စစ်တပ်မှ ဆက်လက်က ျူးလန
ွ ်နနနသော ရောဇဝတ်မမ
ှု ောျူးအဆံျူးို သတ်ရန်နင
ှ ် မမန်မောနင
ို ်ငံအနပေါ်
နင
ို ်ငံတကောတောဝန်ယမ
ူ တ
ှု ောဝန်ခံမအ
ှု တွက် တရောျူးစွဲဆ
ွ မ
ို ဆ
ှု င
ို ်ရော လိုပ်ငန်ျူးစဉ်မ ောျူးကို
ပံပျူးို ကည
ူ ရ
ီ န်ပိုမလ
ို ပ
ို ်နဆောင်ရမည်။
၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊ ဒီဇင်ဘောလ ၂၀ ရက်နနေ့
ရိုဟင်ဂ ောမ ောျူးအောျူး အစိုလက
ို အ
် ပပံြုံလိုက် သတ်မြတ်မခင်ျူးနင
ှ ် လူမ ြုံျူးတံိုျူးသတ်မြတ်မခင်ျူးတက
ိုေ့ ို က ျူးလွန်သူမ ောျူးအောျူး
တရောျူးစွဲဆ
ွ ိုမှုဆင
ို ်ရော လိုပ်နဆောင်ခ က်သံိုျူးရပ်လံိုျူးအောျူး ကရင်လူူ့အခွင်အနရျူးအြွွဲွဲ့ (KHRG) နှင်တကွ ကရင်လမ
ူ ှုအ
သိုကအ
် ဝန်ျူးမ ောျူး၊

