက၏မ္ာ့ကုိ႕ ေ်ဖရြငး့ေဆာငးရျကးရနး႕ အချငးံအလြမး့ေကာငး့မ္ာ့ကုိ႕ ဖနးတီ့်ဖစးေပ၍ေစသညး၈႕ ဤ႕
်ပနးလညးသငးံ်မတးေရ့႕ ႀကိဳ့ပမး့မႈတျငး႕ ်မနးမာ်ပညးရြိ႕ လကးနကးကုိငး႕ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့အာ့လုဵ့ရြိ႕ ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့မႈအေရ့ကုိ႕
အာရုဵစိုုကး႕ ေ်ဖရြငး့ရနး႕ လိုအပးသညး၈႕အထူ့သ်ဖငးံ႕လကးနကးကုိငးအဖျဲ႓မ္ာ့အာ့႕ ႏုိငးငဵေတား႕လုဵၿခဵဳေရ့တပးဖျ႓ဲမ္ာ့႕ ေအာကးသုိ႓႕သျတးသျငး့မႈ႕
လုပးငနး့စဥးတျငး႕ ။တို႓တျငးရြိေသာ႕ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့အာ့႕ ေဖားထုတးကာ႕ စစးမႈထမး့အ်ဖစးမြ႕ ႏုတးထျကးေစ်ခငး့ကို႕ တစးခါတညး့႕
လုပးေဆာငးရမညးံ႕ ကိစၥ႕ အ်ဖစးထညးံသျငး့႕ လုပးေဆာငးသငးံသညး၈႕ ထို႓်ပငး႕ လကးနကးကုိငးတပးဖျဲ႓မ္ာ့အေပ၍႕ အက္ိဳ ့သကးေရာကးမႈရြိမညးံ႕
လုဵ်ခဵဳေရ့က႑ကုိ႕ ်ပဳ်ပငးရာတျငး႕ အရျယးမေရာကးေသ့သူမ္ာ့ကုိ႕ စစးသာ့အ်ဖစး႕ စုေဆာငး့်ခငး့ကုိ႕ တာ့ဆီ့သညးံယႏၲရာ့မ္ာ့႕ ခိုငးမာ႕
ေတာငးံတငး့ေအာငး႕လုပးေဆာငး႕ရနး႕လိုသညး၈႕ 
 



ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အချငးံအလမး့ 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈ အဆဵု့သတး်ခငး့ 
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လကးနကးကိုငးအဖျ႓ဲအစညး့မ္ာ့ကုိ လကးနကးခ္ခုိငး့ၿပီ့၇ အစုိ့ရေထာကးပံဵေပ့ေသာ လကးနကးကုိငး၊႕ေဒသဆိုငးရာ တပးမေတား ၾကညး့ တပးမႈ  ့
မ္ာ့၌ ကျပးကဲမႈ ေအာကးတျငး နယး်ခာ့ေစာငးံတပးဖျဲ႓မ္ာ့အ်ဖစး ေ်ပာငး့လဲရနး လုပးေဆာငးမႈသညး ေအာငး်မငးမႈ အနညး့ငယးသာ ရရြိခံဲသညး 
(နယး်ခာ့ေစာငးံတပးႏြငးံ ပတးသကး၊ အပိုငး့ ၃ တျငး အေသ့စိတး ၾကညးံပါ)၈  
ေအာငးဆနး့စုၾကညးဦ့ေဆာငးသညးံ အမ္ိဳ ့သာ့ဒီမုိကေရစီအဖျဲ႓(NLD)က ဆနး႓က္ငး၊႕အမ္ာ့က႕မသမာမႈအ်ဖစး14႕ေွဖနးရႈဵ႓ခ္ခံဲေသာ ဿွှွ ေရျ့ 
ေကာကးပျဲ အၿပီ့တျငး သိနး့စိနးက မတးလ ဿွှှ တျငး သမ တ်ဖစးလာခံဲသညး၈ အစုိ့ရသစးသညး အမ္ိဳ့မ္ိဳ ့ေသာ လကးနကးကုိငး အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ  ့
ႏြငးံ အပစးအခတးရပးစဲေရ့ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ  ့ ်ပနးလညးစတငး လုပးေဆာငးလာခံဲသညး၈ သုိ႓ေသား အထကးတျငး ေဖား်ပခံဲသညးံအတုိငး့ တစးခ္ိနးတညး  ့
တျငး ကခ္ငး်ပညးနယးႏြငးံ ရြမး့်ပညးနယး ေ်မာကးပုိငး့တျငး တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငး အဖျဲ႓မ္ာ့ကုိ ထို့စစးဆငး တုိကးခိုကးမႈမ္ာ့ ်ပငး့်ပငး့ထနး 
ထနး ဆကးလကးလုပးေနဆဲ်ဖစးသညး၈15 
 
စကးတငးဘာ ဿွှှ ႏြငးံ  ၿပီ ဿွှဿ ၾကာ့တျငး အစုိ့ရက မျနး်ပညးသစးပါတီ(NMSP)၇ ကရငးနီတုိ့တကးေရ့ပါတီ(KNPP)၇ ရခိုငး်ပညး လျတး 
ေ်မာကးေရ့ပါတီ(ALP)၇ ကရငးအမ္ိဳ ့သာ့အစညး့အရဵု့စေသာ လူမ္ိဳ ့စုလကးနကးကုိငးအဖျဲ႓ ှှဖျဲ႓ ႏြငးံ အႀကိဳ အပစးအခတးရပးစဲေရ  ့ ရယူခံဲ 
သညး၈16 ဇနးန ါွရီလ17 ဿွှဿ တျငး ကရငးအမ္ိဳ ့သာ့အစညး့အရဵု့(KNU)ႏြငးံ အႀကိဳအပစးအခတး ရပးစဲေရ  ့ရယူခဲံၿပီ့၇  ၿပီလ ဿွှဿ တျငး ဆကး 
ဆဵေရ့ရုဵ့ဖျငးံရနး၇ ရျာပုနး့ရျာေရြာငးမ္ာ့အာ  ့ ်ပနး လညးေနရာခ္ထာ့ေပ့ရနး၇ ေ်မ်မြဳပးမိႈငး့ရြငး့လငး့ရနးႏြငးံ ပဋိပက၏ေၾကာငးံ ထိခိုကးခဵရေသာ 
ေနရာမ္ာ့တျငး ဖျ႓ဵၿဖိဳ့ေရ  ့အကူအညီမ္ာ့ေပ့အပး်ခငး့ ကိစၥမ္ာ့ေဆာငးရျကးႏုိငးရညး ရညးမြနး့၊ အစို့ရႏြငးံ အခ္ကး ှ၁ ခ္ကးပါ သေဘာတူညီခ္ကး 
လကးမြတးေရ့ထုိ့ခံဲသညး၈18 အပစးအခတးရပးစဲေရ  ့ ရယူၿပီ့ ှှ လ အၾကာတျငး ႏြစးဖကးတပးမ္ာ  ့ လိုကးနာေဆာငးရျကးရမညးံစညး့မ္ဥး့အေပ၍ 
သေဘာတူညီခ္ကးရရနး ႏြစးဖျဲ႓စလုဵ့ သဵု့ႀကိမးေတျ႓ဆဵု ခံဲၾကသညး၈19 KNU အရာရြိမ္ာ့ၾကာ့20 သေဘာထာ့ကျလဲျမဲႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ  ့
စကာ့ွ ိုငး့ ခဏတာ႕ ေႏြာငးံေႏြ့သျာ့ခဲံေသားလညး့၇႕ ဆကးလကးေဆျ့ေႏျ့ရနး႕ ႏြစးဖကးစလုဵ့၌႕ ရညးမြနး့ခ္ကးပ္ကး်ပယးသျာ့သညးံ႕ အေ်ခအေန႕
မေတျ႓ရပါ၈႕ 
 
သုိ႓ေသား႕အခ္ိ ႓ဳသေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့သညး႕ပ္ကး်ပယးလုနီ့ပါ့႕အေ်ခအေနကုိ႕ေတျ႓ခဲံရၿပီ့၇႕ဿွှဿ႕အတျငး့တျငး႕တပးမေတား ၾကညး့ ႏြငးံ႕ရြမး့်ပညး႕
တပးမေတားေ်မာကးပုိငး့(SSA-N)၇႕ ရြမး့်ပညးတပးမေတား႕ ေတာငးပုိငး့၇႕ ဒီမုိကေရစီအက္ိဳ ့်ပဳ႕ ကရငးတပးမေတား(DKBA)ႏြငး႕ံ ကရငးအမ္ိဳ့သာ ႕့
လျတးေ်မာကးေရ့႕ တပးမေတား(KNLA)တုိ႓ၾကာ့႕ တုိကးပျမဲ္ာ့႕ ်ဖစးပျာ့ခံဲသညး၈21႕ ဇျနးလ႕ ဿွှဿ႕ တျငး႕ ရခုိငးအမ္ိဳ့သမီ့တစးဦ့အာ့႕ မျတးဆလငး႕
အမ္ိဳ ့႕ သာ့သုဵ့ဦ့က႕ ေမလ႕ ဿ၅႕ ရကးတျငး႕ အဓမ ်ပဳက္ငးံသညးံ႕ သတငး့ထျကးေပ၍လာၿပီ့ေနာကးတျငး႕ ်မနးမာ်ပညးအေနာကးဖကးပိုငး့ရြိ႕
ရခိုငး်ပညးနယးတျငး႕ ဗုဒၶဘာသာ႕ ရခိုငးလူမ္ိဳ ့မ္ာ့ႏြငးံ႕ မျတးဆလငးဘာသာ႕ ရုိဟငးဂ္ာ႕ (ရုိဟငးဂ္ာမဟုတးသညးံ႕ မျတးဆလငးမ္ာ့လညး့ပါွငးသညး)႕
ၾကာ့႕ ဘာသာေရ့႕ ဆုိငးရာ႕ အၾကမး့ဖကး႕ တိုကးခုိကးမႈ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈႕ ထိုအဓိကရုဏး့ေၾကာငးံ႕ လူဦ့ေရ႕ ှှွွွွ႕ ေက္ား႕ အိုိ့အိမးမံဲအ်ဖစး႕

                                                             
14 The military-backed Union Solidarity and Development Party (USDP) won the majority of parliamentary seats up for contention 
amidst international concern regarding restrictive electoral laws, voter intimidation and lack of impartial observers, drawing strong 

criticism from the UN and various member states (UN General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly [on the repo rt 
of the Third Committee (A/66/462/Add.3)], Situation of Human Rights in Myanmar, UN Doc. A/RES/66/230, 3 April 2012).  

15 ဿွှှခုႏြစး ဇျနးလတျငး ႏြစးဘကးအၾကာ  ့တုိကးပျမဲ္ာ့႕်ဖစးေပ၍ၿပီ့ေနာကး ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ  ့တပးမေတား (KIA)ႏြငးံ ှ၄ ႏြစးၾကာ အပစးအခတးရပးစဲေရ့သညး 
အဆဵု့သတးသျာ့ခံဲသညး၈ လျနးခံဲသညးံႏြစးတျငး ကခ္ငး်ပညးနယးအတျငး့ တုိကးခိုကးမႈမ္ာ့သညး လူ႓အချငးံအေရ့မ္ာ  ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈ မြနးမြနး တို့တကးမ္ာ့်ပာ့လာမႈႏြငးံအတူ တေရျ႔ေရျ႔ 
အရြိနး်မငးံလာခံဲသညး၈ ဿွှှ ခုႏြစးတျငး တုိကးပျ ဲစတငး်ဖစးပျာ့ခ္ိနးမြစ၊ ကခ္ငးႏြငးံ႕်မနးမာႏုိငးငဵ၌ ရြမး့်ပညးေ်မာကးပုိငး့တုိ႓တျငး အရပးသာ့ ၄၂ွွ ႕ွေက္ားခနး႓႕ေနရာမ္ာ့ေရႊ႔ေ်ပာငး့ၾကရၿပီ့႕
ေနာကးထပး လူမ္ာ့စျာသညး႕ေန႓စဥး လုဵၿခဵဳမႈမရြိသညးံေနရာမ္ာ့သုိ႓ ဆကးလကး ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးေနၾကရသညးဟု ကုလသမဂၐက ခနး႓မြနး့ထာ့သညး၈  
16 International Crisis Group, “Reform in Myanmar: One Year On”, Asia Briefing No. 136, 11 April 2012.  

17 “Govt, KNU sign ceasefire”, Myanmar Times, 16–22 January 2012; “KNU, Govt Reach Historic Agreement”, The Irrawaddy, 12 
January 2012.  

18 See Report of the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, UN Doc. A/67/383, 25 September 2012, 

paragraph 45.  
19 “Burma government, KNU agree to ceasefire code of conduct”, Mizzima News, 5 September 2012; KNU and “Govt need more time 

to finalize ceasefire code of conduct”, Karen News, 7 September 2012. 

20 KNU မြ ဿွှဿခုႏြစး၇႕ေအာကးတုိဘာလ ဿ ရကးေန႓တျငး အထကးအရာရြိေခါငး့ေဆာငး သုဵ့ဦ့ကုိ အ်ခာ့ KNU ဗဟို႕ေကားမတီဝငးမ္ာ့ထဵမြ ချငးံ်ပဳခ္ကးမရယူဘဲ ကရငး်ပညးနယး၌ 
ၿမိ ႔ဳေတား ဘာ့အဵတျငး ဆကးဆဵေရ့ ဵု့ဖျငးံလြစး်ခငး့်ဖငးံ အဖဲျ႓အစညး့၌ သေဘာတူညီခ္ကးစာခ္ဳပးကုိ ခ္ဳိ့ေဖာကးသညးံအတျကး ရာထူ့မြ႕်ဖဳတးခ္ခံဲသညး၈ 
21 UNHCR, “UNHCR concerned about welfare of Kachins sent back from China”, 10 September 2012,  

http://www.unhcr.org.  
22 See for instance, Human Rights Watch, “The Government Could Have Stopped This: Sectarian Violence and Ensuing Abuses in 

Burma‟s Arakan State”, 1 August 2012.  

23 ဿွှဿ ခုႏြစး႕ေမလ ၀ ရကးေန႓တျငး အဖဲျ႓ဝငး ှှ ဦ့ပါသညးံ႕်ပညးေထာငးစုအဆငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ  ့တညးေဆာကးမႈ ဗဟုိေကားမတီကုိ သမ တက သဘာပတိအ်ဖစး တာဝနးယူၿပီ့ 
ဖ႓ျစဲညး့ခံဲသညး၈ 



ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အချငးံအလမး့ 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈ အဆဵု့သတး်ခငး့ 
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ေရြာငးပုနး့ခဲံၾကရသညး၈႕။တုိ႓႕ အထဲတျငး႕ ရုိဟငးဂ္ာလူမ္ိဳ ့စု႕အမ္ာ့ဆုဵ့်ဖစးသညး၈႕ အုိ့အိမးမံဲ႕ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးခံဲရေသာ႕ မျတးစလငးမ္ာ့ကုိ႕
လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာ႕အရ႕အကူအညီေပ့ရနး႕အစို့ရက႕တာ့ဆီ့ပိတးပငးခဲံ်ခငး့ေၾကာငးံ႕ မျတးစလငးလူထုအမ္ာ့အ်ပာ့သညး႕အစာ့အစာ၇႕
ခုိလဵုရနးေနရာႏြငးံ႕က္နး့မာ႕ေရ့႕ဆုိငးရာအကူအညီမ္ာ့႕ကငး့မံဲသညးံ႕အဆို့ဆုဵ့အေ်ခအေနကုိ႕ရငးဆိုငးခဲံရသညး၈22 
ထုိသို႓ေသာ႕ ဆုိ့ရျာ့သညးံအ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့ေၾကာငးံ႕ ေရြ႓ဆကးရနးအတျကး႕ အဟနး႓အတာ့်ဖစးခံဲေသားလညး့႕ သိနး့စိနးအစုိ့ရသညး႕ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ ႕့
အတျကး႕ရညးရျယးခ္ကး႕ခုိငးခိုငးမာမာ်ဖငးံ႕လုပးေဆာငးလြ္ကးရြိေၾကာငး့႕သကးေသအမ္ာ့အ်ပာ့ရြိသညး၈23႕ဤစာေရ့ေနခ္ိနးအတျငး့တျငး႕အစုိ့ရႏြငးံ႕ 
ႏုိငးငဵတကာ၌ပံဵပုိ့မႈ်ဖငးံ႕ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့႕လုပးငနး့မ္ာ့႕လုပးေဆာငးေနလြ္ကးရြိသညး၈႕ဥေရာပသမဂၐ႕ေငျေၾက့ပံဵပုိ့၊႕ ်မနးမာအစုိ့ရ႕ဖျ႓ဲစညး့ထာ့ေသာ႕
်မနးမာၿငိမး့ခ္မး့ေရ့စငးတာသညး႕ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ် ပဳလုပးရနး႕ေနရာ်ဖစးၿပီ့၇႕ႏိုငးငဵေတားမြဖျ႓ဲစညး့ထာ့ေသာ႕ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဖားေဆာငးမႈေကားမတီ႕(Peace 

Making Committee)႕ ၌႕ တာွနးခဵအ်ဖစးေဆာငးရျကးၿပီ့၇႕ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဖားေဆာငးမႈကုိ႕ ပဵံပုိ့သညးံ႕ အလြဴရြငးမ္ာ့အဖျဲ႓(Peace Donor Support 

Group) ကုိ႕ ဖျ႓ဲစညး့ထာ့သညးံ႕ ႏိုငးငဵတကာမြ႕သကးဆုိငးသူမ္ာ့၌႕တာွနးခဵအ်ဖစးလညး့႕ ေဆာငးရျကးသညး၈႕ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့မႈ႕ မ္ာ့တျငး႕
တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓မ္ာ့ကုိ႕ စျမး့ရညး်မြငးံအစီအစဥးမ္ာ့႕ လုပးေဆာငးေပ့လြ္ကးရြိေသာ႕ အစုိ့ရမဟုတးသညးံ႕ ႏိုငးငဵတကာ႕
အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့်ဖငးံ႕ ဖျဲ႓စညး့ထာ့ေသာ႕ ႏုိငးငဵတကာၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ပံဵပုိ့ကူညီသညးံအဖျဲ႓႕ (IPSG)႕ လညး့႕ ်မနးမာၿငိမး့ခ္မး့ေရ့စငးတာႏြငးံ႕ ပူ့ေပါငး ႕့
ေဆာငးရျကးမႈရြိသညး၈24႕ ်မနးမာၿငိမး့ခ္မး့ေရ့စငးတာသညး႕ ခ္မြတးထာ့သညးံ႕ အဆငးံႏြစးဆငးံပါ႕ လုပးငနး့စဥး႕ အရ႕ တုိငး့ရငး့သာ့႕ အဖျဲ႓အစညး့႕
မ္ာ့အာ့လုဵ့ႏြငးံ႕အပစးအခတး႕ရပးစဲေရ့႕သေဘာတူညီခ္ကး႕ရယူရနး႕ေဆာငးရျကးၿပီ့၇႕ထုိ႓ေနာကး႕ယငး့အဖျ႓ဲမ္ာ့ႏြငးံ႕ႏိုငးငဵေရ့အရ႕ေတျ႓ဆုဵေဆျ့ေႏျ ႕့
မႈမ္ာ့႕ ်ပဳလုပးသျာ့ရနး်ဖစးသညး၈႕အပစးအခတးရပး႕အဖျဲ႓မ္ာ့ႏြငးံ႕ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့မႈတျငး႕လကးနကးခ္ေရ့၇႕စစးမႈထမး့အ်ဖစးမြ႕ ႏုတးထျကး်ခငး ႕့
ႏြငးံ႕ ်ပနးလညးေပါငး့စညး့အသာ့က္ေစ်ခငး့(DDR) ႏြငးံ လဵုၿခဵဳေရ့က႑႕ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈ(SSR) အေရ့မ္ာ့ကုိ အာရုဵစိုကး ေ်ဖရြငး့ရနး်ဖစး 
သညး၈25႕ ်မနးမာ (ယခငးက ေနားေွ့ဟု သိထာ့ေသာ) ၿငိမး့ခ္မး့ေရ  ့ေဖ၍ေဆာငးမႈ လုပးငနး့စဥးသညး အပစးအခတးရပးစဲမႈ ရရြိခဲံေသာ ေဒသသစး 
မ္ာ့တျငး လူသာ့ခ္ငး့ စာနာမႈဆုိငးရာ အကူအညီလုပးငနး့မ္ာ  ့စမး့သပးလုပးေဆာငးေနၿပီ ်ဖစးသညး၈ 
 
်မနးမာ်ပညး လူ႓အချငးံအေရ့ဆုိငးရာ အထူ့ကုိယးစာ့လြယး မြတးခ္ကးေပ့သညးံအတိုငး့ လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓မ္ာ့ႏြငးံ ဆကးႏျယးေနသညးံ ကေလ  ့
မ္ာ့ကုိ ေဖားထုတးကာ လႊတးေပ့်ခငး့ကိစၥအပါအွငး ယငး့ ႏုိငးငဵေရ့ုေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့သညး လူ႓အချငးံအေရ့ဆုိငးရာ စုိ့ရိမးဖျယးကိစၥမ္ာ့ကုိ အေလ  ့
ထာ့လုပးေဆာငးသငးံသညး၈26 ဒီဇငးဘာလ ဿွှဿ တျငး်မနးမာၿငိမး့ခ္မး့ေရ့စငးတာက ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ အဆုဵ့သတးရနးႏြငးံ တာ့ဆီ့ 
ကာကျယးရနးကိစၥကုိ လကးနကးကုိငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ညိြႏိႈငး့ေဆျ့ေႏျ့မႈတျငး ထညးံသျငး့ေဆျ့ေႏျ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ ကေလ  ့ စစးသာ့ဆုိငးရာ 
ႏုိငးငဵတကာအဖျဲ႓ထဵ ကတိေပ့ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈27  

ပဋိပက၏ေ်ဖရြငး့ေဆာငးရျကးေရ့အတျငး ႏုိငးငဵတကာအသုိငး့အွိုငး့၌ ပါွ ငးလာမႈႏြငးံအတူ ေရျ့ေကာကးပျအဲၿပီ့ လႊတးေတားတျငး့သို႓ အမ္ိဳ ့သာ  ့ ဒီ 
မုိကေရစီအဖျ႓ဲခ္ဳပး NLD ွငးေရာကးလာမႈသညး ယခငး အာဏာရြငးလကးထကးတျငး လုပးေဆာငးခံဲေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ထကး 
လကးရြိ အခငး့အက္ငး့တျငး လုပးေဆာငးေနမႈသညး ပုိ၊႕ ေရရြညးတညးတံဵေသာၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ဘကးသုိ႓ ဦ့တညးေနသညးံ အေထာကးအထာ့မ္ာ  ့
ေတျ႓ႏုိငးသညး၈  

                                                             
24 ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့႕ေဖားေဆာငးမႈကုိ ပံဵပုိ့သညးံ အလြဴရြငးမ္ာ့အဖဲျ႓တျငး ႏုိငးငဵတကာအစုိ့ရမ္ာ့၇ ကမၻာံဘဏးႏြငးံ ကုလသမဂၐတုိ႓ကံဲသုိ႓ ဘကးေပါငး့စုဵ (အစုိ့ရႏြငးံအရပးသာ )့ အဖဲျ႓အစညး့မ္ာ့ 
ပါဝငးသညး၈ ႏုိငးငဵတကာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ပံဵပုိ့ကူညီသညးံအဖဲျ႓သညး ႏုိငးငဵတကာ NGO အဖဲျ႓အစညး့ ဿွ႕ေက္ားတုိ႓၌ ရငး့ႏြီ့ေဖားေရျစျာ ည ိႏႈိငး့ေရ  ့ကျနးယကးတစးခု်ဖစးသညး၈  
25 ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓၌႕်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ ဦ့ေအာငးမငး့ႏြငးံ႕ေတျ႓ဆုဵ်ခငး့၇႕်မနးမာၿငိမး့ခ္မး့ေရ့စငးတာ၇ ရနးကုနး၇ ဿွှဿခုႏြစး ဒီဇငးဘာလ ၅ ရကး၈  
26 Report of the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, UN Doc. A/67/383, 25 September 2012, 
paragraph 47. 

27 ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓၌႕်ပညးေထာငးစုဝနးႀကီ့ ဦ့ေအာငးမငး့ႏြငးံ႕ေတျ႓ဆုဵ်ခငး့၇႕်မနးမာၿငိမး့ခ္မး့ေရ့စငးတာ၇ ရနးကုနး၇ ဿွှဿခုႏြစး ဒီဇငးဘာလ ၅ ရကး၈ 
28 UN Development Programme (UNDP), Myanmar Country Profile: Human Development Indicators, 2011.  
29 UN Human Rights Council, Progress report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, UN Doc. 

A/HRC/19/67, 7 March 2012, paragraph 47.  

30 ေက့္လကးေဒသတျငး လူဦ့ေရ၌ ၀၁ ရာခုိငးႏႈနး့က လြ္ပးစစးမီ့ကုိရရြိၾကၿပီ  ့ ၿမိ ႔ဳ်ပလူဦ့ေရ၌ ၅၆ ရာခုိငးႏႈနး့က ရရြိသညး၈႕ေက့္လကးေဒသတျငးေနထုိငးသူလူဦ့ေရ၌ႏြစးဆသညး 
စာ့နပးရိက၏ာ ဆငး့ရဲမႈလုိငး့ေအာကးတျငးရြိေနသညး၈ [အလျနးအမငး့ ဆငး့ရဲမဲျေတမႈ ညႊနး့ကိနး့တစးခု] (ကုလသမ ဂၐ ဖျဵဵ႓ၿဖိဳ့ေရ့အစီအစဥး၇႕်မနးမာႏုိငးငဵရြိ ဘကးစုဵ 
အိမးေထာငးစုေနထုိငးမႈအေ်ခအေနမ္ာ့ စစးတမး့၇ ဿွွ၆-ဿွှွ)၈  
31 See for instance: Vikram Nehru, “Myanmar‟s Five Economic Priorities”, Carnegie Endowment for International Peace, 23 April 
2012, http://carnegieendowment.org.  
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၀.ဿ လူမႈစီ့ပျာ့ဆိုငးရာ႕ေနာကးခဵအေ်ခအေန  
်မနးမာႏုိငးငဵသညး႕ကမၻာံတစးွနး့ရြိ႕ႏိုငးငဵမ္ာ့ထဲမြ႕အဆငး့ရဲဆုဵ့ႏြငးံ႕ဖျ႓ဵၿဖိဳ့မႈအနညး့ဆုဵ့ေသာ႕ႏုိငးငဵတစးႏုိငးငဵ႕်ဖစးသညး၈႕ဿွှှ႕တျငး႕ကုလသမဂၐက႕
်မနးမာႏုိငးငဵအာ့႕။၌႕လူသာ့ဖျ႓ဵၿဖိဳ့မႈစဵႏႈနး့သတးမြတးခ္ကးတျငး႕ ှ၅၄႕ ႏုိငးငဵရြိသညးံအနကး႕ ှ၁၆႕ အဆငးံေနရာတျငးရြိေၾကာငး့႕ သတးမြတးထာ ႕့
သညး၈႕ယငး့အဆငးံသညး႕ဿွှွ႕တျငး့႕ ှ၀ဿ႕အဆငးံတျငး႕ ရြိေနရာမြ႕ ေလြ္ာက္သျာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈႕က္နး့မာေရ့အေ်ခအေနမြ႕ ွငးေငျႏြငးံ႕ ပညာ႕
ေရ့စသညးံ႕ အမ္ိဳ ့မ္ိဳ ့ေသာ႕ ရညးညႊနး့ကိနး့မ္ာ့ေပ၍အေ်ခခဵ၊႕ တျကးခ္ကးထာ့မႈတျငး႕ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌႕ ဖျ႓ဵၿဖိဳ့မႈႏႈနး့သညး႕ ေဒသဆုိငးရာႏြငးံ႕
ေဒသဆုိငးရာ႕အဆငးံေအာကး႕အလျနးေနာကးက္က္နးေနၾကာငး့ေတျ႓ရသညး၈28႕သမ တဦ့သိနး့စိနးသညး႕တာွနးစထမး့ေဆာငးခ္ိနးမြစ၊႕ဆငး့ရဲမႈ႕
ပေပ္ာကးေရ့၇႕က္နး့မာေရ့ႏြငးံ႕ပညာေရ့်မြငးံတငးေရ့တုိ႓႕လုပးေဆာငးရနး႕ကတိေပ့ခံဲၿပီ့၇႕ဿွှ၂႕တျငး႕ဆငး့ရဲမႈ႕ှ၃႕ရာခုိငးႏႈနး့႕ေလြ္ာံခ္ရနး႕ရညး႕
ရျယး၊႕ ေက့္လကးေန႕ ်ပညးသူမ္ာ့ဆငး့ရဲမႈ႕ ေလြ္ာံခ္ေရ့ႏြငးံ႕ ဖျ႓ဵၿဖိဳ့မႈအစီအစဥး႕ (ဿွှှ-ဿွှ၂)႕ ကုိ႕ စတငးလုပးေဆာငးခဲံသညး၈29႕ UNDP႕ ၌႕
ဿွွ၆-ဿွှွ႕စစးတမး့အရ႕လူဦ့ေရ၌႕ဿ၂႕ရာခိုငးႏႈနး့သညး႕ဆငး့ရဲမႈမ္ဥး့ေအာကး႕ေရာကးရြိေနသညးဟုဆုိသညး၈႕ၿမိဳ႔႕်ပေဒသ၌႕ဆငး့ရဲမႈမြာ႕(ှ၂႕
ရာခုိငးႏႈနး့)ရြိၿပီ့၇႕။ႏြငးံ႕ ႏႈိငး့ယြဥးလြ္ငး႕ ေက့္လကးေဒသတျငး႕ (ဿ၆႕ ရာခုိငးႏႈနး့)်ဖငးံ႕ ႏြစးဆခနး႓႕ ပိုမုိ်မငးံမာ့ေနမႈသညး႕ ၿမိဳ႓်ပႏြငးံ႕ ေက့္လကးေဒသ႕
ၾကာ့တျငး႕စီ့ပျာ့ေရ့အရ႕မညီမြ္မႈ႕ႀကီ့မာ့စျာ႕ရြိေနေၾကာငး့႕ရြိေနၾကာငး့ေတျ႓ရသညး၈30႕ 
 
မၾကာေသ့မီက႕စီ့ပျာ့ေရ့တုိ့တကးမႈေၾကာငးံ႕ထျကးေပ၍လာမညးံ႕လူမႈဆိုငးရာႏြငးံ႕အေ်ခခဵအေဆာကးအအုဵမ္ာ့႕ဖျ႓ဵၿဖိဳ့မႈအတျကး႕ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵမႈမ္ာ ႕့
သညး႕ အထူ့သ်ဖငးံ႕ လူနညး့စုတုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ေနထုိငးေသာ႕ ေဒသမ္ာ့တျငး႕ လုဵေလာကးမႈမရြိေသာေၾကာငးံ႕ ေက္နပးဖျယး်ဖစးေစမညး႕ မဟုတး႕
ေၾကာငး့႕စို့ရိမးမႈမ္ာ့ရြိေနသညး၈31႕အထူ့သ်ဖငးံ႕အစို့ရက႕ေက့္လကးေဒသမ္ာ့ရြိ႕သဘာွအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကုိ႕ထုတးယူရနး႕စိတးွငးစာ့မႈ႕ ႀကီ့႕
ထျာ့လာ်ခငး့ႏြငးံ႕ စီ့ပျာ့ဓနပုိငးဆုိငးလုိေသာေၾကာငးံ႕ ေက့္လကးေနလူထုႏြငးံ႕ ဗဟုိအစို့ရၾကာ့တငး့မာမႈပုိမို်မြငးံမာ့လာသညး၈32႕ ႏုိငးငဵတျငး့ရြိ႕
ၾကျယးွေသာ႕သဘာွသယဵဇာတမ္ာ့ကုိ႕အမ္ာ့အ်ပာ့ထုတးယူသညးံ႕ စီမဵကိနး့မ္ာ့ေၾကာငးံ႕ ေဒသခဵလူထုအတျငး့႕ အလုပးအကုိငးဆဵု့ရႈဵ့်ခငး့ႏြငးံ႕
အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့လုပးငနး့အတျကး႕အရငး့အ်မစးမ္ာ့႕ဆုဵ့ရႈဵ့မႈ႕်ဖစးေပ၍ေစသညးကို႕လူမ္ိဳ ့စုေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့႕အထူ့စို့ရိမးၾကသညး၈33႕ 
 
်မနးမာႏုိငးငဵ၌႕အလုပးလကးမံဲ႕ရာခိုငးႏႈနး့သညး႕ှ၆၆ွ႕တျငး႕၃.ွ႕ရာခုိငးႏႈနး့၇႕ဿွှွ႕တျငး႕၂.၄႕ရာခုိငးႏႈနး့ရြိရာမြ႕ဿွှှ႕တျငး႕၂.၂႕ရာခုိငးႏႈနး့ထိ႕
ေလ္ာံက္သျာ့သညး၈34႕ယငး့ေ်ခအေနေအာကးတျငး႕်မနးမာစစးတပးမြ႕အရပးသာ့႕မ္ာ့အေပ၍႕အဆုိ့ွါ့ဆုဵ့ေသာ႕အချငးံအေရ့ခ္ိဳ ့႕ေဖာကးမႈ႕တစးခု႕
မြာ႕လုပးခမေပ့ပဲ႕အတငး့အဓမ ႕ ခုိငး့ေစမႈ႕ ်ဖစးသညး၈35႕မတးလ႕ှ၃႕ရကး႕ဿွှဿ႕တျငး႕ ်မနးမာအစို့ရက႕အတငး့အဓမ လုပးအာ့ေပ့႕ ခုိငး့ေစမႈကုိ႕
ဿွှ၂႕တျငး႕အဆုဵ့သတးရနး႕ကတိ်ဖငးံ႕ႏိုငးငဵတကာ႕အလုပးသမာ့အဖျဲ႓( ILO)႕ႏြငးံ႕သေဘာတူညီခ္ကးအသစး႕ရယူခံဲ႕သညး၈႕ 

                                                             
32 ဿွှဿခုႏြစး ဒီဇငးဘာတျငး တ ုတးလကးနကးထုတးလုပးသူ ႏုိရငး့ကုိႏြငးံ႕်မနးမာစစးတပးတုိ႓အၾကာ့ ဖကးစပးလုပးငနး့တစးခု႕်ဖစးသညးံ သတၳဳတူ့ေဖားေရ့လုပးငနး့ 
ခ္ဲ႔ထျငးရနးလမး့ထျငးရနးအတျကး႕ေဒသခဵလူမ္ာ့အာ့ ။တုိ႓၌႕ေ်မေနရာမ္ာ့မြ အဓမ ႏြငးထုတးသညးစျပးစျခဵဲရမႈအတျကး႕ေၾက့နီတူ့ေဖားေရ့လုပးငနး့ကုိ ကနး႓ကျကးဆနး႓က္ငးမႈအတျကး 
ႏုိဝငးဘာလတျငး အာဏာပုိငးမ္ာ့က ႏြိမးႏြငး့မႈအတျကး ထပးမဵေတာငး့ပနးမႈ်ပဳလုပးရနး ဗုဒၶဘာသာဝငးဘုနး့ေတားႀကီ့မ္ာ့က႕်မနးမာႏုိငးငဵတစးဝြမး့တျငး လူထုစညး့ ုဵ့်ခငး့မ္ာ့ကုိ႕
်ပဳလုပးခံဲသညး၈ 
33 Transnational Institute, “Financing Dispossession, China‟s Opium Substitution Program in Northern Burma”, 21 February 2012. 

34 CIA, The World Factbook, May 2012. 

35 See for instance: Human Rights Watch, “Dead Men Walking, Convict Porters on the Frontline in Eastern Burma”, 13 July 2011 

36 ဿွှဿ ခုႏြစး ရသုဵ့မြနး့ေ်ခေငျစာရငး့တျငး စစးတပးက ႏြစးစဥး ရသုဵ့မြနး့ေ်ခေငျစာရငး့၌ ှ၁.၁ ရာခုိငးႏႈနး့ကုိ ရရြိသညး (ကာကျယးေရ့ရသုဵ့မြနး့ေ်ခေငျစာရငး့႕(်မနးမာ)၇ IHS Jane ၌ 
ကာကျယးေရ့ႏြငးံ လုဵၿခဵဳေရ  ့စစးေဆ့ေရ့ႏြငးံ သုဵ့သပးခ္ကး)၈  
37 Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations on the combined third and fourth report of Myanmar under the 
Convention on the Rights of the Child, UN Doc. CRC/C/MMR/CO/3-4, 14 March 2012, paragraphs 17–18.  

38 “Burma‟s Minister of Finance presents budget to parliament”, The Irrawaddy, 31 January 2012. 

39 UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, “Statistical Yearbook for Asia and the Pacific, 2009–2010”.  
40 Progress report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, UN Doc. A/HRC/19/67, 7 March 2012.  

41 Report of the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, UN Doc. A/67/383, 25 September 2012.  
42 In secondary education, net enrolment increased from 35.6 per cent to 50.8 per cent (UN Economic and Social Commission for 

Asia and the Pacific, op.cit.). 
43 Save the Children, “What We Do in Myanmar (Burma)”, 2009–2010. 

44 Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations on the combined third and fourth report of Myanmar under the 

Convention on the Rights of the Child, UN Doc. CRC/C/MMR/CO/3-4, 14 March 2012, paragraph 75. 
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ကေလ့မ္ာ့အတျကး႕ပညာေရ့ႏြငးံ႕က္နး့မာေရ့အတျကး႕အစို့ရ၌႕ေငျေၾက့သုဵ့စျမဲႈသညး႕စစးေရ့အတျကး႕အစို့ရေငျေၾက့သုဵ့စျမဲႈ36သညး႕အဆမ႕
တနး႕ နညး့ပါ့ေနသညး၈႕ ယငး့အခ္ိဳ ့မညီမႈကုိ႕ ကုလသမဂၐ၌႕ ကေလ့႕ အချငးံအေရ့ဆုိငးရာ႕ ေကားမတီ႕ (CRC)႕ က႕ ေထာကး်ပၿပီ့၇႕ အစုိ့ရကုိ႕
အာရုဵစိုကးေဆာငးရျကးရနး႕တျနး့အာ့ေပ့ခံဲသညး၈37႕ ဿွှဿ႕တျငး႕က္နး့မာေရ့ႏြငးံ႕ ပညာေရ့အတျကး႕အစို့ရ၌႕ေယဘုယ္သုဵ့စျေဲငျမြာ႕ယမနးႏြစး႕
၂.၁႕ ရာခုိငးႏႈနး့ရြိရာမြ႕ ၄.၂႕ ရာခိုငးႏႈနး့သို႓႕ တကးသျာ့သညး၈38႕ အဟာရခ္ိဳ ႔႓တံဲ်ခငး့၇႕ ေမျ့ကငး့စကေလ့႕ ေသဆုဵ့မႈႏႈနး့၇႕ ကိုယးွနးေဆာငးစဥး႕
မိခငးေသဆုဵ့မႈႏြငးံ႕ ကုသႏုိငးေသာေရာဂါ်ဖငးံ႕ ေသဆုဵ့မႈမ္ာ့ကုိ႕ တာ့ဆီ့ကာကျယးရနး႕ ႀကိဳ့ပမး့မႈအ်ဖစး႕ အစို့ရသညး႕ ကေလ့႕ က္နး့မာေရ ႕့
စီမဵကိနး့ဗ္ဴဟာ႕ (ဿွှွ-ဿွှ၁)႕ ႏြငး႕ံ မ္ိဳ့ပျာ့မႈဆုိငးရာက္နး့မာေရ့႕ စီမဵကိနး့ဗ္ဴဟာ႕ (ဿွွ၆-ဿွှ၀)႕ မ္ာ့ ခ္မြတးေဆာငးရျကးခံဲသညး၈ လူထု၌ 
ေမြ္ားမြနး့ႏိုငးေသာ သကးတမး့ အနညး့ငယးတုိ့တကးလာမႈ၇ ေမျ့ကငး့စကေလ့ေသဆုဵ့မႈႏႈနး့ႏြငးံ ကိုယးွနးေဆာငးစဥး မိခငးေသဆုဵ့မႈႏႈနး့ အနညး  ့
ငယး က္ဆငး့သျာ့မႈသညး တုိ့တကးမႈအခ္ိ ႓ဳရြိလာေၾကာငး့ေဖား်ပေနသညး၈39 သုိ႓ေသား႕ က္နး့မာေရ့စနစး်မြငးံတငးရနး၇႕ ေဆ့ွ ါ့ေထာကးပံဵမႈ႕ ်မငးံ႕
မာ့ေစရနး၇႕ ကျ္မး့က္ငးေသာ႕ က္နး့မာေရ့ွနးထမး့အေရအတျကး႕ တို့်မြငးံလာေစရနးႏြငးံ႕ ေရာဂါကာကျယးတာ့ဆီ့ေရ့႕ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့တျငး႕
သုဵ့စျရဲနး႕အစုိ့ရ၌႕ဿွှဿ႕ခုႏြစးတျငး့႕အဆုိ်ပဳခ္ကးသညး႕တစးႏုိငးငဵလုဵ့႕ဘတးဂ္ကးေငျ၌႕ဿ႕ရာခုိငးႏႈနး့သာရြိသညး၈40႕ 
 
အစို့ရက႕ပညာေရ့ကုိ႕်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲရနး႕ရညးမြနး့ခ္ကးႏြငးံ႕ပညာေရ့အတျကး႕သုဵ့စျေဲငျကုိ႕ဿ.၆၀႕ရာခုိငးႏႈနး့မြ႕၁.၆ှ႕ရာခုိငးႏႈနး့ထိ႕ဿွှဿ႕တျငး႕
တုိ့်မြငးံခံဲေၾကာငး့႕ ထုတး်ပနးခံဲသညး၈41႕ လျနးခဲံသညးံ႕ ဆယးစုႏြစးအတျငး့42႕ အရျယးေရာကးၿပီ့႕ ေက္ာငး့တကးသူ႕ ရာခုိငးႏႈနး့႕ ်မငးံတကးသျာ့ေသား႕
လညး့႕ အရညးအေသျ့်မငးံပညာေရ့ကုိ႕ ရယူရနး႕ အကနး႓အသတးမ္ာ့်ပာ့ေနဆဲ်ဖစးသညး၈႕ မသငးမေနရပညာေရ့႕ ၂တနး့တျငး႕ ၿပီ့ဆဵု့ကာ႕ မူလ႕
တနး့ေက္ာငး့တျငး႕ ေက္ာငး့ထျကးသျာ့သညးံ႕ ရာခုိငးႏႈနး့မြာ႕ ၂ွ႕ ရာခိုငးႏႈနး့ရြိသညး၈43႕ ေက္ာငး့သာ့မိဘမ္ာ့႕ သျယးွိုကးေသာအာ့်ဖငးံ႕ ေက္ာငး့႕
ေနစရိတး႕ ေပ့ေဆာငးၾကရၿပီ့၇႕လစာနညး့ပါ့မႈေၾကာငးံ႕ ေကာငး့မျနးစျာ႕သငးၾကာ့ေပ့ႏုိငးေသာ႕ဆရာ၇ဆရာမမ္ာ့႕လုဵေလာကးမႈမရြိပါ၈႕ထုိ႓်ပငး႕ လူ႕
နညး့စုတုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့႕ ေနထုိငးရာ႕ ေဒသမ္ာ့တျငး႕ (သငးၾကာ့ဆရာႏြငးံ႕ သငးေထာကးကူ်ပဳပစၥညး့႕ မလုဵေလာကးမႈ)ႏြငးံအတူ႕ ပညာေရ့ပံဵပုိ့မႈ႕
မရြိပါ၈44႕ 
 
ဆငး့ရဲႏႊမး့ပါ့ေသာ႕ကေလ့မ္ာ့တျငး႕ကေလ့လုပးသာ့႕ှ၅႕ရာခုိငးႏႈနး့်ဖငးံ႕ကေလ့လုပးသာ့႕ရာခုိငးႏႈနး့်မငးံမာ့ေန်ခငး့သညး႕နဂုိ႕နိမးံက္ေနေသာ႕
ေက္ာငး့တကးမႈရာခုိငးႏႈနး့ကုိ႕ ပိုဆုိ့ွါ့ေစသညး၈45႕လုပးခ႕အနညး့ငယးအတျကး႕ နာရီေပါငး့မ္ာ့စျာႏြငးံ႕ ပငးပနး့ခကးခဲစျာ႕အလုပးလုပးရေသာ႕စကး႕
ရုဵမ္ာ့၇႕လကးဖကးရညးဆိုငးမ္ာ့ႏြငးံ႕အ်ခာ့လုပးငနး့ချငးမ္ာ့တျငး႕ကေလ့မ္ာ့႕အလုပးလုပးၾကရသညး၈46 

ပညာေရ့ကုိ႕ထိခိုကးေစသညးံ႕ယငး့အခ္ကးမ္ာ့သညး႕လကးနကးကုိငးပဋိပက၏ႏြငးံ႕အစို့ရ၌႕ဥပက၏်ပဳထာ့မႈေၾကာငးံ႕ေက့္လကးေဒသမ္ာ့တျငး႕လူ႕
ေနမႈအဆငးံအတနး့ႏြငးံ႕ကူညီပံဵပုိ့မႈရရြိရနး႕ပုိ၊ခကးခဲေစကာ႕ပညာေရ့ကျာဟမႈ႕ႀကီ့မာ့စျာ႕်ဖစးေပ၍ေစသညး၈႕ဥပမာ႕ေယ္ဘုယ္အာ့်ဖငးံ႕အလယး႕
တနး့ပညာေရ့ကုိ႕တစးႏိုငးငဵလုဵ့႕အတုိငး့အတာ႕အထိ႕တကးေရာကးသညးံ႕ရာခုိငးႏႈနး့သညး႕၀၁႕ရာခုိငးႏႈနး့်ဖစးသညး၈႕တစးႏုိငးငဵလုဵ့အတိုငး့အတာ႕
ပညာေရ့႕ကျာဟာမႈကုိ႕်ပနးလညးသုဵ့သပးရာတျငး႕ေတျ႓ရြိခ္ကးမြာ႕ေက့္လကးေဒသတျငး႕အလယးတနး့ပညာေရ့ကုိ႕သငးယူသူ႕ဿ၁႕ရာခုိငးႏႈနး့႕ 
သာရြိၿပီ့၇႕ ၿမိဳ႔႕ ်ပေဒသရြိ႕ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့႕အလယးတနး့ပညာတကးေရာကးမႈႏႈနး့မြာ႕ ၃ှ႕ရာခုိငးႏႈနး့ရြိသညး၈47႕ ပညာေရ ၇့႕ စာတတးေ်မာကးမႈႏြငးံ႕
အ်မငးံဆုဵ့ထိ႕ၿပီ့ေ်မာကးထာ့ေသာ႕ပညာေရ့က႑မ္ာ့႕တျငးလညး့႕ထိုနညး့တူ႕ကျာဟမႈမ္ာ့ကုိ႕ေတျ႓ရမညး႕်ဖစးပါသညး၈႕ 
 
 
                                                             
 
 

 
 

45 “Children in Myanmar”, UNICEF Myanmar. http://www.unicef.org. 
46 “Children in Myanmar”, op.cit.  

