
စစ်တပ်မ ှဆက်လက်က  ျူးလနွ်နနနသော ရောဇဝတ်မှုမ ောျူးအဆံိုျူးသတ်ရန်နငှ ် မမန်မောန ိုင်ငံအနပေါ် 
န ိုင်ငံတကောတောဝန်ယမူှုတောဝန်ခံမှုအတကွ် တရောျူးစွွဲဆ ိုမှုဆ ိုင်ရော လိုပ်ငန်ျူးစဉ်မ ောျူးက ို 

ပံ ပ ိုျူးကညူရီန်ပ ိုမ ိုလိုပ်နဆောင်ရမည်။ 

၂၀၂၁ ခိုနစှ်၊ ဒီဇင်ဘောလ ၂၀ ရက်နနေ့ 

ရ ိုဟငဂ် ောမ ောျူးအောျူး အစိုလ ိုကအ်ပပြံုံလ ိုက် သတ်မြတ်မခင်ျူးနငှ ် လူမ  ြုံျူးတံိုျူးသတ်မြတ်မခင်ျူးတ ိုေ့က ို က  ျူးလွန်သူမ ောျူးအောျူး 

တရောျူးစွွဲဆ ိုမှုဆ ိုင်ရော လိုပ်နဆောင်ခ က်သံိုျူးရပ်လံိုျူးအောျူး ကရငလူ်ူ့အခွင ်အနရျူးအြွွဲွဲ့ (KHRG) နှင ်တကွ ကရင်လမူှုအ 

သ ိုကအ်ဝနျ်ူးမ ောျူး၊ အမခောျူးနသောတ ိုင်ျူးရင်ျူးသောျူးမ ောျူး၊ လူထိုအနမခမပြုံအြွွဲွဲ့အစည်ျူးမ ောျူးမှ လက်ခကံက ြုံဆ ိုန ကောင်ျူးနငှ ် 

နထောက်ခနံ ကောင်ျူးနြောမ်ပလ ိုပါသည်။ အဆ ိုပါတရောျူးစွွဲဆ ိုမှုဆ ိုင်ရောလိုပ်နဆောင်မည အ်ရောမ ောျူးသည် အမပညမ်ပည်ဆ ိုင် 

ရောတရောျူးရံိုျူး (ICJ) သ ိုေ့နလ ောက်တင်ထောျူးသည ်လူမ  ြုံျူးတံိုျူးသတ်မြတ်မှု၊ န ိုင်ငတံကောရောဇဝတ်မှုတရောျူးရံိုျူး (ICC) တငွ် 

အတင်ျူးအဓမမနနရပ်မပနခ် ိုင်ျူးနစမခင်ျူးတ ိုေ့က ို စံိုစမ်ျူးစစန်ဆျူးမခင်ျူးနှင ် မ ကောနသျူးမီက အောဂ င်တီျူးန ျူးတငွ်ရရှ ခွဲ သည  ်အ 

မပည်မပည်ဆ ိုငရ်ောတရောျူးစရီငပ် ိုင်ခွင ် စသည်တ ိုေ့မြစပ်ါသည်။ ရကစ်က် ကမ်ျူး ကြုံတ်မှုမ ောျူးက ို ရ ိုဟငဂ် ောလူမ  ြုံျူးမ ောျူး 

ရင်ဆ ိုင်ရသည န်ည်ျူးတူ မမနမ်ောစစ်တပ်၏လက်နအောကတ်ငွ် ကရင်လူမ  ြုံျူးမ ောျူးမှောလည်ျူး အခ  န်ကောလ ကောမမင် စွော 

ခံစောျူးလောခွဲ ရပပီျူးမြစပ်ါသည။် ဤတရောျူးနရျူးလိုပ်နဆောင်ခ က်မ ောျူးသည် တောဝနယ်ူမှုတောဝနခ်ံမှုနငှ ် တရောျူးမျှတမှု 

အမပင်၊ မမနမ်ောစစတ်ပ်မှ စနစတ်က နငှ ် က ယ်မပန်ေ့နသောလူူ့အခွင ်အနရျူးခ  ြုံျူးနြောက်မှုအနပေါ် မပစဒ်ဏက်င်ျူးလွတ်ခငွ် က ို 

အဆံိုျူးသတ်မှုအောျူး နဆောင် ကဉျ်ူးနပျူးမည်ဟို ကျွန်ိုပ်တ ိုေ့မှ နမျှော်လင ်ပါသည်။ 

ဤတရောျူးစွွဲဆ ိုမှုဆ ိုင်ရောလိုပ်နဆောင်ခ က်သံိုျူးရပ်သည်မမန်မောန ိုင်ငတံွင် လူသောျူးမ  ြုံျူးနယွ်အနပေါ်က  ျူးလွန်သည ်ရောဇ၀တ် 

