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ႀက းၾကပ္ကြပ္ကြဲသည္႕အဖြြဲ႕အစည္းမ ားအတြက္ အစ ရင္ခံစာမၾူကမ္းေရးဆြြဲျခင္း်ားႏွင့္ ေထာက္ခံအားေပးမႈရရွ ေရး 
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န ဒါန္း 

Harvard Law School ရွ  The International Human Rights Clinic သည ္ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ 

ေသာက စၥမ ား၁ အေပၚ လိုပ္က ိုင္လာခြဲ့သည္မွာ (၁၀)်ားႏွစ္န းပါးပင္ရွ ခြဲ့ပါၿပ ။ ၂၀၀၉ ခိုွ်ားႏွစ္တြင္ ကြ န္ပ္တ ို႔သည္ 

Crimes in Burma က ိုျဖန္႔ခ  ခြဲ့ၿပ း၊ ၄င္းအစ ရင္ခံစာထြဲတြင္ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႕ပ ိုင္း၌ လက္နက္က ိုင ္

ပဋ ပကၡျဖစ္ျခင္း်ားႏွင့္စပ္လ ဥ္းသည္႕ ကိုလသမဂၢ ("UN") ၏ အစ ရင္ခံစာမ ားက ိုျပန္လည္သံိုးသပ္ခြဲ့ၿပ း၊ 

ထ ိုနယ္ေျမတြင္ျဖစ္ပြားခြဲ့သည္႕ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာျပစ္မႈဥပေဒက ိုခ  ွ်ိဳးေဖါက္မႈအေပၚ အေပၚယံအျမငအ္ား 

ျဖင့္ပင္ ထင္ရွားေသာအမႈ (prima facie case)ရွ ခြဲ့ေၾကာင္းျဖင့္ေကာက္ခ က္ခ ခြဲ့ပါသည္။၂ အစ ရင္ခံစာထြဲ 

တြင္၊ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံ၌ က ကးလြန္ေသာမတရားညွဥ္းပနး္မႈမ ားအေပၚစံိုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ကိုလသမဂၢေကာ္မရွင္ 

က ိုဖြြဲ႕စည္းေပးရန ္ကြ န္ပ္တ ို႔အႀကံျပွ်ိဳခြဲ့ပါသည္။ 

Crimes in Burma က ိုျဖန္႔ခ  ၿပ း ေနာက္တစ္်ားႏွစ္တြင္ မူ၀ါဒခ မွတ္သူမ ားက အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ျပစ္မႈမ ား 

ေပၚေပါက္ခြဲ့ျခင္းရွ ၊ မရွ ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈက ကးလြန္သူမ ားအေပၚအေရးယူရန္ ျပစ္မႈက ိုတည္ေဆာက္၍ရ်ားႏ ိုင္၊ မ်ားႏ ိုင္က ို 

မၾကာခဏေမးလာၾကပါသည္။ ပဋ ပကၡျဖစ္မႈ၏ ်ားႏွစ္ဘက္စလံိုးတြင္ မတရား်ွားႏ ပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈမ ားရွ ခြဲ့ေသာ္ 

လည္း၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ လူပိုဂ ၢွ်ိဳလ္တစ္ဥ းခ င္းအတ အက အေပၚ အေရးယူရန္ အမႈမ ားရွ ်ားႏ ိုင္သည္႕ 

အလားအလာက ို ကြ န္ပ္တ ို႔အားအလြန္ပင္မၾကာခဏေမးလာၾကပါသည္။  

၄င္းက ိုစ တ္တြင္စြြဲၿမြဲၿပ း၊ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႕ပ ိုင္း၌ ၂၀၀၅ ခို်ားႏွစ္ေနာက္ပ ိုင္းတြငစ္တင္ခြဲ့ၿပ း၊ ၂၀၀၈ခို်ားႏွစ္အထ  

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခြဲ့ေသာတပ္မေတာ္၏ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ ("ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ") ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည္႕ လူ႕အခြင့္ 

အေရးက ိုမတရားျပွ်ိဳျခင္းမ ားအေပၚ မ မ ၏စံိုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းက ိုစတင္ေဆာင္ရြက္ခြဲ့ပါသည္။ တ ိုင္းျပည္ 

အတြင္းတြင္ ပဋ ပကၡျဖစ္ပြားခြဲ့ေသာ ဆယ္စို်ားႏွစ္မ ားထြဲမွ ကြ န္ပ္တ ို႔အေနျဖင့္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈက ို ထူးထူးျခားျခား 

ေရြးခ ယ္ရသည္႕အေၾကာင္းမွာ ၄င္းသည္မၾကာေသးမ ကမွတ္မ သည္မ ားထြဲတြင္ အႀက းမားဆံိုးျဖစ္ၿပ း 

အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာလူ႔အသ ိုက္အ၀န္းက က ယ္က ယ္ျပန္႕ျပန္႔ရႈတ္ခ ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ 

ျပစ္မႈက ကးလြန္သူမ ားက ို ဆန္႔က င္အေရးယူ်ားႏ ိုင္သည္႕ အမႈတစ္မႈရွ ်ားႏ ိုင္သည္႕အလားအလာက ို အကြဲျဖတ္ရာ 

တြင္ ပ ိုမ ိုေခ ာေမြ႕လြယ္ကူေစ်ားႏ ိုင္ရန္အတြက္၊ ကြ န္ပ္တ ို႔သည္ ၂၀၀၅ ခို်ားႏွစ္်ားႏွင့္ ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္တ ို႔တြင္ 

တ က ေသာၿမ ွ်ိဳ႕နယ္တစ္ခို၌ ျဖစ္ပြားခြဲ့ေသာ တပ္မေတာ္၏ျပွ်ိဳလိုပ္မႈက ိုအာရံိုစူးစ ိုက္ျခင္းျဖင့္ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈ 

၏အတ ိုင္းအတာက ိုက ဥ္းေျမာင္းေအာင္လိုပ္ခြဲ့ပါသည။္ 
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ျပည္တြင္းရွ လိုပ္ေဖၚက ိုင္ဖက္မ ား်ားႏွင့္ေဆြးေ်ားႏြးရန္ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံ်ားႏွင့္ ထ ိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ ာက္သ ို႔ 

အဖြြဲ႕က ို(၁၁)ေခါက္ေစလႊတ္ခြဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္၏တ ိုက္ပြြဲစဥ္အတြင္း က ကးလြန္ေသာ 

အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာျပစ္မႈမ ားက ို လက္ရွ အခ  န္အထ  ကြ န္ပ္တ ို႔၏စံိုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းသည္ ေစ့စပ္နက္နြဲမႈအရွ  

ဆံိုးစစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းျဖစ္သည္ဟို ကြ န္ပ္တ ို႔သ ရွ ထားပါသည္။ 

ျပစ္မႈဆ ိုင္ရာတရားစြြဲဆ ိုျခင္းက ိုျဖစ္ေျမာက္ေစမည္႕ ျမင့္မားေသာသက္ေသခံခ က္ဆ ိုင္ရာစံမ ားက ိုျဖည္႕ 

ဆည္း်ားႏ ိုင္ရန္အတြက ္ အျပည္ျပည္ဆ ို္င္ရာျပစ္မႈဥပေဒ၏မူေဘာင္က ိုက င့္သံိုးၿပ း ဆ ေလ ာ္ေသာသိုေတသန 

ဆ ိုင္ရာနည္းလမ္းမ ားက ိုအသံိုးခ ခြဲ့ပါသည္။ အမွနတ္ကယ္ျပစ္မႈက ကးလြန္သူမ ားအေပၚ အေရးယူရန္ျပစ္မႈ 

က ိုတည္ေဆာက္ျခင္း၏ျဖစ္်ားႏ ိုင္ေခ ရွ မႈက ိုသက္ေသသာဓကျဖင့္ထင္ရွားစြာျပသျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ 

မတရားျပွ်ိဳလိုပ္မႈက ိုဟန္႔တားျခင္းက ို ကြ န္ပ္တ ို႔သည္အေထာက္အကူျပွ်ိဳရန္်ားႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင ္

တာ၀န္ယူမႈအေလ့အက င့္က ိုအားေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ကြ န္ပ္တ ို႔၏စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပွ်ိဳလိုပ္ေနစဥ္အတြင္း ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံ၏်ားႏ ိုင္ငံေရးျမင္ကြင္းသည္ သ သ သာသာ 

ေျပာင္းလြဲခြဲ့ပါသည္။ ်ားႏ ိုင္ငံေရးအက ဥ္းသား ၁၀၀၀ ေက ာ္က ိုလႊတ္ေပးခြဲ့ၿပ း၊ သတင္းစာနယ္ဇင္း ဆ ိုင္ရာ 

ခ ွ်ိဳပ္ခ ယ္မႈမ ားစြာက ိုရိုပ္သ မ္းကာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစိုၾကည္က ိုလည္း ပါလ မန္၏အဖြြဲ႕၀င္အျဖစ္ေရြးခ ယ္ 

တင္ေျမွာက္ခြဲ့ပါသည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ရာရွ သည္႕ဥပေဒမ ားက ိုျပွ်ိဳျပင္ေျပာင္းလြဲရန္်ားႏွင့္ ပယ္ဖ က္ရန္အတြက ္ 

 

၁ အာဏာရစစ္အစ ိုးရသည ္၁၉၈၉ခို်ွားႏစ္ ဇူလ ိုင္လတြင္ တ ိုင္းျပည္၏အမည္က ို "Burma" မ ွ"Myanmar" သ ို႔ေျပာင္းလြဲခြဲ့ပါသည္။  
၂ Harvard Law School International Human Rights Clinic, “Crimes in Burma,” May 2009, 

http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2013/02/Crimes-in-Burma.pdf. 
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အေခ အတင္ေဆြးေ်ားႏြးပြြဲတြင္ အမ ားျပည္သူဆ ိုင္ရာအရာရွ မ ားပါ၀င္ခြဲ့ပါသည။္ ထ ို႔အျပင္၊ အစ ိုးရသည္ 

မ ားစြာေသာ အစ ိုးရမဟိုတ္ေသာလက္နက္က ိုင္အိုပ္စိုမ ား်ွားႏင့္ ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စြဲေရးသေဘာ 

တူည ခ က္မ ားက ိုလက္မွတ္ေရးထ ိုးခြဲ့ပါသည္။ 

ဤတ ိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္႕အေျခအေနမ ားတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္႕  လူ႔အခြင့္အေရးဆ ိုင္ 

ရာက စၥမ ားက ိုရင္ဆ ိုင္ရင္း၊ ေတြ႕ဆံိုေဆြးေ်ားႏြးျခင္းအတြက္အခြင့္အလမ္းသစ္မ ားက ို လ ိုလားသည္႔ နည္းလမ္း 
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ျဖင့္ ကြ န္ပ္တ ို႔၏စံိုစမ္းစစေ္ဆးျခင္းေတြ႕ရွ ခ က္မ ားက ို အသံိုးခ ရန္ႀက ွ်ိဳးပမ္းခြဲ့ပါသည္။ ဤရည္မွန္းခ က္အ 

တြက္၊ ၂၀၁၄ ခို်ားႏွစ္ မတ္လတြင္၊ ကြ န္ပ္တ ို႔သည္ "မူ၀ါဒဆ ိုင္ရာမွတ္တမ္း၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ မဆင္မျခင္ 
တ ိုက္ခ ိုက္မႈမ ား်ားႏွင့္အရပ္သားမ ားက ိုတမင္သတ္ျဖတ္မႈမ ား" က ိုျဖန္႔ခ  ခြဲ့ပါသည္။၃ ထ ိုမွတ္တမ္းသည္ တရားမ 

၀င္တ ိုက္ခ ိုက္ျခင္း်ားႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းတ ို႔က ိုဥ းတည္ေစေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏မူ၀ါဒမ ား်ွားႏင့္ က င့္စဥ္မ ား 

က ိုေဖၚထိုတ္ၿပ း၊ ျပွ်ိဳျပင္ေျပာင္းလြဲရန္လက္ေတြ႕က သည္႕အစ အစဥ္က ို အႀကံျပွ်ိဳေထာက္ခံခြဲ့ပါသည္။ 

ဤလက္ရွ မွတ္တမ္းျဖစ္ေသာ "ဥပေဒဆ ိုင္ရာမွတတ္မ္း၊ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ပ ိုင္းတြင္ျဖစ္ပြားေသာ စစ္ရာဇ 
၀တ္မႈမ ား်ားႏွင့္ လူသားမ ားက ိုဆန္႔က င္က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈမ ား" တြင္ ကြ န္ပ္တ ို႔၏ ျပစ္မႈဆ ိုင္ရာစံိုစမ္း 

စစ္ေဆးမႈ၏ေတြ႕ရွ ခ က္မ ားက ိုေဖၚျပထားပါသည္။ ၄င္းမွတ္တမ္းတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္မႈထမ္းမ ား 

သည္ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအေျခအေနတြင္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ ား်ားႏွင့္ လူသားမ ားက ိုဆန္႕က င္က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈမ ား 

က ိုက ကးလြန္ၾကေၾကာင္းေကာက္ခ က္ခ ထားၿပ း ထ ိုျပစ္မႈမ ားအေပၚတာ၀န္ရွ သည္ဟိုသေဘာထား မွတ္ယူ 

်ားႏ ိုင္သည္႕အၾက းတန္းတပ္မေတာ္ အရာရွ မ ားက ိုထိုတ္ေဖၚထားပါသည္။ 

အသြင္ကူးေျပာင္းေနသည္႕တ ိုင္းျပည္မ ားသည္ အတ တ္တြင္မတရားျပွ်ိဳလိုပ္ခြဲ႔ျခင္းမ ားက ို မည္သ ို႔ရငဆ္ ိုင္ 

ေျဖရွင္းမည္ဟူေသာ အလြန္ေလးနက္၍ ခက္ခြဲေသာေမးခြန္းမ ား်ွားႏင့္ႀကံွ်ိဳေတြ႕ၾကရပါသည္။ ဤမွတ္တမ္းက 

အသြင္အကူးအေျပာင္းတြင္ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံႀကံွ်ိဳေတြ႕ေနရသည္႕ ထ ိုေမးခြန္းမ ားက ို အာရံိုစ ိုက္ပါသည္။ 

ဤမွတ္တမ္းက အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာျပစ္မႈမ ားက ိုက ကးလြန္ေနခြဲ့သည္ဟိုေကာက္ခ က္ခ ထားေသာ္လည္း၊ 

ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံ၏ အတ တ္ကမတရားျပွ်ိဳခြဲ႔ျခင္းမ ားက ို ရင္ဆ ိုင္ေျဖရွင္းရန ္ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာျပစ္မႈဥပေဒ 

သာလွ င္ တစ္ခိုတည္းေသာနည္းလမ္းမဟိုတ္ေခ ။ ဤခက္ခြဲေသာေမးခြန္းမ ားက ိုေဆြးေ်ားႏြးရန္်ားႏွင့္ ၄င္းတ ို႔၏ 

အတ တ္က ို ၄င္းတ ို႔ရင္ဆ ိုင္ေျဖရွင္းရန္ခြင့္ျပွ်ိဳေသာ၊ တ ိုင္းျပည္က ိုေရွ႕သ ို႔ဆက္လက္ေလွ ာက္လွမ္း်ားႏ ိုင္ေစ 

သည္႕ အဓ ပၸာယ္ရွ ေသာတံို႕ျပန္မႈက ို ကြ မ္းက င္စြာဖန္တ း်ားႏ ိုင္သည္႔အခြင္႔အေရးက ို ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံ၏ျပည္သူ 

လူထို ရသင့္ပါသည္။ 

လြန္ခြဲ့သည္႕်ားႏွစ္မ ားအတြင္း စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈတ ိုးတက္လာသည္်ားႏွင့္အည ၊ ကြ န္ပ္တ ို႔သည္ သက္ဆ ိုင္ရာ 

ပါ၀င္ပတ္သက္သူအေျမာက္အမ ား်ားႏွင့္ ေဆြးေ်ားႏြးခြဲ့ပါသည္။ ကြ န္ပ္တ ို႔သည္ အႀက းတန္းတပ္မေတာ္အရာရွ  

မ ားက ို အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာျပစ္မႈက ကးလြန္သူမ ားအျဖစ္ ေဖာ္ထိုတ္ျခင္းသည္ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံ၏ ဒ မ ိုကေရစ  

ျပွ်ိဳျပင္ေျပာင္းလြဲေရး၊ ၿင မ္းခ မ္းေရးလိုပ္ငန္းစဥ္်ွားႏင့္ လံိုၿခံွ်ိဳေရးအေျခအေနတ ို႕အေပၚ  မည္သ ို႔ထ ခ ိုက္ေစ်ားႏ ိုင္ 

သည္က ို ေဆြးေ်ားႏြးၾကပါသည္။ ကြ န္ပ္တ ို႔၏ေဆြးေ်ားႏြးမႈမ ားတြင္ ေအာက္ပါအဓ ကအေၾကာင္းအရာမ ား 

အၿမြဲတေစပါရွ ပါသည္။ 
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ပထမဥ းစြာ၊ ေဆြးေ်ားႏြးမႈမ ားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္မႈထမ္းမ ား အနာဂတ္တြင ္ မတရားျပွ်ိဳလိုပ္ျခင္းက ို 

တားဆ းရန္ အဓ ကအာရံိုစွ ိုက္သည္။ ကခ င္ျပည္နယ္်ားႏွင့္ ေျမာက္ပ ိုင္းရွမ္းျပည္နယ္ကြဲ့သ ို႔ေသာေနရာမ ားတြင္ 

ကြ န္ပ္တ ို႔မွတ္တမ္းျပွ်ိဳခြဲ့သည္႕ တပ္မေတာ္၏ တရားမ၀င္ေသာပံိုစံမ ားျဖင့္ျပွ်ိဳလိုပ္မႈသည္ အျပစ္ေပးမခံရဘြဲ 

ဆက္လက္၍ ရွ ေနဆြဲျဖစ္သည္။ ဤမွတ္တမ္းသည္ အႀက းတန္းတပ္မေတာ္အရာရွ မ ား်ွားႏင့္ အျခား 

အဆင္႔န မ္႔စစ္သားမ ားအား ၄င္းတ ို႔၏တရားမ၀င္ေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားအတြက္ တာ၀န္ရွ ်ားႏ ိုင္ေၾကာင္း အသ  

ေပးပါသည္။ ျပည္တြင္းလႈပ္ရွားသူမ ား်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးအဖြြဲ႕အစည္းမ ားသည္ 

မတရားျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားက ို အလြန္ပင္အေသးစ တ္ေသာအဆင့္အထ  မွတ္တမ္းျပွ်ိဳ်ားႏ ိုင္ခြဲ႔သည္ျဖစ္၍ ျပစ္မႈ 

က ကးလြန္သူမ ားက ိုလည္း တာ၀န္ရွ ေစျခင္းက ိုေသခ ာေအာင္ျပွ်ိဳလိုပ္ရန ္ သံ်ားႏၷ ႒ာန္ခ ထားေၾကာင္းက ိုလည္း 

ဤမွတ္တမ္းကထင္ရွားေစသည္။ 

ဒိုတ ယအေနျဖင့္၊ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံတြင္ ျပွ်ိဳျပင္ေျပာင္းလြဲေရး်ားႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတ ို႔်ားႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ 

လက္ရွ ေဆြးေ်ားႏြးပြြဲမ ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆ ိုင္ရာက စၥရပ္မ ားက ို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေနရာေပးျခင္း 

အေပၚမ ားစြာေမးခြန္းထိုတ္ၾကပါသည္။ လက္ရွ အခ  န္၌၊ ေတြ႕ဆံိုေဆြးေ်ားႏြးပြြဲမ ားတြင္ ရန္ကိုန္်ားႏွင့္ ေနျပည္  

ေတာ္တ ို႔တြင္ရွ  ်ားႏ ိုင္ငံေရးဆ ိုင္ရာတ ိုးတက္မႈမ ားက ိုသာ မ ားေသာအားျဖင့္အာရံိုျပွ်ိဳခြဲ့ၾကၿပ း တပ္မေတာ ္၏ 

 

၃ Harvard Law School International Human Rights Clinic, “Policy Memorandum: Preventing Indiscriminate Attacks 
and Wilful Killings of Civilians by the Myanmar Military,” Mar. 2014, http://hrp.law.harvard.edu/wp-
content/uploads/2014/03/2014.03.24-IHRC-Military-Policy-Memorandum-FINAL.web_.pdf. 
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အျပွ်ိဳအမူ်ွားႏင့္ အိုပ္ခ ွ်ိဳပ္ေရးတြင္ပါ၀င္ေနသည္႔အခန္းက႑တ ို႔သည္ တ ိုင္းျပည္၏်ားႏ ိုင္ငံသားမ ား၊ ၿင မ္းခ မ္းေရး 

လိုပ္ငန္းစဥ္်ားႏွင့္ ေရရွည္တည္ၿင မ္မႈတ ို႔အေပၚ ဆက္လက္အ်ားႏၱရာယ္ရွ ေနျခင္းအေပၚ စဥ္းစားေျဖရွင္းျခင္း 

မျပွ်ိဳၾကပါ။ ဤမွတ္တမ္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ ားက ိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကင္းမြဲ႔ျခင္းမ ား ေပၚေပါက္ 

လာ်ားႏ ိုင္သည္႕ျပႆနာမ ားက ိုမ းေမာင္းထ ိုးျပထားၿပ း တ ိုင္းျပည္၏အနာဂတ္်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေ်ားႏြးရာတြင္ 

အဆ ိုပါျပႆနာမ ားက ိုေဘးဖယ္ထား၍မရေၾကာင္း အႀကံျပွ်ိဳထားပါသည္။  

ေနာက္ဆံိုးအားျဖင္႔၊ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံတြင္ တ ိုင္းျပည္၏အတ တ္က ိုမည္သ ို႔ရင္ဆ ိုင္ေျဖရွင္းရန္်ွားႏင့္ ပတ္သက္သည္႔ 

ေဆြးေ်ားႏြးပြြဲမ ားက ို အားေပးအားေျမွာက္ျပွ်ိဳရန္လ ိုအပ္ေၾကာင္း ပါ၀င္ပတသ္က္သူမ ားက အေလးထား 

ေျပာၾကားၾကပါသည္။ မၾကာေသးမ က ျပွ်ိဳျပင္ေျပာင္းလြဲမႈမ ားရွ ခြဲ့ေသာ္လည္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈ်ားႏွင့္ 
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ဖ ်ားႏွ ပ္မႈတ ို႔ေၾကာင္႔ရရွ ခြဲ႔ေသာ ျမန္မာ်ားႏို င္ငံ၏ရလဒ္်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပ း အမ ားျပညသ္ူဆ ိုင္ရာ ေဆြးေ်ားႏြးမႈမ ားမွာ 

အနည္းငယ္သာရွ ပါသည္။ ဤမွတ္တမ္းတြင္ေဖၚျပထားသည္မ ားကြဲ့သ ို႔ေသာ တပ္မေတာ္၏မတရား 

လြြဲမွားေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားသည္ လူမ  ွ်ိဳးစိုတ ိုင္းရင္းသားမ ား၏နယ္ေျမမ ား်ွားႏင့္ အျခားေနရာမ ားတြင္ရွ ေသာ 

လူသန္းေပါင္းမ ားစြာက ိုထ ခ ိုက္ေစပါသည္။  မည္သ ို႔ပင္ဆ ိုေစကာမူ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံ၏အကူးအေျပာင္း်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ေျပာဆ ိုေဆြးေ်ားႏြးၾကရာတြင္ ၄င္းတ ို႔၏အျမင္မ ားက ို ၾကားရခြဲသည္ျဖစ္၍  ၄င္းတ ို႔၏  ေျပာၾကား 

ခ က္မ ားသည ္ေမ့ပစ္ရန ္သ ို႔မဟိုတ္ လ စ္လ က႐ႈ၍မရ်ားႏ ိုင္ေလာက္ေအာင္ အလြန္ပင္အေရးပါ လွပါသည္။ 

ထ ိုးစစ္ဆင္မႈေၾကာင့္ ထ ခ ိုက္မႈရွ ခြဲ့ေသာ ရြာသားမ ား်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းျခင္း ျပ းဆံိုးသည္႔အခါတြင္၊ 

ကြ န္ပ္တ ို႔က "သင္တ ို႔တျခားဘာမ ားေျပာစရာရွ ပါေသးလြဲ" ဟိုေမးျမန္းရာတြင္၊ အမ ားကရ ိုးရ ိုးပင္ 

"ေက းဇူးျပွ်ိဳၿပ း ကြ န္ပ္တ ို႔၏ျဖစ္စဥ္က ို တစ္ကမၻာလံိုးအား ေျပာျပေပးပါ" ဟိုေျပာပါသည္။ ဤမွတ္တမ္းသည္ 

ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံ၏အတ တ္၊ ပစၥွ်ိဳပၸန္ ်ွားႏင့္ အနာဂတ္တ ို႔်ားႏွင္ပတ္သက္သည္႔ ေျပာဆ ိုေဆြးေ်ားႏြးမႈမ ားက ို ပံိုေဖာ္ရာတြင္ 

အေထာက္အကူျဖစ္ေစသင္႔သည္႕႔ ၄င္းတ ို႔၏ျဖစ္စဥ္၏တစ္စ တ္တစ္ပ ိုင္းက ိုေဖၚျပေပးပါသည္။ 
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မတ္ွတမး္အက ဥး္ခ ွ်ိဳပ ္

၂၀၁၁ ခို်ားႏွစ္ ဇန္န၀ါရ လတြင္၊ the Harvard Law School International Human Rights Clinic ("the 

Clinic") သည ္ ၂၀၀၅ ခို်ားႏွစ္တြင္စတင္ခြဲ၍့ (၃) ်ားႏွစ္ခန္႔ၾကာခြဲ့ေသာ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံ၏အေရွ႕ပ ိုင္းတြငျ္ဖစ္ 

ပြားခြဲ့သည္႔တပ္မေတာ္၏ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ ("the Offensive") ကာလအတြင္း ျမန္မာၾကည္းတပ္၏ ျပွ်ိဳလိုပ္မႈ 

မ ားက ို စတင္စံိုစမ္းစစ္ေဆးခြဲ့ပါသည္။ The Clinic သည ္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း အျပည္ျပည္ 

ဆ ိုင္ရာျပစ္မႈဥပေဒက ိုခ  ွ်ိဳးေဖါက္ခြဲ့ျခင္းရွ ၊ မရွ ်ားႏွင့္ ထ ိုျပစ္မႈမ ားအတြက္ တပ္မေတာ္အရာရွ မ ား တစ္ဥ းခ ငး္က 

တာ၀န္ရွ သည္ဟို အခ ိုင္အမာေျပာဆ ို်ားႏ ိုင္ေလာက္ေသာ က  ွ်ိဳးေၾကာင္းဆ ေလ ာ္သည္႕အေၾကာင္းမ ားရွ ၊ မရွ က ို 

စဥ္းစားဆံိုးျဖတ္်ားႏ ိုင္ရန္ႀက ွ်ိဳးပမ္းခြဲ့ပါသည္။ The Clinic ၏စံိုစမ္းစစေ္ဆးမႈသည္ ကရင္ျပည္နယ္၊ 

သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္ရွ  ေတာင္ပ ိုင္းေဒသတပ္မေတာ္ကြပ္ကြဲမႈ (ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ)္ ်ားႏွင့္ အမွတ(္၆၆) 
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ေျချမန္တပ္မဌာနခ ွ်ိဳပ ္ ("LID 66") တ ို႔ျဖစ္သည္႕တပ္မေတာ္တပ္ဖြြဲ႕(၂)ဖြြဲ႕၏လိုပ္ေဆာင္မႈက ို အထူး 

သျဖင့္အာရံိုျပွ်ိဳခြဲ့ပါသည္။  

သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္တြင္၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္သားမ ားသည္ ရြာမ ားက ိုေမာ္တာမ ားျဖင့္ပစ္ခတျ္ခင္း၊ 

ထြက္ေျပးေသာရြာသားမ ားက ိုပစ္ခတ္ျခင္း၊ အ ိုးအ မ္မ ား၊ သ း်ားႏွံမ ား်ားႏွင့္ အစားအစာသ ိုေလွာင္ရံိုမ ားက ို 

ဖ က္ဆ းျခင္း၊ အရပ္သားမ ားရွ သည္႕ေနရာမ ားတြငေ္ျမျမွွ်ိဳပ္မ ိုင္းမ ားေထာင္ျခငး္၊ အရပ္သားမ ားက ိုအတင္း   

အၾကပ္အလိုပ္လိုပ္ေစျခင္း်ားႏွင့္ အထမ္းသမား(porter) ျပွ်ိဳျခင္း၊ အရပ္သားမ ားဖမ္းဆ းျခင္း်ားႏွင့္ ကြပ္မ က္ျခင္း 

တ ို႔ အပါအ၀င ္ အရပ္သားမ ားဆ ိုင္ရာနယ္ေျမမ ားက ို အၾကမ္းဖက္ရွင္းလင္းျခင္း်ားႏွင့္ ရြာသားမ ားက ို မဆင္ 

မျခင္တ ိုက္ခ ိုက္ျခင္းျပွ်ိဳသည္႕ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈတြင္ပါ၀င္ခြဲ့ၾကပါသည္။ စစ္ဆင္ေရးကာလအတြင္း ေထာင္ေပါငး္ 

မ ားစြာေသာ တစ္ဥ းခ င္းလူပိုဂ ၢွ်ိဳလ္မ ားသည္ ေနရပ္စြန္႕ခြါထြက္ေျပးၾကရသလ ို လူမ ားစြာတ ို႔သည္လည္း 

သတ္ျဖတ္ျခင္းခံၾကရပါသည္။ သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္တြင္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈေၾကာင့္ ရြာတ ိုင္းလ ိုလ ို ထ ခ ိုက္မႈရွ ခြဲ့ၿပ း 

နယ္ပယ္၏က ယ္ျပန္႕ေသာတစ္ခြင္တစ္ျပင္တြင္ ရြာသားမ ားအားလံိုးသည္ ထြက္ေျပးရန္ အတင္းအၾကပ္ 

ျပွ်ိဳျခင္းခံရပါသည္။ 

စံိုစမ္းစစ္ေဆးစဥ္အတြင္းရရွ ေသာသက္ေသအေထာက္အထားမ ားအေပၚအေျခခံ၍၊ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာ 

ျပစ္မႈတရားရံိုး၏ ေရာမျပဌာန္းဥပေဒ အပ ိုဒ(္၇)်ားႏွင့္ (၈)တ ို႔တြင္အသ းသ းေဖၚျပထားေသာ လူသားမ ား 

အေပၚဆန္႔က င္က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈ်ားႏွင့္ စစ္ရာဇ၀တမ္ႈတ ို႔က ို ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္်ွားႏင့္ LID 66 တ ို႔မွ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္မႈထမ္းမ ားက ေဖါက္ဖ က္က ကးလြန္ခြဲ့ၾကေၾကာင္း the Clinic က ေကာက္ခ က ္

ခ ပါသည္။ ထ ို႔ျပင္ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ်ွ္ားႏင့္ LID 66 တ ို႔မွ အရာရွ မ ားသည္၊ ေနာက္ထပ္ 

စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပွ်ိဳလိုပ္ေနစဥ္အတြင္း၊ အပ ိုဒ ္(၂၅)အရ လူပိုဂၢ ွ်ိဳလ္တစ္ဥ းခ င္းျပစ္မႈဆ ိုင္ရာတာ၀န္ရွ မႈ်ွားႏင့္ အပ ိုဒ္ 

(၂၈)အရ ၾက းၾကပ္ကြပ္ကြဲမႈဆ ိုင္ရာတာ၀န္ရွ မႈတ ို႔ျဖစ္ၾကေသာ တာ၀န္ရွ မႈ မူသေဘာတရား (၂)ခို တ ို႔ျဖင္႔ 

ဥပေဒအရတာ၀န္ရွ ်ားႏ ိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွ ရပါသည္။ တ က ေသာတပ္မေတာ္တပ္မွကး (၃)ဥ းတ ို႔်ားႏွင္ ့ပတ္သက္၍၊ 

ေရာမျပဌာန္းဥပေဒ၏ အပ ိုဒ ္ (၅၈)တြင္ေဖၚျပထားသည္႕အတ ိုင္း အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာ ျပစ္မႈတရားရံိုးက 

ဖမ္းဆ းခြင့္အမ န္႔ထိုတ္်ားႏ ိုင္ရန္ လ ိုအပ္ေသာစံက ိုျဖည္႕ဆည္း်ားႏ ိုင္ရန္အတြက္ လံိုေလာက္ 

ေသာသက္ေသခံအေထာက္အထားက ို the Clinic က စိုေဆာင္းထားပါသည္။ ဤတပ္မွကး (၃) ဥ းမွာ - 

 ဗ ိုလခ္ ွ်ိဳပက္ ိုက ို၊ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလတြင ္ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္၏တပ္မွကးျဖစ္ၿပ း လက္ရွ  

အခ  န္တြင္ ျပည္ထြဲေရး၀န္ႀက းဌာန၏ ၀န္ႀက းျဖစ္ပါသည္။ 

 ဗ ိုလမ္ကွးခ ွ်ိဳပခ္ငေ္ဇာ္ဥ း၊ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလတြင္ ၂၀၀၆ခို်ားႏွစ္ ေမလအထ  LID 66 ၏တပ္မွကးျဖစ္ၿပ း၊ 

လက္ရွ အခ  န္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အထူးစစ္ဆင္ေရးဗ ကရ ို (BSO) ၄ ၏တပ္မွကးျဖစ္ပါသည္။ 
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 ဗ ိုလမ္ကွးခ ွ်ိဳပေ္မာငေ္မာငေ္အး၊ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္ ေမလေနာက္ပ ိုင္းတြင္ LID 

66 ၏ တပ္မွကးျဖစ္ၿပ း၊ ေလာေလာဆယ္၌္ ေနျပည္ေတာ္ေဒသဆ ိုင္ရာတပ္မွကးျဖစ္ပါသည္။ 
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ဤေတြ႕ရွ ခ က္မ ားအရ ေအာင္ျမင္မႈေသာအကူးအေျပာင္းျဖစ္ေၾကာင္းေသခ ာေစမႈက ို အေထာက္အကူ 

ျပွ်ိဳေစရန ္ မတရားညွဥ္ပနး္်ားႏွ ပ္စက္ျခင္းဆ ိုင္ရာျမန္မာသ့မ ို္င္းက ို က ိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္လ ိုအပ္ေၾကာင္း the 

Clinic ကယံိုၾကည္ပါသည္။ ဤမွတ္တမ္းတြင္အမည္မ ားေဖၚျပထားသည္႕တပ္မွကးမ ား၊ ၄င္းတ ို႔၏တပ္ဖြြဲ႕ 

မ ား်ားႏွင့္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈတြင္ပါ၀င္ၾကေသာ အျခားတပ္မေတာ္စစ္မႈထမ္းမ ား၏ လိုပ္ေဆာင္မႈမ ားအေပၚ 

ေနာက္ထပ္စံိုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းက ို အတ တ္က ိုရင္ဆ ိုင္ေျဖရွင္းရာတြင္ထည္႕သြင္းသင့္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 

လက္ရွ အခ  န္တြင္လိုပ္ေဆာင္ေနသည္႔ အျခားေသာတပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးမ ားက ိုလည္း ေသခ ာစြာ 

ေလ့လာစ စစ္ျခင္းက ိုျပွ်ိဳလိုပ္ရန္လ ိုအပ္ပါသည္။ အဆ ိုပါစံိုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ ား 

က ိုမတရားျပွ်ိဳလိုပ္ျခင္းမ ားအတြက္ တာ၀န္ရွ ေစမႈက ို ကူည ပ႔ံပ ိုးေပး်ားႏ ိုင္မည္ျဖစ၍္   သမ ိုင္းေၾကာင္းဆ ိုင္ရာ 

မွတ္တမ္းတစ္ရပ္ဖန္တ းျခင္းက ိုလည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္္။ ေနာက္ဆံိုး်ားႏွင့္ အေရးႀက း 

ဆံိုးအေနျဖင္႔၊ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငတံြင္ျဖစ္ေပၚလ က္ရွ ေသာ မတရားျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ား၏အလ ဥ္က ို ရပ္ဆ ိုင္းသြားေစရန္ 

အတြက ္ အျပစ္မရွ ေသာအရပ္သားမ ားအေပၚ မဆင္မျခင္ျပွ်ိဳေသာတ ိုက္ခ ိုက္ျခင္းက ို အားေပးအားေျမွာက္ 

ျပွ်ိဳသည္႔ တပ္မေတာ္၏မူ၀ါဒမ ား်ွားႏင့္ က င့္စဥ္မ ားက ို ျပွ်ိဳျပင္ေျပာင္းလြဲ်ားႏ ိုင္ရန္အတြက္ စိုေပါင္းအားထိုတ္ 

ႀက ွ်ိဳးပမ္းရန္လ ိုအပ္ေနပါသည္။ 
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အဓ ကေတြ႕ရွ ခ က္မ ား 

က. အလြနပ္ငဆ္ ိုးရြားေသာ လ႕ူအခြင့္အေရးခ  ွ်ိဳးေဖါကမ္ႈက ိုျဖစေ္စေသာ ျမနမ္ာတ့ပမ္ေတာ္စစမ္ႈထမး္မ ား၏ 

ထ ိုးစစဆ္ငမ္ႈအတြငး္ျပွ်ိဳလိုပမ္ႈ 

The Clinic ကစံိုးစမ္းစစ္ေဆးသည္႕ထ ိုးစစ္ဆင္မႈသည္ ကရင္အမ  ွ်ိဳးသားသမဂၢ (“KNU”)၊ ကရင္အမ  ွ်ိဳးသား 

လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြြဲ႕(“KNLA”)်ားႏွင့ ္ ျမန္မာ်ားႏို င္ငံအေရွ႕ပ ို္င္းတြင္ေနထ ိုင္ၾကေသာ ကရင္အရပ္သားမ ားကို  

အဓ ကအားျဖင့္ပစ္မွတ္ထားရွ ပါသည္။ ၄င္းသည္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈျပွ်ိဳလိုပ္ရာေဒသက ိုႀက းၾကပ္ရန္ အၿမြဲတမ္း 

တာ၀န္ေပးျခင္းခံရသည္႕တပ္မေတာ္အာဏာပ ိုင္ျဖစေ္သာ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္၏ စစ္သားမ ားက 

ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပ ိုင္း၊ သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္ရွ  ဟ းေဒၚေကာ္ရြာ( Hee Daw Kaw village) က ိုတ ိုက္ခ ိုက ္

သည္႕ ၂၀၀၅ခို်ွားႏစ္ ်ားႏ ို၀င္ဘာလတြင္စတင္ပါသည္။ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစဌ္ာနခ ွ်ိဳပ ္ တပ္ရင္းမ ားသည္ 
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ရြာက ိုေမာ္တာမ ားျဖင့္ပစ္ခတ္ၿပ း ရြာသားမ ားကထြက္ေျပးေသာအခါ ေသနတ္မ ားျဖင့္ပစ္ခတ္ပါသည္။ 

တ ိုက္ခ ိုက္မႈ၏တစ္စ တ္တစ္ပ ိုင္းအေနျဖင့္ စစ္သားမ ားသည္ရြာသားတစ္ဥ းက ိုဖမ္းမ သည္႔အခါ သတ္ပစ္ျခင္း၊ 

အ မ္ေပါင္းအလံိုး (၃၀)ခန္႔က ိုမ း႐ ႈ႕ျခင္း၊ ရြာထြဲတြင္ေျမျမွွ်ိဳပ္မ ိုင္းမ ားေထာင္ျခင္းမ ားက ို ျပွ်ိဳလိုပ္ခြဲ႔ေၾကာင္း 

အဆ ိုရွ ပါသည္။ ဤရွင္းလင္းေရးစစ္ဆင္မႈေနာက္ပ ိုင္းတြင္ ရြာသားမ ားက ို အတင္းအၾကပ္ ထြက္ေျပးေစ၍ 

ေနရပ္သ ို႔မျပန္လာ်ားႏ ိုင္ျခင္းမ ားရွ ခြဲ့သည္။ 

 ထ ိုမွေနာက္ပ ိုင္း(၃)်ွားႏစ္အတြင္း ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံ၏အေရွ႕ပ ိုင္းတြင္ ရာေပါင္းမ ားစြာေသာရြာမ ားက ို တ ိုက္ခ ိုက္စဥ္ 

အတြင္း ထပ္ခါတလြဲလြဲျပွ်ိဳလိုပ္ေသာတပ္မေတာ္၏ပံိုစံအတြက္ ဟ းေဒၚေကာ္ရြာက ိုတ ိုက္ခ ိုက္ျခင္းက  

န မ တ္ျပျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  

၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္ ဇန္န၀ါရ ်ွားႏင့္ ေဖေဖၚ၀ါရ လမ ားတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပ ိုင္း်ွားႏင့္ ပြဲခူးတ ိုင္းအေရွ႕ပ ိုင္း (ယခို 

ပြဲခူးတ ိုင္းေဒသႀက း)၄ သ ို႔ တပ္မ(၇)ခို ထက္မနည္းေသာ တ ိုက္ခ ိုက္ေရးတပ္မမ ားသည္ တ ိုက္ခ ိုက္ေရးတြင္ 

ပါ၀င္ရန္ ေရာက္ရွ လာပါသည္။ ၄င္းတပ္မမ ားထြဲတြင္ LID 66 လည္းအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈတြင္ 

ပါ၀င္လာၿပ းေနာက ္ ၄င္းအားတာ၀န္ခ သတ္မွတ္ထားသည္႕ နယ္န မ တ္အတြင္းရွ  တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရး 

အားလံိုးအတြက္တာ၀န္ရွ သည္႕ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္၏ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈေအာက္သ ို႔ 

LID 66 သည ္ေရာက္ရွ လာပါသည္။ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ နည္းဗ ကဟာဆ ိုင္ရာ အဓ ကရည္မွန္းခ က္မွာ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအတြင္းတြင္ အရပ္သားမ ား 

က ို လက္နက္က ိုင္အိုပ္စိုအားအေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ ား အလြယ္တကူေပး်ားႏ ိုင္ျခင္းမွ ေလ ာ့နည္းသြားေစရန္ 

အတြက ္  KNLA ထ န္းခ ွ်ိဳပ္ေသာနယ္ေျမမ ားမ ွ အစ ိုးရထ န္းခ ွ်ိဳပ္ေသာနယ္ေျမမ ား သ ို႔မဟိုတ္ နယ္စပက္ ို 

ျဖတ္ၿပ းထ ိုင္း်ားႏ ိုင္ငံအတြင္းသ ို႔ ေမာင္းထိုတ္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤရည္မွန္းခ ကက္ ိုၿပ းေျမာက္်ားႏ ိုင္ေစရန ္ရြာမ ား၊ 

စ ိုက္ပ  ွ်ိဳးေရးလယ္ကြင္းမ ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းေနထ ိုင္သူမ ား (“IDP”) ပိုန္းေအာင္းေနသည္႔ေနရာ 

မ ားက ိုလက္နက္ႀက းမ ားျဖင့္ပတ္ခတ္ျခင္း၊ အရပ္သားမ ားက ို စက္ေသနတ္မ ား်ားႏွင့္ ေမာင္းျပန္ရ ိုငဖ္ယ္    

ေသနတ္မ ားက ိုအသံိုးျပွ်ိဳျခင္း၊ အ ိုးအ မ္မ ား်ွားႏင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက ာင္းမႈဆ ိုင္ရာပစၥည္းမ ားက ိုဖ က္ဆ းျခင္း၊ 

ရြာမ ား်ွားႏင့္ စပါးစ ိုက္ကြင္းမ ားတြင္မ ိုင္းမ ားေထာင္ျခင္း၊ ရြာမ ားက ိုအတင္းေျပာင္းေရႊ႕ေနထ ိုင္ေစျခင္းတ ို႔ 

အပါအ၀င္ျဖစ္သည္႔ တရားမ၀င္ေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈပံိုစံအမ  ွ်ိဳးမ  ွ်ိဳးက ို တပ္မေတာ္ကလိုပ္ေဆာင္ခြဲ့ပါသည္။ 

အရပ္သားမ ားသည ္ အတင္းအၾကပ္အလိုပ္ခ ိုင္းေစခံရျခင္း၊ ကြပ္မ က္ခံရျခင္း်ားႏွင့္ ်ားႏွ ပ္စက္ညွဥ္းပန္းခံရျခင္း 

တ ို႔က ို ခံစားၾကရပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ႀက းမားေသာအတ ိုင္းအတာျဖင့္ ေဒသတြင္းလူဥ းေရ 

ရာခ ိုင္်ားႏႈန္း အမ ားဆံိုးက ို ထ ခ ိုက္ေစသည္႔ ဤျပွ်ိဳလိုပ္မႈပံိုစံမ ာက ိုအသံိုးျပွ်ိဳခြဲ့ပါသည္။ 
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၄ ဤမွတ္တမ္းတြင္အသံိုးျပွ်ိဳထားေသာ အမည္မ ား်ွားႏင့္ ေဖၚျပခ က္မ ားသည္ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံ၏ အစ ိုးရကသတ္မွတ္ထားသည္႕အတ ိုင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၀ျပည္႕်ွားႏစ္တြင္ တ ိုင္းမ ားက ို "တ ိုင္းေဒသႀက း"ဟိုေျပာင္းလြဲေခၚေ၀ၚခြဲ့ၿပ း၊ ၂၀၀၈ခို်ွားႏစ္ဖြြဲ႕စည္းပံိုအေျခခံဥပေဒအရ 

သတ္မွတ္ခြဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ယေန႔အထ သံိုးစြြဲလ က္ရွ ပါသည္။ KNU ်ွားႏင့္ ကရင္လူမ  ွ်ိဳးမ ားသည္ ပထ၀ ၀င္ဆ ိုင္ရာ  ေဒသမ ားအတြက္ 

အျခားအမည္မ ားက ိုအသံိုးျပွ်ိဳကာ အိုပ္ခ ွ်ိဳပမ္ႈဆ ိုင္ရာနယ္န မ တ္မ ားအၾကား ျခားနားေသာပထ၀ ၀င္ဆ ိုင္ရာ နယ္န မ တ္မ ားက ို အသ  

အမွတ္ျပွ်ိဳၾကပါသည္။ ရြာအမ ားအျပား၏အမည္မ ားသည္ကြြဲျပားျခားနားသည္႕စာလံိုးေပါင္းမ ားျဖစ္်ားႏ ိုင္ပါသည္။ တ က မႈက ိုေသခ ာ 

ေစရန္အတြက္၊ ပထ၀ ၀င္ဆ ိုင္ရာအဂၤါရပမ္ ား်ွားႏင့္ အျခားတည္ရွ မႈမ ားန းစပ္သည္မ ားက ို ရည္ညႊန္းျခင္းအားျဖင့္ ဤမွတ္တမ္းတြင္ 

ေဖၚျပထားသည္႕ ရြာမ ား၏တည္ေနရာမ ား်ားႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မ ားက ို  the Clinic ကအတည္ျပွ်ိဳပါသည္။ 
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ဆယ္စို်ားႏွစ္ေပါင္းမ ားစြာရွ ေနခြဲ႔ေသာလက္နက္က ိုင္ပဋ ပကၡေၾကာင့္ မ ားျပားစြာရွ ်ားႏွင့္ၿပ းေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထ ိုင္ရသူမ ားက ို တ ိုးပြားလာေစသျဖင္ ့ ေဒသဆ ိုင္ရာလူမႈအဖြြဲ႕အစည္းမ ားအေပၚ ဤထ ိုးစစ္ 

ဆင္မႈ၏အက  ွ်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ အလြန္ပင္ႀက းက ယ္ပါသည္။ The Clinic သည ္ ၄င္း၏စံိုစမ္း 

စစ္ေဆးမႈ၏ အခ က္အခ ာျဖစ္ေသာေဒသတြင္ရွ သည္႔ ရြာတ ိုင္းန းပါးက ို ထ ခ ိုက္မႈရွ ခြဲ႔သည္႕ ျဖစ္ရပ္မ ားက ို 

မွတ္တမ္းျပွ်ိဳထားပါသည္။ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္မႈထမ္းမ ားက က ကးလြန္သည္႕ 

အလြန္ၾက းေလးေသာမတရားျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားက ို ျပည္တြင္း်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာအဖြြဲ႕အစည္းမ ားသည္ 

က ယ္က ယ္ျပန္႕ျပန္႔မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ဤမတရားျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားအတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္  

အစ ိုးရအေပၚ ကိုလသမဂၢအထူးအစ ရင္ခံသူမ ား၊ အေမရ ကန္ဥပေဒျပွ်ိဳသူမ ား၊ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာ 

ၾကက္ေျခန အဖြြဲ႕ (ICRC)်ားႏွင့္အျခားေသာ အဖြြဲ႔အစည္းမ ားကျပစ္တင္႐ႈတ္ခ ၾကပါသည္။ နယ္ပယ္၏ 

က ယ္ျပန္႕ေသာတစ္ခြင္တစ္ျပင္မွ အရပ္သားမ ားက ို "ဖယ္ရွား"ရန္တာ၀န္ယူေသာ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရး 

မ ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းေနထ ိုင္ၾကရသူမ ားသည္ ၄၂၀၀၀ ေယာက္အထ မ ား်ားႏ ိုင္ေၾကာင္း 

အစ ရင္ခံစာမ ားကခန္႔မွန္း တြက္ဆၾကပါသည္။  

ခ. ျမနမ္ာၾကညး္တပအ္ရာရွ မ ားက ို ထ ိုးစစက္ာလအတြငး္ ၄ငး္တ ို႔၏ျပွ်ိဳလိုပမ္ႈအေပၚျပစမ္ႈစြြဲဆ ို်ားႏ ိုငရ္နအ္ေထာက ္

အကျူပွ်ိဳ်ားႏ ိုငသ္ည႕္ သကေ္သအမ ားအျပား်ွားႏင့္ လံိုေလာကေ္သာသကေ္သအေထာကအ္ထားမ ားရွ ပါသည။္ 

ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႕ပ ိုင္းတြင္ျပွ်ိဳလိုပ္ေသာထ ိုးစစ္ဆင္မႈသည္ မြန္၊ ကရင္်ားႏွင့္ ကယားျပည္နယ္မ ား၏ ေနရာ 

အခ  ွ်ိဳ႔်ားႏွင့္ ပြဲခူးတ ိုင္းတ ို႔က ိုထ ခ ိုက္မႈရွ ေသာ္လည္း၊ the Clinic သည ္ေျမာက္ပ ိုင္းကရင္ျပည္နယ္ရွ  သံေတာင္ 

ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္တြင္ တပ္မေတာ္၏လႈပ္ရွားမႈမ ားက ို အထူးသျဖင့္စံိုစမ္းစစ္ေဆးခြဲ့ပါသည္။၅ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈသည္ 

၂၀၀၅ခို်ွားႏစ္ေနာက္ပ ိုင္းမွစ၍ ၂၀၀၈ခို်ားႏွစ္အထ   သံိုး်ားႏွစ္န းပါးၾကာခြဲ့ေသာ္လည္း၊ the Clinic သည္ 

၄င္း၏သိုေတသနက ို ဇန္န၀ါရ  ၂၀၀၅ခို်ွားႏစ္ ်ားႏွင့္ ဒ ဇင္ဘာ ၂၀၀၆ခို်ားႏွစ္ အၾကားျဖစ္ပြားခြဲ့ေသာျဖစ္ရပမ္ ား 

အေပၚတြင္သာအာရံိုစ ိုက္ခြဲ့ပါသည္။ ဤအခ  န္ကာလသည္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈမစတင္မ ်ားႏွစ္်ားႏွင့္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ 
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ျပွ်ိဳလိုပ္သည္႕ပထမ်ားႏွစ္တ ို႔က ိုခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ျခံွ်ိဳငံိုမ ပါသည္။ Clinic သည ္၂၀၀၅ ်ားႏွင့္ ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္တ ို႔တြင္ 

အတက္ၾကြဆံိုးတပ္မေတာ္တပ္ရင္း်ားႏွစ္ခိုျဖစ္သည္႕ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ိုွ်ိဳပ်္ားႏွင့္ LID 66 တ ို႔၏ျပွ်ိဳလိုပ္မႈ 

မ ားက ို စံိုစမ္းစစ္ေဆးခြဲ့ပါသည္။ အကန္႔အသတ္ရွ ေသာပထ၀ ဆ ိုင္ရာ်ားႏွင့္ အခ  န္အတ ိုင္းအတာတ ို႔အရ၊ 

မွတ္တမ္းတင္ထားေသာမတရားျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားသည္ စစ္ေဆးေရးကာလအတြင္း ေဖါက္ဖ က္က ကးလြန္ခြဲ့ 

သမွ ၏ ေသးငယ္ေသာအစ တ္အပ ိုင္းကေလးမွ သာျဖစ္မည္ဟို the Clinic က ယံိုၾကည္ပါသည္။ 

ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံ်ားႏွင့္ ထ ိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တ ို႔သ ို႔ကြင္းဆင္းခြဲ့ေသာ (၁၁)ေခါက္ အေတာအတြင္းတြင္၊ the Clinic 

သည ္  ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႕ပ ိုင္းတြင္ရွ  ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္်ားႏွင္႔ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအေၾကာင္းက ို အေယာက(္၃၀၀) 

ထက္ပ ိုေသာ တစ္ဥ းခ င္းလူပိုဂၢ ွ်ိဳလ္မ ား်ားႏွင္႔   ေတြဆံိုေျပာဆ ိုခြဲ့သည္႔အျပင္ ထ ိုအိုပ္စိုမ ားထြဲမွ အေယာက္ 

(၁၅၀)ထက္ပ ိုေသာသူမ ား်ားႏွင္႔ က ယ္ျပန္႕စြာ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းျပွ်ိဳလိုပ္ခြဲ့သည။္ ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္ျခင္းခံရသူ 

မ ားထြဲတြင္ တပ္မေတာ္ကေဖါက္ဖ က္က ကးလြန္သည္႔ မတရားမႈမ ားမ ွအသက္ရွင္က န္သူမ ား၊ တပ္မေတာ္ 

၏ျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားက ို မ က္ျမင္ေတ႔ြခြဲ႔သည္႔သက္ေသမ ား၊ တပ္မေတာ္အတြက္ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ ားက ို 

အတင္းအၾကပ္သယ္ယူရန္ေစခ ိုင္းခံရသူမ ား၊ တပ္မေတာ္်ားႏွင့္မၾကာခဏ ပိုဂၢ ွ်ိဳလ္ေရးအရေတြ႕ဆံိုရသည္႕ 

ကရင္ရြာေခါင္းေဆာင္မ ား၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင ္ ယခင္ကတာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခြဲ့ဘူးၾကသူမ ား ပါ၀င္ၾက 

ပါသည္။ The Clinic သည ္ တစ္ခါတစ္ရံ ရက္အနည္းငယ္ၾကာေလ႔ရွ သည္႔ ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းမႈမ ား 

ျပွ်ိဳလိုပ္စဥ္အတြင္း ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းျခင္းခံရသူမ ားထံမွ အေသးစ တ္ျဖစ္စဥ္မ ားက ိုစိုေဆာင္းခြဲ့ၿပ း၊ ေတြ႕ဆံို 

ေမးျမန္းျခင္းခံရသူမ ားက ေသခ ာမႈရွ ေစရန္ ျပန္လည္ဖတ္ရႈစစ္ေဆးသည္႔ က မ္းက  န္လႊာမ ားက ို ျပင္ဆင ္

ခြဲ႔သည္။ The Clinic ကလည္း ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း တပ္မေတာ္၏ျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားပါရွ ေသာ လူအခြင့္ 

အေရးဆ ိုင္ရာအစ ရင္ခံစာဒါဇင္မ ားစြာ်ွားႏင့္ စာရြက္စာတမ္းမ ားက ို ျပန္လည္သံိုးသပ္ျခင္း၊ ဓါတ္ပံို သက္ေသခံ 

ခ က္မ ားစိုေဆာင္းျခင္း၊ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ်ားႏွင့္သက္ဆ ိုင္ေသာဗဟိုသိုတရွ သည္႕ ကြ မ္းက င္သူ (၄)ေယာက္ထံမွ 

ကြ မ္းက င္မႈဆ ိုင္ရာေၾကညာခ က္က ို ေတာင္းခံျခင္းတ ို႔က ိုျပွ်ိဳလိုပ္ပါသည္။  

စိုစိုေပါင္းအားျဖင့္၊ Clinic သည ္ ၄င္းတ ို႔အထြဲမွအခ  ွ်ိဳ႔သည္ အရွည္အားျဖင့္ စာမ က္်ားႏွာ ၅၀ေက ာ္ရွ သည္႔ 

စာမ က္်ားႏွာ ၁၀၀၀ ေက ာ္ေသာ က မ္းက  န္လႊာမူၾကမ္းမ ား၊ ကြ မ္းက င္သူေၾကညာလႊာ စာမ က္်ားႏွာ ၁၈၀၊ 

 

၅ ဤစာတမ္းတြင္ the Clinic ၏စံိုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၏ ပထ၀ ဆ ိုင္ရာအခ က္အခ ိုာအျဖစ္ "သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ"္ ဟိုေဖၚျပပါသည္။ 

၄င္းတြင္ သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္်ွားႏင့္ ပြဲခူးတ ိုင္းတ ို႔အၾကား နယ္ပယ္မ ားလည္းပါ၀င္သည္ဟိုနားလည္သင့္ပါသည္။ ဤနယ္စပ္ေပၚတြင္ 

ရွားစ ဘ ို၊ ေရရွား၊ ဇ းျဖကကိုန္း်ားႏွင့္ ေတာ္ကန္းကြဲ့သ ို႕ေသာ ေက းရြာမ ားသည္ တ ိုက္ရ ိုက္က ေရာက္ေနပါသည္။ 
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အျခားသူမ ား၏ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ်ားႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔  အစ ရင္ခံစာမ ား ပါ၀င္ေသာ  ျမန္မာျပည္အေရွ႕ပို င္းတြင္ 

ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည္႔ စာရြက္စာတမ္း စာမ က္်ားႏွာ ၁၅၀၀ ေက ာ္က ိုစိုေဆာင္းခြဲ့ပါသည္။ The Clinic 

၏ သက္ေသခံမ ားသည္ ရြာေပါင္း ၉၀ ေက ာ္်ားႏွင္႔ အရပ္သားေပါင္း ေထာင္ေပါင္းမ ားစြာတ ို႔ 

က ိုထ ခ ိုက္ေစခြဲ႔ေသာျဖစ္ရပ္မ ား်ွားႏင္႔ပတ္သက္သည္။ ျဖစ္ရပ္မ ားစြာတ ို႔က ို သက္ေသေပါင္းမ ားစြာတ ို႔က 

အလြန္ေရွ႔ေနာက္ည ညြတ္စြာ ျပန္လည္ေျပာျပခြဲ႔ၾကသည္။ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈ်ွားႏင္႔ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ 

သတင္းအခ က္အလက္မ ားက ို အပ ိုင္း ၃ တြင္ၾကည္႔ပါ။ 

ဂ. ျမနမ္ာ႔တပမ္ေတာ္ ေသာငး္က နး္သတူ ိုကဖ္ ကေ္ခ မႈနး္ေရးမ၀ူါဒမ ားသည ္ အရပသ္ားမ ားအားဥ းတညပ္စ ္

မတွထ္ားျခငး္က ို အတညတ္က ပံိုစခံ ထားျခငး္ျဖစ၍္  ျပစမ္ႈက ကးလြနျ္ခငး္အက  ွ်ိဳးဆကျ္ဖစေ္ပၚေစသည။္ 

The Clinic ကစိုေဆာင္းရရွ ထားေသာ သက္ေသခံခ က္မ ားက ၂၀၀၅ ်ားႏွင္႔ ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္တို ႔တြင္ 

ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႔ပ ိုင္း၌ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္႒ာနခ ွ်ိဳပ်္ားႏွင္႔ အမွတ ္၆၆ ေျချမန္တပ္မ႒ာနခ ွ်ိဳပ ္တ ို႔မွစစ္သားမ ား 

အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ျမနမ္ာ႔တပ္မေတာ္၏ က ယ္ျပန္႔၍ စနစ္တက ျဖစ္ေသာ မတရားလြြဲမွားစြာဖ ်ားႏွ ပ္ 

ညွဥ္းပန္းမႈပံိုစံတစ္ရပ္က ိုေဖၚထိုတ္ျပသသည္။ ဤမတရားလြြဲမွားစြာဖ ်ွားႏ ပ္ညွဥ္းပန္းမႈ မ ားသည္ အရပ္သား 

မ ားက ိုတ ိုက္ရ ိုက္ဥ းတည္ပစ္မွတ္ထားျခင္းက ိုခြင္႔ျပွ်ိဳေသာ သ ို႔မဟိုတ္ ပ ိုမ ိုေခ ာေမြ႔လြယ္ကူေစသည္။ ထ ို႔ျပင္ 

အလြန္မ ားျပားေသာေနရပ္စြန္႔ခြါေရႊ႔ေျပာင္းေနထ ိုင္မႈက ိုျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပံိုေဖၚထားသည္႔၊ ကာလရွည္ 

ၾကာတည္ရွ ေနေသာ တပ္မေတာ္၏မူ၀ါဒမ ား်ွားႏင္႔ က င္႔သံိုးမႈမ ားက ို အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း၏ အက  ွ်ိဳး 

ရလဒ္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္၏ ေသာင္းက န္းသူတ ိုက္ဖ က္ေခ မႈန္းေရးမဟာဗ ကဟာ၏ အေျခခံသတ္မွတ္ခ က္ေဘာင္ 

မ ားသည္ တပ္မေတာ္၏ျဖတ္ေလးျဖတ္မူ၀ါဒက ိုျပ႒ာန္းသည္႔ ၁၉၆၀ ခို်ားႏွစ္မ ား၏ေ်ားႏွာင္းပ ိုင္းကတည္းက 

စတင္သည္။ ျဖတ္ေလးျဖတ္မူ၀ါဒသည ္ အရပသ္ားမ ားက ို ၄င္းတ ို႔အကူအည ေပး်ားႏ ိုင္ေသာေဒသမ ားမွ 

ဖယ္ရွားပစ္ျခင္းအားျဖင္႔ အစ ိုးရမဟိုတ္ေသာလက္နက္က ိုင္အိုပ္စိုမ ားက ို အစားအစာ၊ ဘ႑ာေရး၊ စစ္ေရး 

အရတန္ဖ ိုးရွ ေသာသတင္း ်ားႏွင္႔ လူသစ္စိုေဆာင္းျခင္းတ ို႔က ိုျဖတ္ေတာက္ရန္ ရည္ရြယ္ပံိုေဖၚထားသည္။ 

ဤနည္းဗ ကဟာမ ားက ို ေဖၚျပေခၚေ၀ၚေသာ စကားလံိုးအသံိုးအ်ားႏႈံး အဆင္႔ဆင္႔ေျပာင္းလြဲျဖစ္ေပၚ်ားႏ ိုင္ေသာ္ 

လည္း အစ ိုးရမဟိုတ္ေသာလက္နက္က ိုင္အိုပ္စိုမ ားအား ၄င္းတ ို႔၏အရပ္သားကူည ေထာက္ပံ႔မႈ အေျခခံမ ွ

ခြြဲထိုတ္သည္႔နည္းလမ္းအျဖစ္ အရပ္သားမ ားအားပစ္မွတ္ထားျခင္းက ို ပ ိုမို ေခ ာေမြ႔လြယ္ကူေစျခင္းအားျဖင္႔ 

မ က္ေမွာက္ေခတ္တပ္မေတာ္မူ၀ါဒမ ား်ွားႏင္႔က င္႔သံိုးမႈမ ားသည္ ျဖတ္ေလးျဖတ ္အစဥ္အလာက ို ဆက္လက ္

က င္႔သံိုးသည္။ 
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မ က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ ေသာင္းက န္းသူတ ိုက္ဖ က္ေခ မႈန္းေရးစစ္ဆင္မႈမ ား၏ အဓ က 

ရည္မွန္းခ က္တစ္ရပ္မွာ ၿပ ွ်ိဳင္ဆ ိုင္ခိုခံေသာနယ္ေျမမ ားက ို “ ရွင္းလင္းေရး” ပင္ျဖစ္သည္။ လက္နက္ျဖင္႔ 

တ ိုက္ခ ိုက္မႈမ ားက ိုအသံိုးျပွ်ိဳျခင္း၊ ပစၥည္းမ ားက ိုဖ က္္ဆ းျခင္း၊ ေျမျမွွ်ိဳပ္မ ိုင္းမ ားက ိုေထာင္ျခင္းတ ို႔က ို ေနထ ိုင္သူ 

မ ားအား၄င္းတ ို႔၏ေနအ မ္မ ားမွ ေမာင္းထိုတ္ရန္်ွားႏင္႔ ၄င္းတ ို႔၏ ေနအ မ္မ ားသ ို႔ျပန္လာျခင္းက ို ဟန္႔တားရန ္

အတြက ္တပ္မေတာ္၏ ဥပေဒစာရြက္စာတမ္းမ ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ အရပ္သားလူထို က ို မူလေနရာ 

မွဖယ္ရွားရန္်ွားႏင္႔ အစ ိုးရထ န္းခ ွ်ိဳပ္ေသာနယ္ေျမမ ားသ ို႔ ၄င္းတ ို႔ေရႊ႔ေျပာင္းျခင္းက ို ပ ိုမ ိုေခ ာေမြ႔လြယ္ကူေစရန္ 

အျခားေပါင္းစပ္ညွ ်ားႏ ႈင္းထားေသာေဆာင္ရြက္ခ က္မ ားက ိုလည္းလိုပ္ေဆာင္သည္။ 

လက္ေတြ႔တြင္  အစ ိုးရထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈအတ ိုင္းအတာအေပၚအေျချပွ်ိဳ၍ နယ္ေျမမ ားက ိုတပ္မေတာ္က အေရာင္ 

သတ္မွတ္သည္႔ အေရာငခ္ြြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းစနစ္ျဖင္႔ ရွင္းလင္းေရးစစ္ဆင္မႈမ ားက ို ပ ိုမ ိုေခ ာေမြ႔ေစသည္။ 

ဤစနစ္က အခ  ွ်ိဳ႔ေသာနယ္ေျမမ ားတြင္ အရပ္သားမ ားအားပစ္မွတ္ထားျခငး္က ို ခြင္႔ျပွ်ိဳျခင္းျပွ်ိဳသည္မ ား 

အပါအ၀င္၊ တ ိုက္ခို က္ေရးနည္းဥပေဒမ ားမတူည မႈက ိုျဖစ္ေစသည္။ “အနက္ေရာင္နယ္ေျမမ ား” သည ္

ျမန္မာအစ ိုးရက အနည္းငယ္သာထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈရွ ေသာ သ ို႔မဟိုတ္ လံိုး၀ထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈမရွ ေသာ နယ္ေျမမ ားျဖစ္၍၊ 

“အည ွ်ိဳေရာင္နယ္ေျမမ ား” မွာ အစ ိုးရထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈက ို ၿပ ွ်ိဳင္ဆ ိုင္ခိုခံျခင္းခံရသည္႔ နယ္ေျမမ ားျဖစ္ကာ၊ “အျဖက 

ေရာင္နယ္ေျမမ ား” မွာ အစ ိုးရထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈခ ိုင္မာေသာနယ္ေျမမ ားျဖစ္သည္။ အေရးၾက းသည္မွာ အနက ္

ေရာင္နယ္ေျမအတြင္းတြင္ရွ ေနေသာ အရပ္သားမ ားအပါအ၀င္ျဖစ္သည္႔ တစ္ဥ းခ င္းလူပိုဂၢ ွ်ိဳလ္မ ား အားလံိုး 

က ို “ရန္သ”ူ အျဖစ္သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္၍ တ ိုက္ခ ိုက္ရန္အတြက ္ ပစ္မွတ္မ ားျဖစ္ေၾကာင္း စစ္သားမ ားအား 

ပံိုမွန္ညႊန္ၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။ ပ ိုမ ိုေသာေရွ႔တန္းစစ္ဆင္ေရးမ ားအတြက္ တစ္ေထာက္နားစခန္းမ ား 

အျဖစ္ အည ွ်ိဳေရာင္နယ္ေျမတြင္ တပ္မေတာ္၏ေဆာင္ရြက္မႈမ ားက ို အရပ္သားမ ားအားအတင္းအၾကပခ္ ိုင္း 

ေစမႈျပွ်ိဳလိုပ္ျခင္းျဖင္႔ မၾကာခဏသရိုပ္ေဖာ္ၾကသည္။ 

ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအတြင္း ဤမူ၀ါဒမ ား်ွားႏင္႔ က င္႔သံိုးမႈမ ားက ို အရပ္သားလူထိုအေပၚ ခ  တ္ဆက္ညွ ်ားႏ ႈင္းမႈျပွ်ိဳထား 

ေသာတ ိုက္ခ ိုက္မႈမ ားျဖင္႔ အေကာင္အထည္ေဖၚခြဲ႔သည္။ အထူးသျဖင္႔ အနက္ေရာင္နယ္ေျမမ ားတြင္  

တ ိုက္ခ ိုက္မႈမ ား၌ အျခားေသာမတရားလြြဲမွားေသာပံိုစံျဖစ္သည္႔ျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားအျပင္ ရြာမ ားက ိုလက္နက္ၾက း 

မ ားျဖင္႔ပစ္ခတ္ျခင္း၊ အရပ္သားဆ ိုင္ရာပစၥည္းမ ားက ိုဖ က္ဆ းျခင္း၊ “ေတြ႔သည္႔ေနရာတြင္ပစ္ သတ္သည္႔”  
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ျဖစ္ရပ္မ ား်ွားႏင္႔ အရပ္သားေသေၾကဒဏ္ရာရမႈက ိုျဖစ္ေပၚေစရန္ ထင္ရွားေသာရည္ရြယ္ခ က္ရွ ေၾကာင္းက ို 

ညႊန္ျပေနသည္႔ေနရာမ ားတြင္ ေျမျမွွ်ိဳပ္မ ိုင္းမ ားက ိုေထာင္ျခင္းတ ို႔ပါ၀င္သည္။ ဤမူ၀ါဒမ ား်ွားႏင္႔ က င္႔သံိုးမႈ 

မ ား်ားႏွင္႔ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအတြင္း၄င္းတ ို႔၏အက  ွ်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ ားက ို စစ္သားေဟာင္းမ ား၊ အရပ္သားမ ား်ားႏွင္႔ 
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the Clinic ၏ ကၽြမ္းက င္သူဆ ိုင္ရာေၾကညာခ က္ထိုတ္ျပန္သူမ ားက လြန္စြာအတြင္းက က  ျပန္လည္ 

ေျပာျပၾကသည္။ 

ဃ. ေရာမျပ႒ာနး္ဥပေဒအရအဓ ပၸာယဖ္ြင္႔ဆ ိုထားေသာ စစရ္ာဇ၀တမ္ႈမ ား်ွားႏင္႔ လသူားမ ားအေပၚဆန္႔က င ္

က ကးလြနေ္သာျပစမ္ႈမ ားျဖစေ္ၾကာငး္ျပသရန ္လံိုေလာကေ္သာသကေ္သရွ ျခငး္။ 

The Clinic ကစိုေဆာင္းျပွ်ိဳစိုထားေသာသက္ေသခံခ က္မ ားအရ ၂၀၀၅ ်ားႏွင္႔၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္အ 

မႈထမ္းမ ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ က္မ ားသည္ ေရာမျပ႒ာန္းဥပေဒ အပ ိုဒ ္ ဂ အရ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ ားေျမာက၍္ 

အပ ိုဒ ္၇ အရ လူသားမ ားအေပၚဆန္႔က င္က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈေျမာက္သည္။၆   

ေရာမျပ႒ာန္းဥပေဒအရ စစ္ရာဇ၀တ္မႈဆ ိုသည္မွာ “လက္နက္က ိုင္ပဋ ပကၡတစ္ရပ္၏အေျခအေနတြင ္

ထ ိုလက္နက္က ိုင္ပဋ ပကၡ်ားႏွင္႔ အတူယွဥ္တြြဲဆက္စပ္၍ျဖစ္ေပၚသည္႔” တားျမစ္ထားေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားအနက္ 

မွ တစ္ခိုျဖစ္သည္။ ၇ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအေျခအေနတြင ္  ထ ိုသ ို႔ေသာပဋ ပကၡသည္ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္်ွားႏင္႔ KNLA 

တ ို႔အၾကားတြင္ရွ ေနသည္။၈ “စ မံက န္း သ ို႔မဟိုတ္ မူ၀ါဒ” တစ္ရပ္၏အစ တ္အပ ိုင္းတစ္ခိုအျဖစ္ သ ို႔မဟိုတ ္

တားျမစ္ထားေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားက ို  “မ ားျပားစြာက ကးလြန္ျခင္း” ၏ အစ တ္အပ ိုငး္တစ္ခိုအျဖစ္ က ကးလြန ္ေသာ 

စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ ားသည္ ေရာမျပ႒ာန္းဥပေဒ၏ သ းျခားအထူးအာရံိုစ ိုက္ျခင္းခံရသည္။၉ အကယ္၍ (၁) 

တားျမစ္ထားေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားက ို က ကးလြန္ျခင္းအေျမာက္အမ ားပါ၀င္သည္႔ “တ ိုက္ခ ိုက္မႈ” တစ္ရပ္ရွ  ခြဲ႔လွ င္ 

(၂) ထ ို တ ိုက္ခ ိုက္မႈသည္ က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္၍ စနစ္တက ျဖစ္လွ င ္ (၃) မည္သည္႔အရပ္သား 

လူထိုက ိုမဆ ို ဆန႔္က င္၍ ဥ းတည္လွ င္ ်ားႏွင္႔ (၄) ထ ို တ ိုက္ခ ိုက္မႈက ို “်ားႏ ိုင္ငံ သ ို႔မဟိုတ ္အဖြြဲ႔အစည္းဆ ိုင္ရာ 

မူ၀ါဒ်ွားႏင္႔အည ” အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္လွ င္ တားျမစ္ထားေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈတစ္ခိုသည ္

လူသားမ ားအေပၚဆန္႔က င္က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈေျမာက္ေၾကာင္း ေရာမျပ႒ာန္းဥပေဒက ဆက္လက္ျပ႒ာန္း 

ထားသည္။၁၀   

စစ္ရာဇ၀တ္မႈေရာ လူသားမ ားအေပၚဆန္႔က င္က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈပါေျမာက္သည္႔ တားျမစ္ထားေသာျပွ်ိဳ 

လိုပ္မႈမ ားစြာက ို the Clinic မ ွ မွတ္တမ္းျပွ်ိဳစိုထားသည္။ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္သည္ တပ္မေတာ္၏ 

ေသာင္းက န္းသူတ ိုက္ဖ က္ေခ မႈန္းေရး မူ၀ါဒမ ား်ွားႏင္႔က င္႔သံိုးမႈမ ားက ို အသံိုးခ ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း KNLA 

ထ န္းခ ွ်ိဳပ္ေသာနယ္ေျမမ ားမွ အရပ္သားမ ားက ိုအၾကမ္းဖက္ရွင္းလင္းရန္ျဖစ္သည္႔ စစ္ဆင္ေရးမ ား၏ 

အစ တ္အပ ိုင္းအျဖစ ္ ဤျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားက ိုက ကးလြန္ခြဲ႔ၾကသည္။ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ ား်ားႏွင္႕အထူးပတ္သက္ၿပ း 

ဤျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားသည ္လက္နက္က ိုင္ပဋ ပကၡတြင္ပါရွ ေသာ အစ တ္အပ ိုင္းျဖစခ္ြဲပ့ါသည္။ လူသားမ ားအေပၚ 

ဆန္႔က င္က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ပါက ရွင္းလင္းေရးစစ္ဆင္မႈမ ားသည ္ အရပ္သားလူထို က ို 
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“ဆန္႔က င္ဥ းတည္သည္႔” တ ိုက္ခ ိုက္မႈမ ားျဖစ္သည္။ The Clinic သည ္ ျဖစ္ရပ္အေျမာက္အမ ားက ို 

မွတ္တမ္းျပွ်ိဳစိုရံိုမွ မက ဤစစ္ဆင္မႈမ ားတြင္ အျမင္႔ဆံိုးေသာတပ္မေတာ္အာဏာပ ိုင္မ ားအဆင္႔တြင္  

 

၆  Myanmar is not a party to the Rome Statute. However, the Rome Statute provides an authoritative 
framework for analyzing violations of international criminal law. 
၇ International Criminal Court, Elements of Crimes (Elements), U.N. Doc ICC-ASP/1/3, adopted 9 
Sept. 2002, art. 8(2)(a)(i). 
၈ See Section VI.A.1. 
၉ See Rome Statute, of the International Criminal Court (Rome Statute), U.N. Doc. A/Conf.183/9, 17 July 
1998, entered into force 1 July 2002, art. 8. 
၁၀  အပ ိုဒ ္၇(၁) ်ွားႏင္႔ ၇(၂)(က)်ားႏွစ္ခိုေပါင္း၍ တားျမစ္ထားေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈ၊ တ ိုက္ခ ိုက္မႈ ်ားႏွင္႔ တ ိုက္ခ ိုက္မႈအေၾကာင္းက ို က ကးလြန ္
သူကသ ရွ မႈတ ို႔အၾကားဆက္စပ္မႈလ ိုအပ္ခ က္အျပင ္တ ိုက္ခ ိုက္မႈတစ္ခိုသည္ (၁) တားျမစ္ထားေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားက ိုက ကးလြန္ျခင္း 
ပါ၀င္ပတ္သက္ရမည္၊ (၂) အရပ္သားလူထိုက ိုဆန္႔က င္ဥ းတည္ျခင္းျဖစ္ရမည္၊ (၃)  က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္၍ စနစ္တက ျဖစ ္
ရမည္၊ (၄) ်ားႏ ိုင္င ံ သ ို႔မဟိုတ္ အဖြြဲ႔အစည္းဆ ိုင္ရာ မူ၀ါဒ်ွားႏင္႔ အည ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ရမည္ ဟူေသာအခ က္မ ားရွ ရန္လ ိုအပ္ 
ေၾကာင္း က ို The Clinic ၏ကြ မ္းက င္သူေၾကညာခ က ္အမွတ္၃ တြင္ ေဖၚျပထားသည္။ Clinic Expert Declaration, Expert 3, 
para. 57. 
 

