
အျပစ္ဒဏ္ခံရျခင္းမွ
ကင္းလြတ္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို 
အဆုံးသတ္ျခင္း

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ 

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရသည္ 
နိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈတရား႐ုံး ထံသုိ႔ 
တရားစီရင္ေရးအာဏာ 
လႊဲေျပာင္းေပးအပ္နိုင္မည္လား?

ဥပေဒေရးရာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ခ်က္ 





Fortify Rights သည္ အားလုံးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးရရွိေၾကာင္း 
ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ လူ႔အခြင့ ္
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး၊ အေျဖမ်ားရွာရန္ အခြင့ ္
အာဏာ ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္လုပ္ေဆာင္ကာ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ ္
ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ သက္ေရာက္ခံရေသာ လူထုမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက ္
လူထုတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ား အားေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ မိမိတို႔ 
အေနျဖင့္ အေထာက္အထားအေျချပဳသုေတသနမ်ား၊ အမွန္တရားကိ ု
မဟာဗ်ဴဟာက်က် ဖြင့္ဟေျပာဆိုျခင္း၏ စြမ္းအားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား၊ 
လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ တြန္းအားေပးေနသည့ ္
ေရြ႕လ်ားမႈမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း  စသည္တို႔၏ လႊမ္းမိုး 
နိုင္မႈအေပၚ ယုံၾကည္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စ ု
ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံတို႔တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ လြတ္လပ္ေသာ၊ 
အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။ 

<မျက်နှာဖုံး ဓါတ်ပု>ံ
၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၇၊ ေနျပည္ေတာ္၊ 

တပ္မေတာ္ေန႔တြင္ လွည့္လည္ေနေသာ ျမန္မာ 
စစ္ေရးျပ တပ္ဖြ႕ဲမ်ား။ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာ ယင္း 
စစ္ေရးျပလွည့္လည္ျခင္းသည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင ္
ျမန္မာျပည္ကို ဂ်ပန္မ်ား ၏သိမ္းသြင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈအား 
ျပန္လည္ခုခံခဲ့သည့္အေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္း 
ေအာက္ေမ့၍ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ ္
တပ္မေတာ္ေန႔တြင္ စစ္တပ္သည္ ဆႏၵျပသ ူ
အေယာက္ ၁၀၀ ေက်ာ္တို႔ကို အျပစ္ကင္းလြတ္စြာ 
သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ 
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အျပစ္ဒဏ္ခံရျခင္းမွ
ကင္းလြတ္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို 
အဆုံးသတ္ျခင္း

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ 

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရသည္ 
နိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈတရား႐ုံး ထံသုိ႔ 
တရားစီရင္ေရးအာဏာ 
လႊဲေျပာင္းေပးအပ္နိုင္မည္လား?

ဥပေဒေရးရာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ခ်က္ 
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မာတိကာ



“Tools of Genocide”ေနျပည္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ ေထာင္ႏွင့္
ခ်ီေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ခ်ီတက္ျပေနစဥ္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ သန္းတစ္ဝက္နီးပါးရွိ စစ္သည္မ်ားရွိၿပီး၊ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္း အႀကီးဆုံး စစ္တပ္မ်ား 
အနက္ တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ 
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အႏွစ္ခ်ဳပ္ 
ျမန္မာ့ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔သည္ - စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈ  

မ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈမ်ား စသည့္ - ရက္စက္ယုတ္မာေသာ အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား 
အတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ျမန္မာ ျပည္သူလူထုတို႔အား ဆန႔္က်င္၍ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ  
ေနရာယူထားသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ႀကိဳးကိုင္ဖန္တီးၿပီး က်ဴးလြန္ေနသူမ်ားမွာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ  
အျပစ္ဒဏ္ ကင္းလြတ္မႈ အျပည့္အဝ ရရွိေနၾကသည္။ ရက္စက္ယုတ္မာေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆး
ရန္ႏွင့္ တရားစြဲဆိုရန္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ကုိ နိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈ တရား႐ုံး (ICC) သို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္းအားျဖင့္  
မၾကာေသးခင္က ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္လိုက္ေသာ အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရး အစိုးရ (National Unity Government 
of Myanmar – NUG) အေနျဖင့္ အျပစ္ကင္းလြတ္မႈ ျဖစ္စဥ္ကို ျပန္ေျပာင္း ေျပာင္းလဲရန္ အခြင့္အလမ္းရွိၿပီး  
ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္လာနိုင္ေသာ ရက္စက္ယုတ္မာေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို တားဆီး ကာကြယ ္
နိုင္ေခ်ရွိသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း က်ဴးလြန္ေနေသာ ရက္စက္ယုတ္မာစြာ သတ္ျဖတ္မႈ ရာဇဝတ္မႈမ်ား
အား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ကို NUG သည္ ICC သို႔ အပ္ႏွင္း နိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ NUG 
သည္ ၎ကုိ နည္းလမ္း ၂ သြယ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္ - ပထမနည္းမွာ တရား႐ံုး၏ ပုဒ္မ ၁၂ (၃) ဟု လူသိ
မ်ားေသာ ပုဒ္မေအာက္ ေၾကညာခ်က္ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ဒုတိယနည္းမွာ ေရာမ ဥပေဒစာခ်ဳပ္ (Rome Statue) ကို 
တရားဝင္ လက္မွတ္ ေရးထိုး အတည္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ 

