
 
ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္(KPSN)                 ေၾကညာခ်က္ 

 
၁၁ ၾ       ၂၀၂၀ 

 
ေနာ္မုေနာ္အား သတ္ျဖတ္မႈအေပၚ တရားစီရင္မႈတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရိွျခင္းအတြက္ KPSN က ရႈတ္ခ်လိုက္ၿပီး မ  ေၾတာ   
ႏွင့္     လြီထူ  ျပည္သူမ်ား၏ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္ဖြ႕ဲမ်ား  ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားေရး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို  
ေထာက္ခံသည္။ 
 
မ  ေၾတာ တြင္ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္ေန႔က ကရင္ေက်းရြာသူ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္  ေနာ္မုေနာ္ကို ပစၥည္းလုယူကာ 
သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ စစ္သား ႏွစ္ေယာက္ကို  စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးတြင္ ၾကားနာခဲ့ၿပီး “အျမင့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္” 
ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း  ျမန္မာစစ္တပ္(တပ္မေတာ္)က  ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္  ေၾကညာခဲ့သည္။ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူသို႔ ေနာက္ထပ္ မည္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကိုမၽွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။  
 
ဤရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈအတြက္  ေနာ္မုေနာ္၏ မိသားစုႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ 
တရားမၽွတမႈရရိွျခင္းရွိမရွိကို သိရွိရန္ အခြင့္အေရးကို ေလးစားမႈမျပဳပဲ ဤအမႈတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းျခင္းကို 
KPSN က ျပင္းထန္စြာ ရႈတ္ခ်လိုက္သည္။ စစ္သားမ်ားသည္ ေနာ္မုေနာ္ကို “မေတာ္တဆ” သတ္ျဖတ္မိျခင္း 
ျဖစ္သည္ဆိုသည့္  မၾကာမီက ေျပာဆုိခ်က္သည္  တရားစီရင္ရာတြင္ မၽွတစြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိမရွိအေပၚတြင္ အခိုင္အမာ 
သံသယျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ 
 
အမွန္တကယ္တြင္ တာဝန္ခ်ိန္ျပင္ပတြင္ေရာက္ရိွေနေသာ  စစ္သားမ်ားက အရပ္သားတစ္ဦးအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ 
ရာဇဝတ္မႈ ျဖစ္သည့္အတြက္  ဤအမႈကို စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ခုံ႐ံုးတြင္ စီရင္ရမည္မဟုတ္ပဲ အရပ္ဘက္ တရား႐ုံးတြင္သာ 
စီရင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ၎တို႔တြင္ တရားစီရင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ဆိုျခင္းမွာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
အမ်ားျပည္သူ မသိရွိေစရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းရန္ ႏွင့္ မ  ေၾတာ  ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ အျခားခရိုင္မ်ားတြင္  ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
အရပ္သားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကဲ့သို ႔ပင္  ဖုံးကြယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားသည္။  
 
ယခုႏွစ္အတြင္း မၾကာေသးမီက ရက္စက္မႈသည္ မ  ေၾတာ တြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ သတ္ျဖတ္မႈ 
အမ်ားအျပားမွ ေနာက္ဆုံးတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး အားလုံးမွာ က်ဴးလြန္ခံရသူအား အျပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္းမ ွ 
ကင္းလြတ္ေစခဲ့သည္။ KNU သစ္ေတာ အလုပ္သမား တစ္ဦး မတ္လ ၅ ရက္ေန႔က ပစ္သတ္ခံရသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္  
ျမန္မာစစ္တပ္က  ဆိုင္ကယ္စီးလာေသာ က်ဴးလြန္ခံရသူသည္ သူတို႔အား ဦးစြာ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို 
ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္  ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟုပင္ လြမဲွားစြာ ေျပာဆိုခဲ့သည္။  
 
တည္ရွိေနသည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား အျပစ္ေပး အေရးယူမႈမွ  ကင္းလြတ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္သည္ စစ္သား 
ႏွစ္ေယာက္အား ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္တြင္ ေနာ္မုေနာ္ကို လုယက္သတ္ျဖတ္မႈကို ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ ႏွင့္ ၂၈ 
ရက္ေန႔တို႔တြင္ မုေၾတာတြင္ ႏွင့္ ဩဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔၌   လ  လြီထတူြင္ ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီေသာ ကရင္ရြာသူရြာသားမ်ားကို 



လူအမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ခ်ီတက္ေစခဲ့ၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ကို ရာဇဝတ္မႈ  က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို  ရပ္ဆိုင္းရန္ႏွင့္ မ  ေၾတာ  မွ 
သူတို႔တပ္ဖြ႕ဲမ်ား  ႐ုတ္သိမ္းသြားရန္  ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။  
 
ျမန္မာစစ္တပ္သည္ သူတို႔ေျမတြင္ ဆက္လက္ရွိေနပါက မည္၍မည္မၽွျဖစ္ေစ  ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားကို ဖိႏွိပ္ရန္ 
ရည္မွန္းထားခဲ့ၿပီး သူတို႔မည္သည့္အခါမၽွ  ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈ ရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း မ  ေၾတာ  လူထုမ်ားက အျပည့္အဝ 
သိနားလည္ထားၾကသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ KNU ႏွင့္ သူတို႔၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေလးစားမႈမရွိပဲ မ  ေၾတာ  တြင္ 
အဆက္မျပတ္ ျပင္းထန္စြာ အင္အားတိုးခ်ဲ႕လ်က္ရွိေနသည္၊ အရပ္သား ဧရိယာမ်ားကို လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ေနၾကသည္၊ ထို႔ေနာက္ မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း တစ္ဒါဇင္မကေသာ စစ္စခန္းမ်ားကို 
တည္ေဆာက္ေနၾကသည္။  
 
မိမိတို႔သည္ မ  ေၾတာ  ႏွင့္  လ  လြီထမူွ ျပည္သူမ်ား၏  ေနာ္မုေနာ္ အတြက္ တရားမၽွတမႈ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေထာက္ခံၿပီး 
အမႈကို  အရပ္ဖက္ တရား႐ံုးသို႔ လႊဲေျပာင္းရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ သူတို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ ျဖစ္ေသာ  
ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား - မ ေၾတာ  တြင္သာမက  နုိင္ငံအႏွံ ႔အျပားရွိ ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားမွ - ႐ုတ္သိမ္းရန္ႏွင့္ စစ္စခန္းမ်ား 
ပိတ္သိမ္းရန္တို႔ကိုလည္း ေထာက္ခံသည္။ သို႔မွာသာလၽွင္ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒသစ္ သို႔ 
ဦးတည္ေသာ အားလုံးပါဝင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္နိုင္ေပမည္။  
 
နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ ၎တို ႔၏ စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို  ပစ္မွတ္ထား 
အေရးယူပိတ္ဆို႔ျခင္း အပါအဝင္  ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ သံတမာန္ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖိအားမ်ားေပးျခင္းျဖင့္  တရားမၽွတမႈႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္  မိမိတို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို  ေထာက္ခံရန္ မိမိတို႔ ေတာင္းဆိုသည္။ 
 
 က         
    ၀          +၆၆ ၈၆ ၁၁၈ ၂၂၆၁ ( က            ) 
           +၆၆ ၉၇ ၉၉၈ ၇၀၄၈ ( က               မ  မ ) 
 


