မြန်ြာနိုင်ငံဆိုင်ရာသီးမ ာီးလွတလ
် ပ်သသာ စံိုစြ်ီးစစ်သဆီးြှုလိုပ်ငန်ီးစဉ်၏ အကကီးအကဲမြစ်သူ
ြစစတာနကိုလတ်စ် ွန်ဂျန် (Mr. Nicholas Koumjian) ြှ လူအ ွင်အသရီးသကာင်စထံသိုို့ ထိုတမ် ပန် ျက်
လူ့အခွင့်အရ ေးရကောင့်စ၏
ီ ၄၂ ကကြိမ့်ရ မောက့် ပုံမှန့်အစည့်ေးအရ ေး
၂၀၁၉ ခုံနှစ၊့် စက့်တင့်ဘောလ ၉ က့်

ဥကကဌကကီေးနှင့်ဂုံဏ့်သရ

ှြိလကကီေးမင့်ေးမ ောေးခင့်ဗ ောေး...

ကျွန့်ုံပ့်အရန ြင့် မန့်မောနြိုံင့်ငအတွက့် သီေး ခောေးလွတ့်လပ့်ရသော စုံစမ့်ေးစစ့်ရ

ေးမှုလုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်၏ ကနဦေးအစီ င့်ခစောကြိုံ

တင့် ပခွင့် သည့်အတွက့် ဂုံဏ့်ယမြိပါသည့်။
လွန့်ခရသောနှစ့် စက့်တင့်ဘောလတွင့် မန့်မောနြိုံင့်င
ှောရြွရ ေးအြွွဲ့၏ အစီ င့်ခခ က့်တွင့် အလွန့်
ယ

ြိုံင့် ော နြိုံင့်ငတကောသီေး ခောေး လွတ့်လပ့်ရသော အခ က့်အလက့်

ြိုံေး ောေးရသော နြိုံင့်ငတကော ပစ့်မှုကကီေးမ ောေးကြိုံ က ေးလွန့်ထောေးခရ ကောင့်ေး

သည့် ရ ကောင့်ေးက ြိ ေးသင့်ရသော အခ က့်အလက့်မ ောေးကြိုံ ရတွွဲ့ ှြိခရ ကောင့်ေး၊ အ ပစ့် ှြိရသော့်လည့်ေး ကင့်ေးလွတ့်ခွင့်

ရပေးရနသည့်
ဤရကောင့်စီမှ

သသ ောစက့် န့်ေးကကီေးအောေး ပ့်တန့်ရစ န့်ရတောင့်ေး
အ

ြိုံပါကြိစစ ပ့်အောေး

ြိုံရ ကောင့်ေး

တုံ ပန့်သည့်အရန ြင့်

တင့် ပခပါသည့်။

ုံေး ြတ့်ခ က့်

၃၉/၂

ြင့်

ယင့်ေးလတွင့်ပင့်
ဤလုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်ကြိုံ

ြွွဲ့စည့်ေးရပေးခပါသည့်။ လုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်၏ လုံပ့်ပြိုံင့်ခွင့်မှော နြိုံင့်ငတွင့်ေး၊ ရေသတွင့်ေး နှင့် နြိုံင့်ငတကောရုံေးရတော့်မ ောေးတွင့်
အသုံေး ပ နြိုံင့် န့် အလြိငှ
ုံ ော “ မန့်မောနြိုံင့်ငတွင့် ၂၀၁၁ ခုံနှစမ
့် ှစပပီေး အ
နြိုံင့်ငတကောဥပရေမ ောေးကြိုံ

ခ ြိ ေးရြောက့်မှုမ ောေး

ြိုံင့် ော

သက့်ရသ

ြိုံေး ောေး

ုံေးရသော နြိုံင့်ငတကော ပစ့်မှုကကီေးမ ောေး နှင့်

အရထောက့်အထောေးမ ောေးကြိုံ

ှောရြွ၊

စုံရပါင့်ေး၊

ထြိန့်ေးသြိမ့်ေးပပီေး သုံေးသပ့်ရလလော န့်” ြစ့်ပါသည့်။ ဤလုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်အောေး ြွွဲ့စည့်ေးခမှုကြိုံ အရထွရထွညီလောခကကီေးမှလည့်ေး
ုံေး ြတ့်ခ က့် ၇၃/၂၆၄ ြင့် ကကြိ

