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၂၀၂၀ ဇနန်ဝါရီ ၃၀     Index: ASA 16/1774/2020 

 

မြန်ြာ 
မြညထ် ာငစ်ု သြမတ မြန်ြာန ငုင်ထံတာ် 

အစ  ိုးရအဖ  ွဲ့ အကကီိုးအက - န ငုင်ထံတာ် သြမတ ဦးဝငး်မြင့်် 

 

 

ကချငပ်ြညန်ယ်၊ ရခ  ငပ်ြညန်ယ်နငှ့်် ရှမ်ိုးပြည်နယ်တ  ့်တ င ်စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာိုး အြါအဝင ်ဆ  ိုးရ ာိုးသ ာ လ ့်အခ င့််အသရိုးချ  ိုးသဖာက်မှုမျာိုးက    

မြနြ်ာစစ်တပ်မ ှကျ ိုးလ နခ် ့်ြါ ည။် ၂၀၁၇ သ ဂ တ်လ အစြ  ငိ်ုးက ဘဂဂလာိုးသ ့်ရှ်   ့် ထ က်သပြိုး  ာိုးသကသ ာ ရ  ဟငဂ်ျာ 

အမျ  ိုး ာိုး၊အမျ  ိုး မီိုး၊ကသလိုး လ သြါငိ်ုး ၇၄၀၀၀၀ တ  ့် ဂ ဏ ် ကခာရှ ရှ နငှ့်် ၄ငိ်ုးတ  ့်ဆန္ဒအလ  ာက် သဘိုးကငိ်ုးလ  ပခ  စ ာ 

သနရြ်ပြနလ်ာန  ငသ်ရိုးနငှ့််ြတ် က်၍ အစ  ိုးရအသနပဖင့်် လ  အြ်သ ာ အသပခအသနမျာိုးဖနတ်ီိုးရာတ င ်တ  ိုးတက်မှုမျာိုး မရရှ သ ိုးြါ။ 

ရခ  ငပ်ြညန်ယ်တ ငက်ျနရ်ှ သနသ ာ ရ  ဟငဂ်ျာမျာိုးမာှလညိ်ုး အြါ   က်စနစ်က ့်   ့်သ ာလ မျ  ိုးသရိုးခ  ပခာိုးမှု အသနအထာိုးသအာက်တ င ်

သနထ  ငသ်နရြါ ည။် လ ြ်လြ်စ ာထ တ်သဖေါ်သပြာဆ  ခ င့််၊ အ ငိ်ုးအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စညိ်ုးခ င့််၊ ငင မ်ိုးချမ်ိုးစ ာစ သဝိုးခ င့််တ  ့်အသြေါ်တ ငလ်ညိ်ုး ကန် ့် တ်မှုမျာိုး 

ဆက်လက်ရှ သနဆ ပဖစ်ြါ ည။် အာဏာြ  ငမ်ျာိုး ည ်စ တ်ထင ်လ  ဖမ်ိုးဆိီုးပခငိ်ုးမျာိုး၊ လ ့်အခ င့််အသရိုးကာက ယ်  မျာိုးနငှ့်် 

အပခာိုးငင မ်ိုးချမ်ိုးစ ာလှုြ်ရှာိုး  မျာိုးက   ဖမ်ိုးဆိီုးထ နိ်ုး  မ်ိုးပခငိ်ုးမျာိုးအာိုး ဆက်လက်ပြ လ ြ်သနဆ ပဖစ်ြါ ည။် န  ငင် တကာဥြသ မျာိုးအရ 

လ ့်အခ င့််အသရိုးချ  ိုးသဖာက်မှုသပမာက် ည့်် ချ  ိုးသဖာက်မှုမျာိုးနငှ့်် ရာဇဝတ်မှုမျာိုးက   ကျ ိုးလ န ် မျာိုးမာှလညိ်ုး အသရိုးယ မှုမျာိုးမ ှ

ကငိ်ုးလ တ်သနဆ ပဖစ်ြါ ည။် 

ထနာကခံ်သြ ုငး် 

မြနြ်ာစစ်တပ် က န  ငင် ၏ကကီိုးမာိုးသ ာ န  ငင် သရိုး၊ စီိုးြ ာိုးသရိုးသ ဇာ က  ငစ်  ထာိုးဆ ပဖစ်ြါ ည။် သဖသဖေါ်ဝါရီလတ င ်

အမျ  ိုး ာိုး မီ  ကသရစီအဖ  ွဲ့ချ ြ်(အနအ်ယ် )ီ ဦိုးသဆာင ်ည့်် အစ  ိုးရက၂၀၀၈ဖ  ွဲ့စညိ်ုးြ  ပြငဆ်ငသ်ရိုး ဥသြ သကမ်ိုးသရိုးဆ  သရိုး 

သကာ်မီတီ စ်က   သသကညာဖ  ွဲ့စညိ်ုးခ ့်ြါ ည။်    ့်သ ာ်  နီစ်ှက နအ်ထ  မည ်ည့််တ  ိုးတက်မှုမ ှမရှ သ ိုးြါ။ ရလ မ်ထ က်န  ငပ်ဖစ်သန ည့်် 