အမခောျူးနသောတင
ို ်ျူးရင်ျူးသောျူးမ ောျူး၊

လူထိုအနမခမပြုံအြွွဲွဲ့အစည်ျူးမ ောျူးမှ

လက်ခကံ ကြုံဆိုန ကောင်ျူးနင
ှ ်

နထောက်ခန
ံ ကောင်ျူးနြော်မပလိုပါသည်။ အဆိုပါတရောျူးစွွဲဆိုမဆ
ှု ိုင်ရောလိုပန
် ဆောင်မညအ
် ရောမ ောျူးသည် အမပည်မပည်ဆိုင်
ရောတရောျူးရံိုျူး (ICJ) သန
ိုေ့ လ ောက်တင်ထောျူးသည်လူမ ြုံျူးတံိုျူးသတ်မြတ်မှု၊ နိုင်ငတ
ံ ကောရောဇဝတ်မတ
ှု ရောျူးရံိုျူး (ICC) တွင်
အတင်ျူးအဓမမနနရပ်မပန်ခင
ို ်ျူးနစမခင်ျူးတက
ိုေ့ ို စံိုစမ်ျူးစစ်နဆျူးမခင်ျူးနှင် မ ကောနသျူးမီက အောဂ င်တီျူးန ျူးတင
ွ ်ရရှခွဲသည် အ
မပည်မပည်ဆိုငရ
် ောတရောျူးစရ
ီ င်ပိုင်ခွင် စသည်တမိုေ့ ြစ်ပါသည်။ ရက်စက် ကမ်ျူး ကြုံတ်မမ
ှု ောျူးကို ရဟ
ို င်ဂ ောလူမ ြုံျူးမ ောျူး
ရင်ဆိုင်ရသညန
် ည်ျူးတူ မမန်မောစစ်တပ်၏လက်နအောက်တင
ွ ် ကရင်လူမ ြုံျူးမ ောျူးမှောလည်ျူး အခ န်ကောလ ကောမမင်စွော
ခံစောျူးလောခွဲရပပီျူးမြစ်ပါသည်။ ဤတရောျူးနရျူးလိုပ်နဆောင်ခ က်မ ောျူးသည် တောဝန်ယူမတ
ှု ောဝန်ခံမှုနင
ှ ် တရောျူးမျှတမှု
အမပင်၊ မမန်မောစစ်တပ်မှ စနစ်တက နှင် က ယ်မပန်န
ေ့ သောလူူ့အခွင်အနရျူးခ ြုံျူးနြောက်မအ
ှု နပေါ် မပစ်ဒဏ်ကင်ျူးလွတ်ခင
ွ ်ကို
အဆံိုျူးသတ်မှုအောျူး နဆောင် ကဉ်ျူးနပျူးမည်ဟို ကျွန်ိုပတ
် မ
ိုေ့ ှ နမျှော်လင်ပါသည်။
ဤတရောျူးစွဲဆ
ွ ိုမှုဆင
ို ်ရောလိုပန
် ဆောင်ခ က်သံိုျူးရပ်သည်မမန်မောနိုင်ငတ
ံ ွင် လူသောျူးမ ြုံျူးနယ
ွ ်အနပေါ်က ျူးလွန်သည်ရောဇ၀တ်
မှုမ ောျူးနှင် လူူ့အခွငအ
် နရျူးခ ြုံျူးနြောက်မမ
ှု ောျူးအောျူး နြော်ထတ
ို ်ပပီျူး တရောျူးမျှတမှုရရှနစရန်မြစ်ပါသည်။ နိုငင
် ံအဆငတ
် င
ွ ်
ယင်ျူးအမှုကစစမ ောျူးကို တရောျူးမျှတမှုရရှရန် လိုပ်နဆောင်ရော၌ မမြစ်နိုင်သည်အနနအထောျူးတွင်ရနနပါသည်
ှ
။ ၂၀၁၂
ခိုနစ
ှ ်အတွင်ျူး ရခိုင်မပည်နယ်တွင်မြစ်ပောွ ျူးခသည်
ွဲ
အနမခအနနနှင်ပတ်သက်၍ ထနရောက်မှုမရှနသောစံိုစမ်ျူးမှုရှစ်ခက
ို ို မပြုံ
လိုပ်လောခွဲပပီျူးမြစ်ပါသည်။ မမန်မောနိုငင
် ံဆင
ို ်ရော ကိုလသမဂဂလွတ်လပ်နသော နိုငင
် ံတကော အခ က်အလက်ရောှ နြွနရျူး
မစ်ရှင် (FFM) ၏ စံိုစမ်ျူးစစ်နဆျူးနရျူးမှ ျူးမ ောျူးမှ “မမန်မောနိုငင
် ံ၏ တရောျူးစီရင်နရျူးစနစ်သည် စစ်တပ်မှက ျူးလွန်နသော
လူူ့အခွင်အနရျူးခ ြုံျူးနြောက်မှုမ ောျူးအတွက် တရောျူးမျှတမှုနင
ှ အ
် မှန်တရောျူးကို မြညဆ
် ည်ျူးမည်ဟန
ူ သော နမျှော်လငခ
် က်
သည် အနမခအမမစ်လံိုျူးဝမရှပါ။ မမန်မောနိုငင
် ံ၏ ဥပနဒမ ောျူး၊ တရောျူးနရျူးနစ်၏ လွပ်လပ်မှုမရှမခင်ျူးနှင် စွမ်ျူးရည်မရှ
မခင်ျူးမ ောျူးသည် တရောျူးမျှတမှုမရှနအောင် တောျူးဆီျူးထောျူးသည်။ မမန်မောနင
ို ်ငံ၏ တရောျူးနရျူးစနစ်သည် အမှနတ
် ရောျူးကို
နြော်ထတ
ို ်မည်အစောျူး တရောျူးမျှတမှုရှောနြွသက
ူ ို အမပစ်နပျူးတတ်သည်။ ထန
ိုေ့ ကောင် မမန်မောနိုငင
် ံအတွင်ျူးရှ လူအခွင်အ
နရျူးခ ြုံျူးနြောက်မှုမ ောျူးကို စံိုစမ်ျူးစစ်နဆျူးရန်၊ က ျူးလွန်ခံရသူမ ောျူးအတွက် တရောျူးမျှတမှုယန
ူ ဆောင်လောရန်နင
ှ ် ဆက်
လက်ခ ြုံျူးနြောက်မှုမ ောျူးမရှရန်အတွက် မမန်မောနိုငင
် ံရှ တင
ို ်ျူးရင်ျူးသောျူးလူနည်ျူးစိုမ ောျူးမှ နိုငင
် တ
ံ ကောအသိုင်ျူး အဝင
ို ်ျူးအနပေါ်
တွင် နမျှော်လင်ခ က်ထောျူးခွဲ ကရသည်။
မမန်မောစစ်တပ်၏ လူအခွငအ
် နရျူးခ ြုံျူးနြောက်မှုမ ောျူးနှင် ရက်စက် ကမ်ျူး ကြုံတ်မှုမ ောျူးကို အဆံိုျူးသတ်နင
ို ်ရန်အတွက်
နိုင်ငတ
ံ ကောအြွွဲွဲ့အစည်ျူးမ ောျူး၏ အကကံမပြုံခ က်မ ောျူးကို ထထနရောက်နရောက်အနကောင်အထည်နြော်ရန် တိုင်ျူးရင်ျူးသောျူး

