
 
 
တာဝန္ခံမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေျခလွမ္းသစ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ကုလသမဂၢ၏ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ ္ဖြဲ႕စည္းျခင္း 
 
စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၈ 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား စုေဆာင္းရန္ 
အလို႔ငွာ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ “လြတ္လပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ”္ တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းရန္အတြက္ 
ယေန႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းသည္ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ 
တာဝန္ခံမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအလို႔ငွာ ထူးျခားေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ေကာ္မရွင ္(International Commission of Jurists @ ICJ) မွ ေျပာၾကားလိုက္သည္။  
 
“သက္ေသ အေထာက္အထား စုေဆာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္းဟာ တရားမွ်တမႈကို ဦးတည္တဲ့ 
ႀကိဳဆိုလက္ခံရမယ့္ ခိုင္မာတဲ့ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ”္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား 
ေကာ္မရွင္၏ အႀကီးတန္း ဥပေဒအႀကံေပး မတ္ပိုလာတ္ မွ ေျပာၾကားသည္။ 
“ဒါေပမယ့္လည္း ဒါဟာ ယာယီစပ္ၾကား ျပဳလုပ္တဲ့ ေဆာင္႐ြက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး တရား႐ုံးမပါတဲ့ 
တရားစီရင္သူတစ္ဦးကို လက္ျမန္ေျချမန္ ဖန္တီးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ လုံၿခဳံေရး ေကာင္စီအေနနဲ႔ 
ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္လုံးကို ဒီအေျခအေနမ်ိုးအတြက္ အထူးတလည္ ဖြဲ႕စည္းေပးထားတဲ႔ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မွုဆိုင္ရာတရားရံုး (ICC) ထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔အတြက္ လက္ငင္း 
လိုအပ္ေၾကာင္းကို သိသာ ထင္ရွားေစ႐ုံေလာက္သာ ရွိပါတယ္။”ဟု ၎မွ ဆက္လက္ ေျပာၾကားပါသည္။    
 
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သီးသန႔္လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္ (FFM) ၏ 
ေကာက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအရ ေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခင္း 
ျဖစပ္ါသည္။ မစ္ရွင္ (FFM) ၏ [အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္] စာမ်က္ႏွာ ၄၄၄ မ်က္ႏွာရွိေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ 
အထူးသျဖင့္ ရခိုင္၊ ကခ်င္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူနည္းစု 
လူမ်ိဳးစုမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
လုပ္ရပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ တရားစီရင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းကိုလည္း မစ္ရွင္မွ ေထာက္ျပထားၿပီး 
အဆိုပါ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တရား႐ုံးႏွင့္ ေကာ္မရွင္မ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း 
မရွိဟူ၍လည္း မစ္ရွင္မွ ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။      
 
“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ ္ တရားစီရင္ေရးယႏၲရားေတြဟာ လြတ္လပ္မႈ နဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
မရွိ႐ုံသာမက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ တရားခံေတြမွာ အထူးသျဖင့္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ 
ပါလာၿပီဆိုရင္ တာဝန္ခမံွုရိွလာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္လိုတဲ့ စိတ္မရွိၾကတာကို မ်ားေသာအားျဖင့္ 
ေတြ႕ရေလ့ရွိပါတယ္။ အစိုးရဘက္က ေနာက္ဆုံး ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ဆိုရင္လည္း တရားမွ်တမႈ ရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာေအာင္ 
တမင္ဖြဲ႕စည္းေပးထားတဲ့ အတိုင္းပါပဲ” ဟု ပိုလာတ္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။  
 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံး သို႔မဟုတ္ ႐ုံးေတာ္သစ္တစ္ရပ္ကို 
ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ။ လြတ္လပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မွ ရရွိလာေသာ သက္ေသ 
အေထာက္အထားမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ျပည္တြင္းၾကားနာမႈမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မွုဆိုင္ရာ 
တရားရံုး (ICC) သို႔မဟုတ္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ဖြဲ႕စည္းေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံး၊ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရး သို႔မဟုတ္ အျခားဥပေဒအေျခခံတစ္ခုခုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
တရားစီရင္ေရးအရ တရားစီရင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုၾကေသာ ျပည္တြင္းမွ တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ 
အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ထိေရာက္ေသာ 
ျပည္တြင္းတရားစီရင္မႈမ်ိဳး မၾကာျမင့္မီကာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္စရာ လက္ေတြ႕အလားအလာ 
မရွိေသာ္ျငားလည္း၊ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ျပည္တြင္းမွ အဖြဲ႕အစည္းယႏၲရားမ်ား ထိေရာက္လ်င္ျမန္ၿပီး 



