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က  ျေးဇ ျေးတငလ် ွှာ 

န ွေဦးနတ ော်လှနော်န းတွေငော် အသကော်၊ ခ ဓ  ငှ ော် လွေတော်လပော်ခွေင ော်တ ို  က ို နပးဆပော်စွေန  ော်လွှတော်ခ  သူမ  းအ း ဦးညွှတော်ဂိုဏော်ပပြုလျှကော် ဤအစီ ငော်ခံစ ပြစော် 

နပမ ကော်န းအတွေကော် ကက ြုးပမော်းနပးခ  ကကနသ  လူပိုဂ္ ြုလော်မ  း၊ အြွေ ွဲ့အစညော်းမ  းအ း   ိုငော်ငနံ းအက ဉးသ းမ  းကူညီနစ င ော်န ှ ကော်န းအသငော်း 

(နအနအပီပီ) က နက းဇူးတငော် ှ ပါသညော်။ 

အစီ ငော်ခံစ မ ကော်  ှြံိုးတွေငော် အသံိုးပပြုထ းသည ော်ဓ တော်ပံို၏ မူ ငော်းပ ိုငော် ှငော်က ိုလညော်း နလးစ းစွေ ပြင ော် အသ အမှတော်ပပြုအထူးနက းဇူးတငော်ပါသညော်။ 

မူ ငော်းသတငော်း ငော်းပမစော်မ  းအပြစော်  နအနအပီပီက နတွေဆံိုနမးပမနော်းခ  ပပီး၊ လံိုပခံြုန းအနပခအနနမ  းနကက င ော် ၎ငော်းတ ို  ၏ အမညော်မ  းက ို အမညော်လွှ  

ပြင ော်နြ ော်ပပထ းနသ  လူ  အခွေင ော်အန းခ  ြုးနြ ကော်ခံ သူမ  း၊ အကကမော်းြကော်ြ  ှ ပော် ကော်စကော်သတော်ပြတော်မှုမ  းက ို မ ကော်ပမငော်ကကံြုနတွေွဲ့ ခ   သူမ  းအ း 

အထူးနက းဇူးတငော် ှ ပါသညော်။  

ထ ို  အပပငော် ပမနော်မ   ိုငော်ငမှံ လွေတော်လပော်နသ သတငော်းမီဒယီ မ  း၊ ပပညော်သူပပညော်သ း သတငော်းသမ းမ  း ငှ ော် အ ပော်ြကော်လူမှုအြွေ ွဲ့အစညော်းမ  းအ း 

လညော်း နက းဇူးတငော် ှ ပါသညော်။ ၎ငော်းတ ို  ၏အကူအညီသ မပါခ  လျှငော် နအနအပီပီ၏ မှတော်တမော်း ငှ ော်သိုနတသနမ  းသညော် ဤမျှနလ ကော် က ယော် 

ပပန  ော် ပပည ော်စံို  ိုငော်မညော်မဟိုတော်ပါ။ 

မူ ငော်းသတငော်း ငော်းပမစော်မ  းမှ   ှ နသ  အနထ ကော်အထ းမ  းက ို အသံိုးပပြု၍ အစီ ငော်ခံစ မူကကမော်း ငှ ော် ဤအစီ ငော်ခံစ တွေငော်အသံိုးပပြုထ းနသ  

အပပငော်အဆငော်ပံိုစံတ ို  က ို ပပငော်ဆငော်ပံ ပ ိုးခ  နသ  ဩစနကတးလ အမ  ြုးသ း တကက သ ိုလော် (ANU)   ိုငော်ငတံက ဥပနဒန း  ဌ နမှ ပါနမ ကခမ  း ငှ ော် 

ဘွေ ွဲ့  နက  ငော်းသ း/သူမ  းအ းလညော်း နက းဇူးတငော် ှ ပါသညော်။  

နန ကော်ဆံိုးအနနပြင ော် ဤသ ို  နသ က လမ  ြုးတွေငော် အြွေ ွဲ့အစညော်းအတွေကော် ကူညီပံ ပ ိုးနပးခ  ကကနသ  ဝနော်ထမော်းနဟ ငော်းမ  း၊ အလိုပော်သငော်မ  း၊ မ သ း 

စို ငှ ော် မ တော်နဆွေမ  းအပါအဝငော် ဤအစီရငခ်ံစာအာား အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မမနမ်ာဘာသာသိ ို့ မပနဆိ် ပပားသူနငှို့ ်နအနအပီပီအြွေ ွဲ့သ းမ  း အ းလံိုး 

က ို နက းဇူးတငော် ှ ပါသညော်။ 
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၁။ အမှ စ                      ၄ 

၂။ အစီ ငော်ခံစ အ စှော်ခ ြုပော်                     ၆ 

၃။ ပမနော်မ   ိုငော်ငအံနပခအနနမ တော်ဆကော်                ၁၀ 

၄။ နလ လ မှု၏ နယော်ပယော် ငှ ော် နညော်းစနစော်                ၁၃ 

၅။ လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ်က  းလွေနော်နသ    ဇဝတော်မှုမ  းဆ ိုငော်   အပခငော်းအ  မ  း           ၁၄ 

‘က ယော်က ယော်ပပန  ော်ပပန  ော်ပြစော်နသ  (ဝါ) စနစော်တက ပြစော်နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု’             ၁၄ 

‘အ ပော်သ းပပညော်သူလူထိုအနပေါ်  ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းနသ ’              ၁၉ 

‘တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုဆ ိုသညော်က ို သ လျှကော် ငှ ော် ’                 ၁၉ 

လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ်က  းလွေနော်နသ    ဇဝတော်မှုမ  းတွေငော် အက ံ းဝငော်နသ  ပပစော်မှုမ  း             ၂၁ 

ပိုဒော်မ ၇(၁) (က) လူသတော်မှု                    ၂၁ 

ပိုဒော်မ ၇(၁) (ခ) အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် သိုတော်သငော်သတော်ပြတော်မှု                ၂၅ 

 ပိုဒော်မ ၇(၁) (ဃ)   ိုငော်ငအံတွေငော်းမှ  ငှော်ထိုတော်မှု (ဝါ) လူအမ  းအပပ းအ း အတငော်းအဓမမနန ပော်စွေန  ော်ခွေ နစမှု           ၃၂ 

ပိုဒော်မ ၇(၁) (င) ြမော်းဆီးအက ဉးခ မှု (ဝါ) ရိုပော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  လွေတော်လပော်ခွေင ော်က ို အပခ းဆ ိုး ွေ းစွေ ကန  ော်သတော်ပ တော်ပငော်မှု          ၃၈     

ပိုဒော်မ ၇(၁) (စ) ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှု                   ၄၄ 

 ပိုဒော်မ ၇(၁) (ဆ) မိုဒ မော်းမှု ငှ ော် လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   အကကမော်းြကော်မှုမ  း                ၅၂  

 ပိုဒော်မ ၇(၁) (ဇ) သီးပခ းဝ နသသ ှ နသ အစိုအြွေ ွဲ့  (ဝါ) အ းလံိုးအနပေါ်   ိုငော်ငနံ း၊ လူမ  ြုးန း၊   ိုငော်ငသံ း၊ တ ိုငော်း ငော်းသ း၊ 

ယဉနက းမှု၊ က ိုးကွေယော်ယံိုကကညော်မှု၊ လ ငော် (သ ို  မဟိုတော်) အပခ းနသ အနကက ငော်းတ  းမ  းက ို အနပခခံ၍ ြ  ှ ပော် ကော်စကော်မှု      ၅၈  

 ပိုဒော်မ ၇(၁) (ဈ) အတငော်းအဓမမနပ  ကော်ဆံိုးနစမှု                   ၆၁ 

 ပိုဒော်မ ၇(၁) (ဋ) ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမပငာ်းထနော်စွေ န က ငော်နစမှု (ဝါ) ခ ဓ က ိုယော်၊ စ တော်ပ ိုငော်း ငှ ော်ရိုပော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   က နော်းမ န းက ို 

အပပငော်းအထနော် ထ ခ ိုကော်ဒဏော်    နစမှု ငှ ော် အလ းတူအပခ းလူမဆနော်သည ော် ြ  ှ ပော် ကော်စကော်မှုမ  း             ၆၃ 

၆။ အကကံပပြုတ ိုကော်တွေနော်းခ ကော်မ  း                    ၇၂ 

  ိုငော်ငတံက   ဇဝတော်ခံိုရံို း (ICC) မှ တစော်ဆင ော် တ ဝနော်ခံမှု                 ၇၂ 

အကကမော်းြကော် စစော်နခါငော်းနဆ ငော်မ  း ငှ ော် အဆင ော်ဆင ော်ြွေ ွဲ့စညော်းပံို                ၇၃ 

၇။ နန ကော်ဆကော်တွေ  - ၁                    ၇၇ 

၈။ နန ကော်ဆကော်တွေ  - ၂                    ၇၉ 
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၁။ အမ ွှာစွှာ 

ပမနော်မ   ိုငော်င၏ံ အတ တော် ငှ ော်ပစစြုပပနော်က ို ပပစော်ဒဏော်မှကငော်းလွေတော်ခွေင ော်ဟို အဓ ပပါယော်ြွေင ော်ဆ ို မညော်ပြစော်သညော်။ ကိုလသမဂ္၏ ပမနော်မ   ိုငော်ငဆံ ိုငော်   လူ  အခွေင ော် 

အန းအထူးက ိုယော်စ းလှယော်အပြစော် ကျွနော်မတ ဝနော်ယူခ  သည ော် ပထမ ၃  စှော်အတွေငော်း ပမနော်မ   ိုငော်ငသံ ို   အကက မော်မ  းစွေ သွေ းန  ကော်ခ    တွေငော်၊ ပမနော်မ  

  ိုငော်ငပံပညော်သူလူထိုအနပေါ် ပမနော်မ စစော်တပော်က က  းလွေနော်နသ  စနစော်တက ပြစော်သည ော် လူ  အခွေင ော်အန းခ  ြုးနြ ကော်မှုမ  းအ း ကျွနော်မမှတော်တမော်းတငော် 

ခ  ပါသညော်။ ကိုလသမဂ္လူ  အခွေင ော်အန းနက ငော်စီ ငှ ော် အနထွေနထွေညီလ ခံသ ို  တငော်ပပနသ  ကျွနော်မ၏နန ကော်ဆကော်တွေ  အစီ ငော်ခံစ မ  းတွေငော် ပမနော်မ  

  ိုငော်ငတံစော်ဝနော်း ှ  အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း အတငော်းအဓမမနပ  ကော်ဆံိုးနစမှုမ  း၊ ဥပနဒမ  ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်မှု၊ ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှု လ ငော်ပ ိုငော်း ငှ ော် 

လ ငော်အနပခပပြုအကကမော်းြကော်မှုမ  း၊ လူသတော်မှု၊ ဥပနဒပပငော်ပသတော်ပြတော်မှုမ  း ငှ ော် အတငော်းအဓမမနန ပော်စွေန  ော်ခွေါနစမှုတ ို  က ို အနသးစ တော်နြ ော်ပပခ   

ပါသညော်။ 

  ဇဝတော်မှုမ  းစွေ အတွေကော် ကျွနော်မကက းခ   နသ  ထွေကော်ဆ ိုခ ကော်မ  းသညော်   ိုငော်ငနံ းအက ဉးသ းမ  း ကူညီနစ င ော်န ှ ကော်န းအသငော်း (နအနအ 

ပီပီ) ၏ အထငော်က ပြစော်သည ော် ဤအစီ ငော်ခံစ တွေငော် နြ ော်ပပထ းသညော်မ  း ငှ ော် လံိုးဝလွေ စ  မ ှ နလ ကော်နအ ငော် ထပော်တူပြစော်ပါသညော်။ ဤသညော်မှ  

တ ိုကော်ဆ ိုငော်မှုမဟိုတော်ပါ။ ယငော်းတ ို  အ းလံိုးသညော်  စှော်နပါငော်း ၆၀ နက  ော် အကကငော်းမ  ပပစော်ဒဏော်ကငော်းလွေတော်ခွေင ော်ပြင ော် ပမနော်မ စစော်တပော်က ပမနော်မ   ိုငော်င ံ

ပပညော်သူလူထိုအနပေါ် က  းလွေနော်ခ  သည ော် က ယော်ပပန  ော်၍ စနစော်တက ပြစော်နသ  ခ  ြုးနြ ကော်မှုမ  း၏ အမှတော်တံဆ ပော်မ  းပြစော်ပါသညော်။ 

ကျွနော်မ၏ ပမနော်မ   ိုငော်ငနံန ကော်ဆံိုးခ ီးစဉသညော် ၂၀၁၇ ခို စှော်၊  စှော်ဦးပ ိုငော်းတွေငော်ပြစော်ပါသညော်။ ထ ိုခ ီးစဉပပီးနန ကော်၊ ၂၀၁၆ ခို စှော် နအ ကော်တ ိုဘ  

လတွေငော်  ခ ိုငော်ပပညော်နယော်အတွေငော်း ရ ိုဟငော်ဂ  မ  းအနပေါ် ြ  ှ ပော် ကော်စကော်သတော်ပြတော်မှုမ  း က  းလွေနော်ခ  နကက ငော်း အစီ ငော်ခံတငော်ပပခ  သည ော်အတွေကော်န  ၊ 

မညော်သူတစော်ဦးတစော်နယ ကော်က ိုမျှ အန းမယူ၊ အပပစော်မနပးခ  လျှငော် ကျွနော်မစ ိုး  မော်နကက ကော် ွေ ံ ွဲ့သည ော်အ  မ  း ပြစော်လ   ိုငော်သညော်က ို ထိုတော်နြ ော်သတ  

နပးခ  သည ော်အတွေကော်ပါ ကျွနော်မအ း ပမနော်မ   ိုငော်ငသံ ို   လ န  ကော်ခွေင ော်ပ တော်ပငော်ခ  ပါသညော်။  

ဤသ ို  နသ အပြစော်အပ ကော်မ  း ငှ ော်  ငော်း ှးီကျွမော်းဝငော်ပပီးပြစော်သည ော်တ ိုငော်၊ ၂၀၁၇ ခို စှော်တွေငော်  ခ ိုငော်ပပညော်နယော် ှ  ရ ိုဟငော်ဂ  မ  းအနပေါ်က န  ကော်ခ  နသ  

ြ  ှ ပော် ကော်စကော်သတော်ပြတော်မှုမ  း၏ အတ ိုငော်းအတ  ငှ ော်စပော်လ ဉး၍ ကျွနော်မ မညော်သ ို  မျှ ကက ြုတငော်ပပငော်ဆငော်မထ း  ိုငော်ခ  ပါ။ အလ းတူပငော်၊ နန ကော်ထပော် 

၅  စှော်မျှပငော် မကက နသ က လအတွေငော်း ထ ိုသ ို  နသ  အကကမော်းြကော်ြ  ှ ပော် ကော်စကော်သတော်ပြတော်မှု စစော်ဆငော်န းမ  း၏ ဗ သိုက မ  းက ပမနော်မ   ိုငော်င ှံ  

ပပညော်သူလူထိုတစော် ပော်လံိုးအနပေါ် အလံိုးစံိုစစော်ပွေ  ဆငော် ွှ လ မ ော်မညော်ဆ ိုသညော်က ို ကျွနော်မအပါအဝငော် မညော်သူမျှ ကက ြုမသ ခ  ပါဟိုဆ ို ပါမညော်။  

ပမနော်မ စစော်တပော်က ၂၀၁၇ ခို စှော်တွေငော်  ခ ိုငော်ပပညော်နယော်မှ ရ ိုဟငော်ဂ  မ  းအနပေါ် လူသ းမ  ြုး ွေယော်နပေါ် က  းလွေနော်နသ    ဇဝတော်မှု ငှ ော် လူမ  ြုးသိုဉး သတော် 

ပြတော်မှုက  းလွေနော်ခ  သညော်ဟို ယခို စှော်တွေငော် အနမ  ကနော်အစ ိုး က သတော်မှတော်နကကည ခ  နသ ော်လညော်း၊ မညော်သူတစော်ဦးတစော်နယ ကော်က ိုမျှ ယခိုအထ  

  ဇဝတော်နကက ငော်းအ  အပပစော်မနပး၊ အန းမယူ  ိုငော်နသးပါ။ လကော် ှ တွေငော် ပမနော်မ စစော်တပော်သညော် ၂၀၂၁ ခို စှော်၊ နြနြ ော်ဝါ ီလ အ ဏ သ မော်း 

( နော်ကက ြုးပမော်း) ခ  နော်မှစ၍ ပမနော်မ   ိုငော်ငပံပညော်သူမ  းအနပေါ် န  ှညော်က င ော်သံိုးခ  သည ော် က ယော်ပပန  ော်၍စနစော်တက ပြစော်နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုက ို လိုပော်နဆ ငော် 

နနပပီး၊ ဤအစီ ငော်ခံစ တွေငော်  ှံ   ှံ  စပော်စပော်နြ ော်ပပထ းသက  သ ို   လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ်က  းလွေနော်နသ    ဇဝတော်မှုနပမ ကော်သည ော် လိုပော် ပော်မ  းအ း 

လညော်း က  းလွေနော်နနပါသညော်။ နအနအပီပီသညော် ပမနော်မ   ိုငော်ငအံတွေငော်း လူ  အခွေင ော်အန း ခ  ြုးနြ ကော်မှုမ  း ငှ ော် အကကမော်းြကော်ြ  ှ ပော်မှုမ  းအ း 

 စှော်နပါငော်း ၂၀ နက  ော်ကက  အစီ ငော်ခံတငော်ပပနနသည ော် န ှွဲ့နဆ ငော်အပြစော်  ပော်တညော်နနပါသညော်။ ပမနော်မ   ိုငော်ငအံတွေငော်း   ိုငော်ငနံ းသမ းမ  း၊ တကော်ကက 

လှုပော် ှ းသူမ  း၊ သတငော်းနထ ကော်မ  းအ း ြမော်းဆီးအက ဉးခ မှု ငှ ော် စပော်လ ဉး၍ မှတော်တမော်းပပြုစိုပခငော်း ငှ ော် ဆကော်လကော်တ ိုကော်တွေနော်းလှုံွဲ့နဆ ော်ပခငော်း 

စသည ော် နအနအပီပီ၏ မနမ   ိုငော်၊ မပမော်း  ိုငော်နသ  လိုပော်နဆ ငော်ခ ကော်မ  းက ပမနော်မ   ိုငော်င ှံ    ိုငော်ငနံ းအက ဉးသ းမ  း၏ ကံကကမမ အတွေကော် 

အန းပါသည ော်   ိုငော်ငတံက  အ ရံိုစ ိုကော်မှုက ို   ှ နစခ  ပါသညော်။  

အ ဏ သ မော်း ( နော်ကက ြုးပမော်း) ခ  နော်မှစ၍ တ  းမဝငော် အကကမော်းြကော်အ ဏ သ မော်းစစော်အိုပော်စိုက သတော်ပြတော်ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ခံ သူမ  း၏ ဝမော်း 

နညော်းနကကကွေ ြွေယော်စ  ငော်းက ို နန  စဉထိုတော်ပပနော်ခ    ၊ ယံိုကကညော်စ တော်ခ မှု၊ နလးစ းမှုတ ို  က ို အက ယော်ပပန  ော်ဆံိုး  ှ သည ော်အြွေ ွဲ့အစညော်းအပြစော် နအနအ 

ပီပီသညော် ဂိုဏော်သတငော်းက ိုခ ိုငော်မ စွေ  တညော်နဆ ကော်  ိုငော်ခ  ပါသညော်။ သတငော်းသမ းမ  း၊   ိုငော်ငပံခ းန းဝနော်ကကီးမ  း၊ သံတမနော်မ  း၊ အ ပော်ြကော်အြွေ ွဲ့ 

အစညော်းမ  းအပပငော်၊ စစော်အ ဏ သ မော်း ( နော်ကက ြုးပမော်း) မှု ပပီးစက ကျွနော်မပူးတွေ တညော်နထ ငော်ခ  နသ  ပမနော်မ အန းအထူးအကကံနပး နက ငော်စီ 

(SAC-M) အတွေကော်ပါ တနော်ြ ိုးမပြတော်  ိုငော်နသ  အ ငော်းအပမစော်တစော်ခိုပြစော်ပါသညော်။ နအနအပီပီ၏ နန ကော်ဆံိုး  ထိုတော်ပပနော်ခ ကော်မ  းသညော် အ ပော် 
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သ းပပညော်သူမ  းအနပေါ် စစော်အိုပော်စို၏ အကကမော်းြကော်လိုပော် ပော်မ  းနကက င ော်ပြစော်နသ  ပ ကော်စီးဆံိုးရှု ံးမှုအတ ိုငော်းအတ က ို နန  စဉသတ တ   ှ နနနစ 

ပါသညော်။ 

သတငော်းမှတော်တမော်းမ  း ငှ ော် ယငော်း၏ နပမပပငော် ငော်းပမစော်မ  းမှ နသ  အခ ကော်အလကော်မ  းအ း နအနအပီပီက တ ိုကော်ဆ ိုငော်စစော်နဆးက  ပြစော်  ိုငော်သမျှ 

အတ က ဆံိုး၊ နန ကော်ဆံိုး  က နော်းဂဏနော်းမ  းက ိုထိုတော်ပပနော်ပါသညော်။ သ ို    တွေငော် ဤအစီ ငော်ခံစ က နြ ော်ပပနနသက  သ ို  ပငော် အသကော်ဆံိုးရှု ံးမှု၊ သ ို   

မဟိုတော် ြမော်းဆီးအက ဉးခ ခံ မှု က နော်းဂဏနော်း တစော်ခိုခ ငော်းစီသညော် သီးပခ းမဟိုတော်ပါ။ နအနအပီပီသညော် ၎ငော်း၏စ  ငော်းထ မှ အနညော်းငယော်က ိုသ  

ထိုတော် ှုတော်က  အသကော် ှငော်က နော် စော်သူမ  း ငှ ော် က  းလွေနော်ခံ သူမ  း၏ မ သ းစိုမ  း ငှ ော် အနသးစ တော်ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှုမ  းပြင ော် 

ထပော်မံအ းပြည ော်ထ းပပီး၊ လ မည ော်လပ ိုငော်း၊  စှော်ပ ိုငော်းမ  းအတွေငော်း ပမနော်မ   ိုငော်ငပံပညော်သူမ  းအနပေါ် လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ် က  းလွေနော်နသ    ဇ 

ဝတော်မှုမ  းအတွေကော် ပမနော်မ  စစော်တပော်နခါငော်းနဆ ငော်မ  း ငှ ော် ၎ငော်းတ ို  ၏လကော်နအ ကော်ငယော်သ းမ  းအ း တ  းစွေ ဆ ိုအပပစော်နပး  ိုငော်မည ော် အနထ ကော် 

အထ းမ  းက ို စိုနဆ ငော်း တညော်နဆ ကော်ထ းပခငော်းပြစော်ပါသညော်။ 

အန းကကီးသညော်မှ ၊ ဤအစီ ငော်ခံစ ပါ အကကံပပြုတ ိုကော်တွေနော်းခ ကော်မ  းသညော် စစော်အိုပော်စို၏ အကကမော်းြကော်ြ  ှ ပော်  ကော်စကော်သတော်ပြတော်မှု က  းလွေနော်ခံ  

သူမ  း ငှ ော် အသကော် ှငော်က နော် စော်သူမ  းအတွေကော် တ ဝနော်ခံမှု ငှ ော် တ  းမျှတမှုက ို  ှငော်းလငော်းတ က နသ လမော်းနကက ငော်းပြင ော် ခငော်းက ငော်းပပထ းပခငော်း 

ပြစော်ပါသညော်။ ယခိုနတ ော်လှနော်န းတွေငော် မ  းစွေ နပးဆပော်စွေန  ော်လွှတော်၍ နမျှ ော်မှနော်းကကနသ  မ  ြုးဆကော်မ  း၏ လွေတော်လပော်ခွေင ော်၊ ပင မော်းခ မော်းန း၊ တ  းမျှတ 

မှု ငှ ော် အခွေင ော်အန းမ  းအ း ပငငော်းပယော်၍၊ အသကော်နပါငော်းမ  းစွေ က ို နချွခ ြ ကော်ဆီးခ  နသ  ဆ ိုး ွေ းကကမော်းကကြုတော်သည ော် အကကမော်းြကော်မှုသံသ  က ို 

အဆံိုးသတော်  ိုငော် နော်အတွေကော် စစော်တပော်၏ ပပစော်ဒဏော်မှကငော်းလွေတော်ခွေင ော်က ို န ဂံိုးခ ြုပော်  ိုငော်န းက မ ှ မပြစော်အန းကကီးပါသညော်။ သ ို  ပြစော်၍ ဤအစီ ငော်ခံစ  

က ိုြတော်ကကနသ    ိုငော်ငတံက အသ ိုငော်းအဝ ိုငော်းအ းလံိုးအ း နြ ော်ပပပါ အကကပံပြုတ ိုကော်တွေနော်းခ ကော်မ  းအတ ိုငော်း ခ ကော်ပခငော်းတံို  ပပနော်၍ အဆင ော်ဆင ော် 

အန းယူနဆ ငော် ွေကော်ကက နော် ကျွနော်မကနတ ငော်းဆ ိုပါသညော်။ ကျွနော်မတ ို   နပပ နနသည ော်အခ  နော်တွေငော် ပမနော်မ   ိုငော်င၏ံ အန ဂတော်က ို ပံိုနြ ော်နနပပီပြစော် 

နကက ငော်း ငှ ော် ပပစော်ဒဏော်မှကငော်းလွေတော်ခွေင ော်အတွေကော် အန ဂတော်ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် နန  မ ှ နကက ငော်းနသခ  နစ နော် ကျွနော်မတ ို  အ းလံိုး စွေမော်းသမျှအစွေမော်း 

ကိုနော်လိုပော်နဆ ငော်ကက မညော်ပြစော်ပါသညော်။ 

ယန်ဟီျေးလီ (Yanghee Lee) 

ယခင ် ုလသမဂ္ဂ မမန်မွှာန ငုင်ဆံ ငုရ်ွှာ လ ူ့အခွငူ့အ်ကရျေး အထ ျေး  ုယ်စွှာျေးလ ယ်န ငူ့ ်မမန်မွှာအကရျေး အထ ျေးအက ံက ျေးက ွှာငစီ် တည်ကထွှာငသ်  
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၂။ အစီရငခ်ံစွှာ အန စ်ခ ျု ် 

  ိုငော်ငတံက ဥပနဒ၏ အနပခခံ ှုနော်းစံမ  းအ းနြါကော်ြ ကော်သည ော်  ဇဝတော်မှုမ  းအတွေကော် အကကမော်းြကော် စစော်အိုပော်စိုနခါငော်းနဆ ငော်မ  း၏ ပပစော်ဒဏော်မှ 

ကငော်းလွေတော်ခွေင ော် နနပခငော်းက ို တ းဆီး ပော်တန  ော် နော် ဤအစီ ငော်ခံစ က  ညော် ွေယော်ပါသညော်။ ပပညော်သူလူထိုက ို တ  းဝငော်က ိုယော်စ းပပြုနသ  အမ  ြုးသ း 

ညီညွေတော်န းအစ ိုး  (NUG) သညော် လကော် ှ တွေငော် ပပညော်တွေငော်းတ  းရံိုးမ  းက ို လွေတော်လပော်စွေ  လိုပော်ငနော်းလညော်ပတော်နစ  ိုငော်သည ော် အနပခအနန 

မ ှ နသး  ၊ န  မစ ခ ြုပော်၏ ပိုဒော်မ ၁၂(၃) အ    ိုငော်ငတံက   ဇဝတော်ခံိုရံိုး တ  းခွေငော်တွေငော် ICC ၏ စီ ငော်ပ ိုငော်ခွေင ော်က ို လကော်ခံနကက ငော်း ၂၀၂၁ ခို စှော်၊ 

ဩဂိုတော်လ ၂၀  ကော်တွေငော် နကကည ခ ကော် ထိုတော်ပပနော်ခ  ပပီး ပြစော်သည ော်အတွေကော်၊  ၂၀၀၂ ခို စှော်မှ နန ကော်ပ ိုငော်းက  းလွေနော်ခ  နသ  ြ  ှ ပော် ကော်စကော်၊ သတော်ပြတော် 

မှုမ  းအတွေကော် က  းလွေနော်သူမ  းအ း တ  းစွေ အပပစော်နပး နော် ခံိုရံိုးက စီ ငော်ပ ိုငော်ခွေင ော် ှ မညော် ပြစော်ပါသညော်။ န  မစ ခ ြုပော်အ  အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို 

နခါငော်းနဆ ငော်မ  းအနနပြင ော် ၎ငော်းတ ို  က ိုယော်တ ိုငော်ပြစော်နစ (ပိုဒော်မ ၂၅)၊ အပခ းသူမ  းနကက င ော်ပြစော်နစ(ပိုဒော်မ ၂၈) ပြစော်နပေါ်နစခ  နသ  အဆ ိုပါပြစော်စဉမ  း 

အ းလံိုးတွေငော် ၎ငော်းတ ို  ၏ လကော်နအ ကော်ငယော်သ းမ  းက  းလွေနော်ခ  နသ    ဇဝတော်မှုမ  းအတွေကော် တ ဝနော်ခံကက မညော်ဟို နအနအပီပီက အခ ိုငော် 

အမ ယံိုကကညော်ပါသညော်။ 

၂၀၂၁ ခို စှော် နြနြ ော်ဝါ ီ ၉  ကော်၊ ပမသွေ ွဲ့သွေ ွဲ့ ခ ိုငော်အ း ပစော်ခတော်သတော်ပြတော်ခ  ခ  နော်မှစ၍ သတော်ပြတော်မှုပြစော်စဉ ၁၈၇၅ ခိုက ို နအနအပီပီက စ စစော်အတညော် 

ပပြု၊ မှတော်တမော်း ယူခ  ပါသညော်။ ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှုမ  းအ  တပော်မ ၇၇  ငှ ော် တပော်မ ၄၄ တ ို  သညော် ထ ိုပြစော်စဉမ  းတွေငော်ပါဝငော်နနသညော်၊ သ ို  တညော်း 

မဟိုတော် အဆ ိုပါ  ဇဝတော်မှုမ  းအ း က ိုယော်တ ိုငော်က  းလွေနော်ခ  နကက ငော်းသ  ပါသညော်။ နသဆံိုးသူမ  း၏ မ သ းစိုမ  းက ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၁၅ 

 ကော်တွေငော် အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းနနထ ိုငော်   နန  မ  းသ ို   အခ ကော်နပါငော်းမ  းစွေ ပစော်ခတော်သည ော် ပြစော်စဉမ  းက ို နပပ ပပကကပပီး၊ “ စစော်သ းနတွေက 

 ွေ ထ က ို အခ ကော်နပါငော်း ၄၀၀ နက  ော်နလ ကော် နတ ကော်နလျှ ကော်ပစော်တ ” ဟို နသဆံိုးသူတစော်ဦး၏ ဦးနလးကနပပ ပပပါသညော်။ နသဆံိုးသူမ  း 

အ း မနသမခ ငော်း အခ ကော်နပါငော်းမ  းစွေ  ပစော်ခတော်ခ  နကက ငော်းက ိုလညော်းနပပ ပပပါသညော်။  

ဥပမ အ းပြင ော်၊ ပပညော်သူအမ  းအပပ းသညော် ၎ငော်းတ ို  ၏ နနအ မော်မှ ပငော် ၂ ခ ကော်၊ ၃ ခ ကော်ပစော်ခတော်ခံ ပါသညော်။ နအနအပီပီက နက ကော်ယူ  ှ သည ော် 

အခ ကော်အလကော်မ  းအ ၊ အ ဏ သ မော်း( နော်ကက ြုးပမော်း)ခ  နော်မှစ၍ မတူညီနသ  ပစော်ခတော်မှုပြစော်စဉ ၁၃ ခိုအတွေငော်း အနညော်းဆံိုး အ ပော်သ းပပညော်သူ 

၃၃၇ ဦးနသဆံိုးခ  ပခငော်းက  ကော်စကော်ပပငော်းထနော်နသ တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုပြစော်နကက ငော်း၊ အစိုလ ိုကော် အပပံြုလ ိုကော် သိုတော်သငော်သတော်ပြတော်မှုပြစော်နကက ငော်း နြ ော်ပပ 

နနပါသညော်။ ပွေင ော်လငော်းနသ  သတငော်း ငော်းပမစော်မ  းမှ  နသ  အခ ကော်အလကော်မ  း ငှ ော် နအနအပီပီမှ နက ကော်ယူ  ှ နသ  အခ ကော်အလကော်မ  းက ို 

နပါငော်းစပော်ကကည ော်လျှငော်၊ သံခ ပော်က က းမ  း၊ စကော်နသနတော်က  သ ို   လကော်နကော်ကကးီမ  းအသံိုးပပြုပစော်ခတော်ခ  သညော်က ို နတွေွဲ့ ပပီး၊ ယငော်းက ဒမီ ိုကန စီ 

န းလ ိုလ းသည ော်  ဆ ဒပပသူမ  း ငှ ော် ယငော်းသ ို  အလ းတူယူဆသည ော် အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် ပစော်မှတော်ထ းတ ိုကော်ခ ိုကော် 

 နော်  ညော် ွေယော်ပခငော်းပြစော်နကက ငော်း ပပသနနပါသညော်။  

တပော်မ ၆၆ သညော် ခ စော်စမတော်နန  မတ ိုငော်မီ အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်သတော်ပြတော်မှုက ို က  းလွေနော်ခ  ပပီး၊ တပော်မ ၄၄ သညော် ကနပီမ ြု ွဲ့နယော်တွေငော် ပြတော် ၄ ပြတော် 

စစော်ဆငော်န းပြင ော် အစိုလ ိုကော် အပပံြုလ ိုကော် သိုတော်သငော်သတော်ပြတော်မှုမ  းက ို က  းလွေနော်ခ  ကကသူမ  းပြစော်ပါသညော်။ အကကမော်းြကော် စစော်အိုပော်စိုက က  းလွေနော် 

နသ  အပခ းပပစော်မှုမ  းအပပငော်၊ အဆ ိုပါ   ဇဝတော်မှုမ  းသညော် အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း အတငော်းအဓမမ အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် နန  နရွှွဲ့ 

နပပ ငော်းနစပခငော်း၏ အနကက ငော်း ငော်းခံပြစော်ပါသညော်။ ၂၀၂၂ ခို စှော် နမလအထ  ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် ပပညော်တွေငော်းနန ပော်စွေန  ော်ခွေ  သူ (IDPs) ဦးန  အနညော်း 

ဆံိုး ၁, ၀၀၀,၀၀၀  ှ ပပီး၊ ယငော်းတ ို  အနကော် ၇၀၀,၀၀၀ သညော် ၂၀၂၁ ခို စှော်နြနြ ော်ဝါ ီ ၁ ကော် နန ကော်ပ ိုငော်းမှစ၍ ပဋ ပကခ ငှ ော် မလံိုပခံြုနတ  သည ော် 

နယဘိုယ အနပခအနနမ  းနကက င ော် နန ပော်စွေန  ော်ခွေ ကက ပခငော်းပြစော်ပါသညော်။ အကကမော်းြကော်မှု ငှ ော် နနအ မော်မ  းမီးရှု  ွဲ့ြ ကော်ဆီးခံကက ပခငော်းက အ ပော်သ း 

ပပညော်သူမ  းအ း နန ပော်စွေန  ော်ခွေ ထွေကော်နပပးနစသညော်သ မက၊ နက း ွေ မ  းပတော်လညော်တွေငော် နပမပမှပော်မှု ငော်းမ  း နထ ငော်ထ းပခငော်းနကက င ော်လညော်း လံိုပခံြု 

နဘးကငော်းစွေ နန ပော်ပပနော်န းက ို အဟန  ော်အတ း ပြစော်နစပါသညော်။ ပမ ြု ွဲ့နယော်အခ  ြု ွဲ့တွေငော် တငော်းကကပော်နသ ဥပနဒမ  း ပပဌ နော်းပခငော်းကလညော်း နန ပော် 

စွေန  ော်ခွေ  နော် အဓ ကတွေနော်းအ းပြစော်နစပပီး၊ ဥပနဒမ   ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်းခံ မညော်က ို ပ ိုမ ိုနကက ကော် ွေ ံ ွဲ့နစပါသညော်။  

အကကမော်းြကော်စစော်အ ဏ သ မော်းခ  နော်မှစ၍    ိုငော်ငနံ းအက ဉးသ း ၁၃၉၀၂ ဦးြမော်းဆီးခံ နကက ငော်း ငှ ော် ၎ငော်းတ ို  အနကော် ၁၀၈၄၇ ဦးသညော် ၂၀၂၂ ခို စှော် 

နမလ ၃၁  ကော်အထ  ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ခံထ း ဆ ပြစော်နကက ငော်း နအနအပီပီက စ စစော်အတညော်ပပြုထ းပါသညော်။ ြမော်းဆီး  တွေငော် အကကမော်းြကော် 

ရ ိုကော် ကှော်ပခငော်းသညော် သနဘ သဘ ဝအ းပြင ော် ဥပနဒ ငှ ော်မညီသည ော်အပပငော်၊ ယငော်းတ ို  က ို အက အကွေယော်နပး နော်အသံိုးပပြုသည ော် ဥပနဒန း   
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အနပခခံကလညော်း   ိုငော်ငတံက  ဥပနဒ ငှ ော်ဆန  ော်က ငော်နနပါသညော်။ ဥပမ အနနပြင ော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက   ဇသတော်ကကီးဥပနဒတွေငော် အသစော် 

ပပငော်ဆငော်ထ းသည ော် ပိုဒော်မ ၅၀၅-က သညော် လွေတော်လပော်စွေ ထိုတော်နြ ော်နပပ ဆ ိုခွေင ော်ဆ ိုငော်     ိုငော်ငတံက စံခ  နော်စံညွှနော်းမ  းက ို ခ  ြုးနြ ကော်ပခငော်း ပြစော်ပါ 

သညော်။  

အနညော်းဆံိုးကနလးသူငယော် ၃၃၈ ဦးသညော် ၂၄ န  ီထကော်ပ ို၍ ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်းခံခ   ပပီး၊ ယငော်းတ ိုငော်အနကော် ၆၁ ဦးသညော် မ ဘမ  းက ိုယော်စ း 

ဓ းစ ခံအပြစော် ြမော်းဆီးခံ ပခငော်းပြစော်နကက င ော် နအနအပီပီက မှတော်တမော်းပပြုစိုထ းပါသညော်။ ထ ို  အပပငော် ပပနော်လညော်လွေတော်နပမ ကော်လ သူမ  းက 

၎ငော်းတ ို  ကကံြုနတွေွဲ့ ခ   သည ော် လူမဆနော်နသ အနပခအနနမ  း ငှ ော် လံိုနလ ကော်နသ  က နော်းမ န းနစ င ော်န ှ ကော်မှု ငှ ော် မ သ းစို၊ န ှွဲ့နနစသညော်တ ို   ငှ ော် 

နတွေွဲ့ဆံိုခွေင ော် အခွေင ော်အန းမ  းက ို စနစော်တက  ခ  ြုးနြ ကော်နနနကက ငော်း နအနအပီပီအ း နပပ ပပပါသညော်။ တ  းရံိုးစစော်နဆးမှုမ  းတွေငော် သတော်မှတော် 

ထ းသည ော် လိုပော်ထံိုးလိုပော်နညော်းအတ ိုငော်း လံိုးဝမလိုပော်နဆ ငော်ပခငော်းကလညော်း မညော်သည ော်ပပစော်ဒဏော်နပးမှုမဆ ို ဥပနဒ ငှ ော်မညီပြစော်နစသညော်ဟို ၎ငော်းတ ို  က 

နပပ ပါသညော်။   ိုငော်ငနံ းအက ဉးသ းမ  းအ း ပပစော်ဒဏော်ခ မှတော်  တွေငော် စနစော်တက စီစဉထ းပပီး၊ အမ  းအ းပြင ော် ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်၍ အကကပော် 

က ိုငော် ပခ မော်းနပခ ကော် ယူထ းနသ  ဝနော်ခံခ ကော်မ  းအနပေါ်အနပခခံ၍ ပပစော်ဒဏော်ခ မှတော်နလ  ှ ပါသညော်။  

အမှနော်တကယော်ပငော်၊ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုသညော် ြမော်းဆီးစဉ ငှ ော် အက ဉးနထ ငော်မ  းတွေငော် ရ ိုကော် ကှော်ပခငော်းက ို ဒဏော်ခတော်သည ော်၊ ပခ မော်းနပခ ကော်သည ော် 

နညော်းစနစော်အပြစော် ပပြုလိုပော်နလ  ှ သည ော်အပပငော်၊ စစော်နကက န းစခနော်းမ  းတွေငော် သတငော်း ှု ကော် နော် ငှ ော် ၎ငော်းတ ို  လ ိုခ ငော်သည ော်နပြ င ော်ခ ကော် ယူ နော် သံိုးနလ  ှ  

ပါသညော်။ စစော်နဆးနမးပမနော်း  တွေငော်  ကော်စကော်ကကမော်းကကြုတော်မှုက အဆ ိုးဆံိုးပြစော်ပပီး၊ ဥပမ - ပပနော်လညော်လွေတော်နပမ ကော်လ သည ော် ၁၇  စှော်အ ွေယော် 

ြမော်းဆီးခံ သူ တစော်ဦးက နမးခွေနော်းတစော်ခိုနမးတ ိုငော်း အနညော်းဆံိုး ၇ ခ ကော်အထ ိုးခံ နကက ငော်း ငှ ော် ထ ို  နန ကော် ၎ငော်းအ းနတ အိုပော်တစော်ခိုဆီသ ို   နခေါ်သွေ း 

ပပီး က ငော်းတစော်ခိုအတွေငော်း ပစော်ခ ခံ နကက ငော်း နပပ ပပပါသညော်။ “ကျွနော်နတ  ော်က ို ပိုဆ နော်န  ခိုတော်ပပီးသတော်မယော်လ ို   ပခ မော်းနပခ ကော်တယော်၊ က ငော်းထ က ို 

နပမြ ို  တယော်၊ ကျွနော်နတ  ော်တစော်က ိုယော်လံိုးကနပမကကီးနတွေန   ြံိုးပပီး၊ နခါငော်းပ နပေါ်နနတ ” ဟို  နပပ ပါသညော်။ အရ ိုးက  ြုးပခငော်း ဦးနခါငော်းခွေံကွေ ပခငော်း၊ သ ို   

မဟိုတော် နသနတော်ဒဏော်  မ  းအ း နက ငော်းမွေနော်စွေ ကိုသမနပး၊ သ ို  မဟိုတော် လံိုးဝကိုသနပးပခငော်းမ ှ ပါ။  

ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှု ပံိုသဏ္ဌ နော် အမ  ြုးမ  ြုးက ိုနတွေွဲ့ ပပီး၊ နအနအပီပီ၏ မှတော်တမော်းမ  းအ  ရိုပော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုသ မက စ တော်ပ ိုငော်း 

ဆ ိုငော်  ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှု၊ ဥပမ - က လကက  ှညော် တစော်ဦးတညော်းသီးသန  ော်ခွေ ထ းပခငော်း၊ ပပနော်လွှတော်နပးပပီးနန ကော် ပပနော်လညော်ြမော်းဆီးမညော်ဟို ပခ မော်း 

နပခ ကော်မှု ငှ ော် အပခ းလူ  ဂိုဏော်သ ကခ ညှ ြုး ွေမော်းနစနသ  အပပြုအမူ ငှ ော် လိုပော်နဆ ငော်ခ ကော်မ  းလညော်း  ှ သညော်ဟို ဆ ိုပါသညော်။ ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှု နညော်း 

စနစော်တစော်ခိုအပြစော် မိုဒ မော်းက င ော်ပခငော်း ငှ ော် အပခ းနသ  လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်အကကမော်းြကော်မှု ပံိုစံအမ  ြုးမ  ြုးက ိုလညော်း သံိုးကကပါသညော်။ အဆ ိုပါပြစော်စဉမ  း 

သညော် အက ဉးနထ ငော်မ  း ငှ ော် စစော်နကက န းစခနော်းစသည ော် အကကမော်းြကော်ပခ မော်းနပခ ကော် အက ပော်က ိုငော်သည ော် နန ကော်ခံဝနော်းက ငော်အနပခအနနတွေငော် 

ပြစော်ပွေ းနလ  ှ ပပီး၊ အမ  းအ းပြင ော် အမ  ြုးသမီးမ  းအ း ပစော်မှတော်ထ းပခငော်းပြစော်နသ ော်လညော်း၊ ပိုဂ္ ြုလော်အ းလံိုးအနပေါ် ထ ခ ိုကော်သကော်န  ကော်နစ 

ပါသညော်။ ဗမ   ိုငော်ငလံံိုးဆ ိုငော်   နက  ငော်းသ းသမဂ္မ  းအြွေ ွဲ့ခ ြုပော် (ABFSU) ၏ ထိုတော်ပပနော်နကကည ခ ကော်အ  အမ  ြုးသ းမ  းအနပေါ်တွေငော်လညော်း 

က  းလွေနော်သညော်ဟို သ  ှ  ပပီး၊ ြမော်းဆီးခံနက  ငော်းသ းမ  း၏ စအ ိုအတွေငော်းသ ို   ဝါးလံိုးပြင ော် အတငော်းအဓမမ ထ ိုးသွေငော်းခ  ကကပါသညော်။ ကနပီမ ြု ွဲ့နယော် 

အတွေငော်း အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်သတော်ပြတော်မှုတွေငော် အမ  ြုးသ းမ  း၏ လ ငော်အဂဂ ါမ  းအ းလှီးပြတော်ခ  သည ော်အပပငော်၊ ြမော်းဆီးခံအမ  ြုးသမီးတစော်ဦး၏ 

နပပ ပပခ ကော်အ  အမ  ြုးသမီးအဂဂ ါအ း နသွေးအလွေနော်အကျံွထွေကော်သညော်အထ  အပပငော်းအထနော်ရ ိုကော် ကှော်၍၊   အ   ှ တစော်ဦးက မြွေယော်မ   ပွေတော် 

သပော်က ိုငော်တွေယော်ခ  နကက ငော်းလညော်း သ  ပါသညော်။  

အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏   ဇဝတော်မှုမ  း ငှော်  က  းလွေနော်ခံ သူမ  းသညော် မညော်သူမညော်ဝါပြစော်သညော်တ ို  က ို နလ လ စမော်းစစော်ကကည ော်လျှငော်၊ အကကမော်း 

ြကော်စစော်အိုပော်စိုအ း အမှနော်တကယော်   ိုငော်ငနံ းအ ဆန  ော်က ငော်သူမ  း ငှ ော် ထ ိုသ ို  ဆန  ော်က ငော်သညော်ဟို ယူဆခံ နသ   အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း ပစော် 

မှတော်ထ းပခငော်းပြစော်နကက ငော်း နပေါ်လွေငော်ပါသညော်။ အဓ ကအ းပြင ော် လူသတော်ပခငော်း၊ အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် သိုတော်သငော်သတော်ပြတော်ပခငော်း၊ ဥပနဒမ   ြမော်းဆီး 

ခ ြုပော်န  ှငော်ပခငော်း ငှ ော် ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ပခငော်းတ ို  ပြင ော် ဒမီ ိုကန စီန းလ ိုလ းနထ ကော်ခံသူမ  းအ း အကကမော်းြကော် ြ  ှ ပော် ကော်စကော်နနပခငော်းပြစော်ပါ 

သညော်။ ထ ို  အပပငော်   ိုငော်ငနံ းယံိုကကညော်သကော်ဝငော်မှုနကက င ော် အ ပော်သ းပပညော်သူ ၁၃၉၀၂ ဦးအ း ပစော်မှတော်ထ းက ၊ ဥပနဒမ   ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ခ  ပပီး၊ 

ြမော်းဆီးခ ြုပော် န  ှငော်ထ းစဉအတွေငော်း ၎ငော်းတ ို  အ းလံိုးက ို အတငော်းအဓမမနပ  ကော်ဆံိုးနစခ  ပါသညော်။ အမှနော်တကယော်ပငော်၊ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုသညော် 

တစော်ဦးခ ငော်းစီ၏လွေတော်လပော်ခွေင ော်က ို ကန  ော်သတော်ပ တော်ပငော်ထ းနကက ငော်း ဝနော်ခံနပပ ကက း နော်ပငငော်းဆ ိုသည ော်အပပငော်၊ ၎ငော်းတ ို  ၏ ကံကကမမ  ငှ ော် မညော်သည ော် 

နန  တွေငော် ှ သညော်က ိုလညော်း ြံိုးကွေယော်ထ းက ၊ ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ထ းသူမ  းအ း  ကော်နပါငော်း၊ သီတငော်းပတော်နပါငော်းမ  းစွေ ၊ သ ို  မဟိုတော် တစော်ခါ 
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တ ံ လနပါငော်းမ  းစွေ ကက သညော်အထ  အပပငော်နလ က ငှ ော် အဆကော်အသွေယော်ပြတော်ထ းပါသညော်။ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက ပစော်ခတော်ြမော်း ဆီးပပီး၊ 

အတငော်းအဓမမနပ  ကော်ဆံိုးနစမှု၏ သ းနက ငော်ပြစော်နသ  ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်းခံ သူတစော်ဦး၏ အနဒေါ် ပြစော်သူတစော်ဦးက သူမ၏တူပြစော်သူအ း 

အငော်းစ နော်အက ဉးနထ ငော် ငှ ော် န ွှပပညော်သ စစော်နကက န းစခနော်းတ ို  သ ို   သွေ းန  ကော်ကက ြုးစ း ှ နြွေခ  နသ ော်လညော်း  အခ ညော်းအ ှးီသ  ပြစော် နကက ငော်း 

နအနအပီပီသ ို   နပပ ပပပါသညော်။ နအနအပီပီက သူမအ းနမးပမနော်သည ော်အခ  နော်အထ  ၎ငော်း၏တူ ှ နနသည ော်နန  က ို မသ  နသးပါ။  

စစော်အ ဏ သ မော်း နော်ကက ြုးပမော်းမှုပြစော်ပွေ းသည ော်အခ  နော်တွေငော် ပပညော်သူ  က နော်းမ န းအနပခအနနသညော် ဆ ိုး ွေ းနနပပီး ပြစော်ပါသညော်။ သ ို    တွေငော် ထ ို 

အခ  နော်မှစ၍ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက COVID- 19 ကပော်န  ဂါက ို လကော်နကော်အပြစော် အသံိုးခ ခ  ပပီး နဆး ငှ ော်နဆးပစစညော်းမ  း လကော်လှမော်းမီ  ှ  

ခွေင ော်က ို ကန  ော်သတော်ပ တော်ပငော်ပခငော်း ငှ ော် ထ ိုသ ို  နဆး ငှ ော်နဆးပစစညော်းမ  း  ှ  နော် ကက ြုးပမော်းကကနသ  အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း  ညော် ွေယော်ခ ကော် ှ  ှ  ဒိုကခ 

နပးပခငော်းအပပငော် နဆးဘကော်ဆ ိုငော်  ဝနော်ထမော်းမ  းအ း ပစော်မှတော်ထ းပခငော်းတ ို  နကက င ော် အဆ ိုး ွေ းဆံိုးနသန း ှငော်န းအနပခအနနသ ို   န  ကော် ှ ခ   

ပါသညော်။  

ဤသ ို  နသ   ဇဝတော်မှုမ  းအ း  ညော် ွေယော်၊ ပပငော်ဆငော်၊ လိုပော်နဆ ငော်ပခငော်းသညော် အ ပော်သ းပပညော်သူလူထိုက ို ပစော်မှတော်ထ းနသ  က ယော်ပပန  ော်၍ စနစော် 

တက ပြစော်နသ တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းပြစော်ပါသညော်။   ိုငော်ငတံစော်ဝနော်းတွေငော် အ ပော်သ းပပညော်သူ ၁၈၇၅ ဦး သတော်ပြတော်ခံခ   ပပီး၊ ပ ခူးပမ ြု ွဲ့ မှ 

ြရူဆ ိုပမ ြု ွဲ့နယော်အထ  အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် သိုတော်သငော်သတော်ပြတော်မှု ၁၃ ကက မော် ှ နကက ငော်း နအနအပီပီက အတညော်ပပြုထ းပါသညော်။ စစော်အ ဏ  

သ မော်းခ  နော်မှစ၍ နတ ငော်ဘကော် တနသဂ  ီတ ိုငော်းမှ နပမ ကော်ဘကော် စစော်က ိုငော်းတ ိုငော်းအထ  ပပညော်သူ ၇၀၀, ၀၀၀ နန ပော်စွေန  ော်ခွေ ခ   ပပီး၊ အစိုလ ိုကော် အပပံြု 

လ ိုကော် နန ပော်စွေန  ော်ခွေ  ကကပခငော်းပြစော်ပါသညော်။  

ဥပနဒမ   ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ခံ ပပီး အတငော်းအဓမမနပ  ကော်ဆံိုးနစမှု သ းနက ငော်ပြစော်နသ  အ ပော်သ းပပညော်သူ ၁၃၉၀၂ ဦးသညော်   ိုငော်ငနံန   အ ှံ   

အပပ းမှပြစော်ပပီး (နအနအပီပီ၏ အခ ကော်အလကော်စနစော် ငှော်   ှု ငော်းယှဉကကည ော်ပါ) ထိ သူမျာားသည် စ တော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   ငှ ော်/ သ ို  မဟိုတော် ရိုပော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   

ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုက ို ခံ သူမ  း ပြစော်ပါသညော်။   ိုငော်ငနံ းယံိုကကညော်သကော်ဝငော်မှု ှ သညော်ဟိုယူဆက  ပစော်မှတော်ထ းသတော်ပြတော်ခံ သူမ  း၊ အစိုလ ိုကော် 

အပပံြုလ ိုကော် သိုတော်သငော်သတော်ပြတော်ခံ သူမ  း၊ ဥပနဒမ   ြမော်းဆီးခ ြုပော်န ှ ငော်ခံ သူမ  း ငှ ော် ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ခံ သူမ  းအ းလံိုးသညော် အကကမော်းြကော် 

ြ  ှ ပော်မှု၏ သ းနက ငော်မ  းအပြစော်အက ံြုးဝငော်သည ော်အတွေကော် အကကမော်းြကော်ြ  ှ ပော် ကော်စကော်ခံ သူအန အတွေကော်သညော် အထူးသပြင ော် ပ ို၍မ  းပပ း 

ပါသညော်။ ထ ို  အပပငော် ၂၀၂၂ ခို စှော် နမလ ၃၁  ကော်အထ  နဆးဘကော်ဆ ိုငော်  ဝနော်ထမော်း ၅၉၈ ဦးအ း ြမော်းဆီးမ န  ော်ထိုတော်ပပနော်ခ  ပပီး၊ ပမနော်မ   ိုငော်ငတံစော်ဝနော်း 

တွေငော် ၎ငော်းတ ို  အနကော် ၁၄၉ ဦးြမော်းဆီးခံ ပပီးပြစော်ပါသညော်။ နဆးဘကော်ဆ ိုငော်  လူပိုဂ္ ြုလော်မ  းအ းတ ိုကော်ခ ိုကော်မှု ၂၉၉ ကက မော် ှ ခ  ပပီး၊ ၁၁ ကက မော်တွေငော် 

လူနသဆံိုးသညော်အထ  ပြစော်ခ  ပါသညော်။ သ ို  ပြစော်၍ နဒါသပြစော်ြွေယော် က  းလွေနော်ခံ သူအန အတွေကော် ငှ ော် တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ ပထဝီနဒသ အလ ိုကော် 

က ယော်ပပန  ော်မှုအတ ိုငော်းအတ က ို အနပခခံ၍ကကည ော်လျှငော် အဆ ိုပါ  ဇဝတော်မှုအ းလံိုးသညော် က ယော်က ယော်ပပန  ော်ပပန  ော်ပြစော်ပွေ းခ  နကက ငော်း ထငော် ှ းပါ 

သညော်။  

အဆ ိုပါ  ဇဝတော်မှုမ  းအ း ညော် ွေယော်၊ ပပငော်ဆငော်၊ လိုပော်နဆ ငော်ပခငော်း၏ က ယော်ပပန  ော်နသ  သနဘ သဘ ဝသညော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုအ း 

ဆယော်စို စှော်နပါငော်းမ  းစွေ  ဝနော်း ံက ကွေယော်ထ းသည ော် ပပစော်ဒဏော်မှကငော်းလွေတော်ပခငော်းယဉနက းမှုတွေငော် အပမစော်တွေယော်နနပါသညော်။ စစော်အ ဏ သ မော်း 

ခ  နော်မှစ၍ က  းလွေနော်နသ ခ  ြုးနြ ကော်မှုမ  းသညော် သမ ိုငော်းတစော်နလျှ ကော် ဥပနဒနကက ငော်းအ  မညော်သည ော်အခါကမှ အန းယူပခငော်းမခံ နသ  

ယခငော်လိုပော်နနက  နညော်းလမော်းမ  းအ း ထပော်မံက  းလွေနော်ပခငော်းပြစော်နကက ငော်း ထငော် ှ းပါသညော်။ လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ်က  းလွေနော်နသ    ဇဝတော်မှု 

မ  းအ း စနစော်တက  သကော်သ ကငော်းလွေတော်ခွေင ော်ပပြုပခငော်းသညော် အတ ိုကော်အခံမ  းက ို ြ  ှ ပော် နော်အသံိုးပပြုသည ော်   ိုငော်ငနံ းမဟ ဗ  ဟ တစော် ပော်ပြစော် 

ပါသညော်။ ပြစော်စဉအမ  းအပပ းတွေငော် က  းလွေနော်မှုက ိုကက ြုတငော်သ  ှ ပခငော်း ငှ ော် ကက ြုတငော်စီစဉထ းပခငော်းတ ို  မှ  လွေနော်စွေ ထငော် ှ းပပီး အထူးသပြင ော် တပော်မ 

၇၇ အပါအဝငော် တပော်မမ  းအ း ဆ ဒပပသူမ  းအနပေါ်ပစော်မှတော်ထ းတ ိုကော်ခ ိုကော် နော် တ ဝနော် နပးပခငော်းပြစော်ပါသညော်။ အ ပော်သ းပပညော်သူမ  း၊ ဆ ဒပပ 

သူမ  း၊ လူငယော်မ  းအ းတ ိုကော်ခ ိုကော် နော် ပမနော်မ   ိုငော်ငတံစော်ဝနော်း ှ  အဆ ိုပါနန  မ  းသ ို   ၎ငော်းတ ို  အ းမနစလွှတော်မီ လကော်နကော်မ  း ငှ ော် ပစော်မှတော်နပမပံို 

ညွှနော်းမ  းနပးခ  ပါသညော်။ ဆ ဒပပသူမ  းအ းြမော်းဆီး၍ အက ဉးနထ ငော်မ  းသ ို  ပ ို  နဆ ငော် နော် ဘတော်စော်က းမ  း၊ စစော်က းမ  းအသင ော် ှ နနပခငော်း၊ 

လမော်းမ  းပ တော်ဆ ို  ပခငော်း၊ ဆ ဒပပနခါငော်းနဆ ငော်မ  း၏ နနအ မော်မ  းအ း ှ နြွေနြ ော်ထိုတော်ပခငော်း ငှ ော် သကော်နသခံအနထ ကော်အထ းမ  းအ း မကက  

ခဏလိုပော်ကကံြနော်တီးပခငော်းတ ို  သညော် လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ်က  းလွေနော်နသ    ဇဝတော်မ ြုမ  းအ း ကက ြုတငော်စီစဉ၍  ညော် ွေယော်၊ ပပငော်ဆငော်၊ လိုပော်နဆ ငော် 

ပခငော်း၏ သနကဂတမ  းပြစော်ပါသညော်။   ဇဝတော်မှုတစော်ခိုခ ငော်းစီအ း က  းလွေနော်မှုသညော် ပ ို၍က ယော်ပပန  ော်နသ ပံိုသဏ္ဌ နော်၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်း ပြစော်ပါ 
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သညော်။ ဥပမ - အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက   ိုငော်ငနံ းအ  ဆန  ော်က ငော်သူ၊ အထူးသပြင ော် ထငော် ှ းနက  ော်ကက းသူ တစော်ဦးဦးက ို  ှ မနတွေွဲ့သည ော်အခါ 

မ သ းစိုဝငော်မ  းအ း ဓ းစ ခံအပြစော်ြမော်းဆီးပခငော်း ငှ ော်/သ ို  မဟိုတော် ပ ိုငော်ဆ ိုငော်သည ော်ပစစညော်းမ  းအ း သ မော်းဆညော်းပခငော်းတ ို  သညော် ပံိုမှနော်နန ကော်ဆကော်တွေ  

လိုပော် ပော်ပြစော်ပါသညော်။  ှ နတွေွဲ့သညော်ဆ ိုပါက သတငော်းအခ ကော်အလကော်  ှ  နော် ငှ ော် အကကပော်က ိုငော်ပခ မော်းနပခ ကော်ဝနော်ခံနစ နော် ရိုပော်ပ ိုငော်း (ဝါ)  စ တော်ပ ိုငော်း 

ဆ ိုငော်  ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ခံကက ပါသညော်။  ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ခံ စဉ ှင ော် စစော်နဆးနမးပမနော်းစဉအတွေငော်း ၎ငော်းတ ို  မညော်သည ော်နန  တွေငော် ှ နနသညော်က ို 

မ သ းစိုအ းအသ မနပးပါ။ သ ို  ပြစော်     ဇဝတော်မှုတစော်ခိုပခငော်းစီအ း  ညော် ွေယော်၊ ပပငော်ဆငော်၊ လိုပော်နဆ ငော်မှုသညော် စနစော်တက  ပြစော်နနပါသညော်။  

ပ ို၍က ယော်ပပန  ော်နသ နညော်းလမော်းတစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းအပြစော် နန  နဒသအ ှအံပပ းတွေငော်   ဇဝတော်မှုမ  းက ို က ယော်က ယော်ပပန  ော်ပပန  ော် က  းလွေနော်နနသည ော် 

အတွေကော် ပပညော်တွေငော်း ငှ ော်   ိုငော်ငတံက မီဒယီ မ  းသ မက   ိုငော်ငတံက အစ ိုး အြွေ ွဲ့ဝငော်မ  း၊   ိုငော်ငတံက အြွေ ွဲ့အစညော်းမ  း၏ အ ရံိုစ ိုကော်ပခငော်း ခံ  

သညော်ပြစော်  ၊ အဆ ိုပါ  ဇဝတော်မှုမ  းအ း က ယော်ပပန  ော်၍ စနစော်တက ပြစော်နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းအပြစော် က  းလွေနော်ပခငော်းပြစော် 

နကက ငော်း ဘမော်ဘ အမှု (Benba Case) ပြစော်စဉတွေငော် ICC က ဆံိုးပြတော်ခ  သည ော်အတ ိုငော်း က  းလွေနော်သူမ  း၏သ  ှ မှုက ို အတညော်ပပြု  ိုငော်ပါသညော်။ 

အကကမော်းြကော် စစော်အိုပော်စိုက ိုယော်တ ိုငော် ထိုတော်ပပနော်သည ော် နကကည ခ ကော်မ  းစသည ော် အပခ းသ လွေနော်စမ  းက ိုလညော်း ထည ော်သွေငော်းစဉးစ း  ိုငော်ပါသညော်။ 

ဥပမ အ းပြင ော် ခ စော်စမတော်နန  မတ ိုငော်မီ အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်သတော်ပြတော်မှုအပပီး၊ ဗ ိုလော်ခ ြုပော်နဇ ော်မငော်းထွေနော်းက (တပော်မ ၆၆ မှ) စစော်သညော်မ  း အနန 

ပြင ော် စစော်ဆငော်န း နဆ ငော် ွေကော်စဉ စစော်စညော်းကမော်းမ  းအတ ိုငော်း လ ိုကော်န ခ  နကက ငော်းနပပ ကက းခ ကော်သညော် ထ ိုသ ို  နသ  စစော်ဆငော်န းပပြုလိုပော်မညော်က ို 

ကက ြုတငော်သ  ှ ပပီး၊ ကက ြုတငော်စီစဉထ းနကက ငော်းနြ ော်ပပနနပါသညော်။ သ ို    တွေငော် က  းလွေနော်ခ  နသ   ဇဝတော်မှုမ  း၏ ပပငော်းထနော်မှု ငှ ော် ပြစော်ပွေ းခ  သည ော် 

 ှုနော်းသကော်သကော် ပြင ော်ပငော် သ  ှ ပခငော်းဆ ိုသည ော် အပခငော်းအ  က ို သကော်နသပပ နော် လံိုနလ ကော်နနပပီး၊ က  းလွေနော်မှု၏နန ကော်ခံအခငော်းအက ငော်း ငှ ော် 

ဆ ိုး ွေ းပပငော်းထနော်နသ  လူ  အခွေင ော်အန းခ  ြုးနြ ကော်မှုမ  း၏ ပ ို၍က ယော်ပပန  ော်နသ  ပံိုသဏ္ဌ နော်က ို လ စော်လ  ရှု နော်လညော်း မပြစော်  ိုငော်ပါ။  
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၃။ မမန်မွှာန ငု်င ံအကမခအကန မ တဆ် ် 

၁။ ၂၀၂၁ ခို စှော်နြနြ ော်ဝါ ီလ ၁  ကော်၊ စစော်အ ဏ သ မော်းခ  နော်မှစ၍ ဒမီ ိုကန စီန းလှုပော် ှ းမှုက ို အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက  ကော်စကော်စွေ  ပြ ြုခွေငော်းမှု 

တွေငော် ြမော်းဆီးမှုမ  း၊ နသဆံိုးမှုမ  း ငှ ော် စပော်လ ဉး၍ နအနအပီပီက မှတော်တမော်း ယူခ  ပါသညော်။  ကိုလသမဂ္ ငှ ော်   ိုငော်ငတံက သတငော်းမ  းတွေငော် 

နအနအပီပီ၏ အခ ကော်အလကော်မ  းက ို ယံိုကကညော် နသ  အ ငော်းအပမစော်အပြစော် က ိုးက းနြ ော်ပပကကပါသညော်။ ပပီးခ  သည ော် စှော်အတွေငော်းပြစော်စဉမ  းက ို 

အခ ကော်အလကော်ပြင ော်အနသးစ တော်မှတော်တမော်းတငော်  ိုငော် နော် သတငော်း ငော်းပမစော်အမ  းအပပ းက ို နအနအပီပီက နမးပမနော်းခ  ပပီး မီဒယီ  ငှ ော် အ ပော်ြကော် 

လူမှုအြွေ ွဲ့အစညော်းမ  း၏ အစီ ငော်ခံစ မ  းက ို    ိုငော်သမျှ နလ လ ဆနော်းစစော်က  လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ်က  းလွေနော်နသ   ဇဝတော်မှုမ  းက ို အကကမော်း 

ြကော်စစော်အိုပော်စိုက မညော်သ ို  က  းလွေနော်နကက ငော်း အနထ ကော်အထ းတညော်နဆ ကော်ခ  ပါသညော်။  

၂။ လူသတော်မှု - မနအ ငော်ပမငော်နသ  စစော်အ ဏ သ မော်းမှုနန ကော်ပ ိုငော်း ဒမီ ိုကန စီန းလှုပော် ှ းမှုက ို အကကမော်းြကော်ပြ ြုခွေငော်း  တွေငော် ပပညော်သူ ၁၈၇၅ ဦး 

က ို အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက သတော်ပြတော်ခ  နကက ငော်း နအနအပီပီက အခ ိုငော်အမ အတညော်ပပြုမှတော်တမော်းယူ  ိုငော်ခ  ပါသညော်။ အမှနော်တကယော် နသဆံိုး 

သူအန အတွေကော်သညော် ယခိုထကော်ပ ို၍ မ  းပပ း  ိုငော်ပါသညော်၊  ညော် ွေယော်ခ ကော် ှ  ှ  စနစော်တက သတော်ပြတော်ပခငော်းမ  းပြစော်ပပီး၊ အခ  ြု ွဲ့နသ  ပြစော်စဉမ  း 

သညော် ကက ြုတငော်စီစဉထ းပခငော်း ပြစော်  ိုငော်ပါသညော်။ နသဆံိုးမှုအမ  းအပပ းသညော် အကကမော်းြကော်စစော်တပော်က လူအိုပော်အတွေငော်း ခ  နော် ွေယော်ပစော်ခတော်ပခငော်း၊ 

သ ို  မဟိုတော် လူနန ပော်ကွေကော်မ  းအတွေငော်းသ ို   ပစော်ခတော်ပခငော်း၊ ဦးနခါငော်းက ိုနတ ၍ ပစော်ခတော်ပခငော်း၊ သ ို  မဟိုတော် စစော်နကက န းက လတွေငော် နသဆံိုးသညော် 

အထ  ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ပခငော်းမ  းနကက င ော်ပြစော်ပါသညော်။  

၃။ အစိုလ ိုကော် အပပံြုလ ိုကော် သိုတော်သငော် သတော်ပြတော်မှု - အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုသညော် အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအနပေါ် တ ိုကော်ခ ိုကော်ပခငော်းမ  းက ို က  း 

လွေနော်လျှကော် ှ ပပီး၊ က ယော်ပပနော်  ၍ စနစော်တက ပြစော်နသ  ပံိုစံပြင ော် လူအမ  းအပပ းအ း သတော်ပြတော်ပခငော်းမ  း ပါဝငော်ပါသညော်။ ပ ခူးပမ ြု ွဲ့တွေငော် အ ပော်သ း 

ပပညော်သူ ၈၂ ဦး နသဆံိုးနကက ငော်း အတညော်ပပြု  ိုငော်ခ  သညော်။ ကနပီမ ြု ွဲ့နယော်၌ ၄ ကက မော်တ ိုငော် အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် သတော်ပြတော်မှု လူသတော်စစော်ဆငော်န း 

တွေငော် အ ပော်သ းပပညော်သူ ၄၂ ဦးနသဆံိုးခ  သညော်။ ဒဇီငော်ဘ  ၂၄  ကော်တွေငော် ြရူဆ ိုပမ ြု ွဲ့နယော်၌ နန ကော်ထပော် အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် သိုတော်သငော်သတော်ပြတော် 

မှုပြစော်စဉ၌ အနညော်းဆံိုး အ ပော်သ းပပညော်သူ ၃၅ ဦးအ း  ကော် ကော်စကော်စကော် တ ိုကော်ခ ိုကော်သတော်ပြတော်ခ  ပပီး၊ အလွေနော်ဆ ိုး ွေ းနသ  ခ စော်စမတော်အကက ြု 

အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် သတော်ပြတော်မှုအပြစော် သကော်နသထူခ  သညော်။ ၂၀၂၁ ခို စှော်နြနြ ော်ဝါ ီ ၁  ကော်မှစ၍ အစိုလ ိုကော် အပပံြုလ ိုကော် သတော်ပြတော်မှု 

ပြစော်စဉ ၁၃ ခိုတွေငော် အ ပော်သ းပပညော်သူ ၃၃၇ ဦး နသဆံိုးခ  နကက ငော်း ငှ ော် ြရူဆ ို၊ ကန၊ီ ပ ခူး၊ မတူပီ၊ နတော်နခ  ငော်း ွေ ၊ နလ ပနော်းနတ  ွေ ၊ ခငော်ဦး ွေ ၊ 

ဒိုနော်းနတ  ွေ ၊ ပမငော်သ  ွေ ၊ ကနလးပမ ြု ွဲ့သပ တော်၊ သဃဂနော်းကျွနော်းသပ တော်၊ လှု ငော်သ ယ သပ တော် ငှ ော် နတ ငော်ဒဂံိုအကကမော်းြကော်ပြ ြုခွေငော်းမှုတ ို  တွေငော် ပြစော် 

နကက ငော်း နအနအပီပီ၏ မှတော်တမော်းမ  း၌ နြ ော်ပပထ းပါသညော်။  

၄။   ိုငော်ငအံတွေငော်းမှ  ငှော်ထိုတော်မှု - ၂၀၂၁ ခို စှော် နြနြ ော်ဝါ ီ ၁  ကော်မှစတငော်၍ ပပညော်တွေငော်းနန ပော်စွေန  ော်ခွေ  သူ (IDPs) အန အတွေကော်သညော်  ၃ ဆနီးပါး 

ပမင ော်တကော်ခ  ပပီး ၂၀၂၂ ခို စှော် နမလန  ှငော်းပ ိုငော်းတွေငော် လူဦးန  ၁,၀၀၀,၀၀၀ အထ   ှ လ ခ  ပါသညော်။1 အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုသညော် ဆယော်စို စှော်နပါငော်း 

မ  းစွေ  အသံိုးပပြုလ ခ  သည ော်  ကော်စကော်ပပငော်းထနော်နသ  ပြတော် ၄ ပြတော်စစော်ဆငော်န းနညော်းလမော်း ပြစော်နသ  အတငော်းအဓမမနန ပော်စွေန  ော်ခွေ နစပခငော်းက ို 

မဟ ဗ  ဟ  လကော်နကော်တစော်ခိုအပြစော် ဆကော်လကော်က င ော်သံိုးနနပါသညော်။ ထ ို  အပပငော် အခ  ြု ွဲ့နသ ပမ ြု ွဲ့ ကကီးမ  းတွေငော် စစော်အိုပော်ခ ြုပော်န း (မ  ှယော်နလ ) 

ဥပနဒက င ော်သံိုးပခငော်းကလညော်း အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း ပ ို၍အ တ  ယော်နညော်းနသ နန  မ  းသ ို   အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် နန  န ွေ ွဲ့ နပပ ငော်းပခငော်း 

က ိုပြစော်နစပါသညော်။ အလ းတူပငော်၊ နက း ွေ မ  းအ း  ွေ လံိုးကျွတော် ဗံိုးကက တ ိုကော်ခ ိုကော်ပခငော်းအပါအဝငော်   ိုငော်ငနံ းအ  ခိုခံမှုအ း အနက ငော်းဆံိုး 

ပြစော်သည ော်နန  မ  းတွေငော် နတွေွဲ့  ပမငော်  ပစော်ခတော်တ ိုကော်ခ ိုကော်ပခငော်းမ  းသညော် လူအမ  းအ းအတငော်းအက ပော်နန  နရွှွဲ့ နပပ ငော်းနစသည ော် ပခ မော်း 

နပခ ကော်အကကပော်က ိုငော်မှုနပမ ကော်နသ  လိုပော် ပော်မ  းပြစော်ပါ သညော်။  

၅။ ြမော်းဆီးအက ဉးခ မှု - ဥပနဒမ   ြမော်းဆီးခံ သည ော်   ိုငော်ငနံ းအက ဉးသ း ၁၃၉၀၂ ဦး ှ  နကက ငော်း နအနအပီပီက စ စစော်အတညော်ပပြု မှတော်တမော်း 

တငော်ထ းပါသညော်။  ကော် ကော်စကော်စကော် အကကမော်းြကော်ြမော်းဆီးခံ ပပီးနန ကော် အ းလံိုးသညော် ရိုပော်ပ ိုငော်း၊ စ တော်ပ ိုငော်း ငှ ော် လူမှုဆကော်ဆံန းဆ ိုငော်   

 
1 OCHA (2022) Myanmar Humanitarian Update No.18. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Online) Accessed 

at: https://reliefweb.int/attachments/dbdb592d-9f1f-4cef-ab8c-402e03e3df1c/OCHA%20Myanmar%20-

%20Humanitarian%20Update%20No.18.pdf 
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ပပငော်းထနော်ဆ ိုး ွေ းသည ော် ခ ြုပော်န  ှငော်ခံ မှု အနပခအနနမ  းက ို ကကံြုနတွေံကက သညော်။ ရံိုးတငော်စစော်နဆးစဉက လအတွေငော်း ဥပနဒနကက ငော်းဆ ိုငော်   

အနပခခံ ပ ိုငော်ခွေင ော်မ  းလညော်း ဆံိုးရှု ံးကက ပပီး၊ အလ ိုအနလ  ကော် ပပစော်ဒဏော်ခ ခံ သြွေယော်ပြစော်ပါသညော်။  

၆။ ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှု - ြမော်းဆီးခံ သညော်မှ ပပနော်လညော်လွေတော်နပမ ကော်ခ  နော်အထ    ိုငော်ငနံ းအက ဉးသ းမ  းသညော် ရိုပော်ပ ိုငော်း၊ စ တော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   ညှဉး 

ပနော်း ှ ပော်စကော်ခံကက သညော်။ ြမော်းဆီးစဉတွေငော် ဆ ိုး ွေ းစွေ  အကကမော်းြကော် ှ ပော်စကော်ခံ သည ော် ဆကော်စပော်ပြစော်စဉမ  းတွေငော် အခ  ြု ွဲ့သညော် အရ ိုးမ  း က  ြုးပခငော်း၊ 

နသနတော်ဒဏော်  မ  း သ ို  မဟိုတော် ရိုပော်ပ ကော်ဆငော်းပ ကော် ဒဏော်  မ  း  ှ ကကသညော်။ စစော်နကက န းစခနော်းမ  းတွေငော် ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှု အမ  းဆံိုး 

ပြစော်ပပီး၊ အတငော်းအက ပော် ြ အ းနပးဝနော်ခံနစ နော် သ ို  မဟိုတော် သ လ ိုသည ော်သတငော်း  ှ  နော် ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်းထ းသူမ  းအ း ရ ိုကော် ကှော်ပခငော်းပြစော်ပါ 

သညော်။ အက ဉးနထ ငော်မ  းတွေငော် ဆ ဒပပမှုမ  းက ို ပြ ြုခွေ  နော်၊ သ ို  မဟိုတော် အန မ ော်ဆံိုးအ းပြင ော် အက ဉးသ းမ  း၏ လူ  ဂိုဏော်သ ကခ က ို ခ  ြုး ှ မော် နော် ညှဉး 

ပနော်း ှ ပော်စကော်နလ  ှ ပါသညော်။ က လကက  ှညော် သီးသန  ော်ခွေ ထ းပခငော်း ငှ ော် ပပနော်လညော်ြမော်းဆီးပခငော်းမ  းသညော်လညော်း အမ  းအ းပြင ော်   ိုငော်ငနံ းအက ဉး 

သ းမ  းခံစ းကက သည ော် စ တော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှု ပံိုစံမ  းပြစော်ပါသညော်။ နအနအပီပီ၏ စ  ငော်းမ  းအ  စစော်နကက န းက လ 

အတွေငော်း ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုနကက င ော် ပပညော်သူ ၆၃ ဦးနသဆံိုးခ  သညော်ဟို သ  ပါသညော်။  

၇။ လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   အကကမော်းြကော်မှု - လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  က  းလွေနော်မှု ငှ ော် မိုဒ မော်းမှုပြစော်စဉမ  းဆ ိုငော်   သတငော်းနြ ော်ပပမှု အလွေနော်အမငော်းအ းနညော်း 

နသ ော်လညော်း၊ နန ကော်ဆကော်တွေ စံိုစမော်းစစော်နဆးမှုမ  း ှ လျှငော် အဆ ိုပါက  းလွေနော်မှုမ  းသညော် က ယော်ပပန  ော်၍ စနစော်တက ပြစော်နကက ငော်း သကော်နသပပ  ိုငော် 

လ မ ော်မညော်ဟို နအနအပီပီက ယံိုကကညော်ပါသညော်။ အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း ပခ မော်းနပခ ကော် နော် ငှ ော် ဒဏော်ခတော် နော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက လ ငော် 

ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   အကကမော်းြကော်သည ော်နညော်းလမော်းက ို အသံိုးပပြုနလ  ှ ပါသညော်။ အက ဉးနထ ငော်မ  းတွေငော် နထ ငော်ဝနော်ထမော်းမ  း ငှ ော် အကကမော်းြကော်စစော်သ း 