တစ်န  ငင် လ  ိုးဆ  ငရ်ာ အြစ်အခတ်ရြ်စ သရိုး လ ြ်ငနိ်ုးစဉ်မာှလညိ်ုး ရြ်တန် ့်သနဆ ပဖစ်ြါ ည။် စက်တငဘ်ာ ၂၇ရက်သန ့်တ င ်

ပမနမ်ာန  ငင်  ည ်လက်နက်က  င ်ြဋ ြကခတ ငက်သလိုး  ငယ်မျာိုး ြါဝငမ်ှုနငှ့်ြ်တ် က် ည့် ်ကသလိုး  ငယ်အခ င့်အ်သရိုးဆ  ငရ်ာ 

က နဗ်ငိ်ုးရှငိ်ုး၏သနာက်ဆက်တ  စာချ ြ်က   အတညပ်ြ ခ ့် ည။် 

 

မြညတ်ငွး်လကန်ကက် ုင ်ြဋ ြကခ 

ဇနန်ဝါရီလမ ှစတင၍် ရခ  ငပ်ြညန်ယ်တ င ်မြနြ်ာစစ်တပ် နငှ့်် ရခ  ငတ်  ငိ်ုးရငိ်ုး ာိုးလက်နက်က  ငတ်ြ်တ  ့်အသကာိုး တ  က်ြ  မျာိုး 

ြ  မ  မျာိုးပြာိုးလာခ ့် ည။် မြနြ်ာစစ်တပ် ကအရြ် ာိုးမျာိုးအသြေါ်တ င ်တရာိုးလက်လ တ်တ  က်ခ  က်ပခငိ်ုးမျာိုး၊ စ တ်ထင ်လ   

ဖမ်ိုးဆိီုးပခငိ်ုးမျာိုး၊ ဆ  ိုးရ ာိုး ည့််ချ  ိုးသဖာက်မှုမျာိုး၊ နှ ြ်စက်ညှငိ်ုးြနိ်ုးပခငိ်ုးနငှ့်် အပခာိုးဆ  ိုးရ ာိုး ည့််လ ြ်ရြ်မျာိုးလ ြ်ပခငိ်ုး၊   အစသဖျာက်ပခငိ်ုး၊ 

တရာိုးလက်လ တ် တ်ပဖတ်ပခငိ်ုးမျာိုး၊ အဓမမအလ ြ်သစခ  ငိ်ုးပခငိ်ုးမျာိုးအြါအဝင၊် ဆ  ိုးရ ာိုး ည့််ချ  ိုးသဖာက်မှုမျာိုး ကျ ိုးလ နခ် ့်ြါ ည်။ 

ချ  ိုးသဖာက်မှုအမျာိုးစ တ  ့်မှာ စစ်ရာဇဝတ်မှုသပမာက်ြါ ည။်၁ ရခ  င ်က်နက်က ိုငတ်ပ်ဖ  ွဲ့ ညလ်ညိ်ုး အရြ် ာိုးမျာိုးက   ထင ်လ   
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ဖမ်ိုးဆိီုးထ နိ်ုး  မ်ိုးပခငိ်ုး၊ ငခ မ်ိုးသပခာက် သသကာက်လန် ့်သစပခငိ်ုးအြါအဝင ်ချ  ိုးသဖာက်မှုမျာိုးစ ာအတ က် တာဝနရ်ှ ြါ ည။် ဇ နလ်တ င ်

အာဏာြ  ငမ်ျာိုးက ရခ  ငပ်ြညန်ယ်နငှ့်် ချငိ်ုးပြညန်ယ်အတ ငိ်ုးရှ  ြဋ ြကခ ပဖစ်ြ ာိုးရာ သ  က  ိုးခ အတ ငိ်ုးအငတ်ာနက်အဆက်အ  ယ် 

ပဖတ်သတာက်ထာိုးပခငိ်ုးမာှလညိ်ုး အရြ် ာိုးမျာိုး၏လ  ပခ  သရိုးအတ က် အထ ိုးစ  ိုးရ မ်စရာပဖစ်ြါ ည။်၂ ပဖတ်သတာက်မှုက   

သ ဂ တ်လသနာှငိ်ုးြ  ငိ်ုးတ င ်အချ  ွဲ့သ ာသ  တ  ့်တ င ်ပြနလ်ညဖ် င့််သြိုးခ ့်သ ာ်လညိ်ုး ကျနသ်  တ  ့်တ င ်ဤနစ်ှက န ်ည်အထ  

ပြတ်သတာက်သနခ ့် ည။် 

 

အရြ် ာိုးမျာိုးမာှလညိ်ုး ရှမ်ိုးပြညသ်ပမာက်မ  ငိ်ုးတ င ်ဆက်လက်ပဖစ်ြ ာိုးသနသ ာ ြဋ ြကခမျာိုး၏  ဏက်   ဆ  ိုးရ ာိုးစ ာခ စာိုးသနသကရြါ ည။်၃ 

စ တ်ထင ်လ  ဖမ်ိုးဆိီုးပခငိ်ုး၊ စစ်စခနိ်ုးမျာိုးတ င ်ရြ်ရ ာမ  ာိုးစ နငှ့််  တငိ်ုးအစအနသြျာက် အဆက်အ  ယ်ပဖတ်သတာက် 

