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် ျ ိုးသဖာက်ခသနရ
့် သရိုးမျာိုး ြမှနခ

အသထာက်အကမျာိုးအသြေါ်တင် မှီခသနရဆပဖစ်

မည်

ည့်် ရဟင်ဂျာမျာိုးအသြေါ်

ာ အသကမ်ိုးဖက်မမ
ှု ျာိုးအတင်ိုး ပမန်မာနင်ငမှ

ည့်် ရဟင်ဂျာမျာိုး သနရြ်ပြန်လာနင်သရိုးအတက် လအြ်သ

ည့်် သဆာင်ရက်မှုမျာိုး လြ်သဆာင်သြိုးရန် ြျက်ကက်ခ့်ြါ

ာ အသပခအသနမျာိုးက

ည်။ အစိုးရက

ြင်
် အသကပြ ချက်မျာိုးက အသကာင်အထည်သဖာ်ရာတင်
့် သပြာဆသနသစကာမ ရခင်ပြည်နယ်အသကသြိုးသကာ်မရှင၏

တိုးတက်မလ
ှု ိုးဝ မရှခ့်ြါ။

ူသာားခ င်ားစာနာလထာက်ထာားြှု

ိုပ်ငန်ား လြ်ကင်သြိုးသန

ာိုးသရာက်မက
ှု လည်ိုး တင်ိုးတင်ိုးကျြ်ကျြ် ကန် ့် တ်ထာိုးဆပဖစ်ြါ
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ည်။

မျာိုးနှင ့်် လတ်လြ်သ

ာ

တင်ိုးမီ ယ
ီ ာ

မာိုးမျာိုး

ြဋြကခမျာိုးသသကာင့်် အရြ်

ာိုးသြါင်ိုးသ

ာင်ိုးချီ၍ အိုးအမ်စန်ခ့် ာထက်သပြိုးခ့်သကရြါ

ပမန်မာတ
ှ ့်် ရခင်တ
့် ြ်မသတာ်နင
့် ြ်သတာ် သအသအတ၏
့် တက်ြမျာိုးသသကာင့်် လသြါင်ိုး

ည်။ ရခင်ပြည်နယ်အတင်ိုးတင်
ိုးသ

ာင်ိုးသကျာ် သနအမ်မျာိုးမှ ထက်သပြိုးခ့်ရ

ရှမ်ိုးပြည်သပမာက်ြင်ိုးတင်လည်ိုး တက်ြမျာိုးသသကာင့်် လသြါင်ိုးသထာင်ချီ၍ သနရြ်က စန်ခ့် ာခ့်ရ
မသကာခဏဆ

လ အချန်တပဖစ်သစ မမတသနရြ်
က စန်ခ့် ာထက်သပြိုးခ့်သကရ
့်

ထခက်၍ သရတ သရရှည်စာိုးနြ်ရကခာဖလမှုကလည်ိုး ထခက်သစြါ
အ

က်အရယ်ကကီိုးရင့််

မျာိုး၏ ကျန်ိုးမာသရိုးသစာင်သ
ှု ြင်ခင်န
ှ ့််
့် ရှာက်မရ
့် င

အကအညီသြိုးအြ်
လွတလ
် ြ် စွာ

့်ြဋြကခသသကာင့်် သနရြ်စန်ခ့် ာရမှုမျာိုးမှာ အထိုး

က်သမိုးဝမ်ိုးသကျာင်ိုးရကခာဖလစာရြင်ခင်တ
့် က
့်

ည်လ
့် ြ်ငန်ိုးမျာိုးအသြေါ် ကန် ့် တ်မမ
ှု ျာိုး ဆက်လက် ပြ လြ်ထာိုးြါ

ည် လအခ
့် င်အ
့် သရိုးက ငငမ်ိုးချမ်ိုးစာ ကျင့်် ိုးသကသ

လအခ
့် င်အ
့် သရိုးကာကယ်လှုြ်ရှာိုး
နင်ငသရိုးတက်ကကလှုြ်ရှာိုး

မျာိုးနှင ့်် သဝဖန်

မာိုးမျာိုးနှင ့််

ည်။

မျာိုးက စစ်တြ်က ရာဇဝတ်မမ
ှု ျာိုးပဖင့်် ြစ်မတ
ှ ်ထာိုး တရာိုးစဆမှုမျာိုး ပြ လြ်ခ့်

