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မကကာြဏ 

စမားစလူ့ရှ စသာ 

စမားြွ ်ားမ ာား 

ယန္တရာား အကက ားအကွဲထမှံ အမှာစာ 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ စက်တငဘ်ာလတွင ် ယနတရာား၏ တတိယ နစ်ှပတ်လည် အစီရငခ်ံစာကို 

လ ူ့အခွငူ့အ်ရရားရကာငစီ်သို ူ့ ကျွန်ပ်ု တငသ်ွငာ်းခ ူ့ပါသည်။ ထို ူ့အတ  ဤအစီရငခ်ံစာကို 

စက်တငဘ်ာလကုနပုိ်ငာ်းတွင ် ကျငာ်းပသညူ့် ကုလသမဂ္ဂ အရထရွထညီွလာခံသို ူ့ တငသ်ွငာ်းခ ူ့ပါသည်။ 

ရကာငစီ်သို ူ့တငသ်ွငာ်းခ ူ့သညူ့် ကျွန်ပ်ု၏ ထတု်ပပနရ် ကညာချက်တွင ် ၂၀၁၁ ခုနစ်ှရနာက်ပုိငာ်း 

ပမနမ်ာနိငုင်တံွငာ်း ကျ ားလွနခ် ူ့သညူ့် အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ာ ရာဇဝတ်မှုမျာားနငှူ့ ် အကကီားရလားဆံုားရသာ 

နိငုင်တံကာ ရာဇဝတ်မှုမျာားအတွက် သက်ရသအရထာက်အထာားမျာားကို ပပြုစု စုရဆာငာ်းပခငာ်း၊  

ပုိငာ်းပခာားစိတ်ပ ာ ရလူ့လာပခငာ်းတည်ားဟ ရသာ ယနတရာား၏ လုပ်ပုိငခ်ွငူ့မ်ျာားကို ထမ်ားရဆာငရ်ာတွင ်

ကျွန်ပ်ုတို ူ့ လုပ်ရဆာငန်ိငုခ် ူ့ရသာ တိုားတက်မှုမျာားကို ရ ာ်ပပခ ူ့သည်။ 

 

သို ူ့ရသာ်လည်ား ပမနမ်ာနိငုင်တံွင ် ကကီားရလားရသာ ရာဇဝတ်မှုကကီားမျာားနငှူ့ ် နိငုင်တံကာဥပရေ 

ချိြုားရ ာက်မှုမျာား ဆက်လက် ကျ ားလွနရ်နပါသည်။ သမုိငာ်းရ ကာငာ်း အဆက်ဆက် 

ရာဇဝတ်မှုကျ ားလွနသ် မျာားကို အရရားမယ ခ ူ့ပခငာ်းက ပပည်သ မျာား၏ ရန ူ့တဓ ဝဘဝမျာားကိ ု

ဆက်လက်ရိုက်ခတ်ရနပါသည်။ မတ ကွ ပပာားရသာ အရပ်ရေသရပါငာ်းစုံနငှူ့ ်

တိုငာ်းရငာ်းသာားလ မျိြုားစုရပါငာ်းစုံမှ အမျိြုားသာားမျာား၊ အမျိြုားသမီားမျာားနငှူ့ ် ကရလားသ ငယ်မျာားသည် 

ဤေကုခမျာားကို ဆက်လက် ခံစာားရန ကရပါသည်။ ရခိုငပ်ပည်နယ်တွင ် ၂၀၁၇ ခုနစ်ှ စစ်တပ်၏ 

နယ် ရပမရှငာ်းလငာ်းစစ်ဆငရ်ရားမျာားစတငပ်ပီား ရလားနစ်ှ ကာလာချိနအ်ထ ိ သနိာ်းနငှူ့ခ်ျီသညူ့ ်

ရိုဟငဂ်္ျာမျာားသည် ဘဂ္ဂလာားရေူ့ရှ်နိငုင်ဘံက်တွင ် ယာယီအမုိားအကာမျာားနငှူ့ ် ရနထိငုရ်နရဆ ပ စ်ပပီား 

မီားရှု ိ ှို့ခံခ ူ့ရ၊ ဘ ေိဇုာနငှူ့ ် ထိာုးပပီား ျက်ဆာီးခံရသညူ့် ၎ငာ်းတို ူ့၏ အမ်ိရတွကို ပပနန်ိငုန်ိာုးနိာုး ရမ ာ်လငူ့ခ်ျက်နငှူ့ ်

၎ငာ်းတို ူ့၏ ဘဝရတွ  ရရှ ှို့မဆက်နိငု ် ပ စ်ရနပါသည်။ ယခုနစ်ှ ရ ရ ာ်ဝါရီလ 

စစ်တပ်အာဏာသိမ်ားပပီားချိနက်စပပီား ရေသအသာီးသာီးမှ ရထာငရ်ပါငာ်းမျာားစွာရသာ 

ပမနမ်ာပပည်သ မျာားသည် ကိုယူ့်ရပ်ကိုယူ့်ရွာကို စွန ူ့ခ်ွာထွက်ရပပားခ ူ့ရသညူ့်အတွက် တိုငာ်းပပည်၏ 

စီားပွာားရရား ထခိိုက်ပျက်စီားခ ူ့သလို အမ်ိနာီးချငာ်းနိငုင်မံျာား၏ သယံဇာတမျာားကိုလည်ား ထခိိုက်ရစခ ူ့ပါသည်။ 

ဤအတွက်ရ ကာငူ့ ် ရာဇဝတ်မှုကျ ားလွနသ် မျာကို အရရားမယ နိငုသ်ညူ့် အရပခအရနကို အဆံုားသတ် ို ူ့၊ 

အ ကမ်ား က်မှု သသံရာကို အဆံုားသတ် ို ူ့ အရငက်ထက် ပုိ၍ရတာင ်လိုအပ်ရနပါသည်။ 

 

ယနတရာားအရနနငှူ့ ် အာဏာသမ်ိားမှုနငှူ့ ် ဆက်စပ်၍ ပ စ်ပွာားရနရသာ အပ စ်အပျက်မျာားကို အနာီးကပ် 

ရစာငူ့ ်ကညူ့်ရနပါသည်။ ပငမ်ိားချမ်ားစွာ ဆနဒပပသ မျာားအာား အငအ်ာားမတနတ်ဆသံုား ပ ိြုခွငာ်းပခငာ်း၊ 

စိတ်ထငသ်လို  မ်ားဆာီးရထာငခ်ျပခငာ်း၊ နှပ်ိစက်ညှဉားပနာ်းပခငာ်း၊ အစရ ျာက်ပခငာ်း၊ သတ်ပ တ်ပခငာ်း စသညူ့် 

သတငာ်းရပားပုိ ူ့ချက်မျာားကို လက်ခံရရှိပပီား ၎ငာ်းတို ူ့နငှူ့ဆ်ိုငသ်ညူ့် အချက်အလက်မျာားကို စုရဆာငာ်း 

သမ်ိားဆည်ားလျက်ရှိပါသည်။ 

ခမ ်မာန္ ိုငင်ဆံ ိုငရ်ာလတွလ်ပ်စသာ စံိုစမ်ားစစစ်ဆားမှု ယန္တရာား 

သတငာ်းလ ာ  

အတွွဲ ၅၊ စအာကတ် ိုဘာ ၂၀၂၁ 
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ပမနမ်ာနိငုင်ဆံိုငရ်ာ 

လွတ်လပ်ရသာ 

စုံစမ်ားစစ်ရဆားမှုယနတရာား 

အာီးရမား။ ။ iimm@un.org 

Signal။ ။ +၄၁ ၇၆ ၆၉၁ ၁၂၀၈ 

၀က်ဆိုက်။ ။ iimm.un.org |  

ရ ူ့စ်ဘုတ် ။ ။ 

facebook.com/Myanmar
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ကျန်ပ်ုတို ူ့၏ ကနဦား ရလူ့လာဆနာ်းစစ်ချက်မျာားအရ ဤရာဇဝတ်မှု ကျ ားလွနမ်ှုမျာားကို ရနရာအနှံ ူ့ 

ကျယ်ကျယ်ပပန ူ့ပ်ပန ူ့ ် ရတွှို့ ရှိခ ူ့ရသလို စနစ်တကျ အစီအစဥ်ချ ကျ ားလွနလ်ုပ်ရဆာငခ် ူ့သည်ကိုလည်ား 

ပပသရနပါသည်။ အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ာဥပရေအရ သတ်ပ တ်မှု၊ မထငရ်င ် မထငသ်လို 

 မ်ားဆာီးချြုပ်ရနာှငမ်ှုမျာားကို အရပ်သာားမျာားအာား ကျယ်ကျယ်ပပန ူ့ပ်ပန ူ့ ် သို ူ့မဟုတ် 

စနစ်တကျတိုက်ခိုက်မှု၏ အစိတ်အပုိငာ်းတခုအပ စ် ကျ ားလွနသ်ညူ့်အခါ ယငာ်းရာဇဝတ်မှုမျာားကို 

လ သာားမျိြုားနယွ်ရပေါ်ကျ ားလွနရ်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာားအပ စ် သတ်မှတ်ပပီား ဤရာဇဝတ်မှုမျာားကို 

စုံစမ်ားစစ်ရဆားမှုသည် ယနတရာား၏ လုပ်ပုိငခ်ွငူ့အ်တွငာ်း ကျရရာက်ရနပါသည်။ ဤအတွက်ရ ကာငူ့ ်

ယနတရာားသည် အဆိုပါပ စ်ရပ်မျာားနငှူ့ဆ်ိုငသ်ညူ့် ရရှိနိငုသ်မ  အရထာက်အထာားမျာားကို 

မှနမ်မှနအ်တည်ပပြုရနန်ငှူ့ ် ပုိငာ်းပခာားစိတ်ပ ာရန ် လုပ်ရဆာငရ်နပပီား ပ စ်နိငုလ်ျင ် ရာဇဝတ်မှုအတွက ်

တာဝနရ်ှိသညူ့် ပုဂ္ဂိြုလ်မျာားကို ရ ာ်ထတု်နိငုရ်န ်ကကိြုားစာားရနပါသည်။ 

 

ရရှ ှို့ဆက်ပပီား ခရီားသွာားကန ူ့သ်တ်ချက်မျာား ရလ ာူ့ရပါ ူ့မ မျာား ပ စ်ရပေါ်လာပပီား ကပ်ရရာဂ္ါကာလအတွငာ်း 