47 ေက္ာငး့အေဆာကးအဦႏြငးံ႕ှနာရီၾကာ႕လမး့ေလြ္ာကးရသညးံ႕ေနရာတျငး႕ေနထုိငး်ခငး့ဟု႕“လကးလြမး့မီမႈ”ကုိ႕အဓိပၸာယးဖျငးံသညး (ကုလသမဂၐဖျဵဵ႓ၿဖိဳ့ေရ့႕အစီအစဥး၇႕" ်မနးမာႏုိငးငဵရြိ႕
ဘကးစုဵ႕အိမးေထာငးစု႕ေနထုိငးမႈ႕အေ်ခအေနမ္ာ့႕စစးတမး့၇ဿွွ၆-ဿွှွ")၈  
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၁. ကေလ့မ္ာ့အာ့ စစးသာ့အ်ဖစးစုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ တုိကးပျမဲ္ာ့တျငး အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ကုိ ဥပေဒအရ ကာကျယးေပ့်ခငး့  

 

 

 

 

ႏိုငးငဵတကာ စဵႏႈနး့မ္ာ့  

်မနးမာႏုိငးငဵသညး ကေလ့အချငးံအေရ့ကုိ ကာကျယးရနး ကေလ့အချငးံအေရ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာ သေဘာတူညီခ္ကးစာခ္ဳပးအ်ပငး ကေလ  ့မ္ာ  ့
စစးပျတဲျငး တိုကးရုိကးပါွ ငး်ခငး့မြ ကာကျယးေပ့မညးံ (အပုိဒး ၀၅) ကုိ ှ၆၆ှ ခုႏြစးတျငး လကးမြတးေရ့ထုိ့်ခငး့်ဖငးံ ကေလ့အချငးံအေရ  ့ ကာ 
ကျယး်ခငး့လုပးငနး့ အေကာငးထညး ေဖားေဆာငးရျကးရနး ကတိ်ပဳခံဲသညး၈ သုိ႓ေသား တရာ့မွငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး  ့
အဆုဵ့သတးရနးအတျကး ရညးရျယး၊ အစို့ရမ္ာ  ့လိုကးနာေဆာကးရျကးရမညးံ ွတၲရာ့မ္ာ့ပါွ ငးသညးံ မႈရငး့ကေလ့အချငးံအေရ့စာခ္ဳပး၌ ေနာကး 
ဆကးတျဲ် ဖညးံစျကးခ္ကး်ဖစးၿပီ့ မိမိဆႏၵသေဘာအရ လုိကးနာ ေဆာငးရျကးရနး ကတိ်ပဳလကးမြတးထို့ရသညးံစာခ္ဳပး (Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of the Child) ကို လိုကးနာရနး လကးမြတးထုိ့ အတညး်ပဳထာ့်ခငး့ မရြိေသ့ပါ၈ (ထုိေနာကးဆကးတျဲ 
်ဖညးံစျကးခ္ကးသညး ဿွွဿ တျငးစတငး အသကးွငးသညး)၈ အဓမ လုပးအာ့ေပ့ခုိငး့ေစမႈဆုိငးရာ ILO ၌ သေဘာတူညီခ္ကး ဿ၆ ကုိ 
လုိကးနာေဆာငးရျကးရနး ကတိ်ပဳထာ့ေသားလညး့၇ အလုပးလုပးချငးံ်ပဳသညးံ အနိမးံဆဵု့အသကးႏြငးံ ပတးသကးသညးံ ILO ၌ သေဘာတူညီခ္ကး 
စာခ္ဳပး ှ၀၅႕ ႏြငးံ႕ အဆုိ့ွါ့ဆုဵ့ေသာ ကေလ့လုပးသာ့ခုိငး့ေစမႈ တာ့်မစး်ခငး့ႏြငးံ တာ့ဆီ့ရနး ခ္ကးခ္ငး့လုပးေဆာငးရမညးံ ွတၲရာ့ပါ 
စာခ္ဳပး်ဖစးသညးံ ILO ၌ သေဘာတူညီခ္ကး စာခ္ဳပး ှ၅ဿ ကုိ လုိကးနာေဆာငးရျကးရနး အတညး်ပဳ လကးခဵထာ့်ခငး့မရြိေသ့ပါ၈ စစးရာဇွတးမႈ 
ေ်မာကးသညးံ အသကး ှ၂ ႏြစးေအာကး ကေလ့ငယးမ္ာ့ကုိ လကးနကးကုိငးတပးဖျဲ႓မ္ာ့အသျငး့သုိ႓ ဖမး့ဆီ့သိမး့သျငး့်ခငး့၇ တပးမေတားအတျငး  ့
အမႈထမး့ေစ်ခငး့ႏြငးံ စစးပျမဲ္ာ့တျငး ပါွငးေစ်ခငး့မ္ာ့ကုိ ရာဇွတးမႈ အ်ဖစးသတးမြတးကာ အ်ပစးေပ့ရနး ႏုိငးငဵမ္ာ့လိုကးရမညးံ ွတၲရာ့ပါရြိေသာ 
အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ ရာဇွတးမႈခဵုရုဵ့၌ Rome Statue အဖျ႓ဲွငးႏုိငးငဵလညး့ မဟုတးပါ၈ ်မနးမာႏုိငးငဵသညး ှ၆၁၆ ဂ္ီနီဗာသေဘာတူစာခ္ဳပး ( 
Geneva Convention) ၌ အဖျဲ႓ွငးႏုိငးငဵ ်ဖစးေသားလညး့ ထုိသေဘာတူစာခ္ဳပး၌ ေနာကးဆကးတျဲ ်ဖညးံစျကးခ္ကးမ္ာ့ကုိ အတညး်ပဳလကးမြတး 
ထုိ့ထာ့်ခငး့ မရြိပါ၈ 
်မနးမာတပးမေတား ကာကျယးေရ့ႏြငးံ စစးေကာငးစီ၌ ညႊႏးၾကာ့ခ္ကး အမြတး ှ၀/၄၀ (ှ၆၄၁) ်ပဌာနး့ခ္ကးက အသကး ှ၅ ႏြစးေအာကး ကေလ  ့
မ္ာ့အာ  ့ စစးသာ့စုေဆာငး့ကာ လကးနကးကုိငးတပးဖျ႓ဲမ္ာ့အတျငး့ ွငးေရာကးေစ်ခငး့ကို တာ့်မစးထာ့သညး၈ လကးရြိဥပေဒအရ စစးသာ့စု 
ေဆာငး့်ခငး့သညး မိမိဆႏၵအေလြ္ာကး လုပးေဆာငးေနသညး၈ ႏုိငးငဵေတား႕ေအ့ခ္မး့သာယာေရ့ႏြငးံ ဖျ႓ဵၿဖိဳ့ေရ့ေကာငးစီ ဥပေဒအမြတး ဿ၄/ဿွှ  ွ
(်ပညးသူ႓ စစးမႈထမး့ဥပေဒဟုလညး့သိၾကသညး)က အစာ့ထုိ့လုိကးေသာ ှ၆၂၆ ်ပညးသူ႓စစးအကးဥပေဒတျငး ႏုိငးငံဵဦ့ေသြ္ာငးက အေၾကာငး  ့
ၾကာ့လာလြ္ငး အသကး ှ၅ ႏြစး ်ပညးံၿပီ့သူမ္ာ  ့ စစးမႈမထမး့မေနရ ဥပေဒကုိ လုိကးနာရမညးဟု ်ပဌာနး့ထာ့သညး၈ ှ၆၂၆ အကး ဥပေဒကုိ 
မညးသညးံအခါမြ္ အေကာငးအထညးမေဖားခဲံပါ၈ ဿွှွ ဥပေဒကုိလညး့ အသဵု့မ်ပဳေသ့ေခ္၈  
်မနးမာ ်ပစးမႈဆုိငးရာ ဥပေဒ ပုဒးမ ၀၄၁ တျငး အဓမ ခိုငး့ေစမႈကုိ ်ပစးမႈအ်ဖစး သတးမြတးထာ့ၿပီ့ ″ မညးသူကိုမဆုိ ထိုသူ၌ ဆႏၵႏြငးံ႕ဆနး႓က္ငး၊႕
အတငး့အဓမ ႕လုပးအာ့ေပ့ခုိငး့ေစ်ခငး့သညး႕ရာဇွတးမႈေ်မာကးၿပီ့၇႕ေထာငးဒဏး႕ှဿ႕လ႕(သုိ႓)႕ဒဏးေငျ႕(သို႓)႕ႏြစးမ္ိဳ ့စုလုဵ့က္ခဵေစရမညး၈″ ဟု 
ဆုိထာ့သညး၈ ကေလ့မ္ာ့ကုိ လကးနကးကုိငး တပးဖျ႓ဲမ္ာ့သုိ႓ အတငး့အဓမ ႕ စုေဆာငး့ယူသညးံ႕ ်ပစးမႈသညး႕ ဤ႕ ်ပစးမႈဆုိငးရာ႕ ်ပဌာနး့ခ္ကးႏြငးံ႕
ကုိကးညီသညး၈႕အမိနး႓စာ႕ှ/၆၆႕ႏြငး႕ံထပးမဵ်ဖညးံစျကးခ္ကး႕ှ/၆၆႕တျငး႕ေဒသဆုိငးရာ႕အာဏာပုိငးမ္ာ့၇႕လကးနကးကုိငးတပးဖျ႓ဲမ္ာ ၇့႕ ရဲတပးဖျ႓ဲွငးမ္ာ ႕့

လကးနကးကိုငး တပးဖျ႓ဲမ္ာ့က (အသကး ှ၅ ႏြစးေအာကး) ကေလ့မ္ာ့အာ့ စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ကုိ ဥပေဒအရ တာ  ့
်မစးထာ့သညး၈ ကေလ့မ္ာ့ကုိ ကာကျယးေပ့ရနး ဥပေဒအရ ်ပ႒ာနး့ထာ့ေသားလညး့ ်မနးမာအစုိ့ရသညး ဤကိစၥႏြငးံ ပတးသကး၊ ။႕၌ 
တာွနးွ တၲရာ့မ္ာ့ကုိ ခိုငးမာေစမညးံ ႏိုငးငဵတကာစဵႏႈနး့မ္ာ့စျာကုိ အတညး်ပဳ လကးမြတးေရ့ထုိ့ရနး ပ္ကးကျကးခံဲပါသညး၈ ဿွှဿ ခု ဇျနးလ 
တျငး ်မနးမာအစုိ့ရက ကုလသမဂၐႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ အစီအစဥး တစးရပးကို လကးမြတးေရ့ထုိ့လုိကး်ခငး့သညး အသကးမ ်ပညးံ 
ေသ့ေသာ ကေလ့မ္ာ့အာ  ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ကုိ အဆုဵ့သတးရနး အထငးကရ ကတိ်ပဳလိုကး်ခငး့်ဖစးသညး၈  
 



ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အချငးံအလမး့ 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈ အဆဵု့သတး်ခငး့ 
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ႏုိငးငဵေရ  ့ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ  ့ မၾကာေသ့မီက႕ ်ပဳလုပးခဲံေသားလညး့ တပးမေတာ္1သညး ်မနးမာႏုိငးငဵတျငး အာဏာရြိ အဖျ႓ဲအစညး့အ်ဖစး 
ရပး တညးေနေသ့သညး၈ ၆ွ ရာခုိငးႏႈနး့ေက္ား တပးမေတားသာ့မ္ာ့သညး အငးအာ့ႀကီ့မာ့သညးံ တပးမေတားၾကညး့ (်မနးမာစစးတပး) တပးဖျဲ႓ 
ွငးမ္ာ  ့ ်ဖစးၿပီ့၇ လစာနညး့ပါ့မႈႏြငးံ နိမးံက္ေသာ တပးတျငး့အေ်ခအေနေၾကာငးံ စိတးဓာတးပိုငး့ဆိုငးရာ က္ဆငး့်ခငး့ႏြငးံ အငးအာ့က္ဆငး့မႈ 
်ဖစးေပ၍ ေနသညး၈ လာဘးစာ့မႈ၇ ႀကီ့ၾကပးမႈ အာ့နညး့်ခငး့ႏြငးံ ်ပစးမႈက္ဴ့လျနးသူကုိ တာွနးခဵေစမႈမရြိ်ခငး့ အေ်ခအေနေအာကးတျငး 
တပးသာ့ဦ့ေရ တုိ့်မငးံေရ့ကုိသာ အစဥးတစိုကး ဦ့စာ့ေပ့လုပးေဆာငးခဲံ်ခငး့ေၾကာငးံ ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့မႈႏႈနး့႕ ်မငးံမာ့ေစခံဲသညး၈ 
လကးရြိ်ဖစးေပ၍ေန ေသာ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈ၇ အမ္ိဳ့မ္ိဳ ့ေသာ လကးနကးကုိငးအဖျ႓ဲအစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ  ့
ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့စတငးလာ်ခငး့သညး ်မနးမာံတပးမေတား ကုိ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲရနးႏြငးံ တပးသာ  ့အငးအာ့ ေလြ္ာံခ္မႈမ္ာ  ့လုပးေဆာငးလာႏုိငးသညးံ 
လက၏ဏာရြိသညး၈  

ႏြငးံ႕ အ်ခာ့ေသာ႕ ႏုိငးငဵွနးထမး့အဖျဲ႓မ္ာ့က႕ တာ့်မစးထာ့ေသာကေလ့မ္ာ့အာ့႕ အတငး့လုပးအာ့႕ ေပ့ခုိငး့ေစမႈကုိ႕ လုိကးနာေဆာငးရျကး်ခငး ႕့
မရြိပါက႕်မနးမာ်ပစးမႈဆုိငးရာ႕ဥပေဒ႕ပုဒးမ႕၀၄၁႕်ဖငးံ႕အေရ့ယူခဵရမညး႕်ဖစးေၾကာငး့႕ေဖား်ပထာ့သညး၈႕ 

ှ၆၆၀႕တျငး႕ကေလ့သူငယး႕ဥပေဒကုိ႕ ်ပဌာနး့ခဲံၿပီ့၇႕ဿွွှ႕တျငး႕။ႏြငးံ သကးဆုိငး၊ လုပးထုဵ့လုပးနညး့ စညး့မ္ဥး့မ္ာ  ့ခ္မြတးခံဲသညး၈48 ယငး့ 
ဥပေဒတျငး ကေလ့မ္ာ့ကုိ ညြဥး့ပမး့်ခငး့၇ ၿခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့ႏြငးံဆိုငးေသာ ်ပစးမႈ၇ က္နး့မာေရ  ့ ထိခုိကးေစေသာ၇ အႏၲရာယးမ္ာ့ၿပီ့႕ ေဘ့ဥပဒး 
်ဖစးေသာအလုပးမ္ာ့ကုိ လုပးကုိငးေစ်ခငး့ဆုိငးရာ ်ပစးမႈမ္ာ့ကုိ ဖျငးံဆိုထာ့သညး၈ သုိ႓ေသား ယငး့ ကေလ့သူငယး ဥပေဒတျငး အသကး ှ၃ 
ႏြစးေအာကးရြိသူမ္ာ့ကုိသာ ကေလ့သူငယး အ်ဖစးသတးမြတးထာ့ၿပီ့၈ အသကး ှ၃ ႏြငးံ ှ၅ ၾကာ့ရြိသူမ္ာ့ကုိ ″လူငယး″ အ်ဖစး သတးမြတး 
ထာ့သညး၈ ကေလ့အချငးံအေရ့ဆုိငးရာ ေကားမတီက ထုိ်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ဆုိငး၊ စုိ့ရိမးမႈမ္ာ့ကုိ တငး်ပထာ ၿ့ပီ့၇ ှ၆၆၀ ကေလ့သူငယး 
ဥပေဒကုိ ကေလ့အချငးံအေရ့ဆုိငးရာ သေဘာတူညီခ္ကးစာခ္ဳပး (Convention on the Rights of the Child)၇ ႏုိငးငဵတကာစဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငးံ 
အညီ်ဖစးေစရနး UNICEFႏြငးံ ႏုိငးငဵတကာဥပေဒ ကျ္မး့က္ငးသူမ္ာ့ထဵမြ နညး့ပညာဆုိငးရာ အကူအညီ်ဖငးံ ်ပနးလညးသုဵ့သပး႕ ်ပငးဆငးေန 
သညး၈49  
 
၂. ်မနးမာ အမ္ိဳ့သာ့ တပးမေတား - တပးမေတား(ၾကညး့)- က အသကးမ်ပညးံေသ့သူမ္ာ့ကုိ စစးသာ့အ်ဖစးစုေဆာငး့်ခငး့ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
တပးမေတားသညး ်မနးမာႏုိငးငဵကို ှ၆၃ဿ မြ စတငး ထိနး့ခ္ဳပးလာၿပီ့ ႏိုငးငဵေရ့ႏြငးံ အုပးခ္ဳပးေရ့ပုိငး့ဆုိငးရာကိစၥမ္ာ့ကုိ လႊမး့မုိ့စီမဵခံဲသညး၈ တပး 
မေတား စတငးအုပးခ္ဳပးစဥးမြ ။၌ ေၾက်ငာခံဲေသာ ရညးရျယးခ္ကးမြာ "်ပညးေထာငးစု(်မနးမာႏုိငးငဵ)႕ကို စုစညး့ရနး"်ဖစးၿပီ့၇ အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာကုိ 
ကာကျယး ရနး်ဖစးသညး၈ ထုိရညးရျယးခ္ကး၌ ေနာကးဆကးတျဲ လုပးေဆာငးမႈမြာ ကုိယးပုိငးအုပးခ္ဳပးချငးံႏြငးံ/သို႓မဟုတး ဒီမုိကေရစီအတျကး 
တုိကးပျဲွ ငးေန ေသာ လူမ္ိဳ့စု လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓မ္ာ့ကုိ တဵု႓်ပနးတုိကးခုုိကး်ခငး့်ဖစးသညး၈ ှ၆၅၅ အေရ့ေတားပဵုကုိ ေ်ခမႈနး့ၿပီ့ေနာကး ထုိစဥးက 
ႏုိငးငဵေတား ၿငိမးွပးပိ်ပာ  ့ မႈတညးေဆာကးေရ့အဖျဲ႓ (SLORC) သညး ်မနးမာတပးမေတားကုိ အငးအာ့ေတာငးံတငး့ကာ 
ေခတးမီသညးံတပးမေတား်ဖစးလာရနး ရညးရျယးခ္ကး ်ဖငးံ ႀကိဳ့ပမး့ခံဲသညး၈ ယငး့ ရညးမြနး့ခ္ကးကုိ ်ဖညးံဆညး့ရနး တပးသာ့သစးမ္ာ  ့ အႀကီ  ့
အက္ယးစုေဆာငး့ရနး လိုအပးလာေသားလညး့ လစာ ႏႈနး့မြာ နညး့ပါ့လျနး့ေသာေၾကာငးံ(ယခုအခ္ိနးထိ နညး့ပါ့ေနဆဲ်ဖစးသညး) တပးေ်ပ့ႏႈနး  ့
်မငးံမာ့လာခံဲသညး၈ မၾကာေသ့ခငးက ႏိုငးငဵေရ့်ပဳ်ပငး ေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ  ့လုပးေဆာငးခံဲေသားလညး့ တပးမေတားသညး အမ္ိဳ ့သာ့ႏြငးံ ်ပညးနယး ႏြငး ံ
တုိငး့ဆုိငးရာ လႊတးေတားမ္ာ့တျငး လႊတးေတားေနရာ ဿ၂ % ကုိ ေရျ့ေကာကးပျဲ ွငးစရာမလုိဘဲ ရယူထာ့ၿပီ့၇ ကာကျယးေရ့၇ ်ပညးထဲေရ့ႏြငးံ 
နယးစပးေရ့ရာ ွနးႀကီ့ခနး႓အပးမႈတျငး အေရ ႀ့ကီ့သညးံ အခနး့က႑မြ ပါွ ငးပတးသကးေနဆဲ်ဖစးသညး၈50႕ 
 
တပးမေတား တျငး႕ၾကညး့တပး႕(တပးမေတား ၾကညး့)၇႕ေရတပး႕(တပးမေတား ေရ)၇႕ႏြငးံ႕ေလတပး႕(တပးမေတား ေလ)႕ဟူ၊႕ပါွငးေသားလညး့၇႕လူထု႕
တညးၿငိမးေရ့ႏြငးံ႕ေသာငး့က္နး့သူ႕ေ်ခမႈနး့ေရ့႕ဦ့စာ့ေပ့လုပးေဆာငးသညးံ႕ေ်ခလ္ငးတပးအငးအာ့႕အမ္ာ့စု်ဖငးံ႕ဖျဲ႓စညး့ထာ့သညးံ႕တပးမ႕ေတား႕
ၾကညး့တပးကသာ႕လႊမး့မို့ထာ့သညး၈႕ဌာနသုဵ့ခုစလုဵ့၌႕အနီ့စပးဆုဵ့ခနး႓မြနး့ေ်ခ႕တပးအေရအတျကး႕အခ္ိဳ ့မြာ႕ဿွ့ှ ့ှ႕ရြိသညး၈51႕စစးမကး်ပႆ႕
                                                             
48 ှ၆၆၀ တျငး႕်မနးမာႏုိငးငဵက ကေလ့သူငယးအချငးံအေရ့မ္ာ့ဆုိငးရာ အမ္ဳိ့သာ့႕ေကားမတီ (NCRC)ကုိ ကေလ့သူငယးဥပေဒႏြငးံ႕ေနာကးဆကးတျအဲရ ထူေထာငးသညးံ႕်ပညးနယး၇ 
တုိငး့၇ ခ ုိငးႏြငး ံၿမိ ႔ဳနယးအဆငးံ ကေလ့သူငယးအချငးံအေရ့မ္ာ့႕ေကားမတီမ္ာ့တုိ႓ကုိ အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရာတျငး ည ိႏႈိငး့လုပးေဆာငးေရ့ အဖဲျ႓အ်ဖစး ဖျ႓ဲစညး့ခံဲသညး၈ 
49 Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations on the combined third and fourth periodic report of Myanmar, UN 
Doc. CRC/C/MMR/CO/3-4, 14 March 2012, paragraphs 9–10. 

50 Article 232 (b) (ii) (iii) and (c), Myanmar constitution, 2008.  

51 တငးေမာငးေမာငးသနး့ (ဿွှွ)၇ op.cit. စာမ္ကးႏြာ ဿွှ၈ 



ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အချငးံအလမး့ 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈ အဆဵု့သတး်ခငး့ 
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နာမ္ာ့႕ဆကး်ဖစးပျာ့ေန်ခငး့သညး႕တပးမေတား႕အေပ၍႕။၌႕တပးအငးအာ့ေလြ္ာံမသျာ့ရနး႕ ထိနး့ထာ့ရမညးံ႕ ဖိအာ့ရြိေနၿပီ့၇႕ ထုိအတျကး႕ စစး႕
သာ့စုေဆာငး့မႈ႕က္ယး်ပနး႓စျာ႕လုပးေဆာငးရသညး၈႕အက္ိဳ့ဆကးအ်ဖစး႕အရျယးမ်ပညးံေသ့သညးံ႕ကေလ့မ္ာ့အပါအွငး႕အတငး့႕အဓမ စစးသာ ႕့
စုေဆာငး့သညးံသတငး့မ္ာ့႕ ဆကးလကးထျကးေပ၍လာသညး၈႕ မၾကာေသ့သညးံ႕ ႏိုငးငဵေရ့ႏြငးံ႕ စီ့ပျာ့ေရ့႕ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့႕ ်ဖစးေနသညးံ႕
ေနာကးခဵအေ်ခအေနတျငး႕ ်ပညးတျငး့ႏြငးံ႕ ်ပညးပမြ႕သကးဆိုငးသူမ္ာ့က႕်မနးမာတပးမေတားကုိ႕အဆငးံအတနး့ရြိေသာ႕တပးမေတားအ်ဖစး႕ေ်ပာငး ႕့
လဲရနးႏြငးံ႕တပးဖျ႓ဲ႕အေရ႕အတျကးကုိ႕ေလြ္ာံခ္ရနးအေရ့ႀကီ့ေၾကာငး့႕ေထာကး်ပမႈမ္ာ့႕ရြသိညး၈႕ 
 တပးမေတား ၾကညး့တျငး႕ တပးသာ့အငးအာ့႕ မညးမြ္ရြိေၾကာငး့႕ တရာ့ွငး႕ ထုတး်ပနးထာ့သညးံ႕ ကိနး့ဂဏနး့႕ မရြိပါ၈႕ သုိ႓ေသား႕ အနီ့စပးဆဵု ႕့
ခနး႓မြနး့ေ်ခအရ႕ ်မနးမာတပးမေတားတျငး႕ အခ္ိနး်ပညးံ႕ တာွနး႕ ထမး့ေဆာငးသညးံ႕ တပးအငးအာ့မြာ႕ ၀၂ွွွွ႕ မြ႕ ၁ွွွွွ႕ အထိ႕ ရြိႏိုငးသညး၈႕
ထို႓်ပငး႕ စစးေရ့အရ႕ စညး့ရုဵ့ထာ့ေသာ႕ ရဲတပးဖျ႓ဲ႕ အငးအာ့မြာ႕ ၄ဿွွွ႕ခနး႓လညး့႕ ရြိေသ့သညး၈52႕ဤခနး႓မြနး့ခ္ကးသညး႕ ခ္႓ဲကာ့ထာ့်ခငး့လညး့႕
်ဖစးႏိုငးၿပီ့႕တပးမေတား ၾကညး့၌႕ တုိကးခုိကးစျမး့ရညးကုိ႕ ရြိသညးထကး႕ ပုိလြ္ဵစျာ႕တျကးခ္ကးထာ့သညးလညး့႕ ်ဖစးႏုိငးသညး၈53႕တပးရငး့အငးအာ့႕
သညး႕မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ႕သာမနးထကးနညး့ၿပီ့၇႕တစးခါတစးရဵ႕ထငးထာ့ခ္ကး၌႕ှ၂႕ရာခုိငးႏႈနး့သာ႕ရြိသညး၈54႕ 
 
လျနးခံဲသညးံ႕ ဆယးစုႏြစးမ္ာ့မြ႕ ကာကျယးေရ့ဌာနသညး႕ အစို့ရအသုဵ့စရိတးထဲမြ႕ အခ္ိဳ ့အမ္ာ့ဆုဵ့သုဵ့စျသဲညး၈႕ သို႓ေသား႕ စစးတပး၌႕ စုစုေပါငး ႕့
အသုဵ့စရိတး႕ အတိအက္သိရြိရနး႕ ခကးခဲသညး၈႕ အစို့ရမြ႕ စစးတပးအတျကး႕ သုဵ့စျေဲငျ႕ စာရငး့ကို႕ ထုတး်ပနးေလ႓ရြိေသားလညး့႕ တပးမေတား၌႕
စုစုေပါငး့အသုဵ့စရိတးကို႕ ထပးဟပးမႈမရြိပါ၈႕ အေၾကာငး့မြာ႕ စစးတပးအတျကး႕ လိုအပးသညးံပစၥညး့အခ္ိ ႓ဳကို႕ စစးတပးပုိငးလုပးငနး့မ္ာ့မြတဆငးံ႕
ွယးယူၿပီ့၇႕ အ်ခာ့ွနးႀကီ့ဌာန႕ မ္ာ့မြ႕ ွယးယူသညးံအရာမ္ာ့ကုိ႕အစို့ရက႕ ပံဵပို့ေပ့သ်ဖငးံ႕ တစးခ္ိဳ ႔႕ တစးွကးသာ႕ ေပ့ေဆာငးရသညး၈55႕ထုိ႓်ပငး႕
ႏုိငးငဵ်ခာ့မြ႕လကးနကးမ္ာ့ွယးယူရတျငး႕တစးခါတစးရဵ႕သယဵဇာတ႕(သုိ႓)႕အစာ့အစာမ္ာ့်ဖငးံ႕အလဲအလြယး႕လုပးသညးဟုဆုိသညး၈56႕ 

ှ၆၃ဿ႕ ခုႏြစးမြ႕ အခုခ္ိနးထိ႕ ကာကျယးေရ့အတျကး႕ ႏြစးစဥးအသဵု့စရိတးသညး႕ အစို့ရတစးခုလဵု့အသုဵ့စရိတး၌႕ ဿ၂%႕ ႏြငး႕ံ ၀၀%႕ ၾကာ့တျငး႕
ရြိေနဆဲ်ဖစးသညး၈57သုိ႓ေသားလညး့႕စစးတပးသုဵ့စျေဲငျ႕တုိ့်မြငးံလာမႈႏြငးံအတူ႕က္နး့မာေရ့ႏြငးံ႕ပညာေရ့အတျကး(အထကးတျငး႕ ၾကညးံပါ)႕သုဵ့စျေဲငျ႕
လညး့တို့်မငးံလာ်ခငး့သညး႕အစို့ရ၌႕ဦ့စာ့ေပ့က႑႕ေ်ပာငး့လဲလာမႈကုိ႕်ပသေနသညး၈58႕ 

၂.ှ၈ တပးမေတား(ၾကညး့)၌ ဖျဲ႓စညး့ပုဵႏြငးံ လုပးငနး့ေဆာငးတာ လုပးေဆာငးပဵု 

်မနးမာအစုိ့ရ၌ အေ်ခခဵဥပေဒ ပုဒးမ ဿွ(ခ) ၉ ″႕ကာကျယးေရ့ဌာနသညး တပးမေတား တပးဖျ႓ဲ(ၾကညး့၇ေရ၇ေလ) ၌ အေရ့ကိစၥအာ့လုဵ့ကုိ လျတး 
လပးစျာ အုပးခ္ဳပးကာ ဆဵု့်ဖတးႏုိငးချငးံရြိသညး″႕ဟုဆိုထာ့်ခငး့ေၾကာငးံ တပးမေတား အေပ၍ အရပးဖကးႀကီ့ၾကပးမႈချငးံမရြိပါ၈ (ဖျဲ႓စညး့ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒ 
ပုဒးမ ဿွှ တျငး အေသ့စိတးေဖား်ပထာ့ခ္ကးအရ) ကာကျယးေရ့ွ နးႀကီ့၇ အထကးတနး့ စစးဖကးအရာရြိမ္ာ ၇့ အစို့ရွနးႀကီ့မ္ာ့ႏြငးံ လႊတးေတား 
အ မတးမ္ာ့်ဖငးံ ဖျ႓ဲစညး့ထာ့ေသာ အမ္ိဳ ့သာ့လုဵၿခဵဳေရ့ႏြငးံ ကာကျယးေရ  ့ (National Defence and Security Council) ၌ သေဘာတူ 
ညီခ္ကး ရယူကာ သမ တက ခနး႓အပးရေသာ တပးမေတား ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးသညး တပးမေတား၌ ေခါငး့ေဆာငး်ဖစးသညး၈ ဖျဲ႓စညး  ့
ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒ တျငး ်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့အရ ႏုိငးငဵေတား အေရ့ေပ၍အေ်ခအေန ကာလတျငး တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပး အာဏာသိမး့ၿပီ့၇ 
အခ္ဳပးအ်ခာ အာဏာကုိ ကုိငးစျခဲျငးံရြိသညး၈59  
 
ကာကျယးေရ့ဦ့စီ့ခ္ဳပးေအာကးတျငး တုိငး့စစးဌာနခ္ဳပး (Regional Military Commands) ှ၁ ခုကုိ ကျပးကဲေသာ အထူ့စစးဆငးေရ  ့
ဌာနခ္ဳပးမ္ာ့ရြိသညး၈ တုိငး့စစးဌာနခ္ဳပးကုိ႕ ေနရာေဒသအလုိကး႕ ်ပနးခဲျထာ့သညး၈ ။၌ ဖျဲ႓စညး့ပဵုမြာ ေနရာတုိငး့တျငး တစးပဵုစဵ တညး့မဟုတး 
ေသားလညး့ တုိငး့စစးဌာနခ္ဳပးအမ္ာ့စုသညး တပးရငး့ ှွ ခုပါွ ငးသညးံ ေ်ခ်မနးတပးမတစးခု၇ (ဌာနတစးခုစီတျငး တပးရငး့ ှွခုပါွငးသညးံ) စစး 
ဆငးေရ့ကျပးကဲမႈဌာန ဿ ခု (သုိ႓) သုဵ့ခု၇ (တပးရငး့ ၁ ခုပါွ ငးသညးံ)၇ အေရအတျကး ပုဵေသမရြိသညးံ စစးဆငးေရ  ့ကျပးကဲမႈ ဌာနမ္ာ့ကုိ ကျပးကဲ စီမဵ 
ရသညး၈  

                                                             
52 Jane‟s Sentinel Security Assessment – Southeast Asia, 27 March 2012. 

53 Jane‟s Sentinel, op.cit. 

54 ေမာငးေအာငးမ္ဳိ့ (ဿွွ၆)၇ op.cit.စာမ္ကးႏြာ ၄၅၈ 
55 ေမာငးေအာငးမ္ဳိ့ (ဿွွ၆)၇ op.cit.စာမ္ကးႏြာ ှ၃၀၈  
56 Wikileaks, “Cable 09Rangoon409, S) Burma and North Korea: Rice for Arms”, released 30 August 2008, http://www.wikileaks.ch; 

Maung Aung Myoe (2009), op.cit. p.163. 

57 ေမာငးေအာငးမ္ဳိ့ (ဿွွ၆)၇ op.cit.စာမ္ကးႏြာ ှ၄ဿ၈  
58 Brian McCartan, “Myanmar military in the money”, Asia Times, 28 February 2012, http://www.atimes.com.  

59 အပုိငး့ ၁ွ (ဂ)၇႕်မနးမာဖဲျ႔စညး့ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒ၇ ဿွွ၅၈ 



ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အချငးံအလမး့ 
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။ကုိ ဗဟုိခ္ဳပးကိုငးမႈႏြငးံ တငး့ၾကပးစျာဖျဲ႓စညး့ထာ့ေသားလညး့႕ ေအာကးေ်ခတပးသာ့ပုိငး့တျငး စိတးဓာတးက္ဆငး့ေန်ခငး့ေၾကာငးံ တပးမေတား 
ၾကညး့၌ အငးအာ့မေတာငးံတငး့ဘဲ တပးတျငး့မြထျကးေ်ပ့မႈႏႈနး့်မငးံမာ့ကာ၇ စစးသာ့စုေဆာငး့ေရ့ကုိ စဥးဆကးမ်ပတးလုပးေနရသညး၈ အ်ခာ  ့
ေသာ ႏိုငးငဵေတားဌာနမ္ာ့ကံဲသုိ႓ တပးတျငး့ လစာ နညး့ပါ့လျနး့သညး၈60 ထို႓ေၾကာငးံ စစးတပးတျငးအမႈထမး့ရနး လူငယးမ္ာ့အတျကး ဆျေဲဆာငးမႈမ 
ရြိ၈ အထကးအရာရြိတစးခ္ိဳ ႓ စစးတပးပိုငးလုပးငနး့မ္ာ့မြ တစးဆငးံ အက္ိဳ့အ်မတးခဵစာ့ႏုိငးၾကေသားလညး့၇ ေအာကးေ်ခပုိငး့ တပးသာ့မ္ာ့တျငး 
ထုိသို႓ေသာ အချငးံထူ့မ္ာ  ့မခဵစာ့ရ၈ သူတို႓တာွနးထမး့ေဆာငးေနသညးံ ဆငး့ရဲေသာ ပတးွနး့က္ငးအေ်ခအေနက သူတို႓၌ စိတး ဓာတးက္ဆငး  ့
ေစသညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ႕ေသာငး့က္နး့သူ ႏြိမးနငး့မႈ စစးဆငးေရ့ကာလတျငး ပဋိပက၏်ဖစးပျာ့ရာေဒသမ္ာ့၉ အေ်ခစုိကးရသညးံအခ္ိနး တျငး ရိက၏ာ၇ 
လကးနကး ခဲယမး့မ္ာ  ့်ဖညး႓ဆညး့ေပ့မညးံ အာမခဵခ္ကးမရြိသလုိ ဒဏးရာရသူမ္ာ့ကုိ ကယးဆယးေပ့မညးံ အာမခဵခ္ကးလညး့ မရြိပါ၈61  
 
တပးမေတား(ၾကညး့) မြ ထျကးေ်ပ့လျတးေ်မာကးလာသညးံ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့ခ္ကးအရ စစးတပးကျပးကဲမႈမ္ာ့က ်ပငး့ထနး 
ေသာစညး့ကမး့မ္ာ့်ဖငးံ ခ္မြတးကျပးကဲေၾကာငး့ေတျ႓ရြိရသညး၈ စစးသာ့သစးမ္ာ့ကုိ ရုပးပိုငး့ဆိုငးရာႏြငးံ စိတးပုိငး့ဆုိငးရာအရ မေတားမတရာ  ့
ဆကးဆဵ်ခငး့သညး တပးတျငး့မြ ထျကးေ်ပ့မႈ ရာခုိငးႏႈနး့်မငးံမာ့လာေစသညးံ အေၾကာငး့အရငး့တစးရပး်ဖစးသညး၈ စညး့ကမး့ေသွပးမႈအတျကး 
ရုိကးနကး်ခငး့၇ ႏြိမးံခ္ဆဲဆုိ်ခငး့ႏြငးံ ်ပငး့ထနးေသာ်ပစးဒဏးေပ့်ခငး့နညး့လမး့ကုိ အသုဵ့်ပဳေလံသညး၈62 ထုိ႓်ပငး ကုိယးထူကိုယးထစနစး်ဖငးံ 
″ေရာကးရာအရပးမြာ ကုိယးံအတျကးအက္ိဳ ့်မတးရေအာငးလုပး″႕ ဟူေသာ ေဒသဆုိငးရာ စစးဆငးေရ့ကျပးကဲမႈ့မ္ာ့သညး အထူ့သ်ဖငးံ ေွ့လဵ 
ေသာနယးစပးအစျနးအဖ္ာ့ေဒသမ္ာ့ႏြငးံ စစးတပးထိနး့ခ္ဳပးမႈ မ္ာ့ေသာနယးေ်မမ္ာ့တျငး ေဒသခဵလူထုထဵမြ ေငျေၾက့ႏြငးံ ပစၥညး့ အဓမ သိမး့ယူ၇႕
ေကာကးခဵ်ခငး့ကုိ႕အေလံအထ႕တစးခုအ်ဖစး႕က္ဴ့လျနးၾကသညး၈63႕ 
 
၂.ဿ အသကးမ်ပညးံေသ့သူမ္ာ့ကို စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ တုိကးပျမဲ္ာ့တျငး အသဵု့်ပဳ်ခငး့ 
ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့မႈ်ပဳလုပးေန်ခငး့သညး အရျယးေရာကးၿပီ့သူမ္ာ့ၾကာ  ့ မိမိဆႏၵ်ဖငးံ စစးမႈထမး့လုိစိတး မရြိ်ခငး့ႏြငးံ ဥပေဒအရ သတးမြတး 
ထာ့ေသာ စစးမႈထမး့ေဆာငးရမညးံစညး့ကမး့ကုိ တငး့က္ပးစျာအေကာငး အထညးေဖား်ခငး့ မရြိမႈအေ်ခအေနေအာကးတျငး လုိအပးသညးံ 
တပးသာ့အေရအတျကး ်ပညးံမီရမညးဟူေသာ သတးမြတးခ္ကးရြိေန်ခငး့၌ ေဘ့ထျကးဆို့က္ိဳ ့တစးခု်ဖစးသညး၈ အဓမ စစးသာ့စုေဆာငး့မႈသညး 
ကေလ့မ္ာ့ကုိ အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ ဦ့တညးေလံရြိသညး၈ အဓမ စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့သညး ွငးေငျရသညးံ အလုပးအကုိငးတစး်ဖစးၿပီ့ လြညးံစာ့လျယး 
ကာ၇ တပးသျငး့သို႓ွငးရနး အတငး့ဖိအာ့ေပ့လာပါက လျနးဆနးရဲသညးံစိတးနညး့ေသာ ကေလ့မ္ာ့ကုိ အဓိက ပစးမြတးထာ့ေလံ ရြိသညး၈ 
စစးသာ့စုေဆာငး့သူမ္ာ့ကုိ သတးမြတးထာ့သညးံ အေရအတျကး ရေအာငးလုပးေဆာငးႏုိငးပါက ဆုခ္ီ့ ်မြငးံၿပီ့၇ မေရာကးပါက ်ပစးဒဏးေပ  ့
သညးံစနစး တရာ့ွ ငး်ပဌာနး့ထာ့်ခငး့ မရြိေသားလညး့ က္ငးံသဵု့ေနဆဲ်ဖစးသညး၈ သတးမြတးထာ့သညးံ အေရအတျကးထကးပို၊ စုေဆာငး့ႏိုငးပါက 
စစးသာ့စုေဆာငး့သူမ္ာ့ကုိ႕ ေငျေၾက့အပုိဆုေပ့်ခငး့ သို႓ အလာ့တူဆုမ္ိဳ ့ေပ့ကမး့ေလ႓ရြိသညး၈ တစးခါတစးရဵ တာွနးထမး့ေဆာငးေနဆဲ 
စစးသာ့မ္ာ့ကုိ ။တုိ႓ တပးမြထျကးလုိလြ္ငး စစးသာ့သစးရြာေပ့ႏုိငးမြ ေပ့ထျကးမညးံ အေၾကာငး့ ညႊနးၾကာ့မႈမ္ာ့ရြိသညး၈ ဤ ″စစးသာ  ့ စု 
ေဆာငး့ေရ  ့ စီ့ပျာ့ေရ့″ေၾကာငးံ ်ပညးသူၾကာ့တျငး ပျစဲာ့ကျနးရကးထျကးေပ၍လာသညး သာမက စစးသာ့စုေဆာငး့ေရ  ့အရာရြိေပ၍ တျငးလညး  ့
ဖိအာ့က္လာၿပီ့ စစးသာ့စုေဆာငး့ရာတျငး လုိကးနာရမညးံ ဥပေဒအရ အသကးကနး႓သတးခ္ကးကုိ ဥပက၏ာ်ပဳလာသညး၈  
 
ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏိုငးငဵတကာအဖျဲ႓သညး ဤအစီရငးခဵစာအတျကး သုေတသန်ပဳရာတျငး စစးတပးအရာရြိမ္ာ  ့ ႏြငးံ စစးသာ  ့ စုေဆာငး  ့
ေရ့ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့က အသကးဆယးံရြစးႏြစးေအာကး ကေလ့မ္ာ့အပါအွငး တပးသာ့သစးမ္ာ့ရရြိရနး ၿခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့၇ အငးအာ့သုဵ့်ခငး့ႏြငးံ႕
ကုိယးထိလကးေရာကး႕ ၾကမး့တမး့စျာ႕ဆကးဆဵ်ခငး့မ္ာ့်ပဳလုပးသညးကုိ႕ ေတျ႓ရြိခံဲသညး၈႕ ေနာငး့ပိုငး့ တပးမေတား ၾကညး့ ၌ စစးသာ  ့ စုေဆာငး့မႈ 
သညး တပးပုိငး့အရာရြိႏြငးံ အရပးသာ့ပျစဲာ့မ္ာ့ကုိယးတုိငး အတငး့အဓမ စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ ်ပဳလုပးခံဲသညးဟု ကုလသမဂၐႏြငးံ အစုိ့ရမဟုတး 
သညးံ ႏိုငးငဵတကာအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့က လျနးခံဲသညးံ ဆယးစုႏြစးေက္ားကာလ သူတို႓၌ အစီအရငးခဵစာ မ္ာ့တျငး႕ ေဖား်ပထာ့သကံဲသို႓႕ ေ်ပာငး့လဲ 