Page 7 

စ မံသည္႔ “ေျမလွန္စနစ္” ပါ၀င္ေၾကာင္းက ို မွတ္တမ္းတင္ခြဲ႔သည္။ ထ ို႔ေၾကာင္႔ ဥပေဒ်ွားႏင္႔မည ေသာေဆာင္ 

ရြက္ခ က္သည္ “စ မံက န္း သ ို႔မဟိုတ္ မူ၀ါဒ” ၏အစ တ္အပ ိုင္းတစ္ခိုျဖစ္ခြဲ႔၍၊ “စနစ္တက ရွ ေသာ” သေဘာ 

သဘာ၀ရွ သျဖင္႔ သက္ဆ ိုင္ရာစစ္ရာဇ၀တ္မႈ်ားႏွင္႔ လူသားမ ားအေပၚဆန္႔က င္က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈက ို 

က ကးလြန္ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားခ ိုင္မာေစခြဲ့ပါသည္။ 

The Clinic မွ စိုေဆာင္းထားေသာ သက္ေသခံခ က္မ ားသည္ ေအာက္ေဖၚျပပါ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ ား်ွားႏင္႔ 

လူသားမ ားအေပၚဆန္႔က င္က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈမ ားက ို ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္႒ာနခ ွ်ိဳပ္်ွားႏင္႔ အမွတ ္ ၆၆ 

ေျချမန္တပ္မ႒ာနခ ွ်ိဳပ္တ ို႔မွ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအတြင္း က ကးလြန္ခြဲ႔ၾကေၾကာင္းသက္ေသျပရန္ လံိုေလာက္သည္- 

စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ ား    လူသားမ ားအေပၚဆန္႔က င္က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈမ ား 

 အရပ္သားမ ားက ိုတ ိုက္ခ ိုက္မႈ         လူမ ားက ိုအတင္းအၾကပ္ေျပာင္းေရႊ႔မႈ 
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 အရပ္သားမ ားအားေနရပစ္ြန္႔ခြာေရႊ႔        လူသတ္မႈ                                               

ေျပာင္းေနေစမႈ     

 ရန္သူ၏ပစၥည္းမ ားက ို ဖ က္ဆ းမႈ         ကၽြန္ျပွ်ိဳမႈ                                                    သ ို႔မဟိုတ္ 

သ မ္းယူမႈ   

 လိုယက္ဖ က္ဆ းမႈ                                 ညွဥ္းပန္း်ားႏွ ပ္စက္မႈ 

           လူသတ္မႈ                                           အျခားေသာလူမဆန္ေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ား                          

နည္းလမ္းတက စစ္ေဆးစ ရင္ျခင္း                                                                        

မျပွ်ိဳဘြဲ ကြပ္မ က္မႈ 

ညွဥ္းပန္း်ွားႏ ပ္စက္မႈ 

ပိုဂၢ ွ်ိဳလ္ေရးဆ ိုင္ရာဂိုဏ္သ ကၡာရွ မႈ                                                           

အေပၚအလြန္လြြဲမွားစြာ ရက္စက္ရမ္းကားမႈ 

ထ ို႔ျပင္ the Clinic သည ္ေအာက္ေဖၚျပပါ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ ား်ားႏွင္႔ လူသားမ ားအေပၚဆန္႔က င္က ကးလြန္ေသာ 

ျပစ္မႈမ ားက ို  ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္႒ာနခ ွ်ိဳပ္်ွားႏင္႔ အမွတ ္၆၆ ေျချမန္တပ္မ႒ာနခ ွ်ိဳပ္တ ို႔မွ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအတြင္း 

က ကးလြန္ခြဲ႔ၾကေၾကာင္း်ားႏွင္႔သက္ဆ ိုင္ေသာ သက္ေသခံခ က္အခ  ွ်ိဳ႔က ို စိုေဆာင္းရရွ ထားသည္- 

 

စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ ား     လူသားမ ားအေပၚဆန္႔က င္က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈမ ား 

မိုဒ မ္းမႈ       မိုဒ မ္းမႈ 

       ဖ စ း်ားႏွ ပ္စက္မႈ 

ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအေျခအေနတြင္ ဤဒိုတ ယေဖၚျပခြဲ႔ေသာျပစ္မႈမ ား်ွားႏင္႔ပတ္သက္၍ အမႈတည္ေဆာက္ရန္ 

ျဖစ္်ားႏ ိုင္ မျဖစ္်ားႏ ိုင္က ိုဆံိုးျဖတ္ရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပွ်ိဳလိုပ္ထ ိုက္သည္။  ျပစ္မႈမ ား်ားႏွင္႔ 

ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ေဆြးေ်ားႏြးမႈမ ားက ို အပ ိုင္း ၅ တြင္ၾကည္႔ပါ။ 
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င. ေတာငပ္ ိုငး္တ ိုငး္စစ႒္ာနခ ွ်ိဳပ်ွ္ားႏင္႔ အမတွ ္ ၆၆ ေျချမနတ္ပမ္႒ာနခ ွ်ိဳပတ္ ို႔မ ွ အရာရွ မ ားသည ္

တာ၀နရ္ွ မႈဆ ိုငရ္ာသေဘာတရား်ွားႏစရ္ပ ္ - လပူိုဂၢ ွ်ိဳလတ္စဥ္ းခ ငး္ ျပစမ္ႈဆ ိုငရ္ာတာ၀နရ္ွ မႈ်ွားႏင္႔ 

ၾက းၾကပက္ြပက္ြဲျခငး္ ဆ ိုငရ္ာတာ၀နရ္ွ မႈ - အေပၚ အေျခခ၍ံ ေရာမျပ႒ာနး္ဥပေဒအရ တာ၀နရ္ွ ်ားႏ ိုငသ္ည။္  

ေရာမျပ႒ာန္းဥပေဒ၏ အပ ိုဒ ္ ၂၅ ်ားႏွင္႔ ၂၈ တ ို႔တြင္ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာ ရာဇ၀တ္တရားရံိုး၏စ ရင္ပ ိုငခ္ြင္႔ 

အတြင္း တစ္ဥ းခ င္းလူပိုဂၢ ွ်ိဳလ္မ ားက ို ျပစ္မႈမ ားအတြက္တာ၀န္ရွ ေစ်ားႏ ိုင္သည္႔ နည္းလမ္း်ားႏွစ္ရပ္က ို ျပ႒ာန္း 

ထားသည္။ အပ ိုဒ ္ ၂၅ အရ လူပိုဂၢ ွ်ိဳလ္တစ္ဥ းသည္ အကယ္၍ ျပစ္မႈတစ္ခိုက ကးလြန္ျခင္းတြင္ တ ိုက္ရ ိုက ္

ပါ၀င္ပတ္သက္ေနပါက ထ ိုသူက ို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရတာ၀န္ရွ ေစ်ားႏ ိုင္သည္။၁၁ အပ ိုဒ္၂၈ အရ တပ္မေတာ ္

တပ္မွကးတစ္ေယာက္က ို ၄င္း၏လက္ေအာက္ငယ္သားမ ားက ကးလြန္ေသာျပစ္မႈမ ားအတြက္၊ အကယ္၍ 

ထ ိုတပ္မွကးသည္ ထ ေရာက္ေသာကြပ္ကြဲအိုပ္ခ ွ်ိဳပ္မႈ်ားႏွင္႔ ထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈတ ို႕က ိုက င္႔သံိုးခြဲ႔လွ င္၊ ျပစ္မႈမ ားက ို 

က ကးလြန္ခြဲ႔ေၾကာင္းက ိုသ ရွ ခြဲ႔လွ င္ သ ို႔မဟိုတ္ သ ရွ သင္႔ခြဲ႔၍ ထ ိုျပစ္မႈမ ားက ို တားဆ းရန္၊ ်ားႏွ ပ္ကြပ္ရန္၊ 

သ ို႔မဟိုတ္ သတင္းပ ို႔ရန္ ပ က္ကြက္ခြဲ႔လွ င္၊ တာ၀န္ရွ ေစ်ားႏ ိုင္သည္။ ၁၂  

  

၁၁See Rome Statute, article 25.                                                                                                                  
၁၂ See Rome Statute, article 28. 
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The Clinic သည ္ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္႒ာနခ ွ်ိဳပ္်ားႏွင္႔ အမွတ ္ ၆၆ ေျချမန္တပ္မ႒ာနခ ွ်ိဳပ္တ ို႔မွ 

တပ္မေတာ္အမႈထမ္းမ ားက ို ျပစ္မႈမ ားက ိုတ ိုက္ရ ိုက္က ကးလြန္သူမ ားအျဖစ္ေဖၚထိုတ္သည္႔ အေရးပါေသာ 

သက္ေသခံခ က္မ ားက ို စိုေဆာင္းထားခြဲ႔သည္။ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္႒ာနခ ွ်ိဳပ္သည္ ေဒသတြင္းတြင ္

အျမြဲတမ္းရွ ေနေသာေၾကာင္႔လည္းေကာင္း၊ စစ္သားမ ား်ွားႏင္႔ အရပ္သားမ ားအၾကားထ ေတြ႔မႈပ ိုမ ိုရွ သည္႔ 

အည ွ်ိဳေရာင္နယ္ေျမမ ားတြင္သာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ ိုေသာသေဘာရွ ျခင္းေၾကာင္႔လည္းေကာင္း  ေတြ႔ဆံို 

ေမးျမန္းမႈက ိုေျဖဆ ိုသူအမ ားအျပားသည ္ မတရားလြြဲမွားစြာ်ားႏွ ပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ 

အရာရွ မ ား်ွားႏင္႔တပ္ဖြြဲ႔မ ားက ို အမည္၊ တပ္ရင္းနံပါတ္တ ို႔်ားႏွင္႔တကြ မွတ္မ ေဖၚထိုတ္်ားႏ ိုင္ၾကသည္။ ေတြ႔ဆံို 

ေမးျမန္းမႈက ိုေျဖဆ ိုသူမ ားသည္ အမွတ ္ ၆၆ ေျချမန္တပ္မ႒ာနခ ွ်ိဳပ္မ ွ အရာရွ မ ား်ားႏွင္႔ တပ္ရင္းတ ို႔က ိုအတ  

အက ေဖၚထိုတ္ရန ္ အခက္အခြဲရွ ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆ ိုေသာ္ ၄င္းသည္ ထ ိုးစစ္ဆင္လာ 

သည္႔တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ ား၏ေရွ႔မွ အရပ္သားမ ားက ထြက္ေျပးေလ႔ရွ သည္႔ အနက္ေရာင္နယ္ေျမမ ား 

တြင္ျပွ်ိဳလိုပ္ေသာထ ိုးစစ္ဆင္မႈမ ားတြင္သာ အဓ ကတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရသည္႔ တ ိုက္ခ ိုိုက္ေရးတပ္မျဖစ္ 

ေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ မည္သ ို႔ပင္ဆ ိုေစ ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းမႈက ို အဓ ကေျဖဆ ိုသူမ ား်ားႏွင္႔ ဓါတ္ပံိုသက္ေသခံ 
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ခ က္မ ားက အမွတ ္ ၆၆ ေျချမန္တပ္မ႒ာနခ ွ်ိဳပ္က ို ၄င္းတ ို႔က ကးလြန္သည္ဟိုအဆ ိုရွ သည္႔ မတရားလြြဲမွား 

စြာ်ားႏွ ပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈမ ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေၾကာင္းေပၚလြင္ေစခြဲ့သည္။ 

The Clinic သည ္ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္႒ာနခ ွ်ိဳပ္်ွားႏင္႔ အမွတ္ ၆၆ ေျချမန္တပ္မ႒ာနခ ွ်ိဳပ္တ ို႔မွ တပ္မွကးမ ားအား 

၄င္းတ ို႔၏လက္ေအာက္ငယ္သားမ ားက ကးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ ားအတြက ္ ၾက းၾကပ္ကြပ္ကြဲမႈဆ ိုင္ရာ တာ၀န္ရွ မႈ 

မူသေဘာတရားအရ ျပစ္မႈဆ ိုင္ရာတာ၀န္ရွ ေၾကာင္း ညႊန္ျပေနေသာ သက္ေသခံခ က္မ ားက ိုလည္း 

စိုေဆာင္းရရွ ထားသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ အဆင္႔န မ္႔စစ္သားမ ား်ားႏွင္႔ တပ္ဖြြဲ႔မ ား၏လိုပ္ေဆာင္မႈမ ားက ို အဆင္႔ 

ျမင္႔အရာရွ မ ားကသ ရွ ၍ အန းကပ္ၾက းၾကပ္ကြပ္ကြဲသည္႔ တပ္မေတာ္၏ တင္းၾကပ္ေသာစနစ္တစ္ခိုက ို 

စစ္သားေဟာင္းမ ား်ွားႏင္႔ the Clinic ၏ ကၽြမ္းက င္သူဆ ိုင္ရာေၾကညာခ က္ထိုတ္ျပန္သူမ ားက ေဖၚျပၾကသည္။ 

ထ ို႔ျပင္ အရပ္သားမ ားအေပၚတ ိုက္ခ ိုက္မႈမ ားက ို ခြင္႔ျပွ်ိဳသည္႔ သ ို႔မဟိုတ္ ပ ိုမ ိုေခ ာေမြ႔ လြယ္ကူေစသည္႔ 

ၾက းၾကပ္ကြပ္ကြဲမႈအဆင္႔ဆင္႔တစ္ေလွ ာက္တြင္ရွ ေသာ တပ္မေတာ္အရာရွ မ ားက 

အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္သည္႔ တပ္မေတာ္၏ ကာလၾကာရွည္စြာတည္ရွ ေနေသာ မူ၀ါဒမ ား်ွားႏင္႔ 

က င္႔သံိုးမႈမ ားက ိုလည္းမွတ္တမ္းျပွ်ိဳစိုထားသည္။ ဤတပ္မေတာ္တပ္မွကးမ ားသည ္ ဤျပစ္မႈမ ားက ို 

ဟန္႔တားကာကြယ္ရန္်ားႏွင္႔ သတင္းပ ို႔အစ ရင္ခံရန္ ၾက ွ်ိဳးပမ္းအားထိုတ္မႈမ ားျပွ်ိဳလိုပ္ခြဲ႔ ၾကေၾကာင္းညႊန္ျပခ က ္

မ ားမရွ ယံိုမွ မက၊ အရပ္သားမ ားက ိုပစ္မွတ္ထားရန္်ားႏွင္႔ KNLA ထ န္းခ ွ်ိဳပ္ေသာ နယ္ေျမမ ားမွ ရွင္းလင္း 

ဖယ္ရွားရန္ျဖစ္သည္႔ စစ္ဆင္ေရးမ ားက ို စတင္လိုပ္ေဆာင္ရန္ သေဘာတူသည္႔လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ားက ိုပင္ 

လိုပ္ေဆာင္ခြဲ႔ပံိုရသည္။ 

တပ္မွကး ၃ ေယာက္်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍၊ the Clinic မွစိုေဆာင္းထားေသာ သက္ေသခံခ က္မ ားသည္ “ အျပည ္

ျပည္ဆ ိုင္ရာတရားရံိုး၏ စ ရင္ပ ိုင္ခြင္႔အတြင္းတြင္ ထ ိုသူျပစ္မႈက ကးလြန္ခြဲ႔ေၾကာင္းက ို ယံိုၾကည္ရန္က  ွ်ိဳးေၾကာင္း 

ဆ ေလ ာ္ေသာအေၾကာင္းမ ားရွ ” ရန္လ ိုအပ္သည္႔ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာ ရာဇ၀တ္တရားရံိုးက ဖမ္းဆ းမ န္႔ 

ထိုတ္ေပးျခင္းအတြက ္ ေရာမျပ႒ာန္းဥပေဒ အပ ိုဒ ္၅၈ ကခ မွတ္ထားေသာစံက ို ျဖည္႔ဆည္းရန္လံိုေလာက ္

သည္။ ၁၃ ဤတပ္မွကးမ ားမွာ - 

 ဗ ိုလ္ခ ွ်ိဳပ္က ိုက ို - ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအတြင္း ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္႒ာနခ ွ်ိဳပ ္ တပ္မွကးျဖစ္၍ လက္ရွ  

ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံျပည္ထြဲေရး ၀န္ၾက းျဖစ္သည္၊ 

 ဗ ိုလ္မွကးခ ွ်ိဳပ္ခင္ေဇာ္ဥ း - ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအတြင္း ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္ ေမလအထ  အမွတ ္၆၆ ေျချမန္ 

တပ္မ႒ာနခ ွ်ိဳပ္၏ တပ္မွကးျဖစ္၍ လက္ရွ တြင္  အထူးစစ္ဆင္ေရးဗ ကရ ို အမွတ္ ၄ ၏တပ္မွကးျဖစ ္

သည္၊ ်ားႏွင္႔ 



International Human Rights Clinic at Harvard Law School 
Legal Memorandum: War Crimes and Crimes against Humanity in Eastern Myanmar 

UNOFFICIAL TRANSLATION 
 

 ဗ ိုလ္မွကးခ ွ်ိဳပ္ေမာင္ေမာင္ေအး - ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအတြင္း ၂၀၀၆ ခို်ွားႏစ္ ေမလေနာက္ပ ိုင္း အမွတ ္

၆၆ ေျချမန္ တပ္မ႒ာနခ ွ်ိဳပ္၏ တပ္မွကးျဖစ္၍ လက္ရွ တြင္ ေနျပည္ေတာ္နယ္ေျမဆ ိုင္ရာတပ္ 

မွကးျဖစ္သည္။ 

 

ေနာက္ထပ္အခ  န္်ားႏွင္႔ၾက ွ်ိဳးစားအားထိုတ္မႈမ ားျဖင္႔  ဗ ိုလ္ခ ွ်ိဳပ္က ိုက ို၊ ဗ ိုလ္မွကးခ ွ်ိဳပ္ခင္ေဇာ္ဥ း၊ ဗ ိုလ္မွကးခ ွ်ိဳပ္ေမာင ္

ေမာင္ေအးတ ို႔်ွားႏင္႔ အျခားေသာအရာရွ မ ား်ွားႏင္႔ပတ္သက္သည္႔ စြြဲခ က္မ ား်ွားႏင္႔ ျပစ္မႈထင္ရွားစ ရင္ျခင္း  

တ ို႔က ိုအတည္ျပွ်ိဳေရးအတြက္လ ိုအပ္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားဆ ိုင္ရာ ပ ိုမ ိုျမင္႔မားေသာစံမ ားက ို 

 

၁၃ Rome Statute, article 58(1)(a). 
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ျဖည္႔ဆည္းသည္႔ သက္ေသခံခ က္မ ားက ို စိုေဆာင္း်ားႏ ိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အတ အက ျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ ္

တပ္ဖြြဲ႔မ ား်ားႏွင္႔ အရာရွ မ ား၏ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ား ်ားႏွင္႔ ျပစ္မႈဆ ိုင္ရာတာ၀န္ရွ မႈမ ားတ ို႔်ားႏွင္႔ 

ပတ္သက္သည္႔ ေနာက္ထပ္ေဆြးေ်ားႏြးခ က္မ ားက ို အပ ိုင္း ၆ တြင္ၾကည္႔ပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 



International Human Rights Clinic at Harvard Law School 
Legal Memorandum: War Crimes and Crimes against Humanity in Eastern Myanmar 

UNOFFICIAL TRANSLATION 
 

 

 

 

 

 

 

page 10 

အတ ိုေကာက္ေ၀ါဟာရမ ား 
 

BSO  အထူးစစ္ဆင္ေရးဗ ကရ ို (Bureau of Special Operations) 

FBR  လြတ္လပ္ေသာျမန္မာရ န္းဂ ားတပ္ဖြြဲ႕ (Free Burma Rangers) 

IB  ေျခလ င္တပ္ရင္း (Infantry Battalion) 

ICRC  ်ားႏ ိုင္ငံတကာၾကက္ေျခန အသင္း (International Committee of the Red Cross) 

IDP  ျပည္တြင္း၌ေနရပ္စြန္႕ခြာေရႊ႕ေျပာင္းေနထ ိုင္ၾကရသူမ ား (Internally Displaced Persons) 

KHRG  ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအိုပစ္ို (Karen Human Rights Group) 

KNLA  ကရင္အမ  ွ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြြဲ႕ (Karen National Liberation Army) 

KNU  ကရင္အမ  ွ်ိဳးသားသမဂၢ (Karen National Union) 

LIB  ေျချမန္တပ္ရင္း (Light Infantry Battalion) 

LID  ေျချမန္တပ္မ (Light Infantry Division) 

MOC  တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးဌာနခ ွ်ိဳပ္ (Military Operation Command) 
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RMC  ေဒသဆ ိုင္ရာတပ္မေတာ္ဌာနခ ွ်ိဳပ ္(Regional Military Command) 

SOC  အထူးစစ္ဆင္ေရးဌာနခ ွ်ိဳပ ္(Special Operation Command) 

TOC  နည္းဗ ကဟာဆ ိုင္ရာစစ္ဆငေ္ရးဌာနခ ွ်ိဳပ ္(Tactical Operation Command) 

UN  ကိုလသမဂၢ (United Nations) 
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ေျမပံိုမ ား 

ျမနမ္ာျပညအ္ေရ႕ွပ ိုငး္ 
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သေံတာငၿ္မ ွ်ိဳ႕နယ ္
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၁. ေနာကခ္သံမ ိုငး္ 

၁၉၄၈ ခို်ားႏွစ္ ျဗ တ သွ တ ို႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရရွ သည္႔အခ  န္မွပင္စတင္၍ လက္နက္က ိုင္ပဋ ပကၡသည္ 

ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံက ို ဒိုကၡေပးဖ စ းေနခြဲ႔သည္။ ျမန္မာအစ ိုးရသည္ တ ိုင္းရင္းသားလူနည္းစိုမ ား်ွားႏင္႔ ခံယူခ က္ 

ဆ ိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ ား်ွားႏင္႔ဆက္စပ္ေပါင္းစည္းထားေသာ အစ ိုးရမဟိုတ္သည္႔လက္နက္က ိုင္အိုပ္စို အေျမာက ္

အမ ား်ွားႏင္႔ တ ိုက္ခ ိုက္ေနရသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စြဲေရးသေဘာတူည မႈမ ားက အခ ွ်ိဳ ႔ေသာအခ  န္မ ားတြင္ 

်ားႏ ိုင္ငံ၏အခ  ွ်ိဳ႔ေသာေဒသမ ား၌ အထ ိုက္အေလ ာက္ျင မ္းခ မ္းေရးရရွ ေစခြဲ႔ေသာ္လည္း၊ တစ္်ားႏ ိုင္ငံလံိုးျင မ္းခ မ္း 

ေရးက ိုမ ူ မည္သည္႔အခါကမွ မရရွ ခြဲ႔ပါ။ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံ၏သမ ိုင္းတစ္ေလ ာက္တြင္ တပ္မေတာ္အမႈထမ္းမ ား 

သည ္ ေသာင္းက န္းသူေခ မႈန္းေရးစစ္ဆင္မႈမ ားအတြင္း အရပ္သားမ ားအေပၚတိုို က္ခ ိုက္မႈမ ား၊ တရားစ ရင္ 

ေရးျပင္ပမွကြပ္မ က္မႈမ ား၊ အတင္းအၾကပ္ေနရာေျပာင္းေရႊ႔မႈမ ား၊ အတင္းအၾကပ္ခ ိုင္းေစမႈမ ား်ွားႏင္႔ ညွဥ္းပန္း 

်ားႏွ ပ္စက္မႈမ ားအပါအ၀င ္အရပ္သားလူထိုမ ားအေပၚ ၾက းေလးေသာမတရားဖ ်ားႏွ ပ္ညွဥ္းပန္းမႈမ ားက ို က ကးလြန ္

ျခင္းအတြက ္စြပ္စြြဲျခင္းခံခြဲ႔ၾကရသည္။ ၁၄  

ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ ်ားႏ ိုင္ငံတစ္၀န္းလံိုိုးတြင္ အစ ိုးရမဟိုတ္သည္႔လက္နက္က ိုင္အိုပ္စိုမ ားက ို အခါအား 

ေလ ာ္စြာ အဓ ကထ ိုးစစ္ဆင္မႈမ ားလိုပ္ေဆာင္သည္။ ၁၅ အခ  ွ်ိဳ႔ေသာလက္နက္က ိုင္အိုပ္စိုမ ားအေပၚ စစ္ေရး 

အင္အားအရအာရံိုစူးစ ိုက္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တြင္ အခ  ွ်ိဳ႔ေသာအျခားအိုပ္စိုမ ား်ားႏွင္႔ အပစ္အခတ္ရပ္စြဲေရးက ို 

အစ ိုးရကထ န္းထားျခင္းသည္ ထပ္ကာတလြဲလြဲသံသရာလည္ေနေသာပံိုစံျဖစ္သည္ဟို ေ၀ဖန္ေရးသမား 

မ ားက ရႈျမင္ၾကသည္။ ၁၆  ဤထ ိုးစစ္ဆင္မႈအမ ားစိုသည္ အစ ိုးရမဟိုတ္ေသာလက္နက္က ိုင္အိုပ္စိုမ ားအား 

ကူည ေထာက္ပ႔ံျခင္းျပွ်ိဳလိုပ္ေနသည္ဟိုယူဆသည္႔ အရပ္သားလူထိုက ို ဥ းတည္ရည္ရြယ္၍ တ ိုက္ခ ိုက္ျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈမ ားအတြင္း မတရားဖ ်ားႏွ ပ္ညွဥ္းပန္းမႈမ ားရွ ေၾကာင္း သတင္းပ ို႔ခ က္မ ားမွာ 

အလြန္အမင္းမ ားျပားလသွည္။ ၁၇  

ျမန္မာအစ ိုးရသည ္ ၁၉၄၉ ခို်ားႏွစ္မွစ၍ KNU ်ားႏွင္႔ ၄င္း၏လက္နက္က ိုင္တပ္ရင္း၊ KNLA တ ို႔်ားႏွင္႔ 

စစ္မက္ျဖစ္ပြါးလ က္ရွ သည္။ အတ တ္ကာလတြင္ KNU က ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံမွခြြဲထြက္ရန္ေတာင္းဆ ိုခြဲ႔ေသာ္လည္း 

ယခိုအခါတြင္ KNU သည္ ျပည္ေထာင္စိုဒ မ ိုကေရစ စနစ္အတြင္းတြင္ က ိုယ္ပ ိုင္အိုပ္ခ ွ်ိဳပ္ခြင္႔ပ ိုမ ိုရရွ ရန္ 

ေတာင္းခံလ က္ရ ွသည္။ ပဋ ပကၡ သမ ိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ ာက္ KNU ်ားႏွင္႔ KNLA တ ို႔သည္ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႔ 

ပ ိုင္းရွ  နယ္ေျမအေတာ္မ ားမ ားက ို ထ န္းခ ွ်ိဳပ္ထား်ားႏ ိုင္ခြဲ႔သည္။ ျပ းခြဲ႔ေသာဆယ္စို်ားႏွစ္မ ားအတြင္း အစ ိုးရသည္ 

လည္း အလားတူစြာပင္ ထ ိုနယ္ေျမအတြင္း စစ္တပ္မ ားထူထပ္စြာထားရွ ခြဲ႔သည္။ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံသည္ 

၁၄ See, e.g., Amnesty International, “Evidence of Unlawful Killing and Torture of Ethnic Minorities in Burma 
Says Amnesty International,” ASA 16/06/88, 11 May 1988, http://www.burmalibrary.org/KN/16-06-88-
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ocr50.pdf; Amnesty International, “Allegations of Extrajudicial Executions, Torture and Illtreatment in the 
Socialist Republic of the Union of Myanmar,” ASA 16/03/87, Sept. 1987, http://www.ibiblio.org/obl/docs3/16-
03-87-ocr.pdf.  
၁၅ See, e.g., Tom Kramer, Transnational Institute, “Neither War Nor Peace: The Future of the Cease-fire 
Agreements in Burma,” July 2009, http://www.tni.org/files/download/ceasefire.pdf.  
၁၆ See, e.g., Tom Kramer, Transnational Institute, “Burma’s Cease-fires at Risk: Consequences of the Kokang 
Crisis for Peace and Democracy,” Sep. 2009, http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/psb1.pdf.  
၁၇ See, e.g., Project Maje, “A Swamp Full of Lilies: Human Rights Violations Committed by Units/Personnel of 
Burma’s Army, 1992–1993,” Feb. 1994, http://www.projectmaje.org/pdf/lilies.pdf; Amnesty International, 

“Burma: Atrocities in the Shan State,” AI Index: ASA 16/05/98, 16 Apr. 1998, http://www.hrsolidarity.net/ 

mainfile.php/1998vol08no07/1571/; Amnesty International, “Myanmar: Exodus from Shan State,” AI Index: 

16/11/00, July 2000, p. 1, http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA16/011/2000/en/dbcff799-deb1-11dd-

8e92-1571ae6babe0/asa160112000en.pdf.   

Page 14 

  KNLA ်ားႏွင္႔ပဋ ပကၡျဖစ္မႈက ို ပ ိုမ ို အရွ န္ျမင္႔တက္ေစခြဲ႔၍ ၊ အရပ္သားမ ားအား တ ိုက္ခ ိုက္မႈမ ား်ားႏွင္႔ ထ ိုနယ္ေျမ 

အတြင္းေနထ ိုင္ေသာ ကရင္လူဥ းေရအေျမာက္အမ ား၏ ေနရပ္စြန္႔ခြါေရႊ႔ေျပာင္းေနရမႈတ ို႔က ိုျဖစ္ေပၚေစ 

ခြဲ႔သည္။ ၁၈  

၃်ားႏွစ္န းပါးရွည္ၾကာခြဲ႔ေသာ KNLA အေပၚျပွ်ိဳလိုပ္သည္႔ ၾက းမားေသာထ ိုးစစ္ဆင္မႈအတြက ္ ႒ာနခ ွ်ိဳပ္ 

ဖြင္႔လွစ္တပ္စြြဲထားျပ းျဖစ္သည္႔ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းမ ားက ို အကူအည ေပးရန္အတြက္ ၂၀၀၆ခို်ားႏွစ္ 

အေစာပ ိုင္းတြင္ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႔ပ ိုင္းသ ို႔ တ ိုက္ခ ိုက္ေရးတပ္မ (၇) ခိုေက ာ္ ေရာက္ရွ လာသည္။ 

ဤစ မံခ က္သည္ ကရင္ျပည္နယ္၏ေဒသအခ  ွ်ိဳ႔၊ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္်ားႏွင္႔ ပြဲခူးတ ိုင္းတ ို႔ အပါအ၀င ္

ျဖစ္သည္႔ ပထ၀ ဆ ိုင္ရာနယ္ေျမအေျမာက္အမ ားက ို အက  ွ်ိဳးထ ခ ိုက္မႈရွ ခြဲ႔သည္။ မည္သ ို႔ပင္္ဆ ိုေစ ထ ိုးစစ္ဆင္ 

မႈသည ္ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပ ိုင္း်ားႏွင္႔ ပြဲခူးတ ိုင္းအေရွ႔ပ ိုင္းတြင္ရွ ေသာ KNLA ၏အမာခံနယ္ေျမအေပၚ 

အဓ ကအာရံိုထားခြဲ႔သည္။ ကရင္ျပည္နယ္၏ ေျမာက္ဘက္အစြန္ဆံိုးျမ ွ်ိဳ႔နယ္ျဖစ္သည္႔ သံေတာင္ျမ ွ်ိဳ႔နယ္သည္ 

၂၀၀၆၊ ၂၀၀၇ ်ားႏွင္႔ ၂၀၀၈ ခို်ားႏွစ္တ ို႔တြင္ အထူးျပင္းထန္ေသာစစ္ဘက္ဆ ိုင္ရာပဋ ပကၡက ို ခံစားခြဲ႔ရသည္။  

ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ၏ အဓ ကနည္းဗ ကဟာဆ ိုင္ရာရည္မွန္းခ က္မွာ ကရင္အရပ္ဘက္ဆ ိုင္ရာလူဥ းေရက ို KNLA 

က ိုကူည ေထာက္ပ႔ံျခင္းျပွ်ိဳ်ားႏ ိုင္သည္႔နယ္ေျမမ ားမွ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရန္ ျဖစ္ပံိုရသည္။၁၉  ဤရည္မွန္းခ က္ 

ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ ရြာမ ား်ွားႏင္႔ IDP မ ားပံိုးခ ိုရာေနရာမ ားက ို 

လက္နက္ၾက းမ ားျဖင္႔ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ရြာသူရြာသားမ ားအားေသနတ္ျဖင္႔ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ေနအ မ္မ ား၊ စ ိုက္ခင္း 

မ ား်ားႏွင္႔ စားနပ္ရ ကၡာမ ားက ို ဖ က္ဆ းျခင္း်ားႏွင႔္ ေက းရြာမ ားတြင္ေျမျမွွ်ိဳပ္မ ိုင္းမ ားေထာင္ျခင္း တ ို႔က ိုျပွ်ိဳ 

http://www/
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လိုပ္သည္။ ်ားႏွ ပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ ား၊ ခ ိုးျခင္း်ွားႏင္႔ အျခားေသာပံိုစံျဖင္႔မတရား်ွားႏ ပ္စက္ 

ညဥ္းပန္းမႈမ ားလည္း ထ ိုးစစ္ဆင္မႈျပွ်ိဳလိုပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္းတြင္ တဟိုန္ထ ိုးတ ိုးတက္မ ားျပားလာခြဲ႔ 

သည္။ အခ  ွ်ိဳ႔ေသာနယ္ေျမမ ားတြင္ ေက းရြာအားလံိုးလ ိုလ ိုပင္ အရပ္သားလူဥ းေရက ိုရည္ရြယ္ျပွ်ိဳလိုပ္သည္႔ 

အၾကမ္းဖက္မႈမ ား၏ အက  ွ်ိဳးသက္ေရာက္မႈက ို ခံစားခြဲ႔ၾကရသည္။ ျမန္မာ်ားႏ ိုိုင္ငံအေရွ႔ပ ိုင္းတြင္ရွ  လူဥ းေရမ ား 

သ ို႔ကူည ေထာက္ပ႔ံမႈမ ားေပးအပ္ေနသည္႔ လူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားေရးအဖြြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္က 

ဤထ ိုးစစ္ဆင္မႈေၾကာင္႔ အရပ္သား ၄၂၀၀၀ သည ္ေနရပ္စြန္႔ခြါေရႊ႔ေျပာင္းေနရသည္ဟို ခန္႔မွန္းသည္။ ၂၀  

၂၀၁၂ ခို်ွားႏစ္ ဇ်ားႏၷ၀ါရ လတြင္ ျမန္မာအစ ိုးရ်ားႏွင္႔ KNU တ ို႔သည္ ်ားႏွစ္ဥ း်ွားႏစ္ဘက္အၾကား 

အဆင္႔ျမင္႔ျင မ္းခ မ္းေရးေဆြးေ်ားႏြးပြြြဲမ ားက ို အစပ  ွ်ိဳးေဆာင္ရြက္ရင္းျဖင္႔ အပစအ္ခတ္ရပ္စြဲေရးအၾက ွ်ိဳသေဘာ 

တူည ခ က္က ို လက္မွတ္ေရးထ ိုးခြဲ႔ၾကသည္။ KNLA ်ားႏွင္႔ အစ ိုးရအၾကား ပဋ ပကၡသည္ ဤသေဘာတူည ခ က ္

က ိုလက္မွတ္ေရးထ ိုးသည္႔အခ  န္မွစ၍ ေလ ာ႔ပါးလာကာ ကရင္အရပ္သားလူဥ းေရမ ားအတြက္လံိုျခံွ်ိဳေရး 

တ ိုးျမင္႔လာမႈသ ို႔ ဥ းတည္လာေစခြဲ႔သည္။ သ ို႔ေသာ္လည္း စစ္ဘက္ဆ ိုင္ရာအမႈထမ္းမ ား၏မတရားညွဥ္းပန္း 

ဖ ်ားႏွ ပ္မႈဆ ိုင္ရာ သတင္းေပးခ က္မ ား ရံဖန္ရံခါ ဆက္လက္ရွ ေနခြဲ႔ပါသည္။ 

  ၁၈ See, e.g., Human Rights Watch (HRW), “Burma/Thailand: No Safety in Burma, No Sanctuary in Thailand,” 
July 1997, http://www.hrw.org/legacy/reports/1997/burma/.  
  ၁၉  Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 12.  
၂၀ Thailand-Burma Border Consortium (TBBC), “Internal Displacement in Eastern Burma: 2007 Survey,” Oct. 

2007, p.36, http://www.tbbc.org/idps/report-2007-idp-english.pdf.      
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၂. နည္းပညာ်ွားႏင္႔ သက္ေသခခံ က္ဆ ိုငရ္ာအရငး္အျမစမ္ ား 

The Clinic ၏စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈသည္ ၂၀၀၅ ခို်ားႏွစ္ေ်ားႏွာင္းပ ိုင္းတြင္စတင္၍ ၂၀၀၈ ခို်ားႏွစ္တ ိုင္ေအာင္ဆက ္

လက္တည္ရွ ေနခြဲ႔သည္႔ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႔ိုပ ိုင္းတြင္ရွ  ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအေပၚ အာရံိုစူးစ ိုက္မႈျပွ်ိဳသည္။ ထ ိုးစစ္္ 

ဆင္မႈသည္ အရပ္သားလူဥ းေရ၏ ေနအ မ္ျဖစ္ေသာ တ ိုင္း်ားႏွင္႔ျပည္နယ္မ ားစြာျဖစ္သည္႔ က ယ္ျပန္႔လ ွ

ေသာပထ၀ ဆ ိုင္ရာနယ္ေျမမ ားက ို အက  ွ်ိဳးထ ခ ိုက္ေစခြဲ႔ပါသည္။ အမွန္ တကယ္ျပစ္မႈက ကးလြန္သူမ ားက ိုဆန္႔ 

က င္၍ ျပည္႔စံိုခ ိုင္မာေသာျပစ္မႈက ိုေအာင္ျမင္စြာတညေ္ဆာက္်ားႏ ိုင္ရန္ the Clinic သည္ ၄င္းစံိုစမ္း မႈျပွ်ိဳသည္႔ 

နယ္ပယ္အတ ိုင္းအတာက ို ေလွ ာ႔ခ ခြဲ႔သည္။ 
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၂၀၁၁ ခို်ားႏွစ္ မတ္လတြင္ ထ ိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္သ ို႔ ကနဥ းသြားေရာက္မႈအျပ းတြင္ the Clinic သည ္

ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပ ိုင္း်ားႏွင္႔ ပြဲခူးတ ိုင္း၏နယ္စပ္ေဒသမ ားတြင္ရွ  သံေတာင္ျမ ွ်ိဳ႔နယ္တြင္ တပ္မေတာ္၏ 

စစ္ဆင္ေရးမ ားက ို အန းကပ္ စူးစမ္းစစ္ေဆးရန ္ ဆံိုးျဖတ္ခြဲ႔ပါသည္။ The Clinic ၏ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈ 

နယ္ပယ္အတ ိုင္းအတာက ို သံေတာင္ျမ ွ်ိဳ႔နယ္တြင္ျဖစ္ပြါးေသာ  လူ႔အခြင္႔အေရးခ  ွ်ိဳးေဖါက္မႈမ ားအတြက္္ 

တာ၀န္အရွ ဆံိုးဟိုေပၚလြင္ေသာ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းမ ားထြဲမွ ၂ ခိုျဖစ္သည္႔ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ 

႒ာနခ ွ်ိဳပ္်ွားႏင္႔ ေျချမန္တပ္မ ၆၆ တ ို႔မ ွ စစ္သားမ ား်ားႏွင္႔ တပ္မွကးမ ား၏ လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ားအေပၚသ ို႔ 

ေနာက္ထပ္ အာရိုံစူးစ ိုက္မႈျပွ်ိဳခြဲ႔ပါသည္။ The Clinic သည ္ ထ ိုးစစ္္ဆင္မႈအတြက္ ၾက ွ်ိဳတင္ျပင္္ဆင္မႈ်ားႏွင္႔ 

ဆက္စပ္ေနေသာ အျဖစ္အပ က္မ ား ်ားႏွင္႔ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈစတင္သည္႔အခ  န္တြင္ အမွတ ္ ၆၆ 

ေျချမန္တပ္မ႒ာနခ ွ်ိဳပ္က ို ထ ိုေဒသတြင္ တာ၀န္ခ ထားျခင္းတ ို႔ျဖစ္ေပၚေသာကာလျဖစ္သည္႔ ၂၀၀၅ ခို်ားႏွစ္ 

ဇ်ားႏၷ၀ါရ လ မွ ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္ ဒ ဇင္ဘာလအထ  ျဖစ္ေသာကာလက ို အထူးအာရံိုစူးစ ိုက္စံိုစမ္းစစ္ေဆးရန ္

ေရြးခ ယ္ခြဲ႔ပါသည္။ 

ေဒသခံလိုပ္ေဖာ္က ိုင္ဖက္မ ား်ားႏွင္႔ေဆြးေ်ားႏြးတ ိုင္ပင္ရန္်ားႏွင္႔ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအတြင္း တပ္မေတာ္အမႈထမ္းမ ား 

က ကးလြန္ခြဲ႔သည္ဟိုအဆ ိုရွ သည္႔ ျပစ္မႈမ ား၏သက္ေသခံခ က္မ ားက ိုစိုေဆာင္းရန္အတြက္ the Clinicသည္ 

၂၀၁၁ ခို်ားႏွစ္ မတ္လ်ားႏွင္႔ ၂၀၁၄ ခို်ားႏွစ္ မတ္လအတြင္းတြင္ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံ်ားႏွင္႔ ထ ိုင္းျမန္မာနယ္စပတ္ ို႔သ ို႔ 

လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းေလ႔လာျခင္း ၁၁ ၾက မ္ ျပွ်ိဳလိုပ္ခြဲ႔ပါသည္။ ဤစံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ ားမွ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအတြင္း 

တပ္မေတာ္အမႈထမ္းမ ား၏ ျပွ်ိဳလိုပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ ား်ားႏွင္႔ ဆက္စပ္သက္ဆ ိုင္သည္႔ က မ္းက  န္လႊာမူၾကမ္း 

စာမ က္်ားႏွာေပါင္း ၁၀၀၀ ေက ာ္ ထြက္ရွ သည္။ ေနာက္ထပ္ ဓါတ္ပံို်ားႏွင္႔ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထား 

ဆ ိုင္ရာ သက္ေသခံခ က္မ ားက ိုလည္း စိုေဆာင္းရရွ ခြဲ႔သည္။ 

ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအေၾကာင္း်ားႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔သက္ေသခံခ က္စိုေဆာင္းရယူ်ားႏ ိုင္သည္႔ the Clinic ၏ စြမ္း 

ေဆာင္်ားႏ ိုင္စြမ္းက ို လံိုျခံွ်ိဳေရးဆ ိုင္ရာအေလးထားစရာက စၥမ ား်ားႏွင္႔ အခ  ွ်ိဳ႔ေသာေဒသမ ား်ွားႏင္႔ လူဥ းေရမ ားထံ 

သြားေရာက္ေတြ႔ဆံို်ားႏ ိုင္မႈမရွ ျခင္းတ ို႔က ကန္႔သတ္ေနသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ - သံေတာင္ျမ ွ်ိဳ႔နယ္တြင ္

ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအတြင္းျပွ်ိဳလိုပ္ခြဲ႔ေသာ တပ္မေတာ္အမႈထမ္းမ ားက ရြာသူရြာသားမ ားအား အရပ္သားမ ား 

ဆ ိုင္ရာေဒသမ ားတြင္ျဖစ္ပြါးအံ႔ေသာ “ရွင္းလင္းေရး” လိုပ္ငန္းအေၾကာင္း သတ ေပးေျပာၾကားသည္႔ 

ေတြ႔ဆံိုပြြဲမ ား၏သတင္းမ ားက ို တစ္ဆင္႔ၾကားသ ခြဲ႔ရသည္။ ၂၁  The Clinic သည ္ထ ိုေတြ႔ဆံိုပြြဲျပွ်ိဳလိုပ္သည္႔ 

ျမ ွ်ိဳ႔မ ားရြာမ ားသ ို႔ သြားေရာက္ခြင္႔ရရွ ရန္ မတတ္်ားႏ ိုင္ေသာေၾကာင္႔ ထ ိုေဆြးေ်ားႏြးပြြဲမ ားသ ို႔တက္ေရာက္ခြဲ႔ေသာ 

ရြာသူရြာသားမ ား်ွားႏင္႔ ေျပာဆ ိုျခင္းမျပွ်ိဳလိုပ္်ားႏ ိုင္ခြဲ႔ပါ။ သံေတာင္ျမ ွ်ိဳ႔နယ္တြင္ရွ ေသာေဒသမ ား၊ လူဥ းေရမ ား ်ားႏွင္႔ 

ေတြ႔ဆံိုေျပာဆ ိုခြင္႔ရရွ ျခင္းသည္ သက္ေသခံခ က္ဆ ိုင္ရာ ကြက္လပ္မ ားက ို ပ ိုမ ိုလ င္ျမန္စြာ ျဖည္႔ဆည္း်ားႏ ိုင္ 

မည္ျဖစ္သည္။ ထ ို႔အတူ ထ ိုအခ  န္ကာလအေတာအတြင္း တပ္မေတာ္၏လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ားက ို က ိုယ္တ ိုင္ 
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ေတြ႔ျမင္သ ရွ ခြဲ႔ေသာ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္တြင္ယခင္ကအမႈထမ္းခြဲ႔သူစစ္သားမ ား၊ တစ္ဥ းခ င္းလူပိုဂၢ ွ်ိဳလ္မ ား ်ားႏွင္႔ 

ေတြ႔ဆံိုေျပာဆ ိုရန္ the Clinic ၏ ၾက ွ်ိဳးပမ္းအားထိုတ္မႈမ ားက ို  လံိုျခံွ်ိဳေရးဆ ိုင္ရာအေလးထားစရာ 

က စၥမ ားကလည္း အဟန္႔အတားျဖစ္ေစခြဲ႔ပါသည္။ ဤကြဲ႔သ ို႔ေသာသူမ  ကးမ ား်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံိုေျပာဆ ိုခြင္႔ရရွ ျခင္း 

သည ္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအတြင္းျပစ္မႈက ကးလြန္ခြဲ႔ေသာ တရားခံမ ားအေပၚဆန္႔က င္၍ ရာဇ၀တ္မႈတည္ေဆာက္ 

ျခင္းက ို လြယ္ကူစြာျဖစ္ေျမာက္ေစ်ားႏ ိုင္မည္ျဖစ္သည။္ ေနာက္ထပ္စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ ားအတြက္ အၾကံျပွ်ိဳ 

ေထာက္ခံခ က္မ ားက ို အပ ိုင္း ၇ တြင္အေသးစ တ္ ေဖၚျပထားသည္။ 

 

၂၁ Clinic Database, Interview Nos. 51 and 119.   
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က. ေတြ႔ဆံိုေမးျမနး္ျခငး္မ ား 

လူပိုဂၢ ွ်ိဳလ္ ၃၀၀ ေက ာ္က ိုစစ္ေဆးျပ းေနာက္ the Clinic သည ္ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႔ပ ိုင္းရွ  ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ 

အေၾကာင္း်ားႏွင္႔ ဆက္စပ္၍ သ ရွ ထားသည္႔သူမ ား်ားႏွင္႔ အေသးစ တ္်ားႏွံ႔်ားႏွံ႔စပ္စပ္ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းျခင္းေပါင္း ၁၅၀ 

ေက ာ္က ို ေဆာင္ရြက္ခြဲ႔ပါသည္။ ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းခံသူမ ားတြင ္ တပ္မေတာ္အမႈထမ္းမ ားကက ကးလြန္ေသာ 

လူ႔အခြင္႔အေရးခ  ွ်ိဳးေဖါက္မႈမ ားမွ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား၊ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအေတာအတြင္းတပ္မေတာ္၏ 

လိုပ္ရပ္မ ားက ို မ က္ျမင္က ိုယ္ေတြ႔ ေတြ႔ျမင္သူသက္ေသမ ား၊ တပ္မေတာ္တပ္မွကးမ ား်ားႏွင္႔ က ယ္က ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ 

အျပန္အလွန္လက္တြြဲလိုပ္ေဆာင္ဘူးသူ ရြာလူၾက းမ ား်ားႏွင္႔ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ ား ်ွားႏင္႔ ျမန္မာ႔ 

တပ္မေတာ္တြင ္ယခင္ကတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြဲ႔ဘူးသူမ ားပါ၀င္သည္။ 

ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းခံရသူမ ားသည္ ေမးျမန္းသည္႔ပံိုစံေၾကာင္႔ သ ို႔မဟိုတ္ သိုေတသနအဖြြဲ႔က ေျပာၾကားသည္႔ 

သတင္းအခ က္အလက္မ ားေၾကာင္႔ ထ ခ ိုိုက္နစ္နာမႈမရွ ေၾကာင္းေသခ ာေစ၍ the Clinic သည ္

အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာ ျပစ္မႈစံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္အတြက္ သင္႔ေလ ာ္သည္႔ ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းမႈနည္းစနစက္ ို 

အသံိုးျပွ်ိဳခြဲ႔သည္။ ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းမႈမ ားက ို ကရင္်ားႏွင္႔ ဗမာ ဘာသာျပန္သူမ ားမွတစ္ဆင္႔ေဆာင္ရြက္၍ 

အခ  န္ၾကာျမင္႔မႈမွာ တစ္နာရ ေအာက္ေလ ာ႔နည္းေသာအခ  န္မ ွငါးရက္အထ  ၾကာျမင္႔ခ  န္အမ  ွ်ိဳးမ  ွ်ိဳးျဖစ္သည္။ 

ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းမႈတစ္ခိုျပ းဆံိုးသည္႔အခါ သိုေတသနအဖြြဲ႔သည္ မွတ္သားထားခ က္မ ားက ို က မ္းက  န္လႊာ 

မူၾကမ္းအျဖစ ္စိုစည္းေရးသား၍ တ က မႈရွ ေၾကာင္းေသခ ာေစရန္ ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းခံရသူအား ျပန္လည္ဖတ ္

ျပသည္။ ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းမႈမ ား်ားႏွင္႔ အျခားေသာအရင္းအျမစ္မ ားမ ွရရွ ေသာ သတင္းအခ က္အလက္မ ားက ို   
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သက္ေသခံခ က္မ ားအလြယ္တကူ ရွာေဖြေရြးထိုတ္်ားႏ ိုင္ေစရန ္ ကြန္ပ ကတာထြဲတြင္ စ မံခ က္ဆ ိုင္ရာသတင္း 

အခ က္အလက္မ ားအျဖစ္ စိုစည္းသ မ္းဆည္းထားရွ သည္။ 

The Clinic သည ္ တ ိုက္ရ ိုက္်ားႏွင္႔ တစ္ဆင္႔ၾကားသက္ေသခံခ က္တ ို႔အၾကား ခြြဲျခားျခင္းျပွ်ိဳလိုိုပ္ျပ းေနာက္၊ 

ေနာက္ထပ္စံိုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ ားျပွ်ိဳလိုပ္၍ မတရားညွဥ္းပန္းဖ ်ွားႏ ပ္မႈျဖစ္စဥ္မ ား ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ တစ္ဆင္႔ 

ၾကားသက္ေသခံခ က္အမ ားအျပားက ို အတည္ျပွ်ိဳ်ားႏ ိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ်ားႏွင္႔ တ ိုက္ရ ိုက္တာ၀န္ရွ သူမ ား်ားႏွင္႔ 

ထ ိုတာ၀န္ရွ သူမ ားအား ကြပ္ကြဲအိုိုပ္ခ ွ်ိဳပ္သူမ ား မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းက ို အတည္ျပွ်ိဳ်ားႏ ိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

က ိုယံိုၾကည္သည္။  

 ၁. ရြာသရူြာသားမ ား 

The Clinic က ေတြဆံိုေမးျမန္းသူ လူပိုဂၢ ွ်ိဳလ္အမ ားစိုမွာ သံေတာင္ျမ ွ်ိဳ႔နယ္ရွ  ေက းရြာမ ားမ ွအရပ္သားမ ား 

ျဖစ္ၾကသည္။ အမ ားစိုမွာ တပ္မေတာ္ထ ိုးစစ္မ ားမွ အသက္မေသက န္ရစ္သူမ ား၊ တပ္မေတာ္ကက ကးလြန္ 

ေသာမတရားညွဥ္းပန္းဖ ်ွားႏ ပ္မႈမ ားက ို က ိုယ္တ ိုင္ေတြ႔ျမင္ခြဲ႔ရသူမ ား သ ို႔မဟိုတ္ ်ားႏွစ္မ  ွ်ိဳးစလံိုးျဖစ္သူမ ား ျဖစ္ၾက 

သည္။ ရြာသူရြာသားအားလံိုးန းပါးက ၄င္းတ ို႔ဘ၀၏ မတူျခားနားေသာကာလမ ားအတြင္းတြင္ ျဖစ္ပြါးခြဲ႔ေသာ 

တပ္မေတာ္၏ မတရားညွဥ္းပန္းဖ ်ွားႏ ပ္မႈ အျဖစ္အပ က္မ ားက ို ေျပာျပၾကရာ ျပ းခြဲ႔ေသာဆယ္စို်ားႏွစ္မ ားစြာက 

ပင္ ထ ိုသ ို႕ေသာပံိုစံတစ္ခို ရွ ခြဲ႔ေၾကာင္းေဖၚျပေနသည္။ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ်ားႏွင္ပတ္သက္၍ ရြာသူရြာသားမ ားက 

၄င္းတ ို႔က ိုယ္တ ိုင္ေတြ႔ၾကံွ်ိဳခ႔ြဲရေသာ ရြာမ ားက ိုတ ိုက္ခ ိုက္မႈမ ား၊ သတ္ျဖတ္မႈမ ား၊  အတင္းအၾကပ္ခ ိုင္းေစ 

မႈမ ား၊ အတင္းအၾကပ္ေနရပ္စြန္႔ခြါေရႊ႔ေျပာင္းေနေစမႈမ ား၊ ညွဥ္းပန္း်ွားႏ ပ္စက္မႈမ ား်ားႏွင္႔ အျခားေသာ 

မတရားညွဥ္းပန္းဖ ်ွားႏ ပ္မႈမ ားက ို ေျပာျပသည္။ ဤျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားတြင္ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ တပ္မေတာ္တပ ္

ရင္းမ ား သ ို႔မဟိုတ္ အရာရွ မ ား မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းက ို အခ  ွ်ိဳ႔ေသာရြာသူရြာသားမ ားက အတ အက  

ခြြဲျခားေဖာ္ထိုတ္်ားႏ ိုင္သည္။ 

မ ားစြာေသာရြာသူရြာသားမ ားကလည္း ၄င္းတ ို႔တ ိုက္ရ ိုက္သ ရွ ျခင္းမဟိုတ္သည္႔ အျဖစ္အပ က္မ ား 

အေၾကာင္းက ို ေျပာျပၾကသည္။ မ ားစြာေသာက စၥတ ို႔တြင္ ၄င္းတ ို႔သည္ ဤအျဖစ္အပ က္မ ားက ို အျခား 

ေသာရြာသူရြာသားမ ားထံမွ သ ို႔မဟိုတ္ KNLA တပ္သားမ ားထံမွ ၾကားသ ရျခင္းျဖစ္သည္။ အခ  ွ်ိဳ႔ေသာက စၥ 

မ ားတြင္ ဤကြဲ႔သ ို႔ေသာေျပာျပခ က္မ ားက ို မ က္ျမင္သက္ေသမ ား၏ ထြက္ဆ ိုခ က္မ ားက အတည္ျပွ်ိဳခ ိုင္မာ 

ေစခြဲ႔သည္။ အျခားေသာက စၥမ ားတြင္ ၄င္းတ ို႔ေျပာျပေသာအျဖစ္အပ က္မ ား်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ 

မည္သည္႔သတင္းအခ က္အလက္မွ မရရွ ပါ။ 
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၂. ရြာေခါငး္ေဆာငမ္ ား 

The Clinic သည ္သံေတာင္ျမ ွ်ိဳ႔နယ္တြင္ ရြာလူေခါင္းေဆာင္အျဖစ ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြဲ႔ဘူးေသာ ပိုဂၢ ွ်ိဳလ ္၁၀ 

ဥ း်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းျခင္းျပွ်ိဳလိုပ္ခြဲ႔ပါသည္။ ၂၂ ဤသူမ ားထြဲမွအခ  ွ်ိဳ႔သည္ မတရားညွဥ္းပန္းဖ ်ွားႏ ပ္မႈမ ား၊ 

တပ္မေတာ္၏လိုပ္ေဆာင္မႈမ ား်ွားႏင္႔ တပ္မွကးမ ားတစ္ဥ းခ င္းစ ၏ေဆာင္ရြက္မႈတ ို႔်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ က ယ္ 

ျပန္႔စြာသ ရွ ထားမႈေၾကာင္႔  တပ္မေတာ္အရာရွ ၾက းမ ားက ို ဆန္႔က င္စြြဲဆ ိုသည္႔ ျပစ္မႈအတြက္ ပဓာနက သည္႔ 

အဓ ကသက္ေသမ ားျဖစ္သည္။ ရြာေခါင္းေဆာငမ္ ားသည္ ၾက းၾကပ္အိုပ္ခ ွ်ိဳပ္သူရာထူးတြင္လိုပ္ေဆာင္ 

ေနေသာ အၾက းတန္းတပ္မေတာ္အရာရွ မ ားအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္အရာရွ မ ား်ွားႏင္႔ ေယဘိုယ  

အားျဖင္႔ န းကပ္စြာ်ွားႏင္႔ရွည္ၾကာစြာဆက္ဆံမႈရွ ၾက၍ တစ္ခါတစ္ရံ ၄င္းတ ို႔်ားႏွင္႔ ထ ေတြ႔ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ 

သည္႔ အရာရွ မ ား၏ အမည္မ ား်ွားႏင္႔ရာထူးမ ားက ိုေပး်ားႏ ိုင္ၾကသည္။ ရြာေခါင္းေဆာင္မ ားက ၄င္းတ ို႔သည ္

ရံဖန္ရံခါ တပ္မေတာ္အရာရွ မ ားထံမွ အမ န္႔မ ားက ိုလက္ခံရရွ ေလ႔ရွ ၍ ၄င္းတ ို႔မွတစ္ဆင္႔ ရြာသူရြာသား 

မ ားထံဆက္၍ လက္ဆင္႔ကမ္းရေၾကာင္းက ို ရွင္းလင္းျပသည္။ ဤအမ န္႔မ ား၏အမ ားစိုက ို မ က္်ားႏွာစံိုည  

စည္းေ၀းပြြဲမ ားတြင ္တပ္မေတာ္တပ္မွကးမ ားက ိုယ္တ ိုင္က ိုယ္က  အမ န္႔ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၃   အခ  ွ်ိဳ႔ေသာရြာ 

ေခါင္းေဆာင္မ ားက တပ္မေတာ္တပ္မွကးမ ားသည္ ေျမျပင္ရွ အျဖစ္အပ က္မ ားက ိုသ ရွ လ က္်ားႏွင္႔ စနစ္တက  

မတရားညွဥ္းပန္းဖ ်ွားႏ ပ္မႈမ ားက ိုျဖစ္ေပၚေစသည္႔မူ၀ါဒမ ားက ို ခ မွတ္ေနသည္႔အေျခအေနက ိုေဖၚထိုတ္ျပ 

သည္႔  ပံိုမွန္ျဖစ္၍ စ စဥ္ ထားျခင္းျဖစ္သည္႔အစည္းအေ၀းမ ား အေၾကာင္းက ိုလည္းေျပာျပသည္။ ၂၄  

ရြာေခါင္းေဆာင္မ ားသည ္ တပ္မေတာ ္ ေခါင္းေဆာင္မ ား်ွားႏင္႔ ေဒသခံလူဥ းေရမ ားအတြက္ ၾကားမွဆက္ 

သြယ္ေပးသူမ ားအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပး ေၾကာင္းေျပာဆ ိုသည္႔ ေျမာက္မ ားစြာေသာသာမန္ရြာသူရြာသားမ ား 

ကလည္း ဤဆက္သြယ္ေရးပံိုစံက ို အတည္ျပွ်ိဳထားသည္။ ၂၅   

ရြာေခါင္းေဆာင္မ ားလက္ခံရရွ သည္႔ အခ  ွ်ိဳ႔ေသာအမ န္႔မ ားက အရာရွ မ ားသည္ ျပစ္မႈက ကးလြန္ျခင္းတြင္ 

ပါ၀င္ပတ္သက္ေၾကာင္းက ို တ ိုက္ရ ိုက္ညႊန္ျပေနသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ တပ္မေတာ္တပ္မွကးမ ားက ရြာသူ 

ရြာသားမ ားအားစစ္တပ္အတြက္ အခေၾကးေငြမေပးေသာအလိုပ္ၾကမ္းက ိုလိုပ္ေဆာင္ေစရန ္  စနစ္တက  

ေတာင္းဆ ိုေလ႔ရွ ေၾကာင္း ရြာေခါင္းေဆာင္မ ားကရငွ္းျပသည္။ ၂၆ အျခားေသာဥပမာမ ားတြင ္ အခ  ွ်ိဳ႔ေသာ 

နယ္ေျမမ ား၌ အရပ္သားမ ားအားသတ္ျဖတ္ျခင္းက ိုခြင္႔ျပွ်ိဳသည္႔ ေတြ႔သည္႔ေနရာတြင္ခ က္ျခင္းပစမ္ န္႔က ို 

ထိုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း၊ ၂၇  ေနရာေျပာင္းေရႊ႔ျခင္းအမ န္႔ ်ားႏွင္႔ လႈပ္ရွားသြားလာမႈဆ ိုင္ရာတားျမစ္ကန္႔သတ္ 

ခ က ္၂၈ ်ားႏွင္႔  တပ္မေတာ္သ ို႔ပစၥည္းမ ား ေထာက္ပံ့ေပးသြင္းျခင္းအတြက္ ေတာင္းဆ ိုျခင္းတ ို႔ ပါ၀င္သည္။ ၂၉   
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 ၃. အထမး္သမား (ေပၚတာ) 

The Clinic သည ္ ၂၀၀၅ သ ို႔မဟိုတ္ ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္အတြက္ ရ ကၡာမ ားက ို သယ္ေဆာင္ေပး 

ရသည္ဟို ျပန္လည္ေျပာျပသည္႔ တစ္ဥ းခ င္းလူပိုဂၢ ွ်ိဳလ ္ ၂၄ ေယာက္က ို ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းျခင္းျပွ်ိဳခြဲ႔သည္။ ၃၀  

ဤသူမ ားထြဲမွအမ ားစိုသည္ ရ ကၡာမ ားက ို ခရ းတ ိုအတြက္သာသယ္ေဆာင္ေပးခြဲ႔ၾကရ၍ တပ္မေတာ္်ားႏွင္႔  

 

၂၂ Clinic Database, Interview Nos. 18, 51, 52, 74 (section leader, not village leader), 75, 100, 102, 121, 123, 
142, and 146. Some of these individuals were village leaders at times other than during the Offensive.  
၂၃ Clinic Database, Interview Nos. 52, 74, 100, 121, 142, and 146.  
၂၄ Clinic Database, Interview Nos. 52, 100, 121, 142, and 146.  
၂၅ Clinic Database, Interview Nos. 33, 38, 42, 71, 80, 97, 103, 105, 107, 116, 119, 120, 125 (an army defector 
who reports transmitting orders through village head), 127, 134, 138, 143, 147, and 151.  
၂၆ Clinic Database, Interview Nos. 74, 100, 142, and 146.  
၂၇ Clinic Database, Interview Nos. 142 and 146.  
၂၈ Clinic Database, Interview Nos. 100 and 146.  
၂၉ Clinic Database, Interview Nos. 100 and 121.  
၃၀ Clinic Database, Interview Nos. 8, 9, 12, 13, 18, 22, 31, 39, 46, 73, 86, 97, 100, 105, 106, 116, 120, 121, 

127, 138, 142, 143, 146, and 147. ဤလူဥ းေရတြင္ က ိုယ္တ ိုင္ေပၚတာလိုပ္ခြဲ႔သူမ ားသာပါ၀င္သည္ျဖစ္၍၊ မ သားစို၀င္တစ္ဥ း 

သ ို႔မဟိုတ္ အျခားသူတစ္ဥ း ေပၚတာလိုပ္ရျခင္းက ိုေျပာျပသူမ ား မပါ၀င္ပါ။ ၄င္းတ ို႔၏ ဘ၀တစ္ခ  န္ခ  န္တြင ္ အတင္းအၾကပ ္

ေပၚတာလိုပ္ေဆာင္ေစျခင္းတြင္ က ိုယ္တ ိုင္ပါ၀င္လိုပေ္ဆာင္ခြဲ႔ရေၾကာင္း သ ို႔မဟိုတ္ အတင္းအၾကပ္ ေပၚတာလိုပ္ေစျခင္းက ို 

မ က္ျမင္က ိုယ္ေတြ႔ သ ရွ ခြဲ႔ရေၾကာင္းျဖင္႔ ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းမႈက ိုေျဖၾကားသူစိုစိုေပါင္း ၅၆ ဥ းက ျပန္လည္ေျပာျပသည္။  
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တစ္ရက္ထက္ ေလ ာ႔နည္း၍ ေနခြဲ႔ရသည္။ မည္သ ို႔ပင္ဆ ိုေစ ၁၀ ဥ းမွာ တပ္မေတာ္အတြက္ ရ ကၡာမ ား 

သယ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင္႔ တစ္္ဆက္တည္း ၂ ရက ္ သ ို႔မဟိုတ္ ၂ ရက္ထက္ပ ို၍ တပ္မေတာ္်ားႏွင္႔ေနခြဲ႔ 

ၾကရသည္။ ၃၁   

အရပ္သားေပၚတာမ ားသည္ ၄င္းတ ို႔တပ္မေတာ္အတြက္အမႈထမ္းရသည္႔ကာလတ ိုသည္ျဖစ္ေစ ရွည္သည္ 

ျဖစ္ေစ ေယဘိုယ အားျဖင္႔ တပ္မေတာ္အမႈထမ္းမ ား်ားႏွင္႔ ရင္း်ားႏွ းေသာဆက္သြယ္မႈရွ ၾကသည္။ ေပၚတာ 

ျဖစ္ခြဲ႔ဘူးေသာ ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းခံသူမ ားသည္ မၾကာခဏတပ္ရင္းမ ားက ို ေဖာ္ထိုတ္်ားႏ ိုင္၍၊ အခါအားေလ ာ္စြာ 

၄င္းတ ို႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေပးခြဲ႔ရေသာ အရာရွ မ ားက ို ေဖာ္ထိုတ္်ားႏ ိုင္ၾကသည္။ ၄င္းတ ို႔သည္ တစ္ခါတစ္ရ ံ

စစ္သားမ ား်ွားႏင္႔စကားေျပာျခင္း၊ အရာရွ မ ားကေပးေသာအမ န္႔မ ားက ို အတြင္းသ  သ ျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ 

တပ္မေတာ္အမႈထမ္းမ ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ ားက ို က ိုယ္တ ိုင္မ က္ျမင္ေတြ႔ရွ ရျခင္းမ ားလည္းရွ သည္။ 
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အမႈထမ္းေပးရင္းျဖင္႔ တပ္မေတာ္တြင္ ရက္အေတာ္မ ားမ ားေနခြဲ႔ဘူးသူမ ားသည္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈတြင္ ပါ၀င္ 

ပတ္သက္သည္႔တပ္ရင္းမ ား၏ လိုပ္ေဆာင္မႈမ ားက ို မၾကာခဏ the Clinic သ ို႔မ ားျပားစြာေျပာျပ်ားႏ ိုင္ခြဲ႔သည္။ 

၄င္းတ ို႔ထြဲမွအခ  ွ်ိဳ႔သည ္တပ္မေတာ္်ားႏွင္႔ KNLA တ ို႔ တ ိုက္ပြြဲျဖစ္ပြါးေနေသာ ေရွ႔တန္းစစ္မ က္်ားႏွာမ ားသ ို႔ သြား 

ေရာက္ခြဲ႔၍ ေဒသခအံရပသ္ားလူထိုသ ို႔ဥ းတည္သည္႔ ျပွ်ိဳလိုပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ ားက ို လိုပ္ေဆာင္ခြဲ႔ရသည္။ ၃၂  

ကာလရွည္လိုပ္သက္ရင္႔ေပၚတာမ ားက ေပၚတာမ ားက ိုသတ္ျဖတ္မႈမ ား၊၃၃  အရပ္သားပ ိုင္ပစၥည္းမ ားက ို 

ဖ က္ဆ းျခင္း၊၃၄ အရပ္သားမ ားက ိုမ ိုင္းရွင္းက ရ ယာမ ားအျဖစ္အသံိုးျပွ်ိဳျခင္း၊၃၅  အရပ္သားမ ားအား 

ရ ိုက္်ားႏွက္ျခင္း သ ို႔မဟိုတ ္  ်ားႏွ ပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခင္း၊၃၆  ်ားႏွင္႔ အစားအစာ်ွားႏင္႔ပစၥည္းမ ားခ ိုးျခင္း၃၇ တ ို႔က ို ေတြ႔ျမင္ 

သ ရွ ခြဲ႔ေၾကာင္းက ို ျပန္ေျပာျပသည္။ ကာလရွည္လိုပ္သက္ရင္႔ ေပၚတာမ ားစြာတ ို႔သည္ တပ္မေတာ္အတြက္ 

၄င္းတ ို႔အမႈထမ္းေနရစဥတ္ြင္ တပ္မေတာ္၏ မတရားလြြဲမွားစြာ ျပွ်ိဳမူဆက္ဆံျခင္းက ို ခံခြဲ႔ၾကရသည္။၃၈   

အရပ္သား်ားႏွင္႔အက ဥ္းသားေပၚတာမ ားက ို အသံိုးျပွ်ိဳျခင္းအပါအ၀င္ျဖစ္သည္႔ တပ္မေတာ္က အတင္းအၾကပ္ 

အလိုပ္ၾကမ္းခ ိုင္းေစျခင္း်ွားႏင္႔ပတ္သက္သည္႔ ေနာက္ထပ္သတင္းအခ က္အလက္မ ားက ို အပ ိုင္း ၅ - ျပစ္မႈမ ား 

တြင္ ၾကည္႔ပါ။ 

 ၄. ယခငက္စစသ္ားျဖစသ္မူ ား 

The Clinic သည ္ျမန္မာတပ္မေတာ္တြင္ ယခင္ကစစ္သားျဖစ္ခြဲ႔ဘူးသ ူ၇  ဥ း်ားႏွင္႔ေတြ႔ဆံိုေျပာဆ ိုခြဲ႔သည္။၃၉  

ဤသူမ ားထြဲမွအမ ားအျပားသည္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအတြင္း သံေတာင္ျမ ွ်ိဳ႔နယ္တြင ္ ပါ၀င္လိုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွ ခြဲ႔ 

ေသာ္လည္း ကရင္ျပည္နယ္်ားႏွင္႔ ပြဲခူးတ ိုင္းတ ို႔တြင ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြဲ႔သည္။ ၄င္းတ ို႔က အျခားေသာ 

က စၥရပ္မ ားအျပင ္စစ္တပ္ၾက းၾကပ္ကြပ္ကြဲမႈပံိုစံ၊ သတင္းပ ို႔ျခင္းဆ ိုင္ရာလိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ ား၊ ေလ႔က င္႔သင္ 

တန္းေပးျခင္းအစ အစဥ္မ ား ်ားႏွင္႔ စစ္ဆင္ေရးဆ ိုင္ရာလိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ ား ်ားႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ သတင္း 

 

၃၁  Clinic Database, Interview Nos. 8 (တစ္လ), 9, 13 (တစ္ပါတ္), 18 (ေနထ ိုင္ရာရြာမ ွ၃ ရက္ၾကာခရ းမ ား), 22 (၃ 
ရက္), 102 (စစ္တပ္်ွားႏင္႔အတူ တစ္ည), 105 (၃ ၾက မ္, ၂ -၃ ရက္), 120 (၂ ၾက မ ္, 2 တစ္ၾက မ္လွ င ္၂ ရက္), 142 (ညစဥ္အ မ္ 
တြင္အ ပ္သည္, သ ို႔ေသာ္ တစ္လမ ွ တပ္မေတာ္်ားႏွင္႔အတူေန႔တ ိုင္းလ ိုက္ပါသြားရသည္), and 146.  
၃၂  Clinic Database, Interview Nos. 8 (ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းမႈက ိုေျဖဆ ိုသူသည္ ေပၚတာအျဖစလ္ိုပ္ေဆာင္ေနစဥမ္ည္သည္႔ေနရာ 
သ ို႔သြားသည္မွာ မရွင္းလင္းေသာ္လည္း ေျပာျပခ ကမ္ ားသည္ ေရွ႔တန္းတြင္ေပၚတာလိုပ္ေဆာင္ျခင္း်ားႏွင္႔ တစ္ပိုံစံတည္းျဖစ္ေန 
သည္။), 22, and 146.  
၃၃  Clinic Database, Interview Nos. 8 (ေပၚတာအတူလိုပ္သူအသတ္ခံရျခင္း), 105 (အက ဥ္းသားေပၚတာမ ားစြာတ ို႔အား 
သတ္ျဖတ္ျခင္းမ ား).  
၃၄ Clinic Database, Interview No. 146.  
၃၅ Clinic Database, Interview No. 105.  
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၃၆ Clinic Database, Interview Nos. 8, 142, and 146.  
၃၇ Clinic Database, Interview No. 146.  
၃၈ Clinic Database, Interview Nos. 8 (ရ ိုက္်ွားႏက္ခံရျခင္း), 9 (ရ ိုက္်ားႏွက္ခံရျခင္း, ျပင္းထန္စြာ်ားႏွ ပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခင္း), 13 
(ေပၚတာအျဖစ္အတင္းအၾကပခ္ို င္းေစျခင္းမျပွ်ိဳလိုပ္္မ  အျပင္းအထန္်ားႏွ ပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခင္း), 18 (အျခားသူမ ား်ွားႏင္႔အတူရ ိုက္်ားႏွက္ 
ျခင္း), 22 (တိုတ္ျဖင္႔ရ ိုက္်ားႏွက္ျခင္း), 105 (အျခားေပၚတာမ ားက ိုေသနတ္ျဖင္႔ ရ ိုက္်ားႏွက္သည္က ိုမ က္ျမင္ေတြ႔ခြဲ႔ရျခင္း), and 142 
(စစ္သားတစ္ဥ း ေျမျမွွ်ိဳပ္မ ိုင္းတက္နင္းမ ျပ းေနာက္ ရ ိုက္်ားႏွက္ျခင္း).  
၃၉ Clinic Database, Interview Nos. 68, 90, 98, 125, 152, 156, 157, 160, and 161.   
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အခ က္အလက္မ ားေပးသည္႔အတြက္၊ အထူးတန္ဖ ိုးရွ သည္မွာ အရပ္သားမ ားက ိုဥ းတည္ျခင္း်ားႏွင္႔ အရပ္ 

သားမ ားဆ ိုင္ရာေဒသမ ားက ို“ရွင္းလင္းေရး” တ ို႔်ားႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔အမ န္႔မ ား်ားႏွင္႔ မူ၀ါဒမ ားက ို ယခင ္

စစ္သားျဖစ္ခြဲ႔ဘူးသူမ ားက ျပန္လည္ေျပာျပ်ားႏ ိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤမူ၀ါဒမ ားက ို ေရွ႔လာမည္႔စာမ က္်ားႏွာ 

မ ားတြင္ ပ ိုမို ၍အေသးစ တ္တ တ က က ေဖၚျပထားသည္။ ဤစစ္သားမ ား၏သက္ေသခံခ က္မ ားက အဆင္႔ 

န မ္႔စစ္သားမ ားသည ္ ၄င္းတ ို႔၏အထက္အရာရွ မ ား၏လိုပ္ပ ိုင္ခြင္႔၊ သတ ျပွ်ိဳမ မႈ သ ို႔မဟိုတ္ အခြင္႔အာဏာ 

ျပင္ပမွ က ကးလြန္ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဆ ိုသည္မွာ မမွန္ကန္ေၾကာင္းျပေနပါသည္။ 

ခ. ကြ မး္က ငသ္မူ ား၏ေၾကညာခ ကမ္ ား 

The Clinic သည ္ ျမန္မာတပ္မေတာ္်ားႏွင္႔ ကရင္ျပည္နယ္်ားႏွင္႔ပြဲခူးတ ိုင္းတြင္ရွ ပဋ ပကၡတ ို႔်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ 

က ယ္ျပန္႔စြာသ ရွ ေသာ၊ ပညာရပ္နယ္ပယ္ ၄ ခိုမ ွ ကြ မ္းက င္သူမ ား၏ေၾကညာခ က္မ ားက ို ေတာင္းခံခြဲ႔ပါ 

သည္။ ဤေၾကညာခ က္မ ားက တပ္မေတာ္၏ ၾက းၾကပ္ကြပ္ကြဲမႈပံိုစံ၊ ေသာင္းက န္းသူတို က္ဖ က္ေခ မႈန္းေရး 

မူ၀ါဒမ ား၊ ထ ိုးစစ္္ဆင္မႈအတြင္း ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႔ပ ိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္၏လိုပ္ေဆာင္မႈမ ား်ားႏွင္႔  

ထ ိုလိုပ္ေဆာင္မႈမ ား၏ ဥပေဒဆ ိုင္ရာဂယက္ရ ိုက္ခတ္မႈမ ား်ွားႏင္႔ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္အေသးစ တ္ အခ က ္

အလက္မ ားေပးပါသည္။ လံိုျခံွ်ိဳေရးအေၾကာင္းရင္းမ ားေၾကာင္႔ ဤစာတမ္းတြင္ ကြ မ္းက င္သူမ ား မညသ္ူ 

မည္၀ါ ျဖစ္ေၾကာင္းက ို မေဖၚျပထားပါ။ ကြ မ္းက င္သူမ ားတြင္ ေအာက္ပါပိုဂၢ ွ်ိဳလ္မ ားပါ၀င္ပါသည္။ 

 ၁. ျမန္မာတပ္မေတာ္်ားႏွင္႔ ၄င္း်ွားႏင္႔ဆက္စပ္လ က္ရွ သည္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးခ  ွ်ိဳးေဖါက္မႈမ ားက ို 

ေလ႔လာခြဲ႔သည္႔ပညာရွင္တစ္ဥ း။ ဤမွတ္တမ္းတြင္ေဖၚျပထားေသာ ျပွ်ိဳလိုပ္ေဆာင္ရြက္ 

မႈမ ားတြင္  ပါ၀င္ပတ္သက္ခြဲ႔သည္႔အရာရွ မ ား်ွားႏင္႔တပ္ရင္းမ ားအပါအ၀င္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအတြက္ 

တာ၀န္ရွ ေသာ တပ္မေတာ္၏ၾက းၾကပ္ကြပ္ကြဲမႈပိုံစံက ို ဤေၾကညာခ က္က ေလ႔လာေဖၚထိုတ ္
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ထားသည္။ ဤေၾကညာခ က္က တပ္မေတာ္၏ ေသာင္းက န္းသူတ ိုက္ဖ က္ေခ မႈန္းေရးမူ၀ါဒ 

မ ား်ားႏွင္႔ အျခားဆက္စပ္လ က္ရွ ေသာ က စၥရပ္မ ားက ိုလည္း ေဖၚျပထားသည္။ 

 ၂. ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံရွ  တ ိုင္းရင္းသားမ  ွ်ိဳး်ားႏြယ္စိုမ ား၏ လက္နက္က ိုင္ပဋ ပကၡ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ 

နက္နက္ရႈ င္းရ ႈင္း သ ရွ ထား၍၊ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႔ပ ိုင္းတြင္ ၂၀၀၅ - ၂၀၀၈ ခို်ားႏွစ္ထ ိုးစစ္ဆင္မႈက ို 

