
Aျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ Uပေဒပညာရွင္မ်ား ေကာ္မရွင ္ ၊ ၂၅ရက္ ဇန္န၀ါရလီ ၂၀၁၈ခုႏွစ ္

 ၁ /၂ 

‘Aၾကမ္းဖက္သမား’Aမညစ္ာရင္းAားထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းသည္ တရားUပေဒစုိးမုိးေရးAေျခခ ံ
သေဘာတရားမ်ားကုိ A ံတု ေနျပီး Aသက္Aႏ ၲရာယ္က်ေရာက္ေစသည္။ 

ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာတြင ္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္၌ “ARSA Aၾကမ္းဖက္ Aဖြဲ႕ဝင္မ်ား” ဟူသည့္ ေခါင္းစU ္ျဖင့ ္
Aမည္စာရင္းမ်ားႏွင့ ္Aမ်ိဳးသား၊ Aမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ေပါင္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္၏ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိပူးတြဲေဖာ္ျပျခင္း 
သည္ လူ႔Aခြင့္Aေရးကုိက်ဴးလြန္ရာေျမာက္ေစျပီး၊ တရားUပေဒ စိုးမုိးေရး၏ AဓိကAေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိ 
ခ်ိဳးေဖာက္ေနပါသည္။  

သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား မ ွ ၎စာရင္းပါပုဂ ၢိဳလ္မ်ားAား မည္သုိ႔ေဖာ္ထုတ္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္ 
Aတြက္ေၾကာင့္ ေဖာ္ထုတ္သည္ ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎တုိ႔Aား ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာငထ္ားျခင္းရွိမရွိ၊ သုိ႔မဟုတ္ 
၎တုိ႔Aား တရားစြဲဆုိရန ္ သုိ႔မဟုတ္ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈAရ ေမးျမန္းရန ္ Aလုိရွိမရွိ 
ကုိေသာ္လည္းေကာင္း ရွင္းျပထားျခင္းမရွိပါ။ Aမည္စာရင္းပါပုဂိၢဳလ္Aခ်ိဳ႕ သုိ႔မဟုတ္ Aားလုံးတုိ႔သည္ 
တရားဝင္တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစU ္တစ္စုံတစ္ရာ၏ ျပင္ပမ ွ“စြပ္စြဲ” ခံေနရသည့္သြင္ျပင္ရွိေနပါသည္။  

ဓာတ္ပုံမ်ားထဲရွိပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါAၾကမ္းဖက္Aဖြဲ႕Aစည္း၏ Aဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေၾကာင္းမွတ္ယူရသည့္ Aေျခခ ံ
သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကို Aမ်ားျပည္သူ မရရိွႏုိင္မွဳ ကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎တုိ႔၏ 
သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္ ႔ပံုစံကို ေသာ္လည္းေကာင္း ေထာက္ရႈလ်က္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့ ္
စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည ္တရားလက္လြတ္ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ICJ မ ွစုိးရမိ္မကင္း ျဖစ္ရပါသည္။  

ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည့္AျပဳAမူAျဖစ္မွတ္ယူေရးAတြက္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ AေျခခံAခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ 
ရွိႏုိင္ဖြယ္ျဖစ္သည့္တုိင္ေAာင္၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ား Aေနျဖင့ ္တရားနည္းလမ္းAတုိင္းေဆာင္ရြက္ ျခင္း (due process)၊ 
မွ်တေသာတရားစီရင္ေရးနည္းလမ္းAားျဖင့္ တရားမွ်တစြာစီရင္ရမည္ ့ တာဝန္ဝတ ၲရား ရွိျပီးAမည ္နာမ 
မဲ႔ေခၚေစာ္ကားျခင္း ႏွင့ ္Aမ်ားျပည္သူေရွ႕Aရွက္ရေစျခင္းမ်ိဳးမျပဳသင့္ပါ။  