ဆိုငာ်းငံူ့ထာားသညူ့် မရှိမပ စ်လုပ်ရဆာငမ်ှုမျာားကို ပပနလ်ည်စတငန်ိငုမ်ည်ဟု ကျွန်ပ်ုတို ူ့ ရမ ာ်လငူ့ပ်ါသည်။ 

၎ငာ်း ပ ားရပါငာ်းရဆာငရွ်က်မှုအစီအစဥ်မျာားမှာ ရစူ့စပ်ညိှနှုငိာ်းရာတွင ် လွယ်က ရချာရမွှို့ရစရနန်ငှူ့ ်

ယနတရာား၏ ပ န ူ့က်ျက်ကကိြုားပမ်ားမှုမျာားကို ပမှငူ့တ်ငရ်န ် သတငာ်းအချက်အလက်နငှူ့ ်

အရထာက်အထာားမျာားကို လ ကိုယ်တိုင ် စုရဆာငာ်းပခငာ်းနငှူ့ ် စိစစ်ပခငာ်းတို ူ့ ပါဝငသ်ည်။ 

အဓိကအ ွ ှို့ဝငန်ိငုင်မံျာားနငှူ့ ် လ ကိုယ်တိုငရ်တွှို့ဆံုရဆွားရနာွးမှု ပပနလ်ည်စတငပ်ခငာ်းသည် 

လာမညူ့်ကာလအတွငာ်း ယနတရာားအတွက် အရရားပါရသာ ဦားစာားရပားလုပ်ငနာ်းပ စ်သည်။ 

 

သက်ရသအရထာက်အထာား ပပြုစုစုရဆာငာ်းပခငာ်း၊ မှနက်နမ်ှု ရှိရစရန ် ရလူ့လာဆနာ်းစစ်ပခငာ်း နငှူ့ ်

နစ်နာခ ူ့သ မျာား၊ လွတ်ရပမာက်လာသညူ့် အစုအ ွ ှို့မျာား၊ လ မှု အ ွ ှို့အစည်ားမျာား၊ စီားပွာားရရား 

လုပ်ငနာ်းရှငမ်ျာား၊ ရ ရငူ့ရ်သာ တသာီးပုဂ္ဂလမျာား အပါအဝင ် ယနတရာား၏ ကကိြုားပမ်ားလုပ်ရဆာငမ်ှုမျာားတွင ်

က ညီခ ူ့သ အာားလံုားကိ ု ရကျားဇ ားအထ ား တငရ်ှိရ ကာငာ်း ကျရနာ် ရပပာ ကာားလိုပါသည်။ ပမနမ်ာနိငုင်မှံ 

နစ်နာခ ူ့သ မျာား အာားလံုားအတွက် တရာားမ တမှု တရန ူ့ရန ူ့တွင ် ရရှိရစရန၊် အဆိုပါရာဇ၀တ်မှုမျာားကို 

ကျ ားလွနသ် မျာားအာား အရရားမယ နိငုသ်ညူ့် ပ စ်ရပ်မျိြုားကို လက်ခံမည် မဟုတ်သည်ကို အာားလံုား 

သရိှိရစရန ် အကကီားရလားဆံုား အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ာ ရာဇဝတ်မှုအတွက ်

သက်ရသအရထာက်အထာားမျာားကို ပပြုစုစုရဆာငာ်းမှုကို လ ူ့အခွငူ့အ်ရရား ရကာငစီ်၏ 

က ညီရထာက်ပံူ့မှုပ ငူ့ ်ဆက်လက် လုပ်ရဆာငသ်ွာားပါမည်။ 

-Nicholas Koumjian 
 

 

 

အဖ  ွဲ့အစည််းဆ ိုငရ်ာ န ာကဆ် ို်းသတင််း 

 လ ူ့အခွငူ့အ်ရရားရကာငစီ်သို ူ့ ယနတရာားအကကီားအက  ရပပာ ကာားခ ူ့သည်ူ့အတိုငာ်း ယနတရာားသည် 

စာရွက်စာတမ်ားမျာား၊ ဓာတ်ပုံမျာား၊ ဗီေယီိုမျာား၊ ပထဝီရပမပုံဆိုငရ်ာ ပုံရိပ်မျာား၊ 

သက်ရသထကွ်ဆိုချက်မျာားနငှူ့ ် ပွငူ့လ်ငာ်းရသာအရငာ်းအပမစ်မျာား အပါအဝင ်အချက်အလက်ရပါငာ်း ၁.၄ 

သနာ်းရကျာ် အမျိြုားမျိြုားရသာ အချက်အလက်ရငာ်းပမစ်မျာားမှ ရရှိခ ူ့သည်။ 
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https://www.facebook.com/MyanmarMechanism/
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ယနတရာားအရနနငှူ့ ် ရရရှည်စုရဆာငာ်းပခငာ်းနငှူ့ ် စိစစ်ပခငာ်းဆိုငရ်ာ ကကိြုားပမ်ားအာားထတု်မှုမျာားအတွက် အရပခခံအုတ်ပမစ်ကို တည်ရဆာက်ရနစဉ 

လက်လှမ်ားမီနိငုရ်သာ အချက်အလက်နငှူ့ ် အရထာက်အထာားမျာားအရပေါ် အာရံု စုိက်ပခငာ်းပ ငူ့ ် ၎ငာ်း၏ စုံစမ်ားစစ်ရဆားရရားဆိုငရ်ာ 

လှုပ်ရှာားမှုမျာားကို ဆက်လက်လုပ်ရဆာငရ်နသည်။ စုံစမ်ားစစ်ရဆားမှုမျာားကို ဦားစာားရပား လုပ်ရဆာငမ်ှုအဆငူ့ခ်ွ ရာတွင ်

အရ ကာငာ်းအရာပုိငာ်းဆိုငရ်ာနငှူ့ ် လုပ်ငနာ်းလည်ပတ်မှုဆိုငရ်ာ စံသတ်မှတ်ချက်မျာားအရပေါ် အရပခခံပပီား လုပ်ရဆာငပ်ါသည်။ ၎ငာ်းတို ူ့တွင ်

လိငပုိ်ငာ်းဆိုငရ်ာနငှူ့ ်ကျာားမအရပခခံမှုဆိုငရ်ာ ရာဇ၀တ်မှုမျာားနငှူ့ ်ကရလားမျာားအရပေါ် ကျ ားလွနသ်ညူ့် ရာဇ၀တ်မှုမျာား အပါအဝင ်ပပစ်မှုမျာား၏ 

အတိုငာ်းအတာ၊ သရဘာသဘာဝ၊ စွပ်စွ ခံရသ မျာား၏ တာဝနအ်တိုငာ်းအတာ၊ နိငုင်တံကာ ရာဇ၀တ်မှုစံနှုနာ်းမျာားနငှူ့ ် ကိုက်ညီရသာ 

စုံစမ်ားစစ်ရဆားမှုမျာားကို စီရငပုိ်ငခ်ွငူ့အ်ာဏာရှိရသာ တရာားရံုား သို ူ့မဟုတ် ခံုရံု ားမျာားတွင ်ရာဇ၀တ်မှုမျာားကို  စီရငန်ိငုရ်န ်လုပ်ရဆာငရ်နသည်။ 

 

COVID-19 ကပ်ရရာဂ္ါသည် ယနတရာား၏ စုံစမ်ားစစ်ရဆားမှုဗျ ဟာကို အရကာငအ်ထည်ရ ာ်ရာတွင ် သက်ရရာက်မှုရှိရနဆ ပ စ်ပပီား 

အထ ားသပ ငူ့ ် အလာားအလာရှိရသာ သတငာ်းရပားသ မျာားနငှူ့ ် သက်ရသမျာားတည်ရှိရာရနရာမျာားသို ူ့ ခရီားသွာားလာမှုပိတ်ပင ် ပခငာ်းက 

အတာားအဆာီးပ စ်ရနသည် ထို ူ့ရ ကာငူ့ ် ယနတရာားသည် လံုပခံြုရသာ အလီက်ထရွနန်စ်နည်ားလမ်ားမျာားပ ငူ့ ် ဆက်သွယ်နိငုသ်ညူ့် 

အလာားအလာရှိရသာ သတငာ်းရငာ်းပမစ်မျာားကို ရ ာ်ထတု်ပခငာ်းအရပေါ် အရလားရပားထာားပပီား၊ သတငာ်းအချက်အလက်နငှူ့ ်

အရထာက်အထာားမျာားကို စုရဆာငာ်းပခငာ်းနငှူ့ ် စုစည်ားမှုတို ူ့ကို ချ ှို့ထငွက်ာ ပွငူ့လ်ငာ်းရသာအရငာ်းအပမစ်မျာား စုံစမ်ားစစ်ရဆားမှုမျာားနငှူ့ ်

အနာဂ္တ်လ ကိုယ်တိုင ် ရတွှို့ဆံုရမားပမနာ်းပခငာ်းမျာားအတွက် ပ စ်နိငုရ်ပခရှိရသာ သက်ရသမျာားကို ရ ာ်ထုတ်ပခငာ်းတို ူ့ကို 

ဆက်လက်လုပ်ရဆာငရ်နပါသည်။ ၎ငာ်း၏ ခွ ပခမ်ားစိတ်ပ ာပခငာ်းလုပ်ငနာ်းအရပေါ် အရပခခံ၍ ယနတရာားသည် ယနတရာား၏လုပ်ပုိငခ်ွငူ့အ်တွငာ်း 

ရာဇဝတ်မှုမျာားအတွက် တာဝနရ်ှိသ မျာားကို လိုလာားပပီား တာဝနခ်ံနိငုသ်ညူ့် ရေသဆိုငရ်ာနငှူ့ ်နိငုင်တံကာတရာားရံုားမျာား သို ူ့မဟုတ် ခံုရံု ားမျာားတွင ်

အသံုားပပြုရနအ်တွက် မ ရဝနိငုသ်ညူ့် အချက်အလက်ပမာဏကို တိုားပမှငူ့ထ်ာားသည်။ 

 

ရနာက်ဆံုားအရနနငှူ့ ် အ ွ ှို့ဝငန်ိငုင်မံျာားနငှူ့ ် ပ ားရပါငာ်းရဆာငရွ်က်မှုနငှူ့ ် ပတ်သက်၍ ယနတရာားသည် သက်ဆိုငရ်ာ သတငာ်းအချက်အလက်မျာား 