က ိုယ္တ ိုင္ၾကံွ်ိဳေတြ႔သ ရွ ေသာ အေမရ ကန္တပ္မေတာ္အရာရွ ေဟာင္းတစ္ဥ း။ ဤေၾကညာခ က ္

က KNLA၊ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္၏ေသာင္းက န္းသူတ ိုက္ဖ က္ေခ မႈန္းေရးနည္းဗ ကဟာမ ား်ွားႏင္႔ 

ကရင္အရပ္သားလူထိုအေပၚ တပ္မေတာ္ေဆာင္ရြက္ခ က္မ ား၏အက  ွ်ိဳးသက္ေရာက္မႈတ ို႔်ားႏွင္႔ 

ပတ္သက္ေသာသတင္းမ ားက ိုေပးသည္။ ဤေၾကညာခ က္တြင္ ၂၀၀၅ ခို်ားႏွစ္်ားႏွင္႔ ၂၀၀၆ ခို်ွားႏစ ္

အတြင္း ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပ ိုင္းမွ အျဖစ္အပ က္မ ားက ိုလည္း ေဖၚျပထားသည္။ 

 ၃. အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာရာဇ၀တ္ခံိုရံိုး်ားႏွစ္ခိုတြင ္ တရားလ ိုေရွ႕ေနအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြဲ႔၍ 

၂၀၀၅ - ၂၀၀၈ ခို်ားႏွစ္ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႔ပ ိုင္းမွ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈက ို သ းျခားစံိုစမ္းစစ္ေဆးခြဲ႔ေသာ 

အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာ ရာဇ၀တ္ဥပေဒဆ ိုင္ရာပါရဂူတစ္ဥ း။ ဤေၾကညာခ က္က ထ ိုးစစ္ဆင္မႈက ို 

အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာရာဇ၀တ္ဥပေဒ မူေဘာင္အတြင္းမွ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေသးစ တ္ခြြဲျခမ္း 

စ တ္ျဖာေလ႔လာခ က္မ ားေပးသည္။ 

 ၄. ကရင္ျပည္နယ္ရွ  မတရားဖ ်ားႏွ ပ္ညွဥ္းပန္းမႈမ ားက ို လြန္ခြဲ႔ေသာ်ားႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြက ္

မွတ္တမ္းတင္ခြဲ႔ေသာ ေဒသခံလူ႔အခြင္႔အေရးအဖြြဲ႔အစည္းတစ္ခို၏ အဓ က၀န္ထမ္းအဖြြဲ႔၀င္ 

တစ္ဥ း။ ဤေၾကညာခ က္က ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႔ပ ိုင္းတြင္ ၄င္းတ ို႔အဖြြဲ႔အစည္းမွ မွတ္တမ္းတင္ 

ထားေသာ တပ္မေတာ္၏ အဖန္တလြဲလြဲျပန္လည္ျဖစ္ပြါးသည္႔ပံိုစံျဖစ္ေနေသာ လိုပ္က ိုင္ 

ေဆာင္ရြက္ပံိုက ို ေဖၚျပထားသည္။ 

ဂ. တ ိုကရ္ ိုကပ္တသ္ကမ္ႈမရွ သ၏ူ အစ ရငခ္စံာမ ား 

The Clinic သည ္ ၄င္း၏သိုေတသနျပွ်ိဳလိုပ္မႈက ို အေထာက္အပံ႔ျပွ်ိဳသည္႔ ေနာက္ထပ္မွတ္တမ္းမ ား 

က ိုလည္းရရွ ခြဲ႔ပါ သည္။ ၄င္းတ ို႔တြင္ -  

၁.   London ျမ ွ်ိဳ႔အေျခစ ိုက္ လူ႔အခြင္႔အေရးဆ ိုင္ရာ NGO တစ္ခိုျဖစ္သည္႔ Aegis Trust ထံမွ 

ေဒသခံအဖြြဲ႔အစည္းမ ား၏မွတ္တမ္းတင္ထားခ က္မ ားအေပၚအေျခခံ၍ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႔ပ ိုင္း ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ 

က ိုေဖၚျပထားသည္႔ လွ  ွ်ိဳ႔၀ွက္အမႈတြြဲတစ္တြြဲ။ ဤအမႈတြြဲတြင ္ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္၏ ၾက းၾကပ္ကြပ္ကြဲမႈပိုံစံ်ားႏွင္႔  
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ေသာင္းက န္းသူတို က္ဖ က္ေခ မႈန္းေရးမူ၀ါဒမ ားအေပၚ သ းျခားလြတ္လပ္ေသာ သိုေတသနျပွ်ိဳခ က္မ ားပါ၀င္ 

သည္။ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအေျခအေနတြင္ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာ ျပစ္မႈမ ားက ကးလြန္ခြဲ႔ေၾကာင္းက ို အခ ိုင္အမာ 

ညႊန္ျပေနသည္႔ သက္ေသခံခ က္မ ားရွ ေၾကာင္းလည္း ပါ၀င္သည္။ 

၂.   ကရင္လူ႔အခြင္႔အေရးအဖြြဲ႔ ( “KHRG” ) ်ားႏွင္႔ လြတ္လပ္ေသာျမန္မာရ န္းဂ ားအထူးတပ္ဖြြဲ႕ (“FBR”) 

တ ို႔ကြဲ႔သ ို႔ေသာ ေဒသဆ ိုင္ရာ်ားႏွင္႔ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာလူ႔အခြင္႔အေရးအဖြြဲ႔အစည္းမ ားထံမွ အစ ရင္ခံစာမ ား။  

ထ ိုးစစ္ဆင္မႈက ိုေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပ ိုင္း်ားႏွင္႔ ပြဲခူးတ ိုင္းအေရွ႔ပ ိုင္းတ ို႔၌ျဖစ္ပြါးေသာ 

မတရားဖ ်ားႏွ ပ္ညွဥ္းပန္းမႈမ ားဆ ိုင္ရာ အစ ရင္ခံစာမ ားက ို ဤအဖြြဲ႔အစည္းမ ားမ ွတစ္ျပ ွ်ိဳင္နက္တည္း ထိုတ္ျပန္ 

သည္။ ထ ို႔ျပင္ ဤအဖြြဲ႔အစည္းမ ား်ွားႏင္႔အတူ Amnesty Inernational ကြဲ႔သ ို႔ေသာ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာ 

အဖြြဲ႔အစည္းမ ားက ျပ းျပည္႔စံို၍ပ ိုမ ိုက ယ္ျပန္႔ေသာ အစ ရင္ခံစာမ ားက ို ေရးသားျပွ်ိဳစိုထိုတ္ေဖၚခြဲ႔ၾကသည္။ 
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၃. ျမနမ္ာတ့ပမ္ေတာ္၊ ၾက းၾကပက္ြပက္ြဲမႈပံိုစ်ွံားႏင့္ ေသာငး္က နး္သူတ ိုက္ဖ က္ 

ေခ မႈနး္ေရး မ၀ူါဒမ ား 

၂၀၀၅ ခို်ားႏွစ္်ားႏွင့္ ၂၀၀၆ခို်ားႏွစ္မ ားတြင္ သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္၌ ဆ ိုးရြားေသာ်ားႏွ ပ္စက္ညွင္းပန္းမႈမ ားအတြက္ 

တာ၀န္ရွ သည္႕ တပ္ရင္း (၂)ရင္း ျဖစ္သည္႕ ေတာင္ပ ို္င္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ်ွ္ားႏင့္ အမွတ္ ၆၆ ေျချမန္တပ္မ 

႒ာနခ ွ်ိဳပ္တ ို႔၏ ျပွ်ိဳမူလိုပ္ေဆာင္မႈအေပၚတြင္ the Clinic ၏စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈက အာရံိုစူးစ ိုက္ပါသည္။ 

စစ္တပ္ဆင့္ကြဲကြပ္ကြဲမႈစနစ္အတြင္းတြင္ရွ ေသာ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ်္ားႏွင့္ အမွတ္ ၆၆ ေျချမန္တပ္မ 

႒ာနခ ွ်ိဳပ္တ ို႔၏အေနအထားအေပၚတြင္ အထူးအာရံိုစ ိုက္၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ဖြြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံိုက ို 

ေဆြးေ်ားႏြးျခင္းျဖင္႔ ဤက႑က ိုစတင္ပါသည္။ ထ ို႔ေနာက ္ ေတာင္ပ ို္င္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္၊ အမွတ ္ ၆၆ 

ေျချမန္တပ္မ႒ာနခ ွ်ိဳပ ္ ်ားႏွင့္ အျခားတပ္ရင္းမ ားက အသံိုးျပွ်ိဳေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ေသာင္းက န္းသူ 

တ ိုက္ဖ က္ေခ မႈန္းေရး၀ါဒက ို ဤက႑တြင ္ေဆြးေ်ားႏြးပါသည္။ 

က. ျမနမ္ာတ့ပမ္ေတာ္ဖြြဲ႕စညး္တညေ္ဆာကပ္ံို 
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ျမန္မာဘာသာျဖင့္ တပ္မေတာ္ ဟိုသ ရွ ထားေသာ ျမန္မာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာၾကည္းတပ္၊ 
ေရတပ္်ားႏွင့္ ေလတပ္တ ို႔ပါ၀င္ဖြြဲ႕စည္းထားပါသည္။၄၀ ၾကည္းတပ္သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ေျမျပင္တပ္ဖြြဲ႕ 

ျဖစ္သည္႕အတြက္ ျပည္တြင္းေသာင္းက န္းသူေခ မႈန္းသည္႕ စစ္ဆင္ေရးမ ားက ိုလိုပ္ေဆာင္ရန္ အဓ က 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။၄၁ ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္၏ဖြြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံို၊ အထူးသျဖင့္ၾကည္းတပ္ 

သည ္ထ ိုးစစ္ဆင္မႈတစ္ေလွ ာက္လံိုး်ားႏွင့္ ယေန႔အထ  အဓ ကအားျဖင့္ေျပာင္းလြဲျခင္းမရွ ပါ။၄၂  

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဥ းစ းခ ွ်ိဳပ္သည ္ လက္နက္က ိုင္တပ္ဖြြဲ႕အားလံိုး၏ အႀက းအကြဲျဖစ္သည္။၄၃ ျမန္မာ့ 

ၾကည္းတပ္သည ္၄င္း၏ကာကြယ္ေရးဥ းစ းခ ွ်ိဳပ္က ိုထားရွ ၿပ း ၄င္းသည္ ၾကည္းတပ္၏စစ္ဥ းစ းအဖြြဲ႕ရံိုးမွတဆင့္ 

ၾကည္းတပ္လက္နက္က ို္င္တပ္ဖြြဲ႕မ ားက ို ထ န္းခ ွ်ိဳပ္သည္။၄၄ အထူးစစ္ဆင္ေရးမ ားဆ ိုင္ရာဗ ကရ ိုမ ား [Bureaus 

of Special Operations ("BSOs")] သည ္ ၾကည္းတပ္တြင္ အဆင့္အျမင့္ဆံိုး စစ္ေျမျပင္တပ္ရင္း 

မ ားျဖစ္ၾကသည္။ BSO တစ္ခိုသည္ ေဒသဆ ိုင္ရာစစ္တ ိုင္းဌာနခ ွ်ိဳပ္မ ား [Regional Military Commands 

("RMCs")] တစ္ခိုမွ သံိုးခိုက ိုအလွည္႕က ထ န္းခ ိုွ်ိဳပ္ပါသည္။ 

        ၁. ေဒသဆ ိုငရ္ာစစတ္ ိုငး္ဌာနခ ွ်ိဳပမ္ ား 

ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္ ကြဲ့သ ို႔ေသာ RMC တ ို႔သည္ တ က စြာသတ္မွတ္ထားေသာပထ၀ ၀င္ေဒသမ ား 

တြင္ စစ္တပ္စစ္ဆင္ေရးမ ားအတြက ္တာ၀န္ရွ ပါသည္။ ၄င္းတ ို႔က ိုတာ၀န္ခ ထားေသာ နယ္ေျမမ ားအတြင္း 

တြင္ ၄င္းတ ို႔ကတ ိုက္ရ ိုက္ထ န္းခ ွ်ိဳပ္ထားေသာတပ္ရင္းမ ားျဖင့္တာ၀န္ယူူထမ္းေဆာင္ေသာ ထာ၀ရအေျခ 

စ ိုက္စခန္းမ ားက ို RMC မ ားကထ န္းသ မ္းထားရွ ၿပ း၊ ၄င္းတ ို႔အား "ၿမ ွ်ိဳ႕ေစာင့္တပ္ရင္းမ ား" အျဖစ္ ရည္ညႊန္း  

၄၀ Aegis Trust, “Case File: Myanmar Army Offensive in Northern Kayin State and Eastern Bago Division and 
Surrounding Areas” (confidential), July 2011, p. 12.  
၄၁  Andrew Selth, “Burma’s Security Forces: Performing, Reforming or Transforming?,” Griffith Asia Institute, 
Regional Outlook Paper No. 45, 2013, p. 8, http://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/559127/ 
Regional-Outlook-Paper-45-Selth.pdf.  
၄၂ Maung Aung Myoe, Building the Tatmadaw: Myanmar Armed Forces Since 1948 (Singapore: Institute of 
Southeast Asian Studies, 2009), pp. 76–87.  
၄၃ Constitution of the Union of Myanmar, 2008, art. 20(c).  
၄၄ Maung Aung Myoe, Building the Tatmadaw, p. 97.  
၄၅ Aegis Trust, “Case File,” pp. 12–13; Global Security, “Myanmar – Army Regional Military Commands,” undated, 

http://www.globalsecurity.org/military/world/myanmar/army-orbat-1.htm.   
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ေလ့ရွ ပါသည္။၄၆ RMC တစ္ခိုအတြင္းတြင္ ၿမ ွ်ိဳ႕ေစာင့္တပ္ရင္းမ ားက ို အထူးစစ္ဆင္ေရးတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္ 

[Special Operation Commands ("SOCs")] အခ  ွ်ိဳ႕က ိုအိုပ္စိုခြြဲထားၿပ း၊ ၄င္းတ ို႔အား SOC မ ား၏ဌာနခ ွ်ိဳပ္ 

အေျခစ ိုက္ထားသည္႕တည္ေနရာအရ ခြြဲျခားသတ္မွတ္ထားပါသည္။  

တပ္ရင္းမ ားက ို ေျခလ င္တပ္ရင္း [Infantry Battalions ("IBs") သ ို႔မဟိုတ ္ ေျချမန္တပ္ရင္း [Light 

Infantory Battalions ("LIB")] ဟူ၍ေဖၚထိုတ္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ IBs ်ားႏွင့္ LIBs တ ို႔၏ ဖြြဲ႕စည္းပံို်ားႏွင့္ 

လိုပ္ေဆာင္ပံိုတ ို႔တြင ္ သမ ိုင္းေၾကာင္းဆ ိုင္ရာျခားနားမႈမ ားရွ ်ားႏ ိုင္ေသာ္ျငားလည္း၊ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအေတာအ 

တြင္း ၄င္းတ ို႔သည္လက္ေတြ႕က ၿပ းအသံိုး၀င္ရာတြင္တေထရာတည္းျဖစ္ၿပ း ယေန႔အထ ထ ိုအတ ိုင္းပင္ 

ဆက္လက္တည္တ့ံေနပါသည္။၄၈ IBs ်ွားႏင့္ LIBs တ ို႔သည္ တရား၀င္အားျဖင့္ တပ္သား ၈၂၆ ဥ းရွ ရမည ္

ျဖစ္ေသာ္လည္း ထ ိုးစစ္ဆင္သည္႕ကာလတြင္ တပ္သားဥ းေရအလြန္ပင္ေလ ာ႔နည္းေနကာ မ ားေသာအား 

ျဖင့္တပ္သား ၂၀၀ ဥ းထက္ပင္ေလ ာ႔နည္းပါသည္။ 

ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္သည္ ထ ိုးစစ္ဆင္သည္႕ကာလအတြင္း ပြဲခူးတ ိုင္း်ားႏွင့္ ဖာပြန္ၿမ ွ်ိဳ႕၏ေျမာက္ဘက္၊ 

ကရင္ျပည္နယ္၏အပ ိုင္းက ို တာ၀န္ယူရေသာ RMC ျဖစ္ပါသည္။၅၀ ထ ိုကာလအတြင္း ေဘာဂလ  

(ကိုရင္ဘာသာစကားျဖင္ ့ "ကလာလား"၊ ေက ာက္ႀက း၊ ေရႊက င္်ားႏွင့္ သံေတာင္ (သ ို႔မဟိုတ္ သံေတာင္ႀက း) 

တြင္ဌာနခ ွ်ိဳပ္ထားရွ သည္႕ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္သည္ နည္းဗ ကဟာစစ္ဆင္ေရးမ ားဆ ိုင္ရာတ ိုင္း 

စစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္မ ား [Tactical Operations Commands ("TOCs")] က ိုထ န္းသ မ္းထားရွ ပါသည္။၅၁  ထ ိုးစစ ္

ဆင္သည္႕ကာလအတြင္း ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္၏ ၿမ ွ်ိဳ႕ေစာင့္တပ္ရင္းမ ား (garrison battalions) မွာ 

IB 20, IB 30, IB 39, IB 48, IB 53, IB 57, IB 73, IB 75, IB 124, LIB 349, LIB 351, LIB 439, LIB 

440, LIB 589, LIB 590, and LIB 599 တ ို႔ျဖစ္ခြဲ့ၾကပါသည္။၅၂ 

              

           ၂. တ ိုကခ္ ိုကေ္ရးတပရ္ငး္မ ား 

်ားႏ ိုင္ငံတစ္၀န္း RMCs ်ားႏွင္ ့ ၿမ ွ်ိဳ႕ေစာင့္တပ္ရင္းမ ား၏လိုပ္ငန္းကြန္ယက္်ားႏွင့္ ယွဥ္တြြဲကာ သ းျခားတ ိုက္ခ ိုက္ေရး 

တပ္ရင္းမ ား (combat divisions) (သ ို႔ေသာ္၄င္းတ ို႔မွျခားနား) သည္လိုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ တ ိုက္ခ ိုက္  

၄၆ Maung Aung Myoe, Building the Tatmadaw, p. 78.                                                                                
၄၇ Aegis Trust, “Case File,” p. 13.                                                                                                                  
၄၈ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 36.                                                                                        
၄၉ Aegis Trust, “Case File,” p. 15; HRW, “Burma: Sold to be Soldiers: The Recruitment and Use of Child 

Soldiers in Burma,” Oct. 2007, p. 30, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma1007webwcover.pdf 
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(citing Jane’s Defence Weekly, “Army conditions leave Myanmar under strength,” 5 Apr. 2006).                    
၅၀ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 29.                                                                                        
၅၁ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 30. သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္အတြင္းရွ  တည္ေနရာ်ားႏွစ္ခိုက ို အရပ္သံိုးစကားအရ 

"သံေတာင္" ဟိုရည္ညႊန္းေျပာဆ ိုေလ့ရွ ပါသည္။ တရား၀င္ေျမပံိုမ ားတြင္၊ တည္ေနရာ်ားႏွစ္ခိုက ို သံေတာင္ (သ ို႔မဟိုတ္ သံေတာင္ 

ၿမ ွ်ိဳ႕သစ)္ ်ားႏွင့္ သံေတာင္ႀက းဟူ၍ ေဖၚျပေလ့ရွ ပါသည္။ သံေတာင္သည္ ေတာင္ငူ-ေဘာဂလ လမ္းတစ္ေလွ ာက္ (19˚01’12” N, 

96˚35’11”) တြင္တည္ရွ ၿပ း၊ သံေတာင္ႀက းသည္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ရွ ေတာင္မ ားအၾကား (19˚04’18” N, 96˚40’42”) 

တြင္တည္ရွ ပါသည္။ ဤကြဲ့သ ို႔အမည္ခ င္းဆင္တူေနရျခင္းမွာ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွ ၿပ းေနာက္ ေနရာအခ  ွ်ိဳ႕တြင ္အစ ိုးရ 

အိုပ္ခ ွ်ိဳပ္ေရးအေျခစ ိုက္စခန္းမ ားက ို  သံေတာင္ႀက းမွ သံေတာင္သ ို႔ ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစပ္ါသည္။ 

ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းျခင္းခံရသူမ ား၏ေျပာျပခ က္မ ားအေပၚအေျချပွ်ိဳၿပ း၊ ကရင္တ ိုင္းရင္းသားမ ားက သံေတာင္ႀက းက ို "သံေတာင္" 

ဟိုရည္ညႊန္းေျပာဆ ိုၾကသည္ဟို the Clinic သည္မွတ္ယူၿပ း၊ ျဖစ္စဥ္အေတာ္မ ားမ ားတြင္ ကရင္တ ိုင္းရင္းသားမ ားသည္ 

"သံေတာင္" တြင္ ျဖစ္ပြားေၾကာင္းေဖၚျပပါလွ င္ "သံေတာင္ႀက း" တြင္ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မည္သ ို႔ပင္ဆ ိုေစကာမူ၊ 

ဤမွတ္တမ္းတြင္ ျဖစ္စဥ္ အခ  ွ်ိဳ႕က ို သံေတာင္ႀက းတြင္ျဖစ္ပြားသည္ဟိုေဖၚျပထား်ားႏ ိုင္ၿပ း၊ အကယ္စစ္စစ္မွာ သံေတာင္တြင္ 

ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ See Myanmar Travel Information, “Thandaung – Kayin State,” undated, 
http://myanmartravelinformation. com/ kayin-state/thandaung.html.  

၅၂ Aegis Trust, “Case File,” p. 138–140.   
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ေရးတပ္ရင္းမ ားသည္ ေျချမန္တပ္ရင္းမ ား ("LIDs") ်ားႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္မ ား ("MOCs") 

အသြင္က ိုေဆာင္ၾကပါသည္။ LIDs ်ွားႏင့္ MOCs မ ားသည္ ်ားႏ ိုင္ငံတစ္၀န္း တည္ရွ ရာမ ားတြင ္ ဌာနခ ွ်ိဳပမ္ ား 

ထားရွ ေသာ္လည္း အန းစပ္ဆံိုးနယ္ေျမအတြက္တာ၀န္ရွ ရမည္႕အစား ျဖစ္ပြားလ က္ရွ ေသာပဋ ပကၡဆ ိုင္ရာ 

နယ္ေျမမ ားသ ို႔၄င္းတ ို႔က ိုျဖန္႔ခ ထားပါသည္။၅၄ ၿမ ွ်ိဳ႕ျပဆ ိုင္ရာနယ္ေျမမ ားတြင္ ်ားႏ ိုင္ငံေရးမၿင မ္သက္မႈမ ားက ို 

်ားႏွ မ္နင္းရာတြင ္အကူအည ေပးရန္ တစ္ခါတစ္ရံ ၄င္းတ ို႔က ိုျဖန္႔ခ ထားေသာ္လည္း မ ားေသာအားျဖင့္  LIDs 

်ားႏွင့္ MOCs မ ားက ို ေသာင္းက န္သူအိုပ္စိုမ ားက ိုဆန္႕က င္သည္႕ ေသာင္းက န္းသူေခ မႈန္းေရးတြင္ပါ၀င ္

ေဆာင္ရြက္ရန္ေစလႊတ္ျခင္းခံရပါသည္။၅၅ LIBs ်ားႏွင့္ LBs မ ားကြဲ့သ ို႔ပင္၊ LIDs ်ားႏွင့္ MOCs မ ားအၾကား လိုပ ္

ေဆာင္မႈအပ ိုင္းတြင္ျခားနားမႈမရွ ပါ။၅၆ 

စစဆ္ငေ္ရးဆ ိုငရ္ာတပမ္ေတာ္ကြပက္ြဲမႈအေဆာကအ္အံို 

http://myanmartravelinformation/
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ၾကည္းတပ္ဆ ိုင္ရာတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္ဆင့္ကြဲကြပ္ကြဲမႈစနစ္အတြင္းတြင္ LIDs ်ွားႏင့္ MOCs တ ို႔သည္ စစ္ဥ းစ း 

အဖြြဲ႕ရံိုးသ ို႔တ ိုက္ရ ိုက္အစ ရင္ခံပါသည္။၅၇ စစ္ေျမျပင္တြင္ တ ိုက္ပြြဲျဖစ္ပြားစဥ္ကာလအတြင္း၊ ၄င္းတ ို႔သည္  

၅၃ The Burmese has also been interpreted as Operation Control Command (OCC). Clinic Expert Declaration, 
Expert 1, para. 17; Aegis Trust, “Case File,” p. 14.  
၅၄ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 18.  
၅၅ ၂၀၀၇ခို်ွားႏစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ သံဃာေတာ္မ ားဥ းေဆာင္ေသာကန္႔ကြက္ဆ်ားႏၵျပပြြဲက ို ၿဖ ွ်ိဳခြင္းရန္ LID 66 က ိုရန္ိုကိုန္တြင္ 

တပ္ခ ခြဲ့သည္။ HRW, “Crackdown: Repression of the 2007 Popular Protests in Burma,” Dec. 2007, p. 100, 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma1207web.pdf.                                                            
၅၆ Maung Aung Myoe, Building the Tatmadaw, p. 80.                                                                                
၅၇ Aegis Trust, “Case File,” p. 14, Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 33.   
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ထ ိုနယ္ေျမအတြက္တာ၀န္ရွ ေသာ RMC ၏ ထ န္းသ မ္းကြပ္ကြဲမႈေအာက္တြင္ ေယဘိုယ အားျဖင့္ရွ ပါ 

သည္။၅၈ မည္သ ို႔ပင္ ဆ ိုေစကာမူ၊ တစ္ခါတစ္ရံ၊ ဗဟ ိုစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္မ ွ စစ္ေျမျပင္တပ္ဖြြဲ႕မ ား သ ို႔ 
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ပံိုမွန္တ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္ဆင့္ကြဲကြပ္ကြဲမႈစနစ္က ို ေရွာင္ကြင္းေက ာ္ျဖတ္ကာ အမ န္႔မ ားက ို တ ိုက္ရ ိုက္ထိုတ္ပါ 

သည္။ 

LID သ ို႔မဟိုတ္ MOC တစ္ခိုတြင္ IBs ၊ LIBs သ ို႔မဟိုတ္ ်ားႏွစ္ခိုစလံိုးျဖစ္်ားႏ ိုင္ေသာ တပ္ရင္း ဆယ္ခိုျဖင့္ 

သာမန္အားျဖင့္ဖြြဲ႕စည္းထားပါသည္။၆၀ LID သ ို႔မဟိုတ ္MOC တစ္ခိုအတြင္းတြင္ TOC သံိုးခိုပ ိုင္းျခားထား ၿပ း၊  

TOC တစ္ခိုအတြင္းတြင္ တပ္ရင္း သံိုးခို သ ို႔မဟိုတ ္ ေလးခိုရွ ပါသည္။၆၁ သက္ဆ ိုင္ရာတ ိုင္းစစ္ဌာန 

ခ ွ်ိဳပ္တည္ရွ ရာအရ အမည္တပ္ေသာ SOC မ ား်ွားႏင့္မတူဘြဲ၊ TOC မ ားက ို နံပတ္မ ား - ၁၊ ၂ သ ို႔မဟိုတ္ ၃ ျဖင့္ 

ခြြဲျခားသတ္မွတ္ထားပါသည္။  

အမွတ ္၆၆ ေျချမန္တပ္မဌာနခ ွ်ိဳပ ္ (LID 66) သည ္အနည္းဆံိုးတ ိုက္ခ ိုက္ေရးတပ္မ (၇)ခိုက ို ျမန္မာျပည္ 

အေရွ႕ပ ိုင္းတြင္ ထ ိုးစစ္စတင္ကထြဲက ျဖန္႔ခ ထားခြဲ့ပါသည္။၆၂ ထ ိုးစစ္ကာလအတြင္း၊ LID 66 သည ္ျပည္်ားႏွင့္ 

ပြဲခူးတ ိုင္းမ ားတြင္ဌာနခ ွ်ိဳပထ္ားရွ ခြဲ့ၿပ း၊ IB 1, IB 11, IB 14, IB 35, IB 80, LIB 4, LIB 5, LIB 6, LIB 10 

်ားႏွင့္ LIB 108 တ ို႔ပါ၀င္ဖြြဲ႕စည္းထားပါသည္။၆၃ဤတပ္ရင္းမ ားက ို TOC သံိုးခိုအျဖစ္သ ို႔ပ ိုင္းျခား ထားၿပ း၊ TOC 

66-1, TOC 66-2 ်ားႏွင့္ TOC 66-3 ဟိုရည္ညႊန္းပါသည္။ 

ခ. ေသာငး္က နး္သေူခ မႈနး္ေရးမ၀ူါဒမ ား်ွားႏင့္ လကေ္တြ႕က င့္သံိုးမႈမ ား 

၄င္း၏သမ ိုင္းတစ္ေလွ ာက္တြင္၊ ေသာင္းက န္းသူမ ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ ားအေပၚယံိုၾကည္မႈေလ ာ႕ပါးေစရန္အ 

တြက္ အရပ္သားလူဥ းေရအေပၚပစ္မွတ္ထားလာခြဲ့သည္။ မၾကာေသးမ က၊ တပ္မေတာ္သည္ အမ ားသ ရွ ၿပ း 

ျဖစ္ေသာ အစ ိုးရမဟိုတ္ေသာလက္နက္က ိုင္အိုပ္စိုမ ား်ွားႏင့္ ၄င္းတ ို႔က ိုအေထာက္အကူျပွ်ိဳေနေသာ 

အရပ္သားအေျခခံမ ားမ ွ ခြြဲထိုတ္ရန္ ျဖတ္ေလးျဖတ္အယူ၀ါဒက ို ်ားႏွစ္ၿမ ွ်ိဳ႕စြာက င့္သံိုးခြဲ့သည္။ ထ ိုအယူ၀ါဒ၏ 

လက္ရွ  တရား၀င္အေနအထားမွာ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရွ ေပ။ မည္သ ို႔ပင္ဆ ိုေစကာမူ၊ ေခတ္သစ္မူ၀ါဒ 

မ ား်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕က င့္စဥ္မ ားတြင္ ျဖတ္ေလးျဖတ္အယူ၀ါဒ၏ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆမ ားပါရွ  

ေနပါသည္။ မ က္ေမွာက္ေခတ္စစ္ဆင္ေရးတြင္ နည္းဗ ကဟာဆ ိုင္ရာအဓ ကရညမ္ွန္းခ က္မွာ အရပ္သားမ ား 

က ိုပစ္မွတ္ထားျခင္းျဖင့္ နယ္ေျမက ိုရွင္းလင္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္မူ၊ နယ္ေျမအခ  ွ်ိဳ႕တြင္ 

အရပ္သားမ ားက ိုပစ္မွတ္ထားျခင္းက ို ခြင္႔ျပွ်ိဳျခင္းအပါအ၀င ္ အစ ိုးရထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈအတ ိုင္းအတာ်ားႏွင့္ 

ပိုံေသမဟိုတ္ေသာ တ ိုက္ပြြဲဆ ိုင္ရာစည္းမ ဥ္းမ ားက ိုအသံိုးျပွ်ိဳျခင္းတ ို႔အေပၚအေျခခံ၍ နယ္ေျမမ ားက ိုခြြဲျခား 

သည္႔ အေရာင္ျဖင့္အမ  ွ်ိဳးအစားခြြဲျခားျခင္းစနစ္ျဖင့္ ၄င္းက ိုအေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။၆၄ 

ျမန္မာျပည္အေရွ႕ပ ိုင္းတြင ္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း၊ တပ္မေတာ္သည္ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာဥပေဒအရ 

ျပစ္မႈေျမာက္ေစသည္႕ ႀက းေလးေသာမတရားျပွ်ိဳက င့္မႈမ ားက ိုဥ းတည္ျဖစ္ေပၚေစသည္႕ အရပ္သား 
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မ ားက ိုက ယ္ျပန္႔ေသာနယ္ေျမမ ားမွရွင္းလင္းဖယ္ရွားရန္်ားႏွင့္ အေရာင္အလ ိုက္ခြြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းက ိုတင္း 

ၾကပ္စြာက င့္သံိုးျခင္းတ ို႔က ိုတက္ၾကြစြာႀက ွ်ိဳးပမ္းလိုပ္ေဆာင္ခြဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႕ပ ိုင္း်ွားႏင့္ အျခားတြင္ 

အေျခခ ေနထ ိုင္ၾကေသာ ယခင္စစ္သားေဟာင္းမ ား်ားႏွင့္ သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္မ ွ သာမန္ရြာသားမ ား်ားႏွင့္ 

ရြာေခါင္ေဆာင္မ ားက ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေသာလိုပ္ေဆာင္မႈမ ား၊ အေရာင္ေရြးခ ယ္သတ္မွတ္ျခင္း်ားႏွင့္  

၅၈ Id.  
၅၉ Clarifying email from Clinic Expert Declarant, Expert 1 citing to interviews with former Myanmar military 
officers.  
၆၀ Maung Aung Myoe, Building the Tatmadaw, p. 80.  
၆၁ Aegis Trust, “Case File,” p. 14; Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 34.  
၆၂ Aegis Trust, “Case File,” p. 14.  
၆၃ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 38.  
၆၄ ၂၀၁၄ ခို်ားႏွစ္ မတ္လတြင္၊ Clinic သည္ မူ၀ါဒမွတ္တမ္း "ခြြဲျခားျခင္းမရွ ေသာတ ိုက္ခ ိုက္မႈမ ား်ားႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကအရပ္ 
သားမ ားက ိုတမင္သတ္ျဖတ္ေနျခင္းက ိုကာကြယ္တားဆ းျခင္း" က ိုထိုတ္ျပန္ခြဲ့ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ အရပ္သားမ ားက ို 

တ ိုက္ခ ိုက္ျခင္းမ ားက ိုျဖစ္ေပၚေစေသာျမန္မာ့တပမ္ေတာ္၏မူ၀ါဒမ ား်ွားႏင့္ က င့္စဥ္မ ားက ိုေဖၚျပထားၿပ း ျပွ်ိဳျပငေ္ျပာင္းလြဲေရးဆ ိုင္ရာ 

လက္ေတြ႕က ေသာအစ အစဥ္မ ားက ိုေဖၚျပထားပါသည္။ Supra note 2.   
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တပ္မေတာ္၏အမ  ွ်ိဳးမ  ွ်ိဳးေသာပံိုစံျဖင့္ျပွ်ိဳမူေဆာင္ရြက္သည္မ ားက ိုေျပာျပၾကပါသည္။၆၅  ကြ မ္းက င္သူမ ား၏ 

ေၾကညာခ က္မ ား်ားႏွင္ ့ အျခားအဖြြဲ႕အစည္းမ ား၏အစ ရင္ခံစာမ ားက ဤျပွ်ိဳမူလိုပ္ေဆာင္ျခင္းမ ားအေပၚ 

ခ ိုင္မာေသာအတည္ျပွ်ိဳျခင္း က ိုေပးပါသည္။ 

 ၁. ျဖတေ္လးျဖတ်ွ္ားႏင့္ ဖယရ္ာွးရငွး္လငး္မႈစစဆ္ငေ္ရး 

ျဖတ္ေလးျဖတ္အယူ၀ါဒသည္ အရပ္သားလူထိုက ို မ  ွ်ိဳး်ားႏြယ္စိုလက္နက္က ိုင္အိုပ္စိုမ ားအားအေထာက ္

အကူျပွ်ိဳ်ားႏ ိုင္ေသာနယ္ေျမမ ားမွ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းျခင္းျဖင့္ ထ ိုလက္နက္က ိုင္အိုပ္စိုမ ားက ို အစားအစာ၊ 

ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့၊ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္း်ားႏွင့္ လူစိုေဆာင္းျခင္းတ ို႔က ိုပ တ္ပင္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

ထ ိုအယူအဆက ို ၁၉၆၀်ွားႏစ္မ ားေ်ွားႏာင္းပ ိုင္းတြင္ အႀက းတန္းတပ္မေတာ္အရာရွ မ ားကေဖၚထိုတ္ခြဲ့ၿပ း၊ ျမန္မာ 

ျပည္ကြန္ျမကနစ္ပါတ က ိုဆန္႔က င္အသံိုးျပွ်ိဳခြဲ့ပါသည္။၆၆ ေနာက္ပ ိုင္းဆယ္စို်ားႏွစ္မ ားတြင္ ၄င္းက ိုလူသ ရွင္ၾကား 

ယံိုၾကည္လက္ခံက င့္သံိုးခြဲ့ပါသည္။ အစ ိုးရကအမ ားျပည္သူသ ို႔ထိုတ္ျပန္ရာတြင္ ျဖတ္ေလးျဖတ္က ို ျပည္႕စံို 

ရွင္းလင္းစြာရည္ညႊန္းျခင္းမရွ ေတာ့ေသာ္လည္း ထ ိုမူ၀ါဒက ို ကာကြယ္ေရး၀န္ႀက းဌာန၏လွ  ွ်ိဳ႕၀ွက္စာရြက္ 

စာတမ္းမ ားတြင္ ၂၀၀၈ခို်ွားႏစ္တ ိုင္ပူပူေ်ားႏြးေ်ားႏြးရွ ေနဆြဲျဖစ္ပါသည္။၆၇ 
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လက္ေတြ႕အားျဖင့္၊ ျဖတ္ေလးျဖတ္မူ၀ါဒက ို “ဖယ္ရွားရွင္းလင္းမႈစစ္ဆင္ေရး” ်ားႏွင္႔ "ေျမလွန္မ းရ ႈ႕ျခင္း" (to 

overturn and burn the earth) စ မံခ က္မ ားးမွတဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။၆၈ 

တပ္မေတာ္၏႒ာနတြင္း စာရြက္စာတမ္းမ ားက "အျပ းအျပတ္တ ိုက္ခ ိုက္ေခ မႈန္းျခင္းမ ား" (carpet 

assaults) ်ားႏွင္ ့"သတ္မွတ္ထားေသာနယ္ေျမတြင္ အျပ းအျပတ္ဖယ္ရွားရွင္းလင္းျခင္း" (carpet clearing ) 

တ ို႔က ိုေဖၚျပၿပ း၊ ထ ိုသ ို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အရပ္သားမ ား၏အေထာက္အပံ့က ို ေသာင္းက န္းသူမ ား 

မရရွ ်ားႏ ိုင္ေစရန ္ ရည္ရြယ္ပံိုေဖၚဖန္တ းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ျပဌာန္းသည္။၆၉ အျပ းအျပတ္တ ိုက္ 

ခ ိုက္ေခ မႈန္းမႈမ ားက ို အဆင့္ေလးဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္၍၊ အရပ္သားမ ားက ိုနယ္ေျမတစ္ခိုမွ 

အတင္းအၾကပ္ဖယ္ရွားရန္်ားႏွင္႔ ၄င္းတ ို႔က ို ျပန္လာျခင္းမျပွ်ိဳရန ္ စ တ္ပ က္၊ စ တ္ဓါတ္က ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

အဆင္ ့ (၄)ဆင့္မွာ - (၁) ေသာင္းက န္းသူမ ား်ားႏွင့္ အေျခက ေနထ ိုင္သူမ ားကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္း 

သည္႕"ထ ိုးစစ"္ (၂) "ဖယ္ရွားရွင္းျခင္း" - ၄င္းတြင္ အ ိုးအ မ္မ ား၊ လယ္ကြင္းမ ား်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ ားက ို 

ဖ က္ဆ းျခင္းတ ို႔ပါ၀င္သည ္ (၃) ရြာမ ားက ိုသ မ္းပ ိုက္ရယူျခင္းအပါအ၀င္ သတင္းမ ားက ို "ေကာက္သင္း 

ေကာက္ျခင္း" (gleaning) ်ားႏွင့္ (၄) နယ္ေျမမ ားတြင္ေနထ ိုင္၍မရ်ားႏ ိုင္ေစရန္ "မ ိုင္းဗံိုး ေထာင္ျခင္း" 

(mining)တ ို႔ျဖစ္သည္။၇၀ သတ္မွတ္ထားေသာနယ္ေျမမွ အရပ္သားလူထိုက ို ဖယ္ရွားပစ္ရန္ အတြက္ 

တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ ားသည္အျပ ွ်ိဳင္ဟန္ခ က္ည ည ျဖင့္ ေရြ႕လ ားကာ "်ားႏွစ္ဘက္ညွပ္ထ ိုးစစ္ ဆင္ျခင္း" 

(pincer assaults)က ိုလည္း ယခင္စစ္တပ္အရာရွ မ ားကေျပာျပပါသည္။၇၁ 

 ၂. အေရာငသ္ေကၤတ၀ကွျ္ဖင့္အမ  ွ်ိဳးအစားခြြဲျခားသတမ္တွသ္ည႕္စနစ ္

မၾကာေသးမ ကဆယ္စို်ားႏွစ္မ ားတြင္၊ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္းအပါအ၀င္၊ စစ္သားမ ားက သတ္မွတ္ထား 

သည္႕ နယ္ေျမတြင ္ အရပ္သားမ ား်ွားႏင့္ မည္သ ို႔အျပန္အလွန္ဆက္ဆံရမည္က ိုေဖၚျပသည္႕ အေရာင ္

သေကၤတ၀ွက္ျဖင့္ အမ  ွ်ိဳးအစားခြြဲျခားသတ္မွတ္သည္႕စနစ္သည္ ျဖတ္ေလးျဖတ္်ားႏွင့္ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းသည္႕ 

အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ က္အေပၚအေထာက္အကူျပွ်ိဳပါသည္။ 

သမ ိုင္းေၾကာင္းအရ၊ တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံတစ္၀န္းနယ္ေျမမ ားက ို သတ္မွတ္ထားသည္႕အေရာင ္

သံိုးမ  ွ်ိဳးျဖင့္သတ္မွတ္ပါသည္။ ၄င္းတ ို႔မွာ - အနက္၊ အည ွ်ိဳ သ ို႔မဟိုတ္ အျဖက ဟူ၍ အစ ိုးရကထ န္းခ ွ်ိဳပ္်ားႏ ိုင္  

၆၅ Clinic Database, Interview Nos. 51, 52, 61, 62, 68, 69, 81, 98, 100, 103, 106, 111, 112, 115, 118, 119, 120, 
121, 125, 128, 129, 139, 145, and 146.  
၆၆ Maung Aung Myoe, Building the Tatmadaw, pp. 25–26; Maung Aung Myoe, “The Counter-Insurgency in 
Myanmar: The Government’s Response to the Burma Communist Party,” PhD Dissertation, Australian National 
University, 1999, pp. 134–138.  
၆၇ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 81.  
၆၈ Id.  
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၆၉ Id.  
၇၀ Id. at para. 90.  
 ၇၁Id. at para. 89 (citing interviews with former Myanmar Army officers).  
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သည္႕အတ ိုင္းအတာအေပၚမူတည္သတ္မွတ္ပါသည္။၇၂ အနက္ေရာင္နယ္ေျမမ ားသည္ အစ ိုးရ၏ထ န္းခ ွ်ိဳပ ္

မႈအားနည္းေသာ သ ို႔မဟိုတ ္ မရွ ေသာနယ္ေျမမ ားျဖစ္ပါသည္။၇၃ အည ွ်ိဳေရာင္နယ္ေျမမ ားသည္ အစ ိုးရ၏ 

ထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈက ိုစ န္ေခၚျခင္းခရံေသာနယ္ေျမမ ားျဖစ္ပါသည္။၇၄ အျဖကေရာင္နယေ္ျမမ ားသည္ အစ ိုးရ၏ထ န္း 

ခ ွ်ိဳပ္မႈအားေကာင္းေသာနယ္ေျမမ ားျဖစ္ပါသည္။၇၅ မတူည ေသာနယ္ပယ္မ ား၏နယ္န မ တ္မ ားက ို တစ္ခါ 

တစ္ရံပထ၀ သြင္ျပင္မ ား သ ို႔မဟိုတ္ သ သာထင္ရွားေသာအရာမ ားျဖင့္ တ က စြာသတ္မွတ္ေလ့ရွ ပါသည္။၇၆  

the Clinic ကေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းျခင္းခံရသူတစ္ဥ း်ွားႏင့္ the Clinic ၏ ကြ မ္းက င္သူဆ ိုင္ရာေၾကညာခ က္ 

ထိုတ္ျပန္ေသာသူမ ားက ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းျခင္းခံရေသာသူမ ားက "အနက္ေရာင္" သ ို႔မဟိုတ ္

"ရန္သူထ န္းခ ွ်ိဳပ္ေသာ" နယ္ေျမမ ားက ို ေျမ ပံိုေပၚတြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ခြြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည္က ို 

ျမင္ခြဲ႔ရေၾကာင္းက ို မွတ္မ ၾကပါသည္။၇၇ 

ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္းတြင္ သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္၌ အနက္ေရာင္နယေ္ျမမ ား၏တည္ေနရာ်ွားႏင့္ပတ္ 

သက္၍ the Clinic ကေတြ႕ဆံိုေမးျမန္ျခင္းခံရေသာလူတစ္ဥ းခ င္းပိုဂၢ ွ်ိဳလ္တ ို႔တြင္ အလြန္ပင္တ က  

ေသခ ာေသာ ဗဟိုသိုတရွ ၾကၿပ း ေက းရြာတစ္စံိုတစ္ရာသည္ အနက္ေရာင္ သ ို႔မဟိုတ္ အည ွ်ိဳေရာင္ျဖစ္သည ္

မျဖစ္သည္ က ိုေဖၚျပ်ားႏ ိုင္သလ ို၊ နယ္ေျမ်ွားႏစ္ခိုအၾကား မည္သည္႕သ သာထင္ရွားေသာအရာ သ ို႔မဟိုတ္ 

ပထ၀ သြင္ျပင္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းက ိုလည္းေဖၚျပ်ားႏ ိုင္ၾကပါသည္။ အရပ္သားမ ားစြာတ ို႔သည္ 

အေရာင္အားျဖင့္ ခြြဲျခား သတ္မွတ္သည္႕စနစ္က ို တပ္မေတာ္အရာရွ မ ားထမံွ တ ိုက္ရ ိုက္ေလ့လာသ ရွ ရ 

ေၾကာင္းညႊန္းဆ ိုၾကပါသည္။၇၈ ထ ိုးစစ္ဆင္သည္႕ကာလအတြင္းတြင္ (ရွာစ းဘို အန း) အေနာက္ေတာင္ 

ဘက္တြင္ရွ ေသာေျမျပန္႔လြင္ျပင္မ ား၊ ေဒလ ိုျမစ၏္အေနာက္ဘက္တြင္ရွ ေသာ သံေတာင္ႀက းတစ္၀ ိုက္ရွ  

နယ္ေျမမ ား၊ အည ွ်ိဳေရာင္နယ္ေျမမ ားဟိုမွတ္ယူထားသည္႕ ေဘာဂလ ၊ ေကာ္ေသးဒါ်ားႏွင့္ ကေလာ္မ ဒါ 

ကြဲ့သ ို႔ေသာ အစ ိုးရထ န္းခ ွ်ိဳပ္ေသာေက းရြာမ ားမွအပ သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္တစ္ခိုလံိုးက ို ေယဘိုယ အားျဖင့္ 

အနက္ေရာင္နယ္ေျမအျဖစ္မွတ္ယူပါသည္။ the Clinic ၏ေလ့လာသ ရွ ရသမွ  ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလ 

အတြင္းတြင္ သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္၌ အျဖကေရာင္နယ္ေျမ မ ားမရွ ပါ။ 

 ၃. တ ိုကပ္ြြဲဆ ိုငရ္ာမတညူ ေသာစညး္မ ဥး္မ ား 
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တ ိုက္ပြြဲျဖစ္ပြားေနေသာေနရာမ ားတြင္ တ ိုက္ပြြဲ၀င္ေနၾကေသာ တပ္မေတာ္အမႈထမ္းမ ားအတြက ္ တ ိုက္ပြြဲ 

ဆ ိုင္ရာမတူည ေသာစည္းမ ဥ္းမ ား်ွားႏင့္ ပထ၀ ဆ ိုင္ရာအေရာင္သတ္မွတ္ခ က္မ ားသည္ သမ ိုင္းေၾကာင္းအရ 

က ိုက္ည မႈရွ ပါသည္။ အနက္ေရာင္နယ္ေျမမ ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အမႈထမ္းမ ားအေပၚ အထူးသျဖင့္ 

အင္အားအသံိုးျပွ်ိဳျခင္း်ွားႏင့္စပ္လ ဥ္း၍ ကန္႔သတ္ခ ွ်ိဳပ္ခ ယ္မႈနည္းပါးပါသည္။၇၉ အနက္ေရာင္နယ္ေျမမ ားတြင္ 

တပ္မေတာ္၏ျပွ်ိဳမူေဆာင္ရြက္ပံို၏အဓ ကအဂၤါရပ္မွာ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာလူသားခ င္းစာနာမႈဥပေဒ၏ 

အဓ ကအေျချပွ်ိဳရာယံိုၾကည္မႈျဖစ္ေသာ၊ စစ္သားမ ားက အရပ္သားမ ား်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆ ိုင္ရာပစ္မွတ္ 

မ ားက ိုခြြဲျခားရန္လ ိုအပ္ၿပ း အရပ္သားမ ားက ိုတ ိုက္ခ ိုက္ျခင္းမျပွ်ိဳရသည္႕ ကြြဲျပားျခားနားျခင္းဆ ိုင္ရာမူ၀ါဒ 

(principle of distinction) က ိုလံိုး၀ပယ္ခ ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အနက္ေရာင္နယ္ေျမတြင္ရွ ေသာသူမ ား 

အနက ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အမႈထမ္းမဟိုတ္သူမ ားသည္ "ရန္သ”ူ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ အသက္၊လ င္၊ 

ဆန္႕က င္ဘက္တပ္ဖြြဲ႕မ ား်ားႏွင့္ န းကပ္စြာရွ မႈ ်ားႏွင္႔လက္နက္စြြဲက ိုင္ထားျခင္း ရွ  မရွ  စသည္တ ို႔က ို ထည္႔သြင္း 

၇၂ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 83; Clinic Expert Declaration, Expert 2, paras. 94–98; Clinic Expert 
Declaration, Expert 3, para. 43; Clinic Expert Declaration, Expert 4, para. 31; Aegis Trust, “Case File,” pp. 23-
26.  
၇၃ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 84; Aegis Trust, “Case File,” p. 23.  
၇၄ Id.  
၇၅ Id.  
၇၆ Id.  
၇၇ Clinic Database, Interview No. 68; Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 84.  
၇၈ Clinic Database, Interview Nos. 52, 68, 69, 98, 115, 125, and 146.  
၇၉ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 96; Clinic Expert Declaration, Expert 2, para 97; Clinic Expert 

Declaration, Expert 3, para. 51; Clinic Expert Declaration, Expert 4, paras. 31-36.   
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စဥ္းစားျခင္းမျပွ်ိဳဘြဲ ပစ္မတွ္အျဖစ္ထားရွ ်ားႏ ိုင္ျခင္းျဖစသ္ည္။၈၀ The Clinic ကေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းခြဲ့ေသာ 

ကရင္ျပည္နယ္်ားႏွင့္ ပြဲခးူတ ိုင္းအေရွ႕ပ ိုင္းတ ို႔တြင္ စစ္ဆင္ေရး၌ပါ၀င္ခြဲ့ၾကေသာ ယခင္စစ္သားမ ား 

ကဤကြဲ့သ ို႔အမ န္႔မ  ွ်ိဳးမ ားက ိုလက္ခံရရွ ခြဲ့ၾကရေၾကာင္း ေဖၚျပၾကပါသည္။၈၁ စစ္သားတစ္ဥ းက ၄ငး္အား 

အနက္ေရာင္နယ္ေျမအတြင္းရွ အရပ္သားမ ားက ို "လိုပ္ခ င္သလ ို လိုပ္်ားႏ ိုင္ေၾကာင္း" ေျပာခြဲ့သည္က ို 

မွတ္မ ေနခြဲ့ပါသည္။၈၂ 

ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္းတြင္ ဤက င့္စဥ္မ ား၏ အက  ွ်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ ားက ို အရပ္သားမ ား်ွားႏင့္ 

ကနဥ းေတြ႕ဆံိုခ  န္တြင္ လက္နက္ငယ္မ ားျဖင့္ စစ္သားမ ားကပစ္ခတ္သည္႕ "ျမင္တာ်ားႏွင့္ပစ္" အျဖစ္အပ က ္

အမ  ွ်ိဳးမ  ွ်ိဳးက ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာျပသလ က္ရွ ပါသည္။၈၃  စစ္တပ္ကရြာမ ားက ိုတ ိုက္ခ ိုက္သည္႔ကာလအ 
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တြင္း၊ ရြာသားမ ားကထြက္ေျပးသျဖင့္ စစ္သားမ ားကပစ္ခတ္ျခင္းက ဤျဖစ္ရပ္မ ားက ိုမၾကာခဏျဖစ္ေပၚေစ 

ပါသည္။ "ျမင္တာ်ားႏွင့္ပစ္" ျဖစ္ရပ္မ ားသည ္စ ိုက္ပ  ွ်ိဳးေရးကြင္းျပင္မ ား်ွားႏင့္ စ ိုက္ခင္းမ ား်ားႏွင့္ လမ္းမ ား သ ို႔မဟိုတ ္

လူသြားလမ္းမ ားေပၚတြင ္ အရပ္သားမ ား ခရ းသြားေနစဥ္လည္းျဖစ္ပြားခြဲပ့ါသည္။ ထ ို႔ျပင္၊ ေက း 

ရြာမ ားက ိုေမာ္တာ (mortar) မ ားျဖင့္တ ိုက္ခ ိုက္ျခင္း၊ အရပ္သားပ ိုင္ပစၥည္းမ ားက ိုက ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဖ က ္

ဆ းျခင္း၊ အရပ္သားပစ္မွတ္မ ားက ို္ေျမျမွွ်ိဳပ္မ ိုင္းမ ားတမင္အသံိုးျပွ်ိဳျခင္း်ားႏွင့္ ကရင္အမ  ွ်ိဳးသမ းမ ားက ိုမိုဒ မ္းက င့္ 

ျခင္းတ ို႔ကပင္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း အနက္ေရာင္နယ္ေျမမ ားတြင္ ကြြဲျပားျခားနားျခင္းဆ ိုငရ္ာ 

မူ၀ါဒက ိုပယ္ခ ေၾကာင္းေပၚလြင္ေစခြဲ့ပါသည္။၈၄ ဤလိုပ္ေဆာင္ျခင္းမ ားသည္ အရပ္သားမ ားက ို KNLA 

ထ န္းခ ွ်ိဳပ္ေသာနယ္ေျမမ ားမွ အစ ိုးရကထ န္းခ ွ်ိဳပ္ေသာနယ္ေျမမ ားသ ို႔ သ ို႔မဟိုတ ္ နယ္စပ္က ိုေက ာ္ျဖတ္ၿပ း 

ထ ိုင္း်ားႏ ိုင္ငံအတြင္းသ ို႔ေမာင္းထိုတ္ရန္ရည္မွန္းခ က္ျဖင့္ျပွ်ိဳလိုပ္ခြဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္ရွ ကရင္ရြာသားမ ားသည္ အနက္ေရာင္နယ္ေျမမ ား်ွားႏင့္ အည ွ်ိဳေရာင္နယ္ေျမမ ားက ို 

ပ ိုင္းျခားသည္႕နယ္န မ တ္မ ားမည္သည္႔ေနရာတြင္ရွ သည္က ို သ ရွ ၾကၿပ း၊ အည ွ်ိဳေရာင္နယ္ေျမမ ားမ ွအနက ္

ေရာင္နယ္ေျမမ ားသ ို႔ကူးေျပာင္းရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာ်ားႏ ိုင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြြဲအက  ွ်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 

အလားအလာမ ားက ို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာနားလည္ပါသည္။၈၅ ကရင္လူမ  ွ်ိဳးမ ားအၾကား ဤက င္႔သံိုးမႈ 

မ ားေၾကာင္႔ေပၚထြက္လာေသာေၾကာက္ရြံ႕မႈမ ားေၾကာင့္ အနက္ေရာင္နယ္ေျမမ ားအတြင္းတြင္ အရပ္သား 

မ ားသည္ စစ္တပ္်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္းမွာ အလြန္ပင္ရွားပါးခြဲ့ပါသည္။ ေသနတ္သံမ ားၾကားရသည္်ားႏွင့္ 

သ ို႔မဟိုတ္ အျခားရြာမ ားက သ ို႔မဟိုတ္ KLNA က စစ္တပ္မ ားလာေနေၾကာင္းသတ ေပးသည္႕အခါ 

အရပ္သားမ ားသည ္ ၄င္းတ ို႔၏ရြာမ ားက ို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခြဲ့ၾကပါသည္။၈၆ ျဖစ္ရပ္မ ားစြာတြင္၊ 

တ ိုက္ခ ိုက္ခံရၿပ းေနာက ္ ရြားသားမ ားသည္ ၄င္းတ ို႔၏ ရြာမ ားသ ို႔မျပန္ၾကေတာ့ဘြဲ၊ စ ိုက္ပ  ွ်ိဳးေရးကြင္းမ ားထြဲ 

တြင္ သ ို႔မဟိုတ ္ေတာထြဲတြင္ အိုပ္စိုငယ္မ ားဖြြဲ႔ၿပ း ေနထ ိုင္ခြဲ့ၾကကာ တစ္ခါတစ္ရံ ထ ိုအေျခအေနမ ားအတ ိုင္း 

်ားႏွစ္ေပါင္းမ ားစြာေနၾကပါသည္။၈၇  အနက္ေရာင္နယ္ေျမမ ားတြင္ စစ္တပ္်ားႏွင့္ အရပ္သားမ ားအၾကား  

 

၈၀ Clinic Database, Interview Nos. 68, 98, 125, 156 (shoot-on-sight policy in place at night only), and 157; 
Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 89, 96–97; Clinic Expert Declaration, Expert 2, para. 97; Clinic Expert 
Declaration, Expert 4, para. 31.  
၈၁ Clinic Database, Interview Nos. 68, 98, and 125.  
၈၂ Clinic Database, Interview No. 98 ("ဘာမဆ ိုလိုပ္" ဆ ိုသည္တြင္ အနက္ေရာင္နယ္ေျမမ ားတြင္ အမ  ွ်ိဳးသမ းမ ားက ို 

မိုဒ န္းက င့္ျခင္းပါ၀င္သည္က ိုအတည္ျပွ်ိဳပါသည္) ; see also Clinic Database, Interview Nos. 62 (အရပ္သားေတြ႕ဆံို 

ေမးျမန္းျခင္းခံရသူမ ားက စစ္သားမ ားသည္ အနက္ေရာင္နယ္ေျမမ ားတြင္ "ႀက ွ်ိဳက္သလ ိုလိုပ္၍ရသည္"ဟိုေျပာပါသည္) , 69 

(စစ္သားကအနက္ေရာင္နယ္ေျမတြင္ "ငါတ ို႔လိုပ္ခ င္တာလိုပ္၍ရတယ္" လ ို႔ေျပာသည္က ို အရပ္သားအထမ္းသမားမ ားက နားစြန္ 
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နားဖ ားၾကားလ ိုက္ရသည္။ , and 115 (အရပ္သား ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းျခင္းခံရသူက စစ္သားမ ားသည္ အနက္ ေရာင္နယ္ေျမတြင္ 

"သူတ ို႔လိုပ္ခ င္တာလိုပ္၍ရေၾကာင္း"ေျပာပါသည)္.                                                                                                                                                                                                           
၈၃ Clinic Database, Interview Nos. 16, 27, 58, 118, and 139.                                                                                              
၈၄ Clinic Database, Interview Nos. 2, 5, 11, 13, 16, 27, 30, 37, 39, 44, 49, 59, 87, 89, 92, 93, 114, 115, 122, 

124, 128, 136, 141, and 146; Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 90; Clinic Expert Declaration, Expert 4, 

para. 32.  

၈၅ Clinic Database, Interview Nos. 51, 52, 62, 69, 100, 103, 106, 112, 115, 118, 120, 125, 129, 139, 145, and 
146.  
၈၆ See, e.g., Clinic Database, Interview Nos. 13, 16, 27, 37, 39, 59, 63, 65, 67, 87, 89, 115, 122, 136, 146 
(civilian porter who saw abandoned villages), and 154.  
၈၇ Clinic Database, Interview Nos. 1, 3, 6, 7, 14, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 40, 41, 43, 45, 

48, 50, 51, 53, 58, 62, 69, 83, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 96, 101, 102, 118, 119, 124, 135, 136, 140, 141, 149, 

154, 155, and 158. လူပိုဂ ၢွ်ိဳလ္တစ္ဥ းခ င္းမ ားထြဲမွအခ  ွ်ိဳ႕က ို Clinic ကေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းရာတြင္ လြန္ခြဲ့သည္႕ဆယ္စို်ားႏွစ္မ ားက 

တ ိုက္ခ ိုက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းေနထ ိုင္ၾကရရာတြင္ ထ ိုအခ  န္ကထြဲကပိုန္းေအာင္းေနခြဲ့ၾကရၿပ း တပ္မေတာ္၏ 

လႈပ္ရွားမႈ်ားႏွင့္ တ ိုက္ခ ိုက္ျခင္းတ ို႔အေပၚမူတည္ၿပ း တစ္ေနရာမွ ေနာက္တစ္ေနရာသ ို႔ေရႊ႕ေျပာင္းၾကရပါသည္။ 
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အဆက္အသြယ္မွာနည္းပါးေသာေၾကာင္႔ အတင္းအၾကပ္ခ ိုင္းေစျခင္းမွာလည္းရွားပါးသည္။ သ ို႔ေသာ္ 

အခါအားေလ ာ္စြာ ရြာသားမ ားက ိုဖမ္းဆ းၿပ း စစတ္ပ္အတြက္ေပၚတာအျဖစ္ အတင္းအၾကပ္ေစခ ိုင္းျခင္း 

ခံၾကရပါသည္။၈၈ 

အည ွ်ိဳေရာင္နယ္ေျမမ ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း်ားႏွင့္ ဖ က္ဆ းျခင္းတ ို႔က ို (အနက္ေရာင္နယ္ေျမမ ား်ွားႏင့္) 

တူည ေသာအတ ိုင္းအတာျဖင္႔ ခြင့္ျပွ်ိဳျခင္းမရွ ေသာ တ ိုက္ပြြဲဆ ိုင္ရာစည္းမ ဥ္းမ ားျဖင့္ စစ္သားမ ားအား 

ထ န္းခ ွ်ိဳပ္ထားပါသည္။ သ ို႔ရာတြင္ မည္သ ို႔ပင္ဆ ိုေစကာမူ ်ားႏွ ပ္စက္ညွင္းပန္းေသာအျခားပံိုစံမ ားက ို 

ျဖစ္ေျမာက္ေစပါသည္။ ေယဘိုယ အားျဖင့္၊ အည ွ်ိဳေရာင္နယ္ေျမမ ားတြင ္ တပ္မေတာ္အမႈထမ္းမ ားအား    

ေသေစ်ားႏ ိုင္ေလာက္ေသာအင္အားက ို မဆင္မျခင္အသံိုးျပွ်ိဳျခင္း သ ို႔မဟိုတ ္ အရပ္သားမ ား၏ပစၥည္းမ ားက ို 

ဖ က္ဆ းျခင္းတ ို႔က ို ခြင့္ျပွ်ိဳထားျခင္းမရွ ပါ။ သ ို႔ရာတြင ္ အထူးသျဖင့္ ေဒသခလံူမ ားအေပၚ ထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈက ို 

အခ ိုင္အမာလိုပ္ေဆာင္ရနရ္ည္ရြယ္သည္႕ အျခား်ွားႏ ပ္စက္ညွင္းပန္းေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈပံိုစံမ ားက ို လိုပ္ေဆာင္်ားႏ ိုင္ 

ေစရန္ခြင့္ျပွ်ိဳခြဲ့ပါသည္။၈၉ 
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ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလတြင္ ေက းရြာမ ား်ွားႏင့္န းကပ္ေသာ စစ္တပ္အေျခခ သည္႕ေနရာမ ားျဖစ္ေသာ 

အည ွ်ိဳေရာင္နယ္ေျမမ ားတြင္ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းမ ား်ားႏွင့္ အရပ္သားမ ားသည ္မၾကာခဏဆ ိုသလ ို ထ ေတြ႕ 

ေလ့ရွ ပါသည္။၉၀ ရြာသားမ ားက ိုပစၥည္းအထမ္းသမားမ ားအျဖစ္အသံိုးခ ျခင္း်ားႏွင့္အတူ ထ ိုနယ္ေျမမ ားတြင ္

အတင္းအၾကပ္ေစခ ိုင္းခံရျခင္း၉၁ တပ္စခန္းမ ားေဆာက္လိုပ္ျခင္း်ားႏွင့္ ထ န္းသ မ္းျခင္း၊၉၂ အေစာင့္အျဖစ ္

လိုပ္ေဆာင္ေစျခင္း၉၃ တ ို႔သည္ အလြန္ပင္မ ားျပားပ ံ႕်ားႏွံ႔ခြဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ မၾကာခဏဆ ိုသလ ို 

အတင္းအၾကပ္အလိုပ္သမားအျဖစ္ခ ိုင္းေစျခင္းက ို စနစ္တက ျပွ်ိဳလိုပ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အ မ္ေထာင္စို 

တစ္ခိုခ င္းစ က ို လစဥ ္ သ ို႔မဟိုတ္ အပတ္စဥ္အေျခခံကာ အလိုပ္သမားေပးရန္ေတာင္းဆ ိုပါသည္။၉၄ ခရ း 

သြားလာျခင္းက ိုပ တ္ပင္ျခင္း၉၆၊ ညမထြက္ရအမ န္႔မ ားထိုတ္ျပန္ျခင္း၉၇၊  ခြင့္ျပွ်ိဳခ က္ရွ မွသာသြားလာရျခင္း ၉၈ 

တ ို႔က ိုအေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းတ ို႔အပါအ၀င ္လႈပ္ရွားသြားလာမႈမ ားက ိုကန္႔သတ္ေသာျပင္းထန္သည္႔ ကန္႔ 

သတ္ခ က္မ ားက ိုခ မွတ္ျခင္း်ားႏွင့္ ရြာသားမ ားက ို မၾကာခဏေျပာင္းေရႊ႕ေနထို င္ရန္အမ န္႔ေပးျခင္း၉၅  တ ို႔ျဖင့္ 

အည ွ်ိဳေရာင္နယ္ေျမမ ားတြင္ အရပ္သားလူထို၏ တည္ရွ မႈ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားသြားလာမႈက ို တပ္မေတာ္က 

အန းကပ္ႀက းၾကပ္ပါသည္။ အည ွ်ိဳေရာင္နယ္ေျမမ ားတြင္ အခ  န္ကာလ်ားႏွင့္ နယ္ေျမမ ားက ို ခ ွ်ိဳံ႔ရန္အတြက ္ 

"ျမင္တာ်ားႏွင့္ပစ္" အမ န္႔မ ားက ို တစ္ခါတစ္ရံ အည ွ်ိဳ ေရာင္နယ္ေျမမ ားတြင ္ စစ္သားမ ားအား ေပးအပခ္ြဲ ့

ပါသည္။၉၉ အည ွ်ိဳေရာင္နယ္ေျမတြင္ အရပ္သားမ ားသည္ KNU ်ားႏွင့္အဆက္အသြယ္ရွ သည္ သ ို႔မဟိုတ္ 

အျခားေသာ အေၾကာင္းျပခ က္မ ားျဖင့္ စြပ္စြြဲျခင္းခံရ၍  ကြပ္မ က္ျခင္းခံၾကရသည္။၁၀၀ 

 

 

၈၈ Clinic Database, Interview Nos. 8, 13, 39, and 56 (forced to construct military camp).  
၈၉ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 95; Clinic Expert Declaration, Expert 2, para. 96.  
၉၀ See, e.g., Clinic interviews with villagers from Shah Si Boh (Clinic Database, Interview Nos. 12, 17, 22, 26, 
31, 32, 33, 42, 46, 47, 52, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 86, 93, 96, 97, 99, 100, 106, 109, 116, 123, 130, 131, 132, 
133, 147, and 151) and Klaw Mi Der (Clinic Database, Interview Nos. 67, 80, 138, 143, and 146).  
၉၁ Clinic Database, Interview Nos. 12, 18, 22, 31, 33, 42, 46, 52, 73, 74, 86, 97, 100, 102, 105, 106, 107, 115, 
116, 120, 121, 127, 134 (Play Hsa Loh, unclear if classified as brown or black area), 138, 142, 143, 146, and 
147.  
၉၂ Clinic Database, Interview Nos. 33, 52, 71, 80, 86, 97, 100, 103, 107, 116, 120, 121, 123, 130, 142, 147, 
and 151.  
၉၃ Clinic Database, Interview Nos. 12, 51, 52, 100, 116, 134, and 151.  
၉၄ Clinic Database, Interview Nos. 12, 18, 22, 31, 33, 39, 46, 52, 71, 73, 74, 76, 86, 103, 105, 107, 109, 117, 
131, 146, 147, and 162.  
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၉၅ Clinic Database, Interview Nos. 12, 35, 38, 46, 54 (ေတာင္တန္းေဒသမ ားမ ွရြာသားမ ားက ို "ရွားစ ဘ ို" က ိုစြန္႔ခြာရန ္
အမ န္႔ေပးပါသည္), 67, 86, 103, 106, 133, 134, 138, 143, and 146.  
၉၆ Clinic Database, Interview Nos. 22, 26, 31, 33, 46, 52, 73, 74, 75, 77, 80, 86, 88, 95, 96, 97, 100, 103, 106, 
107, 111, 142, 146, 149, and 151.  
၉၇ Clinic Database, Interview Nos. 109, 116, 117, 146, 147, 151, and 162.  
၉၈ Clinic Database, Interview Nos. 42, 47, 52, 69, 71, 74, 76, 77, 80, 86, 96, 97, 100, 103, 106, 107, 109, 111, 
121, 138, 146, 147, 150, 151, and 162.                                                                                                   
၉၉ Clinic Database, Interview Nos. 26, 33, 46, 47, 71, 81, 106, 146, 147, and 162.  
၁၀၀ Clinic Database, Interview Nos. 12, 52, 57, 61, 109, 133, 142, 146, and 151.   
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The Clinic ၏ေလ့လာသ ရွ ရသမွ  ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္းတြင္ အကယ္၍ရွ ခြဲ့ပါလွ င္ သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ ္

၌ အျဖကေရာင္နယ္ေျမအနည္းငယ္သာရွ ခြဲ့ပါသည္။ ထ ို႔ေၾကာင့္ the Clinic သည္အျဖကေရာင္နယ္ေျမတြင္ 

တပ္မေတာ္၏လိုပ္ေဆာင္ပံို်ားႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍ မည္သည္႕မွတ္တမ္းမွ မတင္ခြဲ့ပါ။ 
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၄. ထ ိုးစစဆ္ငမ္ႈ 

The Clinic ၏ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈသည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ပ ိုင္းက ို ထ ိုးစစ္ဆင္မႈမစမ ်ားႏွစ္်ားႏွင့္ 

စျပ းေနာက္ပ ိုင္း်ွားႏစ္တ ို႕က ို ေယဘိုယ အားျဖင္႔ၿခံွ်ိဳငံိုမ ေသာအခ  န္ကာလျဖစ္သည္႔ ၂၀၀၅ ်ားႏွင့္ ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ ္

တ ို႔၏ျဖစ္ရပ္မ ားအေပၚတြင္ အာရံိုစူးစ ိုက္ပါသည္။ မည္သ ို႔ပင္ဆ ိုေစကာမူ၊ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈသည္ ပ ိုမ ို 

ရွည္ၾကာခြဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၅ခို်ားႏွစ္ ်ားႏ ို၀င္ဘာလတြင္ ဟ းေဒၚေကာ္ေက းရြာက ို တပ္မေတာ္ကတ ိုက္ခ ိုက္သည္႔ 

အခ  န္၁၀၁ သ ို႔မဟိုတ္ ၂၀၀၆ခို်ားႏွစ္ ဇန္န၀ါရ လ သ ို႔မဟိုတ ္ေဖေဖၚ၀ါရ လတြင္ ေဒသအတြင္းသ ို႔ တ ိုက္ခ ိုက္ေရး 

တပ္မမ ား၀င္ေရာက္လာသည္႔အခ  န္၁၀၂ တြင္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ပ ိုင္းက ို ထ ိုးစစ္ဆင္မႈစတင္ခြဲ့သည္ဟို 

ျမန္မာျပည္အေရွ႔ပ ိုင္းထ ိုးစစ္ဆင္မႈဆ ိုင္ရာ အစ ရင္ခစံာမ ားကေဖၚျပေလ႔ရွ သည္။ ေ၀ဖန္ေရးသမားအမ ား 

စိုက ထ ိုးစစ္ဆင္မႈက ို ၂၀၀၈ခို်ားႏွစ္အထ  ျပွ်ိဳလိုပ္ခြဲ့ေၾကာင္းယူဆၾကပါသည္။၁၀၃ 

ထ ိုးစစ္ဆင္မႈသည္ ၁၉၉၇ ခို်ားႏွစ္ကတည္းက KNLA က ိုပစ္မွတ္ထားသည္႕ အႀက းမားေသာ ဆံိုး တပ္မေတာ ္

စစ္ဆင္ေရးျဖစ္ပါသည္။၁၀၄ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က လက္က ိုင္ထားရွ သည္႕ ျဖစ ္

်ားႏ ိုင္ေခ ရွ ေသာမဟာဗ ကဟာရည္မွန္းခ က္မ ားက ို ကြ မ္းက င္သူမ ားကေဖၚထိုတ္တင္ျပခြဲ့ပါသည္။ ဥပမာအား 

ျဖင့္ ၿမ ွ်ိဳ႕ေတာ္အသစ္ျဖစ္ေသာ ေနျပည္ေတာ္်ားႏွင့္န းစပ္ေသာနယ္ေျမမ ားက ို လံိုၿခံွ်ိဳမႈရွ ေစရန ္ ၁၀၅ 

ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပ ိုင္းတြင္ သယ္ယူပ ို႔ေဆာင္မႈအလိုပ္ကြန္ယက္မ ားက ို ခ ြဲ႕ထြင္ၿပ းေနာက္ KNLA ၏ 
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နယ္ေျမထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈက ို ဖ က္ဆ းပစ္ရန္၁၀၆ သ ို႔မဟိုတ ္ တပ္မေတာ္၏အေျခစ ိုက္စခန္းမ ား်ွားႏင့္ အေျခခံအ 

ေဆာက္အအံိုတ ို႔က ိုျပင္ဆင္ရန္ သ ို႔မဟိုတ္ တည္ေဆာက္ရန္၁၀၇  ထ ိုးစစ္ဆင္မႈက ို ျပွ်ိဳလိုပ္ခြဲ့ျခင္းျဖစ္်ားႏ ိုင ္

ေၾကာင္း ေဖၚျပၾကပါသည္။ 

က. ၂၀၀၃-၂၀၀၅၊ ထ ိုးစစဆ္ငမ္ႈမတ ိုငမ္  တပမ္ေတာ္၏စစ္္ဆငေ္ရးမ ား 

ပဋ ပကၡျဖစ္ပြားသည္႕ဆယ္စို်ားႏွစ္အခ  ွ်ိဳ႕အတြင္း၊ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံ၏အေရွ႕ပ ိုင္းတြင ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ 

ေဒသအတြင္းတြင ္တပ္မေတာ္လိုပ္ေဆာင္ေနသည္႕စစ္ဆင္ေရးမ ားက ိုအေထာက္အကူျပွ်ိဳသည္႕ စခန္းမ ား၊ 

လမ္းမ ား်ားႏွင့္ အရပ္သားမ ားေရႊ႕ေျပာင္းေနထ ိုင္ေစသည္႕ေနရာမ ားအပါအ၀င္ စစ္ေရး်ွားႏင့္ သယ္ယူပ ို႔ေဆာင္ 

ေရးအေျခခံအေဆာက္အအံိုက ို တည္ေဆာက္ခြဲ့ပါသည္။ The Clinic သည္ ထ ိုကာလမ ား 

မတ ိုင္မ ကျဖစ္ရပ္မ ားက ို အာရံိုျပွ်ိဳျခင္းမရွ ခြဲ့ေသာ္လည္း ဤႀက ွ်ိဳးပမ္းအားထိုတ္မႈအခ  ွ်ိဳ႕်ားႏွင့္စပလ္ ဥ္း၍ 

အေရးပါေသာသတင္းအခ က္အလက္မ ားက ိုစိုေဆာင္းခြဲ့ပါသည္။ ၁၀၈ ထ ိုးစစ္ဆင္ျခင္းမျပွ်ိဳလိုပ္မ ်ွားႏစ္မ ား 

 

၁၀၁ Amnesty International, “Myanmar: Crimes against humanity in eastern Myanmar,” AI Index: ASA 
16/011/2008, 5 June 2008, pp. 2, 4, http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA16/011/2008; Karen Human 
Rights Group (KHRG), “Without Respite: Renewed Attacks on Villages and Internal Displacement in Toungoo 
District,” 13 June 2006, pp. 12, 16; KHRG, “One Year On: Continuing abuses in Toungoo District,” 17 Nov. 
2006, p. 5.  
၁၀၂ Clinic Expert Declaration, Expert 2, paras. 55–56; Free Burma Rangers (FBR), “A Campaign of Brutality: 
Report and Analysis of Burma Army Offensive and Ongoing Attacks Against the People of Northern Karen 
State, Eastern Burma,” Apr. 2008, p.8, 
http://www.freeburmarangers.org/download/older/Displaced%20Childhoods%202010%20WV2.pdf.  
၁၀၃ Aegis Trust, “Case File,” p. 39; Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 11; Clinic Expert Declaration, 
Expert 2, para. 60; Clinic Expert Declaration, Expert 4, para. 22.  
၁၀၄ TBBC, “Internal Displacement in Eastern Burma: 2006 Survey,” Nov. 2006, p. 37, 
http://www.tbbc.org/idps/report-2006-idp-english.pdf; FBR, “Campaign of Brutality,” p. 28.  
၁၀၅ Aegis Trust, “Case File,” p. 40.  
၁၀၆ FBR, “Campaign of Brutality,” p. 32.  
၁၀၇ KHRG, “One Year On,” pp. 8–9.  
၁၀၈ For example, many interviewees discussed attacks in southeast Thandaung Township that facilitated the 

construction of the Baw Ga Li – Buh Sah Kee Road (and camps along the road) in 1995. Clinic Database, Interview 

Nos. 35, 36, 40, 41, 43, 45, 51, 53, 55, 56, 66, 70, 76, 77, 86, 88, 93, 94, 96, 97, 101, 113, 129, 149, 153, 155, 158, and 162.   
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အတြင္း စခန္းအသစ္မ ား်ွားႏင့္ လမ္းမ ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကရင္အရပ္သားေနထ ိုင္သူမ ားက ို ေရႊ႕ေျပာင္း 

ေနထ ိုင္ေစျခင္း်ွားႏင့္ အထူးတပ္ရင္းမ ားက ိုျဖန္႔ခ ထားျခင္းတ ို႔က ို the Clinic က မွတ္တမ္းျပွ်ိဳခြဲ့ပါသည္။ 

ဤလိုပ္ေဆာင္မႈမ ား၏ အမ ားဆံိုးက ို ေဒသအတြက္ စစ္ဘက္ဆ ိုင္ရာတာ၀န္က ို အၿမြဲတမ္းအပ္်ားႏွင္းျခင္းခံရ 

ေသာ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္မ ွက ိုင္တြယ္ခြဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