တာ၀န္ရွိသူမ်ား Aေနျဖင့ ္ ထုိသုိ႔ေသာေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ား ျဖန္႔ေဝမႈကုိရပ္ဆုိင္းကာ၊ ယင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ား 
တြင ္Aမည္ေဖာ္ျပထားသူမ်ားႏွင့္ ထုိသူတုိ ႔၏မိသားစုမ်ား၏ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးAတြက္ ထိေရာက္ေသာ ကာကြယ္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေသခ်ာစြာခ်မွတ္ေပးသင့္ပါသည္။  

စြပ္စြဲမႈျပဳထားသည့ ္ Aၾကမ္းဖက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔Aခြင့္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားAပါAဝင္ ျပင္းထန္ေသာရာဇဝတ္မႈ 
မ်ားAား ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္Aညီ လ်င္ျမန္ေသာ၊ AမွီAခုိကင္း လြတ္လပ္ေသာ၊ သမာသမတ္က် ေသာ၊ 
ထိေရာက္ေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္လုိAပ္ပါသည္။  

စြပ္စြဲမႈျပဳထားသည့ ္Aၾကမ္းဖက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားAား Aျခားရာဇဝတ္မႈမ်ားနည္းတူ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင္ ့တရားစြဲဆုိမႈ 
ျပဳျခင္းတုိ႔သည္ ျမနမ္ာႏုိင္ငံ၏ ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးUပေဒAပါAဝင္ သက္ဆုိင္ရာျပည္တြင္းUပေဒမ်ားႏွင့္Aညီရွိသင့္ ျပီး၊ 
သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္မႈျပဳျခင္းမရွိသင့္ပါ။  

Aကယ္၍ Aမည္စာရင္းပါ Aခ်ိဳ႕ေသာပုဂိ ၢဳလ္မ်ားသည္ ထိန္းသိမ္း ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရပါက ထုိသူတုိ႔Aား 
တရားသူၾကီးေရွ႕ေမွာက္သုိ႔ ခ်က္ျခင္းေခၚေဆာင္ကာ ရဲAေရးပုိင္ေသာAမႈျဖင့ ္ တရားစြဲဆုိမႈျပဳျခင္း     သုိ႔မဟုတ္ 
ျပန္လႊတ္ေပးျခင္း ျပဳရပါမည္။ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားAား UပေဒေရးရာAကာကြယ္မ်ားေပးရမည္ျဖစ္ျပီး၊ စနစ္တက် 
တရားစြဲဆုိမႈ ျပဳထားျခင္းျဖစ္က တရားမွ်တေသာတရားခြင္Aားျဖင့္ တရားစီရင္မႈသုိ႔ တင္သြင္းေခၚေဆာငရ္ပါမည္။  

စီရင္ခ်က္မခ်မခ်င္း Aျပစ္ကင္းစင္သူAျဖစ္မွတ္ယူျခင္းကုိ တာ၀န္ရွိသူမ်ားAေနျဖင္႔ ေလးစားလုိက္နာျပီး ၎Aား 
ေသခ်ာမႈရွ ိ ေစရမည့္တာဝန္တစ္ရပ္ရွိပါသည္။ Aသေရဖ်က္သည့္သေဘာသဘာဝရွိသည္႔  ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈမ်ား 
သည္ စြပ္စြဲ ခံရသူမ်ားAား ျပစ္မွဳထင္္ရွားသည္ ဟု Aတည္ျပဳျခင္း သို႔ မဟုတ္ ထိုသုိ႔ေသာ Aဓိပါၸယ္ ေရာက္ေစသျဖင္႔ 
မွ်တေသာ တရားစီရင္မႈ ဆိုင္ရာ Aခြင့္Aေရး  ခ်ိဳးေဖာက္မွဳကို ျဖစ္ေစျပီး လြတ္လပ္သည္႔ တရားစီရင္ေရးႏွင္႔ 
Aာဏာခြဲေ၀ ပိုင္းျခားက်င္႔သံုးျခင္းဆိုင္ရာ Aေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို လည္း ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ပါသည္။ 
ဤAခ်က္မ်ားAားလုံးကို ျပည္တြင္းႏွင့္ႏုိင္ငံတကာUပေဒ တုိ႔တြင္  AသိAမွတ္ျပဳထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ 
တာ၀န္ရွိသူမ်ားAေနျဖင္႔ Aသေရဖ်က္သည့္သေဘာသဘာဝရွိေသာ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈမ်ား  ျပဳလုပ္ျခင္းမွ 
ေရွာင္ၾကU ္ရပါမည္။  



Aျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ Uပေဒပညာရွင္မ်ား ေကာ္မရွင ္ ၊ ၂၅ရက္ ဇန္န၀ါရလီ ၂၀၁၈ခုႏွစ ္

 ၂ /၂ 

Aထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင ္ ၾကံဳေနရသည္႔ Aရွိန္ျမွင့္မားေသာ တင္းမာမႈမ်ားကုိ ေထာက္ရႈလ်က္ 
၎Aမည္စာရင္းတြင္ပါဝင္ေနၾကသည့္ပုဂိ ၢဳလ္မ်ားႏွင့္ ထုိသူတုိ႔၏မိသားစုမ်ားသည္ Uပေဒျပင္ပ လက္တုန္႔ျပန္ျခင္း 
မ်ားဆုိင္ရာ Aႏ ၲရာယ္ေAာက္သုိ႔ က်ေရာက္ေနျပီး၊ ဤAခ်က္သည္ ထုိသူတုိ႔၏ 
လူပုဂိၢဳလ္လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာAခြင့A္ေရးကုိ ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ရွိပါသည္။  

ထပ္မံျဖည့္စြက္ရေသာ္ Aသေရဖ်က္သည့္AလားAလာရွိသည့္ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ Aစုိးရမွထုတ္ျပန္ေပးျခင္းသည္ 
ထုိသူတုိ႔၏ ပုဂိၢဳလ္ဆုိင္ရာလြတ္လပ္ခြင့္ (right to privacy) ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေနပါသည္။ ၎သည္ ဒုက ၡသည္မ်ား၏ 
ေဘးကင္းလုံျခံဳစြာ ျပန္လာႏုိင္ေရးကု ိ ပ့ံပုိးေပးမည့္ Aစုိးရထုတ္ျပန္ထားသည့္ ကတိကဝတ္မ်ားကုိလည္း 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေမွးမွိန္ေစကာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိလူထုAသုိင္းAဝုိင္းAားလုံးတုိ႔မွ လူပုဂိ ၢဳလ္Aားလုံး၏ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
လုံျခံဳေရးႏွင့္ သိကၡာ  တို႔ကို AကာAကြယ္ေပးရမည့္ Aစုိးရ၏တာဝန္ကုိလည္း ေမွးမိွန္ေစပါသည္။ !

ေနာက္ခံAေၾကာင္း 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ မ ွ ၂၃ ထိ၊ျမန္မာ Aစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ Aမ်ိဳးသား၊ Aမ်ိဳးသမီးႏွင့္ 
ကေလးသူမ်ားေပါင္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္တုိ႔ု၏ Aမည္စာရင္း၊ ဓာတ္ပုံႏွင့ ္ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားကုိ 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး၊ ယင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္မ်ားတြင္ ထုိသူတုိ႔Aား  ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ 
Aၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားတြင ္ပါဝင္ေနျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မတရားAသင္း ဆက္သြယ္မႈျပဳျခင္းAျဖစ ္
Aက်U ္းခ်ဳံးစြပ္စြဲမႈျပဳထားပါသည္။  