သို ူ့မဟုတ် ယနတရာားအာား ပံူ့ပုိားရပားမညူ့် အရနအထာားတွင ် ရှိရနနိငုသ်ညူ့် ပပည်နယ်မျာားနငှူ့ ် အစုိားရ အ ွ ှို့အစည်ားမျာားနငှူ့ ် ဆက်လက် 

ထရိတွှို့ဆက်ဆရံနပါသည်။ လ ူ့အခွငူ့အ်ရရားရကာငစီ်နငှူ့ ် အရထွရထညီွလာခံတို ူ့က အသအိမှတ်ပပြုထာားသညူ့်အတိုငာ်း၊ အထ ားသပ ငူ့ ် အာရှ-

ပစိ ိတ်ရေသရှိ အ ွ ှို့ဝငန်ိငုင်မံျာား၏ ပ ားရပါငာ်းရဆာငရွ်က်မှုသည် ယနတရာား၏ စုံစမ်ားစစ်ရဆားရရားလုပ်ငနာ်းမျာားအတွက် အထ ားအရရားပါသည်။ 

သက်ရသမျာားနငှူ့ ် ၎ငာ်းတို ူ့၏မိသာားစုမျာား၏ လံုပခံြုရရားနငှူ့ ် သာီးသန ူ့လ်ံုပခံြုရရားကို အာမခံသညူ့် နည်ားလမ်ားပ ငူ့ ် အငတ်ာဗျ ားမျာား ပပြုလုပ်ရန ်

သက်ရသခံမျာား တည်ရှိရာ အ ွ ှို့ဝငန်ိငုင်မံျာား၏ နယ်ရပမအတွငာ်းသို ူ့ ဝငရ်ရာက်ခွငူ့ပ်ပြုရန ် အဆိုပါ ပ ားရပါငာ်းရဆာငရွ်က်မှု လိုအပ်ပါသည်။ 

အ ွ ှို့ဝငန်ိငုင်မံျာား၏ ပ ားရပါငာ်းရဆာငရွ်က်မှုသည် သက်ရသမျာားကို အကာအကွယ်ရပားရာတွင ် အဆငရ်ပပရချာရမွှို့ရစရနန်ငှူ့ ် ယနတရာားနငှူ့ ်

ပ ားရပါငာ်းရဆာငရွ်က်မှုရ ကာငူ့ ်သက်ရသမျာားကို လက်စာားရချပခငာ်း စသညူ့် အနတရာယ် မျာားကို တာားဆာီးရနလ်ိုအပ်ပါသည်။ 

 

ကမ််းလမ်ှ်းဆကသ် ယခ်ြင််း 

 

အရပ်ဘက်အဖ  ွဲ့အစည််းမ  ်း၊ သတင််းမီဒယီ မ  ်းနငှ့်် 

ထတိတ ွဲ့ဆက်သ ယ်မှုသည် ယန္တယ ်း၏ ဦားစာားရပား လုပ်ရပ်မျာားထ  

တခုအပါအဝင ်ဖဖစ်ပါသည်။  

 

အစည််းအတ ်းမ  ်းတွင ် ဝငရ်ရာက်ရဆွားရနာွးပခငာ်း၊ ရဟာရပပာပွ မ  ်းတွင ်

တက်ရရာက်ပါဝငပ်ခငာ်းပ ငူ့ ်ယန္တယ ်းသည် အရပ်ဖက်အဖ  ွဲ့အစည််းမ  ်းန္ငှ့်် 

ပ ုံမှနတ်တ ွဲ့ဆ ုံလျက် ရှိသည်။ ပပီ်းခ ့်သည့်် သသဂုံတ်လအတ င််း ရ ိုဟငဂ် ာ 

လတွ ်စခမာက်စရား ညွ ူ့်စပေါငာ်းအဖွွဲွဲ့ Free Rohingya Coalition က 

ဦ်းတဆ ငက် င််းပသညူ့် ရိုံဟငဂ်   လူမ ိ ်းမ  ်း ၂၀၁၇ ခုံန္စ်ှမှစပပီ 

ရခိုံငဖ်ပည်နယ်မှ ထ က်တဖပ်းခ ့်ရသည့်် အပ စ်အပျက်ကိုံ တအ က်တမ့်သတိရရသာအာားပ ငူ့ ် ကျငာ်းပသညူ့် ရလားနစ်ှရပမာက် နစ်ှပတ်လည် 

ရိုဟငဂ်္ျာ လွတ်ရပမာက်ရရားအ ွ ှို့ ပွ တွင ်

ရဆွားရနာွးရပပာ ကာားသ မျာား 

 

https://iimm.un.org/my/free-rohingya-coalition-frc-%e1%80%a1%e1%80%81%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%a1%e1%80%94%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%ba-%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%99/
https://iimm.un.org/my/free-rohingya-coalition-frc-%e1%80%a1%e1%80%81%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%a1%e1%80%94%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%ba-%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%99/
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အခမ်ားအနာားတွင ် ယန္တယ ်းအဖ  ွဲ့ မှ ပါ ငတ်ဆ ်းတန္ ်းခ ့်ပါသည်။ “ရိုံဟငဂ်္ျာလ မျိြုားမျာား  ကံြုရတွှို့ခံစာားခ ူ့ရတ ူ့ ဆငာ်းရ ေကုခရတွကို တနည်ားနည်ားန ူ့ 

သက်သာရာရရအာင ် လုပ်ရပားချငတ်ယ်ဆိုရင ် သ တို ူ့ ဆံုားရှု ံားခ ူ့ရတာရတွ တနည်ားတ ံု ပပနရ်ရအာင ် ကျွနရ်တာ်တို ူ့ လုပ်ရပားချငတ်ယ်ဆိုရင ်

တကယူ့်ကို ရရရှည် ဇွ ရကာငာ်းရကာငာ်းန ူ့ အာားထတု် ို ူ့ လိုပါတယ်” လို ူ့ ယန္တယ ်းအဖ  ွဲ့တခါင််းတဆ င် Mr Koumjian က တဖပ သက ်းခ ့်သည်။ 

 

“ကျွနတ်တ ်တိုံ ့် စုံတပါင််းအ ်းကိုံသ ုံ်းပပီ်း စစ်မှနတ် ့်အမှနတ်ရ ်းန ့် တရ ်းမျှတမှု  ဖဖစ်စဥ်ကိုံ အသအိမှတ်ဖပ မှု မရှိဘ  ဆ ုံ်းရှု  ်းခ ့်ရတသ  

လူ ့်အခ င့််အတရ်းတတ ကိုံ ဖပနလ်ည်အသက်သ င််းဖိုံ ့် အတူတက တိုံက်ပ   ငရ်မှ ပါ” ဟုံ သူက ဆက်တဖပ ပါသည်။ 

 

စက်တငဘ် လအတ င််း ဂျပ ်ရိုပ်သ  NHK သတင််းဌာ က ရိုက်က ားထတု်လွှငူ့ခ် ့်တသ  ဖမနမ် ဖပည်အတ င််း စစ်တပ်၏အသကမ််းဖက် 

ပဖိ ခ င််းမှုမှတ်တမ််းရုံပ်ရှငတ် ငလ်ည််း ယန္တယ ်းအဖ  ွဲ့ န္ငှ့််ပတ်သက်သည့်် တဖ ်ဖပခ က်ပါ ငခ် ့် ပါသည်။ မှတ်တမ််းရုံပ်ရှငတ် ငပ်ါ ငသ်ည့်် 

အငတ် ဗ  ်းတ င ်  Mr Koumjian က ယန္တယ ်း၏လုံပ်ငန််းစဉ်န္ငှ့်် စိနတ်ခေါ်မှုမ  ်းကိုံ ရှင််းဖပခ ့်ပါသည်။ “တနရ တပါင််းစ ုံမှ ၊ 

မတူညီတ ့်အခ ိနက် လတတ မှ  ဖဖစ်ပ  ်းတနတ ့် ကကီားရလားတ ့် ရာဇဝတ်မှုကကီားရတွန ူ့ ေရီာဇတ်မှုကကီရတွအတွက် တ  နအ်ရှိဆံုားပုဂ္ဂိြုလ်ရတွကို 

ခ ိတ်ဆက်သက်ရသထ  ို ူ့ဆိုံတ  ယန္တယ ်းအတ က် ကကီ်းမ ်းတ ့်စိနတ်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖဖစ်ပါတယ်” ဟုံ  Mr Koumjian က ရပပာပပခ ူ့ပါသည်။ 

စက်တငဘ် လတွငလ်  ဗ အ ိုစအ ခမ ်မာပ ိုငာ်းဌာ န္ငှ့်် တတ ွဲ့ဆ ုံတမ်းဖမန််းခန််းမှ  မစစတာ ခွနဂ်္ျီယမ်က ဖမနမ် န္ိုံငင် တ ငဖ်ဖစ်ပ  ်းခ ့်သည့်် 

ကကီ်းတလ်းတသ  ရ ဇ တ်မှုမ  ်းကိုံ တ  နခ် မှုရှိတအ ငလ်ုံပ်တဆ ငရ် မှ  ယန္တယ ်းအဖ  ွဲ့၏ လုံပ်ပိုံငခ် င့််န္ငှ့်် ရပ်တည်ခ က်မ  ်းကိုံ ရှင််းဖပခ ့်သည်။  

 

ရအာက်တိုဘာလတွင ် ယနတရာား အကကီားအက  မစစတာ ခွနဂ်္ျီယမ် က ကိုလသမဂဂသတငာ်းစဥ်မှ ပပြုလုပ်သညူ့် ဗဟုမီေယီာ 

ရတွှို့ဆံုရမားပမနာ်းခနာ်းတွင ် ပါဝငရ်ဆွားရနာွးခ ူ့ပပီား ရာဇဝတ်ပပစ်မှုဆိုငရ်ာ သက်ရသအရထာက်အထာားမျာား မရပျာက်မပျက်ခင ် ထနိာ်းသမ်ိားထာား ို ူ့ 

အရရားကကီားပုံကို ရှငာ်းပပခ ူ့သည်။ 

 

 

ခမ ်မာန္ ိုငင်ရှံ  ရ ိုဟငဂ် ာ မွတစ်လငမ် ာားန္ငှူ့ ်တခြာား လ  ည်ားစိုမ ာား၏ လ ူ့အြွငူ့အ်စရား အစခြအစ   