၂၀၀၃ ခို်ားႏွစ္်ားႏွင့္ ၂၀၀၅ ခို်ားႏွစ္အၾကားတြင္၊ ေနာင္တြင္တပ္ဖြြဲ႕မ ားခ ိုလံႈရန္၊ ေထာက္ပံ့ပ ို႔ေဆာင္ေရးက ို 

အေထာက္အကူျပွ်ိဳရန္်ားႏွင့္ ထ ိုးစစ္ဆင္သည္႕ ကာလအတြင္း တ ိုက္ခ ိုက္မႈမ ားက ိုျပွ်ိဳလိုပ္ရန္ တပ္မေတာ္သည္ 

စခန္းမ ားစြာက ိုေဆာက္လိုပ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင ္ ျခင္းမ ားျပွ်ိဳလိုပ္ပါသည္။၁၀၉ ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းျခင္းခံရသူအခ  ွ်ိဳ႕က 

"ရွားစ ဘ ို" တြင္ စခန္း(၂)ခိုေဆာက္ လိုပ္ျခင္းက ို ၂၀၀၃ ခို်ားႏွစ္တြင္ ေတာင္ကိုန္း အန းတြင္တစ္ခို၊ ၂၀၀၆ 

ခို်ားႏွစ္တြင္ ေက းရြာအန းတြင္ ေနာက္တစ္ခိုေဆာက္လိုပ္ေၾကာင္းေဖၚျပၾကပါသည္။၁၁၀ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလ 

အတြင္း တြင္ "ရွားစ ဘ ို" သည္ ေနာက္ပ ိုင္းတြင ္ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ်္ားႏွင့္ အမွတ္(၆၆)ေျချမန္တပ္မ 

ဌာနခ ွ်ိဳပ္တ ို႔မွ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြြဲ႕မ ား၏ ဗဟ ိုမ႑ ွ်ိဳင္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ထ ို႔အျပင္ ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္ 

်ားႏွစ္ဥ းပို င္းတြင္ တပ္ဖြြဲ႕မ ား စိုၿပံွ်ိဳမေရာက္လာမ  ႀက ွ်ိဳတင္၍ "ရွားစ ဘ ို"်ားႏွင့္ "ေဘာဂလ " တ ို႔အန း်ားႏွင့္၊ 

"ေဘာဂလ "်ားႏွင့္ "ဘာဆာက း"တ ို႔ အၾကား လမ္းမ ားက ိုေဆာက္လိုပ္ျခင္း သ ို႔မဟိုတ ္ ျပွ်ိဳျပင္ျခင္းမ ားက ို 

ျပွ်ိဳလိုပ္ခြဲ့ပါသည္။၁၁၁ Clinic ၏ကြ မ္းက င္သူမ ား၏ ေၾကညာခ က္တစ္ခိုတြင္ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံ၌ 

ထ ိုးစစ္ဆင္ရန္ျပင္ဆင္မႈအေနျဖင့္ လမ္းမ ား က ိုေဆာက္လိုပ္ျခင္း သ ို႔မဟိုတ ္ျပွ်ိဳျပင္ျခင္းသည္ လိုပ္ရ ိုးလိုပ္စဥ ္

အစ အစဥ္တစ္ခိုျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထား ပါသည္။၁၁၂  

ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းျခင္းခံရသူမ ားစြာတ ို႔က ၂၀၀၃ ခို်ားႏွစ္်ားႏွင့္ ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္အၾကားတြင္ ေက းရြာမ ားက ို 

ေရႊ႕ေျပာင္းထားရွ ေၾကာင္းအစ ရင္ခံထားပါသည္။၁၁၃ ၂၀၀၃ခို်ွားႏစ္်ားႏွင့္ ၂၀၀၅ ခို်ားႏွစ္မ ားတြင္ အျခားေက းရြာ 

ေခါင္းေဆာင္မ ား်ွားႏင့္ အႀက းတန္းစစ္အရာရွ မ ား်ွားႏင့္ အတူက င္းပေသာအစည္းအေ၀းတြင္ အရာရွ မ ားက 

သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္အေနာက္ပ ိုင္းတြင္ရွ ေသာေက းရြာ အေတာ္မ ားမ ားက ို တပ္မေတာ္ထ န္းခ ွ်ိဳပ္သည္႕ေနရာ 

မ ားသ ို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထ ိုင္ရန္အမ န္႕ေပးခြဲ့ေၾကာင္း နယ္ေျမအတြင္းရွ ေက းရြာေခါင္းေဆာင္တစ္ဥ းက 

ျပန္လည္ေျပာျပပါသည္။၁၁၄ ထ ိုးစစ္ဆင္သည္႕ကာလအတြင္းတြင ္ လႈပ္ရွားသြားလာမႈကန္႔သတ္ျခင္းက ိုတ ိုး 

ျမွင့္ျခင္း၁၁၅၊ ဘကၳရ ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးမ ားကြဲ့သ ို႔ေသာကိုန္ပစၥည္းမ ားက ိုပ တ္ပင္ျခငး္၁၁၆၊ ေက းရြာမ ားပတ္လည္ 

တြင္ ၀င္းထရံမ ားက ို အတင္းအၾကပ္ကာရံေစျခင္း၁၁၇ မ ားရွ ခြဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းျခင္းခံရသူမ ားက 

ေဖၚျပၾကပါသည္။ 
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ထ ိုးစစ္ဆင္ေသာကာလသ ို႔ေရွးရႈသည္႕်ားႏွစ္မ ားအတြင္း တပ္ရင္းတပ္ဖြြဲ႕မ ား၏အဆင့္က ိုတ ိုးျမွင့္ျခင္း၊ တပ္မ 

ေတာ္၏ တပ္ရင္းတပ္ဖြြဲ႕မ ားက အၾကမ္းဖက္မႈက ိုအသံိုးျပွ်ိဳျခင္းမ ား်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ ယံိုၾကည္ရေလာက္ေသာ 

ေျပာၾကားခ က္မ ားက ို Clinic သည္လက္ခံရရွ ခြဲ့ပါသည္။၁၁၈ ဥပမာအားျဖင့္၊ "ေဘာဂလ " ်ားႏွင့္ "ဘာဆာက း"  

 

၁၀၉ Clinic Database, Interview Nos. 12 (Khaw See Doh, 2005), 72 (Par Der Kah, 2004), 103 (Kaw Thay Der, 
2005 or 2006), 106 (Mwee Loh, 2005), 162 (K’Ser Doh, 2003), and 127 (Ku They Der, prior to 2006).  
၁၁၀ Clinic Database, Interview Nos. 77, 86, 100, 116, and 146.  
၁၁၁ Clinic Database, Interview Nos. 54 (east of Shah Si Boh, late-2005/early-2006), 55 (Baw Ga Li – Bu Tho, 
2005-2006), and 137 (Baw Ga Li – Buh Sah Kee, 2005).  
၁၁၂ Clinic Expert Declaration, Expert 2, para. 49.  
၁၁၃ Clinic Database, Interview Nos. 100 (villages east of Shah Si Boh, 2004), 103 (sections within Kaw They 
Der, 2005), 106 (Mwee Loh, 2005), 107 (Ker Der Kah, 2003), and 133 (Shah Si Boh temporarily relocated 
2004 and 2005).  
၁၁၄ Clinic Database, Interview No. 146.  
၁၁၅ Clinic Database, Interview Nos. 77 (Shah Si Boh, 2003), 97 (Shah Si Boh, 2005), 100 (Yay Shah and Shah 
Si Boh, 2005), 107 (Ker Der Kah, 2004), and 116 (Shah Si Boh, 2005).  
၁၁၆ Clinic Database, Interview No. 100 (Yay Shah and Shah Si Boh).  
၁၁၇ Clinic Database, Interview Nos. 100 (Yay Shah) and 151 (Shah Si Boh).  
၁၁၈ Clinic Database, Interview Nos. 21 (more units and shooting, Kaw Ter Der, 2004-2005), 36 (more troops, 

Buh Kee), 50 (military “very active” around Plaw Moo Der, 2005-2006), 89 (fled more, Ho Kee, 2003-2006), 95 

(Kheh Der, 2004), and 97 (more patrols around Shah Si Boh, 2005).   
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လမ္း၏ ေတာင္ပ ိုင္းလမ္းဆံိုးတြင္တည္ရွ ေသာ ေက းရြာတစ္ရြာျဖစ္သည္႕ "ဘာက း" မွေက းရြာသားမ ား်ားႏွင့္ 

ေတြ႕ဆံိုေျပာၾကားရာတြင္ ၂၀၀၄ ခို်ွားႏစ္်ားႏွင့္ ၂၀၀၅ ခို်ားႏွစ္တ ို႔တြင္ ၄င္းတ ို႕၏ေက းရြာက ို တ ိုက္ခ ိုက္ခံရေၾကာင္း 

ေျပာျပပါသည္။၁၁၉  

ထ ိုးစစ္ဆင္မႈမတ ိုင္မ  ်ားႏွစ္မ ားက သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႔နယ္အေနာက္ပ ိုင္းတြင္  ရက္စက္ၾကမ္းၾကွ်ိဳတ္သျဖင့္၄င္းတ ို႕က ို 

လူသ မ ားသည္႔ အထူး "ေဘာင္းဘ တ ို" (Short Pants) တပ္ဖြြဲ႕မ ား  ၏စစ္ဆင္ေရးက ို ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းျခင္း 

ခံရသူမ ားကေျပာျပပါသည္။၁၂၀ "ေဘာင္းဘ တ ို" တပ္ရင္းတပ္ဖြြဲ႕က ို ထ ိုးစစ္ဆင္ျခင္းမတ ိုင္မ  ႀက ွ်ိဳတင္ၿပ း အ 

နာဂတ္စစ္ဆင္ေရးမ ားအတြက္ ကင္းေထာက္ရာတြင ္ သ ို႔မဟိုတ္ ခိုခံျခင္းက ိုအားေပ ာ႔သြားရန္ အားထိုတ္ 

ျခင္းတြင္ ပါ၀င္မႈရွ ်ားႏ ိုင္ေသာ္ျငားလည္း တပ္မေတာ္၏ဖြြဲ႕စည္းပံိုအဆင့္ဆင့္တြင္ ၄င္းတ ို႕၏သေဘာသဘာ၀ 
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်ားႏွင့္ အေနအထားအတ အက က ို the Clinic သည္မေဖၚထိုတ္်ားႏ ိုင္ခြဲ့ပါ။ "ေဘာင္းဘ တ ို" ဆ ိုင္ရာအေသးစ တ ္

ေဆြးေ်ားႏြးျခင္း က ို အပ ိုင္း(၆)(ခ)(၃) တြင္ၾကည္႕ပါရန္။ 

ခ. ၂၀၀၆-၂၀၀၈၊ ထ ိုးစစဆ္ငမ္ႈ 

အထက္တြင္ေဖၚျပခြဲ့သည္႕အတ ိုင္း၊ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္မ ွ စစ္သားမ ားသည္ "ဟ းေဒၚေကာ္"ေက း 

ရြာက ိုတ ိုက္ခ ိုက္ေသာေန႔ရက္ျဖစ္သည္႕ ၂၀၀၅ ခို်ားႏွစ္၊ ်ားႏ ို၀င္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔က ို ထ ိုးစစ္ဆင္ေသာကာလ 

၏အစဟို မ ားစြာေသာေ၀ဖန္သူမ ားက သတ္မွတ္ပါသည္။ ေဒသဆ ိုင္ရာအဖြြဲ႕အစည္းမ ား၏ မ ားစြာေသာ 

အစ ရင္ခံစာမ ားတြင္လည္း အေသးစ တ္ေဖာ္ျပထားသည္႕ ဤတ ိုက္ခ ိုက္မႈ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာျပသူ 

(၃)ဥ းက ို Clinic က ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းခြဲ့ပါသည္။၁၂၁ တ ိုက္ခ ိုက္ျခင္းမတ  ိုင္မ  အ ိုင္ဘ ၇၅ (IB 75) 

မွစစ္သားမ ားသည ္ "ရွ ွ်ိဳးဆာ" ေက းရြာအန းအနားမွ ရြာသားမ ားက ိုဖမ္းဆ းၿပ း၊ "ဟ းေဒၚေကာ္"ေက း 

ရြာသ ို႔လမ္းျပေပးရန္ အတင္းအၾကပ္ ေစခ ိုင္းခြဲ့ပါသည္။ ်ားႏ ို၀င္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ၄င္းတ ို႔သည္ 

ေမာ္တာမ ား၊ စက္ေသနတ္မ ားျဖင့္ ရြာက ိုတ ိုက္ခ ိုက္ခြဲ့ၿပ း၊ ေနထ ိုင္သူမ ားက ို အန းအပါးရွ ေတာထြဲသ ို႔ 

ထြက္ေျပးေစခြဲ့ပါသည္။ ထ ို႔ေနာက ္ ၄င္းတ ို႔သည္ေက းရြာထြဲသ ို႔၀င္ေရာက္ကာ လူတစ္ဥ းက ိုဖမ္းဆ းၿပ း 

ကြပ္မ က္ခြဲ့သည္ဟို ရြားသားမ ားကယံိုၾကည္ၾကပါသည္။၁၂၂ ်ားႏ ို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ရြာမွမထြက္ခြာမ  အ မ္ 

၃၀ ခန္႔က ိုမ းရွ ွ်ိဳ႕ခြဲ့ၿပ း ရြာထြဲတြင္ေျမျမွွ်ိဳပ္မ ိုင္း (landmines) မ ားက ိုေထာင္ထားခြဲ့ပါသည္။ ထ ို႔ေနာက္တြင္ 

ရြာသားတစ္ဥ းသည ္မ ိုင္းနင္းမ ကာ ၄င္း၏ေျခေထာက္တစ္ဖက္ဆံိုးရွံွ်ိဳးခြဲ့ရပါသည္။၁၂၃   

၁၁၉ Clinic Database, Interview Nos. 2, 5, 11, and 36 (describes “more troops” in 2004 and 2005, but not 

attacks).                                                                                                                                                                         
၁၂၀ Clinic Database, Interview Nos. 52, 86, 133, 142, and 146.                                                                    
၁၂၁ Clinic Database, Interview Nos. 89, 124, and 128; FBR, “Burma Army Attack in Karen State,” 28 Nov. 2005, 

http://www.freeburmarangers.org/2005/11/28/900-idps-as-villagers-flee-burma-army-attacks/ (attacking unit 

reported as IB 73, but corrected in later report); FBR, “Message from a Relief Team Leader,” 30 Nov. 2005, 

http://www.freeburmarangers.org/Reports/2005/20051130.html (also reported as IB 73, but corrected in later 

report); FBR, “300 Villagers Still in Hiding: Update to Burma attacks in Toungoo District, Northern Karen State, 

Burma,” 6 Dec. 2005, http://www.freeburmarangers.org/Reports/2005/20051206.html; FBR, “Message from a 

relief team at the burned village of Hee Daw Kaw,” 11 Jan. 2006, 

http://www.freeburmarangers.org/Reports/2006/20060111.html; KHRG, “Recent Attacks on Villages in 

Southeastern Toungoo District Send Thousands Fleeing into the Forest and to Thailand,” 16 Mar. 2006, 

http://www.khrg.org/2006/03/khrg06b3/recent-attacks-villages-southeastern-toungoo-district-send-

thousands-fleeing (includes pictures); KHRG, “KHRG Photo Gallery 2006: The Northern Offensive (part 1)," 31 

Mar. 2006, pictures 1:3-8.                                                                                                                     
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၁၂၂ The Clinic သည္ ရြာသားမ ား၏ေပ ာက္ဆံိုးသြားမႈ်ားႏွင့္ စြပ္စြြဲထားေသာအဆံိုးစ ရင္မႈက ိုအတည္ျပွ်ိဳလိုပ္်ားႏ ိုင္ခြဲ့ျခင္းမရွ ပါ။        
၁၂၃ Clinic Database, Interview Nos. 124 and 128.   
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ဤတ ိုက္ခ ိုက္မႈသည္ ကရင္ရြာသား ၂၀၀၀ ခန္႔က ို ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းေနထ ိုင္ေစခြဲ့သည္။ "ဟ းေဒၚ 

ေကာ"္ မွလူ ၃၀၀ ခန္႔ျဖစ္ၿပ း၊ က န္လူမ ားမွာ အန းအနားပတ္၀န္းက င္ေက းရြာမ ားမွျဖစ္ၾကသည္။၁၂၄ 

"ဟ းေဒၚေကာ္" က ိုတ ိုက္ခ ိုက္ျခင္းသည္ ေနာင္သံိုး်ားႏွစ္တြင္ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရ႕ွပ ိုင္း၌ ရာ်ွားႏင့္ခ  ေသာေက းရြာ 

မ ားက ိုတ ိုက္ခ ိုက္စဥ္အတြင္း တပ္မေတာ္၏အျပွ်ိဳအမူအတြက ္အစဥ္အလာတစ္ရပ္ျဖစ္ေစခြဲ့ပါသည္။ အရပ ္

သားပစ္မွတ္မ ားအေပၚ ေမာ္တာမ ား၊ စက္ေသနတ္မ ား်ားႏွင္႔ပစ္ျခင္း်ားႏွင့္ ေျမျမွွ်ိဳပ္မ ိုင္းေထာင္ျခင္းတ ို႔က ို ပံိုမွန္ 

အသံိုးျပွ်ိဳခြဲ့ၿပ း ဆ ိုးရြားေသာရလဒ္မ ားလည္းျဖစ္ေပၚေစခြဲ့ပါသည္။  

၂၀၀၅ခို်ွားႏစ္ ်ားႏ ို၀င္ဘာလ်ားႏွင့္ ဒ ဇင္ဘာလတြင္ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္တပရ္င္းမ ားသည ္ကရင္ျပည္နယ္ 

ေျမာက္ပ ိုင္း်ားႏွင့္ ပြဲခူးတ ိုင္းအေရွ႕ပ ိုင္းတ ို႔တြင္ ထ ိုးစစ္က ိုဆက္လက္ဆင္်ားႏႊြဲခြဲ့ၿပ း ရြာမ ားက ိုတ ိုက္ခ ိုက္ကာ အရပ္ 

သားမ ားက ိုလည္းေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းေနထ ိုင္ေစခြဲ့ပါသည္။၁၂၅ ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္ ဇန္န၀ါရ ်ားႏွင့္ ေဖေဖၚ၀ါရ လ 

မ ားတြင္ အမွတ ္ (၆၆) ေျချမန္တပ္မဌာနခ ွ်ိဳပ ္ (LID 66) အပါအ၀င္တ ိုက္ခ ိုက္ေရးတပ္မ အနည္းဆံိုး(၇)ခို 

သည ္ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပ ိုင္း်ားႏွင့္ ပြဲခူးတ ိုင္းအေရွ႕ပ ိုင္းသ ို႔ေရာက္ရွ လာၾကပါသည္။၁၂၆  LID 66 သည ္

သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္သ ို႔တ ိုက္ရ ိုက္ ေရာက္ရွ လာခြဲ့ၿပ း၊ MOC 10၊ MOC 15 ်ားႏွင့္ MOC 16 တ ို႕သည္ သံ 

ေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္်ားႏွင္ ့ ေတာင္ဘက္တ ို႔နယ္န မ တ္သတ္မွတ္ထားသည္႕နယ္ေျမမ ားသ ို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခြဲ့ၾကပါ 

သည္။၁၂၇  

ထ ိုးစစ္ဆင္မႈသည္ ကယားျပည္နယ္်ားႏွင္႔ ေတာင္ပ ိုင္းရွ  မြန္ျပည္နယ္အထ  အက  ွ်ိဳးသက္ေရာက္ထ ခ ိုက္မႈ 

ရွ ေသာ္လည္းျမန္မာ႔တပ္မေတာ္၏လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ ား၏ အာရံိုစူးစ ိုက္ရာမွာ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက ္

ပ ိုင္း်ားႏွင္႔ ပြဲခူးတ ိုင္းတ ို႔ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္သည္ သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္၏ အေနာက္ဘက္ပ ိုင္းရွ  

လြင္ျပင္မ ား၊ ထန္းတပင္၊ ေက ာက္ၾက း်ားႏွင့္ ေရႊက င္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္မ ားက ို ထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈပ ိုမ ိုတ က ခ ိုင္ၿမြဲေစရန္ 

တပ္မေတာ္က ႀက ွ်ိဳးစားျခင္းျဖစ္ၿပ း၊ သမ ိုင္းေၾကာင္းအရ KNLA ၏ အမာခံနယ္ေျမျဖစ္ခြဲသ့ည္႕ 

ဖါပြန္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္အပါအ၀င ္အေရွ႕ဘက္ရွ ေတာင္တန္းေဒသမ ားက ိုထ ိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ရန္ျဖစ္ပါသည။္၁၂၈ 

သမ ိုင္းေၾကာင္းအရ၊ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံ၏အေရွ႕ပ ိုင္းတြင ္ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးသည္ ရာသ ဥတိုက ိုလ ိုက္သည္႔ 

ပံိုစံရွ ပါသည္။ ထ ို႔ေၾကာင့္ ပဋ ပကၡျဖစ္ပြါးမႈသည္ (ခန္မွန္းေျခအားျဖင့္ ေမလ - စက္တင္ဘာ လ) 

မ ိုးတြင္းခ  န္ခါတြင္ ေလ ာ႕ပါးလာပါသည္။၁၂၉ မည္သ ို႔ပင္ဆ ိုေစကာမူ၊ ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္်ွားႏင့္ ၂၀၀၇ 
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ခို်ားႏွစ္မ ားအတြင္းတြင္ ျမနမ္ာ့ၾကည္းတပ္သည္ KNLA ်ားႏွင့္ အရပ္သားပစ္မွတမ္ ားက ို မ ိုးရာသ  တစ္ေလွ ာက္ 

လံိုး  ဆက္လက္တ ိုက္ခ ိုက္သည္။ ၂၀၀၇ ခို်ားႏွစ္ ေစာေစာပို င္းတြင္၊ LID 66  အပါအ၀င္၊  တ ိုက္ခ ိုက္ေရး 

 

၁၂၄ FBR, “Message from a relief team at the burned village of Hee Daw Kaw,” 11 Jan. 2006, 
http://www.freeburmarangers.org/2006/01/11/message-from-a-relief-team-at-the-burned-village-of-hee-daw-
kaw/.  
၁၂၅ Clinic Database, Interview Nos. 89, 93, 114, and 146; KHRG, “Recent Attacks on Villages in Southeastern 
Toungoo District Send Thousands Fleeing into the Forest and to Thailand,” 16 Mar. 2006, 
http://www.khrg.org/2006/03/khrg06b3/recent-attacks-villages-southeastern-toungoo-district-send-
thousands-fleeing; Karen National Union, Press Release No. 49/05, 29 Dec. 2005. Additional confidential 
sources are included in the Clinic’s database.  
၁၂၆  Aegis Trust, “Case File,” p. 14; FBR, “Campaign of Brutality,” pp. 79–81.  
၁၂၇ Aegis Trust, “Case File,” pp. 51–88.  
၁၂၈ Amnesty International, “Crimes against humanity in eastern Myanmar,” p. 2; KHRG, “SPDC Attacks on 
Villages in Nyaunglebin and Hpapun Districts and the Civilian Response,” 11 Sep. 2006, 
http://www.khrg.org/khrg2006/khrg06f9.html.  
၁၂၉ Clinic Expert Declaration, Expert 2, para. 75; Clinic Expert Declaration, Expert 3, para. 18; Clinic Expert 

Declaration, Expert 4, para.23; Amnesty International,“Crimes against humanity in eastern Myanmar,”pp. 2, 4.  
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တပ္မမ ားက ို ေဒသအတြင္းမွ အလွည္႕က ထြက္ခြာေစၿပ း၊ အျခားတပ္မမ ားျဖင့္အစားထ ိုးခြဲ့ပါသည္။၁၃၀ 

၂၀၀၇ခို်ွားႏစ္တြင္စတင္ၿပ း ၂၀၀၈ ခို်ားႏွစ္ထြဲသ ို႔ဆက္လက္ေရာက္ရွ ကာ တပ္ဖြြဲ႕မ ား၏အဆင့္မ ား်ားႏွင့္ 

ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႕ပ ိုင္းတြင္ရွ  ပဋ ပကၡသည္ ထ ိုးစစ္မတ ိုင္မ အဆင့္မ ားသ ို႔ ေလ ာ႔ပါးသြားပါသည္။၁၃၁ 

 

 

 

ျမနမ္ာ်ားႏ ိုငင္အံေရ႕ွပ ိုငး္သ ို႔တ ိုက္ခ ိုက္ေရးတပမ္မ ားျဖန္႔ခ ထားပံို 

လက္ေရြးစငတ္ပဖ္ြြဲ႕မ ား၊ မတ္လ - ဇြနလ္ ၂၀၀၆ 
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၁၃၀ FBR, “Burma Army Rotates New Troops Into Northern Karen State,” 29 Jan. 2007, 
http://www.freeburmarangers.org/2007/01/29/burma-army-rotates-new-troops-into-northern-karen-state/.  
၁၃၁ Clinic Expert Declaration, Expert 4, para. 24.  
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ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအတြင္းတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ၾကည္းတပ္စခန္းသစ္မ ား အၾကမ္းဖ င္းအားျဖင့္ ၁၀၀ 

ခန္႔က ိုတည္ေထာင္်ားႏ ိုင္ခြဲ့ၿပ း KNLA ထ န္းခ ွ်ိဳပ္ထားေသာနယ္ေျမမ ားက ို ထက္၀က္ပို င္းသည္႕ လမ္းမ 

ႀက းမ ားက ိုထ န္းခ ွ်ိဳပ္်ားႏ ိုင္ခြဲ့သည္။၁၃၂ ထ ိုးစစ္တြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္႕ တပ္ဖြြဲ႕မ ား၏စစ္ဆင္ေရးက ို ျမင့္ 

မားစြာညွ ်ားႏ ႈင္းခ  တ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ တပ္ရင္းေပါင္းစံိုစစ္ေၾကာင္းမ ားအက ံွ်ိဳး၀င္သည္႕ "်ားႏွစ္ဘက္ 

ညွပ္တ ိုက္ျခင္း" (pincer movements) တြင္တပ္ဖြြဲ႕မ ားပါ၀င္ေၾကာင္း KHRG ကအစ ရင္ခံပါသည္။၁၃၃ FBR 

ကလည္း အရပ္သားမ ားက ို ရွင္းလင္းသိုတ္သင္ရန ္ စနစ္တက လိုပ္နည္းလိုပ္ဟန္က ိုဖန္တ းထားသည္႕ 

"အသြားခြ န္်ားႏွစ္ခိုပါေသာရငွ္းလင္းသိုတ္သင္ျခင္း" (two-prong sweeps) ဟိုအလားတူေဖၚျပထားပါ 

သည္။၁၃၄ တ ိုင္းအဆင့္တြင္၊ တပ္ဖြြဲ႕မ ားသည္ ပထ၀ ဆ ိုင္ရာနယ္ပယ္မ ားက ိုထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈရ်ားႏ ိုင္ေစရန္်ားႏွင့္ သယ ္

ယူပ ို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ ားက ိုလံိုၿခံွ်ိဳမႈရွ ေစရန ္ထ န္းညွ ေဆာင္ရြက္်ားႏ ိုင္ခြဲ့ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ၂၀၀၆ 

ခို်ားႏွစ္ ဇြန္လထြဲတြင္၊ KNLA နယ္ေျမက ိုျဖတ္ၿပ း တပ္မေတာ္၏ထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈ၏လမ္းေၾကာင္း်ားႏွင့္ 

သယ္ယူပ ို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းတ ို႔က ိုတည္ေထာင္ရန္ သ သာထင္ရွားေသာႀက ွ်ိဳးပမ္းမႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္ 

သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ LID 66 မွစစ္ေၾကာင္းတစ္ခိုသည္စစ္ဆင္ေရးျပွ်ိဳလိုပ္ေနစဥ ္

MOC10 မွ တပ္ရင္းမ ားသည္ ဖါပြန္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္တြင ္"လာမူပေလာ"မွေျမာက္ဘက္သ ို႔ခ  တက္ေနၾကပါသည္။၁၃၅ 

သမ ိုင္း၀င္ "ျဖတ္ေလးျဖတ္" မူ၀ါဒ်ွားႏင့္အည ၊ ထ ိုးစစ္ဆင္ေနစဥ္ ျမန္မာ့တပမ္ေတာ္၏ အဓ ကနည္းဗ ကဟာ 

ရည္မွန္းခ က္မွာ အရပ္သားလူထိုက ို KNLA ထ န္းခ ွ်ိဳပ္ေသာနယ္ေျမမ ားမွေမာင္းထိုတ္ၿပ း အစ ိုးရထ န္းခ ွ်ိဳပ္ 

ေသာနယ္ေျမမ ားတြင္ေနထို င္ေစရန္ သ ို႔မဟိုတ္ နယ္စပ္က ိုျဖတ္ေက ာ္၍ထ ိုင္း်ားႏ ိုင္ငံအတြင္းသ ို႔ေရာက္ရွ ေစရန ္

ျဖစ္ၿပ း လက္နက္က ိုင္အိုပ္စိုက ို ထ ိုေနရာမ ွပစၥည္းအေထာက္အပံ့ေပးမႈက ို အလြယ္တကူမေပး်ားႏ ိုင္ေတာ႕ရန္ 

ျဖစ္ပါသည္။၁၃၆ ဤရည္မွန္းခ က္က ိုၿပ းေျမာက္်ားႏ ိုင္ေစရန္ အပ ိုင္း (၅)တြင္ပ ိုမ ိုနက္ရ ႈင္းစြာေဖၚျပထားသည္႕အ 

တ ိုင္း တပ္မေတာ္သည္ တရားမ၀င္ေသာျပွ်ိဳမူမႈမ ားက ို အမ  ွ်ိဳးမ  ွ်ိဳးေသာပံိုစံျဖင့္ ပါ၀င္လိုပ္ေဆာင္ခြဲ့ပါသည္။ 

ကြ မ္းက င္သူမ ားက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏တပ္ဖြြဲ႕မ ားသည္ အရပ္သားသေဘာသဘာ၀စစ္စစ္ျဖစ္သည္႕ 

ပစ္မွတ္မ ားေနာက္သ ို႔ ဆက္လက္လို က္ေနစဥ္တြင္ KNLA ်ွားႏင့္ထ ပ္တ ိုက္ရင္ဆ ိုင္မႈက ိုေရွာင္ရွားရန္ 

တက္တက္ၾကြၾကြ လိုပ္ေဆာင္လ က္ရွ ပါသည္။၁၃၇ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈဆ ိုင္ရာအစ ရင္ခံစာတြင ္ FBR က 
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"ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ခိုခံမႈက ိုတ ိုက္ရ ိုက္တ ိုက္ခ ိုက္ျခင္းထက္ ဤနယ္ေျမမ ားမွ ရြားသားမ ားက ို 

ေမာင္းထိုတ္ရန္ အာရံိုစ ိုက္ေနသည္ဟိုထင္ရေၾကာင္း" ေဖၚျပထားပါသည္။ ၁၃၈ The Clinic သည ္၂၀၀၅ ်ားႏွင့္ 

၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္မ ားတြင္ ေက းရြာ ၄၃ ရြာက ို တပ္မေတာ္ကတ ိုက္ခ ိုက္ျခင္းအေပၚမွတ္တမ္းျပွ်ိဳထားၿပ း 

ထ ိုတ ိုက္ခ ိုက္မႈမ ားအနက္ မည္သည္ကမွ  KNLA တပ္ဖြြဲ႕မ ားက ို ဥ းတည္ဆန္႕က င္တ ိုက္ခ ိုက္သည္႕ ထ ိုးစစ ္

ဆင္မႈဆ ိုင္ရာထ ိုးစစ္မ ား်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည္႕အေထာက္အထားက ို မေတြ႕ရွ ခြဲ့ပါ။ တကယ္တမ္းတြင္၊ 

အရပ္သားမ ားတည္ရွ ေနေသာေနရာအန းတြင္ KNLA သည္တပ္မေတာ္ ်ားႏွင့္ တ ိုက္ပြြဲျဖစ္ပြားသည္႕အခါ၊ 

ျဖစ္ရပ္မ ားစြာတြင ္ ရြာသားမ ားထြက္ေျပးခ  န္ရရွ ်ားႏ ိုင္ေစရန္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားမ ားက ိုေ်ားႏွးသြားေစရန္ 

KNLA သည ္လိုပ္ေဆာင္မႈက ိုစတင္ခြဲ့ေၾကာင္း the Clinic ကယံိုၾကည္ပါသည္။၁၃၉ Clinic ၏သိုေတသန 

 

၁ ၃ ၂  FBR, “Campaign of Brutality,” p. 28.  
၁ ၃၃  KHRG, “SPDC military begins pincer movement, adds new camps in Papun District,” 9 Aug. 2006, 

http://www.khrg.org/2014/08/khrg06b10/spdc-military-begins-pincer-movement-adds-new-camps-papun-district.  
၁ ၃၄  FBR, “Campaign of Brutality,” p. 28.  
၁ ၃၅  See, e.g., KHRG, “Offensive columns shell and burn villages, round up villagers in northern Papun and Toungoo 

districts,” 7 June 2006, http://www.khrg.org/2006/06/khrg06b7/offensive-columns-shell-and-burn-villages-round-

villagers-northern-papun-and.  
၁ ၃၆  See supra note 19.  
၁ ၃၇  Clinic Expert Declaration, Expert 2, para. 90; Aegis Trust, “Case File,” p. 14; see also Amnesty International, 

“Crimes Against Humanity in Eastern Myanmar,” p. 2 ("မည္သ ို႔ပင္ဆ ိုေစကာမူ၊ ေသာင္းက နး္သူမ ားက ိုေခ မႈန္းရန္ဟို 

ဆ ိုေသာ္လည္း အရပ္သားမ ားမာွ တ ိုက္ပြြဲ်ားႏွင္႔ဆက္စပ္ၿပ းျဖစေ္ပၚေသာ ထ ခ ိုက္မႈဆ ိုျခင္းထက္ ထ ိုးစစ္၏ အေျခခံပစမ္ွတ္ 

မ ားျဖစ္ေနသည္႔အျပင ္KNLA က ိုတပ္မေတာ္ကေပၚေပၚထငထ္င္ေရွာင္ကြင္းေနေသာေၾကာင့္ လက္ရွ ထ ိုးစစ္မ ား က ိုတ ိုက္ခ ိုက္ 

ေနျခင္းမွာ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ်ားႏွင့္ေ၀းကြာေနပါသည္။").                                                                                                        

၁ ၃၈  FBR, “Campaign of Brutality,” p. 30.                                                                                                   
၁ ၃၉  Clinic Database, Interview Nos. 11, 28, 67, and 140. Clinic သိုေတသနျပွ်ိဳသူတစ္ဥ းက ကရင္ျပည္နယ္တြင ္KNLA 

စစ္သားမ ား်ားႏွင့္ ရြာသားမ ား်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေတြ႕ဆံိုေျပာဆ ိုခြဲ့ရာ KNLA တ ို႔သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တပ္ဖြြဲ႕မ ား  ရြာမ ား်ားႏွင့္ 

အရပ္သားမ ားေနထ ိုင္ရာမ ားသ ို႔ေရာက္လာျခင္းက ိုေ်ွားႏးေကြးေစရန္အတြက္ မၾကာခဏတ ိုက္ခ ိုိုက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းက ို 

အတည္ျပွ်ိဳပါသည္။ 
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ျပွ်ိဳသူတစ္ဥ းသည္ ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္တြင္ တ ိုက္ခ ိုက္ျခင္းခံရေသာရြာမ ားသ ို႔သြားေရာက္်ားႏ ိုင္ ခြဲ့ၿပ း ရြာမ ား၊ KNLA 

ကင္းစခန္းမ ား်ွားႏင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စခန္းမ ား ၏ပထ၀ ၀င္အရတည္ရွ ရာသည္ တပ္မေတာ္၏ အရပ္သား 

မ ားတည္ရွ ရာက ို တမင္ရည္ရြယ္ပစ္မွတ္ထားျခင္း်ားႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ဤျဖစ္ေၾကာင္း ကိုန္စင္ေဖၚျပခ က္က ို 

အတည္ျပွ်ိဳပါသည္။ 
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တပ္မေတာ္သည္ ၄င္း၏ပန္းတ ိုင္ျဖစ္သည္႕ အရပ္သားမ ားက ို KNLA ထ န္းခ ွ်ိဳပ္ေသာနယ္ေျမမ ားမွေမာင္း 

ထိုတ္ျခင္းက ိုၿပ းေျမာက္ေစရာတြင္ လူမဆန္ရက္စက္စြာထ ထ ေရာက္ေရာက္ျပွ်ိဳလိုပ္ခြဲ့ပါသည္။ Clinic က 

ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းခြဲ့ေသာသံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္ရွ  အနက္ေရာင္နယ္ေျမမ ားမ ွအရပ္သားအားလံိုးန းပါးက ထ ိုးစစ ္

ဆင္မႈကာလအတြင္း ၄င္းတ ို႔၏ရြာမ ားမွ၄င္းတ ို႔ထြက္ေျပးခြဲ့ရပံိုမ ား၊ အခါေပါင္းမ ားစြာထြက္ေျပးခြဲ့ၾကရပံို 

မ ားက ို ျပန္လည္ေျပာျပၾကပါသည္။ အမ ားစိုသည္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ဗံိုးႀကြဲျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ 

၄င္းတ ို႔၏အ မ္မ ားက ိုဖ က္ဆ းျခင္းမ ား်ားႏွင့္ ႀကံွ်ိဳေတြ႕ခြဲ့ၾကရပါသည္။ The Clinic သည္ အၾကမ္းဖ င္းအားျဖင့္ 

ဧရ ယာ ေျမာက္မွေတာင္သ ို႔ မ ိုင္၃၀ခန္႔်ွားႏင့္ အေရွ႕မွအေနာက္သ ို႔ ၂၅မ ိုင္ခန္႔ရွ သည္႔ သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္၊ 

သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕၏ေတာင္ဘက္တြင္ရွ ေသာ ထ ခ ိုက္မႈရွ သည္႕ေက းရြာအားလံိုးန းပါးက ိုမွတ္တမ္းျပွ်ိဳခြဲ့ပါသည္။ 

အရပ္သားမ ားက ိုတ ိုက္ခ ိုက္ျခင္းသည္ ေတာင္ပ ိုင္းတြင္ ဖါပြန္၊ ထန္းတပင္၊ ေက ာက္ႀက း်ားႏွင့္ ေရႊက င္ 

ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္တ ို႕တြင္ ျပင္းထန္သေလာက္န းပါးျဖစ္သည္။ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႕ပ ိုင္းမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေန 

ထို င္ရသူမ ားက ို အကူအည ေပးေနေသာ လူသားခ င္းစာနာမႈအဖြြဲ႕အစည္းက ထ ိုးစစ္ေၾကာင့္ အရပ္သား 

၄၂၀၀၀ခန္႕ ေနရပ္စြန္႔ခြါေနထ ိုင္ရေၾကာင္းခန္႔မွန္းပါသည္။၁၄၀ 

ေဒသအတြင္း အရပ္သားမ ားက ိုေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းေနထ ိုင္ေစျခင္းသည ္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ၏နည္းဗ ကဟာ 

ရည္မွန္းခ က္ျဖစ္ခြဲ့သည္႕အတ ိုင္း အရပ္သားမ ားက ိုသတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ လက္သင္႔ခံ်ားႏ ိုင္ေသာ နည္းဗ ကဟာ 

ျဖစ္ခြဲ့ပါသည္။ ထ ိုးစစ္်ားႏွင့္ဆက္်ားႏႊယ္ေသာ ေသဆံိုးသည္႕အရပ္သားက ို ေရတြက္ရန္မွာခက္ခြဲေသာ္လည္း၊ 

Clinic ကမွတ္တမ္းတင္ခြဲ့ေသာ ေသဆံိုးသူအေရအတြက ္ ၃၀ မွာ ျဖစ္ပြားခြဲ႔သည္႕ေသဆံိုးမႈ၏ 

အစ တ္အပ ိုင္းအနည္းငယသ္ာျဖစ္ေၾကာင္း the Clinic ကယံိုၾကည္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခို်ားႏွစ္တြင္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ 

ကာလအတြင္း အရပ္သားဥ းေရ ၃၇၀ ေက ာ ္ ေသဆံိုးခြဲ့ရေၾကာင္းအစ ရင္ခံထားပါသည္။၁၄၁  ဤအေရ 

အတြက္တြင္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း အသံိုးခ ခြဲ့ေသာ အေရအတြက္အားျဖင့္ ရာ်ားႏွင့္  ခ  ၍ရွ သည္႔ 

အက ဥ္းသားေပၚတာမ ား၏ေသဆံိုးမႈမ ား ပါရွ ပံိုမရပါ ။၁၄၂ 

အနက္ေရာင္နယ္ေျမမ ားတြင္ရွ  အရပ္သားမ ားက ို ဥ းတည္သည္႕ ႀက းမားေသာ တ ိုက္ပြြဲစဥ္မ ား်ားႏွင့္ 

ေနရပ္စြန္႔ခြါေရႊ႕ေျပာင္းေနထ ိုင္ေစျခင္းမ ားက ို အေထာက္အကူျပွ်ိဳရန္၊ အည ွ်ိဳေရာင္နယ္ေျမတြင္ ေနထ ိုင္ၾက 

သည္႕ ရြာသူရြာသားမ ားက ို တပ္မေတာ္သည္ အျပည္႕အ၀အသံိုးခ ၿပ း မတရားဖ ်ားႏွ ပ္ညွဥ္းပန္းျခင္း ျပွ်ိဳသည္။ 

ပံိုမွန္စခန္းေျခခံအလိုပ္သမား်ားႏွင့္ တ ိုက္ပြြဲဇံိုမ ားတြင္  အထမ္းသမားအျဖစ္  အတင္းအၾကပ္ခ ိုင္းေစခရံသူ 

်ားႏွစ္မ  ွ်ိဳးစလံိုးအပါအ၀င္ျဖစေ္သာ အတင္းအၾကပ္အလိုပ္ခ ိုင္းေစျခင္းက ို ေဒသအတြင္းတ ိုးျမွင္႔ထားေသာ 

တပ္မ ားက ို ကူည ေထာက္ပံ႔ရန္ အသံိုးျပွ်ိဳပါသည္။ ်ားႏွ ပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ခ ိုးယူျခင္း်ားႏွင့္ 

အျခားေသာမတရားျပွ်ိဳက င့္မႈပံိုစံမ ားသည ္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း အည ွ်ိဳေရာင္နယ္ေျမမ ားတြင္ 

တ ိုးပြားလာပါသည္။ 
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ဂ. ၂၀၀၆ခို်ွားႏစတ္ြင ္သေံတာငၿ္မ ွ်ိဳ႕နယ၌္ ေတာငပ္ ိုငး္တ ိုငး္စစဌ္ာနခ ွ်ိဳပ်ွ္ားႏင့္ အမတွ ္ (၆၆) ေျချမနတ္ပမ္ဌာနခ ွ်ိဳပ ္

တ ို႔၏စစဆ္ငေ္ရးမ ား 

အထက္တြင္မွတ္စိုျပွ်ိဳခြဲ့သည္႕အတ ိုင္း၊ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္သည္ RMC ျဖစ္ၿပ း ထ ို႔အတြက္ ၄င္းအား 

တာ၀န္ခ ထားေသာနယ္န မ တ္အတြင္းတြင္ အၿမြဲတမ္းရွ ေနပါသည္။၁၄၃ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈသ ို႔ ဥ းတည္ေသာ်ားႏွစ္ 

မ ားအတြင္းတြင္ သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္၌ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္တပ္ရင္းမ ားသည္ တ ိုက္ပြြဲမ ားတြင္ပါ၀င္ 

ၿပ း ထ ိုးစစ္ဆင္မႈတစ္ေလွ ာက္လံိုးတြင္လည္း ပါ၀င္ခြဲ႔သည္။ The Clinic ၏ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းခ က္မ ားက 

၁၄၀ TBBC, “2007 Survey,” p. 36.                                                                                                              
၁၄၁ FBR, “Campaign of Brutality,” p. 28.                                                                                                  
၁၄၂ FBR, “Campaign of Brutality,” p. 13, 32, 50 (၂၆၅ ေယာက္ေသဆံိုးေၾကာင္းသတင္းရရွ ေသာ္လည္း၊ မ က္ျမင ္

သက္ေသမ ားက မ ားစြာပ ိုမ ိုအသတ္ခံရေၾကာင္းေျပာပါသည္)                                                                               
၁၄၃ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 28; Aegis Trust, “Case File,” p. 13.  
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ထ ိုနယ္ေျမမ ားတြင္ တပ္ဖြြဲ႕မ ားအၾကား အလွည္႕က တာ၀န္ခ  ထားျခင္းရွ ်ားႏ ိုင္ေသာ္လည္း ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္း 

စစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္၏တပ္ရင္းမ ားက ို ထံိုးစံအတ ိုင္း ပထ၀ ဆ ိုင္ရာနယ္ ေျမမ ားတြင္ တာ၀န္ခ ထားၾကာင္း 

ညႊန္ျပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအေတာအတြင္း၊ IBs 48 ်ားႏွင့္ 73 တ ို႔သည္ သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္ 

အေနာက္ေတာင္ဘက္ ("ရွားဆ ဘ ို"တစ္၀ ိုက္နယ္ေျမထြဲတြင္) တြင္ရွ သည္၁၄၄ ဟို မၾကာခဏအစ ရင္ခံၿပ း၊ 

IB124 သည္သံေတာင္ႀက း၏နယ္ပယ္အတြင္းတြင္ရွ သည္ဟို အစ ရင္ခံပါသည။္၁၄၅ 

ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း၊ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္သည္ ေျမျပင္တပ္မ ား်ားႏွင့္ ထ န္းညွွ ေဆာင္ရြက္ခြဲ့ 

သည္႔ျပင ္ ထ ိုးစစ္စတင္သည္႕အခ  န္တြင္ နယ္ပယ္အတြင္းသ ို႔ေရာက္ရွ လာေသာ LID 66 ်ွားႏင့္ အျခား 

တ ိုက္ခ ိုက္ေရးတပ္မမ ားအပါအ၀င္၊ တ ိုက္ခ ိုက္မႈစစ္ဆင္ေရးတြင္ပါ၀င္ေသာတပ္ဖြြဲ႕မ ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ 

ပ ို႕ေဆာင္ေရးက ို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။၁၄၆ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္၏ ၿမ ွ်ိဳ႕ေစာင့္တပ္ရင္းသည္ ေက းရြာ 

မ ားနွင့္ ရြာသားမ ားက ိုတ ိုက္ခ ိုက္ျခင္းအပါအ၀င္ ေရွ႕တန္းတ ိုက္ခ ိုက္မႈစစ္ဆင္ေရးမ ားတြင္ ပါ၀င္ပါသည္။၁၄၇ 

The Clinic ကေတြ႕ဆံိုေမးျမန္ခြဲ့ေသာလူတစ္ဥ းခ င္းစ တ ို႔က ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရ လထြဲတြင္ 

သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ ္ အေနာက္ေတာင္ဘက္သ ို႕ LID 66 ေရာက္ရွ လာျခင္း်ွားႏင့္ ေနာက္ပ ိုင္းအပါတ္မ ားတြင္ 

ပ ိုမ ိုေ၀းေသာေျမာက္ဘက ္ ်ားႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တြင ္ ရွ ေသာေနရာမ ားသ ို႔ ေရာက္ရွ လာျခင္းမ ားက ို 

ရွင္းလင္းေျပာျပပါသည္။၁၄၈  သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္၌တစ္ႀက မ္တြင္ သံေတာင္ ႀက း၁၄၉၊ ကာဒါကား၁၅၀၊ 

ေဘာဂလ ၁၅၁၊ လယ္ဂ းက ိုး၁၅၂၊ ကေလာမ းဒါ၁၅၃်ားႏွင့္ ပေလးဆာလ ို၁၅၄ အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ေနရာမ ားတြင္ 
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စစ္ေျမျပင္စခန္းမ ား သ ို႔မဟိုတ ္ ဌာနခ ွ်ိဳပ္မ ားတည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ LID 66 တပ္ရင္းမ ားအၾကား  

တစ္ခိုမွတစ္ခို ခြြဲခြဲ့သည္။ ထ ိုသ ို႔ျဖန္႔က က္ခ ထားစဥ္အတြင္း၊ LID 66 သည္အေျခခံအားျဖင့္ 

အနက္ေရာင္နယ္ေျမမ ားတြင္စစ္ဆင္ခြဲ့ၿပ း၊ ထ ိုးစစ္္ဆင္ေရး်ားႏွင့္ အရပ္သား မ ားက ိုရွင္းလင္းေရးတ ို႔တြင္ 

ပါ၀င္ခြဲ့သည္။ 

ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္တြင္ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစဌ္ာနခ ွ်ိဳပ္်ွားႏင့္ အမွတ(္၆၆) 

ေျချမန္တပ္မဌာနခ ွ်ိဳပ္တ ို႔၏လႈပ္ရွားမႈ်ားႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးမ ားက ို အၾကမ္းဖ ဥ္းအားျဖင့္ နယ္ပယ္(၃)ခိုခြြဲျခား်ားႏ ိုင္ပါ 

သည္။ 

ပထမနယ္ပယ္မွာ တပ္ဖြြဲ႕မ ားသည္ သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္အေနာက္ေတာင္ဘက္်ားႏွင္ ့ ပြဲခူးတ ိုင္း ထန္းတပင္ၿမ ွ်ိဳ႕ 

နယ္အေရွ႕ဘက္တြင္ စစ္ဆင္ေရး၌ပါ၀င္ခြဲ့သည္။ ဤနယ္ေျမသည္ ေယာလ ိုျမစ္၏အေနာက္ဘက္်ားႏွင့္ 

ေတာင္ငူ-ေဘာဂလ လမ္း၏ ေတာင္ဘက္တြင္ရွ သည္။ ေယာလ ိုျမစ္က ိုေရွးရႈေသာေတာင္တန္းေဒသသည္ 

အနက္ေရာင္နယ္ေျမျဖစ္ေကာင္းျဖစ္်ားႏ ိုင္ၿပ း၁၅၅ ရွားဆ ဘ ိုတစ္၀ ိုက္နယ္ေျမအပါအ၀င္ အေနာက္ဘက္တြင္ရွ  

ေသာလြင္ျပင္မ ားသည ္အည ွ်ိဳေရာင္နယ္ေျမျဖစ္သည။္၁၅၆ စစ္ဆင္ေရးကာလအတြင္း၊ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္း  

 

၁၄၄ Clinic Database, Interview Nos. 12, 18, 22, 26, 33, 41, 42, 46, 47, 52, 74, 76, 77, 79, 86, 97, 99, 100, 106, 
109, 116, 132, 133, 134, 146, 147, 151, and 162.  
၁၄၅ Clinic Database, Interview Nos. 51, 148, and 150.  
၁၄၆ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 30–31.  
၁၄၇ Clinic Database, Interview Nos. 28, 39, 89, 124, and 128.  
၁၄၈ Clinic Database, Interview Nos. 38, 50 (does not explicitly name LID 66), 51, 77, 121, 142, and 143 (does 
not explicitly name LID 66).  
၁၄၉ Clinic Database, Interview No. 51.  
၁၅၀ Clinic Database, Interview Nos. 51, 120, and 151.  
၁၅၁ Clinic Database, Interview Nos. 105, 121, and 137.  
၁၅၂ Clinic Database, Interview Nos. 120 and 121.  
၁၅၃ Clinic Database, Interview Nos. 38, 80, and 146.  
၁၅၄ Clinic Database, Interview Nos. 38 and 102; Clinic Expert Declaration, Expert 2, para. 84.  
၁၅၅ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 85–86; see also Clinic Expert Declaration, Expert 2, para. 94; 
Clinic Database, Interview Nos. 52, 100, 103, 106, 111, and 146.  
၁၅၆ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 85–86; see also Clinic Expert Declaration, Expert 2, para. 94; Clinic 

Database, Interview Nos. 52, 103, and 146.   
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စစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္တပ္ရင္းမ ားသည္ ရွားဆ ဘ ို်ားႏွင့္ လြင္ျပင္နယ္ေျမမ ားတြင္ ထူထပ္စြာတပ္စြြဲထားခ  န္တြင္ 

ကေလာမ းဒါ်ွားႏင့္ ပေလးဆာလ ိုတ ို႔တြင္ စခန္းမ ားတည္ေထာင္ၿပ း ေတာင္တန္းမ ားတြင္တ ိုက္ခ ိုက္မႈမ ားက ို 

ဥ းေဆာင္ခြဲ့သည္ဟိုယူဆရပါသည္။ ဤေဒသတြင္ျပွ်ိဳလိုပ္ေသာ စစ္ဆင္ေရးမ ား၏အဓ ကရည္မွန္းခ ကမ္ွာ 

ရွားဆ ဘ ို်ားႏွင့္ ပေလးဆာလ ိုတ ို႔ကြဲ့သ ို႔ေသာ တပ္မေတာ္ထ န္းခ ွ်ိဳပ္ေသာေဒသမ ားသ ို႔ အရပ္သားမ ားက ိုေရႊ႕ 

ေျပာင္းေစျခင္းျဖစ္သည္ဟို ယူဆရပါသည္။ ၄င္းက ိုေရႊ႕ေျပာင္းေစေသာအမ န္႔မ ားက ိုထိုတ္ျပန္ျခင္း၁၅၇ ်ားႏွင့္ 

ေက းရြာမ ားက ိုဖ က္ဆ းျခင္း၁၅၈ တ ို႔က ိုအေျခခံကာျပွ်ိဳလိုပ္ခြဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္က ို ထူထပ္စြာရွ ေန 

ေစျခင္း်ွားႏင့္ အစ ိုးရ၏ထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈက ို ျမင့္မားေသာအတ ိုင္းအတာျဖင့္ထားရွ ျခင္းတ ို႔သည္ ဤေဒသတြင ္

အတင္းအၾကပ္ အလိုပ္ေစခ ိုင္းျခင္း ျဖစ္ပြားမႈပမာဏက ို ပ ိုမ ိုႀက းထြားေစပါသည။္၁၅၉ 

တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရး၏ ဒိုတ ယနယ္ပယ္မွာ ေျမာက္ဘက္ရွ  ေဘာဂလ ်ားႏွင့္ ေကာ္ေသဒါတ ို႔မ ွ

အေရွ႕ေတာင္ဘက္ရွ  ဘာဆာက းသ ို႔ သြားေသာလမ္းတစ္ခိုက ို တပ္မေတာ္၏ထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈခ ိုင္မာေစရန ္

ႀက ွ်ိဳးပမ္းေနသည္႔ေနရာျဖစေ္သာ သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္၏ အလယ္ပ ိုင္း်ားႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တ ို႕တြင္ 

ျဖစ္ပါသည္။ အည ွ်ိဳေရာငန္ယ္ေျမမ ားျဖစ္်ားႏ ိုင္ေျခရွ ေသာ ဤတည္ေနရာသံိုးခို၏အျပင္တြင္ အနက္ေရာင္ 

နယ္ေျမဟိုယူဆရေသာနယ္ေျမက ို ထ ိုလမ္းမၾက းကျဖတ္သြားသည္။၁၆၀  အမွတ္(၆၆)ေျချမန္တပ္မဌာန 

ခ ွ်ိဳပ္သည္ ၂၀၀၆ခို်ွားႏစ္ မတ္လတြင္ ဤလမ္းမႀက းစတင္ျခင္းက ိုအတင္းအၾကပ္ျပွ်ိဳလိုပ္ရာတြင္ဥ းေဆာင္ခြဲ့ၿပ း၊ 

လမ္းမႀက းတစ္ေလွ ာက္တြင္ အေျခစ ိုက္စခန္းမ ားတည္ေထာင္ျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ ျပန္လည္တည္ေထာင္ျခင္း 

မ ားျပွ်ိဳလိုပ္ခြဲ့သည္။၁၆၁ တပ္မေတာ္က၀င္ေရာက္ခ င္းနင္းျခင္းမျပွ်ိဳမ  ၾက ွ်ိဳတင္ထြက္ေျပးေလ႔ရွ ၾကေသာ 

အရပ္သားမ ားအေပၚ တပ္မေတာ္သည္ ေဘာဂလ ်ားႏွင့္ ေကာ္ေသဒါတ ို႔၏အျပင္ဘက္တြင္ ထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈ 

အနည္းငယ္သာရွ သည္ သ ို႔မဟိုတ္ လံိုး၀မရွ ပါ။၁၆၂ ဤေဒသအတြင္းတြင ္ အ မ္မ ား်ွားႏင့္ စ ိုက္ပ  ွ်ိဳးေရး 

ကြင္းမ ားက ို ဖ က္ဆ းျခင္းသည္ ျပွ်ိဳလိုပ္ေနက ျဖစ္ၿပ း၁၆၃ တပ္မေတာ္သည္ ၄င္း၏ ေတြ႔ျမင္သည္်ားႏွင့္ပစ္ 

မူ၀ါဒက ို တ က စြာအေကာင္အထည္ေဖၚပါသည္။၁၆၄ ေဘာဂလ ်ားႏွင္ ့ ေကာ္ေသဒါတ ို႔မွ ႀက းမားေသာ 

အိုပ္စိုျဖစ္သည္႕ အက ဥ္းသားမ ား်ားႏွင့္အရပ္သားမ ားက ို လမ္းမႀက းတစ္ေလွ ာက ္ ပစၥညး္မ ားက ိုသယ္ယ ူ

ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ေပၚတာမ ားအျဖစ္ အသံိုးခ ပါသည္။၁၆၅  
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၁၅၇ Clinic Database, Interview Nos. 12, 38, 46, 67, 80, 86, 106, 133, 134, 138, 143, and 146; Ethnic 
Nationalities Council, “Life in Burma’s Relocation Sites,” Jan. 2010, p. 66, 
http://www.burmalibrary.org/docs09/Life_in_Burma%27s_Relocation_Sites.pdf.  
၁၅၈ Clinic Database, Interview Nos. 12, 46, 106, 133, and 146; FBR, “Burma Army Begins New Attacks in 
Nyaunglebin and Toungoo Districts, Karen State,” 30 June 2006, 
http://www.freeburmarangers.org/2006/06/30/burma-army-begins-new-attacks-in-nyaunglebin-and-toungoo-
districts-karen-state/.  
၁၅၉ Clinic Database, Interview Nos. 18, 22, 26, 31, 33, 42, 46, 52, 71, 73, 74, 82, 86, 91, 97, 100, 102, 109, 
116, 123, 130, 134, 138, 146, 147, and 151.  
၁၆၀ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 86; see also Clinic Database, Interview Nos. 81, 112, 118, 128, 
129, and 139.  
၁၆၁ Clinic Database, Interview Nos. 14, 77, 92, 103, 105, and 141; Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 
75; Clinic Expert Declaration, Expert 2, para. 58.  
၁၆၂ See, e.g., Clinic Database, Interview Nos. 1, 13, 30, 58, and 92.  
၁၆၃ Clinic Database, Interviews Nos. 2, 5, 11, 13, 30, 49, 92, and 141.  
၁၆၄ Clinic Database, Interviews Nos. 58 and 118. အျခားေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းျခင္းမ ားတြင္ စစ္တပ္မွရြာသားမ ားက ိုပစ္ခတ္ 
ေၾကာင္း၊ ၄င္းတ ို႕ကထ ိုကြဲ့သ ို႔ျပွ်ိဳလိုပ္မည္က ိုစ ိုးရ မ္ရေၾကာင္း၊ သက္ဆ ိုင္ရာအခ  န္ကာလအတြင္း ျဖစ္ပြားသည္႕ျဖစ္စဥ္အတ အက  
မေဖၚျပဘြဲ ေယဘိုယ ေဖၚျပခ က္က ို ေပးပါသည္။ 
၁၆၅ Clinic Database, Interview Nos. 103 and 105; Clinic Expert Declaration, Expert 2, paras. 122–123; see also 
Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 123. KHRG  ်ားႏွင့္ FBR တ ို႔၏အစ ရင္ခံစာအခ  ွ်ိဳ႕တြင္ ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္တြင ္အရပ္သား 

ေပၚတာမ ားက ိုအသံိုးျပွ်ိဳထားေၾကာင္း မွတ္တမ္းျပွ်ိဳထားရာ လမ္းေပၚတြင္စစ္သားမ ားသည္ ေပၚတာမ ား်ားႏွင့္အတူ လမ္းေလွ ာက္ 

ေနေသာပံိုမ ားလည္းပါရွ ပါသည။္ KHRG ်ွားႏင့္ FBR တ ို႔သည္သ းျခား ျဖစ္စဥ္မ ားက ိုခြြဲျခားမွတ္တမ္းတင္ထားရာ ၄င္းတ ို႔အထြဲ တြင္ 

အရပ္သားမ ား ဂ၅၀ ေယာက္ ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ေယာက္က ိုအသံိုးျပွ်ိဳထားျခင္းလည္းပါ၀င္သည္။ FBR, “Campaign of Brutality,” p. 

49; HRW and KHRG, “Dead Men Walking: Convict Porters on the Front Lines in Eastern Burma,” July 2011, 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0711_OnlineVersion.pdf; KHRG, “From Prison to Front 

Line: Analysis of Convict Porter Testimony 2009-2011,” 13 July 2011, http://www.khrg.org/2011/07/ khrg 

1102/prison-front-line-analysis-convict-porter-testimony 2009-%E2%80%93-2011; KHRG, “Less than Human: 

Convict Porters in the 2005 – 2006 Northern Karen State Offensive,” 22 Aug. 2006, http://www.burmalink. 

org/wpcontent/uploads/2013/12/KHRG-2006.-Less-than-Human-Convict-Porters-in-the-2005-%E2%80%93-

2006-Northern-Karen-State-Offensive.pdf. 
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ေတာင္္ပ ိုငး္တ ိုငး္စစဌ္ာနခ ွ်ိဳပ်ွ္ားႏင့္ အမတ္ွ(၆၆)ေျချမနတ္ပမ္ဌာနခ ွ်ိဳပ၊္ ထ ိုးစစ ္စစဆ္ငေ္ရး ၂၀၀၆ 
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ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအေတာအတြင္း စစ္ဆင္ေရးမ ား၏ေနာက္ဆံိုးနယ္ပယ္မွာ သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕၀န္းက င္ ေျမာက္ဘက္ 

နယ္ေျမ်ားႏွင့္ ေဒးလ ိုျမစ္က ိုျဖတ္ၿပ းအေရွ႕ဘက္သ ို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဤနယ္ေျမမ ွ ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းျခင္းခံရသူမ ား 

က ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္တပ္ရင္းမ ားေရာကရ္ွ လာျခင္း်ားႏွင့္ ၄င္းတ ို႔၏ေက းရြာမ ားအန း ဆယ္စို်ားႏွစ္ 

မ ားစြာရွ ေနခြဲ့ၾကေသာ္လည္း ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္တြင္ အမွတ္ (၆၆) ေျချမန္တပ္မဌာနခ ွ်ိဳပ္ရွ ေနခြဲ့ျခင္းက ိုမတွ္မ  

ေနၾကပါသည္။၁၆၆ ရြာသားမ ား တပ္မေတာ္၏တပ္ဖြြဲ႕မ ား်ွားႏင့္ မၾကာခဏဆ ိုသလ ိုေတြ႔ဆံို၍ မၾကာခဏ 

အတင္းအၾကပ္အလိုပ္ေစခ ိုင္းျခင္းခံရေသာေနရာျဖစသ္ည္႔ ေဒးလ ိုျမစ္၏အေနာက္ဘက္တြင္ရွ ေသာနယ္ေျမ 

သည ္အည ွ်ိဳေရာင္နယ္ေျမျဖစ္သည္။၁၆၇ The Clinic သည္ ဤနယ္ေျမတြင္ တပ္မေတာ္တပ္ဖြြဲ႕မ ား၏ မ းရွ ွ်ိဳ႕ 

ျခင္းခံရေသာစ ိုက္ပ  ွ်ိဳးေရးလယ္ေျမမ ား၏ သတင္အခ က္အလက္က ိုစိုေဆာင္း်ားႏ ိုင္ခြဲ့ေသာ္လည္း  ဖ က္ဆ း  

 

၁၆၆ Clinic Database, Interview Nos. 51, 57, 61, 62, 115, 120, 121, and 142.  
၁၆၇ Clinic Database, Interview Nos. 51, 61, 69, 115, 120, and 121 ("အနက္" သ ို႔မဟိုတ္ 

"အည ွ်ိဳေရာင"္က ိုအသံိုးမျပွ်ိဳေသာ္လည္း၊ ခြြဲျခားေသာမ၀ူါဒမ ားက ို ေဖၚျပပါသည)္ 
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ျခင္းခံရေသာေက းရြာမ ားက ိုမသ ရွ ်ားႏ ိုင္ခြဲ့ပါ။ ေဒးလ ိုျမစ္၏အေရွ႕ဘက္တြင္ရွ ေသာနယ္ေျမသည္ အနက္ေရာင္ 

နယ္ေျမျဖစ္ပါသည္။၁၆၈ ဤေနရာတြင္ တပ္မေတာ္တပ္ဖြြဲ႕မ ားသည္ေက းရြာမ ားက ိုဖ က္ဆ းျခင္း၁၆၉ အရပ္ 

သားမ ားဆ ိုင္ရာေနရာမ ားတြင္ ေျမျမွွ်ိဳပ္မ ိုင္းအမ ားအျပားက ိုအသံိုးျပွ်ိဳေထာင္ျခင္းမ ား၁၇၀ ရွ ေၾကာင္း လူအမ ား 

ကေျပာျပပါသည္။ သံေတာင္ႀက းတြင္ျပွ်ိဳလိုပ္ေသာအစည္းအေ၀းတစ္ခိုတြင္ ေဒးလ ိုျမစ္၏အေရွ႕ဘက္တြင္ရွ  

ေသာနယ္ေျမက ို အမွတ(္၆၆)ေျချမန္တပ္မဌာနခ ွ်ိဳပက္"ေျမလွန္ပစ္မည္"ဟိုတပ္မေတာ္ကေၾကညာေၾကာင္း 

တဆင့္ေျပာစကားသတင္းက ို the Clinic ကရရွ ပါသည္။၁၇၁ ဤသတင္းအခ က္အလက္သည္ the Clinic ၊ 

FBR ်ားႏွင့္ KHRG တ ို႕ကမွတ္တမ္းတင္ထားေသာ တ ိုက္ခ ိုက္မႈအစဥ္မ ား်ားႏွင့္ က ိုက္ည လ က္ရွ ပါသည္။၁၇၂ 

ဃ. ထ ိုးစစဆ္ငမ္ႈအေပၚအျပညျ္ပညဆ္ ိုငရ္ာကျပစတ္င႐္ႈတခ္ ျခငး္ 

ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႕်ားႏွင့္ စနစ္တက က ကးလြန္ခြဲ့ေသာ 

မေတာ္မတရားျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားက ို ျပည္တြင္း်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးအဖြြဲ႕အစည္းမ ားက အစ  

ရင္ခံခြဲ့ၾကပါသည္။၁၇၃ ဤအစ ရင္ခံစာမ ားသည ္ တစ္ၿပ ွ်ိဳင္တည္းေပၚထြက္လာသလ ို အလြန္႕အလြန္ပင္ 

အေသးစ တ္က ၿပ း အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာလူ႔အသ ိုက္အ၀န္း၏ စ ိုးရ မ္ပူပန္မႈက ိုျဖစ္ေပၚေစခြဲ့ပါသည္။ အစ ိုးရ 
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ဆ ိုင္ရာအဖြြဲ႕အစည္းအခ ငး္ခ င္း၊ ကိုလသမဂၢအရာရွ မ ား၊ ်ားႏ ိုင္ငံျခားအစ ိုးရမ ား်ွားႏင့္ အျခားတ ို႔က ထ ိုစ ိုးရ မ္ပူပန္ 

မႈမ ားက ို ထို ိုးစစ္ဆင္မႈကာလတစ္ေလွ ာက္လံိုးတြင္ အမ ားျပည္သူဆ ိုင္ရာထိုတ္ျပန္ေၾကညာခ က္မ ား်ားႏွင့္ 

အစ ိုးရထံဆက္သြယ္ေပးပ ို႔ေသာအေၾကာင္းၾကားမႈမ ားတြင္ ထင္ရွားေစခြဲ့ၾကသည္။ 

၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရ လ အေစာပ ိုင္း ်ားႏွင္႔ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလတစ္ေလွ ာက္လံိုးတြင္၊ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံရွ  လူ႔အခြင့္ 

အေရးဆ ိုင္ရာအေျခအေနဆ ိုင္ရာ ကိုလသမဂၢအထူးအစ ရင္ခံသူသည္ ကိုလသမဂၢအေထြေထြ  ည လာခံ ်ားႏွင့္ 

လူ႕အခြင့္အေရးမ ားေကာင္စ သ ို႔တင္ျပေသာအစ ရင္ခံစာမ ားတြင ္ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအတြင္း  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ 

၏ လိုပ္ရပ္အေပၚ ပံိုမွန္႐ႈတ္ခ တင္ျပခြဲ့ရာတြင္၁၇၄ အရပ္သားမ ားက ိုတ ိုက္ခ ိုက္ျခင္းမ ား၊ 

တရားမ၀င္သတ္ျဖတ္မႈမ ား၊ အတင္းအၾကပ္အလိုပ္ေစခ ိုင္းမႈမ ား၊ ်ွားႏ ပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈမ ား်ွားႏင့္ လ င္ပ ိုင္းဆ ိုင္ရာ 

အၾကမ္းဖက္မႈမ ား က ိုက ိုးကားအစ ရင္ခံခြဲ့ပါသည္။၁၇၅ ဥပမာအားျဖင့္၊ ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ ္ စက္တင္ဘာလတြင္ 

ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ ်ားႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍ အထူးအစ ရင္ခံသူသည ္ေအာက္ပါအတ ိုင္းေဖၚျပခြဲ့ပါသည္။ 

 

၁၆၈ Clinic Database, Interview Nos. 51, 61, 62, 69, 115, 119, 120 (နယ္ေျမမ ားက ို "KNUထ န္းခ ွ်ိဳပ"္ ဟူ၍ေဖၚျပထားၿပ း၊ 
ရြာသားမ ားက ိုထ ိုေနရာမ ားတြငေ္နထ ိုင္ခြင့္မျပွ်ိဳဟိုဆ ိုပါသည္), 121 ("အနက္" သ ို႔မဟိုတ္ "အည ွ်ိဳေရာင"္က ိုမသံိုးေသာ္လည္း၊ 
ခြြဲျခားေသာမူ၀ါဒမ ားက ို ေဖၚျပပါသည္), and 145.  
၁၆၉ Clinic Database, Interview Nos. 27, 39, 51, and 115. Reports by KHRG and FBR document the burning of 
Maw Mee Ko and Thay Yah Yuh. See, e.g., KHRG, “One Year On,” p. 15, 19; FBR, “News Flash: 11,000 People 
Displaced as Attacks Continue,” 24 Apr. 2006.  
၁၇၀ Clinic Database, Interview No. 27 and 119; KHRG, “KHRG Photo Gallery 2006: The Northern Offensive 
(part 1)," 31 Mar. 2007, pictures 1:19-22; FBR, “Update on Situation in Karen State,” 8 Apr. 2006, 
http://www.freeburmarangers.org/2006/04/08/toungoo-district-northern-karen-state/; KHRG, “Without 
Respite” 12 June 2006, p. 13.  
၁၇၁ Clinic Database, Interview Nos. 51 and 119.  
၁၇၂ Clinic Database, Interview Nos. 27, 39, 51, and 115. Numerous reports by KHRG and FBR document the 
burning of Maw Mee Ko and Thay Yah Yuh. See, e.g., KHRG, “One Year On,” p. 15, 19; FBR, “News Flash: 
11,000 People Displaced as Attacks Continue,” 24 Apr. 2006.  
၁၇၃ See, e.g., KHRG, “Without Respite;” KHRG, “One Year On;” FBR, “Campaign of Brutality;” Amnesty 
International, “Crimes against humanity in eastern Myanmar.”  
၁၇၄ အဆ ိုပါပထမဥ းဆံိုးအစ ရငခ္ံစာက ိုလူ႕အခြင့္အေရးမ ားဆ ိုင္ရာေကာ္မရွင္ကျပွ်ိဳလိုပ္ခြဲေ့သာ္လည္း ၂၀၀၆ခို်ွားႏစ္တြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရး မ ားေကာင္စ က၄င္းက ိုအစားထ ိုးခြဲ့ပါသည္။ 
၁၇၅ UN Commission on Human Rights, “Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in 

Myanmar,” Paulo Sérgio Pinheiro, U.N. Doc. E/CN.4/2006/34, 7 Feb. 2006, para. 104, 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/Myan%20E%20CN4%202006%2034.pdf.   
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အထက္ေဖၚျပပါျပင္းထန္ေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ  ွ်ိဳးေဖါက္မႈမ ားသည္က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔်ားႏွင့္ စံနစ္တ 

က ျဖစ္ၿပ း၊ ၄င္းတ ို႔သည္ အလယ္အလတ္ သ ို႔မဟိုတ္ ရာထူးန မ့္ေသာအရာရွ မ ား၏ 

တစ္ဥ းခ င္းလြြဲမွားစြာျပွ်ိဳမႈျဖစ္သည္႕ သာမန္သ းျခားျပွ်ိဳလိုပ္မႈမဟိုတ္ဘြဲ၊  တကယ္တမ္းတြင္ 

တာ၀န္ယူေစမႈမရွ ဘြဲ လူတစ္ဥ းခ င္း သ ို႔မဟိုတ္ လူအိုပ္စိုမ ားက ဥပေဒက ိုခ  ွ်ိဳးေဖါက္ရန္ ခြင့္ျပွ်ိဳေသာ 

စနစ္တစ္ခို၏ရလဒ္ျဖစ္ပါသည္။၁၇၆ 

၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္ ေမလတြင္၊ ကိုလသမဂၢအထူးအစ ရင္ခံသူမ ား်ားႏွင့္ လူနည္းစိုမ ားဆ ိုင္ရာက စၥတြင္ ကြ မ္းက င္သူ 

တ ို႔က အစို းရအား "ကရင္ေျမာက္ပ ိုင္း်ားႏွင့္ ပြဲခူးအေရွ႕ပ ိုင္းနယေ္ျမမ ားတြင္ အရပ္သားမ ားက ို 

ပစ္မွတ္ထားသည္႕ ေသာင္းက န္းသူတ ိုက္ဖ က္ေခ မႈန္းျခင္းစစ္ဆင္ေရးမ ားက ို အဆံိုးသတ္ေစရန္ အေဆာ 

တလ င္ေဆာင္ရြက္မႈမ ားက ို ျပွ်ိဳလိုပ္ေပးရန္" ေတာင္းဆ ိုခြဲ့ပါသည္။၁၇၇ 

၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္ ဧၿပ လတြင္၊ အေမရ ကန္ဥပေဒျပွ်ိဳသူမ ားသည္ ကရင္အရပ္သားမ ားက ို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က 

ပစ္မွတ္ထားျခင္းအေပၚ႐ႈတ္ခ ခြဲ့ၿပ း ကိုလသမဂၢလံိုၿခံွ်ိဳေရးေကာင္စ အားလည္း အစ ိုးရက ိုအေရးယူေပးရန္ 

ေတာင္းဆ ိုခြဲ့ပါသည္။၁၇၈ 

၂၀၀၇ ခို်ွားႏစ္ ဇူလ ိုင္လတြင္၊ ICRC သည ္ ၄င္း၏ပံိုမွန္လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ ားမွ ဖယ္ခြာ၍ ျမန္မာအစ ိုးရ ်ားႏွင့္ 

တပ္မေတာ္က ို ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ်ားႏွင့္ဆက္စပ္လ က္ရွ ေသာ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာလူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 

ဥပေဒခ  ွ်ိဳးေဖါက္္ျခင္းက ို လူသ ရွင္ၾကား႐ႈတ္ခ ပါသည္။၁၇၉ ICRC သည ္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အတင္းအၾကပ ္

အလိုပ္ခ ိုင္းေစျခင္း၊ ဥပေဒမြဲ႔ဖမ္းဆ းျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထ ိုငေ္စျခင္း်ွားႏင့္ စားနပ္ရ ကၡာမ ား 

က ိုဖ က္ဆ းျခင္းတ ို႔အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္၏မတရားျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ား်ွားႏင့္ပတ္သက္ၿပ း အစ ိုးရ်ွားႏင့္အႀက မ္ႀက မ္ 

ဆက္သြယ္ခြဲ့ေၾကာင္း်ားႏွင့္ "ICRC ကအႀက မ္ႀက မ္အေလးထားေတာင္းဆ ိုေသာ္ျငားလည္း၊ အာဏာပ ိုင္မ ား 

သည ္ ၄င္းတ ို႔က ိုရပ္တန္႕သြား်ားႏ ိုင္ေစရန္အတြက္ အေလးထားေဆြးေ်ားႏြးျခင္းက ိုျပွ်ိဳလိုပ္ရန္ တစ ိုက္မတ္မတ္ 

ျငင္းပယ္ခြဲ့ပါသည္။"၁၈၀ ျမန္မာအစ ိုးရသည ္ ICRC ၏စြပ္စြြဲခ က္မ ားက ိုျငင္းပယ္ခြဲ့ၿပ း၊၄င္းတ ို႔သည္ 

"အျဖစ္မွန္အေျခခံတစ္စံိုတစ္ရာမရွ ေၾကာင္း" ေျပာၾကားခြဲ့ပါသည္။၁၈၁  

 

၁၇၆ UN General Assembly, “Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar,” 
Paulo Sérgio Pinheiro, U.N. Doc. A/61/369, 21 Sep. 2006, para. 32, 
http://www.altsean.org/Docs/Envoys%20Reports/Pinheiro%20UNGA%20September%202006.pdf.  
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၁၇၇ UN Human Rights Experts Call on Myanmar to End Counter-Insurgency Operations Targeting Civilians in 
Northern Kayin State and Eastern Pegu Division,” Office of the High Commissioner for Human Rights, press 
release, 16 May 2006, 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=4095&LangID=E.  
၁၇၈ Denis Gray, “Myanmar Offensive Uproots 11,000 Civilians,” Associated Press, 27 Apr. 2006.  
၁၇၉  “Myanmar: ICRC denounces major and repeated violations of international humanitarian law,” 
International Committee of the Red Cross (ICRC), news release, 2 July 2007, 
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/news-release/2009-and-earlier/myanmar-news-290607.htm.  
၁၈၀ Id.  
၁၈၁ Permanent Mission of the Union of Myanmar to the United Nations Office and other International 
Organisations, Press Release No. 3/2007, Geneva, 29 June 2007, 
http://myanmargeneva.org/pressrelease_PMGev/ICRC_Mission%20Press%20Release%2029%20Jun%2007.ht
m.  
(“အက ဥ္းသားမ ားက ို ေပၚတာမ ားအျဖစ္အသံိုးျပွ်ိဳသည္၊ ေနာက္ပ ိုင္းတြင္ ၄င္းတ ို႔သည္  လက္လြတ္စပယ္အသတ္ခံရသည္ 