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့စစ္တပ္သည္ နိုင္ငံေတာ္၏ 
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ သမၼတႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး  
စစ္ဘက္မွအာဏာသိမ္းမႈ (Coup d’etat) ျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္အာဏာရယူခဲ့သည္။  
ပုံမွာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနား ေနျပည္ေတာ္ တြင္ တပ္မေတာ ္
ဗိုလ္မႉးမ်ားကို ရိုက္ယူခဲ့သည့္ပုံျဖစ္ၿပီး ဝဲမွ ယာသို႔ - ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး  
သိန္းစိန္ (၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၆ အထိ သမၼတ)၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ဝင္း၊  
ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေမာင္သန္း၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ဗိုလ္၊ ဒုတိယ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္ျမင့္ဦး၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား တင္ေအး၊ စိုးသိမ္း (ေရ) 
ႏွင့္ ျမတ္ဟိန္း (ေလ) - တို႔ျဖစ္သည္။ 
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NUG မွ ေရာမ ဥပေဒစာခ်ဳပ္၏ ပုဒ္မ ၁၂ (၃) ေအာက္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ တင္သြင္းျခင္းသည္ 
ယခင္ ရာဇဝတ္မႈေဟာင္းမ်ား အပါအဝင္ ရက္စက္ယုတ္မာမႈ ရာဇဝတ္မႈမ်ား အေပၚ  ICC တရား႐ုံးမွ  
လက္ငင္း တရားစီရင္ခြင့္ကို ရရွိသြားေစမည္ျဖစ္သည္။ NUG အေနျဖင့္ ေရာမ ဥပေဒ အသက္ဝင္လာ 
သည့္ ကာလျဖစ္သည့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ မည္သည့္ ရက္စက္ယုတ္မာစြာ  
သတ္ျဖတ္မႈ (atrocity) ရာဇဝတ္မႈမ်ိဳးမဆုိ ႏွင့္ အနာဂတ္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ပါ တရားစီရင္ခြင့္ကို 
ICC သို႔ လႊဲေျပာင္းရန္ Fortify Rights မွ အႀကံျပဳပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ ေရာမ ဥပေဒစာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအား စာခ်ဳပ္ဝင္နိုင္င ံ
တစ္ခု၏ အခြင့္အေရးမ်ားအားလုံးကို ရရွိေစမည္ျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္လာနုိင္ေသာ ရက္စက ္
ယုတ္မာစြာ သတ္ျဖတ္မႈ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအေပၚ ICC ၏ တရားစီရင္ခြင့္ကိုလည္း ေပးအပ္ေစနိုင္မည ္
ျဖစ္သည္။ 

ေရာမဥပေဒသည္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ အသက္ဝင္လာခဲ့ေသာ နိုင္ငံအမ်ား အဘက္ဘက္  
ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ (multilateral treaty) ျဖစ္ၿပီး ICC ကိုတည္ေထာင္ရန္ ဥပေဒေရးရာ  
မူေဘာင္ကို ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္။ နယ္သာလန္နိုင္ငံ၊ သေဟ့ဂ္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိသည့္ ICC တရား႐ုံးသည္ 
အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ ရက္စက္ယုတ္မာစြာ သတ္ျဖတ္မႈ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္  
တရားစြဲဆိုရန္ ျဖစ္ၿပီး “ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ် ေျဖရွင္းမည့္ တရား႐ုံး” အျဖစ္ အခြင့္အာဏာ
ရွိသည္။ နိုင္ငံ ၁၂၃ နိုင္ငံတို႔သည္ ICC ၏ ေရာမစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ဆိုလုိသည္မွာ ၎နိုင္
ငံမ်ားသည္ ေရာမစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထား သို႔မဟုတ္ လက္ခံသေဘာတူ အတည္ျပဳထားသည့္
နိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ 

စာခ်ဳပ္အား အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ သေဘာတူျခင္းအားျဖင့္ နိုင္ငံမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ နိုင္ငံနယ္နိမိတ္အတြင္း က်ဴးလြန္သည့္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ နိုင္ငံသားမ်ားမွ က်ဴးလြန္သည့္  
ရက္စက္ယုတ္မာစြာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား တရားစြဲဆိုရန္ ၎နိုင္ငံတို႔၏ တရား
စီရင္ခြင့္ကို ICC ထံသုိ႔ ကိုယ္စား အပ္ႏွင္းနိုင္သည္။ အိမ္ရွင္နိုင္ငံသည္ ယင္းသို႔ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား
အား လုံေလာက္စြာ မေျဖရွင္းနိုင္လၽွင္ သို႔မဟုတ္ မေျဖရွင္းလိုလၽွင္ တရား႐ုံး၏ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အား  

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ရယ္ေဂါပါ  
ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခု၌ ျပည္သူ
မ်ားသည္ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြား 
ေနေသာ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ထြက ္
ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရၿပီး ေဒသခံ 
ကူညီေရးလုပ္သားမ်ားထံမွ  
ေစာင္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ ့
ပစၥည္းမ်ား ရရွိရန္ ေစာင့္ဆိုင္း 
ေနစဥ္။ ဇြန္လ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က
တည္းက  ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ  
စစ္ပြဲမ်ားသည္ ၁ သိန္းခန႔္ရွ ိ
ေသာ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသား      
ျပည္သူမ်ားကို အိုးအိမ္စြန႔္ခြာ၊ 
အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။        
ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ဆယ္စုႏွစ္
မ်ားစြာ ၾကာျမင့္သည့္စစ္ပြဲမ်ား 
အတြင္း ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအား  
အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ ရက္စက္
ယုတ္မာစြာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား 
အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ 

မူပိုင္ခြင့္-Nic Dunlop/Panos၊ 
ဇန္နဝါရီ၊၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
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ဆီေလ်ာ္စြာ အသုံးျပဳနိုင္သည္။ နိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ တရားစီရင္မႈကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁ ရက ္
ေန႔အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားအတြက္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အပ္ႏွင္းနိုင္ေသာ္လည္း 
ယင္းကာလထက္ ေစာ၍ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ တရားစြဲျခင္း မျပဳနိုင္ေပ။ တရား႐ုံးအား တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ကိုယ္စား 
မအပ္ႏွင္းသည့္ နိုင္ငံမ်ားအတြက္မူ ICC သည္ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ လုံျခဳံေရးေကာင္စီမွ ICC ၏ တရားစြဲ 
အရာရွိအား ရည္ညႊန္း အပ္ႏွင္းလာသည့္ ရက္စက္ ယုတ္မာစြာ သတ္ျဖတ္မႈ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုသာ စဥ္းစား 
လုပ္ေဆာင္နိုင္သည္။ 

