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ယန္တရ ား အကက ားအကထဲမှံ အမှ စ  

လွနခ် ဲ့သ ော တစ်နစ်ှကက  ျော်က မြနြ်ောနှိိုငင်ရံှှိ သ ွွေးသကောက်ခံအစှိိုွေး ကှိို စစ်အောဏောပှိိုငြ် ောွေးက 

မ ြုတ်ခ ပပ ွေးကတည်ွေးက အောဏော ှိြ်ွေးြှုနငှဲ့ ် ပတ် က် ညဲ့် အသမခအသနြ ောွေးက  ကျော်မ    လူသပေါငွ်ေး 

တစ်သ ောငသ်က ော် သ ဆံိုွေးပပ ွေး သ ောငခ်   ဖမျော််းဆ ်း ှိနွ်ေး ှိြ်ွေးခံ ောွေး သညျော်က ို ညွှနျော်ပြကနသည ျော် 

အစ  ငခ်ံစောြ ောွေး  ရှှိ ောွေးပေါ ည်။ ယနတ ောွေးြှ စိုသဆောငွ်ေး ရ  ထ ်းသ ော အခ က်အလက်မ  ်းက 

က   ်းက က ငျော််းမ    ြ်ွေးဆ ွေး ှိနွ်ေး ှိြ်ွေးြှု၊ ညှဉွေးပနွ်ေးနှှိပ်စက်ြှု၊ ြိုဒှိြ်ွေးြှုနငှဲ့ ် အမခောွေးလှိငပ်ှိိုငွ်ေးဆှိိုင ်ော 

အကကြ်ွေး က်ြှု၊ လူ တ်ြှု၊ အ ပ် ောွေးြ ောွေးအသပေါ်  ည် ွယ်ခ က်ရှှိရှှိ တှိိုက်ခှိိုက်ြှု  ှိို ဲ့ြဟိုတ်  

တ ိုကျော်ခ ိုကျော်မှုမ  ်းတွင ် တှိိုက်ရှိိုက်ပေါဝငမ်ခငွ်ေးြရှှိ ညဲ့် အ ပ် ောွေးြ ောွေးကှိို တှိိုက်ခှိိုက်မခငွ်ေး၊  

မပည်ြနငှ ်ိုတ်မခငွ်ေး  ှိို ဲ့ြဟိုတ် အတငွ်ေးအက ပ် က ွှွှေ့သမပောငွ်ေးခ ိုငျော််းမခငွ်ေးမ  ်း  ြါ ဝငျော် 

လူ ောွေးြ ှိြုွေးနယွ်အသပေါ် က  ွေးလွန ်ညဲ့်  ောဇ၀တ်ြှုြ ောွေးနငှဲ့ ် စစ် ောဇ၀တ်ြှုြ ောွေး က  ွေးလွနသ်နသကကောငွ်ေး 

အခှိိုငအ်ြော ညွှနျော်ပြကနြါ ည်။  

 

ပသ ော် က်ရှငန်ယ်မ စ်ပပ ွေး ဓြမဓှိဋ္ဌောနက် သ ော  ောဇ၀တ်ြှုဆှိိုင ်ော စံိုစြ်ွေးစစ်သဆွေးြှု၏ မြငဲ့ြ်ောွေးသ ော 

စံနှုနွ်ေးြ ောွေးနငှ်ဲ့ အည ၊ ယနတ ောွေး ည် ြှိြှိ  ရှှိ ညဲ့် အစ  ငခ်ံစောြ ောွေး၏ အ ငွ်ေးခံအခ က်ြ ောွေးကှိို 

စံိုစြ်ွေးစစ်သဆွေး န ်   ွေးပခ ်း လွတ်လပ်စွောနငှဲ့ ် ဘက်လှိိုက်ြှု ကငွ်ေးစွော လိုပ်သဆောငသ်နပေါ ည်။ 

မပစ်ြှုက  ွေးလွနသ်ကကောငွ်ေး  ငရ်ှောွေးပပ ွေး ယံိုကကည်စှိတ်ခ  သ ော အသ ောက်အ ောွေးြ ောွေး ရှှိလျှင၊်  

ယနတ ောွေး ည် တောဝနရ်ှှိပိုဂ္ှိြုလ်ြ ောွေးြှ  ောဇ၀တ်ြှုဆှိိုင ်ော စစ်သဆွေးြှုြ ောွေး 

လွယ်ကူသခ ောသြွွေ့ စွောလိုပ်သဆောငန်ှိိုင ်န ် အြှု ှိိုငြ် ောွေး မပငဆ်ငသ်ပွေးြည်မ စ် ည်။ ယနတ ောွေး ည ်

 က်ဆှိိုင ်ော အသ ောက်အ ောွေးအြ ောွေးအမပောွေးကှိို စိုသဆောငွ်ေးနှိိုငခ် ဲ့ပပ ွေး အြှု ှိိုငြ် ောွေးတွင ်

 တငွ်ေးအခ က်အလက်နငှဲ့ ် အသ ောက်အ ောွေးြ ောွေးကှိို သန ဲ့စဉန ွေးပေါွေးဆက်လက် ညဲ့် ွငွ်ေးသနပေါ ည်။ 

  ဏ သ မျော််းပြ ်းကန ကျော်ြ ိုငျော််း  ပဖစျော် ြ ကျော်မ  ်းက ို  န ်းကြျော် ကစ င ျော် ကည ျော်ကနပြ ်း ဆ က   ျော်သည ျော် 

 ကထ ကျော် ထ ်းမ  ်းက ို စိုကဆ ငျော််းကနသ  ို ယန္တရ ်း၏  ိုြျော်ြ ိုငျော်ခွင ျော် တ ိုငျော််း တ  တွငျော််း 

က ကရ ကျော်သည ျော်   ိုဟငျော်ဂ  မ  ်းကြေါ် က  ်း ွနျော်ခ  သည ျော် ရ ဇဝတျော်မှုမ  ်း  ြါ ဝငျော် ၂၀၁၁ ကန ကျော်ြ ိုငျော််း 

ပမနျော်မ န္ ိုငျော်င ံတဝ မျော််းက ပဖစျော်ရြျော်မ  ်းန္ င ျော် ြတျော်သကျော်ပြ ်း ညျော််း ဆကျော် ကျော်  ိုြျော်ကဆ ငျော်ကနြါသညျော်။  

 

မြနြ်ောနှိိုငင်ရံ   ကက ်းမ ်းကသ  အမပည်မပည်ဆှိိုင ်ော  ောဇ၀တ်ြှုြ ောွေးကှိို စံိုစြ်ွေးစစ်သဆွေးြှုြ ောွေးနငှဲ့ ်

 က်ဆှိိုင ်ညဲ့် အသ ောက်အ ောွေးြ ောွေး ြျှသဝသပွေးခ ဲ့ကကသ ော သ ောငသ်ပေါငွ်ေးြ ောွေးစွောသ ော 

လူပိုဂ္ှိြုလ်ြ ောွေးနငှဲ့အ် ွ ွေ့  အစည်ွေးြ ောွေးကှိို ယန္တရ ်းက အ ွူေး သက ွေးဇူွေးတငရ်ှှိပေါ ည်။ ကျွန်ိုပ်တှိို ဲ့နငှဲ့ ်

 ှိသတွွေ့ဆက်ဆ ံူြ ောွေး၏  န္တရယျော်ကငျော််းကရ်းန္ င ျော် လံိုမခံြုသ ွေးကှိို အောြခံနှိိုငသ်စ န ်  တတ်နှိိုင ်ြျှ 

လိုပ်သဆောငလ်ျှက်ရှှိပပ ွေး၊  မြနြ်ောနှိိုငင်တံွငွ်ေး တ ောွေးြျှတြှုအတွက်  ှိို ူတှိို ဲ့၏    ငဲ့သ် ော ကူည ြှုြ ောွေး 

အခ ည်ွေးနှ ွေးြမ စ်သစ န ် ခှိိုငြ်ောသ ောအြှုြ ောွေးကှိို တည်သဆောက်၍ အစွြ်ွေးကိုန ်

ကကှိြုွေးပြ်ွေးသဆောင ွ်က် ွောွေးြည်မ စ်ပေါ ည်။ 
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ပမနျော်မ န္ ိုငျော်ငဆံ ိုငျော်ရ  

 ွတျော် ြျော်ကသ  

စံိုစမျော််းစစျော်ကဆ်းမှုယန္တရ ်း 

  ်းကမ်း။ ။ iimm@un.org 

Signal။ ။ +၄၁ ၇၆ ၆၉၁ ၁၂၀၈ 

၀ကျော်ဆ ိုကျော်။ ။ iimm.un.org |  

ကဖ စျော်ဘိုတျော် ။ ။ 

facebook.com/Myanmar

Mechanism  

ယနတ ောွေး ည် နှိိုငင်တံွငွ်ေး၊ သဒ ဆှိိုင ်ောနငှဲ့ ်အမပည်မပည်ဆှိိုင ်ော တ ောွေးရံိုွေးြ ောွေးတွင ်တ ောွေးစွ ဆှိိုြှုြ ောွေးကှိို 

လွယ်ကူသခ ောသြွွေ့သစြညဲ့် အသ ောက်အ ောွေးြ ောွေးကှိို စိုသဆောငွ်ေးစစ်သဆွေး န ် မ စ်နှိိုင ်ညဲ့် 

ြဟောဗ  ဟောြ ောွေးနငှဲ့ ် တ  ွငဆ်နွ်ေး စ်ြှုြ ောွေးကှိို ကဖ ျော်ကဆ ငျော်က င ျော်သံို်းကနြါ ည်။  အမပည်မပည်ဆှိိုင ်ော 

တ ောွေးရံိုွေးတွင ် မ က ခငျော်က  က ်းန ခ  ကသ  ဂမျော်ဘ ယ န္ င ျော် ပမနျော်မ   မှုတွငျော် ကျွန္ျော်ိုြျော်တ ို   ရထ ်းကသ  

 ကထ ကျော် ထ ်းမ  ်းက ို မျှကဝကြ်းခ  ြါသညျော်။ ကျွန်ိုပ်တှိို ဲ့ ည် အမပည်မပည်ဆှိိုင ်ော 

 ောဇ၀တ်ြှုတြှုတ ောွေးရံိုွေးနငှဲ့လ်ည်ွေး ပူွေးသပေါငွ်ေး သဆောင ွ်က်လ က်ရှှိပပ ွေး ဤ ောဇ၀တ်ြှုြ ောွေးအတွက ်

တ ောွေးစ  ငပ်ှိိုငခ်ွငဲ့ရ်ှှိသ ော  ှိို ဲ့ြဟိုတ် သနောငတ်ွငရ်ှှိလောနှိိုငသ် ော အမခောွေးတ ောွေးရံိုွေးြ ောွေးနငှဲ့ ် အြှု ှိိုငြ် ောွေးကှိို 

ြျှသဝ န ်သြျှေ်ာလငဲ့ပ်ေါ ည်။ 

 