ထ နိ်ုး  မ်ိုးထာိုးပခငိ်ုး၊ နှ ြ်စက်ညှငိ်ုးြနိ်ုးပခငိ်ုးနငှ့်် အပခာိုးဆ  ိုးရ ာိုး ည့််လ ြ်ရြ်မျာိုးတ  ့်နငှ့်် တရာိုးလက်လ တ်တ  က်ခ  က်မှုမျာိုး အြါအဝင ်

စစ်ရာဇဝတ်မှုမျာိုးနငှ့်် အပခာိုးသ ာ ကကီိုးမာိုး ည့်် ချ  ိုးသဖာက်မှုမျာိုးအတ က် တြ်မသတာ်မာှ တာဝနရ်ှ ြါ ည။် 

တ  ငိ်ုးရငိ်ုး ာိုးလက်နက်က  ငအ်ဖ  ွဲ့မျာိုးကလညိ်ုး အရြ် ာိုးမျာိုးအသြေါ်တ င ်ပြနသ်ြိုးဆ  ပခငမ်ျာိုး၊ နှ ြ်စက်ညှငိ်ုးြနိ်ုးပခငိ်ုးနငှ့်် 

အပခာိုးဆ  ိုးရ ာိုး ည့််လ ြ်ရြ်မျာိုး၊အဓမမအလ ြ်သစခ  ငိ်ုးပခငိ်ုး၊ သင ညှစ်ပခငိ်ုးအြါအဝင ်ဆ  ိုးရ ာိုး ည့်် ချ  ိုးသဖာက်မှုမျာိုးက   

ကျ ိုးလ နသ်ကြါ ည။်၄ သ ဂ တ်လတ င ်တြ်မသတာ် တြ်စခနိ်ုးမျာိုးနငှ့်် အပခာိုးသ  မျာိုးက   တ  ငိ်ုးရငိ်ုး ာိုးလက်နက်က  ငအ်ဖ  ွဲ့   ိုးဖ  ွဲ့တ  ့်မ ှ

ဝငသ်ရာက်တ  က်ခ  က်ငြီိုးသနာက် တ  က်ြ  မျာိုး   ာစ ာ မျာိုးပြာိုးခ ့် ည။် ဤပဖစ်ရြ်သသကာင့်် အရြ် ာိုးမျာိုး သနာက်ထြ် 

သနရြ်စ န် ့်ခ ာထ က်သပြိုးမှုမျာိုးပဖစ်ြ ာိုးသစငြီိုး တြ်မသတာ်နငှ့်် တ  ငိ်ုးရငိ်ုး ာိုးလက်နက်က  ငအ်ဖ  ွဲ့ နစ်ှဖက်စလ  ိုးမ ှဆ  ိုးရ ာိုး ည့်် 

သနာက်ထြ်ချ  ိုးသဖာက်မှုမျာိုးလညိ်ုး ထြ်မ ပဖစ်ြ ာိုးသစပြနြ်ါ ည။်၄ ကချငပ်ြညန်ယ်တ င ်ကကီိုးမာိုး ည့်် တ  က်ြ  မျာိုးမရှ သ ာ်လညိ်ုး 

အရြ် ာိုးမျာိုးမာှ တြ်မသတာ်၏ထင ်လ  ဖမ်ိုးဆိီုးခ ရပခငိ်ုးမျာိုး၊ နှ ြ်စက်ညှငိ်ုးြနိ်ုးပခငိ်ုးနငှ့်် အပခာိုးဆ  ိုးရ ာိုး ည့််လ ြ်ရြ်မျာိုးတ  ့်နငှ့်် 

ရငဆ်  ငသ်နသကရဆ ပဖစ်ြါ ည။် 

 

ရ ုဟငဂ် ာြ ား၏ အထမခအထန 

ရခ  ငပ်ြညန်ယ်အတ ငိ်ုး ဆက်လက်သနထ  ငလ်ျက်ရှ  ည့်် သပခာက်  နိ်ုးခန် ့်ရှ  ည့်် ရ  ဟငဂ်ျာမျာိုးအသြေါ် 

လ  ာိုးမျာိုးအသြေါ်ဆ  ိုးရ ာိုးစ ာချ  ိုးသဖာက် ည့်် ရာဇဝတ်မှုမျာိုးက   ဆက်လက်ကျ ိုးလ နသ်နဆ ပဖစ် ည်။ တနိ်ုးတ ညမီျှသရိုး၊ 

လ မျ  ိုးစ အပဖစ်တညရ်ှ ခ င့််၊ လ တ်လြ်စ ာ  ာိုးလာခ င့််၊ လ  သလာက်သ ာ ကျနိ်ုးမာသရိုး၊ ြညာသရိုးနငှ့်် 

အလ ြ်အက  ငအ်ခ င့််အလမ်ိုးရရှ ခ င့််စ ည့်် အခ င့််အသရိုးမျာိုး ြ  မှနခ်ျ  ိုးသဖာက်ခ သနရ ည။် သနအ မ်မျာိုးမ ှ

အဓမမစ န် ့်ခ ာထ က်သပြိုးခ ့်ရငြီိုး ည့််သနာက် ရ  ဟငဂ်ျာအမျာိုးစ ြါဝင ်ည့်် လ သြါငိ်ုး ၁၂၈၀၀၀ ခန် ့်မှာ ရခ  ငပ်ြညန်ယ်အတ ငိ်ုးရှ  ဆ  ိုးရ ာိုးသ ာ 

