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ြမနမ်ာ၊ ကရင်အာဇာနညေ်နအ့ခမ်းအနား ဦးေဆာင်ကျင်းပသူများအား တရားစဲွဆုိ 

ထားြခင်းများ >ုပ်သိမ်းေပးပါ။  

ကရင်တိင်ုးရင်းသားတက်+ကလ-ပ်/ှားသူ2ှစ်ဦးကုိ 5ငိမ်းစုစီဥပေဒြဖင့် တရားစဲွဆုိထားြခင်း 
 

“ရနကု်န5်မိD၊ Fသဂုတ်လ ၁၃ရက်၊ ၂၀၂၀ခုနစ် -- ကရင်အာဇာနည်ေနအ့ထိမ်းအမှတ်ကုိ 

ဦးေဆာင်ကျင်းပသူ ကရင်တိင်ုးရင်းသား လPအခွင့်အေရးကာကွယ်သူများြဖစ်Fကသည့် 

စသိနး်ေဇာ်မင်း2ှင့် ေစာကွာလာတိRအား ြမနမ်ာအာဏာပုိင်များက တရားစဲွဆုိ 

မ-များြပTလပ်ုထားြခင်းကုိ ချက်ချင်းUုပ်သိမ်းေပးသင့်သည်“ ဟ ုေဖာ်တီဖုိင်းUုိက်မှေြပာသည်။ 

စီစX်ထား5ပီးြဖစ်သည့် အဆုိပါအခမ်းအနားကုိ ခွင့်ြပTထားသည့်အချနိ ် အတိင်ုးအတာထက် 

ေကျာ်လနွက်ာ ကျင်းပသည်ဟသူည့်စွပ်စဲွချက်ြဖင့် ေကျာက်တံတား5မိDနယ်ရဲတပ်ဖ[ဲမှ 

အခမ်းအနားကုိ တားဆီးကာ စီစX်သူ2ှစ်ဦးကုိ အေရးယူခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ 
 

၎င်းတိR 2ှစ်ဦးသည် စုေဝးမ-အတက်ွ အာဏာပုိင်များမှချမှတ်ထားသည့်အေြခအေနများကုိ 

ေဖာက်ဖျက်မ-စွပ်စဲွချက်ြဖင့်  5ငိမ်းချမ်းစွာစုေဝးြခင်းနဲ ့ စီတနး်လှည့်လည်ြခင်းဆုိင်ရာ ဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၂၀ ( 5ငိမ်းစုစီဥပေဒ)အရ တစ်လေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ေင ွ ြမနမ်ာကျပ် ၁၀၀၀၀ 

(၇.၂၅ ေဒ`လာ) ြဖစ်ေစ 2ှစ်မျTိးစလံးုြဖစ်ေစ ြပစ်ဒဏ်ကျခံ2ိင်ုရဖွယ်/ိှသည်။ 
 

“လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာေ်ြပာဆုိခွင့်ကုိ မရပ်မနားဖိCိှပ်ထားမEေတွ ြမနမ်ာCုိင်ငံမှာ 

ဆက်လက်Gပီးေတာ ့ ြဖစ်ပွားေနတာကုိ ရပ်တနး်ကရပ်သင့်ေနပါGပီ။ ကရင်အာဇာနညေ်နကုိ့ 

အသိအမှတ်ြပIကျင်းပတာဟာ ြပစ်မEတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ စသိနး်ေဇာမ်င်းနဲေ့စာကွာလာတိLကုိ 

တရားစဲွဆုိထားတာေတွကုိ >ုပ်သိမ်းေပးသင့်တယ်။” ဟ ု ေဖာ်တီဖုိင်းUုိက်၏ အမ-ေဆာင် 

အရာ/ိှချTပ် မက်သUူးစမစ်ကေြပာသည်။  
 

Fသဂုတ်လ ၁၂ရက်ေန ့bတွင် ကရင်တိင်ုးရင်းသား လPအခွင့်အေရးကာကွယ်သူများသည် 

ရနကု်န5်မိDေတာ်ခနး်မေ/ှc/ိှ မဟာဗ2eTလပနး်ြခံတင်ွ ကရင်အာဇာနည်ေနအ့ထိမ်းအမှတ် 

ကျင်းပ2ိင်ုရနစီ်စX်ခ့ဲFကသည်။ စုေဝးပဲွကုိ မနက် ၈ နာရီမှ ေနလ့ည် ၂ နာရီအထိကျင်းပရန ်

