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ျမန္မာအစိုးရေစလႊတ္ခဲ့ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈသည္ တရားမွ်တမႈေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
တာ၀န္ခံမႈေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ျခင္း မရွိပါ 

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၁ရက္ေန႔ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလတြင ္ေၾကညာၿပီး ဇူလိုင္လတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ 
ဆိုင္ရာ “လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင(္Independent Commission of Enquiry, ICOE)”သည္ 
လြတ္လပ္မႈႏွင္ ့ ေျဖာင့္မတ္မႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားကို ျပည့္မီရန္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ 
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားေျမာက္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈ သို႔မဟုတ္ တာ၀န္ခံမႈ 
ျဖစ္ေပၚလာေအာင ္ထိေရာက္စြာ အက်ိဳးျပဳရန္ ထိုက္သင့္ေသာ မည္သည့္အလားအလာမွ် မျပသပါ။ 

ICOE အေနျဖင္ ့၎ႏွင့္ထိေတြ႔ဆက္ဆံေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးလ်က္ ၎၏ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ေကာက္ယူမႈသည္ အမွန္တရားကို မည္သုိ႔ေဖာ္ထုတ္မည္ သို႔မဟုတ္ တာ၀န္ခံမႈႏွင့ ္ တရားသျဖင့္ 
ျပန္ျဖစ္ေစရန ္မည္သို႔အက်ိဳးျပဳမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိပါ။ ၎သည္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင္ ့
အေရးေကာင္စီ၏ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၃၉/၂ အရ သတ္မွတ္ထားေသာ လိုအပ္ 
ခ်က္မ်ားကိုလည္း မျဖည့္ဆည္းရေသးပါ။ 

လက္ရွိေဆြးေႏြးေနေသာ ေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ICOE အေပၚ ပို၍အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အသိ 
အမတွ္ျပဳမႈမ်ိဳးပါ၀င္လာေအာင ္ေျပာင္းလဲရန ္မည္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မဆို က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုမႈ အလွ်င္းရွိ 
မည္မဟုတ္ပါ။ 

ထို႔ျပင္ အစိုးရအေနျဖင္ ့မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္းစြပ္စြဲခ်က္မ်ားအား “အေျခအျမစ္မရွိေသာ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား” 
အျဖစ္ပယ္ခ်က္ခဲ့ေသာ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ CEDAW ေကာ္မတီထံေပးပို႕သည္႔ ၎၏ အစီရင္ခံစာအပါအ၀င ္
ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒေအာက္ရွ ိရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခိုင္လံုေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကိ ုေျဖရွင္းေပးလိုစိတ ္
မရွိသည့္အေျခအေနမွာ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ 

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁၂ရက္ေန႔တြင ္ “တစ္ဦးခ်င္းလူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အုပ္စုမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ 
က်ဴးလြန္ခံခဲ့ရသည္ဟုယူဆရသူမ်ားအား ၎၏ တိုင္ၾကားမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ အျဖစ္အပ်က္ 
မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္သက္ေသႏွင့္တကြတင္ျပရန္” ဖိတ္ေခၚခဲ့ေသာ“တင္ျပမႈမ်ား 
ေခၚယူျခင္း” အေပၚ International Commission of Jurists (ICJ) အေနျဖင္ ့ ICOE ဥကၠ႒အား 
ေအာက္တြင္အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖာ္ျပထားေသာ ေမးခြန္းေလးခုကိ ုစာျဖင့္ေရးသားေမးျမန္းခဲ့ပါသည္- 

၁။ ICOE ထံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္းအတြက္ အၾကမ္းဖက္ရန္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ ဥပေဒ 
ေၾကာင္းအရအေရးယူမႈ သို႔မဟုတ္ အျခားလက္တံု႔ျပန္မႈပံုစံမ်ားမ ွ တိုင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္ အစီအမံမ်ားထားရွိထားျခင္း ရွိပါသလား။ 
တင္ျပလာေသာ မည့္သည့္အရာမ်ားကိုမဆို လွ်ိဳ႕၀ ွက္ထားရွိရန္ႏွင္ ့ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား 
မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ဖံုးကြယ္ေပးရန္ႏွင္ ့ ၎တို႔၏ ေကာင္းမြနစ္ြာ ရပ္တည္ေနထိုင္ႏိုင္မႈကိ ု
အကာအကြယ္ေပးရန္ မည္သည့္ တိက်ေသာအစီအမံမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ထားရွိခ့ဲပါသနည္း။ 