 ှိို ဲ့ ောတွင ် က်ဆှိိုင ်ောအခ က်အလက်ြ ောွေးနငှဲ့ ် က်သ အသ ောက်အ ောွေးြ ောွေး ပှိိုြှိို စိုသဆောငွ်ေးနှိိုင ်န၊် 

 က်သ ြ ောွေးနငှဲ့ ်  က်သ ြ ောွေး တည်ရှှိ ော နှိိုငင်ြံ ောွေး  ထ ်းသပဖင ျော်   ရ တွငျော််းန္ ိုငျော်ငမံ  ်း၏ 

ပူွေးသပေါငွ်ေးသဆောင ွ်က်ြှု ည် ြရှှိြမ စ် လှိိုအပ်ပေါ ည်။ မြနြ်ောနှိိုငင်တံွင ် မ စ်ပွောွေးသနသ ော အဆှိိုွေး ွောွေးဆံိုွေး 

အမပည်မပည်ဆှိိုင ်ော  ောဇ၀တ်ြှု က  ွေးလွန ်ူြ ောွေးအောွေး အသ ွေးယူနှိိုင ်န ်

ပူွေးသပေါငွ်ေးသဆောင ွ်က်လ က်ရှှိသ ော နှိိုငင်ြံ ောွေးကှိို သက ွေးဇူွေးတငရ်ှှိပပ ွေး  ှိို ှိို ဲ့ ပူွေးသပေါငွ်ေးသဆောင ွ်က်ြှုကှိို 

ပှိိုြှိိုနက်နက်ရှု ှိငွ်ေးရှု ှိငွ်ေး  ခ  ွေ့ ငွ ်န ်သြျှေ်ာလငဲ့ပ်ေါ ည်။ 

 

 ှိခှိိုက်နစ်နော ူြ ောွေးနငှဲ့ ် အ က်ရှငက် န ်စ် ူအ ွ ွေ့ြ ောွေး၊ အ ပ်ဘက်အ ွ ွေ့အစည်ွေးြ ောွေး၊ 

စ ွေးပွောွေးသ ွေးလိုပ်ငနွ်ေးြ ောွေးနငှဲ့ ်    ငဲ့သ် ောပိုဂ္ှိြုလ်ြ ောွေးအပေါအဝင ်  က်သ အသ ောက်အ ောွေးြ ောွေး 

စိုသဆောငွ်ေးစှိစစ် န ် ယနတ ောွေးအောွေး ကူည သပွေးခ ဲ့ကက ူြ ောွေးအောွေးလံိုွေးကှိို သက ွေးဇူွေးတငသ်ကကောငွ်ေး 

သ ော်မပလှိိုပေါ ည်။ ကက  က ်းကသ  အမပည်မပည်ဆှိိုင ်ော  ောဇ၀တ်ြှု က  ွေးလွနမ်ခငွ်ေး အသ ောက်အ ောွေးြ ောွေး 

စိုသဆောငွ်ေး ရှှိ န ် ကျွန်ိုပ်တှိို ဲ့ တတ်နှိိုင ်ြျှ ဆက်လက် လိုပ်သဆောင ်ွောွေးြည် မ စ် ော တစ်သန ဲ့တွင ်

မြနြ်ောနှိိုငင်ြှံ  ှိခှိိုက်နစ်နော ူ ြ ောွေးအတွက် တ ောွေးြျှတြှု ရှှိလောြည်မ စ်ပပ ွေး၊ မပစ်ြှုက  ွေးလွန ်ူြ ောွေး 

မပစ်ဒဏသ်ပွေးခံ မခငွ်ေးြှ ကငွ်ေးလွတ်သနမခငွ်ေးကှိို ဆက်လက်  ည်ွေးခံြည်ြဟိုတ်သကကောငွ်ေး အောွေးလံိုွေး 

 ှိရှှိလောသစပေါြည်။ 

 

                                                                                                                     -Nicholas Koumjian 

 

အဖ ဲွဲ့အစညာ်းဆ ိုငရ် န  ကဆ်ံိုားသတငာ်း  

ယနတ ောွေး ည် က ယ်မပန ဲ့သ် ော တငွ်ေးအ ငွ်ေးအမြစ်ြ ောွေးြှ  က်သ ခံ ကွ်ဆှိိုခ က်ြ ောွေး၊ 

စော ွက်စောတြ်ွေးြ ောွေး၊ ဓောတ်ပံိုြ ောွေး၊ ဗ ဒ ယှိိုြ ောွေး၊ ပ ဝ ဝငဆ်ှိိုင ်ော ပံို ှိပ်ြ ောွေးနငှဲ့ ် လူြှုကွနယ်က ်

အ ငွ်ေးအမြစ် တငွ်ေးြ ောွေး အပေါအဝင ်အခ က်အလက်နငှဲ့ ်အသ ောက်အ ောွေးသပေါငွ်ေး (၁.၅)  နွ်ေးသက ော်ကှိို 

ပံိုစံအြ ှိြုွေးြ ှိြုွေးမ ငဲ့ ်စိုသဆောငွ်ေး ောွေးပေါ ည်။ 

ဤအခ က်အလက်ြ ောွေးကှိို စဉဆက်ြမပတ် ခွ မခြ်ွေးစှိတ်မ ောမခငွ်ေးအသပေါ် အသမခခံ၍ ယနတ ောွေး ည် 

နှိိုငင်တံွငွ်ေး၊ သဒ ဆှိိုင ်ော နငှဲ့ ် အမပည်မပည်ဆှိိုင ်ော တ ောွေးရံိုွေးြ ောွေး ှိို ဲ့ ြျှသဝ နအ်တွက်  ရှှိနှိိုငသ် ော 

အသ ောက် အ ောွေးစိုစည်ွေးြှုအ ိုပ်သပေါငွ်ေး ၃၈  ိုပ်နငှဲ့ ် ခွ မခြ်ွေးစှိတ်မ ောခ က်စော ွက်စောတြ်ွေးြ ောွေးကှိို 

မပငဆ်င ်ောွေးပေါ ည်။ 

ယနတ ောွေး ည် ြှိြှိ၏လိုပ်ပှိိုငခ်ွငဲ့ ်တ ိုငျော််း တ ကှိို တ တ က က  လှိိုက်နောမခငွ်ေးမ ငဲ့ ် စံိုစြ်ွေးစစ်သဆွေးသ ွေး 

လိုပ်ငနွ်ေးြ ောွေးကှိို ဆက်လက်လိုပ်သဆောငသ်နပေါ ည်။ (၂၀၂၁) ခိုနစ်ှ သ သ ေါ်ဝေါ  လ (၁)  က်သန ဲ့တွင ်

စစ်တပ်ြှ အောဏော ှိြ်ွေးပပ ွေး သနောက် အလျှငအ်မြနမ် စ်သပေါ် လောသ ော သလွေးနက်သ ော အမပည်မပည်ဆှိိုင ်ော 

 ောဇ၀တ်ြှုြ ောွေး တှိိုွေးပွောွေးလောသန ညဲ့် စွပ်စွ ခ က်ြ ောွေးကှိို ကှိိုငတ်ွယ်သမ ရှငွ်ေးနှိိုင ်နန်ငှဲ့ ် ြ ောွေးမပောွေးလှသ ော 

 တငွ်ေး ငွ်ေးမြစ်ြ ောွေးြှ  က်သ အသ ောက် အ ောွေးြ ောွေးနငှဲ့ ်တငမ်ပခ က်ြ ောွေးကှိို စိုစည်ွေး န၊်  ယနတ ောွေး၏ 

သဆောင ွ်က် လှုပ်ရှောွေးြှုြ ောွေးကှိို ခ  ွေ့ ငွ ်န ်လှိိုအပ်လော ပေါ ည်။  
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 ယနတ ောွေး ည် စစ်တပ်အောဏော ှိြ်ွေးခ ှိနြှ်စ၍ လူ ောွေးြ ှိြုွေးနယွ်အသပေါ် 

က  ွေးလွန ်ညဲ့်  ောဇ၀တ်ြှုြ ောွေးနငှဲ့ ် စစ် ောဇ၀တ်ြှုြ ောွေး က  ွေးလွနခ် ဲ့မခငွ်ေး ရှှိြရှှိ၊ 

အကယ်၍ က  ွေးလွန ်ူရှှိပေါက ြည် ူက  ောဇဝတ်ြှု က  ွေးလွန ်ည်ကှိို 

 က်သ မပနှိိုင ်န ်အ ွူေးအောွေး ိုတ် လိုပ်သဆောငသ်နပေါ ည်။  ှိိုလိုပ်သဆောငြ်ှုနငှဲ့ ်

ပတ် က်၍ ယနတ ောွေး ည် ပှိိုြှိိုက ယ်မပန ဲ့သ် ောစံိုစြ်ွေးစစ်သဆွေးြှုြ ောွေး၏ 

အစှိတ်အပှိိုငွ်ေး မ စ်သ ော လူြှုကွနယ်က်  တငွ်ေးအ ငွ်ေးအမြစ်နငှဲ့ ်

ဘဏ္ဍောသ ွေးအခ က်အလက်ြ ောွေးကှိို စိုသဆောငွ်ေးခွ မခြ်ွေးစှိတ်မ ော န ် ၎ငွ်ေး၏စွြ်ွေး ည်ကှိို တှိိုွေးခ  ွေ့ လ က်ရှှိပေါ ည်။  ှိို ဲ့အမပင၊် ယနတ ောွေး ည် 

၎ငွ်ေး၏လိုပ်ပှိိုငခ်ွငဲ့အ်တွငွ်ေး က သ ောက်သနသ ော သလွေးနက်သ ော အမပည်မပည်ဆှိိုင ်ော   ောဇ၀တ်ြှု သကေ်ာြရှငန်ငှဲ့ ် စပ်လ ဉွေး၍၊  

 ှိခှိိုက်နစ်နော ူြ ောွေး၊ ြ က်မြင ်က်သ ြ ောွေးနငှဲ့ ် ကှိိုယ်သတွွေ့  တငွ်ေးအခ က်အလက်နငှဲ့ ် စော ွက်စောတြ်ွေးြ ောွေးရှှိ ညဲ့်ပိုဂ္ှိြုလ်ြ ောွေး ြှံ 

အငတ်ောဗ  ွေးနငှဲ့ ် ကွ်ဆှိိုခ က်ြ ောွေးကှိို  ယူ န ်၎ငွ်ေး၏ ကကှိြုွေးပြ်ွေး အောွေး ိုတ်ြှုြ ောွေးကှိို အရှှိနမ်ြှငဲ့တ်ငသ်နပေါ ည်။ 

ယနတ ောွေး ည်  က်ဆှိိုင ်ော  တငွ်ေးအခ က်အလက်ြ ောွေး ရှှိနှိိုင ်ည်ဲ့   ှိို ဲ့ြဟိုတ် ယနတ ောွေးအောွေး ပံဲ့ပှိိုွေးသပွေးနှိိုငြ်ညဲ့် အသနအ ောွေးတွင ် ရှှိ ညဲ့် 