ဟူေသာစြပ္စြြဲခ က္်ွားႏင့္စပ္လ ဥ္းၿပ း၊ တကယ့္အျဖစ္မွန္၊သက္ေသအေထာက္ အထား်ားႏွင့္ မွန္ကန္ျခင္းမပါရွ ေသာ တစ္ဘက္သတ္ 

စြပ္စြြဲခ က္ထက္ပ ိုမ ိုျခင္းမရွ ပါ။ အစို းရသည္ အရပ္သားမ ားက ိုပစ္မွတ္ ထားသည္ဆ ိုေသာစြပ္စြြဲခ က္က ို ျမန္မာကရငွ္လင္းျပတ္ 

သားစြာ အေျခအျမစ္မရွ ေသာစြပ္စြြဲခ က္အျဖစ္ပယ္ခ ခြဲ့ပါသည္။ ေသာင္းက န္းသူမ ားက ိုပင္လွ င္၊ ေသာင္းက န္းသူေခ မႈန္းသည္႕ 

စစ္ဆင္ေရးက ို အရပ္သားမ ားအေပၚအၾကမ္းဖက္တ ိုက္ခ ိုက္ေသာလႈပ္ရွားမႈတြင္ပါ၀ငေ္သာKNU အိုပ္စိုအေပၚတြင္သာ 

လိုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္”)   
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၅. ျပစမ္ႈမ ား 

ဤအပ ိုင္းသည ္ စိုေဆာင္းရရွ ေသာသက္ေသခံခ က္မ ားက ို အျပည္ျပညဆ္ ိုင္ရာ ျပစ္မႈတရားရံိုးဆ ိုင္ရာ 

ေရာမျပ႒ာန္းဥပေဒ ၏ မေူဘာင္အရ ခြြဲျခမ္းစ တ္ျဖာေလ႔လာထားသည္။ ၄င္းသည္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ ား်ွားႏင္႔ 

လူသားမ ားအေပၚဆန္႔က င္က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈမ ား၏ ပတ္၀န္းက င္အေျခအေနဆ ိုင္ရာလ ိုအပ္ခ က္မ ား 

(contextual elements) ျပည္႔စံိုမႈရွ  မရွ က ို ပထမဥ းစြာ ဆင္ျခင္သံိုးသပ္ပါသည္။ ထ ို႔ေနာက ္

သ းျခားစစ္ရာဇ၀တ္မႈမ ား်ွားႏင္႔ လူသားမ ားအေပၚဆန္႔က င္က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈမ ား်ားႏွင္႔ ဆက္စပ္ေနေသာ 

သက္ေသခံခ က္မ ားက ို အက ဥ္းခ ွ်ိဳပ္သည္။ The Clinic က ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္အမႈထမ္းမ ားသည္ 

အရပ္သားမ ားအားတ ိုက္ခ ိုက္ျခင္း၊ အရပ္သားမ ားအားေနရပ္စြန္႔ခြါေရႊ႔ေျပာင္းေနထ ိုင္ေစျခင္း၊ ရန္သူမ ား၏ 

ပစၥည္းမ ားက ိုသ မ္းယူျခင္း်ားႏွင္႔ ဖ က္ဆ းျခင္း၊ လိုယက္ဖ က္ဆ းျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ နည္းလမ္းတက  

စစ္ေဆးစ ရင္ျခင္းမျပွ်ိဳဘြဲ ကြပ္မ က္ျခင္း၊ ်ားႏွ ပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခင္း၊ ပိုဂၢ ွ်ိဳလ္ေရးဆ ိုင္ရာဂိုဏ္သ ကၡာအေပၚ 

ရက္စက္ရမ္းကားမႈ စသည္႔ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ ား်ွားႏင္႔  ျပည္သူလူထိုအား အတင္းအၾကပ္ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္း၊ 

သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ကၽြန္ျပွ်ိဳျခင္း၊ ်ွားႏ ပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခင္း်ားႏွင္႔ အျခားလူမဆန္ေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားစသည္႔ 
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လူသားမ ားအေပၚဆန္႔က င္ က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈမ ားက ို ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအတြင္း အနည္းဆံိုးအားျဖင္႔ 

က ကးလြန္ခြဲ႔ၾကေၾကာင္း The Clinic မ ွေကာက္ခ က္ခ သည္။ 

က. စစရ္ာဇ၀တမ္ႈမ ား်ွားႏင္႔ လသူားမ ားအေပၚဆန္႔က ငက္ ကးလြနေ္သာျပစမ္ႈမ ား၏ ပတ၀္နး္က င ္

အေျခအေနဆ ိုငရ္ာ လ ိုအပခ္ ကမ္ ား 

အခ  ွ်ိဳ႔ေသာအေျခအေနမ ားတြင္က ကးလြန္သည္႔အခါ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ ား်ွားႏင္႔ လူသားမ ားအေပၚဆန္႔က င္ 

က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈမ ားေျမာက္ေစသည္႔ တားျမစ္ထားေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈအခ  ွ်ိဳ႔က ို ( ေအာက္တြင္ပါရွ ေသာ 

အပ ိုင္း ၅ - က တြင္ ေဆြးေ်ားႏြးထားသည္) ေရာမျပ႒ာန္းဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထ ိုသ ို႔ေသာအေျခ 

အေနမ ားျဖစ္ေၾကာင္း အခ ိုင္အမာသက္ေသထူရန္ စံမ ားက ို ျပစ္မႈ၏ အေျခအေနဆ ိုင္ရာလ ိုအပ္ခ က္မ ား   ( 

သ ို႔မဟိုတ္ chapeau elements ) ဟိုရည္ညႊန္းသည္။ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ ား်ွားႏင္႔ လူသားမ ားအေပၚဆန္႔က င္ 

က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈမ ား ေျမာက္ေစသည္႔ အေျခအေနဆ ိုင္ရာလ ိုအပ္ခ က္မ ားသည္ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႔ပ ိုင္း 

ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ်ားႏွင္႔ ဆက္စပ္ေနေသာအခ က္အလက္မ ားအရ ျပည္႔စံိုေနသည္။ 

 ၁. စစရ္ာဇ၀တမ္ႈမ ား 

“လက္နက္က ိုင္ပဋ ပကၡျဖစ္ပြါးေနေသာအေျခအေနတြင္ လက္နက္က ိုင္ပဋ ပကၡ်ားႏွင္႔ဆက္စပ္တြြဲဖက္ျပွ်ိဳလိုပ္ 

ျခင္းျဖစ္၍၊ က ကးလြန္သူသည္ လက္နက္က ိုင္ပဋ ပကၡတည္ရွ မႈက ို ျဖစ္ေပၚေစသည္႔ အေၾကာင္းျခင္းရာဆ ိုငရ္ာ 

ပတ္၀န္းက င္အေျခအေနမ ားက ို သ ရွ လ က”္ တားျမစ္ထားေသာ ျပွ်ိဳလိုပ္မႈတစ္ရပ္က ို ျပွ်ိဳလိုပ္ျခင္းျဖစ္လွ င္ 

စစ္ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္သည္။ ၁၈၂  လက္နက္က ိုင္ပဋ ပကၡျဖစ္မႈတစ္ရပ္သည္ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာလကၡဏာ 

သ ို႔မဟိုတ္ အျပည္ျပညဆ္ ိုင္ရာမဟိုတ္ေသာလကၡဏာ ျဖစ္်ားႏ ိုင္သည္။ ၁၈၃  ်ားႏ ိုင္ငံတစ္်ားႏ ိုင္ငံအတြင္း 

အစ ိုးရဆ ိုင္ရာအာဏာပ ိုငမ္ ား်ားႏွင္႔ စနစ္တက ဖြြဲ႔စည္းထားေသာလက္နက္က ိုင္အိုပ္စိုမ ားအၾကား သ ို႔မဟိုတ ္

ထ ိုသ ို႔ေသာအိုပ္စိုမ ားအခ င္းခ င္းအၾကား ကာလရွည္ၾကာေသာ လက္နက္က ိုင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ား တည္ရွ  

ေနေသာအခါ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာမဟိုတ္ေသာလကၡဏာျဖစ္သည္႔ လက္နက္က ိုင္ပဋ ပကၡျဖစ္မႈတစ္ရပ္ 

တည္ရွ သည္။ ၁၈၄   ရိုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈမ ား်ားႏွင္႔ သ းသန္႔ျဖစ္၍ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္းျဖစ္ေသာ အၾကမ္း 

ဖက္မႈမ ားကြဲ႔သ ို႔ေသာ  ျပည္တြင္းဆူပူလႈပ္ရွားမႈမ ားသည္  အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာမဟိုတ္ေသာလကၡဏာ 

ျဖစ္သည္႔ လက္နက္က ိုင္ပဋ ပကၡျဖစ္မႈအဆင္႔မဟိုတ္ပါ။ ၁၈၅ 

 

၁၈၂ International Criminal Court, Elements of Crimes (Elements), U.N. Doc ICC-ASP/1/3, adopted 9 Sept. 
2002, art. 8.  
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၁၈၃ Rome Statute of the International Criminal Court (Rome Statute), U.N. Doc. A/Conf.183/9, 17 July 1998, 
entered into force 1 July 2002, art. 8(2).  
၁၈၄ Prosecutor v. Tadic, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Case No. IT-94-1, 
Decision on The Defence Motion For Interlocutory Appeal on Jurisdiction (Appeals Chamber), 2 Oct. 1995, para. 
70. Tadic က ို ခက္ရငး္ခြခြ န(္၂)ခိုစမ္းသပ္ျခင္းက ိုတည္ေထာင္ျခင္းဟို အဓ ပၸာယ္ဖြင့္ဆ ိုၾကၿပ း၊ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ 
အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာမဟိုတ္ေသာ လက္နက္က ိုင္ပဋ ပကၡအဆင့္သ ို႔ေရာက္ေသာအခါစဥ္းစားဆံိုးျဖတ္်ားႏ ိုင္ရန္ ၄င္းသည္အၾကမ္းဖက္ 
ျခင္း၏ ျပင္းထန္မႈွ်ားႏွင့္ ပါ၀င္သူမ ား၏အဖြြဲ႕အစည္းက ိုအကြဲျဖတ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ Tadic သည္ဓမၼဓ ဌာန္က ၿပ း၊ ပါ၀င္သူမ ား 
က အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာမဟိုတ္ေသာ လက္နက္က ိုင္ပဋ ပကၡဟိုအသ အမွတ္ျပွ်ိဳရနျ္ငင္းဆန္သည္႕တ ိုင္ ၄င္းသည္ ရွ ်ားႏ ိုင္ပါသည။္ 
၁၈၅  Rome Statute, art. 8(2)(d).   
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ထ ိုးစစဆ္ငမ္ႈအတြင္း ျဖစ္ပြါးခြဲ႔ေသာ တ ိုက္ခ ိုက္မႈမ ားအပါအ၀င္ ျမနမ္ာ႔တပ္မေတာ္်ားႏွင္႔ KNLA တ ို႔အၾကား ျဖစပ္ြါးေသာ 

စစ္သည ္ ေရာမျပ႒ာန္းဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ ကအ္ရ “လက္နက္က ိုင္ပဋ ပကၡ” ေျမာက္ေၾကာင္းက ို ေအာက္ေဖၚျပပါ 

အေၾကာင္း ရင္းမ ားက ထငရ္ွားေစသည္။၁၈၆    

 တ ိုက္ခ ိုကေ္ရးလက္နက္မ ား၊ ဆကသ္ြယ္ေရးစနစမ္ ား၊ အထက္ေအာက္အဆင္႔ဆင္႔ ၾက းၾကပက္ြပ္ 

ကြဲျခငး္ပံိုစံမ ား၊ ဖြြဲ႔စည္းပံိုအေျခခံဥပေဒအရဖြြဲ႔စည္းထားေသာအစ ိုးရမ ား်ွားႏင္႔ ဆကဆ္ေံရး၊ လသူစ္ 

စိုေဆာငး္ျခင္း၊ ေလ႔က င္႔ေရး ်ွားႏင္႔ ရာထူးတ ိုးျမွင္႔ေရးလိုပထ္ံိုးလိုပ္နည္းတ ို႔ျဖင္႔ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္်ားႏွင္႔ 

KNLA ်ားႏွစ္ဖက္စလံိုးသည ္အလြန္စနစက္ စြာဖြြဲ႔စည္းထားေသာ စစ္တပ္မ ား ျဖစ္ၾကသည္။၁၈၇      

 ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႔ပ ိုင္းရွ  ပဋ ပကၡသမ ိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ ာကလ္ံိုးတြင္၊ အထးူသျဖင္႔ ထ ိုးစစဆ္ငမ္ႈအ 

တြင္းတြင္၊ ထ ိုေဒသ၌ စစ္္တပ္မ ားထူထပစ္ြာခ ထားျခငး္်ားႏွင္႔ ျပင္းထန္စြာတ ိုက္ခ ိုက္ျခင္းမ ားရွ ေနခြဲ႔ပါ 

သည္။၁၈၈    

 KNLA သည္ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႔ပ ိုင္းရွ  နယ္ေျမအေတာ္မ ားမ ားက ို၊ ထ ိုးစစဆ္င္မႈကာလအပါအ၀င္၊ 

ကာလအေတာ္ၾကာၾကာ ထ န္းခ ွ်ိဳပထ္ား်ားႏ ိုင္ခြဲ႔သည္။၁၈၉   

 ပဋ ပကၡသည ္ ကာလရွည္ၾကာျဖစပ္ြါးေနျခင္းျဖစ္၍ ၊ နယ္စပ္စစ္ပြြဲသည ္ ရာစို်ွားႏစ္၀ကေ္က ာ္မွ  

ၾကာရွည္ကာ ထ ိုးစစ္္ဆင္မႈသည ္ ၂ ်ားႏွစ္ေက ာ္ခန္႔ၾကာျမင္႔ခြဲ႔ျပ း ထ ိုပ ိုမ ိုရညွ္လ ားေသာကာလ ်ွားႏင္႔ 

ပ ို၍တ ိုေတာင္းေသာကာလမ ားတစေ္လ ွာက ္ပံိုမွန္ လက္နကက္ ိုင္တ ိုက္ခ ိုက္မႈမ ားရွ ခြဲ႔သည္။ ၁၉၀    

 
 

၁၈၆ See Prosecutor v. Limaj et al, ICTY, Judgement (Trial Chamber), Case No. IT-03-66, 30 Nov. 2005, para. 

90 (အဖြြဲ႕အစည္းဆ ိုင္ရာအညႊနး္မ ားတြင္ "ဌာနခ ွ်ိဳပ္မ ား၊ သတ္မွတ္ထားေသာစစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမမ ား၊ ေထာက္ပံ့သယ္ယူမႈက ို 
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လိုပ္က ိုင္်ားႏ ိုင္စြမ္း်ွားႏင့္ လက္နက္မ ားက ိုျဖန္႕ျဖကးျခင္း" တ ို႔ပါရွ ်ားႏ ိုင္သည္က ိုမွတ္သားထားပါသည္။); Prosecutor v. Haradinaj, 
Balaj, Brahimaj, ICTY, Judgement (Trial Chamber), Case IT-04-84 3 Apr. 2008, para. 49 (ျပင္းထန္မႈဆ ိုင္ရာ 

အညႊန္းတြင္ "တစ္ဥ းခ င္းရင္ဆ ိုင္တ ိုက္ခ ိုက္ျခင္းအေရအတြက္်ွားႏင့္ ၾကာရွည္ေသာကာလ၊ သံိုးစြြဲေသာ လက္နက္အမ  ွ်ိဳးအစား်ားႏွင့္ 

အျခားစစ္ဘက္ဆ ိုင္ရာက ရ ယာမ ား၊ ပစ္ခတ္ေသာခြဲယမ္းမ းေက ာက္အေရအတြက္ ်ားႏွင့္ အရြယ္အစား၊ တ ိုက္ပြြဲတြင္ပါ၀င္ၾကေသာ 

တပ္ဖြြဲ႕၀င္အေရအတြက္်ွားႏင့္အမ  ွ်ိဳးအစားမ ား၊ ေသေက ဒဏ္ရာရသူအေရအတြက္၊ ဖ က္ဆ းျခင္းခံရေသာပစၥည္း၏အတ ိုင္းအတာ၊ 

တ ိုက္ပြြဲျဖစ္ေသာနယ္ေျမမားမထွြက္ေျပးၾကရေသာအရပ္သားမ ားအေရအတြက္……(t) ကိုလသမဂၢလံိုၿခံွ်ိဳေရးေကာငစ္ ၏ပါ၀ငမ္ႈ 

သည္လည္း ပဋ ပကၡ၏ျပင္းထန္မႈက ိုေရာင္ျပန္ဟပ္ေစပါသည္က ို မွတ္သားထားပါသည္။)                                              
၁၈၇ Maung Aung Myoe, Building the Tatmadaw; Ashley South, “Governance and Legitimacy in Karen State,” 
Ruling Myanmar: From Cyclone Nargis to National Elections (Singapore: Institue of Southeast Asian Studies, 

2010), p. 66; Aegis Trust, “Case File,” p. 36–37; see also Clinic Expert Declaration, Expert 1; Clinic Expert 

Declaration, Expert 2.                                                                                                                           
၁၈၈ Aegis Trust, “Case File,” p. 35; Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 5; see generally Amnesty 

International, “Myanmar: The Kayin (Karen) State: Militarization and Human Rights,” AI Index: ASA 

16/012/1999, 30 May 1999, http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA16/012/1999/en; Clinic Expert 

Declaration, Expert 2 (ပဋ ပကၡျပင္းထန္ျခင္း၏သက္ေသခံအေထာက္အထားအျဖစ္ ထ ိုးစစ္ကာလအတြင္း ထ ခ ိုက္ေသေက  

ဒဏ္ရာရသူအေရအတြက္၊ သံိုးစြြဲေသာတ ိုက္ခ ိုက္ေရးလက္နက္မ ား၊ စစ္စခန္း ၁၀၀ ထက္မနည္းေဆာက္လိုပ္ခြဲ့ျခင္းက ို ရည္ညႊန္း 

ပါသည္။).                                                                                                                                             
၁၈၉ Ashley South, “Governance and Legitimacy in Karen State,” p. 63; Clinic Expert Declaration, [EXPERT 1 – 

NAME REDACTED]; Clinic Expert Declaration, [EXPERT 3 – NAME REDACTED].                                              
၁၉၀ Referring to the “protracted” requirement of Rome Statute, Article 8(2)(f) for “other serious violations” not 

specified in Common Article 3 of the Geneva Conventions.   
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 ပဋ ပကၡသမ ိုင္းေၾကာငး္တစ္ေလွ ာကတ္ြင္ ျမန္မာအစ ိုးရ်ွားႏင္႔ KNU တ ို႔သည ္ ျင မး္ခ မး္ေရးေဆြးေ်ားႏြးပြြဲ 

မ ားတြင္ ေတြ႔ဆံိုေဆြးေ်ားႏြးခြဲ႔ၾက၍ တစခ္ါတစ္ရ ံအပစ္အခတ္ရပ္စြဲေရး ယာယ သေဘာတူည ခ ကက္ ို 

လက္မွတေ္ရးထ ိုးခြဲ႔ၾကသည္။ ၁၉၁    

 

ထ ိုးစစဆ္ငမ္ႈအတြင္း ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႔ပ ိုင္းတြင္ ျပညတ္ြင္းလက္နက္က ိုင္ပဋ ပကၡအေျခအေနတစ္ရပ ္ ရွ ခြဲ႔သည္ဟ ူ

ေသာသံိုးသပ္ခ ကက္ ို  the Clinic မွ စိုေဆာငး္ရရွ ခြဲ႔ေသာ သက္ေသခံခ ကမ္ ားက ေထာက္ခံေနသည္။ လူေတြ႔ 

ေမးျမန္းမႈတြင္ေျဖၾကားသူမ ားက ၂၀၀၆ ခို်ွားႏစ ္အေစာပ ိုင္းတြင္ တ ိုက္ခ ိုက္ေရးတပ္မမ ား စိုျပံွ်ိဳေရာကရ္ွ လာျခင္း ၁၉၂ ်ွားႏင္႔ 

ထ ိုးစစဆ္ငမ္ႈအတြင္း ေဒသတြင္းတြင္ စစ္တပ္မ ားပ ိုမ ိုမ ားျပားစြာရွ ေနမႈတ ို႔က ို သတ ျပွ်ိဳမ ၾကသည္။ ၁၉၃ ၄င္းတ ို႔သည ္
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တပ္မေတာ္တပ္ဖြြဲ႔မ ား၏လႈပရ္ွားမႈမ ားက ို မၾကာခဏေတြ႔ျမင္ၾကရ၍ ျမန္မာတပ္မေတာ္်ားႏွင္႔ KNLA တ ို႔အၾကား 

တ ိုက္ခ ိုကေ္နမႈမ ားက ိုလညး္ လတူ ိုင္းလတူ ိုင္းကသ ရွ ေနၾကသည္။ ထ ို႔ျပင္ “ရိုန္းရငး္ဆန္ခတ္မႈ”၊ “အၾကမ္းဖက္မႈ၏ 

သ းျခား်ွားႏင္႔ျပတ္ေတာငး္ျပတေ္တာငး္ျဖစ္ေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ား”၊ “ဓါးျပတ ိုက္ျခငး္” ်ွားႏင္႕ “တ ိုေတာငး္ေသာဆပူ ူအံိုၾကြမႈ”၁၉၄ 

တ ို႔အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ လက္နကက္ ိုငပ္ဋ ပကၡျဖစ္မႈအဆင္႔မဟိုတသ္ည္႔ အေျခအေနမ ားက ို ေဖၚျပသည္႔ 

စကားရပ္မ ားသည ္ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္်ွားႏင္႔ KNLA တ ို႔အၾကားျဖစ္ပြါးေသာ ပဋ ပကၡ်ားႏွင္႔ သကဆ္ ိုင္မႈမရွ ပါ။ 

The Clinic ကမွတတ္မ္းျပွ်ိဳစိုထား၍ ေရွ႔လာမည္႔အပ ိုင္းမ ားတြင္ေဖၚျပထားသည္႔  ျပွ်ိဳလိုပမ္ႈအားလံိုးသည ္

“လက္နက္က ိုင္ပဋ ပကၡျဖစ္ပြါးေနေသာအေျခအေနတြင္ျဖစ္ပြါးျခင္းျဖစ္၍”  “လက္နက္က ိုင္ပဋ ပကၡ်ားႏွင္႔ ဆက္ 

စပ္တြြဲဖက္ျပွ်ိဳလိုပ္ျခင္း” ျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ေဖၚျပခြဲ႔သည္႔အတ ိုင္း ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ၏ အဓ ကနည္းဗ ကဟာ 

ဆ ိုင္ရာရည္မွန္းခ က္မွာ KNLA တ ို႔အားအဓ ကကူည ေထာက္ပ႔႔ံမႈမ ားျပွ်ိဳလိုပ္်ားႏ ိုင္သည္႔ ေနရာေဒသမ ားမွ 

အရပ္သားမ ားက ိုဖယ္ရွားပစ္ရန္ျဖစ္သည္။ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအတြင္း က င္႔သံိုးအေကာင္အထည္ေဖၚေသာ 

ေသာင္းက န္းသူေခ မႈန္းေရးမူ၀ါဒမ ား်ွားႏင္႔ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ ားသည္ ်ားႏ ိုင္ငံ၏လက္နက္က ိုင္အိုပ္စိုမ 

ဟိုတ္ေသာအဖြြဲ႔မ ားက ိုတ ိုက္ခ ိုက္ေခ မႈန္းေရး နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အရပ္သားမ ားအားပစ္မွတ္ထားျခင္း 

က ို ခြင္႔ျပွ်ိဳသည္။ ထ ို႔ေၾကာင္႔ပင္ the Clinic က မွတ္းတမ္းျပွ်ိဳစိုထားေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားသည္ တပ္မေတာ္၏ 

KNLA က ိုတ ိုက္ခ ိုက္ေရး မဟာဗ ကဟာမွ ခြြဲျခား၍မရ်ားႏ ိုင္ေအာင ္ဆက္်ားႏြယ္ေနသည္။  

The Clinic က မွတ္းတမ္းျပွ်ိဳစိုထားေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားက ို က ကးလြန္ေသာသူမ ားအားလံိုးသည္ ျမန္မာ႔ 

တပ္မေတာ္တြင ္ တန္းျပည္႔စစ္မႈထမ္းေနသူမ ားျဖစသ္ည္။ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ ၄င္းတ ို႔၏ သ းျခား 

အသ ်ားႏွင္႔ ၄င္းတ ို႔က ကးလြန္သည္ဟိုအဆ ိုရွ သည္႔ ျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားက ို ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ အပ ိုင္း ၆ 

တြင္ေဖၚျပထားသည္၊ သ ို႔ေသာ္လည္း ၄င္းတ ို႔အားလံိုးသည္ “လက္နက္က ိုင္ပဋ ပကၡျဖစ္မႈတစ္ရပ္ တည္ရွ မႈက ို 

ျဖစ္ေပၚေစသည္႔အျဖစ္မွန၀္န္းက င္အေျခအေနမ ားက ိုသ ရွ ေၾကာင္း"မွာ ထင္ရွားသည္။ 

ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႔ပ ိုင္းတြင္အမႈထမ္းခြဲ႔ဘူူးေသာ စစ္သားေဟာင္းမ ားသည္ KNLA က ိုတ ိုက္ခ ိုက္ေနေသာ 

စစ္တြင္ ၄င္းတ ို႔၏အခန္းက႑က ို သ ရွ ၾကသည္။၁၉၅  ၄င္းတ ို႔သည္ စစ္ယူန ေဖါင္းမ ား၀တ္ဆင္ခြဲ႔ၾကရျပ း 

ရာထူးအဆင္႔မ ား သတ္မွတ္ေပးျခင္းခံရကာ၊ တ ိုက္ခ ိုက္ေရးသင္တန္းမ ားတက္ေရာက္ခြဲ႔ၾကရ၍ အထက္ 

အရာရွ မ ား၏ အမ န္႔မ ားအတ ိုင္း လိုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။ 

 

 ၁၉၁  Ashley South, “Governance and Legitimacy,” p. 63–65.  
၁၉၂  Clinic Database, Interview Nos. 38, 50, 51, 77, 121, 142, and 143.  
၁၉၃  See, e.g., Clinic Database, Interview Nos. 14, 21, 34, 36, 45, 51, 59, 70, 71, 74, 83, 88, 92, 96, 100, 101, 
107, 118, 129, 136, 140, 146, 153, and 159.  
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၁၉၄  Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of 
Victims of Non-International Armed Conflicts (AP II), adopted 8 June 1977, 1125 U.N.T.S. 3, entered into 
force 7 Dec. 1978, art. 13.  
၁၉၅  Clinic Database, Interview Nos. 68, 90, 98, 125, 156, 157, and 160.   
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 ၂. လသူားမ ားအေပၚဆန္႔က ငက္ ကးလြနေ္သာ ျပစမ္ႈမ ား 

ေရာမျပ႒ာန္းဥပေဒ၏ အပ ိုဒ္ ၇(၁) တြင္ “မည္သည္႔အရပသ္ားလထူိုက ိုမဆ ို ဆန္႔က င္ဥ းတည၍္ျပွ်ိဳလိုပ္ေသာ 

က ယ္ျပန္႔သည္႔ သ ို႔မဟိုတ ္ စနစ္တက ျဖစ္သည္႔ တ ိုကခ္ ိုက္မႈတစ္ရပ္၏ အစ တအ္ပ ိုငး္တစ္ခိုအျဖစ ္ က ကးလြန္သည္႕ 

အခါ” တားျမစပ္ တ္ပင္ထားေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈတစ္ခိုသည ္ လသူားမ ားအေပၚဆန္႔က ငက္ ကးလြန္ေသာျပစ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း 

ျပ႒ာန္းထားသည္။ ၁၉၆   

အပ ိုဒ ္၇(၂ ) (က) တြင္  

“မည္သည္႔အရပသ္ားလထူိုက ိုမဆ ို ဆန္႔က င္ဥ းတည္၍ျပွ်ိဳလိုပေ္သာတ ိုက္ခ ိုက္မႈ”ဆ ိုသည္မွာ ်ားႏ ိုင္ငံ သ ို႔မဟိုတ ္

အဖြြဲ႔အစည္းဆ ိုင္ရာမ၀ူါဒတစရ္ပ္အရ သ ို႔မဟိုတ ္ ထ ိုမ၀ူါဒက ိုျဖည္႔ဆည္းေဆာငရ္ြကရ္ာတြင ္ မည္သည္႔ 

အရပသ္ားလထူိုက ိုမဆ ို ဆန္႔က င၍္ (တားျမစပ္ တပ္င္ထားေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားက ို ) အေျမာက္အမ ား 

က ကးလြန္ျခင္းမ ား ပါ၀င္ေနသည္႔ လိုပ္ေဆာငမ္ႈျဖစ္စဥက္ ိုဆ ိုလ ိုသည”္  ၁၉၇  ဟိုဆကလ္က္ျပ႒ာန္းထားသည္။ 

ထ ို႔ေၾကာင္႔၊  အကယ၍္ (၁) တားျမစ္ပ တ္ပငထ္ားေသာျပွ်ိဳလိုပမ္ႈအမ ား အျပားပါ၀ငေ္နသည္႔ “တ ိုကခ္ ိုက္မႈတစရ္ပ္” 

ရွ ခြဲ႔လွ င္၊ (၂) တ ိုက္ခ ိုကမ္ႈသည ္ “က ယက္ ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္၍ စနစ္တက ” ျဖစလ္ွ င္၊ (၃) ထ ိုတ ိုက္ခ ိုက္မႈသည္ 

“မည္သည္႔အရပသ္ားလထူိုက ိုမဆ ို ဆန္႔က င၍္ဥ းတည္ျခင္း” ျဖစ္လ ွင္၊ ်ွားႏင္႔ (၄) ထ ိုတ ိုက္ခ ိုကမ္ႈက ို “်ားႏ ိုင္ငံ သ ို႔မဟိုတ ္

အဖြြဲ႔အစည္းဆ ိုင္ရာမ၀ူါဒတစရ္ပ္အရ သ ို႔မဟိုတ ္ ထ ိုမ၀ူါဒက ိုျဖည္႔ဆည္းေဆာငရ္ြကရ္ာတြင္” ျပွ်ိဳလိုပ္ျခင္းျဖစလ္ွ င္ 

တားျမစ္ပ တ္ပငထ္ားေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈတစ္ခိုသည ္လူသားမ ားအေပၚဆန္႔က ငက္ ကးလြန္ေသာျပစမ္ႈေျမာက္်ားႏ ိုင္သည္။ ၁၉၈  

ထ ို႔ျပင္ တားျမစ္ပ တ္ပငထ္ားေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားက ို အတ အက က ကးလြန္သူမ ား်ွားႏင္႔ပတသ္က၍္၊ ၄င္းတ ို႔၏လိုပ္ေဆာင္မႈ 

သည ္ ပ ိုမ ိုက ယျ္ပန္႔ေသာတ ိုက္ခ ိုကမ္ႈ၏ “ အစ တ္အပ ိုင္း” ျဖစ္ေၾကာင္း်ွားႏင္႔ ၄င္းတ ို႔၏လိုပ္ေဆာင္မႈမ ားမွာ 

ထ ိုတ ိုက္ခ ိုက္မႈ၏ အစ တ္အပ ိုင္းျဖစ္ေၾကာငး္က ို္ ၄င္းတ ို႔သ ရွ ေၾကာင္း သ ို႔မဟိုတ ္ရည္ရြယ္ေၾကာင္းတ ို႔က ို သက္ေသျပရ 

မည္။ 

ပထမလ ိုအပ္ခ က္်ွားႏင္႔ပတသ္က္၍၊ ထ ိုးစစ္ဆငမ္ႈအတြင္း ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္က ေဆာင္ရြက္ခြဲ႔ေသာ ရွင္းလငး္ျခင္းစစ္ 

ဆင္ေရးသည ္ တားျမစ္ပ တ္ပငထ္ားေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈအမ  ွ်ိဳးမ  ွ်ိဳးက ို က ကးလြန္ျခင္းအမ ားအျပားပါ၀င္သည္႔၊ ကရင္ 

အရပသ္ားလထူိုက ိုဥ းတည္ေသာ တ ိုက္ခ ိုက္မႈျဖစသ္ည္။  အပ ိုင္းခြြဲမ ားတြင္ ေဖၚျပထားသည္႔အတ ိုငး္၊ the Clinic သည ္
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အရပသ္ားမ ားက ိုတ ိုက္ခ ိုက္မႈမ ား၊  အတငး္အၾကပ္ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္းမ ား်ွားႏင္႔  အရပသ္ားမ ားေနရပ္စြန္႔ခြါ 

ေရႊ႔ေျပာင္းေနထ ိုင္ေစမႈမ ား၊ အရပ္သားမ ား၏ပစၥည္းဥစၥာမ ားက ိုဖ ကဆ္ းျခငး္မ ား၊ လိုယက္ဖ ကဆ္ းျခင္းလိုပ္ရပမ္ ား၊ 

သတ္ျဖတ္မႈမ ား၊ ကၽြန္ျပွ်ိဳမႈမ ား်ွားႏင္႔ ညွဥ္းပန္း်ွားႏ ပ္စက္မႈမ ားအပါအ၀င္ျဖစသ္ည္႔၊ ထ ိုးစစဆ္င္မႈအေတာအတြင္း 

က ကးလြန္ခြဲ႔ေသာ တားျမစပ္ တ္ပငထ္ားသည္႔ျပွ်ိဳလိုပ္မႈအမ ားအျပား၏ သက္ေသခအံေျမာကအ္မ ားက ို စိုိုေဆာင္း 

ခြဲ႔သည္။ The Clinic ၏ အကန္႔အသတ္ရွ ေသာစံိုစမ္းေထာက္လမွ္းမႈေၾကာင္႔ the Clinic ကမတွတ္မ္းျပွ်ိဳစိုထားေသာ 

ျပွ်ိဳလိုပမ္ႈမ ားသည ္ ထ ိုးစစဆ္င္မႈအတြင္းက ကးလြန္ခြဲ႔သည္မ ား၏ ေသးငယ္ေသာအစ တ္အပ ိုင္းမွ က ိုသာ က ိုယ္စား 

ျပွ်ိဳ်ားႏ ိုင္လ မ္႔မည္။ အမွနတ္ကယ္မွာ အျခားေသာအရင္းအျမစ္မ ားမ ွ ရရွ ေသာအစ ရင္ခံစာမ ားတြင္ ထ ိုးစစဆ္င္မႈ 

ကာတစ္ေလွ ာကလ္ံိုးတြင္ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႔ပ ိုင္း၏ေဒသအမ ားအျပားတြင္ အထးူမ ားျပားေသာ အလားတူ 

မတရားဖ ်ွားႏ ပ္ညွဥ္းပန္းမႈမ ားက ို က ကးလြန္ခြဲ႔ၾကေၾကာင္း ေဖၚျပထားၾကသည္။ ၁၉၉   

 

၁၉၆   Rome Statute, art. 7(1).  
၁၉၇   Rome Statute, art. 7(2)(a).  
၁၉၈  အပ ိုဒ္ ၇(၁) ်ားႏွင္႔ ၇(၂)(က)်ားႏွစ္ခိုေပါင္း၍ တားျမစ္ထားေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈ၊ တ ိုက္ခ ိုက္မႈ ်ားႏွင္႔ တ ိုက္ခ ိုက္မႈအေၾကာင္းက ို က ကးလြန ္
သူကသ ရွ မႈတ ို႔အၾကားဆက္စပ္မႈ လ ိုအပ္ခ က္အျပင ္ တ ိုက္ခ ိုက္မႈတစ္ခိုသည္ (၁) တားျမစ္ထားေသာျပွ်ိဳလိုပမ္ႈမ ားက ို 
က ကးလြန္ျခင္းပါ၀င္ပတ္သက္ရမည္၊ (၂) အရပ္သားလူထိုက ိုဆန္႔က င္ဥ းတည္ျခင္းျဖစ္ရမည္၊ (၃)  က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္၍ 
စနစ္တက ျဖစရ္မည္၊ (၄) ်ားႏ ိုင္င ံ သ ို႔မဟိုတ္ အဖြြဲ႔အစည္းဆ ိုင္ရာ မူ၀ါဒ်ွားႏင္႔ အည ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ရမည္ ဟူေသာ 
အခ က္မ ားရွ ရန္လ ိုအပ္ေၾကာင္းက ို The Clinic ၏ပါရဂူေၾကညာခ က္ အမွတ္၃ တြင္ ေဖၚျပထားသည္။  
Clinic Expert Declaration, Expert 3, para. 57.  
၁၉၉  See, e.g., FBR, “Campaign of Brutality;” KHRG, “One Year On;” KHRG, “Without Respite;” Amnesty 

International; “Crimes against humanity in eastern Myanmar.”   
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ဒိုတ ယလ ိုအပခ္ က္်ွားႏင္႔ပတသ္က္၍၊ the Clinic သည ္ထ ိုးစစဆ္ငမ္ႈအတြင္း ကရငအ္ရပသ္ားလထူိုအေပၚတ ိုကခ္ ိုက ္

မႈသည ္က ယ္ျပန္႔မႈရွ သလ ို စနစ္တက လည္းျဖစ္ေၾကာငး္ ေဖၚျပေနေသာ သကေ္သခခံ က္မ ားက ို စိုေဆာငး္ရရွ ထား 

သည္။ ထ ိုးစစဆ္င္မႈ၏က ယ္ျပန္႔မႈက ို က ယျ္ပန္႔ေသာပထ၀ ၀ငန္ယေ္ျမတစ္၀န္းလံိုးတြင္ တားျမစထ္ားေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈ 

မ ားက ိုမၾကာခဏက ကးလြန္ျခင္း၊ ်ားႏွစ္ေပါင္းမ ားစြာအခ  န္ၾကာျမင္႔ျခင္း်ွားႏင္႔ ထ ိုးစစဆ္ငမ္ႈသည ္ အလြန္မ ားျပားေသာ 

အရပသ္ားလထူိုအေပၚ သ သာထင္ရွားစြာအက  ွ်ိဳးသကေ္ရာက္မႈရွ ျခင္းတ ို႔က ျပသေနသည္။ ၂၀၀  ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႔ပ ိုင္း 

တြင္ရွ  ေနရပ္စြန္႔ခြါေရႊ႔ေျပာငး္ေနရသူမ ားအား ကူည ေထာက္ပ႔ံမႈေပးအပ္ေနေသာ လသူားခ င္းစာနာေထာကထ္ားမႈ 

အကအူည ေပးေရးအဖြြဲ႔အစည္းတစခ္ို၏ အစ ရင္ခံစာတစ္ရပတ္ြင္ ပြဲခူးတ ိုင္းမွေဒသအခ  ွ်ိဳ႔်ားႏွင္႔ ကရင၊္ ကယား်ွားႏင္႔ 
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မြန္ျပည္နယ္တ ို႔က ို အက  ွ်ိဳးသက္ေရာက္ခြဲ႔၍ ၂၀၀၆၊ ၂၀၀၇ ်ားႏွင္႔ ၂၀၀၈ ခို်ွားႏစ္မ ိုးရာသ မ ားတစ္ေလွ ာကလ္ံိုး ဆကလ္က ္

ျဖစ္ပြါးခြဲ႔ေသာ  ထ ိုးစစဆ္င္မႈေၾကာင္႔ လူေပါငး္ ၄၂,၀၀၀ ေက ာ္တ ို႔သည္ ေနရပ္စြန္႔ခြါေရႊ႔ေျပာင္းေနၾကရေၾကာင္း ညႊန္ 

ျပေနပါသည္။ ၂၀၁  ထ ိုးစစဆ္င္မႈ၏စနစတ္က ျဖစ္မႈ သေဘာသဘာ၀က ို the Clinic ကမတွ္တမ္းတငထ္ားသည္႔ 

အရပသ္ားမ ားက ိုတ ိုက္ခ ိုက္မႈမ ား၊ သတ္ျဖတ္မႈမ ား၊ အတင္းအၾကပ္ခ ိုငး္ေစျခငး္မ ား်ားႏွင္႔ အတင္းအၾကပ္ေရႊ႔ေျပာင္း 

ေနရာခ ထားျခင္းမ ား အပါအ၀င္ျဖစသ္ည္႔ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္အမႈထမ္းမ ား၏ အလြန္အဆင္႔ျမင္႔မား၍ ပံိုစံတသမတ ္

တည္းျဖစ္ေသာ လိုပ္ေဆာငခ္ က္မ ားတြင္ ထငရ္ွားစြာေတြ႔ျမင္်ားႏ ိုင္သည။္ ၂၀၂   ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္စစ္သားမ ားက ဥပေဒ 

်ားႏွင္႔မည ေသာ နည္းဗ ကဟာမ ားက ို အျမြဲတမ္းဆ ိုသလ ို်ွားႏင္႔ ထပ္ခါတစလ္ြဲလြဲလိုပ္ေဆာငခ္ြဲ႔သည္႔အေလ ာက္ ထ ိုးစစဆ္င္ 

မႈအတြင္း ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႔ပ ိုင္းတစ္ေလွ ာက္လံိုးတြင္ရွ  တပ္မေတာ္၏ေဆာင္ရြက္ခ က္မ ားက ိုခံခြဲ႔ရသူမ ား၏ ေတြ႔ၾကံွ်ိဳ 

ခံစားရမႈမ ားအၾကားတြင္ လြန္ကြဲစြာတူည မႈအတ ိုင္းအတာရွ ေနခြဲ႔သည္။  

တ ိုက္ခ ိုကမ္ႈသည ္“အရပ္သားလထူိုက ို ဆန္႔က င္၍ဥ းတည္ျခင္း” ျဖစျ္ခင္း ဟူေသာတတ ယလ ိုအပ္ခ ကက္ ိုလညး္ the 

Clinic ကမတွတ္မ္းျပွ်ိဳစိုထားေသာျဖစ္ရပ္မ ား၏ ပတ္၀န္းက င္အေၾကာင္းျခငး္ရာမ ားက အလားတ ူ ထင္ရွားေစပါ 

သည္။ အထက္တြင္ေဖၚျပခြဲ႔သည္႔အတ ိုငး္ ထ ိုးစစဆ္ငမ္ႈအတြင္း ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္၏ အဓ ကနည္းဗ ကဟာဆ ိုငရ္ာ 

ရည္မွန္းခ က္မွာ အရပသ္ားလထူိုအား KNLA ထ န္းခ ွ်ိဳပ္ေသာနယ္ေျမမ ားမ ွ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေရးျဖစ္သည္။ 

ဤရည္မွန္းခ ကက္ ို တပမ္ေတာ္က အရပသ္ားမ ား်ွားႏင္႔ ၄င္းတ ို႔၏ပစၥည္းမ ားက ို တ ိုက္ရ ိုက္ပစ္မတွထ္ားခြဲ႔ျခင္းအားျဖင္႔ 

ျဖစ္ေျမာက္ေစခြဲ႔သည္။ The Clinic သည ္အရပ္သားမ ားတည္ရွ ရာေနရာမ ားက ိုတ ိုကခ္ ိုက္မႈမ ား၊ ေတြ႔ျမင္သည္႔ေနရာ 

တြင္ပစသ္တ္ျခငး္ျဖစ္ရပမ္ ား၊ ရြာမ ားက ိုမ းရ ႈ႔ျခင္းမ ား်ွားႏင္႔ စစ္ဘကဆ္ ိုင္ရာရည္မွန္းခ က ္သ ို႔မဟိုတ ္ စစ္ေရးအရတရား 

မွ တမႈရွ ေၾကာင္းျဖစ္်ားႏ ိုင္ေျခမရွ ဘြဲ အတငး္အၾကပေ္စခို င္းမႈမ ား မ ားစြာက ို မွတတ္မ္းျပွ်ိဳစိုခြဲ႔ပါသည္။ အျဖစ္မွနမ္ွာ၊ 

ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္တပ္ဖြြဲ႔မ ားသည ္ အရပသ္ားသကသ္ကပ္စ္မွတ္မ ားေနာကသ္ ို႔လ ိုက္ေနစဥ္တြင္ KNLA တ ို႔်ွားႏင္႔ ပက္ 

ပင္းရငဆ္ ိုင္ၾကံွ်ိဳေတြ႔ျခင္းက ို ပံိုမွန္ေရွာင္ရွားလ ိုေပသည္။  

စတိုတၳလ ိုအပ္ခ က်ွ္ားႏင္႔ပတသ္က္၍ တားျမစ္ပ တ္ပငထ္ားေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားက ို “ ်ားႏ ို ိုငင္ ံသ ို႔မဟိုတ ္အဖြြဲ႔အစည္းဆ ိုင္ရာ 

မူ၀ါဒတစ္ရပက္ ို ျဖည္႔ဆည္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္” က ကးလြန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာငး္က ို the Clinic က စိုေဆာငး္ရရွ ထားေသာ 

သက္ေသခံခ က္မ ားက ထငရ္ွားစြာျပေနသည။္ အထကတ္ြင္ေဖၚျပခြဲ႔သည္႔အတ ိုင္း ထ ိုးစစဆ္ငမ္ႈအတြင္း ျမန္မာ႔တပ ္

မေတာ္သည ္ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႔ပ ိုင္း၏ က ယ္ျပန္႔ေသာနယ္ေျမမ ားမ ွအရပ္သားမ ားက ို ရွင္းလင္းဖယ္ရွားရန္အတြက ္

ရည္ရြယ္ပံိုေဖၚထားေသာ ဟန္ခ က္ည ေအာငထ္ နး္ခ ွ်ိဳပထ္ားသည္႔ ထ ိုးစစဆ္င္မႈစစဆ္င္ေရးမ ားက ို လိုပေ္ဆာငခ္ြဲ႔ၾက 

သည္။ “်ားႏွစ္ဘက္ညွပ္” သြဲမြဲစြာတ ိုက္ခ ိုက္မႈမ ား ်ားႏွင္႔ “ ေျမလွန္ျခင္း” စ မံခ က္မ ားပါ၀င္သည္႔ ဤစစ္ဆင္ေရးမ ားသည ္

တပ္မေတာ္၏ အျမင္႔ဆံိုးအဆင္႔မ ားတြင္ စ မံခ က္ေရးဆြြဲျခင္းျဖစ၍္ ၾက းၾကပ္ကြပ္ကြဲမႈ အဆင္႔ဆင္႔တစ္ေလ ွာကတ္ြင္ရွ  

အရာရွ မ ားက အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ေျမျပငတ္ြင္၊ အရပ္သားမ ားက ို တ ိုကရ္ ိုကပ္စ္မတွထ္ား 

ျခင္းက ိုခြင္႔ျပွ်ိဳသည္႔ တပမ္ေတာ္၏ ေသာင္းက န္းသတူ ိုက္ဖ က္ေခ မႈန္းေရးမူ၀ါဒမ ား်ားႏွင္႔ လက္ေတြ႔က င္႔သံိုးမႈမ ားက 

တားျမစ္ပ တ္ပငထ္ားေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားက ို ပ ိုမ ိုလြယက္ူေခ ာေမြ႔ေစခြဲ႔သည္။  
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သ းျခားတားျမစပ္ တပ္င္ထားေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ား်ွားႏင္႔ ပ ို မ ိုက ယျ္ပန္႔ေသာ တ ိုက္စစ္မ ားအၾကား ဆကစ္ပ္မႈက ို က စၥတစခ္ို 

ခ င္းအလ ိုက္စဥး္စားဆင္ျခငရ္န္ လ ိုအပ္သညျ္ဖစ္ေသာ္လည္း the Clinic ကမွတတ္မ္းျပွ်ိဳစိုထားေသာ ျမန္မာ႔တပ္မ 

ေတာ္၏ျပွ်ိဳလိုပ္ေဆာင္ရြက္မႈသည ္ ထ ိုးစစအ္တြင္း ကရင္အရပသ္ားလထူိုအေပၚတ ိုက္ခ ိုက္မႈ၏ “ အစ တ္အပ ိုင္း”  

တစ္ခိုျဖစ္သညမ္ွာ ယံိုမွားသသံယျဖစ္ဖြယ္မရွ ပါ။ အမွနအ္ားျဖင္႔ ဤမွတတ္မ္းတြင္ေဖၚျပထားေသာ ျဖစ္ရပ္မ ားသည ္

ထ ိုးစစဆ္ငမ္ႈအတြက ္ အဓ ကက ေသာ ေဒသတစ္ခို ်ွားႏင္႔ အဓ ကက ေသာအခ  နက္ာလအတြင္းတြင္ ျဖစ္ပြါးျခင္းျဖစ္ 

သည္။ ထ ို႔ျပင ္ the Clinic က အဓ ကစံိုစမ္းစစေ္ဆးမႈျပွ်ိဳလိုပသ္ည္႔ တပ္ရင္း ၂ ရင္းျဖစသ္ည္႔ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္း 

စစ္႒ာနခ ွ်ိဳပ္်ွားႏင္႔ အမတွ ္၆၆ ေျချမနတ္ပ္မ႒ာနခ ွ်ိဳပတ္ ို႔သည ္ထ ိုးစစဆ္ငမ္ႈက ိုအေကာငအ္ထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္း်ွားႏင္႔  

 

၂၀၀ Clinic Expert Declaration, Expert 3, para. 71.  
၂၀၁ TBBC, “2007 Survey,” Oct. 2007, p. 36.  
၂၀၂ Clinic Expert Declaration, Expert 3, paras. 72–73.   
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တားျမစ္ထားေသာျပွ်ိဳလိုပမ္ႈမ ားက ို က ကးလြန္ျခင္းတ ို႔အတြက ္တာ၀နအ္ရွ ဆံိုးေသာသမူ ားထြဲတြင ္ပါ၀ငသ္ည္။ ၄င္းတ ို႔ 

၏ျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားသည ္ထ ိုးစစဆ္င္မႈ၏ အဓ ကေနရာတြင္ရွ သျဖင္႔ ေရာမျပ႒ာန္းဥပေဒပါ သတ္မတွ္ခ က္မ ားအရ “တ ိုက္ 

ခ ိုက္မႈ” ေျမာက္ေစသည္႔ တားျမစ္ပ တ္ပငထ္ားေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားမ ွခြြဲထိုတ၍္မရ်ားႏ ိုင္ပါ။ 

သ းျခားတပ္မေတာ္အရာရွ မ ား၏ ထ ိုးစစဆ္င္မႈ်ွားႏင္႔ပတသ္က္ေသာသ ရွ မႈ်ွားႏင္႔ ၄င္းတ ို႔တြင္တာ၀နရ္ွ သညဟ္ိုဆံိုးျဖတ္ျခင္း 

ခံရ်ားႏ ိုင္သည္႔ ျပွ်ိဳလိုပမ္ႈမ ားက ို ေအာက္တြင္ပါရွ သည္႔ အပ ိုငး္ ၆ တြင္ သံိုးသပ္ထားသည္။ မည္သ ို႔ပငဆ္ ိုေစ the Clinic 

ကစိုေဆာင္းရရွ ထားေသာ သက္ေသခံခ က္မ ားမ ွထိုတယ္ဆူင္ျခင္်ားႏ ိုင္သည္႔ တစ္ခိုတည္းေသာက  ွ်ိဳးေၾကာင္းဆ ေလ ာ္ 

သည္႔ေကာက္ခ က္မွာ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအတြင္းက ကးလြန္သည္႔ တားျမစ္ပ တ္ပငထ္ားေသာျပွ်ိဳလိုပမ္ႈမ ားက ို တ ိုက္ရ ိုက္ 

က ကးလြန္သမူ ားသည ္ကရငအ္ရပသ္ားမ ားအေပၚတ ိုက္ခ ိုက္မႈမ ားတြင္ရွ  ၄င္းတို ႔၏အခန္းက႑က ို သ ရွ ခြဲ႔ၾကသည ္ဟို 

ပင္ျဖစသ္ည္။ ဤမွတတ္မ္းတစ္ခိုလံိုးတြင္ ေဖၚျပထားသည္႔အတ ိုင္း ကရငအ္ရပသ္ားမ ားက ို KNLA ထ နး္ခ ွ်ိဳပေ္သာ 

နယ္ေျမမ ားမ ွ ထြကခ္ြါေစရန ္ အတင္းအၾကပ္ျပွ်ိဳလိုပရ္နအ္တြက ္ ပစ္မွတထ္ားရန္မွာ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္၏ ရည္ရြယ္ 

ခ က္ပင္ျဖစသ္ည္။ ထ ို႔ျပင ္the Clinic ကမတွတ္မ္းျပွ်ိဳစိုထားေသာျဖစ္စဥ္မ ား၏ ပတ္၀န္းက ငအ္ေၾကာင္းခ င္းရာမ ား က၊ 

က စၥရပ္အမ ားစိုတြင္၊ စစ္သားမ ားသည ္ ၄င္းတ ို႔လိုပေ္ဆာင္ေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ်ွားႏင္႔ ဖ ကဆ္ းမႈမ ားသည ္

အရပသ္ားမ ား်ွားႏင္႔၄င္းတ ို႔၏ပစၥည္းဥစၥာမ ားသ ို႔ ဥ းတည္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းက ို နားလညသ္ ရွ ေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္။ ၂၀၃ 

ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႔ပ ိုင္းတြင္ တာ၀နထ္မ္းေဆာင္ခြဲ႔ဘူးေသာ စစ္သားေဟာင္းမ ား်ွားႏင္႔ ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းမႈမ ားတြင္ အရပ္ 

သားလထူိုအေပၚဆန္႔က ငေ္သာ အၾကမ္းဖကသ္ည္႔လိုပရ္ပ္မ ားက ိုက ကးလြန္မႈတြင္ ၄င္းတ ို႔ပါ၀ငသ္ည္႔အခန္းက႑က ို 

သ ရွ ၾကေၾကာင္းက ို အတည္ျပွ်ိဳသည္။ ၂၀၄   

ခ.   ျပစမ္ႈ၏အေၾကာငရ္ငး္မ ား 
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ေအာက္တြင္ေဆြးေ်ားႏြးထားေသာ ျပစ္မႈမ ား်ွားႏင္႔ပတ္သကသ္ည္႔ အလြန္မ ားျပားေသာသက္ေသခံခ က္မ ားက ို the Clinic 

ကစိုေဆာင္းရရွ ထားသည္။ KHRD ်ွားႏင္႔ FBR တ ို႔၏အစ ရင္ခစံာမ ားကလည္း ေနာကထ္ပသ္တင္းအခ က ္

အလက္မ ားက ိုေပးသည္႔အျပင္ the Clinic ကမတွတ္မ္းယူျခငး္မျပွ်ိဳထားသည္႔ ျဖစ္ရပမ္ ားက ိုလညး္ ေဖၚျပထားသည္။  

 ၁. အရပသ္ားမ ားအားတ ိုကခ္ ိုကျ္ခငး္ 

အရပသ္ားမ ား်ွားႏင္႔ အရပသ္ားမ ား၏ပစၥည္းဥစၥာမ ားက ို တမင္ရည္ရြယ္၍ တ ိုက္ခ ိုက္ျခငး္သည ္စစ္ရာဇ၀တ္မႈျဖစသ္ည္။ 

စစ္ရာဇ၀တ္မႈေျမာကရ္န္ ျပစ္မႈက ကးလြန္သသူည ္ အရပသ္ားလထူို သ ို႔မဟိုတ ္ စစ္မက္ျဖစ္ပြါးမႈတြင္ တ ိုက္ရ ိုက္ပါ၀င္ 

လိုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွ သည္႔ အရပသ္ားတစ္ဥ းခ င္းလူပိုဂၢ ွ်ိဳလ္မ ားက ို ဆန္႔က င္၍ တမငတ္ကာရည္ရြယတ္ ိုက္ခ ိုက ္

ျခင္းျဖစ္ရန္လ ိုအပသ္ည္။ ၂၀၅   

သံေတာင္ျမ ွ်ိဳ႔နယ္ရွ  အရပ္သားမ ားသည ္၂၀၀၅၊ ၂၀၀၆ ခို်ွားႏစ္မ ားတြင္ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္၏ “တ ိုက္ခ ိုက္မႈ” ပံိုစံမ  ွ်ိဳးစံိုက ို 

ခံစားၾကရသည္။ ထင္ရွားေပၚလြင္ေသာ စစ္ေရးဆ ိုင္ရာ ပစ္မွတ ္ သ ို႔မဟိုတ ္ က  ွ်ိဳးေၾကာင္းျပခ က ္ မရွ သည္႔ 

သံေတာင္ျမ ွ်ိဳ႔နယ္တြင္ ရြာမ ား၊ စ ိုက္ပ  ွ်ိဳးေရးဆ ိုင္ရာလယက္ြင္းမ ား သ ို႔မဟိုတ္ ေနရပ္စြန္႔ခြါေရႊ႔ေျပာင္းေနရသူမ ား ပိုန္းခ ို 

 

၂၀၃ See Section V.B.                                                                                                                                   
၂၀၄ Clinic Database, Interview Nos. 68, 98, 156, and 157.                                                                        
၂၀၅  Rome Statute, art. 8(2)(e)(i). အျပည္ျပည္ဆ ိုငရ္ာလကၡဏာမဟိုတ္ေသာ လက္နက္က ိုင္ပဋ ပကၡတြင္ အရပ္သားမ ားက ို 

“တ ိုက္ခ ိုက္မႈမ ားတြင ္၄င္းတ ို႔တ ိုက္ရ ိုက္ပါ၀င္ေဆာငရ္ြက္ေနသည္႔အခ  န္တြင္မွတစပ္ါး” တ ိုက္ခ ိုက္မႈမွအကာအကြယ္ေပးထားရ 

သည္။  AP II, art. 13. တ ိုက္ခ ိုက္မႈမ ားတြင္ တ ိုက္ရ ိုက္ပါ၀င္ျခင္းေျမာက္ရန္ “ (၁) [အရပ္သားတစ္ဥ း၏] ျပွ်ိဳလိုပ္မႈတစ္ခိုသည ္

လက္နက္က ိုင္ပဋ ပကၡတစ္ရပ္တြင္ပါ၀င္သည္႔ တပ္မေတာ္၏စစ္ဆင္ေရးမ ား သ ို႔မဟိုတ္ စစ္တပ္ဆ ိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္က ို 

ထ ခ ိုက္ေစေသာအက  ွ်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစရန္ သ ို႔မဟိုတ္ အျခားတနည္းအားျဖင္႔ တ ိုက္ရ ိုက္တ ိုက္ခ ိုက္မႈမွ ကာကြယ္ထားသည္႔ 

လူမ ား သ ို႔မဟိုတ္ အရာ၀တၳွ်ိဳမ ားက ို ေသဆံိုးေစျခင္း၊ ဒဏ္ရာရေစျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ ပ က္္ဆ းျခင္းက ို ျဖစ္ေစရန ္(အ်ားႏၱရာယ္ရွ မႈ 

၏အတ ိုင္းအတာ) အလားအလာရွ ရမည္။ ထ ို႔ျပင္ (၂) ထ ိုျပွ်ိဳလိုပမ္ႈေၾကာင္႔ျဖစ္ေစ သ ို႔မဟိုတ္ ထ ိုျပွ်ိဳလိုပ္မႈသည္သ းျခားခြြဲထိုတ္၍ 

မရေသာအစ တ္အပ ိုင္းအျဖစ္ပါ၀င္ေသာ ခ  တ္ဆက္ညွ ်ားႏ ႈင္းမႈျပွ်ိဳထားသည္႔တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးေၾကာင္႔ျဖစေ္စ ျဖစ္ေပၚ်ားႏ ိုင္ေျခ 

ရွ ေသာ အ်ၱားႏရာယ္်ားႏွင္႔ ထ ိုျပွ်ိဳလိုပမ္ႈတ ို႔အၾကား တ ိုက္ရ ိုက္ casual ဆက္စပ္မႈရွ ရမည္။ ထ ို႔ျပင ္(၃) ထ ိုျပွ်ိဳလိုပ္မႈသည ္

ပဋ ပကၡတြင္ပါ၀င္ေနသည္႔တစ္ဖက္က ို အေထာက္အကူျပွ်ိဳ၍ က န္တစ္ဖက္က ို ထ ခ ိုက္နစ္နာေစလ က္ လ ိုအပ္သည္႔အ်ားႏၱရာယ္ရွ မႈ 

အတ ိုင္းအတာက ို တ ိုက္ရ ိုက္ျဖစေ္ပၚေစရန္ အထူးပံိုေဖၚထားျခငး္ျဖစ္ရမည္ (belligerent ဆက္စပ္မႈ)” ICRC, Interpretive 
Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities (Geneva: May 2009), p. 16, 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf.   

 

 



International Human Rights Clinic at Harvard Law School 
Legal Memorandum: War Crimes and Crimes against Humanity in Eastern Myanmar 

UNOFFICIAL TRANSLATION 
 

 

Page 48 

ရာေနရာမ ားအား တပ္မေတာ္က လကန္က္ၾက းျဖင္႔ပစ္ခတျ္ခင္းျဖစ္ရပ္မ ားစြာတ ို႔က ို The Clinic က 

မွတတ္မ္းမ ားရရွ ျပွ်ိဳစိုထားသည္။ ၂၀၆  တစ္ခါတစ္ရတံြင္  တပ္မေတာ္တပဖ္ြြဲ႔မ ားသည ္ ရြာမ ားအတြင္းသ ို႔၀င္ေရာက၍္ 

၄င္းတ ို႔၏ေနအ မ္မ ားအတြင္းတြင္ရွ ေနေသာ သ ို႔မဟိုတ ္ ထြက္ေျပးေနစဥတ္ြင္ျဖစ္ေသာ ရြာသူရြာသားမ ားက ို 

လက္နကင္ယမ္ ားျဖင္႔ ပစ္ခတ္ျခငး္မ ား ျပွ်ိဳလိုပ္ၾကသည္။ ၂၀၇  ရြာမ ား သ ို႔မဟိုတ ္ အရပသ္ားမ ား မၾကာခဏသြား 

ေရာက္ေလ႔ရွ ေသာေနရာမ ားတြင္ ေျမျမွွ်ိဳပမ္ ိုင္းမ ား ေထာငျ္ခင္းက ိုလညး္ the Clinic က မွတတ္မ္းျပွ်ိဳစိုထားသည္။ ၂၀၈   

ထ ိုိုးစစဆ္ငမ္ႈအတြင္း သံေတာင္ျမ ွ်ိဳ႔နယ္အတြင္းရွ  အရပသ္ားမ ားအားတ ိုက္ခ ိုက္ရနအ္တြက ္တပ္မေတာ္က အသံိုးျပွ်ိဳ 

ခြဲ႔သည္႔ နည္းဗ ကဟာမ ားက ို ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းမႈက ိုေျဖၾကားသ ူ (interviewee) တစ္ဥ း၏ ေျဖၾကားခ က္က ပ ိုမ ိုရွင္းလင္း 

ေစသည္။ ၂၀၉  စစ္သားမ ားရြာတြင္းသ ို႔၀င္ေရာကလ္ာျပ းေနာက္ ရြာသူရြာသားမ ားအားေသနတ္မ ား်ွားႏင္႔ ပစ္ခတသ္ျဖင္႔ 

ပစ္ခတ္မႈမ ားေအာကတ္ြင္ ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းမႈက ိုေျဖၾကားသ ူ (interviewee) ်ွားႏင္႔ ၄ငး္၏မ သားစိုတ ို႔ ထြကေ္ျပးခြဲ႔ၾကရ 

သည္။ ေနာကပ္ ိုင္းတြင္ သသူည္ ရြာသ ို႔ျပနလ္ာရာ ရြာက ိုဖ ကဆ္ းျခငး္ခထံားရသညက္ ိုေတြ႔ရသည္။ သူ၏ပစၥည္းမ ား က ို 

ၾကည္႔ရႈစစ္ေဆးေနစဥ ္ သသူည ္ စစ္တပ္က ၄င္း၏မ းဖ ိုေခ ာငတ္ြင္ေထာငသ္ြားေသာ ေျမျမွွ်ိဳပ္မ ိုင္းတစ္ခိုက ို 

မေတာ္တဆေဖါက္မ သြားသည္။ သသူည ္ ထ ိုမ ိုင္းေပါကမ္ႈမွရရွ သည္႔ဒဏ္ရာမ ားေၾကာင္႔ ယခိုအခါ မ က္စ ကြယ္ေန 

သည္။ 

၄င္းတ ို႕သည ္ တ ိုက္ခ ိုက္မႈမ ားတြင္တ ိုက္ရ ိုက္ပါ၀ငလ္ိုပေ္ဆာင္ေနေၾကာင္း အလြန္ပင္ျဖစ္်ားႏ ိုင္ေျခမရွ ျခင္းက ိုျဖစေ္စ 

သည္႔၊ ၄င္းတ ို႔ သ ို႔မဟိုတ ္၄င္းတ ို႔၏ရြာသူရြာသားမ ား တ ိုက္ခ ိုက္မႈခံရစဥ္အခ  နတ္ြင္ လက္နကက္ ိုငေ္ဆာင္ထားသည္႔ 

မည္သည္႔အရပသ္ားက ိုမွ   the Clinic က မေတြ႔ရွ ရပါ။ တပ္မေတာ္ တပ္ဖြြဲ႔မ ား ခ ဥ္းကပ္၀င္ေရာက္လာမႈမ ားက ို KNLA 

က ရြာသားမ ားအားသတ ေပးေလ႔ရွ ေသာ္လည္း ၂၁၀  KNLA ၏ မဆငမ္ျခငလ္ိုပ္ရပ္ေၾကာင္႔ တပ္မေတာ္က 

တ ိုက္ခ ိုကျ္ခင္းျပွ်ိဳလိုပ္သည္႕အေျခအေနအခ  ွ်ိဳ႔က ိုသာ the Clinic ကသ ရွွ သည္။  the Clinic သည ္ ရရွ ်ားႏ ိုင္ေသာ 

သက္ေသခံခ က္မ ားအေပၚအေျခခ၍ံ အရပသ္ားမ ား၏ေသဆံိုးမႈမ ားက ို ဥပေဒ်ားႏွင္႔ည ေသာ “စစ္ျဖစ္ပြါးမႈေၾကာင္႔ 

အရပသ္ားေသဆံိုးမႈ” (“collateral” damage) အျဖစ္သတ္မတွ္်ားႏ ိုင္မည္႔ မည္သည္႔ျဖစ္ရပ္တစ္စံိုတစ္ရာက ိုမွ  

မေတြ႔ရပါ။ ၂၁၁  The Clinic ၏ ပါရဂူဆ ိုင္ရာေၾကညာခ က္မ ားက ိုျပွ်ိဳလိုပသ္ူမ ားထြဲမွတစ္ဥ းက ထ ိုးစစဆ္င္မႈတြင္ ပါ၀င ္

ပတသ္ကသ္ည္႔ တပ္မေတာ္တပ္ဖြြဲ႔မ ားသည ္အရပသ္ားသက္သက္ပစမ္ွတမ္ ားက ို တ ိုက္ခ ိုကရ္န္အတြက ္KNLA တပ ္

ဖြြဲ႔မ ားက ိုေရွာငရ္ွားေလ႔ရွ ေၾကာင္း အခ ိုငအ္မာဆ ိုထားသည္။ ၂၁၂  ဤအဆ ိုက ို KHRG ်ွားႏင္႔ FBR တ ို႔မွ အလားတူ 

အစ ရင္ခစံာမ ားကလည္း ေထာက္ခထံားသည္။ ၂၁၃   

 ၂. အရပသ္ားမ ားအားေနရပစ္ြန္႔ခြါေရႊ႔ေျပာငး္ေနထ ိုငေ္စျခငး္ ်ွားႏင္႔ အတငး္အၾကပ ္ေျပာငး္ေရႊ႔ျခငး္ 
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စစ္ဘကဆ္ ိုင္ရာ မလႊြဲမေရွာင္သာျပွ်ိဳလိုပ္ရနလ္ ိုအပမ္ႈမ ား သ ို႔မဟိုတ ္ လထူို၏လံိုျခံွ်ိဳေရးအတြကလ္ ိုအပမ္ႈမ ားမရွ ဘြဲ 

အရပဘ္က္ဆ ိုငရ္ာလူထိုတစရ္ပ္က ို ေနထ ိုင္ရာေျပာင္းေရႊ႔ရန္ က ကးလြန္သကူ အမ န္႔ေပးသည္႔အခါတြင္ ပဋ ပကၡ်ွားႏင္႔ 

သက္ဆ ိုငေ္သာအေၾကာင္းမ ားအတြက ္ အရပဘ္ကဆ္ ိုငရ္ာလထူိုက ို ေနရပ္စြန္႔ခြါေရႊ႔ေျပာင္းေနထ ိုငေ္စရန ္ အမ န္႔ခ  

ျခင္းသည ္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈျဖစသ္ည္။ ၂၁၄  ထ ို႔အတ ူ   လထူိုတစရ္ပက္ ို အတင္းအၾကပ္ ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္းသညလ္ည္း 

လသူားမ ားအေပၚဆန္႔က ငက္ ကးလြန္ေသာျပစ္မႈျဖစသ္ည။္ ၄င္းသည ္က ကးလြန္သကူ အျပည္ျပညဆ္ ိုငရ္ာဥပေဒကခြင္႔ 

ျပွ်ိဳထားေသာ အေၾကာငး္ရင္းမ ားမရွ ဘြဲ အရပ္သားမ ားအား ၄င္းတ ို႔ ဥပေဒ်ွားႏင္႔အည ေနထ ိုငတ္ည္ရွ ေနေသာေနရာတစ ္

ခိုမွ က ိုယက္ာယဆ ိုင္ရာအငအ္ား သ ို႔မဟိုတ ္အင္အားအသံိုးျပွ်ိဳရန္ျခ မး္ေျခာက္ျခငး္ သ ို႔မဟိုတ ္အတင္းအၾကပ္ျပွ်ိဳျခင္း 

အားျဖင္႔ ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္းျဖစ္ရန္လ ိုသည္။ ၂၁၅   

၂၀၀၅ ်ွားႏင္႔ ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္တ ို႔တြင္ သံေတာင္ျမ ွ်ိဳ႔နယတ္ြင္ရွ ေသာ အနညး္ဆံိုး ေက းရြာ ၁၄ ရြာ သ ို႔မဟိုတ ္အျခားေသာ 

အရပသ္ားလအူိုပ္စိုမ ား ေနထ ိုင္ရာေျပာင္းေရႊ႔ရန္ အမ န္႔ခ ျခင္းခံရေၾကာင္းက ို ယံိုၾကည္ေလာက္ေသာ အစ ရငခ္ ံ

ခ က္မ ားက ို  the Clinic  မွ  လက္ခံရရွ ခြဲ႔သည္။ ၂၁၆   ေယဘိုယ အားျဖင္႔  တပ္မေတာ္သည ္ အရပ္သားလူထိုမ ားက ို  

 

 ၂၀၆ Clinic Database, Interview Nos. 28, 52, 65, 77, 80, 90, 128, 133, and 153.  
၂၀၇  Clinic Database, Interview Nos. 16, 27, 30, 52, 90, 133, and 141.  
၂၀၈  Clinic Database, Interview Nos. 27, 30, 51, 63, 67, 87, 119, 122, 124, 128, 136, and 138.  
၂၀၉  Clinic Database, Interview No. 27.  
၂၁၀

 See, e.g., Clinic Database, Interview Nos. 11, 37, 39, 51, and 141.  
၂၁၁

 See, e.g., Clinic Database Interview Nos. 52 and 133.  
၂၁၂ Clinic Expert Declaration, Expert 2, para. 90.  
၂၁၃See, e.g., KHRG, “Without Respite, p. 14; FBR, “Campaign of Brutality,” p. 30.  
၂၁၄ Rome Statute, art. 8(2)(e)(viii); Elements, art. 8(2)(e)(viii).  
၂၁၅ 

 Rome Statute, art. 7(1)(d); Elements, art. 7(1)(d).  
၂၁၆ Clinic Database, Interview Nos. 12, 35, 38, 54, 67, 80, 86, 133, 134, 138, 143, and 146.   
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ေတာင္မ ား်ွားႏင္႔ KNLA ထ န္းခ ွ်ိဳပ္ေသာ ေဒသမ ား်ွားႏင္႔ေ၀းရာ၊ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္ရွ  တပ္မေတာ္တပ္စခန္းမ ား်ွားႏင္႔ န းေသာ 

ရြာမ ား်ွားႏင္႔ ျပနလ္ည္ေနရာခ ထားရာေနရာမ ားသ ို႔ ေျပာငး္ေရႊ႔သည္။ ေနထ ိုင္ရာေျပာင္းေရႊ႔သည္႔အမ န္႔မ ားက ို ရြာလူၾက း 

မ ားမ ွ တစဆ္င္႔ ေပးပ ို႔အေၾကာင္းၾကားျခငး္ပါ၀ငသ္ည႕္ ျဖစ္စဥမ္ ားစြာရွ သည္။ ေယဘိုယ အားျဖင္႔ ရြာလူၾက းထ ံ

စာပ ို႔ျခင္းနည္းလမ္းျဖင္႔ျဖစ္သည္။ ၂၁၇   

အခ  ွ်ိဳ႔ေသာ ေနထ ိုင္ရာေျပာင္းေရႊ႔သည္႔အမ န္႔မ ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္းမျပွ်ိဳသည္႔ ရြာသူရြာသားမ ားသည ္ပစ္သတ္ျခင္းခံ 
ရမည္ဟူေသာ ျခ မ္းေျခာက္မႈမ ားအပါအ၀င္ျဖစသ္ည္႔ အၾကမ္းဖက္မႈဆ ိုင္ရာျခ မ္းေျခာက္မႈမ ား အတတူြြဲ၍ ပါလာခြဲ႔ 
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သည္။ ၂၁၈  ၂၀၀၆ ခို်ွားႏစ ္မတလ္တြင္ျဖစ္ပြားေသာျဖစရ္ပတ္စ္ခိုတြင္၊ တပ္မေတာ္က ရြာသူႀက းထ ံအေၾကာင္းၾကားစာ 
တစ္ေစာင္ပ ို႔ေပးသည။္ စာတြင္ ရြာက ိုရွင္းလင္းလ ိုေၾကာင္း်ားႏွင့္ က န္ရွ ေသာရြာသားမ ားက ိုသတ္ျဖတမ္ည္ျဖစ္ေၾကာငး္ 
ေဖၚျပထားသည။္ ငရိုတသ္ းတစ္ေတာင့္က ိုလည္း စာထြဲတြင္ထည္႔ထားၿပ း၊ ၄င္းမွာ - "တပ္မ ေတာ္သည္ပူေလာင္ 
ေၾကာငး္၊ အကယ၍္သငတ္ ို႔မေျပာင္းေရႊ႕ပါက သငတ္ ို႔ငရိုတသ္ းကို  ရမည္ျဖစ္ေၾကာငး္" သတ ေပးထားပါသည္။၂၁၉  
အျခားေသာရြာမ ားသည ္ရြာသူရြာသားမ ားေျပာင္းေရႊ႔သြားျပ းသည္႔ေနာက္ မ းရႈ ႔ျခင္းခံၾကရသည္။ ၂၂၀ ေရႊ႕ေျပာင္း 
သည္႕အမ န္႔်ားႏွင့္ဆက္စပ၍္ လက္နကႀ္က းျဖင့္ပစ္ခတခ္ံရ၍၂၂၁ အျခားေသာရြာမ ားမွာရြာသားမ ားေျပာင္းေရႊ႕သြားၿပ း 
ေနာက္မ း႐ ႈ႕ခၾံကရသည။္၂၂၁ 

 

ေနထ ိုင္ရာ ေျပာင္းေရႊ႔သည္႔အမ န္႔်ားႏွင္႔ပတသ္က၍္ တ က ေသာျခ မ္းေျခာက္မႈတစစ္ံိုတစ္ရာက ိုမမွတမ္ ေသာ ေတြ႔ဆံို 
ေမးျမန္းမႈ က ိုေျဖဆ ိုသူအမ ားမွာ မည္သ ို႔ပင္ဆ ိုေစ အကယ္၍၄င္းတ ို႔မလ ိုက္နာပါက တပ္မေတာ္၏လကတ္ြင္ အၾကမ္း 
ဖက္ခံရမည္က ို ေယဘိုယ အားျဖင့္ေၾကာက္ရြ႔ံခြဲ႔ရေၾကာင္းေျဖၾကားခြဲ႔ၾကသည။္ ၂၂၂    

 

အရပသ္ားလထူိုအေပၚေနရပ္စြန္႔ခြါေရႊ႔ေျပာင္းျခင္းအမ န္႔ခ မွတ္ျခငး္က ို တားျမစ္ပ တ္ပင္မႈ၏ ခၽြင္းခ က္မ ားျဖစသ္ည္႔ 

စစ္ဘကဆ္ ိုင္ရာမလႊြဲမေရွာငသ္ာေဆာင္ရြက္ရနလ္ ိုအပ္မႈမ ား သ ို႔မဟိုတ ္လထူို၏လံိုျခံွ်ိဳေရး တ ို႔က ို “အလြန္အေရးၾက း 

၍စ ိုးရ မ္ဘြယ္ရာျဖစ္ေသာအေျခအေနမ ားတြင္ မတတ္သာသည္႔အခါမသွာ ေနာကဆ္ံိုးနည္းလမ္းအေနျဖင္႔” က ိုးကား 

အသံိုးျပွ်ိဳရမည္ ျဖစ္ေၾကာငး္ အျပည္ျပညဆ္ ိုင္ရာဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ၂၂၃ ေနထ ိုငရ္ာေျပာင္းေရႊ႔သည္႔ 

အမ န္႔မ ားက ို အရပသ္ားလထူို၏အက  ွ်ိဳးကာကြယရ္န္အတြက္ ထိုတ္ျပနခ္ြဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းညႊန္ျပသည္႔သတင္း အခ က ္

အလက္မ ားက ို the Clinic မရရွ ခြဲ႔ပါ။ ထ ို႔ျပင္ ဆန္႔က ငဘ္က္လက္နကက္ ိုငအ္ဖြြဲ႔အား ၄င္းတ ို႔၏ေထာက္ပ႔ံေရး 

အေျခခံမပွ တပ္ငထ္ားျခငး္သည္၊ ေဒသခံလထူိုက ိုေနရပ္စြန္႔ခြါေရႊ႔ေျပာင္း ေနထ ိုင္ရန ္အမ န္႔ခ မွတ္ျခင္းက ို တရားမွ တ 

မွန္ကန္ေၾကာင္း က  ွ်ိဳးေၾကာငး္ျပ်ားႏ ိုင္သည္႔ တရား၀င္ေသာစစ္ေရးအရလ ိုအပ္ခ က ္မဟိုတ္ပါ။ ၂၂၄  

 ၃.  ရနသ္၏ူ ပစၥညး္ဥစၥာမ ားက ို ဖ ကဆ္ းျခငး္ သ ို႔မဟိုတ ္သ မး္ယျူခငး္ 

 

  

၂၁၇  Clinic Database, Interview Nos. 12, 38, 80, 134, and 143.  
၂၁၈  Clinic Database, Interview Nos. 38, 134, 143, 146, and 148. 
၂၁၉ Clinic Database, Interview No. 143.  
၂၂၀  Clinic Database, Interview No. 80.  
၂၂၁  Clinic Database, Interview Nos. 46, 106, 133, and 134.  
၂၂၂  See, e.g., Clinic Database, Interview No. 12.  
၂၂၃  Prosecutor v. Simic, Judgement (Trial Chamber), Case No. IT-95-9-T, 17 Oct. 2003, para. 125, fn. 218.  
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၂၂၄  ICRC, Commentary Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 

Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977 (ICRC Commentary on 

APII), pp. 1472–1473, note 4853; Clinic Expert Declaration, Expert 3, para. 116.   
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အခ  ွ်ိဳ႔ေသာအေျခအေနမ ားတြင္ က ကးလြန္သူမ ား၏ျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားသည္ စစ္ေရးအရလ ိုအပ္ခ က္ျဖစ္ေၾကာင္း 

ျဖင္႔ တရားမွ တမွန္ကန္ေၾကာင္းမျပ်ားႏ ိုင္လွ င္ ရန္သူ၏ပစၥည္းဥစၥာမ ားက ို ဖ က္ဆ းျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ သ မ္းယူျခင္း 

သည ္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈျဖစသ္ည္။ ၂၂၅“ရန္သ”ူ ဟူေသာေ၀ါဟာရသည္ လက္နက္က ိုင္တပ္ဖြြဲ႔ တစ္ခို်ားႏွင္႔ 

မဟာမ တ္ျဖစ္ေနေသာအရပ္သားမ ား်ွားႏင္႔လည္း သက္ဆ ိုင္သည္။ ၂၂၆  

၂၀၀၅ ်ားႏွင္႔ ၂၀၀၆ ခို်ွားႏစ္တ ို႔တြင္ သံေတာင္ျမ ွ်ိဳ႔နယ္တြင္ရွ ေသာ ကရင္အရပ္သားမ ား၏ ပစၥည္းဥစၥာမ ား 
ဖ က္ဆ းျခင္းခံခ႔ြဲရသည္႔ ျဖစ္ရပ္မ ားစြာက ို the Clinic မွတ္တမ္းျပွ်ိဳစိုခြဲ႔သည္။ မၾကာခဏဆ ိုသလ ိုပင္ ရြာသ ူ
ရြာသားမ ား ၄င္းတ ို႔၏ရြာမ ားမွထြက္ေျပးသြားျပ းသည္႔ေနာက္တြင္ ေနအ မ္မ ားသည္ တပ္မေတာ္တပ္ဖြြဲ႔မ ား 
၏ မ းရႈ ႔ျခင္း အျခားနည္းျဖင္းဖ က္ဆ းျခင္းတ ို႔က ိုခံၾကရသည္။ ၂၂၇ ျဖစ္ရပ္တစ္ခိုတြင ္ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္႒ာန 
ခ ွ်ိဳပ္မွ တပ္ဖြြဲ႔မ ား်ွားႏင္႔ ေရွ႔တန္းစစ္မ က္်ားႏွာမ ားသ ို႔လ ိုက္ပါရန္ အတင္းအၾကပ္ျပွ်ိဳခံရေသာ ကရင္ရြာလူၾက းတစ္ 
ဥ းသည ္အရာရွ မ ားက အရပ္သားေနအ မ္မ ားက ိုမ းရႈ ႔ရန္အမ န္႔ေပးေနျခင္း်ားႏွင္႔ စစ္သားမ ားက ထ ိုအမ န္႔မ ား 
က ို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေနျခင္းတ ို႔က ို မ က္ျမင္က ိုယ္ေတြ႔ၾကံွ်ိဳခြဲ႔ရသည္။ ၂၂၈  စ ိုက္ကြင္းမ ား၊ ၂၂၉ 
စားနပ္ရ ကၡာမ ား၊ ၂၃၀ ျခံေမြးတ ရစၳာန္မ ား ၂၃၁  ်ားႏွင္႔ က ိုယ္ပ ိုင္ပစၥည္းဥစၥာမ ား ၂၃၂  က ိုဖ က္ဆ းျခင္းမ ားက ို 
လည္း the Clinic က မွတ္တမ္းျပွ်ိဳစိုထားသည္။ တပ္မေတာ္ထ ိုေဒသမွထြက္ခြါသြားျပ းေနာက္ ရြာသူရြာသား 
မ ား ၄င္းတ ို႔၏ေနအ မ္မ ားသ ို႔ ျပန္လာၾကသည္႔အခါ ၄င္းတ ို႔ေတြ႔ရသည္႔ပ က္စ းမႈမ ားက ို ရြာသူရြာသားမ ားက 
ျပန္လည္ေျပာျပေလ႔ရွ သည္။ ရွင္းလင္းျခင္းက ိုျပွ်ိဳလိုပ္ၿပ းေနာက္ ရြာသ ို႔ျပန္လာေသာ ရြာသား တစ္ေယာက ္
က ေျပာျပသည္မွာ "ဘိုရားေက ာင္းမွာ မ းေလာင္ ကြ မ္းခြဲ့ၿပ း၊ ရြာသားမ ား၏ ဆန္သ ိုေလွာင္ရံို မ ားလည္း 
မ းေလာင္ကြ မ္းခြဲ့ပါသည္……. ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္အ မ္တ ိုင္းက ိုမ း႐ ႈ႕ခြဲ့ပါသည္……..ရြာ စာသင္ေက ာင္း 
မွာလည္းလံိုး၀မ းေလာင္ကြ မ္းခြဲ့ပါသည္။၂၃၃   
 

ဤျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားက ို တရားမွ တမွန္ကန္ျခင္းရွ ေစသည္႔ လက္ခံ်ားႏ ိုင္ဘြယ္ရာရွ ေသာစစ္ေရးဆ ိုင္ရာလ ိုအပ္မႈ 
ရွ ေၾကာင္းညႊန္ျပသည္႔ မည္သည္႔သတင္းအခ က္အလက္က ိုမွ  the Clinic မရရွ ခြဲ႔ပါ။ တကယ္တမ္းတြင္ 
အရပ္သားပစၥည္းဥစၥာမ ားက ိုဖ က္ဆ းရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ က္မွာ အရပ္သားမ ားက ို ၄င္းတ ို႔၏ေနအ မ္မ ားက ို 
အျမြဲတမ္းစြန္႔ခြါေစရန္အတင္းအၾကပ္ျပွ်ိဳျခင္းအားျဖင္႔ KNLA တ ို႔အား အရပ္သားေထာက္ပံ႔မႈအေျခခံ က ိုပ တ္ 
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ပင္ရန္ျဖစ္သည္ဟို ယူဆရသည္။ ၂၃၄ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာလူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားမႈဥပေဒအရ ဤ 
သည္မွာလက္သင့္ခံ်ားႏ ိုင္ဖြယ္ရာျဖစ္ေသာ စစ္ေရးရည္မွန္းခ က္မဟိုတ္ပါ။၂၃၅   
 

၂၂၅ Rome Statute, art. 8(2)(e)(xii); Elements, art. 8(2)(e)(xii). စစ္ေရးအရလ ိုအပ္မႈ၏အဓ ပါယ္ဖြင္႔ဆ ိုခ က္မွာ “ အေျခ 
ခံအခ က ္ ၄ ခ က္ေပၚတြင ္ အေျခခံသည္။ ခ က္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရန္လ ိုအပ္ျခင္း၊ မလိုပ္မျဖစ္လ ိုအပ္မွသာျပွ်ိဳလိုပ္ရန္ကန္႔သတ္ 
ထားေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ ား၊ အသံိုးျပွ်ိဳေသာအင္အားက ိုထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈ ( ေနရာ်ွားႏင္႕အခ  န္တြင္)်ားႏွင္႔ အၾကြင္းမြဲ႔တားျမစ္ 
ပ တ္ပင္ခ က္က ို ခ  ွ်ိဳးေဖါက္ျခင္းမရွ သင္႔သည္႔ နည္းလမ္းမ ား” တ ို႔ျဖစ္သည္။ ICRC, Commentary Protocol Additional to the 
Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts 
(Protocol I), 8 June 1977 (ICRC Commentary on API), para. 1396.  
၂၂၆  Andreas Zimmermann in Otto Triffterer, ed., Commentary on the Rome Statute of the International 
Criminal Court Observers’ Notes, Article by Article (Munchen, Verlag: 2008 (2nd ed.)), art. 8, para. 341; Aegis 
Trust, “Case File,” p. 163.  
၂၂၇  Clinic Database, Interview Nos. 2, 5, 11, 12, 13, 16, 27, 30, 35, 38, 39, 44, 46, 49, 59, 63, 67, 89, 92, 93, 
106, 114, 115, 122, 124, 128, 133, 134, 141, and 146.  
၂၂၈  Clinic Database, Interview No. 146.  
၂၂၉  Clinic Database, Interview Nos. 16, 87, 120, 121, 136, 141, and 142.  
၂၃၀  Clinic Database, Interview Nos. 13, 46, and 134.  
၂၃၁  Clinic Database, Interview Nos. 13, 46, 128, 146, and 154.  
၂၃၂  Clinic Database, Interview Nos. 13, 16, 27, and 44.  
၂၃၃ Clinic Database, Interview No. 135. 
၂၃၄  Clinic Expert Declaration, Expert 4, Table A.1, p. 23 (“These practices appear to be designed to drive 
civilian populations into areas where non-state armed groups (NSAGs) cannot access them for support (“white 
areas”), following earlier government forced relocation campaigns.”)  
၂၃၅ Prosecutor v. Katanga et al, International Criminal Court (ICC), Case No. ICC-01/04-01/07-717, Decision on 

the Confirmation of Charges (Pre-Trial Chamber), 30 Sep. 2008, para. 311.   
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 ၄. လိုယကဖ္ က္္ဆ းမႈ 
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လိုယက္ဖ က္ဆ းမႈသည္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ပ ိုင္ရွင္၏ခြင္႔ျပွ်ိဳခ က္မရွ ဘြဲ ပ ိုင္ရွင္အားပစၥည္း 

ဆံိုးရႈံးေစရန္ရည္ရြယ္၍ က ကးလြန္သူသည္ ပစၥည္းက ို က ိုယ္ပ ိုင္ သ ို႔မဟိုတ္ တစ္က ိုယ္ေရ အသံိုးျပွ်ိဳမႈအတြက္ 

အလြြဲသံိုးျခင္းျဖစ္ရန္လ ိုသည္။ ၂၃၆  

၂၀၀၅ သ ို႔မဟိုတ္ ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္တြင္ အရပ္သားမ ား၏ပစၥည္းမ ားက ို တပ္မေတာ္အမႈထမ္းမ ားက 
ယူေဆာင္သြားေသာ ျဖစ္ရပ္မ ားစြာက ို the Clinic ကမွတ္တမ္းျပွ်ိဳစိုထားသည္။ ၂၃၇  စစ္သားမ ားသည္ 
ပိုဂၢလ ကပ ိုင္ အျခားေသာပစၥည္းမ ားက ိုပါ ယူေဆာင္ေသာ္လည္း အမ ားအားျဖင္႔ယူေလ႔ရွ သည္မွာ အစား 
အစာ သ ို႔မဟိုတ ္ျခံေမြးတ ရ စ ာန္ျဖစ္သည္။ ၂၃၈  ေယဘိုယ အားျဖင္႔ ပိုဂၢလ ကပ ိုင္ပစၥည္းမ ားက ို အေျခ 
အေန်ားႏွစ္ရပ္အနက ္တစ္ရပ္ရပ္တြင္ အလြြဲသံိုးျခင္းခံရသည္။ ပထမအေျခအေနမွာ၊ ပံိုမွန္အားျဖင္႔ အည ို 
ေရာင္နယ္ေျမတြင္ တပ္မေတာ္်ားႏွင္႔ဆံိုမ ေသာ အရပ္သားမ ားထံမွ ပစၥည္းက ို ေတာင္းဆ ိုျခင္းခံရသည္။ ၂၃၉  
ဤသ ို႔ေသာက စၥမ  ွ်ိဳးမ ားတြင္ အရပ္သားမ ားသည္ အပ က္သေဘာေဆာင္ေသာ၊ ျပင္းထန္ရန္အလားအလာ 
ရွ သည္႔ ေနာက္ဆက္တြြဲအက  ွ်ိဳးဆက္မ ားက ိုေၾကာက္ရြ႔ံသျဖင္႔  လ ိုက္ေလ ာေလ႔ရွ သည္။ ဒိုတ ယအေနျဖင့္ 
ရြာသူရြာသားမ ားမရွ ခ  နတ္ြင္ သ ို႔မဟိုတ္ ၄င္းတ ို႔ထြက္ေျပးသြားေသာအခါ ရြာမ ား၊ လယ္ယာမ ား၊ အ မ္မ ား 
မွပစၥည္းမ ားက ိုယူသြားသည္။၂၄၀ 
 

အရပ္သားမ ား၏လ ိုအပ္ခ က္မ ားက ို ထည္႔သြင္းစဥ္းစားျခင္းျပွ်ိဳထားသည္႔အခါတြင္သာ်ားႏွင္႔၊ အကယ္၍ 

သ မ္းယူသည္႔ပစၥည္းမ ားအတြက္ မွ တသင္႔တင္႔ေသာအခေၾကးေငြေပးေၾကာင္းေသခ ာေစရန ္ အစ အစဥ ္

မ ားျပွ်ိဳလိုပ္ထားသည္႔အခါတြင္သာခြင္႔ျပွ်ိဳသည္႔ သ မ္းယူျခင္း်ားႏွင္႔ လိုယက္ဖ က္ဆ းျခင္းက ို ခြြဲျခားနားလည္ 

ရမည္။ ၂၄၁  ေဒသခံလူ႔အသ ိုက္အ၀န္း၏လ ိုအပ္ခ က္မ ားက ို ထည္႔သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပွ်ိဳဘြဲ ပစၥည္းမ ားက ို 

ယူရံိုမွ မက၊ အရပ္သားလူထူအား ဆက္လက္တည္တံ႔မႈ်ားႏွင္႔ အသက္ေမြးမႈတ ို႔ရရွ ေရးက  ိုပ တ္ပင္ရန္အတြက္ 

ထ ိုပစၥည္းမ ားက ိုယူသြားေၾကာင္းမွာေသခ ာထင္ရွားသည္။ The Clinic ကမွတ္တမ္းျပွ်ိဳစိုထားေသာ ျဖစ္ရပ္ 

မ ားထြဲတြင္ ယူသြားေသာပစၥည္းမ ားအတြက္ ေလ ာ္ေၾကးေပးသည္႔ျဖစ္ရပ္ တစ္ခိုမွ မပါပါ။ 

 ၅. လသူတျ္ခငး္်ွားႏင႕္ တရား၀ငန္ညး္လမး္တက စစေ္ဆးစ ရငျ္ခငး္မျပွ်ိဳဘြဲ ကြပမ္ ကျ္ခငး္ 

လူသတ္ျခင္းသည္ လူသားတ ို႔အေပၚဆန႔္က င္က ကးလြန္သည္႔ျပစ္မႈျဖစ္သကြဲ႔သ ို႔ စစ္ရာဇ၀တ္မႈလည္းျဖစ္ 

သည္။ လူသားတ ို႔အေပၚဆန႔္က င္က ကးလြန္သည္႔ျပစ္မႈအေနျဖင္႔ ၄င္းသည ္ အရပ္သားလူထိုတစ္ရပ္က ို 

ဆန္႔က င္ဥ းတည္၍ျပွ်ိဳလိုပ္ေသာ က ယ္ျပန္႔သည္႔ သ ို႔မဟိုတ္ စနစ္တက ျဖစ္သည္႔ တ ိုက္ခ ိုက္မႈတစ္ရပ္၏ 

အစ တ္အပ ိုင္းတစ္ခိုအျဖစ ္လူတစ္ဥ း သ ို႔မဟိုတ္ တစ္ဥ းထက္ပ ိုေသာသူမ ားက ို က ကးလြန္သူက သတ္ျဖတ္ 

ျခင္းျဖစ္ရန္လ ိုသည္။ ၂၄၂  စစ္ရာဇ၀တ္မႈအေနျဖင္႔ က ကးလြန္သူသည္ က ကးလြန္ျခင္းခံရသူက ို တ ိုက္ခ ိုက္မႈမ ား 

တြင္တ ိုက္ရ ိုက္ပါ၀င္လိုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပွ်ိဳသည္႔အရပသ္ားတစ္ဥ း၊ လက္နက္ခ အညံ႔ခံထားေသာလက္နက္ 
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က ိုင္တပ္ဖြြဲ႔၀င္တစ္ဥ း သ ို႔မဟိုတ္ ဖ ားနာျခင္း၊ ဒဏ္ရာမ ား၊ ခ ွ်ိဳပ္ေ်ွားႏာင္ထားျခင္း်ားႏွင္႔ အျခားေသာအေၾကာင္း 

မ ားေၾကာင္႔ တ ိုက္ခ ိုက္မႈတြင္မပါ၀င္သူ( hors de combat ) အျဖစ္ထားရွ ျခင္းခံရသူတစ္ဥ း ျဖစ္ေၾကာင္းသ  
ရွ ျခင္း ဟူေသာေနာက္ထပ္လ ိုအပ္ခ က္ရွ သည္။ ၂၄၃ တရား၀င္နည္းလမ္းတက စစ္ေဆးစ ရင္ျခင္းမျပွ်ိဳဘြဲ ကြပ္ 

မ က္ျခင္းသည္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ေယဘိုယ အားျဖင္႔မရွ မျဖစ္ဟို အသ အမွတ္ျပွ်ိဳထားသည္႔ 

တရားစ ရင္ေရးဆ ိုင္ရာအာမခံခ က္အားလံိုးက ိုေပးအပ္၍ နည္းလမ္းတက ဖြြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ 

တရားရံိုးတစ္ရံိုးက   ခ မွတ္သည္႔ဆံိုးျဖတ္ခ က္မရွ ဘြဲ   က ကးလြန္သူက   လူပိုဂၢ ွ်ိဳလ္  တစ္ဥ းတစ္ေယာက္က ို  

 

၂၃၆  Rome Statute, art. 8(2)(e)(v); Elements, art. 8(2)(e)(v).  
၂၃၇  Clinic Database, Interview Nos. 16, 37, 46, 59, 93, 106, 114, and 146.  
၂၃၈  Clinic Database, Interview Nos. 93, 102, 146.  
၂၃၉  Clinic Database, Interview No. 102.  
၂၄၀  Clinic Database, Interview Nos. 16, 37, 46, 59, 93, 106, 128, and 146.  
၂၄၁  Geneva Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, adopted 12 Aug.    
1949, 75 U.N.T.S. 287, entered into force October 21, 1950.  
၂၄၂   Rome Statute, art. 7(1)(a); Elements, art. 7(1)(a).  
၂၄၃  Rome Statute, art. 8(2)(c)(i); Elements, art. 8(2)(c)(i)-1.   
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ကြပ္မ က္ေၾကာင္း်ားႏွင္႔ က ကးလြန္သူက ထ ိုသူ၏ အရပ္သား သ ို႔မဟိုတ္ တ ိုက္ခ ိုက္မႈတြင္မပါ၀င္သူ( hors de 
combat ) ျဖစ္မႈအေျခအေန်ားႏွင္႔ နည္းလမ္းတက ျဖစ္ေသာဆံိုးျဖတ္ခ က္မရွ မႈတ ို႕က ို သ ရွ ေၾကာင္းတ ို႔ 

လ ိုအပ္သည္။ ၂၄၄ 

ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းျခင္းက ိုေျဖၾကားသူမ ား၏ေျဖၾကားခ က္မ ားတြင္ပါရွ သည္႔ အက ဥ္းသားေပၚတာမ ားေသဆံိုးမႈ 
မ ားမပါေသးဘြဲ ၂၀၀၅ ်ားႏွင္႔ ၂၀၀၆ ခို်ားႏွွစ္တြင္ သံေတာင္ျမ ွ်ိဳ႔နယ္၌ အနည္းဆံိုး အရပ္သား  ၃၀ဥ းက ို 
တပ္မေတာ္အမႈထမ္းမ ားက သတ္ျဖတ္ျခင္း်ားႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ ယံိုၾကည္ေလာက္ေသာ အစ ရင္ခံခ က္မ ား 
က ို the Clinic မွလက္ခံရရွ ခြဲ႔သည္။ ၂၄၅  အလြန္ပင္ပန္းေနေသာအထမ္းသမား(ေပၚတာ)မ ားသည္ ၀န္စည္ 
မ ားက ိုဆက္လက္မသယ္်ားႏ ိုင္ေတာ့သည္႕အခါ စစ္တပ္သည္၄င္းတ ို႔က ို ပစ္သတ္ေၾကာင္း LID 66 မ ွ
အထမ္းသမားတစ္ဥ းမ က္ျမင္က ိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ခြဲ့ပါသည္။၂၄၆ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ်ားႏွင္႔်ားႏွ း်ားႏြယ္သည္႔ အရပ္သားေသဆံိုးမႈ 
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မ ားက ို ေရတြက္ရန္မွာ ခက္ခြဲေသာ္လည္း ၄င္းမွတ္တမ္းျပွ်ိဳစိုထားသည္႔ သတ္ျဖတ္မႈ ၃၀ ဆ ိုသည္မွာ 
ျဖစ္ပါြးခြဲ႔သည္မ ား၏ ေသးငယ္ေသာ အစ တ္အပ ိုင္းသာျဖစ္သည္ဟို the Clinic ကယံိုၾကည္သည္။ ထ ိုးစစ ္
ဆင္မႈအတြင္း အရပ္သား ၃၇၀ ေက ာ ္အသတ္ခံရသည္ဟို FBR က၂၀၀၈ ခို်ားႏွစ္တြင္ အစ ရင္ခံခြဲ႔သည္။ ၂၄၇ 

ဤအေရအတြက္တြင ္လူဥ းေရေပါင္း ရာေပါင္းမ ားစြာျဖစ္်ားႏ ိုင္သည္႔ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအတြင္း အက ဥ္းသား 
ေပၚတာေသဆံိုးမႈမ ား ပါ၀င္ဖြယ္မရွ ပါ။ ၂၄၈ 

အသတ္ခံရသည္ဟိုအဆ ိုရွ ေသာ လူပိုဂၢ ွ်ိဳလ္အေယာက္ ၃၀အားလံိုးေသဆံိုးမႈ၏ မ က္ျမင္သက္ေသ 

ျပန္လည္ေျပာျပခ က္က ိုို  the Clinic က ရယူရန ္ မတတ္်ားႏ ိုင္ခြဲ႔ေသာ္လည္း၊ က စၥရပ္အမ ားစိုတြင္ ေတြ႔ဆံို 

ေမးျမန္းမႈက ိုေျဖဆ ိုသူထြဲမ ွ အနည္းဆံိုးတစ္ဥ းသည္ အသတ္ခံရသူ၏အေလာင္းက ိုိုျမင္ခ႔ြဲရသည္၊ သူ 

သ ို႔မဟိုတ္ သူမ မေသဆံိုးမ အခ  န္တြင္ တပ္မေတာ္အခ ွ်ိဳပ္ထြဲတြင္ေတြ႔ခြဲ႔သည္ သ ို႔မဟိုတ ္ ျဖစ္ရပ္်ားႏွင္႔ 

စပ္ဆ ိုင္ေသာ က ိုယ္ေတြ႔ျဖစ္စဥ္က ိုေျပာျပ်ားႏ ိုင္သည္။ The Clinic ကမွတ္တမ္းတင္ထားေသာလူသတ္မႈမ ား 

မွာ က ယ္ျပန္႔ေသာအမ  ွ်ိဳးအစား ်ားႏွစ္မ  ွ်ိဳးျဖစ္သည္။ (၁) တပ္မေတာ္အခ ွ်ိဳပ္ထြဲတြင္ရွ ေသာ အရပ္သားမ ားက ို 

တရားစ ရင္ေရးျပင္ပမ ွ ကြပ္မ က္ျခင္း ်ားႏွင္႔ (၂) တပ္မေတာ္အခ ွ်ိဳပ္ထြဲတြင္မဟိုတ္ေသာ အရပ္သားမ ားက ို 

ေတြ႔သည္႔ေနရာတြင္ ပစ္သတ္ျခင္း်ားႏွင္႔ အျခားေသာသတ္ျဖတ္မႈမ ား ျဖစ္သည္။ 

တပ္မေတာ္အခ ွ်ိဳပ္ထြဲတြင္ရွ ေသာ အရပ္သားမ ားက ို တရားစ ရင္ေရးျပင္ပမ ွ ကြပ္မ က္ျခင္းသည္ မ ားေသာ 

အားျဖင္႔ အည ိုေရာင္နယေ္ျမတြင္ ျဖစ္ပြါးေလ႔ရွ သည္။ ဤသ ို႔ေသာကြပ္မ က္မႈမ ားမွအခ  ွ်ိဳ႔သည္ တပ္မေတာ္ 

အတြက ္ ေပၚတာအျဖစ္အတင္းအၾကပ္ေစခ ိုင္းျခင္းခံသူမ ားက ို သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၄၉  ေတြ႔ဆံို 

ေမးျမန္းမႈက ိုေျဖၾကားသူတစ္ဥ း၏ တစ္ေန႔တည္းတြင ္ အေလာင္းေပါင္း ၃၀ မ ွ ၄၀ အထ ေတြ႔ရွ ခြဲ႔ရသည္ 

ဟူေသာ ေျဖၾကားခ က္အရ တ ိုင္းျပည္တြင္းရွ အျခားေသာေဒသမ ားတြင္ရွ  အက ဥ္းေထာင္မ ားမွ ေခၚေဆာင္ 

လာေသာ အက ဥ္းသားေပၚတာမ ားမွာ မ ားျပားစြာအသတ္ခံခြဲ႔ရသည္။ ၂၅၀  “ေျခလွမ္းအနည္းငယ္လွမ္း 

ျပ းတ ိုင္း ေသဆံိုးသူတစ္ဥ း သ ို႔မဟိုတ ္ ်ားႏွစ္ဥ း သ ို႔မဟိုတ္ သံိုးဥ းေတြ႔ရွ ရသည္” ဟို ၄င္းကေျပာသည္။ ၂၅၁    

တပ္မေတာ္အမႈထမ္းမ ားက ခ ွ်ိဳပ္ေ်ားႏွာင္ထားျခင္းမဟိုတ္ေသာ အရပ္သားမ ားက ိုသတ္ျဖတ္ျခင္းမ ားမွာ 

အနက္ေရာင္နယ္ေျမမ ားတြင္ ျဖစ္ပါြးေလ႕ရွ ၍ ၄င္းမာွ ေတြ႔သည္႔ေနရာတြင္ပစ္သတ္မ န္႔မ ားက ို အေကာင္အ 

ထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္မႈ၏ ရလဒ္ ျဖစ္ေလ႔ရွ သည္။ ၂၅၂   

 

၂၄၄  Rome Statute, art. 8(2)(c)(iv); Elements, art. 8(2)(c)(iv).  
၂၄၅ Clinic Database, Interview Nos. 1, 4, 8, 12, 26, 31, 33, 35, 47, 49, 51, 52, 57, 58, 61, 76, 80, 82, 84, 86, 
90, 92, 97, 99, 100, 105, 107, 109, 114, 118, 120, 132, 133, 136, 139, 142, 146, 147, and 151.  
၂၄၆ Clinic Database, Interview No 142. 
၂၄၇ FBR, “Campaign of Brutality,” p. 28.  
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၂၄၈ FBR, “Campaign of Brutality,” p. 13, 32, 50 (reporting 265 dead, but citing witnesses that claim many 
more were killed).  
၂၄၉ Clinic Database, Interview Nos. 8, 120, and 142 (prisoner porters).  
၂၅၀ Clinic Database, Interview No. 105.  
၂၅၁  Id.  
၂၅၂ Clinic Database, Interview Nos. 58, 118, and 139.  
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The Clinic သည ္ရွားစည္ဘ ိုရြာ အန းပတ္လည္ေဒသမ ားတြင္ ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္ ( သ ို႔မဟိုတ္ ၂၀၀၇ ခို်ားႏွစ္အ 
ေစာပ ိုင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္) ၌ အနည္းဆံိုး အရပ္သား ၁၁ ေယာက္က ို သတ္ျဖတ္မႈမ ားက ိုမွတ္တမ္းျပွ်ိဳစို 
ထား်ားႏ ိုင္ခြဲ႔သည္။၂၅၃  စစ္သားမ ားက ရြာသား (၄) ေယာက္က ိုေပါက္ျပား်ားႏွင့္ မည္သ ို႔မည္ပံိုသတ္ျဖတ္ၿပ း 

ေနာက ္(၂)က ိုေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ ေၾကာင္းေျပာျပပါသည္။၂၅၄ ခို်ွားႏစ္ေယာက္ေျမာက္ရြာသားမွာ 
ေသနတ္ျဖင့္ပစ္သတ္ၿပ း မေသေသးသည္႔အတြက္ လွံစြပ္ျဖင့္ ထ ိုးသတ္ေၾကာင္းေျပာျပပါသည္။၂၅၅ 

  ဤသတ္ျဖတ္ျခင္းအားလံိုးသည္ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္႒ာနခ ွ်ိဳပ္၏ အရာရွ  ေဇာ္ထြန္း ၏လက္ေအာက္ရွ  
ေျချမန္တပ္ရင္း (IB) 48 ေၾကာင္႔ျဖစ္သည္ဟိုမွတ္ယူသည္။ေသခ ာစြာမွတ္တမ္းတင္ထားေသာအမႈတစ္ခိုမွာ 
အရပ္သားတစ္ဥ း ရွားစညဘ္ ိုရြာအျပင္ဘက္တြင္ရွ  တပ္မေတာ္မွ ထြက္ေျပးေနစဥ္တြင္ ပစ္သတ္ခံရျခင္း်ားႏွင္႔ 
ပတ္သက္သည္။ ဤသတ္ျဖတ္မႈိုက ို မ က္ျမင္ သက္ေသ ၂ ဥ းအပါအ၀င္ ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းမႈက ိုေျဖၾကားသ ူ
(၉) ဥ းက အစ ရင္ခံထားပါ သည္။ ၂၅၆ မ က္ျမင္သက္ေသ တစ္ဥ းက "၄င္းက ိုမ က္လံိုးက ိုေဖါက္၍ပစ္ခတ္ 
ခြဲ့ျခငး္ ျဖစ္ၿပ း က ည္ဆန္သည္ဥ ေခါင္းေနာက္မွထြက္သြား ပါသည္။ တစ္ခ က္ထြဲပစ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္" 
ဟိုအေသး စ တ္ေျပာျပပါသည္။၂၅၇ 

 

 ၆. ကၽြနျ္ပွ်ိဳျခငး္ 

ကၽြန္ျပွ်ိဳျခင္းသည္လူသားတ ို႔အေပၚဆန႔္က င္က ကးလြန္သည္႔ျပစ္မႈျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ “၀ယ္ျခင္း၊ေရာင္းျခင္း၊ 

ငွားျခင္း သ ို႔မဟိုတ ္ ဖလွယ္ျခင္းအားျဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သ ို႔မဟိုတ္ ၄င္းတ ို႔အေပၚလြတ္လပ္မႈက ို 

အလားတူပ တ္ပင္မႈမ ား ထားရွ ျခင္းျဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း လူတစ္ဥ း သ ို႔မဟိုတ္ လူအမ ားအေပၚ 

ပ ိုင္ဆ ိုင္မႈအခြင္႔အေရးတြင္ တြြဲဖက္လ က္ရွ ေနေသာအာဏာမ ားမ ွမည္သည္မဆ ိုက ို သ ို႔မဟိုတ္ အားလံိုးက ို 

က ကးလြန္သူကက င္႔သံိုးခြဲ႔ျခင္း” ရွ ရန္လ ိုအပ္သည္။၂၅၈  အတင္းအၾကပ္ခ ိုင္းေစျခင္းသည္ ကၽြန္ျပွ်ိဳျခင္းတစ္မ  ွ်ိဳး 

ပင္ျဖစ္၍ အလိုပ ္သ ို႔မဟိုတ္ ၀န္ေဆာင္ျခင္းက ို ျပစ္ဒဏ္ခံရမည ္ဟူေသာ ျခ မ္းေျခာက္မႈျဖင္႔ သေဘာဆ်ားႏၵ 

အေလ ာက္မဟိုတ္ဘြဲ အတင္းအၾကပ္ရယူျခင္းက ိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ ၂၅၉   
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The Clinic သည ္၂၀၀၅ သ ို႔မဟိုတ္ ၂၀၀၆ ခို်ွားႏစ္တြင္ သံေတာင္ျမ ွ်ိဳ႔နယ္၌ တပ္မေတာ္တပ္ဖြြဲ႔မ ားအတြက္ 

လိုပ္အားေပးရန ္အတင္းအၾကပ္ျပွ်ိဳျခင္းခံရသည္႔သူ ၃၂ ဥ းက ို လူေတြ႔ေမးျမန္းခြဲ႔သည္။ ၂၆၀  အျခားေသာသူ 

မ ားစြာကလည္း ၄င္းတ ို႔၏မ သားစို၀င္မ ား သ ို႔မဟိုတ ္မ တ္ေဆြမ ား တပ္မေတာ္အတြက္ လိုပ္အားေပးရန ္ 

 

၂၅၃ Clinic Database, Interview Nos. 26, 31, 33, 47, 52, 76, 82, 86, 97, 99, 100, 109, 132, 133, 147, and 151.   
၂၅၄ Clinic Database, Interview No. 133. 
၂၅၅ Id. 
၂၅၆ Clinic Database, Interview Nos. 26, 31, 33, 47, 52, 86, 99, 100, 109, and 151.  
၂၅၇ Clinic Database, Interview No. 151. 

၂၅၈  Rome Statute, art. 7(1)(c); Elements, art. 7(1)(c).  
၂၅၉  Elements, art. 7(1)(c), fn. 11; ILO Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour (Forced 
Labor Convention), adopted 28 June. 1930, 29 U.N.T.S. 55, art. 2(1). Forced labor may still constitute 
enslavement, even if compensation is provided. Prosecutor v. Kunarac et al., ICTY, Case No. IT-96-23&23-1, 
Judgment (Trial Chamber), 22 Feb. 2001, para. 542; Prosecutor v. Kunarac et al., ICTY, Case Nos. IT-96-23 & 
IT-96-23/1-A, Judgment (Appeals Chamber), 12 June 2002, para. 119; Prosecutor v. Brima et al., Special 
Court for Sierra Leone, Case No. SCSL-2004-16-T, Judgment (Trial Chamber), 20 June 2007, para. 740.  
၂၆၀  Clinic Database, Interview Nos. 8, 9, 12, 13, 18, 22, 26, 31, 39, 46, 56, 71, 73, 80, 82, 86, 97, 100, 102, 
103, 105, 106, 116, 120, 121, 127, 130, 138, 142, 143, 146, and 147.  
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ေတာင္းဆ ိုျခင္းခံခြဲ႔ရေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ အရပ္သားမ ားသည္ ေပၚတာလိုပ္ျခင္း၊ ၂၆၁ စခန္းတည ္ 

ေဆာက္ျခင္း၊ ၂၆၂  အေစာင္႕ ်ားႏွင္႔ ဆက္သားတာ၀န္ ၂၆၃ ်ားႏွင္႔ လမ္းျပွ်ိဳျပင္ေရး ၂၆၄ အပါအ၀င္ တပ္မေတာ ္

အတြက ္အမ  ွ်ိဳးမ  ွ်ိဳးေသာ အလိုပ္မ ားက ိုလိုပ္ေဆာင္ရန္ အတင္းအၾကပ္ျပွ်ိဳျခင္းခံၾကရသည္။  
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အရပ္သားေပၚတာမ ားသည္ မ ားေသာအားျဖင္႔ အိုပ္စိုလ ိုက္ အလိုပ္လိုပ္ေလ႔ရွ သည္။ တစ္ၾက မ္လွ င ္

အေယာက္၂၀၀ အထ အသံိုးျပွ်ိဳေၾကာင္း လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈက ိုေျဖဆ ိုသူမ ားက အေသးစ တ္ျပန္လည္ေျပာျပ 

သည္။ ၂၆၅  ျဖစ္ရပ္တစ္ခိုတည္းတြင္ ခန္႔မွန္းေျခ လူေပါင္း ၂၀၀၀ ေက ာ္က ို အသံိုးျပွ်ိဳခြဲ႔ေၾကာင္း FBR က 

အစ ရင္ခံခြဲ႔သည္။ ၂၆၆  ထ ို႔ျပင္ တစ္ဥ းခ င္းလူပိုဂၢ ွ်ိဳလ္ ၈၅၀ ပါ၀င္ပတ္သက္သည္ဟို အဆ ိုရွ သည္႔ သ းျခားျဖစ္ 

ရပ္တစ္ခိုတြင္ အမွတ ္၆၆ ေျချမန္တပ္ရင္းမ ွစစ္သားမ ား်ားႏွင္႔ အရပ္သားေပၚတာမ ား၏ ဓါတ္ပံိုမ ားက ိုလည္း 

ရ ိုက္ခြဲ႔သည္။ ၂၆၇ ေပၚတာအမ ားအျပားမွာ ရက္ေပါင္းမ ားစြာဆက္တ ိုက ္ပစၥည္းမ ားက ိုသယ္ေဆာင္ေပးခြဲ႔ရ   

သည္။ ၂၆၈  ထ ိုသူမ ားထြဲမွ အခ  ွ်ိဳ႔သည္ ေရွ႔တန္းစစ္မ က္်ားႏွာေဒသမ ားသ ို႔ တပ္မေတာ္တပ္ဖြြဲ႔မ ား်ားႏွင္႔အတူ 

လ ိုက္ပါသြားၾကရ၍ တပ္မေတာ္တပ္ဖြြဲ႔မ ား်ားႏွင္႔အတူ တစ္လမွ အထ  ေနခြဲ႔ၾကရသည္။ ၂၆၉ ေပၚတာမ ားသည ္

စစ္သားမ ားက ို ေျမျမွွ်ိဳပ္မ ိုင္းမ ား်ားႏွင္႔ KNLA တ ိုက္ခ ိုက္မႈမ ားမ ွကာကြယ္ရန္အတြက ္မၾကာခဏပင ္စစ္သား 

မ ား၏ေရွ႔မ ွသ ို႔မဟိုတ ္စစ္သားမ ားအၾကားမွ လမ္းေရွာက္ရန္ေစခ ိုင္းျခင္းခံရသည္။ ၂၇၀ ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းမႈက ို 

ေျဖဆ ိုသူတစ္ဥ းကလည္း အရပ္သားမ ားက ို လမ္းမ ားေပၚတြင ္မ ိုင္းမ ားက ို အင္တ ိုက္အားတ ိုက္ရွင္းလင္းရန္ 

တာ၀န္ခ ထားျခင္းခံရသည္က ို ျပန္လည္ေျပာျပသည္။ ၂၇၁   

တပ္မေတာ္၏ အတင္းအၾကပ္အလိုပ္ၾကမ္းခ ိုင္းေစမႈက ို အသံိုးျပွ်ိဳျခင္းသည ္ပံိုစတံက  သ ို႔မဟိုတ ္စနစ္တက  

ျပွ်ိဳလိုပ္ေလ႔ရွ သည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ အ မ္ေထာင္စိုတစစ္ိုလွ င္ တစ္လတစ္ၾက မ္ သ ို႔မဟိုတ္ တစ္ပါတ္တစ္ၾက မ္ 

လိုပ္အားေပးရန္ ေတာင္းဆ ိုျခင္း။ ၂၇၂ ေက းရြာအမ ားအျပားတြင္ တပ္မေတာ္၏လိုပ္အားလ ိုအပ္ခ က္က ို  

 

၂၆၁  Clinic Database, Interview Nos. 8, 9, 12, 13, 18, 22, 31, 33, 39, 42, 46, 73, 86, 97, 100, 102, 105, 106, 
107, 115, 116, 120, 121, 127, 134, 138, 142, 143, 146, and 147.  
၂၆၂  Clinic Database, Interview Nos. 33, 52, 56, 71, 80, 82, 86, 91, 97, 100, 103, 107, 116, 120, 121, 123, 
130, 142, 147, and 151.  
၂၆၃  Clinic Database, Interview Nos. 134 and 151.  
၂၆၄  Clinic Database, Interview Nos. 97, 103, and 105.  
၂၆၅  Clinic Database, Interview No. 105.  
၂၆၆  FBR, “Message from a Relief Team Leader and Situation Update,” 27 Apr. 2006, 
http://www.freeburmarangers.org/2006/04/27/message-from-a-relief-team-leader-and-situation-update/.  
၂၆၇ FBR, “Villagers Forced to Porter for Burma Army, May 2006: 850 People Forced to Porter in Support of 

Burma Army Offensive in Toungoo District, Northwester Karen State, Burma,” 1  June 2006, 

http://www.freeburmarangers.org/2006/06/01/villagers-forced-to-porter-for-burma-army-may-2006/; FBR, 

“Forced Labor Continues in Burma; A Report with Photographs Sent Directly from Relief Teams Now in the 
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Field,” 19 Dec. 2006, http://www.freeburmarangers.org/2006/12/19/forced-labor-continues-in-burma-a-

report-with-photographs-sent-directly-fom-relief-teams-now-in-the-field/ (high resolution photographs on file 

with the Clinic.).  

၂၆၈ Clinic Database, Interview Nos. 8 (one month), 9, 13 (one week), 18 (three consecutive days of trips 
originating from home village), 22 (three days), 102 (one night with military), 105 (three occasions, up to 2-3 
days), 120 (two occasions, two days each time), 142 (slept at home every night, but had to go with army 
every day for a period of over one month), and 146.  
၂၆၉  Clinic Database, Interview Nos. 8 (one month), 22, and 146.  
၂၇၀  See, e.g., Clinic Database, Interview No. 142.  
၂၇၁  Clinic Database, Interview No. 105.  
၂၇၂  Clinic Database, Interview Nos. 12, 18, 22, 31, 33, 39, 46, 52, 71, 73, 74, 76, 86, 103, 105, 107, 109, 
117, 131, 146, 147, and 162.  
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ျဖည႔္ဆည္းရန္အတြက ္ အလိုပ္သမားမ ားစိုေဆာငး္ရန္ ရြာလူၾက းမ ားက ို ေတာင္းဆ ိုသည္။ ၂၇၃  အတင္း 

အၾကပ္ေစခ ိုင္းျခင္းျပွ်ိဳေနက ေနရာမဟိုတ္သည္႔ အနက္ေရာင္နယ္ေျမမ ားတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ၄င္းတ ို႔်ားႏွင္႔ 

ရင္ဆ ိုင္တ ိုးေသာရြာသူရြာသားမ ားက ို ရံဖန္ရံခါဖမ္းဆ း၍ ၄င္းတ ို႔အားအတင္းအၾကပ္အလိုပ္လိုပ္ေစ    သည္။ 

၂၇၄ 

ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းမႈက ိုေျဖဆ ိုသူအမ ားအျပားအတြက ္ အတင္းအၾကပ္ေစခ ိုင္းမႈသည္ အလြန္ျဖစ္ေနက ျဖစ္ 

သျဖင္႔ ၄င္းတ ို႔သည္ျဖစ္ရပ္မ ားက ို မေရတြက္်ားႏ ိုင္ေလာက္ေအာင္ သ ို႔မဟိုတ္ တစ္ခို်ားႏွင္႔တစ္ခိုၾကားမခြြဲျခား 

်ားႏ ိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ျဖစသ္ည္။ ရြာသားတစ္ဥ းက “၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္မွာ လံိုး၀မနားရဘြဲ တပ္မေတာ္အတြက္ 

အျမြဲတမ္းအလိုပ္လိုပ္ေပးေနခြဲ႔ရတာက ို ကၽြန္ေတာ္သတ ျပွ်ိဳမ တယ္………..မ န္းမေတြက ပစၥည္း [ စခန္းအ 

တြက္ ရ ကၡာမ ား ] ဘြဲသယ္ရတယ္၊ ဒါေပမြဲ႔ တစ္ခါတေလ ေယာက ္ားေတြက စစ္သားေတြ စစ္သြားတ ိုက္ 

တြဲ႔အခါ လ ိုက္သြားရတယ္” ဟိုေျပာသည္။ ၂၇၅ အျခားရြာသားတစ္ဥ းက မ ဘမ ားသည္ ၄င္းတ ို႔၏သားသမ း 

မ ားက ို “ေပၚတာ ၁၊ ေပၚတာ ၂ ်ားႏွင္႔ ေပၚတာ ၃” ဟို ရည္ညႊန္းေလ႔ရွ ေၾကာင္း သ ို႔မဟိုတ္ ၄င္းတ ို႔၏သားသမ း 

မ ားအေၾကာင္း်ွားႏင္႔ပတ္သက္၍ “ဒ ပခံိုးေတြက ဗမာစစ္သားေတြအတြက္” ဟိုေျပာေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ ၂၇၆ 

သူ သ ို႔မဟိုတ္ သူမ သည္ တပ္မေတာ္က အတင္းအၾကပ္ရယူေသာလိုပ္အားအတြက္ အခေၾကးေငြရရွ ခြဲ႔ 

သည္ဟို ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းမႈေျဖဆ ိုသူ တစ္ဥ းတစ္ေယာက္ကမွ  မေျပာၾကားပါ။ အတင္းအၾကပ္ေစခို င္းခံရျခင္း 

က ိုေရွာင္ရွားရန ္အခေၾကးေငြ သ ို႔မဟိုတ္ “ ဆက္ေၾကး” ေပး်ားႏ ိုင္ေၾကာင္းက ိုိုလည္း အခ  ွ်ိဳ႔ေသာရြာသားမ ားက 
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သတင္းေပးသည္။ ၂၇၇  အလြန္နည္းပါးေသာ ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းမႈက ိုေျဖဆ ိုသူမ ားသာ လိုပ္အားလ ိုအပ္မႈမ ား  

်ားႏွင္႔တြြဲဖက္ပါရွ ေသာ သ းျခားျခ မ္းေျခာက္မႈမ ားက ို ေဖၚထိုတ္်ားႏ ိုင္သည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေတာင္းဆ ိုခ က္ 

မ ားက ို ရြာလူၾက းမ ားမွတစ္ဆင္႔ အေၾကာင္းၾကားဆက္သြယ္ေလ႔ရွ ေသာေၾကာင္းလည္း တစ္စ တ္တစ္ပ ိုင္း 

ျဖစ္သည္။ မည္သ ို႔ပင္ဆ ိုေစ ပါ၀င္ရန္ပ က္ကြက္မႈအတြက္ အၾကမ္းဖက္မႈ သ ို႔မဟိုတ္ ဂယက္ရ ိုက္မႈခံရမည္ က ို  

ေယဘိုယ အားျဖင္႔ ေၾကာက္လန္႔ေနရမႈက ို အမ ားကရည္ညႊန္းေျပာဆ ိုၾကသည္။ 

ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအတြင္း တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအျခားေသာေဒသမ ားရွ  အက ဥ္းေထာင္မ ားမွ ေခၚ 

ေဆာင္လာသည္႔ အက ဥ္းသားေပၚတာမ ားက ိုလည္း အသံိုးျပွ်ိဳခြဲ႔ေၾကာင္းက ို ဂရိုျပွ်ိဳမွတ္သားသင္႔သည္။ ၂၇၈ 

ေတြြ႔ဆံိုေမးျမန္းမႈေျဖဆ ိုသူမ ားစြာတ ို႔က အက ဥ္းသားအမ ားအျပားက ို တပ္မေတာ္အတြက ္ ရ ကၡာမ ား 

သယ္ေဆာင္ရန္ အတင္းအၾကပ္ျပွ်ိဳခံေနရသည္က ို ေတြ႔ျမင္ခြဲ႔ရေၾကာင္း အေသးစ တ္ျပန္လည္ေျပာျပၾက 

သည္။ ၂၇၉ အက ဥ္းသားမ ားက ို ၄င္းတ ို႔၀တ္ဆင္ရသည္႔ တစ္က ိုယ္လံိုးအျဖကျဖစ္သည္႔ ယူန ေဖါင္းမ ားေၾကာင္႔ 

အက ဥ္းသားမ ားျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းတ ို႔သ ရွ ခြဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။၂၈၀ ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းမႈေျဖဆ ိုသူတစ္ဥ းက 

၄င္းမ က္ျမင္ေတြ႔ခြဲ႔ရသည္႔ အက ဥ္းသားေပၚတာ ်ားႏွစ္ဥ းကြပ္မ က္ခံရပံိုအေၾကာင္းက ိုေျပာျပ၍ ၂၈၁ အျခား 

တစ္ဥ းက ေဘာဂလ  -ဘာစာက း (Buh-Sa-Kee) လမ္းေဘးတြင္ အက ဥ္းသားေပၚတာ အေလာင္းဒါဇင ္

ေပါင္းမ ားစြာက ို ေတြ႔ရွ ခြဲ႔ရေၾကာင္းေျပာျပသည္။၂၈၂  အက ဥ္းသားေပၚတာမ ားကို  တပ္မေတာ္က 

အသံိုးျပွ်ိဳျခင္း ်ားႏွင္႔ လြြဲမွားစြာျပွ်ိဳမူဆက္ဆံျခင္းတ ို႔က ို ဆက္လက္စံိုစမ္းစစ္ေဆးထ ိုက္သည္။ 

 ၇. ညဥွး္ပနး္်ွားႏ ပစ္ကျ္ခငး္်ွားႏင္႔ အျခားေသာ လမူဆနသ္ည္႔ျပွ်ိဳလိုပမ္ႈမ ား 

ညွဥ္းပန္း်ွားႏ ပ္စက္ျခင္းသည ္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္သကြဲ႔သ ို႔ လူသားမ ားအေပၚဆန္႔က င္က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈ 

လည္းျဖစ္သည္။ ညွဥ္းပန္း်ားႏွ ပ္စက္ျခင္းျဖစ္သည္႔စစ္ရာဇ၀တ္မႈတြင္ က ကးလြန္သူသည္ သတင္း သ ို႔မဟိုတ္ 

ေျဖာင္႔ခ က္ရယူျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ ျခ မ္းေျခာက္ျခင္း သ ို႔မဟိုတ ္ အ်ားႏ ိုင္႔အထက္အတင္းအၾကပ္ျပွ်ိဳျခင္း 

သ ို႔မဟိုတ္ မည္သည္႔ခြြဲျခားဆက္ဆံမႈမ  ွ်ိဳးမဆ ိုအေပၚအေျခခံသည္႔ မည္သည္႔အေၾကာင္းေၾကာင္႔မဆ ို 

စေသာရည္ရြယ္ခ က္မ ားအတြက္ အရပ္သား သ ို႔မဟိုတ္ တ ိုက္ခ ိုက္မႈတြင္မပါ၀င္သ ူ ( hors de combat ) 

အေျခအေနတြင္ရွ ေနေသာသူတစ္ဥ းက ို “ျပင္းထန္ေသာ က ိုယ္ခ်ားႏၱာဆ ိုင္ရာ သ ို႔မဟိုတ္ စ တ္ပ ိုင္းဆ ိုင္ရာ 

နာက င္မႈ သ ို႔မဟိုတ္ ဆင္းရြဲဒိုကၡျဖစ္မႈ” က ိုျဖစ္ေစျခင္း ရွ ရန္လ ိုသည္။၂၈၃ လူမဆန္သည္႔ျပွ်ိဳလိုပ္မႈ  

 

၂၇၃  Clinic Database, Interview Nos. 74 (section leader), 97, 100, and 146.  
၂၇၄  Clinic Database, Interview Nos. 13 and 39.  
၂၇၅  Clinic Database, Interview No. 121.  
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၂၇၆  Clinic Database, Interview No. 105.  
၂၇၇  Clinic Database, Interview Nos. 44, 80, 86, 105, 107, 109,111, 117, 120, 138, and 146.   

၂၇၈  Clinic Database, Interview Nos. 105, 120, 137, 139, 142, and 146.  
၂၇၉  Clinic Database, Interview Nos. 105, 120, 137, 139, 142, and 146.  
၂၈၀  Clinic Database, Interview Nos. 105, 120 (describes blue uniforms), 137, and 146.  
၂၈၁  Clinic Database, Interview No. 142.  
၂၈၂  Clinic Database, Interview No. 105.  
၂၈၃  Elements, art. 8(2)(c)(i)-4.  
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ျဖစ္သည္႔စစ္ရာဇ၀တ္မႈတြင္ က ကးလြန္သူက ခ ွ်ိဳပ္ေ်ားႏွာင္ထားျခင္းခံေနရေသာ သ ို႔မဟိုတ္ က ကးလြန္သူ၏ 

ထ န္းခ ွ်ိဳပ္ျခင္းေအာက္တြင္ရွ ေသာသူတစ္ဥ းအား ဥပေဒ်ွားႏင္႔အည ျဖစ္ေသာအေရးိုယူမႈမွ ေပၚေပါက္လာ 

ေသာနာက င္မႈမ  ွ်ိဳးမဟိုတ္သည္႔  “ျပင္းထန္ေသာ က ိုယ္ခ်ားႏၶာဆ ိုင္ရာ သ ို႔မဟိုတ ္ စ တ္ပ ိုင္းဆ ိုင္ရာ နာက င္မႈ 

သ ို႔မဟိုတ္ ဆင္းရြဲဒိုကၡျဖစ္မႈ”က ို ျဖစ္ေစျခင္းရွ ရန္လ ိုသည္။၂၈၄ ထ ို႔ျပင္ ပိုဂၢ ွ်ိဳလ္ေရးဆ ိုင္ရာ ဂိုဏ္သ ကၡာ 

ရွ မႈအေပၚ အလြန္လြြဲမွားစြာရက္စက္ရမ္းကားမႈသည္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္၍ အျခားေသာလူမဆန္သည္႕ 

ျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားသည ္လူသားမ ားအေပၚဆန္႔က င္က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈျဖစ္သည္။၂၈၅   

The Clinic သည ္၂၀၀၅ သ ို႔မဟိုတ္ ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္တြင္ သံေတာင္ျမ ွ်ိဳ႔နယ္၌ျဖစ္ပြါးသည္႔ ညွဥ္းပန္း်ားႏွ ပ္စက္မႈ၊ 
ပိုဂၢ ွ်ိဳလ္ေရးဆ ိုင္ရာဂိုဏ္သ ကၡာရွ မႈအေပၚ အလြန္လြြဲမွားစြာရက္စက္ရမ္းကားမႈ သ ို႔မဟိုတ္ အျခားေသာ 
လူမဆန္သည္႕ျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားဟို သတ္မွတ္်ားႏ ိုင္ေသာ ျပွ်ိဳလိုပ္မႈအခ  ွ်ိဳ႔က ို မွတ္တမ္းျပွ်ိဳစိုခြဲ႔သည္။ ၄င္းတ ို႔တြင ္
သ႑န္တူေရ်ားႏွစ္ျမွႈပ္ျခင္း်ွားႏင့္ေရမြန္းျခင္းမ ား၊ ၂၈၆ သစ္ပင္မ ား သ ို႔မဟိုတ ္အျခားျမွင္႔ထားေသာအရာ၀တၳွ်ိဳမ ား 
မွ လူမ ားက ိုၾက ွ်ိဳးဆြြဲခ ျခင္း၊၂၈ရ က ိုယ္ခ်ားႏၶာက ိုျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ ား ၂၈၈   ်ားႏွင္႔ တစ္ဥ းခ င္းလူပိုဂၢ ွ်ိဳလ္မ ားအားမ း 
သ ို႔မဟိုတ္ အျခားပူေလာငေ္သာအရာ၀တၳွ်ိဳမ ားျဖင္႔ ေလာင္ေစျခင္း ၂၈၉ တ ို႔ပါ၀င္သည္။ တပ္မေတာ္အတြက္ 
အလိုပ္လိုပ္ေစရန္ အတင္းအၾကပ္ျပွ်ိဳလိုပ္ျခင္းခံေနရစဥ္အတြင္းတြင္ အရပ္သားမ ားက ို မၾကာခဏ 
ရ ိုက္်ားႏွက္ေလ႔ရွ ျခင္းက ိုလည္း the Clinic မွ မွတ္တမ္းျပွ်ိဳစိုခြဲ႔သည္။ ၂၉၀ တစ္ခါတစ္ရံ တပ္မေတာ္က ို KNLAက 
တ ိုက္ခ ိုက္မႈမ ားအတြက္ လက္တံို႔ျပန္သည္႔အေနျဖင္႔ အရပ္သားမ ား ရ ိုက္်ားႏွက္ျခင္းခံရသည္။ ၂၉၁ 

ျဖစ္ရပ္တစ္ခိုတြင၊္ ရြာသားတစ္ေယာက္က ိုရ ိုက္်ားႏွက္သျဖင့္ ေမ့ေမ ာသြားၿပ း တ ိုင္တြင္းလည္ပင္း၊ လက္်ားႏွင့္ 
ေျခေထာက္တ ို႔က ိုႀက ွ်ိဳးျဖင့္ခ  ထားသည္။ရြာသားသည ္စစ္သားတစ္ဥ းက ို်ားႏ ႈးသျဖင့္ ေျခာက္လက္မ အရွည္ရွ  
ေသာဓါးက ို ၄င္း၏ပါးစပ္ထြဲသ ို႔ထည္႕ၿပ း လွ ာက ိုျဖတ္ပစ္ရန္အေမႊခံရသျဖင့္၊ ရြာသားသည္ ေသြးမ ားယ ိုစ း 
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က န္ခြဲ့ၿပ း၊ ရက္ေပါင္းမ ားစြာအစာမစား်ားႏ ိုင္ခြဲ့ေပ။၂၉၂ ရ ိုက္်ားႏွက္ ျခင္း်ားႏွင္႔ အျခားေသာ လြြဲမွားစြာျပွ်ိဳမူဆက္ဆံ 
သည္႔ပံိုစံမ ားက ို အရပ္သားမ ားထံမွ KNLA အေၾကာင္းသတင္း ်ားႏ ႈက္ယူရန္အတြက္ မၾကာခဏအသံိုးျပွ်ိဳ 
သည္။ ၂၉၃  

 

ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းမႈေျဖဆ ိုသူမ ား ခံစားခြဲ႔ရေသာ ရ ိုက္်ားႏွက္ မႈအခ  ွ်ိဳ႔ေၾကာင္႔ ရရွ ခြဲ႔ေသာအမာရြတ္မ ား၏ 
ဓါတ္ပံိုမ ားက ို the Clinic သည္ ကက္တေလာက္ျဖင္႔ မွတ္တမ္းျပွ်ိဳစိုထားသည္။ 
 

 ၈. မိုဒ မး္မႈ 

မိုဒ မ္းမႈသည္စစ္ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္သကြဲ႔သ ို႔ လူသားမ ားအေပၚဆန္႔က င္က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈလည္းျဖစ္သည္။ ၂၉၄ 

The Clinic သည ္ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအတြင္း စစ္သားတစ္ဥ း၏ မိုဒ မ္းက င္႔ျခင္းက ို မည္သ ို႔ခံခြဲ႔ရေၾကာင္း ၂၉၅ ်ားႏွင္႔ 

တပ္မေတာ္အမႈထမ္းမ ားက ကးလြန္ခြဲ႔သည္႔ အျခားေသာမိုဒ မ္းမႈမ ား်ွားႏင္႔ပတ္သက္၍ တစ္ဆင္႔ၾကား 

သ ထားခြဲ႔သည္႔အေၾကာင္း ၂၉၆ အခ  ွ်ိဳ႔က ို အေသးစ တ္ေျပာျပသည္႔ အမ  ွ်ိဳးသမ းတစ္ဥ းက ို လူေတြ႔ေမးျမန္း  

 

၂၈၄  Elements, art. 7(1)(f).  
၂၈၅  The war crime of outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment, has 
an identical “severe physical or mental pain or suffering” definition to the war crime of torture, but without the 
additional purpose requirement. Id. at art. 8(2)(c)(ii). The crime against humanity of other inhumane acts 
requires the infliction of “great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health, by means of 
an inhumane act.” Id. at art. 7(1)(k).  
၂၈၆  Clinic Database, Interview Nos. 13, 61, 133, and 151.  
၂၈၇  Clinic Database, Interview Nos. 12, 13, and 47.  
၂၈၈  Clinic Database, Interview Nos. 13, 133, and 146.  
၂၈၉  Clinic Database, Interview Nos. 13, 18, 120, and 162.  
၂၉၀ Clinic Database, Interview Nos. 47, 71, 80, 105, 117, 120, 121, 133, 142, and 146.                              
၂၉၁ Clinic Database, Interview Nos. 47, 133, and 142.                                                                              
၂၉၂ Clinic Database, Interview No. 133. 
၂၉၃ Clinic Database, Interview Nos. 13, 47, 120, and 142.  
၂၉၄ Rome Statute, art. 7(1)(g), 8(2)(e)(vi); Elements, art. 7(1)(g)-1, 8(2)(e)(vi)-1.  
၂၉၅ Clinic Database, Interview No. 131.  
၂၉၆ Clinic Database, Interview Nos. 42, 131 (reports a rape other than her own), 142, and 155 (rape occurred 
in 1988).  
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ခြဲ႔သည္။  ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းမႈက ိုေျဖၾကားသူအခ  ွ်ိဳ႔သည္ ကရင္အမ  ွ်ိဳးသမ းမ ားက ို စစ္သားမ ားမိုဒ မ္းက င္႔ျခင္း     

်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ ေယဘိုယ ေျပာၾကားၾကေသာ္လည္း တ က ေသာျဖစ္ပ က္ပံိုမ ားက ိုမေျပာ်ားႏ ိုင္ပါ။ ၂၉၇ ထ ိုးစစ ္

ဆင္မႈအတြင္း စစ္သားမ ားက ကရင္အမ  ွ်ိဳးသမ းမ ားအား က ကးလြန္သည္ဟို စြပ္စြြဲထားသည္႔ မိုဒ မ္းမႈမ ားက ို 

KHRG ကလည္း အစ ရင္ခံထားသည္။ ၂၉၈ ထ ို႔ျပင္ ထ ိုးစစ္္ဆင္မႈမတ ိုင္ခင္က ကရင္အမ  ွ်ိဳးသမ း်ားႏွစ္ဥ းအား 

အိုပ္စိုလ ိုက္မိုဒ မ္းက င္႔မႈက ိုမ က္ျမင္ေတြ႔ခြဲ႔ရေသာ သ ို႔မဟိုတ္ ၄င္းက ိုယ္တ ိုင္ပါ၀င္ေကာင္းပါ၀င္်ားႏ ိုင္ခြဲ႔ေသာ 

ျမန္မာစစ္တပ္မ ွ စစ္သားေဟာင္းတစ္ဥ းက ိုလည္း the Clinic ကေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းခြဲ႔ရာ စစ္သားမ ားသည္ 

အနက္ေရာင္နယ္ေျမတြင ္က ကးလြန္ေသာမိုဒ မ္းမႈမ ားအတြက္၊ ထ ိုမိုဒ မ္းမႈမ ားးက ို   သတင္းမ ဒ ယာမ ားတြင္ 

ေဖၚျခင္းခံရသည္႔ အခါမတွပါး၊ အျပစ္ေပးျခင္းမခံရေၾကာင္း အခ ိုင္အမာေျပာခြဲ႔သည္။ ၂၉၉ 

ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအတြင္းက ကးလြန္ခြဲ႔ေသာမိုဒ မ္းမႈမ ားက ို မွန္ကန္ေၾကာင္းအတည္ျပွ်ိဳရန္ သ ို႔မဟိုတ္ ၄င္းတ ို႔သည္ 

စစ္ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း သ ို႔မဟိုတ ္ လူသားမ ားအေပၚဆန္႔က င္က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း 

အတည္ျပွ်ိဳရန္ လံိုေလာက္ေသာ သက္ေသခံခ က္မ ားက ို the Clinic ကမရယူ်ားႏ ိုင္ခြဲ႔ပါ။ ဤက စၥရပ္်ားႏွင္႔ပတ ္

သက္၍ ဆက္လက္စံိုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေလ ာ္ကန္သင္႔ျမတ္ပါသည္။ 

 ၉. မတရားဖ စ း်ွားႏ ပစ္ကမ္ႈ 

မတရားဖ စ း်ွားႏ ပ္စက္မႈသည ္လူသားမ ားအေပၚဆန္႔က င္က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ က ကးလြန္ 

သူက ျပွ်ိဳက င္႔ခံရသူ (victim) ၏ ်ားႏ ိုင္ငံေရး၊ လူမ  ွ်ိဳိုးေရး၊ မ  ွ်ိဳး်ားႏြယ္စို၊ ယဥ္ေက းမႈ ၊ ဘာသာေရး သ ို႔မဟိုတ ္

အမ  ွ်ိဳးသား အမ  ွ်ိဳးသမ းျဖစမ္ႈ သ ို႔မဟိုတ ္ “အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာဥပေဒအရ ခြင္႔မျပွ်ိဳ်ားႏ ိုင္ဟို တစ္ကမၻာလံိုးက 

အသ အမွတ္ျပွ်ိဳထားသည္႔ အျခားအေၾကာင္းရင္းမ ား” က ို အေျခခံ၍ ျပွ်ိဳက င္႔ခံရသူအား ၄င္း၏အေျခခံရပ ိုင္ 

ခြင္႔မ ားက ို ျပင္းထန္စြာပ တ္ပင္ျခင္းျဖစ္ရန္လ ိုအပ္သည္။၃၀၀ 

ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအတြင္း ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႔ပို င္းတြင္ရွ  ကရင္တ ိုင္းရင္းသားလူထို၏ 

အသက္ရွင္သန္ပ ိုင္ခြင္႔၊ လြတ္လပ္ခြင္႔၊ ပိုဂၢ ွ်ိဳလ္ေရးဆ ိုင္ရာလံိုျခံွ်ိဳမႈရပ ိုင္ခြင္႔၊ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင္႔ 

်ားႏွင္႔ ကၽြန္ျပွ်ိဳမႈ်ားႏွင္႔်ားႏွ ပ္စက္ညဥွ္းပန္းမႈတ ို႔မွလြတ္ကင္းပ ိုင္ခြင္႔ တ ို႔အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ အေျခခံရပ ိုင္ခြင္႔မ ား 

အေျမာက္အမ ားက ို ခ  ွ်ိဳးေဖါက္ခြဲ႔သည္။ ထ ို႔ျပင္ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္၏ လြြဲမွားစြာျပွ်ိဳမူဆက္ဆံမႈသည္္ လူမ  ွ်ိဳး 
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ေရးမိုန္းတ းမႈ သ ို႔မဟိုတ္ သမ ိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ ာက္ရွ ခြဲ႔ေသာအက  ွ်ိဳးစ းပြါးျခင္းပဋ ပကၡျဖစ္မႈတ ို႔အေပၚ တစ ္

စ တ္တစ္ပ ိုင္းအားျဖင္႔အေျခခံသည္ဟို ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းမႈက ိုေျဖဆ ိုသူမ ားက ၄င္းတ ို႔၏ထင္ျမင္ယူဆခ က္က ို 

မၾကာခဏဖြင္႔ဟေျပာဆ ိုၾကသည္။၃၀၁ The Clinic ျပွ်ိဳလိုပ္ေသာ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈက ျမန္မာ်ားႏ ိုင္င ံအေရွ႔ပ ိုင္းရွ  

ပဋ ပကၡတြင္ လူမ  ွ်ိဳးေရးဆ ိုင္ရာ ေျပာင္းလြဲေစ်ားႏ ိုင္ေသာအား(ethnic dynamic) က ို ညႊန္ျပအဆ ို ျပွ်ိဳသည္႔ 

တပ္မေတာ္အရာရွ မ ား်ွားႏင္႔ အျခားအဆင္႔စစ္သားမ ား၏ ေျပာဆ ိုခ က္မ ားစြာက ို ေဖာ္ထိုတ္ခြဲ႔သည္။၃၀၂  

ဥပမာအားျဖင္႔ စစ္သားမ ားက ကရင္ရြာသူရြာသားမ ားက ို ေျမတြင္းေအာင္းပ ိုး သ ို႔မဟိုတ ္ အေကာင္ငယ ္

တစ္မ  ွ်ိဳးျဖစ္သည္႔ “ငေပြး” ဟိုရည္ညႊန္းေခၚဆ ိုေၾကာင္းက ို ေတြ႔ဆံိုေမးျမန္းမႈက ိုေျဖဆ ိုသူအမ ားအျပားက 

မွတ္မ ေနၾကသည္။၃၀၃ တပ္မေတာ္အရာရွ တစ္ဥ းက “ငါ နင္တ ို႔က ို မၾက ွ်ိဳက္ဘူး၊ နင္တ ို႔က ကရင္လူမ  ွ်ိဳး 

ေတြဘြဲ၊ဒါေၾကာင္႔နင္တ ို႔က ိုေသတြဲ႔အထ ခ ိုင္းမယ္”ဟိုေျပာခြဲ႔သည္က ိုလည္းအျခားေသာရြာသား တစ္ေယာက ္

က မွတ္မ ေနခြဲ႔သည္။၃၀၄ မည္သ ို႔ဆ ိုေစ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအတြင္း အခြင္႔အေရးမ ားက ိုပ တ္ပင္ျခင္း သည ္လူထို၏ 

လူမ  ွ်ိဳးေရးမည္သူမည္၀ါျဖစ္မႈ သ ို႔မဟိုတ္ အျခားခြင္႔ျပွ်ိဳ်ားႏ ိုင္ဘြယ္မရွ ေသာအေၾကာင္းရင္းမ ားက ို အေျခခံ 

ေၾကာင္း ျပည္႔စံိုခ ိုင္လံိုစြာ the Clinic က ယေန႔တ ိုင္ သက္ေသမထူ်ားႏ ိုင္ေသးပါ။ 

ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႔ပ ိုင္းရ ွ လူမ  ွ်ိဳးေရးဆ ိုင္ရာ်ားႏွင္႔ ်ားႏ ိုင္ငေံရးဆ ိုင္ရာ မတရားဖ စ း်ွားႏ ပ္စက္မႈက ို ေနာက္ထပ္ဆက ္

လက္၍ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပွ်ိဳလိုပ္ထ ိုက္သည္။  

 

၂၉၇ Clinic Database, Interview Nos. 39 and 128.  
၂၉၈ KHRG, “Forced Labour, Extortion and Abuses in Papun District,” 29 July 2006, (report contains interview 
with victim); KHRG, “Attempted rapes and other abuses in northern Karen districts,” 15 Mar. 2006, 
http://www.khrg.org/2006/03/khrg06b2/attempted-rapes-and-other-abuses-northern-karen-districts.  
၂၉၉ Clinic Database, Interview No. 98.  
၃၀၀ Rome Statute, art. 7(1)(h); Elements, art. 7(1)(h).                                                                                           
၃၀၁ See, e.g., Clinic Database, Interview No. 150.                                                                                    
၃၀၂ Clinic Database, Interview Nos. 69, 121, 125, and 150.                                                                         
၃၀၃ Clinic Database, Interview Nos. 121, 125, and 146.  
၃၀၄ Clinic Database, Interview No. 150.   
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၆. ျပစမ္ႈက ကးလြနသူ္မ ား၊ တပဖ္ြြဲ႕မ ား်ွားႏင့္ တပမ္ကွးမ ား 

အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာဥပေဒအရ၊ တ ိုက္ရို က္ျပစ္မႈက ကးလြန္သူမ ားေရာ ၄င္းတ ို႔၏အထက္အရာရွ မ ားပါ အဆ ိုပါ 

ျပစ္မႈမ ားအတြက ္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရတာ၀န္ရွ ၾကေပသည္။ The Clinic သည္ အပ ိုင္း ၅ တြင္ေဖၚျပပါရွ  

ေသာျပစ္မႈ မ ားက ိုက ကးလြန္ရာတြင္ တ က ေသခ ာေသာတပ္ဖြြဲ႕မ ား်ားႏွင့္အရာရွ မ ား ပါ၀င္ပတ္သက္ခြဲ့ေၾကာင္း 

သ သာထင္ရွား အေရးပါေသာသက္ေသခံအေထာက္အထားမ ားက ိုစိုေဆာင္းထားပါသည္။ 

ပထမဥ းစြာ၊ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပမ္တွပ္ဖြြဲ႕၀င္မ ား်ွားႏင့္ က ကးလြန္ 

ေသာျပစ္မႈမ ားဆက္စပ္ပံိုသက္ေသခံအေထာက္အထားမ ားက ို the Clinic ကစိုေဆာင္းထားပါသည္။ ဤ 

အေထာက္အထားမ ားတြင္ the Clinic ကမွတ္တမ္းျပွ်ိဳစိုထားသည္႔ ျပစ္မႈမ ားအတြက္ တ ိုက္ရ ိုက္တာ၀န္ 

ရွ ေနေၾကာင္း ယံိုၾကည္ရန္က  ွ်ိဳးေၾကာင္းဆ ေလ ာ္ေသာ အေၾကာင္းျပခ က္မ ားရွ ေနေသာ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ 

ဌာနခ ွ်ိဳပ္တြင္အမႈထမ္းခြဲ႔သည္႕ အဆင့္န မ့္အရာရွ  ၂၅ ဥ း ေက ာ္၏ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းပါ၀င္သည္။ 

ဒိုတ ယအေနျဖင့္ the Clinic သည္အပ ိုင္း(၅)တြင္ေဖၚျပထားေသာ ျပစ္မႈမ ားက ိုက ကးလြန္ရာတြင္ 

အမွတ(္၆၆)ေျချမန္တပ္မဌာနခ ွ်ိဳပ္မွတပ္ဖြြဲ႕မ ားမညသ္ ို႔ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း အေထာက္အထားမ ားရ 

ယူထားပါသည္။ မည္သ ို႔ပင္ဆ ိုေစကာမူ၊ အမွတ(္၆၆)ေျချမန္တပ္မဌာနခ ွ်ိဳပမ္ွ ျပစ္မႈမ ားအတြက္တာ၀န္ရွ  

ေသာ အဆင့္န မ့္အရာရွ မ ား၏ အတ အက မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းက ိုမူမေဖၚထိုတ္်ားႏ ိုင္ခြဲ့ပါ။ ေနာက္ဆံိုး 

တြင္ the Clinic သည ္အဆင့္ျမင့္တပ္မွကးမ ားျဖစ္ၾကေသာ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္မ ွ ဗ ိုလ္ခ ွ်ိဳပ္က ိုက ို၊ 

အမွတ(္၆၆) ေျချမန္တပ္မဌာနခ ွ်ိဳပ္မ ွ ဗ  ိုလ္မွကးခ ွ်ိဳပ္ခင္ေဇာ္ဥ း ်ွားႏင့္ ဗ ိုလ္မွကးခ ွ်ိဳပ္ေမာင္ေမာင္ေအး တ ို႔သည္ 

လက္ေအာက္ခံမ ား က ကးလြန္သည္႕ျပစ္မႈမ ား်ွားႏင့္ပတ္သက္၍ ၄င္းတ ို႔တြင္ျပစ္မႈဆ ိုင္ရာတာ၀န္ရွ ေၾကာင္း 

သက္ေသခံအေထာက္အထားမ ားက ိုရရွ ထားပါသည္။ The Clinic ကစိုေဆာင္းရရွ ထားေသာ သက္ေသခ ံ

အေထာက္အထားမ ားသည္ ထ ိုအရာရွ  (၃) ဥ းအေပၚ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာျပစ္မႈတရားရံိုးက ဖမ္းဆ းခြင္ ့
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အမ န္႕ထိုတ္ေပးရန္ လံိုေလာက္ပါလ မ့္မည္။ မည္သ ို႔ပင္ဆ ိုေစကာမူ တပ္မွကး (၃) ဥ းက ို အျပစ္ေပးရန ္

လ ိုအပ္ေသာစံအတြက ္ ၄င္းတ ို႔၏ျပစ္မႈဆ ိုင္ရာတာ၀န္ရွ မႈက ိုသက္ေသျပရန္ ေနာက္ထပ္သက္ေသခံ 

အေထာက္အထားမ ားလ ိုအပ္ပါလ မ့္မည္။  

ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာအပ ိုင္း(က)သည ္ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာတရားရံိုးကဖမ္းဆ းခြင့္အမ န္႔က ိုထိုတ္ 

ေပး်ားႏ ိုင္ေစရန္လ ိုအပ္ေသာသက္ေသအေထာက္အထားစံက ို ေဖၚျပထားပါသည္။ The Clinic က စိုေဆာင္း 

ရရွ ထားေသာသက္ေသခံအေထာက္အထားက ိုလည္း ေရာမျပ႒ာန္းဥပေဒ (Roman Statute) 

ကျပဌာန္းေပးသည္႕ ျပစ္မႈဆ ိုင္ရာတာ၀န္ရွ မႈ၏နည္းလမ္း(၂)ရပ္ျဖင့္ ပ ိုင္းျခားစ စစ္ပါသည္။ (၁) အပ ိုဒ ္ ၂၅ 

အရလူပိုဂၢ ွ်ိဳလ္တစ္ဥ းခ င္း၏တာ၀န္ရွ မႈ ်ားႏွင့္ (၂) အပ ိုဒ ္ ၂၈ အရ ၾက းၾကပ္ကြပ္ကြဲမႈဆ ိုင္ရာတာ၀န္ရွ မႈ 

တ ို႔ျဖစ္ပါသည္။ အပ ိုင္း(ခ)သည ္ တပ္မွကး(၃)ဥ း၏တာ၀န္ရွ မႈအပါအ၀င္ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ်္ားႏွင့္ 

အမွန္(၆၆)ေျချမန္တပ္မဌာနခ ွ်ိဳပ္တ ို႕က က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈမ ား်ွားႏင့္စပ္လ ဥ္းသည္႔ သက္ေသခံအေထာက္ 

အထားမ ားက ိုေဆြးေ်ားႏြးပါသည္။ "ေဘာင္းဘ တ ို" (or "Short Pants" group) ဟို သ ရွ ထားသည္႕ 

တပ္မေတာ္တပ္ဖြြဲ႕အေပၚ ေနာက္ထပ္စံိုစမ္းစစ္ေဆးရန္လ ိုအပ္ခ က္ျဖင့္ အဆံိုးသတ္ထားပါသည္။ 

က. တပမ္ေတာ္အရာရွ မ ား၏ ျပစမ္ႈဆ ိုငရ္ာတာ၀နရ္ွ မႈ်ွားႏင့္ စပလ္ ဥး္ေသာ ဥပေဒစမံ ား 

 ၁. ဖမး္ဆ းရနအ္မ န္႔စာ၏စ ံ

ေရာမျပဌာန္းဥပေဒ အပ ိုဒ ္ ၅၈ တြင္ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာျပစ္မႈတရားရံိုးသည္ တရားစြြဲဆ ိုသူထံမွ 

ေလွ ာက္လႊာက ိုရရွ ေသာအခါ အကယ္၍ "ထ ိုပိုဂၢ ွ်ိဳလ္သည္ တရားရံိုး၏စ ရငပ္ ိုင္ခြင့္အတြင္း ျပစ္မႈက ကးလြန္ 

ေၾကာင္းယံိုၾကည္ရန္ က  ွ်ိဳးေၾကာင္းဆ ေလ ာ္ေသာအေၾကာင္းမ ားရွ ေနသည္႔အျပင္ ထ ိုပိုဂၢ ွ်ိဳလ္၏ တရားရံိုး 

သ ို႔လာေရာက္မႈေသခ ာေစရန္၊ အမႈက ိုစစ္ေဆးစ ရင္ျခင္းက ို အေ်ားႏွာက္အယွက္ျပွ်ိဳျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ 

သ ို႔မဟိုတ ္ ျပစ္မႈမ ားဆက္လက္က ကးလြန္ေနျခင္းက ိုကာကြယ္တားဆ းရန္  ထ ိုသူက ိုဖမ္းဆ းရန္ လ ိုအပ္လွ င္ 

