
ြမနမ်ာအစိးုရစစတ်ပအ်ား အြပညြ်ပညဆ်ိငုရ်ာဥပေဒအရ အေရးယမူကိ ုေထာကခ်သံည့ ်ရမှး်လမူအသိငုး်အဝိငုး်များ၏ 
ထတုြ်ပနေ်ကြငာချက ်

ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခု ှစ ်

တုိင်းြပည်အတွင်း တုိင်းရင်းသားလူမျ းိများအေပ   ဆယ်စု စှ် ကာ ရက်စက် ကမ်း က တ်စွာြဖင် ့ြပ ကျင်ေ့နသည် ့ြမန်မာ စစ် 
အစိုးရေခါင်းေဆာင်များအား ိုင်ငံတကာဆိငုရ်ာဥပေဒအရ အေရးယူမည့်အေပ ကိ ု က န်ေတာ်တုိ ရှမ်းလူမအသုိင်းအဝိုင်း 
များက လက်မှတ်ေရးထိုးအြပည့်အဝေထာက်ခသံည်။ 

ိုင်ငံတကာဆိငု်ရာတရားမ တမယ ရားအရ ေဆာင်ရကေ်သာအမများမှာ ြမန်မာ ိုင်ငံအား လူမျ ိးတံုးသတ်ြဖတ်မ အမြဖင့် 
ICJ တွငတ်ရားရင်ဆိငု်ရန၊် ိုဟင်ဂျာများကို ှင်ထုတ်မ ှင် ့ပတ်သက်၍ ICC ၏ စစ်ေဆးေမးြမန်းမများ ှင် ့တစ်ကမာလံုး 
ဆိုင်ရာတရားစီရင်ပုိင်ခွင်ေ့အာက်တွင ် ိုဟင်ဂျာများအေပ  ရက်စက်စာွ ကျ းလွနခ်ဲ့ေသာရာဇဝတ်မများအတွက ်အာဂျင်တီး 
နားတွင ်တရားစွဆဲိုထားသည့်အမတုိ ပါဝငသ်ည်။ 

ရှမ်ြပည်နယ်ရိှ ြပည်သူများသည ် ိုဟင်ဂျာများကဲ့သုိ အလားတူ စနစ်တကျရကစ်က် ကမ်း က တ်သည့်ပံုစံများကိ ုဆယ်စ ု ှစ် 
များစွာခံစားခဲ့ရသည်။ အထူးသြဖင် ့ ြမန်မာအစိုးရစစ်တပ်၏ ေြမလှန်မီး စနစ်ြဖစ်သည် ့1996-1998 ခု ှစ်ကာလအတွင်း 
ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပုိင်း ှင် ့အလယ်ပုိင်း၌ ေကျးရာေပါင်း 1,400 မှ လူဦးေရေပါင်း 300,000 ေကျာ်သည ်မိမိတုိေနအိမ်မှ 
အဓမ ှင်ထုတ်ခံရ ပီး အများစုမှာ ထိုင်း ိုင်ငံသုိ ထွက်ေြပးခိုလံုခဲရ့သည်။ ယေနအထိတုိင ်ေနရပ်မြပန် ိုင်ေသးပါ။ ရာ ှင့်ချီ 
ေသာရာသားများအစုလုိက်အသတ်ခံရသည်။ ဘုန်းကီးရဟန်းေတာ်များအပါအဝင်ည ်းပမ်းသတ်ြဖတ်ခံခဲ့ရသည်။  

မုဒိမ်းြပ ကျင့်မကိုလည်း စစ်လက်နက်အြဖစ ်အသံုးချခဲ့သည်။ 1996-2001 ခု ှစ်အတွင်း အမျ ိးသမီး ှင် ့မိန်းကေလးငယ ်
625 ေယာက်အား ရှမ်းြပည်နယ်အတွင်းြဖစ်ပွားေနေသာစစ်ပဲွတွင ်ြမန်မာစစ်အစိုးရမှ လိင်အ ကမ်းဖက်မများကိ ုမှတ်တမ်း 
တင်ထားသည့ ် “မုဒိမ်းကျင့်ခွင့်လုိငစ်င”် ေခါင်းစ ြ်ဖင် ့2002 ခု ှစ်တွင ်အစီရင်ခစံာထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ မုဒိမ်းမများကိ ုတပ် 
ရင်း 52 ရင်းမှ စစ်သားများက ကျ းလွန်ခဲ့ ကသည်။ ၈၃ ရာခိုင် န်း အများစကုိ ုအရာရိှများက စစ်သားများေရှတွင ်ကျ း 
လွန်ခဲ ့က ပီး 61 ရာခိုင် န်းသည ်အုပ်စုလုိကမု်ဒိမ်းမြပ ကျင့်ခံခဲရ့တာြဖစသ်ည်။ အချ ိ ြဖစ်ရပ်မှာ အမျ ိးသမီးများသည် 4 လ 
တာကာလအတွင်း အ ကိမ်ကိမ်မုဒိန်းကျင့ခ်ံခဲ့ရသည်။ မုဒိမ်းမများကျ းလွန်စ ် ိကု် ှကြ်ခင်း၊ ကိုယ်လက်အ ါြဖတ်ေတာက ်
ြခင်း ငှ် ့ အသက် ကပ်ေအာင ် လုပ်ြခင်းညင်းပန်း ှိပ်စက်သတ်ြဖတ်ြခင်းတုိကိုလည်းလုပ်သည်။ မုဒိမ်းမြပ ကျင့်ခံရေသာ 
25 ရာခို န်းသည ်အသက်ဆုံး ံးခဲ့ရ ကသည်။ အြဖစ်အပျက်တစ်ခုမှ လဲွ၍ ြပစ်မကျ းလွန်သူများ လံုးလံုးလျားလျား အြပစ ်
ေပးြခင်းမှ လွတ်ေြမာက်ေနခဲ့သည်သာမက ြမန်မာစစ်အစိုးရသည် မုဒိမ်းမကျ းလွန်သည့်ကိစရပ်အား မဟုတ်မှန်ေ ကာင်း 
ကို ရာသူရာသားများကိုပါ လက်မှတ်ေရးထိုးြငင်းဆိုေစခဲ့ေသးသည်။ 