နှိိုငင်ြံ ောွေး၊  အစှိိုွေး ြ ောွေးကကောွေး စိုသပေါငွ်ေး ွ ွေ့စည်ွေး ောွေးသ ော အ ွ ွေ့အစည်ွေးြ ောွေးနငှ်ဲ့ ဆက်လက်  ှိသတွွေ့ဆက်ဆသံနပေါ ည်။ ဤ ှိို ဲ့သဆောင ွ်က်ြှုြ ောွေးကှိို 

အောွေးသကောငွ်ေးလောသစ န ်ယနတ ောွေး ည် လူြ ှိြုွေးတံိုွေး  တ်မ တ်ြှု၊ လူ ောွေးြ ှိြုွေးနယွ်အသပေါ် က  ွေးလွန ်ညဲ့်  ောဇ၀တ်ြှုြ ောွေးနငှဲ့ ်စစ် ောဇ၀တ်ြှုြ ောွေးကှိို 

စံိုစြ်ွေးစစ်သဆွေး နန်ငှဲ့ ် တ ောွေးစွ ဆှိိုမခငွ်ေးအတွက်  ွ ွေ့စည်ွေး ောွေးသ ော ဥသ ောပကွန ်က် (“မ   ားသိုဉားသတဖ်ဖတမ်ှုက  ်ရက်”) တွင ်

တွ  က်အ ွ ွေ့ဝငအ်မ စ် (၂၀၂၁) ခိုနစ်ှ နှိိုဝငဘ်ောလတွင ် ပေါဝငပူ်ွေးသပေါငွ်ေးခ ဲ့ ည်။ ဤ ှိို ဲ့ပေါ၀ငမ်ခငွ်ေးမ ငဲ့ ် ယနတ ောွေး ည်  ဥသ ောပရှှိ အြ ှိြုွေး ောွေး 

စံိုစြ်ွေးစစ်သဆွေးသ ွေး နငှဲ့ ် တ ောွေးစ  ငသ် ွေး အောဏောပှိိုငြ် ောွေးနငှဲ့ ် ပှိိုြှိိုန ွေးကပ်စွော ပူွေးသပေါငွ်ေး သဆောင ွ်က်ြှုအတွက် အခွငဲ့အ်လြ်ွေးြ ောွေး 

 ရှှိလောြည်မ စ် ည်။ 

 ယနတ ောွေး၏ (၂၀၂၁) ခိုနစ်ှ သအောက်တှိိုဘောလနငှဲ့ ်နှိိုဝငဘ်ောလြ ောွေးတွင ်နယူွေးသယောက်နငှဲ့ ်ဝေါရှငတ်နဒ် စ  ှိို ဲ့  ွောွေးသ ောက်လည်ပတ်မခငွ်ေး၏ အဓှိက 

 ည် ွယ်ခ က်ြှော ြတူကွ မပောွေးသ ော ပေါဝငပ်က် က် ူြ ောွေးနငှဲ့ ် ပူွေးသပေါငွ်ေးသဆောင ွ်က်ြှုကှိို ခှိိုငြ်ောအောွေးသကောငွ်ေးလောသစ နမ် စ် ည်။ အဆှိိုပေါ 

လည်ပတ်ြှုတွင ် ယနတ ောွေး ည် လံိုမခံြုသ ွေးသကောငစ် အ ွ ွေ့ဝငြ် ောွေးနငှဲ့ ် အစစလောြ်ဘော ော၀ငြ် ောွေး ပူွေးသပေါင် ်ွေးသဆောင ွ်က်သ ွေးအ ွ ွေ့ (အှိိုအှိိုငစ် ) 

အပေါအဝင ် အ ွ ွေ့ဝငန်ှိိုငင်အံြ ောွေးအမပောွေးကှိို ရှငွ်ေးလငွ်ေးသမပောဆှိိုခွငဲ့ ်ခ ဲ့ ည်။ အှိိုအှိိုငစ်   ည် ယနတ ောွေး၏ လိုပ်ပှိိုငခ်ွငဲ့က်ှိို အမပညဲ့်အဝ 

သ ောက်ခံသကကောငွ်ေး သ ော်မပပပ ွေး ယနတ ောွေးလိုပ်ငနွ်ေးနငှဲ့န်ငှဲ့ ် ပတ် က်၍ အ ွ ွေ့ဝငန်ှိိုငင်ြံ ောွေး အပေါအဝင ်  က်ဆှိိုင ်ူအောွေးလံိုွေးကှိို အမပညဲ့်အဝ 

ပူွေးသပေါငွ်ေးသဆောင ွ်က် ွောွေး န ်တှိိုက်တွနွ်ေးသကကောငွ်ေး သတငာ်းထိုတဖ်ြ ် ခ ဲ့ ည်။  

(၂၀၂၁) ခိုနစ်ှ ဒ ဇငဘ်ောလတွင ်အသ သွ ညွ လောခံြှ ဆံိုွေးမ တ်ခ က် အြှတ် (၇၆/၁၈၀) ကှိို အတည်မပြုခ ဲ့ပပ ွေး၊ “မြနြ်ောနှိိုငင်၊ံ အ ွ ွေ့ဝငန်ှိိုငင်ြံ ောွေး၊ 

တ ောွေးသ ွေးဆှိိုင ်ော အောဏောပှိိုငြ် ောွေးနငှဲ့ ်ပိုဂ္လှိကအ ွ ွေ့အစည်ွေးြ ောွေးကှိို ယနတ ောွေးနငှဲ့အ်တ ူအမပညဲ့်အဝ ပူွေးသပေါငွ်ေးသဆောင ွ်က်ကက န၊် ယနတ ောွေးအောွေး 

ဝငသ် ောက်ခွငဲ့မ်ပြုမခငွ်ေး နငှဲ့ ်၎ငွ်ေး၏လိုပ်ပှိိုငခ်ွငဲ့က်ှိို အသကောငအ် ည်သ ော် န ်မ စ်နှိိုင ်ြျှသ ောအကူအည  ပံဲ့ပှိိုွေးသပွေး န”် တှိိုက်တွနွ်ေး  ောွေးပေါ ည။် 

မပည်တွငွ်ေးဝငသ် ောက်ြှုြ ောွေးကှိို လွယ်ကူသခ ောသြွွေ့သစပပ ွေး နှိိုငင်တံစ်ဝှြ်ွေးအကန ဲ့အ် တ်ြရှှိ လည်ပတ်ခွငဲ့သ်ပွေးမခငွ်ေးြ ောွေး နငှဲ့အ်တူ 

အသ သွ အွတွငွ်ေးသ ွေးြ ွေးခ ြုပ်က ယနတ ောွေး၏ လိုပ်ငနွ်ေးသဆောငတ်ောြ ောွေးကှိို အကူအည သပွေးမခငွ်ေး အပေါအဝင၊် ယနတ ောွေးနငှဲ့ ် အဓှိပပေါယ်ရှှိရှှိ 

ပူွေးသပေါငွ်ေးသဆောင ွ်က် န ် မြနြ်ောနှိိုငင်အံသပေါ် အသ ွေးတကက ွေး သတောငွ်ေးဆှိိုခ က်ကှိို အသ သွ ွည လောခံက   ပ်သလောငွ်ေး အတည်မပြုလှိိုက်ပေါ ည်။  

 ှိို ဲ့အမပင ် (၂၀၂၁) ခိုနစ်ှ ဒ ဇငဘ်ောလတွင ် အသ သွ ညွ လောခံြှ (၂၀၂၂) ခိုနစ်ှအတွက် ယနတ ောွေး၏ နစ်ှစဉဘတ်ဂ က်ကှိို အတည်မပြုခ ဲ့ ည်။  

ယနတ ောွေးကှိို ကိုလ ြဂ္၏ ပံိုြှနဘ်တ်ဂ က်ြှ သငသွကကွေးသ ောက်ပံဲ့ သပွေးြှု ည ်ယနတ ောွေးတွင ်လှိိုအပ်သ ော အ ငွ်ေးအမြစ်ြ ောွေး၊ ဝန ်ြ်ွေးြ ောွေးနငှဲ့ ်

ကျွြ်ွေးက ငြ်ှုြ ောွေး ရှှိသနပပ ွေး ၎ငွ်ေး၏ ရှုပ်သ ွွေးသ ော လိုပ်ပှိိုငခ်ွငဲ့ြ် ောွေးကှိို သဆောင ွ်က် ောတွင ် ကကံြုသတွွေ့ သ ော လိုပ်ငနွ်ေးလည်ပတ်ြှုဆှိိုင ်ော 

စှိနသ်ခေါ်ြှုြ ောွေးစွောကှိို သ ခ ောကှိိုငတ်ွယ်နှိိုငသ်စပေါ ည်။ လက်ရှှိတွင ် ယနတ ောွေး ည် ၎ငွ်ေး၏ပံိုြှနဘ်တ်ဂ က် သအောက်တွငခ်န ဲ့ ်ောွေး န ်

ဝန ်ြ်ွေး ော ွူေး ၅၅ ဥ ွေးအနက် ၄၅ ဦွေးခန ဲ့အ်ပ် ောွေးပပ ွေးမ စ် ည်။  

ယနတ ောွေး ည် တမခောွေး  ွေးမခောွေးစ ြံကှိနွ်ေးြ ောွေးနငှဲ့ ် အ ွူေးမပြုကျွြ်ွေးက ငြ်ှုြ ောွေးအတွက် အလ ရှငြ် ောွေးနငှဲ့ ် အမခောွေး အ ွ ွေ့အစည်ွေးြ ောွေး  ြှံ 

သစတနောအသလ ောက် ပံဲ့ပှိိုွေးြှုြ ောွေးကှိိုလည်ွေး လက်ခံ ရှှိပေါ ည်။ ယနတ ောွေး ည် (၂၀၁၉) ခိုနစ်ှကတည်ွေးက ပံဲ့ပှိိုွေး သပွေးခ ဲ့သ ော တ ောွေးြျှတြှု 

  နအ်မြနတ်ံို ဲ့မပနသ် ွေးအ ွ ွေ့ (Justice rapid response) နငှဲ့(်၂၀၂၁) ခိုနစ်ှတွင ်ယနတ ောွေး၏ စံိုစြ်ွေးစစ်သဆွေးြှုစွြ်ွေး ည်ကှိို မြှငဲ့တ်င ်န ်ပံဲ့ပှိိုွေးသပွေးသ ော 

ဆွစ်ဇောလန၊် ယူသကနငှဲ့ ် အမခောွေးသ ော သစတနောအသလ ောက် အလ သင ွ ညဲ့်ဝင ်ူြ ောွေးကှိို သက ွေးဇူွေးတငပ်ေါ ည်။  

 

 