က်သနမှုက ဆရှယ်မီ ယ
ီ ာသြေါ်မှ သဝဖန်ခ့်

တရာိုးစဆခ့်

မျာိုး၊ မီ ယ
ီ ာ

မျာိုးအြါအဝင် လအမျာိုးက ဆက်လက်ဖမ်ိုးဆိုးီ သထာင်ချသနဆပဖစ်

ည်။

ည်။ စစ်တြ်က နင်ငသရိုးတင်

ည်အ
့် တက် ၄င်ိုးအာိုးဧငြီလအတင်ိုးက ဖမ်ိုးဆီိုးတရာိုးစဆခ့်ပခင်ိုး ပဖစ်

ဧငြီလနှင ့်် သမလအတင်ိုးကလည်ိုး စစ်တြ်က သဝဖန် ည့််

ည်။၆

ရြ်သဖာ်တင်ဆက်မှုမျာိုးသသကာင့်် လငယ် ခနှစ်ဦိုးက ဖမ်ိုးဆိုးီ

ည်။ သပခာက်ဦိုးမှာ သထာင် ဏ် တစ်နစ
ှ ်ခမှ နှစ်နစ
ှ ်ခအထချမှတ်ခခ့်ရငြီိုး နှစ်ကန်ချန်အထ ခနှစ်ဦိုးစလိုးမာှ

သနာက်ထြ်စချက်မျာိုးနှငဆ
့်် က်လက် ရင်ဆင်သနရဆပဖစ်
အာဏာြင်မျာိုး

ည်။ ၇

ည် ၄င်ိုးတအာိုးသဝဖန်
မမ
ှု ျာိုးက တတ်ဆတ်
့်

ာိုးသစရန်နင
ှ ့်် လတ်လြ်စာသပြာဆခင်၊့် ဖွဲ့စည်ိုးခင်၊့် ငငမ်ိုးချမ်ိုးစာစသဝိုးခင့််

အခင်အ
့် သရိုးမျာိုးက ကန် ့် တ်ရန် အဓြပါယ်ဖင်ဆ
့် ချက်ကျယ်ပြန်၍
့် စကာိုးလိုးပြဋ္ဌာန်ိုးချက်မတကျသ
ိုးပြ ခ့်

ာိုးချင်ိုးစာနာမှု

ည်။

ာ နင်ငသရိုးတက်ကကလှုြ်ရှာိုး

ဂတ်လအတင်ိုးတင် ရြ်ရှင် ါရက်တာ မင်ိုးထင်ကကကကီိုးက သထာင် ဏ် တစ်နစ
ှ ်ချခ့်

အ

ပဖင့််

တ
ု ထ
် ာ်ထမြာခွင၊့်် အသင်းအ ွွဲ့ ွွဲ့စည်းခွငန
့်် င
ှ ့်် ငငြ်းခ ြ်းစွာ စုထဝးခွင ့််

အာဏာြင်မျာိုး

ြါဝင်ြတ်

က်သမိုးဝမ်ိုးသကျာင်ိုးမှုက

ည်။၅ အရြ်ဘက်နင
ှ ့်် စစ်ဘက် နှစ်ဘက်စလိုးရှအာဏာြင်မျာိုးက တစ်နင်ငလိုးတင် လ

ထခက်သစြါ

သ

ည်။ လအသတာ်မျာိုးမျာိုးမှာ

ည်အ
့် တက် ၄င်ိုးတ၏
့်

ည်။ ယင်ိုး

ည်။

ည်။ယင်ိုးဥြသ မျာိုးတင် ဆက်

ယ်သရိုးဥပလေ၏ ြ မ
် ၆၆(ဃ)၊ နင်င

ာ ဥြသ မျာိုးက

ာိုးမျာိုး၏ ြဂ္ လ်ဆင်ရာလတ်လြ်မန
ှု င
ှ ့််

ြဂ္ လ်ဆင်ရာလပခ မှုက ကာကယ်သြိုးသရိုးဥြသ ၊ ငငမ်ိုးချမ်ိုးစာစသဝိုးခင်န
ှ ့်် စီတန်ိုးလှညလ
် ည်ခင်ဥ
့် င
့် ြသ နှင ့်် ရာဇဝတ်ကျင်ထ
့် ိုးဥြသ မှ
ြ မ
် မျာိုးြါဝင်
ရထာိုးသ