မ  းက ပခ မော်းနပခ ကော်အက ပော်က ိုငော်သည ော်ဝနော်းက ငော်အနပခအနနက ို အခွေင ော်နက ငော်းယပူပီး ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်းခံ သူမ  း ငှ ော် အက ဉးသ းမ  းအနပေါ်  

လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  အကကမော်းြကော်မှုက ို မကက ခဏက  းလွေနော်နလ  ှ ပါသညော်။ 

၈။ အကကမော်းြကော်ြ  ှ ပော် ကော်စကော်မှု - ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် စစော်အ ဏ သ မော်းပပီးခ  နော်မှစ၍ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုအ း   ိုငော်ငနံ းအ  အမှနော်တကယော် 

အတ ိုကော်အခံပပြုဆန  ော်က ငော်လျှငော်ပြစော်နစ၊ ထ ိုသ ို  ယူဆခံ လျှငော်ပြစော်နစ၊ ဒမီ ိုကန စီလှုပော် ှ းမှုက ို နထ ကော်ခံလျှငော်ပြစော်နစ၊ အ ပော်သ းပပညော်သူမ  း 

အ း ြ  ှ ပော် ကော်စကော်နလ  ှ ပါသညော်။ ြ  ှ ပော် ကော်စကော်  တွေငော် သတော်ပြတော်ပခငော်း၊ အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် သိုတော်သငော်သတော်ပြတော်ပခငော်း၊ ဥပနဒမ   ြမော်းဆီး 

ပခငော်း ငှ ော် ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ပခငော်းတ ို  သ မက အပခ းပံိုစံမ  းလညော်း ပါဝငော်ပါသညော်။   

၉။ အတငော်းအဓမမ နပ  ကော်ဆံိုးနစမှု - အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုသညော် ၂၀၂၂ခို စှော် နမလ ၃၁ အထ  ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်းခံထ း သူ ၁၃၉၀၂ ဦး တ ို  ၏ 

တစော်ဦးခ ငော်းလွေတော်လပော်ခွေင ော်က ို ရိုပော်သ မော်းပခငော်း ငှ ော်/သ ို  မဟိုတော် ၎ငော်းတ ို  ၏ကံကကမမ  ငှ ော် မညော်သည ော်နန  တွေငော် ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်းထ းသညော်တ ို  က ို ဝနော်ခ ံ

နပပ ကက း နော် ပငငော်းဆနော်နနပါသညော်။ ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်းခံ သူမ  းသညော် ပပငော်ပကမဘ  ငှ ော် အဆကော်အသွေယော်ပြတော်ထ းခံကက ပပီး ၎ငော်းတ ို   ှ သည ော် 

နန  က ို  ကော်သတတ ပတော်မ  းစွေ ၊ သ ို  မဟိုတော် လနပါငော်းမ  းစွေ  ကက သညော်အထ  ၎ငော်းတ ို  ၏မ သ းစိုမ  း ငှ ော် န ှွဲ့နနမ  းက မသ  ှ ကက ပါ။ 

၁၀။ COVID -19 ကပော်န  ဂါက ို လကော်နကော်အပြစော်အသံိုးပပြုမှု - နဆး ှင ော်နဆးပစစညော်းမ  းလကော်လှမော်းမီ  ှ ခွေင ော်က ို ကန  ော်သတော်ပခငော်း၊ အဆ ိုပါနဆး ငှ ော် 

နဆးပစစညော်းမ  း  ှ န း ကက ြုးပမော်းသည ော်အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း  ညော် ွေယော်ခ ကော် ှ  ှ  ဒိုကခနပးပခငော်း ငှ ော် နဆးဘကော်ဆ ိုငော်  ဝနော်ထမော်းမ  းအ း 

ပစော်မှတော်ထ းပခငော်းတ ို  အ းပြင ော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုသညော်    ိုငော်ငနံ းအက  ြုးအပမတော်အတွေကော် COVID- 19 ကပော်န  ဂါက ို လကော်နကော်အပြစော် 

အသံိုးခ ပပီး၊ ဗ ိုငော်း ပော်စော်က ိုအနကက ငော်းပပ၍ အ ပော်သ းပပညော်သူမ  း၏ အခွေင ော်အန းမ  းက ို ထ နော်းခ ြုပော်ကန  ော်သတော်ခ  ပါသညော်။ ၎ငော်းတ ို  သညော် ပပညော်သူ   

က နော်းမ န းအနပခအနနက ို  ညော် ွေယော်ခ ကော် ှ  ှ  ပ ိုမ ိုဆ ိုး ွေ းသွေ းနစခ  ပပီး၊ ကပော်န  ဂါနကက င ော် ပပညော်သူအမ  းအပပ းနသဆံိုးခ   သည ော်အနပေါ် 

တ ဝနော် ှ ပါသညော်။   

၁၁။ အခ ြုပော်အ းပြင ော်ဆ ို လျှငော်၊ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက က  းလွေနော်နသ   ဇဝတော်မှုမ  းသညော် ပံိုသဏ္ဌ နော်မ  ြုးစံို ပြစော်ပပီး၊ လွေနော်စွေ ပပငော်းထနော် 

 ကော်စကော်ရံိုသ မက၊ အက ဉးနထ ငော်မ  းတွေငော် အ ပော်သ းပပညော်သူမ  း၏ နဘးဒိုကခက န  ကော်လွေယော်မှု ပ ိုမ ိုပမင ော်မ းပါသညော်။ ဒမီ ိုကန စီန း 

တကော်ကကလှုပော် ှ းသူမ  း ငှ ော် ၎ငော်းတ ို  ၏ မ သ းစိုမ  းသညော် င  က သလ ို ကကံြုနတွေွဲ့ ကက ပပီး၊ ၎ငော်းတ ို  ၏ ခ ီးလမော်းတွေငော် နညော်းလမော်းနပါငော်းစံိုပြင ော် 

အ တ  ယော် က န  ကော်  ိုငော်ပါသညော်။ ဥပမ  - နဝဠြု (အမညော်လွှ ) သညော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက က  းလွေနော်သည ော်   ဇဝတော်မှုမ  း၏သ းနက ငော် 

ပြစော်ပါသညော်။ ယခငော်  ိုငော်ငနံ းလှုပော် ှ းမှုနကက င ော်သ မက အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက ၎ငော်း၏သ းပြစော်သူက ို ှ မနတွေွဲ့သည ော်အတွေကော်  ဓ းစ ခံ 
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အပြစော်ပါ ၎ငော်းအ းပစော်မှတော်ထ းြမော်းဆီးခ  ပါသညော်။ ြမော်းဝ မော်းမပါဘ န  ကော်လ နသ  အကကမော်းြကော်စစော်သ းမ  းက ၎ငော်း၏နနအ မော်က ို နမ ွှ 

န  ှကော်ြ ကော်ဆီး၍ နငွေက ပော် ၅၀၀,၀၀၀ အပပငော် လကော်က ိုငော်ြိုနော်းမ  း၊ ကွေနော်ပ  တ ၊ တနော်ြ ိုးကကီး လကော်ဝတော် တန မ  း ငှ ော် သမီးအငယော်ဆံိုး၏   ိုငော်င ံ

ကူးလကော်မှတော်စ အိုပော်တ ို  က ို လိုယကော်ယူနဆ ငော်သွေ းပါသညော်။ ြမော်းဆီးခ  နော်၌ အပပငော်းအထနော်ရ ိုကော် ကှော်ခံ ပပီး၊ ၂  စှော်အ ွေယော် ငှ ော် ၇ လသ းအ ွေယော် 

နပမး ၂ ဦးအပါအဝငော် မ သ းစိုဝငော်အ းလံိုးက ို နသနတော်ပြင ော်ခ  နော်ထ းခ  သညော်။ နအနအပီပီက နမးပမနော်း  တွေငော် ၎ငော်းက နအ ကော်ပါအတ ိုငော်း နပပ ပပ 

ပါသညော်။  

“  နတွေစစော်သ းနတွေက မီးြ ိုနခ  ငော်ထ မှ  ကျွနော်နတ  ော်က ိုရ ိုကော်ကကတယော်၊ ကကမော်းနပေါ်မှ  နမှ ကော်ခ ိုငော်းပပီး လကော်ထ ပော်ခတော်တယော်၊ စစော်ြ နပော်နတွေန   

လညော်းကနော်တယော်…အ မော်န   မလှမော်းမကမော်းန  ကော်နတ   ကျွနော်နတ  ော်က ို အနသထပော်ပပီးရ ိုကော်တယော်၊ သွေ းနတွေနတ ငော်ကျွတော်တယော်၊ ရ ိုကော်လ ို   

ကျွနော်နတ ော်လ က သွေ းတ  အခ  နော် နက  နပေါ်က ို စစော်ြ နပော်နတွေန   တကော်နငော်းတယော်၊ ပပီးနတ   က းနပေါ်က ို ဒ ွေတော်တ ိုကော်ဆွေ တငော်ပပီး နခေါ်သွေ းတယော်၊ 

က းနပေါ် ရ ိုကော်နတ   မ ကော်  ှက ို အဝတော်အမ အိုပော်တယော်၊ က းနပေါ်မှ  စစော်ြ နပော်န   နခါငော်းက ို ထပော်ကနော်ပပီးနတ   လှုပော်  လှုပော်ကကည ော် နခါငော်းက ိုပစော် 

သတော်မယော်လ ို   ပခ မော်းနပခ ကော်တယော်။”  

နန ကော်တစော်နန  တွေငော် ၎ငော်း၏ ဇနးီပြစော်သူက   စခနော်း၊ စစော်နကက န း ငှ ော် အငော်းစ နော်အက ဉးနထ ငော်တ ို  သ ို   သွေ းန  ကော်ခ  ပပီး ၎ငော်းအ းမညော်သည ော်နန   

တွေငော် ထ နော်းသ မော်းထ းသညော်က ို သ  ှ  နော်ကက ြုးပမော်းခ  နသ ော်လညော်း အခ ညော်းအ ှးီသ ပြစော်ပါသညော်။ သူမအနက ငော်းဆံိုးကက ြုးစ းခ  နသ ော်လညော်း နဝဠြု 

(အမညော်လွှ )အ း မညော်သည ော်နန  တွေငော် ထ နော်းသ မော်းထ းသညော်က ို နန ကော်ထပော် ၁၆  ကော်ကက မ ှသ ခ   ပါသညော်။ အက ဉးနထ ငော် ဝနော်ထမော်းတစော်ဦးက 

၎ငော်းအ းမ ကော်  ှတွေငော်ဒဏော်  ဗ ပွေပြင ော် အက ဉးနထ ငော်သ ို   န  ကော်လ သညော်က ိုနတွေွဲ့ နကက ငော်း နပပ ပပခ  ပခငော်းပြစော်ပါသညော်။ ၎ငော်း၏ န ှွဲ့နနက 

မ သ းစိုအ း နထ ငော်တွေငော်းသ ို   ၎ငော်း၏အမညော်ပြင ော် ပစစညော်းပ ို   နော် ငှ ော် ပ ို  သည ော်ပစစညော်းပပနော်န  ကော်မလ ပါက နထ ငော်ထ တွေငော် ှ နနသညော်မှ  နသခ   

နကက ငော်းနပပ ပပပါသညော်။ ဤသညော်မှ လိုပော်ရ ိုးလိုပော်စဉတစော်ခိုပြစော်သညော်၊ အက ဉးနထ ငော်ထ တွေငော် ၎ငော်းအ းပပငော်ပနလ က ငှ ော် လံိုးဝအဆကော်အ 

သွေယော်ပြတော်နတ ကော်ထ းပပီး၊ နထ ငော်အတွေငော်းတွေငော် CDM ဆ  ဝနော်မ  းက ၎ငော်းအ းကိုသနပးခ  ပါသညော်။  

“ကထွှာငဆ်ရွှာဝန်နဲ ူ့ ဲဆ ုရင ် ျွန်ကတွ်ှာတ ု ူ့ကသတွှာက ွှာပ ီ”  

နဝဠြု (အမညော်လွှ )သညော် ဥပနဒမ   ြမော်းဆီးအက ဉးခ မှု၊ ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှု၊ အတငော်းအဓမမနပ  ကော်ဆံိုးနစမှု ငှ ော် အကကမော်းြကော်ြ  ှ ပော် ကော်စကော် 

မှုတ ို  ၏ သ းနက ငော်တစော်ဦးပြစော်ပါသညော်။ ဤအစီ ငော်ခံစ တွေငော် လူသ းမ  ြုး ွေယော် အနပေါ်က  းလွေနော်နသ   ဇဝတော်မှုမ  းအ း တစော်ခိုခ ငော်းစီ နလ လ  

ဆနော်းစစော်သွေ းမညော်ပြစော်နသ ော်လညော်း၊ ယခိုပြစော် ပော်က  သ ို  ပငော် ပြစော်စဉအမ  းအပပ းတွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ က  းလွေနော်မှုမ  းသညော်   ဇဝတော် 

မှုအသွေငော်သဏ္ဌ နော်အမ  ြုးမ  ြုး န  ပပမော်းနပါငော်းဆံိုနနပါသညော်။   
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၄။ ကလူ့လွှာမှု၏ နယ် ယ်န ငူ့ ်နည်ျေးစနစ် 

၁၂။ ယခိုအစီ ငော်ခံစ သညော် အသကော် ှငော်က နော် စော်သူမ  း၊ သကော်နသမ  း ငှ ော် က  းလွေနော်ခံ သူမ  း၏ မ သ းစိုမ  း ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှုနပါငော်း ၄၀ 

ပြင ော် နအနအပီပီ ဝနော်ထမော်းမ  းက မှတော်တမော်းတငော်ထ းသည ော် (နန ကော်ဆကော်တွေ ၊ ဇယ း-၁ တွေငော်ကကည ော်ပါ) အပပငော် ၂၀၂၁ခို စှော် နြနြ ော်ဝါ ီလ ၁ 

 ကော်မှ ၂၀၂၂ ခို စှော်ဇနော်နဝါ ီ ၃၁ အတွေငော်း စိုနဆ ငော်း  ှ ထ းနသ  တ  းရံိုးမှတော်တမော်းမ  း၊ နသမှုနသခငော်းမှတော်တမော်းမ  း၊ Video  ငှော်  

ဓါတော်ပံိုမ  းအ  အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက က  းလွေနော်ခ  နသ  တ  းမ    ကော်စကော်သည ော် လိုပော် ပော်မ  းဆ ိုငော်   အနထ ကော်အထ းမ  းအ း နလ လ  

ဆနော်းစစော် နြ ော်ပပထ းပါသညော်။ ဤ အစီ ငော်ခံစ တွေငော် ပမနော်မ   ိုငော်ငအံတွေငော်း လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ်က  းလွေနော်နသ   ဇဝတော်မှုမ  း ပြစော်ပွေ းခ  ပခငော်း ှ ၊ 

မ ှ  စံိုစမော်းစစော်နဆး နော် နအနအပီပီအပပငော် အပခ းယံိုကကညော် သည ော် အ ငော်းအပမစော်မ  းကမှတော်တမော်းတငော်ထ းသည ော် အနထ ကော်အထ းမ  း ပါဝငော် 

ပါသညော်။ လူ  အခွေင ော်အန းခ  ြုးနြ ကော်မှုမ  းအတွေကော် နအနအပီပီ၏ အနထ ကော်အထ းမ  းသညော် တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းသ ပြစော်ပပီး၊ ဆင ော်ပွေ း 

 ငော်းပမစော်မ  းက ို နြ ော်ပပထ းပါသညော်။ ၂၀၂၂ ခို စှော် နမလ ၃၁ အထ  ြမော်းဆီးမှု၊ သတော်ပြတော်မှုမ  း၏ အန အတွေကော် ငှ ော် အပခ းလူ  အခွေင ော်အန း 

ဆ ိုငော်   က နော်းဂဏနော်းအခ ကော်အလကော်မ  းအ း တငော်ပပထ းပါသညော်။  

၁၃။ ပမနော်မ  (ပပညော်နထ ငော်စို သမမတ ပမနော်မ   ိုငော်င)ံ သညော်   ိုငော်ငတံက   ဇဝတော်ခံိုရံိုး (ICC) ၏ န  မစ ခ ြုပော်က ို လကော်မှတော်န းထ ိုးမထ းနသ ော် 

လညော်း၊   ိုငော်ငတံ ိုငော်း၊ လူပိုဂ္ ြုလော်တ ိုငော်းသညော်   ိုငော်ငတံက ဓနလ ထံိုးတမော်းဥပနဒ ငှ ော် မပြစော်မနန လ ိုကော်န  မည ော်ဥပနဒ (မနြ ကော်ြ ကော်  ိုငော်နသ  

အနပခခံမူမ  း)2 အပြစော် ပပဌ နော်းထ းနသ  ယငော်း၏ သတော်မှတော်ခ ကော်မ  းက ို လ ိုကော်န  နော် ဥပနဒနကက ငော်းအ  စညော်းန  ှငော်မှု ှ နနဆ ပြစော်ပါသညော်။ 

သ ို  ပြစော်   လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ် က  းလွေနော်နသ   ဇဝတော်မှုမ  းအတွေကော်   ိုငော်ငတံက   ဇဝတော်မှုဥပနဒပြင ော် တ  းစွေ ဆ ို အပပစော်နပး မည ော် 

အကကမော်းြကော် စစော်နခါငော်းနဆ ငော်မ  း၏ ပပစော်ဒဏော်မှ ကငော်းလွေတော်နနမှုက ို တ းဆီး ပော်တန  ော်  ိုငော်မည ော် သကော်နသအနထ ကော်အထ းမ  းက ို ဤအစီ 

 ငော်ခံစ တွေငော် နြ ော်ပပထ းပါသညော်။ က  းလွေနော်သူမ  းအ း တ ဝနော်ခံမှု ှ နစပခငော်းအ းပြင ော် အပခ းအ  မ  းအပပငော် လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ် က  း 

လွေနော်နသ    ဇဝတော်မှုနပ  ကော်သည ော် အကကမော်းြကော်လိုပော် ပော်မ  း က  းလွေနော်နနပခငော်းအ း တ းဆီး  ိုငော်မညော်ဆ ိုသည ော် ယံိုကကညော်ခ ကော်က ို အနပခခံသည ော် 

တ ဝနော်ယူ၊ တ ဝနော်ခံမှု ယ တ  း ှ လ နစန းအတွေကော် ဤအစီ ငော်ခံစ တွေငော် အဓ က အကကံပပြုထ းပါသညော်။   

၁၄။ ထ ို  အပပငော် ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော်က  းလွေနော်နသ   ကော်စကော်ကကမော်းကကြုတော်မှုမ  းက ို နြ ော်ထိုတော်ပခငော်းပြင ော် ဤအစီ ငော်ခံစ သညော် ပပနော်လညော်ကိုစ းန း 

ဆ ိုငော်   တ  းမျှတမှု လိုပော်ငနော်းစဉမ  းက ို အစပ  ြုးတငော်ပပထ းပါသညော်။ နအနအပီပီ၏ မှတော်တမော်းနဆ ငော် ွေကော်ခ ကော်မ  းသညော် တ ဝနော်ယူ၊ တ ဝနော် 

ခံမှုက ို နဆ ငော်က ဉး နော် ငှ ော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ ပပစော်ဒဏော်မှ ကငော်းလွေတော်နနမှုက ို  အဆံိုးသတော် နော် ကက ြုးပမော်းမှုသ မက၊ စစော်အ ဏ သ မော်း 

 နော်ကက ြုးပမော်းမှုအတွေငော်း က  းလွေနော်ခံ သူမ  း ငှ ော် က ဆံိုးသွေ းနသ  နတ ော်လှနော်န းသူ  နက ငော်းအနပါငော်းအ း အသ အမှတော်ပပြု၊ နလးစ းဂိုဏော်ပပြု 

 နော်လညော်းပြစော်ပါသညော်။ နအနအပီပီ မှ နမးပမနော်းခ  သူတစော်ဦး ပြစော်နသ  နက  ော်ဝဏဏ  (အမညော်လွှ ) ၏ ဇနးီပြစော်သူက “ဒလီူသတော်မှုက ို အလဟသ 

အပြစော်မခံ  ိုငော်ဘူး၊ တ ိုငော်းပပညော်တညော်ပင မော်တညော်ပင မော်တ  အခ  နော်န  ကော် ငော် ဒအီမှုက ို က မ ဆကော်ပပီးနြ ော်ထိုတော်မယော်၊ ဒအီမှုက ို နပ  ကော်ပ ကော်မသွေ း 

နအ ငော် က မ ဘ လိုပော် မလ ” ဟိုနပပ ပါသညော်။ သူမ၏ခငော်ပွေနော်းသညော် စစော်နကက န းစခနော်းတစော်ခိုတွေငော် နသဆံိုးသညော်အထ  ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ခံခ    

သညော်။ သ ို  ပြစော်   ဤမှတော်တမော်းအစီ ငော်ခံစ သညော် သူမခငော်ပွေနော်းနသဆံိုးမှု ငှ ော် အလ းတူအပြစော်ဆ ိုးကကံြုနတွေွဲ့ ခ   နသ  အပခ းမ  းစွေ တ ို  ၏ နသ 

ဆံိုးမှုက ို နမ နပ  ကော်မသွေ းနစ နော် ညော် ွေယော်ပါသညော်။   

  

 
2 See: United Nations Human Rights Committee (1994), “General Comment No. 24: Issues Relating to Reservations Made upon Ratification or 

Accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in Relation to Declarations under Article 41 of the Covenant” 

(CCPR/C/21/Rev.1/Add.6), paragraph 08; and “General Comment No. 29: Article 4: Derogations during a State of Emergency” 

(CCPR/C/21/Rev.1/Add.11), paragraph 11, in: UN Human Rights Council (2018), cited above. 
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၅။ လ သွှာျေးမ  ျုျေးနယွ်အက ေါ်   ျေးလွန်ကသွှာ ရွှာဇဝတမ်ှုမ ွှာျေးဆ ုငရ်ွှာ အမခငျ်ေးအရွှာမ ွှာျေး 

၁၅။ န  မစ ခ ြုပော် ပိုဒော်မ ၇(၁)တွေငော် လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ်က  းလွေနော်နသ   ဇဝတော်မှုမ  းက ို ဤသ ို   အဓ ပပါယော် ြွေင ော်ဆ ိုထ းပါသညော်။ 

• (က) လူသတော်မှု 

• (ခ) အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် သိုတော်သငော်သတော်ပြတော်မှု 

• (ဂ) ကျွနော်ပပြုမှု 

• (ဃ)   ိုငော်ငအံတွေငော်းမှ  ငှော်ထိုတော်မှု (ဝါ) လူအမ  းအပပ းအ း အတငော်းအဓမမနန ပော်စွေန  ော်ခွေ နစမှု 

• (င) ြမော်းဆီးအက ဉးခ မှု (ဝါ)   ိုငော်ငတံက ဥပနဒ၏ အနပခခံစညော်းမ ဉးမ  းက ို ခ  ြုးနြ ကော်၍ ရိုပော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   လွေတော်လပော်ခွေင ော်က ို အပခ း 

ဆ ိုး ွေ းစွေ  ကန  ော်သတော်ပ တော်ပငော်မှု 

• (စ) ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှု 

• (ဆ) မိုဒ မော်းမှု၊ လ ငော်ကျွနော်ပပြုမှု၊ အတငော်းအဓမမပပည ော်တနော်ဆ အပြစော်နစခ ိုငော်းမှု၊ အတငော်းအဓမမ က ိုယော်ဝနော် နစမှု၊ အတငော်းအဓမမ သ းနကက  

ပြတော်မှု (ဝါ) အလ းတူဆ ိုး ွေ းနသ  အပခ းလ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   အကကမော်းြကော်မှု ပံိုသဏ္ဌ နော် အ းလံိုး 

• (ဇ) သီးပခ းဝ နသသ ှ နသ  အစိုအြွေ ွဲ့ (ဝါ) လူတိ ငာ်းအနပေါ်   ိုငော်ငနံ း၊ လူမ  ြုးန း၊   ိုငော်ငသံ း၊ တ ိုငော်း ငော်းသ း၊ ယဉနက းမှု၊ က ိုးကွေယော် 

ယံိုကကညော်မှု လ ငော်စသည ော် စ ပိုဒော် (၃) တွေငော်နြ ော်ပပထ းနသ  (ဝါ) ဤစ ပိုဒော်တွေငော် ညွှနော်းဆ ိုနသ  မညော်သည ော်လိုပော် ပော်မဆ ို (ဝါ) ခံိုရံိုး၏ စီ ငော် 

ပ ိုငော်ခွေင ော်အတွေငော်း ှ နသ  မညော်သည ော်ပပစော်မှုမဆ ို ငှ ော် ဆကော်စပော်နသ    ိုငော်ငတံက ဥပနဒအ  ခွေင ော်မပပြုဟို အ းလံိုးက လကော်ခံအသ အမှတော် ပပြု 

ထ းနသ  အပခ းအနကက ငော်းတ  းမ  းက ို အနပခခံ၍ အကကမော်းြကော်ြ  ှ ပော် ကော်စကော်မှု 

• (ဈ) အတငော်းအဓမမနပ  ကော်ဆံိုးနစမှု 

• (ည) အသ းအန  ငော်ခွေ ပခ းပခငော်းပပစော်မှု 

• (ဋ) ရည်ရွယ်ချက်ရိှရိှ ပပငော်းထနော်စွေ န က ငော်နစမှု (ဝါ) ခ ဓ က ိုယော်၊ စ တော်ပ ိုငော်း ငှ ော် ရိုပော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   က နော်းမ န းက ို အပပငော်းအထနော် ထ ခ ိုကော် 

ဒဏော်   နစမှု ငှ ော် အလ းတူအပခ းလူမဆနော်သည ော် ြ  ှ ပော် ကော်စကော်မှုမ  း 

o ၁။ “ တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုဆ ိုသညော်က ို သ လျှကော် ငှ ော် အ ပော်သ းပပညော်သူအနပေါ်  ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းနသ  က ယော်ပပန  ော်၍ စနစော်တက  

ပြစော်နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းအပြစော် က  းလွေနော်နသ အခါ”  

 ‘  ယ်  ယ်မ န ူ့်မ န ူ့်မြစ်ကသွှာ (ဝါ)  စနစ်တ  မြစ်ကသွှာတ  ်ုခ ု ်မှု’ 

၁၆။ “က ယော်က ယော်ပပန  ော်ပပန  ော်ပြစော်နသ ” ဆ ိုသညော်မှ  “က ယော်ပပန  ော်နသ နယော်ပယော်အနပေါ် လိုပော်နဆ ငော်နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု (ဝါ) နသးငယော်နသ  နန   

နဒသပြစော်သည ော်တ ိုငော် အ ပော်သ းပပညော်သူ အမ  းအပပ းအ း  ညော် ွေညော်ပစော်မှတော်ထ းသည ော် တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု”3 ပြစော်သညော်။ က ယော်က ယော်ပပန  ော်ပပနော် ပြစော် 

နသ တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုမ  းသညော် “ပ ိုမ ိုက ယော်ပပန  ော်နသ  စစော်ဆငော်န းနန ကော်ခံအနပခအနနတွေငော် အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းစွေ အနပေါ် က  းလွေနော်ပခငော်း”4 ပြစော် 

သညော်။  

၁၇။ စစော်အ ဏ သ မော်းပပီး ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက က  းလွေနော်နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုမ  းသညော် က ယော်က ယော်ပပန  ော်ပပန  ော်ပြစော်သညော်ဟို 

ယံိုကကညော်  ိုငော်သည ော် အနကက ငော်းတ  းမ  းစွေ  ှ ပါသညော်။ နအနအပီပီ ၏ မှတော်တမော်းမ  းအ ၊ ၂၀၂၁ ခို စှော် နြနြ ော်ဝါ ီလ စစော်အ ဏ သ မော်းခ  နော်မှ 

စ၍ နန  နဒသအ ှအံပပ းတွေငော် အကကမော်းြကော်ြ  ှ ပော်မှု ပံိုသဏ္ဌ နော်အမ  ြုးမ  ြုးပြင ော် စစော်အိုပော်စို၏ လကော်နကော်က ိုငော်တပော်ြွေ ွဲ့မ  းက အနညော်းဆံိုးအ ပော်သ း 

ပပညော်သူ ၁၈၇၅ ဦး က ို ပစော်ခတော်သတော်ပြတော်ခ  ပပီး၊ ၁၃၉၀၂ ဦးထကော်မနညော်း ြမော်းဆီးခံခ   ပါသညော်။ သ ို  ပြစော်   ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော်း အနပခအနနသညော် 

ကငော်ည သမမတ  ိုငော်င၏ံ အနပခအနနအမှုပြစော်စဉ ငှ ော် တူနနပပီး၊ ယငော်းတွေငော် န ွေးနက ကော်ပွေ အလွေနော် ကငော်ည   ိုငော်ငအံတွေငော်း တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုမ  းသညော် 

“က ယော်ပပန  ော်ပပငော်းထနော်၍ မကက ခဏပြစော်ပပီး၊ အနတ ော်အသင ော်ပပငော်းထနော်နလးနကော်မှု ငှ ော် အ းလံိုးအနပေါ်က  းလွေနော်ပခငော်းပြစော်သည ော်အပပငော်၊ အ ပော်သ း 

 
3 International Criminal Court (2014), Prosecutor vs Katanga (Judgment), Trial Chamber II, Case No ICC-01/04-01/07. 
4 International Criminal Court (2012), Prosecutor vs Ntaganda (Decision on the Prosecutor’s Application under Article 58), Pre-Trial Chamber 

II, Case No ICC-01/04-02/06, p. 19 
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ပပညော်သူမ  းက ို  ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းပခငော်းပြစော်သညော်”5 ဟို တ  းခွေငော်မတ ိုငော်မီ ကက ြုတငော်ကက းန မှုတွေငော်နတွေွဲ့  ှ ခ  သညော်။ Rift Valley ပပညော်နယော်၏ 

ခရ ိုငော် ၂ ခို (Uasin Gishu  ငှ ော် Nandi) အတွေငော်း6 မတူညီသည ော် နန   ၄ ခိုက ို လွေမော်းပခံြုသည ော် တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ နန  နဒသအက ယော်အဝနော်းက က ယော် 

က ယော်ပပန  ော်ပပန  ော်ပြစော်မှုအပခငော်းအ  က ို နြ ော်ပပနနပါသညော်။  

၁၈။ အလ းတူပငော် နအနအပီပီ၏ ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှုမ  းမှ   ှ နသ  အနထ ကော်အထ းမ  းတွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက မကက ခဏ 

က  းလွေနော်နန နသ  ပမနော်မ   ိုငော်ငနံန  အ ှအံပပ း တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုမ  းတွေငော် အ ပော်သ းပပညော်သူအမ  းအပပ း သ းနက ငော်ပြစော်ခ   သညော်က ို 

ညွှနော်ပပနနသညော်၊ ယငော်းတ ို  တွေငော် ၂၀၂၁ ခို စှော် နြနြ ော်ဝါ ီလ ၂၈  ကော်က မ တနလးပမ ြု ွဲ့ ၃၅ လမော်း၊ ၇၄လမော်း၊ ၇၆လမော်း၊ ၇၇ လမော်း ငှ ော် အမှတော် ၃ 

နက  ငော်းတ ို  တွေငော် ပစော်ခတော် တ ိုကော်ခ ိုကော်စီးနငော်းမှုမ  း၊ စမော်းနခ  ငော်းပမ ြု ွဲ့နယော်အတွေငော်း နြနြ ော်ဝါ ီလ ငှ ော် မတော်လမ  းတွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏  

ြ  ှ ပော် ကော်စကော်မှုမ  း၊ ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၁  ကော် ငှ ော် ၃  ကော်နန  မ  းတွေငော်  နော်ကိုနော်တ ိုငော်း၊ နပမ ကော်ဥကက လ ပပမ ြု ွဲ့နယော်၊ လှု ငော်ပမ ြု ွဲ့နယော်၊ တ နမွေပမ ြု ွဲ့နယော် ငှ ော် 

ဗဟနော်းပမ ြု ွဲ့နယော်တ ို  တွေငော် ဆ ဒပပပပညော်သူမ  းအ း ြမော်းဆီးပစော်ခတော်မှုမ  း၊ ၂၀၂၁ခို စှော် မတော်လ ၁၃  ကော်က မ တနလးပမ ြု ွဲ့၊ ပမနတ ငော်နက  ငော်း ငှ ော် 

စ နော်ပနော်း ပော်ကွေကော်တ ို  တွေငော် ဆ ဒပပ ပပညော်သူမ  းအ း ရ ိုကော် ကှော်ြမော်းဆီးမှုမ  း၊ ၂၀၂၁ ခို စှော် ဧပပီ ၉  ကော်နန  က ဒဂံိုပမ ြု ွဲ့သစော်(အန ှွဲ့ ပ ိုငော်း) ပမ ြု ွဲ့နယော်၊ ပ ခူး 

နမှ ော်ကနော် ၂၁ လမော်း၊ ဆ ို ှယော် လစော် ၉ လမော်း ငှ ော် မဂ္တစော်လမော်းမတ ို  တွေငော် အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် ပစော်ခတော်မှုမ  း7၊ ရ ိုကော် ကှော်မှု ငှ ော် ဝငော်န  ကော်စီးနငော်း၍ 

ပပညော်သူပ ိုငော် အနဆ ကော် အအံိုမ  းအ း ြ ကော်ဆီးပခငော်းမ  း၊ ကနပီမ ြု ွဲ့နယော်တွေငော် အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် သတော်ပြတော်မှုမ  း ငှ ော် ဇူလ ိုငော် ၁  ကော်မှ စ၍ ကန ီ

ပမ ြု ွဲ့နယော်၊  ှစော်ခ ိုးထပော်၊ ထူး၊ ကက ြုးပငော်စ  ငှ ော် ယငော်းနက း ွေ စသည ော် နယော်နပမမ  းအတွေငော်း အပပစော်မ  အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း ရ ိုကော် ကှော်ြမော်းဆီးမှု 

မ  းပါဝငော်ပါသညော်။  

 

 
5 International Criminal Court (2010), Prosecutor vs William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang (Judgment), Pre-Trial 

Chamber II, Case No ICC-01/09, [94], n. 58 
6 Ibid. 
7 AAPP (2021), “Daily Briefing in Relation to the Military Coup”, Assistance Association for Political Prisoners (online), Available at: 

aappb.org/?p=14215 

https://aappb.org/?p=14215
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၁၉။ ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှုတွေငော်ပါဝငော်နပြကက းသူအ းလံိုးသညော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုကက  းလွေနော်သည ော် သတော်ပြတော်မှု၊ ပစော်ခတော်မှု၊ ရ ိုကော် ကှော် 

ြမော်းဆီးမှု အမ  းအပပ းက ို က ိုယော်တ ိုငော်ပမငော်နတွေွဲ့သညော်၊ သ ို  မဟိုတော် သ သညော်ဟိုနပပ ဆ ိုကကပါသညော်။ လူမဆနော် ကော်စကော်သည ော် လိုပော် ပော်အမ  း 

အပပ းက ို အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ လကော်နအ ကော်ခံတပော်ြွေ ွဲ့ မ  းက ထပော်ခါထပော်ခါ က  းလွေနော်နလ  ှ ကကသညော်က ိုလညော်း ဆကော်စပော်နတွေွဲ့  ှ  ပပီး၊ 

အထူးသပြင ော် တပော်မ ၇၇ ပြစော်ပါသညော်။ သ ို  ပြစော်   အ ပော်သ းပပညော်သူ အမ  းအပပ းက ို ပစော်မှတော်ထ း၍ ြ  ှ ပော် ကော်စကော် နော်  ညော် ွေယော်နသ  

အကကမော်းြကော် စစော်အိုပော်စို၏ ပ ိုမ ိုက ယော်ပပန  ော်နသ  စစော်ဆငော်န းအတွေငော်း ထ ိုသ ို  နသ က  းလွေနော်မှုမ  းပြစော်ပွေ းသညော်ဟို နက ကော်ခ ကော်ခ   ိုငော်ပါသညော်။ ထ ို   

နကက င ော် သတော်မှတော်ခ ကော် ငှ ော်က ိုကော်ညီပပီး၊ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက က  းလွေနော်သည ော်တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုမ  းသညော် က ယော်က ယော်ပပန  ော်ပပန  ော်ပြစော်မှုဆ ိုသည ော် 

အပခငော်းအ   ငှ ော်လညော်း က ိုကော်ညီသညော်ဟိုလညော်း ဆ ို  ိုငော်ပါသညော်။    

၂၀။ “စနစော်တက ပြစော်နသ ” ဆ ိုသညော်မှ  “ကက ြုတငော်ပပငော်ဆငော်ထ းနသ  သနဘ သဘ ဝ ှ သည ော် အကကမော်းြကော် လိုပော် ပော်မ  းပြစော်ပပီး အမှုမ   အမှတော် 

မ  မဟိုတော်ပခငော်း”8 ပြစော်ပါသညော်။ ထ ို  အပပငော် “ ှငော်းလငော်းတ က စွေ  ကက ြုတငော်စီစဉထ းပပီး၊  ှငော်းလငော်းသည ော် ပံိုစံနပေါ်လွေငော်နသ  အကကမော်းြကော်လိုပော် ပော် 

မ  း ငှ ော် နပါငော်းစပော်ထ းသည ော် တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုတ ိုငော်းသညော် စနစော်တက ပြစော်သညော်”9 က ိုနတွေွဲ့   ိုငော်ပါသညော်။ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ လိုပော် ပော်မ  းသညော် 

ကက ြုတငော်စီစဉထ းပပီး၊ ညွှနော်ကက းထ းသည ော်အတ ိုငော်း၊ သ ို  မဟိုတော် နစ စပော်နသခ  စွေ ကက ြုတငော်ပပငော်ဆငော်ထ း မည ော်အပပငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို 

က အတ အလငော်းထိုတော်နြ ော်မနပပ နသ ော်လညော်း “အမ  းပပညော်သူ ငှ ော် ပိုဂ္လ ကပ ိုငော် အ ငော်းအပမစော်မ  း ငှ ော်သကော်ဆ ိုငော်နသ  နယဘိုယ  မူဝါဒတစော်ခို 

က ို ပံိုမှနော်အ းပြည ော် လိုပော်နဆ ငော်ပခငော်း”10 ပြစော်ပါသညော်။ ပခံြုငံို လျှငော်၊ ၂၀၂၁ ခို စှော် နြနြ ော်ဝါ ီ မှ ၂၀၂၂ ခို စှော် ဇနော်နဝါ ီအတွေငော်း အကကမော်းြကော် စစော်အိုပော်စို 

က က  းလွေနော်ခ  နသ  ြ  ှ ပော် ကော်စကော်မှု လိုပော် ပော်မ  းသညော် စနစော်တက ပြင ော် ကက ြုတငော်စီစဉပပီး က ယော်က ယော်ပပန  ော်ပပန  ော်ပြစော်နကက ငော်း နအနအပီပီ၏ 

ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှုမ  းက နြ ော်ပပနနပါသညော်။   

၂၁။ အ ပော်သ းပပညော်သူမ  း၏ ဆ ဒပပမှုမ  းက ိုတံို  ပပနော်  တွေငော် တစော်စံိုတ   အသ  ှ  ှ ၊ အစီအစဉတက  ှ သည ော်အတွေကော် စနစော်တက ပြစော်သညော်ဟို 

ယူဆ  ိုငော်ပါသညော်။ ၂၀၂၁ ခို စှော် နြနြ ော်ဝါ ီ ၂၁  ကော်တွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက “ဆ ဒပပသူမ  းသညော် အထူးသပြင ော် ခံစ းထ ခ ိုကော်လွေယော်နသ  

ဆယော်နက  ော်သကော်မ  း ငှ ော် လူငယော်မ  းအ း အသကော်အ တ  ယော်ပြစော်နစမည ော် ထ ပော်တ ိုကော် ငော်ဆ ိုငော်န းလမော်းနကက ငော်းနပေါ်သ ို   န  ကော်နအ ငော် နသွေးထ ိုး 

နပမှ ကော်ပင ော်နပးနနနကက ငော်း”11 နပပ ကက းခ  ပါသညော်။ ထ ို  နန ကော် မ  းမကက မီ နြနြ ော်ဝါ ီ ၂၈ တွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ြွေ ွဲ့ဝငော်မ  းသညော် 

ကက ြုတငော်ပပငော်ဆငော်ထ းသည ော် ပူးနပါငော်းစစော်ဆငော်န းပြင ော် မ တနလးပမ ြု ွဲ့ ၃၅ (နအ) လမော်းသ ို  ဝငော်န  ကော်ပပီး ဆ ဒပပသူအမ  းအပပ းက ို ပစော်ခတော်သတော် 

ပြတော်က  အမှတော် ၃ နက  ငော်းက ိုလညော်းဝငော်န  ကော်စီးနငော်းခ  နကက ငော်း မွေနော်ခမော်း (အမညော်လွှ ) ၏ ညီမပြစော်သူကနပပ ပပပါသညော်။ နြနြ ော် ီလအတွေငော်း 

စစော်အ ဏ သ မော်းမှုက ို ဆန  ော်က ငော်ဆ ဒပပသူမ  းအ း ပစော်မှတော်ထ းပြ ြုခွေငော်း နော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက တပော် ငော်းတပော်ြွေ ွဲ့အခ  ြု ွဲ့အ း တ ဝနော်နပး 

နစခ ိုငော်းခ  နကက ငော်း ဤပြစော်စဉက ပပသနနပါသညော်။ အဆ ိုပါတပော် ငော်းတပော်ြွေ ွဲ့မ  းအ း အ ပော်သ းပပညော်သူမ  း၊ ဆ ဒပပသူမ  း ငှ ော် လူငယော်မ  းအ း 

တ ိုကော်ခ ိုကော် နော် ပမနော်မ   ိုငော်ငတံစော်ဝနော်း သတော်မှတော်နန  မ  းသ ို   အမ န  ော်နပးမနစလွှတော်မီကတညော်းက လကော်နကော် ငှ ော် အဆ ိုပါနန  မ  း၏ နပမပံိုညွှနော်း 

မ  းက ို ပြန  ော်နဝနပးထ းပပီးပြစော်ပါသညော်။ (ထ ို  နကက င ော်ပငော် အမှတော် ၃ နက  ငော်းတ ိုကော်ခ ိုကော်မှု ပြစော်ပွေ းခ  ပခငော်းပြစော်ပါသညော်။) ဆန  ော်က ငော်သူဟို ယူဆသူ 

မ  းအ း ပံိုမှနော် ှ နြွေနြ ော်ထိုတော်ပခငော်း၊ နပခ  ခံပခငော်း၊ နန ပော်လ ပော်စ  ှ နြွေပခငော်း၊ ြမော်းဆီးပခငော်း ငှ ော် ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ပခငော်းစသည ော် အကကမော်းြကော် 

စစော်အိုပော်စို၏ အဆ ိုပါစစော်ဆငော်န းသညော် တ  းစွေ အြွေ ွဲ့  ငှ ော် Al-Tuhamy Mohamed Khaled ၏ အမှုပြစော်စဉ12 တွေငော် တ  းခွေငော်မတ ိုငော်မီကက ြုတငော် 

ကက းန န းအြွေ ွဲ့၏ ဆံိုးပြတော်ခ ကော်အ  စနစော်တက ပြစော်နသ  စစော်ဆငော်န းဟို ပမငော်နတွေွဲ့   ိုငော်ပါသညော်။ 

၂၂။ ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၃  ကော်တွေငော် ပမနထွေး (အမညော်လွှ )၊ သူဇ လွေငော် (အမညော်လွှ )၊ ထွေနော်းဝငော်း (အမညော်လွှ )၊ ည မော်းည မော်းထွေနော်း (အမညော်လွှ ) ငှ ော် 

တင ော်တင ော်ကက  (အမညော်လွှ )တ ို  သညော် ဝတော်ထ းနသ ယူနနီြ ငော်းမ  း၊ လကော်နမ ငော်းတံဆ ပော် မ  းအ  တပော်မ ၇၇ ဟို သ   ိုငော်နသ တပော်ြွေ ွဲ့မ  းက 

 
8 International Criminal Court (2007), Prosecutor vs Ahmad Muhammad Harun (Decision on the Prosecution Application under Article 58(7) of 

the Statute, Pre -Trial Chamber I, Case No ICC-02/05-01/07, 27, [62] 
9 International Criminal Court (2014), Prosecutor vs Gbagbo (Decision on the Confirmation of Charges against Laurent Gbagbo), Pre -Trial 

Chamber II, Case No ICC-02/11-01/11, p. 225 
10 International Criminal Court (2014), Prosecutor vs Katanga, cited above. 
11 State Administrative Council (2021), “Public Announcement of 21st of February 2021”, The Global New Light of Myanmar [military 

junta outlet] (online), Available at: www.gnlm.com.mm/public-announcement-21-2-2021/ 
12 International Criminal Court (2013), Prosecutor vs Al-Tuhamy Mohamed Khaled (Warrant of Arrest for Al-Tuhamy Mohamed Khaled with 

under seal and ex parte Annex), Pre-Trial Chamber I, Case No ICC-01/11-01/13, [5]. 
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 17 

ပင မော်းခ မော်းစွေ ဆ ဒပပသူမ  းအ း စနစော်တက စီစဉ တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုက ို က ိုယော်နတွေွဲ့ ပမငော်ခ  ကက သညော်။ Muthaura၊ Kenyatta  ငှ ော် Ali တ ို  ၏ တ  းခွေငော် 

မတ ိုငော်ခငော် ကက ြုတငော်ကက းန မှုအ  သ  ှ  သည ော် အခ ကော် ငှ ော် ဆကော်စပော်သညော်မှ  တ ိုကော်ခ ိုကော်သူမ  းအ း ယူနနီြ ငော်း ငှ ော် လကော်နကော်မ  းနပးအပော်ပခငော်း 

က အဆ ိုပါတ ိုကော်ခ ိုကော်မှုသညော် “ရိုတော်ခ ညော်းအလ ိုအနလ  ကော် တံို  ပပနော်မှုနကက င ော်ပြစော်နသ  အကကမော်းြကော်မှုမဟိုတော်ဘ ၊ ကက ြုတငော်စီစဉထ းနသ ၊ စနစော် 

တက ပြစော်နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု”13 ပြစော်သညော်ဆ ိုသည ော်နလျှ ကော်လှ ခ ကော်က ို အနထ ကော်အပံ ပြစော်နစ နော် အ းပြည ော်နပးပါသညော်။ စနစော်တက  ဆ ဒပပ 

နနသည ော်နန  တွေငော် တပော်မ ၇၇  ငှ ော် အပခ းလံိုပခံြုန း တပော်ြွေ ွဲ့မ  း ှ နနပခငော်းကလညော်း အဆ ိုပါတပော်ြွေ ွဲ့မ  းသညော် အကကမော်းမြကော်အ ဏ  ြီဆနော်န း 

လှုပော် ှ းမှု (CDM)က ို အကကမော်းြကော် ှ မော် ငှော်း နော် စစော်အိုပော်စိုက တ ဝနော်နပးထ းနသ  ပ ို၍ကကီးမ းနသ  စစော်အငော်အ း၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်း ပြစော် 

သညော်က ို ညွှနော်ပပနနပါသညော်။ ထ ို  အပပငော် ထ ိုနန  က ှ နနနသ တပော်ြွေ ွဲ့မ  းသညော် တပော်မ ၇၇ ၏ အမ န  ော်နပးမှုနအ ကော်တွေငော် ပြစော်နသ နကက င ော်  ှငော်းလငော်း 

တ က နသ  အထကော်နအ ကော်အဆင ော်ဆင ော် အမ န  ော်နပးမှုစနစော်က ို နတွေွဲ့  ှ   ိုငော်ပါသညော်။ အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုမ  းသညော် “စနစော် 

တက  သနဘ သဘ ဝ ှ သညော်ဆ ိုသည ော်”14 အခ ကော်က ိုနြ ော်ပပ နော် ကငော်ည သမမတ  ိုငော်ငအံနပခအနနဆ ိုငော်   တ  းခွေငော်မတ ိုငော်မီ ကက ြုတငော်ကက း 

န မှုတွေငော် အဆ ိုပါအပခငော်းအ  မ  း အ းလံိုးက ို ထည ော်သွေငော်းစဉးစ းခ  သညော်က ို နတွေွဲ့ ပါသညော်။    

၂၃။ ၂၀၂၁ခို စှော် မတော်လ ၃  ကော်တွေငော် တပော်မ ၇၇  ငှ ော် ယငော်း၏ လကော်နအ ကော်ခံအပခ းလံိုပခံြုန းတပော်ြွေ ွဲ့မ  းသညော် ဆ ဒပပသူမ  းအ း နန ကော်ြကော်မှ 

ဝ ိုငော်း ံပ တော်ဆ ို  ပပီး မ ကော် ညော်ယ ိုဗံိုးမ  းသံိုးခ  ပါသညော်။ တပော်မ ၇၇ သညော် အနးီဝနော်းက ငော်က ို ဝငော်န  ကော်စီးနငော်းပပီး၊ လမော်းနပေါ်တွေငော် လူတစော်နယ ကော်မှ 

မက နော်နတ  သည ော်အခ  နော်အထ  အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း ြမော်းဆီးရ ိုကော် ကှော်ခ  သညော်ဟို ပမနထွေး (အမညော်လွှ ) ကနပပ ပါသညော်။ တပော်မ ၇၇ က 

ဆ ဒပပသူမ  းအ း ြမော်းမမ ပါက ဒဏော်   သူမ  းအ း ကိုသနပးသည ော် န ွေ ွဲ့လ  းနဆးအြွေ ွဲ့မ  းအ း ပစော်မှတော်ထ းြမော်းဆီး နော် ထ ိုနန  တွေငော် ှ နန 

နသ  အပခ းလံိုပခံြုန းတပော်ြွေ ွဲ့မ  းအ း ညွှနော်ကက းခ  နကက ငော်းလညော်း သူမက နပပ ပါသညော်။ အဆ ိုပါဒဏော်   နနသည ော် ဆ ဒပပသူမ  း ငှ ော် နဆး 

အြွေ ွဲ့ဝငော်တ ို  အ း မြမော်းမီတွေငော် တပော်မ ၇၇  ငှ ော်အပခ းတပော်ြွေ ွဲ့မ  းကဝ ိုငော်း၍ ရ ိုကော် ကှော်ကကပါသညော်။ အငော်းစ နော်နထ ငော်သ ို  မပ ို  မီ ပပည ော်သ ပော်က ပော်နနနသ  

ဘတော်စော်က းမ  း ငှ ော် စစော်က းမ  းနပေါ်တွေငော် တနနကိုနော်နစ င ော်ခ  ကက ပပီး၊ နထ ငော်တွေငော် ၂၂  ကော်ကက ထ နော်းသ မော်းခံခ   ပါသညော်။ ထ ိုတ ိုကော်ခ ိုကော်မှု 

အဆင ော်အ းလံိုးသညော် စနစော်တက  ကက ြုတငော်စီစဉထ းသည ော် သနဘ သဘ ဝက ို ညွှနော်ပပနနပပီး၊ အထူးသပြင ော် ြမော်းဆီးခံ သူမ  းအ း အငော်းစ နော် 

နထ ငော်သ ို   ပ ို  နဆ ငော် နော် ဘတော်စော်က း ငှ ော် စစော်က းမ  းအသင ော် နစ င ော်နနပခငော်းပြစော်ပါသညော်။ ဆ ဒပပသူမ  း ငှ ော် ၎ငော်းတ ို  အ းနထ ကော်ခံသူမ  းက ို 

ြမော်း  ိုငော်သမျှ မ  းမ  းြမော်းဆီး နော် ယငော်းတပော်ြွေ ွဲ့မ  းအ းညွှနော်ကက းထ းပခငော်းပြစော်သညော်မှ  ထငော် ှ းပါသညော်။  

၂၄။ ၂၀၂၁ခို စှော် မတော်လ ၂၆ တွေငော်   ိုငော်ငပံ ိုငော်သတငော်းဌ နက ဆ ဒပပသူမ  းအနနပြင ော် “ဦးနခါငော်း ငှ ော်နန ကော်နက  တ ို  တွေငော် ပစော်ခတော်ခံ   ိုငော်သည ော် 

အ တ  ယော် ှ သညော်က ို အနစ ပ ိုငော်းတွေငော် အက ညော်းတနော်စွေ  နသဆံိုးခ  သည ော် ပြစော်စဉမ  းမှ သငော်ခနော်းစ ယူသင ော်နကက ငော်း” နကကည သွေ းခ  ပပီး “မ ဘ 

မ  းအနနပြငော် လညော်း မ မ တ ို  ၏ သ းသမီးမ  းက ို (ဆ ဒပပမှုမ  းတွေငော်) ဝငော်မပါနအ ငော် ဆံိုးမသင ော်နကက ငော်း၊ ဘ မဟိုတော်သည ော်အတွေကော် ငှ ော် အသကော် 

အနသမခံကက နော်”15 သတ နပးထိုတော်ပပနော်ခ  ပါသညော်။ အဆ ိုပါနပပ ကက းခ ကော်မ  းအ  မညော်သည ော်ဆ ဒပပမှုမ  ြုးက ိုမဆ ို စစော်အိုပော်စိုက အကကမော်းြကော် 

ြ  ှ ပော်၍  ကော် ကော်စကော်စကော်တံို  ပပနော် နော် စနစော်တက  စီစဉထ းနကက ငော်း  နက ကော်ယူ  ိုငော်ပါသညော်။ ထ ို  နကက င ော်  ညော် ွေယော်ခ ကော် ှ  ှ ပြင ော် ကက ြုတငော် 

စီစဉထ းသညော်က ို ပမငော်  ိုငော်သညော်ပြစော်  ၊ တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုက ို စနစော်တက  သနဘ သဘ ဝပြင ော် က  းလွေနော်ပခငော်းပြစော်ပါသညော်။ 

၂၅။ နန ကော်ထပော် ကော်အနညော်းငယော်အကက ၊ ၂၀၂၁ခို စှော် ဧပပီ ၉  ကော်က ပ ခူး ငှ ော်အပခ းနဒသမ  းတွေငော် ဆ ဒပပသူမ  းအ း အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက 

အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် ပစော်ခတော်မှုမ  း ထပော်မံပြစော်ပွေ းခ  ပါသညော်။ မ ိုးန ွှ (အမညော်လွှ ) သညော် ၂၀၂၁ ခို စှော်ဧပပီ ၉  ကော်က အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏  

လကော်နအ ကော်ခံတပော်ြွေ ွဲ့ဝငော်မ  းက ပစော်ခတော်မှုမ  း ငှ ော် လူနန အ မော်မ  းက ို ပ ိုကော်စ ပော်တ ိုကော် ှ နြွေပခငော်း၊ အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း ပစော်ခတော်ပခငော်းမ  း 

က ို က ိုယော်နတွေွဲ့ ကကံြုခ   ပါသညော်။ အဆ ိုပါလိုပော် ပော်မ  းသညော် စစော်တပော်မှဘကော်နပပ ငော်းခ ိုလှုံလ သူတစော်ဦး၏ ထွေကော်ဆ ိုခ ကော်မ  း ငှ ော် က ိုကော်ညီနနပပီး၊ 

အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ြွေ ွဲ့ဝငော်မ  းအ း ညစဉ “က ညော် ၂ ကတော်၊ တ ိုကော်ခ ိုကော်န းရ ိုငော်ြယော်မ  း၊ သကော်ဆ ိုငော်  နယော်နပမ၏ အနသးစ တော် နပမပံို 

 
13 International Criminal Court (2012), Prosecutor vs Muthaura (Decision on the Confirmation of Charges pursuant to Article 61(7)(a) and (b) 

of the Rome Statute), Pre-Trial Chamber II, Case No ICC-01/09-02/11, 71 
14 International Criminal Court (2010), Prosecutor vs William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang (Judgment), Pre-Trial 

Chamber II, Case No ICC-01/09, [94], n. 58 
15 Statement on military-controlled state media Myanmar Radio and Television (MRTV) on May 27, 2021. 
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ညွှနော်းမ  း ငှ ော် သတငော်းနပးမ  းထံမှ   ှ နသ  ဆ ဒပပနခါငော်းနဆ ငော်မ  း၏ အမညော်မ  း”16 က ိုနပး၍ တ ဝနော်နပးနစခ ိုငော်းသညော်ဟို ၎ငော်းက နပပ ပါ 

သညော်။ “အ မော်က ိုဝငော်ြမော်းလ ို   က ိုယော်လ ိုခ ငော်တ  လူထွေကော်နပပး ငော် ပစော်ြ ို  အမ န  ော်နပးထ းတယော်၊17 ပပတငော်းနပါကော်ကနနထွေကော်ကကည ော်တ တ ို  ၊ ညြကော် 

အပပငော်ထွေကော်တ  လူတ ို  ၊ တပော်ြွေ ွဲ့ဝငော်နတွေက ိုပပနော်ခံနပပ တ  လူနတွေဆ ို ရ ိုကော် ကှော်ခံကက တယော်”18 ဟို၎ငော်းကဆကော်နပပ ပါသညော်။ တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု တစော်ခိုခ ငော်း 

စီသညော် ကက ြုတငော်ပပငော်ဆငော်ထ းသည ော် သနဘ သဘ ဝ ှ ပပီး၊ အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ းပစော်မှတော်ထ းပခငော်း၊ ဆ ဒပပနခါငော်းနဆ ငော်မ  းအ း 

 ှ နြွေြမော်းဆီးပခငော်း၊ နပမပံိုမ  း၊ လကော်နကော်မ  းပြင ော် လူနန ပော်ကွေကော်မ  းအတွေငော်းဝငော်န  ကော်စီးနငော်းပခငော်း ငှ ော် ၎ငော်းတ ို   ငှ ော် ကကံြုနတွေွဲ့ သည ော် အ ပော်သ း 

ပပညော်သူတစော်ဦးခ ငော်းအနပေါ် အလွေနော်အမငော်းြ  ှ ပော် ကော်စကော်ပခငော်းတ ို  သညော် အနပခအနနအသီးသီးတွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ြွေ ွဲ့ဝငော်မ  းက 

ထိုတော်နြ ော်ပပသနနနသ  အမူအက င ော်ပံိုစံမ  းပြစော်နကက ငော်း ဤအခ ကော်အလကော်မ  းအ းလံိုးက ညွှနော်ပပနနပါသညော်။ ကငော်ည သမမတ   ိုငော်ငအံနပခ 

အနနဆ ိုငော်   တ  းခွေငော်မတ ိုငော်မီ ကက ြုတငော်ကက းန းမှုမ  းအ ၊ “  ိုငော်ငနံ းအ ဆန  ော်က ငော်သူမ  းဟို ယူဆသူအ ပော်သ းပပညော်သူ အမ  းစိုနနထ ိုငော် 

သည ော် နယော်နပမနဒသက ို အနသးစ တော်နြ ော်ပပသည ော် နပမပံိုမ  းန းဆွေ ပခငော်း၊ ဆ ဒပပနခါငော်းနဆ ငော်မ  း ပ ိုငော်ဆ ိုငော်သည ော်နနအ မော်မ  းက ို  ှ နြွေနြ ော် 

ထိုတော်ပခငော်းတ ို  အပပငော်၊ ထ ိုပစော်မှတော်ထ းသည ော်နန  မ  းသ ို   က  းလွေနော်သူမ  းအ း သယော်ယူပ ို  နဆ ငော်နပးပခငော်း” စသည ော် အခ ကော်အလကော်မ  း 

အ းလံိုးက တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုမ  း၏ စနစော်တက ပြစော်နသ  သနဘ သဘ ဝက ို သကော်နသပပ  တွေငော် အက ံြုးဝငော်ပါသညော်။19 Muthaura တ  းခွေငော် 

မတ ိုငော်မီ ကက ြုတငော်ကက းန မှုတွေငော် နတွေွဲ့  ှ ခ  နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုမ  းမပပြုလိုပော်မီ ပစော်မှတော်မ  းအ း တ တ က က ကက ြုတငော်သတော်မှတော် နြ ော်ထိုတော်ပခငော်းက 

ထ ိုတ ိုကော်ခ ိုကော်မှုသညော် ကက ြုတငော်ပပငော်ဆငော်၍ စနစော်တက ပြစော်သညော်20 က ို သကော်နသပပ  တွေငော် အန းကကီးပါသညော်။  

၂၆။ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ လိုပော် ပော်မ  းတွေငော် စနစော်တက သနဘ သဘ ဝ ှ သည ော် နန ကော်ထပော်သ ဓကတစော်ခိုမှ  နသဆံိုးသူမ  း၏ ရိုပော် 

အနလ ငော်းမ  းက ို မ သ းစိုမ  းထံလွှ မနပးဘ  သ မော်းယူသွေ းပခငော်းပြစော်ပပီး၊ အပြစော်  ိုငော်ဆံိုးမှ  နသဆံိုးသူအ း ၎ငော်းတ ို  ၏ ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှု ငှ ော် 

လူသတော်မှုသကော်နသအနထ ကော်အထ းက ို နြ  ကော်ြ ကော် နော်ပြစော်ပါသညော်။ နသဆံိုးသူမ  း၏ ရိုပော်အနလ ငော်းမ  းက ို မ သ းစိုဝငော်မ  းကကည ော်ခွေင ော် 

 သည ော်အခါ အမ  းအပပ းတွေငော် ရ ိုကော် ကှော်ထ းသည ော် ဒဏော်  မ  း ငှ ော် ဦးနခါငော်း၊ သ ို  မဟိုတော် နန ကော်နက  တွေငော် က ညော်နြ ကော်ဝငော်ဒဏော်  မ  းက ို 

နတွေွဲ့ ပါသညော်။ နအနအပီပီက နမးပမနော်းခ  သူမ  းအနကော်  အနညော်းဆံိုးသကော်နသ ၇ ဦး၏ နပပ ကက းခ ကော်အ  အကကမော်းြကော်စစော်တပော်က သတော် 

ပြတော်ထ းသူမ  း၏ ရိုပော်အနလ ငော်းမ  းက ို ယူ နော် နဆးရံိုမ  းတွေငော် စနစော်တက က  းလွေနော်တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုမ  း  ှ ပါသညော်။ နသဆံိုးသူ နအးစနော်း 

(အမညော်လွှ ) ၏ မ သ းစိုက မတော်လ ၃  ကော်ညပ ိုငော်းတွေငော် နအးစနော်း(အမညော်လွှ )၏ ရိုပော်အနလ ငော်းထ းသည ော်နဆးရံိုက ို အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက 

ဝငော် န  ကော်စီးနငော်းပပီး ရိုပော်အနလ ငော်းမ  းက ို  ှ နြွေကကသညော်ဟို နပပ ပါသညော်။ နသဆံိုးသူ မွေနော်ခမော်း(အမညော်လွှ )၏ မ သ းစိုက အကကမော်းြကော် 

စစော်တပော်၏ ခွေင ော်ပပြုခ ကော်လကော်မှတော်မပါလျှငော် အနလ ငော်းက ို သပဂ ြုလော်ခွေင ော်မ နကက ငော်းနပပ ပါသညော်။ နသဆံိုးသူမ  း၏ ရိုပော်အနလ ငော်းမ  းက ို ၎ငော်း 

တ ို  က သ မော်းဆညော်းသွေ းပခငော်းသညော် နဆွေးမ  ြုးသ းပခငော်းမ  းက တ  းရံိုးတွေငော်အမှုစွေ မတငော်  ိုငော်နစ နော်ပြစော်မညော်ဟို သူမကယူဆပါသညော်။ ရိုပော် 

အနလ ငော်းက ိုပမငော်နတွေွဲ့သူမ  းက ဗွေီဒယီ ို၊ ဓါတော်ပံို ရ ိုကော်ပပီး လူမှုမီဒယီ တွေငော် နြ ော်ပပခ  လျှငော်ပငော်၊ ယငော်းတ ို  က ို အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက ပြြုတော်ခ ပစော် 

သညော်၊ ပ တော်ပစော်သညော်ဟို ခ စော် (အမညော်လွှ ) ကနပပ ပါသညော်။  

၂၇။ ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှုတွေငော် ပါဝငော်နပြဆ ိုကကသူ အမ  းအပပ းက အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း ပပစော်ခ ကော်စွေ တငော် နော်၊ ပပစော်ဒဏော်ခ  နော်၊ ညှဉးပနော်း 

 ှ ပော်စကော် နော် ငှ ော် သတော်ပြတော် နော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက သကော်နသအနထ ကော်အထ းမ  းက ို စနစော်တက  လိုပော်ကကံြနော်တီးနလ  ှ နကက ငော်း 

အနလးထ း နပပ ဆ ိုကကပါသညော်။ အ က လတော် (အမညော်လွှ ) အ းအကကမော်းြကော်သမ း ဟို စွေပော်စွေ က  သတော်ပြတော်ခ  ပါသညော်။ နက  ော်ဝဏဏ  (အမညော် 

လွှ ) အ းလညော်း နြ ကော်ခွေ န းပစစညော်းမ  း ငှ ော် ဆကော်စပော်က  အကကမော်းြကော်သမ းဟို စွေပော်စွေ ခ  ပါသညော်။ အပခ းသူမ  းအ းလညော်း   ဇသတော်ကကီး 

ပိုဒော်မ ၅၀၅-က ပြင ော် ြမော်းဆီး  ိုငော် နော် အမှုဆငော်ခ  သညော်  အနထ ကော်အထ းမ  း ှ ပါသညော်။ သတငော်းနထ ကော်   ဂ ိုလငော်း(အမညော်လွှ ) အ းလညော်း 

သတငော်းမှ းမ  း ပြန  ော်ခ  သညော်ဟို အမှုဆငော်စွေပော်စွေ ခ  ပါသညော်။  

 
16 Regan, H. et al. (2021), “Myanmar protesters describe torture they suffered in detention at the hands of the military”, CNN (online), Available 

at: edition.cnn.com/2021/04/27/asia/myanmar-coup-detainees-torture-intl-hnk/index.html 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 International Criminal Court (2010), Prosecutor vs William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang (Judgment), Pre-Trial 

Chamber II, Case No ICC-01/09, p. 60 
20 International Criminal Court (2012), Prosecutor vs Muthaura (Decision on the Confirmation of Charges pursuant to Article 61(7)(a) and (b) 

of the Rome Statute), Pre-Trial Chamber II, Case No ICC-01/09-02/11, p. 71 

https://edition.cnn.com/2021/04/27/asia/myanmar-coup-detainees-torture-intl-hnk/index.html
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၂၈။  ဤအနကက ငော်းပခငော်း  မ  းအ းလံိုးအ  ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုမ  းသညော် က ယော်က ယော်ပပန  ော်ပပန  ော် ငှ ော် စနစော် 

တက ပြစော်သည ော် သနဘ သဘ ဝ ှ နကက ငော်း ဤအစီ ငော်ခံစ တွေငော် နထ ကော်ပပထ းပါသညော်။  

‘အရ ်သွှာျေးမ ည်သ အက ေါ် ရည်ရွယ် စ်မ တထ်ွှာျေးကသွှာ’ 

၂၉။ န  မစ ခ ြုပော်၏ ပိုဒော်မ ၂ (က) အ  “အ ပော်သ းပပညော်သူအနပေါ်  ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းနသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုဆ ိုသညော်မှ  စ ပိုဒော် ၁ တွေငော်ညွှနော်းဆ ို 

ထ းနသ  ထ ိုသ ို  နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုက ိုက  းလွေနော် နော်   ိုငော်င ံ (ဝါ) အြွေ ွဲ့အစညော်းတစော်ခိုက ခ မှတော်ထ းနသ  မူဝါဒက ိုလ ိုကော်န က င ော်သံိုးပခငော်း (ဝါ) 

အ းပြည ော်ကူညီပခငော်းပြင ော် မညော်သည ော် အ ပော်သ းပပညော်သူက ိုမဆ ို က  းလွေနော်သည ော် လိုပော် ပော်ပံိုစံအမ  ြုးမ  ြုးပါဝငော်နသ  လိုပော်နဆ ငော်ခ ကော်”21 ပြစော်ပါ 

သညော်။ ပပညော်သူဆ ိုသညော်က ို အ ပော်သ းပပညော်သူအမ  းစိုပြင ော် စိုြွေ ွဲ့ မှုပြစော်နနသ၍ “အ ပော်သ းပပညော်သူလူထို” ဟို သတော်မှတော်ပပီး၊ လကော်နကော်က ိုငော် 

တပော်ြွေ ွဲ့ တစော်ခိုခို၏ အြွေ ွဲ့ဝငော်မဟိုတော်နသ ၊ သ ို  မဟိုတော် မဟိုတော်နတ  နသ  မညော်သူမဆ ိုသညော် အ ပော်သ းပပညော်သူပြစော်ပါသညော်။22 ဆ ဒပပမှုမ  းတွေငော် 

ပါဝငော်ပခငော်းအ းပြင ော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက ို ဆန  ော်က ငော်သည ော်   ိုငော်ငနံ းယံိုကကညော်ခ ကော် ှ သညော်ဟို ယူဆက  ပစော်မှတော်ထ းတ ိုကော်ခ ိုကော်ခံ သူမ  း 

 ှ နနသည ော် ပမနော်မ   ိုငော်င ံငှ ော် ဤအခ ကော်က အထူးသကော်ဆ ိုငော်ပါသညော်။ နအနအပီပီက နမးပမနော်းခ  သည ော် က  းလွေနော်ခံ သူအ းလံိုးသညော် စစော်သ း၊ 

   ငှ ော် လံိုပခံြုန းတပော်ြွေ ဝံငော်မ  း၏ တ ိုကော်ခ ိုကော်ခံ ခ  နော်တွေငော် လကော်နကော်က ိုငော်နဆ ငော်ထ းပခငော်းမ ှ ပါ။ အမ  းစိုသညော် အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းပြစော်ပပီး 

၂၀၂၁ ခို စှော်နြနြ ော်ဝါ ီမှ နမလအတွေငော်း ဆ ဒပပပွေ မ  းတွေငော်သွေ းန  ကော်ပါဝငော်ကကသူမ  းပြစော်ပါသညော်။ “ပပညော်သူလူထိုမှ  ဘ လကော်နကော်မှ မပါဘူး” 

ဟို ခ စော်(အမညော်လွှ ) က နအနအပီပီ က ိုနပပ ပပပါသညော်။ သ ို  ပြစော်   ဤသညော်မှ    ဇဝတော်မှု၏ အပခငော်းအ   ငှ ော် ပပည ော်စံိုသညော်ဟို ဆ ို  ိုငော်ပါသညော်။  

 ‘တ  ်ုခ ု ်မှုဆ ုသည်  ု သ လျှ ်န ငူ့ ်’ 

၃၀။ လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ်က  းလွေနော်နသ    ဇဝတော်မှုမ  းအတွေကော် စ တော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  အပခငော်းအ  မှ  “ထ ိုလိုပော် ပော်သညော် က ယော်က ယော်ပပန  ော်ပပန  ော် ငှ ော် 

စနစော်တက ပြစော်၍ အ ပော်သ းပပညော်သူအနပေါ်  ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းနသ လိုပော် ပော် (ဝါ) ထ ိုသ ို  ပြစော်နစ နော်  ညော်စူးနသ  လိုပော် ပော်ပြစော်သညော်က ို က  း 

လွေနော်သူက သ  ှ ထ းပခငော်း”23 ပြစော်ပါသညော်။ န  မစ ခ ြုပော်၏ ပိုဒော်မ ၃၀(၁) တွေငော် “သ  ှ ပခငော်း” ဆ ိုသညော်မှ  “အနပခအနနတစော် ပော်တွေငော် (ဝါ) ပံိုမှနော် 

အနနအထ းတွေငော် အက  ြုးဆကော်သကော်န  ကော်မှု ပြစော်နစမညော်က ို သ  ှ ပခငော်း”24 ဟို အဓ ပပါယော်ြွေင ော်ဆ ိုထ းပါသညော်။ Gbagbo အမှုပြစော်စဉအ ၊ လိုပော် ပော် 

တစော်ခိုခ ငော်းစီအတွေကော် “က  းလွေနော်သူ၏ သ  ှ မှုက ို တညော်နဆ ကော်  တွေငော် (၁) အ ပော်သ းပပညော်သူအနပေါ်တ ိုကော်ခ ိုကော်ပခငော်း ငှ ော် (၂) က  းလွေနော်သူ၏ 

လိုပော် ပော်သညော် အဆ ိုပါတ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းပြစော်ပခငော်း”25 တ ို   လ ိုအပော်ပါမညော်။ Omar Al-Bashir အမှုပြစော်စဉတွေငော် “အဆ ိုပါ သ  ှ ပခငော်းက ို 

က  းလွေနော်သူအနနပြင ော် တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ ဝ နသသလကခဏ အ းလံိုး (ဝါ)   ိုငော်င၊ံ သ ို  မဟိုတော် အြွေ ွဲ့အစညော်း၏ အစီအစဉ၊ သ ို  မဟိုတော် မူဝါဒဆ ိုငော်   

အနသးစ တော်အခ ကော်အလကော်မ  းက ို တ တ က က သ  ှ ပခငော်းတ ို  အတွေကော် လ ိုအပော်သည ော် သကော်နသပပခ ကော်အပြစော် အဓ ပပါယော်ြွေင ော်ဆ ို နော် မသင ော် 

နကက ငော်း”26 ဆံိုးပြတော်ခ  ပါသညော်။ လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ် က  းလွေနော်နသ   ဇဝတော်မှုတစော်ခိုစီက ို တညော်နဆ ကော်  ိုငော် နော် သ  ှ ပခငော်းဆ ိုငော်   အဆ ိုပါ 

စံ ှုနော်း သတော်မှတော်ခ ကော်က ို ထူနထ ငော် မညော် ပြစော်ပါသညော်။  

၃၁။ ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှုမ  းအပါအဝငော် နအနအပီပီက စိုနဆ ငော်း  ှ သည ော် အနထ ကော်အထ းမ  းမှတစော်ဆင ော် ဤအခ ကော်က ို   ှ ပါသညော်။ 

Katanga အမှု ပြစော်စဉတွေငော် စစော်တပော်၏ အဂဂ ါစဉအ   ှ နသ  က  းလွေနော်သူ၏   ထူးအဆင ော်အပါအဝငော် အနသးစ တော်အနထ ကော်အထ းမ  း ငှ ော် 

ပပစော်မှုက  းလွေနော် သည ော်နန  တွေငော် ၎ငော်းတ ို   ှ နနပခငော်းက သ  ှ ပခငော်းဆ ိုသည ော် အပခငော်းအ  က ို  သကော်နသပပ နော်ဆကော်စပော်နနသညော်က ို နတွေွဲ့ ပါသညော်။27 

နအနအပီပီ၏ ဆက်သွယ်နမးပမနော်းမှုမ  းတွေငော် တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုပြစော်ပွေ းသည ော် နန  အသီးသီး၌ တပော်မ ၇၇ မှ တပော်ြွေ ွဲ့ဝငော်မ  း ှ နနပပီး ြမော်းဆီး မ  

သူမ  းအ း အငော်းစ နော်အက ဉးနထ ငော်သ ို   ပ ို  နဆ ငော် နော် ဘတော်စော်က းမ  းလညော်း ှ နနပါသညော်။ ထ ိုနညော်းတူပငော် က  းလွေနော်မှုမ  းတွေငော် ၎ငော်းတ ို  ၏ ပါဝငော် 

 
21 Rome Statute, art 2(a). 
22 CC Trial Chamber III (March 21,2016), Situation in the Central African Republic, in the case of the prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo 

[ICC-01/05-01/08], Available at: https://www.icccpi.int/sites/ 
23 Rome Statute, cited above 
24 Rome Statute, cited above, art 30(1). 
25 International Criminal Court (2014), Prosecutor vs Gbagbo (Decision on the Confirmation of Charges against Laurent Gbagbo), Pre -Trial 

Chamber II, Case No ICC-02/11-01/11, p. 114. 
26 International Criminal Court (2009), Prosecutor vs Omar Hassan Ahmad Al Bashir (Decision on the Prosecution's Application for a Warrant 

of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir), Pre-Trial Chamber I, Case No ICC-02/05-01/09, p. 88 

 
27 International Criminal Court (2014), Prosecutor vs Katanga, cited above, p. 402 

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2016_02238.PDF#page35
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မှုက ို နြ ော်ပပသည ော်မှတော်တမော်း အမ  းအပပ း အွေနော်လ ိုငော်းနပေါ်တွေငော်နတွေွဲ့ ပါသညော်။28 သ ို  ပြစော်   Katanga ပြစော် ပော်မှ သငော်ခနော်းစ က ို အနပခခံ၍ တ ိုကော် 

ခ ိုကော်မှုမ  းတွေငော် အကကမော်းြကော် စစော်အိုပော်စိုတပော်ြွေ ွဲ့မ  း ှ နနပခငော်းသညော် အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ းတ ိုကော်ခ ိုကော်မညော်၊ ယငော်းတွေငော်၎ငော်းတ ို  ပါဝငော်မညော်၊ 

ထ ို  အပပငော် အဆ ိုပါတ ိုကော်ခ ိုကော်ခ ိုကော်မှုမ  း ငှ ော် အက ံြုးဝငော်နသ  လိုပော်နဆ ငော်ခ ကော်မ  းအ း ၎ငော်းတ ို  ကကကီးကကပော်ကွေပော်က  မညော်ဆ ိုသညော်က ို သ  ှ ပပီး 

ပြစော်သညော်ဟို နက ကော်ခ ကော်ခ   ိုငော်ပါသညော်။   

၃၂။ နအနအပီပီ၏ ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှုမ  းအပပငော် အပခ း  ှ နသ  အနထ ကော်အထ းမ  းအ လညော်း သ  ှ ပခငော်းဆ ိုသည ော် အပခငော်းအ  က ို 

နပေါ်လွေငော်နစပါသညော်။ ဥပမ  - အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ြွေ ွဲ့မ  း၊ လံိုပခံြုန းတပော်ြွေ ွဲ့မ  းမှ ဘကော်နပပ ငော်းခ ိုလှုံလ သူမ  းထံမှ   ှ နသ  

အနသးစ တော် အနထ ကော်အထ းမ  းက ၎ငော်းတ ို  က  းလွေနော်သည ော် လိုပော် ပော်မ  းသညော် အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအနပေါ် ပ ိုမ ိုက ယော်ပပန  ော်သည ော် တ ိုကော်ခ ိုကော် 

မှုမ  း၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်း ပြစော်သညော်က ို ၎ငော်းတ ို  သ  ှ နကက ငော်း ညွှနော်ပပနနပါသညော်။ တပော်ြွေ ွဲ့ဝငော်နဟ ငော်းတစော်ဦးက “သူတ ို  သတော်ခ ငော် ငော် ဘယော်သူ  က ို 

မဆ ို သတော်မှ ပ ၊ ကျွနော်နတ ော်သ တယော်”29 ဟို နပပ ပပပါသညော်။ အဆ ိုပါ နပပ ကက းခ ကော်မ  းအ  အ ပော်သ းပပညော်သူမ  း ငှ ော် လကော်နကော်မ  သူမ  း 

အနပေါ် က ယော်ပပန  ော်သည ော် စနစော်တက တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုနပမ ကော်နစနသ  လိုပော် ပော်မ  းက ို အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုကလိုပော်နဆ ငော်နနသညော်မှ  ထငော် ှ း 

ပါသညော်။  

၃၃။  ထ ို  အပပငော် လူ  အခွေင ော်အန းနလ လ နစ င ော်ကကည ော်န းအြွေ ွဲ့ (HRW)၊ ပမနော်မ   ိုငော်ငဆံ ိုငော်   လူ  အခွေင ော်အန း အထူးက ိုယော်စ းလှယော် (ဝါ) ကိုလ 

