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“ းျပစ္ေပီးးေရီးယူျ္ံ္ီးမ္ဆရေသမေကမံ္ဲ့ စစ္တပ္မ်ွ ရမးဝတ္မမ မီး သက္ုက္ က မီးုငမ္ေမသသည္ကို က ငမ္ေတမ္တုိ
ျမံ္သမေးမံ္ျပသရပ မယ္ း္ ိမက
္ မုးမီးျ ံ္ဲ့ ကမျမံ္ေမျပကသိုေပမုသည္ီး က ငမ္ေတမ္တုိ ကုိပ ကကီးကို
မေမဲ့ ုိံ္ေသီးပ းူီး သူရ ေသသုဆီးမးတငက္ တရမီးမ်ွ တမရရ်ွိေရီးသသည္ းေရီးတကကီးက မ္ရ်ွိေမပ ေသီးသသည္ ”
ကုိစိီးု ရ ုငတု
္ ပ္ေသမ မမယ္ုစ္ ရမ္ကုမ္ ေးမက္တိး
ု မ ၂၀၁
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ရမ္ကုမ္တံ
င ္ ကုိပ ကကီး

းသုးး္မ္ီးးမမီးတငံ္ းသုးုုိက္ပိသူ
ု မ မီးးမီး ေတငရစဥ္
( သတံ္ီးးရံ္ီးးျမစ္ - ဟိမ္ီး
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ု မု ၂၀၁ )........................................................................ ၅၃
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၁

မိဒ မ္ီး

၁.၁

ကုိပ ကကီး

၁ ၆၅္ုမ်ွစတ
္ ငံ္ ေမငီး ငမီး္ဲ့ျပကီး ကုိပ ကကီးဟုုသ
ူ ိမ မီးေသမ ေးမံ္ေက မ္ ုိံ္မ်ွမ းုငတတ
္ မ္ီး သတံ္ီးေ
ဓမတ္ပုဆသရမတစ္ဥကီးျ စ္ကမ

းမသည္ကို The voice

ေ မ္ျပျ္ံ္ီး္ဆရသူျ စ္သသည္

ကုိပ ကကီးသသည္ း

မက္

်ွံ္ဲ့

်ွံ္ဲ့ Eleven Media းပ းဝံ္ သတံ္ီး မမယ္တငံ္

ူီးသျ ံ္ဲ့ းေရ်ွ ေတမံ္ျ္မ္ီးရ်ွိ

ျမမ္မမစစ္တပ္ ( တပ္မေတမ္)

်ွံ္ဲ့

းစုိီးရမဟုတ္သသည္ ုက္မက္ကိံ
ု ္းုပ္စုမ မီး း ကမီးရ်ွိ ပဋိပကသတံ္ီးမ မီးကုိ ပံ္တုိံ္ေ မ္ျပ္ဲ့ေသမသူျ စ္သသည္
ကုိပ ကကီးသသည္ သတံ္ီးေ

မက္တစ္ဥကီးမျ စ္ုမမကကပံ္ တက္ ကငုပ္ရ်ွမီးသူတစ္ဥကီးျ စ္္ပ
ဲ့ သသည္

“

မ ိီးသက္”မ်ွ

း ငဝံ္တစ္ဥကီးျ စ္ကမ သုဆီးေရမံ္စုဆေက မံ္ီးသမီး းုပ္စုတံ
င ္ုသည္ီး တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ပ ဝံ္္ဲ့သူ တစ္ဥကီး ျ စ္ပ သသည္
သူသသည္ ၁
းေမျ ံ္ဲ့

္ု ်ွစ္ ုူ

း
ု ုဆ ကငမတငံု
္ သည္ီး ပ ဝံ္္ဲ့သသည္

ေ္ ံ္ီးေသမံ္

ေဒ ေးမံ္သမ္ီးစု ကသည္

းမ ိီးသမီး ဒကမုိကေရစကး င္ ပ္ (NLD) ပ တကဝံ္တစ္ဥကီး

သက္ေတမ္ေစမံ္ဲ့းျ စ္ုသည္ီး

ကမုးတမ္ ကမ တမဝမ္

မ္ီးေသမံ္္ဲ့ ူီးသူ တစ္ဥကီးျ စ္သသည္
ုိံ္ီး ုိံ္ံဆရ်ွိ ျမမ္မမ ုိံ္ံဆမ်ွ ကရံ္ဒုကသသည္မ မီး

းေျ္းေမကို ေ မ္ျပကမ သူ

၂၀၁၀ ္ု ်ွစ္္မ္တငံ္ စတံ္္ဲ့သသည္ သူကိယ
ု ္တုိံ္ုသည္ီး ၁
ိုံ္ံဆေရီး ္ုိုဆ္ပ သသည္ ကုိပ ကကီးသသည္ ၁
ုက္

္ု ်ွစ္ ဒကမုိကေရစကးေရီးေတမ္ပုဆ ကကီး းျပကီးတငံ္

ိုံ္ီး ိုံ္ံဆ

္ု ်ွစ္တငံ္ ဒကမုိကေရစကးေရီး တက္ ကငုပ္ရ်ွမီးသူ ျ စ္ေသမ ေဒ သ မကုိ

ပ္္ဲ့သသည္ သူမသသည္ ေမမက္ပိံ
ု ္ီးတငံ္

္ု ်ွစ္ မုိဝံ္းမုတငံ္

မကဒကယမေုမက ုမ္ီးေ ကမံ္ီးကုိ

ုိံ္ံဆေရီး းက ဥ္ီးသမီးးျ စ္ ေ

မံ္

ေုီး ်ွစ္ေက မ္ေမ္ဲ့ျပကီး ၂၀၁၅

NLD ုငတ္ေတမ္ းမတ္းျ စ္ ေရငီးေကမက္ တံ္ေျမ်ွမက္ ျ္ံ္ီး္ဆ္ဲ့ရသသည္

စုျပသည္ဲ့ ုိံ္ ဟုေ္ ေသမ သမကီးတစ္ေယမက္

ငမ္ီးကမီး္သ
ဲ့ သည္

၂၀၁၄္ု ်ွစ္

သူတို

်ွစ္ဥကီးမ်ွ

ေးမက္တိး
ု မု ၄ ရက္ သူမ

္ံ္းသတ္္ဆရသသည္ဲ့ း္ ိမ္တံ
င ္ တကသုို္ေက မံ္ီးသူတစ္ဥကီး ျ စ္ပ သသည္
ကုိပ ကကီးသသည္
ျမမ္မမ ုိံ္ံဆ

သမကီးျ စ္သူ

းင ်ွံ္ီးသးံ္း္မ္ီးးမမီးသုိ

တက္ေရမက္ရမ္

းေရ်ွ ေတမံ္ပိံ
ု ္ီး မငမ္ျပသည္္မယ္ ရတပ္ င မ်ွ ကုိပ ကကီးးမီး

်ွံ္ဲ့ းစုိီးရမဟုတေ
္ သမုက္မက္ကိံ
ု ္း ငျ စ္သသည္ဲ့
း ကမီး

စစ္မက္ျ စ္ပငမီးမမ မီးကုိ

စစ္တပ္

ိမ္ီး္ ပ္မေးမက္သို

ဒကမိက
ု ေရစကးက ိီးျပ ကရံ္းမ ိီးသမီး တပ္မေတမ္ (DKBA)

ေတမက္ေု်ွ မက္

သတံ္ီးေရီးသမီး

ုေျပမံ္ီးျပကီး္ ိမ္တငံ္

ိ်ွပ္စက္သည်ွံ္ီးပမ္ီး္ဆ္ရ ုိံ္ေျ္ရ်ွိပ သသည္ ္ ပ္ေ ်ွမံ္္ဆရသသည္ဲ့
ကသူ းေုမံ္ီးးမီး

္ပ္တိမတ
္ ိမ္သမတူီး

မရိ်ွပျမ ပ္ ်ွဆ္ဲ့ ကသသည္
ျပသည္သု
ူ ူ

းမီးသတ္ျ တ္မ

ုမ မီးးမီး းသိမေပီးပ

မီးေသမ

ေ မ္ျပေပီးေမ္ပ သသည္
ိမ္ီးသိမ္ီး

သ္ ိံ္ီးေျမပုဆတငံ္

ကုိပ ကကီးသသည္

စစ္ေသီးေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး္ဆရျပကီး

ံ ီးရက္ေျမမက္သသည္ေမတငံ္

်ွံ္ဲ့ ပတ္သက္

ုဆီးကငယ္

ုိံ္ီး ုိံ္ံဆ္ ံ္ီးမုိံ္ျမ ိ သုိးသငမီးတငံ္

မ္ီးသကီး္ဲ့သသည္ ျမမ္မမစစ္တပ္ (တပ္မေတမ္)

ေသသုဆီး္ျပကီး

းသုးး္မ္ီးးမမီး

စစ္သမီးမ မီး
ျပ ုုပ္ျ္ံ္ီး မရိ

ရက္ေပ ံ္ီး ၂၀ တိုိံ္ေးမံ္ မိသမီးစုဝံ္မ မီး

မီး္ဲ့သသည္ ေမမက္သုဆီးတငံ္

်ွံ္ဲ့

းေုမံ္ီး းမီးျပမ္ုသည္ တူီးေ မ္

ရရ်ွိကမ ရမ္ကုမ္ျမိ တငံ္ ေကမံ္ီးမငမ္စငမ ျပမ္ုသည္ သျ က ု္္ဲ့သသည္
ကုိပ ကကီး

ကမမျ စ္ရပ္ကို မေ မ္

းစိုီးရးေပ
တစ္္ုကို

ိးမီးမ မီး တုိီးပငမီးုမ္ဲ့သသည္ ေဒ သ မသသည္

ျပ ုုပ္္ဲ့ပ သသည္

းေရ်ွ ေတမံ္းမရ်ွ ုိံ္ံဆ
ေ္ ံ္ီးေသမံ္မ မီးမ်ွ
ကုိပ ကကီးသသည္

ုတ္မကတငံ္ ကုိပ ကကီး မသည္သသည္ေမရမသို

ျမမ္မမ ုိံ္ံဆ ျမ ိ ေတမ္

(းမသကယ)ဆ မ မီးသိုံ္ရမ
ကမီးဝံ္ေသမံ္ရက
င ္

ေးီးကံ္ီးုငတ္ေျမမက္ရမ္

ကိုပ ကကီးတငံ္သမ းျပစ္ရ်ွိေ ကမံ္ီး
း င ဝံ္တစ္ဥကီးျ စ္ျပကီး

ေ မ္

ုတ္ ေပီးရမ္

ေပ မက္သုဆီးမ ်ွံ္ စပ္ု ဥ္ီးသသည္ သတံ္ီးစမရ်ွံ္ီးုံ္ီးပင

ေမျပသည္ေတမ္တငံ္

ပ

မသုဆီးး ကိမ္ းျ စ္ က ံ္ီးပ္ဲ့သသည္

ိပ္သကီးေတင သဆုပမတု
င
ိံ္မကတငံ္ုသည္ီး

ေပီး္ဲ့ ကသသည္
က ိီးပမ္ီးရမတငံ္

ုတ္ျပမ္ေ ကသညမ္ဲ့သသည္

မမယ္ုစ္တစ္ဥကီးးေမျ ံ္ဲ့

ေရမက္ေမေ ကမံ္ီး

ေဒသတငံ္ီး

ရက္သတပတ္မ မီးစငမး ကမတငံ္
းသတ္္ဆရေ ကမံ္ီး

မ်ွံ္ဲ့

တံ္ျပျ္ံ္ီး

ကမမဲ့

တပ္မေတမ္သသည္

ေသသုဆီးမ

ေ ကသညမ္ က္တငံ္ ကုိပ ကကီးသသည္

တုိက္ပး
င ေ ကမံ္ီးမ မီးကုိ

်ွံ္ဲ့

းတငက္
DKBA

မဟုတး
္

စစ္မက္

ျ စ္ပငမီးရမတငံ္ုသည္ီး ပ ဝံ္သူးသငံ္ျ ံ္ဲ့ ေ မ္ျပ္ပ သသည္

ျ စ္ရပ္မ မီးကို

ဤသိတံ္
ု
ျပ

မယဆုသကမ ျ စ္ေစ္ဲ့သသည္

မီးပဆုသသည္
ေကမ္မရ်ွံ္

ျမမ္မမမုိံ္ံဆးမ ိီးသမီးုူ း္ငံဲ့း
္ ေရီး

ျပ မူသက္သ္
ဆ ဲ့သသည္ဲ့

(MNHRC)းတငက္

စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးေတငရိ်ွ္ က္ းစကရံ္္စ
ဆ မတငံ္ ကုိပ ကကီးသသည္ သတံ္ီးေ

တစ္ဥကီးးျ စ္ ုုပ္ကိံ
ု ္ေမသသည္ကို ေ မ္ျပ္ဲ့သသည္
ုူသမီးမသမ္

ေကမ္မရ်ွံ္

ုကဏမမ မီး

သိုေသမ္
းပ းဝံ္
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ံ္သမျမံ္သမေသမ သညဥ္ီးပမ္ီး
ကုိပ ကကီးေသသုဆီးရျ္ံ္ီး

မက္

်ွိပ္စက္္ က္မ မီး ်ွံ္ဲ့

ျ စ္ေ ကမံ္ီး ျ စ္စဥ္းမီး
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စိတ္ေက မပ္ေုမက္ေသမ
တစ္္ုျပ ုုပ္ ုိံရ
္ မ္

ရတပ္ ငမ်ွ

မသည္ေသမး္ မ်ွ းေကမံ္း
းျ္မီး
မေ မ္

ေျ ရ်ွံ္ီး္ က္ေပီးရမ္

မ မီးစငမေသမ

းျပသည္ဲ့းဝစုဆစမ္ီးစစ္ေသီးေပီးေရီး

တမဝမ္္ဆမ

သုဆီးေမရမတငံရ
္ ်ွိေသမ ျမ ိ မယ္တရမီးရုဆီးတငံ္
သတ္ျ တ္မ

မစ္မမေ ကီး

တုိ

စစ္သမီး ်ွစ္ဥကီးးမီး

တရမီးေသုငတ္ေပီး္ေ
ဲ့ ကမံ္ီးကုိ တပ္မေတမ္မ်ွ

ရရ်ွိေးမံ္

ိ သက္ုက္ုပ
ု ္ေသမံ္ကမ

ေသသုဆီးမ ်ွံဲ့္

စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးမျပ ုုပ္ေမစဥ္

ပ ဝံ္္ဲ့ေသမ

ဟူသသည္ဲ့

တရမီးရုဆီးတငံ္

ျ စ္ပ က္္ဲ့သသည္းမ်ွမတ
္ ရမီး ်ွံဲ့္

(သုိမဟုတ)္

စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးမမ မီးကုိ း္ ိမ္းတုိံ္ီးးတမတစ္္ု
ဤေသမေသ္ံ္ီး

းရပ္းက္

တရမီးစငသုိမ

း ကဆျပ ္ က္သသည္

ုသည္ီး

သည္မေပ ုမ္ဲ့ပ

စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးမမ မီးသသည္

ုတ္ ိုံ္သသည္ဲ့းျပံ္

ပ က္ကငက္္သ
ဲ့ သည္

ပတ္သက္

မီးမတိကိ
ု ု
ရတပ္ မ်ွ
င

ကမဥကီး မ္ီးသကီးျ္ံ္ီး ်ွံဲ့္ းမကီးကပ္

စစ္းက္တရမီးရုဆီး

းမ်ွမီးက မီးုငမ္မးတငက္

ုတ္ေ မ္ေျပမသုိ္ဲ့သသည္

ုဆီးကငယ္

စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးးမီး

းျ္မီးတစ္ က္မမ်ွ ုသည္ီး
တုိ

ကမဥကီး

မုုပ္ေသမံ္ ုိံ္္ဲ့ပ

၆ု

ျပ ုုပ္္ဲ့သသည္
ကမီးမမမတငံ္

ေစမ

ု်ွ ိ ဝ်ွက္စငမ

စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးမ းရိမ္

တျ သည္ီးျ သည္ီး

ေမီးမ်ွိမ္ုမကမ ၂၀၁၆ ္ု ်ွစ္ မတ္ုတငံ္ ရတပ္ ငမ်ွ စုဆစမ္ီးေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီးကုိ တရမီးဝံ္ရပ္သိံ
ု ္ီး္ဲ့သသည္ းမးမီးျပမ္ုသည္
ငံ္ဲ့ရမ္းတငက္ ေဒ သ မ ်ွံဲ့္ သူမ

ေရ်ွ ေမ

ကုိပ ကကီး ေသသုဆီးျပကီး ံ ီး ်ွစ္ေက မ္း ကမတငံ္
တမဝမ္္ဆေစျ္ံ္ီးမရ်ွိ္ဲ့ပ

က ိီးပမ္ီးမ မေးမံ္ျမံ္္ဲ့ပ
းမီးဥပေဒမဲ့သတ္ျ တ္မးတငက္ မသည္သတ
ူ စ္ဥကီး တစ္ေယမက္ ကိုမ်ွ

သူ ေသသုဆီးမတငံ္ ပ ဝံ္သသည္ဟု သဆသယရ်ွိေသမ စစ္တပ္သသည္ ျမမ္မမ ုိံ္ံဆ တစ္ဝ်ွမ္ီးရ်ွိ

ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး္ ိီးေ မက္မမ မီးတငံ္ သက္ုက္ပ ဝံ္ေမျပကီး းစုိီးရးေမျ ံ္ဲ့ စစ္သမီးမ မီးမ်ွ သုိီးရငမီးေသမ ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး
္ ိီးေ မက္မမ မီးးမီးက မီးုငမ္ျ္ံ္ီးကုိ

းေရီးယူျ္ံ္ီးမ်ွ

ကုိံ္တငယေ
္ ျ ရ်ွံ္ီး ုိံ္ျ္ံ္ီး မရ်ွိေသီးပ

8

ကံ္ီးုငတ္္ံ
င ဲ့္ ေပီး ုိံ္ေသမ

ဥပေဒမ မီးကုိ

An Unlawful Killing in Myanmar

ကုိပ ကကီး

းေုမံ္ီးးမီး မငမ္ျပသည္မယ္ရ်ွိ ္ပ္

သ္ ိ ံ္ီးေျမပုဆတစ္္ုမ်ွ ျပမ္ုသည္တူီးေ မ္ရရ်ွိ

(သတံ္ီးးရံ္ီးးျမစ္ - မသိ)
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၁.၂

း ်ွစ္
္ ပ္ ံ
်ွ ဲ့ ္ းဓိက း ကဆျပ ္ က္မ မီး

ျမမ္မမ ုိံ္ံဆတငံ္ း
းျ္မီးေသမ

ူီးသျ ံ္ဲ့ ုုဆျ္ ဆေရီးတပ္ ဝံ္
င မ မီးမ်ွ ပ ဝံ္ပတ္သက္သသည္ဲ့ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျ တ္မမ မီး (သုိမဟုတ)္

သုိီးရငမီးေသမ

ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး္ ိီးေ မက္မမ မီးးတငက္

းသမ္ီးတ ကယ္မဟုတသ
္ သည္ဲ့
ုိံ္ံဆတစ္ဝ်ွမ္ီးုုဆီး

သမမ်ွမ္ျ စ္ရိီးု ျ စ္စဥ္တစ္္က
ု ဲ့သိျု စ္ေမသသည္ ဤသုိ

တရမီးဥပေဒစုိီးမုိီးမရ်ွိေစရမ္

း ကကီးးက ယ္

ျပစ္ဒဏ္ေပီးျ္ံ္ီးကံ္ီးုငတေ
္ မသသည္မ်ွမ

ိ္ိက
ု ္ေစပ သသည္

်ွံဲ့္

ုူ း္ငံဲ့း
္ ေရီးကုိ

ုိံ္ံဆတကမ ဥပေဒးရ

တမဝမ္္ဆမကံ္ီးမဲ့ျ္ံ္ီးသသည္

ကမကငယ္ရမ္

က ိီးစမီးးမီး

းမကိစရပ္မ မီးးမီး စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီး ်ွံဲ့္ းေရီးယူျ္ံ္ီးးပ းဝံ္ မစ္မမသူမ မီးကို ကုစမီးမ ်ွံ္ဲ့
မက္ပဆဲ့ေပီးရမ္ ်ွံဲ့္
သုိေသမ္ုသည္ီး

းသက္ရ်ွံသ
္ မ္ပိံ
ု ္္ငံဲ့က
္ ုိ

ုတ္ေမမကုိ

ုိံ္ံဆတိံ
ု ္ီးသသည္ ဥပေဒမဲ့ ေသသုဆီးမ ျ စ္ ုိံ္ေ္ ရ်ွိေသမ

ေုီးစမီးုိက
ု ္မမ

ိမ္ီးသိမ္ီးေစမံ္ဲ့ေရ်ွမက္ရမ္

မစ္မမေ ကမ မီး
တမဝမ္ရသ
်ွိ သည္

ျမမ္မမ ုိံ္ံဆရ်ွိ မ မီးစငမေသမ စမစ္ပိံ
ု ္ီးသုိံ္ရမ ျပသမမမမ မီးေ ကမံ္ဲ့ သယ္စု ်ွစ္မ မီးစငမတုိံ္ေးမံ္

းမဏမပုိံ္မ မီးမ်ွ ယ္ုေ မ္ျပပ တမဝမ္ဝတရမီးမ မီး ်ွံ္ဲ့းသညက ုုပ္ံမ္ီးမ မီးေသမံ္ရငက္ျ္ံ္ီးကုိ းဟမ္းတမီးျ စ္ေစ သသည္
ကုိပ ကကီးသတ္ျ တ္္ဆရမးေပ
(းုိံ္စကေ )မ်ွ

ုိံ္ံဆေတမ္ တုမျပမ္
္ မကုိ

ဤးစကရံ္္စ
ဆ မတငံ္

သမ္ီးစစ္သုီးဆ သပ္

းုမီးတူပဲ့တံ္္တ္မ ရိ်ွေမသသည္ဲ့ ကိစရပ္မ မီးကို ေ မ္

းျပသည္ျပသည္သိံ
ု ္ရမ

မီးသသည္
ုတ္

ဥပေဒပသညမရ်ွံ္မ မီးေကမ္မရ်ွံ္

ဤးမသမမက

တစ္ျ္မီးးမမ မီးတငံ္ုသည္ီး

မီးျပကီး ယံ္ီးးုမီးတူပတ
ဲ့ ံ္္တ္မမ မီးက ျမမ္မမ ုိံ္ံဆ တငံ္

တမဝမ္္ဆမ ်ွံ္ဲ့ ကုစမီးမမ မီးျ သည္ဲ့သသည္ီးေပီးရမတငံ္ စိမ္ေ္ မးမ မီးးျပမီးရိ်ွေမေ ကမံ္ီးျပသသသည္ဲ့ သေကတ ျ စ္သသည္
ဤးစကရံ္္ဆစမ

ရသည္ရငယ္္ က္တငံ္

်ွစ္ပိံ
ု ္ီးရ်ွိသသည္

(က)

ယုဆ ကသည္စိတ္္ ရေသမ တရမီးမ်ွ တမေ မ္ေသမံ္ ိုံေ
္ ရီးးုိံ်ွ
ု မ
မ မီးေ မ္

ုတ္ရမ္

(္)

ဥပေဒမဲ့

ကုိပ ကကီး ်ွံ္ဲ့

သူ မိသမီးစုဝံ္မ မီးးတငက္

းမဏမပုိံ္မ မီးးတငက္ ေရငီး္ ယ္စရမ မသည္ီးုမ္ီး

သတ္ျ တ္မမ မီးးတငက္

တမဝမ္္ဆေစျ္ံ္ီး

ံ
်ွ ဲ့က
္ ုစမီးမရရ်ွိေစျ္ံ္ီး

္ ိီးေ မက္မမ မီး းတငက္ တရမီးမ်ွ တမရရိ်ွေစရမ္ ျမမ္မမ ုိံ္ံဆးစုိီးရမ်ွ ုိုက္မမရမသည္ဲ့

ုိံ္ံဆတကမဥပေဒ တမဝမ္

ဝတရမီးမ မီးကို ျပသည္ဲ့မကေသမံ္ရငက္ေစ ို ုိုးပ္ေသမျပ ျပံ္ေျပမံ္ီးုမမ မီးကုိ မကီးေမ်ွမံ္ီး
ကုိပ ကကီးသတ္ျ တ္္ဆရမကုိ

ဥပမမေပီးပုဆေ မ္ကမ

ေုဲ့ုမသဆုီးသပ္ရမတငံ္

၁.

ျပသည္တငံ္ီးဥပေဒမ မီး
ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး

္ ိီးေ မက္မမ မီးးတငက္

္ ိီးေ မက္မ ်ွံ္ဲ့ပတ္သက္ေသမ

းမ မီးျပသည္သေ
ူ ရ်ွ

၂.

ုတ္္သ
ဲ့ သည္

ကံ္ီးုငတေ
္ းမံ္

ျပစ္မေ ကမံ္ီးးရ

္ ိီးေ မက္္ဆရသူမ မီး ်ွံ္ဲ့

းမ်ွမတ
္ ရမီး

မသိရ်ွေ
ိ းမံ္

တပ္မေတမ္သသည္

တရမီးစငသုိ္ဆရမးမီး

တုိ

မိသမီးစုမ မီးကို

ျံံ္ီးပယ္ျ္ံ္ီးျ ံ္ဲ့ေသမ္

ပဆဲ့ပိုီး မ္တကီးေပီးေမသသည္

ျပဌမမ္ီး္ က္း္ ိ ေ ကမံ္ဲ့သမမဟုတ္ု်ွ ံ္
တုိ

တရမီးမ်ွ တမရရ်ွိရမ္

ျပဌမမ္ီး္ က္းေတမ္မ မီးမ မီးသသည္ စစ္သမီးမ မီးမ်ွ းရပ္သမီးမ မီးးေပ သိုီးရငမီးေသမ

ကမကငယ္ေပီးျ္ံ္ီးျ ံ္ဲ့ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး
းျပစ္ေပီး္ဆရမမ်ွ

ိီးု ျပရမ္ျ စ္ သသည္

ျမမ္မမ ုိံ္ံဆ

းဓိကးတမီးးသကီးျ စ္ေစေသမ း္ က္သုဆီး္ က္ကို းုိံ္စကေ မ်ွ သတ္မ်ွတ္ေ မ္

းမီးျ ံ္ဲ့

၁ ၅

ကုိပ ကကီး

ုသည္ီးေကမံ္ီး

တပ္မေတမ္
ုုပ္ ကဆ

းက္ဥပေဒပ

သတ္ျ တ္္ဆရမမ ိ ီးတငံ္

စကရံ္္ငံဲ့က
္ ို က ံ္ဲ့သုဆီးရမ္းတငက္ ဥပေဒးရ္ငံဲ့း
္ မဏမကို မမသည္ီး ေျပမသိုယူရပ ု္ိမ္ဲ့မသည္

ဥပေဒမဲ့သတ္ျ တ္မမ မီးးမီး
တမဝမ္္ဆမ ်ွံ္ဲ့
သမမသမတ္က မ ်ွံ္ဲ့
သကီးျ္မီးစက

စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးရမတငံ္

းမ်ွမတ
္ ရမီးေ မ္

ကုစမီးမရရ်ွိေစရမ္ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး
ိေရမက္မမ မီး ုစ္ဟေမေုဲ့ရ်ွသ
ိ သည္

သညိ်ွ ိံ္ီးမမရ်ွး
ိ

ေသမံ္ရငက္ျ္ံ္ီးသသည္

းမတစ္မတသည္ီးကိပ
ု ံ္ တစ္ျပ ိံ္မက္ တသည္ီး

စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးမျပ ုုပ္ျ္ံ္ီးသသည္

သုိီးရငမီးေသမုူ း္ငံဲ့း
္ ေရီး

ုတ္ရမ္ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး

ုိး
ု ပ္ေသမးမ်ွး
က ္ိုကံ္ီးုငတု
္ ပ္မ
သမမရုိီးက ျ စ္ေမ

္ ိီးေ မက္မမ မီးကုိ

သသည္

မသည္ီးစမစ္မက

ိုသို
ိေရမက္

ေက မပ္ ်ွစ္သမ
ိ ဲ့္ ုိံ္မမရိ်ွေသမ ္ ဥ္ီးကပ္မသည္ီးကို ျ စ္ေပ ေစေုသသည္
၃.

္ ိီးေ မက္မမ မီး တမဝမ္္ဆမျ စ္စဥ္မ မီး ်ွံ္ဲ့ ပတ္သက္သသည္ဲ့ သတံ္ီးး္ က္းုက္မ မီးကုိ ရယူ ပုိံ္္ငံဲ့္
ကုစမီးမမ မီး

ေု မ္ေ ကီးမ မီးရယူပိံ
ု ္္ငံဲ့း
္ ပ းဝံ္

က မီးုငမ္္ဆရသူမ မီး ်ွံ္ဲ့

တုိ

်ွံဲ့္

မိသမီးစုဝံ္မ မီး

း္ငံဲ့း
္ ေရီးမ မီးကုိ ေုီးစမီးမ မရိ်ွသေုမက္ရ်ွမီးသသည္
ျံိမ္ီး္ မ္ီးေရီး ်ွံဲ့္ တရမီးမ်ွ တမရရ်ွိေစရမ္ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးမ မီးးမီး ကမကငယ္ေုီးစမီးရမ္ းတငက္
ုိံ္ံဆေတမ္မ်ွ
္ ိီးေ မက္မမ မီး
ေျ ရ်ွံ္ီးျ္ံ္ီးသသည္
းမဏမပုိံ္မ မီး

ုိံ္ံဆတကမဥပေဒတမဝမ္ဝတရမီးမ မီးကုိ
ပ္္ တုုျ စ္ပငမီးျ္ံ္ီးကုိ
ုငမ္စငမမ်ွးေရီး ကကီးသသည္
းေမျ ံ္ဲ့

တုိ

ုုိက္မမျပသည္ဲ့မကေစရမ္ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး

ဟမ္တမီးရမ္းတငက္
ဤးစကရံ္္ဆစမတငံ္

ုိံ္ံဆတကမ

သေကတျ စ္ေမေသမ

တံ္ျပ

မီးေသမ

ဥပေဒတမဝမ္ဝတရမီးမ မီးကုိ
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ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး
စိမ္ေ္ မမ မီးကုိ

း ကဆျပ ္ က္

ျ သည္ဲ့သသည္ီး ုိံ္ေရီး

မ မီးသသည္
းတငက္

An Unlawful Killing in Myanmar

းေျ္းျမစ္တစ္္ုျ စ္ျပကီး
တမဝမ္္ဆမ

ဥပေဒ ်ွံ္ဲ့

ကုစမီးမတိကိ
ု ု

ုဆုီးဝမသညကး

ေပီးရမတငံ္

ကုိပ ကကီးးမီး

ကဆ ေတငရသသည္ဲ့

သတ္ျ တ္မးတငက္ တရမီးမ်ွ တမ

ကကီးမမီးက ယ္ေျပမေသမ

ရ်ွေ
ိ စရမ္ ်ွံဲ့္

စိမ္ေ္ မမ မီးကုိ

ေျ ရ်ွံ္ီးရမ္

းတငက္ုသည္ီး းေ ကမံ္ီးရံ္ီးျ စ္ေစပ သသည္
းုိံ္စကေ

းဓိကး ကဆျပ ္ က္မ မီးမ်ွမ
ျမမ္မမ ုိံ္ံဆရတပ္ င

ဆသုိ

-

ကိုပ ကကီးေသသဆုီးမ ်ွံဲ့စ
္ ပ္ု ဥ္ီး

ျပစ္မက မီးုငမသ
္ မ
ူ မီးကို

ေ မ္

ုတ္

တရမီးစငသို ိုံ္ရမ္းုိံ်ွ
ု မ သည်ွဥ္ီးပမ္ီး ပ
်ွိ ္စက္္ရ
ဆ သသည္ ုကဏမ (သိုမဟုတ)္ ုူသမီးမသမ္ ျပ မ္ဆ

မီးရ

သသည္ုကဏမမ မီးကို စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးးပ းဝံ္ ယ္ု္ ိမ္

ိ မ်ွမ္မ်ွမက
္ မ္ကမ္ုုပ္ေသမံ္ျ္ံ္ီး မရိ်ွေသီးသသည္ဲ့

စဆုစမ္ီးေမီးျမမ္ီးမမ မီးကို းစိုီးရေရ်ွ ေမမ မီး ်ွံ္ဲ့ သညိ်ွ ိံ္ီးပူီးေပ ံ္ီး

ုိံ္ံဆတကမသိုံရ
္ မဥပေဒ စဆ မ္ီးမ မီး ်ွံ္ဲ့းသညက

သက္ုက္ုုပ္ေသမံ္ ိုံရ
္ မ္းတငက္ းမျပမ္ုသည္ ငံဲ့ေ
္ ပီးရမ္
းမ ိ ီးသမီးဒကမိုကေရစကး င္ ပ္ ုမ္ီးမိုီးမ်ွုရ်ွသ
ိ သည္ ဥပေဒျပ ုတ္ေတမ္
သုိီးရငမီးေသမ

ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး္ ိ ီးေ မက္မမ မီးကို

သို ိုံ္ေစရမ္ ်ွံဲ့္

ိုံ္ံဆတကမဥပေဒ

က္သိမ္ီးေပီးရမ္

ဆသို - စစ္သမီးမ မီး က မီးုငမသ
္ သည္ဲ့

းရပ္းက္တရမီးရဆုီးမ မီး သမ

စဆ မ္ီးမ မီး ်ွံ္ဲ့ းသညကျ စ္ေစရမ္ ၁ ၅

(သိုမဟုတ)္

ျပံ္သံ္ေပီးရမ္

းမ်ွမတ
္ ကယ္

တရမီးစင

တပ္မေတမ္းက္ ဥပေဒကို

းမစစ္ေသီး ကမီးမမမမ မီးသသည္

ုငတ္ုပ္မရိ်ွျပကီး သမမသမတ္က ကမ မ်ွ တေသမ တရမီးစကရံ္္ငံဲ့မ
္ မီး သိုံ္ရမ

းမ်ွကး္ိုကံ္ီး

ိုံ္ံဆတကမ စဆ မ္ီးမ မီး ်ွံ္

းသညကက ံ္သဆုီးသသည္ စကရံ္္ငံရိ
္ ်ွ တရမီးရဆုီးမ မီးက းမစစ္ေသီး ကမီးမမေ ကမံ္ီး ယံ္ီးဥပေဒက းမမ္ဆသံ္ဲ့
သသည္
စဆုစမ္စစ္ေသီးမျပ ုုပ္ေသမ းမဏမပိံ
ု ္မ မီးးမီးုဆုီး
း္ငံဲ့း
္ ေရီးျ စ္ေသမ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမ

ဆသို

-

မစ္မမသူမ မီး ်ွံဲ့္

တို မိသမီးစုဝံ္မ မီး

ပ ဝံ္ပတ္သက္္ငံဲ့္ ်ွံ္ဲ့ ယံ္ီးတိုီးတက္ ျ စ္ေပ မးေျ္းေမမ မီး

သိရ်ွပ
ိ ိုံ္္ငံ္ဲ့တကိ
ို ု ေုီးစမီးုိုကမ
္ မရမ္ ုုပ္

ုီးဆ ုုပ္မသည္ီးမ မီး ်ွံ္ဲ့ က ံ္ဲ့သဆုီးမမ မီးကို ျပ ျပံ္ေျပမံ္ီးုပ

း္ငံဲ့း
္ ေရီးမ မီးကို ေုီးစမီးုိက
ု ္မမရမ

ိပ ီးေ ်ွမံ္ဲ့ယ်ွက္မ သိုမဟုတ္ ုူသမီးမသမ္ ျပ မူမ တစ္စုတ
ဆ စ္ရမ

မ္ဆရေုေးမံ္
၁.၃

ျပ စုပမ
ုဆ သည္ီးုမ္ီး

၂၀၁

်ွံဲ့္ ၂၀၁

တိုးမီး းကမးကငယေ
္ ပီးျ္ံ္ီးုသည္ီး ပ ဝံ္ပ သသည္

္ု ်ွစ္းတငံ္ီး ုေပ ံ္ီးမ မီးစငမ ကမ ျမမ္မမ ုိံ္ံး
ဆ ေျ္စုိက္ းုိံ္စကေ

း ကဆေပီးတစ္ဥကီး

်ွံ္ဲ့ းတူပူီးေပ ံ္ီးကမ ကုိပ ကကီး ေသသုဆီး မ

မ်ွတ္တမ္ီးမ မီးကုိ

တို

ျပမ္ုသည္သုဆီးသပ္္ဲ့သသည္

းမ ်ွံ္ဲ့

်ွံဲ့္ ပတ္သက္

ဥပေဒပုိံ္ီးသုိံ္ရမ း ငမ်ွ

ရရ်ွိ ုိံ္သသည္ဲ့ းမ မီးျပသည္သူသိံ
ု ္ရမ

ပတ္သက္စပ္ ငယေ
္ သမသူ

းေယမက္္ ံ္ီးစကတိံ
ု ္ီးးမီး

ေတငသုဆေမီးျမမ္ီး္ဲ့ကမ ယ္ံ္က မရရ်ွိုမိံ
ု ္ေသမ သတံ္ီးး္ က္းုက္ ်ွံ္ဲ့ စမရငက္စမတမ္ီးမ မီးကုိ ရရ်ွိရမ္ က ိီးပမ္ီး္ဲ့သသည္
ဤးစကရံ္္ဆစမ

ကမ္သတ္္ က္တစ္္ုမ်ွမ

ရ်ွံ္ီးုံ္ီး္ က္မ မီးေတမံ္ီး္ဆယူရမ္
ေမမက္
ျပသည္ေ

ပ္သတံ္ီးး္ က္းုက္
မံ္စုေရ်ွ ေမ္ ပ္ရုီးဆ ်ွံ္ဲ့

တံ္ျပ္ငံဲ့ရ
္ ရ်ွိေစေသမ ကမံ္ဲ့
သူံယ္္ ံ္ီးမ မီး
ေ မ္ျပ္ က္မ မီး ်ွံ္ဲ့
ကငက္ ေ မ္ျပ

းမသည္ီးံယ္ကို

ျမမ္မမ ုိံ္ံဆရတပ္ ငမ်ွ
ေက ီးးူီးတံ္သသည္

ေဝမ်ွ မးတငက္ ုသည္ီး း

ဤးစကရံ္္ဆစမသသည္

းမဏမပုိံ္မ မီး

းုိံ္စကေ းက္မ်ွ

ဆမ်ွ

း္ က္းုက္မ မီးရယူရမ္

းမဏမပိုံမ
္ မီး

ရရိ်ွေစ္ဲ့သသည္
းရမရ်ွမ
ိ မီး

မိသမီးစုဝံ္မ မီး

ဆ

သုိေသမ္ုသည္ီး
ဆ

းမကိစ ်ွံဲ့္

်ွံ္ဲ့

ကုိပ ကကီး

းုိံ္စကေ းေမျ ံ္ဲ့

ပတ္သက္

ုတ္ေ မ္

းေပ ံ္ီးးပ

(သုိမဟုတ)္

ူီးေက ီးးူီးတံ္ရ်ွိပ သသည္

ရရ်ွိေသမသတံ္ီးး္ က္းုက္မ မီးးေပ
ုိံ္ံဆေတမ္ တုမျပမ္
္ မးေပ

ုုပ္

းေျ္္ဆကမ

ုဆီးုုပမ
္ သည္ီးသုိံ္ရမ

မီးသသည္ းစကရံ္္ဆစမပ ျ စ္ရပ္သိံ
ု ္ရမ း္ုိံ္းမမေျပမသုိ္ က္မ မီး

ျ စ္ပ က္မးေ ကမံ္ီးးရမ
းကျ တ္ သမ္ီးစစ္္ က္မ မီးကိသ
ု မ
်ွံ္ဲ့ စငပ္စင္ က္မ မီးးမီးုုဆီး သသည္

းုိံ္စကေ းေမျ ံ္ဲ့ ယုဆ ကသည္စတ
ိ ္္ ရျပကီး ္ုိံ္ုုဆမရ်ွိေသမ သတံ္ီးးရံ္ီးးျမစ္မ မီးးေပ တငံ္ းေျ္္ဆ
ရ်ွံ္ီးုံ္ီးျပတ္သမီး
ဤးစကရံ္္ဆစမ
ေ မ္ျပ

က စ္ုစ္မရိ်ွေစရမ္းတငက္
မေ မ္ျပ

မီးပ

မီးသသည္ းတိံ
ု ္ီး သဆုီးသပ္

ဥပေဒ ်ွံ္

ဤးမ

ရပ္ေ

ငီးု်ွသသည္

း္ က္းုက္မ မီးကို

ေ မ္

ုတ္ရမ္းတငက္

မီးသသည္

းေသီးစိတး
္ ္ က္းုက္မ မီးကုိ

၂၀၂၀္ုမစ္

မတ္ု

တစ္ရက္ေမတငံ္

မီးပ သသည္

းသက္ရ်ွံ္ပုိံ္သမ္ပိံ
ု ္္ငံဲ့က
္ ုိ ကမကငယ္ရမ္းတငက္ ုိံ္ံဆေတမ္မ မီးမ်ွ ုိံ္ံဆတကမသုိံ္ရမ ဥပေဒ
ုုိက္မမေသမံ္ရငကရ
္ မ္

်ွံ္ဲ့

သက္သငယေ
္ ျပမသိုမမ မီးသသည္

း္က္း္ျ စ္ေစေသမ
ကမမုုဆီးသုိံ္ရမ

းတမီးးသကီးမ မီး

းစကရံ္္ဆစမမ မီး
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်ွံ္ဲ့

တမဝမ္ဝတရမီး မ မီးကုိ

း္ငံဲ့း
္ ုမ္ီးမ မီးကုိ

းစိတ္းပုိံ္ီးတစ္္ုးေမျ ံ္ဲ့

သတ္မ်ွတ္

၂၀၁ ္ု ်ွစ္တငံ္

An Unlawful Killing in Myanmar

ုတ္ေဝ္ေ
ဲ့ သမ

“ျမမ္မမ ုိ္ံ္ံဆတငံ္ သုိီးရငမီးေသမ ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး္ ိီးေ မက္မမ မီးးတငက္ တရမီးမ်ွ တမ ရယူျ္ံ္ီး

”းမသည္ရ်ွိ းစကရံ္္စ
ဆ မးပ းဝံ္ ဤးစကရံ္္ဆစမကုိုသည္ီး းုိံ္စကေ
းေပ တငံး
္ ေျ္္ဆ
ကိ ပမ္ီးးမီး

တ
ု ္မ

(PDR) မကေပ

်ွံ္ဲ့

မီးသသည္

1

ဤးစကရံ္္ဆစမကုိ

တစ္စတ
ိ ္တစ္ပိံ
ု ္ီးးျ စ္

းုိံ္စကေ

ုိံ္ီး ုိံ္ံး
ဆ ပ းဝံ္ ကမမဲ့းျ္မီးေဒသမ မီးတငံ္ ပုဆ ်ွိပ္

မဥကီးသုဆီး စတံ္ေစမံ္ဲ့ ကသည္ဲ့္ဲ့ေုဲ့ုမ္သ
ဲ့ သည္

းျမတမ္ီးတသည္ရ်ွိေမသသည္ ဤုုပ္ံမ္ီး

2

ုိံ္ံး
ဆ တငံ္ီးရ်ွိ တရမီးစကရံ္ေရီးစမစ္

းေျ္းေမကုိ

ျမမ္မမမုိံ္ံဆတငံ္ စဥ္သက္မျပတ္

းစိတး
္ ပုိံ္ီးတစ္္း
ု ေမျ ံ္ဲ့ းုိံ္စကေ သသည္

တမဝမ္ဝတရမီးျ စ္သသည္ဲ့

ရရ်ွိေရီးးတငက္

ုတ္ေဝ္ဲ့သသည္

၂၀၁၄ ္ု ်ွစ္ းေစမပုိံ္ီးမ်ွ စ

ုိံ္ံဆတကမစဆ မ္ီးမ မီးကုိ ဤကဲ့သိေသမ
ု
းစကရံ္္ဆစမမ မီး
ုိံ္ံဆ

ကမမုုဆီးသုိံ္ရမတမဝမ္္ဆမ

တ
ု ္ေဝ္သ
ဲ့ သည္ းုမီးတူ ျ စ္ရပ္ေုဲ့ုမ မမ မီးကုိ ုမးုိ ပကဒကးမ

းုိံ္စကေ သသည္ ုငမ္္ဲ့ေသမ း ်ွစ္ ၅၀ ေက မ္ကတသည္ီးကေမ
ပ

သုေတသမး္ က္းုက္ ်ွံ္ဲ့ ္ျင ္မ္ီးစိတ္ျ မမ

စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးမျပ ုုပ္ျ္ံ္ီး

တ
ု ္ေဝျ္ံ္ီးျ ံ္ဲ့ ကငမဟ္ က္မ မီးကုိ မကီးေမ်ွမံ္ီး

းသက္ရ်ွံသ
္ မ္ပိံ
ု ္္ငံဲ့က
္ ုိ

ကမကငယ္ရမ္းတငက္

ုက္ေတင က ံ္ဲ့သုဆီးေမေသမးေုဲ့းက ံ္ဲ့မ မီးကုိ ကုိကသည
္ ကမရ်ွိေစရမ္ းေ

မက္းပဆဲ့ေပီးရမတငံ္

ုိီးျပျ္ံ္ီး

မူဝ ဒမ မီး
းမဏမပုိံ္မ မီး

်ွံ္ဲ့
်ွံ္ဲ့
်ွံ္ဲ့

္တ
ိ ္သက္ေသမံ္ရက
င ္ျ္ံ္ီးျ ံ္ဲ့ ျမ်ွံ္ဲ့တံ္ေပီးသသည္
၁.၄

းတုိေကမက္မ မီး

DKBA –

ဒကမုိကေရစက းက ိီးျပ ကရံ္ဲ့းမ ိီးသမီးတပ္မေတမ္

FIR

–

ပ

ICJ

–

းျပသည္ျပသည္သိံ
ု ္ရမ ဥပေဒပသညမရ်ွံ္မ မီး ေကမ္မရ်ွံ္

KKO --

မ သတံ္ီးေပီး တုိံ္ ကမီး္ က္

ကုို

ူီးေးမ ကရံ္း ငးစသည္ီး (DKBA

ုိံ္ံဆေရီးး င)

MNHRC – ျမမ္မမ ုိံ္ံဆ းမ ိီးသမီး ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္
MPF –

ျမမ္မမမုိံ္ံဆရတပ္ င

NLD –

းမ ိီးသမီးဒကမိက
ု ေရစက း င္ ပ္

LIB

–

ေျ္ျမမ္တပ္ရံ္ီး ( ေျ္ျမမ္တပ္မ

LID

–

ေျ္ျမမ္တပ္မ ဌမမ္ ပ္

1

ုက္ေးမက္္)ဆ

ICJ “ျမမ္မမ ုိံ္ံဆတငံ္ သုိီးရငမီးေသမ ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး္ ိီးေ မက္မးတငက္ တရမီးမ်ွ တမရယူျ္ံ္ီး,” းမ္မဝ ရကု ၂၀၁

https://www.icj.org/myanmar-reverse-laws-and-practices-that-perpetuate-military-impunity-new-icjreport/ (Burmese: “ျမမ္မမ ုိံ္ံဆတငံ္ သုိီးရငမီးေသမ ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး္ ိီးေ မက္မးတငက္ တရမီးမ်ွ တမရယူျ္ံ္ီး,”
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/01/Myanmar-GRA-Baseline-Study-Publications-ReportsThematic-reports-2018-BUR.pdf) ICJ “သတံ္ီးသမမီးကိုပ ကကီးးသတ္္ဆရမ ၅ ်ွစ္ ကမသသည္း
တရမီးမ ်ွတမမရရ်ွိေသီး ျ္ံ္ီးသသည္ တပ္မေတမ္းမီး ျပစ္ဒဏ္ကံ္ီးုတ္္ငံဲ့္ေပီး
ုိုးပ္ေ ကမံ္ီး မကီးေမမံ္ီး

ိ

မီးသသညဲ့္ ၁ ၅ ဥပေဒကိုျပံ္သံ္ ရမ္
ို

ိုီးျပု က္ရ,်ွိ ” ၂၀၁ ေးမက္တိး
ု မ ၁၄ရက္ https://www.icj.org/wp-

content/uploads/2019/10/Myanmar-Ko-Par-Gyi-killing-Press-Releases-2019-ENG.pdf တငံ္ုသည္ီး
ကသည္ဲ့ရူ ုိံ္သသည္ (Burmese: “သတံ္ီးသမမီးကိုပ ကကီးးသတ္္ဆရမ ၅ ်ွစ္ ကမသသည္း
ျ္ံ္ီးသသည္ တပ္မေတမ္းမီး ျပစ္ဒဏ္ကံ္ီးုတ္္ငံ္ေ
ဲ့ ပီး
မကီးေမမံ္ီး

ိ တရမီးမ ်ွတမမရရ်ွိေသီး

မီးသသညဲ့္ ၁ ၅ ဥပေဒကိုျပံ္သံ္ ရမ္
ို ုိုးပ္ေ ကမံ္ီး

ိုီးျပု က္ရ,်ွိ ” https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/10/Myanmar-Ko-Par-Gyi-killing-

Press-Releases-2019-BUR.pdf
2

ျမမ္မမ ုိံ္ံဆတငံ္ စစ္းက္သိံ
ု ္ရမးုပ္
္ ပ္မ ” းျပသည္ျပသည္သိံ
ု ္ရမ ဥပေဒပသညမရ်ွံ္မ မီး ေကမ္မရ်ွံ္

းမ်ွတ္ (၁ ၆၃)

စမမ က္ ်ွမ ၄-၁၀ တငံဲ့္ ကသည္ဲ့ပ

သတံ္ီးုမ

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/07/ICJ-

Bulletin-15-1963-eng.pdf.တငံ္ ရယူ ုိံ္သသည္

12

An Unlawful Killing in Myanmar

၂

ေမမက္္း
ဆ ေ ကမံ္ီးးရမ -ျမမ္မမ ုိံံ
္ ဆ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျ တ္ျ္ံ္ီးမ မီးကို စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီး

၂.၁

ံ
ုိ ံ
္ တ
ဆ ကမ ဥပေဒ ်ွံဲ့ ္ စဆ မ္ီးမ မီး

မိုံ္ံဆတကမဥပေဒးရ
ိုံ္ံဆသမီးးမီးုဆုီးသသည္ းသက္ရံ
်ွ ္သမ္္ငံဲ့က
္ ို ေုီးစမီးုိက
ု ္မမ