ထ နိ်ုး  မ်ိုးသရိုးစခနိ်ုးမျာိုးတ င ်ဆက်လက်သနသနရဆ ပဖစ်ငြီိုး ၄ငိ်ုးတ  ့်၏ ရှင ်နသ်ရိုးအတ က် လ  ာိုးချငိ်ုးစာနာမှု 

အသထာက်အက မျာိုးအသြေါ်တ င ်မှီခ  သနရဆ ပဖစ် ည။်  

အစ  ိုးရအသနနငှ့််လညိ်ုး ၂၀၁၇ ခ နစ်ှနငှ့်် ယငိ်ုးမတ  ငမီ်နစ်ှမျာိုးက ပဖစ်ြ ာိုးခ ့်သ ာ အသကမ်ိုးဖက်မှုမျာိုးအတ ငိ်ုး ပမနမ်ာန  ငင် မ ှ

ထ က်သပြိုး  ာိုးခ ့်ရသ ာ   နိ်ုးသြါငိ်ုးမျာိုးစ ာရှ  ည့်် ရ  ဟငဂ်ျာမျာိုး သနရြ်ပြနလ်ာန  ငသ်ရိုးအတ က် လ  အြ်သ ာ အသပခအသနမျာိုးက   

ဖနတ်ီိုးသြိုးရန ်အဓ ြပါယ်ပြည့််ဝ ည့်် သဆာငရ် က်မှုမျာိုး လ ြ်သဆာငသ်ြိုးရန ်ြျက်က က်ခ ့်ြါ ည။် အစ  ိုးရက 

မည ်  ့်ြငသ်ပြာဆ  သနသစကာမ  ရခ  ငပ်ြညန်ယ်အသက သြိုးသကာ်မရှင၏် အသက ပြ ချက်မျာိုးက   အသကာငအ်ထညသ်ဖာ်ရာတ င ်

တ  ိုးတက်မှုလ  ိုးဝ မရှ ခ ့်ြါ။  ူသာားခ ငာ်းစာနာလထာက်ထာားြှု ိုပ်ငနာ်း လ ြ်က  ငသ်ြိုးသန  မျာိုးနငှ့်် လ တ်လြ်သ ာ တငိ်ုးမီ ယီာ မာိုးမျာိုး 

  ာိုးသရာက်မှုက  လညိ်ုး တငိ်ုးတငိ်ုးကျြ်ကျြ် ကန် ့် တ်ထာိုးဆ ပဖစ်ြါ ည။်  
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ြဋ ြကခမျာိုးသသကာင့်် အရြ် ာိုးသြါငိ်ုးသ ာငိ်ုးချီ၍ အ  ိုးအ မ်စ န် ့်ခ ာထ က်သပြိုးခ ့်သကရြါ ည။် ရခ  ငပ်ြညန်ယ်အတ ငိ်ုးတ င ်

ပမနမ်ာ့်တြ်မသတာ်နငှ့်် ရခ  င့််တြ်သတာ် သအသအတ  ့်၏ တ  က်ြ  မျာိုးသသကာင့်် လ သြါငိ်ုး    ိုးသ ာငိ်ုးသကျာ် သနအ မ်မျာိုးမ ှထ က်သပြိုးခ ့်ရ ည။် 

ရှမ်ိုးပြည်သပမာက်ြ  ငိ်ုးတ ငလ်ညိ်ုး တ  က်ြ  မျာိုးသသကာင့်် လ သြါငိ်ုးသထာငခ်ျီ၍ သနရြ်က   စ န် ့်ခ ာခ ့်ရ ည။် လ အသတာ်မျာိုးမျာိုးမာှ 

မသကာခဏဆ   လ    အချ နတ်  ပဖစ်သစ မ မ တ  ့်သနရြ်က   စ န် ့်ခ ာထ က်သပြိုးခ ့်သကရ ည့််အတ က် ၄ငိ်ုးတ  ့်၏  က်သမ ိုးဝမ်ိုးသကျာငိ်ုးမှုက   

ထ ခ  က်၍ သရတ   သရရှည်စာိုးနြ်ရ ကခာဖ လ  မှုက  လညိ်ုး ထ ခ  က်သစြါ ည။် ယငိ်ုး   ့် ြဋ ြကခသသကာင့်် သနရြ်စ န် ့်ခ ာရမှုမျာိုးမှာ အထ ိုး ပဖင့်် 

အ က်အရ ယ်ကကီိုးရင့််  မျာိုး၏ ကျနိ်ုးမာသရိုးသစာင့််သရှာက်မှုရြ  ငခ် င့််နငှ့််  က်သမ ိုးဝမ်ိုးသကျာငိ်ုးရ ကခာဖ လ  စ ာရြ  ငခ် င့််တ  ့်က   

ထ ခ  က်သစြါ ည။်၅ အရြ်ဘက်နငှ့်် စစ်ဘက် နစ်ှဘက်စလ  ိုးရှ အာဏာြ  ငမ်ျာိုးက တစ်န  ငင် လ  ိုးတ င ်လ  ာိုးချငိ်ုးစာနာမှု 

အက အညသီြိုးအြ် ည့််လ ြ်ငနိ်ုးမျာိုးအသြေါ် ကန် ့် တ်မှုမျာိုး ဆက်လက် ပြ လ ြ်ထာိုးြါ ည။်  

