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မေ-၁၀၊ ၂၀၂၂၊ ပေန်ော 

 

ပေန်ောစစတ်ြ်၏ ရက်စက်ကကေ််းကကြုတသ်ည ်ရာဇဝတေ်ှုေျာ်းတငွ ်

အာဆယီကံ ကကံရာြါအာ်းမြ်းမနေှုေျာ်းက ု ထတုမ် ာ ်

 

အာဆီယံ၏ အကြမ််းဖြ်မမနမ်ာစစ်တပ်နငှ့်် ြာြယွ်ရရ်းနငှ့်စ်စ်ရရ်း ပ ်းရပေါင််းရဆာငရွ်ြ်ရနမှုမ ာ်းသည် 

မမနမ်ာစစ်တပ်၏ ရြ်စြ်ကြမ််းကြြုတ်သည့်် ရာဇဝတ်မှုမ ာ်းြ ို အာ်းရပ်းြ ညီရနမြင််း မဖစ်ရနရကြာင််း Justice For 

Myanmar ၏ စံိုစမ််းရ ာြ်လှမ််းသတင််းရဆာင််းပေါ်း တစ်ရစာငြ် သံို်းသပ် ာ်းပေါသည်။ 

 

အာဆီယံသည် ၎င််း၏ ြာြွယ်ရရ်းအစီအစဉ်တရပ်မဖစ်သည့်် အာဆီယံြာြွယ်ရရ်းဝနက်ြီ်းမ ာ်းအစည််းအရဝ်း 

(ADMM)  ီ်းရ ပ်ြ ိုသံိုံ်း၍ အကြမ််းဖြ် မမနမ်ာစစ်တပြ် ို အစည််းအရဝ်းမ ာ်း၊ ရလ့်ြ င့်ရ်ရ်းသငတ်န််းမ ာ်း၊ 

ရ ာြ်လှမ််းရရ်းဆ ိုငရ်ာ အမပနအ်လှနဖ်လှယ်မှုမ ာ်း၊ စစ်လြ်နြ် ိုတ်လိုပ်မှုမ ာ်း၊ သိုရတသနနငှ့် ် ဖွံွံ့ ဖဖ ြု်းရရ်း 

လိုပ်ငန််းမ ာ်း၊ ဆ ိုြ်ဘာလံိုမြံြုရရ်းဆ ိုငရ်ာမ ာ်းနငှ့် ် ပညာရရ်းြဏ္ဍတ ို ့်၌ ပေါဝငတ်ြ်ရရာြ်ရန ် ြွင့်မ်ပြု ာ်းရကြာင််း 

Justice For Myanmar ြ အရသ်းစ တ်ရဖာ်မပ ာ်းသည်။ 

 

အာဆီယံ ြာြွယ်ရရ်းဝနက်ြီ်းမ ာ်းအစည််းအရဝ်း ADMM တွင ် မမနမ်ာစစ်တပ်၏ ပေါဝငမ်ှုရကြာင့်် အကြမ််းဖြ် 

မမနမ်ာစစ်တပ်သည် ၄င််း၏ စွမ််းရဆာငန် ိုငစ်ွမ််းမ ာ်း တည်ရဆာြ်ရန၊် စစ်လြ်နြ်မ ာ်း ဝယ်ယ န ိုငြွ်င့်ရ်ရန၊် အြွနရ်ငွ 

အရင််းအမမစ်မ ာ်းအာ်း ရှာရဖွန ိုငရ်န၊် န ိုငင်တံြာတရာ်းဝငမ်ှုြ ို ရှာရဖွန ိုငရ်န၊် ဝေါဒမဖန ့်ြ် ီရရ်း ရည်ရွယ်ြ ြ်အတွြ် 

အရကြာင််းအရာမ ာ်းတည်ရဆာြ်ရနန်ငှ့် ် အာဆယီံအဖွ ွံ့ဝငမ် ာ်း၊ ရဒသတွင််းအငအ်ာ်းကြီ်းန ိုငင်မံ ာ်းနငှ့် ် စစ်ဘြ် 