ိမီး္ သိမ္ီး ေစမံ္ဲ့ေရ်ွမက္ရမ္ တမ၀မ္ရ်ွိသသည္

တမ၀မ္ရ်ွိသသည္
ယံ္ီးတမ၀မ္ရပ္မ မီးသသည္ ကုုသမ ပဋိသညမဥ္ စမတမ္ီး
တကမဓေုဲ့

ိုံ္ံး
ဆ ္ ံ္ီး္ ံ္ီး သေးမတူစမ္ ပ္မ မီး ်ွံ္ဲ့ မိုံ္ံဆတကမဓေုဲ့

ဆ

ုီးဆ တမ္ီးဥပေဒစသသည္တမ်ွ
ို သံ္ီးသက္ုမသသည္ တစ္

တစ္ က္သတ္

ပိတ္ပံ္ မရေသမ

းသက္ရံ
်ွ ္သမ္္ငံဲ့္ ်ွံဲ့္ သည်ွံ္

သည်ွံ္ီးပမ္ီး ပ
်ွိ ္စက္္ရ
ဆ မမ်ွေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး းျ္မီးေသမ ုူသမီးမသမ္

ျပ မူသက္သ္
ဆ ဆရျ္ံ္ီး မ်ွေသမ္ုသည္ီးေကမံ္

မ်ွေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး ုငတ္ုပ္္ငံဲ့မ
္ မီးသသည္ ိုံ္ံတ
ဆ

ကမဓေုဲ့

ုီးဆ တမ္ီးဥပေဒကို ေျမမက္ေစသသည္ ၄

ေျမမက္ေစသသည္ ၄ံ္ီးး္ငံဲ့း
္ ေရီးမ မီးကို ုက္မက္ကိုံ္ပဋိပက ျ စ္ပငမီး္ ိမ္ ျ စ္ေစ းမ မီးျပသည္သသ
ူ ိုံ္ရမ းေရီးေပ ေ က
းေရီးေပ ေ ကသညမ

မီး္ ိမ္ ျ စ္ေစ မသည္သသည္ဲ့ း္ ိမး
္ ္ မ်ွ ရုပ္သိမ္ီး

မရပ

ဥပေဒမဲ့ ျ စ္မိုံ္ေ္ ရ်ွိ သတ္ျ တ္ျ္

သတ္ျ တ္ျ္ံ္ီးမ မီးးမီး စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးမ မီး ်ွံ္ဲ့ တရမီးစငသိုျ္ံ္ီးမ မီးတိုကို ိုံံ
္ ဆတကမ ဥပေဒ
ဥပေဒစဆ မ္ီးမ မီး ်ွံ္ဲ့းသညက တမဝ
‘ျပမ္ုသည္မငမ္ီးမဆမျပ

မ္ယူုုပ္ေသမံ္သံ္ဲ့ပ သသည္

ကမ ဥပေဒ ်ွံဲ့္ စဆ မ္ီးမ မီးဟုသိုရမ

မီးသသည္ဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေပီး္ဆရျ္ံ္ီးမ်ွကံ္ီးုငတ္ေမျ္ံ္ီးးမီး တိက
ု ္ က္ရမ္ ုက္ေတငးေရီး

ုက္ေတငးေရီးယူ ေသမံ္ရက
င ္ျ္ံ္ီးသိုံ္ရမ ုူး
‘ဥပေဒျပံ္ပ

္ငံဲ့း
္ ေရီးကမကငယ္ေစမံ္ဲ့ေရ်ွမက္တိုီးျမ်ွံဲ့ေ
္ ရီး းေျ္္ဆမူမ မီး
တရမီးုက္ုတ
င ္

းမီးျ ံ္ဲ့ သတ္ျ တ္ျ္ံ္ီးးေပ
းေျ္္ဆမူမ မီး

ံ
ို ္ံဆတ

စဆ မ္ီးမ မီး

4

3

းက ဥ္ီးမသည္ီး

ိေရမက္ေသမ ကမကငယ္တမီးသကီးျ္ံ္ီး ်ွံ္ဲ့ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးသိုံရ
္ မ ကုုသမ

်ွံဲ့္ ‘ဥပေဒမဲ့ေသသဆုီးေ ကမံ္ီး ျ စ္ ိုံ္ေျ္ရ်ွိျ္ံ္ီးးေပ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမသိုံ္ရမ ျပမ္ုသည္ျပံ္သံ္သသည္ဲ့

ျပမ္ုသည္ျပံ္သံ္သသည္ဲ့ မံ္မသ
က ိုတမပရုိတိုေကမ

တိုးပ းဝံ္ျ စ္သသည္(၂၀၁၆)

5

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆသသည္ ံ
ို ္ံဆတကမ-

သေးမတူစမ္ ပ္မ မီး ်ွံ္ဲ့ ဥပေဒမ မီးကိုုက
ို ္မမက ံ္ဲ့သုီးဆ ရမ္ သေးမတူုက္မ်ွတေ
္ ရီး

ိုီး

မီးေသမ္ုသည္ီး

(ေမမက္သက္တင ၆.၂ကို ကသည္ဲ့ရမ္)

းဓိကက ေသမ

စမ္ ပ္မ မီးျ စ္သသည္ဲ့ ိုံ္ံတ
ဆ ကမ ိုံ္ံဆသမီးး္ငံဲ့း
္ ေရီး ်ွံဲ့္ ိုံ္ံဆေရီးး္ငံ္ဲ့းေရီးသိုံ္ရမ သေးမတူစမ္ ပ္ ်ွံ္
သေးမတူစမ္ ပ္ ်ွံဲ့္ သည်ွံ္ီးပမ္ီး ်ွိပ္စက္မတိုက္ က္ေရီး သေးမတူစမ္ ပ္ကဲ့သေသမ
ို
စမ္ ပ္မ မီးးမီး ုိုက္မမက
ုိုက္မမက ံ္ဲ့သုီးဆ မသည္ဲ့းေ ကမံ္ီး ုက္မတ
်ွ ္ေရီး
ဤး္ငံဲ့း
္ ေရီးမ မီးးမီး
ျပစ္ဒဏ္ ေပီးရမ္ဟေ
ူ သမ
ပ ဝံ္ပတ္သက္သသည္ဟု

3

ျပမ္ုသည္မမ
င ္ီးမဆမျပ

ိုီးရမ္ က မ္ရေ
်ွိ မေသီးသသည္

္ ိ ီးေ မက္မေျမမက္သသည္ဲ့
ိုံ္ံဆေတမ္

ုုပ္ေသမံ္္ က္မ မီးကို

စဆုီးစမ္ီးစစ္ေသီး

တရမီးစသ
င ို

တမဝမ္ဝတရမီးမ မီးးရ စဆုီးစမ္ီးစစ္ေသီးေရီး းမဏမပိုံမ
္ မီးသသည္ က မီးုငမ္ရမ

သဆသယရိ်ွေသမ

ုူပု ိ ု္မ မီးမ်ွျ စ္ေစ

း ငးစသည္ီးမ မီးမ်ွျ စ္ေစ

းမ်ွး
က ္ိက
ု ံ္ီး

မီးသသည္ဲ့ျပစ္ဒဏ္ေပီး္ဆရျ္ံ္ီးမ်ွ ကံ္ီးုငတ္ေမျ္ံ္ီးးမီး တုိက္ က္ရမ္ ုက္ေတငးေရီးယူ

ေသမံ္ရငက္ျ္ံ္ီးသိုံ္ရမ ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးကမကငယေ
္ စမံ္ဲ့ေရ်ွမက္ျ္ံ္ီး ်ွံဲ့္ တိုီးျမ်ွံ္ဲ့ေရီးးေျ္္ဆမူမ မီး
E/CN.4/2005/102/Add.1, (၂၀၀၅).
4

ုူမေရီး ေကမံ္စက သဆုီးျ တ္္ က္းမ်ွတ္ ၁

တရမီးုက္ုတ
င ္

းက ဥ္ီးမသည္ီးးမီးျ ံဲ့္

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးသိုံ္ရမ

းေျ္္ဆမူမ မီး

မီးသသည္မ်ွမ ဤးေျ္္ဆမူမ မီးကို

/ ၆၅ ေမု ၂၄ ရက္

၁

သတ္ျ တ္ျ္ံ္ီးးေပ
းပိုဒ(္ ၁)-

မ်ွ း ကဆျပ

ိေရမက္ေသမ

ယံ္ီးးပိုဒတ
္ ငံ္

စကီးပငမီးေရီး ်ွံ္ဲ့

သည္ဲ့သငံ္ီးစဥ္ီးစမီးသံ္ဲ့ျပကီး းစိုီးရမ မီးက

တို

မီးသသည္ဲ့ ‘ဥပေဒျပံ္ပ

ကမကငယ္တမသကီးျ္ံ္ီး ်ွံ္ဲ့
ုူမေရီး

ေကမံ္စး
က ကဆျပ

ဥပေဒျပ ေရီး မူေးမံ္မ မီး ်ွံ္ဲ့

က ံ္ဲ့သုီးဆ မမ မီးတငံ္ ေုီးစမီးုိုက္မမသံ္ဲ့သသည္
5

“မံ္မကသိတ
ု မပ ိတ
ု ုိေကမ”

ဥပေဒမဲ့ေသသုဆီးေ ကမံ္ီး

ျပမ္ုသည္ျပံ္သံ္သသည္ဲ့ မံ္မကသိတ
ု မပ ုိတိေ
ု ကမ
်ွစ္းမသမျ ံ္ဲ့ ဤေမရမ ရရိ်ွ ိုံ္သသည္
သိုံ္ရမ းုုပ္ရုေ
ဆ သငီးေ ငီးပငးမီး ပူူီးတင

ျ စ္ ုိံ္ေျ္ရ်ွိျ္ံ္ီးးေပ

စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးမသုိံ္ရမ

ယံ္ီးပရိုတိေ
ု ကမကို း ုိပ္ ျမမ္မမ(းုငတ္းမသမျပမ္သို္ က္)

“ICJ သသည္ ဥပေဒမဲ့ေသသဆုီးျ္ံ္ီး ျ စ္ ုိံ္ေျ္ရိ်ွျ္ံ္ီးးေပ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီး
ကမက

ျပ ုက္္က
ဆ ံ္ီးပသသည္ (၂၀၁ ္ု ်ွစ္ ေးမက္တး
ို မု ၃၀ ရက္) ”

https://www.icj.org/myanmar-icj-co-hosts-workshop-on-the-investigation-of-potentially-unlawfuldeaths/

(Burmese:

“ဥပေဒမဲ့ေသသုဆီးျ္ံ္ီး

စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးမ်ွ သုိံ္ရမမံ္မသ
က ိတ
ု မပရုိတိေ
ု ကမ,”

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/10/Universal-Minnesota-Protocol-Advocacy-2017-BUR.pdf

13

An Unlawful Killing in Myanmar

ုငတ္ုပ္ေမရမ္ုသ
ို သည္ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးသူမ မီးသသည္ သမမသမတ္က ရမသည္ျ စ္ျပကီး တံ္ကူီးမ်ွမ္ီးသျ္ံ္ီး းက္ုိုက္ျ္ံ္ီး
(သိမဟု
ု
တ)္ ္ျင ္မီးသက္သဆျ္ံ္ီးကံ္ီး

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမးမီး ေသမံ္ရက
င ္ရမသည္ ျပစ္ဒဏ္ေပီး ္ဆရျ္ံ္ီးမ်ွ ကံ္ီးုငတ္ျ္ံ္ီး ်ွံဲ့္

တရမီးမ်ွ တမေ မ္ေသမံ္ျ္ံ္ီးသိုံ္ရမ

ုိံ္ံဆတကမစဆ မ္ီးမ မီးးရ

သုိီးရငမီးေသမ

ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး္ ိ ီးေ မက္မမ မီး ်ွံ္ဲ့

ုိံ္ံဆတကမ ဥပေဒးရ က မီးုငမ္ေသမ ျပစ္မမ မီးးတငက္ စစ္သမီးမ မီးကို စစ္ေသီး ကမီးမမရမ္ စစ္တရမီးရဆုီးမ မီးကို
းသဆုီးမျပ သံ္ဲ့ပ

6

မသည္သသည္ဲ့စဆုစမ္ီးစစ္သီးမမသို မသိုံ္ီးမတင

ိေရမက္ျပကီး မျ္ငံ္ီးမ္ မ္ ပငံ္ဲ့ုံ္ီးျမံ္သမမရ်ွိရမသည္

က ိ ီးေ ကမံ္ီးသံ္ဲ့ျပကီး ုက္ေတငက ေသမ ေျ္ု်ွမ္ီးမ မီးကို ရယူုုပေ
္ သမံ္ရမသည္
ေ မ္

ုတ္ရမသည္ း္ံ္ီးျ စ္း ကမံ္ီးးရံ္ီး ျ စ္ပ က္ပုဆ

ိေရမက္မရိ်ွေစရမ္

းမသည္ီးသဆုီး မစ္မမသူ(မ မီး)းမီး

ျ စ္ပ က္သသည္ဲ့ေမရမ ်ွံ္ဲ့

ေသသဆုီးေသမး္ ိမး
္ ျပံ္

ပတ္သက္သက္စပ္ေသမ းေျ္းေမရပ္မ မီး းမီးုဆုီးတိုကို သဆုီးသပ္သဆုီးျ တ္ရမသည္

ိျပံ္
ု
ေသသဆုီးမ

မသည္သူမသည္ဝ

ပ ဝံ္ပတ္သက္္ဲ့ေ ကမံ္ီး ယံ္ီးပ ဝံ္ပတ္သက္သူ မ မီး ်ွံ္ဲ့တင က္သက္စပ္ေမသူမ မီး ်ွံ္ဲ့ စုေပ ံ္ီးတမဝမ္ရ်ွမ
ိ စသသည္တိကိ
ု ု
7

သဆုီးသပ္ သဆုီးျ တ္ရမသည္

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးသူမ မီးသသည္

သက္ေသ္ဆပစသည္ီးမ မီး းမီးုဆုီးကို စုေသမံ္ီး းတသည္ျပ ရမသည္ 8 းျမုိိုုိပ
ု ံ္

စမရငက္စမတမ္ီး ဒက စ္တယ္ ်ွံဲ့္ ရုပ္ဝ
ေ မ္ျပပ
းေ

တိတတ္
ု
စမ
င ္ီး သေုမက္ သက္သိံ
ု ္ရမ ုူသက္ေသ

ဤရသည္ရငယ္
္ က္မ မီး ျပသည္ဲ့မကေစရမ္ ုူေသးေုမံ္ီးကို ္စ
င ိတ္စစ္ေသီးမ ျပ ုုပ္ကမ းေျ္္ဆးမီးျ ံ္ဲ့

မက္းကူေပီးရမသည္

ဥပေဒမဲ့ျ စ္ ုိံ္ေျ္ရိ်ွ

9

သတ္ျ တ္ျ္ံ္ီး

းမမ မီးတငံ္

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးျပ ုုပ္ရျ္ံ္ီး

း ိမ

ရသည္မမ
်ွ ္ီး္ က္မ်ွမ

းသက္ရ်ွံ္သမ္္ငံဲ့က
္ ို တစ္ က္သတ္ ပိတ္ပံ္သူးမီး တရမီးစငသို ုိံ္ရမ္းုိံ်ွ
ု မ ယံ္ီးသိတစ္
ု
က္သတ္ ပိတ္ပံ္မ ရိ်ွ/ မရိ်ွ
သဆုီးသပ္သုီးဆ ျ တ္ရမ္ျ စ္ရမသည္
ကိ ီးစမီးရ်ွမေ ငေ မ္
ေ မ္

ုိေ ကမံ္ဲ့

ုတ္ရမသည္ဲ့းျပံ္
10

ုတ္ရမသည္

မိသမီးစုဝံ္မ မီးးတငက္
ေက မပ္ ်ွစ္ေ

6

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီး

တိုက္ရိုကက
္ မီးုငမသ
္ ူမ မီးးမီး

တမဝမ္ရ်ွသ
ိ ူမ မီးကိုုသည္ီး

တရမီးစသ
င ိုမမ မီးသသည္

ကိ ီးစမီးရ်ွမေ င

္ ိ ီးေ မက္မ

က မီးုငမသ
္ ူးမီး

ျပစ္မေ ကမံ္ီးးရ တမဝမ္္ဆေစျပကီး ျပစ္မ ်ွံ္ဲ့ ကိုက္သညေ
က သမ ျပစ္ဒဏ္ကိုပ က ္ဆေစသသည္ဲ့

ရုဒ္ကို ေ မ္ေသမံ္ေပီးသံ္ဲ့သသည္
ုိုးပ္ပ သသည္

ေသသဆုီးမ ်ွံ္ဲ့ပတ္သက္ေသမ

ိေရမက္ေသမ

မ်ွ တေသမတရမီးစကရံ္ေရီး

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမမ မီးသသည္

ယံ္ီးတို တမဝမ္္ဆ

ျပစ္ဒဏ္က ္ဆ ေစယဆုမ်ွ မဟုတး
္
မစ္မမသူ ်ွံ္ဲ့

တို

ိေရမက္ေသမ ကုစမီးမ ်ွံ္ဲ့ းစမီးေု မ္ေ ကီး ရရိ်ွေးမံ္ ေသ္ မေသမံ္ရငက္ ေပီးရမ္ုသည္ီး

ဥပမမ

ိ္ိုက္ပ က္စကီးမးတငကေ
္ ု မ္ေ ကီး

မီးသသည္ဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေပီး္ဆရျ္ံ္ီးမ်ွ

ေသမံ္ရငက္ျ္ံ္ီးသိုံ္ရမ

ျပမ္ုသည္

ေ
ူ

ကံ္ီးုငတ္ေမျ္ံ္ီးးမီး တုိက္ က္ရမ္ ုက္ေတငးေရီးယူ

ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး ကမကငယေ
္ စမံ္ဲ့ေရ်ွမက္ တိုီးျမ်ွံဲ့ေ
္ ရီးးေျ္္ဆမူ (၂ )

“စစ္္ဆုရုီးဆ မ မီး စကရံ္ပိုံ္္ငံဲ့း
္ မဏမကိုစစ္မ
ကမ္သတ္ေပီးရမသည္ျ စ္ျပကီး

မ္ီးမ မီးမ်ွ

ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး

မံ္ ေပီးျ္ံ္ီး

ပ္ေစး းမမ္ဆမေပီးျ္ံ္ီး စသသည္ဲ့ ပဆုစဆမ မီးျ စ္သသည္ 11

မံ္ီးမေပီးျ္ံ္ီး ်ွံဲ့(္ သိမဟု
ု
တ္) းပ္ေ ကမံ္ီးမ

ျပမ္ုသည္မငမ္ီးမဆမျပ

မစ္မမေ ကီး

ကို ကသည္ဲ့ရမ္

က မီးုငမ္ေသမစစ္တပ္ ်ွံဲ့သ
္ ိုံ္ေသမျပစ္မမ မီးးတငက္သမ

္ ိ ီးေ မက္မမ မီးးတငက္မူ သမမမ္းရပ္းက္

တရမီးရဆုီးမ မီး

စက

စကရံ္ပိုံ္္ငံဲ့္ ေးမက္သက
ို ေရမက္ေစရမသည္ သိတသည္
ု
ီးမဟုတ္ သံ္ဲ့ေု မ္ပ က ုိံ္ံတ
ဆ ကမ ဥပေဒးရ
ကကီးေုီးေသမ ျပစ္မမ မီး

းတငက္

စစ္္ုဆရဆုမ မီးမ်ွတသံ္ဲ့

ုိံံ
္ ဆတကမသုိံ္ရမရမးဝတ္္ုရ
ဆ ဆုီး

စကရံ္ပိုံ္္ံ
င ဲ့ေ
္ းမက္ က ေရမက္ေစရ

တရမီးမ်ွ တမကိုေ မ္ေသမံ္ျ္ံ္ီးးမီး ကကီး

မသည္ ”

ကပ္ေသမ းေျ္္ဆမူ ကမ္ီး ( )

ကို ကသည္ဲ့ ိုံ္သသည္ U.N.Doc. E/CN.4/2006/58 at 4 (၂၀၀၆), (‘Decaux းေျ္္ဆမမ
ူ မီး )
7

မံ္မကသိတ
ု မ ပရိုတိုေကမ စမပိုဒ္ (၂၅)

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမသသည္ ေသသဆုီးပဆုကို သဆုီးသပ္ သဆုီးျ တ္ရမတငံ္ သးမဝ

းေု မက္ ေသသဆုီးတမုမီး မေတမ္တသေ ကမံ္ဲ့ ေသသဆုီးတမုမီး ကိုယ္ကက
ို ိုယ္ သတ္ေသတမုမီး ုူသတ္မုမီး
းစရိ်ွသျ ံ္ဲ့ ္ျင ္မီး သဆုီးသပ္သဆုီးျ တ္သံ္ဲ့သသည္
8

.း

9

း

10
11

း

က္ပ းတုိံ္ီး စမမ က္ ်ွမ ၂၄
က္ပ းတုိံ္ီး စမမ က္ ်ွမ ၂၅
က္ပ းတုိံ္ီး စမမ က္ ်ွမ ၂၆

ကုစမီးမ ်ွံ္ဲ့

းစမီးေု မ္ေ ကီးရပိုံ္္ငံဲ့သ
္ ိုံ္ရမ

ကုုသမ းေျ္္ဆမူမ မီး ်ွံ္ဲ့

ုမ္ီးသညမ္္ က္တငံ္

ုဆုေုမက္

ိေရမက္ျပကီး မသိုံ္ီးမတင းစမီးေု မ္ေ ကီးေပီးျ္ံ္ီးကို တရမီးမ်ွ တမတိုီးျမံ္ဲ့ေစေရီးးတငက္ ရသည္ရယ
င ္သသည္

ိုသုိ

တရမီးမ်ွ တမးတငက္ းစမီးေု မ္ေ ကီးေပီးေစရမတငံ္ သုိီးရငမီးေသမ ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး္ ိ ီးေ မက္မးမီး ကုစမီးျ္ံ္ီးျ ံ္ဲ့
ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး

္ဆစမီးရေသမ

ိ္က
ို ္မစ္မမမ ်ွံ္ဲ့

္ ိ ီးေ မက္မ(မ မီး)

ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး တရမီးမ်ွ တမကိုတိုီးျမံ္ဲ့ေ မ္ေသမံ္သသည္
သိရ်ွု
ိ ိုပ က ICJ, “ တရမီးမ်ွ တမကုိရယူျ္ံ္ီး,” း

ကကီးေုီးမ ်ွံ္ဲ့

က္ကိီးု ကမီး္ က္းတုိံ္ီး စမမ က္ ်ွမ ၂၄ ကို ကသည္ဲ့ပ

14

ကိုကသည
္ ကေစ

ဤးေျ္္ဆမူမ မီး ်ွံ္ဲ့ ယူသ္ က္မ မီး းေသီးစိတက
္ ို

An Unlawful Killing in Myanmar

ုိကဲ့သို စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမျပ ုုပ္ရမ မစ္မမသူမ မီး ်ွံ္ဲ့
ကကီးေုီးေသမ

တို

မိသမီးစုဝံ္မ မီး

ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး္ ိ ီးေ မက္မ ်ွံ္ဲ့စပ္ု ဥ္ီးေသမ

သိရ်ွပ
ိ ိုံ္္ငံ္ဲ့မ မီးသသည္

ကုစမီးမရရိ်ွပိုံ္္ငံဲ့္

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးုုပ္ံမ္ီးစဥ္ ်ွံဲ့္
တရမီးစငသို ုိံ္ေရီး

ေသ္ မေစရမ္

ကံ္ီးုငတ္ေမျ္ံ္ီးကို

တမဝမ္ယ/ူ တမဝမ္္ဆမရိ်ွေရီး

ပ္္

ပ္္

တမဝမ္ရ်ွသ
ိ ူမ မီးကို

ျံံ္ီးသမ္ျ္ံ္ီးးမီး

ေရ်ွမံ္ရ်ွမီး ိုံ္ရမ္းုိံ်ွ
ု မ

တို
12

ျ စ္သသည္

တရမီးမ်ွ တမးတငက္

တုိီးျမံ္ဲ့ေသမံ္ရက
င ္ရမ္ ်ွံဲ့္

တရမီးမ်ွ တမကို

မျ စ္ေးမံ္

ပတ္သက္

းစိတး
္ ပိုံ္ီးးမီးုဆုီးပံ္

ုုပ္ံမ္ီးစဥ္ စ
်ွ ္ရပ္စုဆု

ကမကငယ္တမီးသကီးရမ္

းုမီးတူ္ ိ ီးေ မက္မမ ိ ီး

း္ က္းုက္းမီးုဆုီး ်ွံ္ဲ့

းေရီး ကကီးု်ွေသမ

တရမီးစငသုိျ္ံ္ီး

တက္ ကငေသမ ပူီးေပ ံ္ီးပ ဝံ္ပိုံ္
္ ငံဲ့္ ်ွံ္ဲ့

ျပစ္ဒဏ္ေပီး္ဆရျ္ံ္ီးမ်ွ
ေရ်ွမံ္ရ်ွမီးရမ္ ်ွံဲ့္

က ံ္ဲ့သဆုီးမမ မီး ်ွံဲ့္

(၄)

မူဝ ဒမ မီးးမီး

ျပံ္သံ္ေရီးးတငက္ ုိုးပ္ေသမ သံ္္မ္ီးစမမ မီး သံ္ယူရမ္ ရသည္ရယ
င ရ
္ မသည္ 13
စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမမ မီးသသည္

ပငံ္ဲ့ုံ္ီးျမံ္သမမ

ရိ်ွရမသည္

ေစေစစပ္စပ္စစ္ေသီးျ္ံ္ီးကို ုက္္ဆမ်ွုရ်ွသ
ိ သည္း
စတံ္ျပက

ျ စ္ေ ကမံ္ီး

ုုပ္

မိသမီးစုဝံ္မ မီး ်ွံ္ဲ့

ိ ပငံဲ့ု
္ ံ္ီးျမံ္သမမရိ်ွရမသည္

ုီးဆ ုုပ္မသည္ီးမ မီးကို

းမး္ က္းုက္းေျ္းျမစ္တးပ
ို
းဝံ္
ုက္္ဆေပီးသံ္ဲ့သသည္

မစ္မမသူမ မီး

တံ္ီးတံ္ီးက ပ္က ပ္

မီးရမ္

ေမရမးမီးျ စ္ေစ

ုီးဆ ကငယ္

ိုံ္ံဆေတမ္းေမျ ံ္ဲ့

သိမ်ွတ္

ကမ္သတ္္ က္

ယံ္ီးကိစရပ္မး
်ွ ပ မသည္သသည္ဲ့ းေျ္းေမတငံ္မသို းတံ္ီးးဓမ

ကမ္သတ္မတစ္စုတ
ဆ စ္ရမ

မ

ကဆ ကမမးမီးျ စ္ေစ တသည္ရ်ွေ
ိ မေသမ

မီးသံ္ဲ့ပ

သိုတသည္ီးမဟုတ္

တမဝမ္ရ်ွသ
ိ ူမ မီးးမီး ျပစ္ဒဏ္ေပီး္ဆရျ္ံ္ီးမ်ွ ုငတ္ကံ္ီးေးမံ္ ပငံ္ဲ့ုံ္ီးျမံ္သမမးေပ
မ

ဥပေဒးေျ္းျမစ္ ်ွံဲ့္

ပငံဲ့ု
္ ံ္ီးျမံ္သမမးေပ

ဥပေဒမသ
ဲ့ တ္ျ တ္္ဆရသသည္ဲ့ မစ္မမသူ

မီးရမ္

တို

ေတငရိ်ွ္ က္တစ္စုတ
ဆ စ္ရမတိကိ
ု ု

ုိုသံ္ဲ့သသည္

းစေ မက္္ဆရသသည္ဲ့ (သိမဟု
ု
တ)္

းမသည္ီးသဆုီးးမီးျ ံ္ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမ

ုိုက္မမရမသည္ျ စ္ေ ကမံ္ီး ်ွံဲ့္

တရမီးဝံ္ကိစရပ္တစ္စုတ
ဆ စ္ရမးတငက္သမ

းမ မီးျပသည္သမ
ူ မီးမ်ွ

က မီးုငမသ
္ သည္

တစ္စုတ
ဆ စ္ရမ ကမ္သတ္မ်ွု
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မီးသံ္ဲ့ပ

၂.၂ ျပသည္တံ
င ီး္ ဥပေဒမ မီး

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ

ဥပေဒျပ မမ္ီး္ က္ းေတမ္မ မီးမ မီးသသည္ ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး ္ ိ ီးေ မက္မေ ကမံ္ဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေပီး္ဆရျ္ံ္ီးမ်ွ

ကံ္ီးုငတ္ေစပ သသည္
ုိံ္ံဆတကမသုိံ္ရမ

ဥပမမ-

ုဆုျ္ဆ ေရီးတပ္ ငမ မီးကို

ဥပေဒစဆ မ္ီးမ မီးးရ

မသည္ီးုမ္ီးတက

းမ မီးျပသည္သူသိံ
ု ္ရမ

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးရမတငံ္ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး

ရမးဝတ္မတရမီးစငသိုရမတငံ္ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး

ကမကငယ္ေပီးု က္ရ်ွသ
ိ သည္
ျပသည္ေ

မံ္စုသမတ ျမမ္မမ ိုံ္ံဆေတမ္

မ မီးးမီး

တုိက္ရိုကး
္ ုပ္
္ ပ္မမ်ွ
တပ္မေတမ္သသည္
းရပ္သမီးးစိုီးရ
12

ICJ

၂၀၀

ကိုယ္ပိုံး
္ ုပ္္ ပ္စကရံ္ပိုံ္္ငံဲ့္
းရပ္သမီးတစ္ပံ
ို ္ီး
ုိံ္ံဆတငံ္ီး

းစိုီးရ

းမဏမးရိ်ွသဆုီး

သ
ဆ ို

ေပီးးပ္

း ငးစသည္ီးးျ စ္

ုမ္ီးသညမ္

းစမီးေု မ္ေ ကီးရပိုံ္္ငံဲ့္

16

းမ်ွတ္ ၂

၂၀၁

15

မီးသသည္

းုပ္္ ပ္ေရီးးမဏမကို

ိမ္ီး္ ပ္မျပံ္ပသို ေရမက္ရ်ွေ
ိ မေုသသည္

ုက္ေတငက ံ္ဲ့သဆုီးသူမ မီး

ကုစမီးမ ်ွံ္ဲ့

စသည္
င
ီးပဆုးေျ္္ဆဥပေဒသသည္ တပ္မေတမ္ကို

ကကီး ကကီးမမီးမမီး

းေရီးးရမ

၂၀၁၁္ု ်ွစ္

တရမီးဝံ္

စစ္းစိုီးရ

ုေျပမံ္ီး္ဲ့ေစကမမူ

က မ္ရစ္ု က္ရ်ွသ
ိ သည္

းဓိကးမီးျ ံ္ဲ့

စသည္
င
ီးပဆုးေျ္္ဆဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ ၆(္) ၃၁

်ွံ္ဲ့

‘သုိီးရငမီးေသမုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး္ ိ ီးေ မက္မမ မီးးတငက္

ျပ ျပံ္မငမ္ီးမဆ-

စမမ က္ ်ွမ-၅၇

ဤဝပ္သိုက္

ရယူပ -

https://www.icj.org/the-right-to-a-remedy-and-reparation-for-serious-human-rights-violations-2018update-to-practitioners-guide-no-2/
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းေ

14

မကမကသုိတမ ပရုိတိေ
ု ကမ စမပုိဒ္ ၃၂ မ်ွ ၃၄

15

ICJ “တရမီးမ်ွ တမကုိရယူျ္ံ္ီး ” း

16

ငေ

င သဆုီးသပ္္ က္ းမ်ွတ္ (၃၆) းသက္ရ်ွံသ
္ မ္္ငံဲ့္ ်ွံ္ဲ့သိုံ္ေသမ- စမပိုဒ္ ၂၇
က္ပ ကုိီးကမီး္ က္းတုိံ္ီး စမမ က္ ်ွမ ၁၀

သယ္စု ်ွစ္ (၅)စု ကမ စစ္တပ္းပ
ု ္္ ပ္ျပကီးေမမက္ ျပသည္ေ

းစိုီးရကိဥ
ု ကီးေသမံ္္ဲ့သသည္
း င္ ပ္ ်ွံ္ဲ့

းေ

ယံ္ီးး င္ ပ္ေ္ ံ္ီးေသမံ္

ဤစမေရီးသမီး္ ိမ္
ဥပေဒသုိံ္ရမ

၂၀၁၅

ငေ

မံ္စု ကဆ ္ိုံေ
္ ရီး ်ွံဲ့္ ဆငျ ိ ီးေရီးပ တကသသည္ ၂၀၁၁ မတ္ုမ်ွစ

ေ
င ရငီးေကမက္ပးျပက
င
ီး

ေဒ ေးမံ္သမ္ီးစု ကသည္ဲ့

၂၀၁၆

ဧပရယ္ုတငံ္

ဥကီးေသမံ္မျ ံ္ဲ့

းစိုီးရသစ္ကို

ုမမသည္ဲ့ ၂၀၂၀ တစ္ ိုံ္ံု
ဆ ုီးဆ ေရငီးေကမက္ပး
င တငက္ း္ ိမ္းယမီး သင

ုုပ္ပိုံ္္ငံဲ့မ
္ မီးကို

ပ္မဆ္ျင ္မ္ီးစိတ္ျ မ

ေုဲ့ုမ ိုံ္ေးမံ္

ICJ,

းမ ိ ီးသမီးဒကမက
ို ေရစက
ငစသည္ီး္ဲ့သသည္

မီး္ဲ့သသည္

“းေမီး

စစ္တပ္

းေျ မ မီးသုိံ္ရမ

ရ်ွံ္ီးုံ္ီးမ်ွတ္္ က္ ျမမ္မမ ုိံ္ံဆရ္ုိံ္ျပသည္မယ္းတငံ္ီး ုူး္ငံ္း
ဲ့ ေရီးသုိံ္ရမဥပေဒ,” ိုဝံ္းမု ၂၀၁၇ စမမ က္ ်ွမ ၃-၄
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၃၄၃(္)မ မီးသသည္ းျမတမ္ီးစစ္းက္သိံ
ု ္ရမ တရမီးရဆုီးမ မီးကို
ကမကငယ္ေရီးစစ္ဥကီးစကီး္ ပ္က ဗဟိုတရမီးရဆုီး
းယူ္း
ဆ မ

းေျ္းျမစ္မ မီးကို

းျပကီးသတ္းမဏမကို

ျပစ္ဒဏ္ေပီး္ဆရမ

ုိံ္ံဆေတမ္းစိုီးရုူပု ိ ု္ ကကီးမ မီးးမီး
ျပ မမ္ီးေပီး

တပ္မေတမ္းရမရိ်ွမ မီးကို

“

မီးသသည္

ဥပမမ

ျပ မမ္ီးစကမဆ

မီးရိ်ွမမ မီးသသည္

းရပ္သမီးးမဏမပိုံ္မ မီး
ဒကမုိကေရစကး င္ ပ္

ဆ

ဟု

ဟုျပ မမ္ီး

ျပံ္သံ္ျ္ံ္ီးးေပ

း ကဆျပ

မီးသသည္ 17

ပ္္ း ကဆျပ

၂၀၁

္ု ်ွစ္

စသည္
င
ီးပဆုးေျ္္ဆဥပေဒ

း ကဆျပ သုို

မီးဟမ္

18

မရိ်ွ

မသည္သသိ
ို ုေစ

ိေရမက္ေသမ ဗကတး
ို မဏမကို ကိုံ္သင

တရမီးဥပေဒစိုီးမိုီးေရီး
ုဆုျ္ဆ ေရီးတပ္ ငမ မီးသသည္

ေ ေ မ္ဝ ရကုတငံ္

းမ ိ ီးသမီး

ျပံ္သံ္ေရီးေကမ္မတကကို

စသည္
င
ီး္ျပကီး

ဆသို းစကရံ္္ဆစမတံ္္ဲ့သသည္ းမ ိ ီးသမီး ဒကမိက
ု ေရစက

စစ္းက္သိုံ္ရမ
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းစိုီးရ ်ွံ္ဲ့

းေ ကမံ္ီး ျပ ု က္

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆသိံ
ု ္ရမ ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး

ေ မ္ျပပ းေျ္္ဆမူမ မီးတငံ္

မံ္စု
ု တ္ေတမ္

းမဏမပိုံ္မ မီးကို းုပ္္ ပ္ေရီး ်ွံ္ဲ့တရမီးေရီး က
၁ ၅

မီးသသည္

ပ္္

ပ ရိ်ွသသည္

းစိုီးရသသည္

းျ္မီး ိုံ္ံဆေရီးပ တကမ မီး

းမ မီးးျပမီးျပံ္သံ္ရမ္

ုသည္ီး

(၄၄၅)တငံ္

းမဏမပိုံ္ီးျ္မီးမးေျ္္ဆမူ ်ွံဲ့ေ
္ သမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး

တမဝမ္္ဆရမသည္

ဥကီးေသမံ္ေသမ

ပုဒ္မ

တမဝမ္းရေသမံ္ရငက္
္ က္မ မီးးေပ

ုဆုီးဝကိုက္သညမ
က မရိ်ွပ

ယံ္ီးေကမ္မတကသသည္ းူုိုံု
္ တငံ္ ျပသည္ေ
း င္ ပ္သသည္

းေျ္္ဆဥေပေဒ ်ွံ္ဲ့

ျပ မမ္ီး္ က္မ မီးသသည္

စသည္
င
ီးပဆုးေျ္္ဆဥပေဒ

သက္သိုံ္ရမ

းေရီးယူျ္ံ္ီးမရိ်ွေစရ”

းေျ္္ဆမူ ်ွံဲ့ေ
္ သမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး

စသည္
င
ီးပဆု

ကံ္ီးုငတ္ျ္ံ္ီးသုိံ္ရမ

ူီးကိုယ္စမီးု်ွယ္သသည္ ယံ္ီးျပ မမ္ီး္ က္မ မီးကို ျပံ္သံ္ရမ္

ယ္ုကသို

ဆ ျ စ္ေစ းတိးုံ္ီး းယူ္ဆ္ငံဲ့မ
္ ရိ်ွေသမ

က ံ္ဲ့သုီးဆ သသည္

ကကီးေုီးေသမျပစ္မမ မီးးတငက္ တမဝမ္္ဆမ ေရ်ွမံ္ုင ိုံ္ရမ္ ဥပေဒသိုံ္ရမ

တို

ယံ္ီးတိးမီး
ု
တရမီးစငသုိျ္ံ္ီး
း

ဆ ျ စ္ေစ းျ္မီးး ငမ မီး

သဆုီးသပ္သဆုီးျ တ္ပိုံ္္ငံဲ့္ ်ွံဲ့္

ျပ မမ္ီးဥပေဒမ မီး ပ ရိ်ွေသမ

စသည္
င
ီးေစသသည္ ယံ္ီးစစ္းက္သံ
ို ္ရမ တရမီးရဆုီးမ မီးေပ

တရမီးေရီး ်ွံ္ဲ့စပ္ု ဥ္ီး

တပ္မေတမ္သသည္

မီးသသည္ ယံ္ီးသိကိ
ု ုံ္သင

ျပ မမ္ီး္ က္

စသည္
င
ီးပဆုးေျ္္ဆဥပေဒ

မီး ိုံ္မက စစ္းက္ သိုံ္ရမ

မ မီး ပိုမို္ိုံ္ျမေစေုသသည္

တပ္မေတမ္းက္ဥပေဒ (၁ ၆၂ တပ္မေတမ္ မသည္ီးဥပေဒ ်ွံ္ဲ့ တင တ္ရမ္) ်ွံ္ဲ့ ၁

၅ ျမမ္မမ ိုံ္ံဆရစသည္ီးကမ္ီး

ိမ္ီးသိမ္ီးေရီးဥပေဒ းစရိ်ွေသမ ျပသည္တံ
င ္ီးဥပေဒမ မီးတငံ္ စစ္သမီးမ မီး ်ွံ္ဲ့ ရတပ္သမီးမ မီးက းရပ္သမီးမ မီး းေပ
က မီးုငမ္ေသမ ျပစ္မမ မီးးပ းဝံ္ းမ မီးျပသည္သူ ်ွံ္ဲ့သိုံ္ေသမ ျပစ္မစစ္ေသီးစကရံ္မမ မီးကို း
ရတရမီးရဆုီးသိုျ စ္ေစ စကရံ္ပိုံ္္ငံဲ့း
္ မဏမ ုေျပမံ္ီး ိုံ္ရမ္ စသည္ီးကမ္ီး္ က္မ မီး ္ မ်ွတ္
ုငမ္ကေသမ

ဝံ္ေရမက္စက
င ္ က္မရိ်ွေ ကမံ္ီး

ပငံ္ဲ့ုံ္ီးျမံ္သမမမရိ်ွေ ကမံ္ီး

မိသမီးစုဝံ္မ မီး

း္ငံဲ့း
္ ေရီးမ မီး

(ဥပမမ-

စဥ္ီးစမီး္ဲ့ု်ွ ံ္ပံ္

းမသည္ီးံယ္သမ

သည္ဲ့သငံ္ီးစဥ္ီးစမီးေ ကမံ္ီး)

ရျ္ံ္ီးတိမ်ွ
ု

တိးေမျ
ု
ံ္ဲ့

ကုစမီးမရရိ်ွပိုံ္္ငံဲ့)္ ကို

၁ ၅

တပ္မေတမ္းက္ဥပေဒတငံ္

ကမီးမမစစ္ေသီး ုိံ္္ငံဲ့္

ေပီး

မီးသသည္

ုူေသမကဲ့သိေသမ
ု

မစ္မမသူမ မီး

ူီး ္ဆုရဆုီးမ မီးကို
်ွံဲ့္

သည္ဲ့သငံ္ီးစဥ္ီးစမီးမမရိ်ွေ ကမံ္ီး

တုမျပမ္
္ ုက္စမီးေ္ ္ဆရျ္ံ္ီး ်ွံဲ့္

ကမကငယ္ရမ္ုး
ို ပ္ေ ကမံ္ီးကိုသမ

ူီးျ္မီးသငံ္ျပံ္ုကဏမကို ေ မ္ျပေုဲ့ရိ်ွ ကသသည္

ူီးစစ္္ုရ
ဆ ုီးဆ သိုျ စ္ေစ

မီးသသည္ ယံ္ီးး

းေုီး

မီးေ ကမံ္ီး

တို
(

သည္ဲ့သငံ္ီး

သမီးေကမံ္ျ စ္္ဆ

စသျ ံ္ဲ့

္ဆုရဆုီးမ မီး
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စစ္သမီးမ မီးပ ဝံ္ပတ္သက္ေသမ
ရမးသတ္ ကကီး

ပုဒ္မ

သုိီးရငမီးေသမ

းမမ မီးကို

(၃၀၄)ပ

စစ္းက္တရမီးရဆုီးမ မီး

ုူသတ္မမေျမမက္သသည္ဲ့

ရမးဝတ္

ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး္ ိ ီးေ မက္မမ မီးးတငက္ပံ္ု်ွ ံ္

စစ္းက္

ျပစ္ဒဏ္

ိက
ု ္ေသမ

တရမီးရဆုီး

ကမီးမမစစ္ေသီး ိုံ္သသည္ တပ္မေတမ္းက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၇၁)တငံ္ တပ္မေတမ္ဥေဒးရမျ စ္ေသမ ျပစ္မကို

က မီးုငမသ
္ သည္ဲ့ စစ္သမီးမ မီးသသည္ ယံ္ီးတပ္မေတမ္ဥပေဒးရျ စ္ေသမ ျပစ္မက မီးုငမ္သကဲ့သို ေ မ္ျပပ ျပစ္ဒဏ္မ မီးကို
ကို ကသည္ဲ့ပ

ဤေမရမတငံ္

ေုဲ့ုမရရိ်ွ ိုံ္သသည္

responses-to-rohingya-crisis/

https://www.icj.org/myanmar-rule-of-law-must-drive-

(Burmese:

ျမမ္မမ ုိံ္ံဆရ္ုိံ္ျပသည္မယ္းတငံ္ီး

“းေမီး

းေျ မ မီးသုိံ္ရမရ်ွံ္ီးုံ္ီးမ်ွတ္္ က္

ုူး္ငံ္း
ဲ့ ေရီးသုိံ္ရမဥပေဒ,”

https://www.icj.org/wp-

content/uploads/2017/11/Myanmar-QA-Rakhine-Advocacy-Briefing-Paper-2017-BUR.pdf).
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ဥပမမးေမျ ံ္ဲ့ ကသည္ဲ့ပ

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆသိံ
ု ္ရမ ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး း

ူီးကုိယ္စမီးု်ွယ္

းစကရံ္္စ
ဆ မ

UN Doc

A/HRC/22/58 (၂၀၁၃) ္ု ်ွစ္ စမပိုဒ္ ၇၆
18

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ

19

ဥပမမ ရ်ွမ္ီးးမ ိ ီးသမီး ဒကမိုကေရစကး င္ ပ္သသည္ “စစ္တရမီးရဆုီးမ မီးသသည္ စစ္တပ္ ်ွံဲ့စ
္ ပ္သိံ
ု ္ေသမ းမကိစမ မီး းတငက္

စသည္
င
ီးပဆုးေျ္္ဆဥပေဒ းပိုဒ္ ၁၁ း

ူီးျပ

သမု်ွ ံ္ စကရံ္ပိုံ္္ငံဲ့း
္ မဏမရိ်ွသသည္” ဟူေသမ းပိုဒ္ကို
တံ္သငံ္ီး္သ
ဲ့ သည္
ျပသည္ေ

တရမီးမမမ မီး

ံ္စုုတ္ေတမ္

က မီးုငမ္ေသမ

စသည္
င
ီးပဆုးေျ္္ဆဥပေဒျပံ္သံ္ေရီး

းေျ္္ဆဥပေဒ (၂၀၀ )းမီး ျပံ္သံ္ေရီး ပူီးတေ
င ကမ္မတက
20

စစ္မ

ICJ “ တရမီးမ်ွ တမရယူျ္ံ္ီး ”း

မီးေသမ္ုသည္ီး ဤးေျ္္ဆမူကို းသိးမ်ွတ္ျပ သသည္
သည္ဲ့သငံ္ီးျ္ံ္ီးျ ံ္ဲ့ ပုဒ္မ ၃၁ ကို ျပံ္သံ္ရမ္ းသို
မ္ီးမ မီးကို

တရမီးမဥပေဒးရ

ေကမ္မတက

“ျပသည္ေ

မံ္စု

စကရံ္သုီးဆ ျ တ္ရမသည္

သမတျမမ္မမ ိုံ္ံဆေတမ္

းစကရံ္္စ
ဆ မ- ေတငရိ်ွ္ က္မ မီး ၂၀၁ ္ု ်ွစ္ းူုိံ
ု ္ု

က္ပ ကုိီးကမီး္ က္းတုိံ္ီး စမမ က္ ်ွမ ၁၁ မ်ွ ၁၂

16

An Unlawful Killing in Myanmar

က ္ဆေစရသသည္

သုိေသမ္

ပုဒ္မ

သုိီးရငမီးေသမုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးမ မီး
ကမီးမမီးစစ္ေသီး ိုံ္ျပကီး
တမ္ီးျပသည္ဲ့စစ္မ

(ရ၂)းရ

္ ိ ီးေ မက္သသည္ဲ့

သမမမ္

တမ္ီးျပသည္ဲ့စစ္မ

(မယ္းက္)တရမီးရဆုီးမ်ွ

မ္ီးေမသသည္ဟု မ်ွတ္ယူေုဲ့ရ်ွက
ိ မ

းက ယ္တစ္ဝမ္ီး

ငံဲ့သ
္ ို

မီးသသည္

္ ိ ီးေ မက္မမ မီးးတငက္

ယံ္ီးသိတမ္
ု
ီးျပသည္ဲ့စစ္မ

ိုံ္ံဆေတမ္းစိုီးရ

တရမီးရဆုီး

ဥပေဒျပ မမ္ီး္ က္တစ္္က
ု ို ပယ္ က္္သ
ဲ့ သည္
သတ္မ်ွတ္

မီးသသည္ဲ့ းရမရိ်ွကို စစ္တရမီးရဆုီး

၂၀၁၆

ပုဒ္မ (၁၆ ) းရ

ေကမ္မရ်ွံ္

သမတမ်ွ

သညမ္ ကမီး

မီးသသည္

ုသည္ီး းမဏမရ

ျပစ္

ဤသိုျပ မမ္ီး

ပ္တူျ စ္သသည္ဲ့

ုဆုျ္ဆ ေရီးသုိံ္ရမဥပေဒ
23

းက္ုိက
ု ္မကံ္ီးျ္ံ္ီး ်ွံဲ့္

ိေရမက္မရိ်ွျ္ံ္ီး

ပုဒ္မ ၃၇တငံ္ ေကမ္မရ်ွံ္မမမ မီးကို

ဤျပ မမ္ီး္ က္းေ ကမံ္ီးးရမ ်ွံ္ဲ့ ေကမ္မရ်ွံ္မမမ မီးမ်ွ က ဥ္ီးေျမမံ္ီးစငမ းမက္ ငံဲ့ယ
္ ူမမ မီးက
ယံ္ီးးမ

တရမီးမ်ွ တမး္ိုံး
္ မမ

ံ္ရ်ွမီး စကရံ္ျ္ံ္ီး

ိ

ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးးမ မ မီးစငမသသည္ တစ္မသည္ီးမဟုတ္ တစ္မသည္ီးျ ံ္ဲ့
ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး ္ ိ ီးေ မက္မမ မီး ပ ဝံ္ပတ္သက္ေမု်ွ ံ္ပံ္

မရရိ်ွ္ဲ့သသည္ဲ့တိုံ္

ုူး္ငံ္ဲ့းေရီး္ ိ ီးေ မက္မ

မီးသသည္-

ျပံ္သံ္မမတုိံ္မက ၁ ၅

“တသည္သးျ္မီးတရမီးဥပေဒတငံ္

(သုိမဟုတ)္

ျ စ္ ုိံ္ေျ္မ မီးကို

ုဆုီးဝ
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၂၀၁၀ ္ု ်ွစ္ တပ္မေတမ္ းက္ဥပေဒ ျပံ္သံ္္ က္ ပုဒ္မ

(၁)တငံ္

သမတ

မီးရိ်ွမ ်ွံ္ဲ့ ဥပေဒသိံ
ု ္ရမ းေျ္းျမစ္တသသည္
ို
းုဆုီးစဆုျပံ္သံ္မငမ္ီးမဆရမ္

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီး မရေးမံ္ ပိတ္ပံ္ုိုကသ
္ သည္

21

22

ေမမက္သုီးဆ ုရက္မ မီးကို

မ္ီးေသမံ္္ဲ့သူ

သည္ဲ့သငံ္ီးေစကမ တမဝမ္္မ
ဆ ကို ယုတ္ေု မဲ့ေစ္ဲ့သသည္

တရမီးရဆုီးမ မီးေရ်ွ ေမ်ွမက္

တရမီးရဆုီးးမျ စ္ေမသသည္ဲ့တိံ
ု ္ းကယ္
သိုတသည္ီးမဟုတ္

(သိမဟု
ု
တ္)