ဘက္လိုက္မႈကင္းကင္း၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ ႏွင့္ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း ရွိလာေသာအခါ 
လုပ္ငန္းစဥ္မွ ရရွိလာေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားသည္ အသုံးဝင္လာမည္ ျဖစ္သည္။    
 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မွုဆိုင္ရာတရားရံုး (ICC) မ ွ   ေဆာင္ရြက္ေနသည္႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ 
အေျခအေနရပ္ကိ ု ပဏာမစစ္ေဆးမွုသည္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ တရားစြဲဆိုမွုအျဖစ္သို႔ ဦးတည္ေကာင္း 
ဦးတည္သြားႏိုင ္သာ္ျငားလည္း၊ ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွန္ယ္ေျမထဲတြင ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ပြားခဲ႔သည္႔ (Crime 
against humanity of deportation) လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚ က်ဴးလြန္သည္႔ ႔ ျပည္ပသို႔ႏွင္ထုတ္သည္႔ 
ရာဇ၀တ္မ ွုကဲ႔သို႔ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ိဳးအေပၚတြငသ္ာ ၾကားနာမွုမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္႔ အလားအလာ ရွပိါသည္။ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသည ္ (Rome Statute) သေဘာတူစာခ်ူပ္ တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ 
အဖြဲ႕ဝငႏ္ိုင္င ံ မဟုတ္ေခ်။ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီသည္ အေျခအေနတစ္ရပ္လုံးကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ျပစ္မွုဆိုင္ရာ တရားရံုး (ICC) သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။  
 
“အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္းကေန မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ႔ လုံၿခဳံေရး အဖြဲ႕၀င္ေတြရဲ႕ 
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွုကို ခံေနရတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာနဲ႔ အျခား လူနည္းစုေတြ 
ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ ထိတ္လန႔္ဖြယ္ရာ အေျခအေနေတြကို ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေအာင္လုပ္ဖို႔ 
ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ အမွန္တရားကို ျငင္းခ်က္ထုတ္ေနတာကို ရပ္တန္းကရပ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာနဲ႔၊ အထူးသျဖင့္ 
ကုလသမဂၢနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပ”ီ ဟု ပိုလာတ္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။   
 
“အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ နဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ) 
အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ေဆြေတြအေနနဲ႔လည္း သူတို႔ရဲ႕ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈကို 
အသုံးျပဳၿပီး၊ ဒုကၡခံစားေနၾကရတဲ့ လူနည္းစုေတြရဲ႕ ျပည္သူ႔ အခြင့္အေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး 
ႏွင့္ လူမႈေရး ရပိုင္ခြင့္ေတြကို ေလးစားမႈရွိေရး၊ အကာအကြယ္ေပးေရး နဲ႔ အျပည့္အဝ ရရွိလာေအာင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ၎ရဲ႕ ျပည္တြင္းနဲ႔ ေဒသအတြင္း တည္ၿငိမ္မႈကို 
ၿခိမ္းေျခာက္မယ့္ေဘးအႏၲရာယ္ကို ေျဖရွင္းလာေစဖို႔ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္”  ဟု ပိုလာတ္မွ 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
 
ေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအေနႏွင့္ ၁၉၈၂ ခုနစ္ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒကို ျပန္လည္ 
ဆန္းစစ္ရန္ စသည္တို႔ အပါအဝင္ အျခား ေျမာက္ျမားစြာေသာ အေရးႀကီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပါ၀င္ခဲ႔သည္။  
ထို႔အျပင္ ကုလသမဂၢအေနႏွင့္လည္း ၂၀၁၁ ခုနစ္မွ စတင္၍ ျမန္မာ့အေရးတြင္ ၎တို႔၏ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးတစ္ရပ ္ျပဳလုပ္သင္႔ေၾကာင္း အၾကံုျပဳထားပါသည္။   
 
စာၫႊန္း 
 
အစိုးရ၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္က တရားမွ်တမႈ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ခံမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိ 
(စက္တင္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၈)  
https://www.icj.org/myanmar-governments-commission-of-inquiry-cannot-deliver-justice-or-
accountability/ 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ။ တပ္မေတာ္အား ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ေစရန္ အကာအကြယ္ ေပးထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
က်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ပါ။ (ဇန္နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၈)   
https://www.icj.org/myanmar-reverse-laws-and-practices-that-perpetuate-military-impunity-
new-icj-report/ 
 
 