လူနည်ျူးစိုမ ောျူးမှ ဆယ်စိုနှစမ
် ောျူးစွောနှငခ
် ီ နစောငစ
် ောျူးခွဲ ကရသည်။ မမန်မောနိုငင
် ံအတွင်ျူးရလူ
ှ နည်ျူးစို အစိုအြွွဲ့ွဲ မ ောျူးအနပေါ်
က ျူးလွန်သည် အ ကမ်ျူးြက်မှုပံိုစမ
ံ ောျူးကို ၁၉၉၂ ကတည်ျူးက မမန်မောနင
ို ်ငံအတွက် ကိုလသမဂဂအထူျူးကိုယစ
် ောျူးလှယ်
တစ်ဦျူးပပီျူး တစ်ဦျူးဆက်တိုကတ
် င်မပခွဲ ကသည်။ အခ ြုံွဲ့အနမခအနနမ ောျူးတင
ွ ် လူူ့အခွင်အနရျူးဆိုင်ရော မဟောမင်ျူးကကီျူးနင
ှ ်
အထူျူးကိုယ်စောျူးလှယတ
် မ
ိုေ့ ှ မမန်မောစစ်တပ်၏ လူူ့အခွင်အနရျူးခ ြုံျူးနြောက်မမ
ှု ောျူးသည် လူသောျူးမ ြုံျူးနယ
ွ ်အနပေါ် က ျူးလွန်
နသောရောဇ၀တ်မှုမ ောျူးနှင် စစ်ရောဇဝတ်မန
ှု မမောက်န ကောင်ျူးနှင် ICC မှ စံိုစမ်ျူးစစ်နဆျူးရန် လအ
ို ပ်န ကောင်ျူး နြော်မပခွဲ က
သည်။ KHRG ကွဲသန
ိုေ့ သော တိုင်ျူးရင်ျူးသောျူးအရပ်ဘက်အြွွဲွဲ့အစည်ျူးမ ောျူး၊ လူထိုအနမခမပြုံအြွွဲွဲ့အစည်ျူးမ ောျူး၊ လူူ့အခွင်အ
နရျူးအြွွဲွဲ့အစည်ျူးမ ောျူးသည် တရောျူးလက်လွတ်သတ်မြတ်မှု၊ အတင်ျူးအဓမမအစနြ ောက်မှု၊ ပင
ို ်ဆင
ို ်မှုြ က်ဆီျူးမှု၊ ညှင်ျူးဆွဲ
မှုနှင် လူမဆန်စွောဆက်ဆံမှု၊ မိုဒန်ျူးမှုနှင်အမခောျူးနသောလင်ပင
ို ်ျူးဆိုင်ရောနှင် က ောျူး၊မအနမခမပြုံ အ ကမ်ျူးြက်မှု၊ အတင်ျူးအ
ဓမမခိုင်ျူးနစမှု၊ ကနလျူးစစ်သောျူးစိုနဆောင်ျူးမှု၊ အရပ်သောျူးမ ောျူးကို ရမ်ျူးသန်ျူးတိုကခ
် က
ို ်မှု၊ ဝပ်မပြုံရောနနရော၊ နဆျူးရန
ံို ှင်
နက ောင်ျူးမ ောျူးကတ
ို ိုကခ
် က
ို ်မှုနင
ှ ် လူသောျူးဒင
ို ်ျူးအသံိုျူးမပြုံမှုကသ
ွဲ န
ိုေ့ သော နင
ို ်ငတ
ံ ကောလူအခွင်အနရျူးနှင် လူသောျူးခ င်ျူးစောန
နထောက်ထောျူးမှု ဥပနဒမ ောျူးအောျူးခ ြုံျူးနြောက်သည်မြစ်စဉ်မ ောျူးကို သက်နသအနထောက်အထောျူး လံိုနလောက်စွောမြင်မတ
ှ ်
တမ်ျူးမပြုံစခ
ို သည်
ွဲ
။ သန
ိုေ့ သော်လည်ျူး နိုင်ငတ
ံ ကောတရောျူးနရျူးစနစ်နှင် တောဝန်ယူမှုဆင
ို ်ရောယနတရောျူးမ ောျူးမှ မမန်မောစစ်တပ်
ကတ
ို ောဝန်ယူမှုရနစရန်
ှ
နှင် က ျူးလွန်ခံရသူမ ောျူးအတွက် တရောျူးမျှတမှုယန
ူ ဆောင်လောနင
ို ်မခင်ျူး မရှခွဲပါ။
ဤလိုပ်နဆောင်မှုမ ောျူးသည် တရောျူးမျှတမှုရရှအတွက် နမျှော်လင်ခ က်မ ောျူးကို မပန်လည်မြစ်နပေါ်နစပပီျူး နိုင်ငတ
ံ ကော
အဆငတ
် ွင် တရောျူးမျှတမှုရရှရန် အခက်အခွဲမ ောျူးကိုလည်ျူး နြော်မပနနသည်။ ၂၀၁၉ ခိုနှစတ
် ွင် ဂမ်ဘယ
ီ ောနိုငင
် ံမှ ICJ
တွင် ရခင
ို ်မပည်နယ်ရှ ရဟ
ို င်ဂ ောလူမ ြုံျူးမ ောျူးအနပေါ် ရက်စက် ကမ်ျူး ကြုံတ်မှုမ ောျူးသည် လူမ ြုံျူးတံိုျူးသတ်မြတ်မှုသနဘော
တူစောခ ြုံပက
် ို ခ ြုံျူးနြောက်ရောနရောက်သညအ