မှုမ ောျူးနှင ် လူူ့အခွင အ်နရျူးခ  ြုံျူးနြောက်မှုမ ောျူးအောျူး နြော်ထိုတ်ပပီျူး တရောျူးမျှတမှုရရှ နစရနမ်ြစ်ပါသည်။ န ိုငင်ံအဆင တ်ငွ် 

ယင်ျူးအမှုက စစမ ောျူးက ို တရောျူးမျှတမှုရရှ ရန် လိုပ်နဆောင်ရော၌ မမြစန် ိုင်သည ်အနနအထောျူးတွင်ရှ နနပါသည။် ၂၀၁၂ 

ခိုနစှ်အတငွ်ျူး ရခ ိုင်မပည်နယတ်ွင်မြစ်ပွောျူးခွဲ သည်  အနမခအနနနှင ်ပတ်သက၍် ထ နရောကမ်ှုမရှ နသောစံိုစမ်ျူးမှုရှစ်ခိုက ို မပြုံ 

လိုပ်လောခွဲ ပပျီူးမြစပ်ါသည်။ မမန်မောန ိုငင်ံဆ ိုင်ရော ကိုလသမဂဂလွတ်လပ်နသော န ိုငင်ံတကော အခ က်အလက်ရှောနြွနရျူး 

မစ်ရှင် (FFM) ၏ စံိုစမ်ျူးစစန်ဆျူးနရျူးမှ ျူးမ ောျူးမှ “မမန်မောန ိုငင်ံ၏ တရောျူးစီရငန်ရျူးစနစ်သည် စစတ်ပ်မှက  ျူးလွန်နသော 

လူူ့အခွင ်အနရျူးခ  ြုံျူးနြောက်မှုမ ောျူးအတကွ် တရောျူးမျှတမှုနငှ အ်မနှ်တရောျူးက ို မြည ဆ်ည်ျူးမည်ဟနူသော နမျှော်လင ခ် က် 

သည် အနမခအမမစလံ်ိုျူးဝမရှ ပါ။ မမနမ်ောန ိုငင်ံ၏ ဥပနဒမ ောျူး၊ တရောျူးနရျူးနစ်၏ လွပ်လပ်မှုမရှ မခင်ျူးနှင ် စွမ်ျူးရည်မရှ  

မခင်ျူးမ ောျူးသည် တရောျူးမျှတမှုမရှ နအောင် တောျူးဆီျူးထောျူးသည်။ မမနမ်ောန ိုင်ငံ၏ တရောျူးနရျူးစနစ်သည် အမှနတ်ရောျူးက ို 

နြော်ထိုတ်မည ်အစောျူး တရောျူးမျှတမှုရှောနြွသူက ို အမပစန်ပျူးတတ်သည်။ ထ ိုေ့န ကောင ် မမနမ်ောန ိုငင်ံအတွင်ျူးရှ  လူအခငွ ်အ 

နရျူးခ  ြုံျူးနြောက်မှုမ ောျူးက ို စံိုစမ်ျူးစစ်နဆျူးရန်၊ က  ျူးလွန်ခံရသူမ ောျူးအတကွ် တရောျူးမျှတမှုယနူဆောင်လောရန်နှင ် ဆက် 

လက်ခ  ြုံျူးနြောက်မှုမ ောျူးမရှ ရနအ်တွက် မမနမ်ောန ိုငင်ံရှ  တ ိုင်ျူးရင်ျူးသောျူးလူနည်ျူးစိုမ ောျူးမှ န ိုငင်တံကောအသ ိုင်ျူး အဝ ိုင်ျူးအနပေါ် 

တွင် နမျှော်လင ်ခ က်ထောျူးခွဲ  ကရသည်။ 

မမနမ်ောစစတ်ပ်၏ လူအခငွ အ်နရျူးခ  ြုံျူးနြောက်မှုမ ောျူးနှင ် ရက်စက ်ကမ်ျူး ကြုံတ်မှုမ ောျူးက ို အဆံိုျူးသတ်န ိုင်ရန်အတွက် 

န ိုင်ငတံကောအြွွဲွဲ့အစည်ျူးမ ောျူး၏ အကကံမပြုံခ က်မ ောျူးက ို ထ ထ နရောကန်ရောက်အနကောငအ်ထည်နြော်ရန် တ ိုင်ျူးရင်ျူးသောျူး 



လူနည်ျူးစိုမ ောျူးမှ ဆယစ်ိုနှစမ် ောျူးစွောနှင ခ်  ီနစောင စ်ောျူးခွဲ  ကရသည်။ မမနမ်ောန ိုငင်ံအတွင်ျူးရှ လူနည်ျူးစို အစိုအြွွဲွဲ့မ ောျူးအနပေါ် 