ဆ ိုငရ်ာ နစှ်ဘြ်ဆြ်ဆံရရ်းမ ာ်း ြ ိုငမ်ာရအာင ်ကြ ြု်းပမ််းရနတ် ို ့် အတွြ် ရ ာြ်ပံ့်ြ ညီမှုမ ာ်းရရှ ရနသည်။  

 

အာဆီယံအရနမဖင့် ် မမနမ်ာစစ်တပ်ြ န ိုငင်တံြာလ ့်အြွင့်အ်ရရ်းမ ာ်းနငှ့် ် လ သာ်းြ င််းစာနာရ ာြ် ာ်းမှုဥပရဒတ ို ့် 

ြ ို အကြ မ်ကြ မ်ြ  ြု်းရဖာြ် ာ်းသည်ြ ို သ ရှ လ ြ်နငှ့်ပ်င ်မမနမ်ာစစ်တပ်နငှ့် ်  ရတွွံ့ဆြ်ဆမံှုမ ာ်း လိုပ်ရဆာငလ် ြ ်

ရှ သည်။ 

 

၂၀၂၁ ြိုနစှ်၊ ရဖရဖာ်ဝေါရီ ၁ ရြ်ရန ့်တွင ် မမနမ်ာစစ်တပြ် တရာ်းမဝငအ်ာဏာသ မ််းကြ ြု်းပမ််းမှုရနာြ်ပ ိုင််းတွင ်

အာဆီယံသည် အကြမ််းဖြ်မမနမ်ာစစ်တပ်ြ ို အာဆီယြံာြွယ်ရရ်းဝနက်ြီ်းမ ာ်းအစည််းအရဝ်း၊ အကြမ််းဖြ်မှု 

တ ိုြ်ဖ ြ်ရရ်းဆ ိုငရ်ာ ြျွမ််းြ ငပ်ညာရှငမ် ာ်း၏လိုပ်ငန််းအဖွ ွံ့ (ADMM Plus EWG-CT) ြ ို ရိုရှာ်းအစ ို်းရနငှ့် ်

https://www.justiceformyanmar.org/stories/aseans-complicity-in-the-myanmar-militarys-atrocity-crimes


ပ ်းတွ ဥြက ဌအမဖစ် တာဝနယ် ရစမြင််းအပေါအဝင ် ြာြွယ်ရရ်းြဏ္ဍ လိုပ်ငန််းမ ာ်းတွင ် ပေါဝငရ်ဆာငရွ်ြ်ရန ် ြွင့်မ်ပြု 

 ာ်းြ ့်သည်။ 

 

အာဆီယံသည် ရဒသတွင််း န ိုငင်အံစ ို်းရမ ာ်း၏ အရရ်းပေါသည့််အဖွ ွံ့အစည််းတစ်ရပ်မဖစ်ရာ မမနမ်ာစစ်တပ်၏ ရြ်စြ ်

ကြမ််းကြြုတ်သည့်် ရာဇဝတ်မှုမ ာ်း ြ  ်းလွနမ်ှုမ ာ်းြ ို ြာြွယ်တာ်းဆီ်းရန ် ြ ညီန ိုငရ်ပသည်။ အာဆီယံအရနမဖင့် ်

ယြိုအြ  နအ်   အရရ်းယ ရဆာငရွ်ြ်ရန ် အကြ မ်ကြ မ် ပ ြ်ြွြ်ြ ့်ရံိုသာမြ၊ အကြမ််းဖြ်မမနမ်ာစစ်တပ်ြ ို 

ပံ့်ပ ို်းမှုမ ာ်းနငှ့် ်တရာ်းဝငမ်ှုမ ာ်း ရပ်းအပ်မြင််းမဖင့် ်ယင််းရာဇဝတ်မှုမ ာ်းတွင ်ကြံရာပေါ ပတ်သြ်အာ်းရပ်းလ ြ်ရှ သည်။ 

 

အငဒ် ို-ပစ ဖ တ်ရဒသတွင ် အဓ ြအြန််းြဏ္ဍတွင ် ပေါဝငရ်နရသာ အာဆီယံြ ယြိုြ ့်သ ို ့် အာဆီယံြာြွယ်ရရ်း 