သမဂ္လူ  အခွေင ော်အန းဆ ိုငော်  မဟ မငော်းကကီး စသည ော်   ိုငော်ငတံက အြွေ ွဲ့အစညော်း၊ လူပိုဂ္ ြုလော်မ  းအနနပြင ော် အဆ ိုပါတ ိုကော်ခ ိုကော်မှုမ  း၏ က ယော်ပပန  ော်၍ 

စနစော်တက  သနဘ သဘ ဝ ဆ ိုငော်   အနထ ကော်အထ းမ  းက ို   ှ ထ းပပီး ပြစော်ပါသညော်။30 အဆ ိုပါအနထ ကော်အထ းမ  းက ို ကမဘ တစော်ဝနော်း 

ထိုတော်နဝပြန  ော်ခ  သည ော် အစီ ငော်ခံစ  ငှ ော် နဆ ငော်းပါးမ  းတွေငော် ထည ော်သွေငော်းနြ ော်ပပသညော်ပြစော်  ၊ ယငော်းတ ို  က ို လိုပော်နဆ ငော်နနသည ော် အကကမော်းြကော် 

စစော်အိုပော်စိုထံသ ို  လညော်း န  ကော် ှ ပါလ မ ော်မညော်။ နြ ော်ပပပါအနကက ငော်းတ  းမ  းက ို ကကည ော်ပခငော်းအ းပြင ော်   ဇဝတော်မှု တစော်ခိုခ ငော်းစီအတွေကော် သ  ှ ပခငော်း 

ဆ ိုသည ော် အပခငော်းအ  က ို နြ ော်လွေငော်နစသည ော် အနထ ကော်အထ းမ  း ှ နနပါ သညော်။ Al-Bashir အမှုပြစော်စဉတွေငော် ကိုလသမဂ္အစီ ငော်ခံစ မ  း၊ 

အမ  ြုးမ  ြုးနသ  လံိုပခံြုန းနက ငော်စီ ဆံိုးပြတော်ခ ကော်မ  း၊ ကိုလသမဂ္ စံိုစမော်းစစော်နဆးန းနက ော်မ ှငော်၏ အစီ ငော်ခံစ မ  း၌ ဒါြူးပမ ြု ွဲ့တွေငော် 

အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း ဆူဒနော်အစ ိုး တပော်ြွေ ွဲ့မ  းက က ယော်ပပန  ော်၍ စနစော်တက ပြစော်နသ  အထကော်နြ ော်ပပပါတ ိုကော်ခ ိုကော်မှု ှ နကက ငော်း  ညော်ညွှနော်း 

နြ ော်ပပခ  ပပီး၊ ထ ိုတ ိုကော်ခ ိုကော်မှုပြစော်ပွေ းစဉ က လအတွေငော်း ထိုတော်ပပနော်ခ     က ယော်က ယော်ပပန  ော်ပပန  ော် လူသ ထငော် ှ းပြစော်ခ  ပါသညော်။31 

၃၄။  နန ကော်ဆံိုးအနနပြင ော် “ဆ ဒပပမှုမ  းတွေငော်ပါဝငော်လျှငော် နသခ  နပါကော် ပစော်ခတော်သတော်ပြတော်ခံ မညော်” ဟို အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း “ ပခ မော်း 

နပခ ကော်သည ော်” အထကော်တွေငော်နြ ော်ပပခ  နသ  နပပ ကက းခ ကော်မ  း ( ဥပမ - နြနြ ော်ဝါ ီ ၂၁၊ သူတ ို  နတွေ အသကော်ဆံိုးရှု ံး လ မ ော်မယော်)32 က ဆ ဒ 

ပပပွေ မ  းအ း ပော်တန  ော် နော်  ကော်စကော်ကကမော်းကကြုတော်နသ  လိုပော် ပော်မ  း က  းလွေနော်သညော်က ို  ှငော်း ှငော်းလငော်းလငော်းသ  ှ နကက ငော်း နြ ော်ပပနနပါသညော်။  

၃၅။ Bemba အမှုပြစော်စဉတွေင33်ော် တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုဆ ိုသညော်က ို သ လျှကော် ငှ ော် က  းလွေနော်ပခငော်းပြစော်နကက င ော် သတော်မှတော်  ိုငော် နော် အဆ ိုပါ အပခငော်းအ  မ  းက 

လံိုနလ ကော်သညော်ဟို ICC က ဆံိုးပြတော်ခ  ပါသညော်။ အမှနော်တကယော်တွေငော် ရံိုးခ  နော်းအမှတော်စဉ ၆၉၁ တွေငော်   ဇဝတော်မှုမ  းသညော် က ယော်ပပန  ော်နသ  

ပထဝီနဒသအတ ိုငော်းအတ ပြင ော် ပြစော်ပွေ းခ  လျှငော်၊ ပ ို၍က ယော်ပပန  ော်နသ  စစော်ဆငော်န းနညော်းလမော်း၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းပြစော်လျှငော်၊ ထ ို  အပပငော် ပပညော်တွေငော်း 

 
28 Videos and photographs on file with author, num. #1 – 7. See also: www.youtube.com/watch?v=P5Y8AuIeAZw ; 

www.youtube.com/watch?v=LygNkC7T0tQ 
29 Regan, H. et al. (2021), “Myanmar protesters describe torture they suffered in detention at the hands of the military”, CNN (online), Available 

at: edition.cnn.com/2021/04/27/asia/myanmar-coup-detainees-torture-intl-hnk/index.html 
30 OHCHR (2022), “Situation of human rights in Myanmar since 1 February 2021 – 15 March”, United Nations (online); Andrews, T. H. (2021), 

“Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar – 2 September”, United Nations (online); Human Rights Watch 

(2021), “Myanmar: Coup Leads to Crimes Against Humanity”, Human Rights Watch (online), Available at: 

www.ecoi.net/en/document/2056889.html 
31 International Criminal Court (2009), Prosecutor vs Omar Hassan Ahmad Al Bashir (Decision on the Prosecution's Application for a Warrant 

of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir), Pre-Trial Chamber I, Case No ICC-02/05-01/09, pp. 88-89 

 
32 State Administrative Council (2021), “Public Announcement of 21st of February 2021”, The Global New Light of Myanmar 

[military junta outlet](online), Available at: www.gnlm.com.mm/public-announcement-21-2-2021/ 

 
33 ICC Trial Chamber III (March 21,2016), Situation in the Central African Republic, in the case of the prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo 

[ICC-01/05-01/08], Available at: https://www.icccpi.int/sites/ 

http://www.youtube.com/watch?v=P5Y8AuIeAZw
http://www.youtube.com/watch?v=LygNkC7T0tQ
https://edition.cnn.com/2021/04/27/asia/myanmar-coup-detainees-torture-intl-hnk/index.html
http://www.ecoi.net/en/document/2056889.html
http://www.gnlm.com.mm/public-announcement-21-2-2021/
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2016_02238.PDF#page35
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 ငှ ော်   ိုငော်ငတံက မဒီယီ မ  း၏ အ ရံိုစ ိုကော်မှုက ို  ှ လျှငော်၊ ကက းန မှုအြွေ ွဲ့အနနပြင ော် က  ြုးနကက ငော်းဆီနလ  ော်မှု သံသယက ိုနက  ော်လွေနော်၍ က  းလွေနော် 

သူမ  းသညော် တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုက ို သ လျှကော် ငှ ော်က  းလွေနော်နကက ငော်း၊ ၎ငော်းတ ို  ၏ လိုပော် ပော်(ဝါ) ထ ိုလိုပော် ပော်က ိုပြစော်နစ နော်  ညော် ွေယော်သညော်၊ အ ပော်သ း 

ပပညော်သူအနပေါ်  ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းသည ော် က ယော်ပပန  ော်နသ တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်း ပြစော်သညော်က ို သ  ှ နကက ငော်း ခ ိုငော်လံိုစွေ  နတွေွဲ့  ှ သညော် 

ဟို ခံိုရံိုးက နကကည ခ  ပါသညော်။ ဤအစီ ငော်ခံစ  တစော်ခိုလံိုးတွေငော် အဆ ိုပါစံသတော်မှတော်ခ ကော်မ  း ငှ ော် က ိုကော်ညီပပည ော်စံိုနကက ငော်း ဆကော်လကော်ထိုတော် 

 ှုတော်နြ ော်ပပပါမညော်။ သ ို    တွေငော် က  းလွေနော်သူမ  း၏ နန ကော်ခံ ငှ ော် ဆ ိုး ွေ းနသ  လူ  အခွေင ော်အန းခ  ြုးနြ ကော်မှုဆ ိုငော်   ကကီးမ းက ယော်ပပန  ော်သည ော် 

ပံိုစံမ  းက ို လ စော်လ  ရှုထ း နော် မပြစော်  ိုငော်  ၊ က  းလွေနော်နသ    ဇဝတော်မှုမ  း၏ ပပငော်းထနော်မှု ငှ ော် အကက မော်အန အတွေကော်တ ို  က ို ကကည ော်ရံိုမျှပြင ော် 

သ လျှကော် ငှ ော် က  းလွေနော်သညော်ဆ ိုသည ော် အပခငော်းအ  က ို တညော်နဆ ကော် နော် ခ ိုငော်လံိုသညော်က ို နတွေွဲ့  ှ  ပါသညော်။  

၃၆။ ပိုဒော်မ ၇(၁) တွေငော် ပါ ှ နသ  လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ် က  းလွေနော်နသ    ဇဝတော်မ  းတွေငော်အက ံြုးဝငော်သည ော် ပပစော်မှု ၁၁ ခိုအနကော် ၉ ခိုပြစော်နသ  

လူသတော်မှု၊ အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် သိုတော်သငော် သတော်ပြတော်မှု၊   ိုငော်ငအံတွေငော်းမှ  ငှော်ထိုတော်မှု၊ ြမော်းဆီးအက ဉးခ မှု၊ ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှု၊  မိုဒ မော်းမှု ငှ ော် 

လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   အကကမော်းြကော်မှု၊ အတငော်းအဓမမ နပ  ကော်ဆံိုးနစမှု၊ အကကမော်းြကော် ြ  ှ ပော် ကော်စကော်မှု ငှ ော် အလ းတူ အပခ းလူမဆနော်သည ော် 

ြ  ှ ပော် ကော်စကော်မှုမ  းက ို အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက က  းလွေနော်လျှကော် ှ ပပီး ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် ထ ို  ဇတော်မှုမ  းအမှနော်တကယော် ှ နနနကက ငော်း ပငငော်းဆ ို 

မ   ိုငော်သည ော် အနထ ကော်အထ းမ  းက ို ဤအစီ ငော်ခံစ တွေငော် နြ ော်ပပထ းပါသညော်။  ယခိုမှစ၍ အဆ ိုပါ  ဇဝတော်မှုတစော်ခိုစီက ို  ှငော်းလငော်းနြ ော်ပပ 

ပပီး ယငော်းတ ို   ငှ ော်စပော်လ ဉးသည ော် အနထ ကော်အထ းမ  းက ို တငော်ပပထ းပါသညော်။  

လ သွှာျေးမ  ျုျေးနယ်ွအက ေါ်   ျေးလွန်ကသွှာ ရွှာဇဝတမ်ှုမ ွှာျေးတငွ ်အ  ံျုျေးဝငက်သွှာ မ စ်မှုမ ွှာျေး 

 ုဒမ် ၇ (၁) ( ) လ သတမ်ှု 

၃၇။   ဇဝတော်မှုဆ ိုငော်   အပခငော်းအ  မ  းအ ၊ လူသတော်မှုဆ ိုငော်   အပခငော်းအ  မ  းသညော် -  

• (က) က  းလွေနော်သူက က  းလွေနော်ခံ သူအ း သတော်ပြတော်ပခငော်း (ဝါ) နသဆံိုးနစပခငော်း34 

• (ခ) တငော်ကူးကကံ ညော် ွေယော်ခ ကော် ငှ ော် သ လျှကော် ငှ ော်35 

၃၈။ ထ ို  အပပငော် ဤလိုပော် ပော်သညော် က ယော်ပပန  ော်၍ စနစော်တက ပြစော်ပပီး အ ပော်သ းပပညော်သူက ို  ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းနသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ တစော်စ တော် 

တစော်ပ ိုငော်းပြစော် မည ော်အပပငော်၊ ဤလိုပော် ပော်သညော် ထ ိုက  သ ို   က ယော်ပပန  ော်၍ စနစော်တက ပြစော်နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းပြစော်သညော်က ို က  း 

လွေနော်သူက သ လျှကော် ငှ ော် လိုပော်နဆ ငော်ပခငော်းပြစော် မညော်။ 

၃၉။ ပထမအခ ကော်အနနပြင ော် “စွေပော်စွေ ခံ သူက က  းလွေနော်ခံ သူအ းသတော်ပြတော်သညော်(ဝါ) နသဆံိုးနစသညော်” ဆ ို  တွေငော် နသဆံိုးမှု ငှ ော် က  းလွေနော် 

သူ၏ လိုပော် ပော်တ ို  အကက း နကက ငော်းက  ြုးဆကော်စပော်မှုက ို တညော်နဆ ကော် မညော်ပြစော်သညော်။ နအနအပီပီ၏ ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှုမ  းမှ   ှ နသ  

အနထ ကော် အထ းမ  းအ  လူသတော်မှုပြစော်စဉတစော်ခိုခ ငော်းစီတွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို တပော်ြွေ ွဲ့ဝငော်မ  းက နသဆံိုးသူမ  း ှ နနသည ော် နန  က ို 

တ ိုကော်ခ ိုကော် ကကနကက ငော်း ငှ ော် ရိုပော်အနလ ငော်းမ  းက ို ပမငော်နတွေွဲ့ သညော်။ ဒဏော်    ှ သည ော်နန  မ  းက ို နပပ   ိုငော်နကက ငော်း မ သ းစိုဝငော်မ  းက 

ထွေကော်ဆ ိုခ  ကကပါ သညော်။ နအးစနော်း(အမညော်လွှ )သညော် ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၃  ကော်က နပမ ကော်ဥကက လ ပတွေငော် နလယ ဉနပေါ်မှ မ ကော် ညော်ယ ိုဗံိုးမ  း 

ကက ခ ပပီးသည ော်အခ  နော် အကကမော်းြကော် စစော်အိုပော်စိုတပော်ြွေ ွဲ့မ  း၏ ပစော်ခတော်သတော်ပြတော်မှုက ို ခံခ   ပါသညော်။ “ တစော် ပော်ကွေကော်လံိုး အ မော်ထ မှ  ဘယော်လ ိုမှ 

ဆကော်နနလ ို  မ လ ို   လမော်းနပေါ်က ို ထွေကော်ကက တယော်” ဟို သူ၏ နဆွေမ  ြုးတစော်ဦးက  ှငော်းပပပါသညော်။ နအးစနော်း (အမညော်လွှ ) သညော် ဘတော်စော်က း 

မှတော်တ ိုငော်အနးီတွေငော် အပခ းဒဏော်   သူမ  းက ို ကက ြုးစ းကယော်ဆယော်နနခ  နော်တွေငော် နသနတော်မှနော်သွေ းသညော်က ို ၎ငော်း၏ သူငယော်ခ ငော်းမ  းက ပမငော်နတွေွဲ့ 

ခ  ပါသညော်။ ၎ငော်းနသနတော်မှနော်သွေ း နကက ငော်း မ သ းစိုကသ  ှ ပပီးနန ကော် နအးစနော်း(အမညော်လွှ ) ၏အနလ ငော်းက ိုနဆးရံိုတွေငော်သွေ းကကည ော်ခ  ပါသညော်။ 

 ငော်ဘတော်တွေငော် နသနတော်မှနော်ပခငော်းပြစော်ပပီး၊ က ညော်ဆနော်က  လှံိုးထ တွေငော်စ ိုကော်နနပါသညော်။ နဆးရံိုကကီးတွေငော်  ငော်ဘတော်က ို က ညော်ထ မှနော်နသဆံိုးသည ော် 

အပခ း ရိုပော်အနလ ငော်း ၃ နလ ငော်း ှ နနပါသညော်။ နသဆံိုးသူမ  း၏ ရိုပော်အနလ ငော်းမ  းက ို  လ န  ကော်ယူနဆ ငော်သည ော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို 

 
34 International Criminal Court (2011), Elements of Crimes, The Hague: International Criminal Court, p. 05 
35 Rome Statute, art 30(1). 
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တပော်ြွေ ွဲ့ဝငော်မ  းအ း တ ဝနော်က ဆ  ဝနော်တစော်ဦးက ဦးနခါငော်းက ညော်ထ မှနော်နသ  အန အတွေကော်မသ  သည ော် နသဆံိုး၊ ဒဏော်   သူမ  းအ း အနထွေ 

နထွေ နဆးရံိုကကီးသ ို  သယော်သွေ းနကက ငော်း  ှငော်းပပပါသညော်။  

၄၀။ မငော်းသနော်း(အမညော်လွှ )၏ မ သ းစိုက ၂၀၂၁ ခို စှော် ဧပပီ ၉  ကော် ပ ခူးပမ ြု ွဲ့ဆ ဒပပမှုတွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို တပော်ြွေ ွဲ့မ  းက ၎ငော်းအ းမညော်သ ို   

ပစော်ခတော်သတော်ပြတော်ခ  သညော်က ို နပပ ပပပါသညော်။ ထ ိုနန  တွေငော် တပော်မ ၇၇  ှ နနပါသညော်။ “သူ  က ို က ညော်ထ သွေ းနတ   သူက ဟ လော်မကော်နဆ ငော်း 

ထ းတ ၊ က ညော်က နခါငော်းက ိုနတ   နြ ကော်မထွေကော်ဘူး၊ လညော်ဂိုတော်မှ  အနပါကော်ကကီး ပြစော်သွေ းတယော်” ဟို နဆွေမ  ြုးတစော်ဦးက ှငော်းပပပါသညော်။ 

အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက တစော်စံိုတစော်ဦးထ မှနော်သွေ းသညော်က ိုသ  ှ ပပီး မငော်းသနော်း (အမညော်လွှ )၏ ရိုပော်အနလ ငော်းက ို  ှ နြွေခ  ကကသညော်ဟို သူမက 

ဆကော်နပပ ပါသညော်။ အလ းတူပငော် ၂၀၂၁ခို စှော် နြနြ ော်ဝါ ီ ၂၈ က မွေနော်ခမော်း (အမညော်လွှ ) သညော်မ တနလးပမ ြု ွဲ့ လမော်းမနပေါ်တွေငော် ပစော်ခတော်သတော်ပြတော် 

ခံခ   ပါသညော်။ “သူကနလ အပမ န ှွဲ့ဆံိုးကနနသွေ းတ  (ဆ ဒပပမှုမ  းတွေငော်)၊ ဒါနကက င ော် ပစော်ခံ တ ထငော်တယော်” ဟို နဆွေမ  ြုးပြစော်သူကနပပ ပါသညော်။ 

နအ ငော်ပပည ော် (အမညော်လွှ ) သညော်လညော်း ၂၀၂၁ခို စှော် မတော်လ ၁၃  ကော်က မ တနလးဆ ဒပပမှုမ  းအတွေငော်း အတ းအဆီးမ  းလိုပော်ထ းသည ော် 

နန  အနးီတွေငော် လကော်နမ ငော်း ၂ ဘကော်လံိုး က ညော်ထ မှနော်ခ  ပပီး၊ မကက မီပငော် နသဆံိုးသွေ းခ  ပါသညော်။ ထ ိုနညော်းတူတွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်ြွေ ွဲ့ 

ဝငော်မ  းက ထ ိုကော် (အမညော်လွှ ) အ း နနအ မော်တွေငော်သွေ းန  ကော် ှ နြွေ  မနတွေွဲ့ ခ  ပါ ။ နန ကော်တစော်နန  တွေငော်  ပော်ကွေကော်  (မံို ွေ ပမ ြု ွဲ့နယော်) တွေငော်   မ  းက 

လူငယော်တစော်ဦးအ းြမော်းဆီး၍ လကော်ထ ပော်ခတော်နခေါ်နဆ ငော်သွေ းသညော်ဟို သူ  မ သ းစိုကသတငော်းကက းပပီးနန ကော်၊ နန  လညော် ၂ န  ီခန  ော်တွေငော် 

အနလ ငော်းလ ကကည ော် နော် ၎ငော်းတ ို  အ းဆကော်သွေယော်အနကက ငော်းကက းခ  ပါသညော်။ “နခါငော်းတစော်ပခမော်းက နပ   စ နနတ ၊ တစော်က ိုယော်လံိုး စီးက ကော်မီးန   

ထ ိုးထ းတ   ဒဏော်  နတွေလညော်းနတွေွဲ့တယော်။ န းထ ကလညော်း နသွေးနတွေထွေကော်လ ို  ၊ န းထငော်မှ လ  အည ြုအမ စွေ နနတယော်။ လကော်က ိုကက ြုးတိုပော်ထ းတ   

အ  နတွေလညော်းနတွေွဲ့တယော်” ဟို မ ကော်ပမငော်သကော်နသက နပပ ပါသညော်။ တ ဝနော် ှ သူ မ  းက COVID- 19 န  ဂါပြင ော် နသဆံိုးသညော်ဟို ဆ ိုပါသညော်။  

၄၁။ ဒမီ ိုကန စီန းလှုပော် ှ းမှုက ိုနထ ကော်ခံသူမ  းအ း ဆ ဒပပမှုမ  းအတွေငော်း လမော်းနပေါ်၌သ  ပစော်မှတော်ထ းသညော် မဟိုတော်ပါ။ ဝငော်းနဇ ော် (အမညော် 

လွှ ) သညော် ၂၀၂၁ခို စှော် ဧပပီ ၉  ကော်က ပ ခူးပမ ြု ွဲ့တွေငော် သူ၏နနအ မော်ပခံဝငော်းအတွေငော်းမှ ပငော် ၃ ခ ကော်ပစော်ခတော်ခံခ   သညော်။ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို တပော်ြွေ ွဲ့ 

မ  းက ၎ငော်းတ ို  ၏ လမော်းအတွေငော်းဝငော်န  ကော်စီးနငော်းပပီး စကော်နသနတော်မ  းပြင ော် ပမငော်ပမငော်သမျှလူနနအ မော်မ  းအ း  မော်းသမော်းပစော်ခတော်  တွေငော် ၎ငော်းအ း 

တစော်ကက မော်ထ မှနော်ခ  သညော်။ “အ ဒမှီ  သူကနပါငော်က ိုထ သွေ းပပီလ ို   နအ ော်နပပ တယော်၊ စစော်တပော်က ပ တော်ထ းတ   ပခံဝငော်းတံခါးက ို နဆ င ော်ကနော်ြွေင ော်ပပီး 

က မ နမ ငော်နလးက ို ထပော်ပစော်တယော်၊ ဒိုတ ယတစော်ခ ကော်၊ တတ ယတစော်ခ ကော် ထပော်ပစော်ခံ နတ   နသသွေ းတယော်” ဟို မ ကော်ပမငော်သကော်နသကနပပ ပပပါ 

သညော်။ အလ းတူပငော် အသကော် ၁၇  စှော်အ ွေယော် စိုစို(အမညော်လွှ )သညော် နက း ွေ  ှ  (မ တနလးတ ိုငော်း၊ သပ တော်က ငော်းပမ ြု ွဲ့နယော်) နနအ မော်တွေငော်ပငော် ပစော်ခတော် 

ခံခ   ပပီး နတ ငော်နပေါ်  ှ စစော်သ းမ  းက ၎ငော်းတ ို  ထံ  ွေ သ းအခ  ြု ွဲ့ ခ ဉးကပော်လ သညော်ဟို စွေပော်စွေ က တ းဆီး နော်  မော်းသမော်းပစော်ခတော်  တွေငော် ထ မှနော်ခ   

ပခငော်းပြစော်သညော်ဟို သူမ၏ နဆွေမ  ြုးတစော်ဦးက နပပ ပပပါသညော်။ ထ ိုနန   ၂၀၂၁ ခို စှော်မတော်လ ၁၅  ကော် တစော်နန  တညော်းတွေငော်ပငော် နနအ မော်အတွေငော်း 

ပိုနော်းနအ ငော်းနနသည ော် ကနလး ၈ ဦးခန  ော် က ညော်ထ မှနော်ခ  ပါသညော်။ “စစော်တပော်က ွေ ထ က ို အခ ကော် ၄၀၀ နက  ော်နလ ကော်ပစော်တ ၊ ကနလးနတွေက ို 

နဆးရံိုပ ို  နတ   နဆးရံိုက ိုလညော်း လ ပပီးပစော်တယော်။” ဟို သူက နပပ ပါသညော်။ အ ပော်သ းပပညော်သူ ၃ ဦး နသဆံိုးခ  ပါသညော်။ စိုစို (အမညော်လွှ ) ၏ 

မ သ းစိုက ို တပော် ငော်းမှ နလ  ော်နကကးနပးမညော်ဟိုနပပ နသ ော်လညော်း မ သ းစိုကလကော်မခံပါ။ ဤပြစော်စဉ ၂ ခိုလံိုးတွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို 

တပော်ြွေ ွဲ့ဝငော်မ  းသညော် ဒဏော်   သူမ  းက ို တစော်ခ ကော်တညော်းမကဘ ၊ နသ၊မနသ နသခ  နအ ငော် ၂ ခ ကော်ပစော်ခတော်ခ  ပါသညော်။  

၄၂။ စစော်က ိုငော်းတ ိုငော်း ကနပီမ ြု ွဲ့နယော်တွေငော် ၂၀၂၁ခို စှော် ဇူလ ိုငော် ၁  ကော်၌ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက က  းလွေနော်ခ  နသ  အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်သတော်ပြတော်မှု 

၄ ခိုအနကော် တစော်ခိုက ို က ိုယော်တ ိုငော်ကကံြုနတွေွဲ့ ခ   သူမ  းကလညော်း ဤနကက ငော်းက  ြုးဆကော်စပော်မှုက ိုသကော်နသပပ  ိုငော်သည ော် အခ ကော်အလကော်မ  းက ို 

နပပ ပပပါသညော်။ ထ ိုနန  တွေငော် နတ ထ ၌ အလိုပော်လိုပော်နနကကနသ  အ ပော်သ းပပညော်သူ ၄ ဦးပြစော်သည ော် စံမငော်း  ိုငော် (၂၁  စှော်)၊ ဝငော်းန ွှ (ခ) ဦးသကော် ှညော် 

(၅၆ စှော်)၊ နဇယ  ထွေနော်း (၂၃ စှော်)  ငှ ော် ထွေနော်းန ွှ (၃၄ စှော်) တ ို  က ို အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုကြမော်းဆီးသွေ းပပီး၊ ၃  ကော်အကက တွေငော် ၎ငော်းတ ို  အ း နသဆံိုး 

လျှကော်နတွေွဲ့  ပါသညော်။36 “အနလ ငော်းနတွေအ းလံိုးက နခါငော်းမှ  ဒဏော်  နတွေန  ၊ နခါငော်းခွေံနတွေလညော်းကွေ နနတယော်” ဟို ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှုတွေငော် 

ပါဝငော်နပြကက းသူ သကော်နသမ  းက ထွေကော်ဆ ိုကကသညော်ပြစော်   အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက ၎ငော်းတ ို  အ း ဦးနခါငော်းက ိုပစော်သတော်ခ  ပခငော်းပြစော်နကက ငော်း 

နြ ော်ပပနနပါသညော်။37  

 
36 AAPP (August 18, 2021), “Massacres in Kani Township, Yinmabin District, Sagaing Region”, Available at https://aappb.org/?p=17120 
37 Ibid. 

https://aappb.org/?p=17120
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၄၃။ နြ ော်ပပခ  သည ော် အနထ ကော်အထ းမ  းအ ၊ လူသတော်မှု၏ ပထမအပခငော်းအ   ငှ ော် က ိုကော်ညီသညော်ဟို ဆ ို  ိုငော်ပါသညော်။ ဒိုတ ယအခ ကော် အနန 

ပြင ော် စွေပော်စွေ ခံ သူသညော် “ က  းလွေနော်ခံ သူမ  းအ း သတော်ပြတော် နော် တငော်ကူးကကံ ွေယော်ခ ကော်”  ှ ခ  ပါလ မ ော်မညော်။ “ထ ိုလိုပော် ပော်တွေငော်ပါဝငော်လျှငော် (ဝါ) ထ ို 

အက  ြုးဆကော်က ိုပြစော်နစလျှငော် (ဆ ိုလ ိုသညော်မှ - က  းလွေနော်ခံ သူမ  း နသဆံိုးပခငော်း) (ဝါ) ပံိုမှနော်အနပခအနနတွေငော် ထ ိုအက  ြုးဆကော်ပြစော်လ မညော်က ို 

သ  ှ လျှငော်”38 က  းလွေနော်သူသညော် လူသတော်မှုက ို တငော်ကူးကကံ ွေယော်သညော်ဟို မှတော်ယူသညော်။ နအးစနော်း (အမညော်လွှ )၊ မငော်းသနော်း (အမညော်လွှ )၊ နအ ငော်ပပည ော် 

(အမညော်လွှ )  ငှ ော် မွေနော်ခမော်း (အမညော်လွှ ) တ ို  ၏ နသဆံိုးမှုပြစော်စဉတွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ လိုပော် ပော်သညော် ဆ ဒပပလူအိုပော်အတွေငော်းသ ို   ပစော်ခတော် 

ပခငော်း ပြစော်သညော်၊ သ ို  ပြစော်   နန  ငယော်တစော်ခိုအတွေငော်း မ  းပပ းနသ လူအိုပော်အတွေငော်းသ ို   ခ  နော် ွေယော်ပစော်ခတော်ပခငော်းသညော် ပံိုမှနော်အနပခအနနတွေငော် အပခ း 

 လဒော် ပြစော်နပေါ်စ  အနကက ငော်း တစော်စံိုတစော်  မ ှ သည ော်အတွေကော် အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းက ို အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက တငော်ကူးကကံ ွေယော် ခ ကော်ပြင ော် 

ပစော်ခတော်သတော်ပြတော်ပခငော်းက ို သကော်နသပပ နော်မခကော်ခ ပါ။ ဝငော်း နဇ ော် (အမညော်လွှ ) ၏ ပြစော်စဉတွေငော်က  သ ို   လူနန ပော်ကွေကော်မ  းအတွေငော်း စကော်နသနတော် 

မ  းပြင ော် ပစော်ခတော်တ ိုကော်ခ ိုကော်ပခငော်းသညော် ပံိုမှနော်အနပခအနနတွေငော်ပငော် နသနကကပ ကော်စီးမှု လဒော်က ိုသ    ှ နစမညော်ပြစော်ပါသညော်။ ထ ို  အပပငော် အကကမော်း 

ြကော်စစော်အိုပော်စို တပော်ြွေ ွဲ့မ  းက ၎ငော်း၏နနအ မော်ပခံဝငော်းအတွေငော်းသ ို  ထပော်မံဝငော်န  ကော်ပပီး၊ ၎ငော်းအ းနန ကော်ထပော် ၂ ကက မော်ထပော်မံပစော်ခတော်ခ  သညော်။ စိုစို 

(အမညော်လွှ ) နသဆံိုးမှုပြစော်စဉတွေငော် ဒဏော်   သူမ  းအ းပ ို  နဆ ငော်နပးသည ော် နဆးရံိုက ို ဝငော်န  ကော်စီးနငော်းပစော်ခတော်ပခငော်းသညော်လညော်း လူသတော်မှုက ို 

တငော်ကူးကကံ ွေယော်ထ းနကက ငော်းသကော်နသပြစော်ပါသညော်။ ထ ိုနညော်းတူပငော် ၂၀၂၁ ဇူလ ူငော် ၁  ကော်နန  က ကနပီမ ြု ွဲ့နယော်တွေငော် က  းလွေနော်ခ  သည ော် အစိုလ ိုကော် 

အပပံြုလ ိုကော်သတော်ပြတော်မှုတွေငော် ဦးနခါငော်းနသနတော်ဒဏော်  မ  းနကက င ော် က  းလွေနော်ခံ သူမ  း နသဆံိုးခ  ပခငော်းပြစော်ပါသညော်။ သ ို  ပြစော်   အ ပော်သ း 

ပပညော်သူမ  းအ း ဦးနခါငော်းက ိုခ  နော် ွေယော်ပစော်ခတော်ပခငော်းပြင ော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုသညော် ၎ငော်းတ ို  အ းသတော်ပြတော် နော်  ညော် ွေယော်ခ  သည ော်အပပငော်၊ ပံိုမှနော် 

အနပခအနနတွေငော် အက  ြုးဆကော်ပြစော်လ မညော်က ို သ  ှ ပပီးပြစော်ပါသညော်။ သ မနော်ပပညော်သူတစော်ဦးအနနပြင ော် လူတစော်ဦးအ း ဦးနခါငော်းက ို ခ  နော် ွေယော် 

ပစော်ခတော်ပခငော်းသညော် ထ ိုသူက ိုသတော်ပြတော် နော်ပြစော်နကက ငော်း သ  မညော်ပြစော်ပါသညော်။ သ ို  ပြစော်   က  းလွေနော်သူမ  းတွေငော် တငော်ကူးကကံ ွေယော်ခ ကော် မိုခ  ှ ပါ 

သညော်။  

၄၄။ တတ ယအခ ကော်အနနပြင ော်၊ လူသတော်မှုသညော် က ယော်ပပန  ော်၍ စနစော်တက ပြစော်နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းပြစော်၍ အ ပော်သ း 

ပပညော်သူလူထိုအနပေါ် ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းခ  လ မ ော်မညော်။ ယခငော်က နဆွေးန ွေးခ  သည ော်အတ ိုငော်း၊ အ ပော်သ းပပညော်သူလူထိုဆ ိုသညော်မှ  ပပညော်သူ အမ  း 

စိုပါဝငော်ြွေ ွဲ့စညော်းထ းနသ  စိုြွေ ွဲ့ မှုပြစော်ပါသညော်။ နအနအပီပီ၏ ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှုမ  းအ  နသဆံိုးသူမ  းသညော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

တ ိုကော်ခ ိုကော်ခံ ခ  နော်တွေငော် လကော်နကော်က ိုငော်နဆ ငော်မထ းပါ။ က ဆံိုးသွေ းကကသူအမ  းစိုသညော် စစော်အ ဏ သ မော်းပပီး နန ကော်ပ ိုငော်း အကကမော်းြကော်စစော် 

အိုပော်စိုက ို   ိုငော်ငနံ းအ  ဆန  ော်က ငော်သူမ  းပြစော်ကကပါသညော်။ နအးစနော်း (အမညော်လွှ )၊ မငော်းသနော်း (အမညော်လွှ )၊ နအ ငော်ပပည ော် (အမညော်လွှ )  ငှ ော် မွေနော်ခမော်း 

(အမညော်လွှ ) တ ို  သညော် စစော်အ ဏ သ မော်း နော်ကက ြုးပမော်းမှုက ို ဆန  ော်က ငော်သည ော် ဆ ဒပပမှုမ  းတွေငော် ပါဝငော်နနစဉ ပစော်ခတော်သတော်ပြတော်ခံကက ပခငော်း ပြစော်ပါ 

သညော်၊ ဝငော်းနဇ ော် (အမညော်လွှ )  ငှ ော် ထ ိုကော် (အမညော်လွှ ) တ ို  သညော် ပစော်ခတော်သတော်ပြတော်ခံ ခ  နော်၌ ဆ ဒပပမှုမ  းတွေငော် ပါဝငော်နနပခငော်း မဟိုတော်နသ ော်လညော်း၊ 

စစော်အ ဏ သ မော်းမှုက ို ဆန  ော်က ငော်သည ော်   ိုငော်ငနံ းခံယူခ ကော် ှ သညော်ဟို အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက ယူဆသည ော်အတွေကော် ၎ငော်းတ ို   ၂ ဦးစလံိုးက ို 

ထငော်နကကးပြင ော် ပစော်မှတော်ထ းတ ိုကော်ခ ိုကော်ပခငော်းပြစော်ပပီး၊ ၎ငော်း၏နဆွေမ  ြုးနတ ော်စပော်သူတစော်ဦး၏ နပပ ကက းခ ကော်အ  ဝငော်းနဇ ော် (အမညော်လွှ ) သညော် 

အပြ န  ငော် တီ ှပော်က ို ဝတော်ထ းသည ော်အတွေကော် ဆ ဒပပသူမ  း ငှ ော် အဆကော်အစပော် ှ သူဟို ယူဆ၍ ပစော်သတော်ခံ ပခငော်းပြစော်နကက ငော်း ငှ ော် ထ ိုကော် (အ 

မညော်လွှ ) ၏ နဆွေမ  ြုးနတ ော်စပော်သူတစော်ဦးကလညော်း သူမ၏ သ းပြစော်သူသညော် နန  အမ  းအပပ းတွေငော် အစ းအနသ ကော် ငှ ော် အနပခခံလ ိုအပော် 

သည ော်ပစစညော်းအမ  းအပပ းက ို သွေ းန  ကော်လှူဒါနော်းခ  ဘူးနကက ငော်း  ှငော်းပပပါသညော်။ လူသတော်မှုမ  းသညော် (လကော်နကော်မ  )   ိုငော်ငနံ းအ  ဆန  ော်က ငော်သူ 

မ  းအ း  ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းသညော်က ို ဒအီခ ကော်ကညွှနော်ပပနနပခငော်းနကက င ော် “အ ပော်သ းပပညော်သူအနပေါ်  ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းပခငော်း” ဆ ိုသည ော် 

အပခငော်းအ   ငှ ော် က ိုကော်ညီပါသညော်။  

၄၅။  ၂၀၂၁ ခို စှော်နြနြ ော်ဝါ ီလမှ စတငော်က  အ ပော်သ းပပညော်သူ ၁၈၇၅ ဦးထကော်မနညော်း သတော်ပြတော်ခံခ   သညော်ပြစော်   ပမနော်မ   ိုငော်ငအံတွေငော်း 

အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက က  းလွေနော်နသ  အ ပော်သ းပပညော်သူလူထိုအ းသတော်ပြတော်ပခငော်းအ း က ယော်က ယော်ပပန  ော်ပပန  ော်ပြစော်သညော်ဟိုလညော်း ဆ ို ပါ 

မညော်။ နအနအပီပီ၏ ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှုမ  းက ို ထည ော်သွေငော်းစဉးစ းလျှငော် အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း သတော်ပြတော်မှုသညော် ကနပီမ ြု ွဲ့နယော် (စစော် 

က ိုငော်းတ ိုငော်း)၊ ပ ခူးပမ ြု ွဲ့ (ပ ခူးတ ိုငော်း)၊ လှု ငော်ပမ ြု ွဲ့နယော် ( နော်ကိုနော်တ ိုငော်း)၊ တ ိုကော်ကကီးပမ ြု ွဲ့နယော် ( နော်ကိုနော်တ ိုငော်း)၊ မ တနလးပမ ြု ွဲ့ (မ တနလးတ ိုငော်း)၊ နနပပညော်နတ ော်၊ 

 
38 Rome Statute, art 30(2). 
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မံို ွေ ပမ ြု ွဲ့နယော် (စစော်က ိုငော်းတ ိုငော်း)၊ ြရူဆ ိုပမ ြု ွဲ့နယော် (က ငော်နပီပညော်နယော်)၊ သပ တော်က ငော်းပမ ြု ွဲ့နယော် (မ တနလးတ ိုငော်း)၊ နမ ော်လပမ ြုငော် (မွေနော်ပပညော်နယော်)  ငှ ော် 

ပမ တော်ပမ ြု ွဲ့နယော်  (တနသဂ  ီတ ိုငော်း) စသည ော်   ိုငော်ငတံစော်ဝနော်း နန  နဒသအမ  းအပပ းတွေငော် ပြစော်ပါသညော်။ နအနအပီပီ၏ အခ ကော်အလကော်မှတော်တမော်း 

မ  းအ    ိုငော်ငတံစော်ဝနော်းတွေငော် သတော်ပြတော်မှုမ  း ှ ခ  သညော်မှ  အထငော်အ ှ းပြစော်ပပီး၊ စစော်က ိုငော်းတ ိုငော်း(၃၃.၂၁%)၊ ပ ခူးတ ိုငော်း(၇.၈၉%)၊ မနကွေးတ ိုငော်း 

(၉.၁၂%)၊ မ တနလးတ ိုငော်း (၁၅.၀၃%)၊ ကခ ငော်ပပညော်နယော် (၁.၈၇%)  ှမော်းပပညော်နယော် (၃.၅၂%)၊ က ငော်နပီပညော်နယော်(၄.၃၇%)၊ က ငော်ပပညော်နယော် (၀.၇၅%)၊ 

မွေနော်ပပညော်နယော် (၁.၄၉%)၊ တနသဂ  ီတ ိုငော်း (၃.၃၆%)၊  နော်ကိုနော်တ ိုငော်း (၁၅.၀၉%)၊ ဧ  ဝတီတ ိုငော်း (၁.၄၄%)၊  ခ ိုငော်ပပညော်နယော် (၀.၀၅%)၊ ခ ငော်းပပညော်နယော် 

(၂.၃၅%) ငှ ော် နနပပညော် နတ ော် (၀.၄၈%) တ ို  ပြစော်ပါသညော်။ ကငော်ည  သမမတ  ိုငော်ငဆံ ိုငော်   အနပခအနန အမှုပြစော်စဉအ ကကည ော်လျှငော် က ယော်က ယော်ပပန  ော်ပပန  ော် 

ဆ ိုသည ော် အပခငော်းအ  က ို နြနြ ော်ဝါ ီ ၁  ကော် အ ဏ သ မော်း နော်ကက ြုးပနော်းခ  နော်မှစ၍ သညော်းမခံ  ိုငော်စ   သတော်ပြတော်မှု အမ  းအပပ းအ းပြင ော် 

သ မက၊ “နန  နဒသအ ှံ  အပပ းက ို လွှမော်းပခံြုနသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ ပထဝီနဒသအတ ိုငော်းအတ ”39 အ းပြင ော်ပါ ထငော် ှ းစွေ နတွေွဲ့  ပါသညော်။  

၄၆။  နန ကော်ဆံိုးအခ ကော်အနနပြင ော် ထ ိုလိုပော် ပော်သညော် အ ပော်သ းပပညော်သူအနပေါ် ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းနသ  က ယော်ပပန  ော်၍ စနစော်တက ပြစော်သည ော် 

လိုပော် ပော် (ဝါ) ထ ိုသ ို  ပြစော်နစ နော်  ညော်စူးနသ  လိုပော် ပော် ပြစော်သညော်က ို အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက “ သ  ှ  မညော်” ပြစော်ပါသညော်။40 န  မစ ခ ြုပော်၏ ပိုဒော်မ 

၃၀(၁) တွေငော် “အနပခအနနတစော် ပော် ှ သညော် (ဝါ) ပံိုမှနော်အနပခအနနတွေငော် အက  ြုးဆကော်သကော်န  ကော်မှုပြစော်နစမညော်က ို သ  ှ လျှငော်၊ က  းလွေနော်သူသညော် 

ထ ိုလိုပော် ပော်က ို သ  ှ ပခငော်းပြစော်သညော်”41 ဟို နြ ော်ပပထ းပါသညော်။ လူသတော်မှုနပမ ကော်နစနသ  ဝ နသသလကခဏ အ းလံိုးက ို အကကမော်းြကော် 

စစော်အိုပော်စိုနခါငော်းနဆ ငော်မ  းက သ  ှ ထ းပပီးပြစော်နကက ငော်း သကော်နသပပစ  မလ ိုအပော်နတ  ပါ။42 Omar Al-Bashir ၏ ဒါြူးအမှုပြစော်စဉ ငှ ော် အလ း 

တူပငော် ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော်   ိုငော်ငနံန  အ ှံ  အပပ း ှ  အ ပော်သ းပပညော်သူ အမ  းအပပ းအနပေါ် တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုမ  း ှ ခ  ပပီး၊ ထ ိုတ ိုကော်ခ ိုကော်မှုမ  းသညော် 

က ယော်ပပန  ော်၍ စနစော်တက ပြစော်သညော်က ို အနထ ကော်အထ းမ  းပြင ော် နြ ော်ပပထ းသည ော် အစီ ငော်ခံစ ၊ မှတော်တမော်းမ  း ကမဘ အ ှံ  ထိုတော်နဝပြန  ော်ခ   

ထ းပပီးပြစော်ပါသညော်။43 ထ ို  အပပငော် တပော်မ ၇၇  ငှ ော် တပော်မ ၄၄ တ ို  သညော် ထ ိုတ ိုကော်ခ ိုကော်မှုပြစော်စဉမ  းတွေငော်  ှ နနနကက ငော်း၊ သ ို  မဟိုတော်  နော်ကိုနော်တ ိုငော်း 

နပမ ကော်ဥကက လ ပတွေငော် နအးစနော်း (အမညော်လွှ ) အ း သတော်ပြတော်မှု ငှ ော် ၂၀၂၁ခို စှော် ဇူလ ိုငော် ၁  ကော်က ကနပီမ ြု ွဲ့နယော်တွေငော် အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် သတော် 

ပြတော်မှု စသညော်တ ို  က ို က ိုယော်တ ိုငော်က  းလွေနော်နကက ငော်းက ိုလညော်း ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှုမ  းအ  သ  ပါသညော်။ အဆ ိုပါလိုပော် ပော်မ  းက ို လိုပော်နဆ ငော် 

  တွေငော်  ှ နနပခငော်း ငှ ော် က ိုယော်တ ိုငော်ပါဝငော်ပခငော်းတ ို  က ၎ငော်းတ ို  ၏ လိုပော် ပော်သညော် က ယော်ပပန  ော်နသ  (ဝါ) စနစော်တက ပြစော်နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ တစော်စ တော် 

တစော်ပ ိုငော်း ပြစော်သညော်က ို အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက မလွေ မနသွေသ  ှ ထ းပပီးပြစော်ပခငော်းက ို လံိုးဝ သံသယပြစော်စ  မလ ိုပါ။  စိုစို (အမညော်လွှ ) နသဆံိုးမှု 

ပြစော်စဉတွေငော် တပော် ငော်းမှူးကနန ကော်ပ ိုငော်းတွေငော် သူမ၏ မ သ းစိုက ို ဆကော်သွေယော်ခ  ပါသညော်။ သ ို  ပြစော်   သ လျှကော် ငှ ော် က  းလွေနော်ပခငော်းဆ ိုသည ော် အပခငော်း 

အ  က ို ဤပြစော်စဉတွေငော်လညော်း သကော်နသပပ  ိုငော်ပါသညော်။  

၄၇။  န ဂံိုးခ ြုပော်အနနပြင ော်ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက က  းလွေနော်နသ လူသတော်မှုမ  းသညော် န  မစ ခ ြုပော်ပါ လူသ းမ  ြုး ွေယော် 

အနပေါ်က  းလွေနော်နသ    ဇဝတော်မှုမ  းတွေငော်  ှငော်း ှငော်းလငော်းလငော်း အက ံြုးဝငော်နနပါသညော်။ နအးစနော်း (အမညော်လွှ )၊ မငော်းသနော်း (အမညော်လွှ )၊ ဝငော်းနဇ ော် 

(အမညော်လွှ )၊ မွေနော်ခမော်း (အမညော်လွှ )၊ နအ ငော်ပပည ော် (အမညော်လွှ )၊ ထ ိုကော် (အမညော်လွှ )၊ စိုစို (အမညော်လွှ ) ငှ ော် ကနတီွေငော် အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် သတော်ပြတော်ခ ံ

 သူမ  း၏ နဆွေမ  ြုးသ းခ ငော်းမ  း ငှ ော် နအနအပီပီ၏ ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှုမ  းအ  လူသတော်မှုနပေါ်နပါကော်ခ  နကက ငော်း ညွှနော်ပပနနပါသညော်။  

 ုဒမ် ၇ (၁) (ခ) အစုလ ု ်အမ ံျုလ ု ် သတုသ်ငသ်တမ်ြတမ်ှု 

၄၈။  န  မစ ခ ြုပော်၏ စ ပိုဒော် ၁ (ပိုဒော်မ ၇) ၏ ဆ ိုလ ို ငော်းအ  “အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်သိုတော်သငော်သတော်ပြတော်မှု” သညော် “အ ပော်သ း ပပညော်သူ 

လူထိုတစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းအ း ပ ကော်စီးဆံိုးရှု ံးမှုပြစော်နစမည ော် အက  ြုးဆကော်က ို နသခ  သ လျှကော် ငှ ော် အစ းအစ  ငှ ော် နဆးဝါး  ှ ပ ိုငော်ခွေင ော်က ို တ းပမစော် 

 
39 International Criminal Court (2010), Prosecutor vs William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang (Judgment), Pre-Trial 

Chamber II, Case No ICC-01/09, p. 94 
40 International Criminal Court (2011), Elements of Crimes, The Hague: International Criminal Court, p. 05 

 
41 Rome Statute, art 30(1). 
42 International Criminal Court (2014), Prosecutor vs Gbagbo (Decision on the Confirmation of Charges against Laurent Gbagbo), Pre -Trial 

Chamber II, p. 214 
43 Andrews, T. H. (2021), Report of the Special Rapporteur, cited above; International Criminal Court (2009), Prosecutor vs Omar Hassan 

Ahmad Al Bashir (Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir), Pre-Trial Chamber 

I, Case No ICC-02/05-01/09 
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ပ တော်ပငော်ပခငော်းအပါအဝငော်  ှငော်သနော်န းအတွေကော် မ ှ မပြစော်လ ိုအပော်နသ အနပခအနနမ  းအ း တငော်ကူးကကံ ွေယော်ခ ကော်ပြင ော် ပ ကော်စီးထ ခ ိုကော်နစပခငော်း” 

ပြစော်ပါသညော်။ အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် သိုတော်သငော်သတော်ပြတော်မှု၏ အပခငော်းအ  မ  းမှ 44 -  

• (က) အ ပော်သ းပပညော်သူ လူထို တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းအ း နသနကကပ ကော်စီးနစမည ော် အက  ြုးဆကော်က ို နသခ  သ လျှကော် ငှ ော် တငော်ကူးကက ံ

 ွေယော်ခ ကော်မှ  ပ ကော်စီးထ ခ ိုကော်နစပခငော်း အပါအဝငော် က  းလွေနော်သူက အ ပော်သ းပပညော်သူ တစော်ဦး၊ သ ို  မဟိုတော် တစော်ဦးထကော်ပ ို၍ သတော်ပြတော် 

ပခငော်း 

• (ခ) အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်သတော်ပြတော်မှု၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းအပြစော် ထ ိုလိုပော် ပော်တွေငော် အက ံြုးဝငော်နသ  (ဝါ) ပြစော်ပွေ းနသ နန   

• (ဂ) က  းလွေနော်သူက အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်ပမ ဏက ို သတော်ပြတော် နော် ညော် ွေယော်ခ  သညော် (ဝါ) အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် သတော်ပြတော်မှု၏ 

တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းအပြစော် သတော်ပြတော် နော် ညော် ွေယော်ပခငော်း 

o ၁။ ထ ို  အပပငော် ထ ိုလိုပော် ပော်သညော် အ ပော်သ းပပညော်သူအနပေါ်  ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းသည ော် က ယော်ပပန  ော်၍ စနစော်တက  ပြစော်နသ  

တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုပြစော်ပပီး၊ ထ ိုတ ိုကော်ခ ိုကော်မှုက ို သ လျှကော် ငှ ော် က  းလွေနော်ပခငော်းပြစော် မညော်။ 

၄၉။ ICC အနနပြင ော် ယခိုအခ  နော်အထ  အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် သိုတော်သငော်သတော်ပြတော်မှုဆ ိုငော်     ဇဝတော်မှုမ  းက ို န  မစ ခ ြုပော်အ  စွေ ခ ကော်တငော် 

ပခငော်း (ဝါ) တ  းစွေ ဆ ိုပခငော်း မ ှ နသးပါ။ ဆ ိုလ ိုသညော်မှ  - အဆ ိုပါအခ ကော်အလကော်မ  းအတွေကော် န  မစ ခ ြုပော်က ို က င ော်သံိုး နော် ကူညီလမော်းညွှနော်နပး 

မည ော် ICC ၏ ဥပနဒန း   သနဘ ထ းအပမငော်က ို မ   ိုငော်ပခငော်းပြစော်ပါသညော်။ သ ို    တွေငော် ယူဂ ိုဆလ းဗီးယ း ပပညော်နထ ငော်စိုနဟ ငော်းဆ ိုငော်     ိုငော်င ံ

တက    ဇဝတော်ခံိုရံိုး (ICTY)  ငှ ော်  ဝမော်ဒါ  ိုငော်ငဆံ ိုငော်     ိုငော်ငတံက   ဇဝတော်ခံိုရံိုး (ICTR) တ ို  ၏ ဥပနဒန း  သနဘ ထ းအပမငော်တွေငော် န  မ 

စ ခ ြုပော်ပါ အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်သိုတော်သငော်သတော်ပြတော်မှု ငှ ော် စပော်လ ဉးသည ော် အဓ ပပါယော်ြွေင ော်ဆ ိုခ ကော်ဆ ိုငော်   တ က နကော်ရှု  ငော်းသည ော်အပမငော်အခ  ြု ွဲ့က ို 

နြ ော်ပပထ းပပီး၊ ယခိုထ တ ိုငော် ICTY  ငှ ော် ICTR ြွေ ွဲ့စညော်းပံိုဆ ိုငော်   သနဘ တူစ ခ ြုပော်မ  းအ  အဓ ပွေါယော်ြွေင ော်ဆ ိုခ ကော် ငှ ော် န  မစ ခ ြုပော်တ ို  တွေငော် ကွေ လွေ  

မှုမ  းမနပေါ်နပါကော်ခ  ပါ။   

၅၀။ ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အ ဏ သ မော်းခ  နော်မှစ၍ အခ ကော်အခ  က သည ော်နန  တစော်ခို၌ တစော်နန  တညော်းတွေငော် အနပခအနနတူ၊ ပံိုစံတူ 

နသ  လူသတော်မှုပြစော်စဉအမ  းအပပ း ှ ခ  ပါသညော်။ နအနအပီပီက ပပြုလိုပော်ခ  နသ ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှုမ  း ငှ ော် အခ ကော်အလကော်မ  းအ  

အတညော်ပပြု  ိုငော်နသ  အဆ ိုပါပြစော်စဉမ  းတွေငော် မွေနော်ခမော်း(အမညော်လွှ )၏ မ သ းစိုအ းဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှုအ  အတညော်ပပြု  ိုငော်နသ  ၂၀၂၁ ခို စှော် 

နြနြ ော်ဝါ ီ ၂၈  ကော်က မ တနလးပမ ြု ွဲ့တွေငော် ပပညော်သူ ၃ ဦးအ း သတော်ပြတော်မှု၊ နအးစနော်း (အမညော်လွှ ) ၏ မ သ းစိုအ း ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှုအ  

အတညော်ပပြု  ိုငော်နသ  ၂၀၂၁ခို စှော် မတော်လ ၃  ကော်က နပမ ကော်ဥကက လ ပတွေငော် ပပညော်သူ ၄ ဦးအ းသတော်ပြတော်မှု၊ မငော်းသနော်း (အမညော်လွှ )  ငှ ော် ဝငော်းနဇ ော် 

(အမညော်လွှ ) တ ို  ၏ မ သ းစိုမ  းအ း ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှုမ  းအ  အတညော်ပပြု  ိုငော်နသ  ၂၀၂၁ခို စှော် ဧပပီ ၉  ကော်က ပ ခူးပမ ြု ွဲ့တွေငော် အနညော်းဆံိုး 

ပပညော်သူ ၈၂ ဦးအ း သတော်ပြတော်မှု တ ို  ပါဝငော်ပါသညော်။ ဤအစီ ငော်ခံစ တွေငော် ၂၀၂၁ ဧပပီ ၉  ကော်က ပ ခူးပမ ြု ွဲ့တွေငော် အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်သတော်ပြတော်မှု၊ 

၂၀၂၁ခို စှော် ဇူလ ိုငော် ၁  ကော်က  ှစော်ခ ိုးထပော်နတ အိုပော်၊ ၂၀၂၁ခို စှော် ဇူလ ိုငော် ၇  ကော်က  ငော်းနက း ွေ အနးီဝနော်းက ငော်၊ (၂၀၂၁ ခို စှော် ဇူလ ိုငော် ၂၇  ကော်မ  းက 

နတ ငော်နပါကော် နက း ွေ အိုပော်စို) ကနပီမ ြု ွဲ့နယော်တွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက က  းလွေနော်ခ  နသ  အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်သတော်ပြတော်မှု ငှ ော် ခ စော်စမတော် 

အကက ြုနန  တွေငော် က ငော်နပီပညော်နယော်၌ က  းလွေနော်ခ  နသ  အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်သတော်ပြတော်မှုမ  းက ို  ှငော်းလငော်းနြ ော်ပပသွေ းမညော်ပြစော်ပါသညော်။  

၂၀၂၁ခုန စ်၊ ဧပ ီ ၉ရ ်-  ဲခ ျေးပမ ျု ြို့ အစုလ ု ်အမ ံျုလ ု ်သတမ်ြတမ်ှု 

၅၁။ ပထမအခ ကော်အနနပြင ော် နသဆံိုးသူမ  းသညော် က  းလွေနော်သူ၏ လိုပော် ပော်နကက င ော်နသဆံိုးပခငော်းပြစော်နကက ငော်း သကော်နသပပ  ိုငော်သည ော်  ှငော်းလငော်း 

တ က နသ  အနထ ကော်အထ းမ  း ှ ပါသညော်။ ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှုမ  းအ  မငော်းသနော်း(အမညော်လွှ ) သညော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်ြွေ ွဲ့မ  း၏ 

ပစော်ခတော်မှုအတွေငော်းထွေကော်နပပးစဉ လညော်ဂိုတော်တွေငော် ပစော်ခတော်ခံခ   ပါသညော်။ ဝငော်းနဇ ော် (အမညော်လွှ ) သညော် သူ၏ နနအ မော်ပခံဝငော်းအတွေငော်းတွေငော် ၃ ခ ကော် 

ပစော်ခတော်ခံခ   ပပီး၊ ဒိုတ ယ ငှ ော် တတ ယအကက မော်ပစော်ခတော်မှုနကက င ော် နန  တွေငော်ပငော်နသဆံိုးခ  ပါသညော်။ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုသညော် သံခ ပော်က က း 

မ  း၊ စကော်နသနတော်က  သ ို  နသ  လကော်နကော်ကကးီမ  းက ို အသံိုးပပြုခ  သညော်ဟိုလညော်း မီဒယီ မ  းတွေငော် နြ ော်ပပကကပါသညော်။ ထ ိုနန  ပြစော်စဉ ငှ ော် စပော် 

လ ဉး၍ နအနအပီပီ၏ ကွေနော် ကော်မ  းက ယံိုကကညော်စ တော်ခ  နသ  နဒသခံတစော်ဦး ငှ ော် ဆကော်သွေယော်ခ  သညော်။ ၎ငော်းတ ို  သညော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက 

 
44 International Criminal Court (2011), Elements of Crimes, The Hague: International Criminal Court, p. 06. 
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ဒမီ ိုကန စီန းဆ ဒပပသူမ  းအ း အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်ပစော်ခတော်သတော်ပြတော်ခ   သည ော် မဂ္တစော်လမော်းတွေငော် ှ နနခ  ကကသညော်။ လမော်းနပေါ်တွေငော် ပပန  ော်က   

နနနသ ရိုပော်အနလ ငော်းမ  း ငှ ော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက စိုပံို၍ အနးီ ှ ဘိုနော်းကကီးနက  ငော်းတစော်နက  ငော်းသ ို   သယော်နဆ ငော်သွေ းသည ော် ရိုပော် 

အနလ ငော်းမ  းအ း လံိုပခံြုသည ော်နန  တစော်နန  မှ န တွေကော်ခ  သညော်။ ၎ငော်းထံမှ  ှ နသ  အခ ကော်အလကော်မ  း ငှ ော် အနးီ ှ အ မော်မ  း၊ လမော်းသွေယော် 

မ  းအတွေငော်း ှ  အတညော်ပပြု  ိုငော်နသ  ရိုပော်အနလ ငော်းမ  းက ို စိုနပါငော်းတွေကော်ခ ကော်  တွေငော် ၂၀၂၁ ခို စှော်ဧပပီ ၉  ကော်က ပ ခူးပမ ြု ွဲ့ပစော်ခတော်ပြ ြုခွေငော်းမှုတွေငော် 

အ ပော်သ းပပညော်သူ အနညော်းဆံိုး ၈၂ ဦး သတော်ပြတော်ခံခ   နကက ငော်း အတညော်ပပြု  ိုငော်ခ  ပါသညော်။  

၅၂။ ဒိုတ ယအခ ကော်အနနပြင ော် နသဆံိုးမှုမ  းသညော် အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်ပမ ဏပြစော်သညော်ဟိုယူဆ  ိုငော်သည ော် ဆကော်စပော်မှု တစော်စံိုတ   ှ ခ   မညော် 

ပြစော်ပါသညော်။45 “ပမ ဏအမ  းအပပ းနသဆံိုးမှုက ို သကော်နသပပ နော်မှ  က နော်းဂဏနော်းအန အတွေကော် သတော်မှတော်ခ ကော် ငှ ော်က ိုကော်ညီ နော်မလ ိုဘ ၊ ထ ို 

လိုပော် ပော်၏ အနပခအနနမ  းမှ လိုပော်နဆ ငော်ခ ကော်၏ သနဘ သဘ ဝ ှင ော် ပပငော်းထနော်မှုတ ို  ပြင ော် ဆံိုးပြတော် မညော်”46 ဟို ယခငော်ယူဂ ိုဆလ းဗီးယ း ပပညော် 

နထ ငော်စိုဆ ိုငော်     ိုငော်ငတံက   ဇဝတော်ခံိုရိုး (ICTY)  ငှ ော်  ဝမော်ဒါ  ိုငော်ငဆံ ိုငော်     ိုငော်ငတံက   ဇဝတော်ခံိုရံိုး (ICTR) တ ို  က အတညော်ပပြုထ းပါသညော်။ 

လိုပော် ပော်အ းပြင ော် တစော်ဦးခ ငော်းက ို  ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းပခငော်းထကော် အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် သနဘ သဘ ဝပြစော် မည ော်အပပငော် သီးပခ းပြစော်စဉ 

မ  းသညော် ပံိုသဏ္ဌ နော်တူနသ  “လူသတော်စစော်ဆငော်န း” တွေငော် အက ံြုးဝငော်လျှငော်၊ ထ ိုသီးပခ းပြစော်စဉမ  းက ို စိုနပါငော်း၍ ထ ိုလိုပော် ပော်က ို တညော်နဆ ကော် 

  ိုငော်ပါသညော်။47 အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် ပမ ဏပြင ော် မ  းပပ းနသ သတော်ပြတော်မှုမ  း ပြစော်ခ  နကက ငော်းဆံိုးပြတော်ပခငော်း ငှ ော် သကော်ဆ ိုငော်သည ော် အပခငော်းအ   

မ  းတွေငော် သတော်ပြတော်မှုမ  းပြစော်ပွေါးသည ော် အခ  နော် ငှ ော်နန  ၊ နသဆံိုးသူမ  းအ းန ွေးခ ယော်ပခငော်း ငှ ော် ၎ငော်းတ ို  အ းပစော်မှတော်ထ းသတော်ပြတော်သည ော် 

ပံိုသဏ္ဌ နော်တ ို  အပပငော် သတော်ပြတော်ပခငော်းမ  းသညော် နသဆံိုးသူမ  းအ း တစော်ဦးခ ငော်းခ  နော် ွေယော်ပစော်ခတော်ပခငော်းထကော် အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်ခ  နော် ွေယော် ပစော် 

မှတော်ထ းပခငော်း48 ဟိုတော်၊ မဟိုတော် စသညော်တ ို   ပါဝငော်  ိုငော်ပါသညော်။ ဤ အပခငော်းအ  မ  းအ ကကည ော်လျှငော်၊ အနညော်းဆံိုးအ ပော်သ းပပညော်သူ ၈၂ ဦး 

နသဆံိုးခ  မှုသညော် အမှနော်တကယော်ပငော် အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်နသဆံိုးမှုဟို ဆ ို  ိုငော်ပါသညော်။49 နသဆံိုးမှုမ  းသညော် တစော်နန  တညော်းတွေငော်ပြစော်ခ  ပပီး၊ 

ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ အိုပော်ခ ြုပော်မှုက ို ဆန  ော်က ငော်သည ော်   ိုငော်ငနံ းအ  ဆ ဒပပသူမ  းအ း  ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းနသ  အကကမော်း 

ြကော် လိုပော် ပော်ပြစော်က  လကော်နကော်ကကီးမ  းသံိုး၍ ပံိုစံတူက  းလွေနော်မှုပြစော်သညော်သ မက အဆ ိုပါပစော်ခတော်သတော်ပြတော်မှုမ  းတွေငော် နသဆံိုးသူမ  းအ း 

တစော်ဦးခ ငော်းခ  နော် ွေယော် ပစော်ခတော်ပခငော်းမဟိုတော်ဘ  အစိုလ ိုကော်အြွေ ွဲ့လ ိုကော်ဆ ဒပပမှုတွေငော် ဆကော်စပော်ပါဝငော်ပခငော်းနကက င ော် အ းလံိုးက ို အတူတဟူို သတော်မှတော် 

ပပီး အ းလံိုးက ို ပစော်ခတော်ပခငော်းပြစော်နကက ငော်း ထငော် ှ းပါသညော်။  

၅၃။ ဝငော်းနဇ ော် (အမညော်လွှ ) နသဆံိုးမှုသညော် အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်သိုတော်သငော်သတော်ပြတော်မှုတွေငော် အက ံြုးဝငော်၊ မဝငော် ဆကော်စပော် နော် ခကော်ခ   ိုငော်နသ ော် 

လညော်း ၎ငော်း၏နဆွေမ  ြုးအ း နမးပမနော်း  တွေငော် နသဆံိုးသူသညော် အပြ န  ငော်တီ ှပော်ဝတော်ဆငော်ထ းပခငော်းနကက င ော် စစော်အ ဏ သ မော်းမှုက ို ဆန  ော်က ငော် 

သည ော် နက  ငော်းသ းတစော်ဦးပြစော်သညော်ဟို ယူဆပပီး  ညော် ွေယော်ပစော်ခတော်ပခငော်း ပြစော်  ိုငော်သညော်ဟိုဆ ိုပါသညော်။ ထ ိုနညော်းတူပငော် ၎ငော်းနသဆံိုးခ  သညော်မှ  

ထ ိုနန  က ဆ ဒပပမှုတွေငော်ပါဝငော်ခ  ပပီး နသဆံိုးခ  သည ော် မငော်းသနော်း (အမညော်လွှ ) ပစော်ခတော်ခံ သည ော်နန   ငှ ော် လမော်း ၁၂ လမော်းအကွေ အနဝးတွေငော်ပြစော်ပါ 

သညော်။ အကကမော်းြကော် စစော်အိုပော်စိုတပော်ြွေ ွဲ့မ  းသညော် “ အပခ းရိုပော်အနလ ငော်းမ  း” က ို ဝငော်းနဇ ော် (အမညော်လွှ ) နသဆံိုးခ  သည ော် လူနန ပော်ကွေကော်အတွေငော်း 

ပစော်ထ းခ  သညော်ဟိုလညော်း ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှုတွေငော် ပါဝငော်နပြဆ ိုခ  သူက နပပ ပပပါသညော်။ သ ို  ပြစော်   ဝငော်းနဇ ော် (အမညော်လွှ ) ငှ ော် မငော်းသနော်း (အမညော် 

လွှ ) တ ို    နသဆံိုးမှုသညော် အကကမော်းြကော် စစော်အိုပော်စိုတပော်ြွေ ွဲ့မ  း၏ ပံိုစံတူ လူသတော်စစော်ဆငော်န း၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းပြစော်နကက ငော်း ဆကော်စပော်ကကည ော် 

  ိုငော်ပါသညော်။ 

၅၄။ တတ ယအခ ကော်အနနပြင ော် က  းလွေနော်သူသညော် အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်ပမ ဏပြင ော် လူသတော်မှုက ို  က  းလွေနော် နော် ညော် ွေယော်ခ   မညော်၊ အစိုလ ိုကော် 

အပပံြုလ ိုကော်သတော်ပြတော်မှု၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းအပြစော် သတော်ပြတော် နော် ညော် ွေယော်ခ   မညော် (ဝါ) အစိုအလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်သတော်ပြတော်မှု၏ အက  ြုးဆကော် 

 
45 International Criminal Court (2011), Elements of Crimes, The Hague: International Criminal Court, p. 08, p. 06.  

 
46 International Criminal Tribunal for Rwanda (2004), Prosecutor vs Ntakirutimana (Appeal Judgment), Appeals Chamber, Case No ICTR-96-

10-A, [516]. 
47 International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (2003), Prosecutor vs Stakić (Judgment), Trial Chamber II, Case No IT-97-24-T, 

[639], quoting Prosecutor vs Vasiljevic (Trial Judgment), Trial Chamber II, Case No IT-98-32-K, 29, p. 227; International Criminal Tribunal for 

the Former Yugoslavia (2015), Prosecutor vs Tolimir (Appeal Judgment, Appeals Chamber, Case No IT-05-88/2-A, p. 135 
48 International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (2017), Prosecutor vs Mladić (Judgment), Trial Chamber I, Case No IT-09-92-T, 

p. 3067 
49 Ibid. 
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သညော် ပံိုမှနော်အနပခအနနတွေငော် ပြစော်လ မညော်က ို သ ခ  ပပီးပြစော် မညော်။50 အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ြွေ ွဲ့မ  းက စကော်နသနတော်မ  းပြင ော် လူနန ပော် 

ကွေကော်အတွေငော်း နနအ မော်မ  းက ို ပစော်ခတော်ပခငော်းနကက င ော် ဝငော်းနဇ ော် (အမညော်လွှ )က ို ထ မှနော်ခ  သညော်။ အ ပော်သ းပပညော်သူမ  း၏ နနအ မော်မ  းက ို လကော်နကော် 

ကကီးမ  း အသံိုးပပြုပစော်ခတော်ပခငော်းက ပံိုမှနော်အနပခအနနတွေငော် မ မ တ ို  နနအ မော်အတွေငော်း  ှ နနကကနသ  အ ပော်သ းပပညော်သူအမ  းအပပ းအ း နသဆံိုး 

ပခငော်းက ိုသ  ပြစော်နစမညော်ပြစော်  ၊ အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် သတော်ပြတော်မှုက ို တငော်ကူးကကံ ွေယော်ထ းနကက ငော်း ပပသနနပါသညော်။ ဆ ဒပပသူ အစိုအြွေ ွဲ့က ို 

တ ိုကော်ခ ိုကော်န းရ ိုငော်ြယော်မ  း၊ လကော်ပစော်ဗံိုးမ  း (ဝါ) အ ပီဂ ီမ  းစသည ော် စစော်ဆငော်န းသံိုးလကော်နကော်မ  းအသံိုးပပြုပစော်ခတော်ပခငော်းက အစိုလ ိုကော်အပပံြု 

လ ိုကော်ပမ ဏပြင ော် ပပညော်သူအမ  းအပပ းအ း ထ ခ ိုကော်န က ငော် (ဝါ) နသဆံိုးနစလ ိုသည ော်  ညော် ွေယော်ခ ကော်ပြစော်နကက ငော်း ထငော် ှ းပါသညော်။51 ထ ို  အပပငော် 

၂၀၂၁ ခို စှော်၊ ဧပပီ ၉  ကော် သတော်ပြတော်မှုမ  းမတ ိုငော်မီ  စှော်ပတော်ခန  ော်အလ ိုတွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ ရိုပော်သံသတငော်းမှ “ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် စစော်အိုပော် 

ခ ြုပော်န းက ိုဆကော်လကော်ဆန  ော်က ငော် ဆ ဒပပနနပါက ဆ ဒပပသူမ  းအ း နန ကော်နက  ၊ ဦးနခါငော်းတ ို  က ို ပစော်ခတော်မညော်” ဟို နကကည ခ  ပါသညော်။52 

နန ကော်နက  ၊ ဦးနခါငော်းတ ို  က ို ပစော်ခတော်ပခငော်းသညော် နသဆံိုးပခငော်းမှတပါး အပခ း လဒော်ပြစော်  ိုငော်စ   အနကက ငော်းမ ှ သည ော် အတွေကော်၊ အစိုလ ိုကော်အပပံြု 

လ ိုကော် သတော်ပြတော် နော် ကက ြုတငော်ကကံစညော် ညော် ွေယော်ထ းသညော်က ို အဆ ိုပါသတ နပးခ ကော်က နြ ော်ပပနနပပီး၊ ဆ ဒပပမှု မ  းတွေငော် ပါဝငော်သူအ းလံိုးက ို 

 ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းပခငော်းပြစော်   ထ ိုသ ို  နသ လိုပော် ပော်မ  းက ိုက  းလွေနော် နော် တငော်ကူးကကံ ွေယော်ထ းနကက ငော်း ထငော် ှ းပါသညော်။ 

၅၅။  စတိုတထ အခ ကော်အနနပြင ော် အ ပော်သ းပပညော်သူလူထိုအနပေါ် ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းသည ော်   ဇဝတော်မှု ပြစော် မညော်။ ပ ခူးပမ ြု ွဲ့တွေငော် ဆ ဒပပသူ 

မ  းသညော် ဆ ဒပပမှု ငှ ော် စစော်အ ဏ  ှငော်ဆန  ော်က ငော်န းတွေငော် ပါဝငော်နသ နကက င ော် ပစော်ခတော်ခံကက ပခငော်းပြစော်ပပီး၊ အ ပော်သ းပပညော်လူထိုအနပေါ်  ညော် ွေယော် 

ပစော်မှတော်ထ းသည ော် အပခငော်းအ   ငှ ော် က ိုကော်ညီနကက ငော်းက ို နသဆံိုးသူမ  းက သကော်နသခံနနပါသညော်။53 အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းသညော် က း 

တ ယ မ  းစိုပံို၍ အ ံအတ း၊ အက အကွေယော်မ  းပပြုလိုပော်ပခငော်း၊ ဒ ိုငော်းက မ  းအသံိုးပပြုပခငော်း၊ အ မော်တွေငော်းပြစော်မီး ှ းမီးပနော်းမ  း ငှ ော် အပခ း အ မော် 

တွေငော်းပြစော်လကော်နကော်ပစစညော်းမ  းက ို အသံိုးပပြု၍ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုမ  းမှ မ မ က ိုယော်က ိုယော် ကက ြုးပမော်းက ကွေယော်ကကပခငော်း 

ပြစော်ပါသညော်။54 မညော်သ ို  ပငော်ပြစော်နစ  ၎ငော်းတ ို  သညော် လကော်နကော်က ိုငော်တပော်ြွေ ွဲ့ (ဝါ) အပခ းစိုြွေ ွဲ့ထ းသည ော် လကော်နကော်က ိုငော်အစိုအြွေ ွဲ့ တစော်ခိုခိုတွေငော် ပါဝငော်ပခငော်း 

မ ှ သည ော်အတွေကော်55 လူသ းခ ငော်းစ န မှုဆ ိုငော်   ဓနလ ထံိုးတမော်းဥပနဒအ  အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းသ  ပြစော်ပါသညော်။  

၅၆။  နန ကော်ဆံိုးအခ ကော်အနနပြင ော် က  းလွေနော်သူမ  းသညော် ထ ိုလိုပော် ပော်က ို အ ပော်သ းပပညော်သူလူထိုအနပေါ် ပစော်မှတော်ထ း ညော် ွေယော်သည ော် က ယော်ပပန  ော် 

၍စနစော်တက ပြစော်နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းအပြစော်န  ၊ တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုဆ ိုသညော်က ို သ လ ကော် ငှ ော်သ  က  းလွေနော်ပခငော်းပြစော်ြွေယော် ှ ပါ 

သညော်။ ပ ခူးပမ ြု ွဲ့လူသတော်ပွေ သညော် အကကမော်းြကော်စစော်အ ဏ သ မော်း နော် ကက ြုးပမော်းမှု ငှ ော် ဆကော်စပော်သည ော်   ိုငော်ငနံ းအ  ဆ ဒပပမှုမ  းက ို  ညော် ွေယော်ပခငော်း 

ပြစော်ပပီး၊ ယခငော်လမ  းအတွေငော်း ပြစော်ပွေ းခ  နသ  အပခ းအစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် သတော်ပြတော်မှုအသီးသီး၏ နန ကော်ဆကော်တွေ ပြစော်သည ော်အတွေကော် အနပခ 

အနနအသီးသီး ငှ ော်   ိုငော်ငနံန  အ ှံ  အပပ းတွေငော် အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်သတော်ပြတော်မှုမ  းက ို က ယော်က ယော်ပပန  ော်ပပန  ော်ပြစော်နစခ  သညော်ဟို မှတော်ယူ မညော် 

ပြစော်ပါသညော်။ အဆ ိုပါသတော်ပြတော်မှုအမ  းအပပ းတွေငော် တပော်မ ၇၇ ပါဝငော်ခ  ပပီး၊ နအးစနော်း (အမညော်လွှ )  ငှ ော် မငော်းသနော်း (အမညော်လွှ ) တ ို  ၏ မ သ းစို 

မ  း ငှ ော် ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှုအ  ၂၀၂၁ ခို စှော်၊ မတော်လ ၃  ကော် နပမ ကော်ဥကက လ ပ ငှ ော် ၂၀၂၁ ခို စှော်၊ ဧပပီ ၉  ကော် ပ ခူးပမ ြု ွဲ့တ ို  ၌အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် 
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bloodshed]”, RFA (online), Available at: www.facebook.com/watch/?v=2970443163274949 
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of the Rome Statute), Pre-Trial Chamber II, p. 18 
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နပခ ကော်လှန  ော်ပစော်ခတော် လူစိုခွေ စဉ လံိုပခြံုန းတပော်ြွေ ွဲ့ဝငော် ၂ ဦး ဒဏော်   ၊ အကကမော်းြကော်သူ အမ  ြုးသ း ၁ ဦး နသဆံိုး [Two members of the security forces were 

injured when they opened fire on a mob and cleared barricades erected by rioters in Bago]”, The Republic of the Union of Myanmar [military 

junta] (online), Available at: myanmarmoha.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9365:2021-04-12-09-13-

32&catid=79&Itemid=555&lang=en 
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Available at: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule5#refFn_4C716F6B_00005 
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သတော်ပြတော် မှုမ  းတွေငော် အနညော်းဆံိုးအ းပြင ော် ၎ငော်းတ ို    ှ နနခ  ပါသညော်။ သ ို  ပြစော်   ၂၀၂၁ ခို စှော်၊ ဧပပီ ၉  ကော်က ပ ခူးပမ ြု ွဲ့တွေငော် ဆ ဒပပသည ော် အ ပော်သ း 

ပပညော်သူ မ  းအ း ပစော်ခတော်သတော်ပြတော်ပခငော်း ငှ ော် လူနန ပော်ကွေကော်မ  းအတွေငော်း ပစော်ခတော်ပခငော်းတ ို  က ို နပါငော်းစိုကကည ော်လျှငော် အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် 

သိုတော်သငော်သတော် ပြတော်မှု ပြစော်နကက ငော်း နက ကော်ခ ကော်ခ  မညော် ပြစော်ပါသညော်။  

၂၀၂၁ ခုန စ်၊ ဇ လ ုင ်၁ မ  ၃၁ -  နပီမ ျု ြို့နယ်လ သတ ်ွဲ   

၅၇။ ဇူလ ိုငော်လအတွေငော်း ကနပီမ ြု ွဲ့နယော်၌ အစိုလ ိုကော် အပပံြုလ ိုကော် သတော်ပြတော်ခံ သည ော် သီးပခ းပြစော်စဉ ၄ ခို နပေါ်နပါကော်ခ  ပပီး၊ ၂၀၂၁ ခို စှော် ဇူလ ိုငော် ၁  ကော် 