မ ကာေသးမီက ကမာ့ကုလသမဂ၏ လွတ်လပ်ေသာ သတင်းအချက်အလကရှ်ာေဖစွေုဆာင်းေရး ဆိုင်ရာ (UN 
Independent International Fact Finding Mission) အဖွဲ မှ စုေဆာင်းေသာ အစီအရင်ခံစာတွင် ြမန်မာအစိုးရ စစ ်
တပ်မှရှမ်းြပည်နယ်အတွင်း အမျ းိမျ းိ ှိပ်စကသ်တ်ြဖတ်သည့်လုပ်ရပ်သည် ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနဆြဲဖစ်သည်ဟု သိရ 
သည်။  ထိုကဲ့သုိေသာ လုပ်ရပ်များကို ဆက်လက် အေရးမယလူျင် ြပည်ေထာငစ်ုြမနမ်ာ ိငုင်ံတွင် လူမျ ိးစုများကို စနစ်တကျ 

ှိပ်စက် သတ်ြဖတ်မများ  ဆက်လက်ေပ ေပါကေ်န ီးမညြ်ဖစသ်ည်။ 

ယခုအခါ ကမာက့ လူအခွင့်အေရး ချ းိေဖာကေ်သာြမန်မာအ့စိုးရစစ်တပ်အေပ ကို ထင်ရှားေအာင်ြပ ၍ တရားစွဆဲိုြခင်းကိ ု 
က ်ုပ်တုိအေနြဖင့် ဝမ်းေြမာက်ဝမ်းသာ ကိ ဆိုေထာက်ခံပါေ ကာင်း၊ အမှန်တရား ရဟတ်သည် ြမန်မာအစိုးရစစ ်တပ်ေခါင်း 
ေဆာင်များထံြပန်လာမညဆ်ိုသည့်အတုိင်း ြဖစ်ေနသည်။   



၄င်းလုပ်ရပ် ှင့်ပတ်သက် ပီး ြမန်မာ ိုင်ငံတွင် ိုငင်တံကာမှရင်း ှီးြမ တ် ှံ ကေသာ သူများအား တပ်လှနလ်ပ် ိုးလုိက ် ြခင်း 
ြဖစ်သည်။  စီးပွားေရးကိုလမ်းေဟာင်း အတုိင်းသာ ဆက်လက် အသံုးြပ  ေလ ာက်လှမ်းေနလ င် အစိုးရက ကျ းလွန်ေသာ 
လူမျ ိးစုေဒသများတွင် ညင်းပမ်းသတ်ြဖတ်မကို အားေပးအားေြမာကြ်ပ ရာ ေရာက်သည့်အတွက် မသင့်ေလ ာ်ေပ။ 

က ်ပ်ုတုိအေနြဖင့် ကမာ့လူအဖွဲအစည်းအား ဝိုင်းဝန်း၍   ြမန်မာြပည် စီးပွားေရးဆိငု်ရာ ပိတ်ဆို ြခင်း အပါအဝင် ဖိအားေပး 
ရန်ေတာင်းဆိသုည။်  တုိင်းရင်းသားေဒသများတွင် ြမန်မာစစတ်ပ်မှထိုးစစ်ဆငေ်နြခင်း ငှ့် ှိပ်စကသ်တ်ြဖတ်မများ အား 
ရပ်တနေ်စရန၊် ြပည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရန် အတွက် စစ်မှန်ေသာ ိငုင်ံေရးေဆွးေ ွးပဲွကိုစတငရ်န်၊  ကာလ ကာရှည်စာွ ေတာင့်တ 
ေသာ ြမန်မာတ ိုင်ငံလံုးရိှ လူထုများ အတွက်  တရားမ တမ ှင့် တန်းတူညမီ အခွင့်အေရးများရ ေစရနြ်ဖစ်သည။်  
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