ည်။ အမျ ိုး

ာ်လည်ိုး ယင်ိုးက့်

ပြ လြ်ရန် ြျက်ကက်ခ့်ြါ
သမလအတင်ိုးတင် ရက်တာ

ာိုး မ
ီ ကသရစီအဖွဲ့ချ ြ်ဦိုးသဆာင်

လ
့် အခ
့် င်အ
့် သရိုးမျာိုးက ကန် ့် တ်ထာိုး

ည် ြါလီမန်အတင်ိုးတင် လွှတ်သတာ်အမတ်သနရာအမျာိုးစ

ည့်် ဥြသ မျာိုးက ပြန်လည်

ိုး

ြ်ပခင်ိုး၊ ပြင်ဆင်ပခင်ိုးမျာိုး

ည်။
တင်ိုးသထာက် ဝလိုးနှင ့်် သကျာ်စိုးဦိုးတမှ့် ာ အကျဉ်ိုး

အစီအစဉ်တင်ြါဝင်ငြီိုး ပြန်လည် လတ်သပမာက်လာသက
အသြေါ်ကျ ိုးလန် ည့်် ရက်စက်မမ
ှု ျာိုးအသသကာင်ိုး
ပဖစ်

ည့်် အစိုးရ

ည်။ ၄င်ိုးတနှ့် စဦ
် ိုးက ပြန်လွှတ်သြိုးခ့်သ

က်

ာခင်သ
့် ြိုး

ည့််

ည်။၈ ၄င်ိုးတ နှ
့် စ်ဦိုးမှာ ရခင်ပြည်နယ်အတင်ိုး ရဟင်ဂျာမျာိုး

တင်ိုးရယတင်ပြခ့်

ာ်လည်ိုး

ာိုးမျာိုးက လတ်ငငမ်ိုး

တင်ိုး

ည်အ
့် တက် သထာင် ဏ် ခနှစ်နစ
ှ ်စီ ချမှတ်ခခ့်သကရပခင်ိုး

မာိုးမျာိုးမှာ ၄င်ိုးတအလ
ြ်နင
ှ ့်် ြတ်
့်

ဖမ်ိုးဆိုးီ အသရိုးယ၊ တရာိုးစဆခရ၊ အသနှာက်အယှက်သြိုးခရမှုမျာိုးနှင ့်် ဆက်လက်ရင်ဆင်သနရဆပဖစ်

က်ငြီိုး ထင် လ
ည်။

အထရးယူခံရြှုြှ ကင်းလွတထ
် နမခင်း
အပြည်ပြည်ဆင်ရာဥြသ အရ ရာဇဝတ်မသ
ှု ပမာက်သ

ာလြ်ရြ်မျာိုးအြါအဝင် ဆိုးရာိုးသ

ာ လအခ
ှု ျာိုးနှင ့််
့် င်အ
့် သရိုးချ ိုးသဖာက်မမ

ဖနှြ်ရက်စက်မှုမျာိုးအတက် အသရိုးယအပြစ်သြိုးမခရြ ကင်ိုးလတ်ခင်ရ
့် သနပခင်ိုးမျာိုး ဆက်သတွဲ့သနရြါ
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ည်။ အစိုးရက

နင်ငတကာစစမ်ိုးစစ်သဆိုးသရိုးယနတရာိုးမျာိုးနှင ့်် ြိုးသြါင်ိုးသဆာင်ရက်ရန်ပငင်ိုးဆထာိုး
စစမ်ိုးစစ်သဆိုးရန် အစိုးရက ၂၀၁၇ ခနှစ် သ

ဂတ်လအတင်ိုးက ဖွဲ့စည်ိုးသြိုးခ့်

ည်။ ရခင်ပြည်နယ်အတင်ိုးချ ိုးသဖာက်မှုမျာိုးက

ည့်် လတ်လြ်သ

ာစစမ်ိုးသရိုးသကာ်မရှငမ
် ာှ

အရည်အချင်ိုးပြည့််ဝပခင်ိုး၊ လတ်လြ်မှုနင
ှ ့်် ဘက်လက်မှု ကင်ိုးစင်ပခင်ိုးမျာိုးမရှသြ။ သကာ်မရှင၏
် သနာက်ဆိုးအစီရင်ခစာက
သ

ဂတ်လအတင်ိုးထတ်ပြန်ရန်ရှခ့်သ

ာ်လည်ိုး ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလအထ သရွှွဲ့ဆင်ိုးခ့်

ည်။ သဖသဖေါ်ဝါရီလတင် တြ်မသတာ်က

ရခင်ပြည်နယ်အတင်ိုး ချ ိုးသဖာက်မစ
ှု ြ်စချက်မျာိုးက သလ့်လာစစမ်ိုးရန် “စစမ်ိုးသရိုးခရိုး” တစ်ခ ဖွဲ့စည်ိုးခ့်
ကျ ိုးလန်မမ
ှု ျာိုးက စစမ်ိုးစစ်သဆိုးမည့်် ယင်ိုးခရိုးတင် စစ်ဘက်အရာရှမျာိုးြါဝင်သန
ဘက်လက်မက
ှု င်ိုးရှငိုး် ပခင်ိုးမျာိုး မရှ