မီးသသည္

စစ္ေသီး ကမီးမမသးမမ မီး ်ွံ္ဲ့ ျံိစငမ္ီးေသမးမမ မီးကို စဆုစမ္ီး စစ္ေသီးျ္ံ္ီး မျပ ုုပ္ရမ္

24

ေရမက္ရ်ွု
ိ မ ကသသည္

ရိ်ွသသည္ဲ့

းစိတး
္ ပိုံ္ီးးျ စ္ ရုပ္သိမ္ီး္ဲ့သသည္ ၂၀၁၁ မ်ွ ၂၀၁၆

ုိုေမသသည္ ဥပမမ ၂၀၁၄ ျမမ္မမ ိုံ္ံဆးမ ိ ီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္ ဥပေဒ
တရမီးရဆုီးမ မီးေရ်ွ ေမ်ွမက္

းမိမေပီးပိ
္
ုံ္္ငံဲ့္

တပ္မေတမ္ ကမကငယ္ေရီးဥကီးစကီး္ ပ္

ိုံ္ံဆေတမ္သမတတမဝမ္

စသည္
င
ီး

စစ္တရမီးရဆုီးမ မီး

ကမီးမမစစ္ေသီးျပကီး ်ွံ္ဲ့ေသမ းမကို

ံ္ရ်ွမီးစကရံ္ျ္ံ္ီးးမီး ပယ္ က္ ံ
ို ္္ငံဲ့္ ေပီး

က မီးုငမ္မမ မီးကို စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးရမတငံ္ းမက်ွကး္ိုကံ္ီးုငတု
္ ပ္ျ္ံ္ီး
စသသည္တို မရိ်ွပ

ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး
စစ္ေသီး ကမီးမမီး

ုူပု ိ ု္းသကီးသကီးတိကိ
ု ု

စစ္ေသီး ိုံ္ေးမံ္

ျပစ္မ

ျပစ္ဒဏ္ေပီး္ဆရျ္ံ္ီး ကံ္ီးုငတ္္ က္မ မီးကို

းဓိပ ယ္ကို

ကကီးေုီးေသမ
စစ္္ဆုရဆုီး သမ

မ္ီးမ မီး

ငျဆ ိ ီးေရီးေကမံ္စက ဥကဌ ဗိုု္္ ပ္မမ်ွ ီး ကကီး သမ္ီးေရသသည္ ၁ ၅

ကဆ ္ိုံ္ ဆငျ ိ ီးေရီးပ တကသသည္

ေရငီးေကမက္ပငရဆီးျပကီးေမမက္

စစ္မ

ဆသို ၂၀၁၁ ္ု ်ွစ္ းုပ္
္ ပ္ေရီးးမဏမ ုေျပမံ္ီးေပီးျ္ံ္ီး

ပယ္ က္ ိုံ္္ံ
င ဲ့း
္ မဏမကိုမူ ၂၀၁၀ ္ု ်ွစ္ ျပံ္သံ္္ က္မ မီး
ဥကီးေသမံ္းစိုီးရျ စ္္ဲ့ေသမ

စစ္းက္တရမီးရဆုက
၃(က)

သိုသသည္ဲ့ စကမီးရပ္

ျပံ္သံ္ရမတငံ္ စစ္တရမီးရဆုီး

ပ္မဆ ကမီးမမ
21

မ္ီး္ ိမ္

ပုဒ္မ

မီးသသည္မ်ွမ

မီးသသည္

ိုံ္ံဆေတမ္ေးီး္ မ္ီးသမယမေရီး ်ွံဲ့္

းရပ္သမီး(မယ္းက္)

ျပ မမ္ီး

စစ္သမီးကို

စစ္ေသီးစကရံ္္ငံ္ဲ့မရိ်ွေစး

တိုက္ရိုကစ
္ စ္တပ္းုပ္္ ပ္ေမမမ်ွ းရပ္သမီးတစ္ပိုံ္ီး းစိုီးရ
တပ္မေတမ္းက္ဥပေဒကို ျပံ္သံ္ ေစ္ဲ့သသည္

မ္ီး

မ္ီးျ စ္ေသမေ ကမံ္ဲ့

း ငးစသည္ီးမ မီး ်ွံ္ဲ့

သဆုီးျ တ္္ က္မ မီးးမီး းယူ္္
ဆ ငံဲ့မ
္ ရိ်ွေစရမ္ တမီးျမစ္
မတုိံ္မက ၂၀၁၀

ပုဒ္မ(၇၂)

ကမီးမမီးစစ္ေသီး္ငံဲ့မ
္ ရိ်ွ

‘တမ္ီးျပသည္ဲ့စစ္မ

မယ္းက္တရမီးရဆုီးမ မီး

စကရံ္္ငံဲ့ရ
္ ိ်ွေစသသည္

သမျ စ္သသည္

တရမီးေသုတ္ျ္ံ္ီး္ဆရသူ

းေ ကမံ္ီးျ္ံ္ီးရမမ မီးးတငက္

မသည္သပံ္
ို ရိ်ွေစကမမူ

တစ္ဥကီးးမီး

ရမးဝတ္တရမီးရဆုီးက

းက္ဥပေဒ

စစ္တရမီးရဆုီးက

ပ္တူျ စ္သသည္ဲ့ျပစ္မ

ိုံ္ံဆေတမ္သမတ

ပုဒ္မ ၁၃၀
(သုိမဟုတ)္

ကိ တံ္္ငံဲ့ျ္ ပ ္ က္ျ ံ္ဲ့

ပ္မဆစစ္ေသီး စကရံ္ ုိံ္သသည္ ”
22

ယ္ံ္

းက္ဥပေဒ

ပုဒ္မ

တပ္မေတမ္ကမကငယ္ေရီးဥကီးစကီး္ ပ္

၁၆ တငံ္

ဤသို

သိုတသည္ီးမဟုတ္

ျပ မမ္ီး

သတ္မတ
်ွ ္

မီးသသည္-

“

ိုံ္ံဆေတမ္သမတ

မီးသသည္ဲ့းရမရိ်ွသသည္

သိတသည္
ု
ီးမဟုတ္

တရမီးဥပေဒ ်ွံ္ဲ့မသညကသိုသသည္ဲ့

းေ ကမံ္ီးျပ္ က္ျ ံ္ဲ့ျ စ္ေစ တရမီးမ်ွ တမမရိ်ွသိုသသည္ဲ့ းေ ကမံ္ီးျပ္ က္ျ ံ္ဲ့ျ စ္ေစ မ္ံ္ီးကိစေသမံ္ရငက္ျ္ံ္ီးမ မီးကို
ပယ္ က္ ိုံသ
္ သည္ (သုိမဟုတ)္ စစ္တရမီးရဆုီး
၂၀၁၀ ျပံ္သံ္္ က္းက္ဥပေဒတငံ္

ျပစ္မ

စစ္တရမီးရဆုီး

ံ္ရ်ွမီးစကရံ္ျ္ံ္ီးကို ပယ္ က္ ိုံသ
္ သည္ ” း
ျပစ္မ

ံ္ရ်ွမီးစကရံ္ျ္ံ္ီးကို

က္ကိုီးကမီး္ က္းရ

ုိံ္ံဆေတမ္သမတမ်ွ ပယ္ က္ ိုံ္ေသမ

းမဏမကို ယ္ရ်ွမီးုိုကသ
္ သည္
23
24

ICJ “ တရမီးမ်ွ တမရယူျ္ံ္ီး ”း

က္ပ ကုိီးကမီး္ က္းတုိံ္ီး စမမ က္ ်ွမ ၁၁

“ေကမ္မရ်ွံ္သသည္ ေးမက္ပ းေ ကမံ္ီးတစ္ရပ္ရပ္ ်ွံဲ့္ ျံိစငမ္ီးေသမ တုိံ္တမ္ီး္ က္ကို စဆုစမ္စစ္ေသီးျ္ံ္ီး မျပ ရ- (က)

တရမီးရဆုီးတစ္္ု္ု

ေရ်ွ ေမ်ွမက္

စစ္ေသီး ကမီးမမသးမမ မီး ်ွံ္ဲ့ တရမီးရဆုီးတစ္္ု္ု

စကရံ္သုီးဆ ျ တ္္ က္းေပ းယူ္မ
ဆ

(သိမဟု
ု
တ)္ ျပံ္သံ္မဝံ္ေရမက္သ းမမ မီး (္) တရမီးရဆုီးတစ္္ု္ုက းျပကီးသတ္ စကရံ္သုီးဆ ျ တ္ျပကီးေသမ းမမ မီး”
25

ICJ ျမမ္မမးမ ိ ီးသမီးုူး္ငံ္း
ဲ့ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္းမီး ပိုမိုးမီးေကမံ္ီးုမေစရမ္ ္ က္္ ံ္ီးးေကမံ္

မိုံ္ေသမ ျပ ျပံ္ေျပမံ္ီးုေရီး းစကးစဥ္ေုီးရပ္,” ၂၀၁

ုိဝံ္းမ ၁၂ ရက္ စမမ က္ ်ွမ ၅
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သည္ေ မ္

An Unlawful Killing in Myanmar

ိုံ္ံဆေတမ္

ုိံ္ံဆတကမသုိံ္ရမ

ပယ္ က္ျပံ္သံ္ ုိံ္ရမ္းုိံ်ွ
ု မ

ဥပေဒတမဝမ္ရပ္မ မီးးမီး

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီး

ေသမံ္ရငက္္ က္မ မီး ်ွံ္ဲ့

ျပမ္ုသည္သုီးဆ သပ္ ျပံ္သံ္ပိုံ္္ငံဲ့း
္ မဏမသသည္ ျပသည္ေ
၂.၃

ဥပေဒမဲ့

ျပသည္ဲ့မကေးမံ္မေသမံ္ရက
င ္ ိုံသ
္ သည္ဲ့
း

ူီး္ဆုရဆုီးမ မီး

စကရံ္ပိုံ္္ံ
င ဲ့း
္ မဏမကို

မံ္စုုတ္ေတမ္တငံ္ ရိ်ွသသည္

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီး ေသမံ္ရက
င ျ္ ္ံ္ီး

သတ္ျ တ္ျ္ံ္ီးမ မီးသသည္

ပဋိပကျ စ္ပငမီးရမေဒသမ မီး

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆတငံ္

သိတသည္
ု
ီးမဟုတ္

သမုိံ္ီးစဥ္ုမးရ

တသည္ျံိမ္မမရိ်ွေသမ

းျ စ္မ မီး ကသသည္

ေဒသမ မီး

းျမတေစမဟုတသ
္ သည္ဲ့တိုံ္ စစ္သံ္ေရီးုပ္ရ်ွမီးမရိ်ွေသမ းေျ္းေမ
ျ္ဆ ံဆု ကသည္ဲ့ု်ွ ံ္

းျ စ္မ မီးသသည္

မ်ွတ္ယူ ုိံ္ေသမ

ံ္ရ်ွမီး ေစျ္ံ္ီးမ မီးက

ုိျပံ္ ျ စ္တိံ
ု ္ီးုသည္ီး

ိ ရ်ွံ္ီးျပေုဲ့ မရိ်ွ

ေသမံ္ရငကေ
္ သမ

27

ယံ္ီးုူေသမမ မီး

တရမီးစငသုိမမ မီးသသည္

ရ်ွမီးပ ီးု က္ရ်ွျိ ပကီး

ျ စ္ပ က္မးေျ္းေမမ်ွမ္ကို ေက မပ္ ်ွစ္သိမဲ့္

ိုျပံ္
ုိံ္သသည္ဲ့

းမ မီးျပသည္သသ
ူ ိံ
ု ္ရမ းရပ္းက္တရမီးရဆုီးမ မီးသသည္ ုဆုျ္ဆ ေရီး းမဏမပိုံ္မ မီးမ်ွ

ုုပ္ေသမံ္္ က္မ မီးကို

တမဝမ္္ဆမးမီးျ စ္ေစ

ိုံ္ံဆေတမ္းစိုီးရ ေ ကမံ္

ူီးျ္မီး္ က္မ မီးရိ်ွေမကမ ျပစ္ဒဏ္ေပီးျ္ံ္ီးမ မီးကုသည္ီး းမီးမသည္ီးု က္ရ်ွသ
ိ သည္

ျပစ္မ ်ွံဲ့္ ျပစ္ဒဏ္က ကိုကသည
္ ကမမရိ်ွ
းေျ္းေမ

ုူေသမမ မီးတငံ္

ုိသျို စ္ု်ွ ံ္

26

ုိံ္ံဆေတမ္းစိုီးရေ ကမံ္ဲ့ ျ စ္ေပ ေစ ုိံ္္ဲ့သသည္ဲ့ ုူေသမမ မီး (သိမဟု
ု
တ)္

ေ ကမံ္ဲ့ျ စ္သသည္ဟု

ေယးုယ းမီးျ ံ္ဲ့

းျ စ္မ မီးသသည္

ုိံ္ံဆတကမဥပေဒးရ ကကီးေုီးေသမျပစ္မမ မီးေျမမက္ေ ကမံ္ီး ေပ ုငံ္ေုဲ့ရ်ွသ
ိ သည္

ျပစ္မ

ဥပေဒမ မီးကို

ျပမ္ုသည္သုီးဆ သပ္မ

ျပမ္ုသည္ကုစမီးမးမီးျ စ္ေစ

မရိ်ွသေုမက္

28

ရ်ွမီးပ ီးသသည္

ျ သည္ဲ့သသည္ီးေသမံ္ရငက္ေပီး ုိံ္သသည္ဲ့

သသည္ဲ့းျပံ္

ုုပ္ပိုံ္္ငံဲ့း
္ မဏမရိ်ွ

သသည္ဲ့တိံ
ု ္ ေသ္ံ္ီးေသမသိုံ္ရမ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီး မရိ်ွသေုမက္ ျ စ္ေမသသည္
းရပ္းက္တရမီးရဆုီးမ မီး

ျပစ္မစစ္ေသီးစကရံ္ေသမး္

ုငမ္ကေသမ ဝံ္ေရမက္စက
င ္ က္မရိ်ွေ ကမံ္ီး

မစ္မမသူ ်ွံ္ဲ့

https://www.icj.org/four-immediate-reforms-to-strengthen-the-myanmar-national-humanrights-commission/ တငံ္ရရိ်ွ ုိံ္သသည္ (B
e e: ျမမ္မမးမ ိ ီးသမီးုူး္ငံ္း
ဲ့ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္းမီး
ပိုမိုးမီးေကမံ္ီးုမေစရမ္ ္ က္္ ံ္ီးးေကမံ္ သည္ေ မ္ မိုံ္ေသမ ျပ ျပံ္ေျပမံ္ီးုေရီး းစကးစဥ္ေုီးရပ္,”
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/11/Myanmar-MNHRC-Advocacy-BriefingNote-2019-BUR.pdf).
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မ ကမေသီးမကက
ငက္ရ်ွေ
ိ သမ ုဆုီးဝယဆု ကသည္စိတ္္ ရသသည္ဲ့ မမူမမ းျပသည္ဲ့းစဆုကို ကသည္ဲ့ပ ျမမ္မမ ိုံ္ံဆသိံ
ု ္ရမ
ုငပ္ုပ္ေသမ

ိုံ္ံဆတကမ

း္ က္းုက္ရ်ွမေ ငေရီး

း္ က္းုက္ရ်ွမေ ေ
င ရီး မစ္ရ်ွံ္

မစ္ရ်ွံ္

“ျမမ္မမ ိုံ္ံဆသုိံ္ရမ

ေတငရိ်ွ္ က္းေသီးစိတ္ းစကရံ္္ဆစမ (2018

ုငပ္ုပ္ေသမ

ိုံ္ံဆတကမ

FFM Report)” UN Doc.

A/HRC/39/CRP.2 (၂၀၁ ), စမမ က္ ်ွမ ၃၇ မ်ွ ၄၁ (က္ ံ္ ်ွံ္ဲ့ ရ်ွမ္ီးျပသည္မယ္မ မီးမ်ွ ျ တ္ပ က္မမ မီး)

်ွံဲ့္ ၂၀၅ မ်ွ

(ရ္ိုံ္ျပသည္မယ္မ်ွ ျ စ္ပ က္မမ မီး)
27

မမူမမကို ကသည္ဲ့ပ ICJ “ICJ သသည္ ဥကီးကိုမး
က သတ္္ဆရသသည္ဲ့ ၂ ်ွစ္ျပသည္ဲ့ း

းမ္မဝ ရကု၂

ရက္

web-stories-2019-ENG.pdf/ (Burmese: “ေရ်ွ ေမဥကီးကိုမက ုုပ္ ကဆ္ဆရမ (၂)
ေ က ံမ္္က တ္,”

မ
ိ ္ီးးမ်ွတ္ကို ျပ ုုပ္သသည္ ” ၂၀၁ ္ုမ်ွစ္

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/01/Myanmar-Ko-Ni-Statement-Newsငစ္ ပ

္ဲ့ း

ိမ္ီးးမငတ္ း တက္ ICJ

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/01/Myanmar-Ko-Ni-Statement-News-

web-stories-2019-BUR.pdf
28

မ ကမေသီးမကက

ငက္ရ်ွေ
ိ သမ းစကရံ္္ဆစမတငံ္ ဤစသည္ီးမ ဥ္

ကမ္သတ္ျ္ငံ္ီး္ က္မ မီး ပ ရိ်ွုမသသည္ ဥပမမ ၂၀၁၄

ိုဝံ္းမုတငံ္ စစ္သမတစ္ဥကီးကို မသမ္စငမ္ီး က္ ံ္တိုံ္ီးရံ္ီးသူးမီး ျပမ္ေပီးသင မုဒိမ္ီးက ံ္ဲ့မျ ံ္ဲ့
၁၃ ်ွစ္

က ေစ္ဲ့သသည္

စစ္တရမီးရဆုီး

ေု်ွ မဲ့ေပ ဲ့ေသမျပစ္ေဒဏ္္ မ်ွတ္္ဲ့တး
ဲ့ တငက္

ယံ္ီးစစ္သမီးကို ုေျပမံ္ီး္ဲ့သသည္ ICJ, “တရမီးမ်ွ တမရယူျ္ံ္ီး” စမမ က္ ်ွမ ၁၄ း
“မ်ွတ္ပုတ
ဆ ံ္

မ

ုတ္ေပီးေသမ

္ မ်ွတ္္ဲ့သသည္” ကို ကသည္ဲ့ရမ္

းရပ္သမီးကို
ဧရမဝတက ၂၀၁

သတ္ျ တ္္ဲ့မးတငက္

ျပစ္ဒဏ္္ ေ

က္ကိုီးကမီး

တပ္မေတမ္းရိ်ွကို

မံ္

းရပ္းက္တရမီးရဆုီးသုိ
ေ

Lawi Weng
မံ္ဒဏ္

၁၀ ်ွစ္

ေမု ၂၁ ရက္ (Burmese: ု၀က၀မ္, “တပ္မေတမ္းရမရိ်ွကို

ေမမ္ု မိ ံ္တရမီး ုဆီးမ ေ

မံ္ ၁၀

်ွစ္္ မ်ွတ,္ ” ဧရမ၀တက); Lawi Weng, “းရပ္သမီးမ မီးကို သတ္ျ တ္္ဲ့ျပကီးေမမက္

ျမမ္မမစစ္သမီးမ မီးကို ေ

မံ္ဒဏ္

်ွစ္ ၂၀ ္ မ်ွတ”္ ဧရမဝတက ၂၀၁

းျ္မီးးေျ္းေမတ္ုတငံ္
စစ္တရမီးရဆုီး

စစ္သမီးမ မီး

ကမီးမမီးစစ္ေသီးမတငံ္

သတ္ျ တ္္ဲ့သသည္ဲ့
မတက္ေရမက္ ိုံ္္ဲ့ -

IDP

စက္တံ္းမု ၆ ရက္

က္ ံ္ျပသည္မယ္ရ်ွိ

သဆုီးဥကီး

(

Radio

းမ ိ ီးမ မီးသသည္
Free

သတ္ျ တ္္ဲ့ေ ကမံ္ီး တပ္မေတမ္းရမရိ်ွမ မီးဝမ္္ဆ” ၂၀၁၇္ု ်ွစ္ စက္တံ္းမု ၂၀ ရက္
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Asia,

ူီး

ူီးျ္မီးျ္မီး)

“က္ ံ္ရငမသမီးမ မီးကို

An Unlawful Killing in Myanmar

တို မိသမီးစုဝံ္မ မီးးတငက္
းမသည္ီးံယ္သမ ရိ်ွေ ကမံ္ီး)

ျပမ္ုသည္ကုစမီးေပီးမရရိ်ွေစရမ္
းစရိ်ွသျ ံ္ဲ့

သည္ဲ့သငံ္ီးစဥ္ီးစမမ

ူီးျ္မီးသငံ္ျပံ္ုကဏမကို ေ မ္ျပေုဲ့ရိ်ွ ကသသည္

(ျမမ္မမျပသည္တငံ္ ဥပေဒးရမရိ်ွမ မီးဟု ရသည္သညမ္ီးေျပမသိေ
ု ုရိ်ွ) သသည္ စစ္တပ္ ်ွံဲ့္
း

ူီးးက ိ ီးစကီးပငမီး ပ ဝံ္ေရမယ်ွက္ေသမ းမမ မီးကိုျ စ္ေစ

ိုံ္ံဆေရီးးရ

ိရ်ွုငယ္ေသမ းမမ မီးတငံ္ ရမ မီး
30

ျ စ္ေုဲ့ရ်ွသ
ိ သည္

ေရ်ွ ေမမ မီးသသည္

ကဆ ေတင ကရသသည္ဲ့းျပံ္
ေမမက္

တုိ

29

းစိုီးရေရ်ွ ေမမ မီး

ိပ္တက
ို ္ေတငေသမ းမမ မီးကိုျ စ္ေစ

ိေရမက္စငမ တရမီးစငသိုသသည္မ်ွမ ရ်ွမီးပ ီးု်ွပ သသည္

း္မ္ီးက

သသည္ းက ိ ီးပ က္ျပမီးေသမ း္မ္ီးက

သမ

းမ်ွး
က ္ိုကံ္ီး ုငပ္ုပ္မ းတငက္ ကကီးမမီးေသမ စိမ္ေ္ မမ မီးစငမကို

ုဆုျ္ဆ ေရီးတပ္ ငဝံ္မ မီး

ပ ဝံ္သက္ ယ
င ္ေသမ

းမမ မီးကို

တရမီးစသ
င ိုရမတငံ္

ပ္ ိးမီးေပ ံ္ီးမ မီးစငမကို ရံ္သိုံ္ရသသည္ ဥပမမ- ပဆုစဆမ ိ ီးစဆုျ ံ္ဲ့ ုက္တုမျပမ္
္
ိုံ္ေျ္ ရိ်ွျ္ံ္ီး စသသည္ဲ့ စိမ္ေ္ မ

ိးမီးမ မီးကို ရံ္သိံ
ု ္ ကဆ ေတင ကရသသည္
မရိ်ွပ

မရိ်ွေ ကမံ္ီး(ရိ်ွ္ဲ့ု်ွ ံ္ပံ္

သိုတသည္ီးမဟုတ္

စစ္တပ္ဥကီးေသမံ္ေသမ
ုဆုျ္ဆ ေရီးတပ္ ငမ မီး

မစ္မမသူမ မီးကို
(သိမဟု
ု
တ)္

္ ိ ီးေ မက္မးတငက္

(သိမဟု
ု
တ္)

တို

ယ ရမီးကို

ကုုသမ

ရမီးစသ
င ိုမ

ေကမ္မရ်ွံ္မ်ွ

ဥကီးေသမံ္ျပ ုုပ္သသည္ကို
းတငက္

ကုစမီးမကို

ငစသည္ီးတသည္ေ

ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး ေကမံ္စကသသည္ ျမမ္မမ ိုံ္ံဆးတငက္ ုငပ္ုပ္ေသမ
မံ္ရမ္

၂၀၁

္ု ်ွစ္

းျပသည္ျပသည္သံ
ို ္ရမ

ဥပေဒးရ

းသိုီးရငမီးသဆုီး

ICJ, “တရမီးမ်ွ တမရယူျ္ံ္ီး” း

30

း တိုိက
ု ္စမီးမ သက္ေသးတုျပ ုုပ္မ တရမီး္ငံ္ ကမ္ ကမေစမ
တရမီးစငသိုမမ မီး

စက္တံ္းမု

သဆုီးျ တ္္ဲ့

သသည္

ိုံ္ံဆတကမ း္ က္းုက္ရ်ွမေ ငေရီး မစ္ရ်ွံ္

29

ျပစ္မမ မီးေျမမက္ေစသသည္ဲ့

ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး

က္ကိုီးကမီး စမမ က္ ်ွမ ၃၂ မ်ွ၂၅

းမသသည္မ မီး ်ွံ္ဲ့

ေတငသဆုမးမီး

ိုံ္ံဆေရီးးရ ုဆေသမ္ေသမ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမ

ျံံ္ီးသိုမ

းျပစ္မဲ့ေ ကမံ္ီး မ်ွတ္ယူျ္ံ္ီး မူကို ေ ်ွမံ္ဲ့ယ်ွက္မ စသသည္တို
ေရ်ွ ေမမ မီး

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီး

မိသမီးစုဝံ္မ မီး

ိုသို စသည္
င
ီးရမ္သုီးဆ ျ တ္ရျ္ံ္ီးမ်ွမ ျမမ္မမ ိုံ္ံဆသိုံ္ရမ ုငပ္ုပ္ေသမ

မ မီး ်ွံ္ဲ့

၂၀၁၁္ု ်ွစ္မ်ွစ

ဥကီးေသမံ္ေသမ
ိေရမက္ေသမ

မစ္မမသူမ မီး ်ွံ္ဲ့

ယ္ုုိုျ စ္ေမသသည္ဲ့ း္ံ္ီးးက ံ္ီး

ေတငရိ်ွ္ က္းရ

32

မရိ်ွ

33

မျ သည္ဲ့သသည္ီးေပီး ိုံ္ေသီးပ
စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီး

စစ္တရမီးရဆုီးမ မီးသသည္ုသည္ီး က မီးုငမ္သက
ူ ို တမဝမ္္ဆေစမ းျမတေစုို
ကုစမီးမျပမ္ုသည္ရရိ်ွေစမ

းုပ္္ ပ္ေရီးး ကကီးးက

ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး

မေတငရိ်ွေသီးပ

31

ပ ဝံ္

်ွံဲ့္

ျပစ္မ

ံ္ရ်ွမီးစကရံ္ျ္ံ္ီးမ္ဆသေရင

ICJ, “ေရ်ွ ေမံ်ွမီးရမ္ီးပိုံ္
္ ငံဲ့-္ ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ

းမ်ွး
က ္ိက
ု ံ္ီးုငတု
္ ပ္မရိ်ွျ္ံ္ီး”၂၀၁၃ ဒကးံ္းမု ၃ရက္

ဤဝက္သိုဒ္

ဝံ္ေရမက္ ကသည္ဲ့ ိုံ္သသည္

https://www.icj.org/myanmar-lawyers-still-face-restrictions-despite-increased-independence-2/
(Burmese:

“ျမမ္မမ ုိံ္ံဆ

ေရ်ွ ေမမ မီး

ုငတ္ုပ္္ငံဲ့”္

https://www.icj.org/wp-

content/uploads/2015/07/MYANMAR-Right-to-Counsel-Publications-Thematic-Report-2015-BUR.pdf).
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း
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ရ္ိုံ္ျပသည္မယ္

က္ပ းတုိံ္ီး စမမ က္ ်ွမ ၁၇ မ်ွ၂၀
းံ္ဒံ္ီးေက ီးရငမ

ရိုဟံ္ မးမ ိ ီးသမီး

ပ ဝံ္ျံိစငမ္ီးေသမ စစ္သမီးမ မီးကို ေစမ

၁၀ေယမက္ကို

းစုုက
ို း
္ ျပဆ ုုိက္

သတ္ျ တ္မ

ုငတ္ေပီး္ဲ့ျ္ံ္ီးသသည္ သုိီးရငမီးေသမ ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး္ ိ ီးေ မက္မမ မီးးတငက္

းရပ္းက္ တရမီးစကရံ္ေရီးစမစ္းတငံ္ီး စစ္ေသီးစကရံ္ရမ္းေရီး ကကီးေ ကမံ္ီးကို းသမီးေပီးေ မ္ျပေမသသည္
Naing and Simon Lewis

“ရိုဟံ္ မမ မီးကို သတ္ျ တ္္ဲ့ေသမေ ကမံ္ဲ့ ေ

Shoon

မံ္္ ္ဆရသသည္ဲ့ ျမမ္မမစစ္သမီးမ မီးကို

တစ္ ်ွစ္မျပသည္ဲ့မက ုငတ္္”ဲ့ Rueters၂၀၁ ္ု ်ွစ္ ေမု ၂၇ ရက္ ကို ကသည္ဲ့ရမ္
33

ICJ,

“တရမီးမ်ွ တမကိရ
ု ယူျ္ံ္ီး”

ေကမ္မရ်ွံ္းသစ္သသည္
စက္တံ္းမု

တရမီးမ်ွ တမ

ဤဝက္သိုဒ္

း

က္ကိုီးကမ

(သိမဟု
ု
တ)္
ကသည္ဲ့ရမ္-

စမမ က္ ်ွမ ၁

တမဝမ္္ဆမကို

(သိမဟု
ု
တ)္

၂၂

ICJ

မေ မ္ေသမံ္ ိုံ”္

“စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီး

ကို ကသည္ဲ့ရမ္

၂၀၁ ္ု ်ွစ္

https://www.icj.org/myanmar-governments-commission-of-

inquiry-cannot-deliver-justice-or-accountability/(Burmese:
တရမီးျမမ

မ်ွ

မ မ ိုံ္ံဆ

တမဝ ဆမေ မ္ေသမံ္ေပီး ိုံ္္ံ္ီးမ ရိ

-

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီးေကမျရံ္သစ

ိုံ္ံဆတကမ

တဆု္ပ

ုိုးပ္ေမ,”

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/09/Myanmar-COI-cannot-deliver-justice-oraccountability-Advocacy-Analysis-brief-2018-BUR.pdf)
း

ူီးစဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီးး သသည္
င

ပဆဲ့ပိုီးကူသညကေပီး ိုံ္မသည္

သိေသမ္
ု

မျပသည္ဲ့မက ိုံ္ေသမး္

ျပသည္တငံ္ီး

မသည္ီးုမ္ီးတက

စသည္
င
ီးေသမး္

ိုံ္ံဆဲ့တမဝမ္ျ စ္ေသမ ျပစ္မမ မီးကို စဆုစမ္ီးစစ္ေသီး တရမီးစသ
င ို ျပစ္ဒဏ္ေပီးေစရမတငံ္
ကမမဲ့းေတငး ကဆ းရ
(သိမဟု
ု
တ္)

ုိံ္ံဆတကမ

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမမ မီးသသည္
ယ ရမီးမ်ွ

ဤးေျ္္ဆစဆ မ္ီးမ မီးကို

ျပစ္မစဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးကို

ျပစ္ဒဏ္ေပီး္ဆရျ္ံ္ီးမ်ွ ကံ္ီးုငတ္မကို တိုီးျမံ္ဲ့ေစေသမ ရုဒ္းမ်ွမ္တကယ္ ရိ်ွေမေ ကမံ္ီး ျပသေမသသည္

ေသင ကကမ
See: ICJ,

“မကေပ ိုံ္ံဆရ်ွိ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီး ေကမ္မရ်ွံ-္ ကုစမီးမမ မီးကို ျံံ္ီးသမ္ျ္ံ္ီး ျပစ္ဒဏ္ေပီး္ဆရျ္ံ္ီးမ်ွ ုငတ္ေျမမက္ျ္ံ္ီးကို
္ိုံ္မမစငမးျမစ္တယ
င ္ေစျ္ံ္ီး” ၂၀၁၂္ု ်ွစ္ းငမ္ု ဤဝက္သဒ
ို ္ ရရိ်ွ ုိံ္သသည္.. https://www.icj.org/nepal-toothlesscommissions-of-inquiry-do-not-address-urgent-need-for-accountability-icj-report/
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္ ိ ီးေ မက္မမ မီးးတငက္ တမဝမ္္ဆမ ်ွံ္ဲ့ ကုစမီးမ မရိ်ွျ္ံ္ီးကို တဆုျပမ္ေသမံ္ရငကရ
္ မ္ ျ စ္သသည္
ုုိက္မမရမသည္ဲ့
ရမးဝတ္္ုရ
ဆ ဆုီး

ုိံ္ံဆတကမသုိံ္ရမ

ဥပေဒတမဝမ္ဝတရမီးမ မီးကို

ေရမမစေတီးက တ
င ္

ပ က္ကငက္ျ္ံ္ီးသသည္

တမဝမ္္ဆမ မရိ်ွျ္ံ္ီး ်ွံ္ဲ့

ုက္မ်ွတ္

ိုီး

မီးသသည္ဲ့

း ငဝံ္ ိုံံ
္ ဆျ စ္ေသမ

သိုီးရငမီးေသမ ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး

သက္ုက္

မ္ီးသကီး

ေရ်ွ ေမမ မီး

မ
ိ ီး္ သိမီး္

း္မ္ီးက

း ုမီးေဒရ္်ွ
35

မီးသသည္ )

ိုံ္ဝံ္းမု

မယ္မမိတ္းတငံ္ီး

ျပသည္တငံ္ီးးသံ္ဲ့ းျမတေစုို

္ ိ ီးေ မက္မမ မီးက

တဆုျပမ္ေသမံ္ရက
င ္္ က္ုုပ္ရပ္ ်ွစ္မ ိ ီးစုဆုီးကို က ိ ီးေ ကမံ္ီးသံ္ဲ့ ရ်ွံ္ီးျပေပီးေမသသည္

ေ မ္ျပပ

ိုံ္ံဆတကမ

36

မီးျ္ံ္ီး ံ
်ွ ဲ့ ္ ေရ်ွ ေမံ်ွမီးရမ္ီးပိံ
ု ္
္ ံ
င ဲ့ ္
သိုံ္ရမ ကုုသမ းေျ္္ဆမူမ မီးတငံ္ “းစိုီးရမ မီးသသည္ ျပစ္မေ ကမံ္ီးးရ စ္
င က္တံ္္ဆ

ရေသမ (သိမဟု
ု
တ)္ စ္
င က္မတံ္္ဆရေသမ မ္ီးသကီး
မမရက

ုိံ္ံဆတကမသုိံ္ရမ

(ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ ်ွံ္ဲ့ မတူေသမ းျပသည္ျပသည္သိံ
ု ္ရမ

ျ စ္ပ က္ေသမ ျပစ္မးစိတး
္ ပိုံ္ီးပ ုုပ္ေသမံ္္ က္မ မီးကို ကမ္သတ္

၂.၄

ိုံ္ံဆေတမ္းစိုီးရမ်ွ

တရမီးုိုေရ်ွ ေမမ မီးးတငက္ း ုမီးေဒရ်ွ္ /ျမမ္မမ ိုံ္ံဆရ်ွိ းေျ္းေမမ မီးကို ၂၀၁

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမ စတံ္ုပ
ု ္ေသမံ္ ိုံ္မသည္ဲ့ းေျ္းျမစ္ပံ္ ျ စ္သသည္
္ဆုရဆုီး

34

ိမ္ီးသိမ္ီး္ဆုူပု ိ ု္းမီးုဆုီးကို

ိုသို မ္ီးသကီး

ိမ္ီးသိမ္ီး္ဆရျပကီး ၄

က္ေမမက္မက ေစး ္ က္ျ္ံ္ီးေရ်ွ ေမံ်ွမီးရမ္ီးပိုံ္္ငံဲ့္ ရိ်ွေစရမသည္” ဟု းေသး္ မ းေုီးေပီးေျပမသို

မမယ္းံ္ီး
မ္ီးသကီး

သတံ္ီးေ

မက္မ မီးက

တို

ိမ္ီးသိမ္ီးျ္ံ္ီးသသည္ ုငတ္ုပ္စငမ

တရမီးဝံ္

ုုပ္ံမ္ီးေသမံ္တမ

မ မီးကို

မီးသသည္

ုုပ္ကိုံ္ေမစဥ္

ုတ္ေ မ္ေျပမသို္ငံဲ့္ သတံ္ီးး္ က္းုက္ ရ်ွမေ င ရယူ ျ မ္ေဝ္ငံဲ့္

်ွံ္ဲ့

းမ မီးျပသည္သူေရီးရမမ မီး ပူီးေပ ံ္ီးပ ဝံ္္ငံဲ့္ စသသည္တကိ
ို ု ္ ိ ီးေ မက္ရမ ေရမက္သသည္ 37
ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ
းမမ္ဆေပီး

စသည္
င
ီးပဆုးေျ္္ဆဥပေဒ
မီးသသည္ းုမီးတူ ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ

(၁) ရုက္စင ပုဒ္မ ၁၁

( )

်ွံဲ့္ းက ဥ္ီးေ

စသည္
င
ီးပဆုးေျ္္ဆဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁( )
းမိမမရရိ
္
်ွး
ျပ မမ္ီး

ပုဒ္မ(၁ ) ်ွံဲ့(္ ၃၇၅)တိသသည္
ု
ုသည္ီး

ဆုီးဥပေဒပုဒ္မ (၃၄၀) တရမီးရဆုီးုက္စင ပုဒ္မ ၄၅၅

မံ္းက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၄၀) တိုတငံ္ုသည္ီး ယံ္ီးသို းမမ္ဆ

်ွံ္ဲ့ (၃၇၆) ျပစ္မသုိံ္ရမ က ံ္ဲ့

မသည္သတ
ူ စ္ဥကီးတစ္ေယမက္ကိုမ်ွ

မီးသသည္

ျပစ္မသုိံ္ရမ က ံ္ဲ့

ေရ်ွ ေမျ ံ္ဲ့္ု္ဆကမကငယ္ပိုံ္္ငံဲ့က
္ ို

၂၄

က္ပို

မီးသသည္

ုီးဆ ဥပေဒပုဒ္မ (၆၁) တိတင
ု ံ္ တရမီးသူ ကကီး
မ္ီးသကီး္ ပ္ေ ်ွမံ္

စသည္
င
ီးပဆုးျ္္ဆဥပေဒးရ ေရ်ွ ေမျ ံ္ဲ့္ု္ဆကမကငယပ
္ ိုံ္္ငံဲ့ရ
္ ိ်ွျ္ံ္ီးသသည္

မီးျ္ံ္ီး

မျပ ုုပ္ရ

ဟု

ိမ္ီး္ ပ္္ဆ ၂၄မမရက းတငံ္ီး

ေရ်ွ ေမံ်ွမီးရမ္ီးပိုံ္
္ ငံဲ့္ ရိ်ွေ ကမံ္ီး းဓိပ ယ္သက္ေရမက္သသည္ တရမီးရဆုီးုက္စင ပုဒ္မ ၄၀၃တငံ္ တရမီးသူ ကကီးေရ်ွ ေမ်ွမက္
ေ္ ေသမံ္ျပကီးေမမက္မ်ွသမ
ျပသည္ေ

34

မ္ီးသကီး

မ
ိ ္ီးသိမ္ီး္ဆ

မံ္စုေရ်ွ ေမ္ ပ္ရုီးဆ သသည္

Sean Bain

မ္ီးသကီး

မီးရသူးတငက္ ္ ပ္မိမ္ ေတမံ္ီး္ဆ
ိမ္ီးသိမ္ီး္ဆရစဥ္

ုိံ္ ေ ကမံ္ီး ျပ မမ္ီး

ေရ်ွ ေမံ်ွမီးရမ္ီးပိုံ္္ငံဲ့္ ်ွံ္ဲ့

“တရမီးမ ်ွတမသို ဦီးတသည္သသညဲ့္ ဥပေဒသိုံ္ရမ ုမ္ီးေ ကမံ္ီး ေပ

မီးသသည္

းကမးကငယ္

က
င ္ျ္ံ္ီး” Asia Times, ၂၀၁ ္ု ်ွစ္

ေးမက္တိုးမု ၄ ၇က္ ဤဝက္သိုဒ္ ဝံ္ေရမက္ ကသည္ဲ့ရ ိုံ္သသည္- https://www.icj.org/a-legal-path-to-justiceemerges-for-myanmar/ (Burmese: “တရမီးမ ်ွတမသို ဦီးတသည္သသညဲ့္ ဥပေဒသိုံ္ရမ ုမ္ီးေ ကမံ္ီး ေပ

ငက္ျ္ံ္ီး,”

ဧရမ၀တက).
35

ဤစကရံ္ပိုံ္္ငံဲ့္ းေျ္းျမစ္ကို

Curiae

းက ဥ္ီး

international-criminal-court/
BBC ျမမ္မမပိုံ္ီးးစကးစဥ္
ဗမမ ်ွံ္ဲ့ း ုိပ္

ပ္မဆ္ငျ္မ္ီးစိတ္ရမ္ ICJ

တံ္သငံ္ီးသသည္”

ကို ကသည္ဲ့ရမ္

“ICJ သသည္ းျပသည္ျပသည္သိုံ္ရမ တရမီးရဆုီးသို Amicus

https://www.icj.org/icj-submits-amicus-curiae-brief-to-

“ICJ း ကကီးတမ္ီး ဥပေဒး ကဆေပီးသသည္ းျပသည္ျပသည္သံ
ို ္ရမ တရမီးရဆုီးုုပ္ံမ္ီးစဥ္ကို

ုူေတငေမီးျမမ္ီး္မ္ီးတငံ္ ရ်ွံ္ီးျပသသည္” ၂၀၁ ္ု ်ွစ္ ိုဝံ္းမု ၁၂ ရက္- ကိုုသည္ီး ကသည္ဲ့ပ

်ွစ္းမသမျ ံ္ဲ့ ဤဝက္သိုဒ္

ဝံ္ေရမက္ ကသည္ဲ့ ုိံ္သသည္... https://www.icj.org/icj-senior-legal-

adviser-kingsley-abbott-explains-the-international-criminal-court-process-in-an-interview-for-bbcburmese/
36

Sean

Bain

ပဆဲ့ပိုီးကူသညက ို္ံ္ပဆု”

“ ိုံ္ံဆတကမ
The

စတံ္ုုပ္ေသမံ္မမ မီးသသည္

Irrawaddy

၂၀၁ ္ု ်ွစ္

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆရ်ွိ

ိုဝံ္းမု

၂၁

ျံိမ္ီး္ မ္ီးေရီး ်ွံ္ဲ့

ရက္

ဤဝက္သိုဒ္

တရမီးမ်ွ တမကို
ရ ုိံ္သသည္

https://www.irrawaddy.com/opinion/international-initiatives-can-support-peace-justice-myanmar.html
(https://burma.irrawaddy.com/ တငံ္ ျမမ္မမုုိရရ်ွိ ုိံ္သသည္ ).
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းေသီးစိတ္ကို ဤတငံ္ ကသည္ဲ့ပ “းမ ိ ီးသမီးုဆုျ္ဆ ေရ ်ွံ္ဲ့ သတံ္ီးး္ က္းုက္ ရရိ်ွပိုံ္္ငံဲ့သ
္ ိုံ္ရမ တကမမုဆုီး

းေျ္္ဆမူမ မီး”

(“ Tshwane းေျ္္ဆမူမ မီး”), ၂၀၁၃ ္ု ်ွစ္ းငမ္ု ၁၂ ရက္

20
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ရပိုံ္္ငံဲ့မ
္ မီးးပ းဝံ္ ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ ဥပေဒ မ်ွ တေသမ တရမီးစကရံ္္ငံဲ့မ
္ မီးသိုံ္ရမ ုမ္ီးသညမ္္ က္ ကို

ုတ္ေဝ

မီးသသည္

38

းမ ိီးသမီးဒကမိက
ု ေရစကး င္ ပ္ ေ္ ံ္ီးေသမံ္ ေဒ ေးမံ္သမ္ီးစု ကသည္
( သတံ္ီးးရ းျမစ္ -DVB)
၃

ကုိပ ကကီးးမီး မ္ီးသကီးျ္ံ္ီး ေပ မက္သီးုဆ ျ္ံ္ီး ံ
်ွ ဲ့ ္ ေသသုီးဆ ျ္ံ္ီး

၃.၁

မ္ီးသကီးျ္ံ္ီး ံ
်ွ ဲ့ ္ ေပ မက္သုီးဆ ျ္ံ္ီး

၂၀၁၄ ္ုမစ္ စက္တံ္းမု ၂၆ ရက္ေမတငံ္ ကိုပ ကကီးသသည္ တပ္မေတမ္ ်ွံ္ ဒကမိုကေရစကးးက ိီးျပ ကရံ္တပ္မေတမ္
(DKBA) း ကမီး းျပမ္းု်ွမ္ ပစ္္တ္မ ျ စ္ပငမီး္ျ္ံ္ီးကို သတံ္ီးရယူရမ္ရမ္းတငက္ ရမ္ကုမ္ျမ ိ မ်ွ မငမ္ျပသည္မယ္သို
သငမီး္ပ သသည္

ိုရက္မ မီးမတိုံမ
္ ်ွကက တစ္ ိုံံ
္ ဆုုီးဆ းပစ္း္တ္တိုက္္ိုကမ
္ ်ွု ရပ္စေရီး သေးမတူစမ္ ုပး
္ တငက္

ရမ္ကုမ္ျမိ တငံ္ က ံ္ီးပ္သသည္ ျံိမ္ီး္ မ္ီးေရီးသညကုမ္ဆတငံ္ ကိုပ ကကီး ရိ်ွေမ္ပ သသည္
းေ ကမံ္ီး

ကမီးသိရ္ ိမ္တငံ္

သညကုမ္ဆကိုယစ
္ မီးု်ွယ္ ကုို
ကိုပ ကကီးသသည္

ျပသည္ေ

39

စက္တံ္းမု

ိုံ္ံဆေရီးး ျင စ္ေသမ

ရရိ်ွရမ္းတငက္

39

း ကမီး ေရဝ ေ္ မံ္တံ
င ္ ျ စ္ပငမီး္သသည္
ဓမတ္ပုသ
ဆ တံ္ီးေ

မက္

တစ္ဥကီးးျ စ္

“ျမမ္မမ ိုံ္ံဆးတငက္ မ်ွ တေသမ တရမီးစကရံ္ျ္ံ္ီး ုမ္ီးသညမ္စမးုပ”္ ၂၀၁ ္ု ်ွစ္

ူီးသျ ံ္ဲ့ တစ္ က္သတ္ မ္ီးသကီး

Radi F ee A ia

(DKBA)

ူီးေးမ ကရံ္း းစသည္
င
ီး (KKO) သသည္ မငမ္ျပသည္မယ္သို ျပမ္သငမီး္ပ သသည္

စစ္ေရီးသတံ္ီးဓမတ္ပုဆ

မံ္စု ေရ်ွ ေမ္ ပ္ရုီးဆ

ေ ေ ဝ ရကု း

ကရံ္တပ္မေတမ္

း င ်ွံ္ းတူျပမ္္ျပကီး စက္တံ္းမ ၂၇ မ်ွ ၂

တိုက္ပငမ မီးးတငံ္ီး

38

ဒကမိုကေရစကးက ိီးျပ

တပ္မေတမ္ ်ွံ္ ပစ္္တ္မမ
်ွု မီး

ိမ္ီးသိမ္ီးျ္ံ္ီး ်ွံဲ့သ
္ ိုံ္ေသမ… စမမ က္ ်ွမ ၂၂ မ်ွ ၂ ကို ကသည္ဲ့ရမ္

ျမမ္မမ တပ္ ငမ မီး ံ
်ွ ဲ့ ္ တုိကပ
္ ငးတငံီး္ ကရံ္ုက္မက္ကိံ
ု ္ သူပမ
ု ္ ၅ ဥကီးေသသုီးဆ ” ၂၀၁၄ ္ု ်ွစ္

ရက္
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ဒကမိုကေရစကးက ိီးျပ ကရံ္တပ္မေတမ္ း င ်ွံ္းတူ သတံ္ီးရယူ္ပ သသည္
ကိုပ ကကီးကို ဤးရပ္ေဒသတငံ္ ေတငရိ်ွ္ေ ကမံ္ီး
ကံ္မရမကိံ
ု ္

်ွံ္ ေတငရိ်ွ္္ ိမ္တငံ္

ရငမဥကီးေက မံ္ီး

ံ
ို ္ သရမေတမ္မ်ွုသည္ီး

မမယ္ုစ္စတိုံ္ းေပ းက က ဝတ္သံ္

41

းတသည္ျပ ေျပမသိ္
ု ပ သသည္
ကူီးတိေု်ွ
ု
စကီး

တိုက္ပးေျ္းေမမ
င
မီးကို

သဆုီးရက္္မ္

သတံ္ီးရယူျပကီး္ ိမတ
္ ငံ္ က ိုက္မေရမျမိ သို

ငက္္ငမ္ပ သသည္

စက္တံ္းမု ၃၀ ရက္ေမ မမက္ က က
ိ ္မေရမျမိ ရိ်ွ ေု်ွသပ
ိ ္သို ေရမက္္ ိမ္တငံ္ ကိုပ ကကီးက
္ ံ္ီးမိုံ္ျမိ

တငံ္

းငယူသသည္

ေမီးျမမ္ီး္ပ သသည္
မတူ

း္မ္ီးးမမီးတက္ေရမက္ းုိ
ို
ု ဌမ

ကိုပ ကကီး

ူီးျ္မီးသသည္ဟု

က ိက္မေရမျမိမ

ေးမက္ပ း္ က္မ မီးးရ

ေျ္မက္ေပေက မ္ ေ
ျ စ္ေမျ္ံ္ီး

မီးျပကီး

မီးသသည္ သမမမ္းရပ္သမီးျပသည္သူတစ္ဥကီးးျ စ္ ုငယ္ကူစငမ သိရိ်ွ ိုံ္ေ ကမံ္ီးကို ေမမက္ပိုံ္ီးတငံ္

သမကီး

္ရကီးသက္ ိုံ္ရမ္းတငက္

ေရမက္ုမပဆုးေမး
ေတငီးသမိ ိုံ္ပ သသည္

မီးကို

သမမမ္

ိုံ္ီး ိုံ္ံဆ

ပတ္ဝမ္ီးက ံ္ကို
းေျ္းေမ

ုူစိမ္ီးတစ္ဥကီးျ စ္ျ္ံ္ီး

းရပ္းေမမံ္ီး

မံ္ေမမံ္ီးျ္ံ္ီး ေုီးရက္ေက မ္္မ္ တိုက္ပးေျ္းေမ
င
သတံ္ီးယူရျ္ံ္ီးေ ကမံ္

်ွံ္ ပဆုမ်ွမ္

်ွံ္

ိုသက တ္သက

က္ ကမျမံ္သသည္ ေမမ္ေတမ္ယမဥ္္ရကီးရ်ွသည္ းတငက္ ံ်ွမီးရမ္ီးေမျ္ံ္ီး းစရိ်ွသသည္ း္ က္မ မီး