ယန္တရ ်း၏  ိုြျော်ြ ိုငျော်ခွင ျော်န္ င ျော် ဆ ိုငျော်သည ျော် 

ကိုလသမဂ္ဂဆံိုားခဖတြ် ကမ် ာားက ို ယန္တရ ်း၏ 

ဤဝကျော်ဆ ိုကျော်တွငျော်  ကည ျော်န္ ိုငျော်ြါသညျော်။ 

 

https://iimm.un.org/my/%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%ac%e1%80%9a%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%90%e1%80%9a%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%a1%e1%80%96%e1%80%bd%e1%80%b2%e1%80%b7-%e1%80%a5%e1%80%9b%e1%80%b1%e1%80%ac/
https://bdun.org/2021/11/03/ambassadorial-level-meeting-of-oic-contact-group-on-rohingya-muslim-minority-3-november-2021/
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%86%e1%80%af%e1%80%b6%e1%80%b8%e1%80%96%e1%80%bc%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb/
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ကမ်ားလမ်ှားဆကသ် ယဖ်ြငာ်း 

 ှိခှိိုက်နစ်နော ူြ ောွေးအမပင ် အမခောွေး က်ဆှိိုင ်ူြ ောွေးနငှဲ့ ်

ဆက်လက်သတွွေ့ဆံိုသဆွွေးသနွွေးြှု  သူ ောငမ်ခငွ်ေး ည် 

ယနတ ောွေး၏ ဦွေးစောွေးသပွေးလိုပ်ငနွ်ေးတစ်ခိုမ စ် ည်။ 

ယနတ ောွေး ည် အ ှိပညောမြှငဲ့တ်င ်န၊် ၎ငွ်ေး၏ 

ရှုပ်သ ွွေးသ ော လိုပ်ပှိိုငခ်ွငဲ့ြ် ောွေး၊ အလိုပ်နည်ွေးလြ်ွေးြ ောွေးနငှဲ့ ်

၎ငွ်ေး၏ ကကှိြုွေးပြ်ွေးအောွေး ိုတ်ြှုြ ောွေးြှ 

သြျှေ်ာလငဲ့န်ှိိုင ်ညဲ့်အ ောြ ောွေးကှိို ပှိိုြှိိုသကောငွ်ေးြွနစွ်ော 

ရှငွ်ေးမပ န၊် လိုပ်ငနွ်ေးတွငွ်ေး ဆက်စပ်ပေါဝင ်ညဲ့် 

ြတူကွ မပောွေးသ ော အ ှိိုက်အဝနွ်ေးြ ောွေးစွောနငှဲ့ ်

 ှိသတွွေ့ဆက်ဆ ံန ် နည်ွေးအြ ှိြုွေးြ ှိြုွေးမ ငဲ့ ်

ကကှိြုွေးပြ်ွေးအောွေး ိုတ်ပေါ ည်။ ပေါဝငဆ်က်စပ် ူြ ောွေး၏ ယံိုကကည်ြှုနငှဲ့ ် ပူွေးသပေါငွ်ေးသဆောင ွ်က်ြှုကှိို ဆက်လက် ှိနွ်ေး ှိြ်ွေး ောွေးနှိိုင ်န် အတွက် 

ယနတ ောွေး၏ လံိုမခံြုပပ ွေး ြတူကွ မပောွေးသ ော လြ်ွေးသကကောငွ်ေးြ ောွေးြှ ပံိုြှနဆ်က် ွယ်ြှုကှိို ှိန် ်ွေး ောွေး န ်အလွနအ်သ ွေးကက ွေးပေါ ည်။ 

(၂၀၂၁) ခိုနစ်ှ သအောက်တှိိုဘောလနငှဲ့ ် နှိိုဝငဘ်ောလြ ောွေးတွင ် ယနတ ောွေး ည် ၎ငွ်ေး၏ လိုပ်ငနွ်ေးသဆောငတ်ောြ ောွေးကှိို နောွေးလည် သဘောသပေါက် နန်ငှဲ့ ်

သဆွွေးသနွွေးညှှိနှုှိငွ်ေးြှုြ ောွေး အဆငသ်မပသခ ောသြွွေ့သစ နအ်တွက် နယူွေးသယောက်နငှဲ့ ် ဝေါရှငတ်နဒ် စ တှိို ဲ့တွင ် လိုပ်သဆောငသ်နသ ော  မြနြ်ောနှိိုငင်ဆံှိိုင ်ော 

အ ပ်ဘက်အ ွ ွေ့အစည်ွေးအ  ွေး  ွေးနငှဲ့ ် သတွွေ့ဆံိုခ ဲ့ပေါ ည်။ ယနတ ောွေးအကက ွေးအက  ည် နယူွေးသယောက်ပြှိြုွေ့ ရှှိ ကိုလ ြဂ္ရံိုွေးခ ြုပ်၌ မပြုလိုပ် ညဲ့် 

သတငာ်းစ ရှငာ်းလငာ်းြ ဲ  ှိို ဲ့ပေါဝငတ်က်သ ောက်ခ ဲ့ ည်။ ဤရှငွ်ေးလငွ်ေးပွ တွင ်  မြနြ်ောနှိိုငင်တံွငွ်ေး က ြုွေးလွနသ် ော  ောဇ၀တ်ြှု ြ ောွေးအတွက် 

တောဝနခ်ံြှုရှှိသစသ ွေး သဆောင ွ်က် န ် ယနတ ောွေးအောွေး မပည်တွငွ်ေးမပည်ပြှ တှိိုက်တွနွ်ေးြှုြ ောွေး လက်ခံ ရှှိမခငွ်ေးြ ောွေး အပေါအဝင၊် (၂၀၂၁) ခိုနစ်ှ 

သ သ ော်ဝေါ  လ (၁)  က်သန ဲ့တွင ်အောဏော ှိြ်ွေးပပ ွေးသနောက် မ စ်သပေါ်လော ညဲ့် စှိနသ်ခေါ်ြှုြ ောွေးနငှဲ့ ်အခွငဲ့အ်လြ်ွေးြ ောွေးအသကကောငွ်ေးကှိို သဆွွေးသနွွေးခ ဲ့ ည်။ 

ယနတ ောွေး၏ ြှတ်တြ်ွေးြ ောွေးတွင ်စစ်အောဏောရှငအ်သပေါ်  ှိို ဲ့ြဟိုတ် နယ်ပယ်အ  ွေး  ွေး အတွက် ြှတ်တြ်ွေး အြ ောွေးစို ရှှိသနမခငွ်ေးရှှိြရှှိ သြွေးခွနွ်ေးကှိို 

ြစစတော ခွနဂ် န ် က “ဒ လှိိုမပစ်ြှုက  ွေးလွနတ် ဲ့ ူတှိိုငွ်ေးအတွက်  ူတှိို ဲ့  ဲ့ အြှု ှိိုငရ်ှှိ သနတယ်ဆှိိုတောကှိို စှိိုွေး ှိြ်ကကသစခ ငပ်ေါတယ်” 

ဟိုသမ ကကောွေးခ ဲ့ ည်။ ဤအငတ်ောဗ  ွေးြ ောွေးအပေါအဝင ်ယနတ ောွေး၏ ြ ဒ ယောလွှငဲ့ ်ိုတ်ခ က်ြ ောွေးကှိို ယနတ ောွေး၏ ဝဘဆ် ိုဒ ်တွင ်နှိိုငပ်ေါ ည်။ 

စစ်တပ်ြှ အောဏော ှိြ်ွေးယူြှု နစ်ှပတ်လည်သန ဲ့မ စ် ညဲ့် (၂၀၂၂) 

ခိုနစ်ှ သ သ ော်ဝေါ  လတွင ်  ယနတ ောွေး ည် မြနြ်ောမပည်တွငွ်ေး 

မ စ် ပ်ြ ောွေးကှိို အန ွေးကပ် သစောငဲ့က်ကညဲ့်သနပပ ွေး ၎ငွ်ေး၏ 

လိုပ်ပှိိုငခ်ွငဲ့ြ် ောွေးကှိို မ ညဲ့်ဆည်ွေး လိုပ်သဆောငသ်နသကကောငွ်ေး 

 ပ်သလောငွ်ေး န ကဖင ြ က ်  ိုတ်မပနခ် ဲ့ ည်။ အဆှိိုွေး ွောွေးဆံိုွေး 

အမပည်မပည်ဆှိိုင ်ော  ောဇ၀တ်ြှု 

 က်သ အသ ောက်အ ောွေးြ ောွေးကှိို စိုသဆောငွ်ေး ညဲ့် 

ယနတ ောွေး၏လိုပ်ငနွ်ေး ည် အကကြ်ွေး က်ြှုအဆံိုွေး 

 တ် နလ်ိုပ််သဆောငသ်နသ ော အမခောွေးသ ောကကှိြုွေးပြ်ွေးြှုြ ောွေးကှိို 

ကူည အောွေးမ ညဲ့်သပွေးသန ည် ဆှိို ညဲ့်သကကမငောခ က်ကှိို 

ဘ ်နက ကြ် ို ို့စ်  တငွ်ေးစောတွင ်  ငမ်ြငခ် က်အသနမ ငဲ့ ်

သ ွေး ောွေး  ိုတ်သဝခ ဲ့ပေါ ည်။ ယနတ ောွေး ည် 

အပြ တြ်ွေးြစ်ရှငြ် ောွေးမ စ်သ ော ကသနဒေါ၊ သကော်စတော  ကော၊ ဂြ်ဘ ယော၊ လစ်ခ ်တငစ်တှိနွ်ေး၊ တူ က နငှဲ့ ်ဥသ ောပ ြဂ္ ကှိိုယ်စောွေးလှယ်အ ွ ွေ့တှိို ဲ့၏ 

ကြက မပြု ြှုမ ငဲ့ ်နစ်ှပတ်လည်သန ဲ့အ ှိြ်ွေးအြှတ်အတွက် ြံိုရ ြ်ဖဖငို့က် ငာ်းြသညို့်ြ ဲ (virtual event)   ှိို ဲ့ ပေါဝငတ်က်သ ောက်ခ ဲ့ ည်။  

ကို သမဂဂဌ နခ  ြျော်တွငျော် သတငာ်းစာရှငာ်းလငာ်းပွွဲ ပြ  ိုြျော်စဥျော် 

 

 “ပမနျော်မ န္ ိုငျော်ငမံ    ဏ သ မျော််းမှု တန္ စျော်ကက  ျော်  က ” 

ြံိုရ ြျော်ပဖင ျော်က ငျော််းြသည ျော်ြွ  မ  ပမငျော်ကွငျော််း 

 

 

https://news.un.org/en/story/2021/11/1105082
https://iimm.un.org/my/%e1%80%99%e1%80%ae%e1%80%92%e1%80%ae%e1%80%9a%e1%80%ac%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%95%e1%80%b1%e1%80%ab%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%be-%e1%80%9a%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%90%e1%80%9b%e1%80%ac/
https://iimm.un.org/my/?p=3065
https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/2257379/serious-crimes-will-be-punished
https://www.youtube.com/watch?v=N3IIcEHuBs0
https://www.youtube.com/watch?v=N3IIcEHuBs0
https://media.un.org/en/asset/k1f/k1fwh2ktg9
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ဖမ ်မ န္ ိုငင်တံ ငာ်း ကက ားနလားနသ  အဖြညဖ်ြညဆ် ိုငရ်  ရ ဇဝတမ်ှုမ  ားအတ က ်ဥြ