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ စစ္အာဏာ သိမ္းၿပီးေႏွာင္းပိုင္း ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ (CRPH) သည္ ၂၀၂၁  
ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။ ျမန္မာ 
ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ NUG အား ၎တို႔၏ တရားဝင္၊ ေရြးေကာက္ခံ ျဖစ္ေသာ အစုိးရအျဖစ္ ေသာင္းေသာင္း 
ျဖၿဖ ႀကိဳဆုိ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး၊ နိုင္ငံတကာမွ အခ်ိဳ႕ေသာ အစိုးရပိုင္းႏွင့္ အစိုးရပိုင္းမဟုတ္သူမ်ားကလည္း 
အလားတူ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ NUG သည္ ျမန္မာနိုင္ငံအား နိုင္ငံတကာ ဥပေဒေအာက ္
တြင ္စည္းေႏွာငမ္ႈရွိေသာ စာခ်ဳပမ္်ားတြင ္ စာခ်ဳပဝ္ငန္ိငုင္အံျဖစဝ္င္ေရာကရ္န ္အခြင့အ္ာဏာ  က်င့သ္ုံးလပု္ေဆာင ္
နိုင္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရကို အာဏာ 
သိမ္းကာ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၿပီး အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။  
ျမန္မာျပည္သူလူထုတို႔သည္ နိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ လမ္းမေပၚထြက္ၿပီး စီတန္းဆႏၵၿပ ျခင္းမ်ားႏွင့္၊ အစိုးရဝန္ထမ္း 
အေျမာက္အမ်ားတို႔မွ အလုပ္မသြားရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည့္ ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းမ်ား အာဏာဖီဆန္ေရး လႈပ္ရွားမႈ 
(CDM) စသည္တို႔ အပါအဝင္ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္အား အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အၾကမ္းမဖက္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
ဆႏၵျပမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ CDM သည္ စစ္အာဏာရွင္၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန႔္သြားေစသည္အထိ 
ထိေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။ 

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ရဲမ်ားသည္ နိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ား 
ႏွင့္ ဆန႔္က်င္သူမ်ားအား အသက္ေသေစနိုင္သည့္ အင္အားမ်ားျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္  
ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားျဖင့္ တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္ႏွင့္ ၎၏တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အဓမၼ ေစခိုင္းျခင္း၊  
ဝင္ေရာက္စီးနင္းျခင္းႏွင့္ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ားအားဖ်က္ဆီးျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုကို အၾကမ္းဖက္ခဲ့သည္။  
ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔ႏွင့္ ဧၿပီလ ၁၅ ရက္ေန႔အၾကား၌ပင္ 
လူေပါင္း ၉၀၀၀ ေက်ာ္တို႔ကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး၊ ဤအစီရင္ခံစာ ေရးသားေနခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳး 
သမီးႏွင့္ ကေလးငယ္ ၉၀၀ ေက်ာ္တို႔ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ျမန္မာ 
စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ 
သည္ လူ႔အခြင့္အေရး  
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ
မ်ား ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို 
မတရားအဓမၼ ဖမ္းဆီး 
ထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး အထိန္း 
သိမ္းခ  ံမ်ားသည္ ညႇဥ္းပန္း 
ႏွိပ္စက္ခံၾကရေလ ့
ရွိသည္။ ထိုင္းနိုင္ငံ၊  
မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ ယခင ္
နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား 
ေဟာင္းတစ္ဦးမွ ျမန္မာ 
နိုင္ငံရွိ အက်ဥ္းသားမ်ား
အား စစ္ေဆးေမးျမန္းစဥ္ 
အပါအဝင္ ေနခိုင္း 
သည့္ “ပုံစံ” မ်ားကို သ႐ုပ ္
ျပသေနပုံ။

မူပိုင္ခြင့္ - Nic Dunlop/
Panos၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္။ 

ျမန္မာ့အာဏာပိုင္မ်ားသည္ 
အေရအတြက္မသိေသာ  

နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား
အား အလုပ္ၾကမ္းမ်ား  

ခိုင္းေစခဲ့သည္။ ပုံမွာ ျမန္
မာ၊ ရွမ္းျပည္ရွိ တုံးလဲလုံး၌ 
သံကြင္းခ်ည္ခံထားရသည့္ 
အက်ဥ္းသားမ်ား အလုပ ္

ၾကမ္း လုပ္ေနရပုံျဖစ္သည္။ 

မူပိုင္ခြင့္ − Nic Dunlop/
Panos၊ ဇြန္လ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္။



ပအိုးဝ္ တိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသမီး လယ္သမားတစ္ဦး
အား ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ရွမ္းျပည္ရွိ ေစ်းတစ္ခုတြင္ ေတြ႕ရ
စဥ္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား 

ကြဲျပားစြာ တည္ရွိေနမႈ အမ်ားဆုံး နိုင္ငံမ်ားထဲမ ွ
တစ္နိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္  
ျပင္းထန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားစြာ
တို႔ကို ရွင္သန္ေနထိုင္ခဲ့ၾကရပါသည္။ 

မူပိုင္ခြင့္ − Nic Dunlop/Panos၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္။



၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ ကရင ္
ျပည္နယ္၊ ထိုင္း−ျမန္မာ 
နယ္စပ္ရွိ မဲလဒုကၡသည္စခန္း
တြင္ ကရင္ တိုင္းရင္းသား  
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား ေတြ႕ရ
စဥ္။ ကရင္ျပည္နယ္သည္ ကမၻာ 
ေပၚတြင္ သက္တမ္း အၾကာ 
ရွည္ဆုံးေသာ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး  
ျဖစ္ရာ ေနရာျဖစ္သည္။ ျမန္မာ
စစ္တပ္သည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ား
စြာေသာ ကရင္ေက်းရြာမ်ားအား 
စီးနင္းေျမလွန္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီး
မ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ကေလး
သူငယ္မ်ားအေပၚ ရက္စက ္
ယုတ္မာစြာသတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို 
အျပစ္ဒဏ္ခံရျခင္းကင္းလြတ္စြာ 
က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။ ဤအစီရင္ခံ
စာကိုေရးသားစဥ္ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ 
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအပါအဝင္  
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ  
ကရင္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္  
ထိုင္းနိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား
တြင္ ေနထိုင္ ေနၾကရဆ ဲ
ျဖစ္သည္။ 

မူပိုင္ခြင့္ − Nic Dunlop/
Panos၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံတြင္ 
ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ ရခိုင ္
ျပည္နယ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီး ဒုကၡ
သည္တစ္ဦးအား ေတြ႕ရစဥ္။ ျမန္မာ ့
စစ္တပ္သည္ မူဆလင္ဘာသာဝင ္
အမ်ားစုျဖစ္သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳး
မ်ားအား ယခင္ကာလရွည္မ်ားက 
တည္းက ညႇဥ္းပန္းခဲ့ၿပီး၊ ၎တို႔၏  
ျဖစ္တည္မႈကို လည္း လက္မခံပဲ  
ျငင္းပယ္ထားခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္
တြင္ အရာရွိေပါင္း ၁၂ ေယာက္တို႔ကိ ု
သတ္ျဖတ္ ခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိ
ထားေသာ ရိုဟင္ဂ်ာတပ္ဖြဲ႕ဦးေဆာင္
သည့္ တိုက္ခိုက္မႈအား တုံ႔ျပန္သည့္ 
အေနျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္  
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအား အစုလိုက ္
အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္၊ ညႇဥ္းပန္း၊  
မုဒိန္းက်င့္ကာ ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်ခဲ ့
ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာေပါင္း ၇၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္
တို႔ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ဖက္သို႔  
ထြက္ေျပးသြားေစခဲ့သည္။ စစ္တပ္
သည္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ 
လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ ရာဇဝတ္မႈ 
က်ဴးလြန္ျခင္းအတြက္ တာဝန္ရွိသည္
ဟု Fortify Rights ၊ ကုလသမဂၢ၏  
ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္
ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္အဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားသူ
မ်ားတို႔မွ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ 