ေ ကမံ္ျ စ္ ိုံ္ပ သသည္

က ိုက္မေရမေဒသသသည္ တပ္မေတမ္ ်ွံ္ ဒကမိုကေရစကးက ိ ီးျပ

ကရံ္တပ္မေတမ္

တိုး ကမီးမ်ွ တိုက္ပမ
င မီး ်ွံ္ းမကီးကပ္သုီးဆ ေမရမတငံ္ တသည္ရ်ွေ
ိ မျ္ံ္ီးေ ကမံ္ သက္သဆေရီးတံ္ီးမမမ ျပံ္ီး

(DKBA)

မ္မမ မီး ရိ်ွသသည္

ေဒသတစ္္ု ျ စ္ပ သသည္
ျမမ္မမတစ္ျပသည္ုုီးဆ တငံ္ ုပ္ရ်ွမီးေမသသည္ ေဒသတငံ္ီး သတံ္ီးေပီးကငမယ
္ က္မ မီးးမီး းမဏမပိုံ္မ မီး
ု်ွပ
ု ္ရ်ွမီးမတစ္စုတ
ဆ စ္ရမ

ေတင ရိ်ွပ က

သတံ္ီးပို

ျမိုသိုေရမက္ရ်ွု
ိ မျ္ံ္ီးကို

ျ စ္ပငမီးေမသသည္

တိုံ္ ကမီးမမ မီး ျပ ုုပ္္သသည္မ်ွမ သိသမ

တိုံ္ ကမီးရမ္

တိုက္ပငမ မီး
ံ္ရမ်ွ ီးပ သသည္

သညမ္ ကမီး

်ွံ္သက္စပ္ေမသူျ စ္သသည္ဟု
42

ဆသို မသကမ ငယ္

မီးျပကီးျ စ္ပ သသည္

ကိုပ ကကီး

ယူသ

ရမ မီး

ဆသုိ

ေရမက္ရ်ွု
ိ မသသည္ မဆမက္္ံ္ီးပိုံ္ီးတငံ္ ကိုပ ကကီးးမီး

ေဒသ္ဆရမ မီးက မ္ီးသကီး္ပ သသည္ ကိုပ ကကီး ေရမက္ေမေ ကမံ္ီး တပ္မေတမ္က သိရ်ွ္
ိ သသည္ ေမမက္ပံ
ို ္ီးတငံ္ းစဥကီးပိုံ္ီး
စစ္ေ ကမေမီးျမမ္ီးမ်ွုမ မီး

ျပ ုုပ္းျပကီးတငံ္

မ္ီးသကီးေ္ ေသမံ္သငမီးပ သသည္
တရမီးဝံ္ုေျပမံ္ီး

43

ရတပ္ မ
င မီး

ိမ္ီးသိမ္ီး

မီးရမမ်ွ

စစ္သမီးမ မီး

က

ေ
ို မတငံ္ပံ္

ျမိ မယ္ရမ်ွူီးက ေမမက္ပိုံ္ီးတငံ္ ”ကင မ္ေတမ္တိုက ကိုပ ကကီးကို စစ္တပ္ ုက္
44

သည္ေပီးုိုက္တမ မဟုတ္ ူီး သူတက
ို ေ္ သငမီးတမ” ဟု သိုပ သသည္

ိုံ္ံဆတကမ ဥပေဒ ်ွံ္ ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ ဥပေဒမ မီးမ်ွံ္ ုမ္ီးသညမ္္ က္မ မီး (းပိုံ္ီး ၂.၄ တငံ္ ကသည္ပ )တငံ္ ေ မ္ျပ
ေရ်ွ ေမံ်ွမီးပိုံ္္ံ
င ကိ
္ ု ကိုပ ကကီး ရရိ်ွ္ျ္ံ္ီးမရိ်ွသသည္းတငက္
တရမီးုက္ုငတ္

မ္ီးသကီးျ္ံ္ီးျ စ္သသည္

(းရပ္သမီးးမသည္္)ဆ
မရိ်ွေ ကမံ္ီး သိသမ
မ္ီးသကီး္္ ိမ္တငံ္

ိမ္ီးသိမ္ီး

ယ္ုးမ်ွုတငံ္

သတံ္ီးေ

မက္တစ္ဥကီးကို

ရတပ္ င

ိမ္ီးသိမ္ီးမမ်ွ စစ္တပ္ုက္ သို ုေျပမံ္ီးရမတငံ္ ္ိုံ္ုုသ
ဆ သည္ဥေပေဒ းေ ကမံ္ီး ျ္ံ္ီးသိုံရ
္ မ

ကိုပ ကကီးမ်ွ

မိမိကယ
ို ္ကို

သတံ္ီးေ

မက္တစ္ဥကီးးျ စ္

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆုူ း္ငံးေရီးေကမ္
္
မရ်ွံ္မ်ွ

ျပမ္္ က္မ မီးးရ ကိုပ ကကီးက
ဆုီးကငယ္ရမ္

ုတ္ေ မ္ေျပမသို္ျ္ံ္ီး

ုက္္္
ဆ သသည္

တပ္မေတမ္

သတံ္ီး

ကိ ီးပမ္ီးမကုိ

ကသည္ျ္ံ္ီးးမီးျ ံ္

ဤးသိက
ု ို

္ိုံ္ုုသ
ဆ သည္ဟု

ယူသ

မက္ တစ္ဥကီးက(

မရမိုံ္ပ

မမမသည္ကို း ုိပ္းမသမျ ံ္ Shwe Ya Chaung ဟုုသည္ီး ု်ွယ္ ိုံ္ပ သသည္

မ်ွတ္္ က္ ေက ီးရငမ

41

ျမမ္မမ ုိံ္ံဆတငံ္ ICJ မ်ွ ုူေတငေမီးျမမ္ီး္ဆသူမ မီး ်ွံ္ဲ့ ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး ၂၀၁ ္ု ်ွစ္ းူုိံ
ု ္ု ်ွံဲ့္ စက္တံ္းမု
ျမမ္မမ ုိံ္ံဆတငံ္ ICJ မ်ွ ုူေတငေမီးျမမ္ီး္ဆသူမ မီး ်ွံဲ့္ ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး ၂၀၁ ္ု ်ွစ္ းူုိံ
ု ္ု
ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ

ေသသုဆီးမ ်ွံဲ့္ပတ္သက္

ုူး္ငံးေရီးေကမ္
္
မရ်ွံ္

“ကိုေးမံ္ ိုံ(္ ္)

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆးမ ိ ီးသမီးုူး္ငံ္း
ဲ့ ေရီး ေကမ္မရ်ွံ္

ဒကးံ္းမု ၂ ရက္ စမပိုဒ္ ၂၀

ကိုေးမံ္ေက မ္ ိုံ္(္)
စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးမ

ကိုပ ကကီး

ုတ္ျပမ္္ က္” ၂၀၁၄ ္ုမစ္

်ွံ္ ၂၁ ကို ကသည္ရမ္ းမ်ွတ္ (၂၂) ေျ္ျမမ္တပ္မဌမမ္ ုပ္သသည္ ကရံ္ျပသည္မယ္းမကီး

မီးးဆျမိ တငံ္ ဌမမ္ ပ္ ရဆုီးစိုက္ေသမ္ုသည္ီး ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ ုူ း္ငံးေရီးေကမ္
္
မရ်ွံ္
ကငပ္ကမ ဌမမ္ ပ္” သသည္ မငမ္ျပသည္မယ္ရ်ွိ ေရဝ ေ္ မံ္ီးးုမ္ီး ကကီးေက မံ္ီးတငံ္ တပ္္
ိုေဒသတငံ္ းစိုီးရမ်ွံ္ မဟမမိတ္ င

းစကရံ္္ဆစမးရ “စစ္ေျမျပံ္
မီးသသည္ကို သညမ္ျပပ သသည္

မီးသသည္ ျပသည္သူ စစ္တပ္ မ
င မီးုသည္ီး ရိ်ွေမသသည္ဟု သိရပ သသည္ Saw Yan

Naing “မငမ္ျပသည္မယ္တံ
င ္ းစိုီးရ ်ွံ္ ကရံ္ ုက္မက္ကိုံ္ သူပုမ္မ မီးး ကမီး တုိက္ပငမ မီး ျပံ္ီး

မ္” The Irrawaddy

၂၀၁၄ ္ုမစ္ စက္တံ္းမု ၂
44

တ
ု ္ ျပ

ိုစဥ္ကုသည္ီး
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43

ရိ်ွ မရိ်ွကို

ုတ္ေ မ္ျ္ံ္ီး မရိ်ွ္ဟု သုိပ သသည္ သိုေသမ္ုသည္ီး တပ္မေတမ္မ်ွ ကိုပ ကကီး ေသသဆုီးမကုိ

ကိုပ ကကီး ်ွံ္ုသည္ီးသိရ်ွသ
ိ သည္ စစ္ေရီးသတံ္ီးယူ းေတင း ကဆ ရိ်ွသသည္ သတံ္ီးေ
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မီးသသည္

မီးျ္ံ္ီးသသည္ တရမီးဥပေဒ ်ွံ္မသညကပ

ံ္ရ်ွမီးပ သသည္

ရ်ွံ္ီးုံ္ီးစငမသိရျ္ံ္ီးမရိ်ွပ
ကမဥကီးတငံ္

းျပံ္
ို

းမီး

Democratic Voice of Burma “တရမီးမ်ွ တမ်ွု ္ရကီးုမ္ီး - ပ ကကီး းမ်ွ”ု ၂၀၁၅ းမ္မဝ ရက ျမို မယ္ရမ်ွူီး
ငက္သို္ က္မ်ွတတ
္ မ္ီးးမီး ၂၀၁၄ ္ုမစ္ ိုဝံ္းမု ၄ ရက္တငံ္ ရိုကက
္ ူီး္သသည္ ဟုသိရသသည္

22

An Unlawful Killing in Myanmar

ေဒသသိေရမက္
ု
ရ်ွေ
ိ မသူ)

ကိုပ ကကီးးေမျ ံ္

မိမိကိုယက
္ ို

ုတ္ေျပမုိမမသည္
္
ဟု ယဆု ကသည္ေ ကမံ္ီး သိုပ သသည္
ေျ္ရမ္ဆုိုက္္သသည္ းျ္မီးသတံ္ီးေ
ကိုပ ကကီးးေမျ ံ္

းုုပး
္ ကိုံက
္ ို မ
သ
ဆ ို

တစ္ဥကီးးျ စ္

မသိုံ္ီးမတင

ကိုပ ကကီး ေပ မက္သုီးဆ မ်ွု ျ စ္စဥ္ ေမမက္သက္တကိ
င ု းမကီးကပ္

ုတ္ေ မ္ျ္ံ္ီးုသည္ီးျ စ္ ံ
ို ္ သသည္ဟု သိုပ သသည္ 45
46

ုေျပမံ္ီးေပီး္ပ သသည္

မ မီးျပ ုုပ္ေုရိ်ွသသည္

မက္

မက္တစ္ဥကီးကမူ သိုီးရငမီးသသည္ ုက္တုမ္ျပမ္ မျပ ုုပ္မသည္ကို စိုီးရိမ္သသည္းတငက္

ကမဥကီးတငံ္ ကိုပ ကကီးးမီး းမ်ွတ(္ ၂၀ )ေျ္ျမမ္တပ္ရံ္ီးမ်ွ
ေျ္ျမမ္တပ္ရံ္ီး

သတံ္ီးေ

းတိုံ္ီး

ကိုပ ကကီးမ်ွ

မ္ီးသကီး

မ
ိ ္ီးသိမ္ီး

မီး္ျပကီးေမမက္ပိုံ္ီးတငံ္ းမ်ွတ္ (၂၁၀)

ေျ္ျမမ္တပ္ရံ္ီး ်ွစ္္ုုုီးဆ သသည္

ပဆုမ်ွမ္

မက္

(DKBA)

်ွံ္းတူ

တိုက္ပငသတံ္ီးမ မီးကိယ
ု ူ္သသည္ ေရဝ ေ္ မံ္ီးရငမးမကီး တငံ္ စစ္သံ္ေရီးု်ွုပ္ရ်ွမီးမ မီး ျပ ုုပ္္ပ သသည္

ဒကမိုကေရစက

းက ိီးျပ ကရံ္တပ္မေတမ္(DKBA)က
ရယူရမ္းတငက္

ကိုပ ကကီးးမီး

းမ်ွတ(္ ၂၁၀) ေျ္ျမမ္ တပ္ရံ္ီး
[

သိမ္ီးသသည္ီးသငမီးသသည္

ိုေမရမသို

းမ်ွတ(္ ၂၀ )ေျ္ျမမ္တပ္ရံ္ီးမ်ွ

ဒကမိုကေရစကးက ိ ီးျပ ကရံ္တပ္မေတမ္

သတံ္ီးေ

တပ္မေတမ္ပိုံ္

ေ္ ေသမံ္သငမီးသသည္ဟု

ိုး္ ိမ္တံ
င ္

ေရဝ ေ္ မံ္ီးရငမ

ုက္မက္္ယမ္ီးမ မီးကို

သိရိ်ွရျ္ံ္ီးက

းမီး

ေရ်ွ တမ္ီးေျ္ျမမ္တပ္မ

ျပမ္ုသည္

းးယ္ေ ကမံ္

းေျ္စိုက္ရ်ွေ
ိ မသသည္

ဆသို ုေျပမံ္ီး္သသည္ဟူသသည္ းေ ကမံ္ီးးရံ္ီးကို ရ်ွံ္ီးျပ ိုံ္ပ သသည္
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ိုး္ ိမတ
္ ငံ္ ေျ္ျမမ္တပ္ရံ္ီး ၂ တပ္စုဆုီးသသည္ ကရံ္ျပသည္မယ္ မီးးဆျမိ တငံ္ းေျ္စိုက္ေသမ းမ်ွတ(္ ၂၂) ေျ္ျမမ္

တပ္မဌမမ္ ပ္ ုက္ေးမက္တငံ္ရ်ွျိ ပကီး
48

ရိ်ွေမပ သသည္

တပ္မေတမ္တငံ္

တပ္မ္ ပ္တစ္္စ
ု ကေးမက္တံ
င ္
ိုံ္ံဆတကမဥပေဒးရ
္ ိုီးေ မက္မ်ွုမ မီးကို
ုက္ေးမက္ရ်ွိ

းေရ်ွ ေတမံ္တိုံ္ီး
တစ္ ိုံ္ံဆုုီးဆ

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆး ်ွဆ

(၁၀)္ုစကရ်ွပ
ိ သသည္

ျပစ္မ က မီးုငမ္မမ မီး

က မီးုငမ္ရမတငံ္

းမ်ွတ(္ ၂၀ )ေျ္ျမမ္တပ္ရံ္ီးသသည္

ိမ္ီးသိမ္ီးမမ မီး ်ွံ္

ဥပေဒမ

ကငပ္က

းတိုံ္ီးးတမးမီးျ ံ္

ေျ္ျမမ္တပ္ရံ္ီးေပ ံ္ီး

းသိုီးရငမီးသဆုီး

စစ္ဌမမ္ ုပ္

သိုီးရငမီးု်ွသသည္
မ္ီးသကီး

းမသည္သိုီးျ ံ္

မ မီးသသည္

ုူ း္ငံးေရီး
္

းမ်ွတ(္ ၂၂)

းသိပ
ု ေဒသတငံ္

က မီးုငမ္ေုရိ်ွေ ကမံ္ီး

(၁၀)္ုရ်ွျိ ပကီး

ေျ္ျမမ္တပ္ရံ္ီး

ပ ဝံ္ပတ္သက္္ ကပ သသည္

သတ္ျ တ္ျ္ံ္ီးမ မီး

ေးမက္တငံ္

ေျ္ျမမ္တပ္မဌမမ္ ုပ္
းသိုပ

းပ းဝံ္

မငမ္ျပသည္မယ္ရ်ွိ

သညမ္ ကမီးမ်ွု

ေျ္ျမမ္ဌမမ္ ုပ္
္ ုပ္ေ ်ွမံ္မ်ွုမ မီး

ေက မ္ေစမေ ကမံ္ီး

ုူေျပမမ မီးပ သသည္ မ မီးမ ကမမက၂၀၁ ္ုမစ္တငံ္ ျ စ္ပငမီး္ေသမ က မီးုငမ္မ မီးးပ းဝံ္ းမ်ွတ(္ ၂၂)ေျ္ျမမ္တပ္မ ဌမ
ဌမမ္ ပ္သသည္
ု က္ရ်ွပ
ိ သသည္
၃

ိုံ္ံဆတဝ်ွမ္ီးတငံ္
49

ျ စ္ပငမီးု က္ရ်ွေ
ိ သမ

ုူး္ငံးေရီး္
္
ိီးေ မက္္ဆရမမ မီး ်ွံ္

]

ပတ္ေက မ္ ကမသသည္း္ ိမ္း

သိရ်ွရ
ိ ျ္ံ္ီးမရိ်ွပ

ကိုပ ကကီး

္ရကီးသငမီးေမရသျ ံ္

ိ

ကိုပ ကကီးမသည္သသည္ေမရမေရမက္ေမေ ကမံ္ီး

ုုပ္ံမ္ီးသေးမသးမဝးရ

စေပ မက္ေပ မက္ျ္ံ္ီးတငံ္

ရုမ

မိသမီးစု ်ွံ္

ေဝီးုဆေ္ ံ္ မီးေသမ

မီးမိ ကေပ

သိုေသမ္

သို ေရမက္မုမေသမး္ တငံ္မူ မိသမီးစုဝံ္မ မီး စတံ္စတ
ိ ္ပူပမ္ုမ ကပ သသည္
45

ပတ္သက္သက္ ယ
င ္

စကစဥ္

းမ မီးျပသည္သူ

ေဒသမ မီးသို

မ ကမ္ဏ

မီးသသည္းတိုံ္ီး

္ ံ္ီးမိုံ္ျမိ

ိုစဥ္တငံ္ ေ စ္းုတ္ ုူမကငမ္ယက္ ေပ

ICJ မ်ွ ေပီးစမ ၂၀၁ ္ုမစ္ ိုဝံ္းမု ျမမ္မမ ုိံ္ံဆတငံ္ ICJ မ်ွ ုူေတင ေမီးျမမ္ီး္ဆသူမ မီး ်ွံဲ့္ ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး ၂၀၁

္ုမစ္ းူုိုံ္ု
46

မ်ွတ္္ က္ ၂၀၁၄ ္ုမစ္ ဒကးံ္းမုတငံ္ း ုိုပး
္ မသမျ ံ္

ေကမ္မရ်ွံ္
47

ျမမ္မမ ုိံံ
္ တ
ဆ ံ
င ္ ICJ

ုူ း္ငံးေရီးေကမ္
္
မရ်ွံ္
48

ုတ္ျပမ္သသည္ ျမမ္မမ ုိံ္ံဆးမ ိုီးသမီးုူ း္ငံးေရီး
္

းစကရံ္္ဆစမတငံ္ LIB းမီး “ေျ္ျမမ္ တပ္ရံ္ီး” းျ စ္ သညမ္ီးသို္ပ သသည္
မ်ွ

ုူေတငေမီးျမမ္ီး္ဆသမ
ူ မီး ံ
်ွ ဲ့ ္ ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး ၂၀၁ ္ုမစ္

းူုိုံ္ု ျမမ္မမ ုိံ္ံဆးမ ိုီးသမီး

းစကရံ္္ဆစမ စမပိုဒ္ ၂၀

ျမမ္မမ ုိံ္ံဆးမ ိုီးသမီးုူ း္ငံးေရီး
္
ေကမ္မရ်ွံ္

းစကရံ္္ဆစမ စမပိဒ
ု ္ ၁၄ ၁၇ ၂၀ ၂၁ Global Security

ေျ္ျမမ္တပ္ရံ္ီးမ မီး ်ွံ္ စစ္သံ္ေရီးကငပ္ကမ ဌမမ္ ပ္မ မီး” ဤဝက္သဒ
ို ္

ကသည္ဲ့ပ

https://www.globalsecurity.org/military/world/myanmar/army-orbat-2.htm (၂၀၁ ္ု ်ွစ္
ဝ
ုိ ံ္းမု ၁ ရက္တံ
င ္ ဝံ္ ကသည္ဲ့ မီးသသည္ )
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Amensty

International

“ကင ု္ပ္တို းမီးုဆုီးကို

က္စကီးပစ္မသည္

ုူသမီးတမ ိ ီး ငယ္ုုီးဆ းေပ က မီးုငမ္သသည္ဲ့ ရမး၀တ္မမ မီး းေပ စစ္တပ္
၅

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆသိုံ္ရမ

ုငတ္ုပ္ေသမ
(၂၀၁

ုငတု
္ ပ္ေသမ

ိုံ္ံဆတကမ

-

ရ္ိုံ္ျပသည္မယ္တငံ္

တမဝမ္ယူမ”်ွု ၂၀၁

း္ က္းုက္ရ်ွမေ ငေရီး

ိုံ္ံဆတကမ း္ က္းုက္ရ်ွမေ ငေရီး မစ္ရ်ွံ္

မစ္ရ်ွံ္

“တက္ ကု်ွုပရ
္ ်ွမီးသူ သတံ္ီးေ

စမမ က္ ်ွမ ၇ ၁၁၄မ်ွ
“ျမမ္မမ ိုံ္ံဆသိုံ္ရမ

းေသီးစိတ္ ေတင ရိ်ွ္ က္မ မီးးေပ

FFM းစကရံ္္ဆစမ) ” UN Doc. A/HRC/39/CRP.2 (၂၀၁ ) ဥပမမ စမမ က္ ်ွမ ၃၀

ျ စ္ပငမီး္သသည္

းစကရံ္္ဆစမ

မ်ွ ၁၀ Aung Zaw

မက္တစ္ဥကီး ေသသဆုီးျ္ံ္ီး” The Irrawaddy ၂၀၁၄ ္ုမစ္ ေးမက္တး
ို မု ၂

Amensty International “မသည္သူမ်ွ ကင ု္ပ္တကိ
ို ု ကမကငယ္ေပီး ိုံ္မသည္ မဟုတ္ - ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ
ျ စ္ပငမီးု က္ရ်ွသ
ိ သည္ စစ္ရမးဝတ္မ်ွုမ မီး မတရမီး ိ ်ွိပ္မ်ွုမ မီး” ၂၀၁
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စမမ က္ ်ွမ ၃၄

ရ္ုိုံ္ျပသည္မယ္တံ
င ္

An Unlawful Killing in Myanmar

ေပ တငံ္ုသည္ီး

ကိုပ ကကီး

ကက
ိ ္မေရမျမိ တငံ္

း မ္ီး္ဆရျပကီး

သတံ္ီးမ မီးုသည္ီး တက္ုမပ သသည္ ကိုပ ကကီး ေပ မက္သုီးဆ ျပကီး

စစ္တပ္မ်ွ

ုေျပမံ္ီး

်ွစ္ပတ္္မ္း ကမတငံ္

မိတ္ေသငမ မီး ်ွံ္းတူ ကိုပ ကကီး မသည္သသည္ေမရမ ေရမက္ေမေ ကမံ္ီး စဆုစမ္ီးရမ္
းမဏမပိုံ္မ မီးက

ကိုပ ကကီးးမီး

းတသည္ျပ ေပီး ကပ သသည္

စစ္သမီးမ မီး

္ဆရ ိုံ္ျပကီး

းသက္ေသသဆုီးသသည္း

ိ

ကိုပ ကကီး

မီး

ေ ကမံ္ီး

းမကီးျ စ္သူ ေဒ သ မသသည္

ေဒသသို ေရမက္ရ်ွု
ိ မပ သသည္

မ္ီးသကီးေ္ ေသမံ္သငမီးေ ကမံ္ီး

မသည္သတ
ူ စ္ဥကီးတစ္ေယမက္မ်ွ

းတသည္မျပ ေပီး္ေသမ္ျံမီးုသည္ီး း္ ိ က

ိမ္ီးသိမ္ီး

မသ မ း ဝံ္
င မ မီးးမီး

ေရမက္ရ်ွေ
ိ မသသည္

ေမရမ

းေျ္းေမကို

းေမျ ံ္ သညဥ္ီးပမ္ီး ်ွိပစ
္ က္္ က္မ မီး ်ွံ္ဲ့ ုူသမီးမသမ္ ျပ မူသက္သဆ မမ မီး
ျ စ္ ိုံ္ေ ကမံ္ီး

သငယ္ဝက
ို ္ေျပမသိုမမ မီး

50

ရိ်ွ္ပ သသည္

ဥပမမးမီးျ ံ္

းေစမပိံ
ု ္ီးကမု က ိုက္မေရမျမိ သို ေရမက္စဥ္း္ ိမက
္
တပ္မေတမ္ကိုယ္စမီး ကမီးဝံ္သည်ွိ ိ်ွုံ္ီးေသငီးေ ငီးေပီးသူ ဟု
မိမိကိုယက
္ ို မိတ္သက္ုမသူတစ္ဥကီးက ေဒ သ မးမီး ္ ဥ္ီးကပ္ုမပ ျပကီး ကိုပ ကကီးးမီး
”ုက္ုငမေ
္ ျ္ုငမ္ျ စ္သမင ီးသသည္”

-

းသဆုီးး ်ွုမ္ီးကို

းရိပး
္ ျမငက္ ငံေျပမပ
္
သသည္

းသဆုီးျပ

သက္သယ
င ္ေျပမသိုျ္ံ္ီးမ မီး

မ မီးေသမ

မျပ ုုပ္ပ ဟု

ုေပီးမသည္ျ စ္ေ ကမံ္ီး သိုပ သသည္
းေမျ ံ္ သူမ
သူမးေမျ ံ္

းမီးျ ံ္

မီးသသည္ စစ္သမီးမ မီး

းသက္သုီးဆ ရဆ်ွုီးမ်ွုရ်ွသ
ိ သည္း္ မ မီးတငံ္
းကယ္

ကတိေပီးမသည္သိုပ က

းသဆုီးျပ ေသမ

ေဒ သ မမ်ွ

သူမ ္ံ္ပငမ္ီးသသည္ကို

းသိုီးရငမီးသဆုီး းေျ္းမတစ္္ုကို ေမ်ွ မ္ုံ္

္ံ္ပငမ္ီးသသည္ကို းသက္ရ်ွံု
္ က္ ျမံ္္ ံ္္ပ သသည္

မကဒကယမမ မီး ်ွံ္

သူမ

ဆသို

ျပမ္ုသည္

မီးေသမေသမ္ုသည္ီး ေဒ သ မ

ကိမ္ မ္မ မီးစငမ စဥ္ီးစမီးေသငီးေ ငီးျပကီး္ ိမ္တံ
င ္

ိုကသို ေသမ ကတိကို မေပီးး ကိုပ ကကီး မသည္သပံ္
ို
ျ စ္ေကမံ္ီးျ စ္ ံ
ို ္ေစကမမူ တရမီးမ်ွ တမကိသ
ု မ

ေတမံ္ီးသိုရမ္ကိုသမ သဆုီးျ တ္္ပ သသည္

51

ေးမက္တိုးမု ၂၀ ရက္္မ္တငံ္ ေဒ သ မမ်ွ က ိက္မေရမျမို မယ္ရစ္မ္ီးတငံ္ ပ
52

ငံ္္ပ သသည္

မ္ီးသကီး

မသတံ္ီးေပီး တိုံ္္ က္ (FIR)

ို ေမမက္ ရမ္ကုမ္ျမိ သို ျပမ္္ျပကီး ေးမက္တိုးမု ၂၁ ရက္ေမတငံ္ စစ္သမီးမ မီး ကိုပ ကကီးးမီး

မ္ီးသကီးမ်ွု ်ွံ္စပ္ု ဥ္ီး

သတံ္ီးစမရ်ွံ္ီးုံ္ီးပငတစ္္ု

က ံ္ီးပ္ပ သသည္

္ံ္ပငမ္ီးသသည္ကို ္ က္္ ံ္ီးုတ္ေပီးရမ္ (သိမဟု
ု
တ)္ ရတပ္ င

းသိုပ ပငတငံ္

းမဏမပိုံ္မ မီးမ်ွ

သူမ

ိမ္ီးသိမ္ီးမသို ုေျပမံ္ီးေပီးျပကီး းရပ္သမီး တရမီးရဆုီးတငံ္

ေျ ရ်ွံ္ီးရမ္ ေတမံ္ီးသို္ပ သသည္

၃.၂

သတ္ျ တ္မးမီး

ေဒ သ မ
း

တ
ု ေ
္ မ္ျ္ံ္ီး

သတံ္ီးစမရ်ွံ္ီးုံ္ီးပငးျပကီး ရက္မ မီးမ ကမမကတံ
င ္ ေးမက္တိုးမု ၂၄ ရက္ေမတငံ္ စစ္တပ္

ိမ္ီးသိမ္ီး္ဆေမရစဥ္ ကိုပ ကကီး းသတ္္ဆရေ ကမံ္ီး မကဒကယမမ မီးမ်ွ သတံ္ီးမ မီး

ကမကငယ္ေရီး

ဝမ္ ကကီးဌမမမ်ွ

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ

သတံ္ီးမကဒယ
က မေကမံ္စက

သက္သယ
င ္ေျပမ ကမီး္ က္မ မီးးေပ းေျ္္ဆ
50

ဆသို

တငံ္

53

ဤသတံ္ီးမ မီးကို

ေးမက္တိုးမု

၂၃ရက္ေမတငံ္

တ
ု ္ျပမ္္ပ သသည္

တ
ု ္ျပမ္္ျ္ံ္ီးျ စ္ပ သသည္ တပ္မေတမ္

သတံ္ီး

တ
ု ္ျပမ္္ က္မ မီးးရ

ျမမ္မမ ုိံ္ံဆတငံ္ ICJ မ်ွ ုူေတင ေမီးျမမ္ီး္ဆသူ သုဆီးဥကီး ်ွံ္ဲ့ ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး ၂၀၁ ္ုမစ္ ေမု ်ွံ္ စက္တံ္းမု
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ICJ မ်ွ ေဒ သ မ ံ
်ွ ဲ့ ္ ေတငသုေ
ဆ မီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး ၂၀၁

သတံ္ီးေ
ျပံ္ီး

Aung Zaw “တက္ ကု်ွုပရ
္ ်ွမီးသူ

မက္ တစ္ဥကီး ေသသဆုီးျ္ံ္ီး” The Irrawaddy ၂၀၁၄ ္ုမစ္ ေးမက္တး
ို မု ၂

မ္စငမ သည်ွံ္ီးပမ္ီး

်ွိပ္စက္

မီးေ ကမံ္ီး” ေဒ သ မမ်ွ ရ်ွမေ ငေတင ရိ်ွ္သသည္

မကီးစပ္သသည္ သတံ္ီးရံ္ီးျမစ္မ မီး
ယိုယငံ္ီးေမသသည္းတငက္
ငက္ေျပီး ိုံ္သသည္

ေျပမ ကမီး္ က္းရ ကိုပ ကကီး

စစ္တပ္

းေျ္းေမ

သတ္ျ တ္ျ္ံ္ီးသသည္ ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ
္ုမစ္

္ုမစ္ စက္တံ္းမု

ုတ္ျပမ္္ က္တငံ္
မသည္သ်ွမ
ို ်ွ

မျ စ္ ိုံ္ပ

ေ မ္ျပသကသို

းေမျ ံ္

Hindstrom

မီးမ်ွမ သိုီးရငမီးစငမ
ေသမတ္ကိုုက
ု မ

“သတံ္ီးေ

မက္မ မီးးမီး

ဒကမိုကေရစက းကူီးးေျပမံ္ီးကို သဆသယျ စ္ ယ
င ္ ျ စ္ေစျ္ံ္ီး” Al Jazeera ၂၀၁၄

ိုဝံ္းမု ၂၅ ရက္ (“ကင မ္မကိယ
ု ္တိုံ္ ေတင ကဆု ူီးုို စစ္ေ ကမေရီး္မ္ီး

ကင မ္မ သိတယ္” ဟု

်ွံ္ “မယ္ေျမ္ဆရးရမရိ်ွ စစ္တပ္ ံ
်ွ ္

္ မကိုယ္ းသငံး
္ ျပံ္ းေမး
Hanna

(“ကိုပ ကကီးးမီး

ံ္ရ်ွမီးသသည္ တက္ ကငု်ွုပ္ရ်ွမီးသူ

ကးေျ္းေမ းယ္ုသ
ို ိုတမကို

ိုံ္ံဆေရီး းက ဥ္ီးသမီး ေဟမံ္ီး တစ္ဥကီးျ စ္သူ မသ မမ်ွ

ေျပမ ကမီးပ သသည္ “၂၀၁၇ ္ုမစ္တုမ္ီးက ရစစ္ေ ကမေရီး ုုပ္တမ
ု ္ီးက သူတို ကင မ္မရ မဆရိုီးေတငကို ္ ိီးပစ္ ကတယ္” ဟု
သက္ုက္ေျပမပ သသည္ )
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ICJ

မ်ွ မသ မ ံ
်ွ ဲ့ ္ ေတင သုေ
ဆ မီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး ၂၀၁

္ုမစ္

စက္တံ္းမု ၃၀ရက္

ICJ မ်ွ ေမမ္းုမ္ီးု်ွ ်ွံ္

ေတင သဆုေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး ၂၀၁ ္ုမစ္ ေမု ၁၇ ရက္
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The I a add

ေပ မက္ေမသသည္ဲ့ သတံ္ီးေ

မက္ စစ္တပ္ မ္ီးသကီး

္ု ်ွစ္ ေးမက္တိး
ု မု ၁၄ ရက္

24

မ
ိ ီး္ သိမီး္

မီးစဥ္ းသတ္္ရ
ဆ ျ္ံ္ီး” ၂၀၀၄

An Unlawful Killing in Myanmar

ကိုပ ကကီးးမီး

ဒကမိုကေရစကးက ိ ီးျပ

ျပမ္ ကမီးေရီးတမဝမ္္”ဆ
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က မမ မီးကို စစ္သမီး ်ွံ္ ရသမီး ၁၀၀ ေက မ္္မ္မ်ွ ေစမံ္ ကပ္္ျပကီး

မီးသသည္

စစ္ေသီးမ်ွုျပ ုုပ္္ျပကီး ေမမက္တစ္ရက္

မီးသသည္ ေမရမရ်ွမေ ငျ္ံ္ီး းပ းဝံ္ တူီးေ မ္မ်ွုကို တပ္မေတမ္မ်ွ

ိုး္ ိမ္တံ
င ္ မ်ွု္ံ္ီးေသီးသရမဝမ္မ မီး ်ွံ္ ရမ်ွုီးမ မီးုသည္ီး ရိ်ွေမ္ပ သသည္
းေမး

မီးတစ္္တ
ု ငံ္

ေမမ္ုျမိ ံ္ျမိ မယ္သို

းေုမံ္ီးတူီးေ မ္မ်ွု

သယ္ေသမံ္္ျပကီး

သညေမပိုံ္ီးတငံ္

ိုဝံ္းမု ၆ ရက္ေမတငံ္ ္ငစိတ္စစ္ေသီးမ်ွု ျပ ္ပ သသည္

သရမဝမ္ ်ွစ္ဥကီး ပ ဝံ္ ုုပ္ေသမံ္္ျ္ံ္ီး ျ စ္ပ သသည္

65

ျပ ္ပ သသည္
ပ

မး ကိမ္

ိုသို စစ္ေသီးမ်ွုတငံ္

66

းေုမံ္ီးကို ္ငစိတ္စစ္ေသီးမ်ွု ျပ ုုပ္္ရမတငံ္ ရ်ွံ္ီးုံ္ီးမ်ွုမရိ်ွျ္ံ္ီး

်ွံ္ ကိုပ ကကီး

မိတ္ေသင ်ွံ္ ေသငမ ိုီးမ မီးမ်ွ

းေုမံ္ီးတငံ္ သညဥ္ီးပမ္ီး ်ွိပစ
္ က္္ က္မ မီး ်ွံဲ့္ ုူသမီးမသမ္ ျပ မူသက္သဆသသည္ ုကဏမမ မီး ရိ်ွမရိ်ွ ုိုးပ္သသည္
စစ္ေသီးမ်ွုမ မီး ျပ ုုပ္ေစုိုသသည္ စိုီးရိမ္စိတ္မ မီးေ ကမံ္ ေဒ သ မ ်ွံ္ သူမ မိတ္ေသငမ မီး ်ွံ္ းမဏမပိုံ္မ မီး ်ွံ္
ေသီးရဆုဝမ္

မ္ီးမ မီးး ကမီး သညိ်ွ ိ်ွုံ္ီးမ်ွုမ မီးစငမ ျပ ုုပ္္ရပ သသည္

းေုမံ္ီး္ငစိတ္ေတငရိ်ွ္ က္

းစကရံ္္ဆစမ

ကိုကသည
္ ကမ်ွုမရိ်ွပ တပ္မေတမ္
ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ

းက ဥ္ီး္ ပ္းရ

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ းမ ိ ီးသမီးုူး္ငံးေရီး
္
ေကမ္မရ်ွံ္
တပ္မေတမ္မ်ွ

ုတ္ျပမ္္သသည္

ျ စ္စဥ္မ မီး

်ွံ္

ုတ္ျပမ္္ က္းရ ကိုပ ကကီးမ်ွမ ေသမတ္ျ ံ္ ၅ ကိမ္ းပစ္္ဆရ္ေ ကမံ္ီး သိရိ်ွရ္ ိမ္တငံ္

းမ ိ ီးသမီးုူ း္ငံးေရီး
္

ေကမ္မရ်ွံ္

က သည္ဒဏ္ရမ ၇ ္ က္ ရိ်ွသသည္ဟု ေ မ္ျပ္ပ သသည္

67

းေုမံ္ီး္ငစိတ္ေတင ရိ်ွ္ က္

းစကရံ္္ဆစမ

းက ဥ္ီးးရ

းေုမံ္ီးကို ္စ
င ိတ္စစ္ေသီးမ်ွု ျပ ုုပ္္သသည္ သရမဝမ္မ မီး ်ွံ္

ေသငီးေ ငီး္သသည္ကို ေဒ သ မမ်ွ ျပမ္ေျပမံ္ီးေျပမသို္ရမတငံ္ ေမီးေစကိေ
ု တျပကီး းမကီးကပ္ ပစ္္ပဆုရသသည္ က ဥ္ဒဏ္ရမသသည္
ေသသဆုီးမ်ွုကို ျ စ္ေစ ိုံ္ေ ကမံ္ီး

တို

ံ္ျမံ္္ က္ကို ေျပမ ကမီး္သသည္ဟု သိုပ သသည္

းမဏမပိုံ္မ မီး ်ွံ္ မသက္သိုံ္ပ းေုမံ္ီးကို ကသည္ရ်ွု္ငံ္ ရ္ ကသသည္ ုူမ မီးက
ကင မ္ီးက ံ္သူ

62

မဟုတ္ ကေသမ္ုသည္ီး

The Irrawaddy “သတံ္ီးေ

းေုမံ္ီးတငံ္

ဓမီးဒဏ္ရမဟု

68

တို ကိုယ္တံ
ို ္ ေသီးးက္သိုံ္ရမ

ယူသရသသည္

ျပတ္ရ်ွဒဏ္ရမ

်ွံ္

မက္းသတ္္ဆရမ်ွက
ု ို စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးရမ္ ုူ း္ငံးေရီးေကမ္
္
မရ်ွံး
္ မီး သမတမ်ွ

သညမ္ ကမီးျ္ံ္ီး” ၂၀၁၄ ္ုမစ္ ေးမက္တိုးမု ၃၁ ရက္
63

Democratic Voice of Burma “တရမီးမ်ွ တမ်ွု ္ရကီးုမ္ီး - းပိ္ံ
ု ္ီး (၁)” ၂၀၁၄ ္ုမစ္

64

ျမမ္မမ ုိံ္ံဆတငံ္ ICJ မ်ွ ုူေတငေမီးျမမ္ီး္ဆရသူမ မီး ်ွံဲ့္ ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး ၂၀၁ ္ု ်ွစ္ းူုိံ
ု ္ု ်ွံ္ဲ့ စက္တံ္းမု

65

ျမမ္မမ ုိံ္ံဆတငံ္ ICJ မ်ွ ုူေတငေမီးျမမ္ီး္ဆသူမ မီး

်ွံ္ဲ့ ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး ၂၀၁

္ုမစ္ ေမု

်ွံ္ စက္တံ္းမု

Democratic Voice of Burma “တရမီးမ်ွ တမ္ရကီးုမ္ီး - းပိ္ံ
ု ္ီး (၁)” ၂၀၁၄ ္ုမစ္
66

Kyaw Hsu Mon “းစကရံ္္ဆစမသသည္ ုုပ္ ကဆ မ္တကီး

မီးျ္ံ္ီးျ စ္သသည္” ၂၀၁၄ ္ုမစ္ ဒကးံ္းမု ၃ ရက္ ICJ မ်ွ

ဤး္ က္ကို ုငတ္ုပ္စငမ းတသည္ျပ ္သသည္
67

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ ုူး္ငံးေရီး
္
ေကမ္မရ်ွံ္

ဒဏ္ရမမ မီးကို ေးမက္ပ းစဥ္းတိုံ္ီး ေ မ္ျပ

းေုမံ္ီး္ငစိတစ
္ စ္ေသီးမ်ွု းက ဥ္ီး္ ုပ္ းပိုဒ္ ၃၂တငံ္ ေသမတ္
မီးပ သသည္ ေမီးေစေးမက္တငံ္ တစ္္ု းယ္ က္ ရံ္းတ္ေပ တငံ္

၂္ု းယ္ က္ ေပ ံ္တငံ္ တစ္္ု းယ္ က္ ေျ္ ေ ်ွမံ္တငံ္ တစ္္ု ်ွံ္ းယ္ က္ ပ္ဆုီးေးမက္တငံ္၂ ္ု
68

Kyaw Hsu Mon “းစကရံ္္ဆစမသသည္ ုုပ္ ကဆ မ္တကီး

မီးျ္ံ္ီးျ စ္သသည္” ၂၀၁၄ ္ုမစ္ ဒကးံ္းမု ၃ရက္ း

ကိုီးကမီး္ က္းတိုံ္ီး

26

က္ပ

An Unlawful Killing in Myanmar

းသညိ းမသည္ီးစငေမသသည္ ုကဏမမ မီးကို
ု သည္ီး ေတင ရေ ကမံ္ီး ေျပမသို္ပ သသည္

69

သညဥ္ီးပမ္ီး ပ
်ွိ ္စက္မ်ွု ျ စ္ ိုံ္သသည္
70

ုကဏမမ မီးကို ကသည္ရ်ွု စစ္ေသီး္ရမတငံ္ ေရ်ွ ေမ ဥကီးေရမးတ္ သမ္ီးေးမံ္ ုသည္ီးတစ္ဥကီး းပ းဝံ္ျ စ္သသည္
ေဒ သ မးမီး

းေုမံ္ီး္ငစိတ္

စစ္ေသီး

္ငစိတ္စစ္ေသီးမ်ွတငံ္ ပ ဝံ္္သသည္ သရမဝမ္မ မီး
ေမီးျမမ္ီးရမ္ သက္သငယ္ မရ ိုံ္္ပ

းစကရံ္္ဆစမးမီး

ေတငရ်ွိ္ က္
သ
ဆ ို

တို

မ်ွ ေဝ္ျ္ံ္ီး

းု်ွ ံ္ီးမရိ်ွသသည္းျပံ္

ေတင ရိ်ွ္ က္မ မီး ်ွံ္ စပ္ု ဥ္ီးသသည္ မ်ွတ္္ က္ကို

71

းေုမံ္ီးတူီးေ မ္ရမတငံ္ ျ စ္ပငမီး္ဲ့သသည္ဲ့းုမီးတူ ေသီးရုဆတငံု
္ သည္ီး းေျ္းေမတ
းေျ္းေမတံ္ီးမမမမ မီး ရ်ွိ္ဲ့ ပကီး းမဏမပိုံ္မ မီးးပ းဝံ္ ုူးမ ိ ီးမ ိ ီးက ေဒ

သ မးမီး ္ံ္ပငမ္ီးသသည္

ရုပး
္ ေ

ရုပ္းေုမံ္ီးကို ရ
ရမ္ကုမ္သျပမ္
ို မသယ္ ိုံ္ရမ္ ေ မံ္ီး ေျပမသို္ဲ့ က ပကီး းေုမံ္ီးကို ေမမ္ု မိ
ေမမ္ု မိ ံ္တငံသ
္ မ ျမ ပ္ ်ွဆရမ္ ေတမံ္ီးသို္ဲ့ ကပ သသည္
းမသည္မသိုူမ မီးက
ေဒ သ မ

72

ေသီးရုး
ဆ မကီးတစ္ဝိုက္တငံ္ း သငံယ
္ ူ

73

တရစ္ဝဝရ်ွိေမပ သသည္

းုမ္ီး ကကီးးသငံ္ ဝ

မီးသူ တ

စ္စုကုသည္ီး ေဒ
74

းေပ ံ္ီးးပ မ မီးကို ေ ်ွမံ္ဲ့ယ်ွက္္ဲ့ ကပ သသည္

း္ ိ ကုသည္ီး းေုမံ္ီးကို ရမ္ကုမ္သို ျပမ္သယ္ရမ္ းမီး

တ
ု ္မသည္သိုပ က း က

း ကမ္ီး က္မမ မီး ျ စ္ ိုံေ
္ ္ ရ်ွိေ ကမံ္ီး ရုိီးတိုီးရိပ္တိပ္ ေျပမသိ္
ု ဲ့ က ပ သသည္

69

တ္သံ္

မီးသသည္ဲ့ စစ္သမီးမ မီး းမ

75

ကမဥကီးက းေုမံ္ီးကို ရ မ္ကုမ္သို ျပ

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆတငံ္ ICJ မ်ွ ုူေတငေမီးျမမ္ီး္ဆသူ ်ွစ္ဥကီး ်ွံ္ ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး ၂၀၁

တစ္ေယမက္က [ကိုပ ကကီး]

္ုမစ္ ေမု

္ မကိုယ္ေပ တငံ္ ေးမက္ပ ဒဏ္ရမမ မီးကို သတိ

်ွံ္ စက္တံ္းမု

မီးမိေ ကမံ္ီးေျပမသသည္ ုက္ ေျ္

်ွစ္ က္ုုီးဆ တငံ္ သညိ မသည္ီးဒဏ္ရမမ မီး ရံ္းတ္ေပ တငံ္ ဒဏ္ရမ ၂ ္ု - တစ္္ုမ်ွမ ျပတ္ရ်ွဒဏ္ရမ (
ျ စ္ ိုံ္ေ ကမံ္ီး)

်ွံ္

းျ္မီးတစ္ေယမက္

းျ္မီးတစ္္မ
ု ်ွမ

းေပ က္ပုစ
ဆ ဆျ စ္ျပကီး

(ေသမတ္

ဒဏ္ရမ ်ွံ္

ေသီးေ ကမျပကီးမ်ွ ေတငရျ္ံ္ီးျ စ္သသည္ “ကိုပ ကကီး
မိတ္ေသငျ စ္သူ

ေျပမ္သသည္

မီးမိျပကီး

ုတ္္ ံ္ီးေပ က္

်ွစ္ဥိီးစုဆုီးသသည္ ္ မကိုယး
္ မီး

းေုမံ္ီးကို ္ငစိတ္စစ္ေသီးမ်ွု မျပ မက်ွ တစ္ရက္းုိက
ု ေတင္ရသသည္

တက္ ကငု်ွုပရ
္ ်ွမီးသူတစ္ဥကီးုသည္ီး

ျ စ္သသည္

ေမမ္းုမ္ီးု်ွ

ိုီးသငံ္ီးဒဏ္ရမမ မီး ်ွံ္ပို တူေ ကမံ္ီး ေျပမ္သသည္ ” Hanna Hindstrom “သတံ္ီးေ
ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ

တူေ ကမံ္ီး)

းေျပမးရ ရံ္းတ္ းယ္ က္တငံ္ “ျပတ္ရ်ွ ဒဏ္ရမ ၂္ု”ကို သတိ

ေသမတ္ဒဏ္ရမ ်ွံ္တူေသမ တစ္စုတ
ဆ စ္ရမ ဒဏ္ရမကို မေတင ဟုသသ
ို သည္ ေျ သိုသူ

ိုီးသငံ္ီးဒဏ္ရမ

းသိုးရ

ဒဏ္ရမမ မီးမ်ွမ

မက္းမီး သတ္ျ တ္ျ္ံ္ီးသသည္

ဒကမိုကေရစက းကူီးးေျပမံ္ီးကို သဆသယျ စ္ ငယ္ ျ စ္ေစျ္ံ္ီး” Al Jazeera ၂၀၁၄ ္ုမစ္ ိုဝံ္းမု ၂၅
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BBC “ျပမ္ုသည္တူီးေ မ္္သသည္ ျမမ္မမ သတံ္ီးေ
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ICJ မ်ွ ေဒ သ မ ်ွံ္ ေတင သဆုေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး ၂၀၁ ္ုမစ္ စက္တံ္းမု ၃၀ ရက္ ္ငစိတ္စစ္ေသီးမ်ွတ
ု ငံ္

ပ ဝံ္္သူမ မီး
72

မကဒကယမ ်ွံ္

မက္ ေးမံ္ ံ
ို ္ သည်ွံ္ီးပမ္ီး ိ်ွပ္စက္္ရ
ဆ ျ္ံ္ီး” ၂၀၁၄ ိုဝံ္းမု ၅

သ
ဆ ို ေမီးျမမ္ီးရမ္ သက္သငယ္ မရ ိုံ္္ပ
းသငံယ
္ ူ

မီးသသည္

းရမရိ်ွမ မီး

း ကမီး

းျပမ္းု်ွမ္

တဆုျပမ္မ်ွုကို

မ်ွတ္တမ္ီး

ဗကဒကယိုတငံ္

ျမံ္ေတင ိုံ္သသည္ Democratic Voice of Burma “တရမီးမ်ွ တမ်ွု ္ရကီးုမ္ီး” ၂၀၁၄ ္ုမစ္
73

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆတငံ္ ICJ မ်ွ ဤေသငီးေ ငီး္ က္းေ ကမံ္ီး တုိက္ရိုက္ သိရိ်ွသသ
ူ ဆုီးဥကီး ်ွံ္ ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး ျမမ္မမ ၂၀၁ ္ုမစ္

Democratic Voice of Burma “တရမီးမ်ွ တမ်ွု ္ရကီးုမ္ီး - းပိ္ံ
ု ္ီး (၁)” ၂၀၁၄ ္ုမစ္
74

“သူတိက
ု
းမေ ကမံ္ဲ့ ဒကးယုတ္တမမေကမံ္က

“းကယ္ုို

းေုမံ္ီးကို

သယ္သငမီးမယ္သို

ဒကမ်ွမ ုမျပကီးေသရတမု ဟု ရုိံ္ီးစုိံ္ီးစငမ ေးမ္ေျပမုမတယ္”
ျပ

မမတက္မယ္

သတံ္ီးးစကရံ္္သ
ဆ ူ - Hanna Hindstrom “သတံ္ီးေ

ေမမက္

ပ္

ရ္ိုံ္ုို

ျ စ္သငမီးမယ္”