ယင္းAမည္စာရင္းတြင္ ဓာတ္ပုံမ်ားပါဝင္ျပီး၊ ပုံ၏ေခါင္းစည္းမ်ားေAာက္တြင္ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားျဖစ္သည့္ 
Aမည္၊ Aသက္၊ ေက်းရြာ၊ စြပ္စြဲမႈ ျပဳထားသည့္Uပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကုိ ေဖာ္ျပသည့္ 
Aခ်က္Aလက္မ်ားႏွင္႔ Aျခားေသာသတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားပါဝင္ေလသည္။ ထုိလူပုဂိၢဳလ္Aမ်ားစုAား 
“Aၾကမ္းဖက္သမား” Aျဖစ ္ ေဖာ္ထုတ္ထားျပီး၊ Aျခားေသာသူမ်ားကုိမူ “Aၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏မိသားစုဝင္”  
သုိ႔မဟုတ္ “Aၾကမ္းဖက္A ုပ္စုမ်ား ကုိေထာက္ခံသူမ်ား” Aျဖစ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

ထုိAမည္စာရင္းမ်ားAား ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနမ ွ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ထုတ္ေဝသည့္ ျမန္မာ့Aလင္းသတင္းစာတြင္ 
Aခ်ပ္ပုိAျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Aဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ထုတ္ေဝသည့္ Global New Light of Myanmar သတင္းစာ 
တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားAား နုိင္ငံေတာ္သမ ၼတရုံးမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ႏုိင္ငံျခားေရးရာဝန္ၾကီးဌာနမွေသာ္လည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားျပီး၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္တြင္ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္Aာဏာပုိင္မ်ားAား “စြပ္စြဲခံရသ”ူ မ်ားကုိ ျပန္လည္Aပ္ႏွင္းေပးရန ္ေတာင္းဆုိမႈျပဳခဲ့ပါသည္။  

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင ္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္စU ္Aတြင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲAခ်ိန္မ်ားတြင္ 
တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ား၏Aခြင့္AေရးAား ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ Uေပဒ၊ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္Aညီ ေလးစားလုိက္နာမႈျပဳရန္ စနစ္တက်ျဖင္႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကေလသည္။  

တာ၀န္ရွိသူမ်ား သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွ ိရုိဟင္ဂ်ာႏွင့ ္ရခုိင္ေဒသခံျပည္သူတုိ႔ႏွစ္ရပ္လုံးAေပၚ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သည္ 
ဟု ယူဆရသည့္ တပ္မေတာ္သား မ်ားႏွင့ ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားပါဝင္သည္ ့ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားAား 
တာဝန္ခံမႈေပးရန္Aတြက္လည္း ပ်က္ကြက္လ်က္ရွိပါသည္။  

၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ရက္ေန႔တြင ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မ ွ U ီးစီးကြပ္ကဲသည့္ 
လုံျခဳံေရးဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ရလဒ္တစ္ရပ္Aေနျဖင္ ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၌ေနထုိင္သူေပါင္း 
၆၅၀၀၀၀ေက်ာ္တုိ႔သည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲၾ့ကရာAမ်ားစုမွာ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားျဖစပ္ါသည္။ ၿပီးေနာက္ 
Aာရကန ္ ကယ္တင္ေရးတပ္(ARSA)မ ွ ရဲစခန္းမ်ားကု ိ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားျပဳခဲ့သည္။Aစုိးရ၏ 
တန္ျပန္Aၾကမ္းဖက္မႈႏွိမ္ႏွင္းေရးဗဟု ိေကာ္မတီမ ွARSA Aား “Aၾကမ္းဖက္Aဖြဲ႕” တစ္ခုAျဖစ ္ေၾကညာခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ ္ Aၾကမ္းဖက္မႈကာကြယ္ ေရးUပေဒAရ ၎Aား ေထာက္ခံသူမ်ားသည္ Aၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားAတြက္ တာဝန္ယူ ရမည္ ဟု ေျပာဆိုထားသည္။  

 

https://www.icj.org/myanmar-terrorist-list-publications-defy-rule-of-law-principles-and-put-lives-at-risk/ 
 