၂။ ေကာ္မရွင္တြင္ပါ၀င္သူမ်ားက တာ၀န္ခံမႈသည္ ၎တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မဟုတ္ေၾကာင္း 
ေၾကညာခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသျဖင့္ ICOE သည္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားထံမွ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပမႈမ်ားကို ရယူေနျခင္းႏွင္ ့
စပ္လ်ဥ္းျပီး အဆိုပါ တင္ျပမႈမ်ားကို ICOE ၏ ရပ္တည္မႈအရ မည္သို႔အသံုးျပဳမည္ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ 
ရွင္းလင္း ေျပာျပပါ။ 

၃။ သင္က ေတာင္းဆိုသျဖင့္ တင္ျပခဲ့ၾကေသာက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအပါအ၀င ္
အမ်ားျပည္သူ၏ ICOE ၏ ေျဖာင့္မတ္မႈႏွင္ ့ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ထားရိွသည္႔ 
ယံုၾကည္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေသာ အမွန္တကယ္ သို႔မဟုတ္ ထင္ျမင္ရေသာ အက်ိဳးစီးပြား 
ဆန္႔က်င္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အစီအမံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင ္ေျပာျပႏိုင္ပါသလား။ 

၄။ ယခင္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္မ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ 
မေဖာ္ရေသးပါ။ သို႔ျဖစ္ပါသျဖင့္ ထိရွလြယ္ေသာ ICOE၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ သေဘာသဘာ၀အရ 
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ယခင္ကထက္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည့္ 
အလားအလာကို တိုးျမႇင့္ရန ္မည္သည့္အခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္း စဥ္းစားခဲ့ပါသနည္း။ 

ICOE သည္ စာကိုလက္ခံရရွိေၾကာင္း တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါေမးခြန္းမ်ားအား ျပန ္
လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ICOE ထံ အမ်ားျပည္သူတင္ျပမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆံုးရက္ကို ယခုအခါ 
ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ ၎၏ ႏႈတ္ဆိတ္ေနမႈသည္ လြတ္လပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈကို ျပသရန ္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ပ်က္ကြက္ေနမႈ ျပသေနၿပီး အကာအကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ 
မ်ားကိုလည္း ထင္ရွားေစပါသည္။ 

ေကာင္စီကေတာင္းဆိုထားခဲ့သည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ 
၍ ကုလသမဂၢ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင ္ (UN Independent 
International Fact Finding Mission) သို႔မဟုတ္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ (Special Rapporteur) တို႔ႏွင္ ့
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန ္ICOE ၏ စစ္မွန္ေသာႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ICJ အေနျဖင္ ့မသိရွိပါ။ 

ICJ အေနျဖင္ ့ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ကမာၻလံုးတြင ္ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္႔ သုေတသနေလ့လာမႈ ႏွင္ ့
ၾကြယ္ဝေသာအေတြ႔အႀကံဳ အေပၚ အေျခခံ၍ လည္းေကာင္း ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ 
ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ၅-မ်က္ႏွာရွိသည့္ ICOE အား ဥပေဒအရ ဆန္းစစ္ျခင္း1အရလည္းေကာင္း ICOE သည္ 
အစိုးရက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေသာ ယခင ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ မ်ားကဲ့သို႔ပင ္ တရားမွ်တမႈ သို႔မဟုတ္ 
တာ၀န္ခံမႈ ျဖစ္ေပၚလာေအာင ္ ထိေရာက္စြာ အက်ိဳးျပဳ ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ သို႔မဟုတ္ 
ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ ဟူေသာ အျမင ္ဆက္လက္ရိွေနပါသည္။  

 

                                            
1 	  International	   Commission	   of	   Jurists,	   “New	   commission	   of	   inquiry	   cannot	   deliver	   justice	   or	  
accountability,	   international	   response	   required,”	   7	   September	   2018.	   https://www.icj.org/myanmar-‐
governments-‐commission-‐of-‐inquiry-‐cannot-‐deliver-‐justice-‐or-‐accountability/	  