လတွလ်ြ်စွာ တုထ် ာ်ထမြာခွင့််၊ အသငး်အ ွ ွဲ့  ွ ွဲ့စညး်ခွင့််နငှ့်် ငင ြ်းခ ြ်းစွာ စုထဝးခွင့်် 

အာဏာြ  ငမ်ျာိုး ည ်လ ့်အခ င့််အသရိုးက   ငင မ်ိုးချမ်ိုးစ ာ ကျင့််   ိုးသကသ ာ န  ငင် သရိုးတက်ကကလှုြ်ရှာိုး  မျာိုး၊ မီ ယီာ မာိုးမျာိုးနငှ့်် 

လ ့်အခ င့််အသရိုးကာက ယ်လှုြ်ရှာိုး  မျာိုးအြါအဝင ်လ အမျာိုးက   ဆက်လက်ဖမ်ိုးဆိီုး သထာငခ်ျသနဆ ပဖစ် ည။် 

န  ငင် သရိုးတက်ကကလှုြ်ရှာိုး  မျာိုးနငှ့်် သဝဖန ် မျာိုးက   စစ်တြ်က ရာဇဝတ်မှုမျာိုးပဖင့်် ြစ်မတှ်ထာိုး တရာိုးစ  ဆ  မှုမျာိုး ပြ လ ြ်ခ ့် ည။် 

သ ဂ တ်လအတ ငိ်ုးတ င ်ရ ြ်ရှင ်ါရ  က်တာ မငိ်ုးထငက်  က  ကကီိုးက   သထာင ်ဏ ်တစ်နစ်ှချခ ့် ည။် စစ်တြ်က န  ငင် သရိုးတ င ်

ြါဝငြ်တ် က်သနမှုက   ဆ  ရှယ်မီ ယီာသြေါ်မ ှသဝဖနခ် ့် ည့််အတ က် ၄ငိ်ုးအာိုးဧငြီလအတ ငိ်ုးက ဖမ်ိုးဆိီုးတရာိုးစ  ဆ  ခ ့်ပခငိ်ုး ပဖစ် ည။်၆ 

ဧငြီလနငှ့်် သမလအတ ငိ်ုးကလညိ်ုး စစ်တြ်က   သဝဖန ်ည့််  ရ ြ်သဖာ်တငဆ်က်မှုမျာိုးသသကာင့်် လ ငယ် ခ နစ်ှဦိုးက   ဖမ်ိုးဆိီုး 

တရာိုးစ  ဆ  ခ ့် ည။် သပခာက်ဦိုးမှာ သထာင ်ဏ ်တစ်နစ်ှခ  မ ှနစ်ှနစ်ှခ  အထ ချမတှ်ခ ခ ့်ရငြီိုး နစ်ှက နခ်ျ နအ်ထ  ခ နစ်ှဦိုးစလ  ိုးမာှ 

သနာက်ထြ်စ  ချက်မျာိုးနငှ့််ဆက်လက် ရငဆ်  ငသ်နရဆ ပဖစ် ည။် ၇ 

အာဏာြ  ငမ်ျာိုး ည ်၄ငိ်ုးတ  ့်အာိုးသဝဖနမ်ှုမျာိုးက   တ တ်ဆ တ်  ာိုးသစရနန်ငှ့်် လ တ်လြ်စ ာသပြာဆ  ခ င့််၊ ဖ  ွဲ့စညိ်ုးခ င့််၊ ငင မ်ိုးချမ်ိုးစ ာစ သဝိုးခ င့်် 

အခ င့််အသရိုးမျာိုးက   ကန် ့် တ်ရန ်အဓ ြပါယ်ဖ င့််ဆ  ချက်ကျယ်ပြန် ့်၍ စကာိုးလ  ိုးပြဋ္ဌာနိ်ုးချက်မတ ကျသ ာ ဥြသ မျာိုးက   

အ   ိုးပြ ခ ့် ည။်ယငိ်ုးဥြသ မျာိုးတ င ်ဆက်  ယ်သရိုးဥပလေ၏ ြ  မ် ၆၆(ဃ)၊ န  ငင်  ာိုးမျာိုး၏ ြ ဂ္  လ်ဆ  ငရ်ာလ တ်လြ်မှုနငှ့် ်

ြ ဂ္  လ်ဆ  ငရ်ာလ  ပခ  မှုက   ကာက ယ်သြိုးသရိုးဥြသ ၊ ငင မ်ိုးချမ်ိုးစ ာစ သဝိုးခ င့််နငှ့်် စီတနိ်ုးလှညလ်ညခ် င့််ဥြသ နငှ့်် ရာဇဝတ်ကျင့််ထ  ိုးဥြသ မ ှ

ြ  မ်မျာိုးြါဝင ်ည။် အမျ  ိုး ာိုး မီ  ကသရစီအဖ  ွဲ့ချ ြ်ဦိုးသဆာင ်ည့်် အစ  ိုးရ ည ်ြါလီမနအ်တ ငိ်ုးတ င ်လွှတ်သတာ်အမတ်သနရာအမျာိုးစ  