ည်မာှ ထင်ရှာိုးြါ

ည်အ
့် တက် လတ်လြ်ပခင်ိုးနှင ့််

ည်။ နင်ငအတင်ိုးရှ အပခာိုးသ

မျာိုးတင် ဆက်လက်ပဖစ်သြေါ်သန

ချ ိုးသဖာက်မမ
ှု ျာိုးနှင ့်် ဖနှြ်ရက်စက်မမ
ှု ျာိုးက စစမ်ိုးစစ်သဆိုးပခင်ိုးမှာ ရှာိုးြါိုးလှငြီိုး ကျ ိုးလန်
အသရိုးယအပြစ်သြိုးပခင်ိုးမျ ိုးမှာလည်ိုး ပဖစ်ခလှြါ
ယင်ိုးက့်

ည်ဟ

ယရှခရ

ည့််

မျာိုးအာိုး

ည်။

ပမန်
့် မာနင်ငအတင်ိုးတင် တရာိုးမျှတမှုမရှ

အပြည်ပြည်ဆင်ရာ ရာဇဝတ်ခရိုး (ICC)

ည်။ စစ်တြ်၏

ည့်် ပဖစ်စဉ်မျာိုးရှသနသ

ာ်လည်ိုး ကလ

တင်
ပြတင်သကာိုးရန် ြျက်ကက်ခ့်ြါ
့်

မဂ္လပခ သရိုးသကာင်စီက ပမန်မာက

ည်။

နင
ု င
် တ
ံ ကာ၏ ထစာင်က့် ကည့််အကမ တ်ြှု
ပမန်မာနင်ငအတင်ိုးရှ လအခ
့် င်အ
့် သရိုးအသပခအသနက သစာင်သ့် ကည့်် အစီရင်ခစာတင်
ပမန်မာနင်ငက နှစ်နစ
ှ ်သပမာက်ပြည်ဝင်ခင့်် ဆက်လက်ြတ်ထာိုးခ့်
င်ိုးခ့်

အပခာိုးသ

ပြန်လည်

မဂ္က ၂၀၁၁ ခနှစ်မှစတင်၍ ပမန်မာနင်ငအတင်ိုး ကလ

ြ်မမ
ှု ှ သတွဲ့ ရှချက်မျာိုးက ထတ်ပြန်ခ့်

မဂ္၏ အချက်အလက်ရှာသဖသရိုးအဖွဲ့

ည်န
့် စ
ှ ်အတင်ိုး တင်

ာအစီရင်ခစာမျာိုးက အစိုးရက အသပခအပမစ်မရှ၊ အသထာက်အထာိုးမ့်

ိုး

မဂ္၏အထိုးကယ်စာိုးလှယ်က

ာ ချ ိုးသဖာက်မမ
ှု ျာိုးအသသကာင်ိုး ၄င်ိုး၏ အငြီိုး

ည်။ ယင်ိုးအစီရင်ခစာနှင ့်် အချက်အလက်ရှာသဖသရိုးအဖွဲ့က ငြီိုးခ့်

သမလတင် ကလ

ကလ

ည်။ စက်တင်ဘာလတင် ကလ

(FFM) က ပမန်မာနင်ငအတင်ိုးရှ ဆိုးရာိုးငြီိုးဆက်လက်ပဖစ်ြာိုးသနသ
တင်

င်ိုး

ည်ဆကာ ြယ်ချခ့်

င်ိုးခ့်

တ်အစီရင်ခစာက

ည့််

ည်။

မဂ္၏ လြ်ငန်ိုးသဆာင်ရက်မမ
ှု ျာိုးက ဌာနတင်ိုး

ည်။ ယင်ိုးအစီရင်ခစာတင် ကလ

“စနစ်ြင်ိုးဆင်ရာ မှာိုးယင်ိုးအာိုးနည်ိုးချက်မျာိုး” ရှခ့်သသကာင်ိုး သကာ်ချက်ချထာိုး