် တွက် မမန်မောနင
ို င
် ံကိုအမှုြွငပ် ပီျူး နိုငင
် ံနတော်အတိုင်ပင်ခံပိုဂဂြုံလ် နဒေါ်နအောင်
ဆန်ျူးစို ကည်မှ ထိုစပ
ွ ်စခ
ွွဲ က်မ ောျူးကို လူသရှင် ကောျူး မငင်ျူးဆခ
ို သည်
ွဲ
။ ထန
ိုေ့ န က် မမန်မောနင
ို ်ငံမှ ICJ ၏တရောျူးစရ
ီ င်ပင
ို ်
ခွင်နှင် ဂမ်ဘီယောနိုငင
် တ
ံ ရောျူးစွွဲဆိုပိုင်ခွင်မ ောျူးကန
ို မျူးခွနျူး် ထတ
ို ်သည် ကနေ့်ကွက်ခ က်မ ောျူးကိုလည်ျူး တင်မပခွဲနသော
န ကောင် တရောျူးနရျူးလိုပန
် ဆောင်မှုမ ောျူး နနှ င်နနှျူးခရသည်
ွဲ
။ ICJ မှ နန က်ဆံိုျူးစီရင်ခ က် မခ မှတ်မီအခ န်တင
ွ ် ရဟ
ို င်
ဂ ောလူမ ြုံျူးမ ောျူးအနပေါ် လူမ ြုံျူးတံိုျူးသတ်မြတ်မှု လိုပ်ရပ်မ ောျူးအောျူး ထပ်မံက ျူးလွန်မခင်ျူးမခံရနစရန် ကောကွယန
် ပျူးရမည်
တရောျူးနရျူးအရ စည်ျူးနနှ င်မရ
ှု နသော
ှ
ယောယီညွှန် ကောျူးခ က်မ ောျူးကို ထိုတမ် ပန်ခသည်
ွဲ
။ သန
ိုေ့ သော် မမန်မောစစ်တပ်မှ
ရိုဟင်ဂ ောလူမ ြုံျူးမ ောျူးအနပေါ် လူမ ြုံျူးတံိုျူးသတ်မြတ်ရောနရောက်သည် အ ကမ်ျူးြက်မှုမ ောျူးအမပင် မမန်မောနိုငင
် ံအတွင်ျူးရှ
အမခောျူးလူနည်ျူးစို တင
ို ်ျူးရင်ျူးသောျူးနှင် ဘောသောမ ောျူးအနပေါ်တွင် အ ကမ်ျူးြက်မှုမ ောျူးကို ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ် စစ်အောဏောသမ်ျူးမှု
မတိုင်ခင်နှင် နန က်ပိုင်ျူးတွင် ဆက်လက်က ျူးလွန်ခွဲသည်။
ICC မှ ရဟ
ို င်ဂ ောလူမ ြုံျူးမ ောျူးအနပေါ် ၂၀၁၆ ခိုနစ
ှ ် နှင် ၂၀၁၇ ခိုနစ
ှ ် မ ောျူးအတွင်ျူး က ျူးလွန်ခနသော
ွဲ
နိုငင
် တ
ံ ကောရောဇဝတ်
မှုနမမောက်သည် အ ကမ်ျူးြက်မှုမ ောျူးနှင်ပတ်သက်ပပီျူး စံိုစမ်ျူးစစ်နဆျူးမှုမ ောျူး မပြုံလိုပ်ရန် ၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ် နှစန
် နှ င်ျူးပိုင်ျူးတင
ွ ်
ခွင်မပြုံခ က်နပျူးခသည်
ွဲ
။ ဤစံစ
ို မ်ျူးစစ်နဆျူးမှုသည် ဘဂဂလောျူးနဒရှ်နင
ို ်ငံဧရယောနှင်ဆက်စပ်ပပီျူး က ျူးလွန်သည် ရောဇ
ဝတ်မမ
ှု ောျူး၊ ရောဇဝတ်မှုက ျူးလွန်သည်အခ န်တွင် နရောမဥပနဒကို အတည်မပြုံထောျူးပပီျူးနသော နိုင်ငံမ ောျူးအတွင်ျူးက ျူး
လွန်နသော ရောဇဝတ်မှုမ ောျူးအတွက်သော အက ံြုံျူးဝင်သည်။ ထန
ိုေ့ ကောင် မမန်မောစစ်တပ်မှ က ျူးလွန်သည် အမခောျူးနသော
ရောဇဝတ်မှုမ ောျူးသည် ခ န်လှပခ
် ံရမည် မြစ်သည်။ မမန်မောနင
ို င
် ံတင
ွ ်ျူးမြစ်ပွောျူးသည် နိုငင
် တ
ံ ကော ရောဇဝတ်မှုအောျူးလံိုျူးကို
ICC အောျူး စံိုစမ်ျူးစစ်နဆျူးခွင်နင
ှ ် တရောျူးစရ
ီ င်ခွငန
် ပျူးမည် တင
ို ်ျူးရင်ျူးသောျူး စည်ျူးလံိုျူးညီညတ
ွ န
် ရျူး အစိုျူးရ၏န ကညောခ က်

(၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊ ဇူလင
ို ်လ) ကို ICC မှလက်ခပ
ံ ါက စံိုစမ်ျူးစစ်နဆျူးမှုကို ပိုမိုက ယ်မပနေ့န
် စမည်မြစ်ပပီျူး နရောမဥပနဒမှခင
ွ ်
မပြုံထောျူးသည် ၂၀၀၂ ခိုနစ
ှ ၊် ဇူလိုင်လတည်ျူးက က ျူးလွန်ထောျူးသည် ရောဇဝတ်မှုမ ောျူးကိုပါဝင်နစမည်မြစ်သည်။
၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ်၊ နိုင်ဝင်ဘောလတွင် အောဂ င်တီျူးန ျူးခရ
ံို ံိုျူးမှ အမပည်မပည်ဆိုင်ရောတရောျူးစရ
ီ င်ခွငန
် အောက်တွင် မမန်မောနင
ို ်ငအ
ံ
တွင်ျူး ရဟ
ို င်ဂ ောလူမ ြုံျူးမ ောျူးအနပေါ်က ျူးလွန်ထောသည် စစ်ရောဇဝတ်မမ
ှု ောျူးကိုစစ
ိုံ မ်ျူးစစ်နဆျူးရန်နှင် သက်နသခံခ က်မ ောျူး
ကို ကောျူးန ရန်မြစ်နင
ို ်နမခရှသည်။ ဤအမှုသည် ရဟ
ို င်ဂ ောလူမ ြုံျူးနင
ှ ်ပတ်သက်ပပီျူး ပထမဦျူးဆံိုျူးနသော အမပည်မပည်
ဆိုင်ရောတရောျူးစရ
ီ င်ခွင်မြစ်နသောန ကောင် ဤစံိုစမ်ျူးစစ်နဆျူးမသ
ှု ည် မှတတ
် င
ို ်တစ်ခမို ြစ်သည်။ မမန်မောနိုငင
် ံအတွင်ျူးရို
ဟင်ဂ ောလူမ ြုံျူးမ ောျူးအနပေါ် က ျူးလွန်သည် ရောဇဝတ်မှုမ ောျူးစွောကို စစ်နဆျူးမည်အမပင် က ျူးလွန်ခံရသူမ ောျူး၏ သက်နသ
ခံခ က်မ ောျူးကိုလည်ျူး ကောျူးန မည်မြစ်နသောန ကောင် က ျူးလွန်ခံရသူမ ောျူး၏အခွငအ
် နရျူးနှင် နန က်ခအ
ံ န ကောင်ျူးအ
ရောမ ောျူးသည် တရောျူးရံိုျူးထတ
ွဲ ွငအ
် နလျူးနပျူးခံရမည်မြစ်သည်။ ထန
ိုေ့ ကောင် ဤအမှုသည်နိုငင
် ံတကောအဆငတ
် ွင်သက်
နရောက်မကှု ကီျူးမောျူးမည် အမှုတစ်ခမို ြစ်သည်။
လက်ရှအခ န်တွင် တရောျူးမျှတမှုရရှနရျူးနင
ှ ် မပစ်ဒဏ်ကင်ျူးလွတ်ခင
ွ ်ပနပ ောက်နရျူးတအ
ိုေ့ တွက် အခွင်အနရျူးမ ောျူးစောွ ရှ
နနသည်။ အမခောျူးလူနည်ျူးစိုမ ောျူးအနပေါ် မမန်မောစစ်တပ်မှက ျူးလွန်ခွဲသည် ရောဇဝတ်မှုမ ောျူးအတွက် စံိုစမ်ျူးစစ်နဆျူးမခင်ျူး
မ ောျူးမရှနသျူးသည်အတွက် အမခောျူးလူနည်ျူးစိုမ ောျူးအတွက် တရောျူးမျှတမှုရရှနရျူးနင
ှ ် ဆက်လက်မြစ်နပေါ်နနသည် အ