ရထာိုးသ ာ်လညိ်ုး ယငိ်ုးက ့်   ့် လ ့်အခ င့််အသရိုးမျာိုးက   ကန် ့် တ်ထာိုး ည့်် ဥြသ မျာိုးက   ပြနလ်ည ်  ိုး ြ်ပခငိ်ုး၊ ပြငဆ်ငပ်ခငိ်ုးမျာိုး 

ပြ လ ြ်ရန ်ြျက်က က်ခ ့်ြါ ည။်  

သမလအတ ငိ်ုးတ င ်ရ  က်တာ တငိ်ုးသထာက် ဝလ  ိုးနငှ့်် သကျာ်စ  ိုးဦိုးတ  ့်မာှ အကျဉ်ိုး ာိုးမျာိုးက   လ တ်ငင မ်ိုး က် ာခ င့််သြိုး ည့်် 

အစီအစဉ်တ ငြ်ါဝငင်ြီိုး ပြနလ်ည ်လ တ်သပမာက်လာသက ည။်၈ ၄ငိ်ုးတ  ့် နစ်ှဦိုးမာှ ရခ  ငပ်ြညန်ယ်အတ ငိ်ုး ရ  ဟငဂ်ျာမျာိုး 

အသြေါ်ကျ ိုးလ န ်ည့်် ရက်စက်မှုမျာိုးအသသကာငိ်ုး  တငိ်ုးရယ တငပ်ြခ ့် ည့််အတ က် သထာင ်ဏ ်ခ နစ်ှနစ်ှစီ ချမတှ်ခ ခ ့်သကရပခငိ်ုး 

ပဖစ် ည။် ၄ငိ်ုးတ  ့်နစ်ှဦိုးက   ပြနလ်ွှတ်သြိုးခ ့်သ ာ်လညိ်ုး  တငိ်ုး မာိုးမျာိုးမာှ ၄ငိ်ုးတ  ့်အလ ြ်နငှ့်် ြတ် က်ငြီိုး ထင ်လ   

ဖမ်ိုးဆိီုးအသရိုးယ ၊ တရာိုးစ  ဆ  ခ ရ၊ အသနာှက်အယှက်သြိုးခ ရမှုမျာိုးနငှ့်် ဆက်လက်ရငဆ်  ငသ်နရဆ ပဖစ် ည။်  

အထရးယခံူရြှုြှ ကငး်လွတထ်နမခငး် 

အပြညပ်ြညဆ်  ငရ်ာဥြသ အရ ရာဇဝတ်မှုသပမာက်သ ာလ ြ်ရြ်မျာိုးအြါအဝင ်ဆ  ိုးရ ာိုးသ ာ လ ့်အခ င့််အသရိုးချ  ိုးသဖာက်မှုမျာိုးနငှ့်် 

ဖ နှ ြ်ရက်စက်မှုမျာိုးအတ က် အသရိုးယ အပြစ်သြိုးမခ ရြ  ကငိ်ုးလ တ်ခ င့််ရသနပခငိ်ုးမျာိုး ဆက်သတ ွဲ့သနရြါ ည။် အစ  ိုးရက 
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န  ငင် တကာစ  စမ်ိုးစစ်သဆိုးသရိုးယနတရာိုးမျာိုးနငှ့်် ြ ိုးသြါငိ်ုးသဆာငရ် က်ရနပ်ငငိ်ုးဆ  ထာိုး ည။် ရခ  ငပ်ြည်နယ်အတ ငိ်ုးချ  ိုးသဖာက်မှုမျာိုးက   

စ  စမ်ိုးစစ်သဆိုးရန ်အစ  ိုးရက ၂၀၁၇ ခ နစ်ှ သ ဂ တ်လအတ ငိ်ုးက ဖ  ွဲ့စညိ်ုးသြိုးခ ့် ည့်် လ တ်လြ်သ ာစ  စမ်ိုးသရိုးသကာ်မရှငမ်ာှ 

အရညအ်ချငိ်ုးပြည့််ဝပခငိ်ုး၊ လ တ်လြ်မှုနငှ့်် ဘက်လ  က်မှု ကငိ်ုးစငပ်ခငိ်ုးမျာိုးမရှ သြ။ သကာ်မရှင၏် သနာက်ဆ  ိုးအစီရငခ် စာက   

သ ဂ တ်လအတ ငိ်ုးထ တ်ပြနရ်နရ်ှ ခ ့်သ ာ်လညိ်ုး ၂၀၂၀ ဇနန်ဝါရီလအထ  သရွှွဲ့ဆ  ငိ်ုးခ ့် ည။် သဖသဖေါ်ဝါရီလတ င ်တြ်မသတာ်က 

ရခ  ငပ်ြညန်ယ်အတ ငိ်ုး ချ  ိုးသဖာက်မှုစ ြ်စ  ချက်မျာိုးက   သလ့်လာစ  စမ်ိုးရန ်“စ  စမ်ိုးသရိုးခ  ရ  ိုး” တစ်ခ  ဖ  ွဲ့စညိ်ုးခ ့် ည။် စစ်တြ်၏ 

ကျ ိုးလ နမ်ှုမျာိုးက   စ  စမ်ိုးစစ်သဆိုးမည့်် ယငိ်ုးခ  ရ  ိုးတ င ်စစ်ဘက်အရာရှ မျာိုးြါဝငသ်န ည့််အတ က် လ တ်လြ်ပခငိ်ုးနငှ့်် 