ဖမ္းဆ းသည္႔အမ န္႔စာက ိုထိုတ္ေပးရမည္။၃၀၅ ဤစံသည္ စြြဲခ က္မ ားက ိုအတည္ျပွ်ိဳျခင္း (ပိုဂၢ ွ်ိဳလ္သည္ စြြဲခ က ္ 

၃၀၅ Rome Statute, article 58(1).   
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တင္ထားေသာျပစ္မႈတစ္ခိုခ င္းက ိုက ကးလြန္ထားေၾကာင္းခ ိုင္လံိုေသာအေၾကာင္းမ ားရွ လွ င္)၃၀၆ သ ို႔မဟိုတ ္

အျပစ္ေပးျခင္း (တရားရံိုးသည္ တရားခံတြင္အျပစ္ရွ ေၾကာင္း သံသယကင္းရွင္းစြာယံိုၾကည္ပါလွ င္)၃၀၇ 

အတြက္လ ိုအပ္ေသာစံမ ားထက္န မ့္က ပါသည္။ ဤစံအရ တရားခံသည ္ စြြဲဆ ိုထားေသာျပစ္မႈမ ားက ို 

က ကးလြန္ထားေၾကာင္းေသခ ာမႈရွ ရန္မွာ လ ိုအပ္ခ က ္ မဟိုတ္ေပ။ က  ွ်ိဳးေၾကာင္းဆ ေလ ာ္ေသာ ေကာက္ယူ 
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သံိုးသပ္ခ က္ျဖစ္ေနသမွ  ၄င္းျပစ္မႈက ကးလြန္ခြဲ့ေၾကာင္းသည္သာလွ င္ က  ွ်ိဳးေၾကာင္းဆ ေလ ာ္ေသာ ေကာက္ 

ယူသံိုးသပ္ခ က္ျဖစ္ရန္ မလ ိုအပ္ေပ။၃၀၈ 

 ၂. ပိုဂၢ ွ်ိဳလတ္စဥ္ းခ ငး္ဆ ိုငရ္ာျပစမ္ႈတာ၀နရ္ွ မႈ၊ ေရာမျပဌာနး္ဥပေဒ အပ ိုဒ ္၂၅ 

ေရာမျပဌာန္းဥပေဒ အပ ိုဒ္ ၂၅တြင္ အကယ္၍ ပိုဂ ၢွ်ိဳလ္တစ္ဥ းသည္ ေအာက္ပါတ ို႔က ိုက ကးလြန္လွ င္ 

စစ္ရာဇ၀တ္မႈအတြက ္ျပစ္မႈဆ ိုင္ရာတာ၀န္ရွ ေၾကာင္းျပဌာန္းထားပါသည္။ 

 ျပစ္မႈက ိုတစ္ဥ းခ င္းျဖစ္ေစ သ ို႔မဟိုတ္ အျခားသူမ ား်ွားႏင့္ပူးတြြဲ၍ျဖစ္ေစ က ကးလြန္ျခင္း၊ 

 ျပစ္မႈက ိုက ကးလြန္ရန္ အမ န္႔ေပးျခင္း၊ ေတာင္းခံျခင္း သ ို႔မဟိုတ ္ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ 

 ျပစ္မႈက ကးလြန္ရန္ အျခားသူမ ားက ို အားေပးအားေျမွာက္ျပွ်ိဳျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ ကူည ျခင္း၊ 

 "တူည ေသာရည္ရြယ္ခ က္ျဖင့္ျပွ်ိဳလိုပ္ေသာ" လူတစ္စိုက ကးလြန္သည္႕ျပစ္မႈက ို က ကးလြန္ရာတြင္ 

တမင္သက္သက္ကူည ေထာက္ပံ့ျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ 

 ျပစ္မႈက ကးလြန္ရန္အားထိုတ္ျခင္း။၃၀၉ 

အပ ိုဒ ္ ၂၅ အရ ပိုဂၢ ွ်ိဳလ္တစ္ဥ းခ င္းဆ ိုင္ရာျပစ္မႈတာ၀န္က ိုအေျချပွ်ိဳ၍ တာ၀န္ရွ သည္ဟိုသတ္မွတ္်ားႏ ိုင္ေသာ 

အရာရွ ်ွားႏစ္မ  ွ်ိဳး်ားႏွစ္စားရွ ေၾကာင္း the Clinic ကေတြ႕ရွ ပါသည္။ ပထမတစ္မ  ွ်ိဳးမွာ၊ အရာရွ တစ္ဥ းအေနျဖင့္ 

လက္ေအာက္ခံမ ားကျပစ္မႈက ကးလြန္ရာတြင္ မ က္ျမင္ရွ ေနသူအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း သ ို႔မဟိုတ ္

က လ ိုမ တာအနည္းငယ္ေ၀းေသာေနရာတြင္ရွ ေနသူအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပစ္မႈမ ားက ကးလြန္ျခင္းတြင္ 

တ ိုက္ရ ိုက္ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူအတ အက က ို အမႈအခ  ွ်ိဳ႔တြင္ the Clinic က မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း 

ေဖၚထိုတ္်ားႏ ိုင္ခြဲ့ပါသည္။ ဒိုတ ယတစ္မ  ွ်ိဳးမွာ၊ အရာရွ မ ားကထိုတ္ျပန္ေသာတ က သည္႔ အမ န္႔မ ား၏အေသး 

စ တ္မ ား၊ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ ား သ ို႔မဟိုတ ္ အႀက းတန္းအရာရွ မ ားအၾကား သ းျခားဆက္သြယ္မႈ 

မ ား်ားႏွင့္ လက္ရွ တပ္မေတာ္အစ ရင္ခံျခင္းဆ ိုင္ရာဖြြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံိုတ ို႔အပါအ၀င္ ေနာက္ထပ္သက္ေသ 

ခံအေထာက္အထားက ိုစိုေဆာင္ျခင္းျဖင့္ လူပိုဂၢ ွ်ိဳလ္တစ္ဥ းခ င္းျပစ္မႈတာ၀န္ရွ မႈဆ ိုင္ရာသေဘာတရားအရ 

တာ၀န္ရွ သည္ဟို ယူဆ်ားႏ ိုင္သည္႕ အဆင့္ျမင့္တပ္မွကးမ ား မည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္က ိုေဖၚထိုတ္်ားႏ ိုင္ခြဲ့ပါသည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ လက္ရွ အစ ရင္ခံစာမ ားက ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ်ွ္ားႏင့္ အမွတ္(၆၆)ေျချမန္တပ္မ 

ဌာနခ ွ်ိဳပ္တ ို႔၏ တပ္မွကးမ ားသည္ ေက းရြာမ ားက ို ေမာ္တာမ ားျဖင့္ပစ္ခတ္ရန္်ားႏွင့္ အရပ္သားနယ္ေျမမ ားက ို 

"ရွင္းလင္းရန္" တ ိုက္ရ ိုက္အမ န္႕မ ားေပးခြဲ႔သည္။၃၁၀ ဤအစ ရင္ခံစာမ ားက ို အတည္ျပွ်ိဳျခင္း်ားႏွင့္ အလားတူ  

၃၀၆ Rome Statute, article 61(7).  
၃၀၇ Rome Statute, article 66(3). The Appeals Chamber of the International Criminal Court has held the arrest 
warrant standard must be interpreted in a manner that requires a lower evidentiary threshold than these two 
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standards. Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad al Bashir, ICC, Case No. ”, ICC-02/05-01/09-73, Judgment on 
appeal of the Prosecutor against the ‘Decision on the Prosecutor’s Application for a Warrant of Arrest against 
Omar Hassan Ahmad Al Bashir’” (Appeals Chamber), para. 30.  
၃၀၈ Id. at paras. 31, 33, 39.  
၃၀၉ Rome Statute, art. 25(3).  
၃၁၀ ဤသည္မ ားတြင္ ေက းရြာမ ားက ိုေမာ္တာျဖင့္ပစ္ခတ္ျခင္း်ွားႏင့္ အရပ္သားနယ္ေျမမ ားက ို"ရွင္းလင္းျခင္း"တ ို႔အပါအ၀င္ 

ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ်ွ္ားႏင့္ LID 66 တ ို႕၏အမ န္႔မ ားပါရွ ေသာ ဆက္သြယ္ေရးၾကားျဖတ္ရယူျခင္းတ ို႔ပါ၀င္ပါသည္။ Aegis 

Trust, “Case File,” pp. 33, 120. For example, according to an FBR report: “၂၀၀၆ခို်ားႏွစ ္မတ္လ ၂ရက္ေန႔တြင္ 

ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္ တပ္မွကးက ိုက ိုက DIV 66 တပ္မွကးခင္ေဇာ္ဥ းက ိုအမ န္႔ေပးၿပ း တပ္မွကးစ ိုးေထြး လက္ေအာက္ရွ  TOC 1 

တပ္မွကးတင္ေအာင္လက္ေအာက္ရွ  TOC 3 တ ို႔က ိုအမ န္႔ေပးကာ ၈၁ ်ားႏွင့္ ၆၀ မမ ေမာ္တာမ ားျဖင့္ အန း၀န္းက င္ရွ  ေက းရြာမ ားက ို 

ပစ္ခတ္ခ ိုင္းပါသည္။TOC တပ္မကွးတင္ေအာင္သည္ ရာလ ိုေက းရြာက ို ေမာ္တာျဖင့္ ၇ ႀက မ္ပစ္ခတ္ခြဲ့ၿပ း၊ ၂ ႀက မ္ထ မွန္ခြဲ့သည္။ 

၄င္းတ ို႔သည္ ဘေလာ္ေဘာ္ဒါ ေက းရြာက ို ၃ ႀက မ္ပတ္ခတ္ခြဲ့ေသာ္လည္း ရြာ၏ အျပင္ဘက္သ ို႔က ခြဲ့ပါသည္။” FBR, “Burma 

Army activities in Toungoo District, Western Kayin State,” 25 May 2006, http://www.freeburmarangers.org/ 

2006/05/25/  burma-army-activities-in-toungoo-district-western-karen-state-25-may-2006/.   
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သက္ေသခံအေထာက္အထားမ ားက ို စိုေဆာင္းျခင္းသည္ အပ ိုဒ ္ ၂၅ အရ ပိုဂၢ ွ်ိဳလ္တစ္ဥ းခ င္းတာ၀န္ရွ မႈ 

အေပၚအေျခခံ၍ အမႈတည္ေဆာက္ျခင္းက ို အေထာက္အပံ႔ျဖစ္်ားႏ ိုင္သည္။ 

 ၃. တပမ္ကွးမ ား၏ျပစမ္ႈဆ ိုငရ္ာတာ၀နရ္ွ မႈ၊ ေရာမျပဌာနး္ဥပေဒ အပ ိုဒ ္၂၈ 

ေရာမျပဌာန္းဥပေဒအပ ိုဒ ္ ၂၈ သည ္ ၾက းၾကပ္ကြပ္ကြဲျခင္းဆ ိုင္ရာတာ၀န္ရွ မႈဟိုသ ၾကေသာ တာ၀န္ရွ မႈ 

အမ  ွ်ိဳးအစား ေနာက္တစ္မ  ွ်ိဳးက ိုျပဌာန္းေပးၿပ း၊ ၄င္းအရ အမ န္႔ေပးေသာအရာရွ မ ားသည ္ ၄င္းတ ို႔၏ 

လက္ေအာက္ခံမ ားက က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈမ ားအေပၚ ၄င္းတ ို႔က ိုတာ၀န္ရွ ေစပါသည္။ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ၏အေျခ 

အေန၌ ၊ ဤမွတ္တမ္းတြင္မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းေဖၚျပထားသူ (၃) ဥ းအပါအ၀င္၊ အပ ိုဒ္ ၂၈ အရ 

အႀက းတန္းတပ္မွကးမ ား၏ တာ၀န္ရွ မႈက ိုသက္ေသျပရျခင္းသည္ အပ ိုဒ္ ၂၅ အရ ပိုဂၢ ွ်ိဳလ္တစ္ဥ းခ င္း 

၏ျပစ္မႈဆ ိုင္ရာတာ၀န္ရွ မႈက ို သက္ေသျပရျခင္းထက ္ပ ိုမ ို၍လြယ္ကူ်ားႏ ိုင္သည္။ မည္သ ို႔ပင္ဆ ိုေစကာမူ၊ အပ ိုဒ ္

၂၈ အရ ၾက ၾကပ္ကြပ္ကြဲျခင္းဆ ိုင္ရာတာ၀န္ရွ မႈက ို သက္ေသထင္ရွားျပသရန္မွာ လက္ေအာက္ခံမ ားသည ္

အမွန္တကယ ္ျပစ္မႈမ ားက ိုက ကးလြန္ခြဲ့ေၾကာင္း သက္ေသထင္ရွားျပသရမည္ျဖစ္သည္။ 

http://www.freeburmarangers.org/%202006/05/25/
http://www.freeburmarangers.org/%202006/05/25/
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တပ္မေတာ္တပ္မွကးတစ္ဥ းသည္ အကယ္၍ေအာက္ပါအတ ိုင္း ေဆာင္ရြက္ခြဲ့လွ င္ ၄င္း၏လက္ေအာက္ခံ 

မ ားကက ကးလြန္ေသာျပစ္မႈမ ားအတြက္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရတာ၀န္ရွ ေၾကာင္း ေရာမျပဌာန္းဥပေဒ အပ ိုဒ္ 

၂၈(က) ကျပဌာန္းထားပါသည္။ 

က. တပ္မွကးသည္ ျပစ္မႈက ကးလြန္ေသာသူမ ားအေပၚ ထ ေရာက္ေသာအမ န္႔်ားႏွင့္ ထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈ   

တ ို႕အရေဆာင္ရြက္ခြဲ့ျခင္းျဖစ္လွ င္၊ 

ခ. တပ္မွကးသည္ ျပစ္မႈမ ားက ိုက ကးလြန္ေနေၾကာင္း သ ို႔မဟိုတ ္ က ကးလြန္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

သ ရွ ပါလွ င္၊ 

ဂ. တပ္မွကးသည္ "ျပစ္မႈမ ားက ကးလြန္ျခင္းမွကာကြယ္ရန္ သ ို႔မဟိုတ္ ်ားႏွ မ္နင္းရန္လ ိုအပ္ၿပ း 

က  ွ်ိဳးေၾကာင္းဆ ေလ ာ္ေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအားလံိုးက ိုေဆာင္ရြက္ရန္ပ က္ကြက္လွ 

င္သ ို႔မဟိုတ္ စံိုးစမ္းစစ္ေဆးရန္်ားႏွင့္ တရားစြြဲဆ ိုရန ္ အခြင့္အာဏာရွ ေသာအာဏာပ ိုင္မ ားထ ံ

က စၥက ိုတင္ျပရန္ပ က္ကြက္လွ င္"၃၁၁ 

The Clinic သည ္ေနာက္ထပ္စံိုစမ္းစစ္ေဆးေနဆြဲျဖစ္သည္႕ တပ္မေတာ္အႀက းတန္းအရာရွ အခ  ွ်ိဳ႕၏ လက္ 

ေအာက္တြင္ရွ ေသာ တပ္မေတာ္တပ္ဖြြဲ႕မ ားက ျမန္မာျပည္အေရွ႕ပ ိုင္းတြင ္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း 

က ကးလြန္သည္႕ျပစ္မႈမ ားအတြက္တာ၀န္ရွ သူ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းေဖၚထိုတ္်ားႏ ိုင္ခြဲ့ပါသည္။ The Clinic 

က လက္ရွ အခ  န္အထ  စိုေဆာင္းထားရွ ေသာ သတင္းအခ က္အလက္မ ားက လက္ေအာက္ခံတပ္ဖြြဲ႕မ ား 

သည ္ ဤအရာရွ မ ား၏ထ ေရာက္ေသာကြပ္ကြဲအိုပ္ခ ွ်ိဳပ္မႈ်ွားႏင့္ ထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွ ေနေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈ 

က ကးလြန္သည္က ိုသ ရွ ေၾကာင္း၊ ထ ိုသ ို႔သ ရွ ေသာ္ျငားလည္း သင့္တင့္ေလ ာက္ပတ္စြာ တံို႔ျပန္ရန္ပ က္ကြက္ 

ေၾကာင္း ညႊန္ျပေနပါသည္။ 

က. ထ ေရာက္ေသာကြပ္ကြဲအိုပ္ခ ွ်ိဳပ္မႈ်ားႏွင့္ ထ န္းခ ွ်ိဳပမ္ႈ 

အပ ိုဒ ္၂၈ အရ၊ ထ ေရာက္စြာကြပ္ကြဲအိုပ္ခ ွ်ိဳပ္မႈ်ားႏွင့္ထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈသည္ အထက္လူႀက း်ားႏွင့္လက္ေအာက္ခံတ ို႔၏ 

ဆက္်ားႏြယ္မႈသရိုပ္သကန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထ ေရာက္စြာကြပ္ကြဲအိုပ္ခ ွ်ိဳပ္မႈ်ားႏွင့္ ထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈသည္ လက္ေအာက္ခံ 

မ ားအေပၚ လႊမ္းမ ိုးမႈသက္သက္မွ ထက္ ပ ိုမ ိုလ ိုအပ္ပါသည္။ တပ္မွကးတစ္ေယာက္သည္ ျပစ္မႈက ကးလြန္ျခင္း 

က ို ကာကြယ္တားဆ းရန္ သ ို႔မဟိုတ္ ်ားႏွ မ္နင္းရန ္သ ို႔မဟိုတ ္ ၄င္းတ ို႔က ိုအျပစ္ေပးရန္ အခြင့္အာဏာရွ ေသာ 

အာဏာပ ိုင္မ ား ထံလႊြဲေျပာင္းေပးရမည္။၃၁၂ 

 

၃၁၁ Rome Statute, art. 28(a).  
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၃၁၂ Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC, Case No. ICC-01/05-01/08-424, Decision Pursuant to Article 

61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean- Pierre Bemba Gombo 

(Pre-Trial Chamber) (Bemba Confirmation Decision), 15 June 2009, paras. 414–415. See also Clinic Expert 

Declaration, Expert 3, para. 131.   

page 61 

အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာျပစ္မႈတရားရံိုးသည္ ထ ေရာက္ေသာကြပ္ကြဲအိုပ္ခ ွ်ိဳပ္မႈ်ားႏွင့္ ထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈတ ို႔က ိုညႊန္ျပေသာ 

အေၾကာင္းတရားမ ားက ို ရွင္းလင္းစြာထိုတ္ေဖၚခြဲ့သည္။၃၁၃ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္်ွားႏင့္ အမွတ(္၆၆) 

ေျချမန္တပ္မဌာနခ ွ်ိဳပ္တ ို႔အပါအ၀င္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဆင့္ကြဲကြပ္ကြဲမႈစနစ္တြင္ တစ္ဥ းခ င္းလူပိုဂ ၢွ်ိဳလ္ 

မ ားအၾကား အထက္-ေအာက္ဆက္ဆံေရးတြင္ ေပၚလြင္ထင္ရွားသည္႕ ဤအေၾကာင္းတရားမ ားတြင္ 

ေအာက္ပါတ ို႔က ိုပါ၀င္ပါသည္။ 

၁. တပ္မေတာ္ဖြြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံို 

 အခြင့္အာဏာေျခာက္ဆင့္မွတဆင့္ ကြပ္ကြဲအိုပ္ခ ွ်ိဳပ္မႈအဆက္အစပ္သည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀက းဌာန 

မွသည္ တပ္ရင္းအဆင့္အထ ေတာက္ေလွ ာက္ျဖစ္သည္၊ 

 SOC မ ား်ွားႏင့္ TOC မ ား၏ တပ္ရင္းမ ားက ို အလယ္အလတ္ထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈ၊ 

 ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႕ပ ိုင္းဆ သ ို႔ တ ိုက္ခ ိုက္ေရးတပ္မမ ားက ို ျဖန္႔ခ ထားျခင္း 

ကြဲ့သ ို႔ေသာ တပ္မေတာ္တပ္ဖြြဲ႕မ ား၏ထ န္းညွ မႈ၊ 

 အရပ္သားေနထ ိုင္သူမ ား၏ နယ္ေျမမ ားက ိုရွင္းလင္းရန္တမင္ရည္ရြယ္ပံိုေဖာ္ျခင္းမ ားအပါအ၀င္ျဖစ ္

ေသာ နည္းဗ ကဟာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ ားတြင္ ညွ ်ားႏ ႈင္းေဆာင္ရြက္မႈအတ ိုင္းအတာျမင့္မားျခင္း၊ 

 တ ိုက္ခ ိုက္ေရးတပ္မမ ားက ေဒသ၏ျပင္ပမ ွအျပစ္က အထမ္းသမားမ ားက ို ေနရာေရႊ႔ေျပာင္းေခၚယူ 

အသံိုးျပွ်ိဳျခင္း၊ 

 အမ  ွ်ိဳးမ  ွ်ိဳးေသာတပ္ဖြြဲ႕မ ား်ွားႏင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာအာဏာပို င္မ ားအၾကား ေထာက္ပံ့ပ ို႕ေဆာင္ျခင္း်ားႏွင့္ 

ေထာက္ပံ့ျဖည္႕ဆည္းျခင္းဆ ိုင္ရာတြင္ ညွ ်ားႏ ႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

 

၂. အစ ရင္ခံျခင္း်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ ား 

 အခ က္ျပကိုမၸဏ မ ား၊ အခ က္ျပတပ္စိုမ ား်ားႏွင့္ ေရြ႕လ ားအခ က္ျပအိုပ္စိုမ ားအပါအ၀င ္ အေရးပါ 

အရာေရာက္ေသာတပ္မေတာ္အစ ရင္ခံျခင္းဆ ိုင္ရာအေျခခံအေဆာက္အအံို၊၃၁၄ 

 တပ္မွကး်ားႏွင့္တပ္ဖြြဲ႕မ ားသည္ ဆက္သြယ္ေရးဆ ိုင္ရာက ရ ယာမ ား်ားႏွင့္အတူခရ းသြားရန္်ားႏွင့္ ေရြ႕လ ား 

ျခင္း်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ပံိုမ ားက ို ပံိုမွန္၊ အေသးစ တ္အစ ရင္ခံရန္လ ိုအပ္ျခင္းတ ို႔အပါအ၀င္ ေတာင့္တင္း 
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ခ ိုင္မာေသာအစ ရင္ခံျခင္းဆ ိုင္ရာလိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ ား်ားႏွင့္ လ ိုက္နာေစာင့္ထ န္းရမည္႕ က င့္၀တ္မ ား 

က ို တရား၀င္တပ္မေတာ္စာရြက္စာတမ္းမ ားတြင္ သတ္မွတ္ေဖၚျပထားျခင္း။၃၁၅ 
 

၃၁၃ Bemba Confirmation Decision, para. 417 (တရားရံိုး၏အျမင္မွာ၊ မည္သ ို႔ပင္ဆ ိုေစကာမူ အထက္လူႀက း၏လိုပ္ပ ိုင္ခြင့္ 

အေနအထား်ားႏွင့္ ထ ေရာက္စြာထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈတည္ရွ ေနျခင္းက ို အေၾကာင္းရင္းအခ  ွ်ိဳ႕ကညႊနျ္ပေနေပလ မ့္မည္။ ထ ိုအေၾကာင္းရင္း 

မ ားမွာ (၁) သံသယရွ ျခင္းခံရသူ၏တရား၀င္အေနအထား (၂) အမ န္႔မ ားထိုတ္ျပန္်ားႏ ိုင္ သ ို႔မဟိုတ္ ခ မွတ္်ားႏ ိုင္သည္႔၄င္း၏အာဏာ 

(၃) ထိုတ္ျပန္သည္႔အမ န္႔မ ားအေပၚ လ ိုက္နာျခင္းက ိုေသခ ာ ေအာင္လိုပ္်ားႏ ိုင္သည္႕အရည္အခ င္း (ဥပမာ၊ ၄င္းတ ို႔က ို အဆံိုးစ ရင ္

ျခင္းျပွ်ိဳမည္က ိုေသခ ာေစရန္) (၄) တပ္မေတာ္၏ဖြြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံိုအတြင္းရွ  ၄င္း၏အေနအထား်ားႏွင့္ ၄င္းအမွန္တစ္ကယ္ 

ထမ္းရြက္ေနေသာ အလိုပ္တာ၀န္မ ား (၅) တ ိုက္ပြြဲမ ားတြင္ပါ၀င္တ ိုက္ခ ိုက္ရန္ ၄င္း၏အလ င္အျမန္ကြပ္ကြဲမႈေအာက္ သ ို႔မဟိုတ္ 

န မ့္ေသာအဆင့္မ ားတြင္ ၄င္း၏ကြပ္ကြဲမႈေအာက္၌ရွ ေသာတပ္ သ ို႔မဟိုတ္ တပ္ဖြြဲ႕မ ားက ို အမ န္႔ေပး်ားႏ ိုင္သည္႕လိုပ္ပ ိုင္ခြင့္ (၆) 

တပ္ဖြြဲ႕မ ားက ို ဥ းစားေပးမႈေလွ ာခ ်ားႏ ိုင္သည္႕ သ ို႔မဟိုတ္ ကြပ္ကြဲအိုပ္ခ ွ်ိဳပ္မႈပံိုစံက ိုအေျပာင္းအလြဲျပွ်ိဳ်ားႏ ိုင္သည္႕လိုပ္ပ ို္င္ခြင့္ (၇) 

တပ္၏အဖြြဲ႕၀င္ မည္သူက ိုမဆ ို ရာထူးတ ိုးျခင္း၊ အစားထ ိုးျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္း သ ို႔ မဟိုတ္ အေရးယူျခင္းျပွ်ိဳ်ားႏ ိုင္သည္႔အာဏာ၊ ်ားႏွင့္ (၈) 

တပ္မ ားက ို တ ိုက္ပြြဲရွ ရာသ ို႔ပ ို႔်ားႏ ိုင္ သည္႕ သ ို႔မဟိုတ္ အခ  န္းမေရြးရိုပ္သ မ္း်ားႏ ိုင္သည္႕ အခြင့္အာဏာ၊ တ ို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။) 

၃၁၄ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 41–43; Aegis Trust, “Case File,” p. 122.  
၃၁၅ တပ္ရင္းမ ားသည္ ၁၂ နာရ လွ င္တစ္ႀက မ ္ "စစ္ဆင္ေရးအစ ရင္ခံစာမ ား"၊ ေျမပံိုမ ားအပါအ၀ငျ္ဖစ္ေသာ "ေဒသဆ ိုငရ္ာ 

အစ ရင္ခံစာ"၊ ်ားႏွင့္ "တ ိုက္ပြြဲအစ ရင္ခံစာ" မ ားက ိုလ ိုအပ္သလ ိုေပးပ ို႔ရန္လ ိုအပ္ပါသည္။ TOC မ ားသည္ စစ္ဆင္ေရးအစ အစဥ္ 

မ ား်ွားႏင့္ ေထာက္လွမ္းေရးအစ ရင္ခံစာမ ားက ို လ ိုအပ္သလ ိုေပးပ ို႕ရသည္။ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 46–49; 

Aegis Trust, “Case File,” p. 123–125.   
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၃. ျပန္လည္ေခၚယူျခင္း၊ အစားထ ိုးျခင္း်ွားႏင့္ ရာထူးတ ိုးေပးျခင္း 

 ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း လက္ေအာက္ခံမ ားက ို ျပန္ေခၚရန္်ွားႏင့္ အစားထ ိုးရန္ အထက္အရာရွ  

မ ား ၏လိုပ္်ားႏ ိုင္စြမ္းရည္၊၃၁၆ 

 တပ္မွကးမ ားက ို ထ ိုးစစ္ဆင္မႈတြင္ ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ ရာထူးတ ိုးေပးျခင္း။၃၁၇ 

 

၄. စစ္ေျမျပင္တြင္ တပ္မွကးမ ားက ိုယ္တ ိုင္ရွ ေနျခင္း 

 တပ္မအဆင့္တြင္ရွ  တပ္မွကးမ ားသည ္ ပဋ ပကၡျဖစ္ပြားရာနယ္ေျမသ ို႔ ၄င္းတ ို႔၏တပ္ဖြြဲ႕မ ား်ားႏွင့္အတူ 

လ ိုက္ပါၿပ း ၏ေရွ႕တန္းစစမ္ က္်ားႏွာဌာနခ ွ်ိဳပ္မ ွၾက းၾကပ္ကြပ္ကြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း။၃၁၈ 
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၅. အမ န္႕မ ားက ို အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း 

 ေၾကးနန္းၾကားျဖတ္လက္ခံျခင္းမွ သက္ေသခံအေထာက္အထားရရွ သည္႕အတ ိုင္း တပ္မအဆင့္ရွ  

တပ္မွကး မ ား၏အမ န္႔က ို လက္ေအာက္ခံမ ားကအေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း၊၃၁၉ 

 ယခင္စစ္သားမ ားက ၄င္းတ ို႔၏အထက္အရာရွ မ ား၏ တင္းၾကပ္ေသာထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈေအာက္တြင ္

အမ န္႔မ ားက ိုလ ိုက္နာရသည္က ိုအေလးေပး၍ လိုပ္ေဆာင္ရေၾကာင္းအစစ္ခံခ က္၊၃၂၀ 

 အရပ္သားမ ားအေပၚခြြဲျခားဆက္ဆံျခင္း်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာအမ န္႔မ ားက ိုအေကာင္အထည္ေဖၚ 

ျခင္း၊၃၂၁ 

 အထက္အရာရွ မ ား၏အမ န္႔မ ားအေပၚတည္မွ ေနေသာ အဆင့္န မ့္ စစ္သားမ ား၏အျပွ်ိဳအမူမ ား။ 

တစ္ခါတစ္ရံ ကြပ္ကြဲမႈအဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေသာစနစ္တြင္ရွ ေသာ အဆင္႔ ေပါင္းမ ားစြာျမင္႔သည္႔ အရာရွ  

ျဖစ္သည္။ 

အထက္ပါအေၾကာင္ရင္းမ ားက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ေကာင္မြန္စြာဖြြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ အဖြြဲ႕ 

အစည္းျဖစ္ၿပ း အဆင့္ဆင့္ကြပ္ကြဲပံိုစနစ္၊ အစ ရင္ခံျခင္း်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္တ ို႕၏တင္းၾကပ္စြာထ န္းခ ွ်ိဳပ္  

 

၃၁၆ ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ ္ဧၿပ လ်ွားႏင့္ ဇူလ ိုင္လအတြင္းတြင္၊ LID 66, MOC 10, MOC 15 ်ွားႏင့္ MOC 16 တ ို႔၏တပ္မွကးမ ားအားလံိုးက ိုအစား 

ထ ိုးခြဲ့ပါသည္။ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 44–45; Aegis Trust, “Case File,” p. 123.                      
၃၁၇ အထူးစစ္ဆင္ေရးဗ ကရ ို(၃) (ေဒသဆ ိုင္ရာတပ္မေတာ္ကြပ္ကြဲမႈ (ROC) အထက္တစ္ဆင့္ျမင့္)၊ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္)၊ 

MOC 10၊ LID 66 မွတပ္မွကးအားလံိုးတ ို႔က ို ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံ၏အေရွ႕ပ ိုင္းတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခငး္ၿပ းဆံိုးခ  န္တြင္ အားလံိုးက ို 

ရာထူးတ ိုးေပးခြဲ့ပါသည္။ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 59; Aegis Trust, “Case File,” p. 16-19.  

၃၁၈ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 77; Aegis Trust, “Case File,” p. 120. ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလတြင္ LID 66 

၏တပ္မွကးခင္ေဇာ္ဥ းသည္ တပ္သား ၁၃၅ ေယာက္ပါ၀င္ေသာစစ္ေၾကာင္းက ို အနည္းဆံိုးတစ္ၾက မ္ ဥ းေဆာင္ခြဲ့ေၾကာင္း သတင္း 

ေပးပ ို႔ပါသည္။. FBR, “Burma Army activities in Toungoo District, Western Kayin State,” 25 May 2006, 

http://www.freeburmarangers.org/2006/05/25/burma-army-activities-in-toungoo-district-western-karen-state-

25-may-2006/.  

၃၁၉ According to an FBR report: “FBR အစ ရင္ခံစာအရ "၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္ မတ္လ (၂)ရက္ေန႔ ည ၈နာရ အခ  န္တြင္ ေတာင္ပ ိုငး္ 

တ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ ္တပ္မွကးက ိုက ိုသည္ DIV 66 ၏တပ္မွကးခင္ေဇာ္ဥ းက ိုအမ န္႔ေပးၿပ း တပ္မွကးစ ိုးေထြး လက္ေအာက္ရွ  TOC 1 ်ားႏွင့္ 

တပ္မွကးတင္ေအာင္လက္ေအာက္ရွ  TOC 3 တ ို႔က ို အန းရွ ေက းရြာမ ားက ို (၈၁)မမ ်ားႏွင့္ (၆၀)မမ ေမာ္တာမ ားျဖင့္ပစ္ခတ္ရန္ 

အမ န္႔ေပးခြဲ့ပါသည္။ ၄င္းတ ို႔သည္ ဘေလာ္ေဘာဒယ္ေက းရြာက ို သံိုးႀက မ္ပစ္ခတ္ခြဲ့ေသာ္လည္း ရြာ၏အျပင္ဘက္သ ို႔သာ ထ မွန္ခြဲ ့

ပါသည္။ ” FBR, “Burma Army activities in Toungoo District, Western Kayin State,” 25 May 2006, 

http://www.freeburmarangers.org/2006/05/25/burma-army-activities-in-toungoo-district-western-karen-state-
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25-may-2006/.                                                                                                                                    
၃၂၀ Clinic Database, Interview Nos. 90 and 156.                                                                                        
၃၂၁ Clinic Database, Interview Nos. 90 and 160.   
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မႈတ ို႔အရေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။၃၂၂ ထ ို႔အတြက္ေၾကာင့္ မည္သည္႔တပ္မွကးမဆ ိုသည္ လက္ေအာက္ခံ 

မ ားအေပၚထ ေရာက္စြာကြပ္ကြဲမႈ်ားႏွင့္ ထ န္းခ ွ်ိဳပ္်ားႏ ိုင္မႈအဆက္အစပ္မ ားရွ ေၾကာင္းက ို ဤအခ က္က 

ညႊန္ျပေနပါသည္။ 
 
ခ. ျပစ္မႈမ ားက ိုက ကးလြန္ထားေၾကာင္းသ ရွ ျခင္း 
 

ၾက းၾကပ္ကြပ္ကြဲျခင္းဆ ိုင္ရာတာ၀န္ရွ မႈအတြက္ ဒိုတ ယအဓ ကလ ိုအပ္ခ က္မွာ သ ရွ ျခင္းပင္ျဖစ္ၿပ း၊ 

အတ အက ဆ ိုရပါလွ င္ တပ္မွကးသည ္ လက္ေအာက္ခံမ ားက က ကးလြန္ေၾကာင္း သ ို႔မဟိုတ္ 

က ကးလြန္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က ိုသ ခြဲ့သည္ သ ို႔မဟိုတ္ ထ ိုအခ  န္ကျဖစ္ေပၚေနသည္႕အေျခအေနမ ားအရ 

သ ရွ သင္ခ့ြဲ႔ေၾကာင္းျဖစ္သည္။၃၂၃ တပ္မွကး တစ္ေယာက ္ "သ ရွ ခြဲ့သည"္ ျဖစ္ေၾကာင္းအထင္အရွားျပသရန္မွာ 

တ ိုက္ရ ိုက္ သ ို႔မဟိုတ္ ပတ္၀န္းက င္အေျခအေနသက္ေသခံခ က္မ ားျဖင့္ ၄င္း၏ျပစ္မႈအေပၚ အမွန္တကယ ္

သ ရွ မႈက ို သက္ေသျပရပါမည္။ အမွန္တကယ္သ ရွ မႈက ိုသက္ေသျပရန္ လံိုေလာက္ေသာပတ္၀န္းက င္ 

အေျခအေနသက္ေသခံခ က္မွာ တပ္မေတာ္၏တပ္မွကးသည ္ "အတည္တက အေျခခ ိုင္ၿပ းျဖစ္သည္႕ 

သတင္းေပးျခင္း်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည္႕စစ္ေဆးျခင္းဆ ိုင္ရာစနစ္မ ားရွ ေသာ စနစ္တက ဖြြဲ႕စည္းထားသည္႔ 

အဖြြဲ႔အစည္း၏ တစ္စ တ္တစ္ပ ိုင္းျဖစ္ျခင္း" ပင္ျဖစ္်ားႏ ိုင္ပါသည္။၃၂၄ တပ္မွကးတစ္ေယာက္သည္ 

"သ ထားသင္”့ေၾကာင္း က ိုအထင္အရွားသက္ေသျပရန္မွာ တပ္မွကးသည ္ ၄င္း၏လက္ေအာက္ခံမ ား၏ 

ျပစ္မႈမ ားက ို သ ရွ ေအာင္ျပွ်ိဳလိုပ္ရန္ပ က္ကြက္ရာတြင္ ေပါ႔ဆမႈရွ ခြဲ့ျခင္းမွာမွနက္န္ေၾကာင္း ထင္ရွားေစရ 

မည္ျဖစ္သည္။၃၂၅ 

 

ထ ိုးစစ္ဆင္သည္႕ကာလအတြင္း ျမန္မာျပည္အေရ႕ွပ ိုင္းတြင္တာ၀န္ထမ္းရြက္ေနၾကေသာ အဆင့္ျမင့္ တပ္ 

မွကးမ ားသည ္ ၄င္းတ ို႔၏လက္ေအာက္ခံမ ား က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈမ ားက ို အမွန္တကယ္သ ရွ ျခင္းသည္ 

အလြန္ျဖစ္်ားႏ ိုင္ေပသည။္ ထ ိုသ ို႔သ ရွ ေၾကာင္းက ို ေအာက္ေဖၚျပပါအေၾကာင္းရငး္မ ားကညႊန္ျပေနပါသည္။ 

 

၁. အစ ရင္ခံျခင္း်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းဆ ိုင္ရာစနစ္မ ား 
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 ျမင့္မားေသာလ ႈင္း်ားႏႈန္းပါရွ ေသာေရဒ ယ ိုမ ား်ွားႏင့္ အျခားဆက္သြယ္ေရးက ရ ယာမ ားတပ္ဆင္ထား 

ေသာ အခ က္ျပကိုမၸဏ မ ား၊ အခ က္ျပတပ္စိုမ ား်ွားႏင့္ ေရြ႕လ ားအခ က္ျပအိုပ္စိုမ ားအပါအ၀င ္အေရး 

ပါ အရာေရာက္ေသာတပ္မေတာ္အစ ရင္ခံျခင္းဆ ိုင္ရာအေျခခံအေဆာက္အအံို၊၃၂၆ 

 တပ္ဖြြဲ႕မ ားသည္ အထက္တပ္ဖြြဲ႕မ ားအား စစ္ဆင္ေရးဆ ိုင္ရာအစ ရင္ခံစာမ ား၊ ေန႔စဥ္ေထာက္လွမ္း 

ေရးအစ ရင္ခံစာမ ား၊ တ ိုက္ပြြဲအစ ရင္ခံစာမ ား်ွားႏင့္ စစ္ဆင္ေရးဆ ိုင္ရာအစ အစဥ္အစ ရင္ခံစာမ ားက ို 

တစ္ေန႔လွ င္်ားႏွစ္ႀက မ္ေပးပ ို႔ရေသာလ ိုအပ္ခ က္အပါအ၀င္ တရား၀င္တပ္မေတာ္စာရြက္စာတမ္းမ ား 

တြင္ တင္းၾကပ္ေသာအစ ရင္ခံျခင္းဆ ိုင္ရာလ ိုအပ္ခ က္မ ား၊၃၂၇ 

 ေျမပံိုမ ား်ွားႏင့္ "ေဒသဆ ိုင္ရာအေျခအေနမ ား" ၏ေဖၚျပခ က္မ ားပါရွ ေသာ "ေဒသဆ ိုင္ရာအစ ရင္ခ ံ

စာမ ား"က ို တပ္မမ ားကတင္ရသည္႕လ ိုအပ္ခ က္မ ား၊ ဤအစ ရင္ခံစာမ ားက ို TOC မ ား်ားႏွင့္ LID   

ဌာနခ ွ်ိဳပ္မ ားသ ို႔ စစ္ဆင္ေရးမ ားအၿပ းတြင္ေပးပ ို႔ရပါသည္။၃၂၈ 

 TOC မ ားက လက္ေအာက္ခံတပ္မမ ားသ ို႔ထိုတ္ျပန္ေသာအမ န္႔မ ားက ို LID သ ို႔မဟိုတ္ OCC ဌာန 

ခ ွ်ိဳပ္မ ားသ ို႔ မ တၱကတစ္ေစာင္စ ေပးပ ို႔ရေသာလ ိုအပ္ခ က္မ ား၊ LID ်ားႏွင့္ OCC မ ားကလည္း ဤသတင္း 

အခ က္အလက္က ို ကာကြယ္ေရး၀န္ႀက းဌာန်ားႏွင့္ သက္ဆ ိုင္ရာေဒသတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္မ ားသ ို႔ေပးပ ို႔ 

ရသည္။၃၂၉ 

 

၃၂၂ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 55.  
၃၂၃ Rome Statute, art. 28(a)(i).  
၃၂၄ Bemba Confirmation Decision, para. 431.  
၃၂၅ Bemba Confirmation Decision, para. 432.  
၃၂၆ Aegis Trust, “Case File,” p. 122, Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 41–43.  
၃၂၇ See supra note 299.  
၃၂၈ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 49; Aegis Trust, “Case File,” p. 125.  
၃၂၉ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 44; Aegis Trust, “Case File,” p. 123.   
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၂. စစ္ေျမျပင္တြင္ တပ္မွကးမ ားက ိုယ္တ ိုင္ရွ ေနျခင္း 

 တပ္မအဆင့္ရွ  တပ္မွကးမ ားသည္ ပဋ ပကၡျဖစ္ပြားရာနယ္ေျမသ ို႔ ၄င္းတ ို႔၏တပ္ဖြြဲ႕မ ား်ားႏွင့္အတူ လ ိုက္ 

ပါၿပ း ဌာနခ ွ်ိဳပ္၏ေရွ႕တန္းစစ္မ က္်ားႏွာမွ အမ န္႔ေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း။၃၃၀ 
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၃. အလားတူျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ား၏ လိုပ္နည္းလိုပ္ဟန္ 

 အရပ္သားမ ားက ိုပစ္မွတ္ထားရွ ျခင္းက ိုတ က ျပတ္သားစြာခြင့္ျပွ်ိဳသည္႕ သမ ိုင္း၀င္ "ျဖတ္ေလးျဖတ္" 

မူ၀ါဒမွဆင္းသက္လာေသာ အခ  န္ၾကာျမင့္စြာတည္ရွ ခြဲ့ၿပ းျဖစ္သည္႕ ေသာင္းက န္းသူတ ိုက္ဖ က္ 

ေခ မႈန္းေရး အယ၀ူါဒမ ားက ို အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း၊ 

 တပ္မေတာ၏္ေသာင္းက န္းသူတ ိုက္ဖ က္ေခ မႈန္းေရးအယူ၀ါဒက ိုအေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ 

တပ္မွကးမ ား၏ ယခင္အေတြ႕အႀကံွ်ိဳ။ 
 

၄. ျပစ္မႈက ကးလြန္ရန္အမ န္႔ေပးျခင္း 

 တားျမစ္ပ တ္ပင္ထားေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားပါ၀င္ေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈတြင္ပါ၀င္ရန္ လက္ေအာက္ခံတပ္ဖြြဲ႕မ ား 

က ို အႀက းတန္းတပ္မွကးမ ားက တ ိုက္ရ ိုက္အမ န္႔ေပးခြဲ့ေၾကာင္း သက္ေသခံခ က္၃၃၁ 
 

၅. အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ ားက အစ ရင္ခံျခင္း 

 ကိုလသမဂၢလံိုၿခံွ်ိဳေရးေကာင္စ ၊ အေမရ ကန္ဥပေဒျပွ်ိဳသူမ ား်ားႏွင့္ ကိုလသမဂၢအထူးအစ ရင္ခံသူ (၅)ဥ း 

တ ို႔က ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအေပၚလြန္စြာအေရးပါေသာထိုတ္ျပန္ေၾကညာခ က္တြင္ တပ္မေတာ္၏တ ိုက္ 

ခ ိုက္ျခင္းမ ားအေပၚျပစ္တင္႐ႈတ္ခ ၿပ း၊ တပ္မွကးမ ားက က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈမ ားက ိုသ ရွ ေအာင ္

လိုပ္ျခင္း၃၃၂ 

 

၆. တရားမ၀င္ေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ား၏ က ယ္ျပန္႔ေသာသေဘာသဘာ၀ 

 တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရး၏ မတူျခားနားေသာေဒသဆ ိုင္ရာနယ္ပယ္(၃)ခိုတြင္ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာ 

နခ ွ်ိဳပ္်ားႏွင့္ အမွတ(္၆၆)ေျချမန္တပ္မဌာနခ ွ်ိဳပ္တ ို႔မွ အေကာင္အထည္ေဖၚေသာ အရပ္သားမ ားက ိုပစ ္

မွတ္ထားျခင္း၏ တူည ေသာလိုပ္နည္းလိုပ္ဟန္က ို အသံိုးခ ျခင္း။၃၃၃ 

 

၇. ဤျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားက ကးလြန္ေသာအခ  န္ကာလ 

 ျပစ္မႈမ ားက ို တစ္သမတ္တည္းက ကးလြန္ခြဲ႔ေသာ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ၏ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ 

(၃)်ားႏွစ္တာကာလ။  

ဤအေၾကာင္းရင္းမ ားက ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္်ားႏွင့္ အမွတ(္၆၆)ေျချမန္တပ္မဌာနခ ွ်ိဳပ္ကြဲ႔သ ို႔ေသာ 

တပ္မမ ား၏ တပ္မွကးမ ားသည္ ၄င္းတ ို႔၏လက္ေအာက္ခံမ ား ျပစ္မႈမ ား်ားႏွင့္ လူသားမ ားအေပၚ ဆန္႔က င္ 

က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈမ ားက ို က ကးလြန္ေနၾကေၾကာင္းက ို  သ ရွ ေၾကာင္း သ ို႔မဟိုတ္ သ ရွ သင္႔ခြဲ႔ေၾကာင္းက ို 
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ညႊန္ျပေနသည္။ ျမန္မာတ့ပ္မေတာ္သည္ "အေျခခ ိုင္ၿပ းျဖစ္သည္႕ သတင္းေပးျခင္း်ွားႏင့္ ေစာင့္ၾကည္႕ 

စစ္ေဆးျခင္းဆ ိုင္ရာစနစ္မ ားရွ ေသာ စနစ္တက ဖြြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာအဖြြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္" 

ဟူေသာသက္ေသခံခ က္တစ္ခိုတည္းကပင္လွ င္ တပ္မွကးမ ားသည္ ျပစ္မႈမ ားအေၾကာင္းသ ရွ မႈဟူေသာ 

လ ိုအပ္ခ က္်ားႏွင္႔ ျပည္႔စံိုေၾကာင္းသက္ေသျပရန္  လံိုေလာက္ေနပါသည္။၃၃၄ 

 

၃၃၀ See supra note 302.  
 ၃၃၁See supra note 294.  
၃၃၂ See Section IV.D – International Condemnation of the Offensive.  
၃၃၃ See Section IV.D – ၂၀၀၆ခို်ွားႏစ္တြင္ သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ၌္ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ်ွ္ားႏင့္ LID 66 တ ို႔၏စစ္ဆင္ေရးမ ား။ 

စစ္ဆင္ေရး၏နယ္ပယ္(၃)ခို မွာ (၁) ပြဲခူးတ ိုင္းတြင္ သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္အေနာက္ေတာင္ဘက္်ွားႏင့္ ထန္းတပင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္အေရွ႕ဘက္ 

(၂) အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ ဘာဆာက းသ ို႔၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေကာ္ေသဒါသ ို႔ ေဘာဂလ မွသြားေသာလမ္းမက ိုထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈအား 

ေတာင့္တင္းခ ိုင္မာေစျခင္းက ို ၾက ွ်ိဳးပမ္းအားထိုတ္ျခင္းေနေသာ သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္အေရွ႕ေတာင္ဘက္ (၃) သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕တစ၀္ ိုက္ 

ရွ ေျမာက္ပ ိုင္းနယ္ေျမ်ွားႏင့္ေဒးလ ိုျမစ္က ိုျဖတ္ၿပ းအေရွ႕ဘက္သ ို႔။                                                                               ၃၃၄ 

Bemba Confirmation Decision, para. 431.   
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ဂ. ျပစ္မႈမ ားက ိုကာကြယ္တားဆ းရန္ သ ို႔မဟိုတ္ ဖ ်ွားႏ ပ္ရန ္သ ို႔မဟိုတ္ သင့္ေတာ္ေသာအာဏာပ ိုင္မ ားထံတင္ျပရန္ပ က္ကြက္ျခင္း 

အပ ိုဒ ္ ၂၈ အရ၊ တပ္မွကးမ ားသည္ လက္ေအာက္ခံမ ားက ကးလြန္ေသာျပစ္မႈမ ားအတြက္ တာ၀န္သံိုးရပ္ရွ ပါ 

သည္။ ၄င္းတ ို႔မွာ (၁) ျပစ္မႈမ ား မျဖစ္ပြားမ  ၄င္းတ ို႔က ိုက ကးလြန္ျခင္းမွကာကြယ္တားဆ းရန္ (၂) ျပစ္မႈမ ား 

က ကးလြန္ျခင္းက ို်ွားႏ မ္နင္းရန္ (၃) ျပစ္မႈက ကးလြန္ျခင္းက စၥက ို စံိုစမ္းစစ္ေဆးရန္်ားႏွင့္ တရားစြြဲဆ ိုရန္အတြက္ 

သင့္ေတာ္ေသာအာဏာပ ိုင္ထံတင္သြင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။၃၃၅ တာ၀န္သံိုးရပ္အနက္တစ္ရပ္ရပ္က ို တပ္မွကး 

သည ္ ေက ပြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ပ က္ကြက္ပါလွ င္ ျပစ္မႈဆ ိုင္ရာတာ၀န္ရွ မႈအတြက္ လံိုေလာက္ 

သည္။၃၃၆ 

ထ ိုးစစ္ဆင္သည္႕ကာလအတြင္းလက္ေအာက္ခံမ ားက ကးလြန္ေသာျပစ္မႈမ ားက ို ကာကြယ္တားဆ းရန္၊ 

်ားႏွ မ္နင္းရန ္ သ ို႔မဟိုတ္ သင့္ေတာ္ေသာအာဏာပ ို္င္ထံသ ို႕က စၥက ိုတင္ျပရန္ တပ္မေတာ္အရာရွ မ ား 

အားထိုတ္ခြဲ့သည္႕ သက္ေသခံအေထာက္အထားက ို the Clinic သ ို႔မဟိုတ္ the Clinic 

၏ကြ မ္းက င္သူဆ ိုင္ရာေၾကညာခ က္ထိုတ္ျပန္သူမ ားက ေတြ႕ရွ ခြဲ့ျခင္းမရွ ိုပါ။ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း 

က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈအခ  ွ်ိဳ႕က ို အျပစ္ေပးရန္အတြက ္ျမန္မာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္က မူေဘာင္သတ္မွတ္ 
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ျပဌာန္းေပးေသာ္လည္း၃၃၇၊ တပ္မေတာ္အရာရွ မ ားသည္ အမႈမ ားက ိုလႊြဲေျပာင္းေပးသည္ဟူေသာ 

သတင္းအခ က္အလက္က ို the Clinic က မေတြ႕ရွ ခြဲ့ရပါ။  

ခ. ျပစမ္ႈက ကးလြနသ္မူ ားမညသ္မူည၀္ါျဖစေ္ၾကာငး္သ ရွ ေအာငလ္ိုပျ္ခငး္၊ ေတာငပ္ ိုငး္တ ိုငး္စစဌ္ာနခ ွ်ိဳပ၊္ အ 

မတွ(္၆၆)ေျချမနတ္ပမ္ဌာနခ ွ်ိဳပ်ွ္ားႏင့္ "ေဘာငး္ဘ တ ို" 

ဤအပ ိုင္းသည ္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း ျပစ္မႈက ကးလြန္သူမ ားအျဖစ္ တ က ေသာတပ္ဖြြဲ႕မ ား်ားႏွင့္ 

တပ္မွကးမ ား မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံခ က္က ို the Clinic ကရွာေဖြစိုေဆာင္းထားသမွ က ိုို 

အက ဥ္းခ ွ်ိဳပ္ေဖၚျပထားသည္။ The Clinic သည ္အဆင့္ျမင့္တပ္မွကး (၃) ဥ း၏ ျပစ္မႈဆ ိုင္ရာတာ၀န္ရွ မႈက ို 

ေရာမျပဌာန္းဥပေဒအရ ဖမ္းဆ းခြင့္အမ န္႔က ိုထိုတ္်ားႏ ိုင္ရန္ လ ိုအပ္ေသာစံအတြက္ လံိုေလာက္ေသာသက ္

ေသခံခ က္မ ားက ို စိုေဆာင္းထားပါသည္။ ထ ိုသူသံိုးဥ းမွာ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္မ ွ ဗ ိုလ္ခ ွ်ိဳပ္က ိုက ို၊ 

အမွတ(္၆၆)ေျချမန္တပ္မဌာနခ ွ်ိဳပ္မ ွ ဗ ိုလ္မွကးခ ွ်ိဳပ္ခင္ေဇာ္ဥ း်ွားႏင့္ ဗ ိုလ္မွကးခ ွ်ိဳပ္ေမာင္ေမာင္ေအး တ ို႔ျဖစ္ၾက 

ပါသည္။ ထ ို႔အျပင္၊ ျပစ္မႈက ကးလြန္ရာတြင္ တ ိုက္ရ ိုက္အခန္းက႑မွပါ၀င္သည္႕အတြက္ တာ၀န္ရွ ရန္ 

အလားအလာရွ ေသာ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္မွ အဆင့္န မ့္အရာရွ  ၂၅ ဥ း ေက ာ္က ို 

မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းသ ရွ ေအာင ္ the Clinic  လိုပ္ပါ သည္။ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း IB 48 

က ိုကြပ္ကြဲေသာ အရာရွ  ေဇာ္ထြန္း၏ ျပစ္မႈဆ ိုင္ရာတာ၀န္ရွ မႈအတြက ္ တ က ၿပ းခ ိုင္မာသည္႕ သက္ေသခံ 

အေထာက္အထားမ ားက ို the Clinic ရရွ ထားပါသည္။ ဤအပ ိုင္းသည္ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္်ားႏွင့္ 

အမွတ(္၆၆)ေျချမန္တပ္မဌာနခ ွ်ိဳပ္တ ို႔်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ သက္ေသခံခ က္မ ားက ို အက ဥ္းခ ွ်ိဳပ္ေဖၚျပထားၿပ း 

"ေဘာင္းဘ တ ို" (or "Short Pants") ဟိုေခၚေ၀ၚေသာ တပ္မေတာ္တပ္ဖြြဲ႕အေပၚ ေနာက္ထပ္စံိုစမ္း 

စစ္ေဆးရန္လ ိုအပ္ခ က္က ို ေဆြးေ်ားႏြးျခင္းျဖင့္ န ဂံိုးခ ွ်ိဳပ္ထားပါ သည္။ 

၁. ေတာငပ္ ိုငး္တ ိုငး္စစဌ္ာနခ ွ်ိဳပ ္

ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္သည္ ေဒသဆ ိုင္ရာတပ္မေတာ္ကြပ္ကြဲမႈဌာနခ ွ်ိဳပ္ (RMC)ျဖစ္သည္။ အထက္ 

တြင္ေဖၚျပခြဲ့သည္႕အတ ိုင္း၊ RMC မ ားသည္ တာ၀န္ခ ထားေသာနယ္ပယ္တြင ္တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးမ ား 

အတြက္တာ၀န္ရွ ၿပ း၊ ထ ိုနယ္ပယ္မ ားတြင္အၿမြဲတမ္းရွ ေနရပါသည္။ RMC မ ားသည္ ၄င္းတ ို႔၏နယ္ေျမ 

အတြင္းတြင္ ဌာနခ ွ်ိဳပ္မ ားထားရွ ေသာ ၿမ ွ်ိဳ႕ေစာင့္တပ္ရင္းမ ားက ိုထ န္းခ ွ်ိဳပ္ၿပ း ထ ိုးစစ္ဆင္ရန္အတြက္ 

၄င္းတ ို႔၏နယ္ေျမမ ားသ ို႔ ေရာက္ရွ လာေသာ တ ိုက္ခ ိုက္ေရးတပ္မမ ားက ို ႀက းၾကပ္ကြပ္ကြဲသည္။ 

ထ ိုးစစ္ဆင္သည္႕ကာလအတြင္း၊ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္၏နယ္ပယ္တြင္ ပြဲခူးတ ိုင္း်ားႏွင့္ဖါပြန္ျမ ွ်ိဳ႕၏ 

ေျမာက္ဘက ္ကရင္ျပည္နယ္၏အစ တ္အပ ိုင္းအခ  ွ်ိဳ႔တ ို႔ပါ၀င္သည္။၃၃၈  ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္သည ္ 
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၃၃၅ Bemba Confirmation Decision, paras. 438–40.  
၃၃၆ Bemba Confirmation Decision, para. 436 and fn. 575.  
၃၃၇ The Defence Services Act of 1959, art. 71 (Myan.). The Defence Services Act incorporates civil law, 
including the Myanmar Penal Code.  
၃၃၈ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 29; Aegis Trust, “Case File,” p. 13.   
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ဤေဒသအတြင္းတြင ္IB 26, IB 30, IB 39, IB 48, IB 53, IB 57, IB 60, IB 73, IB 75, IB 92, IB 124, 

IB 264, LIB 349, LIB 350, LIB 351, LIB 439, LIB 440, LIB 589, LIB 590, LIB 598 ်ားႏွင့္ LIB 599 

တ ို႔ပါ၀င္ေသာ ၿမ ွ်ိဳ႕ေစာင့္တပ္ရင္း (၂၂)ရင္းက ိုထ န္းခ ွ်ိဳပ္ပါသည္။၃၃၉ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း ေတာင္ပ ိုင္း 

တ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္သည ္ အမွတ္(၆၆)ေျချမန္တပ္မဌာနခ ွ်ိဳပ္အပါအ၀င္၊ ေဒသအတြင္းသ ို႔ေရာက္ရွ  လာေသာ 

တ ိုက္ခ ိုက္ေရးတပ္မ(၇)ခိုက ိုကြပ္ကြဲထ န္းခ ွ်ိဳပ္ပါသည္။၃၄၀ 

က. အဆင့္န မ့္ျပစ္မႈက ကးလြန္သူမ ားက ို မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းသ ရွ ေအာင္လိုပ္ျခင္း 

The Clinic သည ္ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပတ္ြင္ အမႈထမ္းရြက္ေနၾကေသာ ၂၅ ဥ းထက္ပ ိုေသာ 

အဆင့္န မ့္အရာရွ မ ားက ို မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း သ ရွ ေအာင္လိုပ္ခြဲ့ၿပ း ၄င္းတ ို႔သည္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ 

ကာလအတြင္းက ကးလြန္ေသာျပစ္မႈမ ားအတြက္ ျပစ္မႈေၾကာင္းဆ ိုင္ရာတာ၀န္ရွ ်ားႏ ိုင္ပါသည္။၃၄၁ တပ္ရင္းမ ား 

သည ္သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္တြင္ အၿမြဲတမ္းအေျခစ ိုက္ၿပ း အရပ္သားမ ား်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ အမႈထမ္းမ ားအၾကား 

မၾကာခဏဆက္သြယ္မႈရွ ေသာ အည ွ်ိဳေရာင္နယေ္ျမမ ားတြင္ က ယ္က ယ္ျပန္႕ျပန္႕ လႈပ္ရွားၾကေသာ 

ေၾကာင္႔ ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းျခင္းခံရသူမ ားသည္ ဤတပ္ဖြြဲ႕မ ား်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာအရာရွ မ ားက ို အမည္်ားႏွင္႔ 

တကြ ခြြဲျခားသ ရွ ်ားႏ ိုင္ၾကသည္။ 

ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္ၿမ ွ်ိဳ႕ေစာင့္တပ္ရင္းမွ တပ္မေတာ္၀န္ထမ္းမ ားသည ္ the Clinic 

ကမွတ္တမ္းျပွ်ိဳထားေသာ ျဖစ္စဥ္မ ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနၾကပါသည္။ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ိုွ်ိဳပ္ 

တပ္ဖြြဲ႕မ ားသည္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း အတင္းအၾကပ္ခ ိုင္းေစျခင္းခရံေသာ အလိုပ္သမားမ ားက ို 

အသံိုးျပွ်ိဳျခင္း်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ပတ္သက္ေနၾကၿပ း၃၄၂ သတ္ျဖတ္မႈမ ား၃၄၃ အရပ္သားမ ားက ိုတ ိုက္ခ ိုက္ 

ျခင္းမ ား၃၄၄ ်ားႏွင့္ အို းအ မ္မ ား်ွားႏင့္ အရပ္သားပ ိုင္ပစၥည္းမ ားက ိုဖ က္ဆ းျခင္းမ ားတ ို႔တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက ္

ေနၾကပါသည္။၃၄၅ သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္၏တပ္ရင္း 

မ ားက မ ားစြာေသာေရႊ႔ေျပာင္းေနထ ိုင္ေစျခင္းအမ န္႔မ ားထိုတ္ဆင့္ခြဲ့သည္ဟူေသာ ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းျခင္းခံရ 

သူမ ား၏ေျပာျပခ က္မ ားေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပ ိုင္း်ားႏွင့္ ပြဲခူးတ ိုင္းအေရွ႕ပ ိုင္းတ ိုင္းတ ို႔တြင္ 

အရပ္သားမ ားက ိုေရႊ႕ေျပာင္းေနထ ိုင္ေစရာတြင္ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္က ဥ းေဆာင္ခြဲ့သညဟ္ို 



International Human Rights Clinic at Harvard Law School 
Legal Memorandum: War Crimes and Crimes against Humanity in Eastern Myanmar 

UNOFFICIAL TRANSLATION 
 

ယူဆရပါသည္။၃၄၆ ပိုဂၢ ွ်ိဳလ္တစ္ဥ းအား the Clinic က ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းရာတြင္  ၂၀၀၃ခို်ွားႏစ္ ်ားႏွင့္ ၂၀၀၅ 

ခို်ားႏွစ္တ ို႔တြင္က င္းပေသာ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္မွအရာရွ မ ား၏ အစည္းအေ၀းမ ားတြင ္သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕ 

နယ္အေနာက္ေတာင္မွ ေက းရြာေခါင္းေဆာင္မ ားက ို ၄င္းတ ို႔၏ရြာမ ားက ိုေရႊ႕ေျပာင္းေစရန ္ အမ န္႔ေပး 

ခြဲ့ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာျပပါသည္။၃၄၇ 

IB 48 သည ္အထူးသျဖင့္ နာမည္ဆ ိုးျဖင့္ေက ာ္ၾကားေသာေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းတပ္ရင္းျဖစ္ပါသည္။ ေတြ႕ဆံို 

ေမးျမန္းျခင္းခံရသူအမ ားအျပားသည္ IB 48 က ို "အဆ ိုးဆံိုး" တပ္ဖြြဲ႕ သ ို႔မဟိုတ ္အျခားတပ္ဖြြဲ႕မ ားထက္ပ ိုမ ို 

အၾကမ္းဖက ္ သ ို႔မဟိုတ္ "ရက္စက္" သည္ဟိုခြြဲျခားသတ္မွတ္ၾကပါသည္။၃၄၈ ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းျခင္းခံရသူ  

တစ္ဥ း က IB 48 သည္ "သင့္အတြက္မလံိုၿခံွ်ိဳေသာတပ္ဖြြဲ႕" ျဖစ္ၿပ း အဆ ိုပါတပ္ဖြြဲ႕မွစစ္သားမ ားသည္ 

(အည ွ်ိဳေရာင ္နယ္ေျမတြင္ရွ သည္႔) ရြာ၏အျပင္ဘက္တြင္ ရြာသားမ ားက ိုေတြ႕ရွ ပါက ေသနတ္ျဖင္႔ပစ္မည္  

၃၃၉ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 37; Aegis Trust, “Case File,” p. 13.  

၃၄၀ Aegis Trust, “Case File,” p. 13; see also Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 35. တစ္ခါတစ္ရံ၊ စစ္ဥ းစ း 

အဖြြဲ႕ရံိုးသည္ ပံိုမွန္ကြပ္ကြဲမႈကြငး္ဆက္မ ားက ိုေက ာ္လြန္ၿပ း ေျမျပင္တပ္ဖြြဲ႕မ ားက ိုတ ိုက္ရ ိုက္အမ န္႔ေပးပါသည္။  Clarifying email 

from Clinic Expert Declarant, Expert 1 citing to interviews with former Myanmar military officers.                   
၃၄၁ See Clinic Database.                                                                                                                        
၃၄၂ Clinic Database, Interview Nos. 8, 12, 13, 18, 22, 33, 39, 42, 46, 52, 71, 73, 74, 80, 82, 86, 97, 100, 109, 

116, 123, 127, 130, 138, 143, 146, 147, and 151.                                                                                   
၃၄၃ CliInterview Nos. 8, 12, 26, 31, 33, 47, 52, 76, 82, 86, 97, 99, 100, 109, 132, 146, 147, 133, and 151.  

၃၄၄ Clinic Database, Interview Nos. 28, 87, 89, 124, and 128.  
၃၄၅ Clinic Database, Interview Nos. 5, 11, 39, 87, 89, 124, 128, and 146.  
၃၄၆ Clinic Database, Interview Nos. 12, 46, 51, 54, 80, 86, 106, 119, 133, 143, and 146.  
၃၄၇ Clinic Database, Interview No. 146.  
၃၄၈ See, e.g., Clinic Database, Interview Nos. 33, 133, and 146.   
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မွာ ပ ို၍ျဖစ္်ားႏ ိုင္ ေၾကာင္းေျပာျပပါသည္။၃၄၉ ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းျခင္းခံရသူေနာက္တစ္ေယာက္မွာ IB 48 

မွစစ္သားမ ား၏ ရ ိုက္်ားႏွက္ျခင္းက ိုခံရၿပ း၊ အျခားတပ္ဖြြဲ႕မ ား်ွားႏင့္ ်ားႏ ႈင္းယွဥ္လွ င္ IB 48 

သည္ရြာထြဲတြင္ရွ ေနခြဲ့စဥ္တြင္ ရြာသားမ ားပ ိုမ ိုမတရားျပွ်ိဳလိုပ္ခံရသည္ဟိုေျပာသည္။၃၅၀ ၂၀၀၅ခို်ားႏွစ္ 

ေနာက္ပ ိုင္း်ားႏွင့္ ၂၀၀၆ခို်ားႏွစ္ ေစာေစာပ ိုင္းတြင ္ "ရွားဆ ဘ ို"အန းတြင္ အရပ္သား (၁၁)ဥ းထက္ 

မနည္းေသဆံိုးျခင္း၃၅၁၊ "ကေလာမ ဒါ" တြင္(၂) ဥ းအသတ္ခံရျခင္း၃၅၂်ားႏွင့္အတ ူအျခားျဖစ္ရပ္မ ားစြာ အတြက္ 
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IB 48 တြင္ တာ၀န္ရွ သည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ ားစြာတ ို႔သည္ ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းျခင္းခံရသူမ ားက 

မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းသ ရွ ထိုတ္ေဖၚ ၾကသည္႕၃၅၃ "အလြန္ဆ ိုးရြားသည"္ ဟိုပံိုမွန္ေျပာျခင္းခံရေသာ IB 

48 မ ွ အရာရွ တစ္ဥ းျဖစ္သည္႕ ေဇာ္ထြန္းေၾကာင္႔ တ ိုက္ရ ိုက္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 

မွတ္ယူၾကပါသည္။၃၅၄ 

ခ. အဆင့္ျမင္တပ္မွကးမ ား၊ ဗ ိုလ္ခ ွ်ိဳပ္က ိုက ို 

၂၀၀၃ ခို်ားႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခို်ားႏွစ္အထ  ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္း၏စစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္၏ တ ိုင္းမွကးမွာ ဗ ိုလ္ခ ွ်ိဳပ္က ိုက ို ျဖစ္ပါ 

သည္။၃၅၅ တစ္ဆက္တည္းမွာ ၄င္းသည္ အထူးစစ္ဆင္ေရးဗ ကရ ို(၃) က ိုကြပ္ကြဲခြဲ့ၿပ း၊ ေလာေလာဆယ္၌ 

ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအစ ိုးရအဖြြဲ႔တြင္ ျပည္ထြဲေရး၀န္ႀက းဌာန၏ ၀န္ႀက းျဖစ္ပါသည္။၃၅၆ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ၏္ 

တပ္မွကးျဖစ္သည္႕အတ ိုင္း ဗ ိုလ္ခ ွ်ိဳပ္က ိုက ို သည ္ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပ ိုင္း်ွားႏင့္ ပြဲခူးတ ိုင္းအေရွ႕ပ ိုင္းတ ို႔တြင္ 

ထ ိုးစစ္ဆင္မႈက ိုအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တာ၀န္ယူေသာ တပ္မေတာ္အရာရွ ျဖစ္ပါသည္။ 

၄င္း၏ရာထူးအရလိုပ္်ားႏ ိုင္စြမ္းအေလ ာက္၊ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈတြင္ပါ၀င္ပတ္သက္သည္႕ (အမွတ(္၆၆) ေျချမန္ 

တပ္မဌာနခ ွ်ိဳပ္အပါအ၀င္) ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္၏ ၿမ ွ်ိဳ႕ေစာင့္တပ္ရင္းမ ား်ားႏွင့္ တ ိုက္ခ ိုက္ေရးတပ္မ 

မ ားက ိုႀက းၾကပ္ကြပ္ကြဲရသည္။ 

အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာျပစ္မႈတရားရံိုးမွ ဖမ္းဆ းခြင့္အမ န္႔ထိုတ္ဆင့္်ားႏ ိုင္ရန္အတြက္  ေရာမျပဌာန္းဥပေဒ၏ အပ ိုဒ ္

၅၈တြင္ျပဌာန္းထားသည္႕ "ယံိုၾကည္ရန္က  ွ်ိဳးေၾကာင္းဆ ေလ ာ္ေသာအေၾကာင္း" ဟူသည္႔စံ်ားႏွင္႔ 

က ိုက္ည ေစရန္ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္၊ အမွတ(္၆၆)ေျချမန္တပ္မဌာနခ ွ်ိဳပ္်ားႏွင့္ အျခားတ ိုက္ခ ိုက္ေရး 

တပ္မမ ားမွ စစ္သားမ ားကက ကးလြန္ေသာျပစ္မႈမ ားအတြက္ ဗ ိုလ္ခ ွ်ိဳပ္က ိုက ို၏ျပစ္မႈဆ ိုင္ရာတာ၀န္ရွ မႈ၏ 

လံိုေလာက္ေသာသက္ေသခံခ က္မ ားက ို the Clinic က စိုေဆာင္းထားပါသည္။ 

ပထမဥ းစြာ၊ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္၊ အမွတ(္၆၆)ေျချမန္တပ္မဌာနခ ွ်ိဳပ္်ွားႏင့္ အျခားတ ိုက္ခ ိုက္ေရးတပ္မ 

မ ားအေပၚ ၄င္း၏ထ ေရာက္ေသာကြပ္ကြဲမႈ်ားႏွင့္ထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈတ ို႔က ို ေအာက္ေဖၚျပပါအေၾကာင္းရင္းခံအခ က္ 

မ ားက ညႊန္ျပေနပါသည္။ (၁) ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ျမင့္မားစြာဖြြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားေသာ ဖြြဲ႔စည္း 

တည္ေဆာက္ပံို (၂) တပ္မေတာ္၏ အားက ိုးအားထားျပွ်ိဳေလာက္ေသာအစ ရင္ခံျခင္း်ွားႏင့္ ဆက္သြယ္ေရး 

စနစ္ (၃) ဆက္သြယ္ေရးၾကားျဖတ္ရယူထားသည္ဟိုအဆ ိုရွ ထားေသာ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း 

၄င္း၏အမ န္႔မ ားက ို၃၅၇ (၄) ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း ျမန္မာ်ားႏ ိုင္င ံအေရွ႔ပ ိုင္းတြင္ ၄င္းရွ ေနျခင္း ်ားႏွင္႔ ( ၅ )  

၃၄၉ Clinic Database, Interview No. 146.  
၃၅၀ Clinic Database, Interview No. 133.  
၃၅၁ Clinic Database, Interview No. 26, 31, 33, 47, 52, 76, 82, 86, 97, 99, 100, 109, 132, 133, 147, and 151.  
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၃၅၂ Clinic Database, Interview No. 146.  
၃၅၃ Clinic Database, Interview Nos. 47, 52, 62, 74, 86, 100, 108, 109, 132, and 133.  
၃၅၄ Clinic Database, Interview Nos. 52 and 108.  
၃၅၅ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 25; Aegis Trust, “Case File,” p. 16.  
၃၅၆ Aegis Trust, “Case File,” p. 16.                                                                                                          
၃၅၇ According to an FBR report: “FBR အစ ရင္ခံစာအရ "၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္ မတ္လ (၂)ရက္ေန႔ ည ၈နာရ အခ  န္တြင္ ေတာင္ပ ိုငး္ 
တ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ ္တပ္မွကးက ိုက ိုသည္ DIV 66 ၏တပ္မွကးခင္ေဇာ္ဥ းက ိုအမ န္႔ေပးၿပ း တပ္မွကးစ ိုးေထြး လက္ေအာက္ရွ  TOC 1 ်ားႏွင့္ 
တပ္မွကးတင္ေအာင္လက္ေအာက္ရွ  TOC 3 တ ို႔က ို အန းရွ ေက းရြာမ ားက ို (၈၁)မမ ်ားႏွင့္ (၆၀)မမ ေမာ္တာမ ားျဖင့္ပစ္ခတ္ရန္ 
အမ န္႔ေပးခြဲ့ပါသည္။ ၄င္းတ ို႔သည္ ဘေလာ္ေဘာဒယ္ေက းရြာက ို သံိုးႀက မ္ပစ္ခတ္ခြဲ့ေသာ္လည္း ရြာ၏အျပင္ဘက္သ ို႔သာထ မွန္ 
ခြဲ့ပါသည္။ ” FBR, “Burma Army activities in Toungoo District, Western Kayin State,” 25 May 2006, 
http://www.freeburmarangers.org/2006/05/25/burma-army-activities-in-toungoo-district-western-karen-state-
25-may-2006/.   
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ထ ိုးစစ္ဆင္ျခင္း ဆ ိုင္ရာတပ္မ ားျဖန္႔ခ ထားမႈ၊ နည္းဗ ကဟာဆ ိုင္ရာလိုပ္ေဆာင္မႈမ ား ်ားႏွင့္ 

ျဖည္႕ဆည္းေထာက္ပံ့ပ ို႔ေဆာင္ျခင္း တ ို႔က ို ၄င္း၏ကြပ္ကြဲမႈေအာက္တြင္ ထ န္းညွ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ ထ ို႔ျပင္၊ 

ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း ဗ ိုလ္ခ ွ်ိဳပ္က ိုက ို၏လက္ေအာက္ခံျဖစ္ေသာ တပ္မွကး်ားႏွစ္ေယာက္စလံိုးက ို 

အစားထ ိုးခြဲ့ၿပ း၊ ၄င္းတ ို႔ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ပ ိုင္းမွထြက္ခြာေသာအခါ ရာထူးမ ားတ ိုးေပးခြဲ့ပါသည္။ 

ဒိုတ ယအေနျဖင့္၊ ဗ ိုလ္ခ ွ်ိဳပ္က ိုက ိုသည္ ၄င္း၏လက္ေအာက္ခံမ ားက ျပစ္မႈမ ားက ိုက ကးလြန္ခြဲ့ေၾကာင္း သ ို႔မ 

ဟိုတ္ က ကးလြန္ရန္ရွ ေနေၾကာင္းက ို သ ခြဲ့ေၾကာင္း သ ို႔မဟိုတ္ သ ခြဲ႔သင့္ေၾကာင္းက ို ဆက္လက္ေဖၚျပပါ 

အေၾကာင္းရင္းမ ားကညႊန္ျပေနပါသည္။ (၁) တင္းၾကပ္ေသာအစ ရင္ခံျခင္းဆ ိုင္ရာလ ိုအပ္ခ က္မ ား်ွားႏင့္ အား 

က ိုးအားထားျပွ်ိဳေလာက္ေသာဆက္သြယ္ေရးစနစ္ (၂) ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း ျမန္မာျပည္အေရွ႕ 

ပ ိုင္းတြင္ ဗ ိုလ္ခ ွ်ိဳပ္က ိုက ို ရွ ေနခြဲ့ျခင္း (၃) ေသာင္းက န္းသူမ ားက ိုတ ိုက္ခ ိုက္ေခ မႈန္းေရးနည္းဗ ကဟာတြင္ 

အရပ္သားမ ားက ိုပစ္မွတ္ထားျခင္း၏လိုပ္နည္းလိုပ္ဟန္်ားႏွင့္အတူ ၄င္း၏ၿပ းခြဲ့ေသာအေတြ႕အႀကံွ်ိဳ (၄) 

ဆက္သြယ္ေရးၾကားျဖတ္ရထားသည္ဟိုအဆ ိုရွ ထားေသာ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း ၄င္း၏အမ န္႔မ ား (၅) 

တပ္မေတာ္၏ လိုပ္ေဆာင္မႈ အေပၚ ရႈတ္ခ သည္႕ ကိုလသမဂၢ၏ ထင္ရွားေသာေၾကညာခ က္မ ား (၆) 

စစ္ဆင္ေရး၏ ေဒသဆ ိုင္ရာ နယ္ပယ္သံိုးခို အ်ားႏွံ႔အျပားတြင္ ျပစ္မႈမ ားပ ံ႕်ားႏွံ႔သည္႕သေဘာသဘာ၀၊ ်ားႏွင့္ (၇) 

ျပစ္မႈမ ားက ိုက ကးလြန္ခြဲ့သည္႕ သံိုး်ားႏွစ္တာကာလ။ 
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တတ ယအေနျဖင့္၊ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္းတြင္ က ကးလြန္ခြဲ့ေသာျပစ္မႈမ ားက ို ကာကြယ္တားဆ းျခင္း၊ 

်ားႏွ မ္နင္းျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ ထ ိုက စၥက ိုတင္ျပျခင္းတ ို႔က ို ဗ ိုလ္ခ ွ်ိဳပ္က ိုက ိုႀက ွ်ိဳးပမ္းအားထိုတ္ခြဲ့ျခင္းဆ ိုင္ရာ 

သက္ေသခံခ က္တစ္စံိုတစ္ရာက ို Clinic က မေတြ႕ရွ ်ားႏ ိုင္ခြဲ့ေပ။ 

၄င္းက ိုဖမ္းဆ းရန ္ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာျပစ္မႈတရားရံိုးကအမ န္႔ထိုတ္ဆင့္်ားႏ ိုင္ရန္အတြက္ လ ိုအပ္ေသာစံ်ားႏွင့္ 