က  ျူးလွန်သည ် အ ကမ်ျူးြကမ်ှုပံိုစမံ ောျူးက ို ၁၉၉၂ ကတည်ျူးက မမနမ်ောန ိုင်ငံအတွက ်ကိုလသမဂဂအထူျူးက ိုယစ်ောျူးလှယ် 

တစဦ်ျူးပပျီူး တစဦ်ျူးဆကတ် ိုကတ်င်မပခွဲ  ကသည။် အခ  ြုံွဲ့အနမခအနနမ ောျူးတငွ် လူူ့အခငွ ်အနရျူးဆ ိုင်ရော မဟောမင်ျူးကကီျူးနငှ ် 

အထူျူးက ိုယ်စောျူးလှယတ် ိုေ့မှ မမန်မောစစတ်ပ်၏ လူူ့အခငွ ်အနရျူးခ  ြုံျူးနြောက်မှုမ ောျူးသည် လူသောျူးမ  ြုံျူးနယွ်အနပေါ် က  ျူးလွန ်

နသောရောဇ၀တ်မှုမ ောျူးနှင ် စစ်ရောဇဝတ်မှုနမမောကန် ကောင်ျူးနှင ် ICC မှ စံိုစမ်ျူးစစ်နဆျူးရန ်လ ိုအပန် ကောင်ျူး နြော်မပခွဲ  က 

သည်။ KHRG ကွဲ သ ိုေ့နသော တ ိုင်ျူးရင်ျူးသောျူးအရပ်ဘကအ်ြွွဲွဲ့အစည်ျူးမ ောျူး၊ လူထိုအနမခမပြုံအြွွဲွဲ့အစည်ျူးမ ောျူး၊ လူူ့အခငွ ်အ 

နရျူးအြွွဲွဲ့အစည်ျူးမ ောျူးသည် တရောျူးလက်လွတ်သတ်မြတ်မှု၊ အတင်ျူးအဓမမအစ နြ ောကမ်ှု၊ ပ ိုင်ဆ ိုင်မှုြ က်ဆီျူးမှု၊ ညှင်ျူးဆွဲ 

မှုနှင ် လူမဆန်စွောဆက်ဆံမှု၊ မိုဒ န်ျူးမှုနှင ်အမခောျူးနသောလ င်ပ ိုင်ျူးဆ ိုင်ရောနငှ ် က ောျူး၊မအနမခမပြုံ အ ကမျ်ူးြက်မှု၊ အတင်ျူးအ 

ဓမမခ ိုင်ျူးနစမှု၊ ကနလျူးစစ်သောျူးစိုနဆောင်ျူးမှု၊ အရပ်သောျူးမ ောျူးက ို ရမ်ျူးသန်ျူးတ ိုကခ် ိုက်မှု၊ ဝပ်မပြုံရောနနရော၊ နဆျူးရံိုနှင ် 

နက ောင်ျူးမ ောျူးက ိုတ ိုကခ် ိုက်မှုနငှ ် လူသောျူးဒ ိုင်ျူးအသံိုျူးမပြုံမှုကွဲ သ ိုေ့နသော န ိုင်ငတံကောလူအခငွ ်အနရျူးနှင ် လူသောျူးခ င်ျူးစောန  

နထောက်ထောျူးမှု ဥပနဒမ ောျူးအောျူးခ  ြုံျူးနြောက်သည ်မြစစ်ဉမ် ောျူးက ို သက်နသအနထောကအ်ထောျူး လံိုနလောက်စွောမြင ်မတှ် 

တမ်ျူးမပြုံစိုခွဲ သည။် သ ိုေ့နသော်လည်ျူး န ိုင်ငတံကောတရောျူးနရျူးစနစ်နှင ် တောဝနယ်ူမှုဆ ိုင်ရောယနတရောျူးမ ောျူးမှ မမနမ်ောစစ်တပ် 

က ိုတောဝန်ယူမှုရှ နစရနန်ှင ် က  ျူးလွန်ခံရသူမ ောျူးအတကွ် တရောျူးမျှတမှုယနူဆောင်လောန ိုင်မခငျ်ူး မရှ ခွဲ ပါ။  

ဤလိုပ်နဆောင်မှုမ ောျူးသည် တရောျူးမျှတမှုရရှ အတကွ် နမျှော်လင ်ခ က်မ ောျူးက ို မပနလ်ည်မြစ်နပေါ်နစပပျီူး န ိုင်ငတံကော 

အဆင တ်ွင် တရောျူးမျှတမှုရရှ ရန် အခက်အခွဲမ ောျူးက ိုလည်ျူး နြော်မပနနသည။် ၂၀၁၉ ခိုနှစတ်ွင် ဂမ်ဘီယောန ိုငင်ံမှ ICJ 