ဘက်လ  က်မှုကငိ်ုးရှငိ်ုးပခငိ်ုးမျာိုး မရှ  ည်မာှ ထငရ်ှာိုးြါ ည။် န  ငင် အတ ငိ်ုးရှ  အပခာိုးသ  မျာိုးတ င ်ဆက်လက်ပဖစ်သြေါ်သန ည့်် 

ချ  ိုးသဖာက်မှုမျာိုးနငှ့်် ဖ နှ ြ်ရက်စက်မှုမျာိုးက   စ  စမ်ိုးစစ်သဆိုးပခငိ်ုးမာှ ရှာိုးြါိုးလှငြီိုး ကျ ိုးလ န ်ည်ဟ     ယရှ ခ ရ  မျာိုးအာိုး 

အသရိုးယ အပြစ်သြိုးပခငိ်ုးမျ  ိုးမာှလညိ်ုး ပဖစ်ခ လှြါ ည။်  

ယငိ်ုးက ့်   ့် ပမနမ်ာန  ငင် အတ ငိ်ုးတ င ်တရာိုးမျှတမှုမရှ  ည့်် ပဖစ်စဉ်မျာိုးရှ သနသ ာ်လညိ်ုး က လ မဂလ္  ပခ  သရိုးသကာငစီ်က ပမနမ်ာက   

အပြညပ်ြညဆ်  ငရ်ာ ရာဇဝတ်ခ  ရ  ိုး (ICC)    ့် တငပ်ြတ  ငသ်ကာိုးရန ်ြျက်က က်ခ ့်ြါ ည။်  

န ငုင်တံကာ၏ ထစာင့််ကကည့််အက မ တြ်ှု 

ပမနမ်ာန  ငင် အတ ငိ်ုးရှ  လ ့်အခ င့််အသရိုးအသပခအသနက   သစာင့််သကည့်် အစီရငခ် စာတင ် ငိ်ုး   က လ မဂ၏္အထ ိုးက  ယ်စာိုးလှယ်က   

ပမနမ်ာန  ငင် က နစ်ှနစ်ှသပမာက်ပြညဝ်ငခ် င့်် ဆက်လက်ြ တ်ထာိုးခ ့် ည။် စက်တငဘ်ာလတ င ်က လ မဂ၏္ အချက်အလက်ရှာသဖ သရိုးအဖ  ွဲ့ 

(FFM) က ပမနမ်ာန  ငင် အတ ငိ်ုးရှ  ဆ  ိုးရ ာိုးငြီိုးဆက်လက်ပဖစ်ြ ာိုးသနသ ာ ချ  ိုးသဖာက်မှုမျာိုးအသသကာငိ်ုး ၄ငိ်ုး၏ အငြီိုး တ်အစီရငခ် စာက   

တင ် ငိ်ုးခ ့် ည။် ယငိ်ုးအစီရငခ် စာနငှ့်် အချက်အလက်ရှာသဖ သရိုးအဖ  ွဲ့က ငြီိုးခ ့် ည့််နစ်ှအတ ငိ်ုး တင ် ငိ်ုးခ ့် ည့်် 

အပခာိုးသ ာအစီရငခ် စာမျာိုးက   အစ  ိုးရက အသပခအပမစ်မရှ ၊ အသထာက်အထာိုးမ ့် ညဆ်  ကာ ြယ်ချခ ့် ည။်  

သမလတ င ်က လ မဂက္ ၂၀၁၁ ခ နစ်ှမှစတင၍် ပမနမ်ာန  ငင် အတ ငိ်ုး က လ မဂ၏္ လ ြ်ငနိ်ုးသဆာငရ် က်မှုမျာိုးက   ဌာနတ ငိ်ုး 

ပြနလ်ည ်  ိုး ြ်မှုမ ှသတ ွဲ့ ရှ ချက်မျာိုးက   ထ တ်ပြနခ် ့် ည။် ယငိ်ုးအစီရငခ် စာတ င ်က လ မဂ္စနစ်အတ ငိ်ုး လ ြ်ငနိ်ုးသဆာငရ် က်မှုမျာိုးတ င ်

“စနစ်ြ  ငိ်ုးဆ  ငရ်ာ မာှိုးယ ငိ်ုးအာိုးနညိ်ုးချက်မျာိုး” ရှ ခ ့်သသကာငိ်ုး သကာ်ချက်ချထာိုး ည။်၉ ယငိ်ုးအစီရငခ် စာတ င ်ဆက်  ယ်သရိုးနငှ့်် 

ြ ိုးသြါငိ်ုးသဆာငရ် က်မှုအြ  ငိ်ုးမျာိုးတ  ိုးတက်လာသအာင ်လ ြ်သဆာငရ်မည့်် အသက ပြ ချက်အမျာိုးအပြာိုးြါဝင ်ည။်    ့်သ ာ် 

ယငိ်ုးအချက်မျာိုးက   မညက် ့်   ့် အသကာငအ်ထညသ်ဖာ်သနသသကာငိ်ုး အမျာိုးပြည ်    ့် ထ တ်ပြနခ်ျပြပခငိ်ုးမျ  ိုး မရှ ခ ့်ြါ။  

