
 

သတငး်ထတြ်ပန်ချက ်

ကလ အချကအ်လက် ာေဖွေရး မစ် င ် 
 

ြမန်မာ ငိင်ံ ိ ိဟငဂ်ျာများ ဖိ ပ်ိညငး်ပမ်းခံရ၊ ဂျန် ဆိကိ ်

အ ရာယလ်ကေ်ရာကတ်ငွ ်ေနထငိေ်နရသညဟ် 

ကလက မ်းကျငပ်ညာ ငမ်ျားကဆ။ိ ။ 

(၂၀၁၉) စကတ်ငဘ်ာလ (၁၆)၊ ဂျနီဗာ မိ ။ ။ ြမနမ်ာ ငိင်တံငွ ်ကျန် ိေနေသာ ိဟငဂ်ျာ (၆) သနိး်ေကျာသ်ည ်

ဖဲွစည်းပံအရ ဖိ ပ်ိညငး်ပမး်မက ိ ခရံ ပီး၊ ဂျန် ဆိကိ(်ေခ ) မျိ းြဖ တြ်ခငး် အ ရာယ်လကေ်ရာက်တငွ ်

ေနေနရေ ကာငး် ြမနမ်ာ ငိင်ဆံငိရ်ာ သးီသန ့လ်တွလ်ပ်ေသာ ငိင်တံကာ အချကအ်လက် ာေဖွေရး မစ် ငက် 

၎ငး်တိ၏့ အစရီငခ်စံာအသစတ်ငွဆ်သိည်။  

" ိဟငဂ်ျာတိအ့တကွ ် ဂျန် ဆိကိ ် အ ရာယ ် အ ခမိ်းအေြခာကက် ဆက် ပီး ိေနဆပဲါ" ဟ အချကအ်လက ်

ာေဖွေရး မစ် င၏် ဥက ြဖစသ် မာဇကးီဒါ စမနး်က ဆသိည်။ ေထာငေ်ပါငး်များစွာက ိ သတြ်ဖတ၍်၊ 

ိဟငဂ်ျာ (၇)သနိး် (၄)ေသာငး်ေကျာတ်ိ ့ အသကရ်ငး်၍ ဘဂလားေဒ့ ် ငိင်သံိ ့ ထကွေ်ြပးသာွးေစခဲေ့သာ၊ 

(၂၀၁၇)“ ငး်လငး်စစဆ်ငေ်ရးများ” ကားတငွ ် "ဂျန် ဆိကိလ်ပ်ရပ်များ"က ိ ြမနမ်ာ ငိင်တံငွ ် ကျ းလနွခ်ဲ့ က 

ေ ကာငး် လနွခ်ဲသ့ည့် စတ်ငွ ်မစ် ငက် ေတွ ခဲသ့ည်ကလိညး် ြပနလ်ည ်သတေိပးေြပာ ကားခဲသ့ည။် 

"ြမနမ်ာ ငိင်ကံ ၎ငး်၏တာဝနြ်ဖစေ်သာ ဂျန် ဆိကိက် ိ တားဆးီေရး၊ ဂျန် ဆိကိက် ိ စစံမ်းစစေ်ဆးေရး င့ ်

ဂျန် ဆိကိက် ိြပစမ်အြဖစ ်သတမ်တရ်န် င့ ်အြပစေ်ပးရန ်ထေိရာကေ်သာ ဥပေဒြပ ေရးတိက့ ိပျကက်ကွေ်န 

သည"် ဟ ဒါ စမနး်ကဆသိည။် 

ယေနထ့တ ်အစရီငခ်စံာက၊ိ (၂၀၁၇)တငွ ်မစ် ငက် ိတညေ်ထာငခ်ဲေ့သာ လအ့ခငွ့အ်ေရးေကာငစ်သီိ ့ အဂါေန ့ 

တငွ ်တငြ်ပမည်ြဖစသ်ည။် တပ်မေတာ်ေခ  ြမနမ်ာစ့စတ်ပ်၏ လက်ေအာကတ်ငွ ်ေဘးဖယြ်ခငး်၊ ခွြဲခား မိ့်ချ 