ြိုံ ရထောက့်ခခပါသည့်။

ဤလုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်ခ မှတ့် န့်အတွက့် လြိုံအပ့်ရသော ကနဦေးလုံပ့်ငန့်ေးမ ောေးကြိုံ ရ
အရ ေး

ောင့် က့်ရပေးခသည့်အတွက့် လူ့အခွင့်

ြိုံင့် ောမဟောမင့်ေးကကီေး မစစမီ ှယ့်ဘခ့်ခ လတ့်၊ ကုံလသမဂဂဥပရေအတြိုံင့်ပင့်ခ မစစတော မီဂွယ့်ေီစောပါ

၎င့်ေးတြိ၏ရ
ုံ
ုံေးမ ောေးကြိုံလည့်ေး

ကျွန့်ုံပအ
့် ရနနှင့်

အရထွရထွအတွင့်ေးရ ေးမှုေးမှ

ရက ေးဇေးတင့် ှြိပါသည့်။

ဤလုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်အောေး

အတည့် ပ ရပေးခပပီေး၊ စက့်တင့်ဘောလ ၆

ယခုံနှစ့်

ထြိုံသတြိ၏
ုံ

ဩဂုံတ့်လ

၃၀

ကကြိ ေးပမ့်ေးခမှုမ ောေးကြိုံအရ ခခပပီေး
က့်ရနတွင့်

လုံပ့်ငန့်ေးစတင့် န့်

က့်ရနမှစ၍ အခ က့်အလက့် ှောရြွရ ေးအြွွဲ့မှ ရကောက့်ယခပပီေးရသော

သတင့်ေးအခ က့်အလက့်မ ောေးကြိုံ မြိမြိတြိလုံ
ုံ ပ့်ငန့်ေးစဉ့်ထသြိုံ လွရ ပောင့်ေးမှု လုံပ့်ငန့်ေးမ ောေးကြိုံ စတင့်ရ

ဥကကဌကကီေးနှင့်ဂုံဏ့်သရ

ြိုံ တ့်စ့် နှင့်

ောင့် က့်ခပါသည့်။

ှြိလကကီေးမင့်ေးမ ောေးခင့်ဗ ောေး...

ဤုံလုံပ့်ငန့်ေးတော န့်အောေး မည့်ကသြိုံ ခ ဉ့်ေးကပ့်ရ

ောင့် က့် သွောေးမည့်ကြိုံ အနည့်ေးငယ့်

ှင့်ေး ပလြိုံပါသည့်။ ရ ှေးဦေးစွော

ဤရကောင့်စီမှအပ့်နှင့်ေးခသည့် လုံပ့်ပြိုံင့်ခွင့်အောဏောကြိုံ ကျွန့်ုံပအ
့် ရန ြင့် အစဉ့်အပမ ရလေးစောေးလြိုံက့်နောသွောေးမည့် ြစ့်ပါ
သည့်။

ြိုံေး ောေးရသော နြိုံင့်ငတကော ပစ့်မှုမ ောေးတွင့် လပုံဂဂြိ လ့်မ ောေးမှ တော န့် ှြိရ ကောင့်ေး သက့်ရသအရထောက့်အထောေးမ ောေး

ောဇ တ့် ပစ့်မှုမ ောေးတွင့် သတ့်မတ
ှ ့် ထောေးရသော မင့်မောေးသည့်စနှုန့်ေးမ ောေးနှင့်အညီ
ရြော့်ထုံတ့်ပပီေး သတင့်ေးအခ က့် အလက့်မ ောေးကြိုံ

ှြိမ ှြိကြိုံ ဤလုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်မှ ကကြိ ေးပမ့်ေး

ှောရြွသုံေးသပ့်သွောေးမည့် ြစ့်ပါသည့်။ ကျွန့်ုံပ့်တ၏
ြိုံ လုံပ့်ပြိုံင့်ခွင့်သည့်

အခ က့်အလက့် ှောရြွရ ေးအြွွဲ့နှင့် မန့်မောနြိုံင့်ငတွင့် ရ

ောင့် က့်လ က့် ှြိရသော အ ခောေးကုံလအြွွဲ့ အစည့်ေးမ ောေး၏

လုံပ့်ပြိုံင့်ခွင့် နှင့် မတညီရပ။ ဤလုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်၏ အခန့်ေးကဏ္ဍမှော မ ါေမ ောေး အကကရပေးလှုရ
လွတ့်လပ့်ပပီေး တ ောေးမျှတရသော
ရြော့်ရ