န  ဝငဘ်ာလတ င ်အပြညပ်ြညဆ်  ငရ်ာရာဇဝတ်ခ  ရ  ိုး (ICC) က ပမနမ်ာန  ငင် မ ှရ  ဟငဂ်ျာမျာိုးက   အဓမမနငှထ် တ်ခ ့်ပခငိ်ုးနငှ့်် 

ဘဂဂလာိုးသ ့်ရှ်န  ငင် နယ်န မ တ်အတ ငိ်ုးတ င ်တစ်မျ  ိုး    ့်မဟ တ် ထ  ့်ထက်ြ   ပဖစ်ြ ာိုးခ ့်သ ာ အပခာိုးဆက်န ယ်သနသ ာ ရာဇဝတ်မှုမျာိုးနငှ့်် 

ြတ် က်ငြီိုး တရာိုးဝငစ်  စမ်ိုးစစ်သဆိုးမှုက   စတငခ် ့် ည။် ဇ လ  ငလ်နငှ့််  ဇီငဘ်ာလမျာိုးအတ ငိ်ုးတ င ်အသမရ ကနပ်ြညသ်ထာငစ် က 

ပမနမ်ာစစ်တြ်အကကီိုးအက  ဗ  လ်ချ ြ်မ ိုးကကီိုးမငိ်ုးသအာငလ်ှု ငန်ငှ့်် အပခာိုးစစ်အရာရှ     ိုးဦိုးတ  ့်က   

ရ  ဟငဂ်ျာမျာိုးအသြေါ်ကျ ိုးလ နသ် ာရာဇဝတ်မှုမျာိုးနငှ့်် ြတ် က်ငြီိုး ြ တ်ဆ  ့်အသရိုးယ မှုမျာိုး ချမတှ်ခ ့် ည။်  

ဆ  ိုးရ ာိုးသ ာရာဇဝတ်မှုမျာိုးနငှ့််ြတ် က်သ ာ  က်သ အသထာက်အထာိုးမျာိုးက   စ သဆာငိ်ုးရနန်ငှ့်် ထ နိ်ုး  မ်ိုးထာိုးရန၊် 

ရာဇဝတ်မှုဆ  ငရ်ာ စ  ချက်မျာိုးတငန်  ငရ်န ်အမှုအတ က်ပြငဆ်ငရ်န ်တာဝနသ်ြိုးဖ  ွဲ့စညိ်ုးလ  က်သ ာ ပမနမ်ာန  ငင် ဆ  ငရ်ာ လ တ်လြ်သ ာ 

စ  စမ်ိုးစစ်သဆိုး ည့်် ယနတရာိုးလ ြ်ငနိ်ုးစဉ်မာှ စက်တငဘ်ာလမှစ၍ လ ြ်ငနိ်ုးမျာိုး စတငသ်ဆာငရ် က်သနငြီပဖစ် ည။် န  ဝငဘ်ာလတ င ်

ဂမ်ဘယီာအစ  ိုးရက ပမနမ်ာက   လ မျ  ိုးတ နိ်ုးသအာငပ်ြ လ ြ်မှု စ  ချက်ပဖင့်် န  ငင် တကာတရာိုးရ  ိုး(ICJ)    ့်စ  ချက်တငတ်  ငသ်ကာိုးခ ့် ည်။ 

 ဇီငဘ်ာလက ပြ လ ြ်ခ ့်သ ာ သကာိုးပဖတ်အစီအမ မျာိုးချမတှ်သြိုးသရိုးအတ က် သကာိုးနာြ  က   တက်သရာက်ခ ့် ည့်် 
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သ ေါ်သအာငဆ်နိ်ုးစ သကညဦ်ိုးသဆာင ်ည့်် ပမနမ်ာက  ယ်စာိုးလှယ်အဖ  ွဲ့က ပမနမ်ာ ည ်

လ မျ  ိုးတ နိ်ုး တ်ပဖတ်မှုက နဗ်ငိ်ုးရှငိ်ုးြါပြဋ္ဌာနိ်ုးချက်မျာိုးက   ကျ ိုးလ နသ်ဖာက်ဖျက်ခ ့် ညဆ်  သ ာ စ ြ်စ  ချက်မျာိုးက   ပငငိ်ုးဆ    ာိုးခ ့် ည။်  

___________________________________________________ 

၁။ “No one can protect us”: War crimes and other abuses in Myanmar’s Rakhine State (ASA 16/0417/2019 29 May). 

၂။ Myanmar: End internet shut down in Rakhine, Chin States (ASA 16/0604/2019, 25 June). 

၃။ “Caught in the middle”: Abuses against civilians amid conflict in Myanmar’s northern Shan State (ASA 16/1142/2019, 

24 October). 

၄။ Myanmar: Civilians at risk in northern Shan State fighting (ASA 16/0975/2019, 3 September). 

၅။ “Fleeing my whole life”: Older people’s experience of conflict and displacement in Myanmar (ASA 16/0446/2019, 18 

June). 

၆။ Filmmaker sentenced to one year in prison for Facebook post (news story, 29 August). 

၇။ Satire performers who mocked military face prison in “appalling” conviction (news story, 30 October). 

၈။ Genuine press freedom must follow release of Reuters journalists (news story, 7 May). 

၉။ Joint open letter to the UN Secretary General on the inquiry into UN operations in Myanmar (ASA16/1003/2019, 5 

September). 