ဆက်ဆြံခငး် င့ ်ရကစ်ကမ်တိက့ ိခခံဲရ့ေသာ ြမနမ်ာ ငိင်ံ ိ တငိး်ရငး်သားလမျိ းများ၏ ခစံားချကမ်ာ တစစ် င့ ်

တစစ်မတေသာ်လညး်၊ အားလးံတငွ ်ဘ ံခစံားချက် ိသညဟ် ဆသိည်။ 

တပ်မေတာ်က ငိင်တံငွး် ိ လနညး်စတငိး်ရငး်သားအပ်စများက ိ ဆယ်စ စေ်ပါငး်များစွာချီကာ တကိခ်ကိမ် 

များ ကားတငွ၊် ြဖစေ်ပ လာေသာ  လအ့ခငွ့အ်ေရး အလွသဲးံစားမများ င့ ် ပတသ်ကသ်ည့ ် အချကအ်လက ်

အသစမ်ျားစွာက ိအစရီငခ်စံာတငွ ်ေဖာ်ြပထားသည။် တပ်မေတာ် င့ ်ရကိ င့တ်ပ်ေတာ်တိ က့ားက ပဋပိက င့ ်



ပတသ်က်၍၊ မစ် ငက် ေအာကပ်ါအတငိး် ထတြ်ပနလ်ကိသ်ည။် "အရပ်သားများက ေသာငး်ကျနး်မက ိ

မေထာကပံ့် ငိရ်န ် ကိ းစားသည့ ် အေန င့ ် ရခငိတ်ငိး်ရငး်သား အသငိး်အဝငိး်များ၏ အသကေ်သးွေ ကာက ိ

တပ်မေတာ်က ြဖတ်ေတာကထ်ားသည။် လထ၏ လတွလ်ပ်စွာသာွးလာခငွ့က် ိ သာမက၊ လသားချငး်စာနာ 

ေထာကထ်ားမ ဝငေ်ရာက် ငိေ်ရးကပိါ ကန ့သ်တထ်ားသည။်" ထိေ့ ကာင့၊် လအများစသည ် အသကေ်မးွ 

ဝမ်းေကျာငး် မလပ်စား ငိဘ်၊ဲ အစားအစာ မ ာ ငိြ်ဖစေ်န ကသည။် 

ြမနမ်ာ ငိင် ံေြမာကပိ်ငး် ိ၊ အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ လသားချငး် စာနာေထာကထ်ားမ ဥပေဒ ချိ းေဖာကမ်များက ိ

အေသးစတိေ်ဖာ်ြပကာ၊ ေသာငး်ကျနး်သများဟ မသကာခရံသများက ိ ပ်ိစကည် းပနး်ြခငး် င့ ် ဆးိဆးိ 

ရွားရွား ဆကဆ်ြံခငး်တိ ့ ိေ ကာငး် အစရီငခ်စံာက ေတွ ိခဲသ့ည်။ ထိ ့ြပင၊် လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ င့ ်ကျားမအေြခြပ  

အ ကမး်ဖကမ်များက၊ ကချင် င့ ် မး်ြပည်နယတ်ိ ့ ိ ပဋပိကများတငွ၊် ြမနမ်ာစ့စတ်ပ်၏ ထင် ားသည့ ်

အဂါရပ်တစရ်ပ်အေန င့ ်ဆကလ်ကြ်ဖစပ်ွားေနသည ်ဟဆသိည်။ 

လနွခ်ဲသ့ည့ ် စ် စအ်တငွး်၊ နစန်ာခရံသများ င့ ်မျကြ်မငသ်ကေ်သများ တစေ်ထာင့သ်းံရာ (၁၃၀၀) ေကျာ်က ိ