အတငွာ်းစရားမှုားြ ျုပ်၏ အစ ရငြ်ံစာ (A/76/312), ၂၀၂၁ ကသဂိုတလ် ၃၁ ရက ်

 
ပမနမ်ာနိငုင်တံွငာ်းရှိ ရိုဟငဂ်္ျာ မွတ်စလငမ်ျာားနငှူ့ ် တပခာား လ နည်ားစုမျာား၏ လ ူ့အခွငူ့အ်ရရား အရပခအရနနငှူ့ ် ပတ်သက်ပပီား ၂၀၂၁ ခုနငှ ်

 သဂု္တ်လတွင ်ကိုလသမဂဂ အစထစွထညွ လာြံသ ို ူ့ တငပ်ပသညူ့် အစီရငခ်ံစာတွင ် ကုလသမဂ္ဂ အတွငာ်းရရားမှုားချြုပ်က “ယခ ု

အစီရငခ်ံစာတွင ်အ ကံြုားဝငသ်ညူ့်  ကာလအတွငာ်းတွင ်လ ူ့အခွငူ့အ်ရရား ချိြုားရ ာက်မှုမျာား အပါအဝင ်ကကီားရလားသညူ့် အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ာ 

ရာဇဝတ်မှုမျာား၊ အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ာ ဥပရေ ချိြုား ရ ာက်မှုမျာားရ ကာငူ့ ် နစ်နာခ ူ့သ မျာားအတွက် တစုံတရာ 

ပပနလ်ည်ရဆာငရွ်က်ရပားရရားအပပင ် ဥပရေချိြုားရ ာက်သ မျာားအာား အရရားမယ နိငုသ်ညူ့် အရပခအရနမျိြုားကို အဆံုားသတ် ို ူ့ 

ကကိြုားပမ်ားလုပ်ရဆာငရ်ာတွင ် တိုားတက်မှု အကန ူ့အ်သတ်သာ ရှိရနသည်။ နိငုင်တံကာ အ ွ ှို့အစည်ားမျာားနငှူ့ ် ပ ားရပါငာ်းလုပ်ရဆာငမ်ှု အပုိငာ်း 

အထ ားသပ ငူ့ ် ပမနမ်ာနိငုင်ဆံိုငရ်ာ လွတ်လပ်ရသာ စုံစမ်ားစစ်ရဆားမှု ယနတရာား၊ ပမနမ်ာနိငုင်တံွငာ်း လ ူ့အခွငူ့အ်ရရား အရပခအရနမျာားဆိုငရ်ာ 

ကုလ အထ ားကိုယ်စာားလှယ်အ ွ ှို့တို ူ့နငှူ့ ် အနမိူ့်ဆံုားအဆငူ့ ် ပ ားရပါငာ်းရဆာငရွ်က်မှုမျိြုားသာ ရှိရနသည်။ ယရန ူ့ချိနထ်ိ အဆိုပါ 

အ ွ ှို့အစည်ားနစ်ှခုစလံုားသည် ပမနမ်ာနိငုင်တံွငာ်းသို ူ့ ဝငရ်ရာက်နိငုပ်ခငာ်း မရှိရသားပါ” ဟု တငပ်ပခ ူ့သည်။ 

 

ကုလသမဂ္ဂအတွငာ်းရရားမှုားချြုပ်က ဆက်လက်ပပီား “ပမနမ်ာနိငုင်တံွင ် ရိုဟငဂ်္ျာမျာားနငှူ့ ် လ နည်ားစုမျာားရပေါ် ကျ ားလွနခ် ူ့သညူ့် ကကီားရလားသညူ့် 

ရာဇဝတ်မှုမျာားအတွက် တာဝနခ်ံမှုရှိ ို ူ့ မရှိမပ စ် လိုအပ်သည်။ ဤအတွက် လွတ်လပ်ရသာ ပမနမ်ာနိငုင်ဆံိုငရ်ာ စုံစမ်ားစစ်ရဆားမှု 

ယနတရာားက ူ့သို ူ့ သက်ဆိုငရ်ာ အ ွ ှို့အစည်ားမျာားသည် တရာားမ တမှု ရဆာင ်ကဥ်ားရပားရန၊် အတိတ်က ကျ ားလွနခ် ူ့ရသာ 

ရာဇဝတ်မှုမျာားအတွက် တာဝနခ်ံမှု ရှိရစရန၊် တရာားလက်လွတ် သတ်ပ တ်မှုမျာား ထပ်မံပ စ်ပွာားမှုကို ဟန ူ့တ်ာားရန ် အရထာက်အက  

ပပြုနိငုပ်ါသည်” ဟု ရပပာ ကာားခ ူ့သည်။ ပမနမ်ာနိငုင်တံွငာ်း ဝငရ်ရာက်ခွငူ့ပ်ပြုမှု အပါအဝင ် အဆိုပါ ယနတရာားမျာားနငှူ့ ် အပပညူ့်အဝ 

ပ ားရပါငာ်းလုပ်ရဆာငရ်နလ်ည်ား သ က တိုက်တွနာ်းခ ူ့သည်။ 

 

 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/ondemand/video/4001403/
https://burmese.voanews.com/a/iv-with-nicholas-koumjian-iimm/6221696.html?fbclid=IwAR25W-C3FmUu6NozUFLHeJV9XqRlkb_n0ivfz0qIFYNh9l_t9DvoKJE-3gQ
https://iimm.un.org/my/%e1%80%80%e1%80%bb%e1%80%bd%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%80%e1%80%bb%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ac%e1%80%b8-%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%ac/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/239/83/pdf/N2123983.pdf
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လ ူ့အြ င်ူ့အနရ်းနကာငစ်ီ 

ကုံလသမဂဂ လူ ့်အခ င့််အတရ်းတက ငစီ်သတို ူ့ တငသ်ွငာ်းသညူ့် တတ ယ 

န္စှ်ပတလ်ည်အစီရငြ် စာတ င ် ယန္တယ ်းက အဖ  ွဲ့စတငလ်ည်ပတ်စဉ်မှ 

စ၍ လုံပ်တဆ ငခ် ့်တသ  အတဖခခ  ပန််းတိုံငမ်  ်း၊ ဆက်လက် 

အတက ငအ်ထည်တဖ ်မည့်် လုံပ်ငန််းစဉ်မ  ်းအ ်း ရှင််းဖပခ ့်ပါသည်။ 

ထိုံ ့်အဖပင ် ဖမနမ် န္ိုံငင် အတ င််း ကကီ်းတလ်းတသ  န္ိုံငင် တက ရ ဇ တ်မှု 

က  ်းလ နခ် ့်သူမ  ်းအ ်း တရ ်းခ ငတ်ရှ ွဲ့တမှ က် တရ ်းစီရငန်္ိုံငတ်ရ်း 

အတထ က်အကူဖပ န္ိုံငတ်အ င် ပူ်းတပါင််းတဆ ငရ် က်မှုမ  ်း၊ ယန္တယ ်း 

လည်ပတ်မှုအ ်းတက င််းတစရန ် တိုံ်းဖမြှင့််တဆ ငရ် က်မှုမ  ်းအ ်း 

ရှင််းလင််းတငဖ်ပခ ့်ပါသည်။ ဖမနမ် န္ိုံငင် အတ င််းရှိ ရိုံဟငဂ်   

လူမ ိ ်းမ  ်းအ ်း ညြှင််းပန််းမှုမ  ်း အပါအ င ်အတဖခအတနအရပ်ရပ်ကိုံ စ ုံစမ််းစစ်တဆ်းရ တ င ်အတထ က်အကူဖပ တစရန ်အဖ  ွဲ့အစည််းအတ င််းရှိ 

ကျွမ််းက ငမ်ှုန္ငှ့်် အရင််းအဖမစ်မ  ်းကိုံ ဗ  ဟ က က အသ ုံ်းဖပ န္ိုံငတ်စရန် တဆ ငရ် က်တနမှုမ  ်းအ ်းလည််း ဆက်လက်ရှင််းဖပခ ့်သည်။ 

၎ငာ်းအစီရငခ်ံစာကို အရထရွထွညီလာခံသို ူ့လည်ား စပားပ ို ူ့ ခ ူ့ပါသည်။ 

ကုံလသမဂဂအတထ တထ ညီလ ခ ၏ ၄၈ ကကိမ်ရပမာက် ပုံမှနအ်စည်ားအရဝားတွငလ်ည်ား ယန္တယ ်းအကကီားအက  မစစတာ ခွနဂ်္ျီယမ်က အဆိုပါ 

အစီရငခ်ံစာကို တငခ်ပြ ူ့ပေါသည်။  လူ ့်အခ င့််အတရ်းခ ိ ်းတဖ က်ခ ရမှုကို ကိုယ်တိုင ်  ကံြုရတွှို့ ခ ူ့သညူ့် မ က်ဖမငသ်က်တသမ  ်း၊ 

သတင််းအခ က်အလက်ပိုံ ့်တပ်းသူမ  ်း၏ လ ုံဖခ  မှုန္ငှ့်် ကိုံယ်တရ်းကိုံယ်တ အခ က်အလက် လ ိြုှို့ ဝှက်ပုိငခ်ွငူ့မ်ျာားကိုံ ယနတရာားက 

အတလ်းအနက်ထ ်းတသက င််း သ က တဖပ သက ်းခ ့်ပပီ်း ယနတရာား လုပ်ငနာ်း၏ လ ိ ွဲ့  ှက်လုံပ်ကိုံငရ်သည့်် အလုံပ်သတဘ သဘ  န္ငှ့်် 

၎င််းတိုံ ့်တပ်းပိုံ ့်သည့်် သတင််းအခ က်အလက်မ  ်းကိုံ မည်သိုံ ့်မည်ပ ုံအသ ုံ်းဖပ မည်ဆိုံသည်မ  ်းကိုံ ကာယံကံရှငမ်ျာားကို အသရိပားပပီားမှ 

သတဘ တူညီမှုရယူတသက င််း ရှင််းလင််းတဖပ သက ်းခ ့်သည်။  

ကကီ်းတလ်းတသ  န္ိုံငင် တက ရ ဇ တ်မှုမျာားအတွက် အမှုတ  မ  ်း တည်တဆ က်သညူ့် လုပ်ငနာ်းသည် အခ ိနယ်  လုပ်ရဆာငရ်သညူ့် 