မက္းမီး သတ္ျ တ္ျ္ံ္ီးသသည္ ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ

ဒကမိုကေရစက

းကူီးးေျပမံ္ီးကို သဆသယျ စ္ ယ
င ္ ျ စ္ေစျ္ံ္ီး” Al Jazeera ၂၀၁၄ ္ုမစ္ ိုဝံ္းမု ၂၅ရက္
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ျမမ္မမ ိုံ္ံဆတငံ္ ICJ မ်ွ ဤေသငီးေ ငီး္ က္းေ ကမံ္ီး တုိက္ရိုက္ သိရ်ွသ
ိ ူသုီးဆ ဥကီး

ဤေမရမရိ်ွ ျ စ္စဥ္ းေ ကမံ္ီးးရမမ မီးသသည္
ေျပမ ကမီး္ က္
ေ မ္ျပ

းေပ းေျ္္ဆျပကီး

မီးျ္ံ္ီးျ စ္ပ သသည္

းေ ကမံ္ီးးရမမ မီးကို

ပ္မဆ စိစစ္

ို[းေုမံ္ီးတူီးေ မ္ ္ငစိတစ
္ စ္ေသီး]စဥ္က ရိ်ွေမ္သသည္ သူမ မီး

းျ စ္းပ က္

ဤကသို

်ွံ္ ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး ျမမ္မမ ၂၀၁ ္ုမစ္

တစ္စိတ္တစ္ပံ
ို ္ီးကိုသမ

းေ ်ွမံ္းယ်ွက္ေပီးမ်ွု

ရံ္ီးျမစ္ ်ွံ္

မ်ွမ္ကမ္ေ ကမံ္ီး ေသ္ မစငမ သက္ေသ

သညံ္သမစငမ

စပ္ု ဥ္ီးျပကီး

ူရမ္းတငက္ ယ္ု းစကရံ္္ဆစမ

မယ္ပယ္သတ္မတ
်ွ ္္ က္းရေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး းရံ္ီးးျမစ္မ မီးးရေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး ျ စ္ ိုံ္ေ္ မရိ်ွပ
သိုေစကမမူ ေဒ သ မ ်ွံ္ သူမ
သက္ေသးေ

မက္း

မီးမ မီးကို

ိတို

ျ စ္ပ က္္သသည္
မသည္သပံ္
ို

မိတ္ေသငမ မီး ကဆု္ရသသည္ းေ ်ွမံ္းယ်ွက္ေပီး္ဆရမ်ွုကို ကသည္ု်ွ ံ္ စမစ္တက ျ ံ္
က္စကီးရမ္ ်ွံ္ ရမ္ကုမ္ျမို တငံ္ းေုမံ္ီးေျမျမ ပ္သ ို္ပ က မုငမေသင က ရ
ဆ မသည္
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ျပမ္သယ္္ငံဲ့း
္ မီး သိုံ္ီးံဆဲ့

မီး္ေ
ဲ့ သမ္ုသည္ီး ေမမက္သဆ

ေမမက္သုီးဆ တငံ္ ေဒသက မ္ီးမမေရီး းမဏမပိုံ္မ မီးက ေဒ သ မးမီး ကိုပ ကကီး
ရမ္ကုမ္သို

ရုပး
္ ေုမံ္ီးကို ရမ္ကုမသ
္ ို

ျပမ္သယ္ေသမံ္္ငံဲ့ျ္ ပ ္ဲ့ပ သသည္ 76 သူမ ေရ်ွ ေမ မိတေ
္ သငးေပ ံ္ီးးပ မ မီး ်ွံ္ဲ့းတူ ျပမ္္ဲ့ျပကီး ိုဝံ္းမု

ိုဝံ္းမု ၇ရက္ေမတငံ္ ရမ္ကမ
ု ္ မိ ေရေဝီးသု

မမ္တငံ္ းုမ္ီး ကကီးမ မီးမ်ွ သရဏ ုတ
ဆ ံ္ ပကီး စ မပမျမ ပ္ ်ွဆ္ဲ့ပ သသည္

၂၀၁၄ ္ုမစ္တငံ္ ုူးမ မီးမ်ွ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမတစ္ရပ္ကို ျပသည္ျပသည္ဝဝ ေသမံ္ရငက္ရမ္ စုေဝီးေတမံ္ီးသိ္
ု ျ္ံ္ီး
(သတံ္ီးးရံ္ီးးျမစ္ - ဧရမဝတက)

မကဒကယမမ မီး

းမရဆုစိုက္မ်ွုကို ေု မမသည္ီးသငမီးေးမံ္ ကဆရငယ္

မီးပဆုရပ သသည္

ဤးေ ကမံ္ီးးျ္ံ္ီးရမကို

စစ္ေသီးသံ္ပ သသည္
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Nyein Nyei

ေဒသဆ ရးမိမမ
္ မီးကို ုငမ္သမ္

သယ္ေသမံ္္ျ္ံ္ီး” The Irrawaddy ၂၀၁၄ ္ုမစ္

သတံ္ီးေ

မက္

ိုဝံ္းမု ၇ ရက္
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းေုမံ္ီးကို ရမ္ကုမသ
္ ို ျပမ္ုသည္

ပ္မဆ

An Unlawful Killing in Myanmar

၄

ကိပ
ု ကကီး းသတ္္ရ
ဆ မးမီး စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးမ မီး

ကိုပ ကကီး ေသသဆုီးမကို တစ္ျပိ ံ္မက္တသည္ီး တစ္
ျ စ္စဥ္းမ်ွမ္တရမီး ်ွံ္ဲ့
(သိမဟု
ု
တ)္

ကမဥကီး

ပ္တသည္ီး စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမေပ ံ္ီးမ မီးစငမ ျပ ုုပ္္ဲ့သသည္

းးယ္ေ ကမံ္ဲ့

တမဝမ္္ဆမ ရရိ်ွေးမံ္

းျ စ္မ်ွမ္ ုီးဆ ကငယ္္ဲ့ရေ ကမံ္ီးကို

မုုပ္ေသမံ္ ိုံ္္ေ
ဲ့ ပ

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆုး္င
ူ
ံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္မ်ွ

ျပကီးေမမက္ေသမေသ္ံ္ီး စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးကို က ိ က္မေရမျမိ မယ္တရမီးရဆုီး
ေမု ေရမက္ေသမး္
ုဆုီးဝးျပစ္မရိ်ွဟု

တရမီးေသုတ္္ဲ့ေ ကမံ္ီး

ေမု

းရိ်ွမ္းဟုမ္

ေပ ုငံ္္သ
ဲ့ သည္

ပ က္သငမီး္ဲ့ျပကီး

းမကို ပိတ္သိမ္ီး္ဲ့သသည္

ကုစမီးမ

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီး

းမ ံ
င ဲ့စ
္ စ္ေသီး္ဲ့သသည္ သိုပ ေသမ္ုသည္ီး

ပ ဝံ္ပတ္သက္မရိ်ွေသမ စစ္သမီးမ မီးကို ေရ်ွ ၆ ုမကီးပ ီးးေစမ

ေသမေသ္ံ္ီးစဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမ
၂၀၁၆္ု ်ွစ္

မသိရသသည္ဲ့းျပံ္

သိုေသမ္

ု်ွ ိ ဝ်ွက္စစ္တရမီးရဆုီး

က ိ က္မေရမ

ျပသည္မယ္တရမီးစငရဆုီး

စစ္ေသီးေသမ

သညမ္ ကမီး္ က္းရ

ရသသည္

ေဒ သ မကိုယစ
္ မီး တံ္္ဲ့ေသမ တရမီးရဆုီးးသမမီး္ဆစမမ မီးသသည္

ပ္မဆသိရ်ွု
ိ ိုေသမ သတံ္ီးး္ က္းုက္မ မီးကို ေ မ္

ုတ္ ံ
ို ္္ဲ့ျ္ံ္ီး မရိ်ွ္ဲ့ ဤးျ စ္းပ က္ျပကီးေမမက္ ေဒ သ မသသည္

ုတ္ေတမ္ကိုယ္စမီးု်ွယ္ ျ စ္ုမ္ဲ့သသည္

၄.၁

ျမမ္မမ ိုံံ
္ ဆ းမ ီးိ သမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး ေကမ္မရ်ွံ္

စုစ
ဆ မ္ီးစစ္ေသီးမ

ျပသည္တငံ္ီး ျပသည္ပ ေဝ မ္သုီးဆ သပ္မေတင ျမံ္ဲ့တက္ုမတမ ်ွံ္ဲ့းမ်ွ ယ္ံ္သမတေဟမံ္ီး ဥကီးသိမ္ီးစိမ္သသည္ ယံ္ီးေသမးမီး
စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးရမ္ းမိမေပီး္
္
ဲ့သသည္
ုမ္ီးသက္

းမ မီးေျပမျပ္ က္းရ

ျမမ္မမ ိုံ္ံး
ဆ မ ိ ီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး ေကမ္မရ်ွံ္ကို

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမ စတံ္ုုပ္ေသမံ္ရမ္ တိုက္ရိုက္ မ်ွမ ကမီး္ဲ့ေ ကမံ္ီး သိရ်ွရ
ိ သသည္

ေဒ သ မ ်ွံဲ့္

Education

Digest

မ်ွ

မံ္ီးသကဟတိသသည္
ု

ျမမ္မမ ုိံ္ံဆ

ရက္ေမ

ရက္ေမ

ိ ေမမ္ုျမိ ံ္ ်ွံ္ဲ့ က ိ က္မေရမသကတို ေစုတ္္သ
ဲ့ သည္
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ိ တစ္ မ္ ေစုတ္္ဲ့ျပမ္သသည္

းျ္မီးမ က္ျမံ္သက္ေသမ မီး

းမကီးသသည္

ိုေမမက္

ငစသည္ီး္ဲ့ျပကီး

တုိကို

ုူေတငေမီးျမမ္ီးမမ မီး

စုေသမံ္ီး္ဲ့ေ ကမံ္ီး ်ွံဲ့္

သက္စပ္သတံ္ီးး္ က္းုက္မ မီးကိုပ

ိုံ္ဝံ္းမု ၁၃ ရက္ေမမ်ွ ၁၆

ျပ ုုပ္္ဲ့ေ ကမံ္ီး

သတံ္ီးမကဒကယမ

သည္ဲ့သငံ္ီးစဥ္ီးစမီး္ဲ့ေ ကမံ္ီး

ဆ

ိုံ္ဝံ္းမု ၁

ယံ္ီးစဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီးး သသည္
င
ုူပု ိ ု္ (၄၇)ဥကီး (စစ္တပ္ ရတပ္ င

းပ းဝံ္)

စမရငက္စမတမ္ီးမ မီးကို

ကိုပ ကကီး

းမ ိ ီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္

တိုံ္တမ္ီးစမမ မီး တံ္္သ
ဲ့ သည္ ေကမ္မရ်ွံ္မမ(၃) ဥကီးပ ဝံ္ေသမ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီး း ငကို
၇က္ေမမ်ွ
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းစိုီးရဌမမ

်ွံဲ့္

( )္ုမ်ွ

းစကရံ္္ဆစမမ မီးးပ းဝံ္

းစကရံ္္ဆ

္ဲ့သသည္

79

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမ

တစ္စိတတ
္ စ္ပိုံ္ီးးေမမ ျမမ္မမ ုိံ္ံဆ းမ ိ ီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္သသည္ စစ္ေသီးရမ္ ကိုပ ကကီးးေုမံ္ီးးမီး
ျပမ္ေ မ္ျ္ံ္ီး ်ွံဲ့္ ေသသဆုီးရျ္ံ္ီး းေ ကမံ္ီးသိရမ္ းေုမံ္ီးကို ္စ
င ိတ္စစ္ေသီးျ္ံ္ီးမ မီးးမီး သညိ်ွ ိံ္ီးုုပ္ေသမံ္္ဲ့သသည္
ေမမက္သုီးဆ တငံ္ ေတငရိ်ွ္ က္မ မီး ်ွံ္ဲ့ သဆုီးသပ္္ က္မ မီးကို
77

Naw

Say

Phaw Waa

ျမံ္ဲ့မမီးုငမ္ီးေမျ္ံ္ီး”

“ကိုပ ကကီးးမ စဆုီးစမ္ီးစစ္ေသီးမတငံ္

ျမမ္မမတိုံ္ီးမ္

ေကမ္မရ်ွံ္သသည္ းစိုီးရ

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီး းစကရံ္္ဆစမ းက ဥ္ီးတံ္ျပ္သ
ဲ့ သည္

၂၀၁၅္ု ်ွစ္ းငမ္ု ၁၁ ရက္

ဝံ္ေရမက္စငက္ က္ျ္ံ္ီးကို

Myanmar Now, “ျမမ္မမဲ့ ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး

ယဆု ကသည္ေုီးစမီးမးတငက္ တိုက္ပငဝံ္သသည္ ” ၂၀၁၆္ု ်ွစ္ မတ္ု ၁၃ ရက္ ကိုေးမံ္ ိုံ္

(္) ကိုေးမံ္ေက မ္ ိုံ္ (္) ကိုပ ကကီးေသသဆုီးမပ ဝံ္ေသမ းမ ်ွံ္ဲ့စပ္ု ဥ္ီး
ေကမ္မရ်ွံ္

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆးမ ိ ီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး

ုတ္ျပမ္ေ ကျံမ္ က္ ေ ကျံမ္ က္းမ်ွတ္ (၅/၂၀၁၅) ၂၀၁၅္ု ်ွစ္ ေမု

Maing, ‘သတံ္ေ

ေ ကမက္ရငဆ မ

မက္မ မီး ေသသဆုီး ်ွံ္ဲ့ပတ္သက္

ရက္ စမပိုဒ္ ၁ Lu Min

း္ငံဲ့း
္ ေရီးုပ္ရ်ွမီးမး ငက းစိုီးရ ်ွံဲ့္ ကု
င ငသသည္ ျမမ္မမတိုံ္ီးမ္

၂၀၁၄္ု ်ွစ္ ိုံ္ဝံ္းမု ၂၁ ရက္
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ဥကီးစစ္ျမိ ံ္ (ဒုတိယဥကဌ)
ုတ္ေဝ္ ိမ္

ေကမ္မရ်ွံ္

ဥကီးေးမ္ဝံ္ီး ်ွံဲ့္ ေဒ က္တမ ဥမဏ္ေးမ္ တို း ဝံ္
င ျ စ္္ဲ့ ကသသည္

ဥကီးစစ္ျမိ ံ္သသည္ ဤစဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီးး င
ေကမ္မရ်ွံ္မမးျ စ္ တမဝမ္

းစကရံ္္စ
ဆ မ

စမပိုဒ္

၂

၆

မ်ွ

း

ဤးစကရံ္္ဆစမ

း ငဝံ္သမ ျ စ္ျပကီး ျမမ္မမ ိုံ္ံဆးမ ိ ီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး

မ္ီးေသမံ္ု က္ ရိ်ွသသည္ ျမမ္မမ ိုံ္ံဆးမ ိ ီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး ေကမ္မရ်ွံ္
ိ

ကသည္ဲ့ရမ္

ေျပမ ကမီးရမတငံ္ း ငဝံ္တစ္ဥကီးသသည္ ေဒ သ မကို

ေရ်ွ ေမဥကီးေရမးတ္သမ္ီးေးမံ္မ်ွ

ိုံ္ံဆေရီးတက္ ကငုပ္ရ်ွမီးမျ ံ္ဲ့ ေ

သတံ္ီးမကဒကယမမ မီး

ဆ

မံ္က ေစရမတငံ္ တမဝမ္ရိ်ွ

ူီးသသည္ ုငမ္မံ္ီးမိံ
ု ္ “း္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမးေပ စငပ္စ္
င က္မ မီး ျပမ္ ်ွဆ” ကိုီးကမ္ က္ း

က္တငံ္

ရိ်ွသသည္
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ျမမ္မမ ိုံ္ံဆးမ ိ ီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး ေကမ္မရ်ွံ္ “ျမမ္မမ ိုံ္ံဆးမ ိ ီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး ေကမ္မရ်ွံ္

ကိုေးမံ္ ုိံ္

(္) ကိုေးမံ္ေက မ္ ိုံ္(္) ကိုပ ကကီး ေသသဆုီးမးမီး စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေတငရိ်ွ္ က္ းစကရံ္္ဆစမ” ၂၀၁၄ ဒကးံ္ုမု ၂ရက္
စမပိုဒ္ ၃ ်ွံ္ဲ့ ၆

29

An Unlawful Killing in Myanmar

း ငေ္ ံ္ီးေသမံ္ျ စ္သူ

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆးမ ိ ီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္

ဒုတိယဥကဌ

စစ္းက္တရမီးသူ ကကီးေဟမံ္ီး)သသည္ ပဏမမ တ္းစကရံ္္ဆစမကို ၂၀၁၄္ု ်ွစ္
ယံ္ီးးစကရံ္္ဆတံ
င ္ ကိုပ ကကီးသသည္ း မ္ီး္ဆရစဥ္ သတံ္ီးေ
ျမမ္မမ ုိံ္ံဆသတံ္ီးမကဒကယမေကမံ္စက

ဆ

တံ္ျပ္ဲ့ေသမ

သညဥ္ီးပမ္ီး ပ
်ွိ ္စက္

္ဆ

းစကရံ္္စ
ဆ မ

မီးရသသည္ဲ့

ရရိ်ွေ ကမံ္ီး

ုကဏမမ မီး

သဆုီးသပ္ေျပမသိရ
ု မ္ ဥကီးစစ္ျမိ ံ္က ျံံ္ီးသမ္္ဲ့သသည္
ျမမ္မမဲ့ဥပေဒ
တစ္္ ိ ကို

ကကီးေုီးေသမ
ရမးသတ္ ကကီး

းသဆုီးျပ ပဆုမ ိ ီးကို သိုုိုသသည္
စမပိုဒ္

(၅၂)

တံ္ျပ္ဲ့ျပကီး

မက္းေမျ ံ္ဲ့ းုုပ္ ုုပ္ေမ္ဲ့သသည္ဟု (တပ္မေတမ္မ်ွ
80

ကငုေ
င မသသည္)

ုူေတငစစ္ေမီး္ဲ့သသည္ဲ့

က မ္ီးမမေရီး ဝမ္ ကကီးဌမမမ်ွ ေပီးပို္ဲ့ေသမ

းသိျပ ေျပမ ကမီး

ရိ်ွေမသသည္

သိသ
ု သည္ဲ့

္ဲ့ေသမ္ုသည္ီး းေုမံ္ီး္ မကိုယ္
ေျပမသို္ က္မ မီးးေပ

ုူသိရ်ွံ္ ကမီး

81

ျပစ္မမေျမမက္ေသမ္ုသည္ီး
ျပစ္မသတ္မတ
်ွ ္

မီးသသည္

သညဥ္ီးပမ္ီး ်ွိပ္စက္မ
ဥပမမ

ေျမမက္ေစသသည္ဲ့

စဆုစမ္ီးေမီးျမမ္ီးစဥ္းတငံ္ီး

ုုပ္ေသမံ္္ က္
းမဏမပိုံ္မ မီးမ်ွ

82

ပိုဒ္ပ ေသမ

“စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီးးစကရံ္္ဆစမ”

ကို၂၀၁ ္ု ်ွစ္

ယံ္ီးးစကရံ္္ဆစမတငံ္ ျမမ္မမ ိုံ္ံဆးမ ိ ီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္
း ကဆျပ ္ က္မ မီးကို းေသီးစိတ္ေ မ္ျပ
ရယူ ိုံ္ေသမ

(ယ္ံ္

ိုဝံ္းမု ၂၁ရက္ေမ

းျ စ္းပ က္ပဆုစဆ ်ွံ္ဲ့

ုူပု ိ ု္မ မီးမ်ွ းတသည္ျပ ေျ ကမီး္ဲ့ေ ကမံ္ီး ဥကီးစစ္ျမိ ံ္က သို္ဲ့သသည္
းေုမံ္ီး္ငစိတ္စစ္ေသီး္ က္

ဥကီးစစ္ျမိ ံ္

းေသီးစိတ္္ ေရီး

မီးသသည္

83

မီးသသည္ဲ့

ျမမ္မမ ိုံ္ံး
ဆ မ ိ ီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္မ်ွ

ဒကးံ္းမ(၂)ရက္ေမက

ုတ္ေဝ္ဲ့ ပကီး

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီး္ က္မ မီး ေတငရ်ွိ္ က္မ မီး

်ွံ္ဲ့

ယံ္ီးသသည္ ကိုပ ကကီးေသသဆုီးမ ်ွံ္ဲ့ စပ္ု ဥ္ီး

းမ မီးတကမ

းစကရံ္္ဆစမျ စ္ ပကီး

ျပ စု

ုတ္သသည္ဲ့

ိူက္ ိူက္
္ င တ္္င တ္

ိေရမက္မ မီးျပမီးသသည္ဲ့

မီးကမ

ငက္ကုမတ
္ စ္္ု ျ စ္ေု သသည္

DKBA ်ွံ္ဲ့ တပ္မေတမ္တိုး ကမီး ျ စ္ပငမီးေသမ စစ္မက္းေ ကမံ္ီးးရမကို းေသီးစိတ္ ေ မ္ျပ ပကီးေမမက္84 ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ
းမ ိ ီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္သသည္

ကိုပ ကကီး

း မ္ီး္ဆရမ

း္ က္းုက္က ေတငရ်ွိ္ က္မ မီးကို ေ မ္ျပ္ဲ့သသည္ း
ပစ္သတ္္ရ
ဆ ေ ကမံ္ီး

85

ေသသဆုီးမတို ်ွံ္ဲ့

သက္စပ္

ူီးသျ ံ္ဲ့ ကိပ
ု ကကီး ုငတ္ေျမမက္ေးမံ္ ကိ ီးပမ္ီးးမီး

ုတ္စဥ္

်ွံဲ့္ သညဥ္ီးပမ္ီး ်ွိပ္စက္မ ျပ ုုပ္္ဲ့ေ ကမံ္ီး ရ်ွိ မရ်ွိ သက္ေသ္ဆရမ္ မသည္သသည္ဲ့ မ က္ျမံ္သက္ေသမ်ွ
86

မုမေရမက္္ဲ့ေ ကမံ္ီး ေ မ္ျပ္ဲ့သသည္
ရမ္သစစ္
ူ သသည္

ိမ္ီးသိမ္ီး္ဆရမ

ျ စ္သသည္ဟု

မမ်ွတ္ယူ္ေ
ဲ့ ကမံ္ီး

စစ္သမီးမ မီးသသည္ ကိုပ ကကီးကို မ်ွမီးယငံ္ီးစငမ သိုဲ့ေသမ္ းက ိ ီးေ ကမံ္ီးသံ္ဲ့

မ်ွတ္္ က္္ ္ဲ့ေ ကမံ္ီး ်ွံဲ့္

ေတငရ်ွိ္ က္မ မီးကို

းမီး

းေျ္္ဆကမ

မ္ီးသကီးစဥ္

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ

သတံ္ီးေ

မက္တစ္ေယမက္းျ စ္

းမ ိ ီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္က

မ်ွတ္္ က္္ ္ဲ့ပ သသည္ 87
သိုေသမ္ျံမီးုသည္ီး ေကမ္မရ်ွံ္သသည္ တပ္မေတမ္
ျပ ုုပ္္ဲ့သသည္

88

း

ူီးသျ ံ္ဲ့

ျမမ္မမ ိုံ္ံး
ဆ မ ိ ီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္က
မဟုတ္ေ ကမံ္ီး
ုဆုေုမက္ေသမ

ပ္မဆ

ကိုပ ကကီးသသည္

းုငတ္တမ္ီးသတံ္ီးေ

ုုပ္ေသမံ္ရမ္

ိုသိုျ စ္ေ ကမံ္ီး ေ မ္

ပ က္ကက
င ္္ဲ့ေ ကမံ္ီး

မက္ျ စ္ေ ကမံ္ီး ရ်ွံ္ီးရ်ွံ္ီးုံ္ီးုံ္ီး

Lun Min Mang ‘း္ငံဲ့း
္ ေရီးး မ်ွ
င သတံ္ီးေ

ေဝ မ္မမ မီး

မက္ျ စ္ေ ကမံ္ီး

းေစမပိုံ္ီး မ်ွတ္္ က္ကို ျပမ္ုသည္ရ်ွံ္ီးျပ္ဲ့ ပကီး KKO း ဝံ္
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https://www.icj.org/myanmars-discriminatory-citizenship-laws-can-and-must-be-immediately-reformed/
(Burmese: “ျမမ္မမ ိုံ္ံဆတငံ္
္ က္ျ္ံ္ီးုုပ္ေသမံ္ရမ္

ိုံ္ံဆသမီး ျ စ္မ်ွု
်ွံ္ဲ့

်ွံဲ့္ ုူး္ငံဲ့း
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ုုပ္ေသမံ္ရမ္

ျ စ္ ိုံ္ေျ္ရိ်ွျ္ံ္ီး,”
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content/uploads/2019/06/Myanmar-Citizenship-law-reform-Advocacy-Analysis-Brief-2019-BUR.pdf).
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်ွ -္ ေးမံ္ ကကီး) ဟုေ္ ေသမ သူသသည္ ျမမ္မမ ိုံ္ံဆသမီးျ စ္ေသမေ ကမံ္ဲ့
ကို

ဥပေဒေရ်ွ ေမ်ွမက္

္ဆစမီးပိုံ္္ငံဲ့ရ
္ ိ်ွသံ္ဲ့သသည္ (၅၂)

တမ္ီးတူးသံ္ဲ့းတမ္ီး္ဆစမီး္ငံဲ့္
ိုးတငက္ေ ကမံ္ဲ့

ေပီးသံ္ဲ့ျပကီး

ေကမ္မရ်ွံ္းေမမ
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ဥပေဒ

တမ္ီးတူးကမးကငယ္ကိုုသည္ီး

း ကဆျပ ုိုသသည္မ်ွမ

ျပသည္ေ

မံ္စသ
ု မတ

An Unlawful Killing in Myanmar

ေဒ သ မသသည္

္ က္ျ္ံ္ီးသိုသုိပ
ု ံ္

သဆသယမ မီးရိ်ွေ ကမံ္ီး
ေကမ္မရ်ွံ္သသည္

ေျပမ

ယံ္ီးးစကရံ္္ဆစမ
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တုမ္ျပမ္္ဲ့သသည္

းစကရံ္္ဆစမ

ေရီးသမီး္ဲ့စဥ္က

သူမ

ေ

မက္

သူမးက္မ်ွ

တို ်ွံ္ဲ့

ေတငသဆုရမ္

းမ ိ ီးသမကီးးေ မ္တစ္ဥကီး ်ွံ္ဲ့းတူ

ေျပမသို္သ
ဲ့ သည္မ်ွမ

သူမ ်ွံ္ဲ့

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီး း ငမ်ွ သူမကို သူမ ေရ်ွ ေမ ်ွံ္ဲ့းတူ

ေတငရိ်ွ္ က္မ မီး ်ွံ္ဲ့ပတ္သက္

ျံံ္ီးသုိ္ဲ့သသည္

သူမ ေရ်ွ ေမ ဥကီးေရမးတ္သမ္ီးေးမံ္သသည္ ေဒ သ မ
ိုံ္ံဆတကမုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး း
တို

းဓိက

မရိ်ွေ ကမံ္ီး

သို္ဲ့သသည္

ိျပံ္
ု

တို ်ွံ္ဲ့းတူ းစသည္ီးးေဝီးတက္ေရမက္ရမ္ ္ငံဲ့မ
္ ျပ သသည္ကို
ေဒ သ မသသည္

ေကမ္မရ်ွံ္ ်ွံဲ့ေ
္ တငသဆုရမ္

မက္ျပ္သ
ဲ့ သည္

ျမမ္မမ ုိံ္ံဆးမ ိ ီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး

ေသငီးေ ငီးတုိံ္ပံ္္ဲ့မ

သက္ေသ

သူမ ေရ်ွ ေမ

ေတမံ္ီးသို္ က္ကို

ုူး္ငံ္း
ဲ့ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္းက္မ်ွ (၃) ကိမ္တိုံ္တိုံ္ ုဆုီးဝ ျံံ္ီးသမ္္သ
ဲ့ သည္
ပကီးျပသည္ဲ့စဆုမမရ်ွိဟု ေ

ေမီးစရမမ မီး ်ွံ္ဲ့

(သိမဟု
ု
တ)္

ျမမ္မမ ုိံ္ံဆးမ ိ ီးသမီး
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ငက္သို္ က္ မပ း စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမသသည္ ပကီးျပသည္

းျပံ္
ို
ယံ္ီးစဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမကို ိုံ္ံဆတကမုူ

ူီး ကင မ္ီးက ံ္သူ

းေုီးးမက္

မီး

းကူးသညကျ ံ္ဲ့ ျပမ္ုသည္သုီးဆ သပ္ေပီးရမ္ုသည္ီး ေတမံ္ီးသို္ဲ့သသည္

ေဝ မ္ေ

မက္ျပ္ က္မမ်ွ

းစကရံ္္ဆစမသသည္
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ကိပ
ု ကကီးေသသဆုီးရသသည္ဲ့

းေျ္းေမမ မီးကို ေက မပ္ ်ွစ္သိမဲ့္ ိုံ္ေုမက္ေးမံ္ မရ်ွံ္ီးျပ္ဲ့ေ ကမံ္ီး ျ စ္သသည္ ဥပမမ သညဥ္ီးပမ္ီး ်ွိပ္စက္္ က္မ မီး ်ွံ္ဲ့
ုူသမီးမသမ္ ျပ မူသက္သ္
ဆ သ
ဲ့ သည္ဲ့ ုကဏမ းသိသမ ကကီးရ်ွ္
ိ ဲ့သသည္ကို မရ်ွံ္ီးျပ္ဲ့ေ ကမံ္ီး ေ
ကုုသမ

မက္ျပေဝ မ္္ဲ့သသည္

ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးေမ ျ စ္ေသမ ဒကးံ္းမု (၁၀)ရက္ေမတငံ္ ယ္ံ္သမတေဟမံ္ီး ဥကီးသိမ္ီးစိမ္

းမ မီးျပသည္သူသံ
ို ္ရမ

ေပီးပိုစမ

တစ္ေစမံ္ကို

ေပီးပိရမတင
ု
ံ္

ဆသို

ေဒ သ မသသည္ းစက

းစကရံ္္စ
ဆ မးမီး
တိက မမ မီးုဆုီးဝမရ်ွိ ေ ကမံ္ီး ံ
်ွ ဲ့္ ေရ်ွ ေမမက္ ကိုကသည
္ ကမမ မီး မရ်ွိေ ကမံ္ီး ကိုီးကမီးေျပမသိက
ု မ
ယ္ျပ ္ဲ့သသည္

ပ္မဆျပက္ရယ္ျပ ္ဲ့သသည္

ေသသဆုီးမကို ျ စ္ေစသသည္ဲ့ းမ်ွမီးကို းေ ကမံ္ီးတရမီးးျ စ္ မ်ွတယ
္ ူရမ္ ပ က္ကက
င ္

ပ က္ကငက္ျ္ံ္ီး ်ွံဲ့္ သူမ ်ွံ္ဲ့ သံ္ဲ့ေု မ္စငမ ေသငီးေ ငီးတိုံ္ပံ္ျ္ံ္ီး ုူေတငေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး မျပ ုုပ္ျ္ံ္ီးစသသည္တကိ
ို ု
မျပ ုုပ္ျ္ံ္ီးစသသည္တကိ
ို ုပ ကိုီးကမီးေျပမသို္သ
ဲ့ သည္
ေဒ သ မ
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း္ိုံး
္ မမေျပမသိ္
ု က္မ မီးကို တုမျပမ္
္ သသည္ဲ့းေမျ ံ္ဲ့ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီး ေကမ္မရ်ွံ္

ေ္ ံ္ီးေသမံ္ ဥကီးစစ္ျမိ ံ္က “တသည္သ
ဥပေဒမ မီးကို

ုုိက္မမရမ္ းမီးမသည္ီးျ္ံ္ီးသသည္ းမ်ွမ္တကယ္တငံ္ ျပစ္မျ စ္ေ ကမံ္ီး”

“ျပစ္မက မီးုငမ္
္ ဲ့ျ္ံ္ီးရ်ွိ မရ်ွက
ိ ို ကင ပ
ု္ ္တမ်ွ
ို ေျပမသိုရမ္ း္ငံဲ့း
္ မဏမမရ်ွပ
ိ ကင မ္ေတမ္တို
း္မ္ီးက

သသည္ းမီးမသည္ီး္ က္မ မီးကိုသမ ေ

ျ စ္သသည္ ယ

း္မ္ီးက

သသည္ းမီး

မက္ျပရမ္ ျ စ္သ

ံ္ီးးမးတငက္ တရမီးမ်ွ တမရရ်ွေ
ိ စရမ္ ုုပ္ေသမံ္ရမသည္မ်ွမ သက္သံ
ို ္ရမ းမဏမ

းမဏမပိုံ္မ မီး ်ွံဲ့္ တရမီးရုဆီးမ မီးသမ ျ စ္သသည္ဟု ေ ကျံမ္ဲ့သသည္
(၅)ု ကမ ပကီးေမမက္
စမပိုဒ္သုီးဆ ပိုဒ္ပ

ေ္ ံ္ီးေသမံ္ ဥကီးစ
စသည္ီးမ ဥ္ီးမ မီး ်ွံ္ဲ့ ဥပေဒ

၂၀၁၅္ု ်ွစ္

ေမု

ုတ္ျပမ္္ က္တစ္ေစမံ္ကို

( )ရက္ေမတငံ္

ယံ္ီးး ကဆျပ ္ က္တငံ္

စစ္းက္တရမီးရဆုီးမ မီး

စကရံ္ပိုံ္္ငံဲ့ေ
္ းမက္

စသည္
င
ီးပဆုးေျ္္ဆဥပေဒ

ရရိ်ွရမ္းတငက္ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး

ျမမ္မမ ိုံ္ံး
ဆ မ ိ ီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္သသည္

ုတ္ျပမ္္ဲ့ ပကီး ယံ္ီး

ျပမ္ုသည္ေ မ္္ဲ့သသည္

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆေတမ္
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၁ ၅

တ
ု ္ျပမ္္ က္တငံ္

က ေရမက္ေ ကမံ္ီး

ပုဒ္မ

ဒကးံ္းမ း ကဆျပ ္ က္ကို

တပ္မေတမ္းက္ဥပေဒးရ

၃၄၇ ်ွံ္ဲ့းသညက

းမ မီးျပသည္သူေရ်ွ ေမ်ွမက္

မ်ွတ္္ က္ျပ ္ဲ့သသည္

ုိံ္ံဆသမီးမ မီး

ယံ္ီးုူသတ္မသသည္
းျပံ္
ို

းေျ္္ဆး္ငံဲ့း
္ ေရီးမ မီးကို

ပငံဲ့ု
္ ံ္ီးျမံ္သမမရိ်ွေစရမ္းတငက္ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး

ဤးမကို းရပ္းက္တရမီးရဆုီးတငံ္ စစ္ေသီး ကမီးမမီးသံ္ဲ့ပ သသည္ ”
98

Kyaw Hsu Mon “းစကရံ္္စ
ဆ မကို ုုပ္ ကဆးမတ္္ံ္ီး

မီး္သ
ဲ့ သည္ ” သတ္ျ တ္္ဆရေသမ ျမမ္မမသတံ္ီးေ

မက္

မုသိုီးမ The Irrawaddy ၂၀၁၄ ္ု ်ွစ္ ဒကးံ္းမု ၃ရက္
99

ICJ မ်ွ ေဒ သ မ ်ွံ္ဲ့ ေတင သုဆေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး ၂၀၁ ္ု ်ွစ္ စက္တံ္းမု

100

Aung Hla Tun ်ွံဲ့္ Paul Mooney, “ျမမ္မမသတံ္ီးေ

မက္ ေသသဆုီးမ ်ွံဲ့ပ
္ တ္သက္ေသမ းစကရံ္္စ
ဆ မးေပ

ျပစ္တံ္ုိက
ု ္ေသမ ေရ်ွ ေမမ်ွ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမ းသစ္ ျပမ္ုသည္ုုပ္ေသမံ္ရမ္ ေတမံ္ီးသိသ
ု သည္ ရုိက္တမ ၂၀၁၄
ဒကးံ္းမု ၂ရက္ Lun Min Mang, ‘း္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမးေပ စငပ္စ္
င က္မ မီး ပ ဆ ်ွဆု က္ရ်ွိ

Myanmar Times ၂၀၁၄ ္ု ်ွစ္ ဒကးံ္းမု ၁၅ ရက္
101

း
102

Lun Min Mang, ‘း္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမးေပ စငပစ
္ ္
င က္မ မီး ပ ဆ ်ွဆု က္ရ်ွိ ကိုီးကမီး္ က္

က္ ရိ်ွ
း

က္ပ းတုိံ္ီး

32

းမ

An Unlawful Killing in Myanmar

ပ ဝံ္ပတ္သက္္ဲ့ေသမ စစ္သမီး (၂) ဥကီးကို တရမီးေသုတ္္ဲ့ေ ကမံ္ီး
စကရံ္္ က္ကို ျမမ္မမ ိုံ္ံဆးမ ိ ီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး ေကမ္မရ်ွံ္
၂၀၁၄္ု ်ွစ္

ိုဝံ္းမု (၂)

ရက္ေမ

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေတငရိ်ွ္ က္
104

္ မ်ွတ္္ဲ့သသည္

ုတ္ေ မ္္ဲ့သသည္

းမ ်ွံ္ဲ့ပတ္သက္

ုူသိရံ
်ွ ္ ကမီး သက္သယ
င ္ေျပမသို္ က္းျ စ္ က မ္ရစ္္ဲ့သသည္

ယံ္ီးး္ ိမ္

ုတ္ျပမ္္ က္

မ်ွတ္တမ္ီး ျ စ္္ဲ့သသည္
ယေမ္ ိမ္

၂၀၁၁္ု ်ွစ္မ်ွ စ
ပဆုေ မ္ရမတငံ္

းုမီးတူးမမ မီး ်ွံ္ဲ့ ယံ္ီးးမ
း ကဆျပ

ငက္္ ိမ္မသ
်ွ မ)

းစကရံ္္ဆစမ သသည္

မီးသသည္ဲ့ ုူသိရ်ွံ္ ကမီး ရယူ ုိံ္ေသမ း

ေ
ိ ရမက္သုီးဆ ေသမ

ဤးမ

မသဆုီးေသမ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမပံ္ ျ စ္ေုသသည္

တမဝမ္္ဆမ

ရိ်ွေစရမ္

ပဆုေ မ္း ကဆျပ

းမ်ွမ္တရမီးကို ုက္ု်ွမ္ီးရရိ်ွ ိုံ္ေရီး းေ

မီးျပကီး

ျမမ္မမ ုိံ္ံဆရိ်ွ

မက္းပဆဲ့မ မီး ျ စ္ေစရမ္ ပဆုေ မ္

မီးသသည္ သိုေသမ္ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမ တစ္္ုတသည္ီးက တမဝမ္္ဆမ (သိုမဟုတ)္ ကုစမီးမကို မေပီး္ဲ့ပ

ျမမ္မမ ိုံ္ံး
ဆ မ ိ ီးသမီး
းမဏမပိုံ္မ မီးကို
၄.၂

ုိသို

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆးမ ိ ီးသမီး ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး ေကမ္မရ်ွံ္ကို စတံ္ ငစသည္ီး္ဲ့္ ိမ္မ်ွ

ိ ေကမ္မရ်ွံ္းေမျ ံ္ဲ့ ုုပ္ေသမံ္္ဲ့သသည္ဲ့ ပ

း ကဆျပ ္ က္မ မီးကို

ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး
ုိုးပ္ေသမ

ငက္မက
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စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမ ုိး
ု ပ္္ က္မ မီး ရိ်ွေသမ္ုသည္ီး ျမမ္မမ ိုံ္ံဆးမ ိ ီးသမီး ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး ေကမ္မရ်ွံ္
ကိုပ ကကီး ေသသဆုီးမ းေျ္းေမမ မီးကို မ်ွတ္တမ္ီးတံ္

းျပစ္မရိ်ွေ ကမံ္ီး

းစကရံ္္ဆစမ မ

ေကမ္မရ်ွံ္မမမ မီးသသည္

းေျ္းေမရိ်ွေ ကမံ္ီးကို ုဆုီးဝ မသိရ်ွ္
ိ ဲ့ ကပ ုေပ ံ္ီးမ မီးစငမ ကမျပကီးမ်ွ (၂၀၁၅ ေမု

103

ေကမ္မရ်ွံ္ကယ
ို ္တိံ
ု ္က
တံ္ီးက ပ္မ

း ကဆျပ ္ က္မ မီးးမီး

ျပ ုုပ္ ိုံသ
္ သည္ဲ့

ိျပံ္
ု

ုုိက္မမေစရမ္

ုုပ္ပိုံ္
္ ငံဲ့း
္ မဏမမ မီးုသည္ီး

မရိ်ွပ

စစ္းက္တရမီးရဆုီး းမစစ္ေသီးစကရံ္ျ္ံ္ီးမ မီး

စစ္းက္တရမီးရဆုီး

းမစစ္ေသီးစကရံ္ျ္ံ္ီးမ မီး

္က္္ု်ွပ သသည္

းုမီးတူ

မသည္သမသည္
ို
ပုဆ

းေျ္းေမမ မီး ်ွံ္ဲ့ း္ ိမ္းယမီးမ မီးသသည္ းမမ်ွမ္ီးမသိ မမီးုသည္ရမ္

းမစစ္ေသီးစကရံ္ျ္ံ္ီး ်ွံဲ့္

ုတ္ုငံဲ့မ
္ ်ွမ္ီး မသိ ျ စ္ရသသည္

(ေသမေသ္ံ္ီး

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေမစဥ္ ်ွံဲ့္

း

သက္သံ
ို ္ေသမ

သတံ္ီးး္ က္းုက္မ မီး

က္ေ မ္ျပပ းတိုံ္ီး ၂၀၁၅္ု ်ွစ္ ေမု (

တစ္မ ိ ီး ကကီးျ စ္ေမသသည္

း္ ိမ္းယမီးကို

ေျ ရ်ွံ္ီး္ က္မရိ်ွး) ျမမ္မမ ိုံ္ံဆးမ ိ ီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး ေကမ္မရ်ွံသ
္ သည္ စစ္းက္တရမီးရဆုီး
စကရံ္္ က္ကို ုူသိရ်ွံ္ ကမီး ေ ကျံမ္ဲ့သသည္
တစ္မသည္ီးမသည္ီးျ ံ္ဲ့

းျပမ္းု်ွမ္

ိုသေ
ို ကျံမ္ဲ့ျ္ံ္ီးက ယံ္ီးျ စ္စဥ္

သက္သယ
င ္မ

းမ ိ ီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး ေကမ္မရ်ွံ္

ရိ်ွ

မရိ်ွ

၂၀၁၅ ေမု

ပ

ရ်ွံ္ီးုံ္ီးမ

ကိုုသည္ီး

) ရ က္ေမ တငံ္

သိသမ

ံ္ရ်ွမီးေသမ

၂၀၁၄္ု ်ွစ္

ိုဝံ္းမု

်ွစ္္ု မသည္သမသည္
ို
ပုဆ (သိုမဟုတ)္
မရိ်ွ

ျ စ္ေမသသည္

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ

ုတ္ျပမ္္ က္းက ဥ္ီးသသည္ ယံ္ီးျ စ္စဥ္ ်ွံဲ့္ ပတ္သက္

ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး ျ စ္စဥ္ရုဒ္ ်ွံဲ့္ ပတ္သက္ ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး းမ မီးျပသည္သူ ုက္ု်ွမ္ီး ရယူ ိုံ္ေသမ းဓိက
သတံ္ီးးရံ္ီး းျမစ္းျ စ္ က မ္ရစ္ေုသသည္

ုတ္ျပမ္္ က္တငံ္ ေးမက္ပ းတိံ
ု ္ီး သို

“…ကိုေးမံ္ ံ
ို ္ (္) ကိုေးမံ္ေက မ္ ိုံ္ (္) ကိုပ ကကီး ေသသုဆီးမသသည္ တမ္ီးျပသညဲ့္စစ္မ

မီးသသည္
မ္ီး္ ိမ္ းတငံ္ီး ျ စ္ပငမီးေ ကမံ္ီး

း္ိုံး
္ မမ ေပ ေပ က္္ဲ့သသညဲ့္းတငက္ တပ္မေတမ္ းက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၂ းရ စစ္တရမီး ုဆီး
က ေရမက္သျ ံဲ့္
ျပ မမ္ီး္ က္မ မီး

၁ ၅

္ု ်ွစ္

တပ္မေတမ္းက္

ဥပေဒပ

စစ္းက္တရမီး စကရံ္ေရီးသိံ
ု ္ရမ ုုပ္

ျပ မမ္ီး္ က္မ မီး

်ွံဲ့္ တပ္သမီး

ိုံ္ုံ္ီး

(၂) ဦီးျ စ္သသညဲ့္ ဒုတိယတပ္ ကပ္

ငမ္ီးတိးေပ
ု
တပ္မေတမ္ းက္ဥပေဒပုဒ္မ ၇၁ ျပစ္မ သိုံ္ရမဥပေဒ ပုဒ္မ

၃၀၄ တိျု ံဲ့္ စစ္ေသီး္ဲ့ ပကီး တရမီးေသုတ္သသညဲ့္ းမိမ္ကို ္ မ်ွတ္္ဲ့ေ ကမံ္ီး

်ွံဲ့္ ယံ္ီးသုဆီးျ တ္္ က္ကို တိုံ္ီးမီး

းေရ်ွ ေတမံ္တံ
ို ္ီးစစ္ဌမမ္ ပ္မ်ွ းတသည္ျပ ္ဲ့ေ ကမံ္ီး သိရ်ွိ ရပ သသည္ းသိုပ ကိစ ်ွံဲ့္ စပ္ု ဥ္ီး
ကိုေးမံ္ေက မ္ ိုံ္ (္) ကိုပ ကကီး ေသသုဆီးမ းေပ
င စသည္ီးပုး
ဆ ေျ္္ဆဥပေဒ ျပစ္မသိုံ္ရမ က ံဲ့္
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ျမမ္မမ ိုံ္ံဆးမ ိ ီးသမီး

သတံ္ီး
104

“ကိုေးမံ္ ိုံ(္ ္)ကိုေးမံ္ေက မ္ ုိံ္(္)ကိုပ ကကီး ေသသဆုီးမ

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆးမ ိ ီးသမီး ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္

တ
ု ္ျပမ္္ က္းမ်ွတ္ ၆/၂၀၁၅ ၂၀၁၅ ္ု ်ွစ္ ေမု

သတံ္ီး

တ
ု ္ျပမ္္ က္”

ရက္
ုိံ္ဝံ္းမု ၂၇ရက္ေမ

Yola Verbruggen, Naw Say Phaw Waa and Lun Min Mang, “စစ္တပ္မ်ွ

တရမီးေသုတ္ေပီးုိုက္ျ္ံ္ီးသသည္ းရပ္သမီးေသသဆုီးမ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီး ်ွံဲ့ပ
္ တ္သက္

သဆသယးသစ္မ မီးစငမကို

ျမံ္ဲ့မမီးေစသသည္ ” Myanmar Times, ၂၀၁၅ ္ု ်ွစ္ ေမု ၁၂ ရက္
105

္ု ်ွစ္

ုဆီးဥပေဒ တပ္မေတမ္ းက္ဥပေဒတို ်ွံဲ့္းသညက ေသမံ္ ငက္္ဲ့ျ္ံ္ီးျ စ္သသည္ဟု

ေကမ္မရ်ွံ္မမ ဥကီးစစ္ျမိ ံ္မ်ွ The Myanmar Times ေျပမျပရမတငံ္ ယံ္ီးးမကို ၂၀၁၄

သဆုီးျ တ္္ဲ့ေ ကမံ္ီးသုိသသည္

ကိုေးမံ္ ိုံ္ (္)

းရမရ်ွိ စစ္သသည္မ မီးးမီး းေရီးယူမသသည္ ၂၀၀

ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္

်ွံ္ဲ့ပတ္သက္ေသမ းမ ်ွံ္ဲ့စပ္ု ဥ္ီး

ုဆီးဥပေဒပ

ုဆီးုုပမ
္ သည္ီးမ မီး ်ွံဲ့္းသညက းက ဥ္ီးစစ္တရမီး ုဆီး္ ပ္းမ်ွတ္စဥ္

(၁၄၆/၁၄၇) တိျု ံဲ့္ းမ်ွတ္ (၂၁၀) ေျ္ျမမ္တပ္ရံ္ီးမ်ွ းေစမံဲ့္စစ္သသည္
ေက မ္ေက မ္ေးမံ္

စကရံ္္ငံ္း
ဲ့ မဏမးတငံ္ီး

ျပစ္မသိုံ္ရမက ံဲ့္

ICJ ်ွံ္ဲ့ ျမမ္မမ ုိံ္ံဆးမ ိ ီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္တို ေတငသဆုျ္ံ္ီး ၂၀၁ ္ု ်ွစ္ းမ္မဝ ရကု

33

An Unlawful Killing in Myanmar
ကမကငယ္ေရီး ဝမ္ ကကီးဌမမမ်ွ ျပမ္ ကမီး္ က္းရ သိရ်ွိရပ သသည္ ”106
းေရ်ွ ေတမံ္ တိုံ္ီးစစ္ဌမမ္ ပ္မ်ွ ေျ္ျမမ္တပ္ရံ္ီး (၂၂) ကို DKBA
တမဝမ္

မ္ီးေသမံ္ေမရမသည္ဲ့”

ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္
္ဲ့သသည္

107

မ်ွတ္ယူရမ္

းေ ကမံ္ီး ကမီး္ဲ့ေ ကမံ္ီး

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆးမ ိ ီးသမီး

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီးးစကရံ္္ဆစမက ၂၀၁၄္ု ်ွစ္ စက္တံ္းမု (၂၇) ရက္ေမတငံ္ းစကရံ္္ဆ

ဤးစကရံ္္ဆစမ

၂.၂ တငံ္ းေုီးေပီးေ မ္

ုငမ္စငမမ်ွ းက ယ္တစ္ဝမ္ီး
မစ္မမသူ

ေမရမေဒသးျ စ္

်ွံ္ဲ့ ပဋိပကျ စ္ပငမီးရမေဒသးမီး “တမ္ီးျပသည္ဲ့

ငံဲ့သ
္ ို

မီးသုို တမ္ီးျပသည္ဲ့တမဝမ္ ဟူေသမ းမက္းဓိပ ယ္ကို

မီးျပကီး တပ္မေတမ္းက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၇၁)