မစ် ငက် အငတ်ာဗျ းေမးြမနး်ခဲ့ ပီး၊ ရခငိ၊် ချငး်၊ မ်း၊ ကချင် င့ ် ကရငြ်ပညန်ယတ်ိ ့ ိ လအ့ခငွ့အ်ေရး 

အလွသဲးံစားမများက ိစစံလံငလ်င ်မတတ်မး်တငခ်ဲသ့ည။်  

“ြမနမ်ာ ငိင်တံငွ ် ြဖစပ်ွားခဲေ့သာ င့ ် ြဖစပွ်ားေနဆ ဲလအ့ခငွ့အ်ေရး ချိ းေဖာကမ်များအား မီးေမာငး်ထးိြပြခငး် 

က အလနွအ်ေရး ကးီေသာ်လညး်၊ မလေံလာကပ်ါ”ဟ မစ် င၏် က မ်းကျငပ်ညာ င ်ရဒကီာ ကမရာဆာွမိက 

ဆသိည်။ “တာဝနခ်မံက နစန်ာခရံသများအတကွသ်ာမက၊ တရားဥပေဒစးိမိးေရးအတကွပ်ါ အေရး ကးီသည။် 

တပ်မေတာ်၏ ယခငက် လပ်ရပ်များက ိ ထပ်မြဖစေ်စရန် င့ ် အနာဂတ်ချိ းေဖာက်မများက ိ တားြမစရ်န ်

အတကွလ်ညး် အေရး ကးီပါသည။်” 

အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ ဥပေဒလကေ်အာက် ိ ေလးနကေ်သာရာဇဝတမ်များအတွက ်မစ် ငက် စေဆာငး်ခဲေ့သာ 

အချကအ်လကမ်ျားက ိကလသမဂ၏ ြမနမ်ာ ငိင်အံတကွ ်လတွလ်ပ်ေသာ စစံမ်းစစေ်ဆးမ ယ ရားအသစ ်

ထသံိ ့ လေဲြပာငး်ေပး ပီး ြဖစသ်ည။် ၎ငး်ယ ရားလပ်ငနး်စ အေန င့ ် ထအိေထာကအ်ထားများအေပ  

အေြခခကံာ၊ ြမနမ်ာ ငိင်တံငွ ်ရကစ်က် ကမ်း က တမ်များက ိကျ းလနွသ်များအား၊ ငိင်တံငွး်၊ ေဒသတငွး် င် ့

ငိင်တံကာတရား ံးများတငွ ်တရားစရီင် ငိမ်က ိေထာကပံ်ရ့န၊် ၎ငး်တိက့ယိတ်ငိ ်စစံမ်းစစေ်ဆးမများ ြပ လပ် 

သာွးမညြ်ဖစသ်ည်။   

ြပညတ်ငွး်၌ ကျ းလနွသ်များ ြပစဒ်ဏက်ငး်ဝတလ်ျက် ိေသာ ေနာကခ်အံေြခအေနေ ကာင့၊် "တာဝနခ်မံ 

ိေစရန ် ငိင်တံကာ အသကိအ်ဝနး်က တနွး်အားေပးမ ရမည"်ဟ မစ် ငက်ဆသိည်။ ယမန် စက် 

အများြပညသ် သိ ကားေစရန ်အမည်တပ်ခဲေ့သာ ဗိလခ်ျ ပ်မး ကးီ (၆)ဦးအြပင၊် ြမနမ်ာအရာ ိများ အပါအဝင၊် 

ဂျန် ဆိကိ၊် လသားမျိ း ယွအ်ေပ  ကျ းလနွသ်ည့ ်ရာဇဝတမ်များ င့ ်စစရ်ာဇဝတမ်များက ိကျ းလနွခ်ဲသ့ည ်

ဟ သသံယ ိရေသာလများနာမည(်၁၀၀)ေကျာ်ပါေသာ လ ိ ဝကစ်ာရငး်က ိထနိး်သမိး်ထားသညဟ်  မစ် ငက် 

ေြပာ ကားခဲသ့ည။်  



ြမနမ်ာ ငိင်တံငွ ် ကျန် ိေနေသာ ိဟငဂ်ျာ (၆) သနိး်ေကျာ်တိ၏့ "မ စ် မိ ဖွယ"် လေနမအေြခအေနများက 