ောဇ တ့်မှု

ြိုံင့် ော စုံစမ့်ေးစစ့်ရ

ော့် န့် အတွက့်မဟုံတရ
့် ပ။

ေးမှုမ ောေးကြိုံ လွယက
့် ရခ ောရမွွဲ့စွော အရကောင့်ထည့်

ောင့် က့်နင
ြိုံ ့် န့်အတွက့် ပပြိုံေးကညီ ရပေး ခင့်ေး ြစ့်ပါသည့်။

မြိမြိတ၏လုံ
ြိုံ
ပ့်ပြိုံင့်ခွင့်မှော

ည့် ယ့်ခ က့်အ

အကန့်အသတ့် ှြိရသော့်လည့်ေး လုံပ့်ငန့်ေးအ ယ့်အစောေးအ

က ယ့် ပန့်ပါသည့်။ ၂၀၁၁ မှစကော မန့်မောနြိုံင့်ငတစ့်နင
ြိုံ ့်ငလုံေးကြိုံ လွှမ့်ေးခခ ပပီေး ရ

အင့်မတန့်

ောင့် က့်ပါသည့်။ က ေးလွန့်သ ြစ့်ရစ၊

က ေးလွန့်ခခ သ ြစ့်ရစ မည့်သည့် မ ြိ ေးနွယ့်၊ တြိုံင့်ေး င့်ေးသောေး၊ နြိုံင့်ငသောေး၊ ဘောသောရ ေး (သြိမဟုံ
ုံ
တ့်) နြိုံင့်ငရ ေး
အြွွဲ့အ င့်ကြိုံမ

ြိုံ ပစ့်မှုမ ောေးအတွက့် တော န့်ခတော န့်ယမှု ှြိရစ န့် ကျွန့်ုံပတ
့် မှ
ြိုံ

ြစ့်ပါသည့်။ ကျွန့်ုံပ့်တြိအရန
ုံ
ြင့် ပစ့်မှုတြိုံင့်ေးကြိုံ စုံစမ့်ေးစစ့်ရ

ေး န့် ရ

အစွမ့်ေးကုံန့် ကကြိ ေးပမ့်ေး သွောေးမည့်

ောင့် က့်နင
ြိုံ ့်စွမ့်ေး မ ှြိရသော့်လည့်ေး မန့်မောနြိုံင့်င ှြိ

လအမ ြိ ေးမ ြိ ေးမှ ေုံကခရ ောက့်ခခ သည့်ကြိုံ ရကောင့်ေးမွန့်စောွ ကြိယ
ုံ ့်စောေး ပ နြိုံင့်မည့် ပစ့်မှုမ ောေးကြိုံ ရ ေးခ ယ့်ြြိုံ န့် ကကြိ ေးပမ့်ေး
သွောေးမည့် ြစ့်ပါသည့်။
မြိမြိတလုံ
ြိုံ ပ့်ငန့်ေးစဉ့်၏ ဂုံဏ့်သက
ြိ ခောနှင့် လုံပ့်ငန့်ေးမ ောေး၏လျှြိ ွဲ့ က
ှ ့်ခ က့်တကြိ
ြိုံ ုံ ကောကွယ့်ထြိန့်ေးသြိမ့်ေးြြိုံ န့် လြိုံအပ့်ခ က့်အ
ဤရကောင့်စီအောေးအစီ င့်ခ မည့်တော န့်နှင့် လမှုလူ့အြွွဲ့အစည့်ေးမ ောေးနှင့် က ေးလွနခ
့် ခ သမ ောေးထသြိုံ အသြိရပေးမှုတကြိ
ြိုံ ုံ
ကျွန့်ုံပ့်အရန ြင့် ကကြိ ေးစောေးပပီေး ဟန့်ခ က့်ညီရအောင့် ခ န
ြိ ့်ညရ
ြိ
အသြိရပေး ခင့်ေးသည့် အရ ေးကကီေးရသော့်လည့်ေး
ရြော့်ထုံတ့်အသြိရပေး ခင့်ေးသည့် စုံစမ့်ေးစစ့်ရ
ရနောက့်

ြစ့်ပါသည့်။ အမ ောေး ပည့်သထ

ောဇ တ့်မမ
ှု ောေးတွင့်မြိမြိတ၏
ြိုံ
မဟောဗ ဟောမ ောေးနှင့် တြိုံေးတက့်မှုမ ောေးကြိုံ