နဒန က ငာ်းအရ နဆ ငရ် ကန် မှုမ  ား၏ န  ကဆ်ံိုားဖဖစန်ြေါ်တ ိုားတကမ်ှုမ  ား 

အ ိုငစ် စဂ္  - ဂ္မ်ဘ ယာန္ငှ  ်ခမ ်မာ 

ဂြ်ဘ ယောနငှဲ့ ် မြနြ်ော အြှုတွင ် မြနြ်ောနှိိုငင်ြှံ 

ပဏောြကန ဲ့က်ွက်ြှုြ ောွေးအသပေါ် အဓှိက ောွေး၍ အမပည်မပည်ဆှိိုင ်ော 

တ ောွေးရံိုွေး (အှိိုငစ် ်သဂ )  ည် (၂၀၂၂) ခိုနစ်ှ သ သ ော်ဝေါ  လတွင ်

လူ ိုကကောွေးနောပွ ြ ောွေး မပြုလိုပ်ခ ဲ့ ည်။ အစစလောြ်ဘော ော၀ငြ် ောွေး 

ပူွေးသပေါင် ်ွေးသဆောင ွ်က်သ ွေးအ ွ ွေ့ (၅၇) နှိိုငင်၏ံ သ ောက်ခံြှုမ ငဲ့ ် 

ဂြ်ဘ ယောနှိိုငင် ံည် နှိို၀ငဘ်ော (၁၁)  က် (၂၀၁၉) တွင ်

အြှု ွငဲ့ခ် ဲ့မခငွ်ေးမ စ် ည်။  ှိိုအြှုတွင ်  ခှိိုငမ်ပည်နယ်ရှှိ 

ရှိိုဟငဂ် ောြ ောွေးအသပေါ်  က  ွေးလွနသ် ော  ောဇ၀တ်ြှုြ ောွေး ည် 

လူြ ှိြုွေးတံိုွေး တ်မ တ်ြှုဆှိိုင ်ော  ောဇ၀တ်ြှု တောွေးဆ ွေးကောကွယ်သ ွေး 

 သဘောတူစောခ ြုပ်ကှိို ခ ှိြုွေးသ ောက် ည်ဟို စွ ခ က်တင ်ောွေး ည်။ 

မြနြ်ောနငှဲ့ ်ဂြ်ဘ ယောနှိိုငင်တံှိို ဲ့ ည် နဖနဖ ်ဝါရ  (၂၁) ရကန်ငှဲ့ ်နဖနဖ ်ဝါရ  (၂၃) ရကတ်ှိို ဲ့တွင ်ပ ြအကကှိြ် သလျှောက်လ ခ က်ြ ောွေး အ  ွေး  ွေး 

တငမ်ပခ ဲ့ကကပပ ွေး၊ နဖနဖ ်ဝါရ  (၂၅) ရကန်ငှဲ့ ်(၂၈) ရကတ်ှိို ဲ့တွင ်ဒိုတှိယအကကှိြ် အမပနအ်လှနသ်လျှောက်လ ြှုြ ောွေး မပြုလိုပ်ခ ဲ့ ည်။ အှိိုငစ် ်သဂ   ည် 

မြနြ်ောနှိိုငင်ဘံက်ြှ ပဏောြကန ဲ့က်ွက်ြှုြ ောွေးအသပေါ် အဆံိုွေးအမ တ်သပွေးြည်မ စ်ပပ ွေး အဆှိိုပေါအြှုကှိို ဆက်လက်ကကောွေးနော န ်အက ံြုွေးဝငမ်ခငွ်ေး ရှှိ၊ြရှှိ 

ဆံိုွေးမ တ် ွောွေးြည်မ စ် ည်။ 

 
ICC – ဘင်္ဂလ ားနဒို့ရ်ှ/ဖမ ်မ  န္ ိုငင်တံ ို ို့၏ အနဖြအန  

(၂၀၁၉) ခိုနစ်ှ နှိိုဝငဘ်ောလ (၁၄)  က်သန ဲ့တွင ်အမပည်မပည်ဆှိိုင ်ော  ောဇ၀တ်ခံိုရံိုွေး (အှိိုငစ် စ ) ၏ တ ောွေးစ  ငသ် ွေး အကကှိြုကကောွေးနောရံိုွေး အြှတ် (၃) ြှ 

ဘဂဂလောွေးသဒဲ့ရှ်/မြနြ်ော နှိိုငင်တံှိို ဲ့၏ အသမခအသနြ ောွေးတွင ် စွပ်စွ  ောွေးသ ော  ောဇ၀တ်ြှုြ ောွေးအတွက် အှိိုငစ် စ  ၏ တ ောွေးစ  ငပ်ှိိုငခ်ွငဲ့အ်တွငွ်ေး 

စံိုစြ်ွေးစစ်သဆွေးြှု ဆက်လက်လိုပ်သဆောင ်န ်အှိိုငစ် စ  တ ောွေးလှိို သရှ ွေ့သနအောွေး ခွငဲ့မ်ပြုခ ဲ့ ည်။ ဤ အြ ငို့အ် ဏ   ည်သ ောြ သဘောတူစောခ ြုပ်ကှိို 

လက်ြှတ်ြ ှိိုွေး ောွေးသ ောမြနြ်ောနှိိုငင် ံ  ခှိိုငမ်ပည်နယ်ရှှိ ရှိိုဟငဂ် ောြ ောွေးကှိို သ ောြ သဘောတူစောခ ြုပ်အ ွ ွေ့ဝင ် ဘဂဂလောွေးသဒဲ့ရှ် နှိိုငင် ံ

နယ်စပ်မ တ်သက ော်၍ အတငွ်ေးအဓြမ မပည်နငှ ်ိုတ်မခငွ်ေးနငှဲ့ ်ပတ် က် ညဲ့်  ောဇ၀တ်ြှုြ ောွေး စံိုစြ်ွေးစစ်သဆွေး န ်အှိိုငစ် စ  တ ောွေးလှိို သရှ ွေ့သန၏ 

သြတတ ော ပ်ခံခ က် သနောက်  ွက်သပေါ်လောမခငွ်ေး မ စ် ည်။ အှိိုငစ် စ  တ ောွေးလှိိုသရှ ွေ့သန၏ တငမ်ပခ က်အ  ခန ဲ့ြှ်နွ်ေးသခ  ရှိိုဟငဂ် ော ၆  ှိနွ်ေးြှ 

တစ် နွ်ေးခန ဲ့ ်ည် မြနြ်ောနှိိုငင်ြှံ အှိြ်န ွေးခ ငွ်ေး ဘဂဂလောွေးသဒဲ့ရှ်နှိိုငင် ံှိို ဲ့ အတငွ်ေးအက ပ် သရွှွေ့သမပောငွ်ေးသန ှိိုငခ် ဲ့  ည်ဟို ဆှိို ည်။ 

 
အ င်္ ငတ် ား  ားတရ ားရံို ားတ င ်အဖြည်ဖြည်ဆ ိုငရ်  တရ ားစ ရငြ် ိုငြ် ငို့က် ို နလ  က်ထ ားဖြငာ်း 

(၂၀၂၁) ခိုနစ်ှ နှိိုဝငဘ်ောလ (၂၆)  က်သန ဲ့တွင ် အောဂ ငတ် ွေးနောွေး ဗဟှိို  ောဇ၀တ်တ ောွေးရံိုွေး ည် ရှိိုဟငဂ် ောြ ောွေးအသပေါ် က  ွေးလွနခ် ဲ့ ညဲ့် 

လူြ ှိြုွေးတံိုွေး တ်မ တ်ြှုနငှဲ့ ်လူ ောွေးြ ှိြုွေးနယွ်အသပေါ် က  ွေးလွနခ် ဲ့ ညဲ့်  ောဇ၀တ်ြှုြ ောွေးကှိို စံိုစြ်ွေးစစ်သဆွေး န ်သတောငွ်ေးဆှိိုခ က်ကှိို မငငွ်ေးဆှိို ောွေး ညဲ့် 

သအောက်တ ောွေးရံိုွေး၏ ဆံိုွေးမ တ်ခ က်ကှိို ပယ်ခ ခ ဲ့ ည်။ ဤ စံိုစြ်ွေးစစ်သဆွေး န ် သတောငွ်ေးဆှိိုခ က် ည် ရှိိုဟငဂ် ော အြ ှိြုွေး ြ ွေး သမခောက်ဦွေးြှ  

ကြဘောလံိုွေးဆှိိုင ်ော တ ောွေးစ  ငပ်ှိိုငခ်ွငဲ့ြူ်ကှိို အသမခခံ၍ တှိိုငက်ကောွေး ညဲ့် တ ောွေးစွ ခ က် သကကောငဲ့မ် စ်လောမခငွ်ေးမ စ် ည်။ အဆှိိုပေါသတောငွ်ေးဆှိိုြှုကှိို 

သအောက်တ ောွေးရံိုွေးက မငငွ်ေးဆှိိုခ ဲ့ မခငွ်ေးြှော ဤစံိုစြ်ွေးစစ်သဆွေးြှု ည် အှိိုငစ် စ လိုပ်ငနွ်ေးြ ောွေးနငှဲ့ ်  ပ်တူက လိုပ်ငနွ်ေးမ စ်သန ည်ဟို ယူဆ 

သ ောသကကောငဲ့မ် စ် ည်။  ှိို ဲ့သ ေ်ာလည်ွေး၊ ဗဟှိို  ောဇ၀တ်တ ောွေးရံို ွေး ည်ဘဂဂလောွေးသဒဲ့ရှ်နှိိုငင်ရံှှိ ဒိုကခ ည်စခနွ်ေးြ ောွေးြှ အြ ှိြုွေး ြ ွေးသမခောက်ဦွေး ံ 

အသဝွေးြှလှြ်ွေး၍ တ ောွေးကကောွေးနောခ ဲ့ပပ ွေးသနောက် ၊ ဤစံိုစြ်ွေးစစ်သဆွေးြှု ည် အှိိုငစ် စ  က် ပှိိုြှိိုက ယ်မပန ဲ့သ် ော  ောဇ၀တ်ြှုြ ောွေးကှိို 

လွှြ်ွေးမခံြုနှိိုငြ်ည်ဟို ယူဆကော သအောက်ရံိုွေး၏ ဆံိုွေးမ တ်ခ က်ကှိို ပယ်ခ ခ ဲ့ ည်။ 

 

  

  ိုငျော်စ  ကဂ   က ်းန မှု ဖွင ျော်ြွ ကန   (ကို  ဓ တျော်ြံို/ဖရန  ျော်ဗနျော်ဘ ) 

) 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20220221-ORA-01-00-BI.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20220223-ORA-01-00-BI.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20220225-ORA-01-00-BI.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20220228-ORA-01-00-BI.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20220228-ORA-01-00-BI.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2019_06955.PDF
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စ ရာမစရွား အကကငာ်းမွဲ  စ ရငပ် ိုငြွ်င  ်ဆ ိုသည်မှာ အဘယ် ည်ား။ 