လနွခ်ဲသ့ည့ ်တစ် စအ်တငွး် ပိမဆိးိရွားလာေ ကာငး် င့ ်ဆကလ်က ်ဖိ ပ်ိညငး်ပမး်မသည ်ရခငိြ်ပညန်ယတ်ငွ ်

ထးံစဘံဝြဖစေ်နေ ကာငး် အစရီငခ်စံာက ဆသိည်။ ဘဂလားေဒ့ ် ငိင်တံငွ၊် အများအားြဖင့ ် ိေနေသာ 

ိဟငဂ်ျာဒကသည်ေပါငး် (၁) သနး်ေကျာ်တိ ့ ြပနလ်ာေရးက လးံဝမြဖစ် ငိေ် ကာငး် ဤအချကအ်လကမ်ျားက 

အေလးေပး ထတေ်ဖာ်ြပသခဲသ့ည။် 

ဂျန် ဆိကိ် င် ့ လသားမျိ း ယွအ်ေပ  ကျ းလနွသ်ည့ ် ရာဇဝတမ်များ င်အ့တ၊ တြခား အြပညြ်ပည်ဆငိရ်ာ 

လအ့ခငွ့အ်ေရးဥပေဒ င် ့ အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ လသားချငး်စာနာေထာက်ထားမဥပေဒ ချိ းေဖာကမ်များက ိ

တားြမစရ်န ် ငိင်တံစ် ငိင်တံငွ် ိေသာ တာဝနဝ်တရားက ိ ြမနမ်ာ ငိင်ကံ ပျကက်ကွခ်ဲေ့ ကာငး် ယေနထ့တ ်

အစရီငခ်စံာတငွ ်အချကအ်လက် ာေဖွေရး မစ် ငက် ေြပာ ကားခဲသ့ည။် 

ငိင်တံစ် ငိင်တံငွ် ိေသာ တာဝနဝ်တရားက ိ ပျကက်ကွခ်ဲသ့ညဟ်ေသာ ေတွ ိချကမ်ာ၊ ၎ငး်က လက်မတ ်

ေရးထးိခဲေ့သာ ငိင်တံကာ လအ့ခငွ်အ့ေရးဆငိရ်ာ စာချ ပ်ေပါငး် အနညး်ငယမ် တစခ်ြဖစသ်ည်၊့ (၁၉၄၈) 

ဂျီနဘီာကွနဗ်ငး် ငး်လက်ေအာက် ိ ဝတရားများက ိပျကက်ကွခ်ဲသ့ည်အ့တကွ၊် ြမနမ်ာ ငိင်အံား အြပညြ်ပည ်

ဆငိရ်ာ တရားမ တမ တရား ံး (ICJ) တငွ ်တရားစွဆဲိ ငိသ်ည်ဟ အဓိပာယရ်သည။်  

ြမနမ်ာနငိင်တံငွ ် ကျ းလနွခ်ဲေ့သာ ရကရ်ကစ်ကစ်က ် လအ့ခငွ့အ်ေရး ချိ းေဖာကမ် အများအြပားအတကွ ်

တရားမ တမရ ိရန ် လမး်ေ ကာငး်များစွာြဖင် ့ ကိ းစားသင်သ့ညဟ် အစရီငခ်စံာကဆသိည်။ ြမနမ်ာ ငိင်ကံ ိ

အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာ ရာဇဝတမ် တရား ံးသိ ့ လအဲပ်ရန ် သိမ့ဟတ၊် ယခငက် ယဂဆိလားဗီးယား င် ့

ိဝမ်ဒါတိအ့တကွ ် ဖဲွစည်းခဲသ့လ၊ိ လကတ်နး် ရာဇဝတခ်ံ ံးတစခ် တညေ်ထာငရ်န ်  ကလသမဂ လြံခံ ေရး 