တွေငော် မံိုးဦးနက း ွေ အနးီ ပပညော်သူ ၄ ဦး၊ ၂၀၂၁ ခို စှော် ဇူလ ိုငော် ၈  ကော်တွေငော်  ငော်းနက း ွေ အနးီ အနညော်းဆံိုး ပပညော်သူ ၁၅ ဦး၊ ၂၀၂၁ ခို စှော် ဇူလ ိုငော် ၂၇ 

 ကော်တွေငော် ဇီးပငော်တွေငော်းနက း ွေ အနးီ ပပညော်သူ ၁၂ ဦး  ငှ ော် ၂၀၂၁ ခို စှော် ဇူလ ိုငော် ၂၆၊ ၂၇  ကော်မ  းတွေငော် ထူးနက း ွေ အနးီ ပပညော်သူ ၁၁ ဦးတ ို   သတော်ပြတော် 

ခံခ   ပါသညော်။56 ပြစော်စဉတစော်ခိုခ ငော်းက ို အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် သိုတော်သငော်သတော်ပြတော်သည ော် သီးပခ းလိုပော် ပော်မ  းအပြစော် ယူဆ  ိုငော်နသ ော်လညော်း၊   ဇ 

ဝတော်မှုမ  းသညော် လူသတော်စစော်ဆငော်န း တစော်ခိုတညော်း၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းပြစော်နကက ငော်း အနထ ကော်အထ းမ  းက နြ ော်ပပနနသည ော်အတွေကော် ထ ို 

ပြစော်စဉ ၄ ခို က ို က  းလွေနော်မှု တစော်ခိုတညော်းအပြစော် စိုစညော်းသတော်မှတော်  ိုငော်ပါသညော်။57 ၂၀၂၁ ခို စှော် ဧပပီလ န  ှငော်းပ ိုငော်းမှစ၍ ကနပီမ ြု ွဲ့နယော်တွေငော် အကကမော်း 

ြကော် စစော်အိုပော်စိုတပော်မ  း ငှ ော် PDF တပော်ြွေ ွဲ့မ  းအကက း တ ိုကော်ပွေ မ  းပပငော်းထနော်ခ  ပပီး၊ နမလအတွေငော်း  ွေ သူ၊  ွေ သ း နထ ငော်နပါငော်းမ  းစွေ  နန ပော် 

စွေန  ော်ခွေ ခ   ပါသညော်။58 ဇွေနော်လအတွေငော်း နတ ော်လနှော်န း အငော်အ းစိုမ  းက အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်ြွေ ွဲ့ဝငော် ၁၀ ဦးက ို သတော်ပြတော် ှငော်းလငော်းခ  ပပီး 

နန ကော် အက  ြုးဆကော်အနနပြင ော် ဇွေနော် ငှ ော် ဇူလ ိုငော်လမ  းအတွေငော်း PDF တပော်ြွေ ွဲ့ဝငော်မ  းက ို  ှ နြွေ နော် အကကမော်းြကော် စစော်အိုပော်စိုတပော်မ  းက စစော်က ိုငော်း 

တ ိုငော်းအတွေငော်း နက း ွေ မ  းအ း ဝငော်န  ကော်စီးနငော်းတ ိုကော်ခ ိုကော်ခ  ပါသညော်။ နအနအပီပီ၏ ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှု ငှ ော် အခ ကော်အလကော်မှတော်တမော်း 

ပပြုစိုပခငော်းတ ို  အပပငော် ပွေင ော်လငော်းနသ  သတငော်းအ ငော်းအပမစော်မ  းက စိုနဆ ငော်းတငော်ပပထ းနသ  ဗီဒယီ ို ငှ ော်ဓ တော်ပံို အနထ ကော်အထ းမ  းအ း 

နအ ကော်တွေငော် နြ ော်ပပထ းပါသညော်။  

၅၈။ ၂၀၂၁ခို စှော်၊ ဇူလ ိုငော် ၁  ကော်တွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုအငော်အ း ၁၀၀ခန  ော်သညော် ၂ စိုခွေ က  စစော်က ိုငော်းတ ိုငော်း ကနပီမ ြု ွဲ့အတွေငော်းသ ို    နပခလ ငော် 

ဝငော်န  ကော်ခ  ပါသညော်။  ှစော်ခ ိုးထပော်တွေငော် စစော်အိုပော်စိုတပော်မ  း ငှ ော် PDF မ  း ထ နတွေွဲ့ပစော်ခတော်မှု ပြစော်ခ  ပါသညော်။ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်မ  းက 

လူနနအ မော်မ  း၊ နဈးဆ ိုငော်မ  းအ း လကော်နကော်ကကီးမ  းပြင ော်  မော်းသမော်းပစော်ခတော်ခ  ပါသညော်။  နအနအပီပီကနမးပမနော်းခ  နသ  နဒသခံမ ကော်ပမငော် 

သကော်နသမ  းက ၎ငော်းတ ို  ၏ နနအ မော်မ  းတွေငော် က ညော်ဆနော်ထ မှနော်ထ းသညော်မ  းက ို အနထ ကော်အထ းပပခ  ကကပါသညော်။ နက  ော်  ိုငော်ဝငော်း (အမညော်လွှ ) 

က “ ဒနီက ငော်နတွေက မ ပော်မန း ပစော်တ ၊  ွေ ထ ပမငော်သမျှ၊နတွေွဲ့သမျှ အကိုနော်ပစော်တ ဟို မ ကော်ပမငော်သကော်နသတစော်ဦးကနပပ နကက ငော်း ပပနော်နပပ  

ပပပါသညော်။ နတ ငော်းနပါကော် နက း ွေ အိုပော်စို၊  ှစော်ခ ိုးထပော်ကိုနော်းထကော် နတ အတွေငော်း ပစော်ခတော်မှုပြစော်စဉတွေငော် ပပညော်သူ ၄ ဦးအ း ြမော်းဆီးနခေါ်နဆ ငော် 

သွေ းပပီး စံမငော်း  ိုငော် (၂၁  စှော်)၊ ဝငော်းန ွှ (ခ) ဦးသကော် ှညော် (၅၆ စှော်) ၊ နဇယ  ထွေနော်း (၂၃  စှော်)  ငှ ော် ထွေနော်းန ွှ (၃၄)  ှစော်တ ို   ပြစော်ပါသညော်။ ထ ို  နန ကော်တွေငော် 

ြူးနယ ငော်ဒဏော်  မ  း၊ ဓါးဒဏော်  မ  း၊ ခ ဓ က ိုယော်အ ှံ  မီးနလ ငော်ဒဏော်  မ  းပြင ော် လကော်ပပနော်ကက ြုးတိုပော်လျှကော် ဦးနခါငော်းခွေကံွေ အကော်ပပီး ၄ ဦးစလံိုး 

နသဆံိုးနနသညော်က ို နတွေွဲ့ ပါသညော်။  

၅၉။ ၂၀၂၁ခို စှော် ဇူလ ိုငော် ၇  ကော်တွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်မ  း၏ ဝငော်န  ကော်စီးနငော်းမှုနကက င ော် ယငော်းနက း ွေ မှ ထွေကော်နပပးတ မော်းန ှ ငော်လ  

နသ  မ သ းစိုမ  းပြစော်သည ော် ပပညော်သူ ၃၀ ဦးခန  ော် နတ အိုပော်အတွေငော်းပိုနော်းနအ ငော်းနနစဉ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်မ  းက နတွေွဲ့  ှ သွေ းခ  သညော်။ 

၎ငော်းတ ို  က နတ ငော်ကိုနော်းနပေါ်မှစတငော်ပစော်ခတော်၍  ွေ သူ ွေ သ းမ  းအ း ၎ငော်းတ ို  ထံသ ို  လ ကက နော်အမ န  ော်နပးသညော်။ စစော်သ းတစော်ဦးက “မငော်းတ ို  နတွေ 

ဇ တော်လမော်းရှုပော်လ ို   ငါတ ို  ဒကီ ိုလ ခ   တ ” ဟို နပပ နကက ငော်း အသကော် ှငော်က နော် စော်သူတစော်ဦးကနပပ ပပပါသညော်။ ၎ငော်းတ ို  က  ွေ သ းမ  းက ို ကက ြုး 

တိုပော်၍ သစော်က ိုငော်းမ  းပြင ော်ရ ိုကော် ကှော်ကကပါသညော်။ အမ  ြုးသမီးမ  းအ းလွေတော်နပးပပီး ၃  ကော်ကက လျှငော် ထ ိုနတ ငော်ကိုနော်းသ ို  ပပနော်လ  နော် မှ လ ိုကော်ပါ 

သညော်။ ၃ ကော်ကက သည ော်အခါ ဒဏော်  မ  းပြင ော် ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ခံထ း နသ  ြမော်းဆီးခံထ း သူမ  း၏ ရိုပော်အနလ ငော်းမ  းက ို နတ ငော်ကက း 

တွေငော်ပပန  ော်က  နနသညော်က ို နတွေွဲ့ ကက ပါသညော်။ နသဆံိုးသူအခ  ြု ွဲ့၏ က ိုယော်နပေါ်တွေငော် အဝတော်အစ းမ  းမ ှ ဘ ၊ ၎ငော်းတ ို  ၏လ ငော်အဂဂ ါမ  းအ း လှီးပြတော် 

 
56 AAPP (2021), “Massacres in Kani Township, Yinbin District, Sagaing Region”, Assistance Association for Political Prisoners (online), 

Available at: aappb.org/?p=17120 
57 Following the procedures from: International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (2015), Prosecutor vs Tolimir (Appeal Judgment), 

Appeals Chamber, p. 135 
58 Myanmar Now (2021), “Over 15,000 displaced as conflict in Sagaing’s Kani Township heats up”, Myanmar Now (online), Available at: 

www.myanmar-now.org/en/news/over-15000-displaced-as-conflict-in-sagaings-kani-township-heats-up 
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ထ းပါသညော်။ ရိုပော်အနလ ငော်း ၁၅ နလ ငော်းထကော်မနညော်း နတွေွဲ့  ှ  ပပီး နအနအပီပီ၏ ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှုတွေငော် ခငော်ပမတော်စို (အမညော်လွှ )က “ 

ကျွနော်မတ ို  မ သ းစိုထ မှ  နယ က ော် းသ းနတွေအ းလံိုး အသတော်ခံ တ ….ကျွနော်မတူနလးဆ ို ၁၈  စှော်နတ ငော်မပပည ော်နသးဘူး။” ဟို န က ငော်စွေ  

နပပ ပပပါသညော်။  

၆၀။ ၂၀၂၁ခို စှော် ဇူလ ိုငော် ၂၆၊ ၂၇  ကော်မ  းတွေငော် ကနပီမ ြု ွဲ့နယော် ထူးနက း ွေ အနးီ အကကမော်းြကော် စစော်အိုပော်စိုတပော်မ  း ငှ ော် နဒသဆ ိုငော်   PDF တပော်ြွေ ွဲ့တ ို   

အကက း ထ နတွေွဲ့တ ိုကော်ပွေ ပြစော်ပွေ းခ  ပါသညော်။ ထ ို  နန ကော် စစော်အိုပော်စိုတပော်မ  းက ခ ီးဆကော်သွေ းပပီး၊ ဇူလ ိုငော် ၂၈ တွေငော် ကကကော်နခ  ငော်း ှ လယော်တ တစော်ခို၌ 

ထမငော်းစ းနနကကနသ  လယော်သမ း ၁၁ ဦးအ း ြမော်းဆီးသတော်ပြတော်ခ  ပါသညော်။ အဆ ိုပါလယော်သမ းမ  းသညော် ယခငော် ကော်မ  းအတွေငော်း အစို 

အြွေ ွဲ့အလ ိုကော် ထ နတွေွဲ့တ ိုကော်ပွေ မ  းတွေငော်ပါဝငော်ခ  ပပီး လူစိုခွေ  ထွေကော်နပပးလ ကကသူမ  း ပြစော်ပါသညော်။ နန ကော်ပ ိုငော်းတွေငော်ရိုပော်အနလ ငော်းမ  းအ း ပံိုစံတူ 

ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ထ းသည ော်ဒဏော်  မ  းပြင ော် နတွေွဲ့  ှ  ပပီး၊ “ တပော်ကသတော်ထ းတ  အနလ ငော်းနတွေနပေါ်မှ   ွေ သ းနတွေ    နမ ော်နတ ော်ဆ ိုငော်ကယော် 

နတွေက ိုတငော်ပပီး မီးရှု  ွဲ့ပစော်တယော်” ဟို နသဆံိုးခ  သူ တစော်ဦး၏ ဇနးီပြစော်သူ ကကညော်ကကညော် (အမညော်လွှ )ကနပပ ပပပါသညော်။ ၂၀၂၁ ခို စှော် ဩဂိုတော်လ ၁ 

 ကော် ကနပီမ ြု ွဲ့တွေငော် စ သငော်နက  ငော်းအတွေငော်း ဝငော်န  ကော်ကက ြုးပမော်းသည ော် နန ကော်ထပော်ပပညော်သူတစော်ဦးပစော်ခတော်သတော်ပြတော်ခံ ပါသညော်။ ၎ငော်းသညော် 

လညော်း ထူးနက း ွေ အနးီ ထ နတွေွဲ့တ ိုကော်ပွေ မှ ထွေကော်နပပးခ  ပပီး နတ အိုပော်အတွေငော်းပိုနော်းနအ ငော်းနနခ  နကက ငော်းမ သ းစိုဝငော်တစော်ဦးကနပပ ပါသညော်။  

၆၁။ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက ပပညော်သူအမ  းအပပ းအ းအမှနော်တကယော် ပစော်ခတော်သတော်ပြတော်ခ  သညော်မှ  ထငော် ှ းပါသညော်။ မ ကော်ပမငော်သကော်နသ 

မ  းအ း ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှုမ  းအ  အသတော်မခံ မီ  ွေ သ းအမ  ြုးသ းမ  းအ း ြမော်းဆီးမှုက ို တပော်မ ၄၄ က လိုပော်နဆ ငော်ခ  သညော်ဟို ဆ ိုပါ 

သညော်။ ကနပီမ ြု ွဲ့နယော်တွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက က  းလွေနော်ခ  နသ  အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် သတော်ပြတော်မှုမ  းတွေငော် နသဆံိုးသူမ  း၏ ရိုပော် 

အနလ ငော်းမ  းက ို မနတွေွဲ့  ှ ခငော်၊ ပစော်ခတော်သံမ  းက ိုကက းခ   ပါသညော်။ ကနပီြစော်စဉမ  းအ းလံိုးတွေငော် က  းလွေနော်ခံ သူမ  းသညော် နသဆံိုးသညော် 

အထ  (ဝါ) အန မ ော်ဆံိုးအ းပြင ော် မနသဆံိုးမီ၊ နသနတော်ဒငော်မ  းပြင ော် ကကမော်းတမော်း ကော်စကော်စွေ ရ ိုကော် ကှော်ခံ ပခငော်းအပါအဝငော် ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ခ ံ

ခ   နကက ငော်း ငှ ော် ထ ိုသ ို  ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော် ခံ စဉအတွေငော်း က  းလွေနော်ခံ သူမ  းအ း လကော်ပပနော်ကက ြုးတိုပော်ထ းသညော်ဟို ဆ ိုပါသညော်။  

၆၂။  ဒိုတ ယအခ ကော်အနနပြင ော် သတော်ပြတော်မှုမ  းအ း အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်ပမ ဏပြင ော် က  းလွေနော်ခ  သညော်ဟို မှတော်ယူ ပါမညော်။ ကနလီူသတော်မှု 

ပြစော်စဉမ  းတွေငော် က  းလွေနော်ခံ သူမ  းအ း ပံိုစံတူညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုမ  း ငှ ော် ပြစော်စဉအ းလံိုးအတွေကော် က  းလွေနော်သူသညော် တပော်မ ၄၄ ပြစော်နနပခငော်း 

တ ို  က ထ ိုလိုပော် ပော်မ  းအ း တစော်ခိုတညော်းနသ  လူသတော်စစော်ဆငော်န းအပြစော်နပါငော်းစညော်း နော် လံိုနလ ကော်သည ော် အဆကော်အစပော် ှ နစပပီး တစော်ခို 

တညော်းနသ  အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် သိုတော်သငော်သတော်ပြတော်မှုအပြစော်နပေါ်လွေငော်နစပါသညော်။  

၆၃။ တတ ယအခ ကော်အနနပြင ော် အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်ပမ ဏအ းပြင ော်သတော်ပြတော် နော်  ညော် ွေယော်ခ ကော် (ဝါ) အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် သတော်ပြတော်မှု၏ 

တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းအပြစော် သတော်ပြတော် နော် ညော် ွေယော်ခ ကော်က ိုလညော်း ဤနန  တွေငော် နတွေွဲ့   ိုငော်ပါသညော်။ က  းလွေနော်ခံ သူမ  းမနသဆံိုးမီ ကက ြုးတိုပော် 

ြမော်းဆီးခံကက ပခငော်း ငှ ော်  ကော်စကော်ကကမော်းကကြုတော်နသ  ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှု၏ သနဘ သဘ ဝ ၂ ခိုစလံိုးသညော် က  းလွေနော်ခံ သူအ း ကကီးမ းစွေ  

ထ ခ ိုကော်န က ငော်မှုက ိုပြစော်နစ နော်  ညော် ွေယော်နသ  လကော်နတွေွဲ့လိုပော်နဆ ငော်ခ ကော်ပြစော်သည ော်အတွေကော် လွေနော်စွေ ဆ ိုး ွေ းသည ော် ရိုပော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   ထ ခ ိုကော် 

န က ငော်မှုက ို ပြစော်နစနသ  တငော်ကူး ညော် ွေယော်ခ ကော်က ို ပပသနနပါသညော်။ ထ ို  အပပငော်  ကော်စကော်ကကမော်းကကြုတော်စွေ ညှဉးပမော်း ှ ပော်စကော်စဉအတွေငော်း 

က  းလွေနော်ခံ သူ အမ  းအပပ းအ း က  းလွေနော်သူမ  းက က ိုယော်ထ လကော်န  ကော်ပပြုမှုပခငော်း သနဘ သဘ ဝ ငှ ော် အလွေနော်အမငော်း ရ ိုကော် ကှော်ခံ ပခငော်း 

 ငှ ော် ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ပခငော်းတ ို  နကက င ော်ပြစော်နစ၊ ဦးနခါငော်းက ိုပစော်ခတော်ပခငော်းနကက င ော်ပြစော်နစ၊ သ ို  တညော်းမဟိုတော် ၂ မ  ြုးလံိုးနကက င ော်ပြစော်နစ ပပညော်သူ 

မ  းစွေ သတော်ပြတော်ခံကက သည ော် နညော်းလမော်း ငှ ော် က  းလွေနော်ခံ သူအမ  းအပပ းအ း တစော်ပံိုစံတညော်း ှ ပော်စကော်ပပြုမှုသည ော် နညော်းလမော်းတ ို  ကလညော်း 

အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် ပမ ဏအ းပြင ော် သိုတော်သငော်သတော်ပြတော် နော် ပစော်မှတော်ထ း၍ လကော်နတွေွဲ့ ညော် ွေယော် ငော်း ပြစော်နကက ငော်းနြ ော်ပပနနပါသညော်။59  

၆၄။ စတိုတထ အခ ကော်အနနပြင ော် အ ပော်သ းပပညော်သူအနပေါ်ပစော်မှတော်ထ းသည ော်   ဇဝတော်မှုပြစော် မညော်။ က  းလွေနော်ခံ သူမ  းသညော် ၎ငော်းတ ို  က ိုယော်တ ိုငော် 

PDF တပော်ြွေ ွဲ့ဝငော်မ  းမဟိုတော်ကကဘ ၊ နဒသတွေငော်း အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုမ  းမှ တ မော်းန ှ ငော်ထွေကော်နပပးလ ကကပပီး၊ နတ ထ တွေငော် 

လိုပော်က ိုငော် ှ နြွေ စ းနသ ကော်သူမ  း ငှ ော် လယော်သမ းမ  းပြစော်သည ော်အတွေကော် နအနအပီပီ၏ ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှု မှတော်တမော်းအ  “အ ပော်သ း 

ပပညော်သူ” ဆ ိုသည ော် အဓ ပပါယော်ြွေင ော်ဆ ိုခ ကော် ငှ ော် က ိုကော်ညီပါသညော်။  

 
59 International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (2015), cited above. 
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၆၅။ နန ကော်ဆံိုးအခ ကော်အနနပြင ော် က  းလွေနော်သူမ  းသညော် ဤလိုပော် ပော်က ို က ယော်ပပန  ော်၍ စနစော်တက ပြစော်နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်း 

အပြစော် က  းလွေနော်ခ   မညော်။ ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် စစော်အ ဏ သ မော်းခ  သည ော် ၂၀၂၁ ခို စှော် နြနြ ော်ဝါ ီလမှစ၍   ိုငော်ငနံ းအ  သနဘ ထ း ကွေ လွေ သူ 

မ  း ငှ ော် စစော်တပော်အိုပော်ခ ြုပော်မှုက ို ဆန  ော်က ငော်သူမ  းအ းြ  ှ ပော် နော် က  းလွေနော်သည ော် တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုပံိုစံပြစော်ပါသညော်။ ၂၀၂၁ခို စှော် ဇူလ ိုငော် ၇  ကော်က ယငော်း 

နက း ွေ အနးီက  းလွေနော်ခ  သည ော် အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်သတော်ပြတော်မှုက ို နတွေွဲ့ ပမငော်ခ   သူမ  း နပပ သည ော် “ မငော်းတ ို  နတွေဇ တော်လမော်းရှုပော်လ ို   ငါတ ို  ဒကီ ို 

လ ခ   တ ” ဆ ိုသည ော် စစော်သ းတစော်နယ ကော်၏ စက းအ  အဆ ိုပါလိုပော် ပော်မ  းက ို တပော်မ ၄၄ ကက  းလွေနော်ခ  နကက ငော်း၊ သ ို  ပြစော်   အကကမော်းြကော် 

စစော်အိုပော်စို၏ လကော်နအ ကော်ခံတပော်ြွေ ွဲ့ ပြစော်သည ော် တပော်မ ၄၄ သညော် အ းလံိုးလွှမော်းပခံြုနသ  က ယော်ပပန  ော်၍ စနစော်တက ပြစော်သည ော် တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ 

တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းအပြစော် အဆ ိုပါလိုပော် ပော်မ  းက ို က  းလွေနော်  တွေငော် တငော်ကူးကကံ ွေယော်ခ ကော် ှ နကက ငော်း အနထ ကော်အထ းမ  း ှ ပါသညော်။ စစော်က ိုငော်း 

တ ိုငော်းကနပီမ ြု ွဲ့နယော်သညော် တကော်ကကနသ  PDF တပော်ြွေ ွဲ့မ  း၏ ခိုခံမှုပြင ော် စစော်အ ဏ သ မော်းမှုက ို ဆန  ော်က ငော်  တွေငော် ထငော် ှ းသည ော်နဒသပြစော်ပပီး၊ ထ ို 

နဒသတွေငော် ၂၀၂၁ ခို စှော် ဇွေနော်လအတွေငော်း အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်ြွေ ွဲ့ဝငော်မ  း သတော်ပြတော်ခံခ   ပပီး တ ိုကော်ပွေ မ  းပ ို၍ ပပငော်းထနော်လ သည ော်အတွေကော်60 

အဆ ိုပါနက း ွေ မ  းသ ို   မသွေ းမီကတညော်းက ယငော်းနဒသ ှ  အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ းဒဏော်ခတော် နော် တငော်ကူးကကံ ွေယော်ခ ကော် ှ နကက ငော်းက ို 

ဤသညော်က ပပသနနပါသညော်။ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ တံို  ပပနော်မှုသညော် ပမ ြု ွဲ့နပေါ် ငှ ော် ပတော်ဝနော်းက ငော်နက း ွေ မ  းအ း ပစော်မှတော်ထ းြ ကော်ဆီး နော် 

ပြစော်ပါသညော်။ နအနအပီပီ၏ ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှုမ  းမှ  ှ နသ  အနထ ကော်အထ းမ  းတွေငော် ဇူလ ိုငော် ၁  ကော်  ှစော်ခ ိုးထပော်နတ အိုပော်အတွေငော်း 

အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်သတော်ပြတော်မှု ငှ ော် ဇူလ ိုငော် ၂၆၊ ၂၇  ကော်မ  းက နတ ငော်နပါကော်နက း ွေ အိုပော်စိုတွေငော် အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်သတော်ပြတော်မှုတ ို  က ို 

ပမငော်နတွေွဲ့ ခ  သူမ  း၏ နပပ ကက းခ ကော်မ  းအ  အဆ ိုပါလိုပော် ပော်မ  းက ို က  းလွေနော်  တွေငော် PDF တပော်ြွေ ွဲ့ဝငော်မ  း၊ သ ို  မဟိုတော် ၎ငော်းတ ို  အ းနထ ကော် 

ခံသူမ  းက ို ပစော်မှတော်ထ းနကက ငော်းသ   ိုငော်ပါသညော်။ နယဘိုယ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုမှ ခွေ ထွေကော်ပပီး နက း ွေ မ  းအတွေငော်း ှ  အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း 

တ ိုကော်ခ ိုကော်ပခငော်းသညော် တပော်မ ၄၄ အနနပြင ော် ကနပီမ ြု ွဲ့နယော် ငှော် ပတော်ဝနော်းက ငော်နဒသမ  းအတွေငော်း ဒမီ ိုကန စီလှုပော် ှ းမှုက ို နထ ကော်ခံသူမ  းအ း 

 ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းပခငော်းထကော် နက  ော်လွေနော်သညော်က ို နတွေွဲ့ ပါသညော်။ 

၆၆။ ထ ို  အပပငော်  ငော်းနက း ွေ အနးီဇူလ ိုငော် ၇  ကော်လူသတော်ပွေ က ို မ ကော်ပမငော်ကကံြုနတွေွဲ့ ခ   သူမ  းထ မှ တစော်ဦးပြစော်သူ ခငော်ပမတော်စို (အမညော်လွှ ) က 

“တစော်နယ ကော်နယ ကော်က ိုသတငော်းပ ို  နနတ  (အနပခအနန ငှ ော် ၎ငော်းတ ို  ၏ လိုပော်နဆ ငော်ခ ကော်) ကက းတယော်” ဟို နပပ ပပပါသညော်။ သ ို  ပြစော်   ထ ိုနဒသ 

တွေငော်က  းလွေနော်ခ  နသ  လိုပော် ပော်မ  းအ း တပော်မ ၄၄ ၏ အဆင ော်ပမင ော်အ   ှ ကကီးမ  းထံ သတငော်းပ ို  တငော်ပပခ  ပခငော်းပြစော်ပါသညော်။ ကနပီမ ြု ွဲ့နယော် အတွေငော်း 

ဇူလ ိုငော် ၁  ကော် လူသတော်ပွေ  ငှ ော်စပော်လ ဉး၍ နမးပမနော်းခ  သူတစော်ဦးပြစော်သည ော် နက  ော်  ိုငော်ဝငော်း (အမညော်လွှ ) ကလညော်း “တပခ း ွေ သ းနတွေ နကက ကော်သွေ း 

နအ ငော် ကျွနော်နတ  ော်အနြက ိုပစော်သတော်လ ိုကော်တ ” ဟို နပပ ပါသညော်။   

၂၀၂၁ခုန စ်၊ ဒဇီငဘ်ွှာ ၂၄၊ မ ုဆ ုက  ျေးရွွှာ၊ ခရစ်စမတအ်က  ျု လ သတ ်ွဲ 

၆၇။ ၂၀၂၁ ခို စှော်၊ ဒဇီငော်လ  ၂၄  ကော်က က ငော်နပီပညော်နယော်၊ ြရူဆ ိုပမ ြု ွဲ့နယော်၊ မ ိုဆ ိုနက း ွေ အနးီ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်မ  း ငှ ော် က ငော်န ီ

အမ  ြုးသ းမ  းက ကွေယော်န းတပော် (KNDF) တ ို  အကက း တစော်န  ီခန  ော် ထ နတွေွဲ့ပစော်ခတော်မှုပြစော်ပွေ းပပီးနန ကော်၊  အ ပော်သ းပပညော်သူ ဒါဇငော်နပါငော်းမ  းစွေ  

မီးကျွမော်းနသဆံိုးနနသညော် က ိုနတွေွဲ့  ှ  ပါ သညော်။ အဆ ိုပါ အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်သတော်ပြတော်မှု ပြစော်စဉတွေငော် နသဆံိုးသူ ၃၅ ဦးက ို နအနအပီပီက 

အတညော်ပပြု  ိုငော်ခ  ပပီး၊ နသဆံိုးသူ စိုစိုနပါငော်း ၄၉ ဦးအထ   ှ   ိုငော်ပါသညော်။61 ခ ဓ က ိုယော်မ  း မီးနလ ငော်ပ ကော်စီးမှုနကက င ော် ရိုပော်အနလ ငော်းမ  းအ း 

ဆ  ဝနော်မ  းက  ငော်ခွေ စစော်နဆး  တွေငော် နသဆံိုးသူမ  းသညော် မညော်သူ မညော်ဝါပြစော်နကက ငော်း တ က စွေ မနြ ော်ထိုတော်  ိုငော်ခ  ပါ။ Save the Children 

အြွေ ွဲ့ မှ လူမှုကယော်ဆယော်န းဝနော်ထမော်း ၂ ဦးလညော်း နသဆံိုးသူမ  းထ တွေငော်ပါဝငော်ပါသညော်။62 နသဆံိုးသူအမ  းအပပ းသညော် နန ကော်ပပနော်ကက ြုးတိုပော်၊ 

ပါးစပော်မ  းပ တော်ဆ ို  ခံခ   ပပီး (ဝါ) ၎ငော်းတ ို  ၏  ငော်ဘတော် ငှ ော်အဆိုတော်တ ို  တွေငော် အနပါကော်မ  းပြစော်နနသညော်က ို  ငော်ခွေ စစော်နဆးခ  သည ော်ဆ  ဝနော်မ  းက 

အတညော်ပပြုနပပ ကက းပါသညော်။  
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၆၈။ ပထမအခ ကော်အနနပြင ော် ဤပြစော်စဉတွေငော် လူအမ  းအပပ းအ းသတော်ပြတော်ခ  ပခငော်းက ို ထငော် ှ းစွေ နတွေွဲ့   ိုငော်ပါသညော်။ က ငော်နအီမ  ြုးသ းမ  း 

က ကွေယော်န းတပော် (KNDF) ၏ အဆ ိုအ  မီးရှု  ွဲ့သတော်ပြတော်မှုက ို ပ ခူးတ ိုငော်း၊ ပပညော်ပမ ြု ွဲ့နယော်၊ အငော်းမအနပခစ ိုကော် တပော်မ ၆၆ က က  းလွေနော်ခ  ပခငော်း 

ပြစော်ပပီး63၊ အနညော်းဆံိုး ၄၂ ဦးအ းသတော်ပြတော်၍မီးရှု  ွဲ့ ခ  သညော်ဟို ဆ  ဝနော်မ  းက အတညော်ပပြုထ းပါသညော်။ “တခ  ြု ွဲ့ကနလးနတွေက နသနတော်သံ 

နတွေကက းနတ   ကျွနော်မတ ို  က ိုလ နပပးနခေါ်တယော်၊ ပပီးနတ  က းနတွေက ိုလညော်း တ းထ းတယော်”64 ဟို နသဆံိုးသူတစော်ဦး၏ ဇနးီကနပပ ပပပါ 

သညော်။ ဒဇီငော်ဘ  ၂၄၊ နနံကော်ခငော်းတွေငော် ထ ိုနန  သ ို  န  ကော်လ သည ော် က ငော်နနီယော်ပခ းနစ င ော်တပော် (BGF) မှ တပော်သ း ၄ ဦးအ း နမ ော်နတ ော်ယ ဉ 

မ  းအ းမီးရှု  ွဲ့ြ ကော်ဆီးသည ော်နန   ငှ ော် ၅၄ မီတ ခန  ော်အကွေ တွေငော် ြမော်းဆီးကွေပော်မ ကော်ခ  သညော်။ သွေ းန  ကော်ကကည ော်ရှုသည ော် နဒသခံ ွေ သ း ၂ ဦး 

အ းလညော်း နမ ော်နတ ော်ယ ဉမ  း ငှ ော် ၆၄ မီတ အကွေ တွေငော် ပစော်ခတော်သတော်ပြတော်ထ းခ  နကက ငော်း နန ကော်တွေငော် မ သ းစိုဝငော်မ  းက နတွေွဲ့  ှ ခ  သညော်။ 

၆၉။ ဒိုတ ယအခ ကော်အနနပြင ော် သတော်ပြတော်မှုမ  းသညော် အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်ပမ ဏပြင ော် က  းလွေနော်ခ  ပခငော်းပြစော် မညော်။ နသဆံိုးမှုမ  းသညော် 

တစော် ကော်အတွေငော်းပြစော်ပွေ းခ  ပပီး၊ ထ ိုအကကမော်းြကော်လိုပော် ပော်သညော် လမော်းနပေါ်တွေငော်သွေ းလ နနနသ  နမ ော်နတ ော်ယ ဉအသီးသီးနပေါ်မှ အ ပော်သ း 

ပပညော်သူမ  းအ း  ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းခ  ပခငော်းပြစော်သညော်။ က  းလွေနော်ခံ သူမ  းအ း တစော်ဦးခ ငော်းသီးသန  ော်အနနပြင ော် ပစော်မှတော်ထ းပခငော်းမဟိုတော်ဘ ၊ 

ထ ိုနဒသအတွေငော်း  ိုငော်ငနံ းအ  ဆန  ော်က ငော်မှုက ို သ မော်းကကံြုးဒဏော်ခတော်သည ော် အကကမော်းြကော်လိုပော် ပော်ပြစော်ပါသညော်။ အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းနနထ ိုငော်   

နဒသမ  းက ို ဗံိုးကက တ ိုကော်ခ ိုကော်ပခငော်း ငှ ော် လကော်နကော်ကကီးမ  းအသံိုးပပြုပခငော်း၊ မီးရှု  ွဲ့ြ ကော်ဆီးပခငော်း ငှ ော် အ ပော်သ းပစော်မှတော်မ  းအ း နလနကက ငော်းမှ 

တ ိုကော်ခ ိုကော်ပခငော်းစသညော်ပြင ော် ၂၀၂၁ ခို စှော်ဒဇီငော်ဘ လတွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက စစော် ှ နော်ပမှင ော်ခ  သည ော် က ငော်နပီပညော်နယော်တွေငော် ဤအစိုလ ိုကော် 

အပပံြုလ ိုကော်သတော်ပြတော်မှုသညော် အ ပော်သ းပပညော်သူ လူထိုအနပေါ် အလံိုးစံိုတ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းပြစော်ပါသညော်။ အကကမော်းြကော်စစော်တပော် ငှ ော် 

တ ိုငော်း ငော်းသ းနတ ော်လှနော်န း အြွေ ွဲ့အစညော်းမ  း (EROs)  ငှ ော် PDF တပော်ြွေ ွဲ့မ  းအကက းပြစော်ပွေ းနနနသ  နဒသတွေငော်းလကော်နကော်က ိုငော်ပဋ ပကခက ို 

လကော်စ းနခ တံို  ပပနော်သည ော်အနနပြင ော် အဆ ိုပါခ  ြုးနြ ကော်မှုမ  းက ို က  းလွေနော်ပခငော်းပြစော်ပါသညော်။  

၇၀။ တတ ယအခ ကော်အနနပြင ော် ဤပြစော် ပော်တွေငော် အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်ပမ ဏအ း သတော်ပြတော် နော်  ညော် ွေယော်ခ ကော်က ိုလညော်း နတွေွဲ့   ိုငော်ပါသညော်။ 

နမ ော်နတ ော်ယ ဉမ  းအ း စစော်တပော်၏ စစော်နဆးန းဂ တော်တွေငော်  ပော်တန  ော်ခ ိုငော်းခ  သညော်။ နသဆံိုးသူအမ  းအပပ းက ို ကက ြုးတိုပော်ထ းသည ော်အတွေကော်၊ 

မနသဆံိုးမီ ြမော်းဆီးခံခ   ပပီး ဦးနခါငော်း ငှ ော်  ငော်ဘတော်တ ို  တွေငော် ပစော်ခတော်ခံခ   သညော်။ နမ ော်နတ ော်ယ ဉမ  းနပေါ်တွေငော်ပငော် အမ  းအပပ း မီးရှု  ွဲ့သတော်ပြတော်ခ ံ

ခ   သည ော်အခ ကော်ကလညော်း နသဆံိုးသူမ  းအ း အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် သတော်ပြတော် နော် တငော်ကူးကကံ ွေယော်ခ  နကက ငော်းပပသနနပါသညော်။ ထ ို  အပပငော် 

နမ ော်နတ ော်ယ ဉမ  းအ း  ညော် ွေယော်ခ ကော် ှ  ှ တစော်စီးန   တစော်စီး နဘးခ ငော်းယှဉ ပော်ထ းခ  သညော်က ို နတွေွဲ့ ပါသညော်။   

၇၁။ စတိုတထ အခ ကော်အနနပြင ော် အ ပော်သ းပပညော်သူလူထိုအနပေါ် ပစော်မှတော်ထ းသည ော်   ဇဝတော်မှုပြစော် မညော်။ “ ပော်တန  ော်နပးပခငော်းမ ှ ဘ ၊ လံိုပခံြုန း 

တပော်ြွေ ွဲ့မ  းအ းစတငော်ပစော်ခတော်သညော်ဟို သံသယ ှ သည ော် နမ ော်နတ ော်ယ ဉ ၇ စီးက ို ၎ငော်းတ ို  ကပပနော်လညော်ပစော်ခတော်ခ  ပခငော်းပြစော်နကက င ော်”65 အကကမော်းြကော် 

စစော်အိုပော်စိုက ထိုတော်ပပနော်သည ော် နကကည ခ ကော်တွေငော် ပငငော်းဆ ိုထ းပါသညော်။ မီးရှု  ွဲ့သတော်ပြတော်ထ းသည ော်အနထ ကော်အထ းမ  း ငှ ော်စပော်လ ဉး၍ နပြ 

ကက း နော်ပငငော်းဆ ိုခ  ပပီး၊ နသဆံိုးသူမ  း၏ အမညော် ငှ ော် အန အတွေကော်က ိုလညော်း လွေ မှ းနြ ော်ပပခ  ပါသညော်။66 မညော်သ ို  ပငော်ပြစော်နစ ထ ိုပြစော်စဉက ို ပမငော် 

နတွေွဲ့သူမ  းထံမှ   ှ နသ  တ ိုကော်ဆ ိုငော်စစော်နဆးထ းနသ  အခ ကော်အလကော်မ  းအ  ထ ပော်က း ၆ စီး၊ အ မော်စီးက း ၂ စီး၊ နထ ော်လ ဂ ီ ၂ စီး ငှ ော် 

နမ ော်နတ ော်ဆ ိုငော်ကယော် ၆ စီးက ို စိုစိုနပါငော်း ပပညော်သူ ၃၈ ဦး ငှ ော်အတူ အကကမော်းြကော်စစော်တပော်က မီးရှု  ွဲ့ ခ  နကက ငော်း အတညော်ပပြုထ းပါသညော်။ နသဆံိုးသူ 

တစော်ဦး၏ ဇနးီက သူမ၏ ခငော်ပွေနော်းသညော် နထ ော်လ ဂ ီနမ ငော်း၍ “ဝါးသွေ းခိုတော် နော် ဓ းတစော်နခ  ငော်းသ ပါသွေ းနကက ငော်း”67 နပပ ပပပါသညော်။ နသဆံိုး 

သူမ  းထ တွေငော် အမညော်နြ ော်ထိုတော်  ိုငော်ခ  သည ော် ခူးလီး ယော် (၂၇ စှော်)  ငှ ော် ခူးလူပယော် (၂၈ စှော်) တ ို  သညော် လမော်းနပေါ်တွေငော်ပ တော်မ သွေ းနသ  အ ပော်သ းမ  း 

 
63 The Irrawaddy (2022), “ ြရူဆ ိုတွေငော် အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် မီးရှု  ွဲ့အသတော်ခံ မှု ၄၉ ဦးခနော်  ထ   ှ လ   ိုငော် [Around 49 individuals would have been burnt 

in Hpruso Massacre]”, The Irrawaddy (online), Available at: burma.irrawaddy.com/news/2022/01/04/248635.html 
64 Myanmar Now (2021), “မ ိုဆ ိုနက း ွေ တွေငော် စစော်နက ငော်စီ    မီးရှု  ွဲ့အသတော်ခ ံတ   မ သ းစိုဝငော်နတွေက ဘ နပပ လ  [Interview with family members of 

victims burned to death by the military council in Moso village]”, Myanmar Now (online), Available at: 

www.youtube.com/watch?v=jZRy85wL4DE 
65 Myanmar News Agency (January 18, 2022), “Records on 11th press conference held by Information Team of the State Administration 

Council on 14 January”, The Global New Light of Myanmar (online), Available at https://www.gnlm.com.mm/records-on-11th-press-

conference-held-by-information-team-of-the-state-administration-council-on-14-january/ 
66 BBC Burmese (2021), စစော်နက ငော်စီနပပ ခွေင ော်  ဗ ိုလော်ခ ြုပော်နဇ ော်မငော်းထွေနော်းန   န   ဘီဘီစီ သီးသန  ော်အငော်တ ဗ  း, BBC (online), Available at: 

https://www.bbc.com/burmese/59326532 
67 67 Ibid. 
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ပြစော်ပါသညော်။68 နက  ော်လွေငော်ထူးသညော်လညော်း သတော်ပြတော်ခံ သူတစော်ဦးပြစော်ပပီး၊ အပခ းအလိုပော်သမ း ၇ ဦး ငှ ော်အတ ူထ ပော်က း ၃ စီးပြင ော် ဓါတော်ဆီ ငှ ော် 

ဒဇီယော်တ ိုငော်ကီမ  း ပ ို  နဆ ငော်နနစဉပြစော်နကက ငော်း မ သ းစိုဝငော်တစော်ဦးကနပပ ပါသညော်။69 အပခ းအ ပော်သ း ၄ ဦးသညော် နတ ငော်ယ လိုပော် နော်သွေ းကက 

သည ော် နဒသခံ ွေ သ းမ  းပြစော်ပါသညော်။ သ ို  ပြစော်   အဆ ိုပါအ ပော်သ း ပပညော်သူမ  းက စစော်သ းမ  းက ို ပစော်ခတော် နော်ကက ြုးပမော်းသညော်ဆ ိုပခငော်းမှ  

မပြစော်  ိုငော်ပါ။ အမညော်နြ ော်ထိုတော်  ိုငော်သည ော် ကနလးငယော်မ  း ငှ ော် အနးီအန းနက း ွေ မ  းတွေငော် လူသ းခ ငော်းစ န မှုလိုပော်ငနော်းမ  းနဆ ငော် ွေကော်ပပီး 

ရံိုးသ ို  ပပနော်လ ကကသည ော် လူမှုကယော်ဆယော်န းဝနော်ထမော်း ၂ ဦးသညော်လညော်း အလ းတူပငော် ပြစော်ပါသညော်။70 နသဆံိုးသူမ  းထ တွေငော် ၄ ဦး သ လျှငော် 

က ငော်နနီယော်ပခ းနစ င ော်တပော်ြွေ ွဲ့ (BGF) အသွေငော်နပပ ငော်း က ငော်နလီူမ  ြုးနပါငော်းစံိုပပညော်သူ  လွေတော်နပမ ကော်န းတပော်ဦးမှ တပော်ြွေ ွဲ့ဝငော်မ  းပြစော်ပါသညော်။ 

၎ငော်းတ ို  သညော် ထ ိုနန  သ ို   လမော်းနလျှ ကော်လ ကကပပီး၊ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို က ြမော်းဆီးထ းနသ  အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း ပပနော်လွှတော်နပး 

 နော် လ န  ကော်ညှ  ှု ငော်းကကပခငော်းပြစော်နကက ငော်း သ  ပါသညော်။ က  းလွေနော်ခံ သူအ းလံိုးအ း မသတော်ခငော်ြမော်းဆီးပပီး မလှုပော်  ိုငော်နအ ငော် တိုပော်န  ှငော် 

ထ းခ  ပါသညော်။71 

၇၂။ နန ကော်ဆံိုးအခ ကော်အနနပြင ော် က  းလွေနော်သူမ  းသညော် ဤလိုပော် ပော်က ို က ယော်ပပန  ော်၍ စနစော်တက ပြစော်နသ တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်း 

အပြစော် က  းလွေနော်ခ   မညော်ပြစော်ပပီး၊ ဤသညော်မှ  ထ ိုသ ို  နသ တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းပြစော်သညော်က ို သ  ှ ပပီးပြစော် ပါမညော်။ ထ ို  ဇဝတော်မှု 

သညော် တပော်မ ၆၆ တပော်ြွေ ွဲ့ဝငော်မ  း စစော်နဆးနနသည ော် စစော်တပော်စစော်နဆးန း ဂ တော်တွေငော်ပြစော်ပွေ းခ  ပါသညော်၊ သ ို  ပြစော်   ၎ငော်းစစော်သ းမ  းက အထကော် 

အမ န  ော်အတ ိုငော်း စစော်နဆးန းဂ တော်ြွေင ော်၍ ပြတော်သနော်းသွေ းလ သည ော် အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း ြမော်းဆီးသတော်ပြတော်ပခငော်းပြစော်ပါသညော်။ ဗ ိုလော်ခ ြုပော် 

နဇ ော်မငော်းထွေနော်းက စစော်သ းမ  းအနနပြင ော် စစော်ဆငော်န းတ ဝနော် ထမော်းနဆ ငော်  တွေငော် စညော်းမ ဉးစညော်းကမော်းမ  းက ို လ ိုကော်န သညော်72ဟို အခ ိုငော်အမ  

နပပ ကက းထ းသညော်ပြစော်   အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုနခါငော်းနဆ ငော်မ  း၏ ထိုတော်ပပနော်နကကည ခ ကော်မ  းကလညော်း ကက ြုတငော်သ  ှ ထ းနကက ငော်း 

နြ ော်ပပနနပါသညော်။ သတော်ပြတော်ပပီးနန ကော်တွေငော် ရိုပော်အနလ ငော်းမ  းအ း က ငော်နတီပော်မနတ ော် (KA) ယူနနီြ ငော်းမ  းဝတော်နပးထ းပခငော်းက အစို 

လ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်သတော်ပြတော်မှုက ို ြံိုးကွေယော် နော် ငှ ော် ထ ိုပြစော်စဉက ို လကော်နကော်က ိုငော်တ ိုကော်ပွေ အပြစော်ပံိုနြ ော် နော် ကက ြုးပမော်းပခငော်းပြစော်ပါသညော်။ ဤသညော်မှ  

အ ပော်သ းပပညော်သူလူထို အနပေါ် က  းလွေနော်သည ော်   ဇဝတော်မှုမ  းအ း ြံိုးကွေယော် နော် အကကမော်းြကော်စစော်တပော်က သမ ိုငော်းတစော်နလျှ ကော် သံိုးခ  သည ော် 

နညော်းလမော်းပြစော်ပပီး၊ အဆ ိုပါ အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်သတော်ပြတော်မှုက ို မက  းလွေနော်မီ တစော်စံိုတ  ကက ြုတငော်ပပငော်ဆငော်ထ းနကက ငော်း နြ ော်ပပနနပါသညော်။   

 ုဒမ် ၇(၁) (ဃ) န ငုင်အံတငွျ်ေးမ  န ငထ်တုမ်ှု(ဝါ)လ အမ ွှာျေးအမ ွှာျေးအွှာျေး အတငျ်ေးအဓမမကနရ ်စွန ူ့်ခွွှာကစမှု 

၇၃။    ိုငော်ငအံတွေငော်းမှ  ငှော်ထိုတော်မှု ငှ ော် လူအမ  းအပပ းအ း အတငော်းအဓမမနန ပော်စွေန  ော်ခွေ နစမှုတ ို  သညော် မတူနသ   ဇဝတော်မှုမ  းပြစော်ပပီး၊   ိုငော်င ံ

အတွေငော်းမှ  ငှော်ထိုတော်မှုဆ ိုသညော်မှ  အပခ း  ိုငော်ငတံစော်ခိုသ ို   ထွေကော်ခွေ နစပခငော်းပြစော်၍၊ အတငော်းအဓမမနန ပော်စွေန  ော်ခွေ နစမှုဆ ိုသညော်မှ    ိုငော်ငအံတွေငော်း ပြစော်ပါ 

သညော်။73 သ ို    တွေငော် ၎ငော်းတ ို  ၏ အပခငော်းအ  မ  းက အတတူူပငော် ပြစော်ပါသညော်။  

• (က) အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်အတငော်းအဓမမနန ပော်စွေန  ော်ခွေ နစမှု74 

• (ခ) အတငော်းအဓမမ (ဝါ) အတငော်းအက ပော်ပခ မော်းနပခ ကော်သည ော် အပခ းလိုပော် ပော်မ  းအ းပြင ော်  

• (ဂ) ဥပနဒ ငှ ော်အညီ နနထ ိုငော်   နန  နဒသတစော်ခိုမှ  

• (ဃ)   ိုငော်ငတံက ဥပနဒအ  ခွေင ော်ပပြုထ းနသ  ခ ိုငော်လံိုသည ော်အနကက ငော်းတစော်စံိုတစော်  မ ှ ဘ  

 
68 Fortify Rights (2022), Ongoing War Crimes in Karenni (Kayah) State: May 2021 to January 2022, United States: Fortify Rights. 
69 69  Myanmar Now (2021), “မ ိုဆ ိုနက း ွေ တွေငော် စစော်နက ငော်စီ    မီးရှု  ွဲ့အသတော်ခ ံတ   မ သ းစိုဝငော်နတွေက ဘ နပပ လ  [Interview with family members of 

victims burned to death by the military council in Moso village]”, Myanmar Now (online), Available at: 

www.youtube.com/watch?v=jZRy85wL4DE 
70  Save the Children (2021), “Save the Children staff identified among the dead after burnt bodies found in Myanmar”, Save the Children 

(online), Available at: www.savethechildren.net/news/save-children-staff-identified-among-dead-after-burnt-bodies-found-myanmar 
71 Ministry of Human Rights (2022), “Statement on the Christmas Eve Massacre in Karenni State”, National Unity Government (online), 

Available at: progressivevoicemyanmar.org/2022/01/05/statement-on-the-christmas-eve-massacre-in-karenni-state/ 
72 Myanmar News Agency (January 18, 2022), “Records on 11th press conference held by Information Team of the State Administration 

Council on 14 January”, The Global New Light of Myanmar (online), Available at https://www.gnlm.com.mm/records-on-11th-press-

conference-held-by-information-team-of-the-state-administration-council-on-14-january/ 
73 Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute. See: International Criminal Court (2019), Situation in the People's Republic of 

Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar, Pre-Trial Chamber III, Case No ICC-01/19, p. 53 
74 Rome Statute, art 7(2)(d). 
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• (င) က  းလွေနော်ခံ သူမ  းသညော် ထ ိုနန  တွေငော် ဥပနဒ ငှ ော်အညီနနခ  ကကသညော်ဆ ိုသည ော် ခ ိုငော်လံိုနသ အနပခအနနမ  းအ း က  းလွေနော်သူက 

သ  ှ ခ  ပပီးပြစော် မညော်။75  

• (စ) ထ ိုလိုပော် ပော်သညော်  ညော် ွေယော်ခ ကော် ှ  ှ ပြစော် မည ော်အပပငော်၊ က  းလွေနော်သူသညော် (၁) ထ ိုအက  ြုးဆကော်က ို ပြစော်နစ နော်  ညော် ွေယော်ခ  သညော်(ဝါ) (၂) 

ပံိုမှနော်အနပခအနနတွေငော် ထ ိုက  သ ို  ပြစော်လ မညော်က ို သ  ှ  ပပီးပြစော် မညော်။  

၇၄။ ထ ိုလိုပော် ပော်သညော် အမှနော်တကယော်အငော်အ းသံိုးစ  မလ ိုအပော်ဘ ၊ ပခ မော်းနပခ ကော်ပခငော်း (ဝါ) အက ပော်က ိုငော်ပခငော်း၊ အတငော်းအက ပော်ခ ိုငော်းနစပခငော်း (ဝါ) 

စ တော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  ြ  ှ ပော်မှုတ ို   ပြစော်  ိုငော်ပါသညော်။76 ဒိုကခသညော်မ  း ငှ ော်   ိုငော်ငမံ  မ  းအပါအဝငော် အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းသညော် ပပညော်တွေငော်း (ဝါ)   ိုငော်ငတံက  

ဥပနဒကခွေင ော်ပပြုလျှငော် နန  တစော်ခိုတွေငော် ဥပနဒ ငှ ော်အညီ နနထ ိုငော်ခွေင ော် ှ သညော်။77 ထ ို  အပပငော် ထ ိုလိုပော် ပော်သညော် အ ပော်သ းပပညော်သူအနပေါ်  ညော် ွေယော် 

ပစော်မှတော်ထ းသည ော် က ယော်ပပန  ော်၍ စနစော်တက  ပြစော်နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုပြစော်ပပီး၊ ထ ိုတ ိုကော်ခ ိုကော်မှုက ို သ လျှကော် ငှ ော် က  းလွေနော်ပခငော်းပြစော် ပါမညော်။ 

၇၅။   ိုငော်ငတံစော်ဝနော်းတွေငော် အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် နန ပော်စွေန  ော်ခွေ  ပခငော်းမ  းပြစော်ခ  ပါသညော်။ ဤအခနော်းတွေငော် မငော်းတပော်(ခ ငော်းပပညော်နယော်)78၊ လှု ငော်သ ယ  

( နော်ကိုနော်တ ိုငော်း) ငှ ော် က ငော်နပီပညော်နယော်တ ို  တွေငော်ပြစော်ခ  သည ော် ဤ  ဇဝတော်မှုက ို အနထ ကော်အထ းမ  းပြင ော် အဓ ကတငော်ပပသွေ းမညော် ပြစော်ပါသညော်။ 

မငော်းတပော်ပမ ြု ွဲ့နယော်တွေငော် စစော်အ ဏ  ှငော်ဆန  ော်က ငော်န း ခိုခံတွေနော်းလှနော်စစော်က ို လကော်တံို  ပပနော်သည ော်အနနပြင ော် ၂၀၂၁ခို စှော်၊ ဧပပီ ၂၄ မှစ၍ အကကမော်းြကော် 

စစော်အိုပော်စိုက မငော်းတပော်ပမ ြု ွဲ့က ို ဗံိုးက  ပခငော်း၊ နမ ော်တ ၊ အ ပီဂ ီမ  းပြင ော် ပစော်ခတော်တ ိုကော်ခ ိုကော်ပခငော်းတ ို  ပြင ော် နဝဟငော်၊ နပမပပငော်ထ ိုးစစော် စတငော်ခ  ပါသညော်။79 

 လဒော်အပြစော်ခ ငော်းပပညော်နယော်မှ အ ပော်သ းပပညော်သူ ၅၀,၀၀၀ နက  ော်နဘးလွေတော်  သ ို   ထွေကော်နပပးခ   ပပီး၊ နဘးကငော်း  အက အကွေယော် ှ နြွေ ငော်း 

အနးီဝနော်းက ငော် ှ  နတ မ  း၊ နတ ငော်မ  းတွေငော် အမ  းအပပ းပိုနော်းနအ ငော်း ခ ိုလှုံနနကက ပါသညော်။80 လံိုပခံြုန းအ တ  ယော်အပပငော် အကကမော်းြကော် 

စစော်အိုပော်စိုက လမော်းမ  းက ို  ညော် ွေယော်ခ ကော် ှ  ှ ပ တော်ဆ ို  ထ းသည ော်အတွေကော် လူသ းခ ငော်းစ န မှုဆ ိုငော်   အကူအညီနပးန းအြွေ ွဲ့မ  းအနနပြင ော် 

ထ ိုနဒသ ှ  ပပညော်တွေငော်းနန ပော် စွေန  ော်ခွေ  သူ (IDPs) မ  းအ း လကော်လှမော်းမီန းတွေငော် စ နော်နခေါ်မှုမ  းကကံြုနတွေွဲ့နန ပါသညော်။81  

၇၆။ နန  နဒသအမ  းအပပ းတွေငော် စစော်အိုပော်ခ ြုပော်န း (မ  ှယော်နလ ) ဥပနဒထိုတော်ပပနော်ပခငော်းက အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း အစိုလ ိုကော် အပပံြု 

လ ိုကော် နန ပော်စွေန  ော်ခွေ ပခငော်း ငှ ော်   ိုငော်ငအံတွေငော်းမှ ထွေကော်ခွေ ပခငော်းတ ို  က ို ပြစော်နစနသ  အဆ ိုပါလူ  အခွေင ော်အန းခ  ြုး နြ ကော်မှုအမ  းအပပ းက ို န  ှညော် 

ဆကော်လကော်ပြစော်ပွေ းဦးနစပါသညော်။  နော်ကိုနော်တ ိုငော်း ၆ ပမ ြု ွဲ့နယော်၊ မ တနလးတ ိုငော်း ၅ ပမ ြု ွဲ့နယော် ငှ ော် နန ကော်ပ ိုငော်းတွေငော် ခ ငော်းပပညော်နယော် ၁ ပမ ြု ွဲ့နယော်တ ို  တွေငော် 

စစော်အိုပော်ခ ြုပော်န း (မ  ှယော်နလ ) ဥပနဒထိုတော်ပပနော်ပခငော်းက န  ှညော်တွေငော် အနပခအနနက ို သ သ သ သ ပ ိုမ ိုဆ ိုး ွေ းနစပါသညော်။82 မ  ှယော်နလ  

ဥပနဒအ  စစော်ခံိုရံိုးက အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက ို ပင မော်းခ မော်းစွေ ဆ ဒပပသူမ  းအ း  စှော်အကန  ော်အသတော်မ ှ  နထ ငော်ဒဏော်မ  း၊ အလိုပော်ကကမော်း ငှ ော် 

နသဒဏော်မ  းခ မှတော်  ိုငော်ပပီး သတော်မှတော်ထ းသည ော် ပပစော်မှု ၂၃ မ  ြုးထ မှ တစော်ခိုခိုက ို က  းလွေနော်နကက ငော်းစွေပော်စွေ ခံ လျှငော် အဆ ိုပါပပစော်ဒဏော်မ  း အတွေကော် 

အယူခံခွေင ော်မ ှ ပါ။83  နော်ကိုနော်တ ိုငော်း၊ လှု ငော်သ ယ ပမ ြု ွဲ့နယော်တွေငော် ၂၀၂၁ခို စှော် မတော်လလယော်က အနညော်းဆံိုး အ ပော်သ းပပညော်သူ ၆၅ ဦး နသဆံိုးခ  နသ  

အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် သတော်ပြတော်မှုအပပီး ပမ ြု ွဲ့နယော်တစော်ခိုလံိုးမ  ှယော်နလ  ထိုတော်ပပနော်နကကည ခ  ပါသညော်။84 ထ ိုလိုပော် ပော်က သ နော်း ငှ ော်ခ ီနသ  န ွှ 

နပပ ငော်းအလိုပော်သမ းမ  းအ း ၎ငော်းတ ို  ၏ မူလနန ပော်မ  းသ ို   အတငော်းအဓမမပပနော်လညော် နပပ ငော်းန ွေ ွဲ့နစခ  ပပီး၊ ပမ ြု ွဲ့နယော်အတွေငော်း ှ  အ ပော်သ း 

ပပညော်သူမ  းအ း  ကော်စကော်ကကမော်းတမော်းစွေ  ဥပနဒမ  ြမော်းဆီးပခငော်း၊ အသကော်အ တ  ယော်ပခ မော်းနပခ ကော်ပခငော်းတ ို  ပြင ော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက အမ  း 
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Civilians”, Harvard Law (online), Available at: hrp.law.harvard.edu/myanmar/beyond-the-coup-in-myanmar-in-accordance-with-the-law/   
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အပပ း ပခ မော်းနပခ ကော်ခ  ပါသညော်။85 ထ ို  အပပငော် လှု ငော်သ ယ  ငှ ော် န ွှပပညော်သ ပမ ြု ွဲ့နယော်မ  း ှ  စကော်ရံို၊ အလိုပော်ရံို ၆၀ % ခန  ော်က ို မ  ှယော်နလ ဥပနဒပြင ော် 

ပ တော်ပစော်ခ  သည ော်အတွေကော်၊ န ွေ ွဲ့နပပ ငော်းအလိုပော်သမ းမ  းအ း စကော်ရံို၊အလိုပော်ရံိုမ  းမှ အတငော်းအဓမမ စွေန  ော်ခွေ ထွေကော်နပပးနစခ  ပပီး  ှငော်သနော်နနထ ိုငော် 

န းက ိုပါ ပ တော်ပငော်ကန  ော်သတော်ခ  ပါသညော်။  

၇၇။ က ငော်န(ီကယ း) ပပညော်နယော်သညော် ဆ ိုး ွေ း ကော်စကော်နသ  အကကမော်းြကော်မှုဒဏော်က ို ခံစ း သည ော် နန ကော်ထပော်နဒသတစော်ခိုပြစော်ပါသညော်။ ကိုလ 

သမဂ္ ဒိုကခသညော်မ  းဆ ိုငော်   မဟ မငော်းကကီးရံိုး (UNHCR) ၏ အခ ကော်အလကော်မ  းအ  အကကမော်းြကော် စစော်အ ဏ သ မော်းကက ြုးပမော်းမှုစတငော်ခ  နော်မှ 

နဒသတွေငော်းအကကမော်းြကော်မှုမ  းနကက င ော် က ငော်နပီပညော်နယော်မှ ပပညော်သူ ၉၃,၈၀၀ နက  ော်နန ပော်စွေန  ော်ခွေ ခ   ပပီး၊ ၂၀၂၂ခို စှော် မတော်လ ၁၄  ကော်အထ  ပံိုစံတ ူ

အကက မော်ကက မော် တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုမ  းနကက င ော် နန ကော်ထပော်ပပညော်သူ ၅၁,၅၀၀သညော်  နယော်နမ တော်ခ ငော်း ထ စပော်နနသည ော်  ှမော်းပပညော်နယော် (နတ ငော်ပ ိုငော်း) သ ို   နရွှွဲ့ 

နပပ ငော်းခ  ကက ပါသညော်။86 က ငော်နပီပညော်နယော် ှ  အ ပော်သ းပပညော်သူလူထိုအနပေါ် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက က  းလွေနော်သည ော် လူမ  ြုးသိုဉး သတော်ပြတော် 

မှု၊ စစော်  ဇဝတော်မှု ငှ ော် လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ်က  းလွေနော်နသ    ဇဝတော်မှုမ  းတွေငော် လူသတော်မှု၊ အတငော်းအဓမမနန ပော်စွေန  ော်ခွေ နစမှု၊ နက း ွေ မ  းအ း 

ဗံိုးကက  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၊ လူသ းဒ ိုငော်းအသံိုးပပြုမှု ငှ ော် လူနနအ မော်၊ ဘို  းနက  ငော်းအပါအဝငော် စစော်န းပစော်မှတော်မဟိုတော်နသ  နန  အမ  းအပပ းအ း 

တ ိုကော်ခ ိုကော်ြ ကော်ဆီးပခငော်း87တ ို   ပါဝငော်ပါသညော်။ ထ ို  အပပငော် နန ပော်စွေန  ော်ခွေ  နသ  အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း အသကော်ကယော်ဆယော်န းအတွေကော် 

လူသ းခ ငော်းစ န မှုဆ ိုငော်   အကူအညီမ  းအ း ပ တော်ဆ ို  တ းဆီးပခငော်း၊ ကယော်ဆယော်န းလိုပော်သ းမ  းအ း ဥပနဒမ  ြမော်းဆီးပခငော်း ငှ ော် စ းနပော်  ကခ  

မ  းအ း ြ ကော်ဆီးပခငော်းတ ို  က ို အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက ဆကော်လကော်ပပြုလိုပော်နနပါသညော်။ 

၇၈။ အထကော်တွေငော်နြ ော်ပပခ  နသ အနထ ကော်အထ းမ  းက   ိုငော်ငအံတွေငော်းမှ  ငှော်ထိုတော်မှု ငှ ော် အတငော်းအဓမမ နန ပော်စွေန  ော်ခွေ နစမှု လိုပော် ပော်ဆ ိုငော်   

အပခငော်းအ  မ  း ငှ ော် က ိုကော်ညီပါသညော်။ ပထမအခ ကော်အနနပြင ော်   ိုငော်ငတံက ဥပနဒအ ခွေင ော်ပပြုထ းနသ  ခ ိုငော်လံိုသည ော်အနကက ငော်းတစော်စံိုတ   

မ ှ ဘ ၊ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို နခါငော်းနဆ ငော်မ  းသညော် အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း   ိုငော်ငမှံ ငှော်ထိုတော်ခ  ပခငော်း (ဝါ) အတငော်းအဓမမ နန ပော်စွေန  ော်ခွေ  

နစခ  ပခငော်းပြစော် ပါမညော်။88 ၂၀၂၂ ခို စှော် နမလ ၄  ကော်အထ  စစော်အ ဏ သ မော်းမှုအလွေနော်   ိုငော်ငနံ းအနပခအနနမ  းနကက င ော် ပမနော်မ   ိုငော်ငမှံ အ မော်နးီခ ငော်း 

  ိုငော်ငမံ  းသ ို   ထွေကော်နပပးတ မော်း န ှ ငော်သူ ခန  ော်မှနော်းနပခ ၅၉,၀၀၀ ဦး ှ ပါသညော်။89 အကကမော်းြကော်စစော်အ ဏ သ မော်းမှုစတငော်ခ  နော်မှ ၂၀၂၂ ခို စှော်နမလအထ  

ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် ပပညော်တွေငော်းနန ပော်စွေန  ော်ခွေ  သူ တပော်တ ိုးလူဦးန  ခန  ော်မှနော်းနပခ ၆၉,.၄၀၀ ဦး ှ ပါသညော်။ ၂၀၂၂ ခို စှော် နမလ ၃၁ အထ  ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် 

ပပညော်တွေငော်းနန ပော်စွေန  ော်ခွေ  သူစိုစိုနပါငော်း ၁,၀၀၀,၀၀၀ နက  ော် ှ နနပပီပြစော်ပါသညော်။90 နြနြ ော်ဝါ ီ ၁  ကော် အကကမော်းြကော် စစော်အ ဏ  သ မော်းခ  နော်မှစ၍ 

အန အတွေကော်အ းပြင ော် ၃ ဆနးီပါးပြစော်လ ပါသညော်။91 လူ  အခွေင ော်အန းဆံိုးရှု ံး နသ ၊ ခ  ြုးနြ ကော်ခံ နသ  အ ပော်သ းပပညော်သူမ  း၏ ထငော် ှ း 

မ  းပပ းနသ  နန ပော်စွေန  ော်ခွေ  မှုက ို ဤသညော်ကနြ ော်ပပနနပါသညော်။  

၇၉။ ဒိုတ ယအခ ကော်အနနပြင ော် နန ပော်စွေန  ော်ခွေ  ပခငော်းသညော် က  းလွေနော်သူ၏ ပခ မော်းနပခ ကော် အက ပော်က ိုငော်မှု (ဝါ) အငော်အ းသံိုး ပခ မော်းနပခ ကော်မှုနကက င ော် 

ပြစော် ပါမညော်။92 မတူညီနသ လိုပော် ပော်အသီးသီး၏ နပါငော်းစညော်းမှုက လူအမ  းအပပ းအ း အတငော်းအဓမမနန ပော်စွေန  ော်ခွေ မှုက ို ပြစော်နစပါသညော်။93 
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လူအမ  းက ို နန ပော်စွေန  ော်ခွေ ထွေကော်နပပးနစနသ  အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏လိုပော် ပော်သညော်  ဥပနဒပပငော်ပသတော်ပြတော်မှုမ  း၊ နက း ွေ မ  းအ း 

သံခ ပော်က က းမ  းပြင ော် ပစော်ခတော်ပခငော်း၊ ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ပခငော်း၊ အတငော်းအဓမမနပ  ကော်ဆံိုးနစပခငော်း ငှ ော် လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   အကကမော်းြကော်မှုတ ို   အပါ 

အဝငော် အမ  ြုးမ  ြုးနသ  လူ  အခွေင ော်အန းခ  ြုးနြ ကော်မှုမ  းပြစော်ပါသညော်။ ICC ၏ တ  းခွေငော်မတ ိုငော်မီ ကက ြုတငော်ကက းန မှုတွေငော် ပခ မော်းနပခ ကော် အကကပော် 

က ိုငော်မှုလိုပော် ပော်ဆ ိုသညော်မှ  က  းလွေနော်သူမ  းအနနပြင ော် အ ပော်သ းပပညော်သူမ  း၏ နနအ မော်မ  းက ို ြ ကော်ဆီးပခငော်းထကော်ပ ိုနသ  ဆကော်လကော်၍ ပခ မော်း 

နပခ ကော်နနပခငော်းပြစော် မညော်94ဟို သတော်မှတော်ထ းပါသညော်။  မငော်းတပော်ပြစော်စဉသညော် ဤအခ ကော် ငှ ော်က ိုကော်ညီသညော်၊ အဘယော်နကက င ော်ဆ ိုနသ ော် နဒသခံ 

ပပညော်သူမ  းအနန ငှ ော် နန ပော်စွေန  ော်ခွေ ပပီးထွေကော်မနပပးလျှငော် ဗံိုးဆံ ငှ ော် နပမပပငော်ထ ိုးစစော်နကက င ော် နသဆံိုး   ိုငော်ပါသညော်။ အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း 

နန ပော်စွေန  ော်ခွေ ထွေကော်နပပးနအ ငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက အကကပော်က ိုငော်ပခ မော်းနပခ ကော်ြ အ းနပးပခငော်းက ို ယငော်းကညွှနော်ပပနနပါသညော်။ က ငော်န ီ

ပပညော်နယော်တွေငော် လူနနအ မော်မ  း ြ ကော်ဆီးခံ သညော်သ မက အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းနန ပော်ပပနော်လျှငော် ထ ခ ိုကော်နသဆံိုးနစ နော် နပမပမှြုပော်မ ိုငော်းမ  း 

နထ ငော်ထ းပခငော်းက ဆကော်လကော်၍ ပခ မော်းနပခ ကော်ထ းပခငော်ပြစော်ပါသညော်။95 လှု ငော်သ ယ တွေငော် ၂၀၂၁ခို စှော် မတော်လ ၁၄  ကော် လူသတော်ပွေ  ငှ ော် မ  ှယော် 

နလ ဥပနဒထိုတော်ပပနော်ပခငော်းတ ို  သညော် ပမ ြု ွဲ့နယော်အတွေငော်းနနထ ိုငော်သူမ  းအနပေါ်အန းပါသည ော် န  ှညော်ပခ မော်းနပခ ကော်မှုပြစော်ပပီး၊ ထ ိုနန  မှ ထွေကော်မနပပး 

လျှငော်ြမော်းဆီးခံ  (ဝါ) သတော်ပြတော်ခံ   ိုငော်ပါသညော်။ ယငော်းပခ မော်းနပခ ကော်မှုက နထ ငော်နပါငော်းမ  းစွေ အ းပမ ြု ွဲ့နယော်မှ စွေန  ော်ခွေ  နော် ြ အ းနပးခ  သညော်။ 

ထ ို  အပပငော် ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၁၄  ကော် လှု ငော်သ ယ လူသတော်ပွေ နန  တွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်ြွေ ွဲ့မ  းက မညော်သည ော်အခ  နော်တွေငော် မညော်သူမ  း 

အ း ပစော်ခတော်မညော်ဟို တ ိုငော်ပငော်နနကကပပီး၊ စစော်သ းတစော်ဦးက “နခါငော်းက ိုသ ခ  နော်ပစော်ကွေ ”96 ဟို နအ ော်ဟစော်နပပ ဆ ိုနနသညော်က ို အမ အ  ရ ိုကော်ထ း 

နသ  ဗီဒယီ ို မှတော်တမော်းအမ  းအပပ းကလညော်း အဆ ိုပါပခ မော်းနပခ ကော်မှု၏  ကော်စကော်ကကမော်းကကြုတော်မှုက ို နြ ော်ပပသည ော်အနထ ကော်အထ း ပြစော်ပါ 

သညော်။ ဤအပခငော်းအ  မ  းက ိုကကည ော်ခ ငော်းအ းပြင ော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက နဒသခံပပညော်သူမ  းအ း နန ပော်စွေန  ော်ခွေ  နော် ပခ မော်းနပခ ကော် အက ပော် 

က ိုငော်ခ  သညော်မှ  ထငော် ှ းပါသညော်။   

၈၀။ တတ ယအခ ကော်အနနပြင ော် က  းလွေနော်ခံ သူမ  းသညော် “၎ငော်းတ ို  နမ ငော်းထိုတော်ခံ သည ော် နန  နဒသတွေငော် ဥပနဒ ငှ ော်အညီ နနထ ိုငော်ခ  ပခငော်း”97 

ပြစော် ပါမညော်။ ဥပနဒ ငှ ော် ညီပခငော်းဆ ိုငော်   စံခ  နော်စံညွှနော်းက ို   ိုငော်ငတံက ဥပနဒတွေငော် သတော်မှတော်ထ းပါသညော်။98   ိုငော်ငတံက ဥပနဒ ပပဌ နော်းခ ကော် 

မ  းတွေငော် အ ပော်သ းပပညော်သူတစော်ဦးသညော် ၎ငော်းနမွေးြွေ း    ိုငော်ငနံယော်နမ တော်အတွေငော်း နနထ ိုငော်ခွေင ော် ှ သညော်ဟို တစော်ညီတစော်ညွေတော်တညော်းသတော်မှတော်ထ း 

ပါသညော်။99   ိုငော်ငနံ းဒိုကခသညော်မ  း၊ ပပညော်တွေငော်းနန ပော်စွေန  ော် ခွေ  သူမ  းတွေငော် ပမနော်မ   ိုငော်ငသံ းမ  းပါဝငော်နနသညော်ပြစော်   “ဥပနဒ ငှ ော် အညီ နနထ ိုငော် 

ပခငော်း” ဆ ိုသည ော်သတော်မှတော်ခ ကော်သညော် က  းလွေနော်ခံ သူအနနပြင ော် “အဆ ိုပါနန  နဒသတွေငော် တ  းဝငော်နနထ ိုငော်သူ” ပြစော် နော်မလ ိုအပော်ဘ ၊ “မညော်သည ော် 

အနကက ငော်းနကက င ော်ပြစော်နစ နန  နဒသတစော်ခိုခိုတွေငော် လ န  ကော်နနထ ိုငော်သူအ းလံိုးအက ံြုးဝငော်ပပီး၊ ၎ငော်းတ ို  ၏ မူ ငော်းနန ပော်မ  းမှ ြယော် ှ း 

နမ ငော်းထိုတော်ခံ ပပီးနန ကော် နန  သစော်တစော်ခိုတွေငော် ယ ယီနဆ ကော်လိုပော်နနထ ိုငော်နသ  ပပညော်တွေငော်းနန ပော်စွေန  ော်ခွေ  သူမ  း”လညော်း ဤအက အကွေယော် 

နအ ကော်တွေငော် အက ံြုးဝငော်ပါသညော်။100 က  းလွေနော်ခံ သူအမ  းစိုသညော် အ ပော်သ းပပညော်သူမ  း၊ သ ို  မဟိုတော် အပခ းမှနန ပော်စွေန  ော်ခွေ န ွေ ွဲ့နပပ ငော်းလ သူ 

မ  းပြစော်ြွေယော် ှ   ၊ ၎ငော်းတ ို  နမွေးြွေ း     ိုငော်ငနံယော်နမ တော်အတွေငော်းတွေငော် တ  းဝငော်နနထ ိုငော်ခွေင ော် အပပည ော်အဝ ှ ပါသညော်။ ထ ို  နကက ငော်  ဤအပခငော်းအ   

အနပေါ် အပငငော်းပွေ းစ   မ ှ ပါ။   

 
94 International Criminal Court (2012), Prosecutor vs William Samoeiruto, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang (Decision on the 

Confirmation of Charges Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute), Pre-Trial Chamber II, Case No ICC-01/09-01/11, pp. 248-
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96 Videos on file with author, num. #26 – 29. See also: www.facebook.com/watch/?v=252555126538237 
97 International Criminal Court (2011), Elements of Crimes, cited above, p. 6. 
98 International Criminal Court (2019), Situation in the People's Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar, Pre-Trial Chamber 

III, Case No ICC-01/19, p. 53 
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၈၁။ စတိုတထ အခ ကော်အနနပြင ော် ၎ငော်းတ ို  ၏ နန ပော်စွေန  ော်ခွေ  မှုအတွေကော်   ိုငော်ငတံက ဥပနဒအ  အနကက ငော်းတစော်စံိုတ   မ ှ  ပါ။101 Muthaura အမှု 

ပြစော်စဉတွေငော် အကကမော်းြကော် ကော်စကော်သည ော် လိုပော် ပော်မ  းပြင ော်   ိုငော်ငမှံ အ ပော်သ းပပညော်သူလူထိုအ း အတငော်းအဓမမနန ပော်စွေန  ော်ခွေ နစပခငော်းအတွေကော် 

  ိုငော်ငတံက ဥပနဒတွေငော် အနကက ငော်းတစော်စံိုတ  မ ှ ခ  ပါ။102   ှ နသ  အနထ ကော်အထ းမ  းအ  အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း အကကမော်းြကော် 

 ကော်စကော်သည ော် လိုပော် ပော်မ  းပြင ော် ပခ မော်းနပခ ကော်ခ  နကက ငော်း ထငော် ှ းပါသညော်။ သ ို  ပြစော်   စစော်န းလှုပော် ှ းမှုမ  း ငှ ော် အပခ းနသ  အက ပော်က ိုငော် 

ပခ မော်းနပခ ကော်မှုမ  းပြင ော် ပမနော်မ   ိုငော်ငမှံ  အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း နနအ မော်မ  းမှ စွေန  ော်ခွေ ထွေကော်နပပး နအ ငော် အတငော်းအက ပော်ပခ မော်းနပခ ကော်ခ  ပခငော်း 

အတွေကော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုတွေငော်   ိုငော်ငတံက ဥပနဒအ  အနကက ငော်းပပခ ကော်တစော်စံိုတ  မ ှ နကက ငော်း အပငငော်းပွေ းစ  မလ ိုပါ။  

၈၂။ ပဉ္စမအခ ကော်အနနပြင ော် က  းလွေနော်ခံ သူမ  း၏ မ မ တ ို    ိုငော်ငနံယော်နမ တော်အတွေငော်းနနထ ိုငော်မှုသညော်  ဥပနဒ ငှ ော်အညီပြစော်နကက ငော်းခ ိုငော်လံိုသည ော် 

အနပခအနနမ  းအ း အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုနခါငော်းနဆ ငော်မ  းက သ  ှ ထ းပပီးပြစော် မညော်။ အဆ ိုပါ စစော်ဆငော်န းမ  းသညော် အ ပော်သ း ပပညော်သူ 

မ  း၊ ပပညော်တွေငော်းနန ပော်စွေန  ော်ခွေ  သူမ  း ငှ ော် နက း ွေ နနပပညော်သူမ  းအ း ထ ခ ိုကော်လျှကော် ှ နကက ငော်း အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုနခါငော်းနဆ ငော်မ  း သ  ှ  

ကကသညော်က ို ယငော်းတ ိုကော်ခ ိုကော်မှုမ  းအ းနြ ော်ပပသည ော်   ိုငော်ငတံက  ငှ ော် ပပညော်တွေငော်းမီဒယီ သတငော်းမ  းကသကော်နသခံနနပါသညော်။ ထ ို  အပပငော် 