အာဏာပုိင်များကခွင့်ြပTခ့ဲသည်ဟ ုဦးေဆာင်ကျင်းပသူများက ဆုိသည်။ သိR ေသာ် မနက် ၁၁ 

နာရီခဲွ အချနိတ်င်ွ ေကျာက်တံတား5မိDနယ်ရဲတပ်ဖ[ဲမှ  မနက် ၁၁ နာရီအထိသာ အခမ်းအနားကုိ 
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ခွင့်ြပTထားြခင်းြဖစ်သည်ဟဆုိုကာ လာေရာက်ပိတ်ပင်ခ့ဲသည်။ ရဲတပ်ဖ[ဲမှ စသိနး်ေဇာ်မင်း ( ၂၂ 

2ှစ်) 2ှင့် ေစာကွာလာ (၂၂ 2ှစ်)တိR ကုိ ေကျာက်တံတား5မိDနယ်ရဲစခနး်တင်ွထိနး်သိမ်းထား5ပီး 

ကုိယ်ပုိင်ခံဝနြ်ဖင့် ေနလ့ည် ၂ နာရီ ၄၅ မိနစ်တင်ွြပနလ်ည်လhတ်ေပးခ့ဲသည်။  
 

 ရနကု်န ် Fသဂုတ်လ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခုနစ် ကရင်အာဇာနည်ေန ့ အထိမ်းအမှတ် 

ပဲွေတာ်တင်ွေတ[ရေသာ ကရင်တိင်ုးရင်းသားတစ်ဦး (ပုံ၊ 2ှစ် ၇၀ ြပည့်ကရင်အာဇာနည်ေန ့ 

ေဖ့ဘုတ်ေပ့(ချ)်မှ) 
 

လစုူလေူဝးပဲွများအတက်ွ ေဒသအာဏာပုိင်များမှ  အေြခအေန၊ အချနိအ်ခါများ သတ်မှတ် 

ေပးရန ် 5ငိမ်းစုစီဥပေဒပုဒ်မ ၅ အရ ခွင့်ြပTထားသည်။ သတ်မှတ်ထားသည့် အေြခအေန၊ 

အချနိတိ်R ကုိေဖာက်ဖျက်ပါက 5ငိမ်းစုစီဥပေဒပုဒ်မ ၂၀ အရြပစ်ဒဏ်ေပးပုိင်ခွင့်/ိှသည်။  
 

ကရင်အာဇာနည်ေနသ့ည် ၁၉၅၀ ခုနစ်တင်ွ ြမနမ်ာစစ်တပ်ေFကာင့်ေသဆုံးခ့ဲသည့် 

ကရင်အမျTိးသားအစည်းအUုံး (ေကအနယူ်) တည်ေထာင်သူေခါင်းေဆာင် ေစာဘဦးkကီးအား 

သတိရဖွယ်အထိမ်းအမှတ်အြဖစ်ြဖင့်ကျင်းပြခင်းြဖစ်သည်။ ြမနမ်ာစစ်တပ်2ှင့် ေကအနယူ် 

(ကရင်အမျTိးသားလတ်ွေြမာက်ေရးတပ်မေတာ်) တိR lFကားြဖစ်ပွားသည့် စစ်ပဲွသည် ၁၉၄၉ 

ခုနစ် ကတည်းက စတင်ခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။  
 

ယခင်ကျင်းပခ့ဲသည့် ကရင်အာဇာနည်ေန ့ ပဲွများသည်လည်း အစုိးရ၏ ြပင်းထနစွ်ာ 

တံြုပနမ်-များ2ှင့် ယခုက့ဲသိR ပင် ရင်ဆုိင်ခ့ဲရသည်။ မဟာဗ2eTလပနး်ြခံတင်ွ ယမန2ှ်စ်က 

ကျင်းပသည့် ကရင်အာဇာနည်ေနကုိ့ ေကျာက်တံတား5မိDနယ်ရဲတပ်ဖ[ဲမှ တားဆီးခ့ဲ5ပီး၊ 

ဦးေဆာင်စီစX်သူများြဖစ်Fကသည့် စသိနး်ေဇာ်မင်း၊ ေစာအဲ(လ်)ဘတ်ချTိ2ှင့် ကရင် 

အမျTိးသမီးများ အခွင့်အေရးကာကွယ်သူ ေဒ`ေနာ်အနုး်လှတိR ကုိ ဖမ်းဆီးခ့ဲသည်။ အဆုိပါ 

ဦးေဆာင်စီစX်သူ သုံးေယာက်အား 5ငိမ်းစုစီဥပေဒပုဒ်မ ၂၀ ချTိးေဖာက်မ-ြဖင့် ၁၅ 

ရက်ေထာင်ဒဏ်ကျခံရန ်ေကျာက်တံတား5မိDနယ်တရားUုံးမှ သတ်မှတ်ခ့ဲသည်။ 
 

“ြမနမ်ာ2ိင်ုငံအစုိးရသည် 5ငိမ်းချမ်းစွာစုေဝးြခင်း2ှင့် 5ငိမ်းချမ်းစွာ စီတနး်လှည့်လည်ြခင်း 