လုပ်ငနာ်းပ စ်ပပီား ပပစ်မှုထငရ်ှာားရ ကာငာ်း သက်ရသထ ရာတွင ်တရာားရံုားမျာား၏ ပမငူ့မ်ာားရသာ နှုနာ်းစံမျာားနငှူ့ ်ကိုက်ညီရအာင ်လုပ်ရဆာငရ်သညူ့် 

ရှုပ်တထ ်းတသ လုံပ်ငနာ်းပ စ်သည်ကို အရလားထာား ရပပာ ကာားခ ူ့သည်။ ထို ူ့အပပင ် ယနတရာားသည် တရာားရံုား မဟုတ်သညူ့်အတွက် 

ဖပစ်မှုက  ်းလ နသ်ူမ  ်း တာဝနခ်ံမှုရှိရစရန ် ရဆာငရွ်က်ရာတ င ် စ မ််းတဆ ငရ်ည်ဖပည့်် ပပီ်း မ မ တတ စီရငစ်စ်ရဆားနိငုသ်ညူ့်၊ စစ်ရဆားရန ်

ဆနဒလည်ားရှိသညူ့် သက်ဆိုံငရ်  အ ဏ ပိုံငအ် ွ ှို့အစည်ားမျာားကို ရှာရ ွဆက်သွယ်နိငုမ်ှုရပေါ် မ တည်ရ ကာငာ်းကိုလည်ား ရှငာ်းပပခ ့်ပါသည်။ 

အစည်ားအရဝား ရနာက်ဆက်တွ အပ စ် အဖ  ွဲ့ ငန်္ိုံငင် မ  ်း၊ အရပ်ဖက်အဖ  ွဲ့အစည််းမ  ်းန္ငှ့်် အဖပနအ်လှန ် တမ်းဖမန််းတဖဖသက ်းရ တ င ်

တဆ ်းတန္ ်းသူမ  ်းက ယန္တယ ်းအ ်း တထ က်ခ တသက င််း ဖမနမ် အစိုံ်းရကိုလည်ား  ယန္တယ ်းန္ငှ့်် ပူ်းတပါင််းလုပ်ရဆာငရ်န ်

ထပ်တလ င််းတတ င််းဆိုံသကပါသည်။ တဖတဖ ် ါရီ ၁ ရက် အ ဏ သမ်ိ်းပပီားခ ိနရ်နာက်ပုိငာ်း ပမနမ်ာနိငုင်တံွငာ်းမှ လုပ်ရပ်မျာားသည် 

လူသ ်းမ ိ ်းန္ ယ်ရပေါ် ကျ ားလွနသ်ညူ့် ရာဇဝတ်မှုရပမာက်နိငုသ်ည်ဆိုသညူ့် ယန္တယ ်းအဖ  ွဲ့၏ ကနဦ်းသ ုံ်းသပ်မှုမ  ်းကိုံလည််း အ ွ ှို့ဝငန်ိငုင်မံျာားက 

လက်ခံအသအိမှတ်ဖပ သကပါသည်။ လိငပိ်ုံင််းဆိုံငရ်  အသကမ််းဖက်မှုန္ငှ့်် ကတလ်းသူငယ်မ  ်းအတပေါ် ဖပစ်မှုက  ်းလ နမ်ှုမ  ်းအတပေါ် 

ယန္တယ ်းအဖ  ွဲ့က အတလ်းထ ်း ထုံတ်တဖ ်မှုကိုံလည််း ကကိ ဆိုံတသက င််း အ ွ ှို့ဝငန်ိငုင်မံျာားက တဖပ သက ်းပါသည်။ ထို ူ့အပပင ်

ယန္တယ ်း၏လုံပ်ငန််းစဉ်အတပေါ် မည်သိုံ ့် ထပ်မံ က ညီတထ က်ပ ့်န္ိုံငမ်ညက်ိုံလည််း တမ်းဖမန််းတဆ ်းခ ့်သကပါသည်။ 

Mr Koumjian က မ က်ဖမငသ်က်တသမ  ်းန္ငှ့်် သက်တသအတထ က်မ  ်းအ ်း တပ်းပိုံ ့်သူမ  ်းအပါအ င ်ယန္တယ ်းအဖ  ွဲ့ န္ငှ့်် ပူ်းတပါင််းသူမ  ်းအ ်း 

အက အက ယ်တပ်းမှုလုံပ်ငန််းစဉ်တ င ် အဖ  ွဲ့ ငန်္ိုံငင် မ  ်း၏ ပူ်းတပါင််းပါ ငမ်ှု အတရ်းကကီ်းတသက င််း ရှင််းလငာ်း ရပ  ကာားခ ူ့ပါသည်။ 

ယနတရာား၏ အစီရငခ်ံစာ တငသွ်ငာ်းမှုနငှူ့ ်ပပနလှ်န ်ရမားပမနာ်းခနာ်းကုိ UN Web 

TV တွင ် ကညူ့်ရှုနိငုပ်ါသည် 

https://iimm.un.org/wp-content/uploads/2021/08/2021_Annual-Report_MY.pdf
https://iimm.un.org/wp-content/uploads/2021/08/2021_Annual-Report_MY.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=en/a/76/317
https://iimm.un.org/my/%e1%80%80%e1%80%af%e1%80%9c%e1%80%9e%e1%80%99%e1%80%82%e1%80%b9%e1%80%82-%e1%80%9c%e1%80%b0%e1%80%b7%e1%80%a1%e1%80%81%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b7%e1%80%ba%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%b8-%e1%80%80/
https://media.un.org/en/asset/k1m/k1mwjzn24r
https://media.un.org/en/asset/k1m/k1mwjzn24r
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အခ ိ ွဲ့တသ န္ိုံငင် မ  ်းတ င ် ဖပဋ္ဌ န််းထ ်းတသ  ဥပတဒအခ ိ ွဲ့ ဖပငဆ်ငမ်ှုမ  ်းဖပ လုံပ်န္ိုံငမှ်သ  ယန္တယ ်းအဖ  ွဲ့ န္ငှ့်် ပူ်းတပါင််းမှုတ င ်

အဆငတ်ဖပန္ိုံငဖ် ယ်ရှိတသ တသက င့်် ဖဖစ်န္ိုံငပ်ါက တဖပ င််းလ ယ်ဖပငလ် ယ်ဖဖစ်သည့်် မူသတဘ မ ိ ်းန္ငှ့်် လက်တ  ရန ် တတ င််းဆိုံခ ့်သည်။ 

အထ်ူးသဖဖင့်် မ က်ဖမငသ်က်တသမ  ်းန္ငှ့်် သတင််းအခ က်အလက်တပ်းပိုံ ့်န္ိုံငသ်ူမ  ်း၊ အတဖခခ တနထိုံငတ်သ  တဒသမ  ်းတ င ် လ တ်လပ်စ   

အခ က်အလက်မ  ်း စုံတဆ င််းရှ တဖ န္ိုံငရ်န ်အတရ်းကကီ်းတသက င််းလည််း တဖပ သက ်းခ ့်သည်။ 

အ ဆယီ တဒသတ င််းမှ အဖ  ွဲ့ ငန်္ိုံငင် မ  ်း၏ ပူ်းတပါင််းပါ ငမ်ှုသည် အလ နအ်တရ်းကကီ်းတသက င််း ယန္တယ ်းအဖ  ွဲ့၏ လုံပ်ငန််းစဉ်မ  ်းသည် 

အ ဆယီ အဖ  ွဲ့၏ “ဘ ုံသတဘ တူညီခ က် ၅ ရပ်” န္ငှ့််ကိုံက်ညီပပီ်း အထ်ူးသဖဖင့်် ဖမနမ် န္ိုံငင် တ င ် ဖဖစ်ပ  ်းတနတသ  အသကမ််းဖက်မှုမ  ်းကိုံ 

တလ  ့်ပါ်းတအ ငတ်ဆ ငရ် က်တရ်းဆိုံသည့်် ပထမဆံုားအခ ကက်ိုံ တထ က်ခ တသက င််း တဖပ ်းသက ်းခ ့်ပါသည်။  

ယန္တယ ်းအဖ  ွဲ့သည် ဖပစ်မှုက  ်းလ နသ်ူမ  ်းအ ်း တရ ်းဥပဒတရှ ွဲ့တမှ က် စစ်မှနတ်သ  တရ ်းစီရငန်္ိုံငတ်ရ်းတ က် 

မည်သည့််တရ ်းဥပတဒစိုံ်းမိုံ်းမှုအဖ  ွဲ့အစည််းန္ငှ့််မဆိုံ ပူ်းတပါင််းလိုံတသက င််းလည််း မစစတာ ခွနဂ်္ျီယမ် တဖပ သက ်းခ ့်ပါသည်။ 

လ ူ့အခွငူ့အ်ရရားရကာငစီ်၏ ၄၈ ကကိမ်ရပမာက် အစည်ားအရဝားအတွငာ်း ရဆွားရနာွးခ ူ့ရသာ တပခာား အရ ကာငာ်းအရာမျာားတွင ် ပမနမ်ာနိငုင် ံ

အရ ကာငာ်းကိုလည်ား ထညူ့်သွငာ်း ရဆွားရနာွးခ ူ့ ကသည်။ ပမနမ်ာနိငုင်မှံ လ ူ့အခွငူ့အ်ရရား အရပခအရနဆိုငရ်ာ အထ ားကိုယ်စာားလှယ်ကလည်ား 

၎ငာ်း၏ တိုားတက်မှု အစီရငခ်ံစာက နှုတ်အာားပ ငူ့ ် တငခ်ပခ ူ့သည်။ “ရ ရ ာ်ဝါရီ ၁ ရက်ရန ူ့ အာဏာသမ်ိားပပီားရနာက်ပုိငာ်း ပမနမ်ာနိငုင်တံွင ်

လံုပခံြုရရား တပ် ွ ှို့ဝငမ်ျာားက ကကီားရလားရသာ အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ာ ရာဇဝတ်မှုမျာား ကျ ားလွန်ခ ူ့သည်” ဆိုသညူ့် ယနတရာား၏ ကနဦား 

သံုားသပ်ချက်ကိုလည်ား သ က အသအိမှတ်ပပြု လက်ခံခ ူ့သည်။ အ ွ ှို့ဝငန်ိငုင်မံျာားသည် ယနတရာားကို တည်ရထာက် ွ ှို့စည်ားစဥ်က အရရားပါသညူ့် 