ခမ ်မာန္ ိုငင်၌ံ က  ားလ ွ်သည ် ရာဇဝတမ်ှုမ ာားက ို ခမ ်မာန္ ိုငင်ခံပငပ် တရာားရံို ားမ ာားတငွ ်မည်သ ို  တရာားစွွဲဆ ိုန္ ိုင ်သ ည်ား။  

ကနရ မကရွ်း  ကကငျော််းမ   စ ရငျော်ြ ိုငျော်ခွင ျော်ဆ ိုသညျော်မ   န္ ိုငျော်ငတံစျော်န္ ိုငျော်ငသံညျော် စွြျော်စွ သည ျော် ရ ဇဝတျော်မှု  ်း ယငျော််းန္ ိုငျော်င၏ံ ြ ိုငျော်နကျော်နယျော်ကပမ တွငျော််း 

က  ်း ွနျော်ခ  သညျော် မဟိုတျော်သည ျော်တ ိုငျော် သ ို  မဟိုတျော်၊  ဆ ိုြါန္ ိုငျော်င၏ံ န္ ိုငျော်ငသံ ်းက က  ်း ွနျော်ခ   သညျော် မဟိုတျော်သည ျော်တ ိုငျော်၊ ဆ ို်းဝါ်းကသ  

 ပြညျော်ပြညျော်ဆ ိုငျော်ရ  ရ ဇဝတျော်မှုမ  ်း တွကျော်   ြိုဂဂ   ျော်မ  ်းက ို ၎ငျော််းတ ို  ၏ န္ ိုငျော်ငတံွငျော် တရ ်းစွ ဆ ိုန္ ိုငျော်ပခငျော််းပဖစျော်သည ျော် ယ ဆခ ကျော်က ို 

ဆ ို  ိုြါသညျော်။  ဆ ိုြါရ ဇဝတျော်မှုမ  ်းတွငျော်   သ ်းခ ငျော််း စ န ကထ ကျော်ထ ်းမှုဆ ိုငျော်ရ  ရ ဇဝတျော်မှုမ  ်း၊ စစျော်ရ ဇဝတျော်မှုမ  ်း၊   မ   ်းသိုဉ်း 

သတျော်ပဖတျော်သည ျော်ရ ဇဝတျော်မှုန္ င ျော် န္  ြျော်စကျော်ညှဥျော််းြနျော််းမှု တ ို  ြါဝငျော်န္ ိုငျော်သညျော်။  

ကနရ မကရွ်း ကကငျော််းမ  စ ရငျော်ြ ိုငျော်ခွင ျော်က ို  ခ   ွှေ့ရ ဇဝတျော်မှုမ  ်းမ     ွနျော်ဆ ို်းဝါ်း၍ ၎ငျော််းရ ဇဝတျော်မှုမ  ်းသညျော်  ပြညျော်ပြညျော်ဆ ိုငျော်ရ  

 သ ိုငျော််း ဝ ိုငျော််းက ို ထ ခ ိုကျော်ကစပြ ်း၊  ဆ ိုြါ ရ ဇဝတျော်မှုမ  ်းက ို က  ်း ွနျော်ခ  သည ျော်   ြိုဂဂ   ျော်မ  ်း  ်း တ ဝနျော်ခံကစရနျော် န္ ိုငျော်င ံ ်း ံို်းက 

ပမငျော်ကတွွှေ့  ို ကသညျော်ဟ ကသ  ယ ဆမှု ကြေါ်  ကပခခံသညျော်။  

က  ်း ွနျော်သည ျော်ရ ဇဝတျော်မှု ပဖစျော်ြွ ်းရ န္ ိုငျော်ငတံွငျော် ရ ဇဝတျော်မှုမ  ်းက ို စံိုစမျော််းစစျော်ကဆ်းရနျော်န္ င ျော် တရ ်းစွ ဆ ိုရနျော် မပဖစျော်န္ ိုငျော် သ ို  မဟိုတျော် 

ထ ိုန္ ိုငျော်ငကံမ  ို  ်းသည ျော် ခါတွငျော် တပခ ်းန္ ိုငျော်ငမံ  ်းက ကနရ မကရွ်း ကကငျော််းမ  စ ရငျော်ြ ိုငျော်ခွင ျော်က ို ကန ကျော်ဆံို်း  ကျော်ကတွွှေ့က  တိုန  ျော်ပြနျော်မှု ကနန္ င ျော် 

မ  ်းကသ   ်းပဖင ျော်  သံို်းခ  ကြါသညျော်။  

ကနရ မကရွ်း ကကငျော််းမ  စ ရငျော်ြ ိုငျော်ခွင ျော်  ကပခခံစညျော််းမ ဥျော််း ရ၊ န္ ိုငျော်ငမံ  ်းသညျော် မ မ တ ို  ၏ က ိုယျော်ြ ိုငျော်ဥြကေမ  ်း ကြေါ် မ တညျော်၍၊ 

ပမနျော်မ န္ ိုငျော်င ံြါ ဝငျော် ကမဘ  န္ ံ  ၌ ဆ ို်းဝါ်းသည ျော်  ပြညျော်ပြညျော်ဆ ိုငျော်ရ  ရ ဇဝတျော်မှုမ  ်း က  ်း ွနျော်ခ  သညျော် ဟို စွြျော်စွ ခံရသည ျော်   ြိုဂဂ   ျော်မ  ်းက ို 

တရ ်းစွ ဆ ိုန္ ိုငျော်သညျော်။  ခ   ွှေ့ န္ ိုငျော်ငမံ  ်းက  ထကျော်ကဖ ျော်ပြြါ  ပြညျော်ပြညျော်ဆ ိုငျော်ရ  ရ ဇဝတျော်မှုမ  ်း၏ က  ်း ွနျော်သ မ  ်း သ ို  မဟိုတျော် 

နစျော်န ခံရသ မ  ်းသညျော်  ဆ ိုြါ န္ ိုငျော်င၏ံ န္ ိုငျော်ငသံ ်းမ  ်း သ ို  မဟိုတျော်၊ ၎ငျော််းတ ို  ၏ ြ ိုငျော်နကျော်နယျော်ကပမ တွငျော််း ရ  ကနက က ငျော််း တငျော်ပြပြ ်းသည ျော် ခါမ  

ကနရ မကရွ်းစ ရငျော်ြ ိုငျော်ခွင ျော်က ို က င ျော်သံို်းန္ ိုငျော်ြါသညျော်။ သ ို  ကသ ျော် ညျော််း  ခ   ွှေ့ န္ ိုငျော်ငမံ  ်းကမ  ယငျော််းတ ို  န္ ိုငျော်ငနံ္ င ျော် ဆကျော်သွယျော်မှု မညျော်သ ို  မျှမ  ိုပြ ်း၊ 

 ခ ကျော်  ကျော်မ  ်းက   သ ်းခ ငျော််း စ န ကထ ကျော်ထ ်းမှုဆ ိုငျော်ရ  ရ ဇဝတျော်မှုမ  ်း သ ို  မဟိုတျော်   မ   ်းသိုဉ်း 

သတျော်ပဖတျော်သည ျော်ရ ဇဝတျော်မှုပဖစျော်က က ငျော််း ကဖ ျော်ပြ ျှငျော် ကနရ မကရွ်း ကကငျော််းမ  စ ရငျော်ြ ိုငျော်ခွင ျော်က ို က င ျော်သံို်းန္ ိုငျော်ြါသညျော်။ 

 

မ က ြဏနမားနလို့ရှ နသ  နမားြ  ်ားမ  ား 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ခပည်တငွာ်း လက ်ကက် ိုငတ် ိုက်ပွွဲ ဆ ိုသည်မှာ အဘယ ်ည်ား။ 

 ပြညျော်ပြညျော်ဆ ိုငျော်ရ    သ ်းခ ငျော််းစ န ကထ ကျော်ထ ်းမှုဥြကေ (IHL) က ို စစျော်ဥြကေမ  ်းဟို ညျော််း ကခေါ်သညျော်။ IHL သညျော် 

 ကျော်နကျော်က ိုငျော်ြဋ ြကခ၏  ကပခ ကနမ  ်းတွငျော်သ  သကျော်ကရ ကျော်မှုရ  ကသ က က င ျော်၊ ြထမဆံို်း  ခ ကျော် ကနပဖင ျော်   ကျော်နကျော်က ိုငျော်ြဋ ြကခ 

ရ  မရ   ဆံို်းပဖတျော်ရနျော်  ကရ်းကက ်းြါသညျော်။ ထ ို  ပြငျော် န္ ိုငျော်ငတံက န္ င ျော် ပြညျော်တွငျော််း  ကျော်နကျော်က ိုငျော်ြဋ ြကခ က ်း ခွ ပခ ်းြ ိုငျော််းပဖတျော်ရနျော် ညျော််း 

 ကရ်းကက ်းြါသညျော်။ န္ ိုငျော်ငတံက   ကျော်နကျော်က ိုငျော် ြဋ ြကခ ဆ ိုသညျော်မ   န္ ိုငျော်ငနံ္ စျော်ခို သ ို  မဟိုတျော် ထ ို  ထကျော်ြ ိုကသ  န္ ိုငျော်င ံ က ်း ြဋ ြကခ 

ပဖစျော်သညျော်။ ပြညျော်တွငျော််း  ကျော်နကျော်က ိုငျော်ြဋ ြကခဆ ိုသညျော်မ   န္ ိုငျော်ငတံစျော်ခိုန္ င ျော်  စ ို်းရမဟိုတျော်ကသ   ကျော်နကျော်က ိုငျော် ဖွ ွှေ့ စညျော််းတစျော်ခို  က ်း 

သ ို  မဟိုတျော်  စ ို်းရမဟိုတျော်ကသ   ကျော်နကျော်က ိုငျော် ဖွ ွှေ့မ  ်း က ်း ြဋ ြကခပဖစျော်သညျော်။ န္ ိုငျော်ငတံက   ကျော်နကျော်က ိုငျော် ြဋ ြကခမ  ်းန္ င ျော် 

သကျော်ဆ ိုငျော်သည ျော် IHL စညျော််းမ ဉ်းမ  ်းသညျော် ပြညျော်တွငျော််း ြဋ ြကခမ  ်းတွငျော်  ပမ တမျော််း  က ံ ်းဝငျော်မညျော်မဟိုတျော်ြါ။ တစျော်နညျော််းဆ ိုရကသ ျော် 

န္ ိုငျော်ငတံက   ကျော်နကျော်က ိုငျော် ြဋ ြကခတွငျော် စစျော်ရ ဇ၀တျော်မှုတစျော်ခို ပဖစျော်န္ ိုငျော်သည ျော် ရ သညျော် ပြညျော်တွငျော််း  ကျော်နကျော်က ိုငျော် ြဋ ြကခတွငျော် 

စစျော်ရ ဇ၀တျော်မှုတစျော်ခို ပဖစျော်ခ ငျော်မ  ပဖစျော်ြါမညျော်။ 

 ကျော်နကျော်က ိုငျော်ြဋ ြကခတစျော်ခိုက ို ပြညျော်တွငျော််း  ကျော်နကျော်က ိုငျော်ြဋ ြကခ ပဖစျော် သတျော်မ တျော်န္ ိုငျော်ရနျော်၊ တခ   ွှေ့ကသ    ို ြျော်ခ ကျော်မ  ်း ပြည ျော်စံိုရြါမညျော်။ 