တွင် ရခ ိုင်မပည်နယ်ရှ  ရ ိုဟငဂ် ောလူမ  ြုံျူးမ ောျူးအနပေါ် ရက်စက် ကမ်ျူး ကြုံတ်မှုမ ောျူးသည် လူမ  ြုံျူးတံိုျူးသတ်မြတ်မှုသနဘော 

တူစောခ ြုံပက် ို ခ  ြုံျူးနြောက်ရောနရောက်သည အ်တကွ် မမနမ်ောန ိုငင်ံက ိုအမှုြွင ပ်ပျီူး န ိုငင်ံနတောအ်တ ိုင်ပင်ခံပိုဂဂ ြုံလ် နဒေါ်နအောင် 

ဆန်ျူးစို ကည်မှ ထ ိုစပ်ွစွွဲခ က်မ ောျူးက ို လူသ ရှင် ကောျူး မငင်ျူးဆ ိုခွဲ သည်။ ထ ိုေ့နန က် မမနမ်ောန ိုင်ငံမှ ICJ ၏တရောျူးစရီင်ပ ိုင် 

ခွင ်နှင ် ဂမ်ဘီယောန ိုငင်တံရောျူးစွွဲဆ ိုပ ိုင်ခွင ်မ ောျူးက ိုနမျူးခွနျ်ူးထိုတ်သည ် ကနေ့်ကွက်ခ က်မ ောျူးက ိုလည်ျူး တင်မပခွဲ နသော 

န ကောင ် တရောျူးနရျူးလိုပ်နဆောင်မှုမ ောျူး နနှ င ်နနှျူးခွဲ ရသည်။ ICJ မှ နန က်ဆံိုျူးစီရင်ခ က် မခ မှတ်မီအခ  နတ်ငွ် ရ ိုဟင် 

ဂ ောလူမ  ြုံျူးမ ောျူးအနပေါ် လူမ  ြုံျူးတံိုျူးသတ်မြတ်မှု လိုပ်ရပ်မ ောျူးအောျူး ထပ်မံက  ျူးလွန်မခင်ျူးမခရံနစရန် ကောကွယန်ပျူးရမည ် 

တရောျူးနရျူးအရ စည်ျူးနန ှင်မှုရှ နသော ယောယညီွှန် ကောျူးခ က်မ ောျူးက ို ထိုတမ်ပနခ်ွဲ သည။် သ ိုေ့နသော် မမနမ်ောစစတ်ပ်မှ 

ရ ိုဟငဂ် ောလူမ  ြုံျူးမ ောျူးအနပေါ် လူမ  ြုံျူးတံိုျူးသတ်မြတ်ရောနရောက်သည ် အ ကမ်ျူးြက်မှုမ ောျူးအမပင် မမနမ်ောန ိုငင်ံအတွင်ျူးရှ  

အမခောျူးလူနည်ျူးစို တ ိုင်ျူးရင်ျူးသောျူးနှင ် ဘောသောမ ောျူးအနပေါ်တွင ် အ ကမျ်ူးြက်မှုမ ောျူးက ို ၂၀၂၁ ခိုနစှ် စစအ်ောဏောသ မ်ျူးမှု 

မတ ိုင်ခင်နှင ် နန က်ပ ိုင်ျူးတွင် ဆက်လက်က  ျူးလွန်ခွဲ သည။် 

ICC မှ ရ ိုဟင်ဂ ောလူမ  ြုံျူးမ ောျူးအနပေါ် ၂၀၁၆ ခိုနစှ် နှင ် ၂၀၁၇ ခိုနစှ် မ ောျူးအတငွ်ျူး က  ျူးလွန်ခွဲ နသော န ိုငင်တံကောရောဇဝတ ်

မှုနမမောက်သည ် အ ကမ်ျူးြကမ်ှုမ ောျူးနှင ်ပတ်သက်ပပီျူး စံိုစမ်ျူးစစ်နဆျူးမှုမ ောျူး မပြုံလိုပ်ရန ်၂၀၁၉ ခိုနစှ် နှစန်နှ င်ျူးပ ိုင်ျူးတငွ် 

ခွင ်မပြုံခ ကန်ပျူးခွဲ သည။် ဤစံိုစမ်ျူးစစ်နဆျူးမှုသည် ဘဂဂလောျူးနဒ ရှ်န ိုင်ငံဧရ ယောနငှ ်ဆက်စပ်ပပျီူး က  ျူးလွန်သည ် ရောဇ 

ဝတ်မှုမ ောျူး၊ ရောဇဝတ်မှုက  ျူးလွန်သည ်အခ  နတ်ွင် နရောမဥပနဒက ို အတည်မပြုံထောျူးပပျီူးနသော န ိုင်ငံမ ောျူးအတွင်ျူးက  ျူး 