မူပိုင္ခြင့္ − Nic Dunlop/Panos၊ 
၂၀၀၇ ခုႏွစ္။>

၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရွိ သက္-တိုင္းရင္း
သားလူမ်ိဳး အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးအား ေတြ႕ရစဥ္။ အာရကန္ ေခၚ ရခိုင္ျပည ္
နယ္သည္ - ျပည္နယ္အတြင္း အမ်ားဆုံးေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအုပ္စ ု
ျဖစ္သည့္၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားစု ျဖစ္သည့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား အေပၚတြင ္
လည္းေကာင္း၊ ရိုဟင္ဂ်ာ မူဆလင္ လူမ်ိဳးမ်ား၊ ကမန္ မူဆလင္ လူမ်ိဳးမ်ား 
ႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စု အုပ္စုငယ္ မ်ားျဖစ္သည့္ ‘ဒိုင္းနက္’ ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင ္
အမ်ားစုျဖစ္သည့္ ‘သက္’ စသည့္ လူမ်ိဳးမ်ား အေပၚတြင္ လည္းေကာင္း 
စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴးလြန္သည့္ရာဇဝတ္မႈမ်ား 
ျဖစ္ပြားရာ ေနရာျဖစ္သည္။ 

မူပိုင္ခြင့္ − Nic Dunlop/Panos၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္။>
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ယေန႔ နိုင္ငံတစ္ဝွမ္းျဖစ္ေပၚေနေသာ ရက္စက္ယုတ္မာေသာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျဖင့္ 
အလားတ ူရာဇ၀တမ္ႈမ်ားကိ ုျမနမ္ာစ့စတ္ပသ္ည ္လြနခ္ဲ့ေသာ ဆယစ္ုႏစွမ္်ားကပင ္က်ဴးလြနခ္ဲ ့
ၿပီး ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္၏ ယခင္က က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ရက္စက္ယုတ္မာစြာ သတ္ျဖတ္မႈ 
ရာဇဝတ္မႈမ်ားသည္ အဓိက အားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူထု တို႔အေပၚ တိုက္ရိုက္ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့သည္။ 
မၾကာေသးေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း စစ္တပ္သည္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး 
ျပည္သူမ်ားကို (အထူးသျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ နယ္စပ္ ေဒသမ်ားဆီသို႔) အဓမၼ အိုးအိမ္စြန႔္ခြာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေစခဲ့သည္။ စစ္တပ္သည္ နိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာ ေထာင္ေပါင္း 
မ်ားစြာတို႔ကို ေျမလွန္ခဲ့ၿပီး စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ မ်ားျပားလွေသာ အစုလိုက ္
အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား အပါအဝင္ မေျပာျပနိုင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားေသာ အမ်ိဳးသား၊ 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကိုပါ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။ စစ္တပ္သည္  
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား အျပင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးငယ္မ်ား
တို႔အေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္၊ စနစ္တက် မုဒိမ္းမႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။ စစ္တပ္သည္ ထိုအရာမ်ားအျပင္ လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈမ်ား အပါအဝင္ 
အျခားေသာ ရက္စက္ယုတ္မာေသာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကိုပါ အျပစ္ဒဏ္ခံရျခင္း ကင္းလြတ္
စြာျဖင့္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။ 

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းမႈမတိုင္မွီကတည္းကပင္ Fortify Rights သည္ ရိုဟင္
ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈအျပင္၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္း လူမ်ိဳးမ်ားအပါအဝင ္
တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား အေပၚက်ဴးလြန္သည့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ 
က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၏ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ခဲ့
သည္။ စစ္တပ္သည္  ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔ ကတည္းက  တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား၊ အထူးသျဖင့္  
ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ကရင္နီ (ကယား) ျပည္နယ္ တို႔တြင္ ထိုးစစ္မ်ား စဆင္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ား 
ေနထိုင္သည့္ေနရာမ်ားအေပၚ လက္နက္ႀကီးမ်ား ၾကဲကာ၊ ေလေၾကာင္းျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး 
ျပည္သူမ်ားအား ေသဆုံးေစ၊ ဒဏ္ရာရေစခဲ့ကာ၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ ဇြန္လအတြင္း  
ခန႔္မွန္းေခ်ဦးေရ ၁၇၇,၅၀၀ ေက်ာ္ ျပည္သူမ်ားအား အိုးအိမ္စြန႔္ခြာရေစခဲ့သည္။ 

၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ နာမည္ေက်ာ္ အင္း 
စိန္ေထာင္။ ယင္းေထာင္၏ ဂိတ္မ်ားမွ ေထာင ္
ေပါင္း မ်ားစြာေသာ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား  
ျဖတ္ေလၽွာက္သြားခဲ့ရသည္။ ယင္းေထာင္သည္  
ၾကမ္းတမ္း ခက္ခဲေသာ အေနအထားမ်ားႏွင့္  
ေထာင္တြင္း ပုံမွန္သုံးေလ့ရွိေသာ ညႇဥ္းပန္းမႈ 
ႏွင့္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ လူသိမ်ားသည္။ 
၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ ကတည္း
ကစ၍ အာဏာသိမ္း စစ္တပ္သည္ နိုင္ငံေတာ ္
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါ
အဝင္၊ ဩစေၾတးလ် စီးပြားေရးပညာရွင္ ေရွာန္
တန္းနဲလ္၊ အေမရိကန္ သတင္းသမား ဒန္နီ  
ဖန္စတာ အျပင္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ  
လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊  
သတင္းသမားမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ေဆး 
ဘက္ဆိုင္ရာ အကူမ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား၊  
စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးသမားမ်ား  
စသည္တို႔ အပါအဝင္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား  
ေထာင္ခ်ီတို႔ကို ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ထားၿပီးျဖစ္
သည္။
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ICC အား လက္ငင္း တရားစီရင္ခြင့္ အပ္ႏွင္းရန္ ေရာမစာခ်ဳပ္၏ ပုဒ္မ ၁၂ (၃)  
ေအာက္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ၎ေနာက္ ေရာမစာခ်ဳပ္အား အျပည့္
အဝ လက္ခံျခင္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ အေနျဖင့္ နိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳေသာ တာဝန္
ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ယႏၲရား မ်ားအား လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္လိုသည္ဟု ျမန္မာျပည္သူလူ
ထုႏွင့္ နိုင္ငံတာအသုိင္းအဝိုင္းအား NUG မွ ျပသရန္ ထိေရာက္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ 
ယင္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ပင္ လက္ရွိတြင္ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
ရက္စက္ယုတ္မာစြာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား အားလုံးအား အဆုံးသတ္ရန္ႏွင့္ ကုစားရန္ လုပ္ေဆာင ္
နိုင္မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ အျပစ္ဒဏ္ ခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေနသည့ ္
က်ဴးလြန္မႈ သံသရာစက္ဝန္းအား ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရန္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ေျခတစ္လွမ္း ပိုမိုနီးလာ 
ေစနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေရာမစာခ်ဳပ္အား လက္ခံ သေဘာတူညီလိုက္ျခင္းသည္ ေနာင ္
ျဖစ္လာနိုင္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရာေရာက္မည္ဟု Fortify Rights 
က ယုံၾကည္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုရလၽွင္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့ ္
၎တို႔၏ က်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ဘက္မလိုက ္
ေသာ နိုင္ငံတကာ တရား႐ုံးတြင္ တရားစြဲဆို ခံရနိုင္ေခ်ကို တြက္ဆၿပီး စဥ္းစားသုံးသပ္ေစ
မည္ျဖစ္သည္။

ဤအစီရင္ခံစာ၏ အခန္း ၁ သည္ နိုင္ငံတကာဥပေဒေအာက္တြင္ NUG ၏ အေန 
အထားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သုံးသပ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ စည္းေႏွာင္မႈရွိေသာ နိုင္ငံတကာ 
စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ယင္းစာခ်ဳပ္မ်ားေအာက္ ဝင္ေရာက္ရန္ NUG သည္ 
အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာရွိ အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။  
နိုင္ငံေတာ္ နယ္နိမိတ္ သို႔မဟုတ္ လူထုမ်ားအေပၚ ထိေရာက္သည့္ အခြင့္အာဏာ မက်င့္
သုံးရသည့္ အေျခအေနမ်ား - စစ္တပ္အာဏာသိမ္းျခင္း စသည့္အေျခအေန -  ၌တြင္ပင္  
အထင္ကရ နိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ ျပဳမႈ ရွိသည့္ အစိုးရမ်ားသည္ နိုင္ငံေတာ္အား  

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ကရင္နီ  
တိုင္းရင္းသားစစ္သားမ်ား ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္  
စစ္ျဖစ္စဥ္ ေတာတြင္းမွ ေရြ႕လ်ားသြားလာေနပုံ။ 
တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ဒီမို
ကေရစီ အတြက္ ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတိုးတက ္
ေရး ပါတီသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား
စြာ တိုက္ပြဲ ဝင္ေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ 
အာဏာသိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအၿပီးေနာက ္
ပိုင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဦးေဆာင္ေသာ 
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကရင္နီျပည္နယ္ရွိ  
ေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ား အိုးအိမ္
စြန႔္ခြာခဲ့ၾကရသည္။ 
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ကိုယ္စားျပဳၿပီး နိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္နိုင္ေၾကာင္း လြန္ခဲ့ေသာ သမိုင္းေၾကာင္း 
လုပ္ေဆာင္မႈ အေလ့အထမ်ားက ဆိုသည္။ NUG အား ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် 
ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံထားသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အစိုးရအျဖစ္ ျမန္မာ ျပည္သူလူထုမ ွ
ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္စြာ အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံသည္ျဖစ္ၿပီး၊ နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း
မ်ားမွလည္း အထင္ကရ ေထာက္ခံ ဝန္းရံမႈမ်ား ရွိသည္ျဖစ္ရာ NUG သည္ နိုင္ငံတကာ 
သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားအား ေစ့စပ္လုပ္ေဆာင္နိုင္ၿပီး စာခ်ဳပ္ဝင္နိုင္ငံအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ျခင္း 
အပါအဝင္ ျမန္မာနိုင္ငံအား ကိုယ္စားျပဳခြင့္ႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္ ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ရွ ိ
ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္ဟု အစီရင္ခံစာ၏ အခန္း ၁ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အစီရင္ခံစာ၏ အခန္း ၂ တြင္မူ NUG အေနျဖင့္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အား ICC သို႔ လႊဲ 
ေျပာင္း အပ္ႏွင္းနိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း ၂ သြယ္ ျဖစ္သည့္ 
ေရာမ စာခ်ဳပ္၏ ပုဒ္မ ၁၂ (၃) ေအာက္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္
အား လက္ခံသေဘာတူျခင္း တို႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ နည္းလမ္း ၂ မ်ိဳးစလုံးသည္ လိုအပ ္
ေသာ အေျခေနရပ္မ်ား ျပည့္မွီပါက လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အစုလိုက္အျပဳံ
လိုက္ ရက္စက္ယုတ္မာစြာ သတ္ျဖတ္မႈ မ်ားကို တရား႐ုံးမွ အမႈစြဲဆိုေစနိုင္မည္ျဖစ္သည္။  
သို႔ေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္အား လက္ခံ သေဘာတူျခင္းသည္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ ခက္ခဲ 
မည့္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အား တရား႐ုံးထံ ေပးအပ္လိုက္မည္ ျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္လာ
နိုင္ေသာ ရက္စက္ယုတ္မာစြာ သတ္ျဖတ္မႈ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္  
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ အားေကာင္းေစမည္ ျဖစ္သည္။ 

နိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္နယ္စပ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ဂ်မား ဗလ ီ
တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ မူဆလင္ အမ်ိဳးသားမ်ား ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းေနပုံ ျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားႏွင့္ မူဆလင္မ်ား အၾကား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ 
အဓိက႐ုဏ္းမ်ားသည္ အစိုးရမွ မ်က္ကြယ္ျပဳထားေသာ နိုင္ငံတစ္ဝွမ္း  
ရိုဟင္ဂ်ာဆန႔္က်င္ေရး တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအေနသို႔ ဦးတည္လာခဲ့သည္။ ထို
အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား ေၾကာင့္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ပုံပါ ဗလီကို  
ပိတ္ပစ္ခဲ့သည္။ စစ္တပ္၊ ရဲႏွင့္ အစြန္းေရာက္သူမ်ား သည္ ရိုဟင္ဂ်ာရြာမ်ား
အား ေျမလွန္ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး၊ ရြာခံမ်ားအား အစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့
ကာ ေနာက္ဆုံးတြင္ အေျခအေန ဆိုးရြား ညစ္ညမ္းေသာ အက်ဥ္းစခန္းမ်ား
သို႔ အဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္း ေစခဲ့သည္။ ဤအစီရင္ခံစာ ေရးသားစဥ္တြင္ စစ္တပ္
သည္ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္ ရွိ အက်ဥ္းစခန္းေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္တို႔၌ ရိုဟင္ဂ်ာ 
ေပါင္း ၁၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္တို႔ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားဆဲျဖစ္သည္။  
အျခားေသာ ခန႔္မွန္းေခ် ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး ၅၀၀,၀၀၀ တို႔သည္လည္း  
ႀကီးမားေသာ အႏၲရာယ္ရွိေနၿပီး နိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ေရြ႕လ်ား
သြားလာခြင့္ႏွင့္ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခံစားပိုင္ခြင့္ မရွိပဲ ျငင္းဆို
ခံေနၾကရသည္။ 

မူပိုင္ခြင့္ − Nic Dunlop/Panos၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏အေရွ႕ဘက္နယ္စပ္
အနီး၊ ထိုင္းနိုင္ငံရွိ မဲေတာင္ေဆးခန္းတြင္  

ေျခေထာက္ ျပတ္သြားသူ တစ္ဦးမွ ေျခေထာက္
အတု အတပ္ဆင္ခံေနစဥ္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္  

ေျမျမႇုပ္မိုင္း အမ်ားဆုံး နိုင္ငံမ်ားအနက္ တစ္ခ ု
ျဖစ္ၿပီး၊ မ်ားစြာေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား 
တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအားလုံး 

၎တို႔ကိုအသုံးျပဳသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္  
ျပည္သူမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား 
၎တို႔ေနထိုင္ရာ ရြာမ်ားသို႔ ျပန္မလာရန္ ေျမျမႇုပ္
မိုင္းမ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့သည္။ စစ္တပ္သည္ လူထု

ကိုလည္း လူသားမိုင္းရွင္းလင္းေရးသဖြယ္  
အသုံးျပဳၿပီး ၎လုပ္ရပ္ သည္ စစ္ရာဇဝတ္မႈ  

ေျမာက္သည္ 

မူပိုင္ခြင့္ − Nic Dunlop/Panos၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္။
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အခန္း ၂ ပထမအပိုင္းတြင္ ေရာမစာခ်ဳပ္၏ ပုဒ္မ ၁၂ (၃) မွတစ္ဆင့္ ICC အား  
လက္ငင္း ေစ့စပ္လုပ္ေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းအား စဥ္းစားျပထားသည္။ ပုဒ္မ ၁၂ (၃)  
ေအာက္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ တင္သြင္းျခင္းအားျဖင့္ NUG သည္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း က်ဴးလြန္သည့ ္
ရက္စက္ယုတ္မာစြာ သတ္ျဖတ္မႈ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား တရားစြဲဆိုရန္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အား ICC 
သို႔ လႊဲေျပာင္းနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္၏ အျပစ္ဒဏ္ခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္မႈျဖစ္စဥ္ကို ရပ္တန႔္ရန ္
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ NUG သည္ အႀကီးမားဆံုးျဖစ္ေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာအား တရား႐ုံးထံ ေပးအပ္နိုင္၊  
ေပးအပ္သင့္သည္။ သုိ႔မွသာ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ျပန္ ရက္စြဲမွ စခဲ့သည့္ အတိတ္က 
ရက္စက္ ယုတ္မာသတ္ျဖတ္မႈမ်ား အားလံုးအျပင္ အခ်ိန္ကာလ အပုိင္းအျခား အကန႔အ္သတ္မရိွေသာ အနာဂတ္  
ရာဇဝတ္မႈမ်ားအားလည္း လႊမ္းျခဳံမႈ ရွိေစနိုင္ေပမည္။ 