ြထမ  ို ြျော်ခ ကျော်မ    ကျော်နကျော်က ိုငျော် ြဋ ြကခသညျော် သတျော်မ တျော်သည ျော် ပြငျော််းထနျော်မှု  ဆင ျော်တခိုထ  ကရ ကျော်ရ  သွ ်းရမညျော်ပဖစျော်သညျော်။ ထ ို  ပြငျော် 

ရနျော်  ိုမှုမ  ်း သ ို  မဟိုတျော် တ ိုကျော်ြွ မ  ်းသညျော် ကက   က ်းကက   က ်းပဖစျော်ပခငျော််း သ ို  မဟိုတျော် တစျော်သ ်းတစျော်ပခ ်းစ ပဖစျော်ပခငျော််း  ကပခ ကနထကျော်ြ ိုရနျော် 

  ို ြျော်သညျော်။ တပခ ်း ထည ျော်သွငျော််းစဉ်းစ ်းသည ျော် ခ ကျော်မ  ်းမ   တ ိုကျော်ခ ိုကျော်မှုမ  ်း၏ ပြငျော််းထနျော်မှု၊  ကျော်နကျော်က ိုငျော်တ ိုကျော်ခ ိုကျော်မှုမ  ်း တ ို်းြွ ်း 

  မှု ပြငျော် တ ိုကျော်ခ ိုကျော်မှုမ  ်း နယျော်ကပမတစျော်ခိုမ တစျော်ခိုသ ို    ခ  နျော် တ ိုငျော််း တ တစျော်ခို တွငျော််းြ ံွှေ့ န္ ံ  မှုန္ှုနျော််း တ ို  ြါဝငျော်သညျော်။ 

ေိုတ ယ ကနပဖင ျော်  ို ြျော်ခ ကျော်မ    စ ို်းရမဟိုတျော်ကသ   ကျော်နကျော်က ိုငျော် ဖွ ွှေ့တွငျော်  ံိုက  ကျော်ကသ   ငျော်  ်း ဖွ ွှေ့စညျော််း မှုရ  ရမညျော် ပဖစျော်သညျော်။ 

ထ ို ဖွ ွှေ့သညျော်  စ  စဉဆွ ပြ ်း  စစျော်ဆငျော်ကရ်းမ  ်း  ိုြျော်န္ ိုငျော်စွမျော််းရ  ရမညျော် ပဖစျော်သညျော်။ 
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လ ငပ် ိုငာ်းန္ငှ်  က ာားမ အစခြခပြုဆ ိုငရ်ာ ရာဇ၀တမ်ှုမ ာားဆ ိုသည်မှာ အဘယ ်ည်ား။ 

  ငျော်ြ ိုငျော််းန္ ငျော်  က  ်းမ  ကပခပြ ဆ ိုငျော်ရ  ရ ဇ၀တျော်မှုမ  ်း ဆ ိုသညျော်မ     ငျော်ြ ိုငျော််းန္ ငျော်  က  ်းမ  ကပခပြ   စ တျော် ြ ိုငျော််း တစျော်ခို ြါ၀ငျော်သည ျော် 

ရ ဇ၀တျော်မှုမ  ်းက ို ကဖ ျော်ပြရနျော်  သံို်းပြ သညျော်  က ယျော်ပြနျော်  ကသ   သံို်း န္ှုနျော််းတစျော်ခိုပဖစျော်ြါသညျော်။ ယငျော််းက ို တစျော်ခါတစျော်ရံတွငျော် 

  ငျော်ြ ိုငျော််းဆ ိုငျော်ရ န္ င ျော် က  ်းမ ကပခပြ    ကမျော််းဖကျော်မှု ဟို ညျော််း က ို်းက ်း ကခေါ်ဆ ိုြါသညျော်။ 

  ငျော်ြ ိုငျော််းဆ ိုငျော်ရ  ရ ဇ၀တျော်မှုမ  ်းတွငျော် မိုေ မျော််းက င ျော်ပခငျော််း၊   ငျော်ကျွနျော်ပြ ပခငျော််း၊ ပြညျော်တနျော်ဆ  ပဖစျော် ဓမမခ ိုငျော််းကစပခငျော််း၊ 

 ဓမမက ိုယျော်၀နျော်ကဆ ငျော်ခ ိုငျော််းပခငျော််း၊  ဓမမသ ်းကက  ပဖတျော်ကစပခငျော််း၊   ငျော်ြ ိုငျော််းဆ ိုငျော်ရ  ပြ  မ မ  ်း ိုြျော်ကဆ ငျော်ရနျော်  ဓမမခ ိုငျော််းကစပခငျော််း၊ 

မညျော်သညျော် ြံိုစံပဖငျော် ပဖစျော်ကစ မိုေ မျော််းက င ျော်ပခငျော််းန္ ငျော်   ပခ ်းကသ    ငျော်ြ ိုငျော််းဆ ိုငျော်ရ    ကမျော််းဖကျော်မှုမ  ်း က ို ပြ  ိုြျော်မှုမ  ်း၊ 

ကက  ်းြမျော််း  ်းထိုတျော်မှုမ  ်းန္ ငျော်  ထ ိုသ ို   ိုြျော်ကဆ ငျော်ရနျော် ပခ မျော််းကပခ ကျော်မှုမ  ်း  စရ  သညျော်  ရ ဇ၀တျော်မှုမ  ်း ြါ၀ငျော်သညျော်။  ဓမမ၀တျော် စျော်စ စျော် 

ပဖစျော်ကစပခငျော််း၊ မ  ို  ်းသညျော်  သ ို  မဟိုတျော်   ဓမမဖ  ်းကယ ငျော််းကသွ်းကဆ ငျော်မှု သကဘ သကျော်ကရ ကျော်သညျော်  ထ ကတွွှေ့ ပခငျော််း၊ က ိုငျော်တွယျော်ပခငျော််း၊ 

တစျော်စံိုတစျော်ဥ ်း  ်း   ငျော်ြ ိုငျော််းဆ ိုငျော်ရ   ဓမမမှု က  ်း ွနျော်ရနျော်  တငျော််း ဓမမ ခ ိုငျော််းကစပခငျော််း သ ို  မဟိုတျော် ထ ိုသ ို  ပြ  ိုြျော်ပခငျော််းက ို  ကညျော်  ှုရနျော် 

 တငျော််း ဓမမ ခ ိုငျော််းကစပခငျော််းန္ ငျော်    ကမျော််းဖကျော်ခံရသ ၏   ငျော် ဂဂ ါ  ်း မညျော်သညျော် ြံိုစံမ   ်းပဖငျော် မဆ ို   ကမျော််းဖကျော်ပခငျော််း  စရ  သညျော်   

  ငျော်ြ ိုငျော််းဆ ိုငျော်ရ   သကဘ ကဆ ငျော်သညျော်   ပြ  မ မ  ်းက ို  ိုြျော်ကဆ ငျော်ပခငျော််းန္ ငျော်     ်းတ  သကဘ သကျော်ကရ ကျော်ကစသညျော် ၊ 

 က   ်းသကျော်ကရ ကျော်မှုရ  သညျော်   ိုြျော်ကဆ ငျော်ခ ကျော်  ပြ  မ မ  ်း ညျော််း ြါ၀ငျော်ြါသညျော်။  ပြညျော်ပြညျော်ဆ ိုငျော်ရ  ရ ဇ၀တျော်မှု ဥြကေက  ကျော်တွငျော် 

မိုေ မျော််းက ငျော် ပခငျော််းသညျော် က  ်း၊ မ ကြေါ်  ကပခမပြ ြါ။ ဆ ို  ိုသညျော်မ    မ   ်းသ ်း၊  မ   ်းသမ ်း၊ မ နျော််းကက ်း၊ ကယ က  ျော််းက ်း၊ 

  ငျော်ကပြ ငျော််းထ ်းသ  မညျော်သ မဆ ို မိုေ မျော််းက ငျော် မှုက ို က  ်း ွနျော်ခံရန္ ိုငျော်သညျော်ဟို ပဖစျော်သညျော်။ 

က  ်းမ  ကပခပြ ဆ ိုငျော်ရ  ရ ဇ၀တျော်မှုမ  ်းဆ ိုသညျော်မ   တစျော်စံိုတစျော်ဥ ်း  ်း ၄ငျော််းတ ို   ကမွ်းဖွ ်း  သညျော်  က  ်း၊မ ပဖစျော်တညျော်မှု သ ို  မဟိုတျော် ၄ငျော််းတ ို  ၏ 

က  ်း၊မ  ပဖစျော်ယ ဆမှု  ကြေါ်  တ ိုကျော်  ိုကျော် မ တညျော်ပြ ်း က  ်း ွနျော်သညျော်  ရ ဇ၀တျော်မှုမ  ်းက ို ဆ ို  ိုသညျော်။ တစျော်စံိုတစျော်ဥ ်း  ်း ၄ငျော််းတ ို  ၏ က  ်း၊မ 

ပဖစျော်တညျော်မှုကြေါ်  ကပခခံပြ ်း က  ်း ွနျော်သညျော်  ရ ဇ၀တျော်မှုမ  ်းသညျော်  ရြျော်သ ်း  ထို  ်း က ယျော်က ယျော်ပြနျော်  ပြန  ျော် သ ို  မဟိုတျော် စနစျော်တက  

ြစျော်မ တျော်ထ ်း တ ိုကျော်ခ ိုကျော်ပခငျော််း၏ တစျော်စ တျော်တစျော်ြ ိုငျော််း ကနန္ င ျော် က  ်း ွနျော်ြါက ယငျော််းက ို   သ ်းမ   ်းန္ယွျော် ကြေါ် က  ်း ွနျော်သည ျော် 

ရ ဇဝတျော်မှုတစျော်ရြျော်ပဖစျော်သညျော်  ဖ န္  ြျော်ညှငျော််းြမျော််းမှု (Persecution) ရ ဇ၀တျော်မှု ပဖစျော် သတျော်မ တျော်န္ ိုငျော်သညျော်။ 

ယန္တရ ်း ကနပဖငျော်  ၄ငျော််း၏ စံိုစမျော််းစစျော်ကဆ်းမှုမ  ်းန္ ငျော်  တညျော်ကဆ ကျော်ကနဆ ပဖစျော်ကသ   မှုတွ မ  ်းတွငျော်   ငျော်ြ ိုငျော််းန္ ငျော်  က  ်းမ ကပခပြ ဆ ိုငျော်ရ  

ရ ဇ၀တျော်မှုမ  ်းက ို ကတ ကျော်က ျှ ကျော် ထညျော် သွငျော််းစဥျော််းစ ်း  ိုြျော်ကဆ ငျော်သွ ်းရနျော် ရညျော်ရွယျော် ြါသညျော်။ ယန္တရ ်း ကနပဖငျော်  ၄ငျော််း၏ 