အခနာ်းကဏ္ဍမှ ပါဝငခ် ူ့သလို “တခုခု လုပ်ရဆာငပ် စ်ရအာင ်တွနာ်းအာားရပားရာတွငလ်ည်ား အရရားပါသညူ့် အခနာ်းကဏ္ဍမှ ပါဝင ိ်ု ူ့ လိုရ ကာငာ်း” 

လည်ား မစစတာခွနဂ်္ျီယမ်က အ ွ ှို့ဝငန်ိငုင်မံျာားကို ရပပာ ကာားခ ူ့သည်။ 

၄၈ ကကိမ်တဖမ က် လူ ့်အခ င့််အတရ်းက ငစီ်၏ ပုံမှန ် အစည်ားအရဝားတ င ် လ ူ့အခွငူ့အ်ရရားဆိုငရ်ာ ရကာ်မရှငန်ာ မငာ်းကကီားမက ပမနမ်ာအရရားန ူ့ 

ပတ်သက်ပပီား သ မ၏ သံုားသပ်ချက်ကို တငပ်ပခ ူ့သည်။ “လူမ ိ ်းတုနာ်း သတ်ဖဖတ်မှုရပမာက်နိငုရ်သာ က  ်းလ နမ်ှုမ  ်းအပါအ င ် ကကီားရလားရသာ 

န္ိုံငင် တက ရ ဇ တ်မှု က  ်းလ နသ်ူမ  ်းအ ်း ၎ငာ်းတို ူ့ လုပ်ရပ်အတွက် တ  နခ် မှုရှိတအ င ် လုံပ်တဆ ငဖ်ခင််းသည် အလ နအ်တရ်းကကီ်းသည်။ 

ဤအတွက်ရ ကာငူ့ ် ပမနမ်ာနိငုင်ဆံိုငရ်ာ လွတ်လပ်ရသာ စုံစမ်ားစစ်ရဆားမှု ယနတရာား၏ လက်ရှိ ရရှိထာားရသာ လုပ်ပုိငခ်ွငူ့မ်ျာားအပပင ်

ကျယ်ကျယ်ပပန ူ့ပ်ပန ူ့ ်တိုားချ ှို့လုပ်ရဆာငရ်န ်ပုိလို ူ့ရတာင ်အရရားကကီားလာရ ကာငာ်း” သ မက  နခပာကကာ်းခ ့်သည်။ 

 

 

သည်ဟ တ ်မစ်ရှင ်

 

၂၀၂၁ ခု စက်တငဘ်ာလတွင ် ယနတရာားသည် အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ာ ရာဇဝတ် ခံုရံုား (အိုငစီ်စီ)၊ ရာဇဝတ်မှု တရာားမ တမှု 

ပ ားရပါငာ်းရဆာငရွ်က်ရရားဆိုငရ်ာ ဥရရာပသမဂ္ဂရအဂ္ျငစီ် (ယ ရိုဂ္ျပ်စ)၊ ဂ္ျီနိစုိုက်ဆိုငရ်ာ ဥရရာပကွနယ်က်တို ူ့မှ ကိုယ်စာားလှယ်မျာားနငှူ့ ်

နယ်သာလနန်ိငုင် ံ သည်ဟိတ်ပမိြုှို့သို ူ့ သွာားရရာက် ရတွှို့ဆံုခ ူ့သည်။ ၎ငာ်းခရီားစဥ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သက်ဆိုငရ်ာ အ ွ ှို့အစည်ားမျာား၊ 

လ ပုဂ္ဂိြုလ်မျာားနငှူ့ ်ရတွှို့ဆံုပပီား အပပြုသရဘာရဆာငသ်ညူ့် ဆက်သွယ်ရရားလမ်ားရ ကာငာ်းမျာား တည်ရဆာက်ရန၊် ၎ငာ်းတို ူ့ထံမှ ပ ားရပါငာ်းရဆာငရွ်က်မှု 

ရယ ရန၊် ယနတရာား၏ လုပ်ငနာ်းရ ာ်ရဆာငမ်ှုအပုိငာ်းကို က ညီရထာက်ပံူ့မှု ရယ ရန ်ပ စ်ပါသည်။ 

 

 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27574&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27518&LangID=E
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ခမ ်မာန္ ိုငင်တံငွာ်း ကက ားစလားစသာ အခပညခ်ပညဆ် ိုငရ်ာ ရာဇဝတမ်ှုမ ာားအတကွ ်တာဝ ်ြမံှု ရှ စစရ ် 

ဥပစေစကကာငာ်း အရ စဆာငရွ်ကစ် မှုမ ာား စ ာကဆ်ံိုားခဖစစ်ပေါ်တ ိုားတကမ်ှုမ ာား 

၂၀၂၀ ခုနစ်ှ ဇွနလ် ၂၀ ရက်ရန ူ့တွင ် ထတု်ပပနရ်သာ ကုလသမဂ္ဂ လ ူ့အခွငူ့အ်ရရား ရကာငစီ်၏ ဆံိုားခဖတြ် က ် ၄၃/၂၆ တွင ် “အိုငစီ်စီ 

အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ာ ရာဇဝတ် ခံုရံု ား၊ အိုငစီ်ရဂ္ျ အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ာ တရာားရံုားတို ူ့ အပါအဝင ် နိငုင်တံွငာ်း၊ ရေသတွငာ်းန ူ့ အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ာ 

တရာားရံုားမျာား၊ ခံုရံု ားမျာားမှ အနာဂ္တ်တွင ်ပပြုလုပ်လတတ ံ ူ့ရသာ စုံစမ်ားစစ်ရဆားမှုမျာားနငှူ့ ်နာီးနာီးကပ်ကပ်၊ အချိနမ်ဆိုငာ်းဘ  ပ ားရပါငာ်းလုပ်ရဆာငရ်န”် 

ရတာငာ်းဆိုခ ူ့သည်။ 

အ ိုငစ် စဂ  - ဂမ်ဘ ယာ န္ငှူ့ ်ခမ ်မာ အမှု 

၂၀၁၉ နိဝုငဘ်ာ ၁၁ ရက်ရန ူ့တွင ် အစစလာမ်ဘာသာဝငမ်ျာား 

ပ ားရပါငာ်း ရဆာငရွ်က်ရရားအ ွ ှို့ဝငန်ိငုင် ံ ၅၇ နိငုင်၏ံ ရထာက်ခံမှု ရထာားရသာ 

ဂ္မ်ဘယီာနိငုင်ကံ ရခိုငပ်ပည်နယ်မှ ရိုဟငဂ်္ျာမျာားရပေါ် ကျ ားလွနသ်ညူ့် 

ရာဇဝတ်မှုမျာားသည် လ မျိြုားတုနာ်း သတ်ပ တ်မှု တာားဆာီးရရားနငှူ့ ်

အပပစ်ရပားရရားဆိုငရ်ာ သရဘာတ ညီချက် (ဂ္ျီနိစုိုက် ကွနဗ်ငာ်းရှငာ်း) ကို 

ကျ ားလွနရ် ာက် ျက်ရာရရာက်သည်ဟု စွပ်စွ ပပီား အိုငစီ်ရဂ္ျ အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ာ 

တရာားရံုားတွင ် အမှု ွငူ့ခ် ူ့သည်။ ယနတရာားသည် ယငာ်းအမှုအတွက် 

ဆရီလျာ်မှုရှိသညူ့် အချက်အလက်မျာားကို ရဝမ ရပားလျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၂၀ စက်တငဘ်ာတွင ် ကရနေါနငှူ့ ် နယ်သာလနန်ိငုင်တံို ူ့က 

ယငာ်းအမှုတွင ်  ကာားဝငလ်ုပ်ရဆာငရ်န ် ဆနဒရှိသည်ဟု ရ ကညာခ ူ့ပါသည်။ ရမာ်လောီးဗ နိငုင်ကံလည်ား အလာားတ   ကာားဝငရ်ဆာငရွ်က်ရန ်

ဆနဒရှိသည်ဟု ၂၀၂၀ ရ ရ ာ်ဝါရီလတွင ် ရ ကညာခ ူ့သည်။ ၂၀၂၁ ဇနန်ဝါရီ ၂ဝ ရက်ရန ူ့တွင ် ပမနမ်ာအစုိားရက “တရာားရံုား၏ 

တရာားစီရငပုိ်ငခ်ွငူ့န်ငှူ့ ် အမှုကို တရာားရံုားတငခ်ွငူ့ ် ရှိမရှိနငှူ့ ် ပတ်သက်ပပီား ကနဦား ကန ူ့က်ွက်လွှာ” တငသ်ွငာ်းခ ူ့သည်။ ၂၀၂၁ ဇနန်ဝါရီလ ၂၈ 

ရက်ရန ူ့တွင ်တရာားရံုားက ဂ္မ်ဘီယာ နိငုင်အံာား ပမနမ်ာအစုိားရ၏ ကန ူ့က်ွက်လွှာကို ၂၀၂၁ ရမလ ၂၀ ရက်ရန ူ့ ရနာက်ဆံုားထာား အရ ကာငာ်းပပနရ်န ်

အမ  ူ့် ချခ ူ့သည်။ ဂ္မ်ဘယီာနိငုင်ကံ သတ်မှတ်ထာားသညူ့် အချိနက်ာလအတွငာ်း အရ ကာငာ်းပပနခ် ူ့ပါသည်။ ပမနမ်ာနိငုင်၏ံ ကနဦား 

ကန ူ့က်ွက်လွှာကို တရာားရံုားက တစုံတရာ အဆံုားအပ တ်မရပားခင ် ကာားနာမှု ပပြုလုပ်မည်ဟု ရမ ာ်လငူ့ပ်ါသည်။ 

အ ိုငစ် စ  ဘဂဂလာား စေရှွဲ့် / ခမ ်မာ 

၂၀၁၉ ခုနစ်ှ နိဝုငဘ်ာ ၁၄ ရက်ရန ူ့တွင ် အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ာ ရာဇဝတ် ခံုရံု ား 