ေကာငစ်အီား တကိတ်နွး်လကိသ်ည။်  

ြမနမ်ာ ငိင်အံေပ  ဆက်လက၍် မးီေမာငး်ထးိဖိအားေပးရန၊် တာဝနခ်မံေတာငး်ဆရိန် င် ့ ဆကလ်က ်

ြဖစပ်ွားေနေသာ အလွသဲးံစားမများအား မျကစ်ေိအာကက် အေပျာကမ်ခရံန ် က မ်းကျငပ်ညာ ငသ်းံဦးက  

ငိင်တံကာအသငိး်အဝငိး်အား တကိတ်နွး်လကိပ်ါသည။် 

" ငိင်တံကာက ကဲရဲ့အ့ြပစတ်ငထ်ကိေ်အာင ် မလပ် ားဘ ဲ ငမိ်သက်ေနမက ိ ရပ်တန်သ့င့် ပီ" ဟ မစ် င၏် 

က မ်းကျငပ်ညာ င ်ခရစတဖိာစဒီတိကီ ဆသိည်။ လနွခ်ဲေ့သာ စ ် (၆၀) အတငွး်၊ စစတ်ပ်က ြမနမ်ာ ငိင်ကံ ိ

ငိင်ေံရးအရလညး်ေကာငး်၊ စးီပွားေရးအရလညး်ေကာငး် ဖျကဆ်းီလျက် ိသည်။ ြမနမ်ာ ငိင်ံ ိ လမျိ းများ 

အားလးံက သညး်သညး်ထနထ်န ် နစန်ာခစံားခဲရ့ ပီးြဖစသ်ည။် (၂၀၁၇)တွင ် ိဟငဂ်ျာတိအ့ေပ  တကိခ်ကိ ်

ခဲေ့သာ စစတ်ပ်စစဆ်ငေ်ရးများသည၊် အလနွအ်က ံ ြပငး်ထန၊် ရကစ်ကေ်သာ်လညး်၊ ထအိြပ အမက ပိမ ိ

ကးီမားေသာ၊ ကာရင်ေ့သာ၊ ေယဘယျကျေသာ အစနွး်ေရာက ် စစတ်ပ်အ ကမး်ဖကမ် ဓေလထ့းံစ၏ံ 

အစတိအ်ပိငး်သာြဖစသ်ည်။ ကလသမဂ င် ့ ငိင်တံကာအသငိး်အဝငိး်က ထထိေိရာက်ေရာက ် အေရးမယ 

သ၍၊ ဤသိေ့သာ စတိမ်ေကာငး်စရာေကာငး်သည် ့ သမိငး်ေ ကာငး်က ဆကလ်က ် သသံရာလည်ေနမညမ်ာ 

ကျိနး်ေသသည။် 



နိဂံးချ ပ်။ ။ 

စကတ်ငဘ်ာလ (၁၇)ရကေ်န၊့ မွန်းတည့ ် (၁၂)နာရီတငွ၊် ပါလေဲဒေန ငး် ခန်းမ နံပါတ ် (၃) (Palais des 

Nations, Room III) ၌ က မ်းကျငပ်ညာ ငမ်ျားက သတငး်စာ ငး်လငး်ပဲွ ကျငး်ပမညြ်ဖစသ်ည။်  

ေနာကခ်အံေြခအေန။ ။ 

(၂၀၁၇) မတ်လတငွ၊် လအ့ခငွ့အ်ေရးေကာငစ်ကီ ြမနမ်ာ ငိင်အံတငွး် တပ်မေတာ် င့ ်လြံခံ ေရးတပ်ဖဲွများက 

လအ့ခငွ့အ်ေရး ချိ းေဖာကမ်များ ကျ းလနွခ်ဲသ့ညဆ်ေိသာ စွပ်စွခဲျကမ်ျား၊ အလွသဲးံစားြပ မများ စသညတ်ိ ့ င့ ်