လွန်နသော ရောဇဝတ်မှုမ ောျူးအတွက်သော အက ံြုံျူးဝင်သည။် ထ ိုေ့န ကောင ် မမနမ်ောစစတ်ပ်မှ  က  ျူးလွန်သည ် အမခောျူးနသော 

ရောဇဝတ်မှုမ ောျူးသည် ခ န်လှပ်ခံရမည် မြစသ်ည်။ မမနမ်ောန ိုငင်ံတငွ်ျူးမြစ်ပွောျူးသည ် န ိုငင်တံကော ရောဇဝတ်မှုအောျူးလံိုျူးက ို 

ICC အောျူး စံိုစမ်ျူးစစန်ဆျူးခွင ်နငှ ် တရောျူးစရီင်ခွင န်ပျူးမည  ်တ ိုင်ျူးရင်ျူးသောျူး စည်ျူးလံိုျူးညီညတွန်ရျူး အစ ိုျူးရ၏န ကညောခ က် 



(၂၀၂၁ ခိုနစှ်၊ ဇူလ ိုင်လ) က ို ICC မှလက်ခပံါက စံိုစမ်ျူးစစ်နဆျူးမှုက ို ပ ိုမ ိုက ယ်မပနေ့န်စမညမ်ြစပ်ပျီူး နရောမဥပနဒမှခငွ ် 

မပြုံထောျူးသည ်  ၂၀၀၂ ခိုနစှ၊် ဇလူ ိုင်လတည်ျူးက က  ျူးလွန်ထောျူးသည ် ရောဇဝတ်မှုမ ောျူးက ိုပါဝင်နစမည်မြစ်သည။် 

၂၀၂၁ ခိုနစှ်၊ န ိုင်ဝင်ဘောလတငွ် အောဂ ငတ်ီျူးန ျူးခံိုရံိုျူးမှ အမပည်မပညဆ် ိုင်ရောတရောျူးစရီင်ခွင န်အောကတ်ွင် မမနမ်ောန ိုင်ငအံ 

တွင်ျူး ရ ိုဟငဂ် ောလူမ  ြုံျူးမ ောျူးအနပေါ်က  ျူးလွန်ထောသည ် စစ်ရောဇဝတ်မှုမ ောျူးက ိုစံိုစမ်ျူးစစ်နဆျူးရန်နှင ် သက်နသခံခ က်မ ောျူး 

က ို  ကောျူးန ရနမ်ြစန် ိုင်နမခရှ သည်။ ဤအမှုသည် ရ ိုဟငဂ် ောလူမ  ြုံျူးနငှ ်ပတ်သက်ပပီျူး ပထမဦျူးဆံိုျူးနသော အမပည်မပည် 

ဆ ိုင်ရောတရောျူးစရီင်ခွင ်မြစန်သောန ကောင ် ဤစံိုစမ်ျူးစစန်ဆျူးမှုသည် မှတတ် ိုင်တစ်ခိုမြစသ်ည်။ မမနမ်ောန ိုငင်ံအတွင်ျူးရ ို 

ဟင်ဂ ောလူမ  ြုံျူးမ ောျူးအနပေါ် က  ျူးလွန်သည ် ရောဇဝတ်မှုမ ောျူးစွောက ို စစ်နဆျူးမည ်အမပင် က  ျူးလွန်ခံရသူမ ောျူး၏ သက်နသ 

ခံခ က်မ ောျူးက ိုလည်ျူး  ကောျူးန မည်မြစ်နသောန ကောင ် က  ျူးလွန်ခံရသူမ ောျူး၏အခွင အ်နရျူးနှင ် နန က်ခအံန ကောင်ျူးအ 

ရောမ ောျူးသည် တရောျူးရံိုျူးထွဲတွငအ်နလျူးနပျူးခံရမည်မြစ်သည။် ထ ိုေ့န ကောင ် ဤအမှုသညန် ိုငင်ံတကောအဆင တ်ွင်သက် 

နရောက်မှုကကီျူးမောျူးမည ် အမှုတစ်ခိုမြစသ်ည်။ 

လက်ရှ အခ  နတ်ွင် တရောျူးမျှတမှုရရှ နရျူးနငှ ် မပစဒ်ဏက်ငျ်ူးလွတ်ခငွ ်ပနပ ောကန်ရျူးတ ိုေ့အတွက် အခွင ်အနရျူးမ ောျူးစေွာရှ  

နနသည။် အမခောျူးလူနည်ျူးစိုမ ောျူးအနပေါ် မမနမ်ောစစတ်ပ်မှက  ျူးလွန်ခွဲ သည ် ရောဇဝတ်မှုမ ောျူးအတွက် စံိုစမ်ျူးစစန်ဆျူးမခင်ျူး 