ကမ်ျူးြက်မှုမ ောျူး အဆံိုျူးသတ်နရျူးသည် ရိုဟင်ဂ ောအမှုဆံိုျူးမြတ်ခ က်အနပေါ်တွင် မ ောျူးစောွ မူတည်နနသည်။ ၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊
နြနြော်ဝါရီလ စစ်အောဏောသမ်ျူးမှုနန က်ပင
ို ်ျူးတင
ွ ် မမန်မောစစ်တပ်မှ တင
ို ်ျူးရင်ျူးသောျူးလူနည်ျူးစိုမ ောျူးနပေါ် အ ကမ်ျူးြက်
တိုကခ
် က
ို ်မှုမ ောျူး ပိုမိုလိုပ်နဆောင်လောခွဲနသောန ကောင် ဤအမှုကိုစရ
ီ င်ရန် ပို၍ပင် အနရျူးတကကီျူးလိုအပ်နနပါသည်။ အော
ဏောသမ်ျူးမှုကဆ
ို နေ့်က င်သည် အရပ်သောျူးမ ောျူးကို တိုကခ
် င
ို ်မခင်ျူးမ ောျူးသည် စစ်တပ်မှ လူူ့အသက်နှင် လူအခွင်အနရျူးကို
အနလျူးမထောျူးန ကောင်ျူး ထပ်မံမပသနနပါသည်။ ၁၉၉၀ ခိုနှစ်ကတည်ျူးက တင
ို ်ျူးရင်ျူးသောျူးလူနည်ျူးစိုမ ောျူးအနပေါ် က ျူး
လွန်လောမခင်ျူးမ ောျူးကို နိုငင
် ံတကောအသင
ို ်ျူးအဝိုင်ျူးမှ ထထနရောက်နရောက် တိုန်မေ့ ပန်နမြရှင်ျူးမခင်ျူးမ ောျူးမရှနသောန ကောင်
ဤအနမခအနနသိုေ့ နရောက်ရလောရမခင်
ှ
ျူးမြစ်သည်။ မပစ်ဒဏ်ကင်ျူးလွတ်ခင
ွ ်နှင် နင
ို ်ငတ
ံ ကောအသိုင်ျူးအဝင
ို ်ျူးမှ တောဝန်ယူ
မှုမ ောျူးမရှခွဲနသောန ကောင် မမန်မောစစ်တပ်အောျူး အ ကမ်ျူးြက်မှုမ ောျူး ထပ်မံက ျူးလွန်ရန် မြစ်လောနစခွဲသည်။ ဤအခ န်
သည် တောဝန်ယူမတ
ှု ောဝန်ခံမန
ှု ှင် မပစ်ဒဏ်ကင်ျူးလွတ်မှု မပဿန မ ောျူးကို မပတ်မပတ်သောျူးသောျူးနမြရှင်ျူးရမည် အခ န်
မြစ်ပါသည်။
တရောျူးမျှတမှုရရှရန်နှင် အ ကမ်ျူးြက်မှုမ ောျူးကိုရပ်တနေ့်နင
ို ်ရန်အတွက် နိုငင
် တ
ံ ကောအသိုင်ျူးအဝင
ို ်ျူးမှ တရောျူးရံိုျူး အသီျူး
သီျူး၏ တရောျူးစရ
ီ င်နရျူးကို က ယ်က ယ်မပနေ့်မပနေ့် တွန်ျူးအောျူးနပျူးရမည်အမပင် မမန်မောစစ်တပ်မှ က ျူးလွန်ထောျူးသည် မ ောျူး
စွောနသော ရောဇဝတ်မမ
ှု ောျူးအတွက် တောဝန်ယူမှုရနစရန်
ှ
အမခောျူးနည်ျူးလမ်ျူးမ ောျူးကိုလည်ျူး လိုပ်နဆောင်ရမည်။ ကရင်လူူ့
အခွင်အနရျူးအြွွဲွဲ့နှင် အမခောျူးအရပ်ဘက်အြွွဲွဲ့အစည်ျူးမ ောျူးမှ နအောက်ပါအကကံမပြုံခ က်မ ောျူးကို နပျူးထောျူးပါသည်။
•