ဝနက်ြီ်းမ ာ်း အစည််းအရဝ်းမ ာ်းတွင ်အကြမ််းဖြ်မမနမ်ာစစ်တပ်ြ ို ပေါဝငြွ်င့််ရပ်းရနမြင််းရကြာင့်် အကြမ််းဖြ်စစ်တပ် 

၏ န ိုငင်တံြာရာဇဝတ်မှုမ ာ်းြ ို ရပ်တန ့်ရ်န ် န ိုငင်တံြာ၏ ပ ်းရပေါင််းအရရ်းယ ရဆာငရွ်ြ်ြ ြ်မ ာ်းြ ိုလည််း 

ရနာှင့်ရ်န်ှးကြန် ့်ကြာရစြ ့်ဖပီ်း ADMM-Plus အစည််းအရဝ်းမှတဆင့် ် ရဒသတွင််း ဒမီ ိုြရရစီန ိုငင်မံ ာ်းမဖစ်ရသာ 

ဩစရကတ်းလ ၊ အ နဒ ယ၊ ဂ ပန၊် ရတာငြ် ို်းရီ်းယာ်း၊ နယ ်းဇီလနန်ငှ့် ် အရမရ ြနမ်ပည်ရ ာငစ်ိုတ ို ့်နငှ့် ် တရာ်းမဝင ်

စစ်ရြာငစ်ီ၏ ြာြွယ်ရရ်းဆ ိုငရ်ာ   ရတွွံ့ဆြ်ဆမံှုြ ို အြ  ြု်းရဆာငြ် ညီရပ်းြ ့်သည်။ 

 

Justice For Myanmar ၏ မပြာမရ်းဆ ုခွင ရ်  သ ူေရတနာမောငက် “အာဆီယံအရနန ့် န ိုငင်တံြာလ ့်အြွင့်အ်ရရ်း 

ရတွ၊ လ သာ်းြ င််းစာနာရ ာြ် ာ်းမှုဥပရဒရတွြ ို   န််းသ မ််းဖ ို ့် လံို်းဝပ ြ်ြွြ်ြ ့်ပေါတယ်။ 

 

“အာဆီယံြ မမနမ်ာစစ်တပ်ရ ့် ရ ိုဟငဂ် ာရတွအရပေါ် လ မ  ြု်းတိုန််းသတ်မဖတ်မှု ြ  ်းလွနြ် ့်တာ၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုရတွန ့် 

လ သာ်းမ  ြု်းနယွ်အရပေါ် ြ  ်းလွနတ် ့်ရာဇဝတ်မှုရတွြ ို ဆြ်ဖပီ်းြ  ်းလွနရ်နတာ၊ တရာ်းမဝငအ်ာဏာသ မ််းဖ ို ့် ကြ ြု်းပမ််း 

ြ ့်တာြ ို ရြာင််းရြာင််းနာ်းလည်သ ရှ ပေါတယ်။ 

 

“အာဆီယံအရနန ့် မမနမ်ာစစ်တပ်ြ ြ  ်းလွနရ်နတ ့် ရာဇဝတ်မှုရတွ၊ ဒမီ ိုြရရစီ ယိုတ်ရလ ာ့်ပ ြ်စီ်းရအာင ်လိုပ်ရန 

တာရတွန ့် မမနမ်ာမပည်သ ရတွအရပေါ် ရြ်စြ်တ ့် တ ိုြ်ြ ိုြ်မှုရတွြ ို မသ ပေါဘ ်းဆ ိုဖပီ်း မငင််းလ ို ့် မရန ိုငပ်ေါဘ ်း။ 

 

“ယြိုအြ  နအ်   အာဆီယံရ ့် တိုန ့်မ်ပနမ်ှုရတွဟာ အကြမ််းဖြ် မမနမ်ာစစ်တပြ် မမနမ်ာမပည်သ ရတွအရပေါ် 