်ွံဲ့္ (ရ၂) တိကိ
ု ု

တ္ေသမး္

းသံ္ဲ့းေျ္းေမမ်ွံဲ့္ မသိုံး
္
စစ္သမီးမ မီးက မီးုငမသ
္ သည္ဲ့ ကကီးေုီးေသမ ျပစ္မမ မီးကို စဆုစမ္ီးစစ္ေသီး

တရမီးစငသိုျ္ံ္ီးးမီး းရပ္းက္တရမီးရဆုီးမ မီးသို မဟုတး
္ စစ္တရမီးရဆုီးမ မီးသို ုေ
င ျပမံ္ီး ိုံ္ ေ ကမံ္ီး ေတငရသသည္
ကိုပ ကကီး

ေသသဆုီးမ ်ွံ္ဲ့

မသိရ်ွေ
ိ းမံ္

ပတ္သက္ေသမ

ေးမက္တး
ို မု(၂၃)

သတံ္ီးး္ က္းုက္ကို

ရက္ေမး

ိ

ိမ္္ မ္

းမ မီးျပသည္သူမ မီး ်ွံ္ဲ့
မီး္ဲ့သသည္ကို

သူမိသမီးစုဝံ္မ မီး

ကသည္ဲ့ု်ွ ံ္ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး

ိုဝံ္းမု (၂၇) ရက္ ေမစျင ံ္ဲ့ းျပစ္မရိ်ွေ ကမံ္ီး တရမီးေသုငတ္္ဲ့သသည္ တိကိ
ု ု ကသည္ဲ့ု်ွ ံ္ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး
စစ္တရမီးရဆုီး ုုပ္ံမ္ီးစဥ္ကို တစ္ုမကီးပ ီးး ကမ သက္ုက္ ုုပ္ေသမံ္္ဲ့ေ ကမံ္ီး ေတငရသသည္
တိုက္ရိက
ု ္ပ ဝံ္္ဲ့ေသမ စစ္သမီးမ မီး ်ွံဲ့္
ုတ္ျပမ္္ က္တငံ္ းျ္မီးရမ
သညမ္ျပ္သ
ဲ့ သည္

သသည္

မစစ္ေသီး ို္ံ္္ဲ့ပ

ိျပံ္
ု

ူီးးသံ္ဲ့ရိ်ွ

သတ္ျ တ္မ

ကျင ပမီးု က္

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆးမ ိ ီးသမီးုူး္ငံ္း
ဲ့ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္

းရမရိ်ွမ မီး

ုုပ္ေသမံ္္ က္မ မီးကိုုသည္ီး ျပမ္ုသည္သုီးဆ သပ္္ဲ့ေ ကမံ္ီး

စသည္ီးကမ္ီး ကပ္မတ္

းေရီးယူ္ဆရ ိုံ္ေစေသမ္ုသည္ီး

းေသီးစိတက
္ ိုမူ

သတံ္ီး
မ်ွမ္

ိုသေသမ
ို
သတံ္ီးး္ က္းုက္မ မီးးမီး ုူးမ မီး ုက္ု်ွမ္ီးရယူ ိုံ္ျ္ံ္ီး မရိ်ွပ

တရမီးေသုငတ္ုက
ို ္ေ ကမံ္ီး သိရိ်ွရျပကီးေမမက္ ေဒ သ မသသည္ းမဏမပိုံး
္ သကီးသကီး
သူမေပီးပိ္
ု ဲ့ရမတငံ္ သမတရဆုီး

ကမကငယ္ေရီးဥကီးစကီး္ ပ္ ်ွံဲ့္

မမ်ွမ္
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ေဒ ေးမံ္သမ္ီးစု ကသည္ ဥကီးေသမံ္ေသမ ုငတ္ေတမ္မ်ွ

တရမီးဥပေဒစိုီးမိုီးေရီး ်ွံ္ဲ့ တသည္ျံိမ္ေးီး္ မ္ီးေရီး ေကမ္မတက တို ပ ဝံ္္သ
ဲ့ သည္ 109

၄.၃

က ိ က္မေရမ ျမိ မယ္တရမီးရဆုီး ေသမေသ္ံ္ီး စစ္ေမီးျ္ံ္ီး
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ဧပရယ္ ၁၀ ရက္ေမမ်ွ းငမ္ ၂၃ရက္ေမး

ိ (၁၀) ပတ္ေက မ္ ကမ စစ္ေသီး္ဲ့သသည္
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္ရိုံ္းသံ္ဲ့ တရမီးုိုျပ

ိုသူမ မီးတငံ္ ေဒသ္ဆ းုပ္္ ပ္ေရီးးက္မ်ွ
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းမကီးသသည္

ေဒ သ မတို

စစ္တပ္

ိမ္ီးသိမ္ီးျ္ံ္ီးကို

ပ ဝံ္သသည္
္ဆ

မီးရစဥ္

ကိုပ ကကီးေသသဆုီးမးတငက္ မသည္သူမသည္ဝ
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တရမီးရဆုီးမ်ွ

ေသမတ္မမ
်ွ ္
ဆ

းျပကီးသတ္
မီးသသည္ဲ့

သဆုီးသပ္သုီးဆ ျ တ္ရမတငံ္

ဒဏ္ရမမ မီးျ ံ္ဲ့

ုတ္ျပမ္္ က္ ၂၀၁၅္ု ်ွစ္ ေမု

း

က္ ရိ်ွ)
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ျမမ္မမ ိုံ္ံဆးမ ိ ီးသမီး ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္ းစကရံ္္ဆစမ စမပိုဒ္ ၁၆
သက္သမ
ဆ စသည္ီးမ ဥ္ီးးမ ိ ီးမ ိ ီး ဥပမမ- မတူသညကေသမ ပ

က ံ္ဲ့သုီးဆ ျ္ံ္ီးးပ းဝံ္ စသသည္တို ်ွံ္ဲ့ပတ္သက္
ကို ကသည္ဲ့ပ ကိုီးကမီး္ က္ း

သိုေသမ္

တမဝမ္ရ်ွေ
ိ ကမံ္ီးကိုမူ သဆုီးျ တ္သုီးဆ သပ္ျ္ံ္ီး းု်ွ ံ္ီးမရိ်ွး တရမီးရဆုီးက

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆးမ ိ ီးသမီး ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္ သတံ္ီး

တပ္မေတမ္

ကိုပ ကကီးသသည္

ေသသဆုီး္ဲ့ေ ကမံ္ီး

းေသီးစိတ္

စစ္သမီးမ မီး

ရက္ (ကိုီးကမီး္ က္
ဆ

တ
ု ္ေပီး

မီးေသမ

ဝကေဒသမ မီးးတငက္ းေရမံ္းမ ိ ီးမ ိ ီးသတ္မ်ွတ္

ပ္မေ
ဆ ုဲ့ုမရမ္ ICJ, “တရမီးမ်ွ တမ ေ မ္ေသမံ္ျ္ံ္ီး”

က္ ရိ်ွ စမမ က္ ်ွမ-၁၅
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ICJ မွ ုူေတငေမီးျမမ္ီး္ဆသူမ မီး ်ွံ္ဲ့ ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး ၂၀၁ ္ု ်ွစ္ းမ္မဝ ရကု
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Naw Noreen, ‘းရပ္းက္တရမီးရဆုီးမ်ွ ကိုပ ကကီးးမကို ံ ီး ကိမ္ေျမမက္ စစ္ေသီး ကမီးမမီးျ္ံ္ီး DVB ၂၀၁၅ ္ု ်ွစ္

ေမု၂၅
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Yola Verbruggen and Naw Say Phaw Waa,‘သတံ္ီးေ

မက္ေသသဆုီးမးမီး မသမကင မ

ံ္ရ်ွမီးေသမ

စဆုစမ္ီးစ္စေသီးမ သက္ုက္ုုပ္ေသမံ္ ျမမ္မမတိုံ္ီးမ္ ၂၀၁၅္ု ်ွစ္ ေမု ၁ရက္
111

Naw Say Phaw Waa, “ကိုပ ကကီးးမ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးရမတငံ္ ဝံ္ေရမက္စငပ္ က္သသည္ဲ့းေပ ေ ကမက္ရငဆ မမ မီး

ျမံ္ဲ့တက္ုမ” The Myanmar Times ၂၀၁၅္ု ်ွစ္ းငမ္ု ၁၁ ရက္
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သဆုီးသပ္ သဆုီးျ တ္္ဲ့သသည္
ေသမေသ္ံ္ီး

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေမေသမ

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီး ံ
်ွ ဲ့ပ
္ တ္သက္
ျပ ုုပ္ ်ွံဲ့ျ္ ပကီးေသမး္ မ်ွသမ
ပ

မဥကီးသဆုီးး ကိမး
္ ျ စ္

းမဏမပိုံ္မ မီးသသည္

ေဒ သ မးမီးျ စ္ေစ

းသိေပီးးေ ကမံ္ီး ကမီးရမ္
သူမးေမမ

စစ္ေမီးမ

မကီးစပ္ရမမ်ွ

ုဆုီးဝ

သူမ

ဆပုိ
ို ုက္ေ ကမံ္ီး

ေပ မက္သငမီးတမျ စ္ ိုံ္ေ ကမံ္ီး ေျပမသို္ဲ့သသည္
သူမ

ေတမံ္ီးသို္ က္းရ

ေမမက္

ကမီးမမစစ္ေမီးမမ မီး

ဧပရယ္ု

113

၃၀

ရက္ေမ

သူမးမီး

ိုသို

ိုေမ သညေမပိုံ္ီးတငံ္ ျမိ မယ္တရမီးသူ ကကီးက

မေရမက္ရ်ွရ
ိ ျ္ံ္ီးမ်ွမ

စမမ မီးသသည္

စမတုိက္

ယံ္ီးေမ စဆုစမ္ီးစစ္ေမီးမျပကီးေမမက္ ေမမက္တစ္ေမတငံ္ တရမီးရဆု

ပ္ ကမီးမမီးစစ္ေမီးမသည္ဲ့

ိတ္ ကမီးသသည္ဲ့ တရမီးဝံ္ ိတ္ ကမီးစမကို
ေတငသဆုေျပမသိုရမတငံ္ သူမ
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္ရိုံ္းသံ္ဲ့းစိုီးရေရ်ွ ေမသသည္

းေ ကမံ္ီး ကမီးရမ္ မုိး
ု ပ္ေ ကမံ္ီး ေျပမ္ဲ့သသည္ဟု ကမီးသိ္ဲ့ရသသည္
းေ ကမံ္ီး ကမီးစမမ မီးကို

ပ က္ကငက္္သ
ဲ့ သည္

ကမီးသိ္ဲ့ရသသည္

ုမေရမက္ရမတငံ္

သူမ ေရ်ွ ေမးမီးျ စ္ေစ

115

ုတ္္ဲ့သသည္

ရဆုီး္ ိမ္ီးတငံ္

ုမေရမက္သက္ေသ္ဆရမ္

ဆသို

သူမးမီး

းမစစ္ေသီးျပကီး သိပ္မ ကမ္ံ္ သတံ္ီးေ

မက္မ မီး ်ွံဲ့္

္ံ္ပငမ္ီးသသည္းတငက္ တရမီးမ်ွ တမကို ေ မ္ေသမံ္ ိုံ္မသည္ျ စ္ေ ကမံ္ီး ေဒ သ မက

းေကမံ္ီးျမံ္ရေဒ ံ္ျ ံ္ဲ့ ေျပမ ကမီး္ဲ့သသည္
သိုေသမ္ ပဆုမ်ွမ္မဟုတ္မမ မီး ေမမက္
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ပ္ ေတငရိ်ွရျပကီးေမမက္ းမစစ္ေသီးမးေပ

းသိုီးျမံ္သုီးဆ သပ္ ေဝ မ္မမ မီး

က ယ္ေုမံ္ုမရဆုသမမက ယံ္ီးေသမေသ္ံ္ီး စဆုစမ္ီးစစ္ေမီးမသသည္ တမဝမ္ရ်ွမ
ိ ကို ္ဆေစမသည္မ်ွမ မေသ္ မေ ကမံ္ီး ပိုမို
သိရ်ွု
ိ မ ကသသည္

းမစစ္ေမီးျ္ံ္ီးမ မီး

းစိုီးရေရ်ွ ေမ ဥကီးသညကသညု
က ငံ္ကို ရမ
ကတိေပီး္သ
ဲ့ သည္ဲ့ ကိုပ ကကီး
ေမမက္

ျပကီးသဆုီးျပကီးေမမက္

ုတ္ေသမ
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္ရိုံ္းသံ္ဲ့

တရမီးရဆုီးသို တံ္ျပမသည္ဟု ရမ်ွ

တစ္ျပိ ံ္မက္တသည္ီး သက္ေသ

က
င ္သို္ က္မ မီးသသည္ မ ိုမူု

မီးေသမ ျ စ္စဥ္ပုစ
ဆ ဆမ မီး ်ွံ္ဲ့ းျ္ံ္ီးပငမီးစရမျ စ္ျပကီး ကု
င ေ
င မ္သ
ဲ့ သည္

သတံ္ီးး္ က္းုက္မ မီး ်ွံ္ဲ့

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ

ုတ္ေသမ
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ေသမေသ္ံ္ီး

ကငမဟ္ က္မ မီး

ရိ်ွေမသသည္ကို

စဆုစမ္ီးစစ္ေမီးျ္ံ္ီးမ မီးသသည္

းရမရိ်ွ ကကီးမ မီး

ေစမံ္ဲ့ ကသည္ဲ့ေုဲ့ုမ

စစ္တပ္

Yola Verbruggen and Naw Say Phaw Waa, ‘သတံ္ီးေ

ကမကငယ္ေရီးဝမ္ ကကီးဌမမမ်ွ

ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္မ်ွ

သတံ္ီးး္ က္းုက္မ မီးး ကမီး
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ဥကီးေသမံ္သူ
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ိမ္ီးသိမ္ီး္ဆ မ်ွတ္တမ္ီးမ်ွတ္ရမမ မီးကို တရမီးရဆုီးသုိ တံ္သငံ္ီးျ္ံ္ီး မရိ်ွ္ဲ့ (သိမဟု
ု
တ)္

ပ္ ေျပမသိုးေရီးယူ ုုပ္ေသမံ္ျ္ံ္ီးမ ိ ီး မရိ်ွ္ဲ့

တရမီးဝံ္ မ်ွတ္သမီး

သက္ေသစစ္ေမီးရမတငံ္

ူီးတိုီးသသည္ဲ့ းေမျ ံ္ဲ့ ေမရမေျပမံ္ီးေရ ုိုကသ
္ သည္

ေတင္ဲ့ရသသည္
ျ္ံ္ီးကို

္ဆရေ ကမံ္ီး

မက္ေသသဆုီးမးမီး မသမကင မ

ံ္ရ်ွမီး

ံ္ရ်ွမီးေသမ

စဆုစမ္ီးစ္စေသီးမ သက္ုက္ုုပ္ေသမံ္ The Myanmar Times ၂၀၁၅္ု ်ွစ္ ေမု ၁ရက္ (‘သိပ္မ ကမေသီးမကကမ်ွ
းမကို

တရမီးရဆုီးမ်ွ

စစ္ေသီး ကမီးမမ ်ွံ္ဲ့ေမျပကျ စ္ေ ကမံ္ီး

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေမစဥ္မ်ွမပံ္ သတံ္ေ

ကမီးသိရ )

‘းရပ္းက္တရမီးရဆုီး

ေသမေသ္ံ္ီး

မက္းမီး သတ္ျ တ္္ဲ့သသည္ဲ့ စစ္သမီးမ မီးကို စစ္တရမီးရဆုီးက းျပံ္တံ္္ဆရျ္ံ္ီးမ်ွ

ကံ္ီးုငတ္ေစသသည္ းမရ်ွုး္င
ူ
ံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္ ၂၀၁၅္ု ်ွစ္ ေမု ၁၃ရက္
113

Yola Verbruggen and Naw Say Phaw Waa, ‘သတံ္ီးေ

မက္ေသသဆုီးမးမီး မသမကင မ

ံ္ရ်ွမီးေသမ

စဆုစမ္ီးစ္စေသီးမ သက္ုက္ုုပ္ေသမံ္ The Myanmar Times ၂၀၁၅ ေမု ၁ရက္
114

း

က္ပ းတုိံ္ီး

115

း

က္ပ းတုိံ္ီး

116

Hin Yadana Zaw “တပ္မေတမ္ သတ္ျ တ္ျ္ံ္ီး္ဆုက
ို ္ရေသမ သတံ္ီးေ

တရမီးရုဆီး ေမ်ွ မ္ုံ္ဲ့္ က္
117

မက္

းမကီးသသည္သသည္ းရပ္းက္

မီးရိ်ွ” Rueters ၂၀၁၅ ္ု ်ွစ္ ေမု ၁၂ ရက္

ဥကီးသညကသညကုငံက
္ ို ရ္ိုံ္ျပသည္မယ္ ေမမံ္ေတမသို ုေျပမံ္ီး္ဲ့ျ္ံ္ီးမ်ွမ း္ ိမ္ ကမျမံ္ဲ့စငမ ေစမံ္ဲ့သိုံ္ီး္ဲ့သသည္ဲ့ ရမ

္ဆရ ို ုေျပမံ္ီး္ဲ့ျ္ံ္ီးျ စ္ေ ကမံ္ီး

ကမီးသိရသသည္

ူီးတိုီး

Naw Say Phaw Waa “ကိုပ ကကီးးမ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမ

ဝံ္ေရမက္စက
င ္ က္မရိ်ွသသည္ဲ့းေပ ေ ကမက္ရငဆ မမ မီး ျမံ္ဲ့တက္ု က္ရ်ွ”ိ The Myanmar Times ၂၀၁၅ ္ု ်ွစ္ းငမ္ု ၁၁
ရက္
118

ရးက္မ်ွ ေမီးျမမ္ီးစဆုစမ္ီးမမ်ွတ္တမ္ီးမ မီးကို ျပသည္ုသည္သုီးဆ သပ္ ိုံ္ရမ္ တရမီးရဆုီးသုိ တံ္ျပပ ဲ့မသည္ဟု သို္ဲ့ေသမ္ုသည္ီး

းမ်ွမတ
္ ကယ္ တံ္ျပ္ဲ့ျ္ံ္ီး ရိ်ွ မရိ်ွ ်ွံဲ့္ ဤး္ က္ကို တရမီးရဆုီးမ်ွ
းမကို

ေစမံ္ဲ့ ကသည္ဲ့ေုဲ့ုမ္ဲ့သသည္ဲ့

ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္

သတံ္ီးေ

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမ

မက္တစ္ဥကီးက

119

သိုသသည္

ေတငရိ်ွ္ က္သသည္

မ်ွတ္တမ္ီး ိုံတ
္ ငမ မီးကို သံ္ဲ့တံ္ဲ့ေု မက္ပတ္စငမ သိမ္ီးသသည္ီး
ICJ းံ္တမဗ မီး ICJ ်ွံ္ဲ့ သတံ္ီးေ

သည္ဲ့သငံ္ီးစဥ္ီးစမီး္ဲ့ျ္ံ္ီး ရိ်ွ မရိ်ွ ရ်ွံ္ီးရ်ွံ္ီးုံ္ီးုံ္ီးမရိ်ွ္ဲ့ဟု
(မ်ွတ္သမီးရမ္
ကိုပ ကကီး

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆးမ ိ ီးသမီး

ိမ္ီးသိမ္ီး မ္ီးသကီး္ဆရမးေ ကမံ္ီး

မီးရိ်ွရမ္ ရးက္မ်ွ ပ က္ကငက္္ဲ့ေ ကမံ္ီး ေတငရိ်ွ္ဲ့သသည္ ).

မက္ ုူေတငေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး ျမမ္မမ ၂၀၁ ္ု ်ွစ္ စက္တံ္းမု

Lun Min Mang, “ ကမီးမမစစ္ေသီးမ ျပကီးသဆုီးသသည္ ံ
်ွ ဲ့း
္ မ်ွ စစ္သမီးမ မီးက သတံ္ီးေ

သတ္္ဲ့ေ ကမံ္ီး ေျပမျပ” ကိုီးကမီး္ က္ း

က္ ရိ်ွ

35

မက္ကို မသည္သမသည္
ို
ပုဆ

An Unlawful Killing in Myanmar

ေပ ုငံ္္ဲ့သသည္

120

၂၀၁၅္ု ်ွစ္ းငမ္ု (၂၃) ရက္ေမတငံ္ သတ္ျ တ္မ

တိုက္ရက
ို ္ပ ဝံ္္ဲ့ေသမ စစ္သမီး(၂)ဥကီး (ယံ္ီးစစ္သမီးမ မီးကို

ကမဥကီးးေစမပိုံ္ီးက စစ္တရမီးရဆုီးမ်ွ းျပစ္မရိ်ွေ ကမံ္ီး တရမီးေသုငတ္
္ ဲ့သသည္) းမီးစစ္ေမီး ိုံ္္ျ္ံ္ီးက ေသမ ေသ္ံ္ီး
စဆုစမ္ီးစစ္ေမီးျ္ံ္ီးကို းျမံ္ဲ့သဆုီး/ေမမက္သုီးဆ းသံ္ဲ့သို ေရမက္ေစ္သ
ဲ့ သည္ ဒုတပ္ ကပ္ ေက မ္ေက မ္ေးမံ္
ိုံ္ုံ္ီး

ငမ္ီးတိမ်ွ
ု
သက္ေသ္ဆရမတငံ္

ပစ္သတ္္ေ
ဲ့ ကမံ္ီး သက္ေသ
သးမဝမဟုတ္ေသမ

ငက္ေျပီး ို ကိ ီးစမီးရံ္ီး ုဆုီးေ

ငက္သ္
ို ဲ့သသည္

ယံ္ီးေမ ပ တရမီးရဆုီးမ်ွ ကိုပ ကကီးသသည္ စစ္တပ္

းေ ကမံ္ီးရံ္ီးမ မီးျ ံ္ဲ့

ေသသဆုီး္ဲ့ေ ကမံ္ီး

ကိုပ ကကီးေသသဆုီးမးတငက္ ျပစ္မေ ကမံ္ီးးရ ျပစ္ဒဏ္
ကသည္ဲ့ု်ွ ံ္ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး

စစ္တရမီးရဆုီးမ်ွ

ေသမေသ္ံ္ီးစဆုစမ္ီးစစ္ေမီးျ္ံ္ီး ်ွံဲ့္

း္ က္မ မီး ်ွံ္ဲ့ပတ္သက္

းမဏမပိုံ္မ မီးကို း ကဆျပ

တစ္္ ိ ေသမ

ေမမက္

စစ္တပ္ မ
ိ ္ီးသိမ္ီး

တရမီးေသ

122

ုဆုီးဝမသုိံ္း

ေမမက္

သိုေသမ္

ဤေတငရိ်ွ္ က္ကို
ကသည္ဲ့ု်ွ ံ္

ပ္ုပ
ု ္ေသမံ္ရမသည္ဲ့

မီးျ္ံ္ီး မရိ်ွေ ကမံ္ီး ေ မ္ျပ္ဲ့သသည္ ဥပမမ ရမ မီးးေမ ျ ံ္ဲ့

က ငမ္ီးက ံ္ပသညမရ်ွံ္မ မီးကေတမဲ့

ဤသို

မ်ွတ္္ က္ျပ ္ဲ့ ကသသည္

တမဝမ္္ဆမ ်ွံ္ဲ့

ေတငရိ်ွ္ က္မ်ွမ ေက မပ္ ်ွစ္သိမဲ့စ
္ ရမမေကမံ္ီးေသမ္ုသည္ီး ျပသည္သူ တစ္ေယမက

တရမီးရဆုီး
စစ္သမီးမ မီးက

သက္ေသးျ စ္
123

မ်ွတ္္ က္္ ္ဲ့ ကသသည္

ယံ္ီးးမစဆုစမ္ီးေ မ္

121

သသည္

ုငတ္ေပီး္ဲ့သသည္ကို

မီးစဥ္ ေသသဆုီးမကို စဆုစမ္ီးစစ္ေမီးရျ္ံ္ီးသသည္ းုငမ္ရ်ွမီးပ ီး

းရပ္းက္တရမီးရုုီးဆ
ျ စ္ေ ကမံ္ီး

သဆုီးျ တ္္ဲ့

ပ္ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးမ ိ ီး းစရိ်ွသျ ံ္ဲ့ ကိုသို ုိုပ သသည္

ဥပေဒေရီးရမ

ကုစမီးမတုိ ်ွံ္ဲ့ပတ္သက္

ိမ္ီးသိမ္ီးျ္ံ္ီး္ဆရစဥ္

က
ို ္ျ္ံ္ီး ရိ်ွ မရိ်ွ ကိုမူ မသဆုီးျ တ္္ဲ့

ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး
ျပစ္မ ်ွံဲ့ပ
္ တ္သက္

သဆုီးသပ္

စစ္သမီးမ မီးကို

်ွံ္ဲ့ တပ္သမီး

ငီးသတ္ပတ
ု း
္ ျပကီး တပ္ ကပ္က ကိုပ ကကီးကို

တစ္ျ္မီးေသမ

ုတ္ေရီးျ စ္စဥ္သသည္

ူီးျ္မီးေသမ းျပ းမူတစ္ရပ္ျ စ္ျပကီး

ုမေရမက္ရျ္ံ္ီးသသည္

းစိုီးရကို

တစ္္ မ်ွ မ ကဆ ူီးေသမ

ေစမံ္ဲ့ ကသည္ဲ့ေုဲ့ုမ
ေဝ မ္္ဆရမမ်ွ

းျ စ္မ ိ ီး

သူမ မီးကုသည္ီး

ကမကငယ္ေပီးရမ္းတငက္

ုုပ္ေသမံ္ေမသုိုျ စ္ေမျပကီး းမ်ွမ္တရမီးေပ ေးမံ္ ပဆုစဆေ မ္ ျပံ္သံ္ျ္ံ္ီးမရိ်ွသုို ျ စ္ေမသသည္ဟု မ်ွတ္္ က္ျပ
124

သဆုီးသပ္္ဲ့ ကသသည္

ေတငရိ်ွ္ က္မ မီးကို

ေဒ သ မမ်ွ

တဆုျပမ္ရမတငံ္

သူမ ္ံ္ပမ
င ္ီးသသည္ေသသဆုီးမးတငက္

တမဝမ္္ဆမတစ္စုတ
ဆ စ္ရမ မရိ်ွသသည္မ်ွမ ုဆုီးဝ ေက မပ္စရမမရိ်ွဟု တဆုျပမ္္ဲ့သသည္ သက္ုက္

သူမက သူမ

ေရ်ွ ေမ

ဥကီးေရမးတ္သမ္ီးေးမံ္ ်ွံဲ့း
္ တူ းသံ္ဲ့ျမံ္ဲ့ တရမီးရဆုီးမ မီးမ်ွ တသံ္ဲ့ ကုစမီးမကို သက္ုက္တိက
ု ္ယူ သငမီးမသည္ဟု
သို္ဲ့သသည္

125

၄.၄

ျမမ္မမ ိုံံ
္ ဆ ရတပ္ ငမ်ွ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးမ မီး

ေးမက္တိုးမု ၂၀ ရက္ေမေုမက္
မသည္သသည္ဲ့ေမရမ
ိုစဥ္

ကိုပ ကကီး ေပ မက္သုီးဆ ေမေသမေ ကမံ္ဲ့ ေဒ သ မသသည္ သူမ ္ံ္ပငမ္ီးသသည္

ရိ်ွေမသသည္ကို သိရ်ွရ
ိ မ္ မငမ္ျပသည္မယ္သို ္ရကီး
ျမိ မယ္ရတပ္ ငတငံ္

က ိ က္မေရမ

ပ

ငက္
္ ဲ့သသည္

း

မသတံ္ီးေပီးတုိံ္ ကမီး္ က္

က္

ေ မ္ျပ္ဲ့သုို ေဒ သ မမ်ွ

ေရီးေစကမ

းမ ငံဲ့ေ
္ စ္ဲ့သသည္

သူမ ္ံ္ပငမ္ီးသသည္းေ ကမံ္ီး သိရ်ွရ
ိ ျပကီးေမမက္ ေဒ သ မသသည္ က ိ က္မေရမသို ျပမ္ုမ္ဲ့သသည္ ေပ မက္သုီးဆ ေ ကမံ္ီး
ပ

မသတံ္ီးေပီးတိုံ္ ကမီး္ က္ကို

ရုတ္သိမ္ီး္ဲ့ျပကီး

120

ICJ ်ွံ္ဲ့ သတံ္ီးေ

121

Lun Min Mang, “ ကမီးမမစစ္ေသီးမ ျပကီးသဆုီးသသည္ ံ
်ွ ဲ့း
္ မ်ွ စစ္သမီးမ မီးက သတံ္ီးေ

ပ

မသတံ္ီးေပီးတိုံ္ ကမီး္ က္

မက္ ုူေတငေမီးျမမ္ီး္မ္ီး ျမမ္မမ ၂၀၁ စက္တံ္းမု ၃၀ ရက္

သတ္္ဲ့ေ ကမံ္ီး ေျပမျပ” ကိုီးကမီး္ က္ း
122

ေသသဆုီးေ ကမံ္ီး

မက္ကို မသည္သမသည္
ို
ပုဆ

က္ ရိ်ွ

Zarni Mann, ‘ကိုပ ကကီး းသတ္္ဆရသသည္ဲ့ းမကို ပိတ္သိမ္ီး မုသိုီးမးျ စ္က မ္္သ
ဲ့ ူမ်ွ းယူ္ဆတံ္ရမ္

း္ိုံး
္ မမေ ကျံမ The Irrawaddy ၂၀၁၅ ္ု ်ွစ္းငမ္ု ၂၃ Lun Min Mang, “ ကမီးမမစစ္ေသီးမ ျပကီးသဆုီးသသည္ ်ွံဲ့း
္ မ်ွ
စစ္သမီးမ မီးက သတံ္ီးေ
123

ေရ်ွ ေမဥကီး ကကီးျမံ္ဲ့

မက္ကို မသည္သမသည္
ို
ပုဆ သတ္္ဲ့ေ ကမံ္ီး ေျပမျပ”,The Myanmar Times ၂၀၁၅ းငမ္ ၂၅

သဆုီးသပ္္ က္မ မီးကို မမူမမးျ စ္ ကသည္ဲ့ပ Lun Min Mang, “ ကမီးမမစစ္ေသီးမ

ျပကီးသဆုီးသသည္ ်ွံဲ့း
္ မ်ွ စစ္သမီးမ မီးက သတံ္ီးေ
၂၀၁၅္ု ်ွစ္ ကိုီးကမ္ က္ း
124
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ICJ ်ွံ္ဲ့ သတံ္ီးေ
Zarni

Mann,

မက္ကို မသည္သမသည္
ို
ပုဆ သတ္္ဲ့ေ ကမံ္ီး ေျပမျပ”, The Myanmar Times

က္ ရိ်ွ

မက္ ုူေတငေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး ျမမ္မမ ၂၀၁ ္ု ်ွစ္ စက္တံ္းမု ၃၀ ရက္
‘ကိုပ ကကီး

းသတ္္ဆရသသည္ဲ့

းမကို

း္ိုံး
္ မမေ ကျံမ The Irrawaddy ၂၀၁၅္ု ်ွစ္ းငမ္ု ၂၃ ရက္

36

ပိတ္သိမ္ီး

မုသိုီးမးျ စ္က မ္္ဲ့သမ
ူ ်ွ

းယူ္တ
ဆ ံ္ရမ္

An Unlawful Killing in Myanmar
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ငံ္ဲ့္ဲ့ျပမ္သသည္

ယံ္ီးပ

မသတံ္ီးေပီးတုိံ္ ကမီးသသည္ဲ့

းမျ စ္စဥ္္းေ ကမံ္ီးသိရ်ွ္
ိ ဲ့ပုရ
ဆ ျပကီး ပ

မး ကိမ္ ပ

်ွစ္ ကိမစ
္ ုဆုီးတငံ္

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမမ မီး

မုုပ္ေသမံ္ရမ္
ေျပမသို္ဲ့သသည္

း

ျပ ုုပ္ပ ဲ့မုမီးဟု

က္းမဏမပိံ
ု ္မ မီးမ်ွ

းစကတသည္ီးက

မသတံ္ီးေပီးတိံ
ု ္ ကမီးစမကို ုက္္ဆရမ္ ျံံ္ီးသို္ဲ့ျပကီး ေဒ သ မကို
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မငမ္ျပသည္မယ္ျမိ ေတမ္ရိ်ွ ရစ္မ္ီးသို သငမီးေရမက္ရမ္ သညမ္ီးသို္ဲ့ေသီးသသည္
ေသသဆုီးမးမီး

ရသသည္

ုိး္ ိမ္ သူမးေမျ ံ္ဲ့ ရးက္မ်ွ ေပ မက္သုီးဆ

းသိုီးျမံ္္သ
ဲ့ သည္

တိးမီး
ု

ရးရမရိ်ွ ကကီးမ မီးသသည္

သညမ္ ကမီး

မီးေ ကမံ္ီး

သူမကို

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမ
ပငံ္ဲ့ပငံ္ဲ့ုံ္ီးုံ္ီး

128

တစ္္ုကို တမဝမ္ယူ ုုပ္ေသမံ္

းေုမံ္ီးေ မ္ရမ္းတငက္ ုိုးပ္ေသမ စကစဥ္မမ မီးျပ ုုပ္ရမတငံ္ ရမ မီးက း္မ္ီးက

ကသသည္ သတံ္ီးး္ က္းုက္တစ္္ ိ ေပီးျ္ံ္ီး ်ွံဲ့္ ေဒ သ မးမီး သယ္ယူပေသမံ္
ို
ေရီး စသသည္ း္မ္ီးက
ရမ မီးမ်ွ တမဝမ္ယူ ကသသည္ စစ္ေသီးရမ္းေုမံ္ီးေ မ္ယူျ္ံ္ီးကို
ုဆေသမ္မျ ံ္ဲ့

ေ မ္ယူ္ဲ့ျပကီး

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီး

ဌမမ(CID)

ရစစ္ေသီးမမ မီးတငံ္ (CID)
ေသမံ္ီးပ ီးတစ္ေစမံ္တငံ္

မ်ွ

း္မ္ီးက

စစ္ေမီးျ္ံ္ီးမ မီးး ကမီးရိ်ွ

(၂၀)

ျပစ္မသုိံ္ရမ

စစ္ေသီး္ေ
ဲ့ ကမံ္ီး

ပ္ေ မ္ျပျ္ံ္ီး မရိ်ွေတမဲ့ေ္

မ က္ျမံ္သက္ေသေပ ံ္ီး
131

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆရတပ္ င

းေုမံ္ီးကိုယ္ကို

ကို ေမမက္

ရမ မီးသသည္

129

ိမ္ီး္ ပ္ုုပ္ကိုံ္္သ
ဲ့ သည္

၂၀၁၄းစကရံ္္စ
ဆ မတငံ္

ကိုပ ကကီး

ျပသည္တငံ္ီးသတံ္ီးမကဒယ
က မက ေ မ္ျပ္ဲ့သသည္
တရမီးရဆုီးမ်ွ

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆးမ ိ ီးသမီး ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္

တပ္မေတ္း ဝံ္
င ္မ မီးက

ျမမ္မမ ိုံ္ံး
ဆ မ ိ ီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္

မ မီးကို

130

ေရီးသမီး္ဲ့သသည္

၂၀၁၅္ု ်ွစ္ ေ ေ ဝ ရကု

ေက မ္ကို

တ
ု ္

ေမီးျမမ္ီး္ဲ့ေ ကမံ္ီး

ုူေတင

သိေသမ္
ု
ရးက္မ်ွ စဆုစမ္ီး စစ္ေသီးျ္ံ္ီးမ မီး ်ွံဲ့္ က ိ က္မေရမျမိ မယ္

္ ိတ္သက္မမ မီးသသည္

ျမမ္မမ ုိံ္ံး
ဆ မ ိ ီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္

မရ်ွံ္ီးမရ်ွံ္ီး

စစ္ေမီးျ္ံ္ီးုုပ္ံမ္ီး

ျ စ္ေမ္ဲ့သသည္

ရမ မီး

ပူီးေပ ံ္ီး

ုိျပံ္

ပ ဝံ္္ဲ့ေသမ္ုသည္ီး

တိးေမျ
ု
ံ္ဲ့ စစ္တရမီးရဆုီးးက္မ်ွ ယံ္ီးးမစစ္ေသီး ကမီးမမီးျ္ံ္ီးးမီး းသဆုီးသတ္္ဲ့ သသည္ကို သိရိ်ွ္ဲ့မ ရိ်ွ မရိ်ွ ဟူမူကမီး
ရ်ွံ္ီးုံ္ီးမ မရိ်ွ္ဲ့ေပ

က ိ က္မေရမ ျမိ မယ္တရမီးရဆုီး

ျပကီးသဆုီး္ဲ့သသည္) ယံ္ီးးမကို

စစ္ေမီး္ဲ့ေသမ စစ္ေမီးမ းျပကီး (၂၀၁၅ ္ု ်ွစ္ းငမ္ုတငံ္

ပ္မဆ စစ္ေသီး ကမီးမမီး ိုံ္မ ရိ်ွ မရိ်ွ းေပ ရးက္မ်ွ မ်ွတ္္ က္ျပ သဆုီးသပ္္ဲ့ျ္ံ္ီး မရိ်ွေပ

ကိုပ ကကီး ်ွံ္ဲ့သိုံ္ေသမ ရးမ ိုံ္တငသသည္ ရးက္မ်ွ ပ

မသတံ္ီးေပီးတုိံ္ ကမီး္ က္ ုက္္ဆရရိ်ွသသည္ဲ့ ၂၀၁၄္ု ်ွစ္

ေးမက္တိုးမု/ ိုဝံ္းမု ေုမက္ကတသည္ီးမ်ွ ၂၀၁၆ မတ္ု
က ိ က္မေရမျမိ မယ္ တရမီးရဆုီး
သိသမ

126

ိ

ငံဲ့္

မီးသ ျ စ္သသည္

စစ္ေမီး္ က္းေပ သဆုီးျ တ္္ က္ ္ ျပကီးေမမက္

ရ်ွံ္ီးုံ္ီးျပတ္သမီးမ

မရိ်ွျ္ံ္ီးကို

ICJမ်ွ မသ မကုိ ေတငသုေမီးျမမ္
ဆ
ီးျ္ံ္ီး ၂၀၁

၂၀၁၅ ္ု ်ွစ္ းငမ္ု

ုဝမ္ီးက ံ္း ကမတငံ္ ရမ မီးသသည္

ိျပံ္
ု
းမးေျ္းေမသသည္ မရ်ွံ္ီးုံ္ီးစငမျ ံ္ က မ္ရစ္္ဲ့သသည္

ံ္ရ်ွမီးေသမ ုုပ္ေသမံ္မမ ိ ီး မုုပ္ေတမဲ့ပ

ယ္ုကသို

ေမမက္သုီးဆ

၂၀၁၆္ု ်ွစ္

မတ္ု

္ု ်ွစ္ စက္တံ္းမု ၃၀ ရက္

၂၁

ရက္ရက္စငျ ံ္ဲ့

ICJ မ်ွ ေမမ္းုမ္ီးု်ွကိ ု

ေတငသုဆေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး ၂၀၁ ္ု ်ွစ္ ေမု ၁၇ ရက္ Paul Mooney, ‘တပ္မေတမ္ သတ္္ဲ့သသည္ သတံ္ီးေ
စု ကသည္
127

ယ္ံ္က ကိယ
ု ္ရဆေတမ္းေစမံ္ဲ့ ျ စ္္ဲ့သသည္

132

မက္သသည္

Rueters ၂၀၁၄္ု ်ွစ္ ေးမက္တိုးမု ၂ ရက္

ICJ မ်ွ ေမမ္းုမ္ီးု်ွကို ေတငသုဆေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး ၂၀၁ ္ု ်ွစ္ ေမု ၁၇ ရက္ ICJမ်ွ မသ မကုိ ေတငသုဆေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး

၂၀၁ ္ု ်ွစ္ စက္တံ္းမု ၃၀ရက္

Paul Mooney, ‘တပ္မေတမ္ သတ္္ဲ့သသည္ သတံ္ီးေ

မက္သသည္ စု ကသည္

ယ္ံ္က ကိုယ္ရေ
ဆ တမ္းေစမံ္ဲ့ ျ စ္္ဲ့သသည္ Rueters ၂၀၁၄ ္ု ်ွစ္ ေးမက္တိုးမု ၂ ရက္
128

Paul Mooney, ‘တပ္မေတမ္ သတ္္ဲ့သသည္ သတံ္ီးေ

ျ စ္္ဲ့သသည္

မက္သသည္ စု ကသည္

ရိုက္တမသတံ္ီး ၂၀၁၄္ု ်ွစ္ ေးမက္တး
ို မု ၂ ရက္

ယ္ံ္က ကိုယ္ရဆေတမ္းေစမံ္ဲ့

Hanna Hindstrom, ‘သတံ္ီးေ

သတ္ျ တ္ျ္ံ္ီးေ ကမံ္ဲ့ ျမမ္မမဲ့ဒကမိုကေရစက ျပ ျပံ္ေျပမံ္ီးုမးေပ သဆသယမ မီးစငမ ရိ်ွုမ

မက္ကို

Al Jazeera, ၂၀၁၄္ု ်ွစ္

ိုဝံ္းမု ၂၅ ရက္
129

က ိ က္မေရမျမိ မယ္ ရက ေဒ သ မ

းေျ္စိုက္ ရမ်ွတသံ္ဲ့ သတံ္ီးကို
130

ဆသို စစ္ေသီးရမ္းေုမံ္ီးေ မ္ေတမဲ့မသည္ဲ့းေ ကမံ္ီး သူမေမ

ိံ
ု ္ရမ ရမ္ကုမ္

ပ္သံ္ဲ့ုံ္ဲ့ေပီးသသည္

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆးမ ိ ီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္ းစကရံ္္ဆစမ စမပိုဒ္ ၃၄ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီးဗဟိဌ
ု မမက းေုမံ္ီး

ကို တုိက္ရိက
ု ္ စစ္ေသီး္ဲ့ျ္ံ္ီး ရိ်ွ မရိ်ွ မရ်ွံ္ီးုံ္ီးပ
131

ဤသတံ္ီးး္ က္းုက္ကို

ေဒ သ မေပီး္ဲ့သသည္

တစ္္ တစ္ေု

သူမေမမ

သတံ္ီးမကဒကယမ ်ွံဲ့္

းမဏမပိုံ္ေတငး ကမီး သက္သယ
င ္ေရီးုမ္ီးေ ကမံ္ီး ကမီး္ဆးျ စ္ ေသမံ္ရငက္ေမသုို ျ စ္ေမသသည္
Aung, “သတ္ျ တ္္ဆရေသမ သတံ္ီးေ

မက္းမကို တရမီးရဆုီး

San Yamin

ကမ္ ကမေစေသမေ ကမံ္ဲ့ တပ္မေတမ္ကို းျပစ္တံ္”
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က္ ရိ်ွ
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မက္ကို မသည္သမသည္
ို
ပုဆ

An Unlawful Killing in Myanmar

က ိ က္မေရမျမိ မယ္ရတပ္ ငမ်ွ ေဒ သ မ
၂၀၁၅္ုမ်ွစ္

ိုံ္ဝံ္းမု

ကိုယ္စမီးု်ွယး
္ ျ စ္

ဆသို

ုတ္ေပီးေသမ စမတငံ္ ေရီးသမီးေ မ္ျပ္ဲ့သသည္ ယံ္ီးး္ ိမက
္ မု သသည္

ေရငီးေကမက္ပငျပကီးေမမက္

ေဒ သ မ ျပသည္ေ

းမ ိ ီးသမီးဒကမိုကေရစကး င္ ပ္

ေမမ္ုျမိ ံ္္ရိုံး
္ သံ္ဲ့ းစိုီးရေရ်ွ ေမမ မီး ်ွံ္ဲ့ မငမ္ျပသည္မယ္ ဥပေဒ္ ပ္ရဆုီးတို

း ကဆဥမဏ္ကို

းသိေပီးးေ ကမံ္ီး ကမီးမတငံ္
ရ်ွံ္ီးရ်ွံ္ီးုံ္ီးုံ္ီး ္ ျပျ္ံ္ီး မရိ်ွ္ဲ့ေပ
ုူ

ု

းတသည္ျပ ္ဲ့ေ ကမံ္ီး

ယ္ုုို

ုတ္ေတမ္
ယံ္ီးစမတငံ္
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ဥ
ို ပေဒး ကဆျပ ္ က္

သက္ုက္

း ကဆဥမဏ္ကို ု်ွမ္ီးေတမံ္ီးရမတငံ္ ရဆုီး္ ပ္က

ျမိ မယ္ရတပ္ ငးက္မ်ွ မငမ္ျပသည္မယ္ ရရဆုီး္ ပ္

းစိုီးရေရ်ွ ေမမ မီး
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သညမ္ ကမီး္ က္းရ ရမ မီးသသည္ းမကို

ပိတ္သိမ္ီး္ဲ့ျပကျ စ္ေ ကမံ္ီး ေဒ သ မးမီး းသိေပီး းေ ကမံ္ီး ကမီး္ဲ့သသည္
ရရိ်ွျပကီးေမမက္

ပ တကးတငက္

မံ္စု
ု တ္ေတမ္သို ဝံ္ေရမက္္ စ း္ ိမ္ျ စ္ပ သသည္

ယံ္ီးစမတငံ္

သဆုီးျ တ္ရျ္ံ္ီး

ေ မ္ျပ္ဲ့သသည္

ဥပေဒေရီးရမရေဒ ံ္ဲ့းရ

ေဒ သ မးမီး

က ိ ီးေ ကမံ္ီးသကေု မ္မ
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သ
ဆ ို ဤသတံ္ီး ေရမက္ရ်ွသ
ိ ငမီးရမတငံ္ မယ္ပယ္းသကီးသကီးမ်ွ တဆုျပမ္မးမ ိ ီးမ ိ ီးကို ျ စ္ေပ ေစ္ဲ့သသည္

ျပမ္ ကမီးေရီးဝမ္ ကကီးးသစ္ ဥကီးေ ျမံ္ဲ့သသည္

ရုဒ္ကို ုဆုီးဝ ုက္္ဆ ိုံ္ ငယ္ရမမရိ်ွေ ကမံ္ီး

ဥပမမ

ျပစ္တံ္ရဆ ္ ္ဲ့ျပကီး

တရမီးမ်ွ တမးတငက္ ကူသညကသငမီးမသည္ျ စ္ေ ကမံ္ီး ကတိေပီး္သ
ဲ့ သည္ ေဒ သ မ ေရ်ွ ေမ ဥကီးေရမးတ္သမ္ီးေးမံ္ သသည္
သဆုီးျ တ္္ က္ကို မ်ွမီးယငံ္ီးစငမသဆုီးျ တ္ေ ကမံ္ီး သမုတ္္သ
ဲ့ သည္
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ုိျပံ္ ယံ္ီးသဆုီးျ တ္္ က္ကို တရမီးရဆုီးးသံ္ဲ့သံ္ဲ့သို
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းယူ္သ
ဆ ငမီးမသည္ ျ စ္ေ ကမံ္ီးကိုုသည္ီး ဥကီးေရမးတ္သမ္ီးေးမံ္က သိ္
ု ဲ့သသည္

၄.၅

ဗဟိတ
ု ရမီးရဆုီး သမမီး္ဆုမ

ကိုပ ကကီးေသသဆုီးျပကီး (၁ )ု ကမေသမး္ ်ွံဲ့္
း ငတိုမ်ွ

တစ္ျပိ ံ္တသည္ီး

ေသသဆုီးရသသည္ဲ့ းေျ္းေမမ်ွမက
္ ို ေ မ္
မရရိ်ွ္ဲ့ေပ

ုိးတငက္ေ ကမံ္ဲ့

းသံ္ဲ့ျမံ္ဲ့တရမီးရဆုီးမ်ွ

ိုံ္ံဆေတမ္ းမဏမပိုံမ
္ မီး ်ွံ္ဲ့

တမဝမ္ယု
ူ ုပ္ေသမံ္သသည္ဲ့

တို

ုီးဆ ုုပ္မသည္ီး(၄)

ုိံ္ံဆ

းမ ိ ီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး

္ုျ ံဲ့္

းသဆုီးသတ္္ဲ့ျပကီးေမမက္

ုတ္ ိုံ္္ဲ့ျ္ံ္ီး မရိ်ွ္ဲ့ရုသ
ဆ မမက တမဝမ္္မ
ဆ (သိမဟု
ု
တ)္ ကုစမီးမမ မီးုသည္ီး

ေဒ သ မ ်ွံဲ့္

သူမ ေရ်ွ ေမ

ျပမ္ုသည္သုီးဆ သပ္ေပီးရမ္ ်ွံဲ့္

မကဒကယမမ မီးေရ်ွ

ုုပ္

ဥကီးေရမးတ္သမ္ီးေးမံ္တသသည္
ို

းမျပမ္ ငံဲ့ေ
္ ပီးရမ္

ကိ ီးပမ္ီး္ဲ့ ကသသည္

တိးမးမီး
ု
ို္ ိမ္

သတံ္ီး

သဆုီးသပ္္ က္မ မီးသသည္ စမ္ ငမ္ေတမ္ ေ္ ရမ္ ရသည္ရငယ္ေ ကမံ္ီး ေ မ္သညမ္ီး္ဲ့ ကသသည္

ျမမ္မမ ုိံ္ံဆတငံ္ ေးမက္တရမီးရဆုီးမ မီး
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သဆုီးျ တ္္ က္မ မီးကို တရမီးေရီးမ်ွ ျပမ္ုသည္သုီးဆ သပ္ေစရမ္မ်ွမ စမ္ ငမ္ေတမ္သသည္

း္ရမက ေသမ ယ ရမီးျ စ္သသည္ 139 ၂၀၁၆္ု ်ွစ္ သ ုတု
္ တငံ္ ေမျပသည္ေတမ္ရိ်ွ ဗဟိုတရမီးရဆုီး စမ္ ငမ္ေတမ္ တံ္္ဲ့ျပကီး
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က ိ က္မေရမျမိ မယ္ ရစ္မ္ီးမ်ွ ေဒ သ မ
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Mizzima, “ျမမ္မမသသည္ သတံ္ီးေ
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ိုီးုိက
ု ္သသည္ ”

၂၀၁၆္ု ်ွစ္ ဧျပကု ၆ ရက္ DVB, “ပ ကကီး းမကို မငမ္ျပသည္မယ္ ရစ္မ္ီးမ်ွ ပိတ္သမ
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ရက္
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DVB, “ပ ကကီး းမကို မငမ္ျပသည္မယ္ ရစ္မ္ီးမ်ွ ပိတ္သိမ္ီးုိက
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က္ပ ကိုီးကမီး Mizzima,

မက္းသတ္္ရ
ဆ မကို စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးးမီး ေ္ မံ္