အမခောျူးနသောနင
ို ်ငံမ ောျူးမှ ကနနဒါနှင် နယ်သန်လန်နင
ို ်ငတ
ံ န
ိုေ့ င
ှ ်ပျူးူ နပါင်ျူးပပီျူး ICJ တွင်ရှနသော လူမ ြုံျူးတံိုျူးသတ်
မြတ်မှု အမှုတွင်ဝင်နရောက်စက
ွ ်ြက်ရန် သမ
ိုေ့ ဟိုတ် နငွန ကျူး သမ
ိုေ့ ဟိုတ် တရောျူးနရျူးအနထောက်အကူနပျူးရန်။

•

ရိုရှောျူးနှင် တရိုတ်တမ
ိုေ့ ှ ဗီတိုအောဏောသံိုျူးရန်အလောျူးအလောရှနသော်လည်ျူး နိုငင
် ံအသီျူးသီျူး အထူျူးသမြင် လံိုပခံြုံ
နရျူးနကောင်စီအြွွဲွဲ့ဝင်နိုငင
် ံမ ောျူးမှ အမှုကို ICC သလ
ိုေ့ ွွဲနမပောင်ျူးရန်အတွက် ဝိုင်ျူးဝန်ျူးနထောက်ခရ
ံ န်။

•

NUG ၏ နရောမဥပနဒ ပိုဒမ
် ၁၂ (၃) နအောက်တွင် ထိုတ်မပန်ခနသောန
ွဲ
ကညောခ က်ကို အစိုျူးရနရှွဲ့နနမှ
(Prosecutor) မှလက်ခသ
ံ င်ပပီျူး ICC ၏တရောျူးစရ
ီ င်ခွငန
် အောက်တင
ွ ်ပါဝင်နင
ို ်နစရန်အတွက် စံိုစမ်ျူးစစ်နဆျူးမှု
နယ်နမတ်ကခ
ို ွဲ့ွဲ ထွင်ပပီျူး မမန်မောနိုငင
် ံအတွင်ျူး ၂၀၀၂ ခိုနစ
ှ ်၊ ဇူလိုင်လကတည်ျူးက က ျူးလွနခ
် နသော
ွဲ
ရောဇဝတ်မှု
မ ောျူးကိုပါဝင်နစရန်။

•

မမန်မောစစ်တပ်၏ ရောဇဝတ်မမ
ှု ောျူးကိုတောဝန်ယူမှုရှနစရန် နင
ို ်ငံအမ ောျူးမှ အမပည်မပည်ဆင
ို ရ
် ောတရောျူးစီရင်ခင
ွ ်
ကို အသံိုျူးမပြုံရန်။

•

ကိုလသမဂဂ၊ အစိုျူးရမ ောျူးနင
ှ ် တရောျူးနရျူးအြွွဲွဲ့အစည်ျူးမ ောျူး အသံိုျူးမပြုံနသောအခ က်အလက်မ ောျူးကို မှတတ
် မ်ျူးမပြုံ
စိုနပျူးသည် မမန်မောနိုငင
် ံအတွင်ျူး သမ
ိုေ့ ဟိုတ် မမန်မောနင
ို ်ငံမှလောနသော အြွွဲွဲ့အစည်ျူးမ ောျူးကို နင
ို ်ငံမ ောျူးမှ နငွန ကျူး
နထောက်ပံမှုမ ောျူးနပျူးရန်။

•

မမန်မောနိုငင
် ံအတွက် တူညန
ီ သောအကကံမပြုံခ က်မ ောျူးကို ထပ်မံတလွဲလွဲနပျူးမညအ
် စောျူး နန င်လောမည် ကိုလ
သမဂဂ ဆံိုျူးမြတ်ခ က်မ ောျူးကို အနလျူးထောျူးပပီျူး နပျူးထောျူးခပပီ
ွဲ ျူးနသောအကကံမပြုံခ က်မ ောျူးအောျူး လိုကန
် ရန် ကွက်
ပ က်မခင်ျူးမ ောျူးကို တင်မပရန်။

•

စံိုစမ်ျူးစစ်နဆျူးနရျူးနှင် တရောျူးစရ
ီ င်ျူးနရျူး၏ ကောရှည်မှုကို အသအမှတ်မပြုံပပီျူး မမန်မောစစ်တပ်၏ လက်ခ က်မြင်
အ ကမ်ျူးြက်မှုနင
ှ ် ရက်စက် ကမ်ျူး ကြုံတ်မှုမ ောျူး ရင်ဆင
ို ်နနရနသော မပည်သူမ ောျူးအတွက် နိုငင
် ံမ ောျူးမှလံို
နလောက်နသော လူသောျူးခ င်ျူးစောန နထောက်ထောျူးမှုအကူအညီမ ောျူးနပျူးရန်။