ေးရ ေးအောေး အရနှောင့်အယှက့် ြစ့်ရစနြိင
ုံ ့်ပါသည့်။

ုံေးတွင့် ကျွန့်ုံပ့်အရန ြင့် အရလေးရပေးတင့် ပလြိုံသည့်မှော ဤလုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်ရအောင့် မင့်ြြိုံ န့် အြွွဲ့ င့်နင
ြိုံ ့်ငမ ောေး၏

ကညီပပြိုံေးမှုနှင့်
ှြိမည့်

ောင့် က့်သွောေးမည့်

ပေးရပါင့်ေးရ

ောင့် က့်မတ
ှု ြိအရပေါ်
ုံ
တွင့်

မ ောေးစွောမတည့်ပါသည့်။

မန့်မောနြိုံင့်ငသြိသွ
ုံ ောေးရ ောက့်ခွင့်

ြိုံလ င့် ပစ့်မှုက ေးလွန့်ရ ကောင့်ေး စွပ့်စခ
ွ က့်မ ောေးအတွက့် အမှန့်တ ောေး ှောရြွရ ေးကြိုံ မ ောေးစွောအရထောက့်အက

ြစ့်မည့်မှော အသြိအသောပင့် ြစ့်ပါသည့်။ မန့်မောနြိုံင့်ငအစြိုံေးအ နှင့်
ကကြိ ေးစောေးခပပီေး ြစ့်ပါသည့်။

က့်သွယ့်နင
ြိုံ ့် န့် ကျွန့်ုံပ့်ြက့်မှ ကကြိမ့်ြန့်မ ောေးစွော

က့်လက့်ပပီေးလည့်ေး အ ပန့်အလှန့် ပေးရပါင့်ေးရ

ရပေါ်ရပါက့်လောနြိုံင့် န့် ကကြိ ေးပမ့်ေး

ောင့် က့်ရသော

က့်

ရ ေးတစ့် ပ့်

က့်သွယ့်သောွ ေးမည့် ြစ့်ပါသည့်။

အ ခောေးရေသတွင့်ေးနြိုံင့်ငမ ောေး၏ ပေးရပါင့်ေးရ

ောင့် က့်မှုသည့်လည့်ေး အရ ေးကကီေးပါသည့်။ သက့်

ြိုံင့်ရသော သတင့်ေး

အခ က့်အလက့်မ ောေးရပေးနြိုံင့်မည့် သက့်ရသမ ောေးသည့် ယင့်ေးနြိင
ုံ ့်ငမ ောေး၌ရသော့်လည့်ေး ယင့်ေးနြိုံင့်ငမ ောေးအောေး ြတ့်သန့်ေး၍
ရသော့်လည့်ေးရကောင့်ေး ရနထြိုံင့်လ က့် ှြိ ကပါသည့်။ ယင့်ေးနြိုံင့်ငအစြိုံေး မ ောေး၏ အခ ပ့်အ ခောအောဏောနှင့် စြိုံေး ြိမ့်မှုမ ောေးကြိုံ
ရလေးစောေးအသြိမှတ့်ထောေးသည့်နည့်ေးတ၊ သက့်ရသမ ောေး သြိမဟုံ
ုံ
တ့် သတင့်ေးရပေးအ င့်ေးအ မစ့်မ ောေးအရပေါ် အနတ ောယ့်
မက ရ ောက့်နင
ြိုံ ့်သည့်အရနအထောေး ြင့် ဤလုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်မှ

ထြိုံနုံင
ြိ ့်ငမ ောေးတွင့်

င့်ရ ောက့်လုံပက
့် ြိုံင့်နင
ြိုံ ့်ခွင့်

ှြိြြိုံ န့်

အရ ေးကကီေးပါသည့်။
ပေးရပါင့်ေးရ
ခခ သမ ောေး၊

ောင့် က့်မှု နည့်ေးလမ့်ေးမ ောေးနှင့်စပ့်လ ဉ့်ေးပပီေး သက့်
လမှုလူ့အြွွဲ့အစည့်ေးမ ောေးနှင့်