(အိုငစီ်စီ) ၏ ကနဦားမှုခငာ်းချိနဘ်ာား အမှတ် ၃ က ဘဂ္ဂလာား ရေူ့ရှ/ပမနမ်ာတွင ်

ရာဇဝတ်မှုမျာား ကျ ားလွနခ် ူ့သည်ဆိုသညူ့် စွပ်စွ ချက်မျာားကို စုံစမ်ားစစ်ရဆားရန ်

အိုငစီ်စီ တရာားလို ရရှ ှို့ရနချြုပ်အာား အခွငူ့အ်ာဏာရပားခ ူ့သည်။ ပမနမ်ာနိငုင် ံ

ရခိုငပ်ပည်နယ်တွငာ်းမှ ရိုဟငဂ်္ျာမျာားကို အိုငစီ်စီ၏ ရရာမသရဘာတ စာချြုပ်ကို 

လက်မှတ်မထိာုးထာားရသာ ပမနမ်ာနိငုင်ကံ ရရာမသရဘာတ စာချြုပ်အ ွ ှို့ဝင ်

ဘဂ္ဂလာားရေူ့ရှနိငုင်ဘံက်သို ူ့ အတငာ်းအကျပ် ရမာငာ်းထတု်ခ ူ့မှုနငှူ့ဆ်ိုငသ်ညူ့် 

ရာဇဝတ်မှုမျာားကို စုံစမ်ားစစ်ရဆားရန ် အိုငစီ်စီ တရာားလို ရရှ ှို့ရနက ရမတတ ာရပ်ခံခ ူ့ပပီားရနာက် ယငာ်းအြွငူ့အ်ာဏာရပားအပ်ခ ူ့ပခငာ်း ပ စ်သည်။ 

တရာားလို ရရှ ှို့ရန၏ အရပပာအရ ပမနမ်ာဘက်မှ အကျပ်ကိုင ်လုပ်ရဆာငမ်ှုမျာားရ ကာင်ူ့ ခန ူ့မှ်နာ်းရပခ ရိုဟငဂ်္ျာ ၆၀၀,၀၀၀ မှ တသနိာ်းရလာက်ထ ိ

ပမနမ်ာနိငုင်မှံ အိမ်နာီးချငာ်း ဘဂ္ဂလာားရေူ့ရှနိငုင်သံို ူ့ အတငာ်းအကျပ် ရရွှှို့ရပပာငာ်းခံရသည်ဟု သရိပါသည်။ 

အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ာ တရာားရံုား ဝက်ဘဆိုက်မှ ဓာတ်ပုံ 

အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ာ ရာဇဝတ်မှု ခံုရံု ား ဝက်ဘဆိုက်မှ ဓာတ်ပုံ 

https://undocs.org/A/HRC/RES/43/26
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20210128-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2019_06955.PDF
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မကကာြဏ နမ်းနလူ့ရှ နသာ နမ်းြ  ််းမျာ်း 

 
  

ဘဂဂလာားစေူ့ရ်ှ/ခမ ်မာ အစခြအစ က ို စံိုစမ်ားစစ်စဆားရ ် ICC စရှွဲ့စ က ို မည်သ က အြွငူ့အ်ာဏာ စပားထာားပေါ သ ည်ား။ 

 

ICC သည် ရိုဟငဂ်္ျာမျာားအတွက် တရာားမ တမှုရရှိရန ် ရဆာငရွ်က်ရနသညူ့် နည်ားလမ်ားရပါငာ်းစုံထ မှ လမ်ားရ ကာငာ်းတစ်ခု ပ စ်ပါသည်။ 

ရယဘ ယျအာားပ ငူ့ ် ရရာမသရဘာတ စာချြုပ် (အိုငစီ်စီကို ထ ရထာငသ်ညူ့် သရဘာတ ညီချက်) တွငပ်ါဝငရ်သာ မည်သညူ့်နိငုင်အံ ွ ှို့ဝငမ်ဆို 

စုံစမ်ားစစ်ရဆားမှုပပြုလုပ်ရန ် တရာားလိုရရှ ှို့ရနကို ရတာငာ်းဆိုနိငုသ်ည်။ အလာားတ  ရရာမသရဘာတ စာချြုပ်ကို လက်မှတ်မရရားထိာုးထာားရသာ 

နိငုင်တံစ်နိငုင်ကံ ယငာ်းစာချြုပ်အ ွ ှို့ဝင ်နိငုင်တံနိငုင်ကံ ၎ငာ်း၏နယ်ရပမတွငာ်း သို ူ့မဟုတ် စာချြုပ်အ ွ ှို့ဝင ်နိငုင်၏ံ နိငုင်သံာားတစ်ဦားက  ကျ ားလွနခ် ူ့ရသာ 

ပပစ်မှုမျာားနငှူ့စ်ပ်လျဉား၍ အိုငစီ်စီ၏ စီရငပုိ်ငခ်ွငူ့အ်ာဏာကိုလည်ား လက်ခံနိငုပ်ပီား စုံစမ်ားစစ်ရဆားမှုပပြုလုပ်ရန ် တရာားလိုရရှ ှို့ရနအာား 

ရတာငာ်းဆိုနိငုသ်ည်။ ကုလသမဂ္ဂ လံုပခံြုရရားရကာငစီ်ကလည်ား အရပခအရနတစ်ရပ်ကို ထပ်မံ စုံစမ်ားစစ်ရဆားမှု ပပြုလုပ်ရနအ်တွက် အိုငစီ်စီသို ူ့ 

လွှ ရပပာငာ်းရပားနိငုသ်ည်။ ရနာက်ဆံုားအရနပ ငူ့ ်အိုငစီ်စီ အ ွ ှို့ဝငန်ိငုင် ံသို ူ့မဟုတ် အိုငစီ်စီ၏ စီရငပုိ်ငခ်ွငူ့အ်ာဏာကို လက်ခံထာားရသာ နိငုင်တံစ်နိငုင်မှံ 

နိငုင်သံာားတရယာက်ရယာက်က အိုငစီ်စီ ရာဇ၀တ်မှုမျာားကို ကျ ားလွနခ် ူ့သည်ရှိရသာ် သို ူ့မဟုတ် ၎ငာ်းနိငုင်မံျာားအတွငာ်း အိုငစီ်စီ ရာဇဝတ်မှုမျာားကို 

ကျ ားလွနခ် ူ့သည်ရှိရသာ် တရာားလိုရရှ ှို့ရနသည် သ မ သို ူ့မဟုတ်သ ၏ ကိုယ်ပုိငဆ်ံုားပ တ်ချက်ပ ငူ့ ် စုံစမ်ားစစ်ရဆားမှု ပပြုလုပ်နိငုသ်ည်။ သို ူ့ရသာ်လည်ား 

ဤကိစစရပ်တွင ်တရာားလိုရရှ ှို့ရနသည် တရာားခွငအ်ကကိြုလွှတ်ရတာ်ထမှံ ခွငူ့ပ်ပြုချက်ရယ  ို ူ့လိုအပ်သည်။ 

 

ဘဂ္ဂလာားရေူ့ရှ်/ပမနမ်ာ၏အရပခအရနမျာားတွင၊် ၂၀၁၉ ခုနစ်ှ နိဝုငဘ်ာလ ၁၄ ရက်ရန ူ့တွင ်တရာားခွငအ်ကကိြုလွှတ်ရတာ် အမှတ် ၃ မှ ခွငူ့ပ်ပြုရပားခ ူ့ရသာ 

တရာားလိုရရှ ှို့ရန၏ အစပပြုမှုပ ငူ့ ် စုံစမ်ားစစ်ရဆားမှု  ွငူ့လ်ှစ်ခ ူ့ပခငာ်းပ စ်သည်။ ၎ငာ်းတို ူ့၏ ဆံုားပ တ်ချက်တွင၊် တရာားသ ကကီားမျာားက 

အ ွ ှို့ဝငန်ိငုင်တံနိငုင်၏ံ နယ်ရပမတွင ် ရာဇ၀တ်မှုဆိုငရ်ာ ကျငူ့ဝ်တ် တစ်စိတ်တစ်ပုိငာ်းမ  ကျ ားလွနရ်ံု ပ ငူ့ ် အိုငစီ်စီသည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုငရ်ာ 

စီရငပုိ်ငခ်ွငူ့အ်ာဏာကို ကျငူ့သ်ံုားနိငုသ်ည်ဟု ရကာက်ချက်ချခ ူ့သည်။ ပမနမ်ာနိငုင်သံည် ရရာမစာချြုပ် အ ွ ှို့ဝငန်ိငုင် ံ မဟုတ်ရသာ်လည်ား 

ဘဂ္ဂလာားရေူ့ရှ်သည် ရရာမသရဘာတ စာချြုပ်ကို ၂၀၁၀ ခုနစ်ှတွင ် အတည်ပပြုခ ူ့သည်။ ထို ူ့ရ ကာငူ့ ် စွပ်စွ ထာားရသာ ရာဇ၀တ်မှုကျ ားလွနမ်ှုသည် 

ဘဂ္ဂလာားရေူ့ရှ် ပုိငန်က်တွင ် ပ စ်ပွာားပါက အိုငစီ်စီ၏ နယ်ရပမတရာားစီရငပုိ်ငခ်ွငူ့က်ို ရပားအပ်ရန ် လံုရလာက်ပါသည်။ ပမနမ်ာ-ဘဂ္ဂလာားရေူ့ရှ် 

နယ်စပ်တလွှာားတွင ်နိငုင်တံွငာ်းမှ ရမာငာ်းထတု်ပခငာ်းပ ငူ့ ်ကျ ားလွနသ်ညူ့် လ သာားမျိြုားနယွ်အရပေါ် ကျ ားလွနသ်ညူ့် ရာဇ၀တ်မှု၊  ိစီားနှပ်ိစက်ပခငာ်းအာားပ ငူ့ ်

ကျ ားလွနသ်ညူ့် ရာဇဝတ်မှုမျာားကို လ မျိြုားရရားနငှူ့/်သို ူ့မဟုတ် ဘာသာတရာားရ ကာငူ့ ် ရိုဟငဂ်္ျာလ မျိြုားမျာားအရပေါ် ကျ ားလွနမ်ှုမျာား 

ကျိြုားရ ကာငာ်းခိုငလ်ံုရသာ အရပခခံအချက်ရှိရ ကာငာ်း တရာားသ ကကီားမျာားက လက်ခံခ ူ့သည်ူ့ နည်ားတ  ဤရာဇ၀တ်မှုမျာားကို စုံစမ်ားစစ်ရဆား ို ူ့ရာ 

တရာားလိုရရှ ှို့ရနအာား အခွငူ့အ်ာဏာ ရပားထာားသည်။ တပခာား ရာဇဝတ်မှုမျာားသည် အိုငစီ်စီ၏ တရာားစီရငပုိ်ငခ်ွငူ့အ်တွငာ်း ကျရရာက်ပါက သို ူ့မဟုတ် 