ပတသ်က်သည့ ် အချကအ်လက၊် အေြခအေနများက ိ အတညြ်ပ ရန၊် ြမနမ်ာ ငိင်ဆံငိရ်ာ သးီသန ့ ်

လတွလ်ပ်ေသာ ငိင်တံကာအချကအ်လက် ာေဖွေရးမစ် င ်(IIFFMM) က ိဖဲွစည်းခဲသ့ည်။ ချိ းေဖာကမ်များ 

တငွ ် တရားလကလ်တွထ်နိး်သမိ်းြခငး်၊ ပ်ိစက်ည းပနး်ြခငး် င့ ် လသမဆန ် ြပ မဆကဆ်ြံခငး်၊ မဒမိ်းကျင့ ်

ြခငး် င့ ် တြခား လငိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ အ ကမး်ဖကြ်ခငး်များ၊ တရားမဝင ် လသတြ်ဖတြ်ခငး်၊ အစေဖျာကြ်ခငး်၊ 

အငအ်ားသးံ၍ နယေ်ြမမ ဖယ် ားြခငး် င့ ် တရားမဲ့ ပစည်းဥစာများ ဖျကဆ်းီြခငး်တိ ့ ပါဝငသ်ည။်  ြပစမ် 

ကျ းလနွသ်တိအ့ား တာဝနခ်မံ အြပည့အ်ဝ ိေစ ပီး၊ ခရံသများ တရားမ တမ ိေစရန ် ရညရွ်ယက်ာ၊ 

ရခငိြ်ပညန်ယ် ိ အေြခအေနက ိအေသးစတိေ်လလ့ာခဲ့ ပီး၊ တြခား ငိင်မံျား ိ ိဟငဂ်ျာ (၈၂၇)ဦး က ိမစ် ငက် 

အငတ်ာဗျ းေမးြမနး်ခဲသ့ည။်  

က မ်းကျငပ်ညာ ငမ်ျား။ ။ 

ေ ေန င့ ် လအ့ခငွ့အ်ေရး လေံဆာ်သ၊ အငဒ်နိးီ ား ငိင်သံား၊ ေ ေနချ ပ်ေဟာငး် မာဇကးီ ဒါ စမနး်က 

အချကအ်လက် ာေဖွေရး မစ် င၏် ဥက ြဖစသ်ည်။  အချကအ်လက် ာေဖွေရး မစ် င၏် ေနာက ်

အဖဲွဝင် စဦ်းမာ ေ ေနြဖစသ်၊ ကလသမဂ အမျိ းသမီးများအေပ  အ ကမး်ဖကမ်များဆငိရ်ာ အထး 

ကယိစ်ားလယေ်ဟာငး် င့ ် ကလသမဂ ကေလးများ င့ ် လက်နက်ကငိတ်ကိပ်ွဲဆငိရ်ာ အထးကယိစ်ားလယ ်

ေဟာငး် ရဒကီာကမရာဆာွမိ င့ ် အြပညြ်ပည်ဆငိရ်ာ လအ့ခငွ့အ်ေရးေ ေန င့ ် ဩစေ တးလျ ငိင်သံား 

လအ့ခငွ့အ်ေရးမငး် ကးီေဟာငး် ခရစတဖိာ စဒီတိတီိ ့ ြဖစ် ကသည။် 

ြမနမ်ာ ငိင်ဆံငိရ်ာ၊ သးီသန ့လ်တွလ်ပ်ေသာ၊ ငိင်တံကာ အချကအ်လက် ာေဖွေရး မစ် င၏် ဝကဘ်ဆ်ကိ ်

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/Index.aspx 

 

ပိမသိိ ိလပိါက ေအာကပ်ါအတငိး် ဆကသ်ယွ် ငိပ်ါသည။်  

ဘနေ်ကာက် မိ တငွ ်ေတာဒ့ပ်စမ်နး် (Todd Pitman) ။ ။ လက်ကငိဖ်နး် +၆၆ ၆၃ ၂၁၆ ၉၀၈၀ (သိ ့) 
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