အကြမ််းဖြ်လိုပ်ရဆာငရ်နတာရတွြ ို လြ်ရတွွံ့ အြ အညီရတွရပ်း၊ အာ်းရပ်းအာ်းရမမ ာြ်လိုပ်ဖပီ်း ပံ့်ပ ို်းမှုရတွ 

ရပ်းရနတာ မဖစ်ပေါတယ်။ 

 

“အာဆီယံရ ့် ဘံိုသရဘာတ ညီြ ြ် ငေါ်းရပ်ြ မမနမ်ာ့်အကြပ်အတည််းြ ို လံို်းဝ မရမဖရှင််းန ိုငရံ်ိုသာမြ ဒအီကြပ် 

အတည််းြ ို ဖနတ်ီ်းြ ့်တ ့် အကြမ််းဖြ်စစ်ရြာငစ်ီန ့် သ တ ို ့်ြ ိုယ်တ ိုင ်ကြံရာပေါပတ်သြ်တ ့် အရမြအရနြ ို   မ််း ာ်း 

ဖ ို ့် အာ်းရပ်းရနတာမဖစ်ပေါတယ်။ 

 



“အာဆီယံအရနန ့် လြ်ရှ လမ််းရကြာင််းြ ို ြ ြ်ြ င််းရမပာင််းဖ ို ့်၊ တရာ်းမဝငမ်မနမ်ာစစ်ရြာငစ်ီြ ို ဖယ် ိုတ်ဖ ို ့်န ့် 

မမနမ်ာ့်အကြပ်အတည််းြ ို ရမဖရှင််းဖ ို ့်အတွြ် အမ  ြု်းသာ်းညီညွတ်ရရ်းအစ ို်းရန ့် လြ်တွ လိုပ်ရဆာငဖ် ို ့် Justice For 

Myanmar ြ ရတာင််းဆ ိုပေါတယ်။ 

 

“အာဆီယ ံြာြွယ်ရရ်းဝနက်ြီ်းမ ာ်းအစည််းအရဝ်း ADMM-Plus မှာ ပေါဝငက်ြတ ့် န ိုငင်ရံတွအရနမဖင့် ် အာဆီယံရ ့် 

ရနာြ်ြွယ်ြရန ပိုန််းလ  ြု်းြွယ်လ  ြု်း အကြမ််းဖြ်စစ်ရြာငစ်ီန ့် ပတ်သြ်အာ်းရပ်းရနတာြ ို ရပ်တန ့်ရ်မှာ မဖစ်ဖပီ်း 

အာဆီယံအစိုအဖွ ွံ့အရနန ့် အကြမ််းဖြ်မမနမ်ာစစ်တပ်ရ ့် ရြ်စြ်ကြမ််းကြြုတ်တ ့်ရာဇဝတ်မှုရတွမှာ ကြံရာပေါ 

ပတ်သြ်မှုြ ို အဆံို်းသတ်ရမှာ မဖစ်ပေါတယ်။ 

 

“US-ASEAN အ  ်း  ပ်သီ်းအစည််းအရဝ်းြ ို အရမရ ြနမ်ပည်ရ ာငစ်ိုြ လြ်ြံြ င််းပမှာ မဖစ်တ ့်အတွြ ်

အရမရ ြန ် မပည်ရ ာငစ်ိုအရနန ့် အကြမ််းဖြ်စစ်ရြာငစ်ီန ့် သ တ ို ့်ရ ့် ဘြ်ရပေါင််းစံို  ရတွဆြ်ဆံမှုြ ို ရပ်တန ့်ဖ် ို ့် 

လိုပ်ရဆာငရ်မှာမဖစ်ဖပီ်း အာဆီယံြ ို မမနမ်ာစစ်တပ်ရ ့် ရြ်စြ်ကြမ််းကြြုတ်တ ့်ရာဇဝတ်မှုရတွမှာ အာ်းရပ်းြ ည ီ

ရနတာြ ို ရပ်တန ့်ဖ် ို ့် ရတာင််းဆ ိုရမှာ မဖစ်ပေါတယ။် 
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ပငလ်ယ်ရရရကြာင််း လံိုမြံြုရရ်းအလိုပ်အဖွ ွံ့အပေါအဝင ်တရာ်းမဝငစ်စ်ရြာငစ်ီပေါဝငတ် ့် အာဆီယံအြမ််းအနာ်းရတွြ ို 