•

နင
ို ်ငံအသီျူးသီျူးမှ

တစ်နင
ို င
် ခ
ံ င်ျူးအလိုက်မြစ်နစ၊

ကိုလသမဂဂအဆငတ
် ွင်မြစ်နစ၊

အမခောျူးနိုငင
် တ
ံ ကော

အြွွဲွဲ့အစည်ျူးတင
ွ ်မြစ်နစ၊ နဒသတွင်ျူးအြွွဲ့ွဲ အစည်ျူးမ ောျူးတွင်မြစ်နစ မမန်မောစစ်တပ်ကို အသအမှတ်မပြုံမခင်ျူး
မ ောျူးမနပျူးရန်နှင် စီျူးပွောျူးနရျူးပတ်ဆမ
ိုေ့ ှုမ ောျူးနင
ှ ် အမပည်မပည်ဆိုင်ရောလက်နက်နရောင်ျူးခ မှု ပတ်ဆမ
ိုေ့ ှုမ ောျူးကမို ပြုံ
လိုပ်ရန်။

ဆက်သယ
ွ ်ရန်
နန ်ထျူးူ ထူျူး - +66 87 205 1856/ htoothu@khrg.org
နစောနနဒဆူျူး - + 66 81129 7564 / hsue@khrg.org

နအောက်ပါအရပ်ြက်လူထိုအြွွဲွဲ့အစည်ျူးမ ောျူးမှလက်မတ
ှ န
် ရျူးထိုျူးသည်။
1.
2.
3.

Albany Karen community, Albany, NY
Assistance Association for Political Prisoners
Association of Human Rights Defenders and Promoters
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7.
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9.
10.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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27.
28.
29.
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31.
32.
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34.
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36.
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38.
39.
40.
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Athan - Freedom of Expression Activist Organization
Australia Karen Organisation
Burma Human Rights Network
Burmese Rohingya Organisation UK
Burmese Women's Union
Calgary Karen Community Association
California Karen Youth Forum
Chin Human Rights Organization
Committee for Internally Displaced Karen People
Democracy for Ethnic Minorities Organization
Edmonton Karen Community Youth Organization
European Karen Network
Future Light Center
Future Thanlwin
Gender Equality Network
Generation Wave
Human Rights Foundation of Monland
International Karen Organisation
Kachin Women's Association Thailand
Karen American Association of Wisconsin, Milwaukee, WI
Karen Association of Huron, SD
Karen Baptist Churches USA
Karen Community Association UK
Karen Community in Norway
Karen Community in the Netherlands
Karen Community of Akron, OH
Karen Community of Austin, TX
Karen Community of Canada
Karen Community of Czech Republic
Karen Community of Finland
Karen Community of Hamilton
Karen Community of Iowa, IA
Karen Community of Ireland
Karen Community of Israel
Karen Community of Kansas City, KS & MO
Karen Community of Kitchener & Waterloo
Karen Community of Leamington K
Karen Community of Lethbridge
Karen Community of London
Karen Community of Louisville
Karen Community of Minnesota, MN
Karen Community of North Carolina
Karen Community of Ottawa
Karen Community of Regina
Karen Community of Saskatoon
Karen community of Tennessee
Karen Community of Thunderbay
Karen Community of Toronto
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69.
70.
71.
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74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Karen Community of Windsor
Karen Community of Winnipeg
Karen Community Society of British Columbia
Karen Environmental and Social Action Network
Karen Finland Culture Association
Karen Organization of America
Karen Organization of Illinois, IL
Karen Organization of San Diego
Karen Organization of San Diego
Karen Peace Support Network
Karen Society of Nebraska
Karen Student Association, University of Nebraska
Karen Swedish Community
Karen Thai Group
Karen Women's Organization
Karen Youth Education Pathways
Karen Youth Networks
Karen Youth of Norway
Karen Youth of Toronto
Karen Youth Organization
Karen Youth UK
Karen-Canadian Education Alliance
Karenni Civil Society Network
Karenni Human Rights Group
King N Queens Organization
Korea Karen Organization
Korea Karen Youth Organization
Let's Help Each Other
Metta Campaign Mandalay
Myanmar People Alliance (Shan State)
Oversea Karen Organization Japan
Pa-O Women’s Union
Progressive Voice
Save and Care Organization for Ethnic Women at Border Areas
Synergy - Social Harmony Organization
Ta'ang Legal Aid
Utica Karen Community, NY
Women Advocacy Coalition Myanmar
Women's League of Burma