                                                             
60 ကေလ့စစးသာ့ေဟာငး့မ္ာ့ႏြငးံ႕ေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့တျငး လစာမ္ာ့သညး တစးလလြ္ငး က္ပးေငျ ဿ၂ွွွ မြ ၀ွွွွ (ကနးေဒ၍လာ ဿ၅-၀၁) အထိ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ရြိသညးဟု႕်ပသသညး၈ 
61 ေမာငးေအာငးမ္ဳိ့ (ဿွွ၆)၇ op.cit.စာမ္ကးႏြာ ဿွှ၈  
62 ဿွှှ ခုႏြစး ထုိငး့ႏုိငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓က ကေလ့စစးသာ့ေဟာငး့မ္ာ့ႏြငးံ႕်ပဳလုပးသညးံ႕ေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ  ့ 

63 ှ၆၆၃ သုိ႓မဟုတး ှ၆၆၄ ခုႏြစးအတျငး့ စစးအစုိ့ရက အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးသညးဟု ယုဵၾကညးရသညးံ “မိမိဘာသာဖူလႈဵမႈ” သုိ႓မဟုတး “နယးေ်မတျငး႕ေနထုိငးစာ့ေသာကး” 
မူဝါဒအရ စစးသာ့မ္ာ့က႕ေဝ့လဵေဒသမ္ာ့အတျငး့႕်ပညးသူမ္ာ့အာ့႕ေငျည စးယူ်ခငး့ႏႈနး့ အလျနး်မငးံမာ့မႈကုိ လူ႓အချငးံအေရ့အဖဲျ႓မ္ာ့က တျကးခ္ကးသညး၈ ဤမူဝါဒသညး တပးမေတား 
(ၾကညး့) တပးရငး့မ္ာ့အာ့လဵု့အေန်ဖငးံ ဗဟုိအာဏာပုိငးအဖဲျ႓မ္ာ့ထဵမြ႕ေထာကးပံဵမႈမယူဘဲ မိမိတုိ႓ကုိယးကုိယး႕ေရရြညးရပးတညးေရ့အတျကး တျနး့အာ့ေပ့ေနသညးဟု မြတးယူၾကသညး၈ 
ဥပမာအာ့်ဖငးံ ၾကညးံပါ၈ Amnesty International, “Myanmar Leaving Home”, 8 September 2005, p.16, http://www.amnesty.org; Country 

Reports on Human Rights Practices, US Department of State, 4 March 2003, Section 1.f, http://www.state.gov.  
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မႈမရြိေသ့ေပ၈64 ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့ေရ  ့ ႏြငးံ ပတးသကး၊ ကုလသမဂၐ႕ ေစာငးံၾကပးေရ့ႏြငးံ အစီရငးခဵအဖျ႓၌ဲ အတညး်ပဳခ္ကးအရ တပးမ 
ေတားၾကညး့ သညး ်မနးမာ်ပညး တစးွနး့လုဵ့တျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငးမႈ်ပဳလုပးသညး၈ သုိ႓ေသား ေနရာေဒသအလိုကး လူဦ့ေရ ထူထပးမႈ၇ 
လူမႈစီ့ပျာ့ေရ့အေ်ခအေနႏြငးံ ပဋိပက၏ရြိ်ခငး့ မရြိ်ခငး့စသညးံ အခ္ကးမ္ာ့အလိုကး တစးေနရာႏြငးံ တစးေနရာ စုေဆာငး့သညးံ ပုဵစဵကျဲ် ပာ့သျာ  ့
သညး၈65 ကုလသမဂၐသုိ႓ မၾကာေသ့ခငးက တုိငးၾကာ့လာေသာ ကေလ့စစးသာ့ စုေဆာငး့သညးံအမႈမ္ာ့သညး ရနးကုနး၇  ရာွတီ ႏြငးံ 
မႏၲေလ့တိုငး့မ္ာ့မြ ်ဖစးသညး၈66  
 
တပးမေတား ၾကညး့တျငး စုစုေပါငး့ ကေလ့စစးသာ့အေရအတျကး မညးမြ္ရြိသညးကို ေဖား်ပရနး အလျနးခကးခဲသညး၈ ကုလသမဂၐ အတျငး့ေရ့မႈ့၌ 
ကေလ့ႏြငးံ လကးနကးကုိငးပဋိပက၏ ဿွှဿ ခုႏြစး အစီရငးခဵစာတျငး အသကးအရျယးမ်ပညးံသညးံသူမ္ာ  ့စစးသာ့စုေဆာငး့ခဵရ၊ တုိငးၾကာ့မႈသညး 
ဿွှွ တျငး ှ၆၁ မႈရြိရာမြ ဿွှှ67 တျငး ဿ၁၀ မႈ အထိ ဆကးၿပီ့ တကးေနသညး၈ သုိ႓ေသား ဤအေရအတျကးသညး အေရ အတျကး အမြနး၌ ပမာ 
ဏ အနညး့ငယးသာ်ဖစးသညး၈ ႏုိွငးဘာလ ှှ ရကး ဿွှဿ အထိ ILO အဖျဲ႓သညး ဿွှဿ ႏြစးအတျငး့ ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့မႈ တုိငးၾကာ့စာ 
ဿ၀၄ မႈ ရရြိသညး၈ ထုိအထဲမြ ှဿ မႈသညး ထိုႏြစးအတျငး့ စုေဆာငး့ခဵရ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ၾသဂုတးလ ဿွှဿ တျငး အစို့ရက ကုလသမဂၐႏြငးံ ပူ  ့
ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ  ့အစီအစဥးကုိ လကးမြတးေရ့ထုိ့ၿပီ့ေနာကး ကေလ  ့၁ဿ႕ေယာကးကို တပးမေတား ၾကညး့အတျငး့မြ လႊတးေပ့ခံဲသညး၈  
 
ေက့္လကးေဒသတျငး ကေလ့မ္ာ  ့ ေက္ာငး့သျာ့ေနစဥး လမး့ေပ၍ႏြငးံ အလုပးအကိုငးရြာေဖျရနး အိမးမြထျကးၿပီ့ ေနာကးတျငး စုေဆာငး့ခဵရေလံရြိ 
သညး၈ ၿမိဳ႓်ပေဒသတျငး အေဖားမပါေသာ ကေလ့မ္ာ့သညး ဘူတာရုဵ၇ ဘတးစးကာ့ဂိတးႏြငးံ ေစ့္ကံဲသို႓ေသာ စညးကာ့သညံး ေနရာမ္ာ့တျငး စု 
ေဆာငး့ခဵရေလံရြိသညး၈68 အရပးသာ့ပျစဲာ့၇ တာွနးေပ့ထာ့်ခငး့မခဵရေသာ စစးသာ့ႏြငးံ႕ ေအာကးေ်ခအရာရြိမ္ာ့က ကေလ့စစးသာ  ့ စုေဆာငး့ 
်ခငး့လုပးသညး၈ တစးခါတစးရဵ ကေလ့ေပ္ာကးေၾကာငး့ တုိငးၾကာ့လြ္ငး အရပးသာ့အာဏာပုိငးမ္ာ့က ကေလ့၌ အက္ငးံစာရိတၱ႕ေထာကးခဵစာ၇ 
အသကး သကးေသခဵကဒး်ပာ့မ္ာ့ကုိ ထုတးမေပ့်ခငး့ သို႓မဟုတး ထုတးေပ့ရနး ၾကနး႓ၾကာ်ခငး့်ဖငးံ ကေလ့ကုိ်ပနးရြာေတျ႓ရနး ႀကိဳ့ပမး့မႈကုိ ကနး႓ 
သတးေလ႓ရြိသညး၈69  
 
ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖျဲ႓ရရြိေသာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့အရ ကေလ့စစးသာ့အ်ဖစး စုေဆာငး့်ခငး့ခဵရသူအမ္ာ့စုမြာ 
ဆငး့ရဲကာ ၅ တနး့မေအာငးသညးံ ပညာမတတးေသာ ကေလ့မ္ာ့်ဖစးေနၿပီ့၇ လစာေပ့မညးဟူေသာ ကတိ၇ လြညးံဖ္ာ့သညးံ အေ်ပာႏြငးံ ဥပေဒ 
အရအေရ့ယူမညးဟု လိမးလညးၿခိမး့ေ်ခာကး ်ခငး့ခဵရေသာ အကာအကျယးမဲံသူမ္ာ့်ဖစးသညး၈70 တပးသာ့စုေဆာငး့သူမ္ာ့သညး ကေလ့မ္ာ့ကုိ 
အငးအာ့ အသဵု့်ပဳကာ ၿခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့မ္ာ့႕ ်ပဳလုပးသညး၈ သူတို႓အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ အသုဵ့်ပဳေလံရြိသညးံ နညး့လမး့ တစးခုမြာ ကေလ့မ္ာ  ့အမိ္ဳ  ့
သာ့မြတးပုဵတငးကဒး်ပာ့ကုိ71 ကုိယးန႓ဲတကျ ပါေနက္မဟုတးေၾကာငး့ သိလြ္ကးႏြငးံ ကဒး်ပာ  ့ေတာငး့ၾကညးံ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ ကေလ့က ေက္ာငး့ 
သာ့ကဒးကုိ ထုတး်ပပါက ထိုကဒးကုိ လကးမခဵႏုိငးေၾကာငး့ႏြငးံ မြတးပဵုတငးကဒးမကုိငးေဆာငး်ခငး့ေၾကာငးံ စစးတပးထဲွငးရနး သုိ႓မဟုတး ရကးရြညး 
ေထာငးဒဏး က္ခဵရမညးံႏြစးခုထဲမြ တစးခုခုကုိ ေရျ့ခ္ယးရမညး်ဖစးေၾကာငး့ေ်ပာသညး၈ သတငး့အရငး့အ်မစးမ္ာ့ထဵမြ သိရသညးမြာ စစးသာ  ့
စုေဆာငး့်ခငး့ကုိ ်ပနးလညး ဆနး႓က္ငးသညးံကေလ့မ္ာ့သညး မလႈပးႏုိငးေအာငး ခ္ညးေႏြာငးထာ့်ခငး့ ခဵရသညး၈72  
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ကေလ့မ္ာ့၌ အသကးကို စုေဆာငး့ခဵရခ္ိနးမြ စနစးတက္ လိမးညာ၊ (သို႓) မြာ့ယျငး့စျာ မြတးတမး့တငးထာ့ေသာေၾကာငးံ သူတို႓ကုိ သငး 
တနး့ေပ့ခ္ိနးႏြငးံ လႈပးရြာ့ရနးေနရာချပုိဲ႓ေဆာငးခ္ိနးတျငး အရျယးေရာကးတပးသာ့မ္ာ့အ်ဖစး ဆကးဆဵၾကသညး၈ ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏိုငးငဵ 
တကာအဖျ႓ဲအစညး့မြ ကေလ့စစးသာ့ေဟာငး့မ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့ခ္ကးအရ သူတုိ႓ စုေဆာငး့ခဵရၿပီ့ ပထမဦ့ဆုဵ့ထာ့သညးံ ေနရာႏြငးံ သငး 
တနး့စခနး့၌ အေ်ခအေနသညး အလျနးဆုိ့ွါ့သညးဟုဆုိသညး၈ စစးတနး့လ္ာ့မ္ာ့တျငး လူမ္ာ့်ဖငံး ်ပျတးသိပးက္ပးတညး့ကာ အစာ့အစာ၌ 
အရညးအေသျ့မြာလညး့ အာဟာရမ်ပညးံ ညံဵဖ္ငး့ၿပီ့၇ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ  ့သူတို႓ အထကးက တပးသာ့မ္ာ့၌ ရိုကး်ခငး့ခဵၾကရသညး၈ တပးသာ  ့
သစးမ္ာ့သညး တာွနးက္ရာသုိ႓ မပုိ႓ခဵရခငး႕ေလ့လချဲ နီ့ပါ  ့သငးတနး့တကးၾကရသညး၈  
 
ကေလ့စစးသာ့မ္ာ  ့အေတျ႓အႀကဵဳမရြိေသာေၾကာငးံ ပဋိပက၏်ဖစးသညးံ ေနရာမ္ိဳ ့သုိ႓ အပုိ႓ခဵရပါက ပုိ၊ အႏၲရာယးႀကီ့သညး၈ မတးလ ဿွှှ ႏြငး ံ
 ၿပီ ဿွှဿ အတျငး့ ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏိုငးငဵတကာအဖျဲ႓၌ ကျငး့ဆငး့သုေတသန ်ပဳခ္ကးအရ တပးမေတား ၾကညး့ ၌ စုေဆာငး့်ခငး့ခဵရ 
ေသာ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့သညး ေရြ႓တနး့တပးရငး့မ္ာ့သုိ႓ ပို႓ေဆာငး်ခငး့ခဵရသညး၈ ေမ ဿွှဿ တျငး ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖျဲ႓က 
ကေလ့စစးသာ့သုဵ့ေယာကး၌ သကးေသထျကးဆုိခ္ကးကုိ ရရြိသညး၈ ။တုိ႓၌ ထျကးဆိုခ္ကးအရ သူတို႓သညး တပးမေတား ၾကညး့ ၌ အတငး  ့
အဓမ  စုေဆာငး့်ခငး့ခဵရၿပီ့ေနာကး ကခ္ငးေရြ႓တနး့သုိ႓ ပို႓ေဆာငး်ခငး့ခဵခံဲရသညး၈ သူတို႓အထဲမြ ှ၃ ႏြစး အရျယးတစးေယာကးကို ကခ္ငးလျတး 
ေ်မာကးေရ  ့ တပးမေတား(KIA)ႏြငးံ ်ဖစးေသာ တိုကးပျတဲျငး တိုကးခုိငး့သညး၈ ထုိသူသညး ၀၅၁ ေ်ခ်မနးတပးရငး့တျငး တာွနးေပ့်ခငး့ခဵရၿပီ့၇ 
ဒီဇငးဘာလ ဿ၁ ရကး ဿွှှ ခုႏြစးတျငး ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးက ဖမး့မိခဲံသညး၈ ″က္ေနား KIA႕စစးသာ့ရြိရာဖကးကုိ ေသနတးနဲ႓ပစးတယး၈ 
ဒါေပမံဲ က္ေနား အရမး့ေၾကာကးတံဲအတျကးေၾကာငးံ မုိ့ေပ၍ေထာငးၿပီ့ပဲ ပစးေနတယး ″႕ဟု သူက ်ပနးလညးေ်ပာ်ပသညး၈73  
 
်မနးမာႏုိငးငဵအေရြ႓ဖကးပုိငး့ ်မွတီၿမိ ႓ဳကို တုိငး့ရငး့သာ  ့ကရငးလကးနကးကုိငးအဖျဲ႓မ္ာ့က သိမး့ပုိကးၿပီ့ တုိကးပျဲ် ဖစးသညးံ ႏုိွငးဘာလ ၄ ရကး ဿွှ  ွ
တျငးလညး့ တပးမေတား ၾကညး့က ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ကုိ ေရြ႓တနး့သုိ႓ ပုိ႓သညးံ သာဓက ေတျ႓ခံဲရသညး၈74 တိုကးပျဲ် ဖစးေသာ အေ်ခအေနမ္ိဳ ့မြ 
ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ကုိ ခုိငး့သညးံ တာွနးမြာ သူတုိ႓ရြိေနရာ ေဒသႏြငးံ တပးရငး့၌ လုပးငနး့တာွနးေပ၍တျငး မႈတညး၊ ကျဲ် ပာ့သညး၈႕ေရြ႓တနး့သုိ႓ 
ပုိ႓ခဵရေသာ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ကုိ လကးနကးသယးခုိငး့်ခငး့၇ ေ်မ်မြဳပးမုိငး့ခဲျခုိငး့်ခငး့ ႏြငးံ ရိက၏ာပစၥညး့မ္ာ  ့ သယးရနး ေပ၍တာအ်ဖစး လုပးခုိငး  ့
ေလံရြိသညး၈ ထုိအေ်ခအေနမ္ိဳ ့တျငး ။တုိ႓ တုိကးပျႏဲြငးံ ရငးဆုိငးၾကရၿပီ့႕ ေ်မ်မြဳပးမုိငး့ႏြငးံ တုိကးပျေဲၾကာငးံ ်ပငး့ထနးသညးံ ဒဏးရာ (သုိ႓) 
ေသေစႏုိငးသညးံ ဒဏးရာမ္ာ့ ရၾကသညး၈ ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖျဲ႓ ရရြိေသာ သတငး့မ္ာ့အရ တုိကးပျတဲျငး့ က္သျာ့ေသာ 
ကေလ့မ္ာ့၌ အေလာငး့ကုိ ်မစးထဲသုိ႓ ပစးခ္လုိကးေၾကာငး့ သိရသညး၈75  
 
၂.၀၈ အသကး လိမးလညးေဖား်ပ်ခငး့ႏြငးံ အသကးစိစစးသညးံ နညး့စနစး မရြိ်ခငး့ 
 
ှ၆၆၀ ကေလ့သူငယးဥပေဒ လုပးထုဵ့လုပးနညး့ဆိုငးရာ ပုဒးမ ဿ၁ အရ မိဘ (သုိ႓) အုပးထိနး့သူမ္ာ့သညး ကေလ  ့ေမျ့သညးံအခ္ိနးတျငး နာမညး 
စာရငး့ေပ့သျငး့ရမညး်ဖစးၿပီ့၇ ကေလ  ့ ဆယးႏြစးႏြငးံ ှ၅ ႏြစး်ပညးံသညးံအခ္ိနးတျငး တစးခါ ထပးၿပီ့ မြတးပဵုတငးရမညး၈ ၿမိ ႓ဳ်ပေဒသတျငး ကေလ  ့
၆၀.၂ ရာခိုငးႏႈနး့႕ ေမျ့လကးမြတး ရြိသညး၈ သုိ႓မဟုတး ပါက သကးဆုိငးရာသုိ႓ အေမ သုိ႓မဟုတး ်ပဳစုသူက အေၾကာငး့ၾကာ့သညး၈ ေက္  ့
လကးေဒသတျငး မြတးပုဵတငးသညးံ အေရအတျကး ပုိနညး့ပါ ၿ့ပီ့ ၃၀.၂ ရာခုိငးႏႈနး့သာရြိသညး၈76 ေက့္လကးေဒသတျငး ကေလ့မြတးပုဵတငး ်ခငး့ကုိ 
တရာ့ွ ငး်ပဳလုပးေလံမရြိဘဲ အမ္ာ့စုအာ့်ဖငး ံ ကေလ့ေမျ့ေပ့သူ၌ မြတးသာ့ခ္ကးမြ္သာ ရြိသညး၈ ေက့္လကးရြိ မိသာ့စုမ္ာ့သညး ကေလ့၌ 
ေမျ့ေန႓ကုိ မြတးတမး့ထာ့်ခငး့ လုပးေလံမရြိဘဲ၇ ကေလ့ေမျ့ဖျာ့သညးံ ႏြစးမြစ၊ စပါ  ့ ရိတးသိမး့ခ္ိနးကိုသာ ေရတျကးမြတးသာ  ့ ေလံရြိသညး၈77 
ကေလ့မြတးပုဵတငးရနးအတျကး႕ေက့္ရျာမြ အစို့ရရုဵ့ရြိရ ၿမိ ႔ဳ နယးသို႓ သျာ့သညးံ လမး့စရိတး်မငးံမာ့သညး၈78  
 

                                                             
73 ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာ အဖဲျ႓ကုိယးစာ့ ်ပဳလုပးသညးံ လြ္ဳိ႔ဝြကးေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇ Laiza ဿွှဿ ခုႏြစး  ၿပီလ ၅ ရကး၇ 
74 ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓က႕်ပဳလုပးသညးံ လြ္ဳိ႔ဝြကးေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇ ထုိငး့ႏုိငးငဵ၇ ဿွှှ ခုႏြစး မတးလ၈  
75 ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓က ကေလ့စစးသာ့ေဟာငး့ ႏြစးဦ့ႏြငးံ႕်ပဳလုပးသညးံ လြ္ဳိ႔ဝြကးေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇ မဲေဆာကး၇ ဿွှှ ခုႏြစး မတးလ၈  
76 UNICEF, Ministry of Health and Ministry of National Planning and Economic Development, “Myanmar multiple indicator cluster 
survey 2009–2012”, http://www.unicef.org. 

77 ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓က KNU ၌ အေထျေထျ အတျငး့ေရ့မြဴ့ ဇီဖုိ့ရာစိနး၇ ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ နဲဒါ့်မ KNLA၇ KNU ၌ ဒုတိယဥက၎ဌ႕ေဒ့ဗစးထပးကေဖာ၇ KNU ၌ 
ပထမ ပူ့တျ ဲအတျငး့ေရ့မြဴ့ လေငျ၇ KNLA တပးမဟာ ၄ မြ ဗုိလးမြဴ့ မုိ့ဇကးႏြငးံ ထုိငး့်မနးမာ နယးစပး မ္ဳိ့ဆကးသစး အစီအစဥးမြ႕ေက္ာငး့သူ/သာ့မ္ာ့တုိ႓အာ့ ဿွှဿ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ - 
စကးတငးဘာလတျငး႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့မႈမ္ာ့႕်ပဳလုပးသညး၈  
78 Australian Council for International Development, Submission to the Universal Periodic Review of Myanmar, July 2010.  
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လကးနကးကိုငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ  ့ လႈပးရြာ့သညးံ နယးေ်မမ္ာ့တျငး ေမျ့စာရငး့ (သုိ႓) တရာ့ွငး စာရျကးစာတမး့ ထုတးေပ့်ခငး့မြာ ပို၊႕ အကနး႓ 
အသတးရြိသညး၈ ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏိုငးငဵတကာအဖျဲ႓႕ေကာကးခဵရရြိသညးံ သတငး့အခ္ကးအလကးအရ KNU စို့မုိ့သညးံ နယးေ်မမ္ာ့တျငး 
ေနထုိငးသူအမ္ာ့စုတျငး အစို့ရထုတးေပ  ့သညးံ သကးေသခဵကဒး မရြိပါ၈79  
 
အသကး ှွ ႏြစး်ပညးံလြ္ငး ယာယီ အမ္ိဳ ့သာ့မြတးပုဵတငးကဒး်ပာ့(NRC) ရရြိႏိုငးၿပီ့၇ ှ၅ ႏြစး်ပညးံလြ္ငး တစးသကးလုဵ့ အသဵု့်ပဳႏုိငးသညးံ 
ကဒးရရြိသညး၈ အမ္ိဳ ့သာ့မြတးပုဵတငးကဒး်ပာ့ ရရြိရနး လုပးေဆာငးရသညးံ လုပးငနး့စဥး ခကးခဲၿပီ့၇ ေငျကုနးေၾက့က္မ္ာ့သညး၈ ၿမိ ႓ဳနယးအစုိ့ရရုဵ့သုိ႓ 
ခရီ့ ရြညးသျာ့ရသညး၈ ယာယီ မြတးပုဵတငးကဒး ေလြ္ာကးထာ့သူ၌ အေ်ခအေနေပ၍ မႈတညး၊ ကုနးက္ေငျပမာဏ ကျဲ် ပာ့ႏုိငးေသားလညး့ ၀၂ွွ  ွ
က္ပး (ခနး႓မြနး့ေ်ခ အေမရိကနး႕ ေဒ၍လာ ၁ွ) အထိ ကုနးက္ႏုိငးသညး၈႕ ေလြ္ာကးထာ့သူ ှ၅ ႏြစး႕ ်ပညးံခ္ိနးတျငး ကဒးေ်ပာငး့လဲေၾက့ကုိ တစးဖနး 
ထပးေပ့ရသညး၈ ေမျ့စာရငး့ (သုိ႓) မြတးပဵုတငးမရြိပါက ကေလ့မ္ာ့သညး စစးသာ့အ်ဖစး အဓမ စုေဆာငး့ခဵရမညးံ႕အႏၲရာယးပုိမုိ႕ႀကီ့မာ့သညး၈႕ 
 
သီအုိရီအရ႕တပးမေတား ၾကညး့႕စုေဆာငး့ေရ့စခနး့အာ့လဵု့တျငး႕တရာ့ွ ငး႕အသကး႕သကးေသေထာကးအထာ့်ဖငးံ႕မြတးတမး့တငးရသညး၈႕သုိ႓႕
ေသား႕စုေဆာငး့ေရ့အရာရြိအခ္ိဳ ႓ႏြငးံ႕အရပးသာ့ပျစဲာ့မ္ာ့က႕စာရျကးစာတမး့႕အတုလုပး၊႕ကေလ့ကုိ႕ေလ႓က္ငးံေရ့စခနး့သို႓႕ေခ၍ေဆာငးလာေလံ႕
ရြိသညး၈႕ ေမျ့စရငး့လကးမြတး၇႕ အိမးေထာငးစုစာရငး့ႏြငးံ႕ ေက္ာငး့သာ့ကဒးကုိ႕ မိတၲဴဆိုငးမ္ာ့မြ႕ အလျယးတကူ႕ ရႏုိငးၿပီ့႕ အသကးကုိ႕ လိမးညာ႕
မြတးတမး့တငးရနး႕လျယးကူစျာ႕်ပဳလုပးႏုိငးသညး၈80႕ထိုသုိ႓႕စာရျကးစာတမး့်ဖငးံ႕အသကးလိမးညာ႕ထညးံသျငး့်ခငး့ကုိ႕ေဆ့စစး81႕ခ္ကးမ္ာ့်ပဳလုပးၿပီ့၇႕
အသကး႕ သကးေသကုိ႕ ပုိ၊႕ အေသ့စိတးစစးေဆ့သညးံ႕ အဓိက႕ စစးသာ့စုေဆာငး့ေရ့ဌာန82႕ ေလ့ခုသုိ႓႕ ကေလ့မ္ာ့ကို႕ ေခ၍ေဆာငးသညးံ႕
အခ္ိနးမ္ိဳ ့တျငး႕ ပို၊႕ ်ပဳလုပးေလံရြိသညး၈႕ စုေဆာငး့ေရ့စခနး့မ္ာ့တျငး႕ မဟုတးေသားလညး့႕ကေလ့ကုိ႕အသကး႕ ှ၅႕ ႏြစးေက္ားအ်ဖစး႕ မြတးတမး ႕့
တငးထာ့႕ေလံရြိသညး၈83႕ 
 
်မနးမာ်ပညးတျငး႕ကေလ့ငယးမ္ာ့၌႕အသကးကုိ႕အ်ခာ့အေၾကာငး့အမ္ိဳ ့မ္ိဳ ့ေၾကာငးံ႕ မြာ့ယျငး့စျာ႕ မြတးတမး့႕တငးထာ့ေလ႓ရြိသညး၈႕လူဦ့ေရ႕၄႕
သနး့ေက္ားအေပ၍႕ ထိခုိကးေစခံဲေသာ႕ေမလ႕ဿွွ၅႕တျငး႕ တုိကးခတးခဲံေသာ႕ နာဂစးမုနးတိုငး့ေၾကာငးံ႕ စစးတမး့ေကာကးခ္ကးတစးခု်ပဳလုပးရာတျငး႕
ပါွ ငးခံဲသူစုစုေပါငး့၌႕ခနး႓မြနး့ေ်ခ႕ှ၀႕ရာခိုငးႏႈနး့သညး႕သူတုိ႓၌႕အမ္ိဳ ့သာ့မြတးပဵုတငးမ္ာ ႕့ဆုဵ့ရဵႈ့ခဲံရသညးဟုဆုိသညး၈84႕မြတးပဵုတငးမ္ာ့႕်ပနးလညး႕
အစာ့ထုိ့ထုတးေပ့ခံဲေသားလညး့႕ ေမျ့စာရငး့ကံဲသို႓ေသာ႕ စာရျကးစာတမး့်ဖငးံ႕ အသကးစစးေဆ့်ခငး့႕ မ်ပဳလုပးခဲံေသာေၾကာငးံ႕ အေရအတျကး႕
အတိအက္မသိႏိုငးေသားလညး့႕ အမ္ာ့စု၌႕ အသကးကို႕ မြတးပဵုတငးအသစးတျငး႕ အသကးမြာ့ယျငး့စျာ႕ ေဖား်ပထာ့ၾကသညး၈85႕ ဿွှွ႕
ေရျ့ေကာကးပျတဲျငးလညး့႕ မဲေပ့ႏုိငးသူစရငး့်ပဳစုရာတျငး႕ အသကးကုိ႕ မြာ့ယျငး့စျာ႕ မြတးတမး့တငးထာ့်ခငး့မ္ာ့႕ ရြိခံဲေသာေၾကာငးံ႕ အသကး႕ ှ၅႕
ႏြစးေအာကးကေလ့မ္ာ့႕မဲေပ့ႏုိငးသူစာရငး့တျငး႕ထညးံသျငး့်ခငး့ခဵခံဲရသညး၈86႕ 
 
စစးသာ့စုေဆာငး့သူမ္ာ့သညး႕ စစးသာ့စုေဆာငး့ေရ့စခနး့အေရာကးတျငး႕ တပးသာ့သစး႕ မြတးပဵုတငးသညးံ႕ စာရျကး႕ စာတမး့မ္ာ့မြ႕ ကေလ ႕့
၌အသကး႕ကိုသာမကဘဲ႕သူတုိ႓ႏြငံး႕ သကးဆုိငးရာ႕အ်ခာ့သတငး့အခ္ကးလကးမ္ာ့႕ ကုိလညး့႕ ေ်ပာငး့လဲ႕ ေဖား်ပၾကေၾကာငး့႕ကေလ့စစးသာ ႕့
ဆုိငးရာ႕ ႏုိငးငဵတကာအဖျဲ႓႕ နာ့လညးထာ့သညး၈႕ စုေဆာငး့ခဵ႕ကေလ့မ္ာ့၌႕ ပုဂိၐဳလးေရ ႕့သတငး့အခ္ကးအလကး႕ (ဥပမာ႕ဖခငး႕ အမညး)႕ မ္ာ့ကုိ႕
ေ်ပာငး့လဲ်ပငးဆငး၊႕ မြတးတမး့ထာ့်ခငး့သညး႕ မိဘမ္ာ့ႏြငးံ႕ အာဏာပုိငးမ္ာ့အတျကး႕ ကေလ့ကုိ႕ ်ပနးရြာဖျာရနး႕ ႀကီ့မာ့သညးံ႕ အခကးအခဲ႕

                                                             
79 ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓က ဿွှဿခုႏြစး ၾသဂုတးလတျငး ဇီဖုိ့ရာစိနးႏြငးံ႕ေဒ့ဗစးထပးကေဖာ တုိ႓အာ့႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့ခံဲသညး၈ 
80 ကေလ့တစးဦ့သညး မိမိအာ့ စုေဆာငး့ေရ့အရာရြိ တစးဦ့က မိမိသညး အသကး ှ၅ ႏြစးေက္ားၿပီ်ဖစးေၾကာငး့ စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ အတုလုပးရနး မႏၱေလ့အနီ့ မိတၱဴဆုိငး တစးဆုိငးသုိ႓႕
ေခ၍ေဆာငးသျာ့်ခငး့ခဵရသညးဟု ILO အာ့ ဖျငးံဟသကးေသခဵ႕ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈ 
81 ်မနးမာစစးတပး၌ အဓိက စုေဆာငး့ေရ့ေနရာ႕ေလ့ခုသညး မေကျ့၇  ရာဝတီ၇ ရနးကုနးႏြငးံ မႏၱေလ့တိုငး့တုိ႓တျငး တညးရြိသညး၈ 
82 ်မနးမာ်ပညးရြိ UNICEF ဌာေနကုိယးစာ့လြယးတစးဦ့က႕ေက့္ရျာ/ရပးကျကး အရာရြိမ္ာ့၌ လကးမြတးမ္ာ့ကုိ မိမိတျငးရြိထာ့သညးံ ဖုိငးတျငးသိမး့ဆညး့ထာ့သညးံ မိတၱဴမ္ာ့်ဖငးံ 
တုိကးဆုိငးစစးေဆ့သညးံ မႏၱေလ့မြ အရာရြိတစးဦ့အပါအဝငး အခ္ဳိ႔ေသာ စုေဆာငး့ေရ့စငးတာ အရာရြိမ္ာ့က စုေဆာငး့ခဵရသူမ္ာ့၌ အသကးကုိ တငး့ၾကပးေသာ စနစးမ္ာ့်ဖငးံ 
စစးေဆ့သညးဟု႕ေ်ပာဆုိသညး၈ သုိ႓ေသား ဤစနစးသညး စုေဆာငး့ေရ့စငးတာမ္ာ့ႏြငးံ႕ေဝ့လဵေသာ႕ေနရာမ္ာ့မြ႕ေခ၍ေဆာငးလာသညးံ ကေလ့မ္ာ့အတျကးမူ ထိေရာကးမႈမရြိပါ၈  
83 ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓က႕်ပဳလုပးသညးံ လြ္ဳိ႔ဝြကးေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇ ရနးကုနး၇ ဿွှဿ ခုႏြစး  ၿပီလ ဿ၁ -ဿ၅ ရကး၈  
84 နာဂစးအလျနး အခ္ိနးက္႕်ပနးလညးဆနး့စစး်ခငး့ ဿ၇႕်ပညးေထာငးစု႕်မနးမာႏုိငးငဵေတား အစုိ့ရ ၇ အေရြ႔ေတာငးအာရြ ႏုိငးငဵမ္ာ့ အသငး့အဖဲျ႓ (ASEAN)ႏြငးံ ကုလသမဂၐ ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ  ့
ပါဝငးသညးံ သုဵ့ပျငးံဆုိငး အဓိက အုပးစုအဖဲျ႓မ္ာ့က႕်ပငးဆငးသညးံ စတုတၳအႀကိမးႏြငးံ႕ေနာကးဆုဵ့အႀကိမး အစီရငးခဵစာ၇ ဿွှွ ခုႏြစး ဇူလုိငးလ တို႓တျငး႕ေဖား်ပထာ့သညးံ ခနး႓မြနး့ 
တျကးခ္ကးမႈမ္ာ့၈ 
85 ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓က ႏုိငးငဵတကာ NGO အဖဲျ႔ကုိယးစာ့လြယးႏြငးံ႕်ပဳလုပးသညးံ လြ္ဳိ႔ဝြကးေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့၇ ရနးကုနး၇ ဿွှဿ ခုႏြစ ဒီဇငးဘာလ ၂ ရကး၈ 
86 ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ႕ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓က႕ႏုိငးငဵတကာ အဖဲျ႔ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့ႏြငးံ႕်ပဳလုပးသညးံ႕လြ္ဳိ႔ဝြကး႕ေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇႕ရနးကုနး၇ဿွှဿ႕ခုႏြစး႕ဒီဇငးဘာလ႕၃႕ရကး၈  



ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အချငးံအလမး့ 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈ အဆဵု့သတး်ခငး့ 
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်ဖစးေစသညး၈87႕ တပးသာ့စုေဆာငး့မႈဆိုငးရာ႕ လုပးငနး့ၿပီ့ဆဵု့ခ္ိနးတျငး႕ ကေလ့မ္ာ့ကုိ႕ သတငး့အခ္ကးအလကးအမြာ့ပါသညးံ႕ အမ္ိဳ ့သာ ႕့
မြတးပုဵတငး႕ထုတးေပ့ပါသညး၈႕ ေအာကးေ်ခတပးသာ့အခ္ိဳ ႓သညး႕ကေလ့၌႕ မိဘမ္ာ့အာ့႕ ပုဵစဵစာရျကး႕အလျတးေပ၍တျငး႕လကးမြတးထုိ့ေစသညး၈႕
ထုိ႓ေနာကး႕ ထိုပုဵစဵစာရျကးကုိ႕ အထကးအရာရြိက႕ ်ပနးလညး်ဖညးံစျကးကာ႕ ကေလ့ကုိ႕ တပးသာ့အ်ဖစးလကးခဵစဥး႕ အသကး႕ ှ၅႕ ေက္ားရြိေနၿပီ႕
်ဖစးေၾကာငး့႕ (သို႓)႕ တပးတျငး့သုိ႓႕ မိမိဆႏၵအေလြ္ာကး႕ ွငးလာ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့႕ ထငး်မငးေစရနး႕ လုပးေဆာငးသညးံ႕ လုပးရပးမ္ာ့ရြိေနေၾကာငး ႕့
ကေလ့အချငးံအေရ့ဆုိငးရာ႕ ႏုိငးငဵတကာအဖျ႓ဲ႕ သိရြိရသညး၈88႕ အသကးလိမးလညး႕ ထညးံသျငး့်ခငး့ကုိ႕ စစးသာ့စုေဆာငး့မႈလုပးငနး့စဥး႕ အဆငး႕ံ
တုိငး့တျငး႕ ်ပဳလုပးၿပီ့၇႕ ကေလ့႕ စစးတပးအတျငး့မြ႕ ်ပနးထျကးခ္ိနးအထိ႕ ထိုနညး့။႕ ဆကးလကး႕ ်ပဳလုပးေၾကာငး့႕ သတငး့အရငး့အ်မစးမ္ာ့က႕
ထုတးေဖား်ပၾကသညး၈႕ 
 
ကုလသမဂၐက႕တပးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့လုပးငနး့စဥးႏြငးံ႕ထိေရာကးေသာ႕အသကးစစးေဆ့မႈစနစးကုိ႕ပိုမိုခုိငးမာ႕ေကာငး့မျနးေအာငး႕လုပးေဆာငးရနး႕
လိုအပးေၾကာငး့႕တငး်ပခံဲဖူ့သညး၈89႕သို႓ေသား႕ဥပေဒအရ႕ကေလ့စစးသာ့႕စုေဆာငး့မႈကုိ႕လကးေတျ႓တျငး႕ေလ့စာ့လုိကးနာရနး႕တိက္ခုိငးမာေသာ႕
ႀကိဳ့ပမး့လုပးေဆာငးမႈ႕အခုခ္ိနးထိ႕မရြိေသ့ပါ၈႕မၾကာေသ့ခငးက စတငးအေကာငးအထညးေဖား်ပဳလုပးေသာ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ  ့အစီအစဥး 
အရ တပးမေတား ၾကညး့ က အသကး စစးေဆ့သညးံလုပးထဵု့လုပးနညး့ သတးမြတးၿပီ့ စတငးလုပးေဆာငးလာေၾကာငး့ သိရသညး၈ စကးတငးဘာလ 
၀ ရကး ဿွှဿ90 တျငး ကေလ့စစးသာ  ့ ၁ဿ႕ ေယာကး မလျတးေပ့မီ႕ ်ပဳလုပးခံဲေသာ အသကး စစးေဆ့သညးံလုပးငနး့စဥးက ထုိသုိ႓ လုပးေဆာငး 
ေၾကာငး့ ်ပသေနသညး၈ သုိ႓ေသား ်မနးမာတပးမေတားတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ကို ထိေရာကးစျာ တာ့ဆီ့ႏိုငးရနး ထုိကဲံသို႓ ေသာ 
အသကးစစးေဆ့သညးံစနစးကုိ ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငးမႈ ်ပဳလုပးသညးံ လုပးငနး့စဥး တစးေလြ္ာကးလုဵ့တျငး အေကာငးအထညးေဖား လုပးေဆာငး 
သငးံသညး၈  
 
၂.၁၈ လျတးလပးေသာ႕ေစာငးံၾကပးမႈႏြငးံ တာွနးရြိသူကို တာွနးခဵေစသညးံစနစး ကငး့မဲံ်ခငး့  
 
အသကးစစးေဆ့သညးံစနစး အာ့ေကာငး့စျာ မရြိ်ခငး့ေၾကာငးံ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့စုေဆာငး့မႈ ဆကးၿပီ့ရြိေနေသ  ့ေၾကာငး့ အထကးတျငး႕ေဖ၍်ပခံဲ 
ေသာ သကးေသမ္ာ့က ညျနး်ပေနသညး၈ ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့မႈကုိ ကာကျယးသညးံ ဥပေဒ ်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ  ့(်မနးမာ်ပညးတျငး ရြိႏြငးံၿပီ့ေသာ 
ဥပေဒ) ကုိ လိုကးေနေစရနး ထိေရာကးေသာ ႀကီ့ၾကပးမႈစနစးႏြငးံ မလိုကးနာေသာ သူမ္ာ့ကုိ ဒဏးေပ့သညးံ စနစးရြိရနး လိုအပးသညး၈ 
်မနးမာအစုိ့ရမြ ယခုအခ္ိနးထိ စတငးလုပးေဆာငးလာေသာ ႀကီ့ၾကပးမႈစနစးသညး ေအာကးေ်ခတျငး ရြိေနေသာ ကေလ့စစးသာ  ့ စုေဆာငး့မႈကုိ 
ထိေရာကးစျာ တာ့ဆီ့ႏုိငး်ခငး့မရြိပါ၈  
 
ႏုိငးငဵတကာက ်မနးမာ်ပညး၌ ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့မႈအေပ၍ တဵု႓်ပနးေသာအာ့်ဖငးံ ဿွွ၁ တျငး ထုိစဥးက ်မနးမာစစးအစုိ့ရက အသကး 
အရျယးမ်ပညးံေသ့ေသာသူမ္ာ့ကုိ စစးသာ့အ်ဖစးစုေဆာငး့်ခငး့မြ ကာကျယးမႈ ေကားမတီ႕ (ေကားမတီ)ကို ဖျဲ႓စညး့ခံဲသညး၈ ဇူလိုငး ဿွွ၁ တျငး 
။ႏြငံး စပး လ္ဥး့၊ ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့မႈကို ႀကီ့ၾကပးရနးႏြငးံ အနညး့ဆုဵ့ အသကးအရျယး သတးမြတးခ္ကးစညး့ကမး့ကုိ လိုကးနာေစရနး 
စစးသညးအငး အာ့ ညႊနးၾကာ့မႈအဖျဲ႓ကုိ ဖျ႓ဲစညး့ခဲံသညး၈ လကးနကးကုိငး တပးသာ့စုေဆာငး့ေရ့ႏြငးံ သကးဆုိငးသညးံ လကးနကးကုိငးတပးဖျဲ႓မ္ာ့၌ 
လႈပးရြာ့ ေဆာငးရျကးမႈ၇ တပးသာ့သစး စုေဆာငး့ ေရ့ဌာနမ္ာ ၇့ စစးသာ့စုေဆာငး့မႈအတျကး တပးမေတား ၾကညး့ ၌ သတးမြတးထာ့ေသာ 
ညႊနးၾကာ့ခ္ကး စဵႏႈနး့ႏြငးံ သတးမြတးထာ့ေသာ တပးသာ  ့အေရအတျကးရရြိမႈ စသညးံ ကိစၥ အာ့လဵု့ကုိ ယငး့အဖျဲ႓မြ ဦ့စီ့ ႀကီ့ၾကပးမႈလုပးသညး၈ 
ႏုိငးငဵေတား ေအ့ ခ္မး့သာယာေရ့ႏြငး ံ ဖျ႓ဵၿဖိဳ့ေရ့ေကာငးစီ (SPDC)အ်ဖစး သိထာ့ေသာ ်မနးမာစစးအစုိ့ရက စကးတငးဘာ ဿွွ၄ တျငး 
ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့မႈ တာ့ဆီ့်ခငး့ ေကားမတီကို ဖျဲ႓စညး့ခံဲသညး၈91႕ 
                                                             
87 See Human Rights Watch, “Sold to be Soldiers”, 2007.  

88 ကေလ့သူငယးကာကျယး႕ေစာငးံေရြာကးေရ့ အုပးစုႏြငးံ႕်ပဳလုပးသညးံ လြ္ဳိ႔ဝြကးေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့၇ ရနးကုနး၇ ဿွှဿ ခုႏြစး  ၿပီလ ဿ၄ ရကး၈  
89 In February 2012 the Committee on the Rights of the Child urged the government of Myanmar to “Require that a national 

registration card or an original birth certificate be the minimum age verification criteria accepted by the armed forces and cease the 

system of offering incentives to those enlisting new recruits” (Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations  on the 
combined third and fourth report of Myanmar under the Convention on the Rights of the Child , UN Doc. CRC/C/MMR/CO/3-4, 14 

March 2012, paragraph 82 (b)); in his 2011 annual report on children and armed conflict the UN Secretary-General noted concerns 
regarding age verification (Report of the UN Secretary-General on children in armed conflict, UN Doc. A/65/820–S/2011/250, 23 

April 2011, paragraph 116).  