မ ောျူးမရှ နသျူးသည ်အတွက ် အမခောျူးလူနည်ျူးစိုမ ောျူးအတွက ် တရောျူးမျှတမှုရရှ နရျူးနငှ ် ဆက်လက်မြစန်ပေါ်နနသည ် အ 

 ကမ်ျူးြက်မှုမ ောျူး အဆံိုျူးသတန်ရျူးသည် ရ ိုဟငဂ် ောအမှုဆံိုျူးမြတ်ခ ကအ်နပေါ်တငွ် မ ောျူးစေွာမူတညန်နသည။် ၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ 

နြနြော်ဝါရလီ စစ်အောဏောသ မ်ျူးမှုနန က်ပ ိုင်ျူးတငွ် မမနမ်ောစစ်တပ်မှ တ ိုင်ျူးရင်ျူးသောျူးလူနည်ျူးစိုမ ောျူးနပေါ် အ ကမျ်ူးြက် 

တ ိုကခ် ိုက်မှုမ ောျူး ပ ိုမ ိုလိုပ်နဆောင်လောခွဲ နသောန ကောင ် ဤအမှုက ိုစရီင်ရန် ပ ို၍ပင် အနရျူးတကကီျူးလ ိုအပ်နနပါသည။် အော 

ဏောသ မ်ျူးမှုက ိုဆနေ့်က င်သည  ်အရပ်သောျူးမ ောျူးက ို တ ိုကခ် ိုင်မခင်ျူးမ ောျူးသည် စစ်တပ်မှ လူူ့အသက်နှင ် လူအခွင ်အနရျူးက ို 

အနလျူးမထောျူးန ကောင်ျူး ထပ်မံမပသနနပါသည်။ ၁၉၉၀ ခိုနှစ်ကတည်ျူးက တ ိုင်ျူးရင်ျူးသောျူးလူနည်ျူးစိုမ ောျူးအနပေါ် က  ျူး 

လွန်လောမခင်ျူးမ ောျူးက ို န ိုငင်ံတကောအသ ိုင်ျူးအဝ ိုင်ျူးမှ ထ ထ နရောက် နရောက် တိုနေ့်မပနန်မြရှင်ျူးမခင်ျူးမ ောျူးမရှ နသောန ကောင ် 

ဤအနမခအနနသ ိုေ့ နရောက်ရှ လောရမခင်ျူးမြစသ်ည်။ မပစဒ်ဏက်င်ျူးလွတ်ခငွ ်နှင ် န ိုင်ငတံကောအသ ိုင်ျူးအဝ ိုင်ျူးမှ တောဝနယ်ူ 

မှုမ ောျူးမရှ ခွဲ နသောန ကောင ် မမနမ်ောစစ်တပအ်ောျူး အ ကမ်ျူးြကမ်ှုမ ောျူး ထပ်မံက  ျူးလွန်ရန် မြစလ်ောနစခွဲ သည်။ ဤအခ  န် 

သည် တောဝနယ်ူမှုတောဝနခ်ံမှုနှင ် မပစဒ်ဏက်င်ျူးလွတ်မှု မပဿန မ ောျူးက ို မပတ်မပတ်သောျူးသောျူးနမြရှင်ျူးရမည ် အခ  န် 

မြစပ်ါသည်။ 

တရောျူးမျှတမှုရရှ ရနန်ှင ် အ ကမ်ျူးြက်မှုမ ောျူးက ိုရပ်တနေ့်န ိုင်ရနအ်တွက် န ိုငင်တံကောအသ ိုင်ျူးအဝ ိုင်ျူးမှ တရောျူးရံိုျူး အသီျူး 

သီျူး၏ တရောျူးစရီင် နရျူးက ို က ယ်က ယ်မပနေ့်မပနေ့် တွန်ျူးအောျူးနပျူးရမည် အမပင် မမနမ်ောစစတ်ပ်မှ က  ျူးလွန်ထောျူးသည်  မ ောျူး 

စွောနသော ရောဇဝတ်မှုမ ောျူးအတကွ် တောဝနယ်ူမှုရှ နစရန် အမခောျူးနည်ျူးလမ်ျူးမ ောျူးက ိုလည်ျူး လိုပ်နဆောင်ရမည်။ ကရင်လူူ့ 

အခွင ်အနရျူးအြွွဲွဲ့နှင ် အမခောျူးအရပ်ဘက်အြွွဲွဲ့အစည်ျူးမ ောျူးမှ နအောက်ပါအကကံမပြုံခ က်မ ောျူးက ို နပျူးထောျူးပါသည်။  

• အမခောျူးနသောန ိုင်ငံမ ောျူးမှ ကနနဒါနှင ် နယ်သန်လန်န ိုင်ငတံ ိုေ့နငှ ်ပျူူးနပါင်ျူးပပီျူး ICJ တငွ်ရှ နသော လူမ  ြုံျူးတံိုျူးသတ် 