ရတွွဲ့

ြိုံင့် ောအြွွဲ့ င့်နင
ြိုံ ့်ငမ ောေးနှင့် ရ

ုံပပီေး ဤလုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်၏

ွေးရနွေးြြိုံ န့်နှင့် က ေးလွန့်

လုံပ့်ပြိုံင့်ခွင့်တော န့်ကြိုံ

ှင့်ေးလင့်ေးပပီေး

၎င့်ေးတြိထ
ုံ မှ အကက ပ ခ က့်မ ောေးကြိုံနောေးရထောင့်နင
ြိုံ ့်ြြိုံ န့် ကျွန့်ုံပသ
့် ည့် လောမည့် လမ ောေးတွင့် ၎င့်ေးရေသသြိုံ သွောေးရ ောက့် န့်
စီစဉ့်ခ မှတ့်ထောေးပါသည့်။

ဥကကဌကကီေးနှင့်ဂုံဏ့်သရ

ှြိလကကီေးမင့်ေးမ ောေးခင့်ဗ ောေး...

လွန့်ခရသော ၁၉ နှစ့်တွင့် ကျွန့်ုံပ့်အရန ြင့် ရဘောစနီေးယောေး၊
စစ့် ောဇ တ့်မမ
ှု ောေး၊

လသောေးတမ ြိ ေးနွယ့်လုံေးအရပေါ်

မ ြိ ေး ြ တ့် ခင့်ေး ပစ့်မှုတြိကြိ
ုံ ုံ
ှောရြွ ခင့်ေးသည့်

တ ောေးစွ

ခ
ြိုံ ပါသည့်။

ှည့်လ ောေးပပီေးခက့်ခရသော

လွန့်ခရသောနှစတ
့် ွင့်

နှစ့်ရပါင့်ေးရလေး

ီေး ောလီယွန့်၊ အရ ှွဲ့တီရမော့်နှင့် ကရမဘောေီေးယောေးနြိုံင့်ငတြိ၌
ုံ

က ေးလွန့်သည့်

ောဇ တ့်မှုမ ောေး

ထြိုံကသြိရသော
ုံ

ောဇ တ့်မကှု ကီေးမ ောေးအတွက့်

လုံပ့်ငန့်ေးတစ့် ပ့် ြစ့်ရ ကောင့်ေး

ယ့်ရက ော့်

ကောခပပီေး ြစ့်ရသော

နှင့်

မ ြိ ေးနွယ့်စုံတစ့်စုံအောေး

ကြိုံယ့်ရတွွဲ့

၁၉၇၀

တ ောေးမျှတမှု
သြိ ှြိခ ပါသည့်။

ပည့်နစ
ှ ့်မ ောေးတွငက
့်
ေးလွန့်ခသည့်

ပစ့်မှုမ ောေးအတွက့် ကရမဘောေီေးယောေးနြိုံင့်င ှြိ ခမောနီခုံရုံေးတွင့် ကျွန့်ုံပ့်တမှ
ြိုံ ပစ့်မှုထင့် ှောေးစီ င့်ခ က့်ခ နြိုံင့်ခပါသည့်။
အခ န
ြိ ့်မည့်မျှပင့်

ကော မင့်ခသည့် ြစ့်ရစ

သွောေးခရ ကောင့်ေးကြိုံ

က ေးလွန့်ခခ သမ ောေး၏

ယင့်ေးနှင့်အ ခောေးအမှုမ ောေးတွင့်

တ ောေးမျှတမှုကြိုံလြိုံလောေးမှုသည့်

ကျွနပ
့်ုံ ့်ကြိုံယ့်တြိုံင့်ရတွွဲ့ ှြိခ ပါသည့်။

မယြိုံင့်န

အသက့် ှင့်က န့် စ့်ခ

သမ ောေးသည့် ယင့်ေးကသြိုံ တညီရသောလြိုံလောေးခ က့်မ ောေးကြိုံ အစဉ့်အပမ ထုံတ့်ရြော့်ခ ကပါသည့်။ ရ ှေးဦေးစွော ယင့်ေးတြိုံ
ကက ရတွွဲ့ခ သည့်မ ောေးကြိုံထတ
ုံ ့်ရြော့်ရ ပော

န
ြိုံ ြိုံင့်မည့်

အမှန့်တ ောေးကြိုံ တ ောေး င့်အသြိအမှတ့် ပ မှု
သမ ောေး၏ ရ

ောင့် က့်မှုမ ောေးကြိုံ

အခွငအ
့် ရ ေးကြိုံလြိုံလောေးပပီေး

ှြိရအောင့် ရ

မြိမြိတြိုံ င့်

ြိုံင့်

ခစောေးခ သည့်

ောင့် က့်လြိုံ ကသည့်။ ေုံတြိယအခ က့်မှော က ေးလွန့်ခ

ုံင
ြိ ့်ေး န့်ေးရှုွဲ့ ခ ရစလြိုံပပီေး အဓြိကတော န့် ှြိသမ ောေးကြိုံ အရ ေးယရပေး ရစလြိုံ ကသည့်။