90 ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓က ႏုိငးငဵတကာ အဖဲျ႔ကုိယးစာ့လြယးႏြငးံ႕်ပဳလုပးသညးံ လြ္ဳိ႔ဝြကးေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့၇ ရနးကုနး၇ ဿွှဿ ခုႏြစး၇ ဒီဇငးဘာလ ှွ ရကး၈  
91 အသကးမ်ပညးံသညးံကေလ့မ္ာ့အာ  ့စစးသာ့အ်ဖစးစုေဆာငး့်ခငး့ကုိ ကာကျယးရနး လုပးငနး့အုပးစုအဖဲျ႓ကုိ ဿွွ၄ ခုႏြစးတျငး ဖျ႓ဲစညး့်ခငး့မတုိငးမီက ဖဵျ႔ၿဖိဳ့တုိ့တကးမႈမ္ာ့ ရြိခံဲသညး၈ 
ဿွွ၄ ခုႏြစး႕ေဖေဖားဝါရီလတျငး SPDC ႏြငးံ ILO တုိ႓အၾကာ့႕်ဖညးံစျကးနာ့လညးမႈတစးရပးကုိ လကးမြတးေရ့ထုိ့ခံဲသညး၈ ဿွွ၄ ခုႏြစး  ၿပီလတျငး ကေလ့သူငယးမ္ာ့ႏြငးံ လကးနကးကုိငး 



ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အချငးံအလမး့ 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈ အဆဵု့သတး်ခငး့ 
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ဿွှှ႕ တျငး႕ ်မနးမာအစုိ့ရက႕ ကေလ့စစးသာ့အ်ဖစး႕ စုေဆာငး့ထာ့်ခငး့ခဵရေသာသူမ္ာ့အာ့႕ ်ပနးလျတးေပ့ခံဲေသာ႕ စာရငး့ကုိ႕ ကုလသမဂၐ႕
ႀကီ့ၾကပးေရ့ႏြငးံ႕ အစီရငးခဵတငး်ပမႈဆိုရာ႕ အဖျဲ႓ထဵသုိ႓႕ တငး်ပခံဲသညး၈႕ ထိုတငး်ပခ္ကး႕ အရ႕ ဇနးနွါရီႏြငးံ႕ စကးတငးဘာလကုနးပုိငး့႕ ဿွှှ႕ တျငး႕
အသကးဆယးံရြစးႏြစးမ်ပညးံေသ့ေသာသူ႕ ၁ှ၄႕ ေယာကးကို႕ စစးသာ့စုေဆာငး့ေရ့ဌာနာမ္ာ့တျငး႕ တပးသာ့အ်ဖစး႕ လကးမခဵခံဲေၾကာငး့႕ သိရြိရ႕
သညး၈92႕ ယခု႕ ကံဲသို႓႕ လုပးေဆာငးမႈသညး႕ အသကးမ်ပညးံစစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ကိစၥအခ္ိဳ ႓အေပ၍႕ စစးေဆ့ေတျ႓ရြိခံဲေသားလညး့႕ တပးမေတား၌႕
ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့မႈကို႕ တစးႏုိငးငဵလဵု့အတုိငး့အတာအထိ႕ စနစးတက္႕ ေစာငးံၾကညးံ႕ ႀကီ့ၾကပးမႈ႕ မလုပးႏုိငးေသ့်ခငး့႕ (သုိ႓)႕ စစးသာ့႕ စု႕
ေဆာငး့မႈကုိ႕်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့႕လုပးေဆာငးရနး႕လိုအပးေနေၾကာငး့႕ကနဦ့ညႊနး်ပေန်ခငး့်ဖစးသညး၈႕ 
 
ယခုအခ္ိနးထိ႕ထိေရာကး၊႕လျတးလပးၿပီ့႕တစးႏုိငးငဵလုဵ့႕အတိုငး့အတာေဆာငးေသာ႕ႀကီ့ၾကပးေရ့႕ယႏၲရာ့႕မရြိေသ့ပါ၈႕ေအာကးတိုဘာလ႕ဿွှှ႕
တျငး႕ ဖျဲ႓စညး့ေသာ႕ အမ္ိဳ ့သာ့လူ႓အချငးံအေရ့ေကားမရြငးတျငး႕ ကေလ့အချငးံအေရ့ဆုိငးရာ႕ က႑ပါွ ငးသညး၈႕ သို႓ေသား႕ ကေလ့စစးသာ့႕ စု႕
ေဆာငး့မႈႏြငးံ႕ ကေလ့စစးသာ့အသုဵ့်ပဳမႈကို႕ ထိေရာကးစျာ႕ လုပးေဆာငးႏိုငးမညးံ႕ ယငး့ေကားမရြငး၌႕ လုပးႏိုငးစျမး့ကုိ႕ မဆနး့စစးႏိုငးေသ့ပါ၈႕ က႕
ေလ့အချငးံအေရ့႕ ဆုိငးရာ႕ ႏုိငးငဵတကာ႕ ေကားမတီက႕ယငး့ေကားမရြငး၌႕ ဖျဲ႓စညး့ပဵု၇႕ လကးရြိအဖျဲ႓ွငးႏြငးံ႕ ေငျေၾက့အရငး့အ်မစးအေပ၍႕အေ်ခခဵ၊႕
ယငး့ေကားမရြငး၌႕ လျတးလပးစျာလုပးေဆာငးႏုိငးမညးံ႕ အာမခဵခ္ကး႕ ရြိမရြိကုိ႕ စို့ရိမးေၾကာငး့႕ ထုတးေဖား႕ ေ်ပာဆုိခံဲသညး၈93႕ လူ႓အချငးံ႕ အေရ့ခ္ိဳ ့႕
ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုိ႕မြတးတမး့တငးရနးအတျကး႕လူ႓အချငးံအေရ့ေကားမရြငးသညး႕အေရ့ႀကီ့သညးံ႕အခနး့က႑မြ႕လုပးေဆာငးလာႏုိငးေၾကာငး့႕ဿွှဿ႕
အတျငး့တျငး႕ အရိပးလက၏ဏာအခ္ိဳ ႓႕ ေတျ႓ရြိခံဲရသညး၈႕ ဇျနးလိုငးလတျငး႕ ကခ္ငး်ပညးနယးသို႓႕ ဒုတိယအႀကိမးသျာ့ေရာကးခံဲၿပီ့႕ အရပးသာ့႕ မ္ာ့ကုိ႕
ဖမး့ဆီ့စစးေဆ့ရာတျငး႕ ႏြိပးစကးညြဥး့ပမး့မႈ႕ လုပး်ခငး့ကုိ႕ ရႈဵ႓ခ္ခံဲသညး၈႕ 94႕ ထို႓ကံဲသို႓႕ ေ်ပာဆုိ်ခငး့သညး႕ လူမ္ိဳ ့စုေဒသမ္ာ့မြ႕ လူ႓အချငးံ႕
အေရ့ကိစၥမ္ာ့ကုိ႕ ″စဵုစမး့စစးေဆ့ရနးမသငးံေတား″႕ ဟု႕ ေ်ပာခံဲသညးံ႕ ယခငးက႕ အေနအထာ့မြ႕ ေ်ပာငး့လဲသညးကုိ႕ ်ပသေနၿပီ့႕ ႀကိဳဆုိစရာ႕
်ဖစးပါသညး၈95႕ 
 
ေဖေဖားွါရီ ဿွွ၄ တျငး ILO စာခ္ဳပး ဿ၆ အရ (ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အဓမ စစးသာ့ စုေဆာငး့်ခငး့) အတငး့ အဓမ  လုပးအာ့ 
ခုိငး့ေစ်ခငး့မ္ာ့ကုိ တစးဦ့ခ္ငး့စီ တိုငးၾကာ့ႏုိငးေသာ စနစးတစးခုကို ILO က တညးေထာငး၊ ရနးကုနးရြိ ILO ဆကးဆဵေရ့ရုဵ့သုိ႓ တိုငးၾကာ့ႏုိငးရနး 
စီစဥး ခဲံသညး၈ ILO တျငး ဿွွ၄ ေဖေဖားွါရီလအထိ အသကးအရျယးမ်ပညးံဘဲ စစးသာ့အ်ဖစးစုေဆာငး့ခဵခံဲရသညးံ အမႈ ၄၄၅ တိုငးၾကာ့မႈ 
ရရြိခံဲၿပီ့၇ ။တုိ႓အထဲမြ ကေလ  ့ ဿ၃၄ ဦ့ကို ်ပနးလညးလျတးေ်မာကးကာ သူတုိ႓အိမး်ပနးႏိုငးေအာငး စီစဥးေဆာငးရျကးေပ့ႏုိငးခံဲသညး၈ 
ကေလ့စစးသာ့စု ေဆာငး့်ခငး့ကုိ ဿွှ၂ တျငး အလဵု့စုဵကငး့မံဲရနး ILO ႏြငး ံ ်မနးမာအစုိ့ရအၾကာ  ့ မတးလ ဿွှဿ တျငး ရရြိခဲံေသာ 
သေဘာတူညီခ္ကး အသစးရရြိ ၿပီ့ေနာကး အစုိ့ရဖကးမြ ရြိနငးံၿပီ့ေသာ တိုငးၾကာ့စနစးကုိ ပုိ၊ ခိုငးၿမဲအာ့ေကာငး့လာေစရနး 
တကးၾကျစျာလုပးေဆာငးခံဲမႈ မ္ာ့ရြိသညး၈ ကေလ့ စစးသာ့ပေပ္ာကးမႈအတျငးလုပးေဆာငးရနးဖျဲ႓စညး့ထာ့သညးံ အဖျဲ႓်ဖစးေသာေၾကာငးံ 
ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ  ့ အစီအစဥးကုိ (တပးမေတား ၾကညး့အတျငး့ရြိ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ကုိ ေစာငးံၾကပးရနးႏြငးံ သူတို႓လျတးေ်မာကးေစရနး 
လုပးေဆာငးရမညးံ ကတိလညး့ပါွငးသညး၈) အေကာငး အထညးေဖား ေဆာငးရျကးရနး တာွနးရြိသညးံအတုိငး့ ILO သညး 
ယငး့ရညးရျယးခ္ကးႏြငးံအညီ တိုငးၾကာ့မႈစနစးကုိ ဆကးလကး လုပး ေဆာငး ေနသညး၈ သုိ႓ေသား ယငး့ တိုငးၾကာ့ႏိုငးသညးံစနစးသညး 
တကးၾကျစျာလုပးေဆာငးမႈမရြိပဲ၇ တိုငးၾကာ့မႈရြိမြသာ လုိကးလဵ လုပးေဆာငးေပ့သညးကို သိထာ့ရနးလိုသညး၈႕ 
 

                                                                                                                                                                                                            
ပဋိပက၏ဆုိငးရာ လုဵၿခဵဳေရ့ေကာငးစီ လုပးငနး့အုပးစုက႕်မနးမာႏုိငးငဵရြိ လကးနကးကုိငး ပဋိပက၏ေၾကာငးံ ထိခုိကးခဵရသညးံ ကေလ့မ္ာ့၌ အေ်ခအေနကုိ ။၌ လုပးငနး့အစီအစဥးတျငး 
ထာ့ရြိသညး၈ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ႏြငးံ လကးနကးကုိငးပဋိပက၏ဆုိငးရာ အေထျေထျ အတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး အထူ့ကုိယးစာ့လြယး (SRSG) သညး ဿွွ၄ ခုႏြစး ဇျနးလတျငး႕်မနးမာႏုိငးငဵသုိ႓ 
သျာ့ေရာကးလညးပတးခံဲၿပီ့ အစုိ့ရ အဆငးံ်မငးံ အရာရြိႀကီ့မ္ာ့၇ အသကးမ်ပညးံသညးံ ကေလ့မ္ာ့အာ  ့စစးသာ့အ်ဖစးစုေဆာငး့်ခငး့ကုိ ကာကျယးေရ့အတျကး အစုိ့ရေကားမတီ၇ ဝ်ပညး႕
ေသျ့စညး့ညီညႊတးေရ့ တပးမေတားမြ ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့ႏြငးံ႕ေတျ႓ဆုဵခံဲသညး၈ လညးပတးမႈ၌ ရညးရျယးခ္ကးသညး ကေလ့သူငယးမ္ာ့ႏြငးံ လကးနကးကုိငးပဋိပက၏ဆုိငးရာ ကုလသမဂၐ 
အထူ့လုပးငနး့အဖဲျ႓ကုိ ထူေထာငးရနးႏြငးံ ကုလသမ ဂၐ လဵုၿခဵဳေရ့ေကာငးစီ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး ှ၃ှဿ တျငး ထူေထာငးထာ့ၿပီ့ SPDC ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့၊ ကုလသမဂၐ တုိငး့်ပညးတျငး့အဖဲျ ႓က 
လုပးေဆာငးသညးံ႕ေစာငးံၾကညးံေလံလာ်ခငး့ႏြငးံ အစီရငးခဵတငး်ပ်ခငး  ့ယႏၱရာ့ဆုိငးရာ်ဖစးႏုိငးေ်ခမ္ာ့ကုိ႕ေဆျ့ေႏျ့ရနးတုိ႓အတျကး႕်ဖစးသညး၈  
92 UN General Assembly, Children and armed conflict, Report of the Secretary-General, UN Doc. A/66/782–S/2012/261, 26 April 
2012. 

93 Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations on the combined third and fourth report of Myanmar under the 
Convention on the Rights of the Child, UN Doc. CRC/C/MMR/CO/3-4, 14 March 2012, paragraphs 15 and 16.  
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ကေလ့အချငးံအေရ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖျဲ႓၌ သုေတသန်ပဳခ္ကးအရ ကေလ့စစးသာ့တစးဦ့ကုိ ရြာေဖျစုဵစမး့ ေဖားထုတးရနး လုပးေဆာငးရမညးံ 
လုပးငနး့စဥးသညး အခ္ိနးမ္ာ့စျာ လုိအပးသညး၈ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့၌ မိသာ့စုမ္ာ့ကုိ ကူညီေပ့သညးံသူမ္ာ့သညး ေပ္ာကးဆုဵ့သျာ့ေသာ က 
ေလ့၌ သတငး့အခ္ကးအလကးကုိ ရရြိရနး ကေလ့၌ အသကးကုိ ေဖား်ပထာ့သညးံ ေက္ာငး့သာ့ကဒး (သို႓) ေမျ့စာရငး့ ႏြငးံအတူ သူေပ္ာကး 
ဆုဵ့သညးံ အခ္ိနးႏြငးံ ေပ္ာကးဆုဵ့သျာ့စဥးက အေ်ခအေနအေသ့စိတးကုိ ရြာေဖျစုဵစမး့ရသညး၈ ထို႓ေနာကး ေပ္ာကးဆဵု့ေနေသာ ကေလ့သညး 
ဥပေဒႏြငးံ ဆနး႓က္ငးသူမဟုတးေၾကာငး့ ေထာကးခဵခ္ကးယူရနး ရရြိေသာသတငး့ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ်ပညးထဲေရ  ့ ွနးႀကီ့ဌာန ေအာကးရြိ 
အေထျေထျအုပးခ္ဳပးေရ့ဌာန (GAD) သုိ႓တငး်ပရသညး၈ GAD မြ ထုိေထာကးခဵခ္ကး ရရြိမြသာ ရဲစခနး့တျငး ကေလ  ့ ″ေပ္ာကးဆုဵ့ေၾကာငး့″႕
တိုငးၾကာ့ႏုိငးသညး၈ ထုိစာရျကးစာတမး့မ္ာ  ့ ရရြိရနး ခကးခဲကာ အခ္ိနးၾကာ်မငးံစျာေစာငးံရၿပီ့ တစးခါတစးရဵ စစးသာ  ့ စုေဆာငး့ေရ့ဌာနမ္ာ့ႏြငးံ 
စစးဌာန အခ္ိဳ ႓သညး စာရျကးစာတမး့်ပေစကာမႈ ကေလ့ကုိ လျတးေပ့ရနး အခ္ိနးဆျထဲာ့်ခငး့မ္ာ  ့်ပဳလုပးၾကသညး၈႕ 
 
စစးသာ့စုေဆာငး့ေရ့စခနး့မ္ာ့တျငး႕ ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရေသာ႕ကေလ့မ္ာ့လျတးေ်မာကးရနးႏြငးံ႕အသကးႏြငးံ႕အက္ငးံစာရိတၲဆိုငးရာ႕သကးေသခဵ႕
စာရျကးစာတမး့ရရြိေအာငး႕ ႀကိဳ့ပမး့ေသာေရြ႓ေနမ္ာ့႕ ၿခိမး့ေ်ခာကး႕ ခဵရသညး၈96႕ ထုိေနရာမ္ာ့သုိ႓႕ကေလ့ေရျ့ရနးသျာ့ေသာ႕ကေလ့မိဘမ္ာ့အာ ႕့
ကေလ့ကုိ႕ လႊတးေပ့ရနး႕ လာဘးေပ့႕ ရမညး်ဖစးေၾကာငး့႕ ေ်ပာၾကသညး၈႕ သို႓ေသား႕ ေငျေပ့်ခငး့်ဖငးံ႕ ကေလ့်ပနးလညးလျတးေ်မာကးလာမညးမြာ႕
အာမခဵ႕ခ္ကးမရြိပါ၈႕လူထုၾကာ့တျငး႕ကေလ့ငယးမ္ာ့႕ကာကျယးေစာငးံေရြာကးေရ့႕ကျနးရကးအဖျ႓ဲတစးဖျ႓ဲ႕တစး်ဖညး့်ဖညး့႕အငးအာ့ေကာငး့လာၿပီ ႕့
ယငး့ကျနးရကးအဖျဲ႓၌႕အဖျဲ႓ွငးမ္ာ့႕အာဏာပုိငးမ္ာ့ႏြငးံ႕စစးတပးဆိုငးရာ႕ေနရာအနီ့႕တစးွုိကးသျာ့လြ္ငး႕သဵသယပျာ့႕ခဵၾကရသညး၈႕ 
 
ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့သညး႕တရာ့ဥပေဒကုိ႕ဆနး႓က္ငးရာေရာကးေသားလညး့႕ စနစးက္၊႕လျတးလပးကာ႕တစးႏိုငးငဵလဵု့ထိ႕လုပးေဆာငး႕
ႏုိငးေသာ႕ေစာငးံၾကပးမႈစနစး႕်မနးမာ်ပညးတျငးမရြိ်ခငး့ႏြငးံ႕တာွနးရြိသူကုိ႕တာွနးခဵ႕ေစ်ခငး့႕မရြိ်ခငး့ေၾကာငးံ႕ရြိေနဆဲ႕ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့မႈကုိ႕
မတာ့ဆီ့ႏိုငးပါ၈႕ ဿွွ၄႕ခုႏြစးမြ႕ စတငး၊႕အစုိ့ရက႕ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့မႈတျငး႕ ပါွ ငးပတးသကးသူဟု႕ သဵသယရြိသူ႕တပးသာ့႕ဿွ၄႕ဦ့ကုိ႕
စညး့ကမး့႕ ေဖာကးဖ္ကးမႈအ်ဖစး႕ အေရ့ယူခဲံသညး၈႕ ILO ၌႕ မြတးတမး့မ္ာ့အရ႕ ်ပစးဒဏးေပ့ခဵရသူအမ္ာ့စုသညး႕တပးၾကပး၇႕တပးၾကပးႀကီ့႕ ကံဲ႕
သုိ႓ေသာ႕အၾကပးတပးသာ့မ္ာ့(NCOs)ႏြငးံ႕တပးသာ့မ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈႕။တို႓ကုိ႕လစာ႕ေလြ္ာံခ္်ခငး့၇႕ ရာထူ့ေလြ္ာံခ္်ခငး့၇႕ ရႈဵ႓ခ္ခဵရ်ခငး့၇႕ ပငးစငး႕
ေပ့သညးံႏြစး႕ ေလြ္ာံခ္ခဵရ်ခငး့ႏြငးံ႕ အက္ဥး့ခ္်ခငး့မ္ာ့႕ ခဵၾကရသညး၈97႕တရာ့စဲျဆိုခဵရသညးံ႕ ်ပနးတမး့ွငး႕ အရာရြိမ္ာ့သညး႕အ်ပစးေဖားဆဵု့မ်ခငး့၇႕
်ပငး့ထနးသညးံ႕အ်ပစးေဖားဆဵု့မ်ခငး့၇႕ထုတးပယး်ခငး့၇႕ ရာထူ့ခ္်ခငး့ႏြငးံ႕အက္ဥး့ခ္်ခငး့မ္ာ့႕ ခဵၾကရသညး၈႕ယေန႓အထိ႕အရာရြိ႕ ႏြစးဦ့ႏြငးံ႕အၾကပး႕
တပးသာ့႕ ၄႕ ဦ့သာ႕ အက္ဥး့ခ္ခဵခဲံရသညး၈႕ တပးမေတားအဖျဲ႓ွငးမ္ာ့ကုိ႕ ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့မႈအတျကး႕ ရာဇွတးေၾကာငး့အရ႕ တာွနးခဵမႈ႕
ရြိေစရနး႕ လုပးေဆာငးဖို႓႕ ဥပေဒေၾကာငး့အရႏြငးံ႕ လကးေတျ႓ပုိငး့အရ႕ ခကးခဲမႈမ္ာ့စျာ႕ ရြိေနေသ့သညး၈႕ ကေလ့အချငးံအေရ့ဆုိငးရာ႕ ႏုိငးငဵတကာ႕
အဖျဲ႓အေန်ဖငးံ႕ ်မနးမာ်ပညး၌႕တရာ့ေရ့စနစး႕သညး႕လျတးလပး၊႕ဘကးလုိကးမႈကငး့မညးကုိ႕သဵသယ်ဖစးစရာရြိေသာေၾကာငးံ႕ ကေလ့စစးသာ ႕့
စုေဆာငး့မႈႏြငးံ႕ကေလ့စစးသာ့႕အသုဵ့်ပဳမႈ႕အပါအွငး႕်မနးမာတပးမေတားတပးဖျဲ႓ွငးမ္ာ့႕က္ဴ့လျနးခဲံသညးံ႕ဆို့ရျာ့လျနး့ေသာ႕လူ႓အချငးံအေရ့႕ခ္ိဳ ႕့
ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုိ႕ စုဵစမး့ေဖားထုတးရနး႕ တရာ့ေရ့စနစးတျငး႕ စုဵစမး့လိုေသာဆႏၵႏြငးံ႕ လုပးႏုိငးစျမး့အာ့မရြိမညးကုိ႕ ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ႕ ႏုိငးငဵ႕
တကာအဖျ႓ဲအေန်ဖငးံ႕ စုိ့ရိမးမိသညး၈႕ ဤစို့ရိမးမႈသညး႕ ်မနးမာ်ပညးတျငး့႕ ဆို့ရျာ့လျနး့ေသာ႕ လူ႓အချငးံအေရ့ခ္ိဳ ့ေဖာကးမႈမ္ာ့႕ က္ယး်ပနး႓စျာ်ဖစး႕
ေနေသားလညး့႕တာွနးယူမႈကငး့မံဲေန်ခငး့႕အေပ၍႕ ကုလသမဂၐ႕လူ႓အချငးံအေရ့ေကာငးစီမြ႕ထုတးေဖားေ်ပာဆုိခဲံေသာ႕စုိ့ရိမးခ္ကးကုိ႕ထပးတူ်ဖစး႕
သညး၈98႕ထုိသုိ႓႕အ်ပစးက္ဴ့လျနးေသားလညး့႕ ်ပစးဒဏးမေပ့ႏုိငး်ခငး့သညး႕ဖျဲ႓စညး့ပုဵ႕အေ်ခခဵဥပေဒအရ႕တပးမေတားကုိ႕အေရ့ယူ်ခငး့မြ႕ကာကျယး႕
ထာ့ေသာ႕ေၾကာငးံ႕်ဖစးသညး၈99႕ 
 
်ပစးမႈက္ဴ့လျနးသူ႕ အရပးသာ့မ္ာ့လညး့႕ စုဵစမး့စစးေဆ့မႈႏြငးံ႕ အေရ့ယူခဵရ်ခငး့မြ႕ ကငး့လျတးၾကသညး၈႕ သို႓ေသား႕ တစးဦ့မြာ႕ ရာဇွတးခဵုရုဵ့သုိ႓႕
တရာ့စျဆဲိုမႈ႕ထပးမဵ်ပဳလုပးရနး႕လႊဲေ်ပာငး့ခဵရသညး၈႕ 

                                                             
96 ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓က ကေလ့သူငယးကာကျယး႕ေစာငးံေရြာကးေရ  ့အုပးစုႏြငးံ႕်ပဳလုပးသညးံ လြ္ဳိ႔ဝြကးေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့၇ ရနးကုနး၇ ဿွှဿ ခုႏြစး  ၿပီလ ဿ၄ ရကး၈ 
97 ILO ဆကးဆဵေရ့ အရာရြိႏြငးံ႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့၈ ရနးကုနး၇ ဿွှဿ ခု  ၿပီလ ဿ၁ ရကး၈  
98 In its April 2012 resolution the Human Rights Council expressed “concern that previous calls to end impunity have not been 

heeded”. It renewed its call upon the government of Myanmar “to undertake, without delay and with appropriate attention from the 
United Nations, a full, transparent and independent investigation into all reports of such violations, past and present, and to bring to 

justice those responsible in order to end impunity for such acts” (UN Doc. A/HRC/RES/19/21, 26 April 2012, paragraphs 11(b) and 3 
respectively). 

99 Article 319 of the 2008 constitution states that only courts-martial “shall adjudicate Defence Services personnel”. Under this 
unrestricted mandate, members of the military never have to appear before civilian courts, regardless of their crime. Article 294 of the 

constitution declares that the courts-martial fall outside the jurisdiction of the Supreme Court, so that the “highest court of the Union” 

actually has no power over the military justice system. 



ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အချငးံအလမး့ 
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၂.၂၈ ကေလ့ ″စစးေ်ပ့″မ္ာ့ကုိ ထိနး့သိမး့်ခငး့ႏြငးံ ညြဥး့ပမး့်ခငး့ 
 
တပးမေတား ၾကညး့မြ ထျကးေ်ပ့သျာ့ေသာ ကေလ့မ္ာ့ကုိ ဖမး့ဆီ့ကာ ေထာငးသျငး့အက္ဥး့ခ္ထာ့သညး၈ ထုိကေလ့ငယးမ္ာ့ကုိ လူႀကီ့မ္ာ  ့
ႏြငးံအတူထာ့သညး၈ ထုိကေလ့စစးသာ  ့ (သရကးေထာငးႏြငးံ မေကျ့ဌာနချတဲျငး ထိနး့သိမး့ခဵ ထာ့ရသူ) မ္ာ့အေပ၍ သူတို႓၌ အက္ဥး့သာ  ့
အေဖားမ္ာ့က လိငးပုိငး့ဆုိငးရာအရ ေစားကာ့်ခငး့၇ ႏြိပးစကး်ခငး့ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ ညြဥး့ပမး့်ခငး့မ္ာ့က္ဴ့လျနးေၾကာငး့ ကေလ့စစးသာ့ဆုိးငးရာ 
ႏုိငးငဵတကာအဖျဲ႓က သိရြိထာ့သညး၈100  
 
အစို့ရသညး ကေလ့မ္ာ့ကုိ တပးတျငး့မြ ထျကးေ်ပ့်ခငး့ေၾကာငးံ တရာ့စျဲ် ခငး့မ်ပဳရနးႏြငးံ အက္ဥး့ေထာငးတျငး့မြ လႊတးေပ့ရနးကိစၥကို လကးခဵ 
လာၿပီ်ဖစးသညး၈ အသကး ှ၅ ႏြစး အရျယးရြိသူ တပးတျငး့မြထျကးေ်ပ့မႈအတျကး အေရ့ယူ်ခငး့်ပဳလုပးမညးမဟုတးဟူ၊႕Joint Action Plan(ဇျနး 
ဿွှဿ တျငး သေဘာတူ လကးမြတးေရ့ထုိ့ေသာ) တျငး ထညးံသျငး့ေဖား်ပထာ့်ခငး့က အစို့ရက ကတိ်ပဳထာ့ေၾကာငး့ ေတျ႓ရသညး၈ တာွနး 
ထမး့ေဆာငးေနစဥး အတျငး့ အသကးဆယးံရြစးႏြစး်ပညးံသူမ္ာ့သညး တပးအတျငး့ တရာ့ွငးတပးသာ  ့ ်ဖစးမညးမဟုတးေၾကာငး့၇ တပးမေတား 
အတျငး့ ဆကးေန၊ ရမညးမဟုတးေၾကာငး့ (သုိ႓) ။တုိ႓ တပးမြ ထျကးေ်ပ့ပါက တပးေ်ပ့မႈ်ဖငးံတရာ့စျမဲညး မဟုတးေၾကာငး့ စသညးံ အခ္ကးမ္ာ  ့
ကုိလညး့ အစုိ့ရက လကးခဵထာ့သညး၈101 သို႓ေသား ကေလ့စစးသာ့အ်ဖစး စုေဆာငး့ခဵခဲံရ၊ ယခုအခ္ိနးတျငး အရျယးေရာကး ၿပီ့သူမ္ာ့ကုိ တပး 
တျငး့မြ ထျကးႏိုငးသညးံ အချငးံအေရ့မ္ာ့ေပ့်ခငး့စသ်ဖငးံ လုိအပးသညးံ လုပးေဆာငးစရာကိစၥမ္ာ့ကုိ မူွ ါဒႏြငးံ ဥပေဒေၾကာငး့အရ လုပးေဆာငး 
်ခငး့မ္ာ့ မေတျ႓ရေသ့ပါ၈  
 
မၾကာေသ့မီႏြစးမ္ာ့အတျငး့ အစုိ့ရက အသကးမ်ပညးံေသ့ေသာ ထိနး့သိမး့ခဵကေလ့မ္ာ့ကုိ အက္ဥး့ေထာငးမ္ာ့မြ လႊတးေပ့ေၾကာငး့ ထငးရ 
ေသာ သာဓကမ္ာ  ့ ေတျ႓ရသညး၈ ေမ ၄ ဿွှှ တျငး "လျတးၿငိမး့ခ္မး့သာချငးံ" ဟု လူအမ္ာ့စုက သိထာ့ေသာ ေခါငး့စဥးေအာကးတျငး ထိနး  ့
သိမး့ခဵ ကေလ့စစးသာ  ့ှွ ဦ့ကုိ လႊတးေပ့ရနး ေၾက်ငာခဲံသညး၈ ဇျနးလ ဿွှဿ တျငး အစို့ရက "တပးေ်ပ့မႈ"်ဖငးံ အရပးသာ့ အက္ဥး့ ေထာငး 
မ္ာ့တျငး အက္ဥး့ခ္ခဵထာ့ရသူမ္ာ့စာရငး့ကုိ ILO သုိ႓ ေပ့ခံဲသညး၈ ထုိ႓်ပငး အစို့ရက အသကးမ်ပညးံေသ့ေၾကာငး့ ေတျ႓ရြိသူမ္ာ့ကုိ လႊတးေပ  ့
မညးံအေရ့ကုိ လကးခဵခံဲသညး၈ တပးမြ ထျကးေ်ပ့၊ ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရေသာ အသကး မ်ပညးံေသ့သညးံ ကေလ့စစးသာ့အမ္ာ့စုကုိ အစို့ရက 
လျတးေပ့ခံဲေၾကာငး့ ILO ကလညး့ ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာ အဖျဲ႓ကုိ အေၾကာငး့ၾကာ့ခံဲသညး၈ ထို႓အ်ပငး အထကးတျငး ေဖား်ပခံဲ 
ေသာ ILO ၌ အဓမ လုပးအာ့ေပ့ခုိငး့ေစမႈ တုိငးၾကာ့ေရ့စနစးက တိုငးၾကာ့သူမ္ာ့( တစးဆငးံ တုိငးၾကာ့ေပ  ့ သူမ္ာ )့ကို တရာ့ေရ့အရ သုိ႓မ 
ဟုတး ကုိယးထိလကးေရာကး တုိကးခုိကး်ခငး့မြ အကာအကျယးေပ့သညး၈ ထုိ႓ေၾကာငးံ ILO သို႓ တုိငးၾကာ့်ခငး့ေၾကာငးံ တပးတျငး့မြ ချငးံမယူပဲ 
တာွနးပ္ကးကျကးသူမ္ာ့အ်ဖစး ေၾက်ငာ်ခငး့ခဵရေသာ ကေလ့မ္ာ့ကို ်ပနးလညးတရာ့မစျႏဲိုငးရနး "အကာအကျယးေပ  ့ ေထာကးခဵစာ" ကုိ 
ထုတးေပ့ထာ့သညး၈ ဤ သို႓စာ ထုတးေပ့ထာ့သညးံ စနစးသညး ကေလ့မ္ာ  ့တပးတျငး့မြ ထျကးေ်ပ့မႈ်ဖငးံ အဖမး့ခဵရ်ခငး့မြ ကာကျယးေပ့ရာတျငး 
ထိေရာကးေၾကာငး့ ILO ကဆိုသညး၈ 102  
 
ယငး့ကံဲသုိ႓ေသာ လျတးၿငိမး့ခ္မး့သာချငးံေပ့်ခငး့ႏြငံး အကာအကျယးေပ့သညးံ လုပးေဆာငးခ္ကး အခ္ိဳ ႓ရြိေသားလညး့ ကေလ့စစးသာ့ႏြငးံ ဆုိငး 
သညးံ ဥပေဒကုိ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ႏြငးံ တပးတျငး့မြ "ထျကးေ်ပ့"သညးံ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ကုိ ဖမး့ဆီ့်ခငး့၇ ထိနး့သိမး့်ခငး့ႏြငးံ တရာ့စျဆုိဲ်ခငး  ့
သညး တရာ့မွငးေၾကာငး့ ေအာကးေ်ခအာဏာပုိငးမ္ာ့ထဵ စညး့မြ္ဥး့ (သုိ႓) တိက္ေသာ ညႊနးၾကာ့ထာ့်ခငး့ မရြိေသ့ပါ၈ လကးေတျ႓တျငး ကေလ  ့
စစးသာ  ့တပးေ်ပ့မ္ာ့ကုိ ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့်ခငး့မ္ာ  ့ဆကးလကးလုပးေဆာငးေနၿပီ့၇ ယငး့ကိစၥအဆုဵ့သတးရနးအတျကး အစို့ရဘကးမြ လဵုေလာကး 
သညးံ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ  ့လုပးေဆာငး်ခငး့ မရြိေသ့ေပ၈ 103  
 

                                                             
100 ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓က႕်ပဳလုပးသညးံ လြ္ဳိ႔ဝြကးေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇ မဲေဆာကး၇ ဿွှှ ခုႏြစး မတးလ၈ 
101 Children and armed conflict, Report of the Secretary-General, UN Doc. A/65/820–S/2011/250, 23 April 2011, paragraph 114.  

102 ILO ႏြငး႕ံေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့၇ ရနးကုနး၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ဒီဇငးဘာလ ၃ ရကး၈ 
103 The Secretary General‟s 2012 report to the UN Security Council notes that the “ILO documented a total of 22 children arrested  
and charged with desertion in 2011, of whom three were released and discharged from service” (UN General Assembly, Children and  

armed conflict: Report of the Secretary-General, UN Doc. A/66/782–S/2012/261, 26 April 2012, paragraph 195).  
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တပးမေတားအတျငး့မြ ထျကးေ်ပ့သူမ္ာ့ႏြငးံ ထျကးေ်ပ့ရနး ႀကိဳ့စာ့သူမ္ာ  ့ဆကးလကး အဖမး့ခဵေနရၿပီ့၇ ဿွွ၄ ႏြငးံ ဿွှဿ အတျငး့ တုိငးၾကာ့မႈ 
၄၄ ခု ရြိသညးံအထဲမြ ဿွှဿ ခုႏြစးတျငး ILO သုိ႓ တုိငးၾကာ့မႈ ေ်ခာကးခု ရြိခဲံသညး၈ သုေတသန်ပဳခ္ကးအရ တပးအတျငး့မြ တစးႏြစး ႏြငးံ တစးႏြစး 
အထကး ထျကးေ်ပ့သူမ္ာ့ကုိ ချငးံ်ပဳခ္ကးမရဘဲ တာွနးပ္ကးကျကးမႈအ်ဖစး စစးခုဵရဵု့တျငး စစးေဆ့ကာ သူတုိ႓တပးအတျငး့မြ ထျကးေ်ပ့သျာ့ေသာ 
အခ္ိနးကာလႏြငးံ ညီမြ္သညးံ ကာလအတိုငး့အတာအထိ အက္ဥး့ခ္ခဵရမညး်ဖစးၿပီ့၇ တပးသျငး့မြာ ထျကးချငးံရရနးမြာ တပးမေတားတျငး တာွနး 
ဆကးလကးထမး့ေဆာငးရမညး်ဖစးသညး၈ သုိ႓ေသား ထျကးေ်ပ့ရနး ႀကိဳ့ပမး့ေသာ ကေလ့မ္ာ့ကုိ တပးရငး့စခနး့အခ္ိဳ ႓တျငး တစးလ (သုိ႓) 
တစးလေက္ား ထိနး့သိမး့ထာ့ၿပီ့၇ တရာ့စျဆုိဲ်ခငး့ မလုပးဘဲ တာွနး်ပနးလညးထမး့ေဆာငးေစသညးံ ်ဖစးရပးအခ္ိဳ ႓လညး့ ရြိသညး၈  
 
၃၈ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးဖျဲ႔မ္ာ့၌ အသကးမ်ပညးံေသ့သူမ္ာ့အာ့ စစးသာ့စုေဆာငး့ေခ၍ယူ အသဵု့်ပဳမႈ 

 

 

 

 

၃.ှ၈ နယး်ခာ့ေစာငးံတပးဖျဲ႓ တညးေထာငးပုဵႏြငးံ ဖျဲ႓စညး့ပဵု  

ဿွွ၆ ခုႏြစး  ၿပီလတျငး ်မနးမာအစုိ့ရသညး အပစးအခတးရပးစဲေရ  ့လကးမြတးေရ့ထို့ခံဲေသာ လကးနကးကိုငး တပးဖျဲ႔မ္ာ့ႏြငံး အ်ခာ  ့လကးနကး 
ကုိငး အုပးစုငယးမ္ာ့ကုိ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးဖျဲ႔ပုဵစဵ ေ်ပာငး့လဲဖျ႔ဲစညး့ေရ  ့ အစီအစဥးကုိ ေၾက်ငာခံဲသညး၈ အဆုိပါတပးဖျ႔ဲဝငးမ္ာ့သညး အႏြစး သာ 
ရအာ့်ဖငံး တပးမေတား ၾကညး့ အရာရြိမ္ာ့ႏြငံး ပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးရၿပီ့ တပးမေတား ၾကညး့ ေဒသဆိုငးရာ တပးမႈ့မ္ာ့၌ ကျပးကဲမႈ လကး 
ေအာကးတျငး တပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ  ့ ရာထူ့အဆငံးဆငံး ေထာကးပံဵေပ့ရေသာ ဥပေဒအရဖျ႔ဲစညး့ထာ့ေသာ အရဵတပးမ္ာ့သဖျယး်ဖစးလာသညး၈104 
တပးမေတား ၾကညး့ စစးဗိုလးခ္ဳပးမ္ာ့ႏြငံး ကရငး၇ ရြမး့၇ ဝ၇ ကို့ကနး႓၇ စေသာ တုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ပါသညးံ တုိငး့ရငး့သာ  ့လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔မ္ာ့၌ 
ကနဦ့ ေတျ႔ဆုဵပျဲမ္ာ  ့အတျငး့ အဆိုပါ တုိငး့ရငး့သာ့အဖျဲ႔မ္ာ့အာ့ နယး်ခာ့ေစာငံး တပးဖျဲ႔မ္ာ့အ်ဖစး အသျငးေ်ပာငး့ေရ  ့အစုိ့ရက တုိကးတျနး  ့
ေနရာတျငး105 အက္ိဳ  ့ ်ဖစးထျနး့မႈမ္ာ့မြာ အကနး႓အသတးရြိေနၿပီ့ အဖျဲ႔ငယး ကို့ဖျဲ႔ကသာ ထုိသုိ႓ေ်ပာငး့လဲေရ့အတျကး ကနဦ့ သေဘာတူၾက 
သညးကို ေတျ႔ရသညး၈106 အခ္ိဳ ႔ေသာ အေ်ခအေနမ္ာ့တျငး လကးနကးကိုငးတပးဖျဲ႔မ္ာ့၌ နယး်ခာ့ေစာငံးတပး အသျငး႕ ေ်ပာငး့ေရ့႕ ်ငငး့ဆနးမႈ 
မ္ာ့ေၾကာငံး အစုိ့ရတပးမ္ာ  ့ ႏြငးံ အသစးတဖနး်ပနးလညး တိုကးပျဲ် ဖစးရ်ခငး့မ္ာ့လညး့ ရြိသညး၈ ဥပမာအာ့်ဖငံး ဿွွ၆ခုႏြစးတျငး တပးမေတား 
ၾကညး့ ႏြငံး ရြမး့်ပညး နယးအေ်ခစုိကး ်မနးမာအမ္ိဳ ့သာ  ့ ဒီမိုကရကးတစး မဟာမိတးတပးမေတား (MNDAA) တုိ႓အၾကာ  ့ တုိကးပျဲ် ဖစးခဲံ်ပီ့ တုိကး 
ပျဲ် ဖစးရ်ခငး့၌ တစးစိတးတစးပုိငး့ ်ဖစးေသာ အေၾကာငး့်ပခ္ကးမြာ အဖျဲ႔၌ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးအသျငးေ်ပာငး့ေရ့ ်ငငး့ဆနးမႈ ေၾကာငံး်ဖစးသညး၈ 
ထုိသို႓ တိုကးပျ ဲ ်ဖစးခံဲ်ခငး့ေၾကာငးံ ႏြစးေပါငး့ႏြစးဆယးၾကာ အပစးအခတးရပးစဲထာ့မႈ ပ္ကး်ပယးသျာ့ခဲံသညး၈ ထုိတိုကးပျ၌ဲ ရလဒးေၾကာငံး ခနး႓မြနး  ့
ေ်ခ ဒုက၏သညးေပါငး့ ၀၄ွွွခနး႓သညး ်မနးမာ-တရုတးနယးစပး ေဘ့လျတးရာသုိ႓ ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးၾကရသညး၈107 လကးနကး ကိုငးတပး 
ဖျဲ႔ဝငးအမ္ာ့စုသညး အစို့ရပုိငး့က သူတုိ႓အာ့ ထိုသုိ႓ လကးနကး်ဖဳတးၿပီ့ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးအသျငးမေ်ပာငး့ေစခငးတျငး အစို့ရႏြငံး ႏုိငးငဵေရ့အရ 

                                                             
104 ဿွွ၅ ဖဲျ႓စညး့ပုဵ အေ်ခခဵဥပေဒက တုိငး့်ပညးအတျငး့ရြိ လကးနကးကုိငး အငးအာ့မ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ ဗဟုိစစးတပး အမိနး႓ေအာကးတျငး ရြိရမညး႕(်ပညးေထာငးစု႕်မနးမာႏုိငးငဵေတား ဿွွ၅၇ 
အပုိငး့ ၀၀၅၇ အခနး့ ၄) ဟု႕်ပ႒ာနး့ထာ့သညး၈ နယး်ခာ့ေစာငးံ အသျငးေ်ပာငး့ေရ့ အစီအစဥးက တုိငး့ရငး့သာ  ့လကးနကးကုိငး အုပးစုမ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ ။၌ “ဒီမုိကေရစီ လမး့်ပေ်မပဵု” ၌ 
အစိတးအပုိငး့အ်ဖစး SPDC ၌ အမိနး႓ေအာကးတျငးထာ့ရနး ရညးရျယးခံဲသညး၈  
105 Wai Moe, “Border Guard Force Plan Leads to End of Ceasefire”, The Irrawaddy, 31 August 2009. 

106 The nine transformed Border Guard Force groups were the following: the Karen Peace Force (KPF); the Lasang Awng Wa Peace 
Group (LAWPG); the Karenni National People‟s Liberation Front (KNPLF); the New Democratic Army-Kachin (NDA-K); the 

Kachin Defence Army (KDA); the Kokang Region Provisional Leading Committee; two townships in Shan State-East (Mongton and 
Mongyawng townships); SSA-N transformed two out of three brigades; and a Lahu militia unit (“BGF Developments,” Mizzima News, 

available at: http://www.mizzima.com).  