သပ တ်ရမှာြ်ဖ ို ့် ြျွနမ်တ ို ့် ရတာင််းဆ ိုပေါတယ်။” 

 

ရအာြ်ပေါအရရ်းတကြီ်း အရရ်းယ ရဆာငရွ်ြ်ြ ြ်မ ာ်းြ ို Justice For Myanmar ြ ရတာင််းဆ ိုပေါတယ်။ 

 

အာဆယံီအမနပ င ် 

 

၁။ အစည််းအရဝ်းနငှ့် ်လှုပ်ရှာ်းမှုအာ်းလံို်းမှ မမနမ်ာစစ်ရြာငစ်ီအာ်း ဖယ်ရှာ်းရန။် 

၂။ အမ  ြု်းသာ်းညီညွတ်ရရ်းအစ ို်းရြ ို မမနမ်ာန ိုငင်၏ံ တရာ်းဝင်အစ ို်းရအမဖစ် အသ အမှတ်မပြုရနန်ငှ့် ် မမနမ်ာ့် 

 အကြပ်အတည််းြ ိုရမဖရှင််းရန ်အမ  ြု်းသာ်းညီညွတ်ရရ်းအစ ို်းရနငှ့် ်ပ ်းရပေါင််းလိုပ်ရဆာငရ်န။် 

၃။ မမနမ်ာမပည်သ မ ာ်းအရပေါ် မမနမ်ာစစ်တပ်၏ အကြမ််းဖြမ်ှုမ ာ်းြ ို အဆံို်းသတ်ရန ်   ရရာြ်သည့် ်

အရရ်းယ ရဆာငရွ်ြ်ြ ြ်မ ာ်း လိုပ်ရဆာငရ်န။် 

၄။ အာဆီယံ၏ ဒဏြ်တ်ပ တ်ဆ ို ့်အရရ်းယ မှုဆ ိုငရ်ာ မ ရဘာငတ်စ်ရပ်ြ ို ရဖာ်ရဆာငရ်နန်ငှ့် ် အကြမ််းဖြ် 

မမနမ်ာစစ်တပ်နငှ့် ် ၎င််း၏ စီ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမ ာ်းအရပေါ် ပစ်မှတ် ာ်းဒဏြ်တ်ပ တဆ် ို ့်မှုမ ာ်း ြ မှတ်ရန၊် 

စစ်လြ်နြ် ရရာင််းြ မှုပ တ်ပငရ်ရ်းမပဌာန််းရနအ်တွြ် အဖွ ွံ့ဝငန် ိုငင်မံ ာ်းအာ်း တွန််းအာ်းရပ်းရန။် 

၅။ မမနမ်ာန ိုငင်အံရပေါ် ြမဘာလံို်းဆ ိုငရ်ာစစ်လြ်နြ်ရရာင််းြ မှုပ တ်ပငရ်ရ်းမပဌာန််းန ိုငရ်န၊် မမနမ်ာ့်အရရ်းြ ို 

ြိုလသမဂဂလံိုမြံြုရရ်းရြာငစ်ီမှတဆင့် ် န ိုငင်တံြာရာဇဝတ်ြံိုရံို ်းသ ို ့် လ  ရမပာင််းရနအ်တွြ် ြိုလသမဂဂ 

အဖွ ွံ့ဝငန် ိုငင်မံ ာ်းနငှ့် ်ပ ်းရပေါင််းရဆာငရွ်ြ်ရန။် 



 

ADMM-Plus န ငုင်ေံျာ်းပ စ်ကကသည ် ဩစမကတ်းလျ၊ အ နဒ ယ၊ ဂျြန်၊ မတာငက် ု်းရီ်းယာ်း၊ နယူ်းဇီလန်၊ ရုရ ာ်းန င  ်

အမေရ ကန်ပြည်မထာငစ်ုတ ု  အမနပ င  ်
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