ိုီးုိုကသ
္ သည္ ” း

က္ပ ကိုီးကမီး္ က္

က္ပ းတုိံ္ီး

ေရ်ွ ေမဥကီးေရမးတ္သမ္ီးေးမံ္ကို သက္သယ
င ္ရမ္ ကိ ီးစမီး္ဲ့ေသမ္ုသည္ီး ICJ းေမမ မသည္သသည္ဲ့စမ္ ငမ္ေတမ္ကို

တံ္္ဲ့ေ ကမံ္ီး မသိရ်ွ္
ိ ဲ့ရ းမိမေပီးစမ္
္
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ဲ့ မ ျ စ္ ိုံ္သသည္
သိုေသမ္
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းတမီးးသကီးမ မီး
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ျပံ္သံ္စရိတမ
္ မီး ပ ဝံ္သသည္ ၂၀၁၁ စမ္ ငမ္ေတမ္မ မီး ေု်ွ မက္
ကသည္ဲ့ရမ္ Melissa Crouch
ဥပေဒ ်ွံ္ဲ့
၂၀၁၄
း

ဥပမမ ယံ္ီးစိမ္ေ္ မ

မီးရမ္ ုုပ္

ုီးဆ ုုပ္မသည္ီး စသည္ီးမ ဥ္ီး မသည္ီးဥပေဒမ မီး ကို

ျမမ္မမဲ့ ဥပေဒ ုူး ငးစသည္ီး ်ွံဲ့္ းကူီးးေျပမံ္ီး သုိသသည္ဲ့ စမးုပ္ပ “း ုိပ္ရိုီးရမ

စသည္
င
ီးပဆုးေျ္္ဆဥပေဒပ စမ္ ငမ္ေတမ္မ မီး- ျမမ္မမ ိုံ္ံဆရိ်ွ တမဝမ္္ဆမ းုမီးးုမမ မီး” Hart Publishing,

စမ-၁၅၅ ကိုုသည္ီး ကသည္ဲ့ပ

ျမမ္မမ ုိံ္ံဆရိ်ွ စမ္ ငမ္ေတမ္ ံ ီးမ ိ ီးစမရံ္ီး ကသည္ဲ့ရမ္-

ူီးစကီးပငမီးေရီး းဆုမ မီး ်ွံ္ဲ့ ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးမ မီး ကမကငယ္ေစမံ္ဲ့ေရ်ွမက္ရမ္

ေ ေ ဝ ရကု စမ-၃၀ ဤဝက္သိုဒ္

ုိံ္ံဆေတမ္

ICJ, “ျမမ္မမ ိုံ္ံဆရိ်ွ

တမဝမ္ဝတရမီး”

၂၀၁၇

ရယူပ - https://www.icj.org/myanmar-amend-special-economic-zones-

law-to-protect-human-rights-new-icj-report/

(Burmese:
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“ျမမ္မမ ိုံ္ံဆရ်ွိ

း

ူီးစကီးပငမီးေရီးးုမ္မ မီး ်ွံ္

An Unlawful Killing in Myanmar

၂၀၁၇

္ု ်ွစ္တငံ္ ျံံ္ီးပယ္

(သိုမဟုတ)္

ပယ္္ ္ဆ္ရ
ဲ့ သသည္
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ေဒ သ မသသည္ ဤဥပေဒုမ္ီးေ ကမံ္ီးကို သက္ုက္ ေသမံ္ရက
င ္
ေးမံ္ျမံ္မ
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ပိုမိုေက မပ္ ်ွစသ
္ ိမမ်ွ
္ ုရမုိံ္ေစရမ္းတငက္

ေမမက္

ုက္ရ်ွိ

ုတ္ေတမ္ကိုယ္စမီးု်ွယ္ျ စ္ေမေသမ
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ု ္ေသမံ္္ဲ့သသည္ဲ့

ေသသဆုီးမ ်ွံဲ့္
တရမီးေရီးးရ

ပတ္သက္
းသဆုီးသတ္
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ုူး္ငံးေရီးမ
္
မီးကို

ကမကငယ္ေပီးရမသည္ဲ့

ုိံ္ံဆေတမ္

တမဝမ္ဝတရမီးမ မီး,”
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content/uploads/2017/05/Myanmar-SEZ-assessment-full-Publications-Reports-Thematic-reports-2017BUR.pdf) းေသီးစိတ္ ကသည္ဲ့ရမ္- ICJ, “ျမမ္မမ ုိံ္ံဆရ်ွိ တရမီးရဆုီးေရ်ွ ေတမ္သငံ္ီး စမ္ ငမ္ေတမ္ းမိမသိ
္ ုံ္ရမ ုက္စ”င
၂၀၁၆ ေမု ဤဝက္သိုဒ္
human-rights/

ကသည္ဲ့ပ - https://www.icj.org/myanmar-writ-of-habeas-corpus-can-help-protect-

(Burmese:

“တရမီးရုုဆီးေရ်ွ ေတမ္သငံ္ီးစမ္င မ္ေတမ္

းမိမသု
္ ုိံ္ရမ

ုက္စငစမးုပ,္ ”

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/06/Myanmar-Handbook-on-Habeas-Corpus-PublicationsReports-thematic-reports-2016-BUR.pdf).
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ရိ်ွေသမ းရံ္ီးးျမစ္းကမ္မ မီး ကမီးမ်ွေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး ေရ်ွ ေမ ်ွံ္ဲ့သက္သယ
င ္ေျပမသို ိုံ္ျ္ံ္ီး မရိ်ွသသည္ဲ့

းေျ္းေမေ ကမံ္ဲ့ေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး ICJ သသည္ ဤုုပ္ံမ္ီးစဥ္းေသီးစိတ္ ်ွံဲ့္ သုိံ္ေသမ သတံ္ီးး္ က္ကို
မေ မ္

ုတ္ ိုံ္္ဲ့ပ
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”တမ္ီးျပသည္ဲ့စစ္မ

မ္ီး္ ိမ”္ ကို ၁ ၅ တပ္မေတမ္းက္ဥပေဒတငံ္ းက ယ္တစ္ဝမ္ီး းမက္ ငံဲ့သ
္ ို

40

မီးသသည္
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၅

ေတငရိ်ွ္ က္မ မီး ်ွံဲ့ ္ း ကဆျပ ္ က္မ မီး

ကိုပ ကကီး

ုုပ္ ကဆသတ္ျ တ္္ဆရျ္ံ္ီး

စစ္တပ္မ်ွ

ကမဥကီးပိုံ္ီး

းျ စ္မ်ွမ္းမီး

ုီးဆ ကငယ္

မီးျ္ံ္ီး

ေသသဆုီးမးမီး

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီး ံ
်ွ ဲ့္ ေမမက္သုီးဆ တငံ္ တမဝမ္္ဆမ ်ွံ္ဲ့ ကုစမီးမမ မီး မရရ်ွိျ္ံ္ီးတိသသည္
ု
ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ

သုိီးရငမီးေသမ

ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး ္ ိ ီးေ မက္မမ မီးးတငက္ တရမီးမ်ွ တမ ရရိ်ွေရီး ကိ ီးပမ္ီးရမတငံ္ စိမ္ေ္ မ းမ မီးးျပမီးရိ်ွေမေ ကမံ္ီးကို
ျပသေမျ္ံ္ီး ျ စ္သသည္
ေရမက္သသည္

ုိျပံ္ ုမမသည္ဲ့း္ ိမ္မ မီး

ဤးစကရံ္္ဆစမ

းေုီးေပီး

ိသ
ု ို

ပ္္

ေ မ္ျပ

ပ္္ ျ စ္ပ က္မးမီး တမီးျမစ္ရမ္ ေတမံ္ီးသိုရမုသည္ီး

မီးသကသိပံ္
ု

ကိုပ ကကီးေသသဆုီးမးတငက္

တပ္မေတမ္မ်ွ စစ္သသည္ေတမ္မ မီးသသည္ ယံ္ီးးမကိစျ စ္ျပကီးကတသည္ီးမ်ွ ေမမက္

တမဝမ္ရ်ွေ
ိ သမ

ပ္ ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး္ ိ ီးေ မက္မမ မီးတငံ္

ျံိစငမ္ီးမ ရိ်ွေမပ သသည္ ျပစ္ဒဏ္ေပီး္ဆရျ္ံ္ီးမ်ွ သက္ုက္ ုငတ္ေျမမက္ေမျ္ံ္ီးသသည္ ျပစ္မမ မီး

ပ္မဆက မီးုငမ္ျ္ံ္ီးကို

းမီးေပီး းမီးေျမမက္စငမ္ီးေသမံ္ေပီးရမ ေရမက္ပ သသည္
ဤးမသသည္ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျ တ္ျ္ံ္ီး္ဆရေသမ းမမ ိ ီးးတငက္ တရမီးမ်ွ တမရရိ်ွရမ္ းမသည္ီးသဆုီး းဓိက းတမီးးသကီး
(၃)

္ုရိ်ွေမေ ကမံ္ီးကို

သမဓကေ မ္ျပ

မီးျပကီး

ေသမံ္ရငကရ
္ မသည္ဲ့ ေျ္ု်ွမ္ီးမ မီးကို း ကဆျပ

၅.၁

ယံ္ီးးတမီးးသကီးမ မီးကို

းဓိပ ယ္ျပသည္ဲ့ဝစငမ

ေျ ရ်ွံ္ီး ိုံ္ေးမံ္

မီးသသည္

ျပသည္တံ
င ီး္ ဥပေဒမ မီးသသည္ ကကီးေုီးေသမ ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး ္ ိ ီးေ မက္မမ မီးးတငက္ ျပစ္ဒဏ္ေပီး္ဆရျ္ံ္ီးမ်ွ

ကံ္ီးုငတေ
္ စသသည္

ကိုပ ကကီး ုုပ္ ကဆသတ္ျ တ္္ဆရမကို ျပမ္ုသည္သုီးဆ သပ္ရမ္ းရပ္းက္မ်ွ စတံ္ုုပေ
္ သမံ္္သ
ဲ့ သည္ဲ့ ုုပ္ံမ္ီးစဥ္ (၄)ရပ္မ်ွ
ုုပ္ံမ္ီးစဥ္တိုံ္ီးသသည္ ကိုပ ကကီးေသသဆုီးမ
စစ္ေသီးရ်ွမေ မ
င ေ ကမံ္ဲ့

ုဆုီးဝ

ိေရမက္မ

မိသမီးစုဝံ္မ မီး းမ မီးျပသည္သူ ်ွံ္ဲ့
ရမ မီး

ျပစ္မမကံ္ီးေသမ စစ္သမီးမ မီးကို ုငတ္ျံိမ္ီး္ငံဲ့္ ေပီး္ဲ့သသည္ဲ့ စစ္တရမီးရဆုီးမ်ွ

ုိံ္ံဆဝမ္

မရိ်ွ္ဲ့ပ

းမစစ္ေသီး ကမီးမမမကို

မ္ီးမ မီးးမီး းသိမေပီးး ုမ္ က

ျမမ္မမ ုိံ္ံး
ဆ မ ိ ီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးမ မီးကို
စစ္သမီးမ မီးကို

ရပ္မမီး္ဲ့သသည္

စစ္တရမီးရဆုီးမ်ွ

္ရိုံ္ ်ွံဲ့္

ရပ္မမီး္ဲ့သသည္ဲ့

တရမီးေသ

ုဆီးကငယ္္သ
ဲ့ သည္

ဗဟိး
ု သံ္ဲ့ရ်ွိ

းေ ကမံ္ီးရံ္ီးမ်ွမ

ုငတ္ေပီး္ဲ့ျ္ံ္ီးသသည္

ု်ွ ိ ဝ်ွက္စစ္ေသီး ကမီးမမ္ဲ့ျပကီး
းစိုီးရေရ်ွ ေမမ မီး

တရမီးေရီးမ မီးသသည္

ကိုပ ကကီးးသတ္္ရ
ဆ မ

ေမမက္သုီးဆ းျပကီးသတ္

တို
ပ ဝံ္ေသမ

ျ စ္သသည္

ဟူေသမ

းေ ကမံ္ီးရံ္ီးပံ္ ျ စ္ေုသသည္
၂၀၀
၂၀၀
မ မီး

စသည္
င
ီးပဆုးေျ္္ဆ ဥပေဒ
စသည္
င
ီးပဆုးေျ္္ဆဥပေဒးရ
စကရံ္္ က္မ မီးးေပ

ကို ကသည္ဲ့ရမ္)

တပ္မေတမ္ကမကငယ္ေရီးဥကီးစကီး္ ပ္းမီး စစ္တရမီးရဆုီးမ မီးးေပ ်ွံ္ဲ့ ယံ္ီးတရမီးရဆုီး

းယူ္ဆမတိးမီးုသည္
ု
ီး းျပကီးသတ္းမဏမ က ံ္ဲ့သုီးဆ ္ငံ္ဲ့ေပီး

ဗဟိုတရမီးရဆုီးးပ းဝံ္

းရပ္းက္တရမီးရဆုီးမ မီး

မီးသသည္

းယူ္ဆ္ငံဲ့ရ
္ ်ွေ
ိ ကမံ္ီး

(းပိုဒ္ ၂.၂

(သိမဟု
ု
တ)္

ျပမ္ုသည္

သဆုီးသပ္္ငံဲ့ရ
္ ိ်ွေ ကမံ္ီး းတိးုံ္ီးသဆုီးျ တ္ေပီးသသည္ဲ့ ျပ မမ္ီး္ က္ စသည္
င
ီးပဆုးေျ္္ဆဥပေဒတငံ္ မပ ရိ်ွပ ဤးစကးမဆသသည္
ုဆုျ္ဆ ေရီးတပ္ ငမ မီးးမီး

းရပ္းက္းမဏမပိုံမ
္ မီး

ဆ

တမဝမ္္ဆရမသည္ဟူေသမ

းေျ္္ဆမူ ်ွံဲ့သ
္ မမက းမ်ွး
က ္ိုကံ္ီးုငတ္ုပ္ေသမ တရမီးစကရံ္ေရီး မူမ မီး ်ွံ္ဲ့ ေပ ေပ
စစ္တရမီးရဆုီးမ မီးတငံ္

ကိုယ္ပိုံး
္ ုပ္္ ပ္စကမပ
ဆ ိုံ္္ငံဲ့္

ျပမ္ုသည္သုီးဆ သပ္မမ်ွ

ကံ္ီးုငတ္္ငံဲ့္

း္ က္ျ စ္ေသမ

ုူးမီးုဆုီး

ဥပေဒးရ

သမ္က ံ္ု က္ တရမီးဥပေဒစိုီးမိုီးေရီးကို
ယ္ုကသို

ေပီး

မီးသသည္)

ံ္

ူီးသျ ံ္ဲ့
ပုဒ္မ

ံ္ ကကီး ကိုကသည
္ ကမမရိ်ွပ
ပုဒ္မ

၃၄၇

းကမးကငယ္ရပိုံ္္ငံဲ့ရ
္ ်ွသ
ိ သည္

စိုီးမိုီးေရီး

၃၄၃

(္)တငံ္

းမမ္ဆ

မီးသသည္ဲ့

ဟူေသမျပ မမ္ီး္ က္ကို

ပ္မဆ ဟမ္တမီးုုိက္ေုသသည္

စသည္ီးေ ်ွမံ္းမီးရိ်ွေသမ

းေျ္္ဆဥပေဒပုဒ္မ ၄၆

(း

ငစသည္ီးပဆုးေျ္္ဆဥပေဒ

တမ္ီးတူသညမ
က ်ွ

စသည္
င
ီးပုး
ဆ ေျ္္ဆဥပေဒျပ မမ္ီး္ က္မ မီး

ုုပ္ပိုံ္္ငံဲ့္ ်ွံဲ့း
္ သညက

းုဆုီးစဆုရိ်ွေမျ္ံ္ီးသသည္

တရမီးဥပေဒ

တစ္္ု ်ွံဲ့တ
္ စ္္ု

ဥပေဒးရ

၃၂၂(္) ်ွံ္ဲ့ ၃၂၄ တိုးရ

သမ္က ံ္ေမမကို

သမ္ီးစစ္ပိုံ္္ံ
င ဲ့ရ
္ ိ်ွျပကီး

းမက္းဓိပ ယ္ျပမ္သို ိုံ္္ငံ္ဲ့ရ်ွေ
ိ သမ

း ငမ်ွမ

စသည္
င
ီးပဆုးေျ္္ဆ ္ဆုရဆုီးတစ္္ုသမ ျ စ္သသည္

သမတးပ းဝံ္ မယ္ပယ္းသကီးသကီးမ်ွ ေ္ ံ္ီးေသမံ္မ မီးသသည္
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ျပသည္ေ

စသည္
င
ီးပဆု
မံ္စု

ုိသုိးမက္းဓိပ ယ္ ငံ္ဲ့သိုရမ္ ္ဆုရဆုီးကုိ ေတမံ္ီး္ဆ ိုံ္
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(မ်ွတ္္ က္

ဗဟိုတရမီးရဆုီးတို

စသည္
င
ီးပဆုးေျ္္ဆဥပေဒ ပုဒ္မ ၂ ၅ ( ) ်ွံ္ဲ့ ၃၄၃ (္) တိုတငံ္ ကမကငယေ
္ ရီးဥကီးစကီး္ ပ္ ်ွံဲ့္

ေမမက္သုီးဆ းျပကီးသတ္ းမိမးမဏမကိ
္
ု ေ မ္ျပ

က ေရမက္ေသမကိစမ မီး

မီးေသမ္ုသည္ီး

စသည္
င
ီးပဆုးေျ္္ဆ္ုရ
ဆ ဆုီးသသည္ ပုဒ္မ ၃၂၄းရ

တို စကရံ္္ငံဲ့္ းသကီးသကီးးတငံ္ီး

စသည္
င
ီးပဆုးေျ္္ဆ ဥပေဒ ်ွံ္ဲ့သိုံ္ေသမ ကိစမ မီး

းျမံ္ဲ့သဆုီးးမိမးမဏမရိ
္
်ွသသည္ )
၁ ၅ တပ္မေတမ္းက္ဥပေဒ
စသည္
င
ီးပဆုးေျ္္ဆဥပေဒပ ျပ မမ္ီး္ က္မ မီး

္က္္ရပ္ေ

းရပ္းက္ဥကီးေသမံ္ေသမ ုုပ္ံမ္ီးစဥ္မ မီးက
စသည္
င
ီးပဆုးေျ္္ဆဥပေဒသိုံရ
္ မ
းရပ္သမီးျ စ္ေသမ

၁ ၅

ယံ္ီးးက္ဥပေဒ
ကကီးေုီးေသမ
ေပီး

ကို္ပ ကကီး

းရပ္းက္းမသည္္ဆ

ုူးမ မီးေရ်ွ ေမ်ွမက္

က ေရမက္ေစ္သ
ဲ့ သည္
စကရံ္္ငံဲ့က
္ ို

မီးမမ မီးသသည္

ကိုပ ကကီးကို
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တရမီးရဆုီးမ မီး

စကမဆ

ငီးေမမမ မီးသသည္ စစ္တရမီးရဆုီး
းးယ္ေ ကမံ္ဲ့

းမဏမပိုံ္မ မီး

စတံ္ မ္ီးသကီး္ဲ့ျပကီး

းရပ္းက္

က

စစ္တပ္စကရံ္္ငံဲ့ေ
္ းမက္
စစ္တပ္

တပ္မေတမ္းက္ဥပေဒကို

ရိ်ွပ သသည္

တစ္္ ိ ေသမ

ကိုီးကမီးသဆုီးသပ္

ျပ မမ္ီး္ က္မ မီးသသည္

ျပစ္မမ မီးးပ းဝံ္

က ံ္ဲ့သဆုီး္ဲ့ေ ကမံ္ီး

စစ္သမီးမ မီးမ်ွ

ုုပ္ေသမံ္္ က္မ မီးကို

္ငံ္ဲ့ျပ

ဤျပ မမ္ီး္ က္မ မီး
ျပစ္မစစ္ေသီး ကမီးမမျ္ံ္ီးမ်ွ

မီးျပကီး

ိေရမက္ေသမ ကုစမီးမ ်ွံဲ့မ
္ စ္မမေ ကီး ရရိ်ွ္ဆစမီး ုိံ္ျ္ံ္ီး မရိ်ွပ
းမ်ွမ္တရမီးမရရိ်ွေးမံ္

တရမီးမ်ွ တမေ မ္ေသမံ္ ံ
ို ္ေ္

ရိ်ွျ္ံ္ီးကို

တရမီးရဆုီးမ မီးသသည္ စစ္တရမီးရဆုီးမ မီး
တပ္မေတမ္းက္ဥပေဒ
မံ္စုသမတမ်ွ

စစ္တရမီးရဆုီး

းက ိ ီးသက္ေရမက္မမ မီးက
းကငမးကငယ္ေပီး

မိသမီးစုဝံ္မ မီးသသည္ ေယးုယ းမီးျ္ံ္ဲ့ ယံ္ီးးမစစ္ေသီး ကမီးမမီးရမ
းမ မီးျပသည္သူမ မီးကို

ယူသရမ္

းရပ္သမီးမ မီးးေပ

က မီးုငမေ
္ သမ

ကမီးမမီးစစ္ေသီး္ငံဲ့္

မီးသသည္)

းမ မီးျပသည္သူေရ်ွ ေမ်ွမက္

ပယ္ က္္သ
ဲ့ သည္

မရ်ွံ္ီးျပပ

ကိုပ ကကီး းသတ္္ဆရမကို စဆုစမ္ီးစစ္ေသီး တရမီးစငသိုျ္ံ္ီး ုုပ္ံမ္ီးစဥ္မ မီးးေပ

တပ္မေတမ္းက္ဥပေဒပ

ျပသည္ေ

သိေသမ္
ု
ယ္ုုို

းသတ္္ဆရသသည္ကို

ျပစ္မစစ္ေသီး ကမီးမမီးရမသည္ဲ့းစမီး

မီးသသည္ (းပိုံ္ီး ၄.၂ းေသီးစိတေ
္ မ္ျပ

၁ ၅

သဆုီးျ တ္္ က္ ်ွံဲ့္ ပတ္သက္

ိေရမက္စငမ းသဆုီးသတ္္ဲ့ပုက
ဆ ို ျပသေမသသည္

စစ္သသည္ေတမ္မ မီးကို
မစ္မမသူမ မီး ်ွံ္ဲ့

ုိးျပံ္ မစ္မမသူမ မီး ်ွံ္ဲ့

ကမ္သတ္

တို

ဝံ္ေရမက္ ပ ဝံ္ ိုံ္ျ္ံ္ီး မရိ်ွပ (သိုမဟုတ)္

တမီးသကီး

သုိီးရငမီးစငမ

မီးျပကီး

မီးေုသသည္

တို မိသမီးစုဝံ္မ မီး
းရပ္းက္တရမီးရဆုီး

မီးုိုကသ
္ သည္

ရမ မီး

းစိုီးရေရ်ွ ေမမ မီး ်ွံ္ဲ့

သဆုီးသပ္သုီးဆ ျ တ္္ က္ကို ေမမက္သဆုီးးျပကီးသတ္းျ စ္ မ်ွတ္ယူေုဲ့ရ်ွိ ကသသည္ မူု

ျပ မမ္ီး္ က္ျ စ္ေသမ စစ္တရမီးရဆုီး

းမိမေပီးပိ
္
ုံ္္ငံဲ့က
္ ို

ကမီးမမ္ဲ့သသည္ဲ့ းမကို ျပမ္ုသည္သုီးဆ သပ္ေစရမ္

၂၀၁၀္ု ်ွစ္တငံ္

ုိသပယ္
ို
က္မေ ကမံ္ဲ့

ဗိုု္္ ပ္မမ်ွ ီး ကကီး

သမ္ီးေရုက္မ်ွတ္

းရပ္းက္ဥကီးေသမံ္သသည္ဲ့

မီးကမ

ျပမ္ုသည္သုီးဆ သပ္ ုိံ္ေ္ ရ်ွိမကို

ပိတ္ပံ္ုက
ို ္သသည္ (းပိံ
ု ္ီး ၂.၂ ကသည္ဲ့ရမ္)
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ျမမ္မမဲ့ စသည္
င
ီးပဆုးေျ္္ဆဥပေဒ

ျပသည္ေ

မံ္စု

ပုဒ္မ

စသည္
င
ီးပဆုးေျ္္ဆဥပေဒ

၃၂၅္ဆုရုီးဆ

“ေးမက္ေ မ္ျပပ
းမက္ ငံဲ့္
္ က္

ုူပု ိ ု္မ မီး ်ွံ္ဲ့

သဆုီးျ တ္္ က္ ်ွံဲ့္

ကိစရပ္မ မီးကို တိုက္ရိက
ု ္ တံ္သငံ္ီး္ငံဲ့္ ရိ်ွသသည္ - (က) သမတ (္) ျပသည္ေ
ျပသည္သုတ္
ူ
ေတမ
ျပသည္ေ

ဥကဌ

(ဃ)

မံ္စုေရငီးေကမက္ပင

း ငးစသည္ီးမ မီးသသည္ ျပသည္ေ
ရယူရမ္ ေ မ္ျပပ ုုပ္

းမ ိ ီးသမီးုတ္ေတမ္

ေကမ္မရ်ွံ္
မံ္စု

ေဒသ

(ံ)

ပုဒ္မ

၃၂၆-

းဆု

ဥကီးေသမံ္း င

တရမီးသူ ကကီး္ ပ္

ဥကဌ

(ဃ)

(စ)

ုူပု ိ ု္မ မီး ်ွံ္ဲ့

ျပသည္သုတ္
ူ
ေတမ္

မီးမ မီး

ျပသည္မယ္
ဥကဌ ( )
(သိုမဟုတ)္

၁၀ ရမ္ိုံ္ မ္ီးရိ်ွေသမ ကိုယ္စမီးု်ွယမ
္ မီး” မ်ွတ္သမီးရမ္- ၂၀၁၁ ္ု ်ွစ္

ုိသုု
ို ပ္ေသမံ္မသည္ကိုုသည္ီး စမ္ီးသပ္ုုပ္ေသမံ္မမရိ်ွ္ဲ့

ရမ မီးကိုယတ
္ ိံ
ု ္

ငစသည္ီးပဆုးေျ္္ဆဥပေဒ စကမဆမမ မီးးရ
ျပသည္သူမ မီးျ စ္သသည္ကို

ေသငီးေ ငီး္ က္းတငက္

မ္ီးေသမံ္ရေသမ

ဥပေဒ ်ွံ္ဲ့စပ္ု ဥ္ီး

ူီးသျ ံ္ဲ့ စစ္တပ္ ံ
်ွ ဲ့္ မကီးစပ္ျပကီး ယ္ံ္က စစ္တပ္

က ေရမက္္ဲ့ကမ တပ္မေတမ္ ်ွံ္ဲ့ မကီးစပ္ေသမ္ ိတ္သက္မရိ်ွသူ စစ္းရမရိ်ွေဟမံ္ီးမ မီးစငမျ ံ္ဲ့

သိုေသမ္ုသည္ီး

ေဒသမ မီးးေ ကမံ္ီး
တမဝမ္

မံ္စု

“ေးမက္ေ မ္ျပပ

စသည္
င
ီးပဆုးေျ္္ဆဥပေဒ ္ဆုရုီးဆ သသည္ းယ္ေတမဲ့း္ မ်ွ ကိုယ္ပိုံသ
္ ေးမတူသညက္ က္ျ ံ္ဲ့ မေသမံ္ရက
င ္္ဲ့ပ

းမိမေပီးစမစ္
္
ေးမက္
မ ကသည္ဲ့ပ က

ျပသည္ေ

းမက္ ငံဲ့္
္ က္ သဆုီးျ တ္္ က္ ်ွံဲ့္ သေးမ

ျမမ္မမ ုိံ္ံဆရ်ွိ းစိုီးရး ငးစသည္ီးမ မီးးမက္ ရတပ္ ငသသည္ း

စသည္
င
ီး္သ
ဲ့ သည္

ရယူရမ္

မံ္စု
ု တ္ေတမ္ မမယက ( )

(္) တိုံ္ီးေဒသ ကကီး (သိုမဟုတ)္ ျပသည္မယ္ ုတ္ေတမ္

(သိုမဟုတ)္

ုိျပံ္ ယံ္ီးးမဏမပိံ
ု ္မ မီးမ်ွ
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ဥကဌ

မီးမ မီး

ုီးဆ ုုပ္မသည္ီးမ မီး ်ွံ္ဲ့းသညက ကိစရပ္မ မီးကို တိက
ု ္ရိက
ု ္ တံ္သငံ္ီး္ငံဲ့္ ရိ်ွသသည္ -(က)

းမ ိ ီးသမုတ္ေတမ္ ကိုယ္စမီးု်ွယ္စုစုေပ ံ္ီး
စသည္
င
ီး္သ
ဲ့ သည္

်ွံ္ဲ့

စသည္
င
ီးပဆုးေျ္္ဆဥပေဒ ္ဆုရဆု

သုိမဟုတ္ တိုံ္ီးေဒသ ကကီး ဝမ္ ကကီး္ ပ္
ကိုယ္ပိုံး
္ ုပ္္ ပ္္ငံဲ့ရ
္

ဥကဌ”

း ငးစသည္ီးမ မီးသသည္

သေးမ

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆရတပ္ င

းေမီး းေျ ” ၂၀၁၇

္ ံ္ဲ့ေျမမ္မ်ွတ္သမီး

တစ္္ တစ္ရဆ
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း

ိုက္ပ သသည္

တပ္မေတမ္ ်ွံဲ့္

းစိတး
္ ပိုံ္ီး

ိုဝံ္းမု စမ-

တိုု
ု ပ္ံမ္ီးမ မီးကို ေသမံ္ရငကေ
္ မရသသည္ကို

ICJ,

း

ူီးသျ ံ္ဲ့

“ရ္ုိံ္ျပသည္မယ္ရ်ွိ

က္ကိုီးကမီး္ က္

မယ္ျ္မီးေစမံ္ဲ့
မကီးမကီးကပ္ကပ္
ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး

An Unlawful Killing in Myanmar

စစ္တရမီးရဆုီးသသည္ တစ္စုတ
ဆ စ္ေယမက္းမီး ကကီးေုီးေသမ ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး္ ိ ီးေ မက္ေ ကမံ္ီး ျပစ္မ
ျပစ္ဒဏ္သသည္

ျပစ္မ ်ွံ္ဲ့

ကိုကသည
္ ကမ

ျပစ္ဒဏ္ေု်ွ မဲ့ေပ ဲ့ေပီးပိုံ္္ံ
င ဲ့္

ရိ်ွသသည္မ်ွမ

းမဏမကို

ုူးစုုိုကသ
္ တ္ျ တ္ျ္ံ္ီးးတငက္ ျပစ္ဒဏ္
က ံ္ဲ့သုီးဆ ္ဲ့သသည္
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ရ်ွမီးပ ီးု်ွသသည္

က ံ္ဲ့သုီးဆ

( ုိံ္)

ျပစ္ဒဏ္ေပီး္ဆရျ္ံ္ီးမ်ွ

ုငတ္ုပ္ျပကီး

သမမသမတ္က ေသမ

ဟူေသမးေ ကမံ္ီးျပ္ က္မ မီးကိး
ု မီးေကမံ္ီးေစျပကီး
တရမီးစငျ္ံ္ီးမ မီးသသည္

တပ္မေတမ္

ဥပမမ

ကံ္ီးုငတ္မကို

က မီးုငမ္
္ ဲ့ေသမ

းမတငံ္ ယံ္ီးးမဏမကို

ျ စ္ေပ ေစသသည္

းမဏမပိုံ္မ မီးမ်ွ

သုိီးရငမီးေသမ

စစ္ဥကီးစကီး္ ပ္သသည္

ရ္ိုံ္ျပသည္မယ္

ိက
ု ္သံ္ဲ့ေ ကမံ္ီး ေတငရိ်ွ္ဲ့သသည္ဲ့ စစ္သမီးမ မီး

ဤစကမဆမမ မီးသသည္

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမမ မီးကို

ိုျပံ္

သသည္

ံ္ရ်ွမီးေစု်ွ ံ္ပံ္

းျမ

သိျု စ္

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးရမသည္

ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး္ ိီး

ေ မက္မမ မီးးတငက္

းရပ္းက္တရမီးစကရံ္ေရီးစမစ္းတငံ္ီး သမ

စသ
င ိုသံ္ဲ့ေ ကမံ္ီးကို

ပိုမို္ိုံ္္မ္းမီးေကမံ္ီးေစေုသသည္
တပ္မေတမ္းက္ဥပေဒ

ပုဒ္မ၃(က္)ပ “တမ္ီးျပသည္ဲ့စစ္မ

မ္ီး္ ိမ”္ ဟူေသမစကမီးရပ္ကို းက ယ္တစ္ဝမ္ီး ငံ္ဲ့သို

မရိ်ွေစသသည္သမမကးသိုီးရငမီးသဆုီးျပစ္မမ မီးကိုပံ္ စစ္တရမီးရဆုီးမ မီးသို စကရံ္ပိုံ္္ငံဲ့္
(ပုဒ္မ

၇၁ ်ွံ္ဲ့

၇၂)

မရိ်ွ္ဲ့ပ က

စကရံ္ပိုံ္္ငံဲ့က
္ ံ္ဲ့သဆုီးရမ္

တပ္မေတမ္းေမ ်ွံ္ဲ့

ဥပေဒေ ကမံ္ီးးရ

းမက်ွး္ိုကံ္ီးုငတု
္ ပ္ေသမ
ေသေစေုမက္ေးမံ္

(သိမဟု
ု
တ)္

းျပစ္းမမရိ်ွေသမ

ုုပ္ပိုံ္္ံ
င ဲ့္

ကိုပ ကကီးုုပ္ ကဆ

သတ္ျ တ္

းမဏမရိ်ွေ ကမံ္ီး

ေမမက္သက္တင
ျပ မမ္ီး္ က္မ မီးကို

္ဆရသသည္ဲ့

မမသည္ီး ကိ ီးစမီး

စသည္
င
ီးပဆု

မီးမ

ုေျပမံ္ီး ေစသသည္ဲ့ းေ ကမံ္ီးရံ္ီး
ေျပမသိုရပ ုိမဲ့မ
္ သည္

းေျ္္ဆဥပေဒ

ယ္ရ်ွမီးျ္ံ္ီး

းမမ ိ ီးတငံ္

ျပ ျပံ္ေျပမံ္ီးုမ

(သိုမဟုတ)္

းေျ္္ဆးမီးျ ံ္ဲ့

ျပ ျပံ္မငမ္ီးမဆျ္ံ္ီးသသည္ စစ္သမီးမ မီးပ ဝံ္ပတ္သက္ေသမ ကကီးေုီး ေသမ ျပစ္မမ မီးးမီး းရပ္းက္းမဏမပုိံ္မ မီးမ်ွ
ိ

ိေရမက္ေရမက္ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးတရမီးစငသို းျပစ္ေပီး ေစ ိုံ္မသည္ ျ စ္သသည္

၂၀၁၄ ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ းမ ိီးသမီး ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး ေကမ္မရ်ွံ္ ဥပေဒ
ျမမ္မမ ုိံ္ံး
ဆ မ ိ ီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး
မ မီးရိ်ွေသမ္ုသည္ီး

ေကမ္မရ်ွံ္မ်ွ

ုုပ္ေသမံ္ေသမ

ကိုပ ကကီးေသသဆုီးမ ်ွံ္ဲ့စပ္ု ဥ္ီး

းျပ သေးမေသမံ္ေသမ

း္မ္ီးက

တို း ကဆျပ ္ က္မ မီးးေပ

းမ်ွမတ
္ ရမီး

ရိ်ွေ ကမံ္ီး

မမမ မီး

းမီးမသည္ီး္ က္

းကူးသညက

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီး

ေကမ္မရ်ွံ္

ျမမ္မမ ုိံ္ံး
ဆ မ ိ ီးသမီး ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး ေကမ္မရ်ွံ္ဥပေဒးမီး
း

ေ မ္ေသမံ္ရမတငံ္

ျပသေမသသည္

ပ္သံ္ဲ့ေသမံ္ရက
င ္ရမ္

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမသသည္
မမ မီး

ျ စ္ေစ္ဲ့ျပကီး

ုုပ္ေသမံ္ရမ္ ်ွံဲ့္

စငမ္ီးေသမံ္ရသည္ကို

ျပ ျပံ္ေျပမံ္ီးုျ္ံ္ီးျ ံ္ဲ့

၂၀၁၄

ပ္မတ
ဆ ိုီးျမံ္ဲ့ ေပီးရ ပ မသည္

ူီးသျ ံ္ဲ့ ယံ္ီးဥပေဒ

ပုဒ္မ ၃၇ကို ျပ ျပံ္ ေျပမံ္ီးုရပ မသည္ ယံ္ီးပုဒ္မသသည္ ျမမ္မမ ုိံ္ံဆ းမ ိ ီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး

ေကမ္မရ်ွံ္ကို တရမီးရဆုီး

စစ္ေသီး ကမီးမမီး ်ွံ္ဲ့ေမသသည္ဲ့ ျ စ္ ုိံ္ေျ္ ရိ်ွေသမ ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး ္ ိ ီးေ မက္မမ မီးးမီး

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးမ်ွ
၅.၂

ိေရမက္စငမ ဟမ္တမီး

မီးသသည္
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စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမမ မီးသသည္ ံ
ို ံ
္ တ
ဆ ကမ ဥပေဒ ်ွံဲ့စ
္ ဆ မ္ီးမ မီးကို ျပသည္ဲ့မရ
က မ္ ပ က္ကက
င ျ္ ္ံ္ီး

ကိုပ ကကီးေသသဆုီးမ ်ွံ္ဲ့ စပ္ု ဥ္ီးျပကီး မတူသညသ
က သည္ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမမ မီးစငမ ျပ ုုပ္္ေသမ္ုသည္ီး
ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ

ေယးုယ းေမး

မီး း

ိေရမက္မမရိ်ွျ္ံ္ီးက

ူီးသျ ံ္ ၂၀၁၁ ္ုမစ္မ်ွ စတံ္ေျပမံ္ီးုုမ္သသည္ းုပ္္ ပ္ေရီး

တရမီးေရီး စမစ္ကို ေ မ္ျပု က္ရ်ွပ
ိ သသည္ ုူ း္ငံးေရီး္
္
ိီးေ မက္္ဆရသသည္ ဟုသိုသသည္ တူသညသ
က သည္

်ွံ္

းမကိစရပ္

တစ္္ုတသည္ီး ကိုပံ္ တျပိ ံ္မက္တသည္ီးတငံ္ မတူသညကေသမ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီး းမ ိ ီးမ ိ ီးျ ံ္ စစ္ေသီးေမီးျမမ္ီး ကျပကီး
တို း ကမီးတငံ္ ရ်ွံ္ီးုံ္ီးေသမ းျပမ္းု်ွမ္ သက္သငယ္မမ
်ွု မီး မရိ်ွ ကပ
း းစသည္
င
ီးမ မီး ်ွံ္ းျ္မီးေသမ သူမ မီး

သိသိသမသမ းမရဆုစိုက္မ်ွု ်ွံ္ စိစစ္ ိးမီးေပီးျ္ံ္ီးကို တဆုျပမ္ရမ္းတငကသ
္ မ

းသိုပ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမမ မီးကို ျပ ုုပ္ ေုရိ်ွပ သသည္
ကိုံ္တငယေ
္ ျ ရ်ွံ္ီးမသည္ီးးမီးျ ံ္

ုူ း္ငံးေရီး
္

ရုဒ္းမီးျ ံ္ ္ ိတ္သက္မ းမီးမသည္ီးျပကီး စမစ္မက သသည္

္ ိုီးေ မက္မကို

စစ္ေသီးမမ မီးသသည္ ျ စ္ရပ္မ်ွမ္ကို ေ မ္ျပ ိုံ္မမရိ်ွသသည္ းျပံ္
က မီးုငမသ
္ ူးမီး
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ေးမံ္ျမံ္စငမ

တရမီးစငသို ုိံ္ျ္ံ္ီးုသည္ီး

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမျပ ုုပ္ ကပ သသည္

းသိုပ

ိေရမက္သသည္ ကုစမီးမ ေု မ္ေ ကီးရပိုံ္္ငံ္ (သိုမဟုတ)္
မရိ်ွပ

းက ိီးသက္းမီးျ ံ္

Shoon Naing and Simon Lewis, “ရိုဟံ္ မမ မီးကို သတ္ျ တ္္ဲ့ေသမေ ကမံ္ဲ့ ေ

ျမမ္မမစစ္သမီးမ မီးကို တစ္ ်ွစ္မျပသည္ဲ့္ံ္ ုငတ္ေပီး္”ဲ့ း
144

ဆုီးစဆးမီးျ ံ္ မကဒကယမ းရပ္းက္္

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမမ မီးသသည္

မံ္္ ္ဆရေသမ

က္ကိုီးကမီး္ က္

Sean Bain and Jenny Domino, “း္ ိမး
္ ကမ ကကီး ေမမက္က ေမျပကျ စ္ေသမ ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္

ျပ ျပံ္ေျပမံ္ီးုေရီးးတငက္ ယ္ုျပ ျပံ္ေျပမံ္ီးုရမ္ း္ ိမ္က ျပက” Frontier Myanmar, ၂၀၁ ္ု ်ွစ္ ိုဝံ္းမု ၁၃
၇က္
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An Unlawful Killing in Myanmar

ုိံ္ံဆတကမဥပေဒမ မီးတငံ္

ျပ မမ္ီး

ုငတ္ုပ္သမမသမတ္က

မီးသသည္

စဆ ်ွုမ္ီးမ မီးျ စ္ ကသသည္

မသိုံ္ီးမတင

ိေရမက္ျပကီး

မျ္ငံ္ီးမ္ မ္း

ပငံ္ဲ့ုံ္ီးျမံ္သမမ းစရိ်ွသသည္တို ကို မျပသည္မက ကုံ္ပ ျ စ္ေုရိ်ွပ သသည္

ဥပေဒမသတ္ျ တ္မမ မီးကို စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးရမတငံ္ ရတပ္ င မ မီး စစ္တပ္ က္မ်ွ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီး းမဏမပိုံ္မ မီးသသည္
း္ံ္ီးျ စ္ပငမီးရမ
ုုပ္

ေမရမ

ေတင သဆုေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး

းေုမံ္ီးးမီး

္ငစိတ္စစ္ေသီးျ္ံ္ီး

းပ းဝံ္

းျ္မီးေသမ

ုီးဆ ုုပ္မသည္ီးမ မီး ျပ ုုပ္ရမတငံ္ က ံ္သဆုီးရမသည္ းေျ္္ဆမူ မ မီးကို ုိုက္မမရမ္ းမီးမသည္ီးျ္ံ္ီး (သိုမဟုတ)္

က ံ္သဆုီးုိုစိတ္မရိ်ွသသည္ဟု ယူသရပ သသည္
ကိုပ ကကီး းသတ္္ရ
ဆ မးမီး စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးကို ကသည္ျ္ံ္ီးးမီးျ ံ္ ပဋိပကျ စ္ပငမီးရမေဒသမ မီး သိတသည္
ု
ီးမဟုတ္
တသည္ျံိမမ
္ မရိ်ွေသမ ေဒသမ မီး

ျမမ္မမ ရတပ္ င

ရပ္တသည္ ိုံ္စငမ္ီး မရိ်ွမ တိုကို သိသမ
“း

က္မ”်ွ

ုတ္ျပမ္သသည္

တပ္မေတမ္းေပ က ိ ီး ငဆမ်ွု း းစသည္
င
ီးသိုံ္ရမ ုငတ္ုပ္စငမ

ံ္ရ်ွမီးစငမ ေတငရပ သသည္

သညမ္ ကမီး္ က္မ မီးသသည္

တပ္မေတမ္းရမရိ်ွမ မီး

တို

ိေရမက္မရိ်ွသသည္

ဆမ်ွ ျ စ္ ိုံ္ေ္ မ မီးသသည္

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမ်ွု

ျပ ုုပ္ရမ္

မုိုုမီးမမ မီး ်ွံ္ တိုက္ရိုက္ သက္စပ္မ ရိ်ွပ သသည္
းရသည္း္ ံ္ီးျပသည္မ်ွကသသည္
ေသသဆုီးရသသည္
ိမ္္ မ္

မ္ံ္ီးသရမဝမ္မ မီးမ်ွ

းေ ကမံ္ီးးရံ္ီး ်ွံ္

မီး္ပ သသည္

ိုသို ္ မ္ု်ွပ္

းေုမံ္ီးကို

သက္သိုံသ
္ သည္

္ငစိတ္စစ္ေသီးရေသမ္ုသည္ီး
က ိ ီးေ ကမံ္ီးသကေု မ္သသည္

းဓိကက သသည္
သဆုီးသပ္္ က္မ မီးကို

မီးရမတငံ္ သညဥ္ီးပမ္ီး ်ွိပ္စက္္ က္မ မီး ်ွံဲ့္ ုူသမီးမသမ္ ျပ မူသက္သဆ မမ မီး

္ဆရသသည္ဟူေသမ စငပ္စမမ
င မီးကို ေ္ ပရမ္ (သိုမဟုတ)္ းတသည္ျပ ရမ္ ုိး
ု ပ္သသည္ း္ က္းုက္ မ မီးးပ းဝံ္
းျ္မီး

သက္စပ္သသည္

ေတင ရိ်ွ္ က္မ မီးကို

းေ ကမံ္ီး

ကုိပ ကကီး

းရမမ မီး

ေသသဆုီးမ်ွု

ုသည္ီး

ျ စ္ရပ္မ်ွမ္

ပ ဝံ္ပ သသည္

ျ စ္စဥ္းမိ ုီးမိ ုီး ်ွံ္

ိုျပံ္

မ်ွု္ံ္ီးသရမဝမ္မ မီးမ်ွ

စပ္ု ဥ္ီးသသည္

တို

ေမမက္္ဆးေမးဝဝကို

သရုပ္ေပ ေးမံ္ ေ မ္ျပရမ္ုသည္ီး ကိ ီးပမ္ီး္ပဆု မေပ ပ
းစိုီးရ ေရ်ွ ေမမ မီး တရမီးသူ ကကီးမ မီး မ်ွံ္ ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ ုူ း္ငံးေရီးေကမ္
္
မရ်ွံ္မမမ မီးသသည္
ျပ မမ္ီး

မီးသသည္

းမီးမသည္ီးျ္ံ္ီး

ုုပ္ပိုံ္္ံ
င ကိ
္ ု
(သိမဟု
ု
တ)္

သိသမ

ံ္ရ်ွမီးစငမ

မုုပ္ ိုံ္ျ္ံ္ီး

ေ ကမံ္ီးရေသမ္ုသည္ီးေကမံ္ီး

မုုပု
္ ိုျ္ံ္ီး

းစရိ်ွသသည္

င စသည္ီးပဆုးရေသမ္

(မုိုုမီးျ္ံ္ီး)

တို ကတပ္မေတမ္

ုသည္ီးေကမံ္ီး

ုငတ္ုပ္စငမ

တို

သက္သိုံ္ရမ

းေကမံ္း

သည္

ေ မ္ရမ္

ုမ္ီးမိုီးမေးမက္မ်ွ

ဥပေဒ

ရပ္တသည္ ိုံစ
္ ငမ္ီး

မရိ်ွသသည္

းေျ္းေမတို ်ွံ္ သက္စပ္ု က္ရ်ွပ
ိ သသည္ (းပိုံ္ီး ၂.၃ ကို ကသည္ရမ္) ရုဒ္းမီးျ ံ္ းစိုီးရး င မ မီးက စစ္သမီးမ မီးက
သိုီးရငမီးသသည္ျပစ္မမ မီး

က မီးုငမေ
္ သမ္ုသည္ီး

ျ စ္ေစျ္ံ္ီးကိုုသည္ီး ျပ ုုပ္ေုမရိ်ွ ကပ

ေယးုယ းမီးျ ံ္

ျပစ္ဒဏ္ေပီးျ္ံ္ီးမရိ်ွပ

တရမီးသျ ံ္

တုိ ေ ကမံ္ တပ္မေတမ္းမီး ျပစ္ဒဏ္ေပီး္ဆရျ္ံ္ီးမ်ွ ုငတ္ေျမမက္ျ္ံ္ီးကို

္ိုံ္မမစငမ းျမစ္တယ
င ္ေစပ သသည္
ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ

ုူ း္ငံးေရီး
္

ေကမ္မရ်ွံ္

း္မ္ီးက

ကို ကသည္မသည္သိုပ က

ဥပေဒေ ကမံ္ီးသိံ
ု ္ရမ ်ွံ္ စသည္
င
ီးပဆု ကမ္သတ္မမ မီးသသည္ ေကမ္မရ်ွံး
္ မီး
ျပသည္ ပသည္ဝဝ

းမီးတက္သေရမ

ုုပ္ေသမံ္ ိုံ္ျ္ံ္ီး

း

က္တငံ္

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီး ုုပ္ပိုံ္္ံ
င ္ တစ္ရပ္ကို

မရိ်ွေစရမ္

းတမီးးသကီးျ စ္ေစပ သသည္

တို းစကရံ္္စ
ဆ မတငံ္ ေးမက္ပ သတိျပ ငယ္ ုိုးပ္္ က္မ မီးကို ေတငရပ သသည္ မစ္မမသူ
ေကမံ္ီးမငမ္စငမ သက္သငယ္မ

တို

ဆမ်ွ းေ

စမစ္တက သမ္ီးစစ္သုီးဆ သပ္မ်ွု မရိ်ွျ္ံ္ီး ်ွံ္ း
ျပ မူသက္သသ
ဆ သည္
ိ်ွပ္စက္ျ္ံ္ီး

ုကဏမမ မီး ်ွံ္

မမ်ွ တသသည္

ေ မ္ျပ္သသည္
းျပံ္
ို

မိသမီးစုဝံ္ မ မီး ်ွံ္

မက္းကူျပ ေသမ းေ ကမံ္ီးး္ က္မ မီး ရယူမ မရိ်ွ္ျ္ံ္ီး းပ းဝံ္
ူီးသျ ံ္ ျ စ္ ိုံ္ေ္ ရိ်ွသသည္ သညဥ္ီးပမ္ီး