107 UN High Commissioner for Refugees, Briefing Note: UNHCR calls for access to Myanmar refugees, 4 September 2009.  

 

ဿွွ၆ခုႏြစးတျငး စတငးဖျဲ႔စညး့ခဲံေသာ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးဖျဲ႔သညး ယခငးလကးနကးကုိငးအဖျဲ႔မ္ာ့မြ အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့၇ အစို့ရတပးမြ အ 
ရာရြိမ္ာ့၇ အ်ခာ့အသစးစုေဆာငး့ထာ့ေသာ အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့ႏြငံး ဖျဲ႔စညး့ထာ့ၿပီ့ အစို့ရတပး၌ ကျပးကဲမႈလကးေအာကးတျငး ရြိေသာ 
ေၾကာငံး ်မနးမာအစုိ့ရ၌ ထိနး့ခ္ဳပးမႈႏြငံး တာဝနးခဵမႈလကးေအာကးတျငး ရြိေနေသာ အဖျဲ႔အစညး့လညး့်ဖစးသညး၈ ဤသို႓ဆုိေစကာမူ 
အစို့ရသညး တပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့အတျငး့ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့တညးရြိမႈကို အတညး်ပဳ်ခငး့၇ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ကုိ တပး်ဖဳတး်ခငး့၇ သုိ႓မ 
ဟုတး ကေလ့စစးသာ့မ္ာ  ့စုေဆာငး့မိ်ခငး့မရြိေစရနး လုိအပးေသာ လဵုၿခဵဳေရ့အရဵအတာ့မ္ာ  ့ထာ့ရြိ်ခငး့တုိ႓အတျကး ေရရြညးအာ့ 
ထုတးမႈမ္ာ့ကုိ႕်ပဳလုပး်ခငး့မရြိေသ့သညးကို႕ေတျ႔ရသညး၈ 



ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အချငးံအလမး့ 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈ အဆဵု့သတး်ခငး့ 
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ေတျ႔ဆုဵ ေဆျ့ ေႏျ့ပိုငးချငံး မေပ့ေသာ အေ်ခအေနအေပ၍တျငး မူတညးၿပီ့ နယး်ခာ့ေစာငံးတပး အသျငးေ်ပာငး့ေရ  ့ အစီအစဥးကုိ ဆနး႓က္ငးၾက 
သညး၈  
 
ဿွှွ ခုႏြစးတျငး တပးအရျယးႀကီ့မာ့ေသာ ေနာကးထပး တုိငး့ရငး့သာ့အဖျ႔ဲ ေလ့ဖျ႔ဲသညး သူတုိ႓၌ တပးဖျ႔ဲဝငး အမ္ာ့စုကုိ နယး်ခာ့ေစာငံး 
တပးအသျငးေ်ပာငး့ခဲံၾကသညး၈ ထိုအဖျဲ႔မ္ာ့မြာ ဒီမုိကရကးတစး ကရငးဗုဒၶဘာသာ တပးဖျ႔ဲမြ ချထဲျကးလာေသာ တပးစိတးတစးခု၇ အမ္ိဳ ့သာ  ့ ဒီမုိ 
ကရကးတစး ကခ္ငးတပးမေတား၇ ကခ္ငးကာကျယးေရ  ့တပးမေတားႏြငံး ပအုိ႓အမ္ိဳ ့သာ့အဖျဲ႔အစညး့တို႓်ဖစးၾကသညး၈  

လုိရငး့ႏြငံး ဖျဲ႔စညး့ေသာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အရပါ နယး်ခာ့ေစာငးံတပးဖျဲ႔မ္ာ့ဟူသညး တပးမေတား ၾကညး့ ၌ လကးေအာကးခဵတပးဖျဲ႔မ္ာ့သဖျယး 
ရပးတညး ၾကရနးဟူေသာ ရညးရျယးရငး့ရြိသညး၈ ထုိနယး်ခာ့ေစာငံးတပးဖျဲ႔ မ္ာ့ဖျဲ႔စညး့ပဵုႏြငံး အစို့ရတပးမ္ာ့ဖျဲ႔စညး့ပဵုသညး တေထရာတညး  ့
ဆုိရေလာကးေအာငး တူညီၾကၿပီ့ အစုိ့ရတပးႏြငံး မတူေသာ ဝတးစုဵမ္ာ  ့ ဝတးရေသားလညး့ အစုိ့ရတပး၌ ကျပးကဲမႈလကးေအာကးတျငး ေနရ 
သညး၈ ဿွွ၆ ခုႏြစးတျငး အစို့ရ၌ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးထုတး်ပနးမႈအရ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးမ္ာ  ့ ဖျဲ႔စညး့မႈတျငး တပးရငး့တစးရငး့၌ ဖျဲ႔စညး့ပုဵသညး 
တပးသာ  ့ ၀ဿ၃ ေယာကး်ဖငးံဖျ႔ဲစညး့ရမညး်ဖစးၿပီ့ ထိုတပးသာ့မ္ာ့အနကးမြ အေယာကး ၀ွမြာ အစုိ့ရတပးမြ ်ဖစးမညးဟု ထုတး်ပနးခံဲသညး၈ 
နယး်ခာ့ေစာငံးတပး ဖျဲ႔ဝငးအာ့လုဵ့သညး သူတုိ႓စစးသငးတနး့မ္ာ့ စတငးေလံက္ငံးသညးံ အခ္ိနးမြစၿပီ့ ပုဵမြနးတပးလစာမ္ာ  ့ ထုတးယူႏုိငးမညးဟု 
ဆုိသညး၈108 လကးေတျ႔တျငးမူ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့အာ့လုဵ့သညး အစုိ့ရတပးမြ ရုပးဝတၳဳပစၥညး့ပိုငး့ဆုိငးရာ အ်ပညးံအဝေထာကးပံဵမႈ 
မရသညးကုိ အစီအရငးခဵစာမ္ာ့အရ သိရသညး၈ အခ္ိဳ ႔ေသာ တပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့မြာ အစို့ရတပးမ္ာ့ထဵမြ လကးနကးမ္ာ့ရသညးဆိုေသာလညး  ့
အခ္ိဳ ႔ေသာ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးမ္ာ့မြာမူ လကးနကးကိုငးရေရ့တျငး မိမိကုိယးကုိယးသာ အာ့ကို့ရၿပီ့႕ ေဒသခဵမ္ာ့ကုိ အလုပးၾကမး့မ္ာ့ခုိငး့ေစၿပီ  ့
မိမိတုိ႓ အေဆာကးအဦ႕ေဆာကးလုပးေရ့အတျကး႕ေထာကးပံဵရသညးဟု ဆိုသညး၈109 
 
နယး်ခာ့ေစာငံးတပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့သညး အပစးအခတးရပးဆဲေရ  ့ လကးမြတးထို့ၿပီ့သညးံအခါတျငး တုိကးရိုကး တုိကးခိုကးရေသာ စစးေ်မ်ပငးမ္ာ့တျငး 
လညး့ ေနရာခ္ထာ့်ခငး့ခဵရၿပီိ့ လတးတေလာ ရငးဆုိငးတုိကးခိုကးရသညးမြာ KNLA ်ဖစးသညး၈ KNLA သညး ဿွှွ ႏြစးလညးပိုငး့မြ ဿွှဿခုႏြစး 
ဇနးနဝါရီလအထိ အစုိ့ရတပးမ္ာ့ႏြငံး တုိကးပျမဲ္ာ့်ဖစးပျာ့ေနေသာ အဖျဲ႔်ဖစးသညး၈ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးဖျဲ႔မ္ာ့သညး အစုိ့ရ၌ စီ့ပျာ့ေရ့အက္ိဳ ့ကုိ 
လုဵၿခဵဳေစရနးအတျကးကိုလညး့ တပးခ္ထာ့်ခငး့ခဵရၿပီ့ တာတမဵမ္ာ့ကုိ ေစာငံးရ်ခငး့၇ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ  ့ စီမဵကိနး့မ္ာ့ကုိ ေစာငံးရ်ခငး့တုိ႓ကုိလညး  ့
်ပဳလုပးရသညး၈110 
 
၃.ဿ ၈ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့၌ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ တပးသာ့အ်ဖစး စုေဆာငး့အသုဵ့်ပဳမႈမ္ာ့ 
နယး်ခာ့ေစာငံးတပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့အ်ဖစး အသျငးေ်ပာငး့သျာ့ၾကေသာ လကးနကးကိုငးတပးဖျဲ႔မ္ာ့သညး ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ တပးသာ့အ်ဖစး စု 
ေဆာငး့ၿပီ့ တုိကးပျအဲတျငး့အသုဵ့်ပဳမႈမ္ာ့ကုိ တပးအသျငးမေ်ပာငး့ခငးကပငး ်ပဳလုပးေနခံဲ ၾကၿပီ့ ထုိသို႓နယး်ခာ့ေစာငံးတပးမ္ာ့အ်ဖစး အသျငး 
ေ်ပာငး့မႈ်ဖစးစဥးအတျငး့တျငးလညး့ အဆုိပါကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ကုိ တပး်ဖဳတး်ပနးလႊတးရနးအတျကး အစီအစဥးမ္ာ  ့်ပဳလုပး်ခငး့မရြိသညး ကုိလညး  ့
ေတျ႓ရသညး၈111 ဿွှှ တျငး နယး်ခာ့ေစာငံးတပးမ္ာ့သညး ကုလသမဂၐအတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး၌ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ႏြငံး လကးနကးကုိငး တုိကးပျမဲ္ာ  ့
ႏြငံး သကးဆုိငးရာ ေနာကးဆကးတျဲ အစီအရငးခဵစာတျငး (တပးမေတား ၾကညး့ႏြငံးအတူ) ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ တပးသာ့အ်ဖစး ေခ၍ယူအသုဵ့ ်ပ  ဳ
သူမ္ာ  ့အ်ဖစးစာရငး့ဝငးခဲံသညး၈112 
ေအာကးပုိငး့တျငး တငး်ပထာ့ေသာ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးဖျဲ႔အတျငး့ သီ့်ခာ့ေလံလာမႈအရ ယေန႓အခ္ိနးအထိ အစုိ့ရပုိငး့မြ နယး်ခာ့ေစာငးံ တပး 
ဖျဲ႔မ္ာ့အတျငး့ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ရြိေန်ခငး့တျငး ထုိကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ကုိ စိစစးၿပီ့်ပနးလႊတးႏုိငးေရ့ႏြငံး မိသာ့စုႏြငံး ်ပနးလညးေပါငး့စညး့ ေစ 

                                                             
108 Tom Kramer, “Neither War nor Peace: The Future of the Cease-fire Agreements in Burma”, p.35, Transnational Institute, July 

2009. ကရငး်ပညးနယးတျငး ်ပဳလုပးသညးံ လြ္ဳိ႔ဝြကး ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇ ်မနးမာ၈ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၂ ရကးက DKBA တပးမ္ာ့မြ ေ်ပာငး့လဲသျာ့သညးံ BGF အတျငး့ရြိ 
စစးသာ့မ္ာ့သညး ေလံက္ငးံေရ့စတငးသညးအထိ လစာမ္ာ့ မရရြိၾကပါဟု အတညး်ပဳေ်ပာၾကာ့သညး၈  
109 လြ္ဳိ႔ဝြကး ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇ ်မနးမာ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၁ ရကး၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၂ ရကး၈ ထုိငး့ႏုိငးငဵ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ဇူလုိငးလ ၆ ရကး၈  
110 လြ္ဳိ႔ဝြကး ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇ ်မနးမာ၇ ဿွှဿ ၾသဂုတးလ ၁ ရကး၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၂ ရကး၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၆ ရကး၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ှ၃ ရကး၈  
111 ကေလ့သူငယးမ္ာ့ႏြငးံ လကးနကးကုိငးပဋိပက၏ဆုိငးရာ အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့၌ ဿွှွ အစီရငးခဵစာ၌႕ေနာကးဆကးတျ ဲှ တျငး ပါရြိသညးံ ကရငး အမ္ဳိ့သာ့႕
်ပညးသူလျတးေ်မာကးေရ  ့တပးဦ့ႏြငးံ႕်မနးမာအမ္ဳိ့သာ့ ဒီမုိကရကးတစး မဟာမိတး တပးမေတား/ ကုိ့ကနး႓ တပးမေတား တုိ႓သညး နယး်ခာ့ေစာငးံတပးမ္ာ့ (နယး်ခာ့ေစာငးံတပး ှွွ၁ ႏြငး ံ
နယး်ခာ့ေစာငးံတပး ှွွ၃ တုိ႓အ်ဖစး အသီ့သီ့)႕ေပါငး့စညး့သျာ့ခံဲသညး၈ See Children and armed conflict, Report of the Secretary-General, UN Doc. 

A/64/742–S/2010/181, 13 April 2010. DKBA ချထဲျကးအုပးစု တစးခုသညးလညး့ နယး်ခာ့ေစာငးံတပးမ္ာ့အ်ဖစး ပူ့ေပါငး့သျာ့ခံဲသညး၈ (see Children and armed 

conflict, Report of the Secretary-General, UN Doc. A/65/820–S/2011/250, 23 April 2011).  

112 Children and armed conflict, Report of the Secretary-General, UN Doc. A/65/820–S/2011/250, 23 April 2011, Annex I. 
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ေရ့တုိ႓အတျကး ထိုသုိ႓ကေလ့စစးသာ့မ္ာ  ့ ရြိေန်ခငး့ကို သီ့်ခာ့အသိအမြတး်ပဳရနး စနစးတက္ အာ့ထုတးမႈမ္ာ့မရြိေသ့သညးကို႕ ေတျ႔ရသညး၈ 
ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ  ့ပေပ္ာကးေရ့အဖျဲ႔၌ ရရြိထာ့ေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့အရ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့သညး တပးမေတား ၾကညး  ့
၌ ကျပးကဲမႈေအာကးတျငး ေအာကးေ်ခသုိ႓ အမိနး႓သကးေရာကးႏုိငးမႈႏြငံး စညး့ကမး့တက္်ဖစးေစမႈမ္ာ့ အာ့နညး့ေနသညးကုိ ေတျ႔ရသညး၈ 
ထုိသို႓ေသာအေ်ခအေနမ္ာ့ေၾကာငံး အဖျ႔ဲတျငး့ တပးသာ့စုေဆာငး့မႈမ္ာ  ့ ်ပဳလုပးရာတျငး အတညး်ပ ၿဳပီ့်ဖစးေသာ ဥပေဒႏြငံး မူဝါဒမ္ာ့ႏြငံး 
ေသျဖီကာ တရာ့ဝငးလုပးေဆာငးမႈစညး့ကမး့ အ်ပငးဘကးမြ စုေဆာငး့မႈမ္ာ့ကုိ ်ဖစးေပ၍ေစခံဲသညး၈ ဿွှဿခုႏြစး ဇျနးလတျငး ကုလသမဂၐႏြငံး 
်မနးမာအစုိ့ရတုိ႓အၾကာ  ့ ကေလ့စစးသာ့ စုေဆာငး့မႈပေပ္ာကးေရ့ႏြငံး ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ကုိ ်ပနးလႊတးေပ့်ပီ့ ်ပနးလညးဘဝ ထူေထာငးႏုိငး 
ေရ့မ္ာ့ႏြငံး ပတးသကးသညးံ ပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးမႈ အစီအမဵဆုိငးရာ သေဘာတူလကးမြတးထုိ့ထာ့ေသာ စီမဵကိနး့တျငး နယး်ခာ့ေစာငံး 
တပးဖျ႔ဲမ္ာ့အာ့လညး့ အစုိ့ရတပး၌ တစးစိတးတစးပိုငး့အ်ဖစး ထညးံသျငး့သတးမြတးထာ့ၿပီ့ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးဖျဲ႔မ္ာ့၌ လုပးကုိငးမႈမ္ာ့အတျကး 
လညး့ ်မနးမာအစုိ့ရတျငး တာဝနးရြိမႈကုိ အသိအမြတး်ပဳထာ့ၿပီ့်ဖစးသညး၈ ထုိအတူတကျ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ စီမဵကိနး့ထူေထာငးမႈ၌ 
ေအာငး်မငးမႈ အတုိငး့အတာကုိ တိုငး့တာသညးံ မညးံသညးံပဵုစဵအမ္ိဳ ့မ္ိဳ ့်ဖစးေစကာမူ ထိုတုိငး့တာသညးံပဵုစဵသညး အစို့ရက နယး်ခာ့ေစာငံး 
တပးဖျ႔ဲမ္ာ့၌ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့စုေဆာငး့မႈလုပးရပးမ္ာ့ကုိ ေအာကးပါသီ့်ခာ့ေလံလာမႈတျငး ေဖား်ပထာ့သကံဲသို႓ မညးသုိ႓႕ ေဖားထုတးတငး်ပ 
သညးံ အေ်ခအေနကုိ မူတညးၿပီ့ အကဲ်ဖတးသငံးသညး၈  

၃.၀ ၈ သီ့်ခာ့်ဖစးစဥးကို ေလံလာမႈ၈ ၈နယး်ခာ့ေစာငံးတပး(ဒီမုိကရကးတစး ကရငးဗုဒၶဘာသာ တပးမေတား)113 

ဖျဲ႔စညး့ပုဵ 
ဿွှွခုႏြစး ၾသဂုတးလတျငး DKBA တပး၌ အမ္ာ့စုေသာ တပးသာ့မ္ာ့သညး နယး်ခာ့ေစာငံးတပးမ္ာ  ့ အ်ဖစး အသျငးကူ့ေ်ပာငး့ခဲံၾကၿပီ့114 
ထုိကူ့ေ်ပာငး့မႈအတျကး တပးမေတား ၾကညး့ အေရြ႔ေတာငးတုိငး့စစး႒ာန ဗိုလးခ္ဳပးက ဦ့စီ့ၿပီ့ တရာ့ဝငးအသိမြတး်ပဳမႈအထိနး့အမြတးပျမဲ္ာ  ့
ကရငး်ပညး နယးအႏြဵ႓႕ေလ့ေနရာချ၊ဲ က္ငး့ပခံဲသညး၈115 နယး်ခာ့ေစာငံးတပးအ်ဖစးသုိ႓ အသျငးေ်ပာငး့ခံဲေသာ DKBA ၌ တပးသာ့အေရအတျကး 
အတိ အက္မြာ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာ်ဖစးေသားလညး့ အာ့လုဵ့လကးခဵထာ့သညးံအခ္ကးမြာ နယး်ခာ့ေစာငံးတပး တပးရငး့ ှ၀ ခုရြိသညးံအနကး 
ှဿခုမြာ DKBA မြ တပးသာ့မ္ာ့်ဖငံး ဖျဲ႔စညး့ထာ့်ပီ့ က္နးတစးခုမြ KNU မြ ချထဲျကးလာေသာ အစိတးအပိုငး့်ဖစးသညးံ ကခ္ငးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့တပး်ဖငံး 
ဖျဲ႔စညး့ထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ ကရငးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့တပးသညး ေနာကးပိုငး့တျငး နယး်ခာ့ေစာငံးတပး အမြတး ှွဿ၀အ်ဖစး အသျငးေ်ပာငး့ခံဲသညး၈116 
အစို့ရ၌ မူလညႊနးၾကာ့ခ္ကးအရ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးရငး့ တစးခုတျငး တပးသာ  ့ ၀ဿ၃ ေယာကးရြိရမညး်ဖစး်ပီ့117 အမြနးတကယး ဖျဲ႔စညး့ 
ထာ့ေသာ တပးသာ့အေရအတျကးမ္ာ့မြာ ထိုထကးနညး့ေနၿပီ့ တပးသာ့ဦ့ေရ ၀၂ေယာကးမြ ှ၂ွ ဝနး့က္ငးအထိသာ တပးရပးတစးရငး့တျငး 
အေ်ခစုိကးၾကသညးကုိ ေတျ႔ရသညး၈118 
တပးရငး့တစးခုစီတျငး တပးရငး့မြဴ့သညး ယခငး DKBA တပးရငး့မြဴ့မ္ာ့်ဖစးၾကၿပီ့ ထုိတပးရငး့မြဴ့နြငံး လကးေအာကးခဵ တပးသာ့မ္ာ့ၾကာ့တျငး ရြ ိ
ေသာ အရာရြိငါ့ေယာကးတို႓မြာ တပးမေတား ၾကညး့ တပးမြ်ဖစးေလံရြိသညး၈ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးစု တစးခုစီတျငး တပးမေတား ၾကညး့ မြ တပး 
သာ့မ္ာ့က ေထာကးပံဵတပးအေန်ဖငံးပါဝငးၾကၿပီ့ ပါဝငးသညးံ ေနရာမ္ာ့မြာ ဆကးသျယးေရ့၇ ေထာကးလြမး့ေရ ၇့ အငးဂ္ငးနီယာမ္ာ့၇ နညး့ပညာ 
ရြငးမ္ာ့ႏြငံး ယာဥးေမာငး့မ္ာ့အ်ဖစး ပါဝငးၾကသညး၈ တရာ့ဝငးအာ့်ဖငံးမူ (နယး်ခာ့ေစာငံးတပးရငး့တစးခုတျငး ပါဝငးေသာ တပးမေတား ၾကညး့ တပး 
သာ့အေရအတျကး ဿ၅ ေယာကး မြ ၀ွ) ေယာကး ခနး႓ရြိေသာ တပးသာ့မ္ာ့သညး အဆိုပါနယး်ခာ့ ေစာငံးတပးရငး့တျငး အၿမဲတမး့စခနး့ခ္ေနရ 
မညး်ဖစးသညး၈ သို႓ရာတျငး ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ  ့ပေပ္ာကးေရ  ့အဖျဲ႔၌ ရရြိထာ့ေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့အရ အဆုိပါ စညး့မ္ဥး့မြာ 
အခ္ိဳ ႔ေသာ တပးရငး့မ္ာ  ့ စတငး ဖျဲ႔စညး့လုိကးစဥးကာလတျငး အေသအခ္ာ က္ငံးသုဵ့မႈမရြိေပ၈ သို႓ေသားလညး့ ဿွှဿခုႏြစး ေမလတျငးမူ 
တပးမေတား ၾကညး့ ၌ နယး်ခာ  ့ေစာငံးတပးမ္ာ့အေပ၍ ကျပးကဲမႈကို အာ့ေကာငး့ေစသညးံအေန်ဖငံး ထုိစညး့မ္ဥး့ကုိ တိတိက္က္ လုိကးနာေစ 

                                                             
113 အသျငးေ်ပာငး့သညးံ DKBA ကုိ လကးရြိတျငး BGF ှွှှ-ှွဿဿ ဟု သိရြိထာ့သညး၈ ထုိ႓ေၾကာငးံ ဤအစီရငးခဵစာက ဿွှွ ခုႏြစးတျငး BGF မ္ာ့အ်ဖစး အသျငးေ်ပာငး့သျာ့သညးံ 
ထုိ DKBA အငးအာ့စုမ္ာ့ကုိ ရညးညႊနး့ရနး BGF ဟူေသာ အေခ၍အေဝ၍ကုိ သုဵ့ႏႈနး့သညး၈  
114 က္နးရြိေနသညးံ DKBA အုပးစုသညး အစုိ့ရအာ  ့ဆနး႓က္ငးလြ္ကးရြိသညး၈ ဤအုပးစုကုိ DKBA (တပးမဟာ ၂) ဟု သိထာ့ၾကသညး၈ ၂၂၂ သုိ႓မဟုတး ကလုိထူ့ေဘားဟုလညး့႕
ေခ၍တျငးသညး၈ သုိ႓ေသား ယခုတျငး ဒီမုိကေရစီ အက္ဳိ့ ်ပဳ ကရငးတပးမေတား (DKBA) ဟုေခ၍တျငးသညး၈ (အပုိငး့ ၄ တျငးၾကညးံ)၈  
115 N. Noreen, “DKBA officially becomes Border Guard Force”, Democratic Voice of Burma, 19 August 2010, http://www.dvb.no.  
116 K. Yhome, “Myanmar's Changing Political Landscape: Key Players and Recent Trends”, Appendix III, p.25, Observer Research 

Foundation, September 2011, http://www.observerindia.com. 
117 Tom Kramer, “Neither War nor Peace: The Future of the Cease-fire Agreements in Burma”, p.35, Transnational Institute, July 

2009.  

118 လြ္ဳိ႔ဝြကးေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇႕်မနးမာ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၁ ရကး၈ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၂ ရကး၈  
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ခံဲသညး၈ တပးမေတား ၾကညး့မြ အရာရြိမ္ာ့သညး နယး်ခာ့ေစာငံးတပးရငး့ ႒ာနခ္ဳပးမ္ာ့ကုိ ပုဵမြနးေလံလာၾကညးံရႈၿပီ့ တပးတျငး့ရြိေသာ တပး 
သာ့အေရအတျကးကုိ အနီ့ကပး စစးေဆ  ့ၾကညံးရႈရနး ညႊနးၾကာ့်ခငး့ခဵထာ့ရသညး၈119 

ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ  ့ ပေပ္ာကးေရ့အဖျဲ႔က သိရသညးမြာ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးဖျဲ႔အာ့လုဵ့႕ ေ်ပာငး့လဲေရ  ့ အဆငးံတျငး တစးပတး တကးရ 
ေသာ စစးသငးတနး့မြ လျ၊ဲ အ်ခာ  ့ စနစးတက္စစးသငးတနး့ေပ့်ခငး့မ္ာ့ကုိ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးရငး့မ္ာ့က မရရြိခဲံၾကေပ၈120 အတညးမ်ပဳ 
ႏုိငးေသာ သတငး့မ္ာ့ထျကးေပ၍ေနသညးမြာ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးရငး့မ္ာ့သညး အစို့ရထဵမြ လကးနကးမ္ာ  ့ တုိကးရိုကး ေထာကးပံဵမႈကုိ မရရြိၾကပဲ 
လကးနကးဝယးရနး ရနးပုဵေငျကိုသာ ရရြိခံဲၾကသညးဟူေသာ သတငး့ပငး်ဖစးသညး၈121 

နယး်ခာ့ေစာငံးတပးဖျဲ႔မ္ာ့၌ ကေလ့စစးသာ့ စုေဆာငး့အသဵု့်ပဳမႈမ္ာ့ 

DKBA သညး ကုလသမဂၐအေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး၌ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ႏြငံး စစးပျမဲ္ာ့ဆုိငးရာ ႏြစးစဥးအစီရငးခဵစာမ္ာ့တျငး စစးပျမဲ္ာ  ့
အတျငး့ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ကုိ စုေဆာငး့အသဵု့်ပဳသူမ္ာ့ထဲတျငး ပါဝငးခံဲသညးဟု ဿွွ၄၇ဿွွ၆၇ဿွှွ၇ဿွှှႏြငံး ဿွှဿ တျငး ထုတး်ပနးေသာ 
အစီအရငးခဵစာမ္ာ့တျငး႕ေဖား်ပခဵခံဲရသညး၈ DKBA သညး ဿွှွ122 ႏြငံး ဿွှှ123 ခုႏြစးမ္ာ့တျငး နယး်ခာ့ေစာငံးတပးမ္ာ့အ်ဖစး အသျငးေ်ပာငး့ၿပီ့ 
သညးံ ေနာကးတျငးလညး့ မၾကာခဏဆုိသလုိပငး အသကးမ်ပညးံေသ့ေသာသူမ္ာ့ကုိ စစးသာ့စုေဆာငး့ေနခံဲေၾကာငး့ အစီအရငးခဵစာမ္ာ  ့
ရရြိထာ့ခံဲသညး၈ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးဖျဲ႔သညး စစး်ဖစးပျာ့ရာ ေနရာမ္ာ့အတျငး့ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ စစးသာ့အ်ဖစး စုေဆာငး့ အသဵု့်ပ  ဳ
သူမ္ာ့အ်ဖစး တပးမေတား ၾကညး့ ႏြငံးအတူ ဿွှဿခုႏြစး ကုလသမဂၐ အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး၌ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ႏြငံး စစးပျမဲ္ာ့ႏြငံး ပတး 
သကးေသာ အစီရငးခဵစာတျငး႕ေဖား်ပခဵခံဲရသညး၈  

တပးမေတား ၾကညး့မြ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးမ္ာ့သုိ႓ အသကးမ်ပညးံေသာ တပးသာ့စုေဆာငး့မႈမ်ပဳလုပးရနး အမိနး႓မြာ အဖျဲ႔တျငး့ ကေလ့စစးသာ  ့
စုေဆာငး့ မႈႏႈနး့ကို124 အတိုငး့အတာတစးခုအထိ သကးေရာကးမႈရြိေစခံဲေၾကာငး့ ေတျ႔ရသညး၈125 သုိ႓ေသားလညး့ တပးသာ့စုေဆာငး့မႈ 
လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့သညး အသကးမ်ပညးံေသ့ေသာ စစးသာ့စုေဆာငး့မႈကုိ ရပးတနး႓တာ့ဆီ့ႏုိငးေလာကးသညးအထိ အာ့ေကာငး့ခိုငးမာ 
လာေအာငး ယခုအခ္ိနးအထိ တုိ့်မြငးံ်ခငး့မရြိေသ့သညးကို ေတျ႔ရသညး၈ အခ္ိဳ ႔ေသာ သတငး့ရငး့်မစးမ္ာ့အရ ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ  ့
ပေပ္ာကးေရ့အဖျဲ႔က သိရသညးမြာ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးဗိုလးမ္ာ့သညး သူတုိ႓၌ အသကးမ်ပညံးေသ့ေသာ စစးသာ့စုေဆာငး့မႈမ္ာ့ကုိ ဖဵု့ကျယး 
လုိသ်ဖငံး တပးမေတား ၾကညး့ႏြငံး ပူ့တျေဲလံက္ငံးရသညးံအခါတုိငး့တျငး ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ကုိ မထညးံသျငး့ေစပဲ ြွကးထာ့ခံဲသညးဟု ဆုိသညး၈ 
နယး်ခာ့ေစာငံး တပးဖျဲ႔သညး သူတို႓၌ တပးသာ့အငးအာ့ကုိ မ္ာ့်ပာ့လာေအာငး ်ပဳလုပးရနး ေတာကးေလြ္ာကးဖိအာ့မ္ာ့ရြိေနသလုိ တပးမြ 
ထျကးေ်ပ့သူ၇ ဘကးေ်ပာငး့သူမ္ာ့ကလညး့ အၿမဲတမး့ပငးရြိေနသညး၈ ယခုကံဲသို႓ေသာ အေ်ခအေနတျငး နယး်ခာ့ေစာငံးတပး ဗုိလးမ္ာ့မြာ အငး 
အာ့သုဵ့်ပီ့ တပးသာ့ စုေဆာငး့ရနးသာ လုပးရေတာံသညးဟု ဆုိသညး၈ ထုိ႓ေနာကးတျငးမူ တပးတျငး့ အသကးစိစစးသညးံ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မရြိမႈ၇ 
ႏုိငးငဵတကာ စဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငံး နယးေ်မခဵဥပေဒမ္ာ  ့ ေအာကးေ်ခပုိငး့နယး်ခာ့ေစာငံးတပး အရာရြိမ္ာ့အၾကာ့တျငး ဗဟုသုတ မရြိမႈမ္ာ့ေၾကာငံး 
ကေလ့သူငယးမ္ာ  ့သညး တပးအတျငး့သုိ႓ အတငး့အၾကပး႕ေခ၍ယူစုေဆာငး့်ခငး့ခဵရေတာံသညး၈  

အစီရငးခဵစာမ္ာ့အရ နယး်ခာ့ေစာငံးတပး၌ လကးေအာကးတျငးရြိေသာ ေက့္ရျာမ္ာ့တျငး ချတဲမး့တျငး တပးသာ့အေရအတျကးေပ့ရနး အမိနး႓မ္ာ  ့
ထုတး်ခငး့လညး့ ရြိလာခံဲေၾကာငး့ေတျ႔ရသညး၈ DKBA သညး နယး်ခာ့ေစာငံးတပးဖျဲ႔အ်ဖစး အသျငးမေ်ပာငး့မီကာလကလညး့ သူ၌ထိနး့ခ္ဳပးမႈ 
ေအာကးတျငးရြိေသာ ေက့္ရျာမ္ာ့တျငး အိမးေထာငးစုမ္ာ့က မဲႏႈိကးၿပီ့ မိသာ့စုဝငးတစးဦ့ကို တပးသာ့အ်ဖစး ထညံးေပ့သငံး မေပ့သငံး 
ဆုဵ့်ဖတးသညးံ စနစးရြိခဲံသညး၈126 စိတးခ္ရေသာ အစီအရငးခဵစာမ္ာ့အရ အခ္ိဳ ႔မိသာ့စုမ္ာ့သညး အသကး ှ၅ႏြစးေအာကး ကေလ့မ္ာ့ကုိ 
                                                             
119 BGF စခနး့မ္ာ့သုိ႓ ပုဵမြနးသျာ့လာချငးံရြိသညးံ အရငး့အ်မစးတစးခုႏြငးံ လြ္ဳိ႔ဝြကး႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့ (လုဵၿခဵဳေရ့အရ တညးေနရာကုိ လြ္ဳိ႔ဝြကးထာ့သညး)၇ ဿွှဿ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ၇ ှ၃ 
ရကး၈ 
120 BGF ကုိ စျနး႓ချာခံဲသူတစးဦ့ႏြငးံ လြ္ဳိ႔ဝြကး႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇ ထုိငး့ႏုိငးငဵ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ဇူလိုငးလ၈  
121 BGF ကုိ စျနး႓ချာခံဲသူတစးဦ့ႏြငးံ လြ္ဳိ႔ဝြကး႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇ ထုိငး့ႏုိငးငဵ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ဇူလိုငးလ၈ 
122 ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓မြ ကရငး လူ႓အချငးံအေရ့မ္ာ့ အုပးစုထဵမြ ရရြိသညး ံသတငး့အခ္ကးအလကး၇ မဲေဆာကး၇ ဿွှဿခုႏြစး ၾသဂုတးလ ှ၆ ရကး၈ 
123 Children and armed conflict, Report of the Secretary-General, UN Doc. A/66/782–S/2012/261, 26 April 2012, paragraph 69.  

124 အလယးအလတးအဆငးံ တပးမေတား (ၾကညး့) အရာရြိက BGF တပးမြဴ့မ္ာ့အာ့ မႏၱေလ့ၿမိ ႓ဳနယးရြိ႕်မစးသာ့ေလ့ၿငိဳငးၿမိဳ႔ႏြငးံ႕်မဝတီၿမိ ႔ဳတုိ႓တျငး ဿွှှ ခုႏြစး၇ ဇနးနဝါရီလႏြငးံ 
ၾသဂုတးလမ္ာ့တျငး သီ့်ခာ  ့က္ငး့ပသညးံ အစညး့အေဝ  ့ႏြစးခုတျငး ကေလ့စစးသာ့မ္ာ  ့စုေဆာငး့်ခငး့ကုိ ရပးဆုိငး့ရနး႕ေ်ပာသညးဟု ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖျ႔ဲက 
ရရြိသညးံ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့က႕်ပသသညး၈ 
125 DKBA တပးမြဴ့မ္ာ့အာ  ့လြ္ဳိ႔ဝြကးေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇ ဿွှဿ ခုႏြစး စကးတငးဘာလ၈  
126 ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓ႏြငးံ HREIB႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇ မဲေဆာကး၇ ထုိငး့ႏုိငးငဵ၇ ဿွှှ ခုႏြစး မတးလ၈  



ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အချငးံအလမး့ 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈ အဆဵု့သတး်ခငး့ 

ဇနးန ါွရီ ဿွှ၀ 
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စစးသာ့အ်ဖစးထညးံလုိကးရၿပီ့ မိသာ့စုတျငး့ အသကး်ပညးံေသာ လူႀကီ့မ္ာ့မြာမူ အလုပးေကာငး့ေကာငး့လုပးႏုိငးေသာ အလုပးသမာ့အ်ဖစးသာ 
သတးမြတး်ပီ့ ခ္နးရစးေနခုိငး့သညးကုိလညး့႕ေတျ႔ရသညး၈  

ဿွှွ ခုႏြစးတျငး နယး်ခာ့ေစာငံးတပးဖျဲ႔အတျငး့သို႓ အလုဵ့အရငး့ႏြငံး တပးသာ့စုေဆာငး့ရနး အစီအစဥးတစးခုကုိ စတငးခံဲၾကသညး၈ ထုိသို႓်ဖစးပျာ  ့
ခံဲရသညးမြာ တပးတျငး့တျငး တပးေ်ပ့မ္ာ့၇ ဘကးေ်ပာငး့သူမ္ာ့ မ္ာ့်ပာ့လာမႈ၇ တပးမေတား ၾကညး့ က တပးတျငး့ အသကးငါ့ဆယး ေက္ားသူမ္ာ  ့
အာ့ တပး်ဖဳတးခိုငး့မႈတုိ႓ေၾကာငံး်ဖစးသညး၈127 ထုိသို႓ တပးသာ့စုေဆာငး့မႈ၌ စုစုေပါငး့အေရအတျကးကုိ ခနး႓မြနး့ရနးခကးခဲေသားလညး့ သီ့်ခာ  ့
ရငး့်မစးမ္ာ့အရ အဆိုပါ တပးသာ့အ်ဖစး စုေဆာငး့ခဵရသူမ္ာ့ထဲတျငး ှ၅ႏြစးေအာကးမ္ာ့ပါဝငးေနသညးဟူေသာ အခ္ကးကုိေတာံ အတညး်ပဳမႈ 
ရရြိ ထာ့ခံဲသညး၈128 

ဿွှွခုႏြစးအတျငး့ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးအတျငး့သုိ႓ တပးသာ့အ်ဖစးစုေဆာငး့ခဵရသူမ္ာ့မြာ အမ္ာ့အာ့်ဖငံး ဆငး့ရဲေသာ၇႕ ေတာနယးေဒသမြ႕
်ဖစးၿပီ့ ပညာမတတးၾကသူမ္ာ့လညး့ ်ဖစးၾကသညး၈129 ထုိသုိ႓ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးအတျငး့သို႓ တပးသာ့အ်ဖစးေခ၍ယူခဵရရာတျငး အမ္ာ့စုမြာ 
အငးအာ့သုဵ့ေခ၍ယူခဵရ်ခငး့်ဖစးပီ့ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးစခနး့ႏြငံးနီ့ေသာ ေက့္ရျာမ္ာ့သုိ႓ တပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့ကသျာ့ေရာကးၿပီ့ တပးသာ့သစးမ္ာ  ့ေပ့ရနး 
အမိနး႓ေပ့မႈမ္ိဳ ့်ဖငံး ေခ၍ယူခဵရ်ခငး့်ဖစးသညး၈ အကယး၊ ရျာသာ့မ္ာ့က တပးသာ့သစးမ္ာ့ေပ့ရနး ပ္ကးကျကးပါက ပ္ကးကျကးသူ တပးသာ့ဦ့ေရ 
တစးဦ့စီအတျကး က္ပးေငျ သုဵ့ေသာငး့ မြ ငါ့ေသာငး့အထိ ေပ့ေဆာငးေစသညး၈130 အခ္ိဳ ႔အေ်ခအေနမ္ာ့တျငး အလုပးအကိုငး အချငံးအလမး့ႏြငံး 
တစးလဝငးေငျ သုဵ့ေသာငး့ဟူေသာ ပမာဏသညး အိမးေထာငးစုမ္ာ့ကုိ ။တုိ႓၌ သာ့မ္ာ့အာ  ့ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးမ္ာ့သုိ႓ လႊတးေစေသာ 
အေၾကာငး့အရငး့မ္ာ့လညး့႕ ်ဖစးေနတတးသညး၈ လကးနကးကိုငးမ္ာ့ကသာ အုပးခ္ဳပးေနၿပီ့ မရြိဆငး့ရဲခ္ိဳ ႔ငံဲမႈမ္ာ့ကလညး  ့
ေနရာအႏြဵ႓်ဖစးေနသညးဆိုလြ္ငး နယး်ခာ့ေစာငံးတပးဖျဲ႔တျငး အလုပးတစးခုရသျာ့်ခငး့သညး အငးအာ့ႏြငံး အချငံးအလမး့မ္ာ့ရရြိရနး လမး့ေၾကာငး  ့
တစးခု အ်ဖစး ထငးစရာ်ဖစးမညး်ဖစးသညး၈ ထုိသုိ႓်ဖစးရသညးံ အေၾကာငး့အရငး့မြာ တပးသာ  ့စုေဆာငး့သူမ္ာ့သညး ငယးရျယးသူကေလ့ငယးမ္ာ  ့
အာ့ သူတို႓၌ ဝတးစုဵမ္ာ့ဝတးၿပီ့ ေသနတးကုိငးမညးဆိုလြ္ငး အ်ခာ့သူမ္ာ့ထကး ပိုၿပီ့ အငးအာ့ႀကီ့ႏုိငးမညး်ဖစးေၾကာငး့ တကးတကးၾကျၾကျဖ္ကး 
ဆီ့ၿပီ့ စညး့ရုဵ့ၾကေသာေၾကာငံး ်ဖစးသညး၈ ပညာသငးၾကာ့ရနး အေ်ခအေနမေပ့မႈႏြငံး အ်ခာ့အလုပးအကိုငး အချငံးအလမး့ရြာ့ပါ့မႈတုိ႓ေၾကာငံး 
ငယးရျယးသူလူငယးမ္ာ့အတျကး စစးထဲသုိ႓ ဝငးရသညးမြာ ဆဲျေဆာငးမႈတစးခု်ဖစးေနၿပီ့ စစးထဲသုိ႓မဝငးလြ္ငးလညး့ အနညး့ငယးမြ္ေသာ ဝငးေငျ 
အတျကး ပငးပနး့ႀကီ့စျာ အလုပးလုပးရမညး်ဖစးေသာေၾကာငံးလညး့ တေၾကာငး့်ဖစးသညး၈131 

ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ  ့ပေပ္ာကးေရ့အဖျဲ႔သညး အဆုိပါ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးဖျဲ႔၌ တပးသာ့စုေဆာငး့မႈ ်ဖစးစဥးအတျငး့ အသကးစိစစးမႈ 
်ဖစးစဥးရြိသညးဆုိေသာ မညးသညးံ သကးေသအေထာကးအထာ့ကုိမြ္ မရရြိ ထာ့ပါ၈ အခ္ိဳ ႔ေသာကေလ့မ္ာ့မြာ တပးေ်ပ့မ္ာ့၇ တပးေ်ပာငး  ့
သူမ္ာ့၌ မြတးပုဵတငးကတး်ပာ့မ္ာ့ကုိ တပးသာ့စုေဆာငး့ခ္ိနးတျငးေပ့ၿပီ့ အသကး်ပညံးသူအ်ဖစး တပးအတျငး့မြတးပုဵတငးေစသညးကုိလညး  ့
ေတျ႔ရသညး၈132 ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ ပေပ္ာကးေရ့အဖျဲ႔ ၌ ဿွှှခုႏြစးတျငး ရရြိေသာ႕ ်ဖစးစဥးတစးခု၌ သတငး့အရ ှ၀ႏြစးအရျယးရြိ 
ကေလ့ငယးတစးဦ့သညး နယး်ခာ့ေစာငံး တပးစခနး့မြ စစးဗိုလးတစးဦ့၌ ေခ၍ေဆာငးသျာ့်ခငး့ကုိခဵရၿပီ့ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးအတျငး့သုိ႓ 
လုိလိုခ္ငးခ္ငး ဝငးေရာကးပါသညးဟူေသာစာအာ  ့အတငး့လကးမြတးထုိ့ခိုငး့ခဵခဲံရသညးဟု သိရသညး၈ အဆုိပါ ကေလ့တပးသာ့သစးမြာ ်မဝတီရြိ 
အ်ခာ  ့ကေလ့တပးသာ့သစး ေလ့ဦ့ရြိေသာ တပးစခနး့သုိ႓ ပုိ႓ေဆာငး်ခငး့ခဵခဲံရသညးဟု ဆုိ၌၈133 
 
တပးသာ့သစးအ်ဖစး ေခ၍ယူခဵရၿပီဆိုလြ္ငး ကေလ့သူငယးမ္ာ့သညး နယး်ခာ့ေစာငံးတပးဖျဲ႔အတျငး့တျငး လူႀကီ့မ္ာ့ထမး့ေဆာငးရသကံဲသို႓ပငး 
တပးသာ့မ္ာ့၇ အေစာငံးမ္ာ့၇ ေထာကးပို႓သယးယူေပ့သူ တပးသာ့မ္ာ  ့အေန်ဖငံး ပါဝငးရသညး၈ တငး့ၾကပးေသာ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ႏြငံးသာ 
ေနရၿပီ့ စညး့ကမး့ ခ္ိဳ ့ေဖာကးပါက ်ပငး့ထနးစျာ အ်ပစးေပ့ေလံရြိသညး၈ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးရငး့အသီ့သီ့အတျငး့ ေလံက္ငံးမႈမ္ာ  ့တျငးလညး  ့
အာ့လုဵ့သညး တသာ့တညး့်ဖစးမေနသညးကုိလညး့ ေတျ႔ရသညး၈ အခ္ိဳ ႔ေသာ ရငး့်မစးမ္ာ့အရ သိရသညးမြာ တပးသာ့သစးမ္ာ့သညး ေသ 
နတးႏြငံး ဝတးစုဵကိုသာ ရ်ပီ့134 အခ္ိဳ ႔ေသာ တပးသာ့မ္ာ့မြမူ အေ်ခခဵစစးပညာ မ္ာ့်ဖစးေသာ ခ္ီတကးလမး့ေလြ္ာကး်ခငး့၇ သနး႓ရြငး့ေရ  ့လုပး်ခငး့၇ 
                                                             
127 လြ္ဳိ႔ဝြကး႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇ ထိုငး့ႏုိငးငဵ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ဇူလုိငးလ ၆ ရကး၈႕်မနးမာ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၁ ရကး၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၂ ရကး၈  
128 ဗုိလးမြဴ့စနး့ေအာငး၇ စုဵစမး့ေရ့အထကးအရာရြိ၇ DKBA ႏြငံး႕်ပဳလုပးသညးံ ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာ အဖဲျ႓၌႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့၈  
129 လြ္ဳိ႔ဝြကး႕ေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇႕ထိုငး့ႏုိငးငဵ၇ ဇူလိုငးလ ၆ ရကး ဿွှဿ၇ ်မနးမာဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၁ ရကး၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၂ ရကး၈  
130 လြ္ဳိ႔ဝြကး႕ေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇႕ထိုငး့ႏုိငးငဵ၇ ဇူလိုငးလ ၆ ရကး ဿွှဿ၇ ်မနးမာဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၁ ရကး၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၂ ရကး၈  
131 ကေလ့စစးသာ့ဆိုငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓၌ BGF ကုိ စျနး႓ချာခံဲသူမ္ာ့ႏြငးံ လြ္ဳိ႔ဝြကး႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇ ထုိငး့ႏုိငးငဵ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ဇူလုိငးလ ၆ ရကး၈႕်မနးမာ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး 
ၾသဂုတးလ ၁ ရကး၇ ဿွှဿခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၂ ရကး၈ 
132 လြ္ိ ႔ဳဝြကးေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇ ထုိငး့ႏုိငးငဵ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ဇူလုိငးလ ၆ ရကး၈ 
133 လြ္ိ ႔ဳဝြကးေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇ ထုိငး့ႏုိငးငဵ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ဇူလုိငးလ ၆ ရကး၈  
134 လြ္ိ ႔ဳဝြကးေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇ ထုိငး့ႏုိငးငဵ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ဇူလုိငးလ ၆ ရကး၈ 



ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အချငးံအလမး့ 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈ အဆဵု့သတး်ခငး့ 
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ေသနတး်ပငးၿပီ့ အပစးေလံက္ငံး်ခငး့ႏြငံး တ်ခာ  ့နညး့ဗ္ဴဟာပုိငး့ဆုိငးရငး ေလံက္ငံးေရ့သငးတနး့တို႓ကုိ တကးေရာကးရသညး၈135 သို႓ရာတျငး ထိုသုိ႓ 
တပးသာ့သစးမ္ာ့ကုိ႕ ေနရာသတးမြတး ခနး႓ထာ့ရာ၉ ခႏၶာကိုယး အရျယးအစာ့ႏြငံး ကုိယးကာယစျမး့ရညးကုိ ၾကညံးၿပီ့မြသာ ေနရာခ္ထာ့်ခငး  ့
်ဖစးသညး၈ ကေလ့စစးသာ့သစးမ္ာ့သညး လကးနကးကုိငးေဆာငးေစၿပီ့ တုိကးပျဲ် ဖစးႏုိငးေသာေနရာမ္ာ့တျငး တပးခ္ထာ့ေစေသားလညး  ့
အမ္ာ့အာ့်ဖငးံေတျ႔ရသညးမြာ စစးေဆ့ေရ့ဂိတး မ္ာ့တျငး တာဝနးခ္ထာ့်ခငး့၇ ေရြ့ဦ့တပးအ်ဖစး အသုဵ့်ပဳ်ခငး့၇ အေစာငံး သုိ႓မဟုတး ခ္ကး်ပဳတးသူ၇ 
ထငး့ေကာကးသူမ္ာ့အ်ဖစး အသုဵ့်ပဳ်ခငး့တို႓ကုိ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးစခနး့မ္ာ့အတျငး့ ေတျ႔ရေလံရြိသညး၈136 နယး်ခာ့ေစာငံး တပးအတျငး့ရြိ 
ကေလ့ငယးမ္ာ့ကုိ ပညာသငးၾကာ့မႈေပ့်ခငး့လညး့ မရြိေပ၈ 

 

၄၈အစို့ရမဟုတးေသာ လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့မြ အသကးမ်ပညးံေသ့ေသာ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့စုေဆာငး့ အသဵု့်ပဳ်ခငး့ 

 

 

 

 

 

 

 

 

အေတားအတနးမ္ာ့်ပာ့ေသာ ပမာဏရြိသညးံ အစုိ့ရမဟုတးေသာ လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့သညး ်မနးမာႏုိငးငဵအတျငး့ရြိ ေနရာ ေဒသ 
အသီ့သီ့တျငး လႈပးရြာ့ေနၾက၌၈ အဆုိပါလကးနကးကုိငးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ  ့ အနကးတျငး အခ္ိဳ ႔ေသာအဖျ႔ဲမ္ာ့မြာ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ  ့ စုေဆာငး  ့
အသုဵ့်ပဳေနေၾကာငး့ သိရေသာေၾကာငံး ကုလသမဂၐအတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး၌ အစီအရငးခဵစာ စာရငး့တျငးေဖား်ပထာ့ခဵရၿပီ့ ထုိအဖျ႔ဲမ္ာ့မြာ DKBA 
၇ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား(KIA)၇ ကရငးအမ္ိဳ ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား(KNLA)၇ ကရငးအမ္ိဳ ့သာ  ့ တပးေပါငး  ့
စု/ကရငးအမ္ိဳ ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတားၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေကာငးစီ(KNU/KNLAPC)၇ ကရငးနီတပးမေတား(KA)၇ ေတာငးပုိငး  ့
ရြမး့တပးမေတား (SSA-S)ႏြငံး ဝ်ပညးညီညျတးေရ  ့တပးမေတား(UWSA) တုိ႓်ဖစးၾကသညး၈  

ကေလ့သူငယးမ္ာ့ႏြငံး စစးပျပဲဋိပက၏မ္ာ့ဆုိငးရာ လုဵၿခဵဳေရ့ေကာငးစီ၌ လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈအဖျဲ႔၌ ဿွွ၆ခုႏြစး ေအာကးတိုဘာလ ဿ၅ ရကးေန႓ 
တျငး ေနာကးဆဵု့ထုတး်ပနးထာ့ခ္ကးတျငး ပါရြိေသာ ်မနးမာႏုိငးငဵအတျငး့ရြိ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ႏြငံး စစးပျပဲဋိပက၏မ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊ ေနာကးဆဵု  ့
နိဂဵု့ခ္ဳပးထာ့မႈမ္ာ့တျငး "စစးပဋိပက၏မ္ာ့တျငး ပါဝငးသူဘကးအာ့လုဵ့"ကုိ မိမိတုိ႓၌ လုပးပုိငးချငံးရာထူ့အတျငး့ ေအာကးတျငးရြိေနေသာ ကေလ  ့
စစးသာ့မ္ာ့ကုိ ်ပနးလႊတးေပ့ရနးႏြငံး ႏိုငးငဵအလုိကး ကုလသမဂၐအဖျဲ႔ဝငးတပးမ္ာ့၌ ထိေရာကးေသာ ေစာငံးၾကညးံမႈမ္ာ့်ပဳလုပးချငံး ေပ့ရနးတုိ႓ 
အတျကး လကးေတျ႔လုပးႏိုငးေသာ အစီအမဵမ္ာ့ကုိ စတငးလုပးေဆာငးၾကရနး တိုကးတျနး့ထာ့သညး၈137 

                                                             
135 လြ္ိ ႔ဳဝြကးေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇႕်မနးမာႏုိငးငဵ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၂ ရကး၈ 
136 လြ္ိ ႔ဳဝြကးေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇႕်မနးမာႏုိငးငဵ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၂ ရကး၈ 
137 Security Council Working Group on children in armed conflict, Conclusions on children in armed conflict in Myanmar, UN Doc. 