ကဆ ငျော်ရွကျော်ခ ကျော်မ  ်းတွငျော် က  ်း၊မ ကရ်းရ   ှုကထ ငျော် စံိုက ို ညျော််း ထညျော် သွငျော််း စဥျော််းစ ်း  ိုြျော်ကဆ ငျော်မညျော်ပဖစျော်သညျော်။ 

ထ ိုသ ို   ိုြျော်ကဆ ငျော်ခ ကျော်မ  ်းတွငျော် ြဋ ြကခန္ ငျော်  က  ်း ွနျော်ကသ ရ ဇ၀တျော်မှုမ  ်း၏ က  ်း၊မ  ကပခပြ သကျော်ကရ ကျော်မှုမ  ်းက ို ြ ိုမ ိုက ယျော်ပြနျော်  စွ  

ထညျော် သွငျော််းစဥျော််းစ ်းပခငျော််းမ  ်း ပြငျော်၊ မ မ တ ို  ၏ ကဆ ငျော်ရွကျော် ခ ကျော်မ  ်းတွငျော် က  ်း၊မ ပဖစျော်တညျော်မှု မ   ်းစံိုရ  ကသ    ြိုဂဂ   ျော်  ်း ံို်း  ်း 

က  ်း ွနျော်ခံရသ မ  ်းန္ င ျော် မ ကျော်ပမငျော်သကျော်ကသ မ  ်း ကနပဖငျော်  ြါဝငျော်ကစရနျော် ဥ ်းတညျော်ကဆ ငျော်ရွကျော်ပခငျော််းတ ို  ြါဝငျော်ြါသညျော်။ 

 

 

  

 ကျော်နကျော်က ိုငျော် ြဋ ြကခ တွငျော််း က  ်း ွနျော်သည ျော် ရ ဇ၀တျော်မှုမ  ်းက ို စစျော်ရ ဇဝတျော်မှုဟို သတျော်မ တျော်ရနျော် က  ်း ွနျော်သည ျော်ရ ဇ၀တျော်မှုန္ င ျော် 

 ကျော်နကျော်က ိုငျော် ြဋ ြကခ က ်း ဆကျော်စြျော်မှု ရ  ရမညျော်ပဖစျော်သညျော်။ ၎ငျော််းက ို “ဆကျော်န္ယွျော်မှု” (nexus) ရ  ရနျော်  ို ြျော်ခ ကျော် ဟိုကခေါ်သညျော်။ 

ဆကျော်န္ယွျော်မှုရ  မရ  က ို ဆံို်းပဖတျော်ပခငျော််းသညျော်  ှုြျော်ကထ်ွးန္ ိုငျော်ကသ ျော် ညျော််း  န မ ျော်ဆံို်း  ်းပဖင ျော် ရ ဇ၀တျော်မှုမ  ်းသညျော် ရနျော်  ိုမှုမ  ်းန္ င ျော် န ်းကြျော်စွ  

ဆကျော်စြျော်ကနသညျော် သ ို  မဟိုတျော် ရနျော်  ိုမှုမ  ်းန္ င ျော် ဆကျော်စြျော်၍ က  ်း ွနျော်ကနက က ငျော််း ကဖ ျော်ထိုတျော်ရနျော်  ကရ်းကက ်းြါသညျော်။ IHL ၏  ဓ က 

ရညျော်မ နျော််းခ ကျော်မ  ်း နကျော်မ  တစျော်ခိုသညျော်  ရြျော်သ ်းမ  ်းန္ င ျော်  ရြျော်သ ်းြစစညျော််းမ  ်းက ို တ ိုကျော်ခ ိုကျော်ပခငျော််းမ  က ကွယျော်ကြ်းရနျော် ပဖစျော်သညျော်။ 

 ရြျော်သ ်း  ထိုက ို ရညျော်ရွယျော်ခ ကျော်ရ  ရ   ဦ်းတညျော်တ ိုကျော်ခ ိုကျော်သည ျော် မညျော်သည ျော်တ ိုကျော်ခ ိုကျော်မှုမ   ်းက ိုမဆ ို စစျော်ရ ဇ၀တျော်မှု ပဖစျော် 

သတျော်မ တျော်ထ ်းသညျော်။ 
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ကစလားမ ာားအစပေါ် က  ားလွ ်သည ် ရာဇဝတမ်ှုမ ာားဆ ိုသည်မှာ အဘယ ်ည်ား။ 

ကက ်းဆ ိုသညျော်မ    သကျော် ၁၈ န္ စျော်က  ကျော်  ရွယျော်   ြိုဂဂ   ျော်တစျော်ဦ်းက ို ရညျော်ရွယျော်ြါသညျော်။  

ကက ်းမ  ်းသညျော် သတျော်ပဖတျော်မှုမ  ်း၊ န္  ြျော်စကျော်မှု၊   ငျော်ြ ိုငျော််းဆ ိုငျော်ရ န္ င ျော် က  ်းမ ကပခပြ  ရ ဇဝတျော်မှုမ  ်း၊ ပြညျော်န္ ငျော်ပခငျော််း န္ င ျော် ဖ န္  ြျော်ညှငျော််းြမျော််းမှု 

(Persecution)က  သ ို   ဆ ို်းဝါ်းကသ   ပြညျော်ပြညျော်ဆ ိုငျော်ရ  ရ ဇဝတျော်မှု  မ   ်း စ ်း  ်း ံို်းက ို က  ်း ွနျော်ခံရသည ျော်နစျော်န သ မ  ်း 

ပဖစျော်န္ ိုငျော်ြါသညျော်။ “ကက ်းမ  ်း ကြေါ်  ထ ်းသပဖင ျော် က  ်း ွနျော်သညျော်” ဟို သတျော်မ တျော်ထ ်းသည ျော်  ပြညျော်ပြညျော်ဆ ိုငျော်ရ  

ရ ဇဝတျော်မှု ခ   ွှေ့ ရ  ြါသညျော်။ ယငျော််းရ ဇဝတျော်မှု မ  ်းတွငျော်  ိုြျော်စိုတစျော်ခိုမ  ကက ်းမ  ်း  ်း  ပခ ်း ိုြျော်စိုတစျော်ခိုသ ို    တငျော််း က ြျော် 

က ွှွှေ့ကပြ ငျော််းပခငျော််း၊ ကက ်းသ ငယျော် မ  ်းက ို   ကိုနျော်က ်းပခငျော််း၊  တငျော််း က ြျော် စစျော်မှုထမျော််းကစပခငျော််း၊  သကျော် ၁၅ န္ စျော်က  ကျော် ရွယျော် 

ကက ်းမ  ်း  ်း  ကျော်နကျော်က ိုငျော်ြဋ ြကခမ  ်း၌ စစျော်တ ိုကျော်ခ ိုငျော််းပခငျော််း သ ို  မဟိုတျော်   ကမျော််းဖကျော်မှုမ  ်းတွငျော် ြါဝငျော်ကစရနျော်  သံို်းခ ပခငျော််း ပြငျော်၊ 

ြည ကရ်းန္ င ျော် က နျော််းမ ကရ်း ကစ င ျော်ကရ  ကျော်မှု တွကျော် ကဆ ကျော် ိုြျော်ထ ်းကသ   ကဆ ကျော် ဦ်းမ  ်းက ို တ ိုကျော်ခ ိုကျော်ပခငျော််းတ ို   ြါဝငျော်သညျော်။ 

ယန္တရ ်းသညျော် ကက ်းမ  ်း ကြေါ် က  ်း ွနျော်သည ျော် ရ ဇဝတျော်မှုမ  ်း သ ို  မဟိုတျော် ထ ခ ိုကျော်မှုမ  ်း၏  ကထ ကျော် ထ ်းက ို 

ကက ကျော်ယ စိုကဆ ငျော််းကနြါသညျော်၊ ထ ို  ပြငျော် န္ ိုငျော်ငတံွငျော််း၊ ကေသတွငျော််းန္ င ျော် န္ ိုငျော်ငတံက တွငျော် တညျော်ရ  သည ျော် တရ ်း ံို်းမ  ်းတွငျော် 

တရ ်းစွ ဆ ိုမှုမ  ်း တွကျော်  ဆ ိုြါရ ဇဝတျော်မှုမ  ်း တွကျော် ယန္တရ ်းက တညျော်ကဆ ကျော်ကနဆ ပဖစျော်ကသ   မှုတွ မ  ်းက ို 

ထည ျော်သွငျော််းကြ်းသွ ်းမညျော် ပဖစျော်ြါသညျော်။ ယန္တရ ်း ကနပဖင ျော် ကက ်းမ  ်း  ်း က  ်း ွနျော်ခံရသည ျော် နစျော်န သ မ  ်းန္ င ျော်  ညျော််းကက ငျော််း၊ 

မ ကျော်ပမငျော်သကျော်ကသမ  ်း ကနန္ င ျော် ညျော််းကက ငျော််း ဆကျော်သွယျော်ကဆ ငျော်ရွကျော်သွ ်းြါမညျော်။  

ကက ်းမ  ်းန္ င ျော်စြျော်  ဥျော််းသည ျော် ယန္တရ ်း၏   ိုြျော်တွငျော်  မျော််းညွှနျော်ကြ်းသည ျော်  ကပခခံစညျော််းမ ဥျော််းမ   “ကက ်း၏  ကက ငျော််းဆံို်း 

ကက ငျော််းက   ်းမ  ်း”က ို ရညျော်ရွယျော်၍ ကဆ ငျော်ရွကျော်သွ ်းြါမညျော်။ ယန္တရ ်းသညျော် ကက ်းမ  ်းန္ င ျော် မ မ ၏  ပြနျော်   နျော် 

ဆကျော်သွယျော်ကဆ ငျော်ရွကျော်မှုမ  ်းတွငျော် ကက ်းမ  ်း ကနပဖင ျော် တစျော်ခ  နျော်တညျော််းတွငျော် ထ ရ  ွယျော်ကသ ျော် ညျော််း စွမျော််းကဆ ငျော်န္ ိုငျော်မှု ညျော််း ရ  န္ ိုငျော်က က ငျော််း 

 သ  မ တျော်ပြ   ကျော် ကက ်းမ  ်း၏  ခွင ျော် ကရ်းမ  ်းန္ င ျော် ဂိုဏျော်သ ကခ က ို  ထ ်း က ်းထ ်းကြ်းသွ ်းြါမညျော်။ ယန္တရ ်းသညျော် 

ကက ်းမ  ်း၏ ကဘ်းကငျော််း ံိုပခံ ကရ်းန္ င ျော် က နျော််းမ ကက ငျော််းမွနျော် ကရ်းက ို ၎ငျော််းတ ို    ်း ကမ်းပမနျော််းမှုမ  ်း ပြ  ိုြျော်သည ျော် ခါတွငျော် ညျော််းကက ငျော််း၊ 

၎ငျော််းတ ို  န္ င ျော် ဆကျော်သွယျော်သည ျော် ခါတွငျော်  ညျော််းကက ငျော််း  ပမ ဦ်းစ ်းကြ်းသွ ်းြါမညျော်။ 

 

 