အခန္း ၂ ၏ ဒုတိယအပိုင္းတြင္မူ NUG သည္ ကုလသမဂၢ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးထံ “အတည္ျပဳမႈ
ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္“ (instrument of accession) အား ကနဦး သေဘာတူညီမႈ အာမခံခ်က္ (deposit) ေပးထား 
ျခင္းအားျဖင့္ ေရာမစာခ်ဳပ္၏ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံ မည္သို႔ျဖစ္လာနိုင္ေၾကာင္း ရွင္းၿပထားသည္။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္အား အတည္ျပဳစာခ်ဳပ္ ေပးထားျခင္းႏွင့္ ၎မွ လက္ခံျခင္းသည္ ေရာမစာခ်ဳပ္၏ အဖြဲ႕ 
ဝင္နိုင္ငံျဖစ္လာရန္ တစ္ခုတည္းေသာ လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ အတည္ျပဳစာခ်ဳပ္ကိုလက္ခံလိုက္ပါက ျမန္မာ 
နိုင္ငံသည္ ေရာမစာခ်ဳပ္၏ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံ ျဖစ္လာနိုင္ၿပီး စာခ်ဳပ္ေအာက္တြင္ ပါရိွေသာ အခြင့္အေရးမ်ား 
အားလုံးကို က်င့္သုံးလာနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ေရာမစာခ်ဳပ္အား လက္ခံသေဘာတူသည့္ နည္းလမ္းကို ရွာေဖြရာတြင္ ဤအစီရင္ခံစာသည ္
ေအာင္ျမင္စြာ အာမခံခ်က္ခ်ထားၿပီးေသာ အတည္ျပဳမႈဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္အား စိန္ေခၚရန္ နိုင္ငံတကာ စာခ်ဳပ ္
ဥပေဒမ်ား၏ အေျခခံမူမ်ားအရ လိုအပ္ေသာ “ျမင့္မားသည့္ စံလိုအပ္မႈ ပိုင္းျဖတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ (high 
threshold)”  အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အရ ေရာမစာခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္ နိုင္ငံ
မ်ား ညီလာခံ - ICC အား စီမံခန႔္ခြဲသည့္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳသည့္ ကိုယ္အဂၤါရပ္ - သည္ ေရာမ စာခ်ဳပ္အား လက္ခ ံ
သေဘာတူမႈအေပၚ မည္သည့္စိန္ေခၚမႈမ်ိဳးကိုမဆို လက္ခံစဥ္းစားမည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္နိုင္သည္။ စိန္ေခၚမႈ ေပၚေပါက္
လာပါက ညီလာခံသည္ အျငင္းပြားမႈကို ၎ကိုယ္တိုင္ - ျဖစ္နိုင္ေခ် ရွိသည္မွာ ဆႏၵမဲေပးျခင္းမွ တစ္ဆင့္ - ျဖစ္ေစ  
သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားမႈကို အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းနိုင္ရန္ အႀကံျပဳျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ ေျဖရွင္းမည ္
ျဖစ္သည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ရွင္းျပထားသည့္အတုိင္း ေရာမစာခ်ဳပ္၏ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားသာလၽွင္ စာခ်ဳပ္အား  
လက္ခံသေဘာတူေၾကာင္း ခိုင္မာစြာအာမခံထားသည့္ ႀကိဳတင္အတည္ျပဳစာခ်ဳပ္အား စိန္ေခၚနိုင္သည္။  
သိသာစြာပင္ ေရာမ စာခ်ဳပ္အား NUG ၏ လက္ခံသေဘာတူနိုင္မႈအေပၚ စိန္ေခၚရန္ ႀကိဳတင္ ျငင္းပယ္နိုင ္
သည့္ - တ႐ုတ္၊ ႐ုရွားႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံအခ်ိဳ႕စသည့္ -  နိုင္ငံမ်ား မွာ ေရာမ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္ မဟုတ္
သည့္ နိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ေရာမစာခ်ဳပ္အား NUG ၏ လက္ခံ သေဘာတူမႈအေပၚ ေအာင္ျမင္စြာ  
စိန္ေခၚနိုင္ေခ် အလားအလာ မရွိနိုင္ပါ။ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာရွည္ေနသည့္ အျပစ္ဒဏ္ခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္မႈ သံသရာ 
စက္ဝန္းအား ျဖတ္ေတာက္ရပ္တန႔္ရန္မွာ သမိုင္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳမႈ လိုအပ္ၿပီး၊ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမွလည္း တြန္းအားေပးမႈ ေရာက္ရွိလာရန္ လိုသည္။ NUG အျပင္ အျခားေသာ အစိုးရမ်ား 
သည္လည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခန္းက႑မ်ားမွ ပါဝင္ သည္။ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ 
ဝင္နိုင္ငံမ်ားသည္ NUG အား ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တရားဝင္ အစိုးရအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသင့္ၿပီး ကုလသမဂၢတြင္ 
ကိုယ္စားျပဳရန္ ၎၏အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီမႈ မ်ားကို ေထာက္ခံဝန္းရံေပးသင့္သည္။ 
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စစ္ပြဲေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန႔္ခြာခဲ့ရေသာ  
ကရင္နီတိုင္းရင္းသားဒုကၡသည္မ်ား 

၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ထိုင္းနိုင္ငံ၊  
ဘန္မိုင္းနိုင္းေဆြး ဒုကၡသည္စခန္းရွိ  
ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုတြင္  

တက္ေရာက္ ဝတ္ျပဳေနပုံ။   ျမန္မာစစ္
တပ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း  

ျပည္သူ သန္းေပါင္း မ်ားစြာတို႔ကိ ု
အိုးအိမ္မွ စြန႔္ခြာေစခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္း 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးကိ ု
ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ 

မူပိုင္ခြင့္ − Nic Dunlop/Panos၊ ၂၀၀၇ 
ခုႏွစ္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံေျမပုံ

India
China

China

Lao PDR

Thailand

Buthan

Bangladesh

MYANMAR

(Rakhine)
Arakan

Chin

Magwe

Ayeyearwady Yangon

Bago

Mandalay

Sagaing

Kachin

Shan

(Kayah)

(Kayin)
Karen

Karenni

Mon

Tanintharyi

Naypyidaw
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရသို႔ - 
• နုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္႐ံုးအား က်ယ္ျပန႔ေ္သာ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ အေရးတႀကီး ေပးအပ္ရန္ ေရာမစာခ်ဳပ္ေအာက္ ပုဒ္မ ၁၂ (၃) 

ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္တင္သြင္းရန္။ ပုဒ္မ ၁၂ (၃) ေၾကညာခ်က္သည္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွစ၍ျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာ ရက္စက္ယုတ္မာ
စြာ သတ္ျဖတ္မႈ ရာဇဝတ္မႈမ်ား အျပင္ အကန႔အ္သတ္မရိွေသာ အခ်ိန္အပုိင္းအျခားအတြင္း ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္  
ရက္စက္ယုတ္မာစြာ သတ္ျဖတ္မႈ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအထိ ျဖန႔က္်က္ၿပီး တရား စီရင္ပုိင္ခြင့္ ရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစမည္။ 

• ေရာမစာခ်ဳပ္ျဖင့္ စည္းေႏွာင္မႈ ခံယူလုိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ရိွေၾကာင္း ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးႏွင့္ အတည္ ျပဳ 
ျခင္းဆုိင္ရာ ႀကိဳတင္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ အာမခံခ်က္ ေပးထားရန္။ 

• လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ အျခားရက္စက္ယုတ္မာစြာ သတ္ျဖတ္မႈ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ တရားမၽွတမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈရရိွ   
ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအပါအဝင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူထုမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ မူဝါဒမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ႏွင့္ 
ျဖန႔က္်က္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳရန္ အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရးအစုိးရ၏ ရုိဟင္ဂ်ာ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စား  
လွယ္ ခန႔အ္ပ္ရန္။ 

• ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးယႏၲရားအား သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား မၽွေဝျခင္းအပါအဝင္  
ျမန္မာနုိင္ငံရိွ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ စစ္ရာဇဝတ္ မႈမ်ားႏွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ရာဇဝတ္မႈမ်ား စသည္
တုိ႔အား က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ရိွေစရန္အလုိ႔ငွာ လက္ရိွႏွင့္ အနာဂါတ္ နုိင္ငံတကာ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္
မႈမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။ 

• ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ အထူး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံရိွ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားဆုိင္ရာ အထူး 
အစီရင္ခံပုဂၢိဳ လ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဖိတ္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ရန္။ 