အည  အပ ိုဒ ္ ၂၈အရ ၾက းၾကပ္ကြပ္ကြဲမႈဆ ိုင္ရာတာ၀န္ရွ မႈ၏လ ိုအပ္ခ က္မ ားက ို ဤသက္ေသခံခ က္က 

အခ ိုင္အမာသက္ေသထူသည္။ အထူးသျဖင့္ ဗ ိုလ္ခ ွ်ိဳပ္က ိုက ို၏ အမ န္႔မ ား၊ အစည္းအေ၀းမ ား်ွားႏင့္ ထ ိုးစစ ္

ဆင္မႈအတြက ္ စစ္ဆင္ေရးက ိုေရးဆြြဲရာတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ ား်ွားႏင့္စပ္လ ဥ္း၍ ေနာက္ထပ္စံိုစမ္း 

စစ္ေဆးျခင္းျဖင္႔ အပ ိုဒ ္၂၅ အရ လူပိုဂၢ ွ်ိဳလ္တစ္ဥ းခ င္းျပစ္မႈဆ ိုင္ရာတာ၀န္ရွ မႈအေပၚအေျခခံၿပ း ဖမ္းဆ းျခင္း 

အမ န္႔က ို ထိုတ္်ားႏ ိုင္ရန္ လံိုေလာက္ေသာသက္ေသခံခ က္မ ားရွ ်ားႏ ိုင္ေပမည္။ 

 ၂. အမတွ(္၆၆)ေျချမနတ္ပမ္ 

LID 66 သည ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ တ ိုက္ခ ိုက္ေရးတပ္မျဖစ္ပါသည္။ ေဒသဆ ိုင္ရာစစ္တ ိုင္းမ ား (RMCs) 

်ားႏွင့္မတူဘြဲ၊ တ ိုက္ခ ိုက္ေရးတပ္မမ ားသည္ ၄င္းတ ို႔၏ဌာနခ ွ်ိဳပ္၀န္းက င္တြင ္စစ္ဆင္ေရးမျပွ်ိဳလိုပ္ေပ။ တကယ္ 

တမ္းတြင္၊ ပဋ ပကၡမ ား အမွန္တစ္ကယ္ျဖစ္ပြားေနေသာနယ္ေျမမ ားသ ို႔ ၄င္းတ ို႔က ိုခ ထားေပသည္။၃၅၈ 

ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း၊ LID 66 သည ္ပြဲခူးတ ိုင္း ျပည္ျမ ွ်ိဳ႔တြင္ ဌာနခ ွ်ိဳပ္ဖြင့္လွစ္ထားၿပ း IB 1, IB 11, IB 

14, IB 35, IB 80, LIB 4, LIB 5, LIB 6, LIB 10, and LIB 108 တ ို႔ပါ၀င္ဖြြဲ႕စည္းထားေပသည္။၃၅၉ ဇန္န၀ါရ  

သ ို႔မဟိုတ ္ ေဖေဖၚ၀ါရ  ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္တြင္၊ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈတြင္ပါ၀င္ရန္ LID 66 သည္ 

ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႕ပ ိုင္းသ ို႔ေရာက္ရွ လာၿပ း ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္၏ စစ္ေဆးေရးဆ ိုင္ရာထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈ 

ေအာက္သ ို႔ေရာက္ရွ လာပါသည္။၃၆၀ ၂၀၀၇ ခို်ားႏွစ္တြင္ LID 66 သည ္ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႕ပ ိုင္း၏ျပငပ္သ ို႔ 

အလွည္႕က ေရႊ႕ေျပာင္းခြဲ့ရၿပ း၊ ထ ိုးစစ္ဆင္ရာတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွ ေတာ့ေပ။၃၆၁ 

  

၃၅၈ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 32; Aegis Trust, “Case File,” p. 14.  
၃၅၉ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 38; Aegis Trust, “Case File,” p. 140–141.  
၃၆၀ Aegis Trust, “Case File,” pp. 62–72; see also Clinic Database.  
၃၆၁ FBR, “Burma Army Rotates New Troops Into Northern Karen State,” 29 Jan. 2007, 

http://www.freeburmarangers.org/2007/01/29/burma-army-rotates-new-troops-into-northern-karen-state/.   
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က. အဆင့္န မ့္ ျပစ္မႈက ကးလြနသ္ူမ ား 

The Clinic သည ္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္းတြင္ က ကးလြန္ခြဲ့ေသာျပစ္မႈမ ားစြာအေပၚ LID 66 

ကတာ၀န္ရွ ေၾကာင္း ခ ိုင္မာေသာသက္ေသအေထာက္အထား ရရွ ထားေသာ္လည္း ျပစ္မႈက ိုတ ိုက္ရ ိုက္ 

က ကးလြန္ျခင္းအတြက ္ တာ၀န္ရွ သည္ဟိုမွတ္ယူ်ားႏ ိုင္ေသာအရာရွ က ို အတ အက မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း 

မထိုတ္ေဖၚ်ားႏ ိုင္ခြဲ့ေပ။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္းတြင္၊ ကရင္အရပ္သားခိုနစ္ေယာက္ 

ထက္မနည္းအသတ္ခံရျခင္းမွာ LID 66 ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္ျခင္းခံရသူမ ားက 

မွတ္ယူၾကပါသည္။၃၆၂ LID 66 အေပၚ အရပ္သားမ ား်ွားႏင့္ အက ဥ္းသားအထမ္းသမားမ ားက ို 

အလြန္အကြ ံအသံိုးျပွ်ိဳေၾကာင္းစြပ္စြြဲထားပါသည္။၃၆၃ ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းျခင္းခံရသူမ ားက တစ္ခ  န္တည္းတြင္ 

အရပ္သား အေယာက္၁၀၀ မ ွ ၂၀၀ အၾကား တပ္မေတာ္အတြက္ေထာက္ပ႔ံေရးပစၥည္းမ ားက ိုသယ္ရန္ 

အတင္းအၾကပ္ခ ိုင္းေစျခင္းခံရသည္႔ျဖစ္ရပ္မ ားက ိုေျပာျပပါသည္။၃၆၄ ရြာသားမ ားက ိုလည္း LID 66 

၏စစ္သားမ ားအေရွ႕မွ ေျမျမွကပ္မ ိုင္းမ ားက ို ေတြ႕ရွ ရန္ သ ို႔မဟိုတ ္ "ရွာေဖြရန္" ေလွ ာက္ခ ိုင္းျခင္း၊ KNLA 

မွတ ိုက္ခ ိုက္ျခင္းမရွ ေစရန္ စစ္သားမ ားအၾကားေလွ ာက္ခ ိုင္းျခင္းျပွ်ိဳလိုပ္ပါသည္။၃၆၅ ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းျခင္း 

ခံရသ(ူ၂)ဥ းက LID 66 မွစစ္သားမ ားက အက ဥ္းသားေပၚတာမ ားက ို သတ္ျဖတ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဥ းကလည္း 

အက ဥ္းသား အေယာက္၃၀ မွ ၄၀ အတြင္းရွ  အေလာင္းမ ားက ိုေတြ႕ရွ ရေၾကာင္းေျပာဆ ိုပါသည္။၃၆၆ The 

Clinic သည ္ LID 66 က အရပ္သားမ ားက ိုေရႊ႕ေျပာင္းေနထ ိုင္ခ ိုင္းေၾကာင္း၃၆၇ ရြာမ ားက ိုတ ိုက္ခ ိုက္ 

ေၾကာင္း၃၆၈ ရြာမ ား်ားႏွင့္စ ိုက္ပ  ွ်ိဳးေရးလယ္ယာမ ာက ိုဖ က္ဆ းေၾကာင္း၃၆၉ အရပ္သားမ ား အေပၚေျမျမွွ်ိဳပမ္ ိုင္း 

မ ားသံိုးစြြဲေၾကာင္း၃၇၀ေျပာျပသည္႕တစ္ဥ းခ င္းလူပိုဂၢ ွ်ိဳလ္မ ား်ားႏွင့္လည္းစကားေျပာခြဲ့ပါသည္။ 

The Clinic က ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းခြဲ့ေသာ တစ္ဥ းခ င္းလူပိုဂၢ ွ်ိဳလ္မ ားသည္ LID 66 အား စြပ္စြြဲထား 

သည္႕ျပစ္မႈမ ားက ို က ကးလြန္သည္ဟိုသ ရွ ထားၾကေသာ္လည္း ထ ိုသ ို႔သ ရွ ထားျခင္းမွာ က ိုယ္တ ိုင္ေတြ႕ 

ႀကံွ်ိဳျခင္းမဟိုတ္ဘြဲ တဆင့္ ၾကားသ ျခင္းျဖစ္ၿပ း ထ ိုးစစ္ဆင္သည္႔ကာလအတြင္း LID 66 မွစစ္သားမ ား်ားႏွင့္ 

ျမင္ေတြ႕ သ ို႔မဟိုတ ္ က ိုယ္တ ိုင္ထ ေတြ႕ေျပာဆ ိုခြဲ့ရျခင္းမရွ ခြဲ့ပါ။၃၇၁ ၄င္းမွာ LID 66 သည္ တ ိုက္ခ ိုက္ 

ေရးတပ္မျဖစ္သျဖင္ ့ အေျခခံအားျဖင့္ အနက္ေရာင္နယ္ေျမမ ားတြင္ စစ္ဆင္ေရးျပွ်ိဳလိုပ္ရေသာေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္်ားႏ ိုင္ပါသည္။ အနက္ေရာင္နယ္ေျမမ ားတြင္ရွ ေသာ ရြာသားမ ားသည္ တပ္မေတာ္က 

မခ ဥ္းကပ္လာမ  ႀက ွ်ိဳတင္ထြက္ေျပးေလ့ရွ ပါသည္။ မ ားေသာအားျဖင့္ ၄င္းတ ို႔၏ရြာမ ားသ ို႔ ျပန္လည္ 

ေရာက္ရွ ေသာအခါ ၄င္းတ ို႔၏အ မ္မ ားက ိုဖ က္ဆ းထားခံရျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ တပ္မေတာ္အမႈထမ္းမ ားက 

အျခားျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားက ိုျပွ်ိဳလိုပ္ထားျခင္းတ ို႔က ို ျမင္ေတြ႕ၾကရပါသည္။ ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းျခင္းခံသူမ ားက 

အဆ ိုပါျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားသည ္ LID 66 ေၾကာင့္ဟိုမွတ္ယူၿပ း၊ ထ ိုသ ို႔မွတ္ယူျခင္းသည္ KNLA သ ို႔မဟိုတ ္

အျခားရြာသားမ ားထံမ ွ ရရွ ေသာသတင္းအခ က္အလက္မ ား အေပၚအေျခခံပါသည္။ ၄င္းတ ို႕သည္ 
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တဆင့္ၾကားစကားအရျဖစ္ၿပ း၊ ထ ိုရြာမ ားတြင္ မည္သည္မ ားျဖစ္ပ က္ခြဲ့သည္က ို ညႊန္ျပရာတြင္ 

အေထာက္အကူရရွ ေစပါသည္။ သ ို႔ေသာ္လည္း LID 66 မွစစ္သားမ ားက ျပစ္မႈမ ားက ိုက ကးလြန္ခြဲ့ေၾကာင္း 

ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာသက္ေသျပ်ားႏ ိုင္ရန္ လ ိုအပ္ေသာသက္ေသခံအေထာက္အထားက ိုမေပး်ားႏ ိုင္ေပ။ 

The Clinic သည ္LID 66 က ို ၄င္း၏စစ္သားမ ားက ကးလြန္ေၾကာင္းအဆ ိုရွ သည္႕ျပစ္မႈမ ား၏ ၀န္းက င္တြင္ 

ေရာက္ရွ ေစမည္႔ အေရးပါေသာသက္ေသခံအေထာက္အထားက ိုစိုေဆာင္းထားပါသည္။ ေတြ႕ဆံိုေမး 

ျမန္းျခင္းခံရေသာပိုဂ ၢွ်ိဳလ္အခ  ွ်ိဳ႕သည္ ၂၀၀၆ခို်ားႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရ လတြင္ သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္အေနာက္ေတာင္ 

ဘက္်ားႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေသာလတြင္ ထ ို႔ထက္ပ ိုေ၀းေသာေျမာက္်ားႏွင့္ အေရွ႕ဘက္မ ားသ ို႔ LID 66 

ေရာက္ရွ လာျခင္းက ိုမွတ္သားမ ခြဲ႔ၾကသည္။၃၇၂ သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္အေနာက္ဘက္တြင္ရွ ေသာ အည ွ်ိဳ 

ေရာင္နယ္ေျမေက းရြာမ ွရြာေခါင္းေဆာင္တစ္ဥ းက အစည္းအေ၀းတစ္ခိုတြင ္၄င္းအား ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္  

 

၃၆၂ Clinic Database, Interview Nos. 51, 57, 61, 92, 107, and 136.  
၃၆၃ Clinic Database, Interview Nos. 31, 102, 105, 107, 115, 120, 121, and 142.  
၃၆၄ Clinic Database, Interview No. 105.  
၃၆၅ Clinic Database, Interview Nos. 105 and 142.  
၃၆၆ Clinic Database, Interview Nos. 105 and 142.  
၃၆၇ Clinic Database, Interview No. 134.  
၃၆၈ Clinic Database, Interview Nos. 30, 77, and 141.  
၃၆၉ Clinic Database, Interview Nos. 30, 92, 115, 120, 121, 134, 136, and 141.  
၃၇၀ Clinic Database, Interview Nos. 30, 63, 67, 136, and 141.  
၃၇၁ Clinic Database, Interview Nos. 14, 31, 38, 40, 46, 51, 52, 53, 57, 61, 62, 63, 66, 67, 77, 79, 80, 100, 101, 
102, 103, 105, 106, 114, 115, 120, 121, 129, 132, 133, 134, 136, 137, 142, and 146.  
၃၇၂ Clinic Database, Interview Nos. 38, 50 (does not explicitly name LID 66), 51, 61, 77, 121, 142, and 143 

(does not explicitly name LID 66).   
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ဌာနခ ွ်ိဳပ္မွအရာရွ မ ားက "KNU က ို (၁၇)လအတြင္း ေခ မႈန္းရန္" အစ အစဥ္၏တစ္စ တ္ေဒသအျဖစ္ 

၄င္း၏ရြာတြင္အေျခစ ိုက္စခန္းခ ၿပ း  ရြာသားမ ားက ိုေရႊ႕ေျပာင္းရမည္ဟိုေျပာေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။၃၇၃ 

ေက းရြာေခါင္းေဆာင္သည္ LID 66 မေရာက္မ  ထ ိုင္း်ားႏ ိုင္ငံသ ို႔ထြက္ေျပးသြားေသာ္လည္း အေနာက္ဘက္ 

တြင္တည္ရွ ေသာေနရာသ ို႔သြားေနေသာ ရြာသားေနာက္တစ္ေယာက္သည္ ထ ိုအခ  န္တြင္ စစ္သား 
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အိုပ္စိုႀက းသည ္ ၄င္းတ ို႔၏ရြာသ ို႔ဥ းတည္၍သြားေနသည္က ိုျမင္ခြဲ႔ရေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာျပပါသည္။၃၇၄ 

တစ္ဥ းခ င္းလူပိုဂၢ ွ်ိဳလ(္၃)ဥ းသည္ "ေဒးလ ိုျမစ္"၏အေနာက္ဘက္တြင ္ LID 66 မွစစ္သားမ ားက ို 

၄င္းတ ို႔၏တံဆ ပ္မ ား သ ို႔မဟိုတ ္ ေသနတ္မ ားေပၚမွနံပတ္မ ားက ိုအေျခခံကာ အေသအခ ာသ ရွ ခြဲ႔ရသည္။ 

၄င္းတ ို႔အနက္တစ္ဥ းမွာေက းရြာသူႀက းျဖစ္၍ ၄င္းသည္ ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္အတြင္း LID 66 မွအရာရွ မ ား်ားႏွင့္ 

အႀက မ္မ ားစြာေတြ႕ဆံိုခြဲ့ရသည္႔အတြက္ ထ ိုအရာရွ မ ားထြဲမွ အခ  ွ်ိဳ႕ေသာအမည္မ ားက ိုေျပာျပပါသည္။၃၇၅ 

ေက းရြာသူႀက းေနာက္တစ္ေယာက္သည္လည္း ၂၀၀၆ ခို်ွားႏစ္ မတ္လထြဲတြင္ LID 66 မွတပ္မေတာ္ 

အရာရွ မ ားတက္ေရာက္ေသာ ေဘာဂလ တြင္ျပွ်ိဳလိုပ္သည္႔ အစည္းအေ၀းက ို တက္ေရာက္ခြဲ႔သည္။၃၇၆ 

ေဘာဂလ မွရြာသားတစ္ဥ းသည္ ျဖစ္စဥ္(၃)ခိုက ိုေျပာျပရာတြင္ ၄င္းက ို ေဘာဂလ -ဘာစာက း ်ားႏွင့္ ေဘာဂလ -

ေမာ္ခ  းလမ္းတစ္ေလွ ာက ္ အမွတ(္၆၆)ေျချမန္တပ္မ (LID 66) ဟို ယံိုၾကည္ရေသာ၊ 

သ ို႔ေသာ္လည္းအေသအခ ာမေျပာ်ားႏ ိုင္သည္႕၊ ၏တပ္ဖြြဲ႕အတြက္ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ ား အတင္းအၾကပ္ 

သယ္ခ ိုင္းေၾကာင္း၊ ၿခံွ်ိဳထူေသာေျမက ိုရွင္းလင္းခ ိုင္းေၾကာင္း ေျပာျပသည္။၃၇၇ အက ဥ္းသားေပၚတာမ ား 

က ိုအသံိုးျပွ်ိဳျခင္း်ားႏွင့္သတ္ျဖတ္ျခင္းတ ို႔ပါ၀င္သည္႕ ၄င္းေျပာျပေသာျဖစ္စဥ္မ ားမွာ LID 66 က ို တာ၀န္ရွ ေသာ 

တပ္ဖြြဲ႕အျဖစ္သတ္မွတ္ေသာ FBR ်ားႏွင့္ KHRG တ ို႕၏အစ ရင္ခံစာမ ား်ွားႏင့္ က ိုက္ည ေန ပါသည္။၃၇၈ 

ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္ျခင္းခံရသူမ ားက LID 66 ၏ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းက ိုထိုတ္ေဖၚျခင္းအျပင္၊ the Clinic သည ္

ထ ိုးစစ္္ဆင္မႈကာလအတြင္း သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္တြင ္ LID 66 ရွ ေနျခင္းက ိုေဖၚျပသည္႕ ဓါတ္ပံိုမ ားက ို 

စိုေဆာင္ထား ပါသည္။ ၄င္းဓါတ္ပံိုမ ားက ို FBR အဖြြဲ႕၀င္မ ားကရယူခြဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဓါတ္ပံိုအခ  ွ်ိဳ႕တြင္ LID 

66 မွစစ္သားမ ားက ို၊ ၄င္းတ ို႔တံဆ ပ္မ ားက ိုဓါတ္ပံိုအခ  ွ်ိဳ႕တြင္ျမင္ေတြ႕ေနရကာ၊ ေကာ္ေသဒါေက းရြာ 

က ိုျဖတ္ၿပ း အရပ္သားေပၚတာမ ားက ိုဥ းေဆာင္ခြဲ့ၾကသည္က ိုျမင္ေတြ႔်ားႏ ိုင္သည္။ ဓါတ္ပံိုရ ိုက္သူမ ားက ေဖၚျပ 

ေသာအျခားဓါတ္ပံိုမ ားမွာ "ပေလစာေလာ" တြင္ရွ ေသာစခန္းျဖစ္ၿပ း ၄င္းက ို LID 66 က 

တည္ေထာင္ခြဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ The Clinic ၏ ကြ မ္းက င္သူဆ ိုင္ရာေၾကညာခ က္ထိုတ္ျပန္သူမ ားထြဲမ ွ

တစ္ဥ းသည္ ဓါတ္ပံိုရ ိုက္ယူေသာအဖြြဲ႕၀င္မ ား်ွားႏင့္လ ိုက္ပါၿပ း လူတစ္ဥ းခ င္းက ို က ိုယ္တ ိုင္မွတ္မ ်ားႏို င္ေသာ 

အကြာအေ၀းမွမဟိုတ္ေသာ္လည္း ဓါတ္ပံိုတြင္ပါ၀င္ေသာတပ္ဖြြဲ႕မ ားက ိုျမင္ေတြ႕ခြဲ့ရသည္။၃၇၉ 

ခ. အဆင့္ျမင့္တပ္မွကးမ ား၊ ဗ ိုလ္မွကးခ ွ်ိဳပ္ခငေ္ဇာ္ဥ း်ားႏွင့္ ဗ ိုလ္မွကးခ ွ်ိဳပ္ေမာင္ေမာင္ေအး 

LID 66 က ိုျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံ၏အေရွ႕ပို င္းတြင္တာ၀န္ခ ထားစဥ္အခ  န္အတြင္း ၄င္း၏တပ္မွကးသည္ 

ဗ ိုလ္မွကးခ ွ်ိဳပ္ခင္ေဇာ္ဥ း ျဖစ္ပါသည္။၃၈၀ ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္ ေမလတြင ္၄င္းအားဗ ိုလ္ခ ွ်ိဳပရ္ာထူးသ ို႔တ ိုးျမွင့္ခြဲ့ၿပ း ကမ္း 

 

၃၇၃ Clinic Database, Interview No. 146.  
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၃၇၄ Clinic Database, Interview No. 143.  
၃၇၅ Clinic Database, Interview Nos. 6, 121, and 142.  
၃၇၆ Clinic Database, Interview No. 142.  
၃၇၇ Clinic Database, Interview No. 105.  
၃၇၈ FBR, “Message from a Relief Team Leader and Situation Update,” 28 Apr. 2006, 

http://www.freeburmarangers.org/2006/04/27/message-from-a-relief-team-leader-and-situation-update/; 

FBR, “Campaign of Brutality,” p. 49; FBR, “ျမန္မာၾကည္းတပ္အတြက္ ရြာသားမ ားက ို ေပၚတာမ ားအျဖစ္ အတင္း 

အၾကပ္ျပွ်ိဳျခင္း၊ ျမန္မာ်ားႏို င္ငံ၊ ကရင္ျပည္နယ္အေနာက္ ေျမာကဘ္က္၊ ေတာင္ငူခရ ိုင္တြင္ ျမန္မာ့ၾကည္းတပ္ထ ိုးစစ္၏အေထာက္ 

အကူျဖစ္ေစရန ္လူထိုက ိုေပၚတာအျဖစ္အတင္းအၾကပ္ျပွ်ိဳျခင္း ” 1 June 2006, 

http://www.freeburmarangers.org/2006/06/01/villagers-forced-to-porter-for-burma-army-may-2006/; KHRG, 

“Offensive columns shell and burn villages, round up villagers in northern Papun and Toungoo districts,” 7 

June 2006, http://www.khrg.org/2006/06/khrg06b7/offensive-columns-shell-and-burn-villages-round-villagers-

northern-papun-and.                                                                                                                               
၃၇၉ Clinic Expert Declaration, Expert 2, paras. 85–86.                                                                               ၃ 
၃၈၀Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 66; Aegis Trust, “Case File,” p. 16.   
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ရ ိုးတန္းေဒသတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္၏ တ ိုင္းမွကးအျဖစ္တာ၀န္ယူခြဲ့ပါသည္။၃၈၁ သူသည္ေလာေလာဆယ္တြင္ 

အထူးစစ္ဆင္ေရးဗ ကရ ို (၄) ၏တပ္မွကးျဖစ္ပါသည။္၃၈၂ ၄င္း၏ေနရာတြင္ ဗ ိုလ္မွကးခ ွ်ိဳပ္ေမာင္ေမာင္ေအး 

က ိုအစားထ ိုးခြဲ့ၿပ း ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္ ေမလတြင္ LID 66 ၏တပ္မွကးအျဖစ္တာ၀န္ယူခြဲ့ပါသည္။၃၈၃ 

ဗ ိုလ္မွကးခ ွ်ိဳပ္ေမာင္ေမာင္ေအးသည္ ေလာေလာဆယ္တြင ္ ေနျပည္ေတာ္တ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္၏ 

တပ္မွကးျဖစ္ပါသည္။၃၈၄ 

The Clinic သည ္ေရာမျပဌာန္းဥပေဒအရ ဗ ိုလ္မွကးခ ွ်ိဳပ္ခင္ေဇာ္ဥ း်ားႏွင့္ ဗ ိုလ္မွကးခ ွ်ိဳပ္ေမာင္ေမာင္ေအးတ ို႔အေပၚ 

ဖမ္းဆ းခြင့္အမ န္႔က ိုထိုတ္ဆင့္်ားႏ ိုင္ရန္စံ်ားႏွင္႔ က ိုက္ည ေစရန္  ၄င္းတ ို႔၏တပ္မွကးမ ားအျဖစ္တာ၀န္ရွ မႈအေပၚ လံို 

ေလာက္ေသာသက္ေသခံအေထာက္အထားက ိုစိုေဆာင္းထားသည္။ အပ ိုဒ္ (၅၈)အရ ၾက းၾကပ္ကြပ္ကြဲ 

ျခင္းဆ ိုင္ရာတာ၀န္ရွ မႈ မူသေဘာအေပၚအေျချပွ်ိဳ၍ ၄င္းတ ို႔၏လက္ေအာက္ခံမ ားက က ကးလြန္ေသာ 

ျပစ္မႈမ ားေပၚ LID 66 ၏တပ္မွကး(၂)ဥ းသည္ ျပစ္မႈဆ ိုင္ရာတာ၀န္ရွ ေၾကာင္း "ယံိုၾကည္ရန္ဆ ေလ ာ္ေသာ 

အေၾကာင္းမ ား" ရွ ပါသည္။၃၈၅ ပထမဥ းစြာ၊ ဗ ိုလ္မွကးခ ွ်ိဳပ္ခင္ေဇာ္ဥ း်ားႏွင့္ ဗ ိုလ္မွကးခ ွ်ိဳပ္ေမာင္ေမာငေ္အးတ ို႔၏ 

ထ ေရာက္ေသာကြပ္ကြဲမႈ်ားႏွင့္ထ န္းခ ွ်ိဳပ္မႈတ ို႔သည္ ေအာက္ေဖၚျပပါတ ို႔အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းရင္း 

မ ားကညႊန္ျပေနပါသည္။ (၁) ျမင့္မားစြာဖြြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားေသာတပ္မေတာ္ဖြြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံို 
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(၂) အားက ိုးအားထားျပွ်ိဳေလာက္ေသာအစ ရင္ခံျခင္းစနစ္ (၃) နည္းဗ ကဟာစစ္ဆင္ေရးဌာနခ ွ်ိဳပ္မ ား မွတဆင့္ 

ထိုတ္ျပန္ေသာအမ န္႔မ ားအရ တပ္ရင္းမ ား၏ တင္းက ပ္စြာထ န္းခ ွ်ိဳပ္ထားေသာစစ္ဆင္ေရးမ ား (၄) LID 66 

တပ္ရင္းမ ား၏ အန းကပထ္ န္းညွ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ်ားႏွင့္ (၅) ၄င္းတ ို႔၏တပ္မ တပ္မွကးမ ား၏အေနအထားအရ 

ေရွ႕တန္းစစ္မ က္်ားႏွာ်ွားႏင့္ အန းကပ္တည္ရွ ေသာေနရာမ ားတြင္ ေရွ႕ဖ ား ေနရာ၌ ပံိုမွန္ထားရွ ျခင္း။ 

ဒိုတ ယအေနျဖင့္၊ ဗ ိုလ္မွကးခ ွ်ိဳပ္ခင္ေဇာ္ဥ း်ားႏွင့္ ဗ ိုလ္မွကးခ ွ်ိဳပ္ေမာင္ေမာင္ေအးတ ို႔သည္  အမွတ္(၆၆)ေျချမန္တပ္ 

မဌာနခ ွ်ိဳပ္တြင ္၄င္းတ ို႔၏လက္ေအာက္ခံမ ားက က ကးလြန္ေသာ သ ို႔မဟိုတ ္က ကးလြန္ရန္ရွ ေသာျပစ္မႈမ ားက ို 

ေအာက္ေဖၚျပပါအေၾကာငး္ရင္းမ ားတြင္ ညႊန္ျပထားသည္႔အတ ိုင္း သ ရွ ခြဲ့သည ္သ ို႔မဟိုတ ္သ ရွ သင့္ခြဲ႔သည္။ 

(၁) တင္းၾကပ္ ေသာအစ ရင္ခံျခင္းဆ ိုင္ရာလ ိုအပ္ခ က္မ ား်ားႏွင့္ အားက ိုးအားထားျပွ်ိဳေလာက္ေသာ 

ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ (၂) ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း ေရွ႕တန္းစစ္မ က္်ားႏွာအန းတြင္ ေရွ႕ဖ ား၌ ၄င္းတ ို႔ 

ရွ ေနျခင္း (၃) ေသာင္းက န္းသူမ ားက ိုတ ိုက္ခ ိုက္ေခ မႈန္းေရးနည္းဗ ကဟာ်ွားႏင့္ LID 66 ၏ တရားမ၀င ္

ေသာမူ၀ါဒမ ားက ို တစ္စ ိုက္မတ္မတ္ အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ အရပ္သားမ ားက ိုပစ္မွတ္ထားသည္႕ 

လိုပ္နည္းလိုပ္ဟန္်ားႏွင့္အတူ အတ တ္ကာလကအေတြ႕အႀကံွ်ိဳမ ား (၄) တပ္မေတာ္၏လိုပ္ေဆာင္မႈမ ားက ို 

ရႈတ္ခ သည္႕ ကိုလသမဂၢ၏ ထင္ရွားလူသ မ ားေသာေၾကညာခ က္မ ား (၅) စစ္ဆင္ေရး၏ ေဒသဆ ိုင္ရာ 

နယ္ပယ္(၃)ခိုအ်ံွားႏ႔အျပားတြင္ ျပစ္မႈမ ားပ ံ႕်ားႏွံ႔ေနေသာ သေဘာသဘာ၀ ်ားႏွင့္(၆)  ျပစ္မႈမ ားက ိုက ကးလြန္ခြဲ့ 

ေသာ သံိုး်ားႏွစ္တာကာလ။ 

တတ ယအေနျဖင့္၊ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္းတြင္ က ကးလြန္ခြဲ့ေသာျပစ္မႈမ ားက ို ကာကြယ္တားဆ းျခင္း၊ 

်ားႏွ မ္နင္းျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ ထ ိုက စၥက ိုတင္ျပျခင္းတ ို႔က ို ဗ ိုလ္မွကးခ ွ်ိဳပ္ခင္ေဇာ္ဥ း်ားႏွင့္ ဗ ိုလ္မွကးခ ွ်ိဳပ္ေမာင္ေမာင္ေအး 

တ ို႔က ႀက ွ်ိဳးပမ္းအားထိုတ္ခြဲ့ျခင္း်ားႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ သက္ေသခံခ က္တစ္စံိုတစ္ရာက ို the Clinic က 

မေတြ႕ရွ ်ားႏ ိုင္ခြဲ့ေပ။ 

ဗ ိုလ္မွကးခ ွ်ိဳပ္ခင္ေဇာ္ဥ း်ားႏွင့္ ဗ ိုလ္မွကးခ ွ်ိဳပ္ေမာင္ေမာင္ေအးတ ို႔က ိုဖမ္းဆ းရန္ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာျပစ္မႈတရားရံိုး 

ကအမ န္႔ထိုတ္ဆင့္်ားႏ ိုင္ရန္အတြက္ လ ိုအပ္ေသာစံ်ားႏွင့္အည  အပ ိုဒ္ ၂၈အရ ၾက းၾကပ္ကြပ္ကြဲမႈ 

ဆ ိုင္ရာတာ၀န္ရွ မႈ၏ လ ိုအပ္ခ က္မ ားက ို ဤသက္ေသခံခ က္မ ားက အခ ိုင္အမာသက္ေသထူသည္။  

အထူးသျဖင့္  တပ္မွကးမ ား၏အမ န္႔မ ား၊  အစည္းအေ၀းမ ား်ွားႏင့္  ထ ိုးစစ္ဆင္မႈအတြက္ စစ္ဆင္ေရးက ိုေရးဆြြဲ 

၃၈၁ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 63; Aegis Trust, “Case File,” p. 16.  
၃၈၂ Ei Ei Toe Lwin, “Military shuffles generals,” Myanmar Times, 12 September 2014, 
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/11605-major-reshuffles-in-tatmadaw-ranks.html.  
၃၈၃ Clinic Expert Declaration, Expert 1, para. 27; Aegis Trust, “Case File,” p. 17.  
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၃၈၄ “More Detail on Military Reshuffle Emerges,” The Irrawaddy, 30 Aug. 2010; 
http://www2.irrawaddy.org/article.php?art_id=19337.                                                                             
၃၈၅ ဖမ္းဆ းခြင့္အမ န္႔က ိုထိုတ္်ားႏ ိုင္ရန္လ ိုအပ္ေသာသက္ေသခံအေထာက္အထားစံမွာ "တရားရံိုး၏စ ရင္ပ ိုငခ္ြင့္အတြင္း 
လူတစ္ဥ းတစ္ေယာက္သည္ျပစ္မႈက ိုက ကးလြန္ေၾကာင္းယံိုၾကည္ရန္ယိုတၱ တန္ေသာအေၾကာင္းတရားမ ားရွ ျခင္းပင္ျဖစ္သည္" 
 Rome Statute, art. 58.   
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ရာတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ ား်ားႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍ ေနာက္ထပ္စံိုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းျဖင္႔ အပ ိုဒ ္ ၂၅ အရ 

လူပိုဂၢ ွ်ိဳလ္တစ္ဥ းခ င္းျပစ္မႈဆ ိုင္ရာတာ၀န္ရွ မႈအေပၚအေျခခံၿပ း ဗ ိုလ္မွကးခ ွ်ိဳပ္ခင္ေဇာ္ဥ း်ားႏွင့္ ဗ ိုလ္မွကးခ ွ်ိဳပ္ 

ေမာင္ေမာင္ေအးတ ို႔အေပၚ ဖမ္းဆ းျခင္းအမ န္႔က ိုထိုတ္်ားႏ ိုင္ရန္ လံိုေလာက္ေသာသက္ေသခံခ က္မ ား 

ရွ ်ားႏ ိုင္ေပမည္။  

 ၃. ေဘာငး္ဘ တ ို 

ေဘာင္းဘ တ ိုက ိုမၾကာခဏ၀တ္ေသာေၾကာင့္ "ေဘာင္းဘ တ ို" ဟိုေခၚေ၀ၚျခင္းခံရေသာ အထူးတပ္မေတာ္ 

တပ္ဖြြဲ႕်ားႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍ ၄င္း၏ကြင္းဆင္းေလ့လာေရး လိုပ္ငန္းစဥ္မ ားအတြင္း ေလ့လာသ ရွ ခြဲ့ရပါသည္။၃၈၆  

၄င္းတ ို႔၏စစ္ဆင္ေရးေဖၚျပခ က္မ ားအေပၚအေျခခံ၍ ၄င္းတ ို႔သည္ အဆင့္ျမင့္ေလ့က င့္ထားေသာတပ္ဖြြဲ႕၊ 

ေရြ႕လ ားတ ိုက္ခ ိုက္ေရးတပ္ဖြြဲ႕ငယ္ ်ားႏွင္/့သ ို႔မဟိုတ ္ အထူးေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြြဲ႕တ ို႔ျဖစ္်ားႏ ိုင္ေသာ 

ဤတပ္ဖြြဲ႕၏သေဘာသဘာ၀အတ အက က ို the Clinic သည ္မေဖၚထိုတ္်ားႏ ိုင္ခြဲ႔ပါ။ မည္သ ို႔ ပင္ဆ ိုေစကာမူ၊ 

"ေဘာင္းဘ တ ို" တ ို႔သည္ ၄င္းတ ို႔၏ရက္စက္ၾကမ္းၾကွ်ိဳတ္မႈ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ညႊန္ၾကားခ က္ 

မ ားက ိုလ ိုက္နာေစရန္အတြက္ ရြာသားမ ားက ိုအတင္းအၾကပ္ျပွ်ိဳရာတြင္ "ထ တ္လန္႔တိုန္လႈပ္ျခင္း်ားႏွင့္ 

အံ့ၾသျခင္း" ျဖစ္ေစေသာက႑မွ ပါ၀င္လိုပ္ေဆာင္ခြဲ့ပါသည္။ ေတြ႕ဆံိုေမးျမနး္ျခင္းခံရသူအမ ားအျပားသည္ 

ေဘာင္းဘ တ ိုအရာရွ အခ  ွ်ိဳ႕က ို အမည္နာမ်ားႏွင္႔တကြ သ ရွ ထားၾကပါသည္။ 

ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းျခင္းခံရသူမ ားသည္ ေဘာင္းဘ တ ို၏ အၾကမ္းဖက္မႈ်ွားႏင့္ ရက္စက္မႈမ ားက ိုတည တညြတ္ 

တည္းေျပာျပၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ေဘာင္းဘ တ ိုသည္ လူသြားလမ္းတြင္ အရပ္သားမ ားက ိုဆံိုေတြ႕ 

ေသာအခါ၊ ၄င္းတ ို႔သည္ရြာသားမ ားက ို အတင္းအၾကပ္ထ ိုင္ခ ိုင္းၿပ း၊ အၾကမ္းဖက္မည္ဟူေသာျခ မ္းေျခာက္ 

မႈ်ားႏွင့္အတ ူ ၄င္းတ ို႔၏မ က္်ားႏွာမ ားက ိုမၾကည္႕ရန္အမ န္႔ေပးပါသည္။၃၈၇ ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းျခင္းခံရသူမ ားက 

ေဘာင္းဘ တ ိုတ ို႔သည္ "ရြာသားအမ ားအျပားက ိုသတ္သည္"၃၈၈ ဟိုဆ ိုၾကၿပ း သာမန္စစ္သားမ ားကြဲသ့ ို႔ 

တူည ေသာစစ္ဆင္ေရးဆ ိုင္ရာကန္႔သတ္ခ က္မ ားက ို ၄င္းတ ို႔လ ိုက္နာရေစျခင္းရွ ပံိုမရဟို အဆ ိုျပွ်ိဳၾကပါ သည္။ 

မည္သ ို႔ပင္ဆ ိုေစကာမူ၊ ေဘာင္းဘ တ ိုမ ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာသတ္ျဖတ္မႈမ ား၏ မွန္ကန္ 

ေၾကာင္းအတည္မျပွ်ိဳ်ားႏ ိုင္ေသာျဖစ္စဥ္မ ားက ိုေျပာျပပါသည္။၃၈၉ ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းျခင္းခံရသူမ ားသည္ ေဘာင္း 
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ဘ တ ိုမ ား၏ ရ ိုက္်ားႏွက္မႈ(၂)ခို်ားႏွင့္ လယ္ကြင္းတစ္ကြင္းက ိုမ း႐ ႈ႕မႈက ိုေျပာျပပါသည္။၃၉၀ ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္း 

ျခင္းခံရသူတစ္ဥ းက ေဘာင္းဘ တ ိုမ ားက ို ၂၀၀၃ခို်ားႏွစ္တြင္ဖ က္သ မ္းခြဲ့သည္ဟိုအဆ ိုရွ ေသာ္လည္း၃၉၁ 

အျခားသူမ ားက ၄င္းတ ို႔သည္ ၂၀၀၅ေနာက္ပ ို္င္း သ ို႔မဟိုတ္ ၂၀၀၆ အထ  ပါ၀င္လႈပ္ရွားလ က္ရွ ေနေသး 

ေၾကာင္းအခ ိုင္အမာေျပာပါသည္။၃၉၂ 

ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံ၏အေရွ႕ပ ိုင္းတြင္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ၌ ေဘာင္းဘ တ ိုမ ားသည္ မည္သည္႕အခန္းက႑က ိုလိုပ္ 

ေဆာင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းျပတ္သားျခင္းမရွ ပါ။ မညသ္ ို႔ပင္ဆ ိုေစကာမူ ေဘာင္းဘ တ ိုမ ားက ို ကရင္အရပ္ 

သားမ ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈအသံိုးျပွ်ိဳရန္ ပ ိုမ ိုက ယ္ျပန္႕ေသာလြတ္လပ္မႈက ိုေပးထားျခင္းက အိုပစ္ိုအ 

ေပၚ်ားႏွံ႔်ားႏွံ႔စပ္စပ္်ွားႏင့္ အာရံိုစူးစ ိုက္မႈရွ ေသာစံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပွ်ိဳလိုပ္ရန္လ ိုအပ္ေၾကာင္း ညႊန္ျပေနပါသည္။ 

 

၃၈၆ Clinic Database, Interview Nos. 52, 86, 133, 142, and 146.  
၃၈၇ Clinic Database, Interview No. 142.                                                                                                    
၃၈၈ Clinic Database, Interview No. 133.                                                                                                    
၃၈၉ Clinic Database, Interview Nos. 142 (အမ  ွ်ိဳးသမ းမ ားက ိုမိုဒ မ္းက င့္ၿပ း သတ္ျဖတ္သည္႕သူမ ားသည္ "ေဘာင္းဘ တ ို"   
ဟိုမွတ္ယူပါသည္) and 146 ("မြ းလ ို"တြင္သတ္ျဖတ္ျခင္းမ ားအေပၚတဆင့္ၾကားစကားျဖစ္စဥ္က ို အေသးစ တ္ေဖၚျပျခင္းမရွ ပါ။)  
၃၉၀ Clinic Database, Interview No. 142.  
၃၉၁ Clinic Database, Interview No. 133.  
၃၉၂ Clinic Database, Interview Nos. 142 and 146.   
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၇. န ဂံိုးခ ွ်ိဳပ်ွ္ားႏင့္ အႀကံျပွ်ိဳေထာက္ခေံသာစံိုစမး္စစေ္ဆးမႈဆ ိုငရ္ာမဟာဗ ကဟာ 

က. န ဂံိုးခ ွ်ိဳပ ္

ဤမွတ္တမ္းသည္ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပ ိုင္း်ားႏွင့္ ပြဲခူးတ ိုင္းအေရွ႕ပ ိုင္းတ ို႔တြင္ အရပ္သားမ ားက ို က ယ္ 

က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပစ္မွတ္ထားျခင္းပါ၀င္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ေသာင္းက န္းသူမ ားက ိုတ ိုက္ခ ိုက္ေခ မႈန္း 
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သည္႔ စစ္ဆင္ေရးက ိုေဖၚျပပါသည္။ ျမန္မာၾကည္းတပ္စစ္သားမ ားသည ္ ရြာမ ားက ိုေမာ္တာမ ားျဖင့္ 

ျပစ္ခတ္ျခင္း၊ ထြက္ေျပးေသာရြာသားမ ားက ိုပစ္ခတ္ျခင္း၊ အ ိုးအ မ္မ ားက ိုဖ က္ဆ းျခင္း၊ အရပ္သားမ ား 

ဆ ိုင္ရာေနရာမ ားတြင္ ေျမျမွွ်ိဳပ္မ ိုင္းမ ားေထာင္ျခငး္၊ အရပ္သားမ ားက ိုဖမ္းဆ းျခင္း၊ ကြ န္ျပွ်ိဳျခင္း်ားႏွင့္ 

ကြပ္မ က္ျခင္းမ ားျပွ်ိဳလိုပ္ၾကပါသည္။ လူထိုအေပၚထ ခ ိုက္မႈသည္ အလြန္ႀက းမားပါသည္။ တစ္ဥ းခ င္း 

လူပိုဂၢ ွ်ိဳလ္ေထာင္ေပါင္းမ ားစြာတ ို႔သည္ တ ိုက္ပြြဲစဥ္အတြင္းတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းေနၾကရၿပ း 

လူေပါင္းမ ားစြာသည္လညး္ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရသည္။ The Clinic စံိုစမ္းစစေ္ဆးျခင္း၏ အာရံိုထားရာ 

နယ္ေျမျဖစ္ေသာ သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္တြင္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈေၾကာင့္ ရြာတ ိုင္းလ ိုလ ိုပင္ ထ ခ ိုက္ျခင္းခံရကာ၊ 

အနက္ေရာင္နယ္ေျမတြင္ေနထ ိုင္ေသာ ရြာသားမ ားအကိုန္လံိုးလ ိုလ ိုမွာ အတင္းအၾကပ္ ထြက္ေျပးေစျခင္း 

ခံခြဲ႔ၾကရသည္။ 

အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာျပစ္မႈဥပေဒအရ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း ျမန္မာ့ၾကည္းတပ္၀န္ထမ္းမ ား၏ 

လိုပ္ေဆာင္မႈမ ားသည္ ျပစ္မႈေျမာက္ေၾကာင္းက ို the Clinic ကစံိုစမ္းစစ္ေဆးစဥ္အတြင္း စိုေဆာင္းထားခြဲ့ 

ေသာသက္ေသခံအေထာက္အထားမ ားက သက္ေသထင္ရွားျပလ က္ရွ ပါသည္။ ျပစ္မႈမ ားတြင္ 

စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ ားျဖစ္ေသာ အရပ္သားမ ားက ိုတ ိုက္ခ ိုက္ျခင္း၊ အရပ္သားမ ားက ိုေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္း 

ေနေစျခင္း၊ ရန္သူ႔ပစၥည္းမ ားက ိုသ မ္းယူျခင္း၊ လိုယက္ျခင္း၊ လူသတ္ျခင္း၊ နည္းလမ္းတက စစ္ေဆး 

စ ရင္ျခင္းမျပွ်ိဳဘြဲကြပ္မ က္ျခင္း၊ ်ားႏွ ပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခငး္၊ ပိုဂၢ ွ်ိဳလ္ေရးဆ ိုင္ရာဂိုဏ္သ ကၡာအေပၚအလြန္လြြဲမွားစြာ 

ရက္စက္ရမ္းကားမႈ၊ လူသားမ ားအေပၚဆန္႔က င္က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈမ ားျဖစ္သည္႔ လူမ ားက ိုအတင္းအၾကပ္ 

ေရႊ႔ေျပာင္းေစျခင္း၊ လူသတ္ျခင္း၊ ကြ န္ျပွ်ိဳျခင္း၊ ်ားႏွ ပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခင္း်ွားႏင့္ အျခားေသာလူမဆန္သည္႔ 

ျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ား ပါ၀င္သည္။ The Clinic သည္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ေသာ မိုဒ မ္းမႈ်ွားႏင့္ လူသားမ ား 

အေပၚဆန္႔က င္က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈမ ားျဖစ္သည္႕ မိုဒ ္မ္းမႈ်ားႏွင့္ မတရားဖ စ း်ွားႏ ပ္စက္မႈတ ို႔်ားႏွင့္စပ္လ ဥ္း 

၍လည္းသက္ေသခံအေထာက္အထားမ ားက ိုစိုေဆာင္းထားပါသည္။ ဤျပစ္မႈမ ားက ို ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ 

်ားႏွင့္ဆက္စပ္လ က္ရွ ေသာျပစ္မႈမ ားတြင္ ဤျပစ္မႈမ ားက ိုထည္႕သြင္း၍ရ်ားႏ ိုင္၊ မရ်ားႏ ိုင္က ို ဆံိုးျဖတ္်ားႏ ိုင္ရန ္

သိုေတသန်ားႏွင္ ့ခြြဲျခမ္း စ တ္ျဖာေလ႔လာျခင္းတ ို႔က ို ပ ိုမ ိုျပွ်ိဳလိုပ္ရန္လ ိုအပ္ပါသည္။ 

The Clinic က မွတ္တမ္းတင္ထားသည္႕ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း ျမန္မာၾကည္းတပ္၏ 

အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာျပစ္မႈမ ားက ိုက ကးလြန္ျခင္းသည္ တစ္စ တ္တစ္ပ ိုင္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္၏မူ၀ါဒမ ားက ို 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း်ားႏွင့္ က င့္စဥ္မ ားေၾကာင့္ဟိုမွတ္ယူသည္။ ေသာင္းက န္းသူတ ိုက္ခ ိုက္ 

ေခ မႈန္းသည္႕စစ္ဆင္ေရး၏ အဓ ကရည္မွန္းခ ကမ္ွာ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ခြဲ့သည္မ ားအပါအ၀င ္ အစ ိုးရမဟိုတ္ေသာလက္နက္က ိုင္အိုပ္စိုမ ားက ထ န္းခ ွ်ိဳပ္ထားသည္ဟို မွတ္ယူ 

ရေသာနယ္ေျမမ ားမ ွ အရပ္သားမ ားက ို "ရွင္းလင္းျခင္း" ျပွ်ိဳလိုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ အေရာင္အားျဖင့္ 



International Human Rights Clinic at Harvard Law School 
Legal Memorandum: War Crimes and Crimes against Humanity in Eastern Myanmar 

UNOFFICIAL TRANSLATION 
 

ခြြဲျခားသတ္မွတ္ေသာစနစ္သည္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း KNLA ထ န္းခ ိုွ်ိဳပ္ထားေသာ 

အနက္ေရာင္နယ္ေျမမ ားတြင္ အရပ္သားမ ားအေပၚအၾကမ္းဖက္ျခင္းျပွ်ိဳလိုပ္ရန္ တပ္မေတာ္အမႈထမ္းမ ား 

က ို က ယ္ျပန္႕သည္႕လြတ္လပ္မႈေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေဒသမ ားတြင္ တပ္မေတာ္အမႈထမ္း 

မဟိုတ္ေသာသူမ ားအားလံိုးအေပၚ၊ ၄င္းတ ို႔သည္လက္နက္က ိုင္ေဆာင္ထားသည္ျဖစ္ေစ မထားသည ္

ျဖစ္ေစ KNLA ်ားႏွင္ ့ ေပါင္းစည္းထားသည္ျဖစ္ေစ မေပါင္းစည္းထားသည္ျဖစ္ေစ၊ တ ိုက္ခ ိုက္ရန္စစ္သားမ ား 

က ိုအၿမြဲတေစခြင့္ျပွ်ိဳထားသည္ သ ို႔မဟိုတ ္ တ ိုက္ခ ိုက္ေစသည္။ ထ ိုေဒသမ ားတြင္ ရြာမ ားက ိုလက္ 

နက္ႀက းမ ားျဖင့္ပစ္ျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ေရႊ႔ေျပာင္းေစျခင္း၊ အရပ္သားမ ား၏ပစၥည္းမ ားက ိုဖ က္ဆ းျခင္း၊ 

အရပ္သားမ ားဆ ိုင္ရာေနရာတြင္ေျမျမွွ်ိဳပ္မ ိုင္းမ ားက ိုအသံိုးျပွ်ိဳျခင္းတ ို႔သည္ ပံိုမွန္ျဖစ္ေနက ျဖစ္သည္။ 

တပ္မေတာ္က အနညး္ဆံိုး တစ္စ တ္တစ္ပ ိုင္းထ န္းခ ွ်ိဳပ္ထားသည္႕ အည ွ်ိဳေရာင္နယ္ေျမမ ားတြင္ 

အရပ္သားမ ားက ိုအတင္း အၾကပ္အလိုပ္ခ ို္င္းေစျခင္းက ိုစနစ္တက ပံိုေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပ း ရြာသားမ ားသည္ 

တရားစ ရင္ေရးျပင္ပမွကြပမ္ က္ခံရျခင္း၊ ်ားႏွ ပ္စက္ညွဥ္းပန္းခံရျခင္း်ွားႏင့္ အျခားနည္းမတရားျပွ်ိဳက င့္ျခင္း 

တ ို႔က ိုခံၾကရသည္။ 

ျဖစ္ရပ္မ ားစြာတြင ္ the Clinic သည ္၂၀၀၅ ခို်ားႏွစ္်ွားႏင့္ ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္တ ို႔တြင္ သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႔နယ္၌ ေတာင္ပ ိုင္း 

တ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္မွစစ္သားမ ားသည္ တ ိုက္ရ ိုက္ျပစ္မႈက ကးလြန္သူမ ားျဖစ္ေၾကာင္းက ို သ ရ ွေအာင္လိုပ္်ားႏ ိုင္ခြဲ ့

သည္။ ထ ို႔ ျပင္၊ the Clinic ကေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းခြဲ့ေသာ တစ္ဥ းခ င္းလူပိုဂၢ ွ်ိဳလ္မ ားက ဤကာလအတြင္းတြင္ 

LID 66 မွတပ္ဖြြဲ႕မ ားသည္ ေနာက္ထပ္က ကးလြန္ေသာျပစ္မႈအမ ားအျပားအေပၚတြငလ္ည္း 

တာ၀န္ရွ ေၾကာင္းညႊန္ျပၾကပါသည္။ The Clinic က ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္တြင္ သံေတာင္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္၌ LID 66၏ ရွ ေန 
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မႈက ိုအခ ိုင္အမာျပဆ ို်ားႏ ိုင္ေသာ္လည္း၊ LID 66 မ ွ တပ္မေတာ္၀န္ထမ္းမ ားက ို စြပ္စြြဲထားေသာျပစ္မႈမ ား်ားႏွင့္ 

ပ ိုမ ိုတ ိုက္ရ ိုက္ဆက္်ားႏြယ္မႈက ိုျပွ်ိဳလိုပ္ရန္အတြက္ေနာက္ထပ္စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ ားျပွ်ိဳလိုပ္ရန္ အႀကံျပွ်ိဳပါသည္။ 

The Clinic သည ္ လက္ေအာက္ခံတပ္ဖြြဲ႔မ ားကက ကးလြန္ေသာျပစ္မႈမ ားအတြက္ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္း 

စစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္်ွားႏင့္ LID 66 တ ို႔မွတပ္မွကးမ ားအပါအ၀င ္ အႀက းတန္းအရာရွ မ ား၏ ျပစ္မႈဆ ိုင္ရာ 

တာ၀န္ရွ မႈက ိုညႊန္ျပသည္႕ သက္ေသခံအေထာက္အထားမ ားက ို စိုေဆာင္းခြဲ့ပါသည္။ ဤတပ္မွကးမ ား်ားႏွင့္ 

အျခားအဆင့္န မ့္အရာရွ မ ား်ားႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာျပစ္မႈတရားရံိုးက ေရာမျပဌာန္းဥပေဒက 

သတ္မွတ္ထားေသာစံ်ားႏွင့္အည  ဖမ္းဆ းခြင့္အမ န္႔က ိုထိုတ္ရန္ the Clinic ၏သက္ေသခံအေထာက္ 

အထားမ ားသည ္လံိုေလာက္မႈရွ ပါသည္။ 
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ခ. အႀကျံပွ်ိဳေထာကခ္ေံသာစံိုစမး္စစေ္ဆးျခငး္ဆ ိုငရ္ာမဟာဗ ကဟာမ ား 

The Clinic ကစိုေဆာင္ထားေသာသက္ေသခံအေထာက္အထားမ ားသည္ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္ 

၏လိုပ္ေဆာင္မႈသည ္လူမ ားအေပၚအလြန္ႀက းမားစြာထ ခ ိုက္မႈရွ ေၾကာင္း မ းေမာင္းထ ိုးျပေနသည္။ အျပည္ 

ျပည္ဆ ိုင္ရာျပစ္မႈမ ားက ိုက ကးလြန္ၾကသူမ ားသည္ တာ၀န္ရွ ေၾကာင္းေသခ ာေစရန္အတြက္ အလ င္အျမန္ 

အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္လ ိုအပ္ေနပါသည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္၊ ဤမွတ္တမ္းတြင္ သ ရွ ေအာင္ 

ေဖၚထိုတ္ထားသည္႕တပ္မေတာ္တပ္မွကးမ ားအေပၚ  ျပစ္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းက ို ဆက္လက္ 

လိုပ္ေဆာင္်ားႏ ိုင္ရန္ ေနာက္ထပ္စံိုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ ားက ိုျပွ်ိဳလိုပ္ရန္၊ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈတြင္ပါ၀င္ေသာအျခား 

တပ္ဖြြဲ႕မ ား၏ လိုပ္ေဆာင္မႈမ ား်ွားႏင့္စပ္လ ဥ္းသည္႔ သက္ေသခံအေထာက္အထားမ ားစိုေဆာင္းရန္၊ 

အျခားထ ိုးစစ္မ ား်ွားႏင့္ဆက္စပ္ေနေသာ မတရားျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားက ို က ိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန ္ the Clinic 

ကအႀကံျပွ်ိဳေထာက္ခံပါသည္။ ေနာက္ထပ္စံိုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းသည္ေအာက္ပါတ ို႔အေပၚတြင္အာရံိုစူးစ ိုက္ 

သင့္ပါသည္။ 

 ၁. အမညေ္ဖၚျပထားေသာလပူိုဂ ၢွ်ိဳလတ္စဥ္ းခ ငး္မ ား 

The Clinic ၏သက္ေသခံအေထာက္အထားမ ားသည္ အျပည္ျပည္ဆ ိုင္ရာျပစ္မႈတရားရံိုးက ဖမ္းဆ းခြင့္ 

အမ န္႔ထိုတ္်ားႏ ိုင္ရန္ ေရာမျပဌာန္းဥပေဒ၏အပ ိုဒ္၅၈ ကသတ္မွတ္ထားေသာ သက္ေသခံအေထာက္အထားစ ံ

်ားႏွင့္ ည ညြတ္ပါသည္။ မည္သ ို႔ပင္ဆ ိုေစကာမူ၊ အပ ိုဒ ္၆၁(၇)အရ စြြဲခ က္မ ားက ိုအတည္ျပွ်ိဳရန္်ားႏွင့္ အပ ိုဒ ္၆၆(၃) 

အရ အျပစ္ေပးရန္အတြက္ စံမ ားသည္ ပ ိုမ ိုအေသးစ တ္က သလ ို ေနာက္ထပ္သက္ေသခံ 

အေထာက္အထားမ ားက ိုလည္းစိုေဆာင္ရန္လ ိုအပ္ပါသည္။ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားေသာအရင္းအျမစ္မ ားမ ွ

သတင္းအခ က္အလက္မ ားသည္ ဤျမင့္မားေသာစံမ ားက ိုျဖည္႕ဆည္းရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ပါလ မ့္ 

မည္။ 

 ထ ိုးစစ္ကာလအတြင္း ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ်္ားႏွင့္ LID 66 တ ို႔မွ ကာလရွည္အထမ္းသမားမ ား 

အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ္တစ္ဥ းခ င္းလူပိုဂ ၢွ်ိဳလ္မ ား။  ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း ေရွ႕တန္း 

စစ္မ က္်ားႏွာတြင္ ဤတပ္ဖြြဲ႕မ ားအတြက ္ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ ားက ို အရပ္သားမ ားစြာ်ွားႏင့္ 

်ားႏ ိုင္ငံ၏အျခားေဒသမ ားမ ွ အက ဥ္းသားမ ားကသယ္ေဆာင္ေပးရေၾကာင္း the Clinic က 

ယံိုၾကည္ပါသည္။ ရြာမ ားက ိုတ ိုက္ခ ိုက္ျခင္း၊ အရပ္သားပ ိုင္ပစၥည္းမ ားက ိုဖ ကဆ္ းျခင္း၊ အရပ္သား 

မ ားက ိုပစ္ခတ္ျခင္း်ားႏွင့္ the Clinic ကမွတ္တမ္းတင္ထားေသာ အျခားျပစ္မႈမ ားက ို 

ဤ္တစ္ဥ းခ င္းလူပိုဂ ၢွ်ိဳလ္တ ို႕သည္ သက္ေသမ ားျဖစ္ေကာင္းျဖစ္်ားႏ ိုင္ ပါမည္။ 
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 ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္ သ ို႔မဟိုတ္  LID 66 မ ွ အရာရွ မ ားက 

ႀက းမွကးက င္းပေသာ အစည္းအေ၀းမ ားက ို တက္ေရာက္ခြဲ့ၾကေသာတစ္ဥ းခ င္းလူပိုဂ ၢွ်ိဳလ္မ ား၊ 

ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၀၆ ခို်ားႏွစ္တြင္ သံေတာင္ႀက းမွရြာသားမ ား်ွားႏင့္ LID 66 သည ္ အစည္းအေ၀း 

က င္းပခြဲ့ၿပ း၊ ၄င္းအစည္းအေ၀းတြင္ ေဒးလ ိုျမစ္၏အေရွ႕ဘက္၌ ေျမလွန္မည္႕စ မံခ က္ 

ျပွ်ိဳလိုပ္ရန္အစ အစဥ္က ို ၄င္းတ ို႔ကေျပာျပေၾကာင္း the Clinic ကသတင္းရရွ ပါသည္။ 

အဆ ိုပါအစည္းအေ၀းမ  ွ်ိဳးက ို တက္ေရာက္ခြဲ့ေသာ တစ္ဥ းခ င္းလူပိုဂ ၢွ်ိဳလ္မ ားသည္ LID 66 ်ွားႏင့္ 

မွတ္တမ္းတင္ထားေသာျပစ္မႈမ ားက ို ဆက္စပ္ေပးေသာ တန္ဖ ိုးရွ သည္႕ က ိုယ္ေတြ႕သတင္းမ ားက ို 

ေပး်ားႏ ိုင္ေပသည။္ လက္ရွ အခ  န္ အထ  ဤအစည္းအေ၀းက ိုတက္ေရာက္ခြဲ့သည္႕သူ မည္သူ်ားႏွင့္မွ  

the Clinic သည ္ဆက္သြယ္ေျပာဆ ို်ားႏ ိုင္ခြဲ့ျခင္းမရွ ပါ။ 
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 ကရင္အမ  ွ်ိဳးသားအမ ားစိုျဖစ္ေသာ  ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း တပ္မေတာ္အရာရွ မ ား်ွားႏင့္ 

အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေျပာဆ ိုမႈရွ ခြဲ့သည္႔ ေက းရြာေခါင္းေဆာင္မ ား။ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလ အတြင္း 

တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရး်ားႏွင့္ပတ္သက္သည္႕ အဖ ိုးတန္ေသာသတင္းအခ က္အလက္မ ားက ို 

ေပးသည္႕ ေက းရြာေခါင္းေဆာင္မ ား်ွားႏင့္ the Clinic က ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းခြဲ့ပါသည္။ 

မည္သ ို႔ပင္ဆ ိုေစကာမူ တပ္မေတာ္အမႈထမ္းမ ား်ွားႏင့္ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္၊ LID 66 ်ားႏွင့္  the 

Clinic ကမွတ္တမ္းတင္ခြဲ့ေသာျဖစ္ရပ္မ ားအၾကား မည္သ ို႔အဆက္အစပ္ရွ ခြဲ့သည္က ို ေနာက္ထပ္ 

ေက းရြာလူႀက းမ ားက ပ ိုမ ိုအတည္ျပွ်ိဳခ ိုင္မာေစ်ားႏ ိုင္ပါမည္။ 

 ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း၊ ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္ သ ို႔မဟိုတ္  LID 66 တြင္တာ၀န္ထမ္း 

ေဆာင္ခြဲ့ေသာယခင္စစ္သားမ ား။ ဤတစ္ဥ းခ င္းလူပိုဂ ၢွ်ိဳလ္မ ားသည္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း 

တပ္မေတာ္၏အစ အစဥ္မ ား်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တားျမစ္ထားေသာျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားက ိုက ကးလြန္ရာတြင္ 

တ က ေသာအရာရွ မ ား၏အခန္းက႑်ားႏွင့္ အေသးစ တ္သတင္းအခ က္အလက္မ ားက ို ေပး်ားႏ ိုင ္

ပါမည္။ 

 ထ ိုးစစ္ဆင္ကာလအတြင္း ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံ၏အေရွ႕ပ ိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ေရဒ ယ ိုဆက္သြယ္မႈက ို ေစာင့္ 

ၾကည္႕မွတ္သားေပးရေသာ တစ္ဥ းခ င္းလူပိုဂၢ ွ်ိဳလ္မ ား။ ဤပိုဂ ၢွ်ိဳလ္မ ားသည္ တပ္မေတာ ္

တပ္မွကးမ ားက အမ န္႔မ ားေပးျခင္း်ွားႏင့္ လက္ေအာက္ခံမ ားထံမွ ၄င္းတ ို႔ရရွ ေသာအစ ရင္ခံစာမ ား်ွားႏင့္ 

ပတ္သက္၍ သက္ေသခံေပး်ားႏ ိုင္ၾကပါလ မ့္မည္။ ၄င္းတ ို႔သည္အဆ ိုပါဆက္သြယ္မႈမ ား၏ စာျဖင့္ 
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ေရးသားထားေသာမွတ္တမ္းမ ား သ ို႔မဟိုတ္ အျခားပံိုစံျဖင့္ထားရွ ေသာ သက္ေသအေထာက္ 

အထားမ ားက ို the Clinic ကရွာေဖြရာတြင္ အေထာက္အကူျပွ်ိဳ်ားႏ ိုင္ပါလ မ့္မည္။ 

 ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ်ားႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍ တပ္မေတာ္႒ာနတြင္းစာရြက္စာတမ္းမ ား။ The Clinic ၏ 

ကြ မ္းက င္သူဆ ိုင္္ရာေၾကညာခ က္ထိုတ္ျပန္သူမ ားက သ းျခားတပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးအတြက ္

ေသာင္းက န္းသူတ ိုက္ခ ိုက္ေခ မႈန္းေရးမဟာဗ ကဟာမ ားက ို ေဖၚျပထားသည္တ ို႔အပါအ၀င ္

တပ္မေတာ္၏ တရား၀င္စာရြက္စာတမ္းမ ားစြာက ို စစ္ေဆးၾကည္ရႈခြဲ့သည္။ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ်ားႏွင့္ 

သ းျခားဆက္်ားႏြယ္မႈရွ ေသာ တပ္မေတာ္၏ရည္မွန္းခ က္မ ား၊ မူ၀ါဒမ ား်ွားႏင့္ မဟာဗ ကဟာမ ားက ို 

ေဖၚျပသည္႕ သ းျခားစာရြက္စာတမ္းမ ားရွ ေကာင္းရွ ်ားႏ ိုင္ေပသည္။ 

 

ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္း တပ္မေတာ္၏စစ္ဆင္ပံိုမ ား်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပ း သတင္းအခ က္အလက္မ ားက ို 

ရရွ ထားေသာ တစ္ဥ းခ င္းလူပိုဂ ၢွ်ိဳလ္မ ားေထာင္ေပါင္းမ ားစြာ ရွ ေကာင္းရွ ေနလ မ့္မည္ဟို the Clinic 

ကယံိုၾကည္ပါသည္။ မည္သ ို႔ ပင္ဆ ိုေစကာမူ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံ၏အေရွ႕ပ ိုင္းရွ ၿမ ွ်ိဳ႕မ ား်ားႏွင့္ ေက းရြာမ ားသ ို႔ the Clinic 

သည္မသြားေရာက္်ားႏ ိုင္ခြဲ့ျခင္းက အဓ ကသက္ေသမ ားက ိုသ ရွ ေအာင္လိုပ္ရန္်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္း ်ားႏ ိုငရ္န္ 

အဟန္႕အတားျဖစ္ေစပါသည္။ အကယ္ဤသ ို႔သြားေရာက္ရယူ်ားႏ ိုင္မႈက ို ေသခ ာေအာင္ျပွ်ိဳလိုပ္်ားႏ ိုင္ခြဲ့ပါ က 

သက္ေသခံအေထာက္အထား ကြက္လပ္ျဖစ္ေနျခင္းက ို ပ ိုမ ိုလ င္ျမန္စြာ ျဖည္႔ဆည္း်ားႏ ိုင္မည္။ 

 
 ၂. ထ ိုးစစတ္ြငပ္ါ၀ငေ္သာ အျခားတပမ္ေတာ္တပဖ္ြြဲ႕မ ား 

ေတာင္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္်ားႏွင့္ LID 66 တ ို႔သည္သာလွ င္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈတြင္ ပါ၀င္ေသာတပ္ဖြြဲ႕မ ားမဟိုတ္ 

ၾကပါ။ ရွင္းလင္းသည္႕စစဆ္င္ေရး၏တစ္စ တ္တစ္ပ ိုင္းျဖစ္ေသာ အျခားေဒသမ ားတြင္ တားျမစ္ထားသည္႕ 

ျပွ်ိဳလိုပ္မႈမ ားက ို က ကးလြန္ေကာင္းက ကးလြန္်ားႏ ိုင္သည္႕အျခားတပ္ဖြြဲ႕မ ား်ွားႏင့္ပတ္သက္၍ သက္ေသမ ား၊ ယခင္ 

စစ္သားမ ား်ွားႏင့္ တပ္မေတာ္အတြင္းစာရြက္စာတမ္းမ ားအပါအ၀င္ ေနာကထ္ပ္သက္ေသခံအေထာက္အ 

ထားမ ားက ို စိုေဆာင္းသင့္ပါသည္။ အျခားတပ္ဖြြဲ႕မ ားတြင္ ေနာက္ထပ္စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ ားသည္ ေအာက္ပါ 

တ ို႔က ိုအာရံိုထားသင့္ပါသည္။ 

 ၂၀၀၈ ခို်ားႏွစ္အတြင္းတြင္ ဖာပြန္၊ ထန္းတပင္၊ ေက ာက္ႀက း်ားႏွင့္ ေရႊက င္ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္မ ားတြင္ ျဖစ္ပြားခြဲ့ 

ေသာျဖစ္ရပ္မ ားအပါအ၀င္ the Clinic ၏စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ ပထ၀ ၀င္ဆ ိုင္ရာ်ွားႏင့္ 

အခ  န္ဆ ိုင္ရာအတ ိုင္းအတာျပင္ပတြင္ ျဖစ္ပြားခြဲသ့ည္႕ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 

တပ္မေတာ္၏လိုပ္ေဆာင္မႈ။ 
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 ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္းတြင္ အေရွ႕ေတာင္တ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္၊ အေနာက္တ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ၃္၉၃ 

MOC 10, MOC 15, MOC 16, MOC 21, LID 33, LID 44, LID 99, LID 101 ်ားႏွင့္ ေဘာင္းဘ တ ို 
("Short Pants") တပ္မေတာ္အိုပ္စိုတ ို႔ိုအပါအ၀င ္တပ္မေတာ္တပ္ဖြြဲ႕မ ား၏လိုပ္ေဆာင္မႈ။ 
 
၃. မတွတ္မး္တြငအ္မညေ္ဖၚျပထားေသာ တပမ္ေတာ္တပဖ္ြြဲ႕မ ား၏ အျခားလိုပေ္ဆာငမ္ႈမ ား 

 
ထ ိုးစစ္ဆင္မႈထက္ေက ာ္လြန္ၿပ း မတရား်ွားႏ ပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခင္းျပွ်ိဳလိုပ္ေၾကာင္း အစ ရင္ခံခ က္မ ားက ို 
ေထာက္ရႈ၍ ပ ိုမ ို်ံွားႏ႔စပ္ျပည္႕စံိုစြာစံိုစမ္းစစ္ေဆး်ားႏ ိုင္သည္႔ တပ္မေတာ္၏သ းျခားတပ္ဖြြဲ႕ (၂)ဖြြဲ႕ သ ို႕မဟိုတ္ 
အိုပ္စိုမ ားက ို the Clinic ၏ သိုေတသနမ ားမွ ညႊန္ျပေနသည္။ The Clinic သည ္
ေအာက္ပါတ ို႔က ိုေနာက္ထပ္စစ္ေဆးရန္အႀကံျပွ်ိဳ ေထာက္ခံပါသည္။ 
 

 အျခားေသာအေျခအေနမ ား်ားႏွင့္ တည္ေနရာမ ားတြငက္ ကးလြန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ 
ေနသည္႕ LID 66။  LID 66 သည၂္၀၀၇ ခို်ွားႏစ္တြင္ ဒ မ ိုကေရစ လ ိုလားသူမ ားျပွ်ိဳလိုပ္ေသာ 
လမ္းေပၚဆ်ားႏၵျပပြြဲမ ားက ိုအၾကမ္းဖက္်ားႏွ မ္နင္းရာတြင္ ဗ ိုလ္မွကးခ ွ်ိဳပ္ေမာင္ေမာင္ေအး၏ကြပ္ကြဲမႈ 
ေအာက္မွ ပါ၀င္ခြဲ့ေၾကာင္း်ားႏွင့္ ကခ င္ျပည္နယ္်ွားႏင့္ ေျမာက္ပ ိုင္းရွမ္းျပည္နယ္တ ို႔တြင္ မၾကာေသးမ က 
ျဖစ္ပြားခြဲ့ေသာ ပဋ ပကၡမ ားတြင္ ပါ၀င္ခြဲ့သည္ဟို စြပ္စြြဲခံရသည္။  

 ထ ိုးစစ္ဆင္မႈမတ ိုင္မ ်ားႏွင့္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈကာလအတြင္းတြင္ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႕ပ ိုင္း၌ စစ္ဆင္ 
ေရးျပွ်ိဳလိုပ္ခြဲ့ေသာ ေဘာင္းဘ တ ို ("Short Pants") တပ္မေတာ္သားအိုပ္စို။ 
ေဘာင္းဘ တ ိုစစ္သားမ ား်ားႏွင္႔ သက္ဆ ိုင္သည္႕ တ ိုက္ခ ိုက္မႈဆ ိုင္ရာ စည္းမ ဥ္းမ ား၊ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ 
ကာလအတြင္း ေဘာင္းဘ တ ိုစစ္သားမ ား၏ လိုပ္ေဆာင္မႈမ ား်ွားႏင္႔ ထ ိုအိုပ္စို၏လက္ရွ အဆင္႔ 
အတန္းတ ို႔က ို အတည္ျပွ်ိဳ်ားႏ ိုင္ရန္ ေနာက္ထပ္စံိုစမ္းစစေ္ဆးမႈမ ားက ို ေဆာင္ရြက္သင္႔သည္။  

 
 ၄. အျခားျပစမ္ႈမ ား်ွားႏင့္ ျပွ်ိဳလိုပသ္မူ ား 
 

(၂)်ားႏွစ္တာကာလအတြင္း ၿမ ွ်ိဳ႕နယ္တစ္ခိုတြင ္တပ္မေတာ္၏သ းျခားတပ္ဖြြဲ႕(၂)ခို၏ လိုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ 
က ိုင္တြယ္ျခင္းျဖစ္သည္႔ the Clinic ၏ စံိုစမ္းစစေ္ဆးမႈသည္ အတ ိုင္းအတာတြင္ ကန္႔သတ္မႈရွ ေန 
ခြဲ႔သည္။  အျခားေနရာမ ား်ွားႏင့္ အျခားအခ  နက္ာလမ ားတြင္ရွ ေသာ အလားတူမတရား်ားႏွ ပ္စက္ 
ညွဥ္းပန္းျခင္းမ ားက ို က ိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လ ိုအပ္ပါသည္။ အတ အက ဆ ိုရလွ င္၊ the Clinic က 
ေအာက္ပါတ ို႕က ို စံိုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အႀကံျပွ်ိဳေထာက္ခံပါသည္။ 
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 ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံ၏အျခားေဒသမ ားတြင္ အတ တ္ကလက္နက္က ိုင္ပဋ ပကၡျဖစ္မႈ၊ တပ္ခ ထားျခင္း်ားႏွင့္ 
လူ႕အဖြြဲ႕အစည္းဆ ိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈတ ို႔်ားႏွင္႔ ်ားႏွ း်ားႏြယ္ဆက္စပ္သည္႔ မတရား်ားႏွ ပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈ 
မ ား။ 

 ကခ င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြြဲ႕အစည္း/ ကခ င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္်ားႏွင့္ အစ ိုးရမဟိုတ္ေသာ 
အျခားလက္ နက္က ိုင္အိုပ္စိုမ ားက ိုတ ိုက္ခ ိုက္ေသာထ ိုးစစ္်ားႏွင့္  ဆက္စပ္၍ ေဒသခံလူထိုက ို 
ဆ ိုးရြားစြာ  မတရား်ားႏွ ပ္စက္ညွဥ္းပန္းသည္ဟို ျမန္မာအစ ိုးရက ိုစြပ္စြြဲထားေသာ ေနရာမ ားျဖစ္ 
သည္႕ ကခ င္ျပည္နယ္်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပ ိုင္းတ ို႔တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္႕ 
အလားလာရွ ေသာမတရား်ားႏွ ပ္စက္ ညွဥ္းပန္းမႈမ ား။ 

 ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံတြင္ လက္နက္က ိုင္ပဋ ပကၡမ ား်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္႕ အစ ိုးရမဟိုတ္သည္႔ 
လက္နက္က ိုင္အိုပ္စိုမ ား်ားႏွင့္ အျခားျပွ်ိဳလိုပ္သူမ ား က ကးလြန္သည္႕ မတရား်ားႏွ ပ္စက္ညွဥ္းပန္း 
မႈမ ား။ 

 

၃၉၃ အေနာက္ပ ိုင္းတ ိုင္းစစ္ဌာနခ ွ်ိဳပ္က ို ထ ိုးစစ္ဆင္ေသာနယ္ေျမ၏ နယ္န မ တ္အတြင္းတြင္တာ၀န္ခ ထားျခင္းမရွ ေသာ္လည္း၊ 

၄င္း၏ တပ္ရင္းအခ  ွ်ိဳ႕သည္ ထ ိုးစစ္တြင္ပါ၀င္ဆင္်ားႏႊြဲရန္ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံအေရွ႕ပ ို္င္းသ ို႔သြားေရာက္ၾကေၾကာင္းသတင္းရရွ ပါသည္။ FBR, 

“Campaign of Brutality,” p. 79.   

 

page 77 

 

ဤစံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏အာရံိုစူးစ ိုက္မႈသည္ ထ ိုးစစ္ဆင္မႈ၏တစ္စ တ္တစ္ပ ိုင္းအျဖစ္ ျဖစ္ပြါးခြဲ႔ေသာ သံေတာင္ 

ျမ ွ်ိဳ႔နယ္ရွ  အျဖစ္အပ က္မ ားအေပၚ၌သာျဖစ္ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈသည ္ ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံရွ လူေပါင္းမ ားစြာ 

အတြက ္ ဆယ္စို်ားႏွစ္ေပါင္းမ ားစြာ ဘ၀၏ထူးျခားေသာအစ တ္အပ ို္င္းတစ္ခိုျဖစ္ခြဲ႔ရသည္။ ်ားႏ ိုင္ငံ၏အခ  ွ်ိဳ႔ေသာ 

ေဒသမ ားတြင ္ ပဋ ပကၡမ ားရွ ေနဆြဲျဖစ္၍ မတရားဖ ်ားႏွ ပ္ညွဥ္းပန္းမႈမ ားလည္း ဆက္လက္၍တည္ရွ ေနေသး 

သည္။ ထ ိုသ ို႔ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ  ွ်ိဳး်ားႏွင္႔ ၄င္းကျဖစ္ေပၚေစေသာ ၄င္း်ားႏွင္႔အတူယွဥ္တြြဲပါရွ လာေသာ 

စ တ္ခ လံိုျခံွ်ိဳမႈမရွ ျခင္းက ို လံိုေလာက္စြာက ိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန ္ လ ိုအပ္ေနေသးသည္။ ထ ိုအခ  န္သ ို႔မေရာက ္

ေသးသမွ  ျမန္မာ်ားႏ ိုင္ငံ၏ ျပွ်ိဳျပင္ေျပာင္းလြဲေရးသည္ ျပ းျပည္႔စံိုျခင္းရွ မည္မဟိုတ္ပါ။ 
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