ရကောင့်စီသည့် က ေးလွန့်ခသမ ောေး၏ ရမျှော့်လင့်ခ က့်မ ောေးကြိုံ အရကောင့်ထည့်ရြော့် န့်အတွက့် ဤလုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်အောေး
ြွွဲ့စည့်ေးခ ခင့်ေး ြင့် အရ ေးကကီေးရသောရ ခလှမ့်ေးတစ့် ပ့်ကြိုံ စတင့်ရ

ောင့် က့်ခပပီေး ြစ့်ပါသည့်။

သြိုံ ောတွင့် ပြိုံ၍အရ ေးပါရသော အက ြိ ေးရက ေးဇေးတစ့် ပ့် ှြိပါရသေးသည့်။ ဤလုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်
ကောလစည့်ေးကမ့်ေးသတ့်မတ
ှ ့်ခ က့်သည့်

အကနအ
့် သတ့်မ ဘ
ှြိ

မနက့် ြန့်၊

ရနောင့်နှစ့်

ြိုံင့် ော လုံပ့်ပြိုံင့်ခွင့်တော န့်၏
နှင့်

အနောဂတ့်တတွ
ြိုံ င့်

က ေးလွန့်ရသော ပစ့်မှုမ ောေးအထြိပါ င့်ပါသည့်။ မန့်မောနြိုံင့်ငပငြိမ့်ေးခ မ့်ေးရ ေး၊ အ ပစ့်မ ပည့်သမ ောေး အ ကမ့်ေးြက့်ခ မှုမ ောေး
ပ့်တန့်ရစရ ေးနှင့် နြိုံင့်ငအတွင့်ေး ှြိ ပည့်သအောေးလုံေးမှ တြိုံင့်ေး ပည့်တြိုံေးတက့်ရ ေးအတွက့်

ုံင
ြိ ့်ေး န့်ေးကညီ ရ

ောင့် က့်

သည့်ကြိုံ ရကောင့်စီအြွွဲ့အ င့်နင
ြိုံ ့်ငတြိုံင့်ေးမှ လြိုံလောေးရ ကောင့်ေး ကျွန့်ုံပ့် ယုံ ကည့်ပါသည့်။ ဤလုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်ကြိုံ ြွွဲ့စည့်ေး
လြိုံက့် ခင့်ေးသည့်
ရ

ထြိုံ ည့် ယ့်ခ က့်အတြိုံင့်ေး

ောင့် က့်မှုတစ့်ခုံ ြစ့်ပါသည့်။

ြစ့်လောရစ န့်အတွက့်

မန့်မောနြိုံင့်ငအတွင့်ေး ှြိ

ရသေးငယ့်ရသော့်လည့်ေး

အရ ေးကကီေးသည့်

လက့်နက့်ကြိုံင့်အြွွဲ့အစည့်ေးမ ောေးအောေးလုံေးထ

ရအောက့်ပါ

အတြိုံင့်ေး သတြိရပေးခ က့် ရပေးပြိလ
ုံ က့် ပစ့်မှုမ ောေး မက ေးလွန့်ရစ န့် ဟန့်တောေးလြိုံက့်ပါသည့်။ “ကျွန့်ုံပတ
့် က
ြိုံ ရစောင့် ကည့်
ရနပါသည့်။

ပစ့်မှုက ေးလွန့်သမ ောေးက

မြိမြိတက
ြိုံ
ေးလွနမ
့် ှုအတွက့်

တော န့်ခမှု ှြိရစ န့်

ရသခ ောရ

ောင့် က့်

သွောေးပါမည့်။”
ဤကသြိသမြိ
ုံ
ုံင့်ေး င့်လုံပ့်ပြိုံင့်ခွင့်အောဏောကြိုံ
ဤလုံပ့်ငန့်ေးစဉ့်အောေး ရ ှွဲ့