အဆ ိုပါနန  နဒသတွေငော် နနထ ိုငော်ကကနသ  ပပညော်သူလူထိုတစော် ပော်လံိုးက ို ထ ခ ိုကော်နစမညော်က ို သ လျှကော် ငှ ော် နပ  ကော်ကက းစစော်လှုပော် ှ းမှုမ  းက ို 

 ငော်ဆ ိုငော်  တွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုသံိုးနလ  ှ သည ော် စ းနပော်  ကခ ၊  ံပံိုနငွေ၊ သတငော်း ငှ ော် လူသစော်စိုနဆ ငော်းမှုတ ို  က ို ပြတော်နတ ကော်သည ော် “ပြတော် ၄ 

ပြတော်” စစော်န းမဟ ဗ  ဟ ၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းအပြစော် အဆ ိုပါ  ကော်စကော်ကကမော်းကကြုတော်နသ လိုပော် ပော်မ  းအ း က  းလွေနော်ပခငော်းပြစော်ပါသညော်။103  

၈၃။ ဆဌမအခ ကော်အနန ငှ ော် က  းလွေနော်သူ၏ လိုပော် ပော်သညော် တမငော် ညော် ွေယော် ငော်းပြစော် မည ော်အပပငော်၊ က  းလွေနော်သူသညော် (၁) ထ ိုအက  ြုးဆကော်က ို 

ပြစော်နစ နော် ညော် ွေယော်ခ  သညော် (ဝါ) (၂) ပံိုမှနော်အနပခအနနတွေငော် ထ ိုက  သ ို  ပြစော်လ မညော်က ို သ  ှ ပပီးပြစော် မညော်။ ထ ိုလိုပော် ပော်က ို တမငော် ညော် ွေယော်သညော်မှ  

အပငငော်းပွေ းစ  မ ှ ပါ။ ၎ငော်းတ ို  ၏ ယခငော်ပြတော်နလးပြတော်စစော်န းမဟ ဗ  ဟ အတ ိုငော်း အနက ငော်အထညော်နြ ော်ပခငော်းပြစော်သည ော်အတွေကော်၊ အကကမော်း 

ြကော်စစော်အိုပော်စိုသညော် တ ိုငော်း ငော်းသ းနဒသမ  းတွေငော် အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း အတငော်းအဓမမ နန ပော်စွေန  ော်ခွေ နစပခငော်း ငှ ော်   ိုငော်ငအံတွေငော်းမှ  ငှော်ထိုတော် 

ပခငော်းတ ို  က ို မဟ ဗ  ဟ နပမ ကော် လိုပော်နဆ ငော်ပခငော်းပြစော်ပါသညော်။ ဥပမ အ းပြင ော် မငော်းတပော်တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုသညော် စနစော်တက ပြစော်ပပီး၊ ယငော်းတွေငော် ဗံိုးကက  

ပခငော်း၊ လကော်ပစော်ဗံိုး၊ နလ ငော်ခ  မ  းပြင ော် တ ိုကော်ခ ိုကော်ပခငော်း ငှ ော် ပမ ြု ွဲ့အတွေငော်းသ ို   စ းနပော်  ကခ  ငှ ော် နသ ကော်သံိုးန ပြတော်နတ ကော်ပခငော်း အပါအဝငော် 

စစော်ဆငော်န းအစ တော်အပ ိုငော်းမ  းစွေ  ပါဝငော်ပါသညော်။104 မငော်းတပော်တွေငော်ပြစော်ပွေ းသည ော်   ိုငော်ငနံ းအ  ဆန  ော်က ငော်မှုက ို  ပစော်မှတော်ထ းတံို  ပပနော်ပခငော်းပြစော်သညော် 

ဆ ိုသည ော်အခ ကော် ငှ ော်နပါငော်းစပော်ကကည ော်လျှငော် မငော်းတပော် ှ  အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းက ို သီးပခ းန ွေးခ ယော်၍ ပစော်မှတော်ထ းနကက ငော်း နပေါ်လွေငော်သည ော် 

အတွေကော် တမငော် ညော် ွေယော်သညော်က ို ညွှနော်ပပနနပါသညော်။ တ ိုငော်း ငော်းသ းနဒသမ  း၏ပြစော်စဉတွေငော် အက  ြုးဆကော်ပြစော်နစ နော်  ညော် ွေယော်သညော်မှ  ထငော် 

 ှ းပါသညော်။  

၈၄။ ဤအပခငော်းအ  တစော်ခိုတညော်းနအ ကော်တွေငော်ပငော်   ိုငော်ငအံတွေငော်းမှ ထွေကော်ခွေ  ပခငော်း ငှ ော် အတငော်းအဓမမ နန ပော်စွေန  ော်ခွေ  ပခငော်းမ  းပြစော်နစလ မ ော်မညော်က ို 

၎ငော်းတ ို  သ  ှ ထ းပပီးပြစော်နကက ငော်း ထငော် ှ းပါသညော်။ အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်သတော်ပြတော်မှုအပပီး လှု ငော်သ ယ တွေငော်မ  ှယော်နလ ဥပနဒ က င ော်သံိုးပခငော်း 

ပြင ော်  ထ ိုနဒသတွေငော် နနထ ိုငော်ကကနသ  အ ပော်သ းပပညော်သူလူထိုအတွေကော် ကက ြုတငော်မပမငော်  ိုငော်နသ  နန ကော်ဆကော်တွေ  အက  ြုးဆကော်မ  း ှ လ   ိုငော်ပပီး၊ 

ပပညော်သူမ  းအနနပြင ော် မ  ှယော်နလ ထိုတော်ပပနော်မထ းနသ  နန  နဒသမ  းသ ို  နပပ ငော်းန ွေ ွဲ့ ပခငော်းက ပ ို၍နဘးကငော်းလံိုပခံြုသညော်ဟို ယူဆကကမညော် 

က ို အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက သ  ှ ထ းပပီး ပြစော်  ိုငော်ပါသညော်။  နော်ကိုနော်တ ိုငော်းပမ ြု ွဲ့နယော်အခ  ြု ွဲ့တွေငော် စစော်အိုပော်ခ ြုပော်န း(မ  ှယော်နလ ) ဥပနဒနကက င ော် 

လူအမ  းအပပ း နန ပော်စွေန  ော်ခွေ ကကသညော်က ို သ ပပီးပြစော်လျှကော် ငှ ော် အပခ းနန  နဒသအမ  းအပပ းတွေငော်ပါ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက မ  ှယော် 

နလ ဥပနဒက ို ဆကော်လကော်က င ော်သံိုးပခငော်းသညော် ဤအပခငော်းအ   ငှ ော်ပ ို၍ က ိုကော်ညီနစသည ော် အနထ ကော်အထ းပြစော်ပါသညော်။ ထ ို  အပပငော် မငော်းတပော် 

တွေငော်စ းနပော်  ကခ  ငှ ော် နသ ကော်သံိုးန ပြတော်နတ ကော်ပခငော်းသညော် နဒသခံပပညော်သူမ  း၏ အသကော် ှငော် ပော်တညော်မှုက ို ပခ မော်းနပခ ကော်ပခငော်းပြစော်ပပီး၊ 

 
101 Rome Statute, art 7(2)(d). 
102 International Criminal Court (2012), Prosecutor vs Muthaura (Decision on the Confirmation of Charges pursuant to Article 61(7)(a) and (b) 

of the Rome Statute), Pre-Trial Chamber II, Case No ICC-01/09-02/11, p. 20 
103 OHCHR (2021), “Written updates of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Situation of human 

rights in Myanmar”, United Nations (online), A/HRC/48/67 
104 The Irrawaddy (2021), “Chin Teenager Killed as Myanmar Regime Bombards Resistance Town”, Irrawaddy Times (online), Available at: 

www.irrawaddy.com/news/burma/chinteenager-killed-as-myanmar-regime-bombards-resistance-

town.html?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_ACCeuwYz69e44mnN_IMAPjjMX.j1AOWwQlViPn_NHpc-1635921731-0-gqNtZGzNAnujcnBszQbR 

https://reliefweb.int/report/myanmar/written-updates-office-united-nations-high-commissioner-human-rights-situation-human
http://www.irrawaddy.com/news/burma/chinteenager-killed-as-myanmar-regime-bombards-resistance-town.html?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_ACCeuwYz69e44mnN_IMAPjjMX.j1AOWwQlViPn_NHpc-1635921731-0-gqNtZGzNAnujcnBszQbR
http://www.irrawaddy.com/news/burma/chinteenager-killed-as-myanmar-regime-bombards-resistance-town.html?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_ACCeuwYz69e44mnN_IMAPjjMX.j1AOWwQlViPn_NHpc-1635921731-0-gqNtZGzNAnujcnBszQbR
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နဒသခံမ  းအနနပြင ော် နန ပော်က ိုစွေန  ော်ခွေ  ထွေကော်နပပးက  စ းနပော်  ကခ  ငှ ော် နသ ကော်သံိုးန   ှ နသ  နန  က ို  ှ နြွေကကလ မ ော်မညော်ပြစော်နကက ငော်း 

က  းလွေနော်သူမ  းက သ  ှ ထ းပပီး ပြစော်ပါလ မ ော်မညော်။105 အမှနော်တကယော်တွေငော် စ းနပော်  ကခ  ငှ ော်နသ ကော်သံိုးန ပြတော်နတ ကော်ပခငော်းအ းပြင ော် ဤသ ို   ပြစော် 

လ မည ော် အက  ြုးဆကော်က ို  ညော် ွေယော်ပခငော်းပြစော်ပါသညော်။ သ ို  ပြစော်   ဆဌမ အပခငော်းအ   ငှ ော် က ိုကော်ညီပါသညော်။ 

၈၅။ သတတ မအခ ကော်အနနပြင ော် ထ ိုလိုပော် ပော်က ို က ယော်ပပန  ော်၍ စနစော်တက ပြစော်နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းအပြစော် က  းလွေနော်ပခငော်း ပြစော် 

 မညော်။106 Katanga စီ ငော်ခ ကော်အ 107 စစော်အ ဏ သ မော်းခ  နော်မှစ၍ အလွေနော်မ  းပပ းနသ  ဒိုကခသညော် ငှ ော် ပပညော်တွေငော်းနန ပော်စွေန  ော်ခွေ  သူ (IDPs) အန  

အတွေကော်က က ယော်က ယော်ပပန  ော်ပပန  ော်ဆ ိုသည ော်အပခငော်းအ  က ို ထငော် ှ း နစပါသညော်။ ဆ ိုခ  သည ော်အတ ိုငော်း စစော်အ ဏ သ မော်းခ  နော်မှစ၍ ပပညော်တွေငော်း နန ပော် 

စွေန  ော်ခွေ  သူအန အတွေကော်က ၃ ဆနးီပါး ပြစော်ပါသညော်။ ထ ို  အပပငော် ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် ၂၀၂၁ ခို စှော် ပထမ နပခ ကော်လအတွေငော်း နန ပော်စွေန  ော်ခွေ  ထွေကော်နပပး 

 သူနပါငော်း ၂၃၆,၀၀၀ နက  ော်  ှ ပါသညော်။ ၂၀၂၀ ခို စှော်တစော် စှော်လံိုးတွေငော် စိုစိုနပါငော်း ၇၀,၀၀၀ ပြစော်  108 ဤသ ို  သ သ သ သ မ  းပပ းလ ပခငော်းသညော် 

စစော်အ ဏ သ မော်းမှုနန ကော်ပ ိုငော်း အနပခအနနအနပပ ငော်းအလ မ  း၏  လဒော်ဟို ယူဆ  ိုငော်ပါသညော်။  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုသညော် ကကီးမ းက ယော်ပပန  ော်နသ  

အတ ိုငော်းအတ  ှ ၍၊   ိုငော်ငအံတွေငော်းနဒသအ းလံိုးက ို ထ ခ ိုကော်နစနကက ငော်း အဆ ိုပါက နော်းဂဏနော်းအခ ကော်အလကော်မ  းက နြ ော်ပပနနပါသညော်။ ယငော်း 

သညော် ပ ိုမ ိုက ယော်ပပန  ော်၍ စနစော်တက ပြစော်နသ  စစော်ဆငော်န းနန ကော်ခံအနပခအနနတွေငော် ပြစော်ပွေ းပခငော်းပြစော်ပါသညော်။ အထူးသပြင ော် ဒိုကခသညော်မ  း 

နန ပော်စွေန  ော်ခွေ ထွေကော်နပပး ပခငော်းသညော် ထ ိုတ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းပြစော်သည ော် လူ  အခွေင ော်အန းခ  ြုးနြ ကော်မှုမ  းနကက င ော် ပြစော်ပါသညော်။ 

ဥပမ - မငော်းတပော်တွေငော် နန ပော်စွေန  ော်ခွေ  ပခငော်းသညော်  ပမ ြု ွဲ့အတွေငော်းပြစော်ပွေ းခ  သည ော် အကကမော်းြကော် ကော်စကော်မှုမ  း၏  လဒော်ပြစော်ပပီး၊ တ တ က က ဆ ို လျှငော် 

လူနန ပော်ကွေကော်မ  းအတွေငော်းသ ို   ဗံိုးသီး၊ ဗံိုးဆံမ  း လမော်းနကက ငော်းလွေ ထ မှနော်  ိုငော်နသ နကက င ော် ပြစော်သည ော်အပပငော်၊109 ပမ ြု ွဲ့နပေါ်တွေငော် နဘးကငော်းလံိုပခံြုစွေ  

ဆကော်၍မနန  ိုငော်နအ ငော်ပြစော်နစနသ  ဗ ိုလော်မှူးသကော်နန ငော်ထူးက နသ ကော်သံိုးန  ငှ ော် လျှပော်စစော်မီးပြတော်နတ ကော်ပခငော်း110စသည ော် အပခ းနသ  လိုပော် 

နဆ ငော်ခ ကော်မ  းနကက င ော်လညော်းပြစော်ပါသညော်။   

၈၆။   ိုငော်ငနံ းအ  ဆန  ော်က ငော်သူ လူအစိုအြွေ ွဲ့မ  းနနထ ိုငော်သည ော်အတွေကော် ပမ ြု ွဲ့က ိုပစော်မှတော်ထ းတ ိုကော်ခ ိုကော်ပခငော်း ပြစော်နသ နကက င ော် မငော်းတပော်၏ ဥပမ  

သညော် အကကမော်းြကော် ကော်စကော်မှု၏ သ ဓကပြစော်ပါသညော်။ က ငော်နပီပညော်နယော်၏ အနပခအနနသညော်လညော်း အလ းတူပြစော်ပါသညော်။ သ ို  ပြစော်   ထ ို 

လိုပော် ပော်က ို က ယော်ပပန  ော်၍ စနစော်တက ပြစော်နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းအပြစော် က  းလွေနော်ပခငော်းပြစော်ပါသညော်။  

၈၇။ အဌမအခ ကော်အနနပြင ော် အ ပော်သ းပပညော်သူလူထိုက ို  ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းနသ တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုပြစော် မညော်။ ဒိုကခသညော်မ  း ငှ ော် ပပညော်တွေငော်း 

နန ပော်စွေန  ော်ခွေ  သူမ  းသညော် အမ  းအ းပြင ော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက ို   ိုငော်ငနံ းအ ဆန  ော်က ငော်မှုနကက င ော် လူ  အခွေင ော်အန း ခ  ြုးနြ ကော်ခံ မညော်က ို 

နကက ကော် ွေ ံ ွဲ့ ပပီး နန ပော်က ို စွေန  ော်ခွေ ထွေကော်နပပးကကပခငော်းပြစော်ပါသညော်။ လှု ငော်သ ယ တွေငော် ပထမဆံိုးဆန  ော်က ငော်ဆ ဒပပမှုမ  းတွေငော် ပါဝငော်ခ  နသ  စကော်မှုဇိုနော် 

အလိုပော်သမ းအမ  းအပပ း ှ နနပပီး111 အကကမော်းြကော်အ ဏ သ မော်းမှုက ို ဆန  ော်က ငော်မှုမ  း အထူးအ းနက ငော်းခ  ပါသညော်။ စစော်အိုပော်ခ ြုပော်န း (မ  ှယော် 

နလ ) ဥပနဒနကကည ပပီးခ  နော်မှစ၍  ပပညော်သူအမ  းအပပ းက က ိုယ ော်အ မော်က ိုယော်ပပနော် နော် နကက ကော် ွေ ံ ွဲ့နနခ   ပါသညော်။ ယငော်းသညော် အ ပော်သ း ပပညော် 

သူလူထိုဆ ိုသညော်မှ    ိုငော်ငနံ းယံိုကကညော်သကော်ဝငော်မှု ှ နသ  (ထငော်ပမငော်ယူဆနသ ) လူအစိုအြွေ ွဲ့ဟို ဆ ိုထ းသည ော် Muthaura အဓ ပွေါယော်ြွေင ော်ဆ ို 

ခ ကော် ငှ ော် က ိုကော်ညီပါသညော်။112 ဤ အခနော်းတွေငော်ထည ော်သွေငော်းထ းနသ  အမှုပြစော်စဉမ  းအ းလံိုးသညော် အ ပော်သ းပပညော်သူ လူထို၊  ွေ သူ ွေ သ း 

မ  း၏ နနအ မော်မ  း ငှ ော် ဘ သ န းအနဆ ကော်အအံိုမ  းအ း တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုပြစော်ပါသညော်။ နက း ွေ မ  းက ို  ွေ လံိုးကျွတော် ဗံိုးကက တ ိုကော်ခ ိုကော်ပခငော်း 

 
105 Ibid. 
106 International Criminal Court (2011), Elements of Crimes, cited above, p. 06. 
107 International Criminal Court (2014), Prosecutor vs Katanga, cited above. 
108 OCHA (2020), “Myanmar Humanitarian, Update December 2020”, United Nations (online), Available at: 

reliefweb.int/report/myanmar/written-updates-office-united-nations-high-commissioner-human-rights-situation-human 
109 Myanmar Now (June 14, 2021),”Mindat becomes a ghost town under military rule”, Myanmar Now (online), Available at: 

https://www.myanmar-now.org/en/news/home-of-myanmar-opposition-governments-defence-secretary-targeted-in-bomb-attack 
110 Chin Human Rights Organization (March 16, 2022), “Collective Punishment: Implementation of “four cuts””p.7, (online), Available at:  

https://www.iwgia.org/es/documents-and-publications/documents/595-iwgia-chro-collective-punishment-implementation-of-four-cuts-en-

2022/file.html 
111 Frontier Myanmar (April 1, 2021), “Leaving Hlaingtharya: factory workers flee city for uncertain future”, Frontier Myanmar (online), 

Available at https://www.frontiermyanmar.net/en/leaving-hlaing-tharyar-factory-workers-flee-city-for-uncertain-future/ 
112 International Criminal Court (2012), Prosecutor vs Muthaura (Decision on the Confirmation of Charges pursuant to Article 61(7)(a) and (b) 

of the Rome Statute), Pre-Trial Chamber II, Case No ICC-01/09-02/11, p. 18 

https://reliefweb.int/report/myanmar/written-updates-office-united-nations-high-commissioner-human-rights-situation-human
https://www.myanmar-now.org/en/news/home-of-myanmar-opposition-governments-defence-secretary-targeted-in-bomb-attack
https://www.iwgia.org/es/documents-and-publications/documents/595-iwgia-chro-collective-punishment-implementation-of-four-cuts-en-2022/file.html
https://www.iwgia.org/es/documents-and-publications/documents/595-iwgia-chro-collective-punishment-implementation-of-four-cuts-en-2022/file.html
https://www.frontiermyanmar.net/en/leaving-hlaing-tharyar-factory-workers-flee-city-for-uncertain-future/
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သညော်   ိုငော်ငနံ းအ  ဆန  ော်က ငော်မှုအ းနက ငော်းပပငော်းထနော်သည ော် အဆ ိုပါနန  နဒသမ  း ှ  အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက 

စနစော်တက ဒဏော်ခတော် နော်  ညော် ွေယော်ပခငော်းပြစော်ပါသညော်။  

၈၈။ နဝမအခ ကော်အနနပြင ော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုနခါငော်းနဆ ငော်မ  းအနနပြင ော် (၁) ထ ိုလိုပော် ပော်သညော် က ယော်ပပန  ော်၍ စနစော်တက ပြစော်နသ  

တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းပြစော်ပခငော်း ငှ ော် (၂) အ ပော်သ းပပညော်သူအနပေါ်  ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းနသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုပြစော်သညော်က ို သ  ှ ပပီး 

ပြစော် မညော်။   ိုငော်ငအံတွေငော်းမှ  ငှော်ထိုတော်ပခငော်း ငှ ော် အတငော်းအဓမမနန ပော်စွေန  ော်ခွေ  ပခငော်းတ ို  က ို ပြစော်နစသည ော် တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုမ  း၏ နန ကော်ကွေယော်မှ ဆံိုးပြတော် 

ခ ကော်ခ မှတော်သည ော် လိုပော်ငနော်းစဉဆ ိုငော်   သတငော်းအခ ကော်အလကော် မ   ိုငော်သနလ ကော်နးီပါး ပြစော်သည ော်အတွေကော် ဤအပခငော်းအ  က ို သကော်နသပပ နော် 

ပ ိုမ ိုခကော်ခ ပါသညော်။ သ ို    တွေငော် Omar Al- Bashir အမှုပြစော်စဉ ငှ ော် အလ းတူ113 အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုနခါငော်းနဆ ငော်မ  းအနနပြင ော် မငော်းတပော် 

တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုတွေငော် ဥပမ အ းပြင ော် သ မနော်အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းနနထ ိုငော်   ပမ ြု ွဲ့က ို ပစော်မှတော်ထ းနကက ငော်းသ  ှ ပပီး ပြစော်ပါလ မ ော်မညော်။  Omar Al- 

Bashir အမှုပြစော်စဉတွေငော် ထ ိုသ ို  သ  ှ မှုသညော် က  းလွေနော်သူမ  းက အ ပော်သ းပပညော်သူအနပေါ်  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုတွေငော် သ လ ကော် ငှ ော်ပါဝငော်ခ  နကက ငော်း ယံို 

ကကညော်  ိုငော်နလ ကော်သည ော် ဆီနလ  ော်နသ  အနကက ငော်းအ ငော်းမ  းပြစော်ပါသညော်။114  ပမနော်မ   ိုငော်ငအံတွေငော်း ငှ ော် အ မော်နးီခ ငော်း  ိုငော်ငမံ  း ှ  IDPs ငှ ော် ဒိုကခသညော် 

စခနော်းမ  းအနပေါ် မီဒယီ  ငှ ော် သံတမနော်မ  းက အမ  းအပပ း အ ရံိုစ ိုကော်ပခငော်းကလညော်း လူ  အခွေင ော်အန းခ  ြုးနြ ကော်မှုမ  းသညော် အ ပော်သ းပပညော်သူ 

မ  းအ း နန ပော်စွေန  ော်ခွေ ထွေကော်နပပးနစသညော်က ို အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက သ  ှ နကက ငော်းညွှနော်ပပနနသည ော်အခ ကော်ပြစော်ပါသညော်။115 

၈၉။ သ ို  ပြစော်     ိုငော်ငအံတွေငော်းမှ  ငှော်ထိုတော်မှု ငှ ော် အတငော်းအဓမမ နန ပော်စွေန  ော်ခွေ နစမှုတ ို  သညော် ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် အကကမော်းြကော် စစော်အိုပော်စိုက  းလွေနော်သည ော် 

လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ်က  းလွေနော်နသ    ဇဝတော်မှုမ  းအပြစော် သတော်မှတော်  ိုငော်ပါသညော်။  

 ုဒမ် ၇ (၁) (င) ြမ်ျေးဆျီေးအ  ဉျေးခ မှု (ဝါ) ရု ်  ုငျ်ေးဆ ုငရ်ွှာလွတလ် ်ခွငူ့်  ု အမခွှာျေးဆ ုျေးရွွှာျေးစွွှာ န ူ့်သတ ် တ ်ငမ်ှု 

၉၀။   ဇဝတော်မှုမ  း၏  အပခငော်းအ  မ  း ငှ ော်အညီ   ိုငော်ငတံက   ဇဝတော်ခံိုရံိုးက နအ ကော်ပါတ ို  က ို  န  မစ ခ ြုပော်၏ ပိုဒော်မ ၇(၁) (င)  ငှ ော် က ိုကော်ညီ 

သညော်ဟို သတော်မှတော်မညော်ပြစော်ပါသညော်။116  

• (က)၊ က  းလွေနော်သူက လူတစော်ဦး၊ သ ို  မဟိုတော် တစော်ဦးထကော်ပ ို၍ နထ ငော်သွေငော်းအက ဉးခ ထ းပခငော်း၊ (ဝါ) တစော်နညော်းအ းပြင ော် လူတစော်ဦး၊ 

သ ို  မဟိုတော် လူအမ  း၏ ရိုပော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  လွေတော်လပော်ခွေင ော်က ို ဆ ိုး ွေ းစွေ  ကန  ော်သတော်ပ တော်ပငော်လျှငော် 

• (ခ)၊ ထ ိုလိုပော် ပော်၏ ပပငော်းထနော်မှုက   ိုငော်ငတံက ဥပနဒ၏ အနပခခံစညော်းမ ဉးမ  းက ို ခ  ြုးနြ ကော်လျှငော် 

• (ဂ)၊ ထ ိုလိုပော် ပော်၏ ပပငော်းထနော်မှုက ိုပြစော်နစနသ  ခ ိုငော်လံိုသည ော်အနပခအနနမ  းက ို က  းလွေနော်သူက သ  ှ ပပီးပြစော်လျှငော်  

ထ ို  အပပငော် ထ ိုလိုပော် ပော်သညော် အ ပော်သ းပပညော်သူအနပေါ် ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းသည ော် က ယော်ပပန  ော်၍ စနစော်တက ပြစော်နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုပြစော်ပပီး၊ ထ ို 

တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုက ို သ လျှကော် ငှ ော် က  းလွေနော်ပခငော်းပြစော် ပါမညော်။ 

၉၁။ မညော်သူမဆ ို၊ မညော်သည ော်အနကက ငော်းနကက င ော်ပြစော်နစ လွေတော်လပော်မှု၊ တ  းမျှတမှု၊ တနော်းတူညီမျှမှု၊ လူ  အခွေင ော်အန း ငှ ော် တ ိုငော်း ငော်းသ း 

အ းလံိုးပါဝငော်သည ော်   ိုငော်ငသံ းအခွေင ော်အန းတ ို  အတွေကော် တ ိုကော်ရ ိုကော်ပြစော်နစ၊ သွေယော်ဝ ိုကော်၍ပြစော်နစ လှုပော် ှ း နဆ ငော် ွေကော်ပခငော်း၊ အ းနပးကူညီပခငော်း၊ 

ပူးနပါငော်းကကံစညော်ပါဝငော်ပခငော်း၊ ဆကော်စပော်ပတော်သကော်ပခငော်းတ ို  နကက င ော်   ိုငော်ငနံ း ညော် ွေယော်ခ ကော်ပြင ော် ပပစော်မှုနကက ငော်းအ  ပြစော်နစ၊ တ  းမနကက ငော်းအ  

ပြစော်နစ၊ ြမော်းဆီး၊ ထ နော်းသ မော်း၊ ပပစော်ဒဏော်ခ မှတော်ခံ သူမ  း အ းလံိုးက ို   ိုငော်ငနံ းအက ဉးသ းဟို နအနအပီပီက သတော်မှတော်ထ းပါသညော်။  

 
113 International Criminal Court (2009), Prosecutor vs Omar Hassan Ahmad Al Bashir (Decision on the Prosecution's Application for a Warrant 

of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir), Pre-Trial Chamber I, Case No ICC-02/05-01/09, p. 11 
114 Ibid. 

 
115 For example, UNHCR (February 7, 2022), “Myanmar Emergency Update”, ReliefWeb (online), Available at 

https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-emergency-update-1-february-2022 ; Security council of the United Nations (February 2, 2022), 

“Security Council press statement on the situation in Myanmar” (SC/14785) (online), Available at: 

https://www.un.org/press/en/2022/sc14785.doc.htm ; U.S Mission Burma (March 28, 2022), “Joint Statement on Armed Forces Day” US 

Embassy in Burma (online), Available at: https://mm.usembassy.gov/joint-statement-on-armed-forces-day/ 
116 International Criminal Court (2011), Elements of Crimes, cited above, p. 13. 

https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-emergency-update-1-february-2022
https://www.un.org/press/en/2022/sc14785.doc.htm
https://mm.usembassy.gov/joint-statement-on-armed-forces-day/
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၉၂။ ဤအခနော်းတွေငော် စစော်အ ဏ သ မော်း နော်ကက ြုးပမော်းခ  နော်ကစ၍   ိုငော်ငနံ းအက ဉးသ းပြစော်နနနသ  (ဝါ) ပြစော်ခ  နသ  အ ပော်သ းပပညော်သူမ  း 

အနကက ငော်းက ိုသ  အဓ က တငော်ပပသွေ းမညော် ပြစော်ပါသညော်။ အကကမော်းြကော်စစော်အ ဏ သ မော်းခ  နော်မှစ၍ ၂၀၂၂ ခို စှော် နမ ၃၁ အထ  ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်း 

ခံ နသ    ိုငော်ငနံ းအက ဉးသ း ၁၃၉၀၂ ဦး ှ ပပီး၊ ၁၀၈၄၇ ဦး ဆကော်လကော်ထ နော်းသ မော်းခံထ း ဆ ပြစော်ပါသညော်။  

၉၃။   ိုငော်ငတံက   ဇဝတော်ခံိုရံိုး၏ က င ော်ထံိုးဥပနဒက ို နလ လ   တွေငော် ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ပခငော်း၏ တ  းဝငော်မှုက ို စံ ှုနော်း စှော်ခိုပြင ော် သတော်မှတော် 

နကက ငော်း နတွေွဲ့ ပါသညော်။ ပ ို၍တ တ က က ဆ ို လျှငော်၊ Kordic  ငှ ော် Cerkez တ ို  ၏117 အမှုဆ ိုငော်   ICTY ဆံိုးပြတော်ခ ကော်တွေငော် အဆ ိုပါ စံ ှုနော်းမ  းက 

လွေနော်စွေ  ှငော်းလငော်းပါသညော်။ ပထမအခ ကော်အနနပြင ော် ြမော်းဆီးပခငော်း အနကက ငော်းခံသညော် ဥပနဒ ငှ ော် အညီပြစော် မညော်၊ ဒိုတ ယအခ ကော်အနန ငှ ော် 

ြမော်းဆီးပခငော်းသညော် အမှနော်တကယော်ဥပနဒ ငှ ော်အညီ ပြစော်သည ော်တ ိုငော်၊ ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ခံ သူမ  းသညော် ၎ငော်းတ ို  ၏ ခ ြုပော်န  ှငော်ခံ မှုက ို ထ နော်းညှ  

နပးနသ  လိုပော်ထံိုးလိုပော်နညော်း အက အကွေယော်မ  းက ို  ပ ိုငော်ခွေင ော် ှ မှသ လျှငော် နထ ငော်သွေငော်းအက ဉးခ ထ းပခငော်းသညော် ဥပနဒ ငှ ော် ညီညွေတော်မညော် 

ပြစော်ပါသညော်။  သ ို  ပြစော်   ြမော်းဆီးမှု၏ ဥပနဒ ငှ ော်ညီညွေတော်ပခငော်း ငှ ော် လိုပော်ထံိုးလိုပော်နညော်းမ  းအ း နလးစ းလ ိုကော်န ပခငော်း  စှော်ခိုစလံိုးသညော် ြမော်းဆီး 

ခ ြုပော်န  ှငော်ပခငော်း၏ တ  ဝငော်မှုအတွေကော် မ ှ မပြစော်လ ိုအပော်သည ော် အနပခအနနမ  းပြစော်ပပီး၊ ယငော်းအနပခအနန  စှော်ခိုအနကော် တစော်ခိုခို ငှ ော် မက ိုကော်ညီ 

လျှငော်ပြစော်နစ၊ ရိုပော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  လွေတော်လပော်ခွေင ော်က ို ထ ိုသ ို   ဆ ိုး ွေ းစွေ ကန  ော်သတော်ပ တော်ပငော်ပခငော်းသညော်  စနစော်တက ပြင ော်၊ က ယော်က ယော်ပပန  ော်ပပန  ော်ပံိုစံပြင ော် 

ပြစော်နနခ  လျှငော်ပြစော်နစ ယငော်းသ ို  ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ထ းပခငော်းက ို လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ်က  းလွေနော်နသ    ဇဝတော်မှုဟို သတော်မှတော်  ိုငော်ပါသညော်။  

၉၄။ စစော်အ ဏ သ မော်း နော်ကက ြုးပမော်းမှုအပပီး  စှော်ပတော်အတွေငော်းမှ ပငော်   ဇသတော်ကကီးဥပနဒတွေငော်   ိုငော်ငသံ းမ  း၏ ပိုဂ္ ြုလော်ဆ ိုငော်   လွေတော်လပော်မှု ငှ ော် 

လံိုပခံြုန းက ိုက ကွေယော်နစ င ော်န ှ ကော်ပခငော်းဆ ိုငော်   ဥပ နဒ ငှ ော်  ပော်ကွေကော် ငှ ော်နက း ွေ အိုပော်စို အိုပော်ခ ြုပော်န းဥပနဒတ ို  က ို ပပငော်ဆငော်နကက ငော်း အကကမော်း 

ြကော်စစော်အိုပော်စိုကနကကည ခ  ပါသညော်။ ၂၀၂၁ ခို စှော်နြနြ ော်ဝါ ီ ၁၄ ကော် တွေငော်   ဇသတော်ကကီးဥပနဒပိုဒော်မ ၅၀၅-က က ို ပိုဒော်မခွေ  ၃ ခို ပြစော်သည ော် (က) 

နကက ကော်စ တော်က ိုပြစော်နစနသ ၊(ခ) သတငော်းမှ းပြန  ော်ပြ ပခငော်း၊ (ဂ)   ိုငော်ငဝံနော်ထမော်းတစော်ဦးဦးအ း နော်ပပြုတ ိုကော်ခ ိုကော် နော် တ ိုကော်ရ ိုကော်ပြစော်နစ၊ သွေယော်ဝ ိုကော်၍ 

ပြစော်နစ လှုံနဆ ော်ပခငော်း စသည ော် အနပပ အဆ ိုမ  းက ို ပပစော်မှုအပြစော်သတော်မှတော်၍ ၊ ယငော်းက ိုနြ ကော်ြ ကော်က  းလွေနော်ပါက အပမင ော်ဆံိုး နထ ငော်ဒဏော် ၃  စှော် 

အထ  ပပစော်ဒဏော်က ခံ မညော်ဟို ပပငော်ဆငော်ခ  ပါသညော်။118 Krnojelac အမှုပြစော်စဉတွေငော်119စီ ငော်ပ ိုငော်ခွေင ော်အပြစော်   ိုငော်ငဥံပနဒက ို အဓ ကသံိုးလျှငော် သကော်ဆ ိုငော် 

  ပပဌ နော်းခ ကော်မ  းသညော်   ိုငော်ငတံက ဥပနဒက ိုခ  ြုးနြ ကော်ပခငော်းမ ှ နစ နော်ဟို ICTY က နြ ော်ပပပါသညော်။ ပိုဒော်မ ၅၀၅-က ပပငော်ဆငော်ခ ကော်သညော် 

  ိုငော်ငတံက ဓနလ ထံိုးတမော်းဥပနဒအ  အက အကွေယော်နပးထ းနသ  အနပခခံအက ဆံိုး ငှ ော် မညော်သ ို  မှနြ ကော်ြ ကော်မ   ိုငော်နသ  လူ  အခွေင ော် အန း 

က ိုခ  ြုးနြ ကော်ပခငော်းပြစော်ပပီး၊ ဥပနဒစ သ းနြ ော်ပပခ ကော်သညော် တ က မှုမ ှ ဘ ၊ လွေတော်လပော်စွေ ထိုတော်နြ ော်နပပ ဆ ိုခွေင ော်က ို ပပငော်းပပငော်းထနော်ထနော်ြ  ှ ပော် နော် 

ပြစော်ပါသညော်။ ဤသ ို  ဆ ိုလျှငော် ထ ိုဥပနဒအနပခခံပြင ော် ြမော်းဆီးမှုမှနော်သမျှသညော် ပငော်က ိုယော်အ းပြင ော် ဥပနဒ ငှ ော်မညီပါ။ နန ကော်ထပော်ပပစော်မှုစွေ  နော် 

ဝနော်ခံခ ကော်မ သည ော်အခါတွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက ပိုဒော်မ ၅၀၅-က က ို “ကကမော်းခငော်း” ပပစော်မှုတစော်ခိုအပြစော် က ယော်က ယော်ပပန  ော်ပပန  ော် အသံိုးခ  

နနပါသညော်။120 ပိုဒော်မ ၅၀၅-က က ိုပပငော်ဆငော်ပခငော်းသညော်   ိုငော်င၏ံ ဥပနဒမ  းက ို အကကီးစ း ပပနော်လညော်ပပငော်ဆငော်ပခငော်း၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းပြစော်ပပီး 

  ိုငော်ငနံ းအ ဆန  ော်က ငော်သူမှနော်သမျှက ို ြမော်းဆီး  ိုငော်န း အတွေကော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက  ညော် ွေယော်ခ ကော် ှ  ှ ၊ သတ ကကီးကကီးပြင ော် တ  းဥပနဒ 

စ ိုးမ ိုးမှုက ို ြ ကော်ဆီးလ ိုပခငော်းပြစော်နကက ငော်း ပပသနနပါသညော်။  

၉၅။ သတငော်းနထ ကော်   ဂ ိုလငော်း (အမညော်လွှ )သညော် မညော်သည ော်အနကက ငော်းနကက င ော် (ဝါ) မညော်၍မညော်မျှကက မညော်က ို မသ  ဘ  ြမော်းဆီးအက ဉးခ   

ခံ ပါသညော်။ နအနအပီပီက နမးပမနော်းခ  သည ော် အပခ း  ိုငော်ငနံ းအက ဉးသ းမ  း အ းလံိုးနညော်းတူပငော်၊ အက ဉးခ ခံ စဉအတွေငော်း ၎ငော်းအ း 

နထ ငော်မှ (ဝါ) ခ ြုပော်န  ှငော်ထ းသည ော်နန  မှ ထွေကော်ခွေ ခွေင ော်မပပြုခ  ပါ၊ နထ ငော်တ ိုကော်ခနော်းထ မှ  အပပငော်သ ို  ပငော်နပးမထွေကော်ပါ။   ိုငော်ငနံ းအ  ြမော်းဆီး 

ထ နော်းသ မော်းခံ သူမ  းအ းလံိုးသညော် ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ခံ စဉအတွေငော်း ၎ငော်းတ ို  ၏ ရိုပော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  လွေတော်လပော်ခွေင ော်က ို ဆ ိုး ွေ းစွေ ကန  ော်သတော် ပ တော်ပငော်  

ခံကက ပါသညော်။    
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၉၆။ နအနအပီပီ၏ မူ ငော်းသတငော်းအခ ကော်အလကော်မ  းအ   အမ  းအပပ းသညော် နနအ မော်မ  းတွေငော်ပငော် ြမော်းဝ မော်းမပါဘ  ြမော်းဆီးခံ ပါသညော်။  

ထ ို  အပပငော် ြမော်းဆီး သည ော်အနကက ငော်းအ ငော်းက ို ြမော်းဆီးခံ သူမ  းအ း အသ မနပးဘ  စနစော်တက ထ မော်ခ နော်ထ းသည ော်အပပငော်၊ ၎ငော်းတ ို  အ း မညော် 

သည ော်စွေ ခ ကော်မ  းပြင ော် တ  းစွေ မညော်က ိုလညော်း   ိုငော်ငနံ းအ  ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်းထ းသူမ  းအ း အသ မနပးပါ။ ဥပမ - ၂၀၂၁ မတော် ၇  ကော်တွေငော် 

နဝဠြု (အမညော်လွှ ) အ း နက  ငော်းသ းအစိုအြွေ ွဲ့မ  း ငှ ော် ယခငော်က နးီစပော်ပတော်သကော်ခ  မှုနကက င ော် သီးပခ းပစော်မှတော်ထ းက  ြမော်းဆီး ထ နော်းသ မော်း 

ခ  ပါသညော်။ ၂၀၂၁ နမ ၂  ကော်တွေငော် နထွေးနမ ငော် (အမညော်လွှ ) အ း (တကော်ကကလှုပော် ှ းသူ အပခ း ၉ ဦး ငှ ော်အတူ) နနအ မော်တွေငော်ြမော်းဆီးခ  ပပီး၊ ၂၀၂၁ ခို စှော် 

မတော်လ ၂၇  ကော်က  ို ိုသနော်း (အမညော်လွှ ) ြမော်းဆီးခံ သည ော်နညော်းတူပြစော်ပါသညော်။ နထ ငော်ဇ  (အမညော်လွှ ) သညော် ၂၀၂၁ ခို စှော်နမလ ၂  ကော်က လှု ငော် 

ပမ ြု ွဲ့နယော်အတွေငော်း နပပ ကော်က  းဆ ဒပပလှုပော် ှ းမှုမ  းတွေငော် ပါဝငော်စဉြမော်းဆီးခံခ   ပါသညော်။ ၎ငော်းတ ို   စှော်ဦးစလံိုးအ း စစော်နကက န း ငှ ော် ထ နော်းသ မော်း 

န းစခနော်းမ  းသ ို  နခေါ်နဆ ငော်သွေ းပပီး၊ မညော်သည ော်အတွေကော် ြမော်းဆီးသညော်၊ မညော်သည ော်အခ  နော်တွေငော်ပပနော်လညော်လွှတော်နပးမညော်က ိုလံိုးဝမသ  ဘ  

 ကော်နပါငော်းမ  းစွေ  ထ နော်းသ မော်းထ းခ  ပါသညော်။ ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၃ ကော်တွေငော် ပမနထွေး (အမညော်လွှ )၊ ထွေနော်းဝငော်း (အမညော်လွှ )၊ သူဇ လွေငော် (အမညော် 

လွှ )၊ တင ော်တင ော်ကက  (အမညော်လွှ ) ငှ ော် ည မော်းည မော်းထွေနော်း (အမညော်လွှ ) တ ို  အ းလံိုးသညော်  နော်ကိုနော်တ ိုငော်း၊ နပမ ကော်ဥကက လ ပ ငှ ော် လှု ငော်ပမ ြု ွဲ့နယော်တ ို  တွေငော် 

ပင မော်းခ မော်းစွေ ဆ ဒပပနနစဉ လကော်နမ ငော်းတံဆ ပော်မ  းအ  တပော်မ ၇၇ ဟိုမှတော်မ နသ  စစော်သ းမ  း၏ ြမော်းဆီးပခငော်းက ို ခံကက ပါသညော်။ အြမော်းခံ  

သူတ ိုငော်းသညော် ြမော်းဆီးခံ ခ  နော်တွေငော် ၎ငော်းတ ို  က ိုယော်တ ိုငော်ရ ိုကော် ကှော်ခံ သညော်၊ သ ို  မဟိုတော် အပခ းသူမ  းအ း ရ ိုကော် ကှော်နနသညော်က ို ပမငော်နတွေွဲ့ ကက  

ပါသညော်။ ၎ငော်းတ ို  အ း က းမ  းနပေါ်သ ို   အတငော်းြမော်းဆီးတငော်နဆ ငော်ပပီး၊ ဘ နကက င ော်ြမော်းဆီးသညော်၊ မညော်သည ော်နန  က ိုနခေါ်သွေ းမညော်က ို မသ   

ဘ ၊ ထ နော်းသ မော်းန းစခနော်းမ  းသ ို   ပ ို  နဆ ငော်ခံခ   သညော်ဟို ၎ငော်းတ ို  က ဆကော်နပပ ပါသညော်။ အမ  းစိုက ို အငော်းစ နော်အက ဉးနထ ငော်သ ို  ပ ို  နဆ ငော်ခ  ပပီး 

အပပငော်ထွေကော်ခွေင ော်မနပးဘ  နထ ငော်တ ိုကော်ခနော်းထ တွေငော် သီတငော်းပတော်မ  းစွေ နနခ  ကက ပါသညော်။ ပမနထွေး (အမညော်လွှ ) သညော် မညော်သည ော်စွေ ခ ကော်၊ နထ ငော် 

ထ တွေငော်မညော်မျှနန မညော်က ို မသ ဘ  ၁၄  ကော်ကက ၊ ည မော်းည မော်းထွေနော်း (အမညော်လွှ )သညော် ၂၁  ကော်ကက ၊ ထွေနော်းဝငော်း (အမညော်လွှ ) ငှ ော် အတူစိုစိုနပါငော်း ၈၀ 

ဦးခန  ော်သညော် သီတငော်းတစော်ပတော်နက  ော်ကက ၊ သူဇ လွေငော် (အမညော်လွှ )သညော် မညော်သည ော်စွေ ခ ကော်ပြင ော် စွေ ဆ ိုခံ သညော်က ို မသ ဘ  ၁၇  ကော်ကက ၊ တင ော် 

တင ော်ကက  (အမညော်လွှ )သညော် ၂၁  ကော်ကက  နနခ  ကက ပါသညော်။ ၁၇  စှော်အ ွေယော် ဧပ ယော်ပြ ပြ  (အမညော်လွှ ) သညော်လညော်း မတော်လ ၃  ကော်တွေငော် 

ြမော်းဆီးခံခ   ပပီး ၉  ကော်အကက တွေငော် ပပနော်လညော်လွေတော်နပမ ကော်ခ  ပါသညော်။ ြမော်းဝ မော်း ငှ ော် ြမော်းဆီးသည ော်အနကက ငော်းက ို  ှငော်းပပ နော် လ ိုအပော်နကက ငော်း 

ICTY က ထပော်နလ ငော်းအတညော်ပပြုထ းပါသညော်။121 ယငော်းတ ို  သညော် ဘူ ွေနော်ဒ ီ ိုငော်ငအံနပခအနနတွေငော်122 ြမော်းဆီးအက ဉးခ ထ းပခငော်း က ို လူသ း  

မ  ြုး ွေယော်အနပေါ်က  းလွေနော်နသ    ဇဝတော်မှုအပြစော် သတော်မှတော်  ၌ ICC က ထည ော်သွေငော်းစဉးစ းခ  သည ော် အပခငော်းအ  မ  းလညော်း ပြစော်ပါသညော်။   

၉၇။ ြမော်းဆီးခံ သူတစော်စံိုတစော်ဦးသညော်   ိုငော်ငလံံိုပခံြုန းအတွေကော် အ တ  ယော် ှ နကက ငော်းခ ိုငော်လံိုပါက ြမော်းဆီးမှုသညော် ဥပနဒ ငှ ော်ညီညွေတော်သညော်ဟို 

ဆ ို  ိုငော်ပါသညော်။ ဘူ ွေနော်ဒ ီ ိုငော်ငအံနပခအနနတွေငော် ဆ ဒပပစဉအတွေငော်း လံိုပခံြုန းတပော်ြွေ ွဲ့ဝငော်မ  းအ း လကော်ပစော်ဗံိုးပြင ော် တ ိုကော်ခ ိုကော်ပခငော်းအပါအဝငော် 

မလ ိုလ းအပော်သည ော် အကကမော်းြကော်မှုက ို လိုပော်နဆ ငော်သူတစော်စံိုတစော်ဦးအ း ြမော်းဆီးပခငော်းသညော် တ  းဝငော်သညော်ဟို ICC ကယူဆပါသညော်။ သ ို     

တွေငော် လကော်နကော်က ိုငော်ခိုခံသည ော် ထ ိုသ ို  နသ ပြစော်စဉမ  းတွေငော်ပငော် ြမော်းဆီးမှု၏ အနပခခံအနကက ငော်းသညော် ဥပနဒ ငှ ော် အညီပြစော်ပပီး၊ Kordic  ငှ ော် Cerkez 

တ ို  ၏ အမှုပြစော်စဉတွေငော်123 ICTY က ပပတော်ပပတော်သ းသ း ဆံိုးပြတော်ခ  သည ော်အတ ိုငော်း ြမော်းဆီးအက ဉးခ ထ းပခငော်းသညော် ဥပနဒ ငှ ော်အညီပြစော်နစ နော် 

သတော်မှတော်ထ းသည ော် လိုပော်ထံိုးလိုပော်နညော်းမ  းအတ ိုငော်း နလးစ းလ ိုကော်န  မညော်ပြစော်ပါသညော်။ သတော်မှတော်ထ းသည ော် လိုပော်ထံိုးလိုပော်နညော်းမ  းဆ ိုငော်   

စံခ  နော်စံညွှနော်းက ို အပပညော်ပပညော်ဆ ိုငော်  လူ  အခွေင ော်အန းဆ ိုငော်  နကကည စ တမော်း၏ အပ ိုဒော် ၉၊ ၁၀၊ ၁၁တ ို  တွေငော် “ဥပနဒအ မဟိုတော်နသ  ြမော်းဆီး 

ပခငော်းက ိုပြစော်နစ၊ ခ ြုပော်န  ှငော်ပခငော်းက ိုပြစော်နစ မခံနစ ….လူတ ိုငော်းသညော် လွေတော်လပော်၍၊ ဘကော်မလ ိုကော်နသ  တ  ရံိုးနတ ော်၏ လူအမ  း န ှွဲ့နမှ ကော် 

တွေငော် မျှတစွေ ကက းန စစော်နဆးပခငော်းက ို တူညီစွေ ခံစ းပ ိုငော်ခွေင ော် ှ သညော်….လူအမ  းန ှွဲ့နမှ ကော်၌ ဥပနဒအတ ိုငော်းစစော်နဆး၍ ပပစော်မှုက  းလွေနော်သညော်ဟို 

ထငော် ှ းစီ ငော်ပခငော်းခံ သည ော်အခ  နော်အထ ၊ ပပစော်မှု ငှ ော်တ  းစွေ ဆ ိုပခငော်းခံ သူတ ိုငော်းသညော် အပပစော်မ  သူဟူ၍ ယူဆပခငော်းခံထ ိုကော်သည ော်အခွေင ော်အန း 

 ှ သညော်၊ ကက းန စစော်နဆး  ဝယော် စွေပော်စွေ ခံ သည ော်ပပစော်မှုအတွေကော် ခိုခံနခ ပ  ိုငော် နော် လ ိုအပော်နသ အခွေင ော်အန းမ  းက ို ထ ိုသူအ းနပးပပီးပြစော်နစ 

 
121 International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (February 26, 2001) Prosecutor v. Dario Kordic & Mario Cerkez (IT-95-14/2-T), 

§114, Available at https://www.icty.org/x/cases/kordic_cerkez/tjug/en/kor-tj010226e.pdf  

 
122 ICC (November 9, 2017) Situation in the Republic of Burundi, Public Redacted Version of “Decision Pursuant to Article 15 of the Rome 

Statute” (ICC-01/17-X), §68, Available at https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_06720.PDF 
123 International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (February 26, 2001) Prosecutor v. Dario Kordic & Mario Cerkez (IT-95-14/2-T), 

§279, Available at https://www.icty.org/x/cases/kordic_cerkez/tjug/en/kor-tj010226e.pdf 

https://www.icty.org/x/cases/kordic_cerkez/tjug/en/kor-tj010226e.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2017_06720.PDF
https://www.icty.org/x/cases/kordic_cerkez/tjug/en/kor-tj010226e.pdf


 41 

 မညော်”124 ဟို နြ ော်ပပထ းပါသညော်။ သတော်မှတော်ထ းသည ော် လိုပော်ထံိုးလိုပော်နညော်းမ  းအ း နလးစ းလ ိုကော်န နကက ငော်း ဆံိုးပြတော်  ိုငော် နော် ဘူ ွေနော်ဒ ီ ိုငော်င ံ

အနပခအနနဆ ိုငော်   ICC ၏ တ  းခွေငော်မတ ိုငော်မီ ကက ြုတငော်ကက းန မှုတွေငော်125 တ  းမစွေ တငော်မီ ခ ြုပော်န  ှငော်ထ းသည ော် အခ  နော်က လအတ ိုငော်းအတ  ငှ ော် 

ြမော်းဆီးခံထ း သူမ  း၏ လိုပော်ထံိုးလိုပော်နညော်းဆ ိုငော်   အခွေင ော်အန းမ  းပငငော်းပယော်ခံ ပခငော်း  ှ ၊ မ ှ ၊ အကကံဉ ဏော် ယူခွေင ော်၊ ၎ငော်းတ ို  အ းခ ြုပော်န  ှငော် 

ထ းမှုသညော် ဥပနဒ ငှ ော်အညီ ပြစော်နကက ငော်း ခ ကော်ခ ငော်းအဆံိုးအပြတော်ခံယူပ ိုငော်ခွေင ော်၊ ၎ငော်းတ ို  အ းစွေ ဆ ိုထ းသည ော် စွေ ဆ ိုခ ကော်မ  းအ း သ  ှ ပ ိုငော်ခွေင ော် ငှ ော် 

တ  းသူကကီး၏ န ှွဲ့နမှ ကော်တွေငော် န  ကော် ှ ခွေင ော်တ ို  အပပငော် မ သ းစို ငှ ော်ဆကော်သွေယော်ခွေင ော်၊ နဆးဝါးကိုသမှုခံယူပ ိုငော်ခွေင ော်စသည ော် အပခငော်းအ  မ  းစွေ က ို 

ထည ော်သွေငော်းစဉးစ းခ  ပါသညော်။  

၉၈။ ဥပမ အ းပြင ော် နန  ိုငော် (အမညော်လွှ ) ငှ ော် နနလငော်းထကော် (အမညော်လွှ ) တ ို  ၏ ပြစော်စဉတွေငော် မညော်သည ော်စွေ ခ ကော်မ  းပြင ော် တ  းစွေ တငော်ထ းနကက ငော်း 

အသ မနပးခ  သည ော်အပပငော်၊ ြမော်းဆီးသည ော်အနကက ငော်း၊ တ  းရံိုးတငော်မည ော်နန   ကော်တ ို  က ိုလညော်း မသ ခ   ဘ ၊ ၎ငော်းတ ို  ၏န ှွဲ့နနမ  း ငှ ော်လညော်း  

ဆကော်သွေယော်ခွေင ော်မ ခ  နသ နကက င ော် သတော်မှတော်ထ းနသ  လိုပော်ထံိုးလိုပော်နညော်းမ  းအ း နလးစ းလ ိုကော်န ပခငော်း မ ှ ခ  ပါ။ သကော်နသအနထ ကော် 

အထ းတစော်စံိုတစော်  မ ှ ဘ  ၎ငော်းတ ို  အ းပပစော်ဒဏော် ခ မှတော်ခ  ပပီး ၎ငော်းတ ို  ၏န ှွဲ့နနက စ  ွေကော်စ တမော်း၊ ဓါတော်ပံို၊ သ ို  မဟိုတော် လံိုပခံြုန းကငော်မ   

မှတော်တမော်းမ  းစသည ော် အပပစော်မ ှ နကက ငော်း အနထ ကော်အထ းမ  းတငော်ပပ နော် ကက ြုးပမော်းမှုက ိုလညော်း ပယော်ခ ခ  ပါသညော်။ ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှုက ို 

နပြကက းခ  သူ မညော်သူတစော်ဦးတစော်နယ ကော်မျှ လွေတော်လပော်မျှတနသ  တ  းစီ ငော်မှုက ိုမ  ှ ခ  ပါ။ အမှနော်တကယော်ပငော် ၎ငော်းတ ို  ၏ န ှွဲ့နနမ  း အနန 

ပြင ော် တ  းသူကကီးအ း သကော်နသခံအနထ ကော်အထ း တငော်ပပခွေင ော်န  ၊ သကော်နသမ  းအ း ပပနော်လညော်စစော်နဆးနမးပမနော်းပခငော်းပါ ပပြုလိုပော်ခွေင ော်မ  

ကကနကက ငော်း နပြဆ ိုသူအမ  းအပပ း၏ နပပ ကက းခ ကော်အ  သ  ပါသညော်။ ပြစော်စဉအမ  းအပပ းတွေငော် တ  းစွေ ဆ ိုခံ သူအ း စစော်သ းမ  းက 

ြမော်းဆီးပခငော်းပြစော်နသ ော်လညော်း၊   မ  းကြမော်းဆီးမှု အနသးစ တော်က ို ထွေကော်ဆ ို နသ နကက င ော် တ  းခွေငော်စစော်နဆးမှုမ  းတွေငော်   အ   ှ မ  းက 

က မော်းက  နော်၍ လ မော်ည ကကသညော်က ိုလညော်း မကက ခဏနတွေွဲ့ ပါသညော်။ ထ ို  အပပငော် နန ကော်ထပော်အမ  းအပပ းသညော် နလျှ ကော်လ ခ ကော်ပငော် လံိုးဝ 

မနပး  ိုငော်ကကပါ။126  

၉၉။ စစော်အိုပော်ခ ြုပော်န း (မ  ှယော်နလ ) ဥပနဒထိုတော်ထ းသည ော်နန  နဒသမ  းတွေငော် ပပစော်ဒဏော်ခ ခံ သူမ  းသညော် န ှွဲ့နနနခေါ် ပ ိုငော်ခွေင ော်မ ှ ပါ။ အပခ း 

သူမ  း၏အနပခအနနသညော်လညော်း လွေနော်စွေ ရှုပော်နထွေးပပီး   ိုငော်ငနံ းအ  ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်းခံ သူမ  းအတွေကော် ဥပနဒန း  အက  ြုးနဆ ငော်မ  း 

သညော်အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ ပစော်မှတော်ထ းခံ သည ော်အပပငော်၊ အကကမော်းြကော်စစော်အ ဏ သ မော်းခ  နော်မှစ၍ န ှွဲ့နန ငှ ော် အလိုပော်သငော်န ှွဲ့နန ၃၂ ဦး 

ြမော်းဆီးခံခ   ပါသညော်။ နန  ိုငော် (အမညော်လွှ )  ငှ ော် နနလငော်းထကော် (အမညော်လွှ ) တ ို  ၏န ှွဲ့နနအ း ြမော်းဆီးမညော်ဟို အကက မော်ကက မော်ပခ မော်းနပခ ကော်ခံ  

ပါသညော်။ ၎ငော်းတ ို  အ း နန ကော်နယ ငော်ခံနစ င ော်ကကည ော်ပခငော်း၊ အက ဉးနထ ငော်အတွေငော်း မဝငော်  ိုငော်နအ ငော်ဟန  ော်တ းန  ှကော်ယကှော်ပခငော်း ငှ ော် အကကမော်းြကော် 

စစော်အိုပော်စို၏သတငော်းနပးမ  းက ဓ တော်ပံိုရ ိုကော်ယူပခငော်းမ  းက ိုကကံြုနတွေွဲ့ ကက ပါသညော်။ သီဟ (အမညော်လွှ ) သညော် န ှွဲ့နနင ှး မော်း နော် အခကော်အခ ကကံြု 

ခ   ပပီး၊ န ှွဲ့နနင ှး မော်းပပီးသည ော်နန ကော်တွေငော် ၎ငော်းတ ို  အ းပခ မော်းနပခ ကော်သပြင ော် က ိုယော်တ ိုငော်နလျှ ကော်လ  နော်နပပ ဆ ိုပပီး အမှုမှနန ကော်ဆိုတော်သွေ းခ   

ပါသညော်။ အထူတ  းရံိုး ငှ ော် စစော်ခံိုရံိုး စှော်ခိုစလံိုးက ို အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက အနသအခ   ထ နော်းခ ြုပော်ထ းသည ော်အတွေကော် စစော်အ ဏ သ မော်းပပီး 

ခ  နော်မှစ၍ လွေတော်လပော်မျှတစွေ တ  း ငော်ဆ ိုငော်ခွေင ော်လံိုးဝနပ  ကော်ဆံိုးသွေ းခ  ပပီး၊   ိုငော်ငနံ းအ ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်းခံ သူမ  း ပပစော်ဒဏော်ခ မှတော်ခံ ပခငော်း 

မှ  ပြစော်ရ ိုးပြစော်စဉသ ပြစော်ပါသညော်။  

၁၀၀။ ထ ို  အပပငော်   ိုငော်ငနံ းအ ထ နော်းသ မော်းခံ သူမ  း ငှ ော် အက ဉးသ းမ  း၏နထ ငော်ဝငော်စ နတွေွဲ့ဆံိုခွေင ော်က ိုလညော်း စနစော်တက ပ တော်ပငော်ထ းပါသညော်။ 

မ သ းစို ငှ ော်န   ပပငော်ပနလ က ငှ ော်ပါ အဆကော်ပြတော်ခံထ း ပါသညော်။ မ သ းစိုမ  း ငှ ော် နတွေွဲ့ဆံိုခွေင ော် ငှ ော် နဆးကိုသမှုခံယူပ ိုငော်ခွေင ော် မ သနလ ကော် 

နးီပါးပြစော်ပါသညော်။127 နထ ငော်အတွေငော်း ငှ ော်အပပငော် စ အနပးအယူမ ှ သနလ ကော်ပြစော်ပပီး၊ ြမော်းဆီးခံ ခ  နော်မှ ပပနော်လညော်လွေတော်နပမ ကော်သည ော် အခ  နော် 

အကက း မ သ းစိုဝငော်မ  း ငှ ော် နတွေွဲ့ဆံိုခွေင ော်က ပ ို၍ပငော်နညော်းပါးပါသညော်။  ွေ ွဲ့ ီ (အမညော်လွှ ) က ြမော်းဆီးခံ ခ  နော်မှစတငော်၍ ဘ သတငော်းမျှမကက း သည ော် 

 
124 United Nations (1948), Universal Declaration of Human Rights, GA Res 217A (III), UN GAOR, UN Doc A/810, art. 9, 10 and 11; Andrews, 

T. H. (2021), Report of the Special Rapporteur, cited above. 

 
125 ICC (November 9, 2017) Situation in the Republic of Burundi, Public Redacted Version of “Decision Pursuant to Article 15 of the Rome 

Statute” (ICC-01/17-X), §89, Available at https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_06720.PDF 
126 AAPP (March 23,2022), “Political Prisoners Experience in Interrogation, Judiciary, and Incarceration Since Burma’s Illegitimate Military 

Coup”, (online), Available at https://aappb.org/?p=20734 
127 AAPP (March 23,2022), “Political Prisoners Experience in Interrogation, Judiciary, and Incarceration Since Burma’s Illegitimate Military 

Coup”, (online), Available at https://aappb.org/?p=20734 
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အတွေကော် သူမ၏သ း၊ သမီးမ  းအ း အလွေနော်အမငော်းစ တော်ပူနကက ငော်း နပပ ပပပါသညော်။ နထ ငော်တ ိုကော်ခနော်း၏အပပငော်ဘကော်ပငော်ထွေကော်ခွေင ော်မ သည ော် 

  ဂ ိုလငော်း (အမညော်လွှ ) က  သ ိုပငော် တပခ းထငော် ှ းသည ော်   ိုငော်ငနံ းအက ဉးသ းအမ  းအပပ းက ိုလညော်း အက ဉးနထ ငော်အတွေငော်းသီးသန  ော်ခွေ ထ း 

ပါသညော်။ က လကက  ှညော် တစော်ဦးတညော်းသီးသန  ော်ခွေ ထ းသည ော် နညော်းလမော်းက ိုမကက ခဏအသံိုးပပြုကကပါသညော်။  

၁၀၁။ ထ ို  အပပငော်   ိုငော်ငနံ းအက ဉးသ းမ  းအနနပြင ော် နဆးကိုသခွေင ော်လံိုးဝမ ှ ပခငော်းမဟိုတော်လျှငော်ပငော် ယငော်းက ိုအလွေနော်အမငော်း ကန  ော်သတော်ထ းပါ 

သညော်။ အမှနော်တကယော်ပငော် ပမစော်ကကီးန းအက ဉးနထ ငော်တွေငော် အက ဉးသ း ၁၂၀၀ အတွေကော် ဆ  ဝနော်တစော်ဦး ငှ ော် သူန ပပြုတစော်ဦးသ  ှ ပါသညော်။128 

နအနအပီပီကနက ကော်ယူ  ှ သည ော် သတငော်းအခ ကော်အလကော်မ  းအ  ယခငော် ှ သည ော် က နော်းမ န းအနပခအနနနကက င ော်ပြစော်နစ၊ ြမော်းဆီးခ ြုပော် 

န  ှငော်ခံ စဉအတွေငော်း ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ခံကက ၍ပြစော်နစ နဆးကိုသ နော်လ ိုအပော်သည ော်အက ဉးသ းအမ  းအပပ းသညော် ထ ိုသ ို  နဆးကိုသခွေင ော် မ  

ကကပါ။ ခငော်နကခ ိုငော် (အမညော်လွှ ) သညော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ပစော်ခတော်ြမော်းဆီးခံ ပပီး ဝမော်းဗ ိုကော်တွေငော်နသနတော်ဒဏော်    ှ ခ     အ ထ   

နဆ ငော်း (Ultrasound) ရ ိုကော် နော်လ ိုအပော်နသ ော်လညော်း ရ ိုကော်ခွေင ော်မနပးခ  ပါ။ ထ းဝယော်အက ဉးနထ ငော်တွေငော်  ှ နနစဉ သူမ၏အနပခအနန သ သ  

သ သ ဆ ိုး ွေ းခ  ပါသညော်။129 ထ ိုအက ဉးနထ ငော်တွေငော်ပငော် လညော်ပငော်းအက  တော်ပြစော်နသ အမ  ြုးသမီးတစော်ဦးသညော် လ ိုအပော်သည ော်အန းနပေါ် ခွေ စ တော် 

ကိုသမှုမ  ှ ခ  ပါ။ ရ ိုကော် ကှော်ခံ ပပီး နခါငော်းတွေငော်ြူးနယ ငော်၍န က ငော်က ိုကော်ခ နနနသ ော်လညော်း ခ ြုပော်န  ှငော်ခံထ း စဉအတွေငော်း နဆးကိုသခွေင ော်မ ခ   

သည ော် နက  ော်ထူးနအ ငော် (အမညော်လွှ ) က ဦးနခါငော်းခွေံကွေ အကော်သွေ းနသ ော်လညော်း နဆးကိုသခွေင ော်မ နသ  ဘဝတူြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ခံ သည ော် သကော် 

ထွေ း (အမညော်လွှ ) ခံစ း သည ော်နဝဒန က ို ပပနော်နပပ ပပပါသညော်။  

၁၀၂။ ဥပနဒ ငှ ော်မညီနသ ြမော်းဆီးအက ဉးခ ထ းမှုအ း လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ်က  းလွေနော်နသ    ဇဝတော်မှုနပမ ကော်နကက ငော်း သတော်မှတော်  ိုငော် နော် 

မှ  ထ ိုလိုပော် ပော်သညော် အ ပော်သ းပပညော်သူအနပေါ်  ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းသည ော် က ယော်ပပန  ော်၍စနစော်တက ပြစော်နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ တစော်စ တော်တစော် 

ပ ိုငော်းအပြစော် က  းလွေနော်ပခငော်းပြစော် ပါမညော်။ စစော်အ ဏ သ မော်း နော် ကက ြုးပမော်းခ  နော်မှစ၍ နန  နဒသအ ှံ  အပပ းတွေငော် အနညော်းဆံိုးအ ပော်သ းပပညော်သူ 

၁၃၉၀၂ ဦး ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ခံ သညော်ပြစော်   က ယော်က ယော်ပပန  ော်ပပန  ော်ပြစော်နသ  အပခငော်းအ  က ို သကော်နသပပ နော်လွေယော်ကူပါသညော်။ အကကမော်းြကော် 

စစော်တပော်သညော် ပင မော်းခ မော်းစွေ ဆ ဒပပနသ  နန  မ  းတွေငော် အပမ အသင ော် ှ နနပပီး၊ နအနအပီပီ၏ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှုက ို နပြဆ ိုနပးကကသူ အမ  း 

စိုသညော် ထ ိုနနမ  းတွေငော်ြမော်းဆီးခံကက ပခငော်းပြစော်၍ အခ  ြု ွဲ့ကဆ ဒပပမှုမ  းပပြုလိုပော်မည ော် အခ  နော် ငှ ော်နန  က ို ၎ငော်းတ ို  ကကက ြုတငော်သ  ှ ထ းနကက ငော်း 

ပပသနန   အဆ ိုပါတ ိုကော်ခ ိုကော်မှုမ  းက ိုလညော်း စနစော်တက က  းလွေနော်ပခငော်း ပြစော်ပါသညော်။  ဆ ဒပပသူမ  း၊ နဆးဘကော်ဆ ိုငော်  ဝနော်ထမော်းမ  း၊ နက  ငော်း 

သ းမ  း စသညော်တ ို  က ို အကကမော်းြကော်ပြ ြုခွေငော်းစဉအတွေငော်း သူမြမော်းဆီးခံ ပခငော်းပြစော်နကက ငော်း ပမနထွေး (အမညော်လွှ ) က အနသးစ တော် ှငော်းပပပါသညော်။ 

ထွေနော်းဝငော်း (အမညော်လွှ ) ကလညော်း တပော်မ ၇၇ က ဆ ဒပပသူမ  းအ း ညှပော်ပူးညှပော်ပ တော် ပ တော်ဆ ို  က စနစော်တက ပပငော်ဆငော်၍ တိုတော်မ  း၊ နသနတော် 

ဒငော်မ  းပြင ော် ရ ိုကော် ကှော်ြမော်းဆီးသညော်က ို ပမငော်နတွေွဲ့ ခ   ပါသညော်။ သူမနညော်းတူ အပခ းြမော်းဆီးခံ သူ ၈၀ နက  ော် ငှ ော်အတူ အခ ြုပော်နထ ငော်တွေငော် သူမ 

နနခ   ပါသညော်။ နထ ငော်ဇ  (အမညော်လွှ ) က အ ပော်သ းပပညော်သူ ၂၀၀ ခန  ော်အ း ရ ိုကော် ကှော်ြမော်းဆီးသညော်က ို ပမငော်နတွေွဲ့ ခ  ပပီး၊ ခ မော်းက ို (အမညော်လွှ ) က 

ပပညော်သူ ၄၀၀ နက  ော် ငှ ော် ည မော်းည မော်းထွေနော်း (အမညော်လွှ ) က နပမ ကော်ဥကက လ ပ အနးီတွေငော် စိုစိုနပါငော်း ပပညော်သူ ၂၇၅ ဦး ြမော်းဆီးခံ သညော်ဟို 

နပပ ပါသညော်။ ထ ို  အပပငော်   ိုငော်ငဥံပနဒမ  းက ို ပပငော်ဆငော်ပခငော်း၊ အထူးသပြင ော် ပိုဒော်မ ၅၀၅-က က ိုပပငော်ဆငော်ပခငော်းက ဥပနဒ ငှ ော်မညီနသ  အစိုလ ိုကော် 

အပပံြုလ ိုကော်ြမော်းဆီးမှုမ  းလိုပော်နဆ ငော်မည ော် ညော် ွေယော်ခ ကော်က ို နြ ော်ပပနနပါသညော်။ အပခ းအမ  းအပပ းက  သ ို  ပငော် ပမနထွေး (အမညော်လွှ )၊ ထွေနော်းဝငော်း 

(အမညော်လွှ )၊ သူဇ လွေငော် (အမညော်လွှ )၊ တင ော်တင ော်ကက  (အမညော်လွှ )၊   ဂ ိုလငော်း (အမညော်လွှ )  ငှ ော် နထွေးနမ ငော် (အမညော်လွှ ) တ ို  အ း   ဇသတော်ကကီးပိုဒော်မ 

၅၀၅-က ပြင ော် တ  းစွေ ဆ ိုခ  ပါ သညော်။ နဝဠြု (အမညော်လွှ )သညော်   ိုငော်ငနံ းအက ဉးသ းနဟ ငော်းတစော်ဦးပြစော်ပပီး၊ ၂၀၀၇ ခို စှော်မှစ၍ နထ ငော်ထ တွေငော် ၄ 

 စှော် နက  ော် ကက နနခ   ပါသညော်။ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုသညော်   ိုငော်ငနံ းယံိုကကညော်သကော်ဝငော်မှု ှ ၍ ပါဝငော်ခ  ြူးပပီး၊ ယခငော်က ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်းခံ  

ြူးသူမ  းအ း ထပော်မံြမော်းဆီး နော် အစီအစဉပြင ော် ပစော်မှတော်ထ း ှ နြွေခ  သညော်က ို ယငော်းကသကော်နသပပနနပါသညော်။130 ဤအနထ ကော်အထ းမ  း 

အ းလံိုးက အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ လိုပော် ပော်မ  းသညော် စနစော်တက ပြစော်သည ော် သနဘ သဘ ဝ ှ နကက ငော်းညွှနော်ပပနနပါသညော်။ သ ို  ပြစော်   ဤ 

အပခငော်းအ   ငှ ော်က ိုကော်ညီပါသညော်။  

 
128 Ibid. 
129 Ibid. 
130 Bo Kyi (2021), “Myanmar Junta’s Tactic of Re-Arresting Political Prisoners is Psychological Warfare”, The Irrawaddy (online), Available 

at: www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-juntas-tactic-of-re-arresting-political-prisoners-is-psychological-warfare.html 
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၁၀၃။ နန ကော်ဆံိုးအနနပြင ော် ထ ိုလိုပော် ပော်သညော်က ယော်ပပန  ော်၍စနစော်တက ပြစော်ပပီး အ ပော်သ းပပညော်သူအနပေါ်  ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းနသ  (ဝါ) ထ ိုသ ို   

ပြစော်နစ နော် ညော်စူးနသ လိုပော် ပော်ပြစော်သညော်က ို က  းလွေနော်သူက သ  ှ ပပီးပြစော် ပါမညော်။ အနပခအနနတစော်ခို ှ သညော် (ဝါ) ပံိုမှနော်အနပခအနနတွေငော် 

အက  ြုးဆကော်ပြစော်လ မညော်က ို သ ပခငော်းက ို သ  ှ ပခငော်းဟိုသတော်မှတော်ပါသညော်။ စစော်အ ဏ သ မော်းခ  နော်မှစ၍ လနပါငော်းမ  းစွေ ကက  ဆ ဒပပသူမ  း 

အ းြမော်းဆီးပခငော်းက ို ရိုပော်သံတွေငော် တစော်  ိုငော်ငလံံိုးသ ို  အသ နပးထိုတော်ပပနော်နနသညော်ပြစော်  ၊ က  းလွေနော်သူအမ  းအပပ းသညော် ၎ငော်းတ ို  က ိုယော်တ ိုငော် အ ပော် 

သ းပပညော်သူမ  းက ိုပါဝငော်ြမော်းဆီးသည ော်အခါ ထ ိုလိုပော် ပော်က ိုသ  ှ ပပီးပြစော်  ိုငော်ပါသညော်။ အပခ းတပော်ြွေ ွဲ့ဝငော်မ  းက သီးပခ းလူပိုဂ္ ြုလော်မ  းက ို လ ိုကော်လ ံ

 ှ နြွေ ြမော်းဆီးနနသညော်ပြစော်   က ယော်ပပန  ော်၍စနစော်တက ပြစော်နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းအပြစော် ြမော်းဆီးပခငော်းက ို ကက ြုတငော် 

သ လျှကော် ငှ ော် ညော် ွေယော်လိုပော်နဆ ငော်ပခငော်းပြစော်နကက ငော်း နပေါ်လွေငော်ပါသညော်။ စစော်တပော်က ၎ငော်း၏နနအ မော်သ ို  န  ကော်လ ခ  နော်တွေငော် ‘နဝဠြု (အမညော်လွှ ) 

ဆ ိုတ မငော်းလ း’ ဟို နမးပမနော်းခ  နကက ငော်း နဝဠြု (အမညော်လွှ ) ကနပပ ပါသညော်။ မီမီညွေန  ော် (အမညော်လွှ ) သညော်လညော်း တစော်ပံိုစံတညော်းပြစော်ခ  ပါသညော်။ 

အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းက ို ြမော်းဆီးပပီးနန ကော် ခ ြုပော်န  ှငော်ထ းမည ော်စခနော်းမ  း၊ သ ို  မဟိုတော် အငော်းစ နော်အက ဉးနထ ငော်သ ို   ၎ငော်းတ ို  အ း ပ ို  နဆ ငော် 

ကကသညော်ပြစော်   ြမော်းဆီးပခငော်း၏ အက  ြုးဆကော်သညော် အဆ ိုပါအ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ းြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ထ းမညော်ဆ ိုသညော်က ို က  းလွေနော်သူ 

မ  းက သ  ှ ပပီး ပြစော်ပါလ မ ော်မညော်။ ပမနထွေး (အမညော်လွှ ) က ၎ငော်းအ းအငော်းစ နော်နထ ငော်သ ို  ပ ို    တွေငော် သူမ၏လကော်က ိုငော်ြိုနော်းက ို သ မော်းဆညော်း၍ စစော်သ း 

 စှော်ဦးက သူမက ိုဓါတော်ပံိုရ ိုကော်က ဆ ဒပပနကကးနကက ော်သံမ  းက ိုနကကးနကက ော်ပပီး သူမက ိုနလှ ငော်နပပ ငော်ခ  ကကသညော်ဟို နပပ ပါသညော်။ သူမအ း 

မြမော်းဆီးမီ   က ‘နငော်တ ို  နဆးအြွေ ွဲ့ကမဟိုတော်လ း’ ဟိုနမးနကက ငော်းလညော်းနပပ ပါသညော်။ ြမော်းဆီးမှုမ  းသညော် ဆ ဒပပမှုမ  း ငှ ော် ကယော်ဆယော်န း 

လိုပော်သ းမ  းအ း အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏  ကော် ကော်စကော်စကော်ပြ ြုခွေငော်းနနမှုမ  း ငှ ော် ဆကော်စပော်နနသညော်က ို တ ဝနော်က  အ   ှ မ  းကသ  ှ  

နကက ငော်း ထ ိုလိုပော် ပော်ကနြ ော်ပပနနပပီး အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း ပစော်မှတော်ထ းသညော်က ိုသ  ှ နကက ငော်းလညော်း ပပသနနပါသညော်။ နန ကော်ဆံိုးအနန 

ပြင ော် အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း ပ ိုမ ိုလွေယော်ကူစွေ  ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ထ း  ိုငော် နော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက   ဇသတော်ကကီးဥပနဒပိုဒော်မ ၅၀၅-က 

က ို ပပငော်ဆငော်သည ော်အခ ကော်ကလညော်း ဤသ ို  က ယော်ပပန  ော်၍စနစော်တက ပြစော်နသ တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုက ို က  းလွေနော် မညော်က ို သ  ှ နကက ငော်း ငှ ော်  ညော် ွေယော်ခ ကော် 

 ှ နကက ငော်းညွှနော်ပပနနပါသညော်။ ပခံြု၍နပပ   ငော် သ လျှကော် ငှ ော်က  းလွေနော်ပခငော်းဆ ိုသည ော် အပခငော်းအ  က ို   ဇဝတော်မှုအပြစော် သတော်မှတော်  ိုငော်ပါသညော်။  

၁၀၄။ ICTR တ  းခွေငော် အမှတော် ၃ Ntagerura အမှုပြစော်စဉ131တွေငော် ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ပခငော်းဆ ိုငော်     ဇဝတော်မှု၏ နန ကော်ထပော်စံ ှုနော်းတစော်ခိုပြစော်သည ော် 

ပပငော်းထနော်မှု ငှ ော် နလးနကော်မှုတ ို  က ိုထပော်နလ ငော်းပြည ော်စွေကော်ထ းပါသညော်။ ထ ိုသ ို   ဥပနဒ ငှ ော်မညီဘ  ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ပခငော်းသညော် အထူးသပြင ော် ကန  ော် 