S/AC.51/2009/4, 28 October 2009.  

 

်မနးမာႏုိငးငဵအတျငး့တျငးရြိေသာ လကးနကးကုိငးအဖျ႔ဲအစညး့အခ္ိဳ ႔သညး ကေလ့စစးသာ့မ္ာ  ့ စုေဆာငး့ၿပီ့ စစးေ်မ်ပငးတျငး အသဵု့်ပဳေန 
ေၾကာငး့သိရသညး၈ ထုိအဖျဲ႔မ္ာ့ထဲမြ ယခုအပုိငး့နဵပါတး ၄၇ ေခါငး့စဥးချဲ ှ တျငးေဖား်ပမညး်ဖစးသညးံ သီ့်ခာ့်ဖစးစဥး ေလံလာမႈ တျငး ပါဝငး 
ေနေသာ KNU/KNLA ႏြငံး DKBA ကဲံသုိ႓ေသာ လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔မ္ာ့က အဆိုပါ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ  ့ စုေဆာငး့ အသဵု့်ပဳမႈမ္ာ့ကုိ 
တာ့ဆီ့ရနးအတျကး စတငးေဖားေဆာငးမႈမ္ာ့လုပးလာၾကသညး၈ မညးသို႓ဆုိ ေစကာမူ ထုိသို႓ အထကးပိုငး့မြလာေသာ အမိနး႓မ္ာ့မြာ လကး 
ဆုပးလကးကိုငး်ပႏုိငးေသာ တျနး့အာ့ေပ့မႈပုဵစဵမ္ာ  ့ မပါဝငးပဲ ်ဖစးေနသညး၈ ထိုသုိ်ဖငံး ကေလ့သူငယးမ္ာ့က လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔မ္ာ့ႏြငံး 
မေလ္ားကနးေသာ ပူ့ေပါငး့ေဆာငး ရျကးရ်ခငး့(ကေလ့မ္ာ  ့ စစးတုိကးရ်ခငး့)မ္ာ  ့ဆကးလကးရြိေနၿပီ့ အဆိုပါကေလ့မ္ာ့သညး စစးစခနး့ 
မ္ာ့တျငး အကာအကျယးရရနး၇ အစာ့အစာရရနးႏြငံး ေနထုိငးစရာရရနးတုိ႓အတျကး စစးသာ့မ္ာ  ့ ႏြငံးအတူ ပုဵမြနးေနထုိငးေနရသညး၈ အခ္ိဳ ႔ 
အေ်ခအေနမ္ာ့တျငး ကေလ့မ္ာ့သညး စစးစညး့ကမး့မ္ာ့အတုိငး့ ေနထုိငးၾကရသညး၈ ထုိကံဲသို႓စစးစခနး့မ္ာ့တျငး ကေလ့မ္ာ့ရြိေန 
်ခငး့မြာ စစးပျအဲတျငး့ထိခုိကးဒဏးရာရမႈ မ္ာ့တျငး ကေလ့မ္ာ့ပါ ပါဝငးလာႏုိငးေ်ခကုိပါ ်မငးံမာ့ေစသညး၈ အခ္ိဳ ႔ေသာ လကးနကးကိုငး 
အဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့၌ ကေလ့သူငယးမ္ာ  ့ကိုစုေဆာငး့ အသုဵ့်ပဳမႈမ္ာ့အာ  ့အဆုဵ့သတး ေစရနးအတျကး ကုလသမဂၐ ႏြငးံတကျ အ်ခာ့ေသာ 
ကေလ့သူငယး ေစာငးံေရြာကးေရ  ့ အဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့ႏြငံး ပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးရနး ႀကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့မြာလညး့ ်မနးမာအစုိ့ရ၌ ထုိအဖျ႔ဲမ္ာ့ကုိ 
အဆုိပါလကးနကးကုိငးမ္ာ့ႏြငံး ဆကးသျယးချငးံေပ  ့ရနး ်ငငး့ဆနးမႈမ္ာ့ေၾကာငံး အခကးအခဲေတျ႔ရသညး၈ 
 
 



ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အချငးံအလမး့ 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈ အဆဵု့သတး်ခငး့ 
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KNU/KNLA ကရငးနီအမ္ိဳ့သာ့်ပညးသူမ္ာ့ပါတီ/ကရငးနီတပးမေတား(KNPP/KA) အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အပါအဝငး အခ္ိဳ ႔ေသာ လကးနကးကုိငး 
အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့က ။တုိ႓၌ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ စစးသာ့စုေဆာငး့မႈမ္ာ့ကုိ အသုဵ့သတးေစလုိေသာ ဆႏၵကို်ပသသညးံအေန်ဖငံး ဿွွ၄ 
ခုႏြစးတျငး ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့မ်ပဳလုပးပါဟု တာဝနးခဵေသာ အာမခဵလကးမြတးထုိ့်ခငး့မ္ာ့ကုိ ်ပဳလုပးခဲံသညး၈ ဿွွ၆ 
ခုႏြစး မတးလတျငးလညး့ ကုလသမဂၐအတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး၌ ႏြစးခ္ဳပးအစီအရငးခဵစာ စာရငး့တျငး ပါဝငး်ခငး့မရြိေသာ ခ္ငး့အမ္ိဳ ့သာ  ့ တပးဦ  ့
/ခ္ငး့အမ္ိဳ ့သာ့တပးမေတား(C F/C A)ကလညး့ မိမိတုိ႓ဘကးမြ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့မ်ပဳလုပးပါဟု တာဝနးခဵေသာ 
အာမခဵ လကးမြတးထို့်ခငး့ကုိ ်ပဳလုပးခံဲသညး၈ ဿွှဿခုႏြစး ၾသဂုတးလတျငးလညး့ ကရငးနီအမ္ိဳ ့သာ့တုိ့တကးေရ့ပါတီႏြငံး မျနး်ပညးသစး 
ပါတီတို႓က ဂ္နီဗာသေဘာတူညီခ္ကး်ဖစးေသာ ကေလ့သူငယးမ္ာ့အာ  ့ စစးပျမဲ္ာ့၌ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့မြ ကာကျယးေရ  ့
ေဆားၾသခ္ကးအရ အသကးမ်ပညးံေသ့ေသာ စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ မ်ပဳလုပးပါဟု တာဝနးခဵေသာ အာမခဵလကးမြတးထုိ့်ခငး့ကို ်ပဳလုပးခံဲသညး၈ 
ကခ္ငးလျတး ေ်မာကးေရ  ့ အစညး့အရုဵ့/ကခ္ငး လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား(KIO/KIA)၌ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ကလညး့ သူတုိ႓၌ 
ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့အသုဵ့်ပဳမႈ မ်ပဳပါဟု တာဝနးခဵေသာ အာမခဵလကးမြတးထုိ့လိုေၾကာငး့ ေ်ပာဆုိခဲံၾကသညး၈138 
 
ထုိကဲံသုိ႓႕ ေရြ႔ဦ့ေ်ခလြမး့မ္ာ့သညး႕ေနာကးပုိငး့တျငး ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ စိတးခ္လကးခ္်ပနးလႊတးေပ့ေရ့ႏြငံး႕ ေနာငးတျငးထုိသုိ႓ အသကးမ်ပညးံ 
ေသ့ပဲ စစးသာ့စုေဆာငး့မႈကုိ တာ့ဆီ့ႏုိငးရနး မူဝါဒမ္ာ့ႏြငံး လုပးထုဵ့လုပးနညး့ မ္ာ့ကုိ ခ္မြတးေစႏုိငးေရ့အတျကး တျနး့အာ့တစးရပး ်ဖစးလာ 
ႏုိငးပါသညး၈ သုိ႓ရာတျငး ။တုိ႓၌ ေစာငံးၾကညးံ ထိနး့ခ္ဳပးမႈမ္ာ့်ပဳလုပးရာ၉ ကုလသမဂၐႏြငးံတကျ အ်ခာ့ေသာ အစုိ့ရမဟုတးေသာ အဖျဲ႔အစညး  ့
မ္ာ့၌ ဝငးေရာကးလုပးကိုငး႕ေထာကးပဵံမႈမ္ာ့လညး့ လုိအပးေနသညး၈  
ကေလ့သူငယးမ္ာ  ့စစးသာ့အ်ဖစးစုေဆာငး့အသဵု့်ပဳ်ခငး့ မခဵရေရ့တာဝနးသညး သကးဆုိငးရာ လကးနကးကုိငး အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့လကးထဲတျငး ရြ ိ
ေနသလုိ ်မနးမာအစုိ့ရကလညး့ ထိုလကးနကးကုိငးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၌ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ စစးသာ့အ်ဖစးစုေဆာငး့အသဵု့်ပဳမႈမ္ာ့ကုိ တာ  ့
ဆီ့ရနးအတျကး ခိုငးခိုငးမာမာ လုပးကုိငးႏုိငးသမြ္ အစီအမဵမ္ာ့ကုိ ်ပဳလုပးရနးတာဝနးရြိၿပီ့ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ စိတးခ္လကးခ္်ပနးလညး လႊတးေပ  ့
ၿပီ့ မိသာ့စုႏြငံး ်ပနးလညးေပါငး့စညး့ေရ့ကိစၥမ္ာ့အတျကး လုပးငနး့လျယးကူေခ္ာေမာေစရနး အကူအညီေပ့ရမညး်ဖစးသညး၈139 သို႓ရာတျငး 
်မနးမာအစုိ့ရသညး ထိုသုိ႓ ကေလ့သူငယးမ္ာ  ့ ထိုအဖျဲ႔မ္ာ့မြ႕ ်ပနးလႊတးေပ့ရနး သို႓မဟုတး ထုိအဖျဲ႔မ္ာ့၌ ေနာငးကေလ့စစးသာ့ စုေဆာငး့မႈမ္ာ  ့
ကုိ ကာကျယးရနးအတျကး လိုအပးေသာ ေ်ခလြမး့မ္ာ  ့ လြမး့ႏုိငးေရ့အတျကး အဓိပၸာယးရြိေသာ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့်ပဳလုပး်ခငး့မရြိပဲ ်ဖစးေန 
သညး၈ အစို့ရ၌ ကုလသမဂၐအဖျ႔ဲအာ့ ထုိလကးနကးကုိငးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငံး ထိေတျ႔ဆကးဆဵချငးံမေပ့လုိ်ခငး့ေၾကာငံး ကုလသမဂၐ၌ ေဒသ 
အတျငး့ လူ႓အချငးံအေရ့ခ္ိဳ ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုိ ေစာငံးၾကညံးႏိုငးစျမး့ႏြငံး ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ ကာကျယးေရ့ႏြငံး ပတးသကး၊ အဆိုပါ လကးနကး 
ကုိငးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငံး ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ေႏျ့ႏုိငးချငံး အချငံးအေရ့မ္ာ့ကုိ ဟနး႓တာ့ေနသညး၈140 ကုလသမဂၐအဖျဲ႔သညး KNU/KNLA KNPP/KA 
အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငံး ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ စစးသာ့အ်ဖစးအသုဵ့်ပဳ်ခငး့အာ့ အဆုဵ့သတးေရ့ႏြငံးပတးသကးေသာ နိဂုဵ့ခ္ဳပး လုပးကုိငးေရ  ့ အစီ 
အစဥးမ္ာ့ကုိ ခ္မြတးႏုိငးေရ့အတျကး အဆိုပါအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၌ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ပေပ္ာကးေရ  ့ ႀကိဳ့စာ့အာ့ထုတးမႈမ္ာ  ့ ရြိေနပါလ္ကးႏြငံး 
်မနးမာအစုိ့ရ၌ ဝငးေရာကးလုပးကုိငးပုိငးချငံးကုိ ်ငငး့ဆို်ခငး့အာ့ အာ့မလုိအာ့မရ်ဖစးမႈကုိ မြတးတမး့တငး ထာ့ခံဲသညး၈141 KNU/KNLA အဖျဲ႔မြာ 

                                                             
138 ကေလ့စစးသာ့မ္ာ  ့အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ကုိ ရပးတနး႓်ခငး့အတျကး ညႊနး႓ေပါငး့အဖဲျ႓၇ Watchlist, ကရငးလူ႓အချငးံအေရ့မ္ာ့အုပးစု (KHRG) ႏြငး ံလူအချငးံအေရ့ ပညာေပ့ဌာန႕(်မနးမာႏုိငးငဵ) 
(HREIB) တုိ႓က တငးသျငး့သညးံ႕်မနးမာႏုိငးငဵအတျငး့ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့အေ်ခအေန အေၾကာငး့ ကေလ့မ္ာ့ႏြငးံ လကးနကးကုိငးပဋိပက၏ ကုလသမဂၐ လုဵၿခဵဳေရ့ေကာငးစီ လုပးငနး့အဖဲျ႓ 
ထဵသုိ႓ေပ့ပုိ႓သညး ံပူ့တျအဲႏြစးခ္ဳပးမြတးစု၇ ဿွွ၆ ခုႏြစး ဇျနးလ ဿ၀ ရကး၈ 
139 This responsibility is reflected in Security Council Resolutions 1612 (2005), 1882 (2009) and 1998 (2011).  

140 ယေန႓အထိ ႏုိငးငဵတကာ အဖဲျ႓အစညး့မ္ာ့အာ့ သျာ့လာချငးံ်ပဳ်ခငး့အေပ၍ အစုိ့ရ၌အာ့႕ေ်ခရာခဵ မြတးတမး့သညး လတးတေလာ႕ေကာငး့ေသာ လက၏ဏာမ္ာ  ့ရြိေနေသားလညး့ 
အာ့ရေက္နပးဖျယး်ဖစးမႈမြ အလြမး့ကျာေွ့႕ေနပါေသ့သညး၈ ဿွွ၃ ခုႏြစးမြစ၊႕ေထာငးတျငး့သုိ႓ ICRC အာ့ သျာ့လာချငးံ်ပဳ်ခငး့ကုိ ကနး႓သတးတာ့်မစးမႈမ္ာ့ ခ္မြတးထာ့ၿပီ့ေနာကး 
ဿွှဿခုႏြစး ႏုိဝငးဘာလတျငး႕်မနးမာအစုိ့ရက ICRC အာ့ အခ္ဳပးေထာငးမ္ာ့ႏြငးံ ထိနး့သိမး့ေရ့စခနး့မ္ာ့သုိ႓ ဝငးချငးံ်ပဳမညးဟု႕ေၾကညာခံဲသညး၈ သုိ႓ေသား ။အဖဲျ႓အစညး့သညး 
ဇျနးလလယးကတညး့က ။ကို တပး်ဖနး႓ခံဲသညးံ ရခုိငး်ပညးနယးမြလျ၊ဲ တုိငး့်ပညး၌ အခ္ဳိ႔ေနရာမ္ာ့တျငး ။၌ လုပးပုိငးချငးံ သုိ႓မဟုတး လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ကုိ လျတးလပးစျာ်ဖငးံ ဘကးလုိကးမႈ 
ကငး့စျာ လုပးေဆာငးချငးံမရခံဲေပ၈ အစုိ့ရက ဿွှဿခုႏြစးတျငး တုိငး့်ပညး၌ အစိတးအပုိငး့မ္ာ့သုိ႓ ကုလသမဂၐႏြငးံ အ်ခာ့ လျတးလပးေသာ လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈလုပးငနး့ 
လုပးေဆာငးသူမ္ာ့အာ့ သျာ့ေရာကးချငးံကုိ ကနး႓သတးခံဲၿပီ့ ႏုိငးငဵတကာႏြငးံ ႏုိငးငဵတျငး့ ကယးဆယးေရ့လုပးသာ့မ္ာ  ့သျာ့လာချငးံကုိ ကနး႓သတး်ခငး့သညး လုဵၿခဵဳေရ့အတျကးဟု 
ကုိ့ကာ့ေ်ပာဆုိခံဲသညး၈ ဖကးစပးအုပးခ္ဳပးမႈ႕ေဒသမ္ာ့အပါအဝငး အပစးအခတး ရပးစဲေဒသမ္ာ့၇ အပစးအခတး မရပးစဲေသ့ေသာ႕ေဒသမ္ာ့တျငး ဝငးေရာကးမႈကုိ အထူ့ကနး႓သတးခံဲသညး၈ 
ပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးမႈ အစီအစဥးတျငး ကုလသမဂၐႏြငးံ အ်ခာ  ့လူသာ့ခ္ငး့ စာနာေထာကးထာ့မႈ အဖဲျ႓အစညး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ကေလ့မ္ာ့အာ  ့စုေဆာငး့ အသုဵ့်ပဳသညးံ အစုိ့ရ 
လကးနကးကုိငး အုပးစုမ္ာ့ထဵသုိ႓ လကးလြမး့မီေပ့မညးဟုေသာ သႏၷိ႒ာနး်ပဳခ္ကး မပါသညးံအ်ပငး ထုိသုိ႓ေသာ စတငးလႈပးရြာ့လုပးေဆာငးမႈ တစးရပးကုိေတာံ ဖျငးံေပ့ခံဲသညး၈ 
141 “Karen National Union/Karen National Liberation Army (KNU/KNLA) … This party has sought to conclude an action plan with 
the United Nations in line with Security Council resolutions 1539 (2004) and 1612 (2005), but the United Nations has been prevented 

from doing so by the Government of Myanmar.” See: Annex I, Annual Report of the Secretary-General, Children and armed conflict, 

UN Doc A/66/782–S/2012/261, 26 April 2012. 
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ဿွွ၄ ခုႏြစး ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ကုိ အသဵု့်ပဳ်ခငး့ မလုပးပါဟု တာဝနးခဵလကးမြတးထုိ့ၿပီ့စဥး ကတညး့ကပငး UNICEF သို႓မဟုတး အ်ခာ  ့
မညးသညးံ ကုလသမဂၐ အဖျဲ႔အစညး့ႏြငံးမြ္ အေသအခ္ာေတျ႔ဆုဵထိေတျ႔်ခငး့မရြိခံဲရပဲ ်ဖစးခံဲရသညး၈142 
 
၄.ှ၈ သီ့်ခာ့်ဖစးစဥးေလံလာမႈ၈ ၈ ကရငးအမ္ိဳ ့သာ့ အစညး့အရဵု့/ကရငးအမ္ိဳ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (KNU/KNLA) 

ႏြငံး ဒီမိုကေရစီ အက္ိဳ့်ပဳ ကရငးအမ္ိဳ့သာ့ တပးမေတား (DKBA) 

 
ကရငးအမ္ိဳ ့သာ့ယူနီယဵ/ကရငးအမ္ိဳ ့သာ့လျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတားႏြငံး ဒီမုိကေရစီအက္ိဳ ့်ပဳ (ယခငးက "ကရငးဗုဒၶဘာသာ") ကရငးတပး 
မေတားတုိ႓သညး ဿွှှ စကးတငးဘာလႏြငံး ဿွှဿခုႏြစး ဇနးနဝါရီလတုိ႓တျငး အသီ့သီ့ ်မနးမာအစုိ့ရႏြငံး အပစးအခတးရပးစဲေရ  ့ လကးမြတး 
ထုိ့ခဲံၾကသညး၈ ထုိသုိ႓်ဖငံး အစို့ရႏြငံး KNLA တုိ႓အၾကာ  ့ ႏြစးေပါငး့ေ်ခာကးဆယးၾကာ စစးတုိကးေနမႈအာ့ အဆုဵ့သတးခဲံသညး၈ ယခငးကကံဲသုိ႓႕
်မနးမာတပးမေတားႏြငံး အဆုိပါအုပးစုတုိ႓အၾကာ  ့တိုကးပျႀဲကီ့မ္ာ  ့အဆုဵ့သတးသျာ့ခဲံေသားလညး့ KNLA ႏြငံး တပးမေတား ၾကညး့တုိ႓အၾကာ  ့ရဵဖနး 
ရဵခါ တုိကးပျငဲယးမ္ာ  ့်ဖစးပျာ့ေနေသ့သညး၈143 
 
KNLA 

ႏုိငးငဵတကာကေလ့စစးသာ့မ္ာ  ့ ပေပ္ာကးေရ့အဖျဲ႔မြ ၁ငး့၌ လတးတေလာ သုေတသန်ပဳမႈမ္ာ့မြရသညးံ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့အရ က 
ေလ့စစးသာ့မ္ာ့စုေဆာငး့ေရ့သညး KNLA ၌ တရာ့ဝငးမူ ဝါဒမဟုတးေသားလညး့ ကေလ့သူငယးမ္ာ့မြာ မူမြနးေရာ၇ မူမမြနးနညး့မ္ာ့ႏြငံးပါ 
KNLA ႏြငံး ပတးသကးေနရမႈမ္ာ့ ရြိေနေသ့ေၾကာငး့ေတျ႔ရသညး၈ KNLA ၌ စစးသာ့စုေဆာငး့မႈမ္ာ့တျငး စိတးခ္ရေသာ အသကးမြနး အတညး်ပ  ဳ
်ခငး့ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့မရြိသညးကို ေတျ႔ရသညး၈144႕ ေဒသတျငး့ ကေလ့ေမျ့ဖျာ့်ခငး့အာ့ မြတးပဵုတငး်ခငး့်ပဳလုပးသညးံ အေရအတျကးမြာ 
အလျနးနညး့ပါ့ေနၿပီ့ ေမျ့ေန႓မ္ာ  ့အာ့လညး့ ကေလ့ေမျ့ဖျာ့ခဲံသညးံ အခ္ိနးမြစ၊ လယးယာစုိကးပ္ိဳ ့ခံဲသညးံ ရာသီအေရအတျကးမ္ာ့ကုိ မူတညး 
၊သာ ေရတျကး်ခငး့ကုိသာ ်ပဳလုပးၾကသညး၈145 ႏိုငးငဵတကာကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ ပေပ္ာကးေရ့အဖျဲ႔မြ သိရသညး မြာ အခ္ိဳ ႔အေ်ခအေနမ္ာ့တျငး 
စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့အာ့ စုေဆာငး့ခဵရသူ၌ ပဵုပနး့ကိုၾကညံးၿပီ့ အသကးအာ့ ဆဵု့်ဖတးၿပီ့ စုေဆာငး့ခဵရသူမ္ာ့က႕ေနာကးပိုငး့တျငး အသကး ှ၅ 
ႏြစးမ်ပညးံေသ့ေၾကာငး့႕ေတျ႔ရသညးံအခါ တျငးလညး့ စစးသငးတနး့မ္ာ့ကုိ ၿပီ့ဆဵု့ေအာငး သငးၾကာ့ေစသညးသာ်ဖစးသညးဟု ဆိုသညး၈  
 
KNLA အဖျဲ႔အစညး့အတျငး့ လကးရြိကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့ထာ့မႈ အဆငံးမညးမြ္အထိရြိေနသညးကုိ အေသအခ္ာေ်ပာရနး မ်ဖစးႏုိငးေပ၈ 
ႏုိငးငဵတကာကေလ့စစးသာ့မ္ာ  ့ ပေပ္ာကးေရ့အဖျဲ႔သညး ဿွှဿအတျငး့ အသကးမ်ပညံးေသာ ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့မႈမ္ာ့ရြိသညးံ အေ်ခ 
အေနမ္ာ့ႏြငံးပတးသကး၊ မညးသညးံသတငး့ ကိုမြ္ မရရြိေသ့ပါ၈ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ  ့ KNLA တပးဖျ႔ဲမ္ာ့အတျငး့ ရာထူ့ေနရာ အသီ့သီ့တျငး 
တာဝနးထမး့ေဆာငးေနၾကသညးကုိ သတငး့ရရြိထာ့ေသားလညး့ သကးဆိုငးရာႏုိငးငဵအတျကး ကုလသမဂၐတာဝနးခဵအဖျဲ႔မြ အစုိ့ရ၌ သျာ့လာ 
ချငံးပိတးပငးထာ့ေသာေၾကာငံး ထုိသို႓ သတငး့မ္ာ့ကုိ အတညး်ပဳႏုိငး်ခငး့မရြိေပ၈146 ႏိုငးငဵတကာကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့မႈ ပေပ္ာကးေရ  ့ အဖျဲ႔ 
အာ့ KNLA အဖျ႔ဲအတျငး့ အထကးပုိငး့မြ ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့တစးဦ့က အဖျဲ႔အတျငး့ အသကး ှ၅ ႏြစးေအာကးစစးသာ့မ္ာ  ့စုေဆာငး့်ခငး့ကုိ တငး  ့
တငး့ၾကပးၾကပးတာ့်မစးေၾကာငး့ အမိနး႓ကုိ KNLA ေခါငး့ေဆာငးပိုငး့က ႏြစးစဥးထုတး်ပနးေၾကာငး့ ေ်ပာဆုိထာ့သညး၈ ဿွွ၀ ခုႏြစး KNU ၌ 
အမိနး႓ ထုတး်ပနးခ္ကးတျငး KNLA ၌ ဗိုလးမြဴ့ခ္ဳပးမ္ာ့ကုိ အသကး ှ၅ ႏြစး မ်ပညးံေသာ လူငယးမ္ာ့ကုိ လကးမခဵရနး KNLA လကးေအာကးသုိ႓ 

                                                             
142 ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓၌ ဇီဖုိ့ရာစိနး၇ အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့၇ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ အစညး့အ ုဵ့ ႏြငး႕ံေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့၇ မဲေဆာကး၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ှ 
ရကး၈  
143 Recent clashes between the two sides have taken place in the KNLA stronghold of Hpapun (Papun) township. See for instance: 
“KNLA and government‟s militia fight – four soldiers killed”, Karen News, 7 August 2012, http://karennews.org. 

144 “တပးမြဴ့မ္ာ့က အမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့ကုိ မစုေဆာငး့မီ ။တုိ႓၌အသကးႏြငးံ႕ေနာကးေၾကာငး့ကုိ စစးေဆ့ရနးလုိအပးသညး၈ ။တုိ႓သညး တငး့ၾကပးသညးံမူဝါဒအ်ဖငးံ အသကး ှ၅ ႏြစး႕
ေအာကးမ္ာ့၇ မုဆုိ့မမ္ာ့၌ သာ့မ္ာ  ့သုိ႓မဟုတး သာ့တစးဦ့တညး့သာရြိသညးံ မိသာ့စုမ္ာ့၌ သာ့မ္ာ့ကုိ စုေဆာငး့ချငးံမရြိပါ၈ စုေဆာငး့ေရ့အမ္ာ့စုကုိ႕ေက့္ရျာမ္ာ့သုိ႓သျာ့ေရာကးကာ 
စစးသာ့မ္ာ့႕ေတာငး့ခဵသညးံ စစးတပးမြ စုေဆာငး့သူမ္ာ့က လုပးေဆာငးသညး၈ ရျာသူႀကီ့တျငး အခ္ကးအလကးအာ့လုဵ့ရြိသညးံအတျကး လူမ္ာ့၌ အသကးႏြငးံ အ်ခာ့ အေသ့စိတး 
အခ္ကးမ္ာ့ကုိ ရျာလူႀကီ့ႏြငးံအတူ စစးေဆ့ရသညး၈ သုိ႓ေသား အကယး၊ ကေလ့တစးဦ့သညး စခနး့သုိ႓ေရာကးလာၿပီ့ စစးထဲသုိ႓ဝငးေရာကးလုိပါက သုိ႓ေသား အလျနး်ဖစးခဲပါသညး၇ 
က ျႏးုပးတုိ႓အေန်ဖငးံ အတိအက  ္မသိႏုိငးပါ၈ တပးမြဴ့မ္ာ့က ရျာတျငး လြညးံလညးၿပီ့႕ေမ့်မနး့ေသာအခါ သာမနးအာ့်ဖငးံ ထုိလူမ္ာ့ အသကးမညးမြ္ရြိသညးကုိ သိသူမ္ာ့ ရြိပါသညး၈ အသကး 
ှ၅ ႏြစးေအာကး်ဖစးပါက႕ေက္ာငး့ကုိသာ ဆကးတကးေစပါသညး၈ အသကး ှ၅ ႏြစးၿပညးံၿပီ့ပါက ။တုိ႓၌ ဆႏၵအတုိငး့သာ်ဖစးသညး၈ စာရငး့ေပ့သျငး့ႏုိငးသညး သုိ႓မဟုတး 
အလုပးရြာႏုိငးသညး၈ မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ တပးမြဴ့မ္ာ့က ။တုိ႓၌ အသကးကုိ ခနး႓မြနး့ႏုိငးၾကသညး၈”ဟု ဇီဖုိ့ရာစိနးက ဆုိသညး (မဲေဆာကး၇ ဿွှဿခုႏြစး ၾသဂုတးလ ှ ရကး)၈  
145 ဿွွ၄ ခုႏြစးတျငး မဲေဆာကးအေ်ခစုိကး ကေလ့သူငယးအချငးံအေရ့မ္ာ  ့ကာကျယးေရ့ႏြငးံ႕်မ ငးံတငးေရ့ နယးစပး NGO႕ေကားမတီ႕(်မနးမာ) က႕ေမျ့ဖျာ့မႈမြတးပုဵတငး်ခငး့ကုိ 
ကရငးခ ုိငး ၄ ခုတျငး စတငးခံဲၿပီ့ ဿွွ၆ ခုႏြစး အကုနးတျငး ကေလ  ့ဿ၆ွွ ဦ့ကုိ လႊမး့ၿခဵဳႏုိငးခံဲသညး၈ သုိ႓ေသား ဤလုပးေဆာငးခ္ကးကုိ ရနးပုဵေငျအခကးအခဲေၾကာငးံ ရပးစဲခံဲရသညး၈  
146 UN General Assembly, Children and armed conflict, Report of the Secretary-General, UN Doc. A/66/782–S/2012/261, 26 April 

2012, paragraph 70. 

http://karennews.org/
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မသျငး့ရနး ညႊနးၾကာ့ခ္ကးထုတးထာ့သညးကို ေတျ႔ရသညး၈147 အ်ခာ  ့ KNLA အဖျဲ႔မြ အထကးပုိငး့ တာဝနးခဵ ေခါငး့ေဆာငး တစးဦ့၌႕
ေ်ပာစကာ့အရ KNLA ၌ အမိနး႓ေပ့သညးံေနရာတျငး အမႈထမး့ရေသာသူမ္ာ့ကုိ သငးတနး့ေပ့သညးံ ကုိယးပိုငးဗုိလးေလာငး့သငးတနး့ေက္ာငး့မြ 
ဘျဲ႔ရမ္ာ့ကုိ KNLA ၌ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ကုိ သငးၾကာ့ေပ့ထာ့်ပီ့ ထုိလုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့တျငး ကေလ့မ္ာ့ကုိ စစးသာ့အ်ဖစး 
စုေဆာငး့်ခငး့မ်ပဳရနး ဆိုေသာ စညး့မ္ဥး့ရြိသညးဟု ဆုိသညး၈148 
 
ယခုကံဲသုိ႓႕ ေဖား်ပထာ့ေသာ တာဝနးခဵထာ့်ခငး့မ္ာ့ရြိေသားလညး့ အဆုိပါအမိနး႓မ္ာ့ကုိ ေစာငံးၾကညံး ပ္ိဳ ့ေထာငးရနးႏြငံး တျနး့အာ့ေပ  ့ လုပး 
ေဆာငးေစရနးလုိအပးသညးံ အစီအမဵမ္ာ့ကုိ မရြိသညးကို ေတျ႔ရသညး၈ ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ပေပ္ာကးေရ့အဖျဲ႔မြ ရရြိထာ့ေသာ 
အခ္ကးအလကးမ္ာ့အရ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ  ့ စုေဆာငး့ေနသညးဟု စျပးစျခဲဵရေသာ KNLA ဗိုလးမြဴ့မ္ာ့အတျကး စညး့မ္ဥး့ဆုိငးရာအ်ပစးေပ့မႈ 
မ္ာ့အတျကး ပုဵစဵမ္ာ  ့စညး့ေဘာငးအတျငး့ရြိေနေသားလညး့ အမြနးတကယး ယခုအခ္ိနးအထိး အသဵု့်ပဳမႈ မရြိသညးကို ေတျ႔ရသညး၈149 
 
ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ပေပ္ာကးေရ့အဖျဲ႔မြ ရရြိထာ့ေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့အရ KNLA အတျငး့တျငး ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ကုိ 
တပး်ဖဳတးေရ  ့အစီအမဵမ္ာ့အတျကး နညး့လမး့တက္ပုဵစဵ သာမက တရာ့ဝငးမဟုတးေသာ ပဵုစဵမ္ိဳ ့ႏြငံးပါ အစီအစဥးမ္ာ့မရြိသညးကုိ႕ေတျ႔ရသညး၈ 
KNU အဖျဲ႔အတျငး့တျငးမူ ေခါငး့ေဆာငးပုိငး့က ဆုိငးရာ ဗုိလးမြဴ့တပးမြဴ့မ္ာ့ထဵသို႓ ဿွွ၀ ခုႏြစးႏြငံး ဿွွ၄ ခုႏြစးမ္ာ့တျငး “မိမိတုိ႓လကးေအာကး 
တျငး ရြိႏြငံးၿပီ့ေသာ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ကုိ အိမး်ပနးပို႓ၾကရနး အမိနး႓ထုတးထာ့ခံဲသညးဟု ဆုိ၌၈150 အလာ့တူပငး KNLA စစးတနး့လ္ာ့မ္ာ  ့
အတျငး့ ေနထုိငးေနၾကေသာ မိဘမံဲကေလ့မ္ာ့ကုိလညး့ ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့ထဵသုိ႓႕ ေရျ႔ေ်ပာငး့ေစၿပီ့ ထုိစခနး့မ္ာ့ရြိ ေဂဟာမ္ာ့တျငး ေနထုိငး 
ေစကာ ေက္ာငး့ပညာသငးၾကာ့ေစရမညးဟူေသာ အမိနး႓လညး့ထုတးထာ့သညးဟု ဆို၌၈151 
KNLA ဗိုလးခ္ဳပးမ္ာ့က ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ပေပ္ာကးေရ့အဖျဲ႔သုိ႓႕ ေ်ပာၾကာ့သညးမြာ လကးရြိသူတုိ႓၌ တပးအငးအာ့ ခနး႓မြနး့ေ်ခ 
၁ွွွ မြ ၃ွွွ ၾကာ့ရြိရာတျငး အေရ့ေပ၍အေ်ခအေန၉ KNLAသညး စစးသာ့စုေဆာငး့ရာတျငး ချတဲမး့်ဖငံး စုေဆာငး့သညးံစနစးကုိ အသဵု့်ပ ၿဳပီ  ့
မိသာ့စုမ္ာ့ကုိ ရြိေနေသာ သာ့တစးဦ့ထကးပုိၿပီ့ တပးတျငး တာဝနးထမး့ေဆာငးေစရနး အလြညးံက္ ေရျ့ခ္ယးမႈ်ပဳလုပးသညးဟု ဆုိ၌၈152 
အခ္ိဳ ႔ေသာ ကေလ့သူငယးမ္ာ့အာ  ့ KNLA တပးတျငး့သို႓ ဝငးေရာကးေစသညးံ အ်ခာ့အေၾကာငး့ အခ္ကးမ္ာ့စျာလညး့ရြိေနၿပီ့ ၁ငး့တို႓ အနကး 
တျငး ကေလ့မ္ာ့၌ သူတုိ႓၌ ပတးဝနး့က္ငးႏြငံး မိသာ့စုကုိ တပးမေတား ၾကညး့153 ၌ ရနးမြ ကာကျယးရနး၇ လကးစာ့ေခ္ရနး၇ တုိငး့ရငး့သာ့ 
လက၏ဏာႏြငံး တုိငး့ရငး့သာ့်ဖစးမႈတုိ႓ကုိ အစို့ရမြ အသိအမြတး်ပဳရနး စေသာ ရညးရျယးခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့မြာလညး့ ထုိအေၾကာငး့အခ္ကးမ္ာ  ့
တျငးပါဝငးေနသညး၈154 KNLA ႏြငံးတကျ ထုိအဖျဲ႔အစညး့ႏြငံး နီ့စပးေသာ ေစာငံးၾကညံးသူမ္ာ့က ထုိသုိ႓ ကေလ့စစးသာ  ့ စုေဆာငး့မႈမ္ာ့သညး 
ကေလ့မ္ာ့ကုိယးတုိငး သေဘာတူသ်ဖငးံ155 စုေဆာငး့်ခငး့်ဖစးသညးဟု ဆုိေနၾကေသားလညး့ ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ  ့ ပေပ္ာကးေရ  ့
အဖျဲ႔က ရရြိထာ့ေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့အရ႕ေဒသတျငး့ရြိ႕ ေယာကး္ာ့ေလ့ကုိ စစးသာ့စုေဆာငး့မႈမ္ာ့တျငး ပါဝငးသျာ့ေစသညးံ အေၾကာငး  ့
မ္ာ့မြာ လူမႈေရ့ဖိအာ့ေပ့မႈ၇ စစးအမိနး႓မ္ာ့၌ တာဝနးေပ့မႈမ္ာ့ေၾကာငံး ်ဖစးသညးဟု ဆုိသညး၈156 
KNLA တပးသာ့မ္ာ့ႏြငံးတကျ အ်ခာ့အဖျ႔ဲဝငးမ္ာ့သညး ေန႓စဥး သဵု့ႀကိမးစာ့စရာေပ့်ခငး့၇ KNLA မြ ဖျငံးထာ့ေသာ ေဆ့ေပ့ခနး့မ္ာ့တျငး အခ 
မံဲကုသချငံးရ်ခငး့၇ ရဵဖနးရဵခါတျငး အိမးသို႓႕ ေခတၱ်ပနးေသာအခါ စာ့စရာႏြငံး အ်ခာ့လကးေဆာငးမ္ာ  ့ ဝယးသျာ့ႏိုငးရနးအတျကး မုနး႓ဖုိ့ေပ့်ခငး့မ္ာ  ့

                                                             
147 မနး့ရြာလာ့ဖနး၇ အေထျေထျ အတျငး့ေရ့မြဴ့ ထဵမြ ခ ုိငးဥက၎႒၇ KNU ႏြငးံ KNLA တပးမဟာမြဴ့မ္ာ့ ထဵသုိ႓႕ေပ့စာ၇ အမြတး SHQ/N-38/02 ဿွွ၀ ခုႏြစး ဇနးနဝါရီလ ၃ ရကး၈ 
148 ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓ႏြငးံ႕်ပဳလုပးသညးံ KNLA ၌ အမႈတုိငးၾကာ့်ခငး့ဆုိငးရာ က္ငးံွတးစညး့ကမး့၈ 
149 ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓ႏြငးံ႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့ တစးခုတျငး ကေလ့မ္ာ  ့စုေဆာငး့်ခငး  ့ကိစၥရပးမ္ာ့ကုိ အလျနးသတိထာ  ့လုပးေဆာငးေနၾကၿပီ့ အမႈတစးခုကုိ 
အစီရငးခဵ တငး်ပလာပါက ကေလ့ကုိ ခ္ကးခ္ငး့ပငး ။၌မိသာ့စုထဵသုိ႓႕်ပနးလညးပုိ႓ေဆာငးေပ့ၿပီ့ တရာ့ဝငး႕ေတာငး့ပနး်ခငး့ကုိ႕်ပဳလုပးပါသညးဟု KNU ၌ ကုိယးစာ့လြယးတစးဦ့က 
ဖျငးံဟ႕ေ်ပာၾကာ့ခံဲသညး၈႕ေဒသဆုိငးရာ အရပးသာ့အုပးခ္ဳပးေရ့က ၾကာ့ဝငးေစံစပးေပ့ၿပီ့ မိသာ့စုအာ့ နစးနာေၾက့ကုိ႕ေပ့အပးပါသညး၈ မူအရ တပးမြဴ့တစးဦ့သညး 
အသကးမ်ပညးံသူအာ  ့အႀကိမးႀကိမးစုေဆာငး့မိသညးံအတျကး စစးခဵု ုဵ့တငးခဵရသညး၈ ငါ့ဦ့ထကးပုိေသာ ကေလ့စစးသာ့ မ္ာ့ကုိ စုေဆာငး့ၿပီ့ အသုဵ့်ပဳသညးဟု တရာ့စျဆုိဲခဵရပါက 
ခ္ကးခ္ငး  ့ရာထူ့မြ႕်ဖဳတးခ္ခဵရကာ တစးသကးတစးက ျနး့႕ေထာငးဒဏးခဵရသညး၈ သုိ႓ေသား ယခုအခ္ိနးအထိ ထုိသုိ႓ေသာ အေရ့ယူမႈမ္ာ့ကုိ တစးႀကိမးတစးခါမြ္ အသုဵ့ခ္ရ်ခငး့မ္ဳိ့  မရြိေသ့ပါ 
(မဲေဆာကး၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ဒီဇငးဘာလ ှ ရကး)၈  
150 ေဒ့ဗစး ထပးကေဖာ၇ ဒုဥက၎႒၇ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ အစညး့အ ုဵ့ႏြငး႕ံေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့၇ ထုိငး့ႏုိငးငဵ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ှှ ရကး၈ 
151 ေဒ့ဗစး ထပးကေဖာႏြငးံ႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့၇ ထုိငး့ႏုိငးငဵ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ှှ ရကး၈ 
152 ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့႕ေစာေဂ္ားနီႏြငးံ႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့၇႕်မနးမာ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလႏြငးံ ဖုိ့ဒီ့ႏြငးံ႕ေတျဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့၇႕်မနးမာ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ၈ 
153 လြ္ဳိ႔ဝြကး႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇႕်မနးမာ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၀ ရကး၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၁ ရကး၈  
154 လြ္ဳိ႔ဝြကး႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇႕်မနးမာ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၀ ရကး၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၁ ရကး၈  
155 ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့႕ေစာေဂ္ားနီႏြငးံ႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့၇႕်မနးမာ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလႏြငးံ ဖုိ့ဒီ့ႏြငးံ႕ေတျဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့၇႕်မနးမာ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ၈ KHRG သုေတသီ၇ ထုိငး့ႏုိငးငဵ၇ 
ဿွှဿ ခုႏြစး ဇူလုိငးလ ၅ ရကး၈  
156 လြ္ဳိ႔ဝြကး႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇ ထုိငး့ႏုိငးငဵ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ဿ ရကး၈႕်မနးမာႏုိငးငဵ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၁ ရကး၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၂ ရကး၈  



ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အချငးံအလမး့ 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈ အဆဵု့သတး်ခငး့ 
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ရြိေသားလညး့ လစာမရရြိၾကေပ၈157 KNLA တပးသာ့မ္ာ့ႏြငံးတကျ အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့သညး အမ္ာ့အာ့်ဖငံး စစးတနး့လ္ာ့မ္ာ့တျႊငး အေ်ခခ္ ေန 
ထုိငးရၿပီ့ အခ္ိဳ ႔ေသာ တပးသာ့မ္ာ့မြာ မိမိတို႓ေနထုိငးရာရျာႏြငံးေဝ့ရာ ရျာမ္ာ့တျငး စခနး့ခ္ရ်ခငး့မ္ာ့လညး့ရြိသညး၈ ထုိတပးသာ့မ္ာ့ႏြငံး အဖျဲ႔ 
ဝငးမ္ာ့သညး တပးတျငး့ေလံက္ငံးေရ  ့ စညး့ကမး့မ္ာ့အတုိငး့ေနထုိငးရၿပီ့ တပးအတျကး ခ္ကး်ပဳတးေပ့ရ်ခငး့၇ ေဆာကးလုပးေရ  ့ လုပးငနး့မ္ာ  ့
လုပးေပ့ရ်ခငး့၇ မီ့ဖိုရနး သစးရျကးေ်ခာကးႏြငံး ထငး့ရြာေပ့ရ်ခငး့ စသညးံ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကုိလညး့ လုပးကုိငးေပ့ရသညး၈ ႏုိငးငဵတကာ ကေလ  ့
စစးသာ့မ္ာ  ့ပေပ္ာကးေရ့အဖျဲ႔မြ သိရသညးမြာ အခ္ိဳ ႔ေသာ အသကး ှ၅ ႏြစးေအာကး ကေလ့ငယးမ္ာ့သညး ထုိ KNLA စခနး့မ္ာ  ့အတျငး့သုိ႓ 
စညး့ကမး့တက္႕ေနထုိငးတတးရနးအတျကး မိသာ့စုႏြငံး ပတးဝနး့က္ငး၌ ဖိအာ့်ဖငံး ပို႓ေဆာငး်ခငး့ခဵရသညးဟု ဆုိသညး၈158 အခ္ိဳ ႔ ေသာ ကေလ  ့
ငယးမ္ာ့မြာ ခ္ကး်ပဳတး်ခငး့၇ သနး႓ရြငး့ေရ့လုပးရ်ခငး့၇ ထငး့ရြာရ်ခငး့မ္ာ  ့ ်ပဳလုပးရသညးဟု ဆိုသညး၈ အဆိုပါကေလ့ငယးမ္ာ့အာ့ အေ်ခခဵ 
စစးသငးတနး့မ္ာ့ကုိ တကးေရာကးေစေသားလညး့ စစးပျမဲ္ာ  ့အတျငး့ ကုိယးတိုငးကုိယးက္ ပါဝငးလာေစရနး ရညးရျယးရငး့မရြိဟုလညး့ ဆုိသညး၈159 
ထုိသို႓ ကေလ့သူငယးမ္ာ့အာ  ့ စညး့ကမး့တက္႕ေနထုိငးတတးေစရနး ရညးရျယးခ္ကး်ဖငံး စစးသငးတနး့မ္ာ  ့တကးေစ်ခငး့၇ စစးတပးႏြငံးအတူ ေန 
ထုိငးေစ်ခငး့မ္ာ့အ်ပငး အသကး ှ၅ႏြစးေအာကး ကေလ့မ္ာ  ့ KNLA အတျငး့ ေနထုိငးေလံက္ငံးေစရုဵသကးသကးမဟုတးေသာ ပူ့ေပါငး့ လုပး 
ေဆာငးရ်ခငး့မ္ာ့လညး့ အေတားမ္ာ့မ္ာ့ရြိေနသညး၈ အသကး ှ၅ ႏြစးေအာကး ကေလ့မ္ာ့သညး စစးလကးနကးပစၥညး့မ္ာ  ့သယးေဆာငးရ်ခငး  ့
မ္ာ  ့ရြိေနသညးကိုလညး့ ၾကာ့သိရၿပီ့၇ အခ္ိဳ ႔အေ်ခအေနမ္ာ့တျငး KNLA ဗိုလးခ္ဳပးမ္ာ့က ႏႈတးမိနး႔်ဖငံး တာ့်မစးေနသညံးၾကာ့မြ ကေလ့သူငယး 
မ္ာ  ့KNLA တပး၌ ဝတးစဵုကုိ ဝတးဆငးရသညးံ အေ်ခအေနမ္ာ့လညး့ ရြိေနသညး၈ ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ပေပ္ာကးေရ  ့အဖျဲ႔၌ ရရြိထာ  ့
ေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့အရ ဿွှွ ခုႏြစးအတျငး့ တျငး အသကး ှ၃ႏြစးအရျယး ကေလ့ငယးတစးဦ့သညး ထိုသုိ႓အေ်ခအေနမ္ာ  ့ အတျငး  ့
ေနထုိငးၿပီ့ တုိကးပျအဲတျငး့တျငးလညး့ ပါဝငးရသညးကုိ သိရသညး၈160 ထိုထကးပို၊ သိရသညးမြာ ကရငး်ပညးနယးေဒသမ္ာ့အတျငး့တျငး သာမနး 
်ပညးသူမ္ာ့သညး ေ်မ်မြဳပးမိုငး့ရြိေသာေနရာမ္ာ ၇့႕ ်မနးမာစစးတပးမြ တုိကးခုိကးလာႏုိငးေသာ႕ ေနရာမ္ာ့တျငး KNLA စစးသာ့မ္ာ့ႏြငံး အတူ 
သျာ့လာ ရသညးမြာ ပဵုမြနးလို်ဖစးေနေသာ အေ်ခအေနတစးခု်ဖစးသညး ဟုလညး့ဆိုသညး၈ 
ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ  ့ ပေပ္ာကးေရ့ အဖျဲ႔သညး ကေလ့သူငယးမ္ာ  ့ KNLA စခနး့အတျငး့ ေနထိုငးေနၾကၿပီ့ စခနး့အတျငး  ့
ေဖ္ားေ်ဖေရ  ့အစီအစဥးမ္ာ့တျငးလညး့ ပါဝငးေနရကာ လကးတုိလကးေတာငး့ ခိုငး့ေစ်ခငး့မ္ာ့လညး့ ခဵေနရသညးံ သကးေသကုိ ရရြိထာ့သညး၈ 
ထုိစခနး့မ္ာ့တျငး ကေလ့မ္ာ့ေနထုိငးရသညးံ အခါ ခ္ကး်ပဳတး်ခငး့၇ သနး႓ရြငး့ေရ့လုပး်ခငး့၇ ထငး့ေကာကး်ခငး့ႏြငံး အ်ခာ့တာဝနးမ္ာ့ကုိလညး  ့
လုပးရသညး ကိုေတျ႔ရသညး၈161 အခ္ိ ႔ဳေသာ KNLA စခနး့မ္ာ့ရြိ ဗိုလးခ္ဳပးမ္ာ့က စခနး့အတျငး့ အမ္ိဳ ့သမီ့မ္ာ့ႏြငံး ကေလ့ငယးမ္ာ  ့ေနထုိငး်ခငး့ 
ကုိ တာ့်မစးသညံးအမိနး႓မ္ာ  ့ ထုတး်ပနးထာ့ေၾကာငး့ သတငး့မ္ာ့ရရြိထာ့ခ္ိနးတျငး162 ထိုသုိ႓ တာ့်မစးခ္ကးမ္ာ့မြာ အစဥးတစုိကးေဖားေဆာငး 
ေန်ခငး့ မရြိသညးကုိ႕ေတျ႔ရသညး၈  
စခနး့တျငး့ရြိ KNLAအဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့သညး မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငံး အာ့လပးခ္ိနးတျငး စခနး့တျငး့ေနထုိငးၾကရေသာ ကေလ့ငယးမ္ာ့၌ ေဆျမ္ိဳ ့မ္ာ့၇ 
အိမးနီ့ခ္ငး့မ္ာ့၇ သူငယးခ္ငး့မ္ာ့်ဖစးၾကသညး ဆိုေသာအခ္ကးကလညး့ KNLA အဖျဲ႔သညး လတးတေလာအခ္ိနးအတျငး့တျငး အစို့ရတပးဖျ႔ဲ 
မ္ာ့ႏြငံး တုိကးခုိကးမႈမ္ာ  ့ မရြိေစကာမူ လကးနကးကုိငးတပးဖျဲ႔တစးခုသာ်ဖစးေနဆဲ ်ဖစးသညးဆိုေသာ အခ္ကးကုိ ဖုဵ့ကျယးမေနသငံးပါ၈ ထိုမြ္ 
ေလာကးပငး စစးတပးႏြငံး ကေလ့ငယးမ္ာ့ ကူ့လူ့ဆကးႏျယးမႈမ္ာ့ရြိေန်ခငး့က KNLA အဖျဲ႔အာ့ တုိကးခိုကးလာႏုိငးေသာ အေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငံး 
KNLA အဖျဲ႔က အ်ခာ့အဖျ႔ဲအာ့ တိုကးခိုကးလာေသာအေ်ခအေနမ္ာ့ေၾကာငံး ကေလ့သူငယးမ္ာ့၌ ရုပးပိုငး့ဆိုငးရာ လဵုၿခဵဳမႈကုိ ဆုိ့ဆုိ့ဝါ့ဝါ  ့
အႏၲရာယး်ပဳႏုိငးေသာ အေ်ခအေနမ္ာ  ့်ဖစးေပ၍ေစပါသညး၈ 
 
 

 

 

DKBA 

DKBA သညး ှ၆၆၁ခုႏြစးတျငး KNU/KNLA အဖျဲ႔မြ ဘာသာေရ့မတူညီမႈ အေၾကာငး့်ပခ္ကး်ဖငံး ချထဲျကးလာၿပီ့ ်မနးမာစစးတပးႏြငံး ပူ့ေပါငး့ရနး 
်ဖစးေသားလညး့ ဗိုလးခ္ဳပးေစာလာ့ဘျယး ဦ့ေဆာငးေသာ တပးသညး ဿွှွတျငး နယး်ခာ့ေစာငံးတပးအ်ဖစး ေ်ပာငး့လဲရနး ်ငငး့ဆုိၿပီ့ အစို့ရအာ  ့
်ပနးလညး လကးနကးကုိငးေတားလြနးခံဲသညး၈ DKBA သညး ထုိအခ္ိနးမြစ၊ ၁ငး့တုိ႓ႏြငံး ဆကးဆဵေရ့ပ္ကးခံဲေသာ KNU တုိ႓ႏြငံး ်ပနးလညး သငးံ 
်မတးရနး ႀကိဳ့စာ့ေနၿပီ့ ၁ငး့တုိ႓၌ အဖျဲ႔အမညးတျငးပါဝငးေနေသာ "ဗုဒၶ" ဟူေသာ စာလုဵ့ေနရာတျငး "အက္ိဳ့်ပဳ"ဟု အမညးေ်ပာငး့ၿပီ့ ဘာသာေရ  ့

                                                             
157 ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓ႏြငးံ လေငျ ၌႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇ ထုိငး့ႏုိငးငဵ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ၈ KNLA ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့၇႕်မနးမာ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ၈ 
158 ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓၌ KNLA တပးမြဴ့ႏြငးံ လြ္ဳိ႔ဝြကးေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့၇႕်မနးမာ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ၈  
159 ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓၌ KNLA တပးမြဴ့ႏြငးံ လြ္ဳိ႔ဝြကးေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့၇႕်မနးမာ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ၈  
160 လြ္ဳိ႔ဝြကး႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇ ထိုငး့ႏုိငးငဵ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး၇ ဇူလုိငးလ၈ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ၈႕်မနးမာ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ၈  
161 လြ္ဳိ႔ဝြကး႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇႕်မနးမာ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၀-၁ ရကး၈ 
162 လြ္ဳိ႔ဝြကး႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့၇ ်မနးမာ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၂ ရကး၈ ထုိငး့ႏုိငးငဵ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ှှ ရကး၈ 



ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အချငးံအလမး့ 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈ အဆဵု့သတး်ခငး့ 
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မတူညီမႈကုိ မသိသာေတာံေအာငး ်ပဳလုပး်ခငး့်ဖငံး သငးံ်မတးေရ့ႀကိဳ့စာ့ေန၌၈ ဿွှှ ခုႏြစး  ၿပီလႏြငံး ၾသဂုတးလမ္ာ့တျငး ကုလသမဂၐအဖျဲ႔က 
ရရြိေသာ အစီအရငးခဵစာအရ DKBA သညး ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ စစးသာ့အ်ဖစးစုေဆာငး့သညးံအခါတျငး စစးသာ့မရရြိလြ္ငးလညး့ မရရြိ 
သညးံအတျကး အခေၾက့ေငျေကာကးခဵသညးံနညး့်ဖငံး စစးသာ့အ်ဖစး အတငး့အၾကပးစုေဆာငး့မႈမ္ာ့ရြိေနသညးကို သိရသညး၈ DKBA အဖျဲ႔ 
အတျငး့ လကးရြိရြိေနေသာ ကေလ့စစးသာ့အေရအတျကးကုိမူ ခနး႓မြနး့တျကးခ္ကးရနး ခကးခဲေနသညး၈ သုိ႓ရာတျငး ႏိုငးငဵတကာ ကေလ  ့စစးသာ  ့
ပေပ္ာကးေရ့အဖျဲ႔၌ သုေသသန်ပဳခ္ကးမ္ာ့အရ DKBA အတျငး့ အခ္ိဳ ႔ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့မြာ အတငး့အက္ပးမဟုတးပဲ သမာ့ရုိ့က္ တပးသာ  ့
ခနး႓ထာ့်ခငး့်ဖစးၿပီ့ တုိကးခိုကးရာတျငး ပါဝငးရ်ခငး့မ္ာ့ရြိသလုိ စစးစခနး့မ္ာ့အတျငး့ရြိေသာ ကေလ့စစးသာ့အမ္ာ့စုမြာမူ အတငး့အၾကပး 
စုေဆာငး့ခဵရသူမ္ာ  ့ ်ဖစးေနသညးကုိ ေတျ႔ရသညး၈ ထုိထကးပုိ်ပီ့ေတျ႔ရသညးမြာ တပးအတျငး့တျငး ထုိသို႓ကေလ့သူငယးမ္ာ  ့ အတငး့ အၾကပး 
ေခ၍ခဵရလာၿပီ့ လကးေတျ႔တိုကးခုိကးရေသာ အေ်ခအေနတျငး ပါဝငးရ်ခငး့မ္ာ့ရြိေန်ခငး့ကုိ ကာကျယးတာ့ဆီ့မညးံ နညး့ဥပေဒမ္ာ  ့ ရြိေန 
ပုဵမရသညးကုိလညး့ ေတျ႔ရသညး၈  
 
DKBA ၌ ဿွှှတျငး အစို့ရႏြငံး အပစးအခတးရပးဆဲေရ  ့ လကးမြတးထုိ့ၿပီ့ခ္ိနးေနာကးပုိငး့ အဖျဲ႔၌ ဦ့စာ့ေပ့မႈသညး ေဒသတျငး့ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ တို  ့
တကးေရ့ဘကးသုိ႓ ဦ့လြညံးလာခံဲၿပီ့ ထုိသုိ႓ ဦ့လြညးံလာမႈသညး အဖျဲ႔အတျကး တပးသာ့သစးမ္ာ့ကုိ ခ္ကးခ္ငး့စုေဆာငး့စရာမလုိေသာ အေ်ခ 
အေနကုိလညး့႕ ်ဖစးေပ၍လာ႕ေစခံဲသညး၈ ဿွှဿခုႏြစး ၾသဂုတးလတျငး DKBA ၌ ထိပးပိုငး့ေခါငး့ေဆာငးတစးဦ့က ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ  ့
ပေပ္ာကးေရ့အဖျဲ႔အာ့ ေ်ပာဆုိသညးမြာ အဖျဲ႔အတျငး့တျငး ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ တရာ့ဝငး စစးသာ့အ်ဖစး လကးခဵေန်ခငး့မရြိပဲ ၁ငး့အစာ  ့
ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ ေက္ာငး့ပညာသငးၾကာ့ေစ်ခငး့သာ ရြိသညးဟု ဆုိသညး၈163 သုိ႓ရာတျငး ထုိသုိ႓ေ်ပာဆုိမႈအတျကး စာ်ဖငံး ေရ့သာ့ထာ  ့
ေသာ အမိနး႓သကးေသဟူ၊ မရြိပဲ ထုိသုိ႓ ႏႈတးမိနး႔်ဖငံး ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ အဖျဲ႔အတျငး့ ရာထူ့အဆငးံအသီ့သီ့တျငး အေကာငးအထညး႕ေဖားမႈ 
ရြိမရြိဆိုသညးံအခ္ကးမြာလညး့ မရြငး့လငး့ေပ၈ ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ  ့ ပေပ္ာကးေရ့အဖျဲ႔သညး DKBA ၌ စစးသာ့ စုေဆာငး  ့
မႈမ္ာ့အတျငး့တျငး အသကးအတညး်ပဳမႈ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့်ဖငံး႕ ်ပဳလုပးမႈရြိသညးဆုိေသာ မညးသညးံသကးေသကုိမြ္ မရရြိထာ့ေပ၈ DKBA 
အဖျဲ႔၌ ႏိုငးငဵေရ့အေ်ဖရြာမႈ မ်ပီ့ဆဵု့ေသ့သေရျ႔ တပးသာ့အေရအတျကးကုိ ထိနး့သိမး့ထာ့လုိမႈ164 ႏြငံးတကျ စညး့ကမး့တက္ တပး်ဖဳတးေရ  ့
အစီအမဵမ္ာ  ့ကငး့မဲံမႈမ္ာ့ေၾကာငံး DKBA အဖျဲ႔အတျငး့တျငး ကေလ့စစးသာ့မ္ာ  ့ဆကးလကးရြိေနဦ့မညးကုိ႕်ပဆုိေနပါသညး၈  
 
ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ  ့ပေပ္ာကးေရ့အဖျဲ႔၌ ရရြိထာ့ေသာ အစီအရငးခဵစာမ္ာ့အရ ဿွှှခုႏြစးအတျငး့တျငး DKBA ၌ စစးေ်မ်ပငး တုိကး 
ပျအဲေ်ခအေနမ္ာ့တျငး ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ အသုဵ့်ပဳမႈရြိခံဲေၾကာငး့ သိရသညး၈165 ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ  ့ပေပ္ာကးေရ့အဖျဲ႔ ရရြိထာ  ့ေသာ 
သတငး့မ္ာ့အရ အဆုိပါ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့သညး စစးေ်မ်ပငးတျငး ေနရာခ္မထာ့ခငးတျငးလညး့ အထူ့တလညး စစးသငးတနး့ေပ့မႈမ္ာ  ့
မရြိခံဲသညးကုိ သိရသညး၈ ရရြိေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့အရ အခ္ိ ႔ဳေသာ ဗုိလးခ္ဳပးမ္ာ့က လူငယးေလ့မ္ာ့ကုိ လကးက္ငံးမႈႏြငံး လကးေတျ႔ 
တပါတညး့ရေစေရ့အတျကး အဆုိပါ စစးေ်မ်ပငးမ္ာ့တျငး ပါဝငးခိုငး့ခဲံသညးကုိပငး ေတျ႔ရသညး၈166 
 
ရရြိေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့က ညႊနး်ပေနသညးမြာ DKBA အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့သညး ပငးမမြ စိစစးမႈမ္ာ့ကငး့ေဝ့သညးံ ႒ာနခ္ဳပးမြ ေဝ့သညးံ ေနရာ 
မ္ာ့တျငး ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ လဵုၿခဵဳေရ့ဂိတးအေစာငံးမ္ာ့အ်ဖစး ေစခုိငး့မႈမ္ာ  ့ ဆကးလကးရြိေနသညးကုိ ေတျ႔ရသညး၈167 ႏုိငးငဵတကာ 
ကေလ့စစးသာ  ့ ပေပ္ာကးေရ့အဖျဲ႔မြ႕ ေနာကးထပး႕ ေတျ႔ရြိရေသာ စုိ့ရိမးဖျယး အခ္ကးအလကးသကးေသမ္ာ့မြာ DKBA အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့က ကေလ  ့
သူငယးမ္ာ့အာ  ့ ထိခိုကးဒဏးရာရဖျယးရြိေသာ အေ်ခအေနမ္ာ့တျငး အသဵု့်ပဳ်ခငး့၇ တုိကးပျမဲ္ာ့အတျငး့ အ်ခာ့သူမ္ာ့အတျကး ပစးမြတးမ္ာ  ့

                                                             
163 ဗုိလးမြဴ့ စနး့ေအာငး၇ မနး့ေရာဘတး ဘဇဵ၇ ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ ကုိမ္ဳိ့ ႏြငးံ ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့႕ေစာေမာငးေလ့ တုိ႓အပါအဝငး DKBA မြ ႏုိငးငဵေရ့ႏြငးံ စစးတပးအရာရြိမ္ာ့ႏြငးံ ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ 
ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓၌႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၈ ထုိငး့ႏုိငးငဵ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး စကးတငးဘာလ၈  
164 DKBA ၌ ႏုိငးငဵေရ့အဖဲျ႓၌ ဥက၎႒်ဖစးသူ မနး့ေရာဘတးဘဇဵ၇ ကလုိထူ့ေဘား ကရငးအဖဲျ႓အစညး  ့(KKO) တုိ႓ႏြငးံ ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓၌႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့၇႕
်မနးမာ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၆ ရကး၈ 
165 ဿွှွ ခုႏြစးတျငး DKBA ၌ တပးမေတား (ၾကညး )့ႏြငးံBGF တုိ႓အာ့ ဆနး႓က္ငးမႈတျငး အသကး ှ၅ ႏြစးေအာကးကေလ့မ္ာ  ့ရာေပါငး့မ္ာ့စျာ ပါဝငးခံဲသညးဟု ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ 
ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓က႕်ပဳလုပးသညးံ႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့မႈမ္ာ့တျငး႕ေဖား်ပထာ့သညး၈႕ေအာကးေဖား်ပပါ အမႈႏြစးခုကုိ ဿွှှ ခုႏြစးတျငး လကးခဵရရြိခံဲသညး၈ ပထမအမႈသညး DKBA ကို 
ွငးေရာကးရနး ဆႏၵ်ပဳသညးံ အသကး ှ၁၇ ှ၂ ႏြစးအရျယး႕ေယာက ္ာ့ေလ့တစးဦ့အာ့ ကနဦ့တျငး႕်ငငး့ပယးခံဲၿပီ့႕ေနာငးတျငး ဝါ့ေလ့နယးေ်မမြ တပးမြဴ့ ဗုိလးၾကာနီက လကးခဵခံဲသညး၈ 
သူသညး တရာ့ဝငး႕ေလံက္ငးံသငးၾကာ့မႈ မရရြိဖူ့ဘဲ တုိကးစစးဆငးေရ  ့၁ ခု ၂ ခု တျငး ပါဝငးခံဲသညး၈ ဿွှှခုႏြစး စကးတငးဘာလတျငး သူသညး ထငး့ရြာေဖျရငး့်ဖငးံ 
အ်ခာ့စစးသာ့တစးဦ့၌႕ေပါကးတူ့်ဖငးံ မေတားတဆ ဦ့ေခါငး့တျငးထိကာ႕ေသဆုဵ့ခံဲသညး၈ ဒုတိယအမႈမြာ ဿွှွ ခုႏြစး႕ေႏြာငး့ပုိငး့တျငး႕ေကာံကရိတးနယးေ်မတျငး စခနး့ခ္သညးံ တပးမြဴ့ 
ဖုိ့အယးဖုိသညး မုိငး့နငး့မိရာမြ႕ေ်ခေထာကး်ပတးကာ မိမိ၌တူ်ဖစးသူ (အသကး ှ၁ သုိ႓မဟုတး ှ၂ ႏြစး) အာ  ့စခနး့တျငး႕ေနေစၿပီ့ ။၌ လကးေထာကးအ်ဖစး ခနး႓ထာ့ခံဲသညး၈ သူသညး 
တရာ့ဝငးေလံက္ငးံသငးၾကာ့မႈ မရြိဘဲ မၾကာမီမြာပငး တပးရငး့စခနး့မြ အနညး့ငယးေဝ့သညးံ တပးစခနး့တစးခုတျငး လကးနကးကုိငး အေစာငးံအ်ဖစး တာဝနးယူခံဲသညး၈ ဿွှှ ခုႏြစး၇ 
စကးတငးဘာလတျငး အပစးအခတးရပးစဲေရ့ကုိ လကးမြတးေရ့ထုိ့ၿပီ့ေနာကး သူသညး ထုိေနရာတျငး မေပ္ားေတာံသ်ဖငးံ႕ေနအိမးသုိ႓႕်ပနးချငးံ ရရြိခံဲသညး၈ 
166 လြ္ဳိ႔ဝြကး႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇ ထုိငး့ႏုိငးငဵ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ဿ ရကး၈  
167 လြ္ဳိ႔ဝြကး႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇ ထုိငး့ႏုိငးငဵ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ဿ ရကး၈  



ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အချငးံအလမး့ 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈ အဆဵု့သတး်ခငး့ 
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သဖျယး အသဵု့်ပဳ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ ထိုသုိ႓အေ်ခအေနကုိ ပုိဆို့သညးမြာ DKBA ၌ ကေလ့စစးသာ့ဟူေသာ အဓိပၸာယးကို နာ့လညး သေဘာ 
ေပါကး်ခငး့မရြိမႈႏြငံး ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ စစးသာ့အ်ဖစးစုေဆာငး့အသဵု့်ပဳ်ခငး့ကုိ တာ့ဆီ့ရေကာငး့မြနး့ နာ့လညး်ခငး့မရြိမႈတို႓်ဖစးသညး၈168 
ဒီေကဘီေအ၌ အထကးပိုငး့ ဗုိလးခ္ဳပးတစးဦ့က ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ  ့ ပေပ္ာကးေရ့အဖျဲ႔အာ့ ေ်ပာၾကာ့သညးမြာ “က္ေနားနာ့လညး 
ထာ့တာကေတာံ (ကေလ့စစးသာ့ဆုိသညးႏြငံးပတးသကး၊) စစးသာ့ဆုိရငး သူန႓ဲဆုိငးတဲံ သငးတနး့ေတျေပ့ရမယး၇ က္ေနားတုိ႓က ဒီလူငယး 
ေတျကုိ ဒီလိုစစးသငးတနး့ေတျ ဘယးတုနး့ကမြ ေပ့မထာ့ဘူ့၇…. ဒါေပမယးံ က္ေနားတို႓က သူတုိ႓ကုိ ေသနတးကိုငးချငးံေတာံ မေပ့ဘူ့ဗ္၇ 
သူတို႓တပးဝတးစုဵေတျ ဝတးထာ့တယးဆုိတာကေတာံ သူတို႓တ်ခာ့ဟာေတျလုပးေနလုိ႔ပါဗ္ာ”169 
 
ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ  ့ ပေပ္ာကးေရ့အဖျဲ႔မြ ရရြိထာ့ေသာ ခိုငးလုဵသညံး သတငး့မ္ာ့အရ အေတားအတနး မ္ာ့်ပာ့ေသာ အေရအတျကး 
ရြိသညးံ အသကး ှ၅ ႏြစးေအာကး ကေလ့စစးသာ့မ္ာ  ့ DKBA စခနး့မ္ာ့ အတျငး့ ေနထုိငးေနၾကသညးကုိ ေတျ႔ရသညး၈ ထိုကေလ့စစးသာ  ့
မ္ာ့အနကး အမ္ာ့စုမြာ ။တုိ႓၌ ဆငး့ရဲေသာ မိဘမ္ာ  ့ သုိ႓မဟုတး စစးေ်ပ့ဒုက၏သညးမိသာ့စုမ္ာ့က ေစလႊတးလုိကးၾကသူမ္ာ့်ဖစးၿပီ့ အခ္ိဳ ႔ 
ကလညး့ တပးအတျငး့ လုဵၿခဵဳမႈရရနး႕ ေရာကးလာၾက်ခငး့်ဖစးသညး၈ KNLA တပးအတျငး့မြာကံဲသုိ႓ပငး DKBA စစးသာ့မ္ာ့မြာ လစာမရရြိၾကပဲ 
စာ့စရာႏြငံးေနစရာသာေပ့သညးကို႕ ေတျ႔ရၿပီ့ ထိုအေ်ခအေနမြာ ကူရာကယးရာမဲံေနေသာ အခ္ိဳ ႔ကေလ့သူငယးမ္ာ့အတျကး ဆျေဲဆာငးေန 
ေသာ အရာတစးခုပငး်ဖစးေနသညးကုိ ေတျ႔ရသညး၈170 ထုိသို႓်ဖစးေနသညးကုိ အထူ့သ်ဖငံး DKBA အေ်ခစုိကးရာ်ဖစးေသာ အစုိ့ရ၌ လယးေ်မ 
သိမး့ပုိကးမႈမ္ာ့၇ သဘာဝပတးဝနး့က္ငးပ္ကးစီ့မႈမ္ာ့ႏြငံးတကျ ်ဖစးပျာ့ထာ့ေသာ စစးပျမဲ္ာ့၌ အရြိနးမ္ာ့ က္နးေနေသ့ေသာ ကရငး်ပညးနယး 
အလယးပုိငး့ေဒသတျငး ေတျ႔ရသညး၈  
 
ႏုိငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ့ ပေပ္ာကးေရ့အဖျဲ႔မြ ရရြိထာ့ေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့အရ DKBA စခနး့အတျငး့တျငး ကေလ့သူငယးမ္ာ့သညး 
အ်ခာ့တပးသာ့မ္ာ့ႏြငံး သီ့်ခာ့ဝငး့တျငး ချေဲနရၿပီ့ ကေလ့အမ္ာ့စုမြာ DKBA ဝတးစဵုကုိ ဝတးဆငးရသညးဟု ဆိုသညး၈171 DKBA ၌ ဗုိလးခ္ဳပး 
ကုိမ္ိဳ ့၌ ေ်ပာၾကာ့ခ္ကးအရ ထုိသို႓ေနခုိငး့်ခငး့မြာ ကေလ့မ္ာ့သညး လကးနကးကိုငးေတားလြနးေရ့တျငး တစးစိတးတစးပုိငး့ ပါဝငးေနသညး 
ဆုိေသာ ခဵစာ့မႈကုိ လုိခ္ငးေသာေၾကာငံး်ဖစးၿပီ့ ဗုိလးခ္ဳပးမ္ာ့ကလညး့ ထုိသို႓ ရဲရဲေတာကး စိတးဓာတးမ္ာ့ကုိ မဖ္ကးဆီ့လုိေသာေၾကာငံး ေနချငးံ်ပ  ဳ
်ခငး့်ဖစးသညးဟု ဆုိသညး၈172 ထို႓အ်ပငး အေရအတျကး မေဖား်ပႏုိငးေသာ တပးသာ့မ္ာ့၌ သာ့သမီ့မ္ာ့ကုိလညး့ စစးစခနး့မ္ာ့အတျငး့ 
အၿမဲတမး့ ်ဖစးေစ၇ ယာယီ်ဖစးေစ(ေက္ာငး့ပိတးရကး စသညးံ ရကးမ္ာ့တျငး) ေနထုိငးချငံး်ပဳထာ့သညးဟုဆိုသညး၈173 
 
၅၈ နိဂဵု့ေကာကးခ္ကးခ္်ခငး့ႏြငးံ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ 

ယခုအခ္ိနးအထိ မြနးေနေသ့ေသာ စစးမြနးသညးံ ႏုိငးငဵေရ့ဆႏၵမရြိ်ခငး့သညး ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ လကးနကး ကုိငးတပးဖျ႔ဲမ္ာ့က စစးသာ့အ်ဖစး 
ေခ၍ယူအသုဵ့်ပဳ်ခငး့မြ ကာကျယးရနးအတျကး လိုအပးသညးံ ဥပေဒမ္ာ့ႏြငံး မူဝါဒမ္ာ့ကုိ အစုိ့ရပုိငး့က ထိေရာကးစျာ အေကာငးအထညးေဖားေရ  ့ကုိ 
တာ့ဆီ့ေနလိမးံမညး်ဖစးသညး၈ ယခု အစီအရငးခဵစာသညး တပးမေတား ၾကညး့ ၌ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ စစးသာ့အ်ဖစးစုေဆာငး့မႈမ္ာ  ့
်ဖစးေပ၍ေစေအာငး လုပးေဆာငးေနမႈမ္ာ့ကုိ တငး်ပထာ ၿ့ပီ့ ထုိသုိ႓ေသာ အစုိ့ရတပး၌ အ်ပဳအမူေၾကာငံး တရာ့မဝငး စစးသာ့စုေဆာငး့မႈမ္ာ  ့
အတျကး တာဝနးခဵမႈမ္ာ့လညး့ ကငး့မံဲေနရသညး၈ အသစးဖျ႔ဲစညး့လုိကးေသာ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးဖျဲ႔၌အေ်ခအေနအရ သိရသညးမြာ လကးနကး 
ကုိငးတပးဖျ႔ဲမ္ာ့၌ တပးမေတား ၾကညး့၌ အမိနး႓်ဖငးံ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးမ္ာ့အ်ဖစး ေ်ပာငး့လဲရနးေစခုိငး့မႈတျငး အစုိ့ရတပးသညး အဆုိပါအဖျ႔ဲ 
မ္ာ့အတျငး့ တပးသာ  ့ အသကးစစးေဆ့်ခငး့ႏြငံး ထုိအဖျဲ႔မ္ာ့လကးေအာကးရြိကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ ်ပနးလႊတးေပ့ရနး အစီအမဵမ္ာ  ့ ်ပဳလုပး်ခငး  ့
မ္ာ  ့မလုပးေသာေၾကာငးံ လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔အသီ့သီ့အတျငး့ တရာ့မဝငး စစးသာ့စုေဆာငး့မႈမ္ာ  ့အေပ၍တျငး မညးသုိ႓မြ္ အက္ိဳ့သကး ေရာကး 
်ခငး့ မရြိသညးကုိ ေတျ႔ရသညး၈ အဆုိပါ လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔မ္ာ  ့ႏြငံးပတးသကး၊ ယခုအစီအရငးခဵစာက တငး်ပထာ့သညးမြာ အဖျ႔ဲမ္ာ့၌ ကေလ  ့
သူ ငယးမ္ာ့ကုိ စစးသာ့အ်ဖစး စုေဆာငး့်ခငး့မ္ာ့ကုိ အတငး့အၾကပးေရာ၇ သာမနးအေနအထာ့်ဖငံးပါ လကးခဵေနမႈမ္ာ့ ရြိေနဆဲ်ဖစးၿပီ့ ကေလ  ့
သူငယးမ္ာ့အတျကး သိသာေသာ အႏၲရာယးမ္ာ့လညး့ က္ေရာကးႏိုငးေစပါသညး၈ 

                                                             
168 ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓၌ DKBA အရာရြိမ္ာ့်ဖစးသညးံ ဗုိလးမြဴ့ စနး့ေအာငး၇ ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ ကုိမ္ဳိ့၇ ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့႕ေစာေမာငးေလ့ႏြငးံ ဗုိလးမြဴ့ႀကီ့ ညိဳမုိတုိ႓ႏြငးံ႕
ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇႕်မနးမာႏုိငးငဵ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၆ ရကး၈ 
169 ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓၌ DKBA အရာရြိ ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့ ကုိမ္ဳိ့ႏြငးံ႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့၇႕်မနးမာႏုိငးငဵ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၆ ရကး၈ 
170 ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ႕ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓၌ အရာရြိ႕ဗုိလးမြဴ့စနး့ေအာငးႏြငးံ႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့၇ထုိငး့ႏုိငးငဵ၇ဿွှဿ႕ခုႏြစး႕ဇူလုိငးလ႕၆႕ရကး၈  
171 လြ္ဳိ႔ဝြကး႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇႕်မနးမာႏုိငးငဵ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၅ ရကး ဿွှဿခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ ၆ ရကး၈ 
172 ကေလ့စစးသာ့ဆုိငးရာ႕ႏုိငးငဵတကာအဖဲျ႓၌ ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့႕ကုိမ္ဳိ့၇႕စုိစီ့ၿမိဳငးတုိ႓ႏြငးံ႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့၇႕်မနးမာႏုိငးငဵ၇ဿွှဿ႕ခုႏြစး႕စကးတငးဘာလ၈  
173 လြ္ဳိ႔ဝြကး႕ေတျ႓ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့၇႕်မနးမာႏုိငးငဵ၇ ဿွှဿ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ၆ ရကး၈ 



ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အချငးံအလမး့ 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈ အဆဵု့သတး်ခငး့ 
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်မနးမာအစုိ့ရသညး ထုိသုိ႓ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ စစးသာ့အ်ဖစးေခ၍ယူစုေဆာငး့ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့မ္ာ့ကုိ အဆုဵ့သတးရနးအတျကး လုိအပးသညံးေ်ခ 
လြမး့မ္ာ့ကုိ လြမး့လုိေၾကာငး့ အာ့တကးသေရာ ်ပသေနၿပီ့ အဆဵု့စျနးအေန်ဖငးံး ၁ငး့တုိ႓၌ တပးဖျဲ႔မ္ာ  ့ ကုလသမဂၐအတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး၌ က 
ေလ့သူငယးမ္ာ့ႏြငံး စစးပျမဲ္ာ့ႏြငံး ပတးသကးသညးံ ႏြစးစဥးအစီရငးခဵစာ စာရငး့မြ ပေပ္ာကးလုိသညးံ ဆႏၵကိုလညး့ ေဖား်ပေနသညး၈ ဿွှဿ ခုႏြစး 
ဇနးနဝါရီလတျငး ်ပဳလုပးေသာ ကေလ့သူငယးမ္ာ့အချငံးအေရ့ႏြငံးပတးသကးသညးံ ညီလာခဵ(CRC)၌ သုဵ့ႀကိမးႏြငံး ေလ့ႀကိမးေ်မာကး 
ထုတး်ပနးေသာ အစီရငးခဵစာအာ  ့ ၾကာ့နာမႈတျငး ်မနးမာအစုိ့ရကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔က သူတုိ႓၌ တပးဖျ႔ဲမ္ာ့ႏြငံး အ်ခာ့လကးနကးကိုငး တပးဖျဲ႔ 
မ္ာ့အတျငး့ ကေလ  ့ စစးသာ့စုေဆာငး့အသုဵ့်ပဳမႈ ရြိေနေၾကာငး့ တရာ့ဝငးဝနးခဵခဲံ်ပီ့ ေနာငးတျငး ထုိသို႓မ်ဖစးေစရဟူေသာ ကတိကဝတး ကုိ 
ညီလာခဵတျငး အာမခဵခံဲသညး၈႕ ်မနးမာကုိယးစာ့လြယးအဖျဲ႔၌ ဿွှဿခုႏြစး ဇူလိုငးလတျငး ကုလသမဂၐႏြငံး လကးမြတးေရ့ထုိ့ေသာ ပူ့ေပါငး  ့
ေဆာငးရျကးေရ  ့ အစီအစဥး်ပဳ လုပးခဲံသ်ဖငံး ်မနးမာအစုိ့ရသညး ယခုအေ်ခအေနႏြငံးပတးသကး၊ အေသအခ္ာ အာ့ထုတးမႈရြိေနေသာ 
အရိပးအေယာငးကုိ ်ပသေနသညး၈174 
်မနးမာအစုိ့ရသညး ယခုအခ္ိနးတျငး ၁ငး့တာဝနးယူရနးရြိေသာ ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့အသဵု့်ပဳမႈကုိ အဆုဵ့သတး်ခငး့ႏြငံး ပတးသကး၊ အ်ပညးံ 
အဝ တာဝနးခဵစဥးစာ့်ပလာ်ခငး့သညး အေရ့ပါ၌၈ ထုိတာဝနးခဵလာ်ခငး့တျငး အစို့ရတပးအတျငး့ အသကးစိစစး်ခငး့ႏြငံး ကေလ့သူငယးမ္ာ့အာ  ့
တပးမေတား ၾကညး့ႏြငံး နယး်ခာ့ေစာငံးတပးမ္ာ  ့အတျငး့မြ ်ပနးလညး ေစလႊတး်ခငး့မ္ာ့ကုိ အ်ပညံးအဝလုပးေဆာငး်ခငး့မ္ာ့လညး့ ပါဝငးသညး၈ 
သုိ႓ေသားလညး့ ထုိသုိ႓်ပဳလုပး်ခငး့ႏြငံးအတူ အနာဂတးတျငး အသကးမ်ပညးံေသာသူမ္ာ့၌ စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့မ္ာ  ့ ပေပ္ာကးေအာငး လုိအပး 
သညးံ တျနး့အာ့ေပ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ကုိလညး့ လုပးေဆာငးရမညး်ဖစးသညး၈ ထုိသို႓လုပးေဆာငးရာတျငး အစုိ့ရတပးႏြငံး နယး်ခာ့ေစာငံးတပးတုိ႓၌ 
စစး သာ့စုေဆာငး့ေရ  ့လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ကုိ ခိုငးမာေအာငး ်ပဳလုပး်ခငး့မ္ာ့ပါဝငးၿပီ့ အသကးကုိ မြာ့ယျငး့စိစစးမႈမ္ာ  ့ကငး့ေဝ့ေရ့အတျကး ထိ 
ေရာကးေသာ အသကးစိစစးသညးံ စညး့ကမး့နညး့နာမ္ာ  ့ အဆို်ပဳ်ခငး့တုိ႓အ်ပငး ပိုမုိက္ယး်ပနး႓စျာ စဥး့စာ့ရမညးမြာ အသကးမ်ပညးံေသာ 
သူမ္ာ့အာ့ စစးသာ့အ်ဖစး စုေဆာငး့ေစသညးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ ေပ၍လျငးလာေစရနးအတျကး သိသာေသာ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ  ့
်မနးမာစစးတပးအတျငး့်ပဳလုပးရမညး်ဖစးသညး၈ ထုိကံဲသို႓ပငး ကုလသမဂၐႏြငံး အသကးမ်ပညံးသူမ္ာ  ့စစးသာ့စုေဆာငး့မႈမြ ကာကျယးေရ  ့ပူ့ေပါငး  ့
ေဆာငးရျကးေရ့အစီအစဥးမ္ာ့တျငး လကးမြတးထုိ့သညးံ ်ဖစးစဥးကုိလညး့ ေဖား်ပပါတုိကးတျနး့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငံး သီ့်ခာ့်ဖစးမေနေစပဲ ထုိအစီအစဥး 
မ္ာ့ထဲမြ ပါဝငးေသာအခ္ကးမ္ာ့ကုိ ပိုမုိက္ယး်ပနး႓စျာ အဓိပၸာယးဖျငးံဆုိေဖားေဆာငးေစၿပီ့ ်မနးမာစစးတပးအာ့ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ႏြငံး စနစးက  ္
ေသာတပး်ဖစးေရ့႕ေဆာငးရျကးရမညး်ဖစးသညး၈  
အလာ့တူပငး အစို့ရသညး အ်ခာ့လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔မ္ာ့၌ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ စစးသာ့အ်ဖစးေခ၍ယူ အသုဵ့်ပဳမႈႏြငံး ပတးသကး၊ ၁ငး့ႏြငံး 
သကးဆုိငးေသာ အခနး့က႑ႏြငံး တာဝနးမ္ာ့ကုိ အသိအမြတး ်ပဳရမညး ်ဖစးသညး၈ အထူ့သ်ဖငံးေ်ပာရမညးဆုိလြ္ငး ဆုိလုိသညးမြာ သီ့်ခာ  ့
အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငံး ကေလ့သူငယး ေစာငံးေရြာကးေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့ကုိ ႏိုငးငဵ၌ ေနရာေဒသမြနးသမြ္အာ့ သျာ့လာချငံးေပ့ရမညး်ဖစးၿပီ့ လကးရြိ်ပ  ဳ
လုပးေနေသာ ပဋိပက၏မ္ာ့ေ်ဖရြငး့ေရ  ့ ညြိႏိႈငး့ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့တျငးလညး့ ကေလ့သူငယးမ္ာ့၌ လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့ႏြငံး ပါဝငး ပတးသကး 
ေနရေသာ အခနး့က႑ကုိ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ အေ်ဖရြာေရ့ကုိလညး့ အာမခဵရမညး႕်ဖစးသညး၈  
ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ စစးသာ့အ်ဖစးေခ၍ယူအသဵု့်ပဳမႈမ္ာ့တျငး တာဝနးရြိေသာ လကးနကးကုိငးတပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့ကလညး့ အနာဂတးတျငး ထုိသုိ႓ 
စုေဆာငး့မႈမ္ာ့မ်ဖစးေစရနးႏြငံး လကးေအာကးတျငး ရြိေနၿပီ့ေသာ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ကုိလညး့ ်ပနးလႊတးေပ့်ခငး့မ္ာ့အတျကး လုိအပးေသာ 
ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ကုိ ်ပဳလုပးရမညး ်ဖစးသညး၈ အခ္ိဳ ႔ေသာ ေဆာငးရျကးရနးရြိသညးမ္ာ့မြာ ်ပဳလုပးၿပီ့်ဖစးေသားလညး့ ကေလ့မ္ာ့ကုိ စစးသာ  ့
အ်ဖစး မစုေဆာငး့ရနး အမိနး႓ကဲံသုိ႓ေသာ အာဏာမ္ိဳ ့မြာ အမြနးတကယးသကးေရာကးႏုိငးရနးအတျကး အာ့ထုတးရဦ့မညး ်ဖစးသညး၈ ကေလ  ့သူ 
ငယးမ္ာ့က မေလ္ားကနးစျာ လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔မ္ာ့ႏြငံး ပတးသကးေနရမႈမ္ာ့ကုိလညး့ ၁ငး့၌ အႏၲရာယးအလာ့အလာမ္ာ့ႏြငးံတကျ တငး်ပ 
ထုတးေဖားႏိုငးရမညး်ဖစးသညး၈ ယခုေလာေလာဆယး KNU/KNLA ႏြငံး DKBA တုိ႓၌ အစုိ့ရႏြငံး အပစးအခတးရပးစဲေရ  ့လကးမြတးထုိ့ ထာ  ့
မႈသညး ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့အာ  ့ ်ပနးလႊတးေပ့ရနးအချငံးေကာငး့်ဖစး်ပီ့ ေနာကးပိုးငး့တျငးလညး့ ထုိသို႓ေခ၍ယူ အသုဵ့်ပဳခဲံမႈ၌ လာ့ရာမ္ာ  ့ ကုိ 
လညး့ ေဖားထုတးႏုိငးရနး အချငံးေကာငး့်ဖစးေနသညး၈ သုိ႓ရာတျငး ထိုသုိ႓်ပဳလုပးရနးအတျကး သီ့်ခာ  ့ ေလံလာေစာငံးၾကညံး်ခငး့မ္ာ့ႏြငံး ကုလ 
သမဂၐႏြငံးတကျ အ်ခာ  ့လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ  ့ဝငးေရာကး လုပးကိုငးႏုိငးချငံးရြိရနး လိုသညး၈ 