ဆုိင်ရာဥပေဒကုိ 2ိင်ုငံတကာ လPအခွင့်အေရးဆုိင်ရာဥပေဒများ2ှင့်အညီြပင်ဆင်သင့်သည်။” 

ဟ ုေဖာ်တီဖုိင်းUုိက်မှေြပာသည်။ 
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အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ လPအခွင့်အေရးဥပေဒအရ လတ်ွလပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိခွင့်2ှင့် 

5ငိမ်းချမ်းစွာစီတနး်လှည့်လည်ခွင့် အခွင့်အေရးတိR ကုိ ဥပေဒအရခွင့်ြပT5ပီးသားြဖစ်ေသာ 

တရားေဘာင်ဝင်သည့် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခု ြပည့်ေြမာက်ရနအ်တက်ွ လိအုပ်မ-/ိှ 

သေလာက်သာလmင် ကန ့သ်တ်ခွင့်ရမည်ြဖစ်သည်။ သိR ေသာ်  ကုလသမဂn၏ 5ငိမ်းချမ်းစွာ 

စုေဝးစီတနး်ြခင်းဆုိင်ရာ အထူးကုိယ်စားလှယ်ေဟာင်းြဖစ်သူမုိင်နာကုိင်မှ ေအာက်ပါအတိင်ုး 

မှတ်ချက်ေပးခ့ဲသည်။ "လတ်ွလပ်ခွင့်ကုိသာ စည်းကမ်းအေနနဲ ့ သတ်မှတ်ရမှာြဖစ်တယ်။ 

လတ်ွလပ်ခွင့် ကန ့သ်တ် တယ်ဆုိတာက ခoင်းချက်အေနနဲပဲ့ /ိှသင့်တယ်။" ထိRအြပင် ယူအန ်

လPအခွင့်အေရး ေကာ်မတီမှ 5ငိမ်းချမ်းစွာစုေဝးြခင်းအတက်ွ ေထာင်ဒဏ်ေပးြခင်း2ှင့် 

ဒဏ်ေငကွျခံေစြခင်းတိRအပါအဝင် ြပစ်ချက်တင်တရားစဲွဆုိြခင်းများ ြပTလပ်ုြခင်းသည် 

လPအခွင့်အေရးဥပေဒ2ှင့်ကုိက်ညီမ-မ/ိှေFကာင်း အတည်ြပT5ပီးြဖစ်သည်။ 
 

၂၀၂၀ခုနစ်၊ဧ5ပီလတင်ွအသံ2ှင့်ေဖာ်တီဖုိင်းUုိက်တိR ပူးေပါင်း၍ "ကo2◌ုပ််တိR၏အိမ်မက်သည် 

ေကျာင်းသားများ အားလံးုအတက်ွ ြဖစ်သည်၊ ြမနမ်ာ2ိင်ုငံ၊မ2sေလး5မိD/ိှ ေကျာင်းသားများ၏ 

အခွင့်အေရးများအား ချTိးေဖာက်ြခင်း"အမည်/ိှ ပူးတွဲအစီရင်ခံစာတစ်ခုကုိထုတ်ေဝခ့ဲသည်။ 

ထုိအစီရင်ခံစာ၌ 5ငိမ်းချမ်းစွာစုေဝးခွင့် ဥပေဒေအာက်တင်ွ လတ်ွလပ်စွာ ဆ2uထုတ်ေဖာ်ခွင့်2ှင့် 

လတ်ွလပ်စွာစုေဝးခွင့် အခွင့်အေရးများကုိ ချTိးေဖာက်မ-များ2ှင့် ပတ်သတ်၍ မှတ်တမ်းများ 

တင်ထားပါသည်။  
 

“Gငိမ်းချမ်းစွာစုေဝးြခင်းCှင့် Gငိမ်းချမ်းစွာ စီတနး်လှည့လ်ညြ်ခင်းဆုိင်ရာ ဥပေဒဟာ 

ဆCQြပမEေတွ အဆင်ေြပေအာင်လိL  အေထာက်အပ့ံြဖစ်ေစရမှာြဖစ်ပါတယ်၊ဒီဥပေဒဟာ 

ြပစ်မEဆင် ဖမ်းဆီးCုိင်ဖိLအတွက် မြဖစ်သင့်ပါဘူး။ ဒီဥပေဒကုိြပင်ဆင်သင့်ေနပါGပီ။ 

Gငိမ်းချမ်းစွာ ဆCQြပတ့ဲသူေတွကုိ ဖမ်းဆီးေနတာေတွကုိလညး်ရပ်တန ့ဖိ်L  

အချနိသ်င့်ေနပါGပီ။” ဟ ုမက်သUူးစမစ် မှေြပာသည်။ 

 