သတော်ပ တော်ပငော်ပခငော်းပြစော်ပပီး က လ ှညော်ကက သညော်သ မက ညှဉးပမော်း ှ ပော်စကော်မှု၊ လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  အကကမော်းြကော်မှု ငှ ော် အတငော်းအဓမမ နပ  ကော်ဆံိုး 

နစမှုစသည ော် လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ် က  းလွေနော်နသ   ဇဝတော်မှုနပမ ကော်နစသည ော် အပခ းခ  ြုးနြ ကော်မှုအမ  းအပပ းန  ပပမော်းနပါငော်းစံိုနနသည ော် 

  ဇဝတော်မှုလညော်း ပြစော်ပါသညော်။ ထ ို  နကက င ော် အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း ဥပနဒ ငှ ော်မညီနသ ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်မှုသညော် ၎ငော်းတ ို  အနပေါ် လူ  အခွေင ော် 

အန းခ  ြုးနြ ကော်မှုမ  း က  းလွေနော်ခံ   ိုငော်နပခက ိုပ ိုမ ိုပမင ော်မ းနစပါသညော်။ 

၁၀၅။ ထ ို  အပပငော် ပမနော်မ   ိုငော်င ှံ အက ဉးနထ ငော်မ  းသညော် အကကမော်းြကော်မှုအနပခအနနမ  းနကက င ော် န မညော်ဆ ိုးပြင ော်နက  ော်ကက းပါသညော်။ နအနအ 

ပီပီ၏ မူ ငော်း  ှ နသ  သကော်နသအနထ ကော်အထ းမ  း ငှ ော် ပွေင ော်လငော်းနသ  အ ငော်းအပမစော်မ  း၏ မှတော်တမော်းမ  းအ  စစော်အ ဏ သ မော်းပပီး 

နန ကော်ပ ိုငော်း ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ခံ သူအမ  းအပပ းသညော် ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်းခံ စဉအတွေငော်း ရ ိုကော် ကှော်ခံ ပခငော်း ငှ ော် အနပခခံလ ိုအပော်ခ ကော်မ  း 

 ပ ိုငော်ခွေင ော်က ို ပငငော်းပယော်ခံ ပခငော်းအပါအဝငော်  ကော်စကော်ပပငော်းထနော်နသ ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုက ို က ိုယော်တ ိုငော်ကကံြုနတွေွဲ့ သညော်၊ သ ို  မဟိုတော် အပခ းသူမ  း 

ကကံြုနတွေွဲ့သညော်က ို ပမငော်နတွေွဲ့ ကကပါသညော်။ ဥပမ - နထွေးနမ ငော် (အမညော်လွှ ) သညော် နလး ကော်ကက  အစ းအစ  ငှ ော်န အပြတော်ခံ ပပီး၊ အ မော်သ ထ မှ 

န က ို အတငော်းအဓမမနသ ကော်ခ ိုငော်းခံခ   ပါသညော်။ နထ ငော်ဇ  (အမညော်လွှ ) သညော်လညော်း အက ဉးနထ ငော်ဝနော်ထမော်းမ  းက နသနတော်ပပပခ မော်းနပခ ကော် 

ပပီး မ လလ  သယော် ပခငော်းက  သ ို   သ ကခ က နစသည ော်လိုပော် ပော်မ  းက ို နစခ ိုငော်းခံခ   ပါသညော်။  

၁၀၆။ ကနလးသူငယော်မ  းအ းြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ပခငော်း ငှ ော် ယငော်းတ ို  အ းထည ော်သွေငော်း၍ ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ပခငော်းသညော်လညော်း   ိုငော်ငတံက ဥပနဒ ငှ ော် 

ဆန  ော်က ငော်ပါသညော်။ ြမော်းဆီးခံ ခ  နော်တွေငော် အသကော် ၁၇ စှော်သ  ှ နသးသည ော်အပပငော် အက ဉးနထ ငော်အ ဏ ပ ိုငော်မ  း၏ ရ ိုကော် ကှော်မှုသ းနက ငော် 

ပြစော်ခ  နသ  နထွေးနမ ငော် (အမညော်လွှ ) သညော် ယငော်းပြစော် ပော်တွေငော် အက ံြုးဝငော်ပါသညော်။ ၂၀၂၂ ခို စှော် နြနြ ော်ဝါ ီ ၁၇ တွေငော် ြမော်းဆီးခံ သူတစော်ဦး၏ 

 စှော် စှော်အ ွေယော်သမီးပြစော်သူ န ွှယွေနော်းအ မော်သညော် အက ဉးနထ ငော်တွေငော်း အနပခအနနမ  းနကက င ော် က နော်းမ န းပ ိုမ ိုဆ ိုး ွေ းခ  ပပီး ၎ငော်း၏မ ခငော် ငှ ော် 
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အတူ ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ခံထ း စဉ သံတွေ အက ဉးနထ ငော်အတွေငော်း နသဆံိုးခ  ပါသညော်။132 ၂၀၂၂ ခို စှော် နမလ ၃၁ အထ  ကနလးသူငယော် ၃၃၈ ဦး 

သညော် ၂၄ နာရီထကော်ပ ို၍ ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ခံခ   ပပီး ၎ငော်းတ ို  အနကော် ၆၁ ဦးက ို   ိုငော်ငတံက  လူ  အခွေင ော်အန း စံခ  နော်စံညွှနော်းမ  းအ း ခ  ြုးနြ ကော်က  

ဓါးစ ခံအပြင ော်ြမော်းဆီးခ  ပခငော်းပြစော်နကက ငော်း နအနအပီပီက မှတော်တမော်းပပြုစိုထ းပါသညော်။ သ ို  ပြစော်   ခ  ြုးနြ ကော်မှုမ  း၏ ပပငော်းထနော်နလးနကော်မှုက ို 

ပငငော်းခ ကော်ထိုတော်စ  မလ ိုဘ ၊ ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် ြမော်းဆီးအက ဉးခ ထ းပခငော်းသညော် လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ်က  းလွေနော်နသ    ဇဝတော်မှုနပမ ကော် 

ပါသညော်။  

 

 ုဒမ် ၇ (၁) (စ) ညှဉျေး န်ျေးန   ်စ ်မှု 

၁၀၇။ န  မစ ခ ြုပော် စ ပ ိုဒော် ၁ (ပိုဒော်မ ၇) ၏  ညော် ွေယော်ခ ကော်အ  ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုဆ ိုသညော်မှ  -  

• (က) ရိုပော်ပ ိုငော်းအ ပြစော်နစ၊ စ တော်ပ ိုငော်းအ ပြစော်နစ  ညော် ွေယော်ခ ကော်ပြင ော် ပပငော်းထနော်နသ န က ဉမှု (ဝါ) နဝဒန က ို ထ ခ ိုကော်ခံစ းနစပခငော်း။ 

• (ခ) ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ခံထ း သူ (ဝါ) စွေပော်စွေ ခံ သူအပြစော်ထ နော်းသ မော်းခံထ း သူ လူတစော်ဦးတစော်နယ ကော်အနပေါ်  

• (ဂ) ဥပနဒ ငှ ော်ညီနသ  ပပစော်ဒဏော်နပးမှုမ  းအ  အပော် ငှော်းထ းနသ  (ဝါ) ယငော်းတ ို  ၏အက  ြုးဆကော်နကက င ော်သ  နပေါ်နပါကော်နသ  

ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုဟူ၍ အက ံြုးမဝငော်သည ော်န က ဉမှု (ဝါ) နဝဒန မှတစော်ပါး  

၁၀၈။ ထ ို  အပပငော် ထ ိုလိုပော် ပော်သညော် အ ပော်သ းပပညော်သူအနပေါ်  ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းသည ော် က ယော်ပပန  ော်၍စနစော်တက ပြစော်နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုပြစော်ပပီး၊ 

ထ ိုတ ိုကော်ခ ိုကော်မှုက ိုသ လျှကော် ငှ ော် က  းလွေနော်ပခငော်းပြစော် ပါမညော်။  

 
132 Nan Oo Nway (2022), “Two-year-old daughter of female PDF suspect dies in Thandwe prison”, Myanmar Now (online), Available at: 

www.myanmar-now.org/en/news/two-year-old-daughter-of-female-pdf-suspect-dies-in-thandwe-prison 
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၁၀၉။ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုသညော် ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ခံထ း သူမ  းနပေါ် ြမော်းဆီးသည ော်အခ  နော်တွေငော်ပြစော်နစ၊ စစော်နကက န းစခနော်းမ  းတွေငော်ပြစော် 

နစ၊ အက ဉးနထ ငော်တွေငော်ပြစော်နစ ရ ိုကော် ကှော်ပခငော်း ငှ ော် ရိုပော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုက ို က  းလွေနော်နနပါသညော်။ ဤသညော်မှ  ပမနော်မ  စစော်တပော်က 

အစဉအဆကော်သံိုးခ  နသ  မူဝါဒပြစော်၍ အက ဉးနထ ငော်မ  း၊ စစော်နကက န းစခနော်းမ  း ငှ ော် တ ိုငော်း ငော်းသ းနဒသမ  းတွေငော် အဓ ကက  းလွေနော်နလ  

 ှ ပါသညော်။133 ၁၉၈၈ မှ ၂၀၁၀ ခို စှော်အကက း သံိုးခ  သည ော် ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုနညော်းလမော်းအ းလံိုးက ို နအနအပီပီက အနထ ကော်အထ းမ  းပြင ော် 

အစီ ငော်ခံစ မ  းထိုတော်နဝခ  ဘူးသညော်ပြစော်   ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော်  အစ ိုး အဆကော်ဆကော်က ထ ိုသ ို  နသ လိုပော် ပော်မ  းက ို ဆကော်လကော်က င ော်သံိုး 

နနသညော်က ို နြ ော်ပပပါသညော်။ အလ းတူပငော် စစော်အ ဏ သ မော်း နော်ကက ြုးပမော်းခ  နော်မှစ၍ ၎ငော်းတ ို  အ းနညော်းမ  ြုးစံိုပြင ော် ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ခ  သညော်ဟို 

နအနအပီပီ၏ ဆက်သွယ်နမးပမနော်းမှုမ  းက ိုနပြကက းသူမ  းက နပပ ပါသညော်။ ယငော်းသ ိုအနကော်မှ အခ  ြု ွဲ့က ို ြမော်းဆီးခံ သည ော်နန  ၊ စစော်နကက  

န းစခနော်းမ  း (ဝါ) အက ဉး နထ ငော်အတွေငော်းစသညော်ပြင ော် အကကမော်းြကော်ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုက ို က  းလွေနော်ခံ သည ော် နန  အလ ိုကော်အမ  ြုးအစ း 

ခွေ ပခ း၍ နအ ကော်တွေငော်နြ ော်ပပ ထ းပါသညော်။  

ြမ်ျေးဆျီေးခံရသညူ့်ကနရွှာတငွ ်အက မ်ျေးြ ်ညှဉျေး န်ျေးန   ်စ ်မှု 

၁၁၀။ နအနအပီပီက စိုနဆ ငော်း  ှ ထ းနသ  သတငော်းအခ ကော်အလကော်မ  းအ    ိုငော်ငနံ းအ  ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ခံ သူမ  းအ း ြမော်းဆီးသည ော် 

အခ  နော်မှစ၍ အကကမော်းြကော်ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ပါသညော်။ လ န  ကော်ြမော်းဆီးစဉတွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို တပော်ြွေ ွဲ့ဝငော်မ  း ငှ ော်   တပော်ြွေ ွဲ့ဝငော်မ  း 

က င ော်သံိုးနလ  ှ နသ  ထငော် ှ းသည ော် အကကမော်းြကော်ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ပခငော်းနညော်းလမော်း ပြစော်ပါသညော်။ ဆက်သွယ်နမးပမနော်းမှုက ို ပါဝငော်နပြကက းသူ 

အမ  းအပပ းက ၎ငော်းတ ို  က ိုယော်တ ိုငော်ကကံြုနတွေွဲ့ခံစ း နသ  (ဝါ) နတွေွဲ့ ပမငော် နသ   ှ ပော်စကော်မှုမ  းက ိုနပပ ပပကကပါသညော်။ ဥပမ  ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ 

၆  ကော်တွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက NLD ပါတီဝငော်ပြစော်သူ ၎ငော်း၏ြခငော်အ းမနတွေွဲ့သပြင ော် နပေါ်နဌး (အမညော်လွှ ) အ း မ ခငော်ပြစော်သူ၏ 

နနအ မော်တွေငော် လ န  ကော်ြမော်းဆီးခ  ပပီး  ဓါးစ ခံအပြစော် န ွှပပညော်သ စစော်နကက န းသ ို  နခေါ်သွေ းခ  ပါသညော်။ ဒိုဗ ိုလော်မှူးကကီး မ  ြုးသကော်နမ ငော် ဦးနဆ ငော် 

သည ော်အြွေ ွဲ့ ပြစော်နကက ငော်း ၎ငော်းကပပနော်နပပ ပပပါသညော်။ မဂဂလ ဒံိုပမ ြု ွဲ့နယော် ှ  နနအ မော်တွေငော်လ န  ကော်ြမော်းဆီးခ  ပပီး၊ မ ခငော်၏ န ှွဲ့နမှ ကော်မှ တငော် 

၎ငော်းအ း ရိုပော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ခ  ကကပပီး၊ ၎ငော်း၏သကော်နသထွေကော်ဆ ိုခ ကော်မ  းတွေငော် ဒးူနထ ကော်ခ ိုငော်းထ းစဉ ဦးနခါငော်း ငှ ော် နရံ ိုးမ  းက ို 

ရ ိုကော် ကှော်ပခငော်း ငှ ော် ဇစော်ကက းတွေငော်လကော်မမ  းက ိုထည ော်၍ညှပော်ပခငော်းတ ို  ပါဝငော်ပါသညော်။ ၂၀၂၁ ခို စှော် ဇွေနော်လတွေငော် သီဟ (အမညော်လွှ ) ၏ ဆယော်နက  ော် 

သကော်အ ွေယော် သ းပြစော်သူအ း ဓါးစ းခံအပြစော် ြမော်းဆီးနခေါ်နဆ ငော်သွေ းခ  ပပီး၊ NLD ပါတီဝငော်နဟ ငော်းပြစော်သည ော် သီဟ၏ဇနးီ  ှ နနသည ော် နန  က ို 

သ  ှ  နော် ၅ကက မော်၊ ၆ကက မော်ထကော်မနညော်းရ ိုကော် ကှော်ခ  ပါသညော်။ ၂၀၂၁ ခို စှော် ဧပပီလ ၅ ကော်တွေငော် နဇယ  စ ိုး (အမညော်လွှ ) အ း  နော်ကိုနော်တ ိုငော်း၊ နပမ ကော်ဥကက  

လ ပပမ ြု ွဲ့နယော် ှ လမော်းနပေါ်တွေငော် တ းဆီးက  ကနော်နက  ကော်၍ နသနတော်သတတ ြုဒငော် ငှ ော် တိုတော်မ  းပြင ော်ရ ိုကော် ကှော်ခ  ပါသညော်။ ‘သူတ ို  က ိုစက းပပနော်မနပပ  

လ ို   နခါငော်းမ တယော်ဆ ိုပပီး၊ ကျွနော်နတ ော်က ိုဝမော်းလ  းနမှ ကော်ခ ိုငော်းပပီး၊ နခါငော်းကွေ နအ ငော်က ိုရ ိုကော်မယော်လ ို   ဒနီက ငော်နတွေကနအ ော်နပပ တယော်’ ဟို ၎ငော်းက 

 ှငော်းပပပါသညော်။ နဇယ  စ ိုး (အမညော်လွှ ) သညော် သတ နမ ဟနော်နဆ ငော်နနမှသ  ဆကော်မရ ိုကော်နတ  ပါ။ ၎ငော်းတွေငော် နရံ ိုးမ  းက  ြုးခ   ပပီး၊ ခ ဓ က ိုယော် 

နန  အ ှံ  အပပ း ငှ ော် ဦးနခါငော်းတွေငော် ဒဏော်  မ  း  ှ ခ  ပါသညော်။ ည မော်းည မော်ထွေနော်း (အမညော်လွှ ) သညော် နပမ ကော်ဥကက လ ပတွေငော် ၎ငော်းြမော်းဆီးခံ  

သည ော်နန  တွေငော် ပပညော်သူမ  းအ း အကကမော်းြကော် ှ ပော်စကော်သည ော်ပြစော်စဉ ၃ခိုက ို ပမငော်နတွေွဲ့ ခ   ပါသညော်။ ပထမပြစော်စဉတွေငော် အသကော် ၁၇  စှော်အ ွေယော် 

ဆ ဒပပသူလူငယော်တစော်ဦး လကော်နပမှ ကော်ထ းပပီး နဈးဆ ိုငော်တစော်ဆ ိုငော်အတွေငော်း ှ နနစဉ မ ကော်  ှက ို  ဘ က ညော်ဆံပြင ော် ပစော်ခတော်ခ  ပခငော်းပြစော်ပပီး၊ 

၎ငော်းနအ ကော်နမးရ ိုး ငှ ော် သွေ းမ  းပပြုတော်ထွေကော်သွေ းပါသညော်။ စိုတော်ပပတော်သွေ းနသ မ ကော်  ှအန ပပ းက ို လကော်ပြင ော်အိုပော်၍ ပါးစပော်က ိုနစ နအ ငော် 

ထ နော်းထ းခ   ပါသညော်။ ဒိုတ ယပြစော်စဉမှ  ၁၆ စှော်အ ွေယော်တစော်ဦး၏ နပခနထ ကော် ၂ နခ  ငော်းစလံိုး နသနတော်ထ မှနော်ပခငော်းပြစော်ပပီး၊ အရ ိုးမ  း နငါထွေကော် 

နနပါသညော်။ တတ ယပြစော်စဉတွေငော် အမ  ြုးသ းတစော်ဦး နန ကော်နက  တွေငော် က ညော်ဆံထ မှနော်ခ  ပပီး၊ သူ၏ခါးက ို က နာ်းသီားမ  းပြင ော်ပစော်၍ ြမော်းဆီးခ   

ပါသညော်။ 

၁၁၁။ ဤသညော်မှ က  းလွေနော်ခံ သူအတွေကော် ထ ိုအခ ိုကော်အတန  ော်တွေငော်သ မက က နော် ှ ခ  နသ  ြူးနယ ငော်စိုတော်ပပ ဒဏော်  မ  း ငှ ော် အန တ ပြစော်မှုမ  း 

နကက င ော် ဆကော်၍ပပငော်းထနော်နသ န က ငော်ခံစ း မှုက ို ပြစော်နစသည ော် လွေနော်စွေ ပပငော်းထနော် ကော်စကော်နသ  အကကမော်းြကော်မှုသ ဓကမ  းပြစော်ပါသညော်။ 

 
133 Network for Human Rights Documentation (2012), Extreme Measures: Torture and Ill Treatment in Burma Since the 2010 Elections, 

Thailand: Network for Human Rights Documentation; AAPP (2005), The Darkness We See: Torture in Burma’s Interrogation Centers and 

Prisons, Mae Sot: AAPP 
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ဆ ိုး ွေ းနသ ရိုပော်ပ ိုငော်းထ ခ ိုကော်န က ငော်နစမှု အပခငော်းအ   ှ နကက ငော်းက ို ယငော်းကညွှနော်ပပနနပါသညော်။ က  းလွေနော်သူမ  းက အကကမော်းြကော်မှုက ို  ညော် 

 ွေယော် လိုပော်နဆ ငော်ပခငော်းပြစော်သညော်ဆ ိုသည ော်အခ ကော်က က  းလွေနော်သူမ  းသညော် ဒိုကခနပး နော် ညော် ွေယော်ခ  သညော်၊ ဒဏော်ခတော်သည ော်နညော်းလမော်းတစော်ခိုအပြစော် 

အကကမော်းြကော်မှုက ို  ညော် ွေယော်ခ  သညော်က ို ညွှနော်ပပနနနသ နကက င ော် “ ညော် ွေယော်ခ ကော်ပြင ော်ပပငော်းထနော်နသ န က ဉမှုက ိုခံစ း နစပခငော်း” ဆ ိုသညော် ငှ ော် 

က ိုကော်ညီပါသညော်။ ထ ို  အပပငော် အဆ ိုပါပြစော်စဉမ  းသညော် Prosecutor  ငှ ော် Dominic Ongwen က င ော်ထံိုးပါ ကက မော်တိုတော်မ  း၊ တိုတော်မ  းပြင ော် 

ရ ိုကော် ကှော်ပခငော်းသညော် ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှု၏ ပထမအပခငော်းအ   ငှ ော် က ိုကော်ညီသညော်ဆ ိုသည ော် အခ ကော် ငှ ော် ှု ငော်း အ းပြင ော် တူညီပါသညော်။134  

စစ်ကက ွှာကရျေးစခန်ျေးတငွ ်အက မ်ျေးြ ်ညှဉျေး န်ျေးန   ်စ ်မှု 

၁၁၂။ သ ို    တွေငော် အပပငော်းထနော်ဆံိုးနသ ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုပြစော်စဉမ  းသညော် စစော်နကက န းစခနော်းမ  းတွေငော် ပြစော်ပွေ းပါသညော်။ ၂၀၂၁ ခို စှော် ဧပပီ ၇ 

 ကော်က ပမ တော်ပမ ြု ွဲ့တွေငော်ြမော်းဆီးခံ နသ   ှ နော်းထူး (အမညော်လွှ ) က ၎ငော်းအ းမညော်သ ို  အတငော်းအဓမမ ဒးူနထ ကော်ခ ိုငော်းသညော်၊ ဗ ိုလော်ကကီးနဝပြ ြုးနအ ငော် 

အခနော်းအတွေငော်းသ ို  ဝငော်လ တ ိုငော်း၊ ယငော်း ငှ ော်အပခ းတပည ော် ၃ ဦးက မညော်သ ို  ရ ိုကော် ကှော်ကကနကက ငော်း နပပ ပပပါသညော်။ တနသဂ  ီတ ိုငော်းအတွေငော်း ှ  ထ ို 

စစော်နကက န းစခနော်းတွေငော် ၎ငော်းအ း ရိုပော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   အကကမော်းြကော်မှု၊ အ ပော်စကော်ပခငော်းက ိုကန  ော်သတော်ပ တော်ပငော်မှုတ ို  က ို ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်သည ော် နညော်း 

စနစော်မ  းအပြစော် သံိုးခ  ပပီး၊ ပါးရ ိုကော်ပခငော်း၊ လကော်သီးပြင ော်ထ ိုးပခငော်း၊ မ ကော်  ှက ိုအ တော်ပြင ော်စွေပော်ပခငော်း၊ ကနော်နက  ကော်ပခငော်း ငှ ော် လကော်မ  းက ို ပ ိုကော်ပြင ော် 

ရ ိုကော် ကှော်ပခငော်း တ ို  က ို ပပြုလိုပော်ခ  ပါသညော်။ ၎ငော်းအ းအ မော်သ သံိုးခွေင ော်မနပးခ  ပါ။ အပခ းသူမ  းအ း အနငွေွဲ့ စိုပော်လျှပော်စစော်အိုပော်နဆ ငော်းမ  း အိုပော်၍ 

လညော်းနက ငော်း၊ နသနတော်ပြင ော်ခ  နော်၍လညော်းနက ငော်း စစော်နဆးနမးပမနော်းသညော်ဟို ၎ငော်းကအတညော်ပပြုနပပ ကက းပါသညော်။  ၎ငော်းတွေငော် အတွေငော်းဒဏော်   

မ  း ခ  ပပီး၊ အက ဉးနထ ငော်နဆးခနော်းတွေငော် တစော်ကက မော်သ ကိုသနပးခ  ပါသညော်။ ၂၀၂၁ ခို စှော် နြနြ ော်ဝါ ီလတွေငော် သီဟ (အမညော်လွှ ) အ း ဗ ိုလော်ကကီး 

နဝပြ ြုးနအ ငော် ဦးနဆ ငော်သည ော် တပော်ြွေ ွဲ့ကြမော်းဆီးခ  ပပီး၊ အပခ းသူမ  းက  သ ို  ပငော် “နထ ငော်ပံိုစံ”135 ထ ိုငော်ခ ိုငော်းပပီး၊ နခါငော်းက ိုအ တော်ပြင ော်စွေပော်က  ရ ိုကော် ကှော်၊ 

ကနော်နက  ကော်သည ော်အပပငော် လကော်နမ ငော်းတနလျှ ကော်အ း မီးပခစော်ပြင ော်ရှု  ွဲ့ ခ  ပါသညော်။ 

၁၁၃။ ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၃ ကော်တွေငော် နဇ ော်ကကညော် (အမညော်လွှ ) အ း  နော်ကိုနော်တ ိုငော်း၊ တ နမွေစခနော်း ၄၀ တွေငော် ထ နော်းသ မော်း၍ အကကမော်းြကော် စစော်အိုပော်စို 

တပော်မ  းက ရ ိုကော် ကှော်ခ  ပါသညော်။ “က နန ော်တ ို  က ို စစော်ြ နပော်နတွေန  ကနော်တ … တစော်ခ ကော်က ဗ ိုကော်က ိုထ တယော်၊ နန ကော်တစော်ခ ကော်က နခါငော်းက ို 

ထ တယော်” ဟို ၎ငော်းကနပပ ပါသညော်။ အလ းတူပငော် ြမော်းဆီးခံ သည ော် နန ကော်တစော်ဦး၏ ဆ ိုငော်ကယော်စီးဦးထိုတော်က ို တိုတော်ပြင ော်ရ ိုကော်  ၊ ဦးထိုပော်ကွေ  

သွေ းသညော်က ို ပမငော်နတွေွဲ့ ခ  နကက ငော်းနပပ ပါသညော်။ နဇ ော်ကကညော် (အမညော်လွှ ) သညော် ဝမော်းဗ ိုကော်၊ နန ကော်နက   ငှ ော် ပခံိုးတ ို  တွေငော် အတွေငော်းဒဏော်ပြစော်က ၊ 

တစော်လခန  ော် န က ငော်ခံစ းခ   ပါသညော်။ လှုပော်လှုပော် ှ း ှ းလိုပော်လျှငော် နန ကော်နက  က ယခိုထ န နနဆ ပြစော်ပါသညော်။ ထ ိုနညော်းတူပငော် စစော်နကက န း 

စခနော်း၌ နပေါ်နဌး (အမညော်လွှ ) အ း စစော်နဆးနမးပမနော်းနနစဉ နန ကော်ပပနော်လကော်ထ ပော်ခတော်၍၊ ဒးူနထ ကော်ခ ိုငော်းပပီး၊ နပခနထ ကော် ငှ ော် နန ကော်နက  က ို 

ဆူးချွနော်ပါနသ ဝါးတိုတော်မ  းပြင ော်ရ ိုကော် ကှော်ခ  ပါသညော်။  ှ ှ သည ော် ဒဏော်  နကက င ော် ၎ငော်းမှ  မအ ပော်  ိုငော်၊ မစ း  ိုငော်ပြစော်ခ  ပါသညော်။ 

၁၁၄။ ၂၀၂၁ ခို စှော် နမလအတွေငော်း  နော်ကိုနော်ပမ ြု ွဲ့တွေငော် ြမော်းဆီးခံ နသ  နထ ငော်ဇ  (အမညော်လွှ ) သညော် န ွှပပညော်သ စစော်နကက န း စခနော်းတွေငော် 

ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ခံခ   ပပီး၊ စခနော်းအတွေငော်း ှ သည ော်ပစစညော်းအမ  ြုးမ  ြုးက ိုသံိုး၍  ရ ိုကော် ကှော်ပခငော်း၊ ပါးရ ိုကော်ပခငော်းတ ို  က ို ခံ ပါသညော်။ “ဒနီက ငော်နတွေက 

ညဘကော်မူးလ တ  အခ  နော်တ ိုငော်းဝငော်လ ပပီး ရ ိုကော်တ ၊ က နန  ော်လကော်နတွေနယ ငော်က ိုငော်ပပီး၊ နသွေးနတွေအ မော်းထွေကော်နနတ နတ ငော် ဒဏော်  နတွေက ို 

လံိုးဝကိုမနပးဘူး” ဟို ၎ငော်းကနပပ ပါသညော်။ အ မော်သ သံိုးန ပြင ော် သွေ းတ ိုကော်၊ မ ကော်  ှသစော်ခ   ပပီး၊ အဝတော်မ  း၊ နစ ငော်ဘ မှမနပးသည ော်အပပငော်၊ 

မနသရံိုသ နကျွးသညော်ဟိုလညော်း နထ ငော်ဇ  (အမညော်လွှ ) က ပပနော်နပပ ပပပါသညော်။ ထ ို  အပပငော် အသကော်ကကီးပြစော်နနပပီပြစော်နသ  အခ ြုပော်သ း 

သကော်ထွေ း (အမညော်လွှ ) သညော်  ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ခံ ပခငော်းနကက င ော်   ှ သည ော် ဦးနခါငော်းဒဏော်  ၊ ဦးနခါငော်းခွေံကွေ အကော်ပခငော်း၊ နသွေးထွေကော်လွေနော်ပခငော်း၊ 

လကော်မ  းနယ ငော်က ိုငော်းပခငော်း၊ မ ကော်လံိုးနသွေးြံိုးပခငော်တ ို  က ို သွေ းန  ကော်ပပသခ  နသ ော်လညော်း လံိုးဝကိုသနပးခ  ဟို ၎ငော်းကနပပ ပါသညော်။  

၁၁၅။ ၂၀၂၁ ခို စှော် စကော်တငော်ဘ  ၆  ကော်တွေငော် မီမီညွေန  ော် (အမညော်လွှ ) သညော် မ တနလးပမ ြု ွဲ့၌ရ ိုကော် ကှော်ြမော်းဆီးခံ ပပီး၊ စစော်နကက န းစခနော်းတွေငော် 

တစော်ညလံိုးဆကော်၍ ရ ိုကော် ကှော်ခံခ   ပါသညော်။ သူမအ း ဒးူနထ ကော်ခ ိုငော်းပပီး၊ နန ကော်နက  ၊ တငော်ပါး ငှ ော် နပခနထ ကော်မ  းအ း ဝ ိုငော်ယ ကက ြုးမ  းပြင ော် 

 
134 134 International Criminal Court (2021), Prosecutor vs Dominic Ongwen (Trial Judgment Judgment), Trial Chamber IX, Case No ICC-02/04-

01/15, p. 3028 

 
135 A ‘Poun-Zan’ position includes squatting with hands on the head.  

 



 47 

အပပငော်းအထနော်ရ ိုကော် ကှော်ကကပါသညော်။ သူမ၏ လကော်သညော်း ှညော်မ  းအ း ပလ ယ ပြင ော်ညှပော်၍လ မော်ပါသညော်။ နပခက ငော်းဝတော်နင ော် နပါငော်မ  းအ း 

နသနတော်သတတ ြုဒငော်ပြင ော် ထိုရ ိုကော်ပါသညော်။ ယခိုထ  ခါးန သည ော်နဝဒန က ို သူမခံစ းနန ပါသညော်။ ထ ို  နန ကော်တွေငော် မီမီညွေန  ော် (အမညော်လွှ ) အ း 

  စခနော်းတစော်ခိုသ ို  နခေါ်သွေ းက ၊ ဝမော်းဗ ိုကော်တွေငော် ၂ခ ကော်၊ ပခံိုးတွေငော် ၂ခ ကော် ငှ ော် ဒးူတွေငော်တစော်ခ ကော် ချွနော်ထကော်နသ အ  ပြင ော် (ဓါးပြင ော်) ထ ိုးခ  ပါသညော်။ 

နဆးဝါးကိုသခွေင ော်မ ခ  ပါ။ 

၁၁၆။ အလ းတူပငော် ၁၇ စှော်အ ွေယော် နထွေးနမ ငော် (အမညော်လွှ ) အ း ၄ ကော်ကက  စစော်နဆးနမးပမနော်းမှုအတွေငော်း ထပော်ခါထပော်ခါ ညှဉးပနော်း  ှ ပော်စကော်ခ   

ပါသညော်။ နခါငော်းက ို အကက မော်ကက မော်ရ ိုကော် ကှော်ခံခ   ပပီး၊ ဘ နပော်ခ ြုပော်သည ော်အပော်ပြင ော် ဒဏော်  မ  းက ို ခ ြုပော်နပးခ  ပါသညော်။ “တစော်နယ ကော်က အန က ိုခ ြုပော် 

နပးနနတိုနော်း၊ နဘးကတစော်နယ ကော်က ထပော်ရ ိုကော်တ ၊ န ှွဲ့က တစော်နယ ကော်ကနမးခွေနော်းနမးတယော်” ဟို နထွေးနမ ငော် (အမညော်လွှ ) က  ှငော်းပပပါသညော်။ 

ထ ို ၄ ကော်အတွေငော်း ၎ငော်းအ း အစ လ မနကျွး၊ န လညော်းမတ ိုကော်ပါ။ “ဒနီက ငော်နတွေက ို က နန ော်အ မော်သ သွေ းခ ငော်တယော်လ ို   လ မော်နပပ ပပီး၊ န ဆ  

လွေနော်းနတ   အ မော်သ ထ ကန က ိုနသ ကော် တယော်” ဟို သူကနပပ ပပပါသညော်။ ထ ို  အပပငော် “နမးခွေနော်းတစော်ခိုနမးတ ိုငော်း အထ ိုးခံ တ  ၇ခ ကော်ထကော် 

မနညော်းဘူး၊ တိုတော်န  ရ ိုကော်တယော်… ဒးူနခါငော်းက ို န  ီဝကော်နလ ကော် ဝါးလံိုးန  က  တော်တယော်၊ နနန  ငော်နအ ကော်မှ   ပော်ခ ိုငော်းတယော်…. က နန  ော်က ို အ ဒကီ ို 

(နတ အိုပော်က  သ ို  နန  ) နခေါ်သွေ းပပီး က ငော်းထ ထည ော်တယော်၊ ပပီးနတ   ပိုဆ နော်န  ခိုတော်ပပီး သတော်ပစော်မယော်လ ို   က နန  ော်က ိုပခ မော်းနပခ ကော်တယော်၊ က ငော်းထ က ို 

နပမြ ို  တယော်၊ က နန ော်တစော်က ိုယော်လံိုးက နပမကကီးနတွေန  ြံိုးပပီး၊ နခါငော်းပ နပေါ်နနတ ” ဟို နထွေးနမ ငော် (အမညော်လွှ ) က ဆကော်၍နပပ ပပပါသညော်။ 

နထွေးနမ ငော် (အမညော်လွှ ) ဦးနဆ ငော်ခ  သည ော် ဆ ဒပပမှု ငှ ော် ဆကော်စပော်သည ော်နမးခွေနော်းမ  း နမး နော် ှ နနနသးသည ော်အတွေကော် ၎ငော်းတ ို  အထ မှ တစော် 

နယ ကော်က  ပော်တန  ော်ခ ိုငော်းသည ော် အခ  နော်မှသ လျှငော် စစော်သ းမ  းက ၎ငော်းအ းညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်နနပခငော်းက ို  ပော်တန  ော်ခ  ပါသညော်။ “က နန ော်နသနတ   

မလ ို  … အ  တစော်နယ ကော်က က နန  ော်က ိုက ငော်းထ ကထိုတော်ပပီး…. စခနော်းထ ပပနော်နခေါ်သွေ းပပီး ထပော်စစော်တယော်” ဟို နပပ ပါသညော်။ ထ ို  နန ကော်တွေငော် 

ခ ြုပော်ရ ိုးနပြ နော် ၃ ကော်ကက ထပော်မံခ ြုပော်န  ှငော်ထ းပပီး၊ ၎ငော်းအ းလူငယော်ထ နော်းသ မော်းန းစခနော်းတစော်ခိုသ ို   ပ ို  နဆ ငော်ခ  သညော်ဟို ၁၇  စှော်အ ွေယော် လူငယော် 

ကနပပ ပပပါသညော်။ ထ ိုနန  တွေငော် သူ၏မ ကော်  ှ ငှ ော် န းထငော်တ ို  မှ ဒဏော်  မ  းက ို ထပော်မံခ ြုပော်ခ   ပါသညော်။ 

၁၁၇။ ဤပြစော်စဉမ  းအ  ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှု၏ ပထမအပခငော်းအ  ကက ိုကော်ညီပါသညော်။ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို ငှ ော် ၎ငော်း၏ လကော်နအ ကော်ခံ 

တပော်ြွေ ွဲ့မ  းသညော် ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ခံထ း သည ော် (ဝါ) ထ နော်းသ မော်းခံထ း သည ော် အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအနပေါ်  ညော် ွေယော်ခ ကော် ှ  ှ ပပငော်းထနော်နသ  

ထ ခ ိုကော်န က ငော်မှု ငှ ော် နဝဒန က ို ထ ခ ိုကော်ခံစ းနစပခငော်း ပြစော်ပါသညော်။ ထ ိုသ ို  နသ လိုပော် ပော်မ  း (ဝါ) ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုသညော် ဥပနဒ ငှ ော်ညီနသ  

ပပစော်ဒဏော်နပးမှု မူနဘ ငော်အတွေငော်း ပြစော်ပွေ းပခငော်းမဟိုတော်ပါ။   ဇသတော်ကကီး ဥပနဒပိုဒော်မ ၃၃၀  ငှ ော် ၃၃၁ တွေငော် နပခ ကော်လှန  ော်၍ နပြ င ော်ခ ကော်ယူ နော် 

 ညော် ွေယော်ခ ကော်ပြင ော် မ မ အလ ိုအနလ  ကော် ထ ခ ိုကော်န က ငော်မှုပြစော်နစပခငော်းက ိုတ းပမစော်ထ းပါသညော်။136 ထ ို  အပပငော် န က ငော်မှုက ိုထ ခ ိုကော်ခံစ းနစ 

ပခငော်းတွေငော် သ လျှကော် ငှ ော်ထ မော်ခ နော်ပခငော်းလညော်းပါဝငော်  ိုငော်ပါသညော်။137 မီမီညွေန  ော် (အမညော်လွှ )  ငှ ော် သကော်ထွေ း (အမညော်လွှ ) တ ို  က  သ ို   ထ နော်းသ မော်းန းစခနော်း 

မ  းတွေငော် ဒဏော်  မ  းအ း နဆးဝါးကိုသခွေင ော်မ နကက ငော်း သကော်နသအနထ ကော်အထ း အမ  းအပပ းက နြ ော်ပပနနပါသညော်။ ဒဏော်  မ  းအ း 

မနလ  ော်ကနော်သည ော်နညော်းပြင ော် ကိုသပခငော်းကလညော်း န က ငော်မှုက ိုထ ခ ိုကော်ခံစ းနစပခငော်း၏ သ ဓကတစော်ခိုပြစော်ပပီး၊ ၎ငော်း၏ ဒဏော်  မ  းက ို ဘ နပော်ခ ြုပော် 

သည ော်အပော်ပြင ော် ခ ြုပော်နပးခံ နသ  နထွေးနမ ငော် (အမညော်လွေ ) က  သ ို     ိုငော်ငနံ းအ ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်းခံ သူမ  းအ း န က ငော်ခံစ း နစသည ော် 

ဒဏော်  မ  းက ို ပ ို၍ဆ ိုး ွေ းသွေ းနစ  ိုငော်ပါသညော်။ 

 
136 Penal Code (Myanmar), art. 330. 
137 International Criminal Court (2021), Prosecutor vs Dominic Ongwen (Trial Judgment Judgment), Trial Chamber IX, Case No ICC-02/04-

01/15, p. 2700 
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အ  ဉျေးကထွှာငအ်တငွျ်ေး အက မ်ျေးြ ်ညှဉျေး န်ျေးန   ်စ ်မှု 

၁၁၈။ နထ ငော်ဇ  (အမညော်လွှ ) က အက ဉးနထ ငော်သ ို  စန  ကော်သညော် ှင ော် မနကော် ၅ န  ီမှ ၈ န  ီအထ  ‘ပံိုစံ’ ထ ိုငော် နကက ငော်း နပပ ပါသညော်။ ည ၉ 

န  ီနက  ော်လျှငော် နခါငော်းမနထ ငော် နော် ငှ ော် ညဘကော်တွေငော် အ မော်သ မသွေ း နော် စသည ော်အက ဉးသ းမ  းအ း လူ  ဂိုဏော်သ ကခ ညှ ြုး ွေမော်းနစနသ  အပခ း 

စညော်းကမော်းမ  းက ိုလညော်းမ တော်ဆကော်နပးပပီး၊ န ခ  ြုးလျှငော်န က ို အကန  ော်အသတော်ပြင ော် သံိုး ပါသညော်။138 နဇ ော်ကကညော် (အမညော်လွှ ) က အက ဉးနထ ငော် 

အတွေငော်းအလွေနော်ဆ ိုး ွေ းနသ  တစော်က ိုယော် ညော်သန  ော် ှငော်းမှု အနပခအနနမ  းက ိုနပပ ပပပါသညော်။ အလ းတူပငော် နပေါ်နဌး (အမညော်လွှ ) အ း သံိုး ကော် 

အကက  စစော်နဆးနမးပမနော်းပပီး အငော်းစ နော်အက ဉးနထ ငော်သ ို   ပ ို  နဆ ငော်ခ  ပါသညော်။ နထ ငော်တွေငော် နသ ကော်န ကမသန  ော် ှငော်းသည ော်အပပငော် အ မော်သ န  ငှ ော် 

န ခ  ြုး နကက ငော်း နပပ ပါသညော်။ အဝတော်အစ း ငှ ော် န ခ  ြုးခနော်းသံိုးပစစညော်းတစော်စံိုတ  မ  ှ ကကပါ။ နထ ငော်တွေငော်းအလိုပော်မ  းတွေငော် ဥယ  ဉပခ ံ

လိုပော်ငနော်းပါဝငော်ပါသညော်။  ှ နော်းထူး (အမညော်လွှ ) သညော် ပမ တော်အက ဉးနထ ငော်တွေငော် အလိုပော် ငှ ော်နထ ငော်ဒဏော်  စှော် စှော်က ခံ ပါသညော်။ ကကကော်နမွေး ှုတော်၍ 

မ ကော်နတ ငော်အတိုလိုပော်နသ အလိုပော်က ိုလိုပော် ပါသညော်။ အ းလပော် ကော်မ ှ ၊ လစ လညော်းမ  ှ ဘ  တစော်နနကိုနော်အလိုပော်သ မော်းသည ော်အခါ မ ကော်လံိုး 

မ  းနည ငော်းက ိုကော် န က ဉခ   သညော်ဟိုနပပ ပါသညော်။ ၎ငော်း၏ စ းနသ ကော်မှုလ ိုအပော်ခ ကော်က ို ထည ော်သွေငော်းမစဉးစ းသည ော်အတွေကော် အစ း 

အနသ ကော်လညော်းခကော်ခ ခ  ပါသညော်။ အက ဉးနထ ငော်ထ တွေငော် ၇လ နနခ   ပပီး၊ နအ ကော်တ ိုဘ  ၁၈ ကော် လွေတော်ပင မော်းနကကည သည ော်အခ  နော်တွေငော် ပပနော် 

လညော် လွေတော်နပမ ကော်ခ  ပါသညော်။  

၁၁၉။ အငော်းစ နော်နထ ငော်သ ို  ပ ို  သည ော်လမော်းတွေငော် အပခ းလူနပါငော်း ၅၀ခန  ော် ငှ ော်အတူ နမ ော်နတ ော်ယ ဉပြင ော် ပပတော်သ ပော်တငော်ပပီးပ ို  နဆ ငော်ခ     အသကော် ှ  

မွေနော်းကကပော်ပပီး အမ  ြုးသမီးငယော် စှော်ဦး သတ လစော်နမ နပမ သွေ းခ  နကက ငော်း နဇ ော်ကကညော် (အမညော်လွှ ) က ပပနော်နပပ ပါသညော်။ ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လတွေငော် 

 နော်ကိုနော်ပမ ြု ွဲ့၌ ြမော်းဆီးခံခ   နသ  န ဒ လှ (အမညော်လွှ ) ကလညော်း ြမော်းဆီးခံ သူမ  းအ းယ ဉနပေါ်တွေငော် ပပည ော်သ ပော်က ပော်နနနအ ငော် တငော်နဆ ငော် 

ထ းသည ော်အတွေကော် အ ပော်သ းပပညော်သူအခ  ြု ွဲ့ သတ လစော်နမ နပမ ခ  နကက ငော်း အတညော်ပပြုပါသညော်။ 

 
138 Thaung Zar [alias]: “I could only get 4 or 5 cups of water to shower and rub my body with soap. When they said, “Stop and leave,” we had 

to go outside. If I didn’t go out of the bathroom after they said so, they kicked and swore at us.” 
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၁၂၀။ သီဟ (အမညော်လွှ ) က ဒိုတ ယနထ ငော်တွေငော် ရိုပော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ပခငော်းမခံ နသ ော်လညော်း၊ “စ တော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်    ှ ပော်စကော်မှုနတွေ ကကံြု  

တယော်” ဟို နပပ ပါသညော်။ “တနော်းစီး” ဟိုနခေါ်သည ော် အပခ းအက ဉးသ းမ  းအ းအိုပော်ခ ြုပော် နော် အက ဉးနထ ငော်အ ဏ ပ ိုငော်မ  းက ခန  ော်ထ းသည ော် 

အက ဉးသ းအ   ှ ၏ လူ  ဂိုဏော်သ ကခ က ိုညှ ြုး ွေမော်းနစသည ော် ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုမ  း ှ နကက ငော်း ၎ငော်းက အထူးအနလးအထ းနပပ ပါသညော်။ 

အလ းတူပငော်၊ န ဒ လှ (အမညော်လွှ ) က အငော်းစ နော်သီးသန  ော်အက ဉးနထ ငော်အတွေငော်း အမ  ြုးသမီးအက ဉးသူမ  းအတွေကော် သန  ော်စငော်ခနော်းသံိုး  တွေငော် 

ပြစော်နစ၊ န ခ  ြုး  တွေငော်ပြစော်နစ သကော်နသ င ော်သကော်သ မပြစော်နနနကက ငော်းနပပ ပါသညော်။ “က မတ ို   သန  ော်စငော်ခနော်းမှ ထ ိုငော်လ ိုကော် ငော် အပပငော်ကလနူတွေ 

က က မတ ို   မ ကော်  ှနတွေက ိုပမငော်နန တ  ။ က မတ ို  က ိုနထ ငော်ကနပးတ   လံိုပခညော်ကလညော်းပါးနတ  ၊ က မတ ို  န ခ  ြုး ငော် နက ငော်နလးနတွေက 

ဝ ိုငော်းကကည ော်ကကတယော်” ဟို နပပ ပါသညော်။ လ ငော်အဂဂ ါခွေ စ ပော်ကိုသမှု (သ ို  မဟိုတော်၊ လ ငော်အဂဂ ါပပနော်လညော်ခွေ စ ပော်ကိုသပခငော်း) ငှ ော် စပော်လ ဉး၍၊ သူမ၏ ဆ   

ဝနော် ငှ ော်အပပနော်အလှနော်နပပ ထ းသညော်မ  းက ို သူမ၏ြိုနော်းတွေငော်နတွေွဲ့  ှ သွေ းပပီး အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်ြွေ ွဲ့ဝငော်မ  းက နလှ ငော်နပပ ငော်ခ  နကက ငော်း 

မီမီညွေန  ော် (အမညော်လွှ ) ကနပပ ပါသညော်။ အဝတော်အစ းမ  းချွတော်၍ သူမ၏ခ ဒ က ိုယော်အ းစစော်နဆးစဉ သူမအ းနလှ ငော်နပပ ငော်ကကပပီး၊ ၎ငော်းတ ို  ၏ 

လ ငော်အဂဂ ါမ  းအ း ပပသခ  ပါသညော်။ မီမီညွေန  ော် (အမညော်လွှ ) အ း အ ိုးဘ ိုနထ ငော်သ ို  ပ ို  နဆ ငော်ပပီး၊ “အမ  ြုးသ းအဝတော်အစ းမ  း” က ို အတငော်းအဓမမ 

ဝတော်ဆငော်နစခ  ပါသညော်။ 

၁၂၁။ ဤသညော်တ ို  က ယခငော်နြ ော်ပပခ  ပပီးပြစော်သည ော် အနကက ငော်းအ  မ  းအတွေကော် အနထ ကော်အထ းမ  းက ို ထပော်မံပြည ော်စွေကော်နပးပါသညော်။ 

ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်းခံ သူမ  းအနပေါ် လူမဆနော်နသ က  းလွေနော်မှုမ  းအ း ICC က ရှု ံ ွဲ့ခ ထ းသညော်ပြစော်  ၊ အက ဉးနထ ငော်အတွေငော်း မတ  းြ  ှ ပော် 

၍ ပပြုမူဆကော်ဆံမှုမ  းသညော် အကကမော်းြကော်ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုလိုပော် ပော်တွေငော် အက ံြုးဝငော်  ိုငော်ပါသညော်။139 ထ ို  အပပငော် လတော်တနလ  COVID-19 ကပော် 

န  ဂါပြစော်ပွေ းမှု၊ တစော်က ိုယော် ညော်သန  ော် ှငော်းမှု သတော်မှတော်ခ ကော်မ  းအ း မနလးစ း၊ မလ ိုကော်န ပခငော်းတ ို  က ကကီးစွေ နသ နဝဒန  ငှ ော် ရိုပော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   

က နော်းမ န းက ို ဆ ိုး ွေ းစွေ ထ ခ ိုကော်နစပပီး၊  ညော် ွေယော်ခ ကော် ှ  ှ ၊ သ ို  မဟိုတော် ထ မော်ခ နော်ပခငော်း/မသ က  ြုးကျွနော်ပပြုပခငော်းအ းပြင ော် နန ကော်ထပော်လူမဆနော်နသ  

လိုပော် ပော်အပြစော်အက ံြုးဝငော်  ိုငော်ပါသညော်။ နအ ကော်တွေငော် နန ကော်ထပော်နလ လ သံိုးသပော်ပပထ းပါသညော်။ 

၁၂၂။ ပပနော်လညော်ြမော်းဆီးပခငော်းနညော်းစနစော်သညော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက င ော်သံိုးသည ော် စ တော်ပ ိုငော်ဆ ိုငော်   ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုပံိုစံတစော်ခို ပြစော်သညော်ဟို 

နအနအပီပီကဆ ိုထ းသညော်။140 နပေါ်နဌး (အမညော်လွှ ) သညော် လွှတော်နပးပပီးပပီးခ ငော်း အနညော်းဆံိုး ၂ဦး ပပနော်လညော်ြမော်းဆီးခံ သညော်က ို နတွေွဲ့ ခ  ပါသညော်။ 

“က မလွေတော်လွေတော်ခ ငော်းပ  န ှွဲ့နနကနန  ခ ကော်ခ ငော်းနရွှွဲ့ ြ ို  နပပ တယော်၊ နထ ငော်က လွေတော်လ ပပီးတ  လူနတွေထ က တခ  ြု ွဲ့ ပပနော်အြမော်းခံ တ  သူတ ို   

ကက းလ ို  တ  ၊   စခနော်းကလ  က မအ မော်က ိုြိုနော်းဆကော်ပပီး က မအနကက ငော်းနမးနသးတယော်” ဟို အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက လွေတော်ပင မော်းနကကည အပပီး 

အပခ း ၈၄ဦး  ငှ ော်အတူ ၂၀၂၁ ခို စှော် နအ ကော်တ ိုဘ  ၁၈တွေငော် အက ဉးနထ ငော်တစော်ခိုတညော်းမှပပနော်လညော်လွေတော်နပမ ကော်လ ခ  သူ မီမီညွေန  ော် (အမညော်လွှ ) 

က နပပ ပါသညော်။ သီတငော်း စှော်ပတော်ကက ပပီးနန ကော် ပပနော်လညော်လွေတော်နပမ ကော်လ သည ော် အ ပော်သ းပပညော်သူ ၈၄ ဦး ငှ ော် ၃၀ ဦး ပပနော်လညော်ြမော်းဆီးခံ 

ခ   ပါသညော်။  ှ နော်းထူး (အမညော်လွှ ) သညော် ထွေကော်နပပးတ မော်းန ှ ငော်ခ  ပါသညော်။ ဆက်သွယ်နမးပမနော်းမှုတွေငော် ပါဝငော်နပြဆ ိုကကသူအမ  းအပပ းက ြမော်း 

ဆီးခံ ပပီးနန ကော် ၎ငော်းတ ို  ၏ ပစစညော်းမ  းက ို အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက   စခနော်းမ  းတွေငော် အပော်ထ းပပီး၊ ထ ိုပစစညော်းမ  းက ိုပပနော်သွေ းယူလျှငော် ပပနော် 

လညော် ြမော်းဆီးခံ မညော်က ို သူတ ို  အ းလံိုးသ ကကသညော်ဟို ဆ ိုသညော်။  

၁၂၃။ သ ို  ပြစော်   ရိုပော်ပ ိုငော်း ငှ ော် စ တော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   စှော်မ  ြုးလံိုးပြင ော် အကကမော်းြကော်မှုလိုပော် ပော်သညော် ြမော်းဆီးခံ ခ  နော်၊ စစော်နကက န းစခနော်းမ  း ငှ ော် အက ဉး 

နထ ငော်တ ို  တွေငော်  ှ နနသညော်သ မက ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်း  မှ ပပနော်လညော်လွေတော်နပမ ကော်သညော်အထ ၊ သ ို  မဟိုတော် အခ  ြု ွဲ့နသ ပြစော်စဉမ  းတွေငော် ထ ိုထကော် 

မက ှ နန  ိုငော်ပါသညော်။  

၁၂၄။ လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ်က  းလွေနော်နသ   ဇဝတော်အပြစော်အက ံြုးဝငော် နော်၊ အဆ ိုပါအကကမော်းြကော်မှု လိုပော် ပော်မ  းသညော် က ယော်ပပန  ော်၍ စနစော်တက  

ပြစော်နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းပြစော် ပါမညော်။ မီဒယီ သတငော်းမ  း ငှ ော် နအနအပီပီ၏ မှတော်တမော်းမ  းအပါအဝငော် မ  းပပ းစွေ နသ  

အနထ ကော်အထ းမ  းက   ိုငော်ငတံစော်ဝနော်းလံိုးတွေငော် ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုမ  းအ း အမ  းအပပ း က ယော်က ယော်ပပန  ော်ပပန  ော် က  းလွေနော်ခ  နကက ငော်း ပပသ 

 
139 International Criminal Court (2021), Prosecutor vs Ali Muhammad Ali Abd-Alhrahman (Decision on the confirmation of charges against Ali 

Muhammad Ali Abd-Al-Rahman), Pre-Trial Chamber II, Case No ICC-02/05-01/20, p. 100 
140 AAPP (2021), “AAPP Statement on Re-Arrested Political Prisoners Since Junta Announced Amnesty”, Assistance Association for Political 

Prisoners (online), Available at: aappb.org/?p=18311 

https://aappb.org/?p=18311
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နနပါသညော်။141 နထ ငော်ဇ  (အမညော်လွှ ) က ြမော်းဆီးထ းသူမ  းအ း စစော်နကက န းစခနော်းသ ို  ပ ို  နဆ ငော်သည ော် ထ ပော်က းသညော် ခံိုတနော်း စှော်ဘကော် 

တွေငော်လူအပပည ော်ပါသညော်ဟို နပပ ပါသညော်။ “ထ ိုငော်ခံိုနတွေအ းလံိုးပပည ော်နနလ ို  ၊ တခ  ြု ွဲ့မတော်တပော် ပော်ပပီးလ ိုကော် တယော်”၊ ထ ို  အပပငော် စစော်နကက န းစခနော်း 

တွေငော် လူ ၂၀၀ နက  ော် ှ နနပါသညော်။ “က နန ော်တ ို  က ို တစော်ြကော်တစော်စိုစီခွေ ပပီး၊ တပပ ြုငော်နကော်တညော်း နမးခွေနော်းနတွေနမးတယော်၊ နမးနနတ   တခ  နော်လံိုး ရ ိုကော် 

နနတ ပ ၊ အ းလံိုး (လူ ၂၀၀) က လူငယော်နတွေခ ညော်းပ ” ဟို နပပ ပပပါသညော်။ ည မော်းည မော်းထွေနော်း (အမညော်လွှ ) က ၎ငော်းတ ို  ပပနော်လညော်လွေတော် 

နပမ ကော်ခ  နော်တွေငော် စစော်နကက န းစခနော်း၌ လ ူ၉၀ခန  ော် ှ သညော်ဟို နပပ ပါသညော်။ သူ၏ညီပြစော်သူ ငှ ော် နန ကော်ထပော်လူငယော်နခါငော်းနဆ ငော်တစော်ဦးတ ို  လညော်း 

ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ခံကက ပပီး၊ ဒိုတ ယတစော်ဦးမှ  “ဆ ိုး ွေ းစွေ   ှ ပော်စကော်ခံ သညော်” ဟို နပေါ်နဌး (အမညော်လွှ ) ကနပပ ပါသညော်။ နဇ ော်ကကညော် (အမညော်လွှ ) 

သညော် အပခ းဆ ဒပပလူငယော် ၄ဦး ငှ ော်အတူ ြမော်းဆီးခံ ပပီး၊ အ းလံိုးအတူရ ိုကော် ကှော်ခံကက ပါသညော်။   စခနော်းတစော်ခိုတညော်းတွေငော် လ ူ ၃၀၀ခန  ော်က ို 

ြမော်းဆီးထ းပပီး အ းလံိုးက ိုက  ြုကော်ကက ဆံကွေငော်းအတွေငော်းသ ို  နခေါ်သွေ းသညော်ဟို ၎ငော်းကနပပ ပါသညော်။ န ဒ လှ (အမညော်လွှ )ကလညော်း ၎ငော်းတ ို   ငှ ော်အတူ 

လူ ၄၀၀ ခန  ော်ြမော်းဆီးခံ သညော်ဟိုဆ ိုပါသညော်။ အငော်းစ နော်နထ ငော်သ ို  န  ကော်သည ော်အခါ “(က မတ ို  အနဆ ငော်မှ ) လူနပါငော်း ၈၀နက  ော်နလ ကော် ှ တယော်၊ 

လူငယော်နတွေက ိုနခေါ်ထိုတော်ပပီးစစော်တယော်၊ ညဘကော်က မှပပနော်ပ ို  တယော်၊ က မနမးကကည ော်နတ   သူတ ို  က ို လကော်သံိုးနခ  ငော်းနထ ငော်ခ ိုငော်းပပီးနတ   

နသွေးသစစ သီခ ငော်းဆ ိုခ ိုငော်းတယော်142 လ ို  နပပ တယော်” ဟို သူမကနပပ ပါသညော်။ နပြဆ ိုသူအခ  ြု ွဲ့က အပခ းအက ဉးသ းမ  း  ှ ပော်စကော်ခံ သညော် ဆ ို 

သည ော် အနထ ကော်အထ းမ  းက ို မနပပ   ိုငော်နသ ော်လညော်း၊ စစော်နကက န းစခနော်းမ  းတွေငော် ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ခံ သူအ းလံိုးလ ိုလ ိုသညော် 

ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ခံကက နကက ငော်း သတငော်းမ  းကအတညော်ပပြုပါသညော်။143 ဤမျှက ယော်ပပန  ော်မ  းပပ းသည ော် ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှု အနထ ကော်အထ း 

မ  းက “က ယော်က ယော်ပပန  ော်ပပန  ော်ပြစော်နသ ” ဆ ိုသည ော် အဓ ပပါယော်ြွေင ော်ဆ ိုခ ကော် ငှ ော်က ိုကော်ညီပါသညော်။  

၁၂၅။ ဤက ယော်က ယော်ပပန  ော်ပပန  ော်ပြစော်နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုသညော် စနစော်တက လညော်းပြစော်ပါသညော်။ ဥပမ - နထ ငော်ဇ  (အမညော်လွှ ) က   စခနော်းမ  း ငှ ော် 

သီးသန  ော်ပပငော်ဆငော်ထ းသည ော် စစော်နကက န းစခနော်းမ  းအကက း ြမော်းဆီးခံ သူမ  းအ း ပ ို  နဆ ငော်သည ော် နညော်းလမော်းက ို နပပ ပပပါသညော်။ ြမော်းဆီး 

ခံ သူမ  းက ို သယော်ယူပ ို  နဆ ငော်  စနစော်တစော် ပော် ှ နနပပီး၊ န ွှပပညော်သ စစော်နကက န းစခနော်းက  သ ို   သီးသန  ော်ပပငော်ဆငော်ထ းသည ော် နန  မ  းလညော်း  ှ  

နကက ငော်း ဤအခ ကော်က ညွှနော်ပပနနပါသညော်။144 တ ဝနော် ှ သူမ  းက ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုမ  းက ို ကက ြုတငော်စီစဉထ းနကက ငော်း ဤအခ ကော်အလကော် 

မ  းက ပပသသည ော်အတွေကော် ယငော်းတ ို  သညော် စနစော်တက ပြစော်နသ တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုဆ ိုသညော်က ို ထပော်နလ ငော်းအ းပြည ော်နပးပါသညော်။ Al-Tuhamy 

Mohamed Khaled ၏ အမှုပြစော်စဉတွေငော် “ကဒါြီအစ ိုး က ိုဆန  ော်က ငော်သညော်ဟို ထငော်ပမငော်ယူဆသူမ  းအ း ပံိုမှနော် ှ နြွေစံိုစမော်းပခငော်း၊ နန ကော်နယ ငော်ခ ံ

နစ င ော်ကကည ော်ပခငော်း၊ နန ပော်စံိုစမော်းပခငော်း၊ ြမော်းဆီးပခငော်း ငှ ော် ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ပခငော်းတ ို  က ို ပံိုစံတက လိုပော်နဆ ငော်ပခငော်း” သညော် က ယော်က ယော်ပပန  ော်ပပန  ော် ငှ ော် 

စနစော်တက ပြစော်သညော်145 ဆ ိုသည ော်အခ ကော်က ို ထပော်နလ ငော်းအ းပြည ော်နပးပါသညော်။ နအနအပီပီ၏ ဆက်သွယ်နမးပမနော်းမှုတွေငော် ပါဝငော်နပြဆ ိုကကသူ 

မ  းက အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုသညော် ထ ိုသ ို  နသ စနစော်ယ တ  း ှ သညော်ဟို နပပ ပပကက   ယငော်းသညော် ပမနော်မ   ိုငော်င ံ အနပခအနန ငှ ော်လညော်း  ှု ငော်း  

အ းပြင ော်တူညီပါသညော်။ ဥပမ - နထွေးနမ ငော် (အမညော်လွှ )၊ မီမီညွေန  ော် (အမညော်လွှ ) ငှ ော်  ှ နော်းထူး (အမညော်လွှ ) တ ို   ြမော်းဆီးခံ သည ော် အနပခအနနတွေငော် 

စစော်အိုပော်စိုတပော်ြွေ ွဲ့မ  းက ၎ငော်းတ ို  အ း နနအ မော်မ  းသ ို   သီးပခ းလ န  ကော်ြမော်းဆီးပခငော်းပြစော်   က  းလွေနော်ခံ သူမ  းအ း  ှ နြွေစံိုစမော်းပခငော်း၊ နန ကော် 

နယ ငော်ခံနစ င ော်ကကည ော်ပခငော်း ငှ ော် နန ပော်စံိုစမော်းပခငော်းစသည ော် လိုပော်ငနော်းစဉ ှ နနနကက ငော်း ပပသနနပါသညော်။ 

 
141 See, for example: Myanmar Now (2021), “လူမဆနော်စွေ  ှ ပော်စကော်နနတ   စစော်အ ဏ  ှငော်    စစော်နကက န းစခနော်းမ  း  [Interrogation camps of the 

military dictator who inhumanely tortured them]”, Myanmar Now (online), Available at: www.youtube.com/watch?v=g_8IDMhTH20 ; Radio 

Free Asia (2021), “စစော်နကက န းမှ   ှ ပော်စကော်ခံခ   နကက ငော်း နထ ငော်ကလွေတော်လ သူအခ  ြု ွဲ့ နပပ  [Some released prisoners said they were tortured during 

interrogation]”, RFA (online), Available at: www.rfa.org/burmese/news/release-prisoners-say-they-were-tortured-during-interrogation-

10192021072526.html 
142 Or ‘Blood Oath’, one of the protests’ anthems of the Spring Revolution, written by Htoo Ein Thin, a former member of the 1988-era All 

Burma Students Democratic Front. 
143 Milko, V. and Gelineau, K. (October 28, 2021), “Myanmar military uses systematic torture across country”, AP News (online), Available at: 

https://apnews.com/article/myanmar-torture-military-prisons-insein-abuse-390fe5b49337be82ce91639e93e0192f  

 
144 International Criminal Court (2013), Prosecutor vs Al-Tuhamy Mohamed Khaled (Warrant of Arrest for Al-Tuhamy Mohamed Khaled with 

under seal and ex parte Annex), Pre-Trial Chamber I, Case No ICC-01/11-01/13, p. 5 

 
145 Ibid. 

http://www.youtube.com/watch?v=g_8IDMhTH20
http://www.rfa.org/burmese/news/release-prisoners-say-they-were-tortured-during-interrogation-10192021072526.html
http://www.rfa.org/burmese/news/release-prisoners-say-they-were-tortured-during-interrogation-10192021072526.html
https://apnews.com/article/myanmar-torture-military-prisons-insein-abuse-390fe5b49337be82ce91639e93e0192f
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၁၂၆။ ထ ို  အပပငော် ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုမ  း ငှ ော် အပခ းနသ    ဇဝတော်မှုမ  း နပါငော်းစပော်ပြစော်ပွေ းသညော်ဆ ိုသည ော် အနထ ကော်အထ းမ  းလညော်း  ှ သညော် 

ပြစော်   ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုသညော် ထ ိုတ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းသ  ပြစော်ပါသညော်။ အနထ ကော်အထ းအမ  းအပပ းတွေငော် ဥပနဒ ငှ ော် မညီဘ  

ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ခံ သူမ  းန   ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုက  းလွေနော်ခံ သူမ  းပါ  စှော်မ  ြုးစလံိုး ပါဝငော်ပါသညော်။ မီမီညွှန  ော် (အမညော်လွှ ) အနပေါ်က  းလွေနော်မှု 

က  သ ို  ပငော် အခ  ြု ွဲ့တွေငော် လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   အကကမော်းြကော်မှုပါ နပါငော်းစပော်ပါဝငော်ပါသညော်။ ထ ိုထကော်ပ ို၍ ၂၀၂၂ ခို စှော် နြနြ ော်ဝါ ီ ၁  ကော်အထ  စစော်နကက  

န းစခနော်းမ  း၌ ြမော်းဆီးခံ ပပညော်သူ ၆၃ ဦးအ း နသဆံိုးသညော်အထ  ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ခ  နကက ငော်း နအနအပီပီက မှတော်တမော်းပပြုစိုထ းပါသညော်။ 

ဆက်သွယ်နမးပမနော်းမှုတွေငော်ပါဝငော်နပြကက းသူ ၂ ဦးကလညော်း ထ ိုလိုပော် ပော်က ို သကော်နသထွေကော်ဆ ိုထ းပါသညော်။  

၁၂၇။ ၂၀၂၁ ခို စှော် နမလ ၈ ကော်တွေငော် စစော်က ိုငော်းတ ိုငော်း၊ န ွှဘ ိုပမ ြု ွဲ့၌ အ က လတော် (အမညော်လွှ ) ြမော်းဆီးခံခ   သညော်။ နန ကော်တစော်နန  တွေငော် ၎ငော်းနသဆံိုး 

သွေ းပပီပြစော်နကက ငော်း၊ ဇနးီပြစော်သူအ းအနကက ငော်းကက း၍ မီးသပဂ ြုလော် နော်သနဘ တူနကက ငော်း လကော်မှတော်န းထ ိုးခ ိုငော်းခ  သညော်။ သ ို    တွေငော် သူမက 

ပငငော်းပယော်ခ  ပပီး၊ သူမခငော်ပွေနော်း၏ရိုပော်အနလ ငော်းအ းပပနော်နပး နော် နတ ငော်ပနော်ခ  သညော်။ စစော်တပော်အ   ှ မ  းက အ က လတော် (အမညော်လွှ ) သညော်  လှံိုး 

န  ဂါပြင ော်နသဆံိုးခ  ပခငော်းပြစော်သညော်ဟို နပပ နသ ော်လညော်း၊ ြမော်းဆီးခံ ခ  နော်မတ ိုငော်မီအထ  သူသညော်က နော်းမ န းနက ငော်းမွေနော်နကက ငော်း သူမ နက ငော်း 

စွေ  သ  ှ ထ းသညော်။ နန ကော်ဆံိုးတွေငော် ခငော်ပွေနော်း၏အနလ ငော်းက ို ပပနော်လညော် ယူ  ိုငော်ခ  ပပီး၊ ဦးနခါငော်းခွေံကွေ နကက၍၊ ဆံပငော်မ  းနအ ကော်တွေငော် နသွေးထွေကော် 

နနနသ  ဒဏော်  တစော်ခိုက ိုနတွေွဲ့  ှ ခ  ပါသညော်။ နြူး ငှ ော်   ှနခါငော်းတ ို  တွေငော် အည ြုအမ စွေ နနသည ော်ြူးနယ ငော်ဒဏော်  မ  း  ှ နနပါသညော်။ နရံ ိုးမ  းတွေငော် 

ဒဏော်  အကကီးတစော်ခိုနတွေွဲ့ ပပီး၊ ခ ဒ က ိုယော်တစော်ခိုလံိုးတွေငော် ခ ြုပော်ရ ိုးမ  းပြင ော်ပြစော်ပါသညော်။ နပါငော် ငှ ော် နန ကော်နက  တွေငော်လညော်း မီးနလ ငော်ဒဏော်  မ  း 

နတွေွဲ့ ပါသညော်။ 

၁၂၈။ နအနအပီပီက ို ၎ငော်း၏ဇနးီပြစော်သူနပပ ကက းသည ော် သတငော်းအခ ကော်အလကော်မ  းအ ၊ နက  ော်ဝဏဏ  (အမညော်လွှ ) သညော်လညော်း  ကော်စကော်ကကမော်း 

ကကြုတော်နသ  ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုတွေငော်   ှ သည ော် ဒဏော်  မ  းနကက င ော် နသဆံိုးခ  ပခငော်းပြစော်ပါသညော်။ နက  ော်ဝဏဏ  (အမညော်လွှ ) အ း အကကမော်းြကော်မှု ငှ ော် 

နြ ကော်ခွေ ပစစညော်းမ  း အသံိုးပပြုသညော်ဟိုစွေပော်စွေ က  ဗ ိုလော်မှူးကကီးမ  ြုးနဆွေ ငှ ော် အပခ းစစော်တပော်အ   ှ  ၆ဦးက ပ ခူးပမ ြု ွဲ့တွေငော် ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်းခ  ပါ 

သညော်။ ၂၀၂၁ ခို စှော် နမလ ၂၂  ကော်နန   ၎ငော်းအ းလ န  ကော် ြမော်းဆီးစဉတွေငော် နက  ော်ဝဏဏ  (အမညော်လွှ ) သညော် ထွေကော်နပပးတ မော်းန ှ ငော်ပခငော်း၊ ပပနော်လညော် 

ခိုခံပခငော်းမပပြုဘ ၊ စစော်တပော်ကနခေါ်နဆ ငော်  သ ို   နအးနအးနဆးနဆးလ ိုကော်သွေ းခ  ပါသညော်။ ထ ို  နကက င ော် သူနသဆံိုးပခငော်းသညော် ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော် 

ခံထ း စဉအတွေငော်းပြစော်ပါသညော်။ “က မသ သနလ ကော်နတ  ၊ က မနယ ကဂ  းကနသွေးထွေကော်လွေနော်ပပီးနသတ ၊” ဟို နးီစပော်သည ော် ပမ ြု ွဲ့နယော်  တပော်ြွေ ွဲ့ 

ဝငော်မ  းကနပပ ပပသည ော်အတ ိုငော်း သူမကနပပ ပပပါသညော်။ “နခါငော်းက ိုခ ညော်းအနသထိုတ …. နခါငော်းမှ ကလွေ  ငော် တပခ းဒဏော်  ဘ မှမနတွေွဲ့ဘူး”။ 

၁၂၉။ နြ ော်ပပပါ စှော်ဦးစလံိုးသညော် အကကမော်းြကော်စစော်တပော်က အ ှငော်လတော်လတော်ြမော်းဆီးနခေါ်နဆ ငော်သွေ းခ  ပပီး၊ အခ  နော်တ ိုအတွေငော်း၊ ပြစော် ပော် စှော်ခိုစလံိုး 

တွေငော် ခန  ော်မှနော်းနပခအ းပြင ော် ၁၀န  ီအတွေငော်း နသဆံိုးခ  ကကပါသညော်။ ြမော်းဆီးမခံ မီ အပမငော်အ းပြင ော် က နော်းမ သညော်ဆ ိုနသ ော်လညော်း၊ ၎ငော်းတ ို  တွေငော် မညော် 

သည ော်န  ဂါအခံမ  း ှ နနသညော်က ို မသ  ပါ။ မညော်သ ို  ပငော်ပြစော်နစ၊ စစော်နဆးနမးပမနော်းနနစဉ ငှ ော်/သ ို  မဟိုတော် စစော်တပော်က ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ထ းစဉ 

အတွေငော်း နသဆံိုးပခငော်းသညော် သဘ ဝအတ ိုငော်းနသဆံိုးပခငော်းပငော်ပြစော်နစ လူသတော်မှုပြစော်ပါသညော်။ လူ  အခွေင ော်အန းဆ ိုငော်   မူခငော်းနဆးပည  ငှ ော် 

န  ဂါနဗဒပါ ဂူဆ  ဝနော်ကကီး နဒါကော်တ  က  ငော်ကယော်လီက ယခိုနြ ော်ပပသည ော်ဒဏော်  မ  းသညော် နသနစနလ ကော်သည ော်ဒဏော်  မ  း ပြစော် 

သညော်146 ဟို အတညော်ပပြုနပပ ကက းပါသညော်။ 

၁၃၀။ ဤသ ို   ကော်စကော်ကကမော်းကကြုတော်နသ နညော်းလမော်းမ  းက အကကမော်းြကော်စစော်သ းမ  းအတွေကော် လိုပော်ရ ိုးလိုပော်စဉပြစော်ပါသညော်။ သူမ၏ခငော်ပွေနော်း 

ြမော်းဆီးခံ နကက ငော်း သူမ၏ဦးနလးပြစော်သူက ြိုနော်းဆကော်နပပ ခ  သညော်ဟို နက  ော်ဝဏဏ  (အမညော်လွှ ) ၏ ဇနးီက နပပ ပါသညော်။ “ပပီးနတ   တခ  ြု ွဲ့နတွေ 

အြမော်းခံ ပပီး စစော်နကက န းမှ နသတယော်ဆ ိုတ သ နနနတ   က မအမ  ြုးသ း    နဆွေမ  ြုးနတွေက ိုလညော်း အနကက ငော်းကက းထ းြ ို   က မက ို မှ  

တယော်” ဟို နပပ ပါသညော်။ အလ းတူပငော် နက  ော်ဝဏဏ  (အမညော်လွှ ) က ို သတော်ပြတော်ပပီး အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက အနလ ငော်းက ိုနြ  ကော်ြ ကော် နော် 

ကက ြုးစ းခ  သညော်ဟို အပခ းပမငော်နတွေွဲ့ ကကသူမ  းက သူမက ိုနပပ ပပပါသညော်။ သ ို  ပြစော်   အကကမော်းြကော်မှုသညော် က ယော်ပပန  ော်၍စနစော်တက ပြစော်နသ  

တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းပြစော်နကက ငော်း လံိုနလ ကော်သည ော်သကော်နသအနထ ကော်အထ းမ  း ှ ပါသညော်။ က  းလွေနော်ခံ သူမ  းအ း ၎ငော်းတ ို   

 
146 Video and document on file with author. 
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၏   ိုငော်ငနံ းယံိုကကညော်သကော်ဝငော်မှုနပေါ်အနပခခံ၍  ှ နြွေစံိုစမော်း ပစော်မှတော်ထ းပခငော်းပြစော်သည ော်အတွေကော် “အ ပော်သ းပပညော်သူအနပေါ်  ညော် ွေယော်ပစော်မှတော် 

ထ းတ ိုကော်ခ ိုကော်ပခငော်း” ဆ ိုသည ော် သတော်မှတော်ခ ကော် ငှ ော်လညော်း က ိုကော်ညီပါသညော်။147  

၁၃၁။ နန ကော်ဆံိုးအနနပြင ော် နအနအပီပီ၏ဆကော်သွေယော်နမးပမနော်းမှုက ိုနပြကက းသူမ  းက နပပ ကက းသည ော် ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ထ းသူမ  းအ း 

နန  နပပ ငော်းနရွှွဲ့ ပခငော်း လိုပော်နညော်းလိုပော်ဟနော်မ  းအပါအဝငော် စစော်နဆးနမးပမနော်းမှုမ  းအ း စနစော်တက ပံိုစံပြင ော် လိုပော်နဆ ငော်ပခငော်းက က  းလွေနော်သူ 

မ  းသညော် အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော် နော် ကက ြုတငော်စီစဉထ းနကက ငော်းပပသနနပပီး၊ ယငော်းသညော် အဓ ကအ းပြင ော် “ညှဉးပနော်း 

 ှ ပော်စကော်ပခငော်း ပြစော်စဉက ိုသ  ှ ပခငော်း”  ငှ ော် အက ံြုးဝငော်ပါသညော်။ အထကော်တွေငော်နြ ော်ပပခ  သည ော် စစော်နကက းန းစခနော်းမ  း ငှ ော် အက ဉးနထ ငော်မ  းအကက း 

သယော်ယူပ ို   နဆ ငော်န းစနစော်အပပငော်၊ အက ဉးနထ ငော်ကွေနော် ကော်အတွေငော်း စစော်နဆးနမးပမနော်းမှုမ  းက ို အနထ ကော်အကူပပြုနစ နော် ပပြုပပငော်မွေမော်းမံထ း 

ပခငော်း စစော်အ ဏ မသ မော်းမီ  ကော်သတတ ပတော်အနးီငယော်ကက ြုတငော်၍ စစော်နကက န းစခနော်းအသစော်မ  းတညော်နဆ ကော်ပခငော်းစသည ော် အပခ းနသ  အ 

နထ ကော်အထ းမ  းကလညော်း ထပော်မံအ းပြည ော်ထ းသညော်ပြစော်   အဆင ော်ပမင ော်အ   ှ ကကီးမ  းက ဤသညော်တ ို  က ို ကက ြုတငော်စီစဉထ းနကက ငော်း ငှ ော် 

သ  ှ နကက ငော်း သကော်နသပပနနပါသညော်။148 ထ ို  အပပငော် နထွေးနမ ငော် (အမညော်လွှ ) နပပ ပပသည ော် “မ နော်းကနလးနတွေက ို တပခ းက ိုနခေါ်သွေ းတယော်” ဆ ို 

သည ော် ြမော်းဆီးခံ သူမ  းအ း အမ  ြုးသ း၊ အမ  ြုးသမီး သီးသန  ော်ခွေ ထ းပခငော်းကလညော်း ကက ြုတငော်သ ထ းမှသ  နပါငော်းစပော်ညှ  ှု ငော်းလိုပော်နဆ ငော်  ိုငော် 

မည ော်အဆင ော်ပြစော်နကက ငော်း ပပသနနပါသညော်။ ၎ငော်းကဆကော်၍ အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း   ိုငော်ငနံ းယံိုကကညော်မှုနပေါ်အနပခခံ၍ ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော် 

သညော်ဟိုသ  ှ နကက ငော်းနပပ ပပ   မညော်သူ  က ိုညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မညော်ဟို န ွေးခ ယော်မှုွဲ့၏ နန ကော်ကွေယော်တွေငော် ကက ြုတငော်ပပငော်ဆငော်မှု ှ နကက ငော်း ပပသနနပါ 