                                                             
174 တပးမေတား (ၾကညး့)သညး ဿွွ၀ ခုႏြစးတျငး ကုလသမဂၐ အေထျေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့၌ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ႏြငးံ လကးနကးကုိငး ပဋိပက၏ဆုိငးရာ ႏြစးပတးလညး အစီရငးခဵစာ၌ 
ေနာကးဆကးတျမဲ္ာ့တျငး ကေလ့သူငယးမ္ာ့အာ့ စုေဆာငး့ခနး႓ထာ့သူအ်ဖစး ပထမစာရငး့ပါရြိခံဲၿပီ့ ထုိေနာကးဆကးတျမဲ္ာ့တျငး ထုိအခ္ိနးမြစတငး၊ ပါရြိလာခံဲသညး၈ ဿွှှ ႏြငးံ ဿွှဿ 
ခုႏြစးမ္ာ့တျငး BGF မ္ာ့လညး့ စာရငး့တျငး ပါလာခံဲသညး၈ ်မနးမာႏုိငးငဵအတျငး့ လႈပးရြာ့ေနသညးံ အစို့ရမဟုတးေသာ လကးနကးကိုငး အုပးစုမ္ာ့စျာကိုလညး့ ဿွွ၀ ခုႏြစးမြ စ၊ 
စာရငး့သျငး့ထာ့ခံဲသညး၈ သုိ႓ေသား ဿွွ၄ ခုႏြစးအထိ လကးနကးကုိငး ပဋိပက၏အတျငး့ ကေလ့သူငယးအချငးံအေရ့မ္ာ  ့်ပငး့ထနးစျာ ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈ ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့ႏြငးံ 
အစီရငးခဵတငး်ပ်ခငး့ဆုိငးရာ ကုလသမဂၐ အထူ့တာဝနးအဖဲျ႓တစးရပးကုိ ထူေထာငး်ခငး့မရြိေသ့ပါ၈ အလျသုဵဲ့စာ့်ပဳမႈကုိ ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့ရနးႏြငးံ ထုိငး့-်မနးမာနယးစပးတစးေလြ္ာကးရြိ 
အဖဲျ႓အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ဆကးဆဵလုပးေဆာငးရနးအတျကး ထုိငး့ႏုိငးငဵတျငး ထုိနညး့တူအဖဲျ႓ကုိ ဖျဲ႓စညး့ခံဲသညး၈ ထုိသုိ႓ဖဲျ႓စညး့ထာ့ရြိေသားလညး့ ်မနးမာႏုိငးငဵအတျငး့ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့ 
အေ်ခအေနကုိ အ်ပညးံအဝ ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့ႏြငးံ အစီရငးခဵတငး်ပ်ခငး့ကုိ ပဋိပက၏်ဖစးပျာ့သညးံ ေနရာမ္ာ့သုိ႓ သျာ့လာချငးံမရြိ်ခငး့အပါအဝငး အေၾကာငး့အရာအခ္ဳိ႔တုိ႓ေၾကာငးံ 
ၾကနး႓ၾကာေနခံဲသညး၈ 



ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အချငးံအလမး့ 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈ အဆဵု့သတး်ခငး့ 

ဇနးန ါွရီ ဿွှ၀ 
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စစးတပးႏြငံး လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔မ္ာ့က ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့အသဵု့်ပဳမႈကုိ ရာထူ့အဆငံးဆငံး တငး်ပ ေဖားထုတးလာၾကေစရနးအတျကး 
ႏုိငးငဵတကာဖိအာ့ႏြငံးတကျ အကူအညီေပ့မႈမ္ာ့လညး့ လုိအပးသညး၈ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ စစးသာ့အ်ဖစးစုေဆာငး့်ပီ့ စစးပျအဲတျငး့ အသဵု  ့
ခ္မႈမ္ာ့ ကာကျယးေရ့သညး ႏိုငးငဵတကာ၌ ်မနးမာႏုိငးငဵအေပ၍ကူညီမႈမ္ာ့တျငး အဓိကပါဝငးသငံး်ပီ့ တပးဖျဲ႔၌ တပးသာ့စုေဆာငး့မႈ လုပးထဵု  ့
မ္ာ့အာ  ့ ခုိငးမာေစရနးအတျကး နညး့နာအကူအညီမ္ာ့သညးလညး့ အပါအဝငး်ဖစးရနးလုိကာ မ်ဖစးမေန အသကးစိစစး်ခငး့ ႏြငံး စုေဆာငး့မႈအာ့ 
ေစာငံးၾကညံးၿပီ့ ထိနး့ခ္ဳပးတာဝနးယူေစသညးံ နညး့ဥပေဒမ္ာ့ကုိလညး့ အသကးမ်ပညးံသူမ္ာ့ကုိ မစုေဆာငး့မိေစေရ့အတျကး အဆငးသငံး 
ေရ့ဆျထဲာ့ရြိရမညး်ဖစးသညး၈ ပုိမုိက္ယး်ပနး႓စျာ တုိကးတျနး့ ရမညးဆုိလြ္ငး ႏိုငးငဵတကာအသုိငး့အဝိုငး့သညး ကုလသမဂၐႏြငးံတကျ အ်ခာ့ေသာ 
ပဋိပက၏ေ်ဖရြငး့ေရ့႕ ေဖားေဆာငးမႈလုပးငနး့မ္ာ့မြတဆငးံ႕ ်မနးမာႏုိငးငဵအတျငး့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အတျငး့ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ  ့ အတျကး 
ကာကျယးမႈအစီအစဥးမ္ာ့ပါဝငးမႈရြိမရြိႏြငံး ထုိကာကျယးမႈအစီအစဥးမ္ာ့သညး ကုလသမဂၐ၌ လုပးငနး့ေဆာငးတာ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငံး 
ကုိကးညီမႈရြိမရြိကို တိက္ေသခ္ာေအာငးလုပးရမညး်ဖစးသညး၈  
ယခုအစီအရငးခဵစာတျငး ထငးဟပးေနေသာ သုေတသနေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့ကုိ အေ်ခခဵ၊ ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ  ့ ပေပ္ာကးေရ့အဖျဲ႔က 
ေအာကးပါအႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ  ့ ်ပဳထာ့ပါသညး၈ အဆိုပါအႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့သညး လကးရြိလုပးေနဆဲ်ဖစးေသာ ကေလ့သူငယး ကာကျယးေစာငံး 
ေရြာကးေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အတျကး အက္ိဳ့ရြိေသာ ်ဖစးထျနး့မႈမ္ာ  ့ ရရြိေစလိမးံမညးဟု အဖျဲ႔ႀကီ့က ေမြ္ားလငံးပါသညး၈ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကုိ 
်မနးမာအစုိ့ရ၇ လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငံး ကုလသမဂၐတုိ႓သို႓ အသီ့သီ့႕ေပ့ထာ့်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ 

်မနးမာအစို့ရအတျကး အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ 

ေယဘုယ္ လုပးေဆာငးရနး အခ္ကးမ္ာ့ 
 ်မနးမာအစုိ့ရ၌ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ့အသုဵ့်ပဳမႈ ပေပ္ာကးေရ  ့ ႀကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့ကုိ အာ့ေကာငး့ေစမညးံ ႏိုငးငဵတကာ စဵညႊနး့သတးမြတး 

ခ္ကးႏြငံး စာခ္ဳပးစာတမး့မ္ာ့ကုိ လိုကးနာရနး၇ ဆုိလိုသညးမြာ ကေလ့မ္ာ့ စစးပျအဲတျငး့ပါဝငးရမႈႏြငံးပတးသကးေသာ ကေလ့သူငယး 
မ္ာ့အချငံးအေရ့ညီလာခဵ၌ ညြိႏႈိငး့သေဘာ တူညီထာ့မႈမ္ာ့ကုိ လုိကးနာရနး၇ ႏိုငးငဵတကာ အလုပးသမာ  ့ အဖျဲ႔ခ္ဳပး၌ အလုပးလုပး 
ႏုိငးေသာ အငယးဆုဵ့ အသကးသတးမြတးမႈ ညီလာခဵ ှ၀၅ ႏြငံး ႏုိငးငဵတကာ အလုပးသမာ့အဖျဲ႔ခ္ဳပး၌ အဆို့ဆုဵ့ပုဵစဵ ကေလ  ့လုပးသာ  ့
ခုိငး့ေစမႈ ညီလာခဵ ှ၅ဿ တုိ႓အရ သေဘာတူထာ့မႈမ္ာ့ကုိ လုိကးနာရနး၇ ဂ္နီဗာညီလာခဵ၌ ထပးေလာငး့ သေဘာတူညီထာ့ေသာ 
စာခ္ဳပးမ္ာ့၇ ႏုိငးငဵတကာ ရာဇဝတးတရာ့ရုဵ့၌ ေရာမနညး့ဥပေဒ ဆိုငးရာ သေဘာတူညီထာ့မႈမ္ာ့အာ  ့လုိကးနာရနး၇ 

 စစးသာ့စုေဆာငး့ေရ  ့ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ  ့ ခုိငးမာေစေရ့အတျကး လုိအပးေသာ နညး့နာဆုိငးရာ အေထာကးအပံဵမ္ာ့ရယူရနး၇ 
အသကးစိစစး်ခငး့ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ  ့ ခိုငးမာလာေစရနးႏြငံး လကးနကးကုိငးအဖျ႔ဲမ္ာ့၌ လစးဟငး့မႈမ္ာ့ကုိ သီ့်ခာ့အဖျ႔ဲအစညး  ့
မ္ာ့က ေစာငံးၾကညံးႏိုငးေရ  ့ လုပးေဆာငးရနး၇ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးဖျဲ႔ႏြငံးတကျ အ်ခာ့ေသာ လဵုၿခဵဳေရ့တပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့က ဥပေဒႏြငံး မညီ 
ေသာ ကေလ့သူငယးစစးသာ  ့စုေဆာငး့မႈ မ်ပဳလုပးေစရနး တာ့်မစးရနး 

 လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့ႏြငံး ပါဝငးပတးသကးရေသာ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ ်ပနးလႊတးေပ့်ခငး့၇ ်ပနးလညးထူေထာငးေပ့်ခငး့ႏြငံး 
မိသာ့စုႏြငံး ်ပနးလညးေပါငး့စုဵေပ့်ခငး့စေသာ လုပးငနး့ေဆာငးတာမ္ာ့ကုိ လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔မ္ာ့ႏြငံး ်ပဳလုပးေသာ ႏုိငးငဵ၌ 
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငံး အပစးအခတးရပးဆဲေရ့၇႕ေတျ႔ဆဵုညြိႏႈိငး့ေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့တျငး ထညးံသျငး့လုပးေဆာငးရနး အဆုိပါလုပးေဆာငးမႈမ္ာ  ့
ကုလသမဂၐ၌ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့တျငး ကေလ့သူငယးမ္ာ့အေရ့အာ  ့ ထညးံသျငး့ စဥး့စာ့ေရ  ့ လုပးငနး့ေဆာငးတာ 
ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငံး ကုိကးညီမႈရြိေစရနး လုပးေဆာငးရနး 

 လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔မ္ာ့၌ အေသအခ္ာအတညး်ပဳႏုိငးေသာ ကေလ့သူငယးမ္ာ့အာ  ့ ်ပနးလႊတးေပ့မႈမ္ာ့သညး ေနာငးတျငး ႏိုငးငဵ 
အတျငး့ရြိ မညးသညးံလုဵၿခဵဳေရ့တပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့အတျကး မဆုိ မလုပးမ်ဖစး လုပးရမညးံ စညး့မ္ဥး့အေ်ခတစးခုသဖျယး်ဖစးလာေအာငး ေပါငး  ့
စညး့ ပ္ိဳ ့ေထာငးေပ့ရနး 
 

အသကးစိစစးမႈပါဝငးေသာ စစးသာ့စုေဆာငး့မႈ လုပးငနး့ေဆာငးတာမ္ာ့ႏြငံး လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ 
 အစို့ရတပးႏြငးံတကျ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးမ္ာ့အတျငး့တျငး အသကး ှ၅ ႏြစးေအာကး တပးသာ့မ္ာ  ့စုေဆာငး့်ခငး့မ်ပဳရနး စစးမိနး႓မ္ာ့ႏြငံး 

ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ တပးသာ့စုေဆာငး့ေရ့ႏြငးံ ညႊနးၾကာ့ေရ  ့ တာဝနးရြိသူမ္ာ့ထဵ အမိနး႓မ္ာ  ့ က္ယးက္ယး်ပနး႓်ပနး႓ ထုတး်ပနး 
ရုိကးႏြိပး်ဖနး႓ေဝထာ့ရနး၇ အဆိုပါ အမိနး႓မ္ာ့ကုိ အဓိကတပးသာ့စုေဆာငး့ရာ ႒ာနႏြစးခုသာမက အ်ခာ  ့ အတညးတက္မရြိေသာ 
ေရျ႔ေ်ပာငး့ေနသညးံ တပးသာ့စုေဆာငး့ေရ  ့အဖျ႔ဲမ္ာ့ထဵကုိပါ ်ဖနး႓ေဝထာ့ၿပီ့ တပးချ ဲတပးေပါငး့အာ့လုဵ့ တို႓လညး့ သိေစရနး 



ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အချငးံအလမး့ 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈ အဆဵု့သတး်ခငး့ 
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 နယး်ခာ့ေစာငံးတပးႏြငံး အ်ခာ့လုဵၿခဵဳေရ့တပးဖျဲ႔မ္ာ့အပါအဝငး လကးနကးကုိငးတပးဖျဲ႔ဝငး အာ့လဵု့တုိ႓ အတျကး တပးသာ့စုေဆာငး့ေရ  ့
လုပးထုဵ့မ္ာ့ကုိ တသမတးတညး့ သတးမြတးထာ့ရနးႏြငံး တပးသာ့ စုေဆာငး့ေရ့တျငး ပါဝငးသူအာ့လဵု့ကုိ (သငးတနး့မ္ာ  ့သငးၾကာ  ့
ေပ့ရနးလုိလြ္ငး သငးၾကာ့ေပ့်ခငး့်ဖငးံ ်ဖစးေစ) အသကး ှ၅ႏြစး မ်ပညံးေသ့သူမ္ာ့အာ  ့တပးသာ့စုေဆာငး့ေရ့်ပဳလုပး်ခငး့ကုိ တာ့်မစး 
ထာ့ေၾကာငး့ သိေစရနး 

 ထိေရာကးေသာ အသကးစိစစးေရ  ့ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကုိ လုိကးနာရနးႏြငံး အဆုိပါလုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကုိ လိုကးနာရနး ပ္ကးကျကးေသာ 
သူမ္ာ့အတျကး ဒဏးခ္်ခငး့ႏြငံး ရာဇဝတး်ပစးဒဏးေပ့်ခငး့မ္ာ့ကုိ ်ပဳလုပးရနး 

 တပးသာ့စုေဆာငး့သူမ္ာ့က စုေဆာငး့ခဵရသူ တစးဦ့တစးေယာကး၌ အသကးစိစစး်ခငး့တျငး ေသခ္ာမႈမရြိလြ္ငး စုေဆာငး့မႈမ်ပဳလုပး 
ရနးဟူေသာ အခ္ကးကုိ တပးသာ့စုေဆာငး့သူမ္ာ့အာ  ့ ရြငး့်ပထာ့ရနး၇ ေမျ့စာရငး့ သို႓မဟုတး အ်ခာ  ့ တရာ့ဝငး အသိအမြတး 
်ပဳႏုိငးေသာ စာရျကးစာတမး့မ္ာ့မရြိလြ္ငး စုေဆာငး့ခဵရသူမ္ာ့၌ အသကးကို စိစစးရာတျငး အ်ခာ  ့ စိတးခ္ရေသာ မြ္မြ္တတရြိႏုိငးသညးံ 
စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ကုိ အသုဵ့်ပဳရနး၇ ထိုအတျကး ေက္ာငး့ပညာသငး လကးမြတးမ္ာ့ႏြငံးတကျ (အ်ခာ့ တစးခုထကးပိုသညးံ) ပညာေရ  ့
ဆုိငးရာ စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ကုိ အသုဵ့်ပဳသငးံသညး၈ ထိုသုိ႓စိစစးရာတျငးလညး့ ရရြိေသာအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ မိသာ့စုဝငးမ္ာ့၇ 
ေဒသခဵအာဏာပုိငးမ္ာ့ႏြငံး ်ပနးလညးတုိကးဆုိငး ၾကညံး်ခငး့မ္ာ့ကုိလညး့ ်ပဳလုပးသငံးသညး၈ ထုိသို႓လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ကုိ ဘုဵသတးမြတး 
ခ္ကး ထာ့ႏုိငးေသာ ေမျ့စာရငး့မြတးပဵုတငး်ခငး့၌ ေအာငး်မငးႏုိငးေခ္အတုိငး့အတာကုိ ေခတၱဆုိငး့ငံဵထာ့သညးံ အေန်ဖငံး သေဘာ 
ထာ့ၿပီ့ လုပးေဆာငးရနး၇ 

 အစို့ရတပးႏြငံးတကျ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးမ္ာ့အာ့လုဵ့ရြိ တပးသာ့တစးဦ့ခ္ငး့စီ၌ ကိုယးေရ့အခ္ကးအလကးမ္ာ့်ဖငံး ဗဟုိ အခ္ကး 
အလကးဘဏးတိုကးသဖျယး ထိနး့သိမး့ထူေထာငးထာ့ရနး၇ ထိုသုိ႓ အခ္ကးအလကး စုရာတျငး႕ ေမျ့စာရငး့ သုိ႓မဟုတး အ်ခာ  ့ စာရျကး 
စာတမး့မ္ာ့်ဖငံး အတညး်ပဳထာ့ေသာ ေမျ့ေန႓မ္ာ့၇ စုေဆာငး့သူ အရာရြိ၌ အမညးအ်ပညးံအစဵုႏြငံး ရာထူ့အဆငံးအတနး့ကိုပါ မြတး 
တမး့တငးထာ့ရနးႏြငံး ယခငး အသကးမ်ပညံးခငးက စုေဆာငး့ထာ့ေသာသူေတျ႔လြ္ငး အသကးမ်ပညံးသူမ္ာ့အာ့ ်ပနးလႊတးရနး 

 ႏုိငးငဵ၌ မြတးပဵုတငး်ခငး့စနစးကို ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲၿပီ့ ေမျ့ဖျာ့လာေသာ ကေလ့မြနးသမြ္အာ့ အခမံဲ ေမျ့စာရငး့ မြတးပုဵတငး ေစရနး 
(ကေလ့အချငံးအေရ  ့ညီလာခဵ သေဘာတူညီခ္ကး အပုိဒး ၄ အပိုဒး ခ ှ အရ)၇ မြတးပုဵတငးေစရာတျငးလညး့ အတငး့အၾကပး်ပဳ ေစ 
်ခငး့မ္ာ့ မရြိေစပဲ စညး့ရုဵ့မႈမ္ာ့်ပဳလုပးၿပီ့ နယးေဝ  ့ ေဒသမ္ာ့အတျကး ေနရာေ်ပာငး့ႏုိငးေသာ ေမျ့စာရငး့မြတးပုဵတငးေရ  ့ အဖျဲ႔မ္ာ  ့
ဖျဲ႔စညး့ထာ့ရနး 
 

သီ့်ခာ့အဟနး႓အတာ့မရြိေသာ ေစာငံးၾကညံးႏုိငးမႈမ္ာ့ရြိေရ့ 
 ႏုိငးငဵအလုိကး ကုလသမဂၐတာဝနးရြိသူမ္ာ့ႏြငံးအတူ အစီအရငးခဵ်ခငး့၇ ေစာငံးၾကညံး်ခငး့မ္ာ့ကုိ တျဖဲကး်ပဳလုပးရနး၇ ထိုသုိ႓်ပဳလုပးရာတျငး 

တပးသာ့စုေဆာငး့ေရ့႒ာနမ္ာ့၇ စစးစခနး့မ္ာ့၇ ေလံက္ငံးေရ  ့ ေက္ာငး့မ္ာ့ႏြငံး အ်ခာ့ကေလ့မ္ာ့ရြိေနႏိုငးေသာ စစးဘကးႏြငံး ဆုိငး 
သညးံ ေနရာမ္ာ့သုိ႓ သျာ့ေရာကးၿပီ့ အစို့ရတပးချအဲာ့လုဵ့ႏြငံးတကျ နယး်ခာ့ေစာငံးတပးမ္ာ့ကုိ စနစးတက္ ေလံလာေစာငံးၾကညံးၿပီ  ့
အသကးမ်ပညးံသူမ္ာ့အာ  ့စိစစးၿပီ့ ်ပနးလႊတးေပ့ႏုိငးရနးအတျကး အဟနး႓အတာ့မရြိ သျာ့ေရာကး႕ေလံလာႏုိငးချငံးရြိရနး၇  

 ႏုိငးငဵအလုိကး ကုလသမဂၐတာဝနးရြိသူမ္ာ့ႏြငံးတကျ အ်ခာ့ႏုိငးငဵတကာအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့က ကေလ့သူငယးမ္ာ့၌ အချငံးအေရ့ကုိ 
ကာကျယးရနးႏြငံး အ်ခာ့ထိနး့သိမး့ထာ့သူမ္ာ့၌ အချငးံအေရ့ကုိ ကာကျယးရနး၇ “ေလလျငံးလူငယးမ္ာ့ဟု သတးမြတးထာ့ေသာ” 
ကေလ့သူငယးမ္ာ့ရြိေနလြ္ငး႕ ်ပနးလႊတးေပ့ရနး အတျကး အက္ဥး့ေထာငးမ္ာ့နြငံး အ်ခာ့ထိနး့သိမး့ေရ့စခနး့မ္ာ့သုိ႓ အခ္ိနးမဆုိငး  ့
အဟနး႓အတာ့မရြိပဲ သျာ့ေရာကးေလံလာချငံး်ပဳရနး 

 ႏုိငးငဵတကာ အလုပးသမာ့အဖျ႔ဲခ္ဳပး႕ ILO႕ ၌ ကနး႓ကျကးတုိငးၾကာ့ခဵရ်ခငး့ဆုိငးရာ နညး့နာမ္ာ့ကုိ ဆကးလကး လကးခဵပူ့ေပါငး  ့
ေဆာငးရျကး ရနး၇ ထုိသုိ႓ေဆာငးရျကးရနးအတျကး အသကးမ်ပညံးပဲ စစးသာ့စုေဆာငး့ ခဵရ်ခငး့အေပ၍ တုိငးၾကာ့မႈမ္ာ့ကုိ မဆုိငး့မတျ 
တဵု႓်ပနးေ်ဖ ရြငး့ရနး၇ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ရြိလြ္ငး ဖငးံေႏြ့မႈမရြိေစပဲ လုဵၿခဵဳစျာ်ပနးလႊတးေပ့ရနး၇ အဆိုပါ ကေလ့ငယးမ္ာ့အာ  ့ စခနး့မြ 
လႊတးေပ့ လုိကးေၾကာငး့ အတညး်ပဳသညးံ စာရျကးစာတမး့မ္ာ  ့ခ္ကးခ္ငး့ထုတး်ပနးေပ့ရနး 

 ကေလ့သူငယးမ္ာ့အ်ဖစး အတညး်ပဳသတးမြတးေပ့ၿပီ့ တပးထဲမြ ်ပနးလႊတးေစရနး ေဆာငးရျကးေပ့ေသာ လူပုဂၐိဳလးႏြငံး အဖျဲ႔အစညး  ့
မ္ာ့အာ  ့ထငးသလုိအဖမး့ခဵရႏုိငးမႈ၇ ေကာငး့မျနးစျာဆကးဆဵ်ခငး့မခဵရမႈ၇ အရြကးတကျဲ အက္ိဳ့နညး့်ဖစးေစမႈမ္ာ  ့မရြိေစရနး 

 စစးတပး၌ ၾသဇာေအာကးမြ လျတးကငး့ေသာ အာဏာႏြငံး လုပးကုိငးႏုိငးေသာ အရညးအခ္ငး့ႏြငံး အခ္ကးအလကးမ္ာ့ရြိေသာ သီ့်ခာ  ့
လျတးလပးသညးံ အဖျဲ႔အစညး့တစးခုထူေထာငးၿပီ့ စစးသာ့စုေဆာငး့မႈ မ္ာ့တျငး အငယးဆုဵ့ အသကးသတးမြတးမႈႏြငံး သကးဆုိငးေသာ 
နုိငးငဵေတားဥပေဒ၇ ႏုိငးငဵဥပေဒ ကနး႓သတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငံး ကိုကးညီမႈရြိမရြိကုိ ေလံလာေစာငံးၾကညံးၿပီ့ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲရနးလုိအပးေသာ 
ေနရာမ္ာ့ကုိ အႀကဵ်ပဳရနး၇ လိုကးနာမႈမရြိသူမ္ာ့အာ  ့်ပစးဒဏးေပ  ့သတးမြတးမႈမ္ာ  ့်ပဳလုပးရနး 



ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အချငးံအလမး့ 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈ အဆဵု့သတး်ခငး့ 
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 ႏုိငးငဵအလိုကး ကုလသမဂၐတာဝနးရြိသူမ္ာ့ႏြငံးတကျ အ်ခာ့သီ့်ခာ  ့လူသာ့အက္ိဳ ့်ပဳ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ကုိ အစုိ့ရမဟုတးေသာ လကး 
နကးကုိငးတပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့ႏြငံး ေတျ႔ဆုဵချငံးေပ ၿ့ပီ့ အဆိုပါအဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့ႏြငံး လုပးငနး့ေဆာငးတာမ္ာ  ့ ေဆျ့ေႏျ့ချငံး်ပဳရနး၇ အဆိုပါ အဖျဲ႔မ္ာ  ့
အတျငး့ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ  ့ အသဵု့်ပဳမႈမ္ာ့ကုိ အစီအရငးခဵ်ခငး့၇ ေစာငံးၾကညံး်ခငး့မ္ာ့်ပဳလုပးၿပီ့ ကေလ့သူငယးမ္ာ  ့ ေဘ့ကငး့စျာ 
်ပနးလျတးႏိုငးေရ့ႏြငံး မိသာ့စုႏြငံး ်ပနးလညးေတျ႔ဆုဵႏုိငးေရ  ့တုိ႓ကို ကူညီေပ့ချငံး်ပဳရနး 

 

တာဝနးခဵမႈ 

 စစးတပးအတျငး့မြ အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့၌ ကေလ့သူငယးမ္ာ့အာ  ့ စစးသာ့အ်ဖစးစုေဆာငး့မႈအပါအဝငး ဆုိ့ဆုိ့ရျာ့ရျာ့ လူ႓အချငံးအေရ့ႏြငံး 
ႏုိငးငဵတကာ လူသာ့အက္ိဳ ့်ပဳဥပေဒမ္ာ  ့ ခ္ိဳ ့ေဖာကးမ္ာ  ့အ်ပစးမေပ့ႏုိငးရနး တာ့ဆီ့ေနေသာ ဥပေဒပုဵစဵ အတာ့အဆီ့မ္ာ့ကုိ ပယး 
ဖ္ကးရနး 

 တပးမေတား ၾကညး့ႏြငံးတကျ အ်ခာ့နယး်ခာ့ေစာငးံတပးမ္ာ့အာ့လုဵ့အေပ၍ ကေလ့စစးသာ့မ္ာ  ့ စုေဆာငး့ အသုဵ့်ပဳမႈ်ဖငံး စျပးစျခဲဵရမႈ 
မြနးသမြ္ တျငး ထိေရာကးစျာ ဘကးမလုိကးပဲ စုဵစမး့စစးေဆ့ရနး၇ က္ဳ့လျနးသူမ္ာ့အာ  ့ ႏိုငးငဵတကာအဆငံးအတနး့ႏြငံး အညီ 
တရာ့ရငးဆုိငးေစ်ပီ့ အ်ပစးေပ့ရနး 

 ထုိသို႓ စုဵစမး့စစးေဆ့ေနမႈကာလ မၿပီ့ေသ့မီအခ္ိနးတျငး ပါဝငးသညးဟု ယူဆရသူ စစးအရာရြိမ္ာ့ကုိ တပးအတျငး့မြ ေခတၱထုတးပယး 
ထာ့ရနး ႏြငးံ အ်ခာ့စညး့မ္ဥး့ဆုိငးရာ ဒဏးေပ့်ခငး့မ္ာ့်ပဳရနး 

 ထုိသို႓ စဵုစမး့စစးေဆ့ေနမႈမ္ာ့၌ အေရအတျကးႏြငံးတကျ တရာ့စျဆဲိုအ်ပစးေပ့မႈမ္ာ့၇႕ ်ပစးဒဏးေပ့မႈမ္ာ့၇ စစးေဆ့မႈမ္ာ့၌ ရလဒးမ္ာ  ့
ကုိ အမ္ာ့်ပညးသူအာ့ ထုတး်ပနးရနး 

 
KNLA ႏြငံး DKBA တို႓အာ့ အႀကဵ်ပဳခ္ကး  
ယခုအစီအရငးခဵစာအေ်ခခဵထာ့ေသာ သုေတသန၌ အတုိငး့အတာအရ ႏိုငးငဵတကာ ကေလ့စစးသာ  ့ ပေပ္ာကးေရ့အဖျဲ႔သညး အထကးပါ 
ႏြစးဖျဲ႔အာ့ အထူ့ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ေပ့ထာ့သညး၈ သို႓ရာတျငး အဆိုပါအႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့သညး အ်ခာ့ေသာ ်မနးမာႏုိငးငဵအတျငး့ လႈပးရြာ့ေနၾက 
သညးံ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ စစးသာ့အ်ဖစး ေခ၍ယူစုေဆာငး့ အသုဵ့်ပဳေနေသာ လကးနကးကုိငးအဖျ႔ဲ အစညး့မြနးသမြ္တုိ႓အတျကးလညး့ ကုိကး ညီ 
အသုဵ့ဝငးမညး်ဖစးသညး၈  
 

 လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔ဝငးမြနးသမြ္တုိ႓အာ့ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ အႏၲရာယးက္ေရာကးႏုိငးေသာ အေ်ခအေနမ္ာ့တျငး ေခ၍ယူစုေဆာငး  ့
အသုဵ့်ပဳမႈမ္ာ့ကုိ တာ့်မစးထာ့ေၾကာငး့ အမိနး႓မ္ာ့ကုိ ထုတး်ပနး ရိုကးႏြိပး ်ဖနး႓ခ္ိေဝငြထာ့ရနး 

 ကေလ့သူငယးမ္ာ  ့ စစးဆငးေရ့ဆုိငးရာ တာဝနးမ္ာ့တျငး ဝငးေရာကးလုပး်ခငး့မရြိေစရနးႏြငံး စစးစခနး့မ္ာ့ႏြငံးတကျ စစးပစးမြတး်ဖစးႏုိငး 
ေသာ ေနရာေဒသမ္ာ့တျငးပါ ကေလ့ငယးမ္ာ  ့ရြိမေနေစရနး လုပးေဆာငးရနး 

 ကေလ့စစးသာ  ့စုေဆာငး့အသုဵ့်ပဳမႈတျငး တာဝနးရြိေသာသူမ္ာ့ကုိ ထုိကးသငးံေသာ အေရ့ယူမႈမ္ာ့႕်ပဳလုပးရနး  
 ကုလသမဂၐႏြငံးတကျ အ်ခာ့ေသာ သီ့်ခာ့လူသာ့အက္ိဳ ့်ပဳအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့က လကးနကးကုိငး တပးဖျ႔ဲမ္ာ့အတျငး့ ကေလ့သူငယး 

မ္ာ့ရြိမရြိေစာငံးၾကညံး်ခငး့၇ လႊတးေပ့်ခငး့ႏြငံး မိသာ့စုႏြငံး ်ပနးလညးေပါငး့စညး့ေရ့အတျကး ကူညီေပ့်ခငး့မ္ာ့အတျကး လကးနကးကုိငး 
တပးဖျ႔ဲမ္ာ့က ကူညီချငးံ်ပဳရနး 
အသကးမ်ပညးံေသ့ေသာ စစးသာ့စုေဆာငး့မႈကုိ ကာကျယးရနးအတျကး လိုအပးေသာ ထိေရာကးသညးံ အသကးစိစစးသတးမြတးေရ  ့
လုပးငနး့ေဆာငးတာမ္ာ့ကုိ ေဆာလ္ငးစျာ ထူေထာငးႏုိငးေရ  ့အကူအညီ ေပ့ရနး 

 
ႏိုငးငဵဆိုငးရာ ကုလသမဂၐအဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့၌ ေစာငံးၾကညးံေလံလာ အစီအရငးခဵစာတငး်ခငး့ႏြငံး ပတးသကး၊ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ 

 ကုလသမဂၐႏြငံး အစို့ရတုိ႓ အၾကာ  ့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ  ့အစီအစဥး၌ ထူေထာငးေရ့အတျကး ပါဝငးလုပးကုိငးၾကေသာ သူမ္ာ့အာ  ့
လုဵ့၌ လုပးရညးကိုငးရညးကုိ ်မြငးံတငးေပ့ရနး၇ ထုိသူမ္ာ  ့ ပါဝငးၾကေသာ အစီအစဥးေအာကးရြိ အစို့ရ၌ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့အေပ၍ 
ထိေရာကးမႈရြိမရြိကုိ ေရရြညး ေလံလာေစာငံးၾကညံးရနး၇ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အတျငး့ ထငးသာ်မငးသာမႈရြိေစရနး 

 အစို့ရအာ  ့သုဵ့သပးခ္ကးမ္ာ့၇ တပးသာ့စုေဆာငး့ေရ  ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ  ့်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ  ့အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ေပ့်ခငး့ ေထာကးပဵံ်ခငး  ့
်ပဳလုပး်ပီ့ ကေလ့သူငယးမ္ာ့အာ  ့စစးသာ့အ်ဖစး ေခ၍ယူအသုဵ့ခ္်ခငး့မ္ာ့အာ  ့တာ့ဆီ့ရနး 



ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အချငးံအလမး့ 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈ အဆဵု့သတး်ခငး့ 
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 အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငးံတကျ အ်ခာ့ေသာနယး်ခာ့ေစာငံးတပးမ္ာ့ရြိရာ စစးစခနး့မ္ာ့၇ ေလံက္ငံးေရ့စခနး့မ္ာ  ့ ႏြငံး အ်ခာ့ ကေလ့သူငယး 
မ္ာ့ရြိေနႏုိငးေသာ စစးတပးႏြငံးဆုိငးသညးံ ေနရာမ္ာ့ကုိ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ ရြိမရြိစစးေဆ့အတညး်ပဳ်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးႏိုငးရနးအတျကး 
ပုဵမြနး သျာ့ေရာကးရနး၇ ထုိသုိ႓႕ေစာငံးၾကညံး စစးေဆ့်ခငး့မ္ာ့မြာလညး့ ႏိုငးငဵတကာ၌ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ႏြငးံ ကိုကးညီမႈရြိေစရနး 

 ဥပေဒခ္ိဳ ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ မြတးတမး့တငးထာ့သညးမ္ာ့ကုိ ဖလြယးရနးအတျကး အစုိ့ရႏြငံး ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ေႏျ့ ညိြႏိႈငး့မႈမ္ာ့တျငး တကးၾကျ 
စျာ ပါဝငးၿပီ့ အစုိ့ရအာ့ ထုိမြတးတမး့တငးထာ့သညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငံး ပတးသကး၊ လုပးသငံးသညးမ္ာ  ့ဆကးလကး ေဆာငး 
ရျကးႏုိငးေစရနးအတျကး အႀကဵေပ  ့အေထာကးအကူ ်ပဳ်ခငး့မ္ာ  ့်ပဳလုပးရနး 

 အ်ခာ့လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔မ္ာ့အတျငး့ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ရြိေနမႈကို စိစစး်ခငး့ႏြငံး ်ပနးလႊတးေပ့ရနး ကိစၥမ္ာ့ကုိ ်ပဳလုပးႏုိငးရနး အတျကး 
အစို့ရအတုိကးအခဵ လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔မ္ာ့ႏြငံး ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ေႏျ့ ညြိႏႈိငး့မႈမ္ာ့တျငး တကးၾကျစျာ ပါဝငးရနး 

ကုလသမဂၐလဵုၿခဵဳေရ့ေကာငးစီနြငံး ႏိုငးငဵတကာ အသိုငး့အဝိုငး့အာ့ အႀကဵ်ပဳခ္ကး: 
 

 ်မနးမာအစုိ့ရအာ့ အတူတကျပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ  ့ စီမဵကိနး့ကုိ အ်ပညးံအဝအေကာငးအထညး ေဖားႏုိငးေရ့အတျကး တုိကးတျနး  ့
အာ့ေပ့်ခငး့မ္ာ  ့ ်ပဳလုပးရနး၇ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ အစို့ရတပးမ္ာ့ႏြငံး အ်ခာ့နယး်ခာ့ေစာငံးတပးမ္ာ့အတျငး့ စုေဆာငး့အသဵု့်ပဳခဵရမႈ 
မရြိေစေရ့အတျကး လုိအပးသညးမြနးသမြ္ ကုိ လုပးေဆာငးရနး 

 ်မနးမာအစုိ့ရအာ့ အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့ကုိ အ်ပညံးအဝ အဟနး႓အတာ့မရြိ ဝငးေရာကးလုပးကုိငးချငံးေပ့ၿပီ့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ  ့ စီမဵကိနး  ့
ထူေထာငးရာတျငး ပါဝငးသညံး လုပးငနး့ တစးစိတးတစးပုိငး့အေန်ဖငံး လုပးကိုငးမႈမ္ာ့အတျငး့ သိသာ်မငးသာရြိေစရနး စသညးတုိ႓ကုိ 
တုိကးတျနး့ရနး 

 သကးဆုိငးရာ ကုလသမဂၐတာဝနးရြိသူမ္ာ့အတျကး အစုိ့ရအာ့ ေဆာငးရျကးရနးရြိသညးမ္ာ့ကုိ လုပးေဆာငးေစၿပီ့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငး ရျကး 
မႈ စီမဵကိနး့ကုိ ထူေထာငးႏိုငးရနး၇ ကေလ့သူငယးမ္ာ့အာ  ့ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့အေပ၍တျငး ေသခ္ာေရရာစျာ ေစာငံးၾကညံး အကဲခတး 
မိႏိုငးေစရနးအတျကး လုဵေလာကးေသာ အခ္ိနးႏြငံး ရငး့်မစးလုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ရရြိေစေရ့ေဆာငးရျကးရနး  

 အစို့ရႏြငံး လကးနကးကုိငးမ္ာ့အၾကာ  ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငံး အပစးအခတးရပးစဲေရ့ႏြငံး သေဘာတူညီမႈ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အတျငး့တျငး 
လကးနကးကိုငးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငံး ဆကးစပးလုပးကိုငးေနထုိငးရေသာ ကေလ့မ္ာ့႕ ်ပနးလညးလျတးေ်မာကးေရ့၇ ထူေထာငးေရ့ႏြငံး 
မိသာ့စုႏြငံး႕ ်ပနးလညး႕ ေပါငး့စဵုေရ့အတျကး ဦ့တညးေသာ ကိစၥမ္ာ့တျငး႕ ေထာကးပဵမႈမ္ာ့ေပ့ရနး၇ အဆုိပါ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့က 
ကုလသမဂၐ၌ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ  ့ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့အတျငး့ ကေလ့သူငယး်ပႆနာမ္ာ့ကုိ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ေရ့ႏြငံး သကးဆုိငး 
ေသာ လုပးငနး့ဆိုငးရာညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငံး ကိုကးညီေစေရ့ေဆာငးရျကးရနး၇ လကးနကးကုိငး တပးဖျ႔ဲအာ့လုဵ့က အမ္ာ့အတညး်ပဳႏုိငး 
ေသာ ကေလ့သူငယးမ္ာ့်ပနးလႊတးေပ့မႈ သတငး့ထုတး်ပနးခ္ကး မ္ာ့်ပဳေစၿပီ့ အ်ခာ့အစုိ့ရလုဵၿခဵဳေရ့တပးဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့အတျကး ေရြ့ဦ  ့
မ်ဖစးမေနလုပးရမညးံ နမူနာ်ဖစးေစေရ  ့ေဆာငးရျကးရနး 

 ်မနးမာအစုိ့ရအာ့ ။တုိ႓၌ ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့အသုဵ့်ပဳမ္ာ့အာ့ ရပးတနး႓လိုသညံး အာသီသ ရြိေၾကာငး့ကို ်ပသသညးံ အေန 
်ဖငံး စစးေ်မ်ပငးတျငး ကေလ့မ္ာ့ပါဝငးပတးသကးမႈဆိုငးရာ ကေလ့သူငယး အချငံးအေရ့ညီလာခဵမြ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ကုိ မဆုိငး  ့
မတျ လကးမြတးထို့ေစေရ  ့တုိကးတျနး့ရနး  

 ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ စစးသာ့အ်ဖစး စုေဆာငး့အသုဵ့်ပဳမႈကုိ ကာကျယးရာတျငး အက္ိဳ့်ပဳႏုိငးရနး အတျကး ်မနးမာႏုိငးငဵအတျငး့ လုဵၿခဵဳ 
ေရ့ဆုိငးရာ အုပးခ္ဳပးမႈအစိတးအပုိငး့ကုိ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့မ္ာ  ့ ်ပဳလုပးရနးအတျကး ႏုိငးငဵတကာ အေထာကးအပံဵမ္ာ့ေပ့ရနး၇ ထုိသုိ႓ 
အေထာကးအပဵံေပ့ရာတျငးလညး့ အစို့ရတပးႏြငံး နယး်ခာ့ေစာငံးတပးမ္ာ့အတျငး့ လစးဟငး့မႈမ္ာ့ကုိ လျတးလပးစျာ ေစာငံးၾကညံး 
ေလံလာေစ်ခငး့မ္ာ  ့ ်ပဳလုပး်ခငး့အာ့်ဖငံး ေသားလညး့ေကာငး့ တပးဖျဲ႔မ္ာ့အတျငး့ တပးသာ့စုေဆာငး့မႈႏြငံး အသကးစိစစးမႈ လုပးထဵု  ့
နညး့စနစးမ္ာ  ့ခုိငးမာလာေစရနး အကူအညီမ္ာ့ေပ့်ခငး့်ဖငံးေသားလညး့ေကာငး့ ်မနးမာအစုိ့ရအာ  ့ေထာကးပံဵရနး 



ေ်ပာငး့လဲမႈအတျကး အချငးံအလမး့ 
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ကေလ့စစးသာ့စုေဆာငး့်ခငး့ႏြငးံ အသုဵ့်ပဳမႈ အဆဵု့သတး်ခငး့ 
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ကေလ့ စစးသာ့ဆုိငးရာ 

ႏိုငးငဵတကာအဖျဲ႔ 
 