ကိုပ ကကီး

ရစ္မ္ီး ်ွံ္

းံ္းမီးးသဆုီးျပ ျ္ံ္ီး

စစ္တပ္တငံ္

းေျ္းေမမ မီး

တငံ္

်ွိပ္စက္္ က္မ မီး ်ွံ္ဲ့ ုူသမီးမသမ္

ိမ္ီးသိမ္ီး္ဆ
းေ

မီးရစဥ္က

မက္း

မီး ်ွံ္

ကိုပ ကကီးးမီး
ျ စ္စဥ္းမ်ွမက
္ ို

္ ိမ္သည်ွမ
ိ မရိ်ွသသည္ကု
ို သည္ီး ေတငရပ သသည္
ကိုပ ကကီး

းသတ္္ရ
ဆ မတငံ္

ပ ဝံ္ပတ္သက္ေမသသည္

စစ္သမီးမ မီးးမီး

စစ္္ဆုရုီးဆ တငံ္

းမစစ္ေသီးစကရံ္ရမတငံ္

းေျ္္ဆက ေသမ ုငတ္ုပ္ျပကီး းက္ုိုကမ
္ ကံ္ီးသသည္ စစ္ေသီးမ်ွု ျပ ုုပ္ ိုံ္ျ္ံ္ီး မရိ်ွ္ေ ကမံ္ီး ေပ ုငံ္ပ သသည္
က မီးုငမသ
္ ူမ မီးးမီး းျပစ္မရိ်ွ ေ ကမံ္ီး စကရံ္္ က္္ ျ္ံ္ီး (တရမီးေသုတ္ျ္ံ္ီး)သသည္ တမဝမ္္ဆမ (သိုမဟုတ)္
မစ္မမမးမီး ကုစမီးမ်ွ ေပီးရမ္ ပ က္ကငက္္ ယဆုမ်ွ မက ဤရုဒ္ေ ကမံ္ းျ္မီးေသမ ဟစ္တိုံမ
္ မီးတငံ္ပ းသိုပ
ုိုးပ္္ က္မ မီးကို ရယူရမ္ ဟမ္တမီးု က္ ရိ်ွပ သသည္
မ မီးစငမေသမ ုုပ္ံမ္ီးစဥ္မ မီးကို းသဆုီးျပ ျ္ံ္ီးက ုက္္ဆ ိုံ္ေုမက္သသည္ ေျ ရ်ွံ္ီးမတစ္္က
ု ို ရရိ်ွရမ္ သိသမ
းဟမ္ းတမီးတစ္္က
ု ို ျ စ္ေစ္ပ သသည္

း

ံ္ရ်ွမီးသသည္

က္တငံ္ ေ မ္ျပ္သသည္းတိုံ္ီး ကိုပ ကကီး ေသသဆုီးမ ်ွံ္ စပ္ု ဥ္ီး

းမ ိ ီးမ ိီးေသမ တရမီးစငသိုျ္ံ္ီးမ မီး ျပ ုုပ္္ ကျပကီး တစ္္ တစ္ရဆ
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ိုုုပံ
္ မ္ီး စဥ္မ မီးမ်ွမ တ

ပ္တသည္ီးက ု က္ရ်ွပ
ိ သသည္

An Unlawful Killing in Myanmar

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ

ုူ း္ငံးေရီးေကမ္
္
မရ်ွံ္

္ုိံ္မမ

ျပသည္စဆုမမရိ်ွပ

မေရရမသသည္

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမ

ု်ွ ို ဝ်ွက္ျပကီး

းက ဥ္ီးရဆုီးသမ္သသည္ စစ္္ုရ
ဆ ဆုီးတငံ္ းမ်ွုစစ္ ေသီးစကရံ္မ းေပ ယဆသမ္ျပကီး းက ိ ီးမရိ်ွသသည္ ေသမေသ္ံ္ီး စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမ်ွ
်ွံ္ ရတပ္ မ
င မီးမ်ွ ေမမက္သက္တင စစ္ေသီးမ်ွ မရိ်ွျ္ံ္ီး းစရိ်ွသသည္ းေျ္းေမမ မီး းမီးုဆုီးေ ကမံ္ ျ စ္စဥ္တစ္ရပ္ုုီးဆ ကို
ျ္ဆ ံဆု ကသည္ပ က

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမသသည္

မသိုံ္ီးမတင

ိေရမက္ျပကီး မျ္ငံ္ီးမ္ မ္း

ပငံ္ဲ့ုံ္ီးျမံ္သမမ်ွ မရိ်ွသသည္ းေျ္းေမကို ေတငရပ သသည္ း
မတူသညကသသည္ ပု ို္းသကီးးသကီးမ်ွ းေကမံ္း

ူီးသျ ံ္

သည္ေ မ္ု က္ ရိ်ွျပကီး

ိုသိုေသမ ုုပ္ံမ္ီးစဥ္ ယ မရမီးးမ ိ ီးမ ိီးကို
တို း ကမီးတငံ္ ္ ိတ္သက္မမ မီး (သိမဟု
ု
တ)္

း္ ံ္ီး္ ံ္ီး ပူီးေပ ံ္ီး ေသမံ္ရငက္ရမ္ ကိ ီးပမ္ီးမမ မီး မရိ်ွသသည္ကို ေတင ရပ သသည္
ိးမီးေပီးမမ မီးကို တဆုျပမ္ရမ္းတငက္

ိုံ္ံဆေတမ္သမတ

ုငတ္ုပ္ သမမသမတ္က

းသိုီးသဆုီးးမီးျ ံ္

ိုံ္ံဆတကမ

သညမ္ ကမီး္ က္းရ ျမမ္မမ ိုံ္ံဆုူ း္ငံးေရီး
္
ေကမ္မရ်ွံ္မ်ွ

စဆုစမ္ီး စစ္ေသီးမ တစ္္ုျပ ုုပ္မသည္ းေ ကမံ္ီးကို ေ ကသညမ္ ိမ္တငံမ
္ သ
်ွ မ စစ္တပ္မ်ွ စစ္္ုရ
ဆ ုဆီး တရမီးစကရံ္ေရီး ုုပ္ံမ္ီး
မ မီးကို စတံ္္သသည္ဟု ယူသရပ သသည္
ရပ္တသည္္ က္းရ

ျမမ္မမ ိုံ္ံဆ

ငစသည္ီးပဆု းေျ္္ဆဥပေဒတငံ္ စစ္တပ္ ံ
်ွ ္ သက္သိုံ္သသည္

်ွံ္ ျမမ္မမ ိုံ္ံဆုူ း္ငံးေရီး
္
ေကမ္မရ်ွံ္

ကတိုကက
္ ရိုက္ စကစဥ္

ကမ္သတ္မရိ်ွသသည္ ုုပ္ပိုံ္္ငံမ
္ မီးကို ေ

မက္ရ်ွုု ံ္

မီးသသည္ စစ္္ုဆရဆုီး တရမီးစကရံ္ေရီးကို ဒိုံ္ီးသ ငယက
္ သို းသဆုီးျပ ျ္ံ္ီး းမီးျ ံ္ က မီးုငမသ
္ ူမ မီးးမီး

းရပ္းက္ တရမီးစကရံ္မ်ွု မုုပ္ ိုံ္ရမ္

ုက္ဥကီးမ ရယူ

မီးျ္ံ္ီး ျ စ္ ိုံ္သသည္ ကို းက ိ ီးသံ္ းေ ကမံ္ီးသံ္

စဥ္ီးစမီးတတ္သသည္ ေုုမသူတစ္ဥကီး းေမျ ံ္ သဆုီးသပ္ ိုံ္ပ သသည္

၅.၃

မစ္မမသူမ မီး ်ွံဲ့္

တို မိသမီးစုဝံ္မ မီး

း္ငံဲ့း
္ ေရီးမ မီးကို

သည္ဲ့သံ
င ီး္ စဥ္ီးစမီးေပီးမ

မရိ်ွသေုမက္

ရ်ွမီးသသည္

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမ မ မီးျပ ုုပ္စဥ္က းမဏမပိုံ္မ မီးက ေသသဆုီးသူ
တပ္မေတမ္က ေရ်ွီးဥကီးစငမ သတ္ျ တ္မကို
သ္ ိ ံ္ီးေျမပဆုတငံ္ ျမ ပ္ ဆ်ွ္ပ သသည္

ဆုီးကငယ္

းမကီးျ စ္သူ ေဒ သ မးမီး ္ မ္ု်ွပ္

မီး္ျပကီး မိသမီးစုးမီး းသိေပီးျ္ံ္ီး မရိ်ွပ းမ်ွတး
္ သမီးမရိ်ွသသည္

ို ေမမက္ သတ္ျ တ္မ းေ ကမံ္ီး ေပ

တိုက္ရိုက္ ဝမ္္ဆ္ျပကီး ေဒ သ မးမီး ္ံ္ပငမ္ီးသသည္ ေသသဆုီးမကို
သိရ်ွေ
ိ စ္ပ သသည္

မီး္ ကပ သသည္

က
င ္ုမသသည္ း္ မ်ွသမ မကဒကယမမ မီး

်ွုတ္ေျပမ သတံ္ီး

သ
ဆ ို

းစကရံ္္ဆစမမ မီးမ်ွ တသံ္

ကိုပ ကကီး ေသသဆုီးမ်ွု ်ွံ္ စပ္ု ဥ္ီးသသည္ စစ္္ုရ
ဆ ဆုီး စကရံ္္ က္ရုဒ္ကို းမ မီးျပသည္သူ ်ွံ္

ိုံ္ံဆေတမ္

းမဏမပိုံး
္ မ မီးးျပမီးကသိပံ္
ု
ေဒ သ မးမီးုသည္ီး းေ ကမံ္ီး ကမီး းသိေပီး္ျ္ံ္ီး မရိ်ွပ
ကိုပ ကကီး

ေပ မက္သုီးဆ ေမသသည္

း္ ိမ္တငံ္

သက္စပ္းေျ္းေမမ မီးကို

ရတပ္ ဝံ္
င မ မီး မ်ွုသည္ီး ေဒ သ မးမီး မရိုီးသမီးစငမျ ံ္ သတံ္ီး
ေပ မက္သုီးဆ မကုိ

ရ်ွမေ င

ေ မ္

ုတ္ေပီးရမ္

ကူသညကမသည္းစမီး

သိ

ိမ္္ မ္

မီး ိုံ္သသည္

မီး္ပ သသည္

က ိ က္မေရမျမ ိ မယ္

မရ်ွမေ င ိုံ္ရမ္းတငက္ းျ္မီးေသမ ရစ္မ္ီးသို သငမီးေစျ္ံ္ီး သူမ

ပ

ကိ က္မေရမျမိ မယ္

သူမးမီး ္ံ္ပငမ္ီးသသည္

ရတပ္ ဝံ္
င မ မီးသသည္

ိုသို

မသတံ္ီးေပီးတုိံ္ ကမီး္ က္ကို ုက္္ဆရမ္

မမရကေပ ံ္ီး မ မီးစငမ ေစမံ္သိုံ္ီးေစျ္ံ္ီး တိုကို ျပ ုုပ္ျ္ံ္ီးျ ံ္ းဟမ္းတမီး ျ စ္ေစ္သသည္ ဟု ယူသရပ သသည္
ေဒ သ မေျပမ ကမီး္ က္းရ ျ စ္ရပ္ သဆုီး္ုတငံ္ ျမမ္မမမိုံ္ံဆုူ း္ငံးေရီး
္
ေကမ္မရ်ွံ္

စဆုစမ္ီး စစ္ေသီးေရီးး င မ်ွ

သူမးမီး ေတင သဆုေမီးျမမ္ီးရမ္ ေျပမရမတငံ္ သူမးတငက္ မ်ွ တသသည္ ေတမံ္ီးသို္ က္ တစ္္ုျ စ္သသည္ စိတ္ပိုံ္ီးသိုံ္ရမ
းမက်ွသ
က ဟရရမ္ းမ ိ ီးသမကီး းေ မ္းတူရ်ွေ
ိ မ္ ိမ္တငံ္ ေမီးျမမ္ီးရမ္ ေတမံ္ီးသိသ
ု သည္ကို သဆုီး္ ုဆုီး ပယ္္ ္ပ သသည္
ရုဒ္းမီးျ ံ္ ျမမ္မမ ုိံ္ံဆုး္င
ူ
ံးေရီး
္
ေကမ္မရ်ွံ္
ကံ္ီးမ ု က္ရ်ွပ
ိ သသည္
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းစကရံ္္ဆစမတငံ္ သူမ

သေးမ

မီးးျမံ္ ုဆုီးုဆုီးု မီးု မီး

းုမီးတူပံ္ က ိ က္မေရမျမို မယ္ တရမီးရဆုီးတငံ္ ေသမေသ္ံ္ီးကို စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမ်ွု

ျပ ုုပ္ရမ္ းစပ ိ ီး္္ ိမ္တငံ္ သက္သိုံ္ရမ းမဏမပိုံ္မ မီးမ်ွ ေဒ သ မးမီး းေ ကမံ္ီး ကမီး္ျ္ံ္ီး မရိ်ွသသည္းတငက္
းသိုပ တရမီးစငသိုျ္ံ္ီး ုုပ္ံမ္ီးစဥ္ကို

်ွုတ္ေျပမသတံ္ီးမ မီး းရ ေမမက္က မ်ွသမ သိ္ငံ္ ရ္ပ သသည္

ို းျပံ္

္ငစိတ္စစ္ေသီးမ်ွု းစကရံ္္ဆစမးပ းဝံ္ းဓိက းေရီးပ သသည္ မ်ွတ္တမ္ီးမ မီး ကိုုသည္ီး ေဒ သ မးမီး ေပီး္ျ္ံ္ီး မရိ်ွပ
မစ္မမသူ

မိသမီးစုဝံ္ျ စ္သသည္ ေဒ သ မ

္ ိမ္တငံ္ သူမးမီးသက္သဆမ်ွုမ မီးက သူမကို
145

ေဒ သ မ

သူမ

သတံ္ီးရပိုံ္္ငံကိ
္ ု ပ က္ကငကသ
္ သည္းျပံ္ ဤကသို ဒုကသုကေရမက္ေမ
ိ္ိုက္မစ္မမေစျပကီး း္ ိ ေသမ းေျ္းေမမ မီး တငံ္ းေမ်ွမံ္းယ်ွက္

ေျပမ ကမီး္ က္းရ ျမမ္မမ ိုံ္ံဆုး္င
ူ
ံးေရီး
္
ေကမ္မရ်ွံ္ေရ်ွ ေမ်ွမက္သို းစစ္ေသီး္ဆရမ္ေ္ စဥ္က

းမ ိုီးသမကီးမိတ္ေသငျ စ္သူ (ေမမ္းုမ္ီးု်ွ)းမီး စိတ္ပိုံ္ီးသိုံ္ရမ းမက်ွသဟရရမ္းတငက္ းတူ းေ မ္းျ စ္

ေ္ ္ငံရရမ္
္
သဆုီး ကိမ္တိုံတ
္ ိုံ္ ေတမံ္ီးသို္ပ သသည္ ေတမံ္ီးသို္သသည္ း ကိမတ
္ ိုံ္ီး းျံံ္ီးပယ္္္
ဆ ရျပကီး တစ္္ မ်ွ
သူမကိုယတ
္ ိုံ္ သငမီးေရမက္

ငကသ
္ ို ိုံ္ျ္ံ္ီး မရိ်ွ္ေပ ICJ ်ွံ္ ေဒ သ မ ုူေတင ေမီးျမမ္ီးျ္ံ္ီး ျမမ္မမ ၂၀၁ ္ုမစ္

စက္တံ္းမု

45

An Unlawful Killing in Myanmar

ေပီးရမေရမက္ပ သသည္ (းပိံ
ု ္ီး ၃.၃ ကို ကသည္ရမ္)
မစ္မမသူ ်ွံ္

သိုီးရငမီးသသည္ ုူ း္ငံးေရီး
္
္ ိုီးေ မက္မမ မီး ျ စ္ပငမီး္ ိမ္တငံ္

မိသမီးစုဝံ္မ မီးးမီး းေ ်ွမံ္းယ်ွက္ေပီးျ္ံ္ီး ျ စ္ေု ျ စ္

တရမီးစငသိုျ္ံ္ီး းေျ္းေမးမီးျ ံ္ုသည္ီး ေတငရပ သသည္
ကိုပ ကကီး

ေသသဆုီးမတငံ္

ကုစမီးမရရိ်ွပိုံ္္ငံဲ့္

မစ္မမေ ကီး ျပမ္ုသည္

ူေ

းေရီး ကကီးု်ွေသမ

မံ္မ ေက မပ္မ

ရိ်ွျပကီး တစ္္ တစ္ရဆ ယုတိမတမ္သသည္

146

းစိတး
္ ပိံ
ု ္ီးမ မီး

်ွံ္ (သိမဟု
ု
တ)္

တစ္္ုမ်ွ ျ သည္သသည္ီးေပီး ိုံ္ျ္ံ္ီး မရိ်ွ္ပ ဤကသုိ ုူသိမ မီး

တမဝမ္္ဆမ်ွု ်ွံ္ တရမီးသျ ံ္ ျ စ္ေစမ်ွု မရိ်ွျ္ံ္ီးတိက
ု

ပ ဝံ္ပတ္သက္ေမသသည္

သိုီးရငမီးသသည္

၅.၄

ေု မ္ေ ကီး

ံ္ရ်ွမီးသသည္ ဥပေဒမ သတ္ျ တ္္ဆရမ တငံ္ပံ္ မ်ွ တေသမ

တရမီးစကရံ္မ်ွု မရ ိုံ္ျ္ံ္ီး
းေတင း ကဆ ကုိ

ျ စ္ ကသသည္

ပ္မဆမျ စ္ပငမီးရမ္ းမမ္ဆမ းစရိ်ွသသည္ တိုကို

ုူ း္ငံးေရီး
္

ိုံ္ံဆ တဝ်ွမ္ီး တငံ္ စစ္သမီးမ မီး

္ ိုီးေ မက္မ်ွုမ မီး္ဆေမရသသည္

မိသမီးစုးမ မီးးျပမီး

ံ္ဟပ္ေစပ သသည္

း ကဆျပ ္ က္ း ်ွစ္
္ ပ
ု ္

(က)

ျမမ္မမ ရတပ္ းေမျ
င
ံ္ ကိပ
ု ကကီး းမကုိ ျပမ္ ံ
င ရမ္
္
-းစိုီးရေရ်ွ ေမမ မီး ်ွံ္ ္ ိတ္သက္ ေသမံ္ရငက္
ျ္ံ္ီးးမီးျ ံ္ ယ္ံ္က ျပ ုုပ္္ျ္ံ္ီး မရိ်ွသသည္ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမ်ွမ
ု မီးကို မ်ွမ္မ်ွမ္ ကမ္ကမ္ ျပ ုုပ္ရပ မသည္
သ
ို ေသမံ္
ို
ရငက္ရမတငံ္ ိုံ္ံဆတကမဥပေဒ စဆ ်ွုမ္ီးမ မီး ်ွံ္းသညက ကိုပ ကကီး ေသသဆုီးမ ်ွံ္ သက္သိုံသ
္ သည္ ျပစ္မ
က မီးုငမသ
္ ူမ မီးကို

ေ မ္

ုတ္

ိုံ္ရမ္ ်ွံ္

တရမီးစငသို ိုံ္

ရမ္

းတငက္

သညဥ္ီးပမ္ီး ပ
်ွိ ္စက္္ က္မ မီး ်ွံ္ဲ့

ုူသမီးမသမ္ ျပ မူသက္သဆသသည္ ုကဏမမ မီးကို စဆုစမ္ီးစစ္ ေသီးရပ မသည္
(္)

ျမမ္မမ းစိီးု ရးမဏမပိံ
ု မ
္ မီးးေမျ ံ္ မငမျ္ ပသည္မယ္ ံ
်ွ ္

ံ
ို ံ
္ ေ
ဆ တမ္ းသံ္တငံ္ က ယ္ျပမ္ သသည္ ျပမ္ုသည္

သမ္ီးစစ္ျ္ံ္ီးတစ္ရပ္ ုုပေ
္ သမံ္ရမ္ ေကမ္မရ်ွံတ
္ စ္္ု င သံ္ပ သသည္ းသိုပ သမ္ီးစစ္မကို ျပ ုုပ္ရမ္းတငက္
ုငတ္ုပ္ျပကီး းရသည္း္ ံ္ီး ျပသည္မကသသည္ းမဏမပိုံ္မ မီး (သိမဟု
ု
တ)္ သက္သိံ
ု ္ရမ မယ္ပယ္ မသည္ီးပသညမ
စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးမ်ွု ရုဒ္သိုံ္ရမ ကင မ္ီးက ံ္ပသညမရ်ွံ္မ မီးးမီး တမဝမ္ေပီး သံ္ပ သသည္ သိုမ်ွသမ ကိုပ ကကီး
းသတ္္ဆရမ်ွု ်ွံ္
တရမီးသျ ံ္

းုမီးတူ

ိုံ္ံဆတဝ်ွမ္ီး ျ စ္ပငမီး

ျ စ္ေစရမ္းတငက္

း ကဆျပ ္ က္မ မီးကို းေကမံ္း
( )

ုိုးပ္ေသမ

ု က္ရ်ွသ
ိ သည္

တိက သသည္

ျ စ္ရပ္မ မီး

ေသမံ္ရငက္မမ မီး

းတငက္ တမဝမ္္ဆမ ်ွံ္ဲ့
ျပ ုုပ္ ိုံ္ျပကီး

းသိုပ

သည္ေ မ္ ေသမံ္ရငက္ ိုံ္ရမ္ းမမ္ဆ ိုံ္မသည္ ျ စ္သသည္

းမ ိ ီးသမီးဒကမက
ို ေရစကး င္ ပ္ ဥကီးေသမံ္သသည္ ဥပေဒျပ မ မီး းေမျ ံ္ ၁ ၅ ္ုမစ္ တပ္မေတမ္ းက္ဥပေဒကို
ံ
ို ံ
္ တ
ဆ ကမ ဥပေဒ စဆ ်ွုမီး္ မ မီး ်ွံ္ ကိက
ု သည
္ ေ
က စရမ္ းတငက္ ပယ္ က္ (သိမဟု
ု
တ)္ ျပံ္သံ္သံ္ပ သသည္
ဥပမမးမီးျ ံ္ စစ္သမီးမ မီးမ်ွ သိီးု ရငမီးေသမ ုူ း္ငံးေရီး္
္
ီးို မက္မမ
်ွု မီးကုိ က ီးူ ုငမသ
္ သည္း္ းရပ္သမီး
တရမီးရဆုီးမ မီးတငံသ
္ မ တရမီးစကရံ္္ံ
င ္ ရေစရမ္ ျပံ္သံ္သံ္ပ သသည္
မ်ွ တေသမ တရမီးစကရံ္္ငံဲ့မ
္ မီး သိုံ္ရမ

တရမီးစကရံ္ေရီးသသည္ ုငတ္ုပ္မရိ်ွျပကီး

ိုံ္ံဆတကမစဆ မ္ီးမ မီး ်ွံ္းသညက က ံ္သဆုီးသသည္ းရသည္း္ ံ္ီးျပသည္မကျပကီး

းက္ုက
ို ္မ်ွုကံ္ီးရ်ွံ္ီးသသည္ တရမီးရဆုီးမ မီး တငံ္ စစ္ေသီးစကရံ္ပိုံ္္ငံရေစရမ္
္
ဥပေဒမ်ွ းမမ္ဆေပီးသံ္ပ သသည္
တပ္မေတမ္ းက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃(က)တငံ္
းတိးက

ငံ္သိုသံ္ပ သသည္

ငံသိ
္ ု

မီးသသည္ “တမ္ီးျပသည္ဲ့တမဝမ္” ဟူေသမ းမက္းဓိပ ယ္ကို

တပ္မေတမ္းက္

းေျ္းျမစ္မ မီးးရ စစ္သမီးမ မီးက မီးုငမသ
္ သည္ဲ့

ဥပေဒ

ပုဒ္မ

(၇၁) ်ွံဲ့္

ူီးသျ ံ္

ျပံ္
ို
စစ္တရမီးရဆုီး မ မီးကို

ိုံ္ံဆတကမ ဥပေဒးရ ကကီးေုီးေသမ ျပစ္မးျ စ္ းက ဆမီးဝံ္သသည္

းမမ မီးးမီး စစ္ေသီးစကရံ္ပိုံ္္ငံ္ မရိ်ွေစရမ္ ရ်ွံ္ီးုံ္ီးစငမ ပိတ္ပံ္သံ္သသည္
ရတပ္ ဝံ္
င မ မီး းစိုီးရေရ်ွ ေမမ မီး တရမီးသူ ကကီးမ မီး
တို

ဤကသို ျပံ္သံ္မမ မီးသသည္

်ွံ္ းျ္မီး သက္သိုံရ
္ မ းမဏမပိုံ္မ မီး းေမျ ံ္

တမဝမ္မ မီးျ စ္သသည္ စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီး တရမီးစငသိုေရီး

်ွံ္ တပ္မေတမ္းမီး ျပစ္ဒဏ္ေပီး္ဆရျ္ံ္ီးမ်ွ

ုငတ္ေျမမက္ျ္ံ္ီးကို းျပစ္ေပီးျ္ံ္ီး သိုီးရငမီးသသည္ ုူ း္ငံးေရီး္
္
ိမီးေ မက္မ်ွုမ မီး
ကမကငယ္ရမ္ းစရိ်ွသသည္ ဝတရမီးမ မီးကို

ဥပေဒသိုံ္ရမ

ကကီးေုီးေသမ ျပစ္မမ မီးကို စစ္တရမီးတရမီးရဆုီးမ မီးတငံ္

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီး တရမီးစငသိုျ္ံ္ီးးမီး ျပ ုုပ္ေစျ္ံ္ီးးမီး ပယ္ က္သံ္ပ သသည္
ကကီးေုီးေသမ ျပစ္မမ မီး း

(၇၂)ပ

ိ

ပ္တုု ျ စ္ျ္ံ္ီးကို

ိေရမက္ေရမက္ ုုပ္ေသမံ္ ိုံ္ေစရမ္ းေရီးပ သသည္ ေျ္ု်ွမ္ီး

တစ္ရပ္ ျ စ္ေစပ သသည္
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း္ ို ေသမျ စ္စဥ္မ မီးတငံ္ မစ္မမသူ မိသမီးစုဝံ္မ မီး ်ွံ္

းေရီး္ ိုီးေ မက္မ်ွုမ မီးးမီး ုူသိရ်ွံ္ ကမီး မကီးေမမံ္ီး
း

က္တငံ္ ကိုီးကမီး

ိုီးေ

တို

ကိုယ္စမီးု်ွယမ
္ မီးသသည္ းသိး
ု ရ ုူ း္ငံ္

မက္ျပမ်ွုမ မီး ျပ ုုပ္သသည္းတငက္ တရမီးစငသို္ဆရပ သသည္

မီးသသည္“တရမီးမ်ွ တမ ရယူျ္ံ္ီး” းမသည္ရ်ွိ ICJ
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းစကရံ္္ဆစမကို ကသည္ရမ္ စမ ၁၆-၁

၃၁-၃၂

An Unlawful Killing in Myanmar

(ဃ)

တပ္မေတမ္းမီး းရပ္းက္္းမဏမပိံ
ု မ
္ မီး

ဆ ဥပေဒးရ တမဝမ္္ေ
ဆ စရမ္းတငက္

ျပံ္သံ္မ်ွု မ မီးကို ျပ ုုပသ
္ ံ္ပ သသည္ ဥပမမးမီးျ ံ္
စစ္တရမီးတရမီးရဆုီးမ မီး

ိုံ္ံဆ

တရမီးေရီး ်ွံ္ းရပ္းက္သိုံရ
္ မ း မ
င မီးးမီး

သဆုီးျ တ္္ က္မ မီးကို ျပမ္ုသည္ သဆုီးသပ္ျ္ံ္ီး မျပ ိုံ္ေစသသည္ ပုဒ္မ ၃၄၃(္)းမီး

ပယ္ က္ သံ္ပ သသည္ းုပ္္ ုပ္ေရီး း ကကီးးကမ မီး (သိမဟု
ု
တ)္
းေမျ ံ္

င စသည္ီးပဆု းေျ္္ဆဥပေဒ

ိုံံ
္ ဆေတမ္းသံ္ ဥပေဒျပ းမဏမပိုံ္မ မီး

စသည္
င
ီးပဆု းေျ္္ဆဥပေဒ ျပံ္သံ္မမ မီး ျပ ုုပ္ျ္ံ္ီး းမီးျ ံ္ဲ့းသိုပ

ျပ ျပံ္ေျပမံ္ီးုမမ မီးကို

စတံ္သံ္ပ သသည္
(ံ)

းသိီးု ရငမီးသဆုီး ျပစ္မမ မီးေျမမက္ေစသသည္ဲ့ ုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး္ ိ ီးေ မက္မမ မီးးတငက္ တမဝမ္္မ
ဆ ်ွံဲ့္ ကုစမီးမရ ိုံရ
္ မ္
းတငက္ ျပသည္ေ

မံ္စု
ု တ္ေတမ္းေမျ ံ္ ဥပေဒသိံ
ု ရ
္ မ မသည္ီးုမ္ီးမ မီးကို

ဥပမမးမီးျ ံ္ ျမမ္မမးမ ိ ီးသမီးုူး္ငံ္း
ဲ့ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္
ပိုမိုးမီးေကမံ္ီးုမေစရမ္

ုုပ္ေသမံ္ျ္ံ္ီးျ ံ္

သည္သငံီး္ စဥ္ီးစမီးသံ္ပ သသည္

ုုပ္ပိံ
ု ္္ငံ္ဲ့ ်ွံ္ းမက်ွကး္ိုကံ္ီးုငတ္ုပ္ျ္ံ္ီးကို
တို း ကဆျပ ္ က္မ မီး

းေကမံ္

သည္ေ မ္မကို

သက္ုက္ းေရီးယူေသမံ္ရက
င ္ ိုံ္ေစပ သသည္
(စ)

စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီး

းမဏမပိံ
ု မ
္ မီးးေမျ ံ္

ုုပ္ ုီးဆ ုုပမ
္ သည္ီးမ မီး းေုး
ပ ဝံ္ေစျပကီး

တိုီးတက္မ

မစ္မမသူ ်ွံ္

မိသမီးစုဝံ္မ မီး ်ွံ္

မ မီးးမီး ျပ ျပံ္ေျပမံ္ီးုသံ္သသည္

းေျ္းေမမ မီးကို
ု သည္ီး

သက္သံ
ို သ
္ သည္

တိးမီး
ု
စဆုစမ္ီးစစ္ေသီးေရီးတငံ္

းသိေပီးရမသည္

ျ စ္သသည္

ိုသျပ
ို ုုပ္ရမတငံ္

တို းေပ းေ ်ွမံ္းယ်ွက္မ မီး (သိုမဟုတ)္ းျ္မီး ုူသမီးမသမ္ ျပ မူသက္သဆ မမ မီး မက ေရမက္ေစရမ္
းကမးကငယ္ေပီးရပ မသည္

ျ စ္ ိုံ္ပ က

သတံ္ီးး္ က္းုက္

မ မီးကို

မ်ွ ေဝရမ္းတငက္

မိသမီးစုသက္သဆေရီး ကင မ္ီးက ံ္သတ
ူ စ္ဥကီးးမီး တမဝမ္ေပီး သံ္ပ သသည္
(သ)

းရပ္္းက္တရမီးသူ ကကီးမ မီး (သိမဟု
ု
တ)္ းမဏမပိံ
ု မ
္ မီးမ်ွ စစ္တရမီးတရမီးရဆုီးမ မီး
ျပမ္ုသည္သုီးဆ သပ္

ံ
ို ရ
္ မ္ းုိံ်ွ
ု မ

ငစသည္ီးပဆုးေျ္္ဆဥပေဒ ္ဆုရုီးဆ သသည္

သဆုီးျ တ္္ က္မ မီးကို

ငစသည္ီးပုး
ဆ ေျ္္ဆဥပေဒ ျပ မမ္ီး္ က္

မ မီးျ စ္ ကသသည္ ပုဒမ
္ ၃၄၃(္) ံ
်ွ ္ ပုဒမ
္ ၃၄၇ းကမီး တစ္္ု ်ွံဲ့တ
္ စ္္ု သမ္က ံ္ေမမကို ေျ ရ်ွံီး္ ံ
ို ရ
္ မ္ းတငက္
တ
ိ ေ
္ ္ သံ္သသည္

စစ္သမီးမ မီးက ကကီးေုီးေသမ ျပစ္မမ မီးကို က မီးုငမ္သသည္း္ စစ္တရမီးရဆုီးတငံ္သမ

စကရံ္ပိုံ္္ငံဲ့း
္ မဏမရိ်ွျပကီး

ပုဒ္မ

၃၄၃(္)းရ

မစ္မမသူ ်ွံ္

းရပ္းက္တရမီးေရီးစမစ္တငံ္ ကုစမီးမ်ွု ရယူ္ငံ္ မျပ ပ
းမမ္ဆ

ိုသို တမီးျမစ္

မိသမီးစုဝံ္မ မီးးမီး
မီးျ္ံ္ီးသသည္ ပုဒ္မ ၃၄၇တငံ္

မီးသသည္ “မသည္သူ ကိုမသို ဥပေဒးရမတငံ္ တမ္ီးတူသညကမ်ွ း္ငံ္းေရီး ရရိ်ွေစရမသည္

ိုျပံ္ ဥပေဒ

းကမးကငယ္ကု
ို သည္ီး တမ္ီးတူသညကမ်ွ စငမ ရယူပိုံ္္ငံေပီးရမသည္
္
” ကို ္ ိ ီးေ မက္ရမက ပ သသည္ ပုဒ္မ ၃၄၃ (္)
ပ

ကမကငယ္ေရီးစစ္ဦီးစကီး္ ပ္

ုုပ္ပိုံ္္ငံ္း
ဲ့ မဏမသသည္ ပုဒ္မ ၃၄၇ ျပ မမ္ီး္ က္းေပ

ယံ္ီးပုဒ္မ၃၄၇ ်ွံဲ့္စမု်ွ ံ္

းေရီးမပ ေ ကမံ္ီး

းက္ဥပေဒးပ းဝံ္
ျ စ္ေစ ိုံ္ပ မသည္

ုုပ္

ုဆီးုုပမ
္ သည္ီးမ မီး ်ွံ္ဲ့

စစ္တရမီးရဆုီးမ မီး

မူတသည္ေမ ပကီး

းျပ သေးမသုဆီးျ တ္္ က္က
ဥပေဒမ မီးကို

သဆုီးျ တ္္ က္မ မီးကို

တပ္မေတမ္

ျပ ျပံ္ေျပမံ္ီးုရမ္

မသည္သသည္

းေျ္းျမစ္

းရပ္းက္တရမီးရဆုီး

မ မီးမ်ွ

ျပမ္ုသည္သုီးဆ သပ္ ိုံ္သသည္ ဟူေသမ းေျ္္ဆးေ ကမံ္ီးးရံ္ီးကို
ု သည္ီး သတ္မတ
်ွ ္ေပီး ိုံ္ပ သသည္
(း)

းစိီးု ရးေမျ ံ္
သိုံ္ရမ

း ဝံ္
င
ိုံ္ံဆမျ စ္ေသီးသသည္

သေးမတူစမ္ ပ္

ုိံ္ံဆတကမ ုိံ္ံဆသမီးး္ငံဲ့း
္ ေရီး ်ွံဲ့္

သည်ွံ္ီးပမ္ီး ်ွိပစ
္ က္မ

တိုက္ က္ေရီး

ိုံ္ံဆေရီးး္ငံဲ့း
္ ေရီး

သေးမတူစမ္ ပ္

ုူး္ငံးေရီး
္
သေးမတူ စမ္ ပ္မ မီးကို ုိုက္မမက ံ္ဲ့သဆုီးမသည္ဲ့းေ ကမံ္ီး ုက္မတ
်ွ ္ေရီး

်ွံ္

းျ္မီးေသမ

ိုီးရမ္ ု ံ္ျမမ္စငမ

ေသမံ္ရငကသ
္ ံ္ ပ သသည္
(ဈ)

ကုုသမ း င ဝံ္ ံ
ို ံ
္ မ
ဆ မီး
ျငဆ ီးို ေရီး း င မ မီး
ုူ း္ငံးေရီး
္
ကူသညေ
က

ကုုသမ း မ
င မီး

းေမျ ံ္
စဆ ်ွုမီး္ မ ီးကို

ံ
ို ံ
္ ဆ

းစိီးု ရမဟုတသ
္ သည္ း းစသည္
င
ီးမ မီး

ံ
်ွ ္ းျ္မီးေသမ

ံ
ို ံ
္ တ
ဆ ကမ ုူ း္ငံးေရီး
္
ဥပေဒးရ တမဝမ္ဝတရမီးမ မီး

းေကမံ္း

သည္ေ မ္

ေသမံ္ရက
င ္ ံ
ို ရ
္ မ္

ံ
်ွ ္

းတငက္

တရမီးေရီးသိံ
ု ရ
္ မ

မက္ပမ်ွ
ဆ မ
ု မီးကို းသမီးေပီး ျပ ုုပသ
္ ံ္ပ သသည္ သုိမ်ွသမ းမဏမပိံ
ု ္မ မီးးမီး

ိုံ္ံဆတကမ ဥပေဒ

စဆ ်ွ မ္ီးမ မီး ်ွံ္ းသညက ုူး္ငံးေရီး
္
္ ိုီးေ မက္မ်ွုမ မီး းပ းဝံ္ ျပစ္မ်ွုမ မီးကို စဆုစမ္ီးစစ္ေသီး တရမီးစငသို
းျပစ္ေပီးမ်ွုမ မီးကို

ိေရမက္စငမ

ျပ ုုပ္ ိုံ္

ုူ း္ငံ္းေရီးးျ္ျပ မ မရိ်ွသသည္ မသည္ီးပသညမ းေ
ရံ္သမ္ေစျပကီး

ဒကမိုကေရစကဝ ဒ

်ွံ္

ေစရမ္းေ
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ျ စ္ေစ ိုံ္ပ သသည္

မက္းကူမ မီးျ စ္ပ က မတရမီးမကို ပိုမိုးျမစ္တယ
င ္

ဥပေဒစိုီးမိုီးေရီးသိုံ္ရမ

ေု မပ ီးေစပ သသည္

မက္းကူ

က ယ္ျပမ္သသည္ျပ ျပံ္ ေျပမံ္ီးုမမ မီးကို
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၆

ေမမက္သက္တငမ မီး

၆.၁

း္ရမက ေသမ ျ စ္ရပ္မ မီးးမီး ကမုးုုိကစ
္ ဥ္ျ္ံ္ီး
၂၀၁၄ ္ု ်ွစ္ စက္တံ္းမု ၂၇ ရက္ - ကုိပ ကကီးသသည္ သတံ္ေ
်ွံ္ဲ့းတူ က ိက္မေရမမယ္ေျမတငံ္ ျ စ္ပငမီးေသမ

မက္တစ္ဥကီးးေမျ ံ္ဲ့ DKBA တပ္ မ
င မီး

ိပ္တိက
ု ္တိက
ု ္ပင သတံ္ီးမ မီးကုိ တံ္ျပရမ္းတငက္ းတူ

ုုိက္ပ သငမီး္သ
ဲ့ သည္
၂၀၁၄္ု ်ွစ္ စက္တံ္းမု ၃၀ရက္ - ရတပ္ ငမ်ွ ကုိပ ကကီးးမီး က ိက္မေရမျမိ မယ္တငံ္
ေမီးျမမ္ီးျပကီးေမမက္တငံ္

းမီး စစ္တပ္

ေးမက္တိး
ု မု ၁ရက္ - စစ္တပ္

မ္ီးသကီးကမ စစ္ေသီး

ိမ္ီးသိမ္ီးမေးမက္သို
ု ေျပမံ္ီးုုိက္သသည္
ိမ္ီးသိမ္ီးမ ေးမက္တငံ္ ကုိပ ကကီးးမီး ေဒသးတငံ္ီးမ ကမေသီးမကက

ျ စ္ပငမီး္ဲ့ေသမ မကီးေုမံ္ကင မ္ီးမမ်ွ ေပ မက္သုဆီးေမေသမ ုက္မက္မ မီးကုိ ျပမ္ုသည္ရရ်ွိေရီးးတငက္ ကူသညကေစကမ
်ွိပ္စက္သည်ွံ္ီးပမ္ီးျ္ံ္ီးုသည္ီး ္ဆရေကမံ္ီး္ဆ ိုံ္သသည္
၂၀၁၄္ု ်ွစ္

ေးမက္တိး
ု မု ၄

ရက္

းေ ကမံ္ီး္ ံ္ီးးရမ ်ွံ္ဲ့ ပတ္သက္

-

ကုိပ ကကီးးမီး တပ္မေတမ္ စစ္သမီး ်ွစ္ဥကီးမ်ွ

ပစ္သတ္္ဲ့သသည္

ကုိပ ကကီး းမကီး ေဒ သ မးမီး းေ ကမံ္ီး ကမီးျ္ံ္ီးမရ်ွိပ

၂၀၁၄္ု ်ွစ္ ေးမက္တိး
ု မု ၂၀ရက္ ( ္မ္မ်ွမ္ီးေျ္ရက္) - ေဒ သ မသသည္ က ိက္မေရမျမ ိ မယ္ ရတပ္ းမီး
င
သူမ ္ံ္ပငမ္ီးျ စ္သူ ေပ မက္သုဆီးျ္ံ္ီး ်ွံ္ဲ့ ပတ္သက္

တုိံ္ ကမီး္ က္ ံ
င ္ဲ့္ဲ့သသည္

၂၀၁၄္ု ်ွစ္

-

ေးမက္တိး
ု မရက္

ျမမ္မမစမမယ္းံ္ီးေကမံ္စက

၂၃ရက္

တပ္မေတမ္သသည္

ကုိပ ကကီး

ေသသုဆီးေ ကမံ္ီးကုိ

ေ ကသညမ္ က္တစ္္း
ု ေမျ ံ္ဲ့ ေ ကသညမ္သ
ဲ့ သည္

၂၀၁၄ ေးမက္တိး
ု မ (၂၅) (္မ္မ်ွမ္ီးေျ္ရက္)

ေဒ သ မသသည္

က ိက္မေရမျမ ိ မယ္ရတပ္ းမီး
င

ုူသတ္မျ ံ္ဲ့ တုိံ္ ကမီး္ က္ ငံဲ့္
္ ဲ့သသည္
၂၀၁၄္ု ်ွစ္ ေးမက္တိး
ု မု ၃၀ရက္ -

ုိေမမက္

ုူ း္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံး
္ မီး သတ္ျ တ္မ ်ွံဲ့္ ပတ္သက္
၂၀၁၄္ု ်ွစ္ မုိဝံ္းမု ၂ရက္ -

ုိံ္ံဆေတမ္ သမတဥကီးသိမ္ီးစိမ္မ်ွ ျမမ္မမ ုိံ္ံဆးမ ိီးသမီး
စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးရမ္သညမ္ ကမီး္သ
ဲ့ သည္

က ိက္မေရမ ျမ ိ မယ္ ရတပ္ င မ်ွ းေုမံ္ီးကုိ ျပမ္ုသည္စစ္ေသီးရမ္းတငက္

းေုမံ္ီးျပမ္ေ မ္ျ္ံ္ီး းစကးစဥ္ကို ေဒ သ မးမီး းသိေပီး္ဲ့သသည္

ရမ္ကုမ္ရ်ွိ ရမ မီးမ်ွ

ုိဝံ္းမု ၅တငံ္

းေုမံ္ီးးမီးျပမ္ုသည္ေ မ္ရမ္းစကးစဥ္ကို က္စ္ျ ံ္ဲ့ သတံ္ီးပုိ္ဲ့သသည္
၂၀၁၄္ု ်ွစ္ ုိဝံ္းမု ၄ရက္ - ေဒ သ မသသည္ က ိက္မေရမျမ ိ မယ္ကုိ ျပမ္ုမ္ဲ့သသည္
၂၀၁၄ မုိဝံ္းမု ၅ရက္ - ကုိပ ကကီး းေုမံ္ီးးမီး ေ၇ရေ္ မံ္ီး ရငမးမကီးရ်ွိ သ္ မိံ္ီး ္ပ္တိမ္တိမ္မ်ွ
ျပမ္ုသည္တူီးေ မ္ရရ်ွိ္ဲ့သသည္
၂၀၁၄္ု ်ွစ္

ုိဝံ္းမု ၆ရက္ - းေုမံ္ီးးမီး ္စ
င ိတ္စစ္ေသီးျ္ံ္ီးကုိ ေမမ္ုျမ ိံ္းေ

ငေ

ေ
င သီးရုဆတံ
င ္

ျပ ုုပ္္ဲ့သသည္
၂၀၁၄္ု ်ွစ္ ုိဝံ္းမု ၇ ရက္- ကုိပ ကကီးးေုမံ္ီးးမီး ရမ္ကုမ္သိျပမ္
ု ုသည္သယ္ယူ္ဲ့ျပကီး သျ ိ ု္္ဲ့သသည္
၂၀၁၄္ု ်ွစ္

ုိဝံ္းမု ၂၁ရက္ - MNHRC ( ျမမ္မမ ုိံ္ံဆ းမ ိီးသမီး ုူ း္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ္) မ်ွ ပဏမမ

ေတငရ်ွိ္ က္မ မီးကုိ ေ ကသညမ္သ
ဲ့ သည္
၂၀၁၄္ု ်ွစ္

ုိဝံ္းမု ၂၇ရက္ - စစ္းက္တရမီးရုဆီးမ်ွ စစ္သမီး ၂ ဥကီးးမီး ကုိပ ကကီးကို သတ္ျ တ္မးတငက္

ု်ွ ိ ဝ်ွက္စငမ

းျပစ္မရိ်ွေ ကမံ္ီး

တရမီးေသုငတ္္သ
ဲ့ သည္

(ုးမသည္ီးံယ္း ကမတငံ္

ုူသိရ်ွံ္ ကမီးေ ကသညမ္ဲ့သသည္ ေးမက္တငံ္ ကသည္ဲ့ပ )
၂၀၁၄္ု ်ွစ္ ဒကးံ္းမု ၂ရက္ - MNHRC ( ျမမ္မမ ုိံ္ံဆ းမ ိီးသမီး ုူ း္ငံဲ့း
္ ေရီးေကမ္မရ်ွံ)္ သသည္
းစကးရံ္္ဆစမ းျပသည္ဲ့းစုက
ဆ ို

တုိ

ုတ္ျပမ္္သ
ဲ့ သည္

၂၀၁၄္ု ်ွစ္ ဒကးံ္းမု ၁၀ရက္ - ေဒ သ မသသည္ သမတ ဥကီးသိမ္ီးစိမး
္ မီး တရမီးမ်ွ တမရရ်ွိရမ္းတငက္
စမေရီးသမီး ေတမံ္ီးသုိ္ဲ့သသည္
၂၀၁၅္ု ်ွစ္ မတ္ု ၃၀ရက္ - က ိက္မေရမျမိ မယ္တရမီးရုဆီးတငံ္ ေသမေသ္ံ္ီးသုိံ္ရမ စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးကုိ
စတံ္္ဲ့သသည္
၂၀၁၅ ဧျပကု ၁၀ရက္ -

ပ

မဥကီးသုဆီး ေသမေသ္ံ္ီးသုိံ္ရမ

စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးမ ကမီးမမျ္ံ္ီးကုိ ေဒ သ မးမီး

းသိေပီးးေ ကမံ္ီး ကမီးျ္ံ္ီးမရ်ွး
ိ ျပ ုုပ္္ဲ့သသည္
၂၀၁၅္ု ်ွစ္ ဧျပကု ၃၀ရက္ - ေဒ သ မသသည္ ေသမေသ္ံ္ီးသုိံ္ရမ စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးးတငက္ ပ

မဥကီးသုဆီးး ကိမ္

တက္ေရမက္္ဲ့သသည္
၂၀၁၅္ု ်ွစ္ ေမု

ရက္ - ၂၀၁၄

ုိဝံ္းမတငံ္ ျမမ္မမ ုိံ္ံဆ းမ ိီးသမီးုူး္ငံဲ့း
္ ေရီး ေကမ္မရ်ွံ္မ်ွ စစ္္ုဆရုဆီး
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သုဆီးျ တ္္ က္ကို ုူသိရ်ွံ္ ကမီး

ုတ္ျပမ္္သ
ဲ့ သည္

၂၀၁၅္ု ်ွစ္ းငမ္ု ၂၃ရက္ - စစ္သမီး ၂ ဥကီးသသည္ ေမမက္သုဆီးစုဆစမ္ီးစစ္ေသီးေရီး ကမီးမမမတငံ္ ကုိပ ကကီးသသည္
ုငတ္ေျမမက္ရမ္

က ိီးစမီးစဥ္

ကုိပ ကကီးေသသုဆီးမသသည္

ေသမတ္ျ ံ္ဲ့

သးမဝမဟုတ္ေသမ

ပစ္သတ္္ဆ္ရေ ကမံ္ီး

ျ စ္ရပ္မ မီးေ ကမံ္ဲ့

သက္ေသ

ေသသုဆီး္ဲ့သသည္ဟု

ငကသ
္ ိ္
ု ဲ့သသည္

ေကမက္္ က္္ ကမ

တရမီးရုဆီးမ်ွ းမပိတ္သိမ္ီး္သ
ဲ့ သည္
၂၀၁၆္ု ်ွစ္

မတ္ု

၆ရက္

-

က ိက္မေရမ

ျမ ိ မယ္ရတပ္ မ်ွ
င

ေမမက္

ပ္

စုဆစမ္ီးစစ္ေသီးျ္ံ္ီးမရ်ွး
ိ

းမးမီးပိတသ
္ ိမ္ီး္ဲ့သသည္
၂၀၁၆္ု ်ွစ္ သ ုတု္ - ေဒ သ မသသည္ ျပသည္ေ

မံ္စု တရမီးရုဆီး္ ပ္သို စမ္ ငမ္ေတမ္းမိမ္ ေု်ွ မက္္ဲ့သသည္

းသုိပ စမ္င မ္ေတမ္းမိမ္ ေု်ွ မက္ုမကို ပယ္္ ္ဲ့သသည္
၂၀၁ ္ု ်ွစ္ ေးမက္တိး
ု မု ၄ရက္ - ံ ီး ်ွစ္ ကမျပကီးေမမက္တငံု
္ သည္ီး ကုိပ ကကီး
်ွံ္ဲ့ပတ္သက္

မသည္သူမ်ွ းျပစ္ရ်ွိေ ကမံ္ီး မေတငရ်ွိရပ
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၆.၂

ျမမ္မမ ုိံံ
္ မ
ဆ ်ွ းတသည္ျပ ုက္မတ
်ွ ေ
္ ရီး ိီးု

မီးေသမ (သုိမဟုတ)္ ုက္မတ
်ွ ေ
္ ရီး

ိီးု

မီးေသမ

ံ
ုိ ံ
္ တ
ဆ ကမုူ း္ငံဲ့း
္ ေရီးစမ္ ပ္မ မီး ်ွံဲ့ ္ းုုပသ
္ မမီးသုိံရ
္ မ သေးမတူသည္
က က္မ မီး (ေးမက္တိး
ု မု
၂၀၁ )
ုိက
ု မ
္ မက ံ္ဲ့သုီးဆ ရမ္
သေးမတူစမ္ ပ္
ုူမ ိ ီးသုဥ္ီးသတ္ျ တ္ျ္ံ္ီး

းမဏမစတံ္

းတသည္ျပ ျပ မမ္ီးျ္ံ္ီး

သက္ေရမက္သသည္

ဒကးံ္းမု ရက္

းမ္မဝ ရက ၁၂ ရက္

၁ ၄

၁ ၅၁

ရမးဝတ္မးမီး

(သိမဟု
ု
တ)္
ုက္မတ
်ွ ္ေရီး
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