မြတ်မှု အမှုတွင်ဝင်နရောက်စကွ်ြက်ရန် သ ိုေ့မဟိုတ် နငနွ ကျူး သ ိုေ့မဟိုတ် တရောျူးနရျူးအနထောက်အကနူပျူးရန။် 



• ရိုရှောျူးနှင  ်တရိုတ်တ ိုေ့မှ ဗီတ ိုအောဏောသံိုျူးရနအ်လောျူးအလောရှ နသော်လည်ျူး န ိုငင်ံအသီျူးသီျူး အထူျူးသမြင ် လံိုပခြံုံ 

နရျူးနကောငစ်ီအြွွဲွဲ့ဝင်န ိုငင်ံမ ောျူးမှ အမှုက ို ICC သ ိုေ့လွွဲနမပောင်ျူးရန်အတကွ် ဝ ိုင်ျူးဝန်ျူးနထောက်ခရံန်။ 

• NUG ၏ နရောမဥပနဒ ပိုဒမ် ၁၂ (၃) နအောကတ်ွင် ထိုတ်မပန်ခွဲ နသောန ကညောခ ကက် ို အစ ိုျူးရနရွှဲ့နနမှ 

(Prosecutor) မှလက်ခသံင ်ပပီျူး ICC ၏တရောျူးစရီင်ခွင န်အောက်တငွ်ပါဝင်န ိုင်နစရနအ်တကွ် စံိုစမ်ျူးစစ်နဆျူးမှု 

နယ်န မ တ်က ိုခ ွဲွဲ့ထွင်ပပီျူး မမနမ်ောန ိုငင်ံအတွင်ျူး ၂၀၀၂ ခိုနစှ်၊ ဇလူ ိုင်လကတည်ျူးက က  ျူးလွနခ်ွဲ နသော ရောဇဝတ်မှု 

မ ောျူးက ိုပါဝင်နစရန။် 

• မမနမ်ောစစတ်ပ်၏ ရောဇဝတ်မှုမ ောျူးက ိုတောဝနယ်ူမှုရှ နစရန် န ိုင်ငံအမ ောျူးမှ အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ောတရောျူးစီရင်ခငွ ် 

က ို အသံိုျူးမပြုံရန်။ 

• ကိုလသမဂဂ၊ အစ ိုျူးရမ ောျူးနငှ ် တရောျူးနရျူးအြွွဲွဲ့အစည်ျူးမ ောျူး အသံိုျူးမပြုံနသောအခ ကအ်လကမ် ောျူးက ို မှတတ်မ်ျူးမပြုံ 

စိုနပျူးသည ် မမနမ်ောန ိုငင်ံအတငွ်ျူး သ ိုေ့မဟိုတ ်မမနမ်ောန ိုင်ငံမှလောနသော အြွွဲွဲ့အစည်ျူးမ ောျူးက ို န ိုင်ငံမ ောျူးမှ နငနွ ကျူး 

နထောက်ပံ မှုမ ောျူးနပျူးရန။်  

• မမနမ်ောန ိုငင်ံအတွက် တူညနီသောအကကံမပြုံခ က်မ ောျူးက ို ထပ်မံတလွဲလွဲနပျူးမည အ်စောျူး နန င်လောမည ် ကိုလ 

သမဂဂ ဆံိုျူးမြတ်ခ က်မ ောျူးက ို အနလျူးထောျူးပပျီူး နပျူးထောျူးခွဲ ပပျီူးနသောအကကံမပြုံခ က်မ ောျူးအောျူး လ ိုကန် ရန် ကွက ်

ပ က်မခင်ျူးမ ောျူးက ို တငမ်ပရန်။  

• စံိုစမ်ျူးစစ်နဆျူးနရျူးနှင ် တရောျူးစရီင်ျူးနရျူး၏  ကောရညှ်မှုက ို အသ အမှတ်မပြုံပပီျူး မမနမ်ောစစတ်ပ်၏ လက်ခ က်မြင ် 

အ ကမျ်ူးြက်မှုနငှ  ် ရကစ်က ်ကမ်ျူး ကြုံတ်မှုမ ောျူး ရင်ဆ ိုင်နနရနသော မပည်သူမ ောျူးအတကွ် န ိုငင်ံမ ောျူးမှလံို 

နလောကန်သော လူသောျူးခ င်ျူးစောန နထောက်ထောျူးမှုအကူအညမီ ောျူးနပျူးရန။် 

• န ိုင်ငံအသီျူးသီျူးမှ တစ်န ိုငင်ခံ င်ျူးအလ ိုက်မြစန်စ၊ ကိုလသမဂဂအဆင တ်ွင်မြစ်နစ၊ အမခောျူးန ိုငင်တံကော 