တရာားလိုရရှ ှို့ရန၏ ရတာငာ်းဆိုချက်တွင ် ရ ာ်ပပထာားသညူ့်အရပခအရနနငှူ့ ် လံုရလာက်စွာ ဆက်စပ်ရနပါက ယငာ်းရာဇ၀တ်မှုမျာားကိုလည်ား 

စုံစမ်ားစစ်ရဆားရန ်တရာားသ ကကီားမျာားက တရာားလိုရရှ ှို့ရနအာား အခွငူ့အ်ာဏာ ရပားထာားသည်။ 

 
 စစ်ရာဇ၀တမ်ှုဆ ိုသည်မှာ အဘယ ်ည်ား။ 

 
စစ်ရာဇ၀တ်မှု၊ လ သာားမ  ျုားန္ယွအ်စပေါ် က  ားလ ွ်သညူ့် ရာဇ၀တမ်ှုမ ာားနငှူ့ ် လ မ  ျုားတံိုားသတခ်ဖတမ်ှု ရာဇ၀တမ်ှုမ ာားကို ကကီားရလားရသာ 

နိငုင်တံကာရာဇ၀တ်မှုမျာားအပ စ် သတ်မှတ်သည်။ စစ်ရာဇ၀တ်မှုဆိုသည်မှာ လက်နက်ကိုငပ်ဋပိကခအတွငာ်း အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ာ 

လ သာားချငာ်းစာနာရထာက်ထာားမှုဥပရေဟု သ ိကရသာ နိငုင်တံကာစစ်စည်ားမျဉားမျာားကို ရ ာက် ျက်သညူ့် ကျ ားလွနရ်သာလုပ်ရပ်ကို 

သတ်မှတ်သည်။ အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ာ လ သာားချငာ်းစာနာရထာက်ထာားမှုဥပရေက စစ်ပွ အတွငာ်း လုပ်ရပ်မျာားကို  ကပ်မတ်ထိနာ်းရကျာငာ်းသည်။ 

၎ငာ်းသည် အလွနအ်ကျံွ ထခိိုက်ေဏရ်ာရပခငာ်း၊ ရသဆံုားပခငာ်း သို ူ့မဟုတ် ပျက်စီားရစမညူ့် စစ်ရရားလုပ်ရဆာငမ်ှုမျာားကို တာားပမစ်ပခငာ်း၊ လက်နက်ကိုငန်ငှူ့ ်

အရပ်သာားအ ကာား ခွ ပခာားပခငာ်း နငှူ့၊် အရပ်သာားမျာားအာား ထခိိုက်နစ်နာမှု မရှိရအာင ် သို ူ့မဟုတ် နည်ားပါားရအာငရ်ဆာငရွ်က်ပခငာ်း စသညူ့် 

အရပခခံသရဘာတရာားမျာားရပေါ် အရပခခံထာားသည်။ ဤအရပခခံမ မျာားကို ရ ာက် ျက်သညူ့်လုပ်ရပ်သည် စစ်ရာဇ၀တ်မှုပ စ်သည်။ 

 

စစ်ရာဇ၀တ်မှုမျာားသည် နိငုင်တံကာ သို ူ့မဟုတ ် နိငုင်တံကာမဟုတ်ရသာ လက်နက်ကိုငပ်ဋပိကခအတွငာ်း တိုက်ပွ မျာားတွင ် အရပ်သာားမျာား၊ 

အရပ်သာားပုိငဆ်ိုငမ်ှုမျာား၊ တိုက်ပွ ဝငသ် မျာားနငှူ့ ် တိုက်ခိုက်ရရားသမာားမျာားအရပေါ် တိုက်ရိုက်မပတ်သက်ရတာူ့ဘ  စစ်ရာဇ၀တ်မှုမျာား 

ကျ ားလွနန်ိငုသ်ည်။ အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ာ လက်နက်ကိုင ် ပဋပိကခဆိုသည်မှာ နိငုင်တံစ်ခုမှ အပခာားနိငုင်တံစ်ခုကို အငအ်ာားသံုား၍ တိုက်ခိုက်ပခငာ်း 

ပ စ်သည်။ နိငုင်တံကာမဟုတ်ရသာ လက်နက်ကိုငပ်ဋပိကခဆိုသည်မှာ လက်နက်ကိုငအ် ွ ှို့အစည်ားတစ်ခု သို ူ့မဟုတ် လက်နက်ကိုငအ် ွ ှို့မျာား၊ 

သို ူ့မဟုတ် နိငုင်ရံတာ်၏ အငအ်ာားစုမျာား တိုက်ခိုက်မှုသည်ပပည်တွငာ်း ပဋပိကခပ စ်သည်။ 

 
 

https://iimm.un.org/my/%E1%80%A5%E1%80%95%E1%80%92%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%AC-%E1%80%A1%E1%80%93%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9/#CAH
https://iimm.un.org/my/%E1%80%A5%E1%80%95%E1%80%92%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%AC-%E1%80%A1%E1%80%93%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9/#genocide
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တ ိုငာ်းခပည်တငွာ်းမှ စမာငာ်းထိုတခ်ြငာ်းန္ငှူ့ ်အတငာ်းအက ပ် စရ ွဲ့စခပာငာ်းခြငာ်းဆ ိုငရ်ာ ရာဇ၀တမ်ှုမ ာားဆ ိုသည်မှာ အဘယ ်ည်ား။ 

 

လ မျာားကို ၎ငာ်းတို ူ့ရနထိုငရ်ာရေသမှ အတငာ်းအဓမမ ထကွ်ခွာခိုငာ်းပခငာ်းသည် လ သာားမျိြုားနယွ်အရပေါ် ကျ ားလွနသ်ညူ့် ရာဇ၀တ်မှု၊ စစ်ရာဇ၀တ်မှု 

သို ူ့မဟုတ် နစ်ှမျိြုားလံုား ပ စ်နိငုသ်ည်။ 

 

အရပ်သာားမျာားကို ၎ငာ်းတို ူ့အမ်ိမျာားမှ ရမာငာ်းထတု်ပခငာ်းနငှူ့ ် အတငာ်းအကျပ် ရရွှှို့ရပပာငာ်းပခငာ်းတို ူ့ကို ကျယ်ကျယ်ပပန ူ့ပ်ပန ူ့န်ငှူ့ ် စနစ်တကျ အကွက်ချ 

လုပ်ရဆာငပ်ါက ယငာ်းလုပ်ရပ်မျာားသည် လ သာားမျိြုားနယွ်အရပေါ် ကျ ားလွနသ်ညူ့် ရာဇ၀တ်မှုရပမာက်သည်။ လ တစ်ဦားချငာ်းစီအာား ၎ငာ်းတို ူ့ တရာားဝင ်

ရနထိငုခ်ွငူ့ရ်သညူ့်ရနရာမှ အတငာ်းအဓမမ သို ူ့မဟုတ် အကျပ်ကိုင ်ရရွှှို့ရပပာငာ်းခိုငာ်းပခငာ်းကို တိုငာ်းပပည်တွငာ်းမှ နငှထ်တု်ပခငာ်း သို ူ့မဟုတ် အတငာ်းအကျပ် 

ရရွှှို့ရပပာငာ်းပခငာ်းဟု ရခေါ် ပပီား ယငာ်းလုပ်ရပ်မျာားကို နိငုင်တံကာဥပရေတွင ် ခွငူ့ပ်ပြုမထာားပါ။ နိငုင်တံကာ နယ်ပခာားမျဉားကို ပ တ်ပပီား 

ရရွှှို့ရပပာငာ်းရသညူ့်အခါ ယငာ်းကို တိုငာ်းပပည်တွငာ်းမှ နငှထ်ုတ်ပခငာ်းဟု ရခေါ်သည်။ နိငုင်နံယ်နမိတ်အတွငာ်း ယငာ်းသို ူ့ ရရွှှို့ရပပာငာ်းပခငာ်းမျိြုား 

ပ စ်ရပေါ်လာပါက အတငာ်းအကျပ် ရရွှှို့ရပပာငာ်းပခငာ်းဟု ရခေါ်သည်။ အတငာ်းအကျပ် ရရွှှို့ရပပာငာ်းပခငာ်းသည် ကာယခွနအ်ာား မလိုအပ်ဘ  

အငအ်ာားပခိမ်ားရပခာက်မှု သို ူ့မဟုတ် အကျပ်ကိုငပ်ခငာ်း၊  ိနှပ်ိပခငာ်း သို ူ့မဟုတ် စိတ်ပုိငာ်းဆိုငရ်ာ  ိနှပ်ိမှု မျာားရ ကာငူ့ ် ပ စ်ရပေါ်လာနိငုသ်ည်။ 

ေကုခသည်မျာားနငှူ့ ် နိငုင်မံ ူ့သ မျာား အပါအဝင ် ပပည်တွငာ်း သို ူ့မဟုတ် နိငုင်တံကာဥပရေအရ ထိရုနရာတွငရ်နထိုငခ်ွငူ့ရ်ှိလ င ် လ တစ်ဦားသည် 

နယ်ရပမအတွငာ်း တရာားဝငရ်ရာက်ရှိရနပါသည်။ အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ာဥပရေသည် လ ပုဂ္ဂိြုလ်မျာား၏ လံုပခံြုရရား အတွက် သက်သက် သို ူ့မဟုတ် 

မရှိမပ စ်လိုအပ်ရသာ စစ်ရရား အရ ကာငာ်း ပပချက်မျာား အတွက်သာ ဆနဒ အရလျာက် မဟုတ်ရသာ  ယ်ရှာားပခငာ်းကို ခွငူ့ပ်ပြုထာားရသာ်လည်ား 

 ယ်ရှာားရန ်လိုအပ်သည်ူ့ ကာလအထသိာ ခွငူ့ပ်ပြုထာားသည်။ 

 

အပပည်ပပည်ဆိုငရ်ာ လက်နက်ကိုငပ်ဋပိကခ သို ူ့မဟုတ် နိငုင်တံကာမဟုတ်ရသာ လက်နက်ကိုငပ်ဋပိကခ ပ စ်ပွာားသညူ့်အခါ ဥပရေမ ူ့ နငှထ်တု်ပခငာ်း 

သို ူ့မဟုတ် လွှ ရပပာငာ်းပခငာ်းသည် စစ်ရာဇ၀တ်မှု ရပမာက်နိငုသ်ည်။ 

 
 
 
 
 
 