မဂ္စနစ်အတင်ိုး လြ်ငန်ိုးသဆာင်ရက်မမ
ှု ျာိုးတင်

ည်။၉ ယင်ိုးအစီရင်ခစာတင် ဆက်

ြိုးသြါင်ိုးသဆာင်ရက်မအ
ှု ြင်ိုးမျာိုးတိုးတက်လာသအာင် လြ်သဆာင်ရမည့်် အသကပြ ချက်အမျာိုးအပြာိုးြါဝင် ည်။
ယင်ိုးအချက်မျာိုးက မည်က့်

့်အသကာင်အထည်သဖာ်သနသသကာင်ိုး အမျာိုးပြည်

ယ်သရိုးနှင ့််
သ့်

ာ်

ထ
့် တ်ပြန်ချပြပခင်ိုးမျ ိုး မရှခ့်ြါ။

နဝင်ဘာလတင် အပြည်ပြည်ဆင်ရာရာဇဝတ်ခရိုး (ICC) က ပမန်မာနင်ငမှ ရဟင်ဂျာမျာိုးက အဓမမနင
ှ ထ
် တ်ခ့်ပခင်ိုးနှင ့််
ဘဂဂလာိုးသ ရ
ှ င်ငနယ်နမတ်အတင်ိုးတင် တစ်မျ ိုး
့် ်န

မဟ
ြ ပဖစ်ြာိုးခ့်သ
့် တ် ထထက်
့်

ြတ်

ည်။ ဇလင်လနှင ့်် ဇ
ီ င်ဘာလမျာိုးအတင်ိုးတင် အသမရကန်ပြည်သထာင်စက

က်ငြီိုး တရာိုးဝင်စစမ်ိုးစစ်သဆိုးမက
ှု စတင်ခ့်

ပမန်မာစစ်တြ်အကကီိုးအက ဗလ်ချ ြ်မိုးကကီိုးမင်ိုးသအာင်လှုင်နင
ှ ့်် အပခာိုးစစ်အရာရှ
ရဟင်ဂျာမျာိုးအသြေါ်ကျ ိုးလန်သ
ဆိုးရာိုးသ

ာရာဇဝတ်မှုမျာိုးနှင ့်် ြတ်

ာရာဇဝတ်မမ
ှု ျာိုးနှငြ
့်် တ်

က်သ

ာ

က်သ

ာ အပခာိုးဆက်နယ်သနသ
ိုးဦိုးတက
့်

က်ငြီိုး ြတ်ဆအသရိုးယ
မှုမျာိုး ချမှတ်ခ့်
့်

ည့်် ယနတရာိုးလြ်ငန်ိုးစဉ်မှာ စက်တင်ဘာလမှစ၍ လြ်ငန်ိုးမျာိုး စတင်သဆာင်ရက်သနငြီပဖစ်

ဇ
ီ င်ဘာလက ပြ လြ်ခ့်သ

ည်။ နဝင်ဘာလတင်

စ့် ချက်တင်တင်သကာိုးခ့်

ာ သကာိုးပဖတ်အစီအမမျာိုးချမှတ်သြိုးသရိုးအတက် သကာိုးနာြက တက်သရာက်ခ့်
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မ်ိုးထာိုးရန်၊

ာ ပမန်မာနင်ငဆင်ရာ လတ်လြ်သ

ဂမ်ဘယ
ီ ာအစိုးရက ပမန်မာက လမျ ိုးတန်ိုးသအာင်ပြ လြ်မှု စချက်ပဖင့်် နင်ငတကာတရာိုးရိုး(ICJ)
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ည်။

အသထာက်အထာိုးမျာိုးက စသဆာင်ိုးရန်နင
ှ ့်် ထန်ိုး

ရာဇဝတ်မဆ
ှု င်ရာ စချက်မျာိုးတင်နင်ရန် အမှုအတက်ပြင်ဆင်ရန် တာဝန်သြိုးဖွဲ့စည်ိုးလက်သ
စစမ်ိုးစစ်သဆိုး

ာ ရာဇဝတ်မှုမျာိုးနှင ့််

ည့််

ည်။

ာ

သ ေါ်သအာင်ဆန်ိုးစသကည်ဦိုးသဆာင် ည့်် ပမန်မာကယ်စာိုးလှယ်အဖွဲ့က ပမန်မာ
လမျ ိုးတန်ိုး

ည်

တ်ပဖတ်မက
ှု န်ဗင်ိုးရှငိုး် ြါပြဋ္ဌာန်ိုးချက်မျာိုးက ကျ ိုးလန်သဖာက်ဖျက်ခ့်

ည်ဆသ

ာ စြ်စချက်မျာိုးက ပငင်ိုးဆ

ာိုးခ့်

ည်။

___________________________________________________
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).
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