အြွွဲွဲ့အစည်ျူးတငွ်မြစန်စ၊ နဒသတွင်ျူးအြွွဲွဲ့အစည်ျူးမ ောျူးတငွ်မြစ်နစ မမနမ်ောစစတ်ပ်က ို အသ အမှတ်မပြုံမခင်ျူး 

မ ောျူးမနပျူးရနန်ှင ် စီျူးပွောျူးနရျူးပ တ်ဆ ိုေ့မှုမ ောျူးနငှ ် အမပည်မပညဆ် ိုင်ရောလက်နက်နရောင်ျူးခ မှု ပ တ်ဆ ိုေ့မှုမ ောျူးက ိုမပြုံ 

လိုပ်ရန်။  

 

ဆက်သယ်ွရန် 

နန ်ထျူူးထူျူး - +66 87 205 1856/ htoothu@khrg.org 

နစောနနဒဆူျူး - + 66 81129 7564 / hsue@khrg.org 

 

နအောက်ပါအရပ်ြက်လူထိုအြွွဲွဲ့အစည်ျူးမ ောျူးမှလက်မှတန်ရျူးထ ိုျူးသည်။ 

1. Albany Karen community, Albany, NY 

2. Assistance Association for Political Prisoners 

3. Association of Human Rights Defenders and Promoters 

mailto:hsue@khrg.org


4. Athan - Freedom of Expression Activist Organization 

5. Australia Karen Organisation 

6. Burma Human Rights Network 

7. Burmese Rohingya Organisation UK 

8. Burmese Women's Union 

9. Calgary Karen Community Association 

10. California Karen Youth Forum 

11. Chin Human Rights Organization 

12. Committee for Internally Displaced Karen People 

13. Democracy for Ethnic Minorities Organization 

14. Edmonton Karen Community Youth Organization 

15. European Karen Network 

16. Future Light Center 

17. Future Thanlwin 

18. Gender Equality Network 

19. Generation Wave 

20. Human Rights Foundation of Monland 

21. International Karen Organisation 

22. Kachin Women's Association Thailand 

23. Karen American Association of Wisconsin, Milwaukee, WI 

24. Karen Association of Huron, SD 

25. Karen Baptist Churches USA 

26. Karen Community Association UK 

27. Karen Community in Norway 

28. Karen Community in the Netherlands 

29. Karen Community of Akron, OH 

30. Karen Community of Austin, TX 

31. Karen Community of Canada 

32. Karen Community of Czech Republic 

33. Karen Community of Finland 

34. Karen Community of Hamilton 

35. Karen Community of Iowa, IA 

36. Karen Community of Ireland 

37. Karen Community of Israel 

38. Karen Community of Kansas City, KS & MO 

39. Karen Community of Kitchener & Waterloo 

40. Karen Community of Leamington K 

41. Karen Community of Lethbridge 

42. Karen Community of London 

43. Karen Community of Louisville 

44. Karen Community of Minnesota, MN 

45. Karen Community of North Carolina 

46. Karen Community of Ottawa 

47. Karen Community of Regina 

48. Karen Community of Saskatoon 

49. Karen community of Tennessee 

50. Karen Community of Thunderbay 

51. Karen Community of Toronto 



52. Karen Community of Windsor 

53. Karen Community of Winnipeg 

54. Karen Community Society of British Columbia 

55. Karen Environmental and Social Action Network 

56. Karen Finland Culture Association 

57. Karen Organization of America 

58. Karen Organization of Illinois, IL 

59. Karen Organization of San Diego 

60. Karen Organization of San Diego 

61. Karen Peace Support Network 

62. Karen Society of Nebraska 

63. Karen Student Association, University of Nebraska 

64. Karen Swedish Community 

65. Karen Thai Group 

66. Karen Women's Organization 

67. Karen Youth Education Pathways 

68. Karen Youth Networks 

69. Karen Youth of Norway 

70. Karen Youth of Toronto 

71. Karen Youth Organization 

72. Karen Youth UK 

73. Karen-Canadian Education Alliance 

74. Karenni Civil Society Network 

75. Karenni Human Rights Group 

76. King N Queens Organization 

77. Korea Karen Organization 

78. Korea Karen Youth Organization 

79. Let's Help Each Other 

80. Metta Campaign Mandalay  

81. Myanmar People Alliance (Shan State) 

82. Oversea Karen Organization Japan 

83. Pa-O Women’s Union 

84. Progressive Voice 

85. Save and Care Organization for Ethnic Women at Border Areas 

86. Synergy - Social Harmony Organization 

87. Ta'ang Legal Aid 

88. Utica Karen Community, NY 

89. Women Advocacy Coalition Myanmar 

90. Women's League of Burma 