သညော်။ နထ ငော်ဇ  (အမညော်လွှ ) ၏ နပပ ပပခ ကော်အ  သကော်ထွေ း (အမညော်လွှ ) အ း လူမှုမီဒယီ တွေငော် သတငော်း ငှ ော်ဓါတော်ပံိုမ  းတငော်ပခငော်းနကက င ော် 

ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ပခငော်း ပြစော်ပါသညော်။ မညော်သူမ  းက ို န ွေးခ ယော် ှ ပော်စကော်မညော်ဆ ိုသညော် ငှ ော် ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုစနစော်တ ို  က ို ကက ြုတငော်စီစဉမှုတွေငော် ထ ို 

လိုပော် ပော်မ  းပြစော်ပွေ းနနသညော်က ို တစော်စံိုတ  သ  ှ ထ း နော်လ ိုအပော်ပါသညော်။ ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုမ  း ပြစော်ပွေ းနနနကက ငော်းက ို 

လညော်း   ိုငော်ငတံက  ငှ ော် ပပညော်တွေငော်းမီဒယီ သတငော်းမ  းတွေငော် အမ  းအပပ းထိုတော်လွှင ော်နနပါသညော်။ သ ို  ပြစော်   အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုအနနပြင ော် 

ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုဆ ိုငော်  သတငော်းမ  းက ို သ  ှ ပပီးပြစော်ပါသညော်။  

၁၃၂။ ထ ို  အပပငော် ဆက်သွယ်နမးပမနော်းမှုတွေငော်ပါဝငော် နပြကက းခ  သူ ၃ဦးက ၎ငော်းတ ို  အနပေါ်က  းလွေနော်ခ  သည ော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ အဆင ော်ပမင ော် 

အ   ှ မ  း၏ အမညော်က ို နြ ော်ထိုတော်  ိုငော်ခ  ပါသညော်။  ှ နော်းထူး (အမညော်လွှ )  ငှ ော် သီဟ (အမညော်လွှ ) တ ို  အ း ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ခ  သူမှ  ပမ တော်ပမ ြု ွဲ့နယော်မှ 

ဗ ိုလော်ကကီးနဝပြ ြုးနအ ငော်ပြစော်နကက ငော်း၊ နပေါ်နဌး (အမညော်လွှ ) အ း ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ခ  သူမှ  မဂဂလ ဒံိုတပော်နယော်မှ စစော်ဦးစီး (ပထမတနော်း)  ငှ ော် ဗ  ဟ  

မှူးပြစော်သူ ဒိုတ ယဗ ိုလော်မှူးကကီးမ  ြုးသကော်နမ ငော်ပြစော်နကက ငော်း ငှ ော် နသဆံိုးသညော်အထ  ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ခံခ   နသ  နက  ော်ဝဏဏ  (အမညော်လွှ ) အ း 

ြမော်းဆီးသူမှ  ပ ခူးတ ိုငော်း အမှတော် ၉၀၁ သံခ ပော်က ယ တ  းတပော်မှ တပော် ငော်းမှူးဗ ိုလော်မှူးကကီးမ  ြုးနဆွေပြစော်ပါသညော်။ သ ို  ပြစော်   “က  းလွေနော်သူက 

သ  ှ ပပီးပြစော်သညော်” ဆ ို သည ော် သတော်မှတော်ခ ကော် ငှ ော်လညော်းက ိုကော်ညီပါသညော်။  

၁၃၃။ န ဂံိုးခ ြုပော်အ းပြင ော် အခ ကော်အလကော်အနထ ကော်အထ းမ  းအ  ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှု   ဇဝတော်မှုသညော် အမှနော်တကယော် ှ နနပါသညော်။ 

ယံိုကကညော် နသ  အ ငော်းအပမစော်မ  းစွေ ထ မှ  နဇ ော်ကကညော် (အမညော်လွှ )၊  ှ နော်းထူး (အမညော်လွှ )၊ နပေါ်နဌး (အမညော်လွှ )၊ နထ ငော်ဇ  (အမညော်လွှ )၊ သကော် 

ထွေ း (အမညော်လွှ )၊ နဇယ  စ ိုး (အမညော်လွှ )၊ သီဟ (အမညော်လွှ )၊ မီမီညွေန  ော် (အမညော်လွှ )၊ နထွေးနမ ငော် (အမညော်လွှ )၊ အ က လတော် (အမညော်လွှ )၏ 

မ သ းစို ငှ ော် နက  ော်ဝဏဏ  (အမညော်လွှ ) ၏မ သ းစိုတ ို  အ း ဆက်သွယ်နမးပမနော်းမှုမ  းက ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုပြစော် ပော်က ို ညွှနော်ပပနနပါသညော်။  

 ုဒမ် ၇(၁) (ဆ) မုဒ မ်ျေးမှု   ျေးလွန်မခငျ်ေးန ငူ့ ်လ င ် ုငျ်ေးဆ ုငရ်ွှာအက မ်ျေးြ ်မှုမ ွှာျေး  

မုဒ မ်ျေးမှု 

၁၃၄။   ဇဝတော်မှုဆ ိုငော်  အပခငော်းအ  မ  းအ  နအ ကော်ပါအနပခအနနတွေငော်မိုဒ မော်းမှုနပမ ကော်သညော်။ 

 
147 As argued in the Muthaura, Kenyatta and Ali Pre-Trial Chamber. See: International Criminal Court (2012), Prosecutor vs Muthaura 

(Decision on the Confirmation of Charges pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute), Pre-Trial Chamber II, p. 18 

 
148 Al Jazeera (2021), “Myanmar: State of Fear - 101 East exposes a secret interrogation centre and claims of torture”, Al Jazeera (online), 

Available at: www.youtube.com/watch?v=QUh9mMQQP0Q 

http://www.youtube.com/watch?v=QUh9mMQQP0Q
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• (က) က  းလွေနော်သူ၏ လ ငော်အဂဂ ါပြင ော်ပြစော်နစ၊ မညော်သည ော်အ  ဝတထ ြုပစစညော်းပြင ော်မဆ ိုပြစော်နစ၊ အပခ းမညော်သည ော် ခ ဓ က ိုယော်အစ တော်အပ ိုငော်း 

ပြင ော်ပြစော်နစ က  းလွေနော်ခံ သူ၏ စအ ိုအတွေငော်းသ ို  ပြစော်နစ၊ လ ငော်အဂဂ ါအတွေငော်းသ ို  ပြစော်နစ၊ သ ို  တညော်းမဟိုတော် မညော်သည ော် ခ ဓ က ိုယော်အစ တော် 

အပ ိုငော်းအတွေငော်းသ ို  မဆ ိုပြစော်နစ ဝငော်သညော်ဆ ိုရံိုမျှပြစော်နသ ော်ပင း သွေငော်းဝငော်ပခငော်းက ိုပပီးနပမ ကော်နစနသ လိုပော် ပော်အ းပြင ော် လူတစော်ဦး၏ ခ ဓ  

က ိုယော်အတွေငော်းသ ို   သွေငော်းဝငော်နစသည ော် လိုပော် ပော်ပြစော်သညော်။149  

• (ခ)  ထ ိုသ ို   သွေငော်းဝငော်နစပခငော်းက ို အတငော်းအဓမမပြစော်နစ၊ အငော်အ းသံိုးပခ မော်းနပခ ကော်၍ (ဝါ) အကကပော်က ိုငော်၍ပြစော်နစ၊ ပခ မော်းနပခ ကော် အကကပော် 

က ိုငော်နသ  ဝနော်းက ငော်အနပခအနနက ို အခွေင ော်နက ငော်းယူ၍ပြစော်နစ၊ က  းလွေနော်ခံ သူက ၎ငော်း၏သနဘ တူခွေင ော်ပပြုခ ကော်က ို မနပး  ိုငော်စွေမော်း 

နသ  အနပခအနနတွေငော်ပြစော်နစ က  းလွေနော်ပခငော်းပြစော်သညော်။150 

ထ ို  အပပငော် ထ ိုလိုပော် ပော်သညော် အ ပော်သ းပပညော်သူအနပေါ် ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းသည ော် က ယော်ပပန  ော်၍ စနစော်တက ပြစော်နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုပြစော်ပပီး၊ ထ ို 

တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုက ို သ လ ကော် ငှ ော်က  းလွေနော်ပခငော်းပြစော် မညော်။  

၁၃၅။ အထကော်နြ ော်ပပပါသတော်မှတော်ခ ကော်မ  းအ  ထ ို  ဇဝတော်မှုသညော် ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် ပြစော်ပွေ းလ ကော်ပြစော်နကက ငော်း ညွှနော်ပပနနနသ  ယံိုကကညော် 

 သည ော်သတငော်းအခ ကော်အလကော်မ  း ှ နနပပီး၊ အထူးသပြင ော် ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်းခံ အမ  ြုးသမီးမ  းအ း စစော်နဆးနမးပမနော်းစဉအတွေငော်း ပြစော်နသ ော် 

လညော်း လ ငော်အမ  ြုးအစ းအ းလံိုးအနပေါ် ထ ခ ိုကော်သကော်န  ကော်နစပါသညော်။ 

၁၃၆။ ၂၀၂၁ ခို စှော်၊ နမလ ၁၃  ခ ငော်းပပညော်နယော်၊ မငော်းတပော်တွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက စစော်အိုပော်ခ ြုပော်န း (မ  ှယော်နလ ) နကကည သည ော် အခ  နော် 

တွေငော် ပမနော်မ   ိုငော်ငဆံ ိုငော်   ကိုလသမဂ္အထူးက ိုယော်စ းလှယော်က အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်မ  းက အမ  ြုးသမီးတစော်ဦးအ း မိုဒ မော်းက င ော်ခ   

နကက ငော်း ထိုတော်နြ ော်နပပ ဆ ိုခ  ပါသညော်။151 အမ  ြုးသမီးမ  းအြွေ ွဲ့ခ ြုပော် (ပမနော်မ   ိုငော်င)ံ က အကော်ခလွေီးနက း ွေ မှ မီးြွေ းပပီးစအမ  ြုးသမီးတစော်ဦးက ို 

အိုပော်စိုြွေ ွဲ့ မိုဒ မော်းက င ော်ပခငော်းအ း ကန  ော်ကွေကော် ှံ ွဲ့ခ နကက ငော်း ၂၀၂၁ ခို စှော်၊   ိုဝငော်ဘ လတွေငော် နကကည ခ ကော်ထိုတော်ပပနော်ခ  ပါသညော်။152 အဆ ိုပါ နကကည  

ခ ကော်တွေငော် “သူမက ို နသနတော်မ  းပြင ော်ခ  နော်၍ သတော်ပစော်မညော်ဟိုပခ မော်းနပခ ကော်ပပီး၊ သူမနတ ငော်းပနော်နနသည ော်ကက းမှ အကက မော်ကက မော်မိုဒ မော်းက င ော်ခ  သညော်” 

ဟို နြ ော်ပပထ းပပီး အငော်အ းသံိုး၍ အဓမမပခ မော်းနပခ ကော်အကကပော်က ိုငော်ခ  သညော်မှ  လွေနော်စွေ ထငော် ှ းပါသညော်။ ဗမ   ိုငော်ငလံံိုးဆ ိုငော်   နက  ငော်းသ း 

သမဂ္မ  း အြွေ ွဲ့ခ ြုပော် (ABFSU) က ထိုတော်ပပနော်သည ော်နကကည ခ ကော်တွေငော် စစော်နကက န းစခနော်းမ  း၌ အမ  ြုးသ းမ  းလညော်း လ ငော်ပ ိုငော်း ဆ ိုငော်  က  း 

လွေနော်ခံ သညော်၊ မိုဒ မော်းက င ော်ခံ သညော်ဟို နြ ော်ပပပါသညော်။ “က  းလွေနော်ခံ သူမ  း၏ စအ ိုအတွေငော်းသ ို   ဝါးလံိုးပြင ော်အတငော်းအဓမမ ထ ိုးသွေငော်းပခငော်းက  သ ို   

လူမဆနော်သည ော် ကော်စကော်ကကမော်းကကြုတော်မှု”153 ဟို ၎ငော်းတ ို  က သီးပခ းထိုတော်ပပနော်ခ  ပါသညော်။ စစော်နကက န းစခနော်းမ  းအတွေငော်း လွေနော်စွေ သ သ ထငော် ှ း 

သည ော် အကကမော်းြကော် ပခ မော်းနပခ ကော်မှုဝနော်းက ငော် နန ကော်ခံအနပခအနနတွေငော်ပြစော်သည ော်အတွေကော် အဆ ိုပါလိုပော် ပော်မ  းသညော် မိုဒ မော်းမှုတွေငော်အက ံြုးဝငော် 

ပါသညော်။  

၁၃၇။ မိုဒ မော်းမှု  ဇဝတော်မှုမ  းသညော် အမှနော်တကယော်ပြစော်နသ ော်လညော်း သတငော်းအခ ကော်အလကော်  ှ မှု လွေနော်စွေ နညော်းပါးပပီး၊ နအနအပီပီ၏ မူ ငော်း 

အနထ ကော်အထ းမ  းအ ပြစော်နစ၊ ပွေင ော်လငော်းနသ အ ငော်းအပမစော်မ  း၏ အခ ကော်အလကော်မ  းအ ပြစော်နစ၊ အဆ ိုပါလိုပော် ပော်မ  း၏ က ယော်ပပန  ော်၍ 

စနစော်တက ပြစော်သည ော်သနဘ သဘ ဝက ို သကော်နသပပ နော်မလံိုနလ ကော်ပါ။ သ ို    တွေငော် အကကမော်းြကော်အ ဏ သ မော်း ( နော်ကက ြုးပမော်း) ခ  နော်မှစ၍ 

မိုဒ မော်းမှုဆ ိုငော်  တ က နသ သတငော်းအခ ကော်အလကော်မ  း ှ ပါသညော်။ ထ ို  အပပငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုသညော် အစဉအလ အ းပြင ော် လ ငော်ပ ိုငော်း 

ဆ ိုငော်  အကကမော်းြကော်မှု၊ အထူးသပြင ော် မိုဒ မော်းက င ော်ပခငော်းက ို ပဋ ပကခမ  းအတွေငော်း အနကက ကော်တ  းလကော်နကော်တစော်ခိုအပြစော် နတ ကော်နလျှ ကော်သံိုး 

ခ  ပပီး လူ  အခွေင ော်အန း နလ လ နစ င ော်ကကည ော်န းအြွေ ွဲ့ (HRW) က “ယငော်းသညော် တ ိုငော်း ငော်းသ းအငော်အ းစိုမ  း ငှ ော် ဆယော်စို စှော်မ  းစွေ  ကက ပမင ော်သည ော် 

 
149 International Criminal Court (2011), Elements of Crimes, The Hague: International Criminal Court, p. 08 
150 Ibid. 
151 Andrews, T.H. (2021), Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, UN GAOR, UN DOC A/76/314, p. 09 
152 Women’s league of Burma (November 19, 2021),  “The Women's League of Burma Strongly Condemns the Rape of a Postpartum Woman 

by the Military Junta in Akllui village of Tedim township, Chin State”, Online Burma/Myanmar Library, (online), Available at: 

https://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/2021-11-19-WLB-statement-condemning-the-gang-rape-and-assault-of-a-woman-

in-Chin-State-tu-en.pdf 
153 All Burma Federation of Student Unions (2022), “Statement on the sexual abuses committed by the Junta troops led by Min Aung Hlaing 

upon the woman-comrade”, ABFSU (online), Available at: progressivevoicemyanmar.org/2022/02/19/statement-on-the-sexual-abuses-

committed-by-the-junta-troops-led-by-min-aung-hlaing-upon-the-woman-comrades/ 

https://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/2021-11-19-WLB-statement-condemning-the-gang-rape-and-assault-of-a-woman-in-Chin-State-tu-en.pdf
https://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/2021-11-19-WLB-statement-condemning-the-gang-rape-and-assault-of-a-woman-in-Chin-State-tu-en.pdf
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https://progressivevoicemyanmar.org/2022/02/19/statement-on-the-sexual-abuses-committed-by-the-junta-troops-led-by-min-aung-hlaing-upon-the-woman-comrades/
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ပမနော်မ   ိုငော်င၏ံပပညော်တွေငော်းစစော်က လအတွေငော်း အကကမော်းြကော်မှု ငှ ော် ပပစော်ဒဏော်မှကငော်းလွေတော်ခွေင ော်ယဉနက းမှု၏ အမှတော်တံဆ ပော်ပြစော်သညော်”154 ဟိုသတော် 

မှတော်ပါသညော်။ သ ို  ပြစော်   နန ကော်ထပော်စံိုစမော်းစစော်နဆးမှုမ  းပပြုလိုပော်  ိုငော်မညော်ဆ ိုလျှငော်၊ ထ ိုသ ို  နသ  နညော်းန မ  း ငှ ော် မိုဒ မော်းမှု  ဇဝတော်မှုမ  းအ း 

အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက အမှနော်တကယော် က ယော်က ယော်ပပန  ော်ပပန  ော် ငှ ော် စနစော်တက  က  းလွေနော်နနနကက ငော်း နတွေွဲ့  ှ  မညော်ပြစော်ပါသညော်။  

၁၃၈။ ထ ို  အပပငော် လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ်က  းလွေနော်နသ   ဇဝတော်မှုပြစော်သည ော် ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုက ို ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် က ယော်က ယော်ပပန  ော်ပပန  ော် ငှ ော် 

စနစော်တက က  းလွေနော်နနနကက ငော်း န ှွဲ့တွေငော်သကော်နသပပခ  ပပီး ပြစော်သည ော်အပပငော်၊ ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှု လိုပော် ပော်မ  းက  သ ို  ပငော် မိုဒ မော်းမှု  ဇဝတော်မှု 

က ိုလညော်း ICTR155  ငှ ော် ICTY156  စှော်ခိုစလံိုးက အလ းတူသတော်မှတော်ပါသညော်။ ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုက ို   ဇဝတော်မှုအပြစော်သတော်မှတော်သည ော် အပခငော်း 

အ  မ  း ငှ ော် က ိုကော်ညီနသ နကက င ော် အထကော်တွေငော်နြ ော်ပပခ  နသ  ပြစော်စဉမ  းက ိုလညော်း ထ ိုသ ို  သတော်မှတော်  ိုငော်ပါသညော်။ မိုဒ မော်းမှု  ဇဝတော်မှုသညော် 

အမှနော်တကယော်ပငော် ရိုပော်ပ ိုငော်း၊ စ တော်ပ ိုငော်း ငှ ော် လူမှုန း ဆ ိုငော်  အ  ပငော်က ိုယော်အ းပြင ော် လွေနော်စွေ ပပငော်းထနော် ကော်စကော်သည ော်   ဇဝတော်မှုပြစော်ပပီး၊ ထည ော်သွေငော်း 

စဉးစ းထ းသည ော်ပြစော်စဉမ  းသညော် စစော်သ းမ  းက အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအနပေါ် က  းလွေနော်သညော်ပြစော်   က  းလွေနော်သူက က  းလွေနော်ခံ သူ 

အနပေါ် သဘ ဝအ းပြင ော် ထ နော်းခ ြုပော်ထ း  ိုငော်သည ော် အနပခအနနပြစော်ပါသညော်။ ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုဆ ိုငော်   ကိုလသမဂ္၏ ဒိုတ ယနပမ ကော် အထူး 

က ိုယော်စ းလှယော်ကလညော်း မိုဒ မော်းမှုဆ ိုငော်  သတော်မှတော်ခ ကော်သညော် အထူးသပြင ော် ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ခံ သည ော် နန ကော်ခံအနပခအနနတွေငော် ညှဉးပနော်း 

 ှ ပော်စကော်မှု ငှ ော် အတူတပူြစော်သည ော်အပပငော်၊ “ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ခံထ း နသ  အမ  ြုးသမီးမ  းအနပေါ် မိုဒ မော်းက င ော်ပခငော်း၊ သ ို  မဟိုတော် အပခ းနသ  

ပံိုစံမ  းပြင ော် လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  က  းလွေနော်မှုတ ို  သညော် အထူးသပြင ော် နမွေး  ပါလူ  ဂိုဏော်သ ကခ  ငှ ော် လူသ းတ ို  ၏ရိုပော်ပ ိုငော်ဆ ိုငော်   ခိုခံက ကွေယော်ပ ိုငော်ခွေင ော်က ို 

အရိုပော်ဆ ိုးအက ညော်းတနော်စွေ ခ  ြုးနြ ကော်ပခငော်းပြစော်သညော်မှ  ထငော် ှ းနသ နကက င ော် ယငော်းတ ို  သညော် ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုလိုပော် ပော် ငှ ော်အလ းတူ အက ံြုး 

ဝငော်သညော်”157 ဟို က ကွေယော်နပပ ကက းခ  ပါသညော်။  

အလွှာျေးတ မ ငျ်ေးထန်ကလျေးန ်ကသွှာ လ င ် ုငျ်ေးဆ ုငရ်ွှာအက မ်ျေးြ ်မှု ရွှာဇဝတမ်ှု 

၁၃၉။ လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   အကကမော်းြကော်မှု   ဇဝတော်မှုက ို နအ ကော်ပါအတ ိုငော်းသတော်မှတော်သညော်၊ 

• (က) က  းလွေနော်သူက အပခ းသူတစော်ဦး/လူအမ  းက ို လ ငော်မှုက စစတွေငော်ပါဝငော်နစ နော် ပခ မော်းနပခ ကော်၍ပြစော်နစ၊ အတငော်းအဓမမ၊ သ ို  မဟိုတော် 

အကကပော်က ိုငော်၍ပြစော်နစ လ ိုငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  က  းလွေနော်နစ ော်က းသည ော်လိုပော် ပော်က ို က  းလွေနော်ပခငော်းပြစော်သညော်။158 

• (ခ) ထ ိုလိုပော် ပော်သညော် န  မစ ခ ြုပော်၏ ပိုဒော်မ ၇ (၁) (ဆ)ပါ အပခ းပပစော်မှုမ  း ငှ ော်အလ းတူ ပပငော်းထနော်နလးနကော် မညော်။159 

• (ဂ) ထ ိုလိုပော် ပော်၏ပပငော်းထနော်မှုက ိုနပေါ်လွေငော်နစနသ  ခ ိုငော်လံိုသည ော်အနပခအနနမ  းက ို က  းလွေနော်သူက သ  ှ ပပီးပြစော် မညော်။160 

၁၄၀။ ပထမအပခငော်းအ  အ ၊ ပခ မော်းနပခ ကော်မှု၊ အဓမမြ အ းနပးမှု (ဝါ) အကကပော်က ိုငော်ပခ မော်းနပခ ကော်မှုတွေငော် “အကကမော်းြကော်က  းလွေနော်ခံ မညော်၊ 

ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ခံ မညော်ဆ ိုသည ော် နကက ကော်စ တော်က ိုသွေတော်သွေငော်းပခငော်း၊ ထ ခ ိုကော်န က ငော်နစမညော်ဟို ပခ မော်းနပခ ကော်ပခငော်း၊ လိုပော်ပ ိုငော်ခွေင ော်အ ဏ က ို 

 
154 Human Rights Watch (July 25, 2018), “Sexual Violence by the Burmese Military Against Ethnic Minorities, Testimony of Skye Wheeler at 

the Tom Lantos Human Rights Commission” (online), Available at: https://www.hrw.org/news/2018/07/25/sexual-violence-burmese-military-

against-ethnic-minorities 
155 International Criminal Tribunal for Rwanda (September 2, 1998), The Prosecutor v. Jean-Pauli Akayesu (ICTR-96-4-T), 

§597: “Like torture, rape is used for such purposes as intimidation, degradation, humiliation, discrimination, punishment, control or destruction 

of a person. Like torture, rape is a violation of personal dignity, and rape in fact constitutes torture when inflicted by or at the instigation of or 

with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity.” (online) Available at: 

https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf 
156 International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (October 20, 1995) Review of the indictment, Prosecutor v. Dragan Nikolíc, §33, 

(online) Available at: https://www.icty.org/x/cases/dragan_nikolic/tord/en/951020.pdf. See also ICTY (November 16, 1998), Judgement, 

Prosecutor v. Musić and Landžo, §495-496 (online), Available at: https://www.icty.org/x/cases/mucic/tjug/en/981116_judg_en.pdf 
157 Nigel Rodin (February 21, 1992), “Question of the human rights of all persons subjected to any form of detention or imprisonment, in 

particular: torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”, oral introduction to 1992 report to the Commission on 

Human Rights (E/CN.4/1995/34), §35, (online) Available at: https://tind-customer-undl.s3.amazonaws.com/45a2c7f4-9003-4f33-response-

content-disposition=attachmen4_1992_SR.21-EN.pdf 
158 Rome Statute; International Criminal Court (2011), Elements of Crimes, p 16 
159 Ibid. 
160 International Criminal Court (2011), Elements of Crimes, p. 16. 

https://www.hrw.org/news/2018/07/25/sexual-violence-burmese-military-against-ethnic-minorities
https://www.hrw.org/news/2018/07/25/sexual-violence-burmese-military-against-ethnic-minorities
https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf
https://www.icty.org/x/cases/dragan_nikolic/tord/en/951020.pdf
https://www.icty.org/x/cases/mucic/tjug/en/981116_judg_en.pdf
https://tind-customer-undl.s3.amazonaws.com/45a2c7f4-9003-4f33-a1ab-588594489c60?response-content-disposition=attachment;%20filename*=UTF-8''E_CN.4_1992_SR.21-EN.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Credential=AKIAXL7W7Q3XFWDGQKBB/20220523/eu-west-1/s3/aws4_request&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Date=20220523T092428Z&X-Amz-Signature=0c1edba136b2a327670d88c9dbf85b0ccfbb98d039275c0fc6d6658f2c2bf4d7
https://tind-customer-undl.s3.amazonaws.com/45a2c7f4-9003-4f33-a1ab-588594489c60?response-content-disposition=attachment;%20filename*=UTF-8''E_CN.4_1992_SR.21-EN.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Credential=AKIAXL7W7Q3XFWDGQKBB/20220523/eu-west-1/s3/aws4_request&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Date=20220523T092428Z&X-Amz-Signature=0c1edba136b2a327670d88c9dbf85b0ccfbb98d039275c0fc6d6658f2c2bf4d7


 55 

အလွေ သံိုးစ းပပြုပခငော်း ငှ ော် စ တော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   ညှဉးပနော်း ပှော်စကော်မှုတ ို  ”ပါဝငော်ပါသညော်။161 ထ ို  အပပငော် ထ ိုလိုပော် ပော်သညော် အ ပော်သ းပပညော်သူအနပေါ် 

 ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းသည ော် က ယော်ပပန  ော်၍ စနစော်တက ပြစော်နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုပြစော်ပပီး၊ ထ ိုတ ိုကော်ခ ိုကော်မှုက ိုသ လျှကော် ငှ ော် က  းလွေနော်ပခငော်းပြစော် ပါမညော်။ 

၁၄၁။ က ိုယော်တ ိုငော်က  းလွေနော်ခံခ   သူ ၂ဦး ငှ ော်၊ မ ကော်ပမငော်သကော်နသ ၂ဦးက လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   ငှ ော် လ ငော်အနပခပပြု အကကမော်းြကော်မှုမ  း ငှ ော်စပော်လ ဉးသည ော် 

လူ  ဂိုဏော်သ ကခ က ို ညှ ြုး ွေမော်းနစနသ  ဆကော်ဆံမှုမ  းအ း နအနအပီပီသ ို   နပပ ပပခ  ပါသညော်။ UNOCHA က လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   ငှ ော် လ ငော်အနပခပပြု 

အကကမော်းြကော်မှု (SGBV) သညော် “တစော်ဦးတစော်နယ ကော်၏ အလ ိုဆ ဒ ငှ ော် ဆန  ော်က ငော်၍က  းလွေနော်သည ော် လ ငော်ပ ိုငော်း၊ ရိုပော်ပ ိုငော်း၊ စ တော်ပ ိုငော်း၊ စ တော်ဓါတော်ပ ိုငော်း ငှ ော် 

ခံစ းမှုပ ိုငော်းဆ ိုငော်   နဘးအ တ  ယော်ပြစော်နစနသ  မညော်သည ော်အကကမော်းြကော်လိုပော် ပော်မဆ ိုက ိုဆ ိုလ ိုသညော်” ဟို နြ ော်ပပထ းပပီး၊ ယငော်းသညော်အမ  ြုးသ း 

 ငှ ော် အမ  ြုးသမီးအကက း လူမှုသတော်မှတော်ခ ကော် (လ ငော်) မတူညီမှုအနပေါ် အနပခခံပခငော်းပြစော်ပါသညော်။162 သ ို  ပြစော်     ဇဝတော်မှု၏ ပပငော်းထနော်နလးနကော်မှု 

 ငှ ော် သနဘ သဘ ဝသညော် လူမှုသတော်မှတော်ခ ကော်၊ လ ငော် ငှ ော် လ ငော်စ တော်ခယံူမှုအနပခခံတ ို  အနပေါ်မူတညော်ပါသညော်။ 

၁၄၂။ ယခငော်က ှငော်းပပခ  သည ော်အတ ိုငော်း မီမီညွေန  ော် (အမညော်လွှ ) သညော် မ တနလးတွေငော်ြမော်းဆီးခံခ   ပပီး သူမ၏တငော်ပါး ငှ ော် နပါငော်အပါအဝငော် ခ ဓ က ိုယော် 

အ ှံ  ကက ြုးမ  းပြင ော် အပပငော်းအထနော်ရ ိုကော် ကှော် ှ ပော်စကော်ခံခ   ပါသညော်။ လ ငော်အဂဂ ါခွေ စ တော်ကိုသမှု ငှ ော် စပော်လ ဉး၍ သူမ၏ဆ  ဝနော် ငှ ော် အပပနော်အလှနော် 

နပပ ထ းသညော်မ  းက ို ြိုနော်းတွေငော်နတွေွဲ့  ှ သွေ းပပီး အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို တပော်ြွေ ွဲ့ဝငော်မ  းက သူမအ းနလှ ငော်နပပ ငော်ခ  ကကပါသညော်။ အဝတော်အစ း 

မ  းချွတော်၍ သူမ၏ခ ဓ က ိုယော်အ းစစော်နဆးစဉ စစော်သ းမ  းက နလှ ငော်နပပ ငော် ယော်နမ ခ  ကကပါသညော်။ မီမီညွေနော် (အမညော်လွှ ) အ း ၎ငော်းတ ို  ၏လ ငော် 

အဂဂ ါမ  းက ိုပပသပပီး “နငော်က လ ငော်နပပ ငော်းခ ငော်နနတ ဆ ိုနတ   ဒါနတွေကက ြုကော်တယော်မဟိုတော်လ း၊ ဒါမ  ြုးနလ” ဟို နပပ ခ  ပါသညော်။ ယငော်းတ ို  သညော် 

မြွေယော်မ  လ ငော်အဂဂ ါက ိုပပသပခငော်း၊ အတငော်းအဓမမဝတော်လစော်စလစော်ပြစော်နစမှု၊ လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  နစ ော်က းမှု၊ လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  က  းလွေနော်မှု၊ ပွေတော်သပော် 

ပခငော်း (ဝါ) အလ ိုမတူပ  လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  ထ နတွေွဲ့က ိုငော်တွေယော်ပခငော်း ငှ ော် ခံစ းမှု ငှ ော် ရိုပော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  အကကမော်းြကော်မှုနပမ ကော်သည ော်   ဇဝတော်မှုမ  းပြစော်ပပီး 

လ ငော်စ တော်ခံယူမှု ငှ ော် က  းလွေနော်ခံ သူ၏ က ိုယော်ပ ိုငော်ပပဌ နော်းခွေင ော်က ို မထီမ  ပမငော်ပပြုပခငော်း ငှ ော် န  ှကော်ယှကော်ြ ကော်ဆီးပခငော်းပြစော်ပါသညော်။  

၁၄၃။ ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၃ ကော်နန  တွေငော် ြမော်းဆီးခံ နသ  န ဒ လှ (အမညော်လွှ ) ကလညော်း အငော်းစ နော်သီးသန  ော်အက ဉးနထ ငော်အတွေငော်း အမ  ြုးသမီး 

အက ဉးသူမ  းအ း လူ  ဂိုဏော်သ ကခ ညှ ြုး ွေမော်းနစနသ  ပြစော် ပော်မ  းအနကက ငော်း နပပ ပပပါသညော်။ အမ  ြုးသမီးအက ဉးသူမ  းသန  ော်စငော်ခနော်းသံိုး   

တွေငော် စ တော် သကော်နသ င ော်သကော်သ မ ှ နကက ငော်း သူမက  ှငော်းပပပါသညော်။ “န ံံနတွေကအ မော်းန မ ော်နတ   တစော်နယ ကော်န  တစော်နယ ကော်ပမငော်နန တယော် 

သန  ော်စငော်ခနော်းထ ိုငော်ပပီဆ ို ငော် ကျွနော်မတ ို  မ ကော်  ှနတွေက ို အပပငော်ကပမငော်နန တယော်” အမ  ြုးသ းအနဆ ငော်မ  းက ဝ ိုငော်းကကည ော်ကကသညော်ဟို သူမကနပပ  

ပါသညော်။ အလ းတူပငော် အမ  ြုးသမီးအက ဉးသူမ  း န ခ  ြုးသည ော်အခါ အပပငော်ဘကော်အိုတော်ကနော်တွေငော် ခ  ြုးကက သညော်။ “နထ ငော်ကနပးတ  လံိုခ ညော်က 

အ မော်းပါးနတ   ကျွနော်မတ ို  န ခ  ြုး ငော် နက ငော်နလးနတွေကဝ ိုငော်းကကည ော်ကကတယော်… အဆငော်မနပပဘူးနလ… စ တော်မလံိုဘူးနပါ  ၊ တခ  ြု ွဲ့နက  ငော်းသူ 

နတွေဆ ို စ တော်မလံိုနတ   န မခ  ြုးကကဘူး။” ထ ိုသ ို  စ တော်မသကော်မသ ပြစော်ပခငော်း ငှ ော် မလံိုပခံြုပခငော်းတ ို  သညော် အငော်းစ နော်အက ဉးနထ ငော်အတွေငော်း အမ  ြုး 

သမီးအက ဉးသူမ  းအနပေါ် လူ  ဂိုဏော်သ ကခ ညှ ြုး ွေမော်းနစသည ော် ပြစော် ပော်မ  းပြစော်ပပီး၊ အမ  ြုးသ းမ  းကကံြုနတွေွဲ့ သညော် ငှ ော်မတူနကက ငော်း နဇ ော်ကကညော် 

(အမညော်လွှ ) နပပ ပပသည ော် အနထ ကော်အထ းမ  းအ  သ  ပါသညော်။163 န ဒ လှ (အမညော်လွှ ) က “အမ  ြုးသမီးတစော်နယ ကော်အနနန   ကျွနော်မတ ို      

အခွေင ော်အန းနတွေ ခ  ြုးနြ ကော်ခံ တယော်လ ို  ခံစ း တယော်၊ န ခ  ြုး တ အဆငော်မနပပ၊ အ မော်သ ဝငော် တ လညော်းအဆငော်မနပပ၊ နထ ငော်ထ မှ  နန  

တ လညော်း အဆငော်မနပပဘူး၊ ကျွနော်မ စ တော်ပ ကော်တယော်၊ နထ ငော်ထ မှ နန တ နကက ကော်တယော်၊ မလံိုပခံြုဘူး” ဟို နပပ ပါသညော်။  ကော်စကော်မ ိုကော်မ ၍ 

လူ  ဂိုဏော်သ ကခ က ိုညှ ြုး ွေမော်းနစနသ  ဤပြစော် ပော်သညော် န  မစ ခ ြုပော်တွေငော် သတော်မှတော်ထ းသည ော် သတော်မှတော်ခ ကော်မ  း ငှ ော် တ တ ပပ မက ိုကော်ညီ 

နသ ော်လညော်း၊ UNOCHA က နြ ော်ပပထ းသည ော် လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   ငှ ော် လ ငော်အနပခပပြုအကကမော်းြကော်မှု (SGVB) မ  း ငှ ော် က ိုကော်ညီပါသညော်။  

၁၄၄။ ၂၀၂၁ ခို စှော် ဇူလ ိုငော်လ ၇ ကော် ကနပီမ ြု ွဲ့နယော် အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်လူသတော်ပွေ တွေငော် အသကော် ှငော်က နော် စော်သူ မ ကော်ပမငော်သကော်နသအနညော်းဆံိုး 

၂ဦးက နအနအပီပီသ ို  နပပ ပပ  တွေငော် ယငော်းနက း ွေ အနးီနတ ငော်ကက းတွေငော် ရိုပော်အနလ ငော်း အမ  းအပပ းက ိုနတွေွဲ့  ှ  ပပီး၊ ပမငော်သ ထငော်သ စွေ ပငော် 

၎ငော်းတ ို  အ း အလွေနော် ကော်စကော်ကကမော်းကကြုတော်စွေ  ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော် သတော်ပြတော်ရံိုမက၊ အဝတော်အစ းမ  းချွတော်ထ းက  အမ  ြုးသ းလ ငော်အဂဂ ါမ  းက ို 

လှီးပြတော်ခ  ကကပါသညော်။ အတငော်းအဓမမဝတော်လစော်စလစော်ပြစော်နစပခငော်း ငှ ော် လ ငော်အဂဂ ါဟိုသတော်မှတော်ထ းနသ  ခ ဓ က ိုယော်အစ တော်အပ ိုငော်းမ  းအ း 

 
161 Rome Statute; International Criminal Court (2011), Elements of Crimes, p 16 
162 OCHA (2019), “Sexual and gender-based violence: the time to act is now”, United Nations (online), Available at: 

www.unocha.org/story/sexual-and-gender-based-violence-time-act-now 
163 Zaw Kyi [alias] explained: “I could say rules were not as strict regarding bathroom regulations, if compared with the girls’ ward. (…) If we 

wanted to take a bath, we were able to.” 

http://www.unocha.org/story/sexual-and-gender-based-violence-time-act-now
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ြ ကော်ဆီးပခငော်း/ ပြတော်နတ ကော်ပခငော်းတ ို  သညော် ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုအတွေငော်း လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်     ဇဝတော်မှုတွေငော်ပါအက ံြုးဝငော်ပါသညော်။ လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   

အကကမော်းြကော်မှု (သ လျှငော်) က ို ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုအပြစော် အမ  ြုးအစ းခွေ ပခ းသတော်မှတော်ပခငော်းသညော် အမ  ြုးသ းမ  းအနပေါ်က  းလွေနော်ပခငော်းပြစော်လျှငော် 

  ဇဝတော်မှု၏ လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   က  းလွေနော်မှုသနဘ သဘ ဝက ို နလ   နညော်းအ းနပ   နစပါသညော်။164 

၁၄၅။ ပဋ ပကခအတွေငော်း လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  အကကမော်းြကော်မှု ငှ ော် အမ  ြုးသ းပြစော်ပခငော်းဆ ိုငော်  ယူဆခ ကော်မ  းအကက း အဆကော်အစပော်က ို သိုနတသန 

မ  းတွေငော်နြ ော်ပပထ းပါသညော်။165 အသွေငော်ကူးနပပ ငော်းန းက လတ  းမျှတမှုဆ ိုငော်   လိုပော်နညော်းလိုပော်ဟနော်မ  း ပ ိုမ ိုနက ငော်းမွေနော်လ ပခငော်းက စစော် 

အတွေငော်း  ဇဝတော်မှုမ  းအ း နပြ ှငော်းနဆ ငော် ွေကော်ပခငော်းအပပငော်၊ က  း၊မန း    ှုနော်းစံမ  းအ း အပပြုသနဘ  နပပ ငော်းလ လ နစ  ိုငော်ပါသညော်။ 

သ ို  ပြစော်   ဤအနထ ကော်အထ းအနပခပပြု အစီ ငော်ခံစ တွေငော် ပမနော်မ   ိုငော်ငအံတွေငော်း အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက က  းလွေနော်ခ  နသ  လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   

က  းလွေနော်မှု သနဘ သဘ ဝ ှ နသ    ဇဝတော်မှုမ  းအ းလံိုးက ို အနလးအနကော်ထ းထည ော်သွေငော်းစဉးစ းသင ော်နကက ငော်း၊ ယခငော် ယူဂ ိုဆလ းဗီး 

ယ း ပပညော်နထ ငော်စိုဆ ိုငော်     ိုငော်ငတံက   ဇဝတော်ခံိုရံိုး166 ငှ ော် ၂၀၀၀ခို စှော် အနစ ပ ိုငော်းက လမ  းတွေငော် ပီရူး၏ အမှနော်တ  း ငှ ော်ပပနော်လညော်သင ော်ပမတော် 

န းနက ော်မ ှငော်167မ  းက  သ ို  နသ    ိုငော်ငတံက တ  းရံိုးမ  း၏ စီ ငော်ပ ိုငော်ခွေင ော်အတွေငော်း ယခငော်က ှ ခ  ဘူးနသ  နပ   နပပ ငော်းသည ော် ပပစော်ဒဏော်မ  းအ း 

ပပငော်ဆငော် မညော်ပြစော်နကက ငော်း နအနအပီပီက အခ ိုငော်အမ  တ ိုကော်တွေနော်းထ းပါသညော်။ 

၁၄၆။ ထ ို  အပပငော် ဤ  ဇဝတော်မှုသညော် ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော်ပြစော်ပွေ းနနနကက ငော်း အပခ းအနထ ကော်အထ းမ  းစွေ   ှ နနပါသညော်။ အကကမော်းြကော် စစော် 

အိုပော်စိုသညော် ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်းခံ နသ  အမ  ြုးသမီးမ  းအ း လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   အကကမော်းြကော်မှုက  းလွေနော်နကက ငော်းက ို  “အပပငော်းအထနော် ရ ိုကော် ကှော် 

ပခငော်း၊ စစော်နဆးနမးပမနော်းစဉ လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   နစ ော်က းမှုမ  း၊ အမ  ြုးသမီးမိုနော်းတီးန းအနပခခံပြင ော် က  းလွေနော်နစ ော်က းမှုမ  း ငှ ော် အသကော် 

အ တ  ယော်ပခ မော်းနပခ ကော်မှုမ  း”168က ို ခံခ   သူမ  းက နပပ ပပပါသညော်။ အလ းတူပငော်၊ ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၃ ကော်တွေငော်  နော်ကိုနော်ပမ ြု ွဲ့၌ သတငော်း 

နထ ကော်  ဟံသ ပင မော်းအ း မိုဒ မော်းက င ော်မညော်ဟိုပခ မော်းနပခ ကော်ခ  ပါသညော်။169 လူ  အခွေင ော်အန းနလ လ နစ င ော်ကကည ော်န းအြွေ ွဲ့ (HRW) က ၂၀၂၁ ခို စှော် 

ဧပပီလ ၁၇  ကော်  နော်ကိုနော်ပမ ြု ွဲ့တွေငော် လံိုပခံြုန းတပော်ြွေ ွဲ့မ  းအ း ဗံိုးခွေ တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုတွေငော်ပါဝငော်သညော်ဟို မှ းယွေငော်းစွေပော်စွေ ပပီးြမော်းဆီးခံ နသ  အမ  ြုးသမီး 

တစော်ဦး၏ပြစော်စဉက ို စံိုစမော်းစစော်နဆးခ  ပါသညော်။170   စခနော်းတွေငော် စစော်နဆးနမးပမနော်းစဉအတွေငော်း သူမ၏လ ငော်အဂဂ ါက ို အပပငော်းအထနော် ရ ိုကော် ကှော်ခ ံ 

သည ော်အတွေကော် မ နော်းမအဂဂ ါတွေငော် နသွေးအလွေနော်အကျံွထွေကော်နစခ  ပပီး၊ န ွှပပညော်သ စစော်နကက န းစခနော်းတွေငော် ထပော်မံရ ိုကော် ကှော်ခံ ပါသညော်။ စမော်းနခ  ငော်း 

  စခနော်းတွေငော် သူမအ းစစော်နဆးစဉအတွေငော်း နသနတော်ပြင ော်ခ  နော်၍ လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  နစ ော်က းပခ မော်းနပခ ကော်ခံ သညော်ဟိုလညော်း သူမ၏ အခနော်းနြ ော်က 

ဆ ိုသညော်။171   အ   ှ တစော်ဦးက မြွေယော်မ  ပွေတော်သပော်က ိုငော်တွေယော်ခ  သညော်ဟိုလညော်း နပပ ပါသညော်။172 အနစ င ော်တပော်သ းမ  း ငှ ော် စစော်သ းမ  းသညော် 

စစော်နဆးနမးပမနော်းစဉအတွေငော်း ြ  ှ ပော်ပခ မော်းနပခ ကော်သည ော်ဝနော်းက ငော်အနပခအနနက ို အခွေင ော်နက ငော်းယ၍ူ အမ  ြုးသမီးအက ဉးသူမ  းအနပေါ် လ ငော်ပ ိုငော်း 

ဆ ိုငော်  အကကမော်းြကော်မှုလိုပော် ပော်မ  းက ို က  းလွေနော်နကက ငော်း ထငော် ှ းနနသညော်ပြစော်   ပထမအပခငော်းအ   ငှ ော်က ိုကော်ညီပါသညော်။  

၁၄၇။ အမ  ြုးသမီးမ  း၏လ ငော်အဂဂ ါက ိုရ ိုကော် ကှော်ပခငော်း၊ မ နော်းမမိုနော်းတီးန းအနပခခံပြင ော် က  းလွေနော်နစ ော်က းမှုမ  း ငှ ော် မိုဒ မော်းက င ော်မညော်ဟို ပခ မော်း 

နပခ ကော်ပခငော်းမ  းအပပငော်၊ အမ  ြုးသမီးအက ဉးသူမ  းအနပေါ် လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   နစ ော်က းပခ မော်းနပခ ကော်ပခငော်းမ  းအ းလံိုးသညော် ပပငော်းထနော်ဆ ိုး ွေ း 

နသ  လိုပော် ပော်မ  းပြစော်ပပီး၊ လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  က  းလွေနော်မှု သနဘ သဘ ဝ ှ ၍ က  းလွေနော်ခံ သူမ  းအြ ို   ရိုပော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   ငှ ော် စ တော်ဒဏော်   ှစော်မ  ြုး 

 
164 Manivannan, A. (2014), “Seeking justice for male victims of sexual violence in armed conflict”, International Law and Politics, vol. 46, no. 

02, p. 643 
165 Baaz, M.E. and Stern, M. (2009), “Why Do Soldiers Rape? Masculinity, Violence, and Sexuality in the Armed Forces in the Congo (DRC)”, 

vol. 53, International Studies Quarterly, pp. 495, 499 
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စလံိုးက ို ပြစော်နပေါ်နစသည ော်အတွေကော် ဒိုတ ယအပခငော်းအ  က ိုသကော်နသပပ နော်မှ  အလ းတူပငော် အကကီးအက ယော်အပငငော်းပွေ းြွေယော်မ ှ ပါ။ ယငော်းတ ို   

အပပငော် နအနအပီပီမှ  ှ နသ  သကော်နသအနထ ကော်အထ းမ  းပြစော်သည ော် အငော်းစ နော်အက ဉးနထ ငော်အတွေငော်း အမ  ြုးသမီးအက ဉးသူမ  းအ း 

လူ  ဂိုဏော်သ ကခ ညှ ြုး ွေမော်းနစနသ ပြစော် ပော်မ  း၊ ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ခံ သည ော် အမ  ြုးသမီးမ  းအ း အတငော်းအဓမမဝတော်လစော်စလစော်ပြစော်နစပခငော်း ငှ ော် 

မြွေယော်မ  လ ငော်အဂဂ ါက ိုထိုတော်ပပပခငော်းအပါအဝငော် စ တော်ခံစ းမှု ငှ ော် လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  အကကမော်းြကော်မှုမ  း၊ အမ  ြုးသ းမ  း၏လ ငော်အဂဂ ါမ  းအ း 

ပ ကော်စီးထ ခ ိုကော်နစပခငော်းတ ို  က ို လ ငော်ပ ိုငော်ဆ ိုငော်  က  းလွေနော်နစ ော်က းမှု သနဘ သဘ ဝ ှ သည ော် “ဆ ိုး ွေ း ကော်စကော်နသ ” လိုပော် ပော်မ  း၏ အ 

နထ ကော်အထ းပြင ော် ထပော်မံနပါငော်းထည ော်လျှငော်အ းလံိုးသညော် လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   ငှ ော် လ ငော်အနပခပပြုအကကမော်းြကော်မှု   ဇဝတော်မှုမ  းတွေငော် အက ံြုးဝငော် 

ပါသညော်။  

၁၄၈။ က  းလွေနော်သူမ  းသညော် က  းလွေနော်ခံ သူမ  းအ း ဆ ိုး ွေ းပပငော်းထနော်စွေ  စ တော်ဒဏော်   နစသညော်က ို အလွေယော်တကူ ပမငော်နတွေွဲ့   ိုငော်မညော်ပြစော်   

တတ ယအပခငော်းအ  သညော်လညော်း အပငငော်းပွေ းြွေယော်မ ှ ပါ။ ခ ြုပော်န  ှငော်ခံ ပပီး မညော်သ ို  မှ မလွေတော်နပမ ကော်  ိုငော်မှနော်းသ နနသည ော် က  းလွေနော်ခံ သူမ  း 

အနပေါ် အဆ ိုပါလိုပော် ပော်မ  းက ို က  းလွေနော်ပခငော်းပြစော်ပါသညော်။ အဆ ိုပါ လိုပော် ပော်အမ  းအပပ းသညော် က  းလွေနော်ခံ သူမ  းအနနပြင ော် ပခ မော်းနပခ ကော် 

အကကပော်က ိုငော်ခံထ း ပပီး၊ နကက ကော် ွေ ံ ွဲ့ထ တော်လန  ော် နနသညော်က ို က  းလွေနော်သူမ  းက သ  ှ ထ းပပီးပြစော်လ ကော် ငှ ော်  ကော်စကော်ပပငော်းထနော်သည ော် စစော်နဆး 

နမးပမနော်းမှုမ  းအတွေငော်း ပြစော်ပွေ းပခငော်းလညော်း ပြစော်ပါသညော်။ က  းလွေနော်ခံ သူမ  းအနနပြင ော် မ မ က ိုယော်က ိုခိုခံက ကွေယော်ခွေင ော်မ   ိုငော်သညော်က ို သ လ ကော် 

 ငှ ော် ထ ိုသ ို  ပခ မော်းနပခ ကော်အကကပော်က ိုငော်သည ော်ဝနော်းက ငော်အနပခအနနက ို က  းလွေနော်သူမ  းက  ညော် ွေယော်ခ ကော် ှ  ှ  အခွေင ော်နက ငော်းယူပခငော်း ပြစော်ပါသညော်။ 

သ ို  ပြစော်   ဤအပခငော်းအ  က ို သကော်နသပပ  ိုငော်ပါသညော်။  

၁၄၉။ စတိုတထ အခ ကော်အနနပြင ော် အ ဏ သ မော်း ( နော်ကက ြုးပမော်း) ခ  နော်မှစ၍ လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  အကကမော်းြကော်မှု ှုနော်း ပမင ော်မ းလ ပပီး၊ အကကမော်းြကော်စစော် 

အိုပော်စိုက မိုဒ မော်းက င ော်ပခငော်းက ို စစော်ပွေ လကော်နကော်တစော်ခိုအနနပြင ော်လညော်းနက ငော်း၊ လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  အကကမော်းြကော်မှုက ို စ တော်ဓါတော်စစော်ဆငော်န း နညော်း 

လမော်းတစော်ခိုပြစော်လညော်းနက ငော်း အသံိုးပပြုနနသညော်မှ  ထငော် ှ းပါသညော်။ ယငော်းတ ို  ၏က ယော်ပပန  ော်မှု ငှ ော် စနစော်တက ပြစော်မှုသနဘ သဘ ဝက ဤ 

သညော်မှ  ယ တ  းအဆင ော်ဆင ော်ပြင ော် နဆ ငော် ွေကော်သည ော်ပံိုစံပြစော်နကက ငော်း ညွှနော်ပပနနပါသညော်။173 သ ို  ပြစော်   ဤသ ို  အကကမော်းြကော်မှုသညော် စစော်အိုပော်စို၏ 

အြွေ ွဲ့အစညော်းဆ ိုငော်  မူဝါဒမ  း ငှ ော်ဆကော်စပော်နနသညော်မှ  ထငော် ှ းပါသညော်။ တ ိုငော်း ငော်းသ းလူမ  ြုးမ  းအနပေါ် ဆယော်စို စှော်နပါငော်းမ  းစွေ  လ ငော်ပ ိုငော်း 

ဆ ိုငော်   ငှ ော် လ ငော်အနပခပပြုအကကမော်းြကော်မှုမ  းက ို လကော်နကော်သြွေယော် ပမနော်မ စစော်တပော်ကသံိုးခ  သည ော် လိုပော်နညော်းလိုပော်ဟနော်က ို   ိုငော်ငတံက  အသ ိုငော်းအ 

ဝ ိုငော်းက အပမ တနစပပစော်တငော်ရှု ံ ွဲ့ခ ခ  ပပီး၊ ကိုလသမဂ္ အခ ကော်အလကော် ှ နြွေန းမစော် ှငော်က ထ ိုလိုပော် ပော်အ း အ ပော်သ းပပညော်သူလူထိုအနပေါ် ပခ မော်း 

နပခ ကော်အကကမော်းြကော် ပပစော်ဒဏော်ခတော် နော်  ညော် ွေယော်နသ  မဟ ဗ  ဟ ဟို ကငော်ပွေနော်းတပော်ခ  ပါသညော်။174 အ ဏ သ မော်း ( နော်ကက ြုးပမော်း) ပပီးအလွေနော် 

ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် ထ ိုနညော်းလမော်းအတ ိုငော်းဆကော်၍ အသံိုးပပြုနနဆ ပြစော်ပါသညော်။ ၂၀၂၁ ခို စှော် နမလ ၁၃ ကော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက မငော်းတပော်တွေငော် 

စစော်အိုပော်ခ ြုပော်န း (မ  ှယော်နလ ) နကကည ပပီးခ  နော်တွေငော် အမ  ြုးသမီး ငှ ော် မ နော်းကနလးငယော်မ  းအနပေါ် လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  နစ ော်က းက  းလွေနော်မှုမ  း  ှ ခ   

သညော်က ိုလညော်း ကိုလသမဂ္က မီးနမ ငော်းထ ိုးပပထ းပါသညော်။175 

၁၅၀။ နန ကော်ဆံိုးအခ ကော်အနနပြင ော် လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  အကကမော်းြကော်သည ော်   ဇဝတော်မှုအမ  းစိုသညော် အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း ြမော်းဆီး ထ နော်း 

သ မော်းထ းစဉ၊ အထူးသပြင ော် စစော်နဆးနမးပမနော်းစဉအတွေငော်း ပြစော်ပွေ းသညော်ပြစော်   သ  ှ ပခငော်းဆ ိုသည ော် အပခငော်းအ   ငှ ော်က ိုကော်ညီပါသညော်။ အကကမော်း 

ြကော်စစော်အ ဏ သ မော်းမှု ဆန  ော်က ငော်န းဆ ဒပပပွေ မ  းတွေငော် ၎ငော်းတ ို  ၏ပါဝငော်မှုက ို စစော်နဆးနမးပမနော်းပခငော်းဆ ိုသည ော်အခ ကော်က ဤသညော်မှ  ပမနော်မ   ိုငော်င ံ

ပပညော်သူမ  းအနပေါ် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ က ယော်ပပန  ော်၍စနစော်တက ပြစော်နသ တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းအပြစော် ပပညော်သူမ  းအ း 

ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်းခ  ပခငော်းပြစော်နကက ငော်း က  းလွေနော်သူမ  းအနနပြင ော် သ  ှ သညော်က ိုနြ ော်ပပနနပါသညော်။  လဒော်အပြစော် လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   အကကမော်းြကော် 

သည ော်   ဇဝတော်မှုမ  း ပြစော်ပွေ းသညော်ဟို သကော်နသပပ  ိုငော်ပါသညော်။  

 
173 Women’s League of Burma (2021), “Press Release: Women Leaders of Burma/Myanmar Disappointed with International Community”, 

APWLD (online), Available at: apwld.org/press-release-women-leaders-of-burma-myanmar-disappointed-with-international-community/ 
174 Shubin, G. (2021), “Symposium on the Current Crisis in Myanmar: Untangling Myanmar’s Credentials Battle and the Implications for 

International Justice”, Opinio Juris (online), Available at:  opiniojuris.org/2021/09/28/symposium-on-the-current-crisis-in-myanmar-untangling-

myanmars-credentials-battle-and-the-implications-for-international-justice/ 
175 Andrews, T.H. (2021), Report of the Special Rapporteur, cited above, p. 09 
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 ုဒမ် ၇(၁) (ဇ) သျီေးမခွှာျေးဝ ကသသရ  ကသွှာအစုအြွဲြို့(ဝါ) အွှာျေးလုံျေးအက ေါ် န ငုင်ကံရျေး၊ လ မ  ျုျေးကရျေး၊ န ငုင်သံွှာျေး၊ တ ငုျ်ေးရငျ်ေးသွှာျေး၊ ယဉက  ျေးမှု၊   ုျေး ွယ် 

ယုံက ည်မှု၊ လ င…်.(သ ု ူ့မဟုတ)် အမခွှာျေးကသွှာအကက ွှာငျ်ေးတရွှာျေးမ ွှာျေး  ု အကမခခံ၍ ြ န   ်ရ ်စ ်မှု 

၁၅၁။ န  မစ ခ ြုပော် စ ပ ိုဒော် ၁ (ပိုဒော်မ ၇) ၏ ဆ ိုလ ို ငော်းအ  “ြ  ှ ပော် ကော်စကော်ပခငော်း”ဆ ိုသညော်မှ  “အစိုအြွေ ွဲ့တစော်ခို (ဝါ) ထ ိုသူအ းလံိုး၏ သီးပခ း 

ဝ နသသလကခဏ က ိုအနကက ငော်းပပြု၍   ိုငော်ငတံက ဥပနဒ ငှ ော်ဆန  ော်က ငော်က  အနပခခံအခွေင ော်အန းမ  းအ း  ညော် ွေယော်ခ ကော် ှ  ှ ဆ ိုး ွေ းပပငော်းထနော်စွေ  

ကန  ော်သတော်ပ တော်ပငော်ပခငော်း” ပြစော်ပါသညော်။ ြ  ှ ပော် ကော်စကော်ပခငော်း၏အပခငော်းအ  မ  းမှ  နအ ကော်ပါတ ို  ပြစော်သညော်။176  

• (က)   ိုငော်ငတံက  ဥပနဒ ငှ ော်ဆန  ော်က ငော်၍ လူတစော်ဦး၊ သ ို  မဟိုတော် အမ  း၏ အနပခခံအခွေင ော်အန းမ  းအ း က  းလွေနော်သူက ဆ ိုး ွေ းပပငော်း 

ထနော်စွေ  ကန  ော်သတော်ပ တော်ပငော်သညော်။ 

• (ခ) အစိုအြွေ ွဲ့တစော်ခို (ဝါ) ထ ိုသူအ းလံိုး၏ သီးပခ းဝ နသတလကခဏ က ိုအနကက ငော်းပပြု၍ပြစော်နစ၊ အစိုအြွေ ွဲ့တစော်ခို (ဝါ) ထ ိုသူအ းလံိုး 

အ း ထ ိုက  သ ိုပစော်မှတော်ထ း၍ပြစော်နစ၊ ထ ိုလူပိုဂ္ ြုလော် (ဝါ) ထ ိုသူမ  းအ း က  းလွေနော်သူက  ညော် ွေယော်ခ ကော် ှ  ှ ပစော်မှတော်ထ းသညော်။ 

• (ဂ) ထ ိုသ ို  ပစော်မှတော်ထ းပခငော်းသညော်   ိုငော်ငတံက ဥပနဒကခွေင ော်မပပြုဟို အ းလံိုးကသတော်မှတော်လကော်ခံထ းနသ    ိုငော်ငနံ း၊ လူမ  ြုးန း၊   ိုငော်င ံ

သ း၊ တ ိုငော်း ငော်းသ း၊ ယဉနက းမှု၊ က ိုးကွေယော်ယံိုကကညော်မှု၊ လ ငော် သ ို  မဟိုတော် အပခ းနသ  အနကက ငော်းတ  းမ  း အနပေါ်အနပခခံသညော်။ 

• (ဃ) ထ ိုလိုပော် ပော်က ို ပိုဒော်မ ၇၊ စ ပ ိုဒော် ၁ ပါ မညော်သည ော်လိုပော် ပော် ငှ ော်မဆ ို ခ  တော်ဆကော်က  းလွေနော်ပခငော်းပြစော်သညော်။ 

ထ ို  အပပငော် ထ ိုလိုပော် ပော်သညော် အ ပော်သ းပပညော်သူအနပေါ်  ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းသည ော် က ယော်ပပန  ော်၍ စနစော်တက ပြစော်နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုပြစော်ပပီး၊ ထ ို 

လိုပော် ပော်က ို သ လ ကော် ငှ ော်က  းလွေနော်ပခငော်းပြစော် ပါမညော်။  

၁၅၂။   ှ နသ အနထ ကော်အထ းမ  းအ းထည ော်သွေငော်းစဉးစ းလျှငော်၊ လူသတော်မှု၊ အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် သိုတော်သငော်သတော်ပြတော်မှု၊ ဥပနဒမ  ြမော်းဆီး 

ခ ြုပော်န  ှငော်မှု ငှ ော် ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုစသည ော်   ဇဝတော်မှုမ  းအ း ခွေ ပခ းဆကော်ဆံပခငော်း  ညော် ွေယော်ခ ကော်ပြင ော် က  းလွေနော်သညော်ပြစော်   ပိုဒော်မ ၇ (၁) (ဇ) 

အ  ြ  ှ ပော် ကော်စကော်မှု   ဇဝတော်မှုနပမ ကော်နစပါသညော်။ 

၁၅၃။ ပထမအခ ကော်အနနပြင ော် “  ိုငော်ငတံက ဥပနဒ ငှ ော်ဆန  ော်က ငော်၍ လူတစော်ဦး သ ို  မဟိုတော် အမ  း၏အနပခခံအခွေင ော်အန းမ  းအ း က  းလွေနော်သူ 

က ဆ ိုး ွေ းပပငော်းထနော်စွေ ကန  ော်သတော်ပ တော်ပငော်” ခ   မညော်။ ယခိုအခ  နော်ထ  ICC က ဤလိုပော် ပော်က ို ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှု ငှ ော် လူသတော်မှုတ ို  က  သ ို   သီးပခ း 

လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ်က  းလွေနော်နသ    ဇဝတော်မှုတ ို  အပြစော် တ  းစွေ ဆ ို  ိုငော်နသ လိုပော် ပော်မ  းတွေငော် ထည ော်သွေငော်းကန  ော်သတော်ထ းပါသညော်။177 လူ 

တစော်ဦး၏ “အနပခခံအခွေင ော်အန းမ  းအ း ဆ ိုး ွေ းပပငော်းထနော်စွေ  ကန  ော်သတော်ပ တော်ပငော်ပခငော်းတွေငော်  ှငော်သနော်ခွေင ော်… ပိုဂ္ ြုလော်ဆ ိုငော်  လွေတော်လပော်ခွေင ော်… ကျွနော် 

ပပြုခံ ပခငော်း (ဝါ) ကျွနော်အပြစော်မှကငော်းလွေတော်ခွေင ော်… ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှု (ဝါ)  ကော်စကော်ကကမော်းကကြုတော်နသ  ပပြုမူဆကော်ဆံမှု… လူမဆနော်နသ  (ဝါ) လူ   

ဂိုဏော်သ ကခ က ိုညှ ြုး ွေမော်းနစနသ  ပပြုမူဆကော်ဆံမှုတ ို  မှ ကငော်းလွေတော်ခွေင ော်… သ ို  မဟိုတော် က ိုယော်ပ ိုငော်ဥစစ ပစစညော်းပ ိုငော်ဆ ိုငော်ခွေင ော်”က ို ခ  ြုးနြ ကော်မှု စသညော်တ ို   

ပါဝငော်သညော်ဟို ICC က ထပော်နလ ငော်းအတညော်ပပြုထ းပါသညော်။178 ထ ို  အပပငော် ထ ိုလိုပော် ပော်သညော် န  မစ ခ ြုပော် ပိုဒော်မ ၇၊ စ ပ ိုဒော် ၁ တွေငော်နြ ော်ပပထ း 

နသ  အပခ းလိုပော် ပော်မ  းထ မှ တစော်ခိုခို ငှ ော်လညော်း ဆကော်စပော် မညော်ပြစော်ပါသညော်။ အဆ ိုပါ  ဇဝတော်မှု ၄ ခိုစလံိုးသညော် အထကော်တွေငော် နြ ော်ပပထ း 

သည ော်စ  ငော်းအ  အနပခခံလူ  အခွေင ော်အန းမ  းအ း ဆ ိုး ွေ းပပငော်းထနော်စွေ ကန  ော်သတော်ပ တော်ပငော်ပခငော်းဟို ယူဆပါမညော်။ ၎ငော်းတ ို  သညော်ပငော်လျှငော် ပိုဒော်မ ၇ 

(၁) (ဇ) ပါ လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ်က  းလွေနော်နသ   ဇဝတော်မှုမ  းပြစော်   “အဆကော်အစပော် ှ ပခငော်း” ဆ ိုသည ော်အပခငော်းအ   ငှ ော် က ိုကော်ညီပါသညော်။179 

၁၅၄။ ဒိုတ ယအခ ကော်အနနပြင ော်   ိုငော်ငနံ း၊ လူမ  ြုးန း၊   ိုငော်ငသံ း၊ တ ိုငော်း ငော်းသ း၊ ယဉနက းမှု၊ က ိုးကွေယော်ယံိုကကညော်မှု၊ သ ို  မဟိုတော် လ ငော်အ  အစို 

အြွေ ွဲ့တစော်ခို (ဝါ) အ းလံိုးတွေငော် တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းပါဝငော်နနသညော်ဆ ိုသည ော် ဝ နသသလကခဏ နကက င ော် ထ ိုသ ို  နသ လူပိုဂ္ ြုလော် (ဝါ) လူအမ  းအ း 

ပစော်မှတော်ထ းပခငော်းပြစော် ပါမညော်။ ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ အ ပော်သ းပပညော်သူအနပေါ် က ယော်ပပန  ော်၍စနစော်တက ပြစော်နသ  တ ိုကော် 

 
176 International Criminal Court (2011), Elements of Crimes, cited above, p. 10. 
177 International Criminal Court (2014), Prosecutor vs Gbagbo, Decision on the confirmation of charges against Laurent Gbagbo, Pre-Trial 

Chamber 1, Case No ICC-02/11-01/11-656-Red, p. 204 
178 International Criminal Court (2021), Prosecutor vs Dominic Ongwen, cited above, p. 2733 
179 Rome Statute, art 7(1)(h).  
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ခ ိုကော်မှုတွေငော် ယခငော်ဒမီ ိုကန စီအစ ိုး  ငှ ော် ဒမီ ိုကန စီအန း ပြစော်စဉက ို နထ ကော်ခံနသ ၊ စစော်အိုပော်ခ ြုပော်န းက ို နပဗ ငော်က က ဆန  ော်က ငော်သညော်ဟို 

ယူဆနသ  လူပိုဂ္ ြုလော်မ  း (ဝါ) အစိုအြွေ ွဲ့မ  း အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက သီးပခ းပစော်မှတော်ထ းပါသညော်။ 

၁၅၅။ လူသတော်မှုပြစော်စဉမ  းတွေငော် သတော်ပြတော်ခံ သူအမ  းစိုသညော်၊ အထူသပြင ော် နသဆံိုးခ  နော်၌ စစော်အ ဏ  ှငော်ဆန  ော်က ငော်န း၊ ဒမီ ိုကန စီန း 

လှုပော် ှ းမှုမ  းတွေငော် တစော်နညော်းနညော်းပြင ော် ဆကော်စပော်ပါဝငော်နနကကသူမ  းပြစော်ပါသညော်။ မွေနော်ခမော်း (အမညော်လွှ ) သညော် ပစော်ခတော်သတော်ပြတော်ခံ သည ော် ၂၀၂၁ 

ခို စှော် နြနြ ော်ဝါ ီ ၂၈  ကော်နန  က ဆ ဒပပမှုမ  းတွေငော်ပါဝငော်သညော်ဟို ယူဆ၍လညော်းနက ငော်း၊ နအးစနော်း (အမညော်လွှ ) သညော် ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၃  ကော် 

နန  က ဆ ဒပပသူမ  းအ း န သန  ော်ဗူးမ  း နဝပခငော်းနကက င ော်လညော်းနက ငော်း၊ နအ ငော်ပပည ော် (အမညော်လွှ ) သညော် ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၁၃  ကော်နန  က 

န ှွဲ့ဆံိုးခိုခံန းစညော်း တ ဝနော်ယူသည ော်အြွေ ွဲ့အနးီတွေငော် ဆ ဒပပ၍လညော်းနက ငော်း၊ မငော်းသန  ော် (အမညော်လွှ ) သညော် ၂၀၂၁ ခို စှော် ဧပပီ ၉  ကော်နန  က ဆ ဒပပ 

ပပီးနန ကော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ ပစော်ခတော်မှုမှထွေကော်နပပးစဉတွေငော်လညော်းနက ငော်း၊ ပစော်ခတော်သတော်ပြတော်ခံခ  ကက ပပီး ထ ိုကော် (အမညော်လွှ ) သညော် ဒမီ ို 

ကန စီန းလှုပော် ှ းသူမ  းဟို ယူဆ သည ော် အမညော်မသ နန  မ  းသ ို   စ နပော်  ကခ မ  း ပ ို  နဆ ငော်နပးခ  ပခငော်းနကက င ော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို 

တပော်ြွေ ွဲ့မ  းက နနအ မော်တွေငော် ၎ငော်းအ း သွေ းန  ကော် ှ နြွေခ  နကက ငော်း ငှ ော် ဝငော်းနဇ ော် (အမညော်လွှ ) သညော် ၂၀၂၁ ခို စှော် ဧပပီ ၉  ကော်နန  က အပြ န  ငော် 

အကက ဝတော်ထ းသပြင ော် နက  ငော်းသ းတစော်နယ ကော်ဟိုသတော်မှတော်က  ဒမီ ိုကန စီန းလှုပော် ှ းမှုက ို နထ ကော်ခံသူဟို သံသယပြင ော် ပစော်ခတော်သတော် 

ပြတော် ခံခ   ပါသညော်။ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုသညော် ၎ငော်းတ ို  ၏တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုတွေငော်   ိုငော်ငနံ းအ ဆ ဒပပသူမ  းအ း သီးပခ းပစော်မှတော်ထ းနကက ငော်း ဤ 

သညော်က နြ ော်ပပနနပပီး၊ ပြစော်စဉအနညော်းဆံိုးတစော်ခိုတွေငော် စစော်အ ဏ  ှငော်က ိုဆန  ော်က ငော်သူမ  းအ း သတော်ပြတော် နော် ကက ြုတငော် ညော် ွေယော်ခ  ပခငော်း ပြစော်ပါ 

သညော်။ 

၁၅၆။ အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်သိုတော်သငော်သတော်ပြတော်ပခငော်းမ  း ငှ ော်စပော်လ ဉ၍ စစော်အ ဏ  ှငော်ဆန  ော်က ငော်န း၊ ဒမီ ိုကန စီန းလ ိုလ းနသ  ပပညော်သူ 

မ  းအ း ခွေ ပခ း ညော် ွေယော်၍ အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်သတော်ပြတော်မှုမ  းက ို က  းလွေနော်နကက ငော်း နြ ော်ပပသည ော် လိုပော် ပော်မ  းစွေ  ှ ပါသညော်။ ၂၀၂၁ ခို စှော် 

နြနြ ော်ဝါ ီ ၂၈၊ မတော်လ ၃  ငှ ော် ဧပပီ ၉  ကော်နန  မ  းက အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်သတော်ပြတော်မှုမ  းသညော် ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် စစော်အ ဏ  ှငော်အိုပော်ခ ြုပော်မှုက ို 

နပဗ ငော်က က ဆန  ော်က ငော်သည ော် ဒမီ ိုကန စီန းဆ ဒပပမှုမ  းအတွေငော်း က  းလွေနော်ပခငော်းပြစော်ပါသညော်။ ပစော်ခတော်သတော်ပြတော်ခံ သူမ  းသညော် က ိုယော်တ ိုငော် 

စစော်အ ဏ  ှငော် အိုပော်ခ ြုပော်မှုက ိုဆန  ော်က ငော်လ ိုသည ော်အတွေကော် ထ ိုဆ ဒပပမှုမ  းသ ို   သီးသန  ော်သွေ းန  ကော်ပါဝငော်က ပခငော်းပြစော်ပပီး၊ ဆ ဒပပမှုမ  းအတွေငော်း 

အမ  းအပပ းပစော်ခတော်သတော်ပြတော်ခံ နကက ငော်း ဆက်သွယ်နမးပမနော်းမှုတွေငော်ပါဝငော်နပြကက းခ  နသ  ၎ငော်းတ ို  ၏မ သ းစိုဝငော်မ  းက နပပ ပါသညော်။ 

နအးစနော်း (အမညော်လွှ )၊ မငော်းသနော်း (အမညော်လွှ )  ငှ ော် ဝငော်းနဇ ော် (အမညော်လွှ ) တ ို  အ း အထကော်တွေငော်နြ ော်ပပခ  သည ော်အတ ိုငော်း ဒမီ ိုကန စီန းလှုပော် ှ းမှုက ို 

နထ ကော်ခံသူမ  းဟိုယူဆက  အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်သတော်ပြတော်မှု၏ တစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းအပြစော် ပစော်ခတော်သတော်ပြတော်ခ  ပခငော်းပြစော်ပါသညော်။ အထကော် 

တွေငော် နြ ော်ပပခ  ပပီးပြစော်သည ော် ၂၀၂၁ ခို စှော် ဧပပီ ၉  ကော်နန  က ရိုပော်သံမှထိုတော်လွှင ော်သည ော် သတ နပးခ ကော်ကလညော်း ဒမီ ိုကန စီန းနထ ကော်ခံသူ 

မ  းအ း ခွေ ပခ း ညော် ွေယော်၍ ပစော်မှတော်ထ းပခငော်းက ို နြ ော်ပပနနပါသညော်။ 

၁၅၇။ ဆက်သွယ်နမးပမနော်းမှုတွေငော် ပါဝငော်နပြကက းခ  သူမ  းသညော် ဥပနဒမ   ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ခံခ   သူမ  းပြစော်ပပီး၊ ဒမီ ိုကန စီန းဆ ဒပပမှုမ  း 

တွေငော် ပါဝငော်မှု  ငှ ော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက ို   ိုငော်ငနံ းအ ဆန  ော်က ငော်မှုတ ို  နကက င ော် ပစော်မှတော်ထ းခံ ပခငော်းပြစော်ပါသညော်။ ပမနထွေး (အမညော်လွှ )၊ ထွေနော်း 

ဝငော်း (အမညော်လွှ )၊ သူဇ လွေငော် (အမညော်လွှ )  ငှ ော် တင ော်တင ော်ကက  (အမညော်လွှ ) တ ို  အ းလံိုးသညော် ဒမီ ိုကန စီန းဆ ဒပပမှုမ  းတွေငော်ပါဝငော် ငော်း ြမော်းဆီး 

ခံကက ပါသညော်။ ပမနထွေး (အမညော်လွှ ) အ း ဆ ဒပပမှုမ  းတွေငော် သူမ၏ပါဝငော်မှုက ို ဆကော်တ ိုကော်စစော်နကက နမးပမနော်း  တွေငော်၊ ဥပမ အ းပြင ော် ဆ ဒပပ 

သူမ  းအ း နဆးကိုသမှုနပးခ  သလ းဟို နမးပမနော်းပခငော်းတွေငော် “ဆ ဒပပမှုစပော်လ ဉးသည ော်လိုပော် ပော်က ို အထူးသပြင ော် အနလးထ းနမးပမနော်းခ  သညော်” 

ဟို သ  သညော်။ ထွေနော်းဝငော်း (အမညော်လွှ ) အ း စစော်တပော်က ိုဆန  ော်က ငော်သည ော် ဆ ဒပပမှုမ  းတွေငော် နန ကော်နန ငော်မပါဝငော်နတ  ပါဟို ဝနော်ခံလကော်မှတော်န းထ ိုး 

ပပီးမှ ပပနော်လွှတော်နပးခ  ပခငော်းပြစော်  ၊ ထ ိုသ ို  နသ ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်မှုမ  းသညော် ဒမီ ိုကန စီန းနထ ကော်ခံသူမ  းအ းပစော်မှတော်ထ းနကက ငော်း ငှ ော် ပပနော် 

လညော်လွှတော်နပး  တွေငော် ထ ိုသ ို  နသ လှုပော် ှ းမှုအစိုအြွေ ွဲ့မ  းတွေငော် နန ကော်ထပော်မပါဝငော်နတ  ပါဟို ဝနော်ခံကတ ပပြု သည ော် အနပခအနနပြစော်   ထ ိုသ ို   

ပစော်မှတော်ထ းနကက ငော်း နြ ော်ပပနနပါသညော်။ နဝဠြု (အမညော်လွှ ) သညော် ၂၀၀၇ ခို စှော်က ပထမအကက မော် အက ဉးနထ ငော်အတွေငော်း နလး စှော်နက  ော် နနခ   

 ပပီး၊ ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၇  ကော်နန  က ထပော်မံြမော်းဆီးခံ ပါသညော်။ ဤအနထ ကော်အထ းအ  က  းလွေနော်သူမ  းသညော် ဒမီ ိုကန စီန း လ ိုလ း 

သူမ  း၊   ိုငော်ငနံ းအ  ဆန  ော်က ငော်သူမ  းအ း ခွေ ပခ းသတော်မှတော်၍ ထ ိုသ ို  နသ    ဇဝတော်မှုမ  းက ို  ညော် ွေယော်က  းလွေနော်ပခငော်းပြစော်သညော်မှ  ထငော် ှ းပပီး၊ 
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၎ငော်းတ ို  ၏ ကနဦးစစော်နဆးနမးပမနော်းမှုပံိုစံမ  းတွေငော် စစော်အ ဏ  ှငော် ဆန  ော်က ငော်န းစ တော်ဓါတော်၊ ဆ ဒပပမှု ငှ ော် စပော်လ ဉးသည ော် သတငော်း အခ ကော်အလကော် 

တ ို  က ို  ှ နြွေနြ ော်ထိုတော်ပခငော်းပြစော်က  ၎ငော်းတ ို  အ း ဆန  ော်က ငော်ပခငော်းနကက င ော်   ိုငော်ငနံ းအ ဆ ဒပပသူမ  းအ း ဒဏော်ခတော်အပပစော်နပးပခငော်းပြစော်ပါသညော်။  

၁၅၈။ နန ကော်ဆံိုးအနနပြင ော် ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ခံ သူမ  းသညော်လညော်း ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် ဒမီ ိုကန စီန းလှုပော် ှ းမှုက ို နထ ကော်ခံသညော်ဟိုယူဆ 

နသ နကက င ော် ပစော်မှတော်ထ းခံ ပခငော်းပြစော်ပါသညော်။ နထ ငော်ဇ  (အမညော်လွှ )၊ ည မော်းည မော်းထွေနော်း (အမညော်လွှ )  ငှ ော် နထွေးနမ ငော် (အမညော်လွှ ) တ ို  အ းလံိုး 

က ၎ငော်းတ ို  ကကံြုနတွေွဲ့ သည ော် ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုမ  းသညော်   ိုငော်ငနံ းအ  ဆန  ော်က ငော်မှုမ  း၌ ၎ငော်းတ ို  ၏ပါဝငော်ပတော်သတော်မှုက ို စစော်နဆးနမးပမနော်းစဉ 