က့်ဦေးစီေးရ

ရပေးအပ့်ခသည့်အတွက့်

ရကောင့်စီအောေး

ရက ေးဇေးတင့် ှြိပါသည့်။
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Mr. President, Excellencies, It is an honor to present to the Council the initial report of the Independent Investigative Mechanism for Myanmar.
Last September, the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar reported that it had found
reasonable grounds to believe that very serious international crimes had been committed and called for the
end to a cycle of impunity. The same month, in Resolution 39/2, the Council responded by establishing this
Mechanism with the mandate “to collect, consolidate, preserve and analyse evidence of the most serious international crimes and violations of international law committed in Myanmar since 2011” and to build criminal case les for potential use in national, regional or international courts. The General Assembly welcomed
the establishment of the Mechanism in resolution 73/264.
I am grateful to the High Commissioner for Human Rights, Ms. Michelle Bachelet, and the United Nations Legal Counsel, Mr. Miguel de Serpa Soares, and their O ces, for implementing the necessary preliminary
steps to establish the Mechanism. Following their e orts, the Secretary-General formally deemed the Mechanism operational on 30 August this year and on 6 September we began the process of transferring information collected by the Fact-Finding Mission to the Mechanism.
Mr. President, Excellencies, Allow me to explain a bit how I intend to approach the task ahead. First, I will always respect the speci c mandate conferred by this Council. The Mechanism will strive to obtain and analyze information that sheds light on whether there is proof, to the high standards required in criminal cases,
that individuals are responsible for serious international crimes. Our mandate is distinct from that of the
Fact-Finding Mission and other UN entities working on Myanmar. The Mechanism’s role is not to advocate
policies. Rather it is to facilitate fair and independent criminal proceedings.
While the mandate is limited in purpose, it is massive in scale, covering the entire territory of Myanmar since
2011. We will vigorously pursue accountability for crimes irrespective of the race, ethnicity, nationality, religion or political a liation of either the victims or the perpetrators. While we do not have the capacity to investigate every alleged crime, we will seek to select cases that are appropriately representative of the su ering in icted upon the various peoples of Myanmar.
I will also seek to balance the Mechanism’s obligation to report to this Council and to keep civil society and
victims informed, with the need to maintain the integrity and con dentiality of the work. Public outreach is

essential, but in criminal cases, speaking too openly about strategies and progress could compromise
investigations.
Finally, I wish to stress that the success of the Mechanism will be dependent on the cooperation and support of Member States. Obviously, access to Myanmar would greatly facilitate the search for the truth about
alleged crimes. I have made multiple attempts to engage with the Government of Myanmar and moving forward, I will continue to reach out and seek a cooperative relationship.
The cooperation of other states in the region is also critical. Many witnesses with relevant information are
located in or pass through their territory. It is important that while respecting these governments’ sovereignty and relevant concerns, the Mechanism has the ability to work within these States in a manner that
does not endanger witnesses or sources.
I plan to travel to the region in the coming months to engage with the relevant Member States on modes of
cooperation and to take the opportunity to meet with victim and civil society groups to explain the Mechanism’s mandate and listen to their suggestions.
Mr. President, Excellencies, for the past 19 years I’ve prosecuted war crimes, crimes against humanity and
genocide cases from Bosnia, Sierra Leone, East Timor and Cambodia. I’ve seen that achieving justice for
mass crimes is a long and di cult journey. At the Khmer Rouge Tribunal in Cambodia, just last year we obtained convictions for crimes committed in the 1970’s, over four decades after the crimes were committed.
In that and other cases, I have seen that no matter how much time passes, the victims’ desire for justice
does not waver. Survivors consistently express similar desires. First, they want a chance to recount their
experiences, and seek some o cial recognition of the truth of what happened to them. Second, they want
to see the perpetrators’ behaviour condemned and those most responsible held to account. This Council
took an important step towards ful lling the hopes of victims by creating this Mechanism.
Yet, I believe there is an even more important bene t. The temporal mandate of the Mechanism has no end
date and extends to any crimes committed tomorrow, next year, and on into the future.

I believe that

every single member of this Council wants to see the end of violence against innocent civilians and a peaceful Myanmar where all parts of the population contribute to the country’s development. The establishment
of this Mechanism makes a small but important contribution towards that end. It deters crimes by sending
this message to all armed entities in Myanmar: “We are watching and will work to ensure that those who
commit crimes will be brought to account.”
I am grateful to the Council for the responsibility of this historic mandate, and to the Secretary-General for
entrusting me to lead it forward.
Thank you.
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