• နုိင္ငံတကာ နုိင္ငံသားႏွင့္ နုိင္ငံေရးအခြင့္အေရး သေဘာတူပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္၊ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ ႏွင့္ အျခား ႐ုန႔ရ္င္းၾကမ္းတမ္း 
ေသာ၊ လူမဆန္ေသာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာညႇိးုႏြမ္းက်ဆင္းေစေသာဆက္ဆံမႈ၊ အျပစ္ေပးမႈစသည္တုိ႔အား ဆန႔က္်င္တုိက္ဖ်က္ေရး 
ဆုိင္ရာ ကြန္ဗန္းရွင္းစာခ်ဳပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ေနာက္ဆက္တြ ဲလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေရာမစာခ်ဳပ္အျပင္ အျခားနုိင္ငံတကာ 
လူ႔အခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအား လက္ခံသေဘာတူရန္။ 

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားသို႔ - 
• အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရးအစုိးရအား ျမန္မာနုိင္ငံ၏ တရားဝင္အစုိးရအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢတြင္ ႏွင့္  

အျခား နုိင္ငံတကာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရးအစုိးရ၏ တည္ဆဲ လက္ရိွတရားဝင္မႈကုိ ေထာက္ခံ 
ဝန္းရံရန္။ 

• နုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အျခား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းဆုိင္ရာမ်ား စသည္တုိ႔အပါအဝင္ အမ်ိဳး
သား ညီညြတ္ေရးအစုိးရအတြက္ လုိအပ္ေသာ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အပ့ံမ်ား ေပးအပ္ရန္။

• ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း ယခင္အတိတ္ကႏွင့္ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ရက္စက္ယုတ္မာမႈရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ နုိင္ငံ
တကာ တရားမၽွတမႈ ရရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ႏွင့္၊ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္     
ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ တရားစြဆုိဲရန္တုိ႔အတြက္ ျမန္မာနုိင္ငံအား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ရာဇဝတ္မႈတရား႐ံုးသုိ႔ ညႊန္းပုိ႔ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္တစ္နည္းအားျဖင့္ သီးသန႔ ္(Ad-hoc) အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇဝတ္မႈခံု႐ံုး 
ဖြ႕ဲစည္းတည္ေထာင္ရန္။ 

• ျမန္မာနုိင္ငံ စစ္တပ္အေပၚ တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လက္နက္ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ အခြန္ဘ႑ာမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာ 
ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အာဏာသိမ္းစစ္တပ္၏ ရယူ လက္လွမ္းမီွမႈကုိ ပိတ္ဆုိ႔ရန္ အထူးအေလးထားေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္  
စစ္တပ္ပုိင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားပိတ္ဆုိ႔ျခင္းစသည္တုိ႔အား စည္းၾကပ္ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ ကမၻာ့ ကုလ 
သမဂၢ လံုျခဳံေရးေကာင္စီမွ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (resolution) အား ေထာက္ခံ ဝန္းရံရန္။ 
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• သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ အခြန္ဘ႑ာမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အာဏာသိမ္း စစ္တပ္၏ ရယူလက္လွမ္းမီွမႈ
ကုိ ပိတ္ဆုိ႔ရန္ အထူးအေလးထားမႈျဖင့္ ႏွစ္နုိင္ငံၾကားဆုိင္ရာ လက္နက္ပိတ္ပင္မႈႏွင့္ ပစ္မွတ္ထားပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား စည္းၾကပ္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္။ 

• ျမန္မာနုိင္ငံရိွ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားဆုိင္ရာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အထူးအစီရင္ခံ ပုဂၢိဳ လ္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ တာဝန္ႏွင့္  
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ေထာက္ခံဝန္းရံရန္။ 

• တရားဝင္ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာနုိင္ငံရိွ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ လူသား မ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္
ရာဇဝတ္မႈမ်ားအပါအဝင္  ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ အျခား ရက္စက္ယုတ္မာစြာ သတ္ျဖတ္မႈ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား 
လူသိရွင္ၾကား ၀န္ခံေျပာၾကားရန္။ 



၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့
တပ္မေတာ္သည္ အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီး နိုင္ငံေရး အခြင့္
အာဏာကုိ သိမ္းယူကာ ဆန႔္က်င္ခုခံသူမ်ားအား အစု
လုိက္အျပဳံလုိက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့၊ အက်ဥ္း ခ်ခဲ့သည္။ အာဏာ
သိမ္းၿပီးေနာက္တြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဆန႔္က်င္ရန္ႏွင့္
ျပည္သူ႔ ဆႏၵကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေရြးေကာက္ခံ 
ဥပေဒျပဳသူမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံအတြင္းရိွအျခားသူမ်ားတုိ႔မွ 
အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစုိးရ (NUG) ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာအရ NUG သည္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ကတည္းမွ
စ၍ အစုလုိက္အျပဳံလုိက္ ရက္စက္ယုတ္မာစြာ သတ္ျဖတ္
မႈ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္၊ တရားစြဲဆုိနိုင္
ရန္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အား သေဟ့ဂ္ၿမိဳ႕ရွိ နိုင္ငံတကာ 
ရာဇဝတ္မႈ တရား႐ံုးထံ လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွင္း 
နိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ယင္းသုိ႔ လႈပ္ရွားမႈ
အေရြ႕သည္ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္လာနုိင္ေသာ 
ရက္စက္ ယုတ္မာစြာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအား 
ကာကြယ္တားဆီးရန္ အလားအလာ ရွိၿပီး၊ 
ျမန္မာနုိင္ငံအား တရား မၽွတမႈႏွင့္ တာဝန္ယူ
မႈ၊ တာဝန္ခံမႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ သိသာ
ထင္ရွားစြာ ေျပာင္းလဲေရာက္ရွိ 
ေစနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ့စစ္တပ္ႏွင့ ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည ္ဆယ္စုႏွစ္မ်ား
စြာ တိုင္ေအာင ္စစ္ရာဇဝတ္မႈ၊ လူသား မ်ိဳးႏြယ္အေပၚ 
က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈႏွင့ ္လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈ 
ေျမာက္ေအာင္ပင ္လူ႔အခြင့ ္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားစြာ
တို႔ကိ ုက်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းရာဇဝတ္မႈမ်ား
အား က်ဴးလြန္သူမ်ား သည ္ထိုက်ဴးလြန္မႈမ်ား
အတြက ္အျပစ္ဒဏ္ခံရျခင္း လုံးဝ မရွိေသးပါ။ 
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