အတွေငော်း ပြစော်ပွေ းခ  ပခငော်းဟို နပပ ပါသညော်။ ဆက်သွယ်နမးပမနော်းမှုတွေငော် ပါဝငော်နပြဆ ိုသူအမ  းအပပ းက ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုလိုပော် ပော်မ  းအ း 

နပပ ပပ  တွေငော်  ၎ငော်းတ ို  သညော်   ိုငော်ငနံ းဆ ဒပပမှုမ  းတွေငော် ပါဝငော်နနစဉ ြမော်းဆီးခံ ပခငော်းပြစော်ပပီး၊ ြမော်းဆီးစဉ ငှ ော် ခ ြုပော်န  ှငော်ထ းခံ စဉအတွေငော်း 

နန ကော်ဆကော်တွေ  ြ  ှ ပော် ကော်စကော်ခံ ပခငော်းသညော် ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် စစော်အ ဏ  ှငော်ဆန  ော်က ငော်န း ဆ ဒပပပခငော်း ငှ ော်   ိုငော်ငနံ းအ  ဆန  ော်က ငော်ပခငော်းတ ို   ငှ ော် 

အမ  းအ းပြင ော် ဆကော်စပော်နနနကက ငော်းနတွေွဲ့ ပါသညော်။ သူမ ငှ ော် တ ိုကော်နဆ ငော်တစော်ခိုတညော်းတွေငော် အတူနန နသ လူငယော်မ  းအ း နတ ော်လှနော်န း 

က ို ပ ကော် ယော်ပပြုသည ော်အနနပြင ော် ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်စဉအတွေငော်း လကော်သံိုးနခ  ငော်းနထ ငော်၍ နသွေးသစစ သီခ ငော်းဆ ိုခ ိုငော်းခ  သညော်ဟို န ဒ လှ (အမညော် 

လွှ ) က နပပ ပါသညော်။  ို ိုသနော်း (အမညော်လွှ ) အ း နနအ မော်တွေငော်လ န  ကော်ြမော်းဆီးပပီး လမော်းနပေါ်တွေငော်ရ ိုကော် ကှော်ခ  ပါသညော်။ “ကျွနော်မက ိုအတငော်းဒးူ 

နထ ကော်ခ ိုငော်းပပီး ဆ ိုငော်းဘိုတော်တစော်ခိုက ိုက ိုငော်ခ ိုငော်းတယော်၊ ပပီးနတ  ဓါတော်ပံိုနတွေရ ိုကော်ပပီး မကက းဝံ မန သ ဆ ကကတယော်၊” စစော်နဆးနမးပမနော်းစဉအတွေငော်း 

သူမပါဝငော်ခ  သည ော် ဆ ဒပပမှုမ  းအနကက ငော်းနမးပမနော်း၍ “ကျွနော်မဘယော်ပါတီက ိုနထ ကော်ခံလ ၊ ဘယော်ပါတီက ိုမ နပးခ  လ လ ို  နမးတယော်” ဟို နပပ ပါ 

သညော်။ နပေါ်နဌး (အမညော်လွှ ) ၏ ြခငော်သညော် NLD ပါတီတွေငော် နခါငော်းနဆ ငော်တစော်ဦးပြစော်ပါသညော်။ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက ၎ငော်း၏ြခငော်က ို နနအ မော် 

တွေငော် လ န  ကော်ြမော်းဆီး   မနတွေွဲ့သပြင ော် သ း စှော်ဦးအ း ဓါးစ ခအံပြင ော်ြမော်းဆီးခ  ပါသညော်။ “အနြ က ိုလ ြမော်းတ မနတွေွဲ့လ ို   ကျွနော်နတ ော်တ ို  မှ  

အပပစော် ှ တယော်ဆ ိုပပီး ြမော်းတ ၊… ကျွနော်နတ ော်က CRPH က ို နထ ကော်ခံတယော်ဆ ိုတ လညော်းသ သွေ းတယော်”180 ဟို ၎ငော်းကနပပ ပါသညော်။ နပေါ်နဌး 

(အမညော်လွှ ) ၏ ညီပြစော်သူ ငှ ော်  ပော်ကွေကော်အိုပော်ခ ြုပော်န းမှူးတ ို  က ိုလညော်း “၎ငော်းတ ို  ၏လကော်က ိုငော်ြိုနော်းမ  းတွေငော် နတွေွဲ့  ှ သည ော်အနကက ငော်းအ  မ  း 

နကက င ော်” ဟိုဆ ိုက  ြမော်းဆီးခ  ပါသညော်။ စစော်နဆးနမးပမနော်းစဉအတွေငော်း “CRPH  ငှ ော် ပတော်သတော်တ နတွေနမးတ နပါ  ဗ  ၊ ကျွနော်နတ ော်အနြန  တွေ ပပီး 

လိုပော်တ  လူနတွေန   ပမ ြုနယော်လိုပော်ငနော်းနက ော်မတီမှ ပါတ  လူနတွေက ို အဓ ကနမးတ ” ဟို ၎ငော်းကနပပ ပါသညော်။ သ ို  ပြစော်၍ ၎ငော်းတ ို  အ း ြမော်းဆီးခ ြုပော် 

န  ှငော်မှု ငှ ော် ညှဉးပနော်း  ှ ပော်စကော်မှုသညော် စစော်အ ဏ  ှငော်ဆန  ော်က ငော်န းလိုပော်နဆ ငော်ခ ကော်မ  း ငှ ော်   ိုငော်ငနံ းအယူအဆတ ို   ငှ ော်ဆကော်စပော်နနသညော်မှ  

ထငော် ှ းပါသညော်။  

၁၅၉။ တတ ယအခ ကော်အနနပြင ော် ြ  ှ ပော် ကော်စကော်မှုသညော် အ ပော်သ းပပညော်သူအနပေါ် ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းသည ော် က ယော်ပပန  ော်၍ စနစော်တက  ပြစော် 

နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုပြစော်ပပီး၊ ထ ိုလိုပော် ပော်က ို သ လ ကော် ငှ ော်က  းလွေနော်ပခငော်းပြစော် ပါမညော်။181 ပစော်မှတော်ထ းသူမ  းအ း ခွေ ပခ း ညော် ွေယော်၍ က  းလွေနော်သူက 

ြ  ှ ပော် ကော်စကော်ပခငော်းပြစော်ပပီး၊ က  းလွေနော်ခံ သူမ  းသညော် သီးပခ းအစိုအြွေ ွဲ့တစော်ခိုတွေငော် အမှနော်တကယော်ပါဝငော်သညော်ပြစော်နစ၊ မပါဝငော်သညော်ပြစော်နစ၊182 

ထ ိုသ ို  ပါဝငော်သညော်ဟို ထငော်ပမငော်ယူဆနသ နကက င ော်ပြစော်နကက ငော်း ဤသ  ှ ပခငော်းဆ ိုသည ော် အပခငော်းအ  တွေငော်သတော်မှတော်ထ းပါသညော်။ က  းလွေနော်သူ၏ 

နယဘိုယ အပပြုအမှု ငှ ော်   ဇဝတော်မှုက  းလွေနော်ပခငော်းလိုပော် ပော်၏ ဝနော်းက ငော်အနပခအနနမ  းအ  ထ ိုသ ို   ညော် ွေယော်သညော်ဟို နက ကော်ခ ကော်ခ   ိုငော်ပါ 

သညော်။183 ဤသညော်က အတ အလငော်းက ိုကော်ညီပါသညော်။   ိုငော်ငနံ းအ ဆန  ော်က ငော်သူမ  းအ း ပစော်မှတော်ထ းပခငော်းက ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် အ ပော်သ း 

ပပညော်သူအနပေါ်  ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းသည ော် က ယော်ပပန  ော်၍စနစော်တက ပြစော်နသ တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုဆ ိုသညော် ငှ ော် တ ိုကော်ရ ိုကော်ဆကော်စပော်နနပပီး၊   ိုငော်ငအံတွေငော်း 

အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ အိုပော်ခ ြုပော်န းက ိုခ ိုငော်မ နစ နော်  ညော် ွေယော်ပခငော်းပြစော်ပါသညော်။  

၁၆၀။ ထ ို  အပပငော် အဆ ိုပါ  ဇဝတော်မှုမ  းက ို က  းလွေနော်ခံ သူမ  းသညော်   ိုငော်ငနံ းအ ဆန  ော်က ငော်သူမ  းဟို အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက ယူဆထ း 

သူမ  းပြစော်ပပီး ထ ိုသ ို    ိုငော်ငနံ းအစိုမ  းတွေငော် ပါဝငော်သူမ  းအ း ပစော်မှတော်ထ း၍ ပ ို၍က ယော်ပပန  ော်သည ော် တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုမ  းပြင ော် ြ  ှ ပော် ကော်စကော် နော် ကက ြုး 

 
180 The Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) is a Burmese legislative body in exile, representing a group of National League 

for Democracy (NLD) lawmakers and members of parliament previous the attempted coup d'état.  
181 International Criminal Court (2011), Elements of Crimes, cited above p. 10. 
182 International Criminal Court (2021), Prosecutor vs Dominic Ongwen, cited above, p. 2736 
183 Ibid, p. 2739 

 



 61 

ပမော်းပခငော်းသညော် ပံိုမှနော်အနပခအနနတွေငော်ပငော် က ယော်ပပန  ော်၍စနစော်တက ပြစော်နသ  သီးသန  ော်တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု၏ တစော်စ တော်တပ ိုငော်းပြစော်နနနသ နကက င ော် က  း 

လွေနော်သူမ  းအနနပြင ော် ယငော်းက ိုသ  ှ ပပီးပြစော်ပါမညော်။  

၁၆၁။ သ ို  ပြစော်၍ (အနညော်းဆံိုးအ းပြင ော်) လူသတော်မှု၊ အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်သိုတော်သငော်သတော်ပြတော်မှု၊ ဥပနဒမ  ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်မှု၊ ညှဉးပနော်း 

 ှ ပော်စကော်မှုတ ို   ငှ ော် ဆကော်စပော်နနနသ  အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ ြ  ှ ပော် ကော်စကော်မှုသညော် ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် န  မစ ခ ြုပော်၏ ပိုဒော်မ ၇ (၁) (ဇ) က ို နြ ကော် 

ြ ကော်က  းလွေနော်ပခငော်း ပြစော်ပါသညော်။  

 ုဒမ် ၇(၁) (ဈ) အတငျ်ေးအဓမမက  ွှာ ်ဆံုျေးကစမှု 

၁၆၂။ လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ်က  းလွေနော်နသ   ဇဝတော်မှုအပြစော် အတငော်းအဓမမနပ  ကော်ဆံိုးနစမှု၏ အပခငော်းအ  မ  းမှ  နအ ကော်ပါအတ ိုငော်း ပြစော် 

သညော်။184 

• (က) လူတစော်ဦး သ ို  မဟိုတော် တစော်ဦးထကော်ပ ို၍ က  းလွေနော်သူကြမော်းဆီးသညော်၊ ခ ြုပော်န  ှငော်ထ းသညော် (ဝါ) ြမော်းဆီးနခေါ်နဆ ငော်သွေ းသညော်၊ 

သ ို  မဟိုတော် ထ ိုသ ို  ြမော်းဆီးပခငော်း၊ ခ ြုပော်န  ှငော်ထ းပခငော်း၊ ြမော်းဆီးနခေါ်နဆ ငော်သွေ းပခငော်းက ို ဝနော်ခံနပပ ကက း နော်၊ သ ို  တညော်းမဟိုတော် ထ ိုသူ၊ သ ို   

မဟိုတော် ထ ိုလူအမ  း၏ကံကကမမ  ငှ ော် ၎ငော်းတ ို  အ း မညော်သည ော်နန  တွေငော် ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ထ းသညော်ဆ ိုသည ော် သတငော်းအခ ကော် အ 

လကော်က ိုနပပ ကက း နော် ပငငော်းဆ ိုသညော်။ 

• (ခ) ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ပခငော်းတွေငော် လွေတော်လပော်ခွေင ော်က ိုကန  ော်သတော်ပ တော်ပငော်ပခငော်းက ို ဝနော်ခံနပပ ကက း နော်၊ သ ို  တညော်းမဟိုတော် ထ ိုသူ၏ကံကကမမ က ို 

သတငော်းထိုတော်ပပနော် နော်ပငငော်းဆ ိုပခငော်းတ ို  ပါဝငော်သညော်။ 

• (ဂ) ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်းပပီးနန ကော် လွေတော်လပော်ခွေင ော်က ိုကန  ော်သတော်ပ တော်ပငော်ပခငော်းက ို ဝနော်ခံနပပ ကက း နော်၊ သ ို  တညော်းမဟိုတော် ထ ိုသူ၏ကံကကမမ  

 ငှ ော် မညော်သည ော်နန  တွေငော် ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ထ းသညော်ဆ ိုသည ော် သတငော်းအခ ကော်အလကော်က ို နပပ ကက း နော် ပငငော်းဆနော်ပခငော်းတ ို  က ို ပံိုမှနော် 

အနပခအနနတွေငော်ပငော် ဆကော်လကော်လိုပော်နဆ ငော် မညော်က ို က  းလွေနော်သူက သ  ှ ပပီးပြစော်သညော်။  

• (ဃ) ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ပခငော်းက ို   ိုငော်ငနံတ ော်က က ိုယော်တ ိုငော်ပြစော်နစ၊ အမ န  ော်အ ဏ နပး၍ပြစော်နစ၊ အကူအညီပြင ော် (ဝါ) သ  ှ ၍ပြစော်နစ 

နဆ ငော် ွေကော်သညော်။  

• (င) လွေတော်လပော်ခွေင ော်က ို ကန  ော်သတော်ပ တော်ပငော်ပခငော်းက ို ဝနော်ခံနပပ ကက း နော်ပငငော်းဆ ိုမှုက ို   ိုငော်ငနံတ ော် က ိုယော်တ ိုငော်ပြစော်နစ၊ အမ နော်အ ဏ ပြင ော် (ဝါ) 

အကူအညီပြင ော်ပြစော်နစ နဆ ငော် ွေကော်သညော်။ 

• (စ) ထ ိုသူ၊ သ ို  မဟိုတော် ထ ိုလူအမ  းအ း က  းလွေနော်သူက ဥပနဒ၏အက အကွေယော်က ို က လကက  ှညော်စွေ ရိုပော်သ မော်း နော်  ညော် ွေယော်သညော်။ 

ထ ို  အပပငော် ထ ိုလိုပော် ပော်သညော် အ ပော်သ းပပညော်သူအနပေါ်  ညော် ွေယော်ပစော်မှတော်ထ းသည ော် က ယော်ပပန  ော်၍စနစော်တက ပြစော်နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုပြစော်ပပီး၊ ထ ို 

တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုက ိုသ လ ကော် ငှ ော် က  းလွေနော်ပခငော်းပြစော် မညော်။  

၁၆၃။ ၂၀၂၂ ခို စှော် နြနြ ော်ဝါ ီ ၁  ကော်အထ  ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ခံထ း သည ော် အ ပော်သ း ၁၃၉၀၂ ဦးတ ို   တစော်ဦးခ ငော်းစီ၏ လွေတော်လပော်ခွေင ော်က ို 

ကန  ော်သတော်ပ တော်ပငော်ထ းနကက ငော်း ဝနော်ခံနပပ ကက း နော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုကပငငော်းဆ ိုခ  သည ော်အပပငော်၊ ယငော်းတ ို  ၏ကံကကမမ  ငှ ော် မညော်သည ော် နန   

တွေငော် ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်းထ းသညော်က ိုလညော်း ြံိုးကွေယော်ထ းပါသညော်။ ထငော် ှ းနသ  ပြစော်စဉတစော်ခိုမှ  ၁၉၈၉ မှ ၁၉၉၆ ခို စှော်မ  းအတွေငော်း   ိုငော်ငနံ း 

အက ဉးသ းအပြစော် ၈ စှော်ကက ၊ ၂၀၀၇ မှ ၂၀၁၂ ခို စှော်မ  းအတွေငော်း နန ကော်ထပော် ၅ စှော်ကက  နနခ   ပပီး၊ ထပော်မံြမော်းဆီးခံခ   သည ော် ၈၈ မ  ြုးဆကော် 

နက  ငော်းသ းနခါငော်းနဆ ငော် တစော်ဦးပြစော်သူ ပမနအး၏ သ ဓကပြစော်ပါသညော်။ ၂၀၂၁ ခို စှော် နြနြ ော်ဝါ ီလ ၁  ကော်က ြမော်းဆီးခံခ   ပပီး၊ ၎ငော်းအ း 

မညော်သည ော်နန  တွေငော်ခ ြုပော်န  ှငော်ထ းသညော်က ို မ သ းစိုမ  းကတ တ က က မသ  ှ ခ   ဘ ၊ နန ကော်ထပော်  စှော်လအကက  ဧပပီ ၁  ကော်နန  က အငော်းစ နော် 

နထ ငော်တွေငော် ပိုဒော်မ ၅၀၅ (ဂ) ပြင ော် နထ ငော်ဒဏော် ၂  စှော် က ခံ နတ  မှ မ သ းစိုက သ  ှ ခ   ပါသညော်။ ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၁၀  ကော်နန  က အနမ  ကနော် 

ပပညော်နထ ငော်စိုအထကော်လွှတော်နတ ော်၊   ိုငော်ငတံက ဆကော်ဆံန းနက ော်မတီတွေငော် ၎ငော်း၏ သမီးပြစော်သူက “ပပညော်သူနတွေ ဘယော်နလ ကော်မ  းမ  း 

 
184 International Criminal Court (2011), Elements of Crimes, The Hague: International Criminal Court, p. 11. 
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နပ  ကော်ဆံိုးသွေ းခ   တယော်ဆ ိုတ  ကျွနော်မတ ို  မသ ပါဘူး၊ သူတ ို  က ိုဘယော်မှ  ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ထ းတယော်၊ သူတ ို  အနပခအနန ဘယော်လ ို ှ တယော် ဆ ို 

တ  ကျွနော်မတ ို  မသ  ပါဘူး၊ ပပီးနတ   သူတ ို  အနနန   န ှွဲ့နနနခေါ်ခွေင ော်လညော်း မ ကကဘူး”185 ဟို ထည ော်သွေငော်းနပပ ကက းခ  ပါသညော်။  

၁၆၄။ ၂၀၂၁ ခို စှော် နြနြ ော်ဝါ ီ ၁  ကော်တွေငော် ြမော်းဆီးခံ နသ  ဒမီ ိုကန စီန းလ ိုလ းသူအမ  းအပပ းသညော် အလ းတူ ကံကကမမ  ငှ ော် ကကံြုနတွေွဲ့ 

ကက ပါသညော်။ နအနအပီပီက   ှ နသ  အခ ကော်အလကော်မ  းအ းလံိုးက ို တ ိုကော်ဆ ိုငော်စစော်နဆးကကည ော်  တွေငော်၊ နြနြ ော်ဝါ ီ ၁  ကော်က ြမော်းဆီးခံ 

 နသ  လွှတော်နတ ော်က ိုယော်စ းလယှော်မ  း၊ အစ ိုး အြွေ ွဲ့ဝငော်မ  း ငှ ော် တကော်ကကလှုပော် ှ းသူ ၁၅၁ ဦးအနကော် ၈၃ ဦးသညော် မညော်သည ော်နန  တွေငော်  ှ နန 

နကက ငော်း နအနအပီပီက ယခိုထ  မသ  ှ နသးပါ။ ၎ငော်းတ ို  အနကော် ဒမီ ိုကန စီနညော်းက  န ွေးနက ကော်တငော်နပမှ ကော်ထ းနသ  ပမနော်မ   ိုငော်င၏ံ သမမတ 

ကကီး ဦးဝငော်းပမင ော် ငှ ော်   ိုငော်ငနံတ ော်၏အတ ိုငော်ပငော်ခံပိုဂ္ ြုလော် နဒေါ်နအ ငော်ဆနော်းစိုကကညော်အပါအဝငော် ၂၉ ဦးအ း နထ ငော်ဒဏော်အသီးသီး ခ မှတော်ခ  ပါသညော်။ 

အကကမော်းြကော်စစော်အ ဏ သ မော်းခ  နော်မှစ၍ ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်းခံ သူ ၁၃၉၀၂ ဦးအနကော် ၁၀၈၇ ဦးသညော် နထ ငော်ဒဏော်ခ မှတော်ခံ ပပီးပြစော်နသ ော်လညော်း၊ 

၂၀၂၂ ခို စှော် နမ ၃၁  ကော်အထ  နအနအပီပီ၏ စ  ငော်းအ  ၃၇၀ ဦးသ  အက ဉးနထ ငော်မ  းတွေငော် ှ သညော်ဟိုဆ ိုပါသညော်။ နအနအပီပီ၏ နမးပမနော်း 

မှုမ  းတွေငော် ပါဝငော်နပြကက းခ  သည ော် အ ပော်သ းပပညော်သူ ၂ ဦးထံမှ  ှ နသ  အနထ ကော်အထ းမ  းကလညော်း ထ ို  ဇဝတော်မှုက ိုက  းလွေနော်နကက ငော်း 

အတညော်ပပြုထ းပါသညော်။  

၁၆၅။  ို ိုသနော်း (အမညော်လွှ ) သညော် ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၂၇  ကော်တွေငော် ြမော်းဆီးခံခ   ပါသညော်။ ရ ိုကော် ကှော်ခံ ပပီး၊ သူမအ း နတ ငော်ဥကက လ ပ   စခနော်း 

သ ို   ဦးစွေ ပ ို  နဆ ငော်ခ  ပါသညော်။ စစော်နကက န းစခနော်းတွေငော် သူမ၏  ိုငော်ငနံ းခံယူခ ကော်၊ သ ို  မဟိုတော် အ မော်နထ ငော်န း ငှ ော်စပော်လ ဉနသ နမးခွေနော်းမ  း 

နမးပမနော်းစဉအတွေငော်း ရိုပော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ခံ ပါသညော်။ “နလး ကော် ြမော်းခံ ပပီးနတ   ကျွနော်မပပနော်လွေတော်တယော် မ သ းစိုက ကျွနော်မက ို 

ဘယော်မှ ြမော်းထ းလ မသ ပါဘူး၊ သကော်ဆ ိုငော်  က ိုနမးနတ  လ  မနပြကကဘူးနလ၊ အ မော်ပပနော်တ  လမော်းကကမှပ  လမော်းမှ နတွေွဲ့တ  တစော်နယ ကော်က ို အက ူ

အညီနတ ငော်းပပီး မ သ းစိုက ို ြိုနော်းဆကော်နပပ  တယော် အ  နတ  မှ မ သ းစိုက ကျွနော်မပပနော်လွေတော်လ မှနော်းသ တ ” ဟို သူမကနပပ ပါသညော်။ သူမ 

နပပ သည ော်အတ ိုငော်း ြမော်းဆီးခံ သူမ  းအ း YBS ဘတော်စော်က းမ  းပြစော်တငော်နဆ ငော်၍၊  နော်ကိုနော်ဘူတ ကကီးန ှွဲ့တွေငော် ခ ထ းနပးခ  နကက ငော်း သ  ပါ 

သညော်။ သ ို  ပြစော်၍  ို ိုသနော်း (အမညော်လွှ )  ငှ ော် သူမ၏မ သ းစိုသညော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက က  းလွေနော်နသ  အတငော်းအဓမမနပ  ကော်ဆံိုးနစပခငော်း၏ 

သ းနက ငော်းမ  းပြစော်ပါသညော်။  

၁၆၆။ ဝဏဏ ခ ိုငော် (အမညော်လွှ ) သညော် နန ကော်ထပော်သ းနက ငော်တစော်ဦးပြစော်ပါသညော်။ ၂၀၂၁ ခို စှော် ဧပပီ ၉  ကော်နန  က အကကမော်းြကော်စစော်တပော်၏ ပစော်ခတော် 

ပခငော်းခံ ပပီး နပ  ကော်ဆံိုးသွေ းပခငော်းပြစော်ပါသညော်။ နသွေးအ ိုငော်ထ တွေငော် နသွေးစွေနော်းနနနသ  သူ၏ နဘ ငော်းဘီ ငှ ော် ရှုးြ နပော်တ ို  က ိုသ မ သ းစိုတ ို  က နတွေွဲ့ ခ   

ပါသညော်။ မ သ းစိုက စစော်နကက န းစခနော်းန  ၊ အငော်းစ နော်အက ဉးနထ ငော်  စှော်ခိုစလံိုးတွေငော် သူ  က ိုသွေ းန  ကော် ှ နြွေခ  ပါသညော်။ “တူနလး အငော်းစ နော် 

နထ ငော်မှ န  ကော်နနပပီလ ို   သူမ  းနတွေကနပပ လ ို  … နထ ငော်က ိုန  ကော်သွေ းနတ   စစော်နကက န းမှ လ ို  နပပ တယော်၊” နက ငော်းနက ငော်းမွေနော်မွေနော် 

နနထ ိုငော်  နော် ၎ငော်းအတွေကော် က ပော်သံိုးသ နော်းနတ ငော်းသညော်ဟိုလညော်း မ သ းစိုကနပပ ပါသညော်။ န ှွဲ့နနင ှး မော်းပပီးသည ော်အခါ အငော်းစ နော်နထ ငော်တွေငော် 

အမှနော်တကယော် ှ မနနနကက ငော်းသ  ပါသညော်။ နထ ငော်ဗူးဝတ ဝနော်က  အ   ှ တစော်ဦးက နထ ငော်အတွေငော်းသ ို  ပစစညော်းမ  း ထပော်မပ ို   နော် ငှ ော် ဝဏဏ ခ ိုငော် 

(အမညော်လွှ ) သညော် အငော်းစ နော်နထ ငော်တွေငော် ှ မနနနကက ငော်း သူမအ းနပပ ပါသညော်။ ထ ို  နန ကော်တွေငော် မ သ းစိုက န ွှပပညော်သ စစော်နကက န း စခနော်းသ ို   

သွေ းခ  ပါသညော်။ ယငော်းတွေငော် အမှုစစော်  အ   ှ က ၎ငော်းတ ို  ၏စ  ငော်းတွေငော် ဝဏဏ ခ ိုငော် (အမညော်လွှ )  ှ နကက ငော်း ငှ ော် နန ကော် စှော် ကော်ကက လျှငော် ပပနော်လ  

ခ  ပါဟို နပပ ခ  ပါသညော်။ မ သ းစိုက  စှော်ကက မော်သွေ းန  ကော်ခ  ပါသညော် သ ို    တွေငော် ၎ငော်း၏မ သ းစိုဝငော်အ း နအနအပီပီက ယခိုနမးပမနော်းသည ော်အခ  နော် 

အထ  ၎ငော်းမညော်သည ော်နန  တွေငော် ှ နကက ငော်း မသ  နသးပါ။  

၁၆၇။ အတငော်းအဓမမနပ  ကော်ဆံိုးနစမှုသညော် ပမနော်မ စစော်တပော်၏ အစဉအလ မူဝါဒတစော်ခိုပြစော်ပါသညော်။ ပမနော်မ   ိုငော်င ံ လူ  အခွေင ော်န းအနပခအနန 

ဆ ိုငော်   ကိုလသမဂ္အထူးက ိုယော်စ းလှယော်၏ နပပ ကက းခ ကော်အ  ပမနော်မ စစော်တပော်သညော်   ိုငော်ငတံက  တ  းမျှတမှုခံိုရံိုး (ICJ) ၏ ယ ယီလိုပော် 

နဆ ငော်ခ ကော်မ  းဆ ိုငော်  အမ န  ော်က ိုခ  ြုးနြ ကော်၍ ရ ိုဟငော်ဂ  မ  းအ း အတငော်းအဓမမ နပ  ကော်ဆံိုးနစမှုက ို က  းလွေနော်ခ  ပါသညော်။186 ထ ိုနညော်းတူပငော် 

၂၀၁၈ ခို စှော် ဒဇီငော်ဘ လတွေငော်  ခ ိုငော် ငှ ော် ခ ငော်းပပညော်နယော်တ ို  ၌ စတငော်ခ  ပပီး၊ ၂၀၂၀ ခို စှော်   ိုဝငော်ဘ လ န ွေးနက ကော်ပွေ က လအထ  အ ှ နော်ပမင ော်ခ  နသ  

 
185 Burma Campaign UK (2021), “Wai Hnin Pwint Thon testimony to US Senate Committee”, Burma Campaign UK (online), Available: 

burmacampaign.org.uk/wai-hnin-pwint-thon-testimony-to-us-senate-committee/ 
186 OHCHR (2021), “Statement by Thomas H. Andrews, 

UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar”, OHCHR (online), Available at: 

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26884 

https://burmacampaign.org.uk/wai-hnin-pwint-thon-testimony-to-us-senate-committee/
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26884
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  ိုငော်ငတံက မပါဝငော်သည ော် လကော်နကော်က ိုငော်ပဋ ပကခ (ICRC ၏ အတညော်ပပြုခ ကော်အတ ိုငော်း) အတွေငော်း  ခ ိုငော်ပပညော်သူမ  းအ း အတငော်းအဓမမနပ  ကော်ဆံိုး 

နစခ  သည ော် တသမတော်တညော်းပြစော်နသ ပံိုစံမ  းက ို နတွေွဲ့  ှ  ပါသညော်။187 ဥပနဒမ  ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်မှုအမ  းစိုတွေငော် လူမဆနော်စွေ  ကော်စကော်နသ  

ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုအနထ ကော်အထ းမှတော်တမော်းမ  း ှ ပပီး၊ အထူးသပြင ော် ြမော်းဆီးခံ သူမ  းအ း   အခ ြုပော်သ ို  မနရွှွဲ့မီ ငှ ော် ပပစော်မှုမစွေ တငော်မီ ၎ငော်းတ ို   

အ း စစော်တပော်၏ဘ းတ ိုကော်မ  းတွေငော် ခ ြုပော်န  ှငော်ထ းသည ော်က လမ  းတွေငော် ပြစော်ပါသညော်။188 ၂၀၁၁ ခို စှော်မှစ၍ အတငော်းအဓမမနပ  ကော်ဆံိုးနစမှု 

ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှု၊ လူသတော်မှု ငှ ော် လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   အကကမော်းြကော်မှုအပါအဝငော် အဆ ိုပါ  ဇဝတော်မှုမ  းအ း ကခ ငော် ငှ ော်  ှမော်းပပညော်နယော်မ  းတွေငော် 

လညော်း အကကမော်းြကော်စစော်တပော်က က  းလွေနော်ခ  ပါသညော်။189 

၁၆၈။ အကကမော်းြကော်စစော်အ ဏ သ မော်း နော်ကက ြုးပမော်းမှု ငှ ော်အတူ သတငော်းနထ ကော်မ  း၊   ိုငော်ငနံ းအ  ထငော် ှ းသူမ  း၊ နဆးဘကော်ဆ ိုငော်   ပိုဂ္ ြုလော် 

မ  း၊ ဒမီ ိုကန စီန းနထ ကော်ခံသူမ  း ငှ ော် နဘးမှ ပော်ကကည ော်သူမ  းအနပေါ် ယငော်းပပစော်မှုက ို အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက ထပော်မံက  းလွေနော်ပပီး အတငော်း 

အဓမမနပ  ကော်ဆံိုးနစခ  ပါသညော်။ ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် ထ ိုသ ို   အတငော်းအဓမမနပ  ကော်ဆံိုးနစမှု၏ သ းနက ငော်မ  းသညော် ဥပနဒ၏အက အကွေယော်တွေငော် 

အက ံြုးမဝငော်ဘ ၊ နအနအပီပီ၏ အနထ ကော်အထ းမ  းအ  ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှု၊ လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  အကကမော်းြကော်မှု ငှ ော် ဥပနဒပပငော်ပသတော်ပြတော်မှု 

တ ို  အပါအဝငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုကက  းလွေနော်နသ  နန ကော်ထပော်လူ  အခွေင ော်အန းခ  ြုးနြ ကော်မှုမ  းက ိုလညော်း ခံ နကက ငော်း နြ ော်ပပနနပါ 

သညော်။190 တ ိုကော်ဆ ိုငော်စစော်နဆးထ းသည ော် နအနအပီပီ၏အခ ကော်အလကော်မ  းတွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်မှုအတွေငော်း အ ှငော် 

လတော်လတော်မီးရှု  ွဲ့သတော်ပြတော်ပခငော်းအပါအဝငော် အ ပော်သ းပပညော်သူ ၅၁၈ ဦး သတော်ပြတော်ခံ နကက ငော်း မှတော်တမော်းတငော်ထ းပါသညော်။ အထကော်တွေငော် 

ပမငော်နတွေွဲ့ ခ   ပပီးသည ော်အတ ိုငော်း၊ ရိုပော်အနလ ငော်းမ  းတွေငော် ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုနကက င ော်  ှ နသ  ပပငော်းထနော်ဆ ိုး ွေ းသည ော်ဒဏော်  ဒဏော်ခ ကော်မ  း  ှ နန 

နသ ော်လညော်း၊ မက နော်းမ ၍၊ သ ို  မဟိုတော် အပခ းလိုပော်ကကံြနော်တီးထ းနသ  အနကက ငော်းမ  းနကက င ော် နသဆံိုးပခငော်းပြစော်သညော်ဟို အကကမော်းြကော် 

စစော်အိုပော်စိုက သတငော်းထိုတော်ပပနော်နလ  ှ ပါသညော်။ 

၁၆၉။ န ဂံိုးခ ြုပော်အ းပြင ော် ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် အတငော်းအဓမမနပ  ကော်ဆံိုးနစမှု   ဇဝတော်မှုက ို အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက က ယော်ပပန  ော်၍စနစော်တက  

ပြစော်နသ ပံိုစံပြင ော် က  းလွေနော်လျှကော် ှ နကက ငော်း နအနအပီပီက မှတော်တမော်းတငော်ထ းသည ော် အနထ ကော်အထ းမ  းအ  နတွေွဲ့ ပါသညော်။ သ ပပီး ပြစော် 

သည ော်အတ ိုငော်း၊ ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ခံ သူ၏ ကံကကမမ  ငှ ော် မညော်သည ော်နန  တွေငော် ှ သညော်က ို အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက သတငော်းထိုတော်ပပနော် နော် ပငငော်းဆ ို 

ပါသညော်။ အလ းတူပငော် ြမော်းဆီးခံ သူမ  းအ း နခါငော်းတွေငော်အဝတော်အိုပော်၍ စစော်နကက န းစခနော်းမ  းသ ို  ပ ို  နဆ ငော်ပခငော်းအ းပြင ော်၊ ထ ိုလူပိုဂ္ ြုလော် သ ို   

မဟိုတော် ထ ိုလူအမ  း၏ လွေတော်လပော်ခွေင ော်က ို ကန  ော်သတော်ပ တော်ပငော်ထ းသညော်ဟို ဝနော်ခံနပပ ကက း နော်ပြစော်နစ၊ ၎ငော်းတ ို  ၏ကကံကမမ ၊ သ ို  တညော်းမဟိုတော် 

မညော်သည ော်နန  တွေငော် ှ နနသညော်က ိုပြစော်နစ နပပ ကက း နော်ပငငော်းဆ ိုပခငော်းသညော် ပံိုမှနော်အနပခအနနတွေငော်ပငော် နန ကော်ဆကော်တွေ အပြစော် ပြစော်လ မညော်က ို 

စစော်သ းမ  းသ  ှ ပပီးပြစော်ပါသညော်။ ြမော်းဆီးခံ သူမ  း၏ဦးနခါငော်းက ို အဝတော်ပြင ော် အိုပော်ပခငော်းက ို မီမီညွေန  ော် (အမညော်လွှ )၊ သီဟ (အမညော်လွှ )၊ နဝဠြု 

(အမညော်လွှ )  ငှ ော် နထွေးနမ ငော် (အမညော်လွှ ) တ ို  ၏ သကော်နသခံခ ကော်မ  းအပါအဝငော် နအနအပီပီက  ှ နသ  မှတော်တမော်းအနထ ကော်အထ းမ  းတွေငော် 

တသမတော်တညော်းနတွေွဲ့ ပါသညော်။ အလ းတူပငော် စစော်နကက န းစခနော်းမ  း၏ တညော်နနအတ အက က ိုမသ  ှ  ပခငော်း၊ ပပညော်သူမ  းအ းြံိုးကွေယော်ထ း 

ပခငော်း၊ မ သ းစိုဝငော်မ  းအ း သတငော်းထိုတော်ပပနော်မနပးပခငော်း၊ ြမော်းဆီးခံ သူမ  း၏ အမညော်စ  ငော်းအတ အက က ို အမ  းပပညော်သူအ း မထိုတော်ပပနော် 

ပခငော်းတ ို  အပပငော် အထကော်တွေငော် နထွေးနမ ငော် (အမညော်လွှ ) ထွေကော်ဆ ိုခ  သည ော်အတ ိုငော်း လူသူလကော်လှနော်းမမီသည ော်နန  မ  းတွေငော် ဆ ိုး ွေ းပပငော်းထနော်နသ  

ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုပြစော်စဉမ  း  ှ နနပခငော်းတ ို  က “ထ ိုသူ၊ သ ို  မဟိုတော် ထ ိုလူမ  းအ း က  းလွေနော်သူက က လကက  ှညော်စွေ  ဥပနဒ၏အက အကွေယော် 

က ို ရိုပော်သ မော်း နော်  ညော် ွေယော်လိုပော်နဆ ငော်ပခငော်း ပြစော်ပါသညော်။  

 ုဒမ် ၇(၁) (ဋ) ရည်ရွယ်ချက်ရ ှိရ ှိပြင််းထန်စွွှာနွှာ  ငက်စမှု (ဝါ) ခနဓွှာ  ုယ်၊ စ တ ် ုငျ်ေးန ငူ့ ်ရု ်  ုငျ်ေးဆ ုငရ်ွှာ   န်ျေးမွှာကရျေး  ု အမ ငျ်ေးအထန် ထ ခ ု ် 

ဒဏ်ရွှာရကစမှုန ငူ့ ်အလွှာျေးတ အမခွှာျေးလ မဆန်သညူ့် ြ န   ်ရ ်စ ်မှုမ ွှာျေး 

 
187 UN General Assembly (2021), “Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Thomas H. Andrews, March 

2021, Advance Unedited Version”, United Nations (online), Annex, p. 27, paragraph 35, Available at: 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session46/Documents/A_HRC_46_56.pdf 
188 UN General Assembly (2021), cited above, Annex, p. 27, paragraph 37. 

 
189 UN Human Rights Council (2018), “Report of the independent international fact-finding mission on Myanmar, Advance Edited Version”, 

United Nations (online), p. 16, paragraph 88, Available at: www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-

Myanmar/A_HRC_39_64.docx 
190 See: AAPP’s 2021 Coup Daily Briefings, at: aappb.org/?cat=109 
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၁၇၀။ န  မစ ခ ြုပော်၏ ပိုဒော်မ ၇ (၁) (ဋ) သညော် လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ်က  းလွေနော်နသ   ဇဝတော်မှုမ  းသညော် ပိုဒော်မ ၇(၁) တွေငော် နြ ော်ပပထ းသညော်မျှ ငှ ော် 

မပပည ော်စံိုနကက ငော်း  ညော် ွေယော်ဆ ိုလ ိုနသ  ကကငော်းက နော်ပပဌ နော်းခ ကော်ပြစော်ပါသညော်။191 စွေပော်စွေ ခံ သူသညော် နန ကော်ထပော်လူမဆနော်နသ လိုပော် ပော်တစော်ခိုခိုက ို 

က  းလွေနော်သညော်ဟို သကော်နသပပ  ိုငော် နော် နအ ကော်ပါအပခငော်းအ  မ  း ငှ ော် က ိုကော်ညီ ပါမညော်။ 

• (က) လူမဆနော်သည ော် လိုပော် ပော်တစော်ခိုခိုအ းပြင ော် စွေပော်စွေ ခံ သူက ပပငော်းထနော်စွေ န က ငော်နစပခငော်း၊ သ ို  မဟိုတော် ခ ဒ က ိုယော်၊ အစ တော်အပ ိုငော်း (ဝါ) 

ရိုပော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်  က နော်းမ န းတ ို  က ို အပပငော်းအထနော်ထ ခ ိုကော်ဒဏော်  ပြစော်နစသညော်။192 

• (ခ) ထ ိုလိုပော် ပော်သညော် ပပငော်းထနော်မှု ငှ ော် သနဘ သဘ ဝအ းပြင ော် န  မစ ခ ြုပော်၏ ပိုဒော်မ ၇ (၁) ပါ မညော်သည ော်လိုပော် ပော်တစော်ခိုခို ငှ ော်မဆ ို  

ဝ နသသလကခဏ အ းပြင ော်တူညီသညော်။193 

၁၇၁။ အပခ းလူမဆနော်နသ လိုပော် ပော်မ  းအ း   ိုငော်ငတံက ဓ နလ ထံိုးတမော်းဥပနဒ ငှ ော်   ိုငော်ငတံက လူ  အခွေင ော်အန းဥပနဒ၏  ှုနော်းစံမ  းမှ ထိုတော် 

 ှုတော်ထ းနသ  လူသ းမ  း ငှ ော်သကော်ဆ ိုငော်သည ော် အနပခခံအခွေင ော်အန းမ  းအ း ဆ ိုး ွေ းစွေ ခ  ြုးနြ ကော်ပခငော်းဟို ရှုပမငော်နကက ငော်း ICC က ထိုတော်နြ ော် 

နပပ ကက းပါသညော်။194 အပပညော်ပပညော်ဆ ိုငော်  လူ  အခွေင ော်န းနကကည စ တမော်း အပ ိုဒော် ၂၅  ငှ ော် စီးပွေ းန း၊ လူမှုန း ငှ ော် ယဉနက းမှုအခွေင ော်အန းမ  း 

ဆ ိုငော်     ိုငော်ငတံက သနဘ တူစ ခ ြုပော် (ICESCR) ၏ အပ ိုဒော် ၁၂ တွေငော်    ိုငော်သမျှအပမင ော်ဆံိုးနသ  က နော်းမ န းအဆင ော်အတနော်းက ို လကော်လှမော်းမီ 

 ပ ိုငော်ခွေင ော်သညော် လူသ းတ ိုငော်း၏အနပခခံအခွေင ော်အန း ပြစော်သညော်ဟို အတ အလငော်းနြ ော်ပပထ းပါသညော်။    ိုငော်သမျှအပမင ော်ဆံိုးနသ  က နော်းမ န း 

အဆင ော်အတနော်းက ို လကော်လှမော်းမီ ပ ိုငော်ခွေင ော်သညော် ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် အမ  းအ းပြင ော် ပငငော်းပယော်ခကံက ပါသညော်။  

၁၇၂။ ICESCR ၏ နယဘိုယ မှတော်ခ ကော် အမှတော် ၁၄ တွေငော် က နော်းမ န းဆ ိုငော်  အခွေင ော်အန းသညော် က နော်းမ န းဌ နအသီးသီး၊ ကိုနော်ပစစညော်မ  း၊ 

ဝနော်နဆ ငော်မှုမ  း ငှ ော်    ိုငော်သမျှအပမင ော်ဆံိုးနသ  က နော်းမ န းအဆင ော်အတနော်းက ို လကော်နတွေွဲ့ခံစ း  ိုငော်နစ နော် လ ိုအပော်နသ အနပခအနနမ  းအ း 

  ှ ခံစ းပ ိုငော်ခွေင ော် အခွေင ော်အန းပြစော် န းလညော်သနဘ နပါကော် မညော်ဟို နြ ော်ပပထ းပါသညော်။195 ဆကော်လကော်၍ က နော်းမ န းဆ ိုငော်  အခွေင ော်အန း 

သညော် ပ ိုမ ိုက ယော်ပပန  ော်နသ … “နဘးကငော်း၍ အလွေယော်တကူသယော်ယ ူ ိုငော်နသ  နသ ကော်သံိုးန  ငှ ော် လံိုနလ ကော်နသ သန  ော် ှငော်းမှု၊ လံိုနလ ကော်၍ 

နဘးကငော်းသည ော် စ းနပော်  ကခ နထ ကော်ပံ မှု၊ အဟ   ငှ ော် နနအ မော်  ှ ပခငော်း၊ က နော်းမ န း ငှ ော်ညီညွေတော်နသ  အလိုပော်အက ိုငော် ငှ ော် ပတော်ဝနော်းက ငော်အနပခ 

အနနမ  းက  သ ို   က နော်းမ န း ငှ ော် ဆကော်စပော်သည ော် အနကက ငော်းအ ငော်းခံမ  းအပပငော် လ ငော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   ငှ ော် မ  ြုးဆကော်ပွေ းက နော်းမ န းအပါအဝငော် 

က နော်းမ န း ငှ ော် စပော်လ ဉးသည ော် ပည န း ငှ ော် သတငော်းအခ ကော်အလကော်  ှ ပ ိုငော်ခွေင ော်အထ  အ းလံိုးအက ံြုးဝငော်နသ  အခွေင ော်အန းတစော်ခို”196 

ပြစော်သညော်ဟို နက ော်မတီကအဓ ပပါယော်ြွေင ော်ဆ ိုပါသညော်။ နန ကော်ဆံိုးအ းပြင ော် “က နော်းမ န းဌ နမ  း၊ ကိုနော်ပစစညော်း ငှ ော် ဝနော်နဆ ငော်မှုမ  းသညော် ခွေ ပခ း 

ဆကော်ဆံပခငော်းမ ှ နစဘ ၊ လူတ ိုငော်းလကော်လှမော်းမီခွေင ော် ှ  မညော်” ဟိုလညော်း  ှငော်းလငော်းနြ ော်ပပထ းပါသညော်။ ပမနော်မ   ိုငော်ငသံညော် ICESCR က ို ပါဝငော် 

လကော်မှတော်န းထ ိုးထ းသည ော်   ိုငော်ငတံစော်  ိုငော်ငပံြစော်သည ော် အတွေကော် သနဘ တူစ ခ ြုပော်ပါအတ ိုငော်း “   ိုငော်သည ော်အ ငော်းအပမစော်မ  းပြင ော် အပမင ော်မ းဆံိုး 

အနက ငော်အထညော်နြ ော် နော်” အဆင ော်လ ိုကော် အဆင ော်လ ိုကော် လိုပော်နဆ ငော် နော်လ ိုအပော်ပါသညော်။ 

၁၇၃။ ၂၀၂၁ ခို ငှ ော် ဇူလ ိုငော် ၁၆ တွေငော် ပမနော်မ   ိုငော်ငဆံ ိုငော်   ကိုလသမဂ္အထူးက ိုယော်စ းလှယော်က “အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုသညော် ၎ငော်း၏  ိုငော်ငနံ း 

အက  ြုးအပမတော်အတွေကော် ဒမီ ိုကန စီးန းလှုပော် ှ းမှုက ို ခ ညော် န  သွေ းနစ နော် ငှ ော်  ၎ငော်းအ သ ငမော်းငမော်း ပြစော်နနသည ော်… တ  းဝငော်မှု ငှ ော် ထ နော်းခ ြုပော်မှု 

တ ို  က ို  ှ  နော် COVID-19 က ို လကော်နကော်အပြင ော် အသံိုးပပြုနနပပီး၊ လသူ းပခငော်းစ န မှုဆ ိုငော်  နဘးအဒိုကခက ို  ညော် ွေယော်ခ ကော် ှ  ှ  မီးထ ိုးနပးနန 

သည ော်အပပငော်၊   ိုငော်ငတံက ၏ တိုန  ော်ပပနော်မှုက ိုလညော်း လမော်းနကက ငော်းလွှ ခ  သညော်”197 ဟို သတ နပးနပပ ကက းခ  ပါသညော်။ အနထ ကော်အထ း အနပခပပြု 

 
191 International Criminal Court (2021), Prosecutor vs Dominic Ongwen, p. 2745 
192 International Criminal Court (2011), Elements of Crimes, cited above, p. 12 
193 Ibid. 

 
194 International Criminal Court (2014), Prosecutor vs Katanga, cited above, p. 448 

 
195 OHCHR (2000), CESCR General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12), paragraph 9. 
196 Ibid, paragraph 11. 
197 Special Advisory Council for Myanmar (2021), “The People of Myanmar Need Urgent Assistance as the Junta Weaponises the COVID-19 

Crisis”, SAC-M (online), Available at: specialadvisorycouncil.org/2021/07/the-people-of-myanmar-need-urgent-assistance-as-the-junta-

weaponises-the-covid-19-crisis/ 

https://specialadvisorycouncil.org/2021/07/the-people-of-myanmar-need-urgent-assistance-as-the-junta-weaponises-the-covid-19-crisis/
https://specialadvisorycouncil.org/2021/07/the-people-of-myanmar-need-urgent-assistance-as-the-junta-weaponises-the-covid-19-crisis/
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သည ော် ဤအစီ ငော်ခံစ တွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ်က  းလွေနော်နသ  ဤ  ဇဝတော်မှုက ို နအ ကော်ပါအတ ိုငော်း က  းလွေနော်နန 

နကက ငော်း နြ ော်ပပထ းပါသညော်။  

• (က)   ဇဝတော်မှုနပမ ကော်နသ  ပပညော်တွေငော်းပ တော်ဆ ို  အန းယူမှုမ  းပြင ော်   ိုငော်ငအံတွေငော်း နဆး ငှ ော် နဆးပစစညော်းမ  းလကော်လှမော်းမီခွေင ော်က ို 

ကန  ော်သတော်ပ တော်ပငော်ပခငော်း 

• (ခ) နဆး ငှ ော် နဆးပစစညော်းမ  း  ှ န းအတွေကော် ကက ြုးပမော်းနသ အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း  ညော် ွေယော်ခ ကော် ှ  ှ  ဒိုကခနပးပခငော်း 

• (ဂ)   ိုငော်ငနံ းဆ ဒပပမှုမ  း ငှ ော် ဆကော်စပော်နနသူမ  းအ း ကူညီနပးသည ော် နဆးဘကော်ဆ ိုငော်  ဝနော်ထမော်းမ  းအ း ပစော်မှတော်ထ းပခငော်း 

၁၇၄။ အ ပော်သ းပပညော်သူမ  း၏ လံိုနလ ကော်နသ က နော်းမ န းနစ င ော်န ှ ကော်မှု လကော်လှမော်းမီ  ှ ပ ိုငော်ခွေင ော်က ို ခ  ြုးနြ ကော်သည ော် အကကမော်းြကော် 

စစော်အိုပော်စို၏ ကက ြုးပမော်းမှုတစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းအနနပြင ော်၊ သ မ နော်အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း နဆး ငှ ော် နဆးပစစညော်းမ  း မ  ှ နအ ငော် အကကမော်းြကော် 

စစော်အိုပော်စိုက ရည်ရွယ်ချက်ရိှရိှ ကန  ော်သတော်ပ တော်ပငော်ခ  ပါသညော်။ နဆးကိုသနပးသည ော် ဌ နမ  းအ း ဝငော်န  ကော်စီးနငော်း၍ ြ ကော်ဆီးပခငော်း၊ က နော်းမ  

န း ငှ ော် နဆးဘကော်ဆ ိုငော်  ပစစညော်းမ  းအ း အဓမမသ မော်းယူပခငော်းတ ို  က ို လိုပော်နဆ ငော်နနသည ော်အပပငော်၊ ဤက  သ ို   ကန  ော်သတော်ပ တော်ပငော်မှုမ  းက ို   ဇ 

ဝတော်မှုနပမ ကော်နသ  ပပညော်တွေငော်းပ တော်ဆ ို  အန းယူမှုမ  းပြင ော် လိုပော်နဆ ငော်နနပခငော်းက COVID-19 က ို လကော်နကော်အပြစော် စနစော်တက အသံိုးပပြုနန 

ပခငော်းပြစော်ပပီး၊ အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအနနပြင ော် အဆ ိုပါလ ိုအပော်နသ  နဆး ငှ ော် နဆးပစစညော်းမ  းက ို လကော်လှမော်းမီ  ိုငော် နော် နန  စဉရိုနော်းကနော်ကက 

 ပါသညော်။   ှနခါငော်းစညော်း၊ လကော်အ တော်၊ တစော်က ိုယော် ညော်က ကွေယော်န းဝတော်စံို (PPE) မ  း ငှ ော် နအ ကော်စီဂ ငော်အ ိုးမ  းအပါအဝငော် COVID-19 

ဆ ိုငော်   နဆးပစစညော်းမ  းတငော်သွေငော်းမှုက ို ကန  ော်သတော်ပ တော်ပငော်ပခငော်း ငှ ော် ပိုဂ္လ က ကိုမပဏီမ  းအ း နအ ကော်ဆီဂ ငော်အ ိုးမ  းပပနော်လညော်ပြည ော်သွေငော်းပခငော်း 

က ို တ းပမစော်သည ော် ပပညော်တွေငော်းဥပနဒမ  းက ို အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက က င ော်သံိုးခ  နကက ငော်း198 ၎ငော်းတ ို  ၏အမ န  ော် ငှ ော် ညွှနော်ကက းခ ကော်မ  းကပပသနန 

ပါသညော်။ “COVID လနူ နတွေက ို အနပခခံနဆးဝါးကိုသမှုနပးတ က တ  းမဝငော်တ  လိုပော် ပော်ပြစော်သွေ းတယော်”199 ဟို နဒါကော်တ မငော်းဟနော်ကဆိ  

သညော်။   ိုငော်ငပံ ိုငော်မီဒယီ မှတဆင ော် ပပညော်သူလူထိုကမလ ိုအပော်ဘ  နအ ကော်ဆီဂ ငော်ဝယော်ယူစိုနဆ ငော်းနနပခငော်းပြစော်နကက ငော်း စွေပော်စွေ ခ  ပပီး၊ “ကျွနော်နတ ော် 

တ ို  မှ  နအ ကော်ဆီဂ ငော်အလံိုအနလ ကော် ှ ပါတယော်၊ လူနတွေက စ ိုး  မော်မှုလွေနော်က ပပီး ဝယော်နနကကတ ” ဟို နပပ ကက းခ  ပါသညော်။ နအ ကော်ဆီဂ ငော် 

န  ငော်းခ မှုက ို အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက တ  းမဝငော်ကန  ော်သတော်ခ  ပပီး  စှော် ကော်အကက တွေငော်200 ပပညော်သူလူထိုက နကက ကော်လန  ော်တကက းပြင ော် 

နအ ကော်ဆီဂ ငော်ဝယော်ယူစိုနဆ ငော်းနနကကသညော်ဆ ိုသည ော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ စွေပော်စွေ ခ ကော်ထွေကော်နပေါ်လ ပခငော်းပြစော်ပါသညော်။  

၁၇၅။ ထ ို  အပပငော် ဇူလ ိုငော် ၂၀  ကော်တွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက ပပညော်သူမ  းအ း နအ ကော်ဆီဂ ငော်ဝယော်ယူခွေင ော် နထ ကော်ခံခ ကော် ထိုတော်နပး နော် 

ပမ ြု ွဲ့နယော် ငှ ော်  ပော်ကွေကော်အဆင ော် “နအ ကော်ဆီဂ ငော် နထ ကော်ပံ န း နက ော်မတီမ  း” က ို ြွေ ွဲ့စညော်းခ  ပပီး၊ နအ ကော်ဆီဂ ငော် ပြန  ော်ပြ းမှုက ိုထ နော်းခ ြုပော်ခ  ပါသညော်။ 

 ပော်ကွေကော်၊ ပမ ြု ွဲ့နယော် တ ဝနော် ှ သူမ  း၏ နထ ကော်ခံခ ကော်မပါလျှငော် နအ ကော်ဆီဂ ငော်အ ိုးမ  းက ို ပပနော်လညော်ပြည ော်၍မ ပါ။ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုတပော် 

မ  းက အန းနပေါ်အနပခအနနကကံြုနတွေွဲ့နန သူမ  းထံမှ နအ ကော်ဆီဂ ငော်အ ိုးမ  းက ို အဓမမသ မော်းယူပခငော်းပြင ော် ပ တော်ဆ ို  အန းယူကကပါသညော်။ 

ပပနော်ကက းန း ဒို-ဝနော်ကကီး ဗ ိုလော်ခ ြုပော်နဇ ော်မငော်းထွေနော်းက ဤသ ို   ကန  ော်သတော်ခ ကော်မ  းထိုတော်ပပနော် ပခငော်းသညော် အငော်တ နကော်နပေါ်တွေငော် လ မော်လညော်မှုမ  း 

နတွေွဲ့ ပခငော်းနကက င ော် အဓ ကပြစော်သညော်201 ဟို အဆ ိုပါကန  ော်သတော်ခ ကော် ငှ ော်စပော်လ ဉး၍ တ  းဝငော်ထိုတော်နြ ော်နပပ ကက းခ  ပါသညော်။  

၁၇၆။   ိုငော်ငတံစော်ဝနော်း ှ  ပိုဂ္လ ကအန  ငော်းဆ ိုငော်မ  းသ မက နစတန  ှငော်မ  းအ းလံိုး၏ နအ ကော်ဆီဂ ငော်စကော်ရံိုမ  းအ း အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို 

က ကန  ော်သတော်ပ တော်ပငော်ခ  ပါသညော်။ ပိုဂ္လ ကကိုမပဏီမ  းအ း မတနော်တဆနဈးတငော်န  ငော်းသညော်ဟို စွေပော်စွေ ခ  ပါသညော်။202 အဆ ိုပါအန  ငော်းဆ ိုငော်မ  း 

 ငှ ော် နစတန  ှငော်ဝနော်ထမော်းမ  းအ း ဆကော်လကော်န  ငော်းခ နနမညော်ဆ ိုပါက ြမော်းဆီးမညော်ဟို ပခ မော်းနပခ ကော်သည ော်အတွေကော် အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း 

နအ ကော်ဆီဂ ငော်အကူအညီနပး နော် နကက ကော် ွေ ံ ွဲ့နနကက ပါသညော်။ ဥပမ  - အ မော်နးီခ ငော်း ထ ိုငော်း  ိုငော်ငမှံ နအ ကော်ဆီဂ ငော်တငော်သွေငော်းသည ော် နစတန  

 
198 See: twitter.com/YMM_yayyay/status/1414116690653192203?s=20 
199 New York Times (2021), “As Covid Rages in Myanmar, Army Hoards Oxygen, Doctors Say”, The New York Times (online), Available at: 

www.nytimes.com/2021/07/15/world/asia/myanmar-covid-oxygen.html 
200 Frontier Myanmar (2021) “Junta tries –and fails– to use pandemic to tighten grip on power”, Frontier Myanmar (online), Available at: 

www.frontiermyanmar.net/en/junta-tries-and-fails-to-use-pandemic-to-tighten-grip-on-power/. See: 

twitter.com/Chanapai247/status/1419125523511447553?s=20;twitter.com/ChimyoL/status/1414572063218540549?s=20 
201 Radio Free Asia (2021), “က ိုဗစော်လူန နတွေအတွေကော် နအ ကော်ဆီဂ ငော်အခကော်အခ  ကကီးမ းနနဆ ”, RFA (online), Available at: 

https://www.rfa.org/burmese/program_2/oxygen-shortage-in-myanmar-07192021045949.html 
202 New York Times (2021), cited above. 

https://twitter.com/YMM_yayyay/status/1414116690653192203?s=20
http://www.nytimes.com/2021/07/15/world/asia/myanmar-covid-oxygen.html
http://www.frontiermyanmar.net/en/junta-tries-and-fails-to-use-pandemic-to-tighten-grip-on-power/
https://twitter.com/Chanapai247/status/1419125523511447553?s=20
https://twitter.com/ChimyoL/status/1414572063218540549?s=20
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 ှငော်လိုပော်သ းတစော်ဦးပြစော်သူ က ို  ိုငော်ဝငော်းက ို အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း နအ ကော်ဆီဂ ငော်ဆကော်လကော်ပြန  ော်ပြ းနနလျှငော် ြမော်းဆီးနထ ငော်ခ မညော်ဟို 

ပခ မော်းနပခ ကော်ခံခ   ပါသညော်။203  

၁၇၇။ အဆ ိုပါကန  ော်သတော်ပ တော်ပငော်မှုမ  းသညော် အမှနော်တကယော်လ ိုအပော်သည ော် အ ပော်သ းပပညော်သူ အမ  းအပပ းအတွေကော် အသကော်အ တ  ယော်ထ ခ ိုကော် 

နစသည ော် အက  ြုးဆကော်မ  းက ိုပြစော်နစနကက ငော်း အထငော်အ ှ းပပသနနပါသညော်။ ထ ို  အပပငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုသညော် ၎ငော်းတ ို   ငှ ော် ၎ငော်းတ ို  ၏ 

မ သ းစိုဝငော်မ  းအ း ဝနော်နဆ ငော်မှုနပး နော် စစော်နဆးရံိုမ  းတွေငော် နဆးပစစညော်းမ  း ကက တော်၍စိုနဆ ငော်းနနသညော်204 ဟို ဆ  ဝနော်မ  းက 

ထွေကော်ဆ ိုကကပါသညော်။ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုသညော် နအ ကော်ဆီဂ ငော် ှင ော် ဆကော်စပော်နဆးပစစညော်းမ  းအ း ပပညော်သူ  နဆးရံိုမ  းအတွေကော် သ မော်းဆညော်း 

ထ းသညော်ဟိုနပပ နသ ော်လညော်း၊ ထ ိုနဆးရံိုမ  းတွေငော် သွေ းန  ကော်ကိုသသူမ  းသညော် နအ ကော်ဆီဂ ငော်က ို က ိုယ ော်ပ ိုကော်ဆံပြင ော် ဝယော်ယူ နကက ငော်း 

ကိုလသမဂ္ အထူးက ိုယော်စ းလှယော်က အသ အမှတော်ပပြုနပပ ကက းခ  ပါသညော်။205 ခ ငော်း၊ က ငော် ငှ ော်  နော်ကိုနော်တွေငော် က ငော်ပပညော်နယော် ှ  လူမှုကယော်ဆယော် 

န းအြွေ ွဲ့အစညော်းမ  းက ထ ိုငော်း  ိုငော်ငမှံတငော်သွေငော်းခ  နသ  နအ ကော်ဆီဂ ငော်အ ိုး ၁၃၀ အပါအဝငော် တစော်က ိုယော် ညော် က ကွေယော်န းဝတော်စံို (PPE) မ  းအ း 

စစော်တပော်အတွေကော်သီးပခ းသံိုး နော် သ မော်းဆညော်းသွေ းခ  ပပီး၊  နော်ကိုနော်ပမ ြု ွဲ့  ှ  နအ ကော်ဆီဂ ငော် ထိုတော်လိုပော်န းစကော်ရံိုတစော်ရံိုအ းလညော်း ၂၀၂၁ ခ နစ်ှ 

နြနြ ော်ဝါ ီမှ ဇူလ ိုငော်လအထ  ပ တော်သ မော်းခ  ပါသညော်။206  

၁၇၈။   ဇဝတော်မှုနပမ ကော်နသ  ပပညော်တွေငော်းပ တော်ဆ ို  အန းယူမှုမ  းအပပငော် တပော်စခနော်းခ ပခငော်း၊ က နော်းမ န းဌ နမ  းအ း ဝငော်န  ကော်စီးနငော်း 

ပစော်ခတော်ပခငော်းတ ို  ပြင ော် နဆးပစစညော်းပပတော်လပော်မှုက ို ပ ိုမ ိုဆ ိုး ွေ းနစပခငော်း စသည ော် နဆးဝါးကိုသနပးသည ော်ဌ နမ  း ငှ ော်စပော်လ ဉး၍ အကကမော်းြကော် 

လိုပော် ပော်မ  းက ို စစော်အိုပော်စိုကက  းလွေနော်ခ  ပါသညော်။ နအးစနော်း (အမညော်လွှ ) ၏ ရိုပော်အနလ ငော်းက ိုပပနော် ပပီးနန ကော်၊ နဆးရံိုတွေငော် ှ နနစဉညက 

နဆးရံိုအ းဝငော်န  ကော်စီးနငော်းပပီး COVID-19 လူန မ  းအတွေကော် နဆ ကော်လိုပော်ထ းသည ော် ယ ယီ COVID-19 ကိုသနဆ ငော်က ို ြ ကော်ဆီးခ  နကက ငော်း 

၎ငော်း၏မ သ းစိုက နပပ ပါသညော်။ မ တနလးမှ နန ကော်ထပော်ပြစော်စဉတစော်ခိုတွေငော် COVID-19 စညော်းမ ဉးမ  းအ း နြ ကော်ြ ကော်သညော်ဟိုစွေပော်စွေ က  

COVID-19 ကိုသန းဌ နတစော်ခိုက ို ဝငော်န  ကော်စီးနငော်းပပီး နဆးပစစညော်း ငှ ော်က  ယ မ  းအ း သ မော်းဆညော်းသွေ းခ  ပါသညော်။207 ကမဘ  က နော်းမ န း 

အြွေ ွဲ့၊ က နော်းမ န းနစ င ော်န ှ ကော်မှုအနပေါ်တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုမ  းအ း နလ လ နစ င ော်ကကည ော်န းစနစော်၏ မှတော်တမော်းမ  းအ  ၂၀၂၁ ခို စှော် နြနြ ော်ဝါ ီ ၁ 

 ကော်မှ စကော်တငော်ဘ  ၃၀ အထ  နဆးရံိုမ  းအ း စီးနငော်းတ ိုကော်ခ ိုကော်မှု ၈၇ ကက မော်  ငှ ော် နဆးရံိုမ  းတွေငော် တပော်စခနော်းခ မှု ၅၆ ကက မော် ှ ခ  ပါသညော်။208 

အကကမော်းြကော်စစော်အ ဏ သ မော်းခ  နော်မှစ၍ ၂၀၂၂ ခို စှော် ဇနော်နဝါ ီ ၁၄ အထ  နဆးကိုသန းဌ န ၁၀၈ ခိုက ို အကကမော်းြကော် စစော်အိုပော်စိုက တ ိုကော်ခ ိုကော် 

ခ  ပါသညော်။ 

၁၇၉။ ဒိုတ ယအခ ကော်အနနပြင ော် နဆးပစစညော်းမ  း  ှ  နော်ကက ြုးပမော်းနသ  အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက  ညော် ွေယော်ခ ကော် 

 ှ  ှ ဒ ိုကခနပးခ  ပါသညော်။ ထ ိုသ ို  နသ လိုပော် ပော်မ  းနကက င ော်ပငော် စစော်အိုပော်စိုထ နော်းခ ြုပော်ထ းသည ော် က နော်းမ န း နစ င ော်န ှ ကော်မှု ငှ ော် က ကွေယော်နဆးထ ိုး 

အစီအစဉမ  းအ း အ ပော်သ းပပညော်သူအမ  းအပပ းအ း မယံိုကကညော်ကကဘ ၊ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုကထ ိုးနပးသည ော် COVID-19 က ကွေယော် 

နဆးအပါအဝငော်၊ ယငော်းတ ို  ၏ က နော်းမ န းဌ နမ  းတွေငော် နဆးဝါးကိုသ နော်ပငငော်းဆနော်ကကပါသညော်။ က ကွေယော်နဆးထ ိုး နော် အ ပော်သ းပပညော်သူမ  း 

အနနပြင ော် အမညော်စ  ငော်းနပးကက ပပီး နန ငော်တွေငော် ယငော်းကအ တ  ယော်ပြစော်  ိုငော်ပါသညော်။ အဆ ိုပါက နော်းမ န းဌ နမ  းသ ို   သွေ းန  ကော်သူမ  းအ း 

တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုမ  း  ှ ခ  ပပီး၊ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက ထ ိုနန  မ  းအ း   ိုငော်ငနံ းအ ဆန  ော်က ငော်သူမ  းက ို ပခ မော်းနပခ ကော်အကကပော်က ိုငော်ြမော်းဆီး နော် 

အသံိုးခ နနပါသညော်။ ဥပမ  - ၂၀၂၁ ခို စှော် ဩဂိုတော်လ ၄  ကော်က COVID-19 က ကွေယော်နဆးထ ိုး စငော်တ တစော်ခိုတွေငော် ဒမီ ိုကန စီအန း 

နထ ကော်ခံသူ အမ  ြုးသ းကကီးတစော်ဦး ြမော်းဆီးခံ ပါသညော်။209 အသကော်အ ွေယော်ကကီးသည ော်အတွေကော် န  ဂါကူးစကော်  ိုငော်နပခပ ိုမ  းနသ နကက င ော် 
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က ကွေယော်နဆးထ ိုး  ိုငော်သည ော် စ  ငော်းတွေငော်ပါဝငော်နကက ငော်း ငှ ော် အဆ ိုပါက နော်းမ န းဌ နသ ို   လ န  ကော် နော် ၎ငော်းအ း ကက ြုတငော်ြိုနော်းဆကော်အနကက ငော်း 

ကက းခ  ပါသညော်။ က ကွေယော်နဆးထ ိုးသည ော်နန  သ ို   န  ကော်န  ကော်ခ ငော်းမှ ပငော် ြမော်းဆီးခံ ပပီး၊   ဇသတော်ကကီး ပိုဒော်မ ၅၀၅-က ပြင ော် တ  းစွေ ဆ ိုခံ 

 ပါသညော်။ အ ပော်သ းပပညော်သူလူထိုအနပေါ် COVID-19 ကပော်န  ဂါ ငှ ော် လ ိုအပော်သည ော်က နော်းမ န း နစ င ော်န ှ ကော်မှုက ို အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက 

လကော်နကော်အပြင ော်အသံိုးခ ပခငော်းပြစော်နကက ငော်း ယငော်းကသကော်နသပပနနပါသညော်။  

၁၈၀။ COVID-19 လူန မ  းတငော်နဆ ငော်လ သည ော် လူန တငော်ယ ဉတစော်စီးအ း  နော်ကိုနော်ပပညော်သူ  နဆးရံိုးကကီးအတွေငော်းသ ို   ဝငော်ခွေင ော်မနပးဘ ၊ 

နဆးရံိုအတွေငော်းတပော်စွေ ထ းသည ော် အကကမော်းြကော်စစော်နက ငော်စီတပော်မ  းက နသနတော်ပြင ော်ခ  နော်၍ အတငော်းအဓမမပပနော်နကွေွဲ့ ခ ိုငော်းခ  ပါသညော်။210 ထ ို  အပပငော် 

၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၁၂  ကော်တွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်မ  းက ဟ းခါးပမ ြု ွဲ့နယော်ပပညော်သူ  နဆးရံိုမှ လူန မ  းအ းလံိုးက ို အတငော်းအဓမမ 

နန  နပပ ငော်းနရွှွဲ့နစခ  ပပီး၊ CDM လှုပော် ှ းမှု ငှ ော် ဆကော်စပော်သည ော် နဆးရံိုဝနော်ထမော်းမ  းအ းလံိုးက ို ဝနထ်မ်ားအိမ်ရာမှ ထွေကော်ခွေါသွေ း နော်အမ န  ော်နပး 

ခ  ပါသညော်။ ထ ိုသ ို  နန  နရွှွဲ့နပပ ငော်း  တွေငော်  ကော်စကော်ပပငော်းထနော်စွေ အငော်အ းသံိုးပခငော်းနကက င ော် အနညော်းဆံိုးလူန တစော်ဦးအသကော်ဆံိုးရှု ံးခ  နကက ငော်း 

သ  ပါသညော်။ အဆ ိုပါ ပြစော်စဉမ  းက COVID-19 န  ဂါကိုသမှုခံယူလ ိုနသ ပပညော်သူမ  းအ း နဆးရံိုတကော်ခွေင ော်မပပြုသည ော် အပခ းကက းသ  

 နသ  ပြစော်စဉမ  း ငှ ော်လညော်း တသမတော်တညော်းပံိုစံတူပြစော်ပါသညော်။ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုသညော် အဆ ိုပါလူန မ  းအတွေကော် ကိုသမှု လ ိုအပော် 

သညော်က ိုသ လ ကော် ငှ ော် ရည်ရွယ်ချက်ရိှရိှ ပစော်ခတော်မညော်ဟိုပခ မော်းနပခ ကော်က  ထ ိုအခွေင ော်အန းက ို ပ တော်ဆ ို  ပငငော်းပယော်ပခငော်းပြစော်ပါသညော်။  

၁၈၁။ အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းသညော် နအ ကော်ဆီဂ ငော်အ ိုးမ  း ှ နြွေစဉတွေငော် ြမော်းဆီးသတော်ပြတော်ခံ သညော်ဟို နအနအပီပီ၏ မှတော်တမော်းမ  းတွေငော် 

နြ ော်ပပပါသညော်။  နော်ကိုနော်တ ိုငော်း၊ သံိုးခွေပမ ြု ွဲ့နယော်အတွေငော်း COVID-19 ကိုသန းအတွေကော် နအ ကော်ဆီဂ ငော်အ ိုး  ှ နြွေစဉ ဇူလ ိုငော် ၁၀  ကော်နန  က 

ြမော်းဆီးခံ ပပီး ရ ိုကော် ကှော်ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုနကက င ော် နသဆံိုးခ  သည ော် ြ ိုးဆယော်၏ပြစော် ပော်က ို နအနအပီပီက မှတော်တမော်းတငော်ထ းပါသညော်။ 

ထ ို  အပပငော် စစော်တပော်အ   ှ မ  းက နအ ကော်ဆီဂ ငော်ပြန  ော်ပြ းမှုက ို စိုနဆ ငော်းသ မော်းဆညော်းပပီး၊ နအ ကော်ဆီဂ ငော်  ှ န းအတွေကော် နမျှ ော်လင ော်ခ ကော် 

ကကီးစွေ ပြင ော် တနော်းစီနစ င ော်ဆ ိုငော်းကကသူအမ  းအပပ းအ း ပပညော်သူလူထို၏ နဆး ငှ ော် နဆးပစစညော်းလကော်လှမော်းမီ ပ ိုငော်ခွေင ော် အခွေင ော်အန းက ို ခ  ြုး 

နြ ကော်က  အကကမော်းြကော်ပခ မော်းနပခ ကော်ခ  ပါသညော်။ ၂၀၂၁ ခို စှော် ဇူလ ိုငော် ၁၃ တွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်မ  းက  နော်ကိုနော်တ ိုငော်း၊ နတ ငော်ဒဂံို 

ပမ ြု ွဲ့နယော် ှ  စကော်ရံိုတစော်ခိုတွေငော် နအ ကော်ဆီဂ ငော်တနော်းစီနနသူမ  းအ း ပစော်ခတော်လူစိုခွေ ခ  ပပီး၊ အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း သတော်ပြတော်မညော်ဟို ပခ မော်း 

နပခ ကော်ခ  ပါသညော်။211  

၁၈၂။ တတ ယအခ ကော်အနနပြင ော်   ိုငော်ငနံ းဆ ဒပပမှုမ  း ငှ ော် ဆကော်စပော်သူမ  းအ း ကူညီကိုသနပးနသ  နဆးဘကော်ဆ ိုငော်   ဝနော်ထမော်းမ  းအ း 

အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက ပစော်မှတော်ထ းပါသညော်။ နအနအပီပီ၏ အနထ ကော်အထ းမ  းတွေငော် ပမနထွေး (အမညော်လွှ ) က “န ွေ ွဲ့လ  းနဆးအြွေ ွဲ့နတွေ 

က ို သူတ ို  ကပ ိုပပီးပစော်မှတော်ထ းလ တယော်၊ (၂၀၂၁ ခို စှော်၊ မတော်လ ၃  ကော်က နပမ ကော်ဥကက လ ပတွေငော်) ကျွနော်မနတွေွဲ့တ နတ   အြမော်းခံ တ  အမ  းစို 

က လူန တငော်က းနမ ငော်းသူနတွေန   ကျွနော်မတ ို   နဆးအြွေ ွဲ့ကလူနတွေပ ” ဟို နပပ ပါသညော်။ ဆ  ဝနော်မ  း၊ သူန ပပြုမ  း၊ အန းနပေါ်နဆးတပော်ြွေ ွဲ့ဝငော် 

မ  း ငှ ော် နဆးဘကော်ဆ ိုငော်   နစတန  ဝနော်ထမော်းမ  းအပါအဝငော် က နော်းမ န းလိုပော်သ းမ  းအ း တ ိုကော်ခ ိုကော်ပခငော်းပြစော်ပပီး၊ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက 

ဥပနဒမ   ြမော်းဆီး ှ ပော်စကော်သတော်ပြတော်ခ  ပါသညော်။ အဆ ိုပါက နော်းမ န းလိုပော်သ း အမ  းအပပ းသညော် CDM လှုပော် ှ းမှုတွေငော်ပါဝငော်၍ ဆ ဒပပမှု 

မ  းတွေငော် န ှွဲ့ဆံိုးမှခ ီတကော်ကကသည ော်အပပငော်၊ ဆ ဒပပမှုမ  းအတွေငော်း နဆးကိုသမှုအကူအညီနပးသူမ  းလညော်း ပြစော်ပါသညော်။ ကမဘ  က နော်းမ န း 

အြွေ ွဲ့၊ က နော်းမ န းနစ င ော်န ှ ကော်မှုအနပေါ် တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုမ  းအ း နလ လ နစ င ော်ကကည ော်န းစနစော်၏ မှတော်တမော်းမ  းအ  ကမဘ နပေါ်တွေငော် ပမနော်မ  

  ိုငော်ငသံညော် ယခိုအခါ က နော်းမ န းလိုပော်သ းမ  း အနသအနပ  ကော်အမ  းဆံိုးနန  မ  းထ မှ တစော်ခိုပြစော်ပပီး၊ အဆ ိုပါလူပိုဂ္ ြုလော်မ  းအ း ကမဘ  

တဝနော်းတ ိုကော်ခ ိုကော်မှု စိုစိုနပါငော်း၏ ၄၀%  ှ သညော်ဟို ဆ ိုပါသညော်။212 နဆးဘကော်ဆ ိုငော်  လူပိုဂ္ ြုလော်မ  းအ း ပစော်မှတော်ထ းပခငော်းတွေငော် CDM လှုပော် ှ းမှု၌ 

ပါဝငော်ပပီး၊   ိုငော်ငတံဝနော်းက ကွေယော်နဆးထ ိုးအစီအစဉ အနက ငော်အထညော်နြ ော်န းတွေငော် အဓ ကအခနော်းကဏ္ဍမှပါဝငော်ခ  သူ၊ အမ  ြုးသ းက ကွေယော် 

 
210 Physicians for Human Rights (2022), “Our Health Care Workers Are Working in Fear’ Targeted Violence against Health Care One Year 

after Myanmar’s Military Coup”, Physicians for Human Rights (online) Available at: PHR_Report_Our-Health-Workers-Are-Working-in-

Fear_One-year-anniversary-of-the-Myanmar-Coup_January-2022-Reduced.pdf 

 
211 New York Times (2021), cited above; The Irrawaddy (2021), “Myanmar’s Shortage of Oxygen is the Biggest Killer in the Country”, The 

Irrawaddy (online) Available at: www.irrawaddy.com/photo-essay/myanmars-shortage-of-medical-oxygen-is-the-biggest-killer-in-the-

country.html 
212 World Health Organization (2021), “Surveillance System for Attacks on Healthcare”, cited above. 

https://phr.org/wp-content/uploads/2022/01/PHR_Report_Our-Health-Workers-Are-Working-in-Fear_One-year-anniversary-of-the-Myanmar-Coup_January-2022-Reduced.pdf
https://phr.org/wp-content/uploads/2022/01/PHR_Report_Our-Health-Workers-Are-Working-in-Fear_One-year-anniversary-of-the-Myanmar-Coup_January-2022-Reduced.pdf
http://www.irrawaddy.com/photo-essay/myanmars-shortage-of-medical-oxygen-is-the-biggest-killer-in-the-country.html
http://www.irrawaddy.com/photo-essay/myanmars-shortage-of-medical-oxygen-is-the-biggest-killer-in-the-country.html
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နဆးထ ိုးအစီအစဉ ညွှနော်ကက းန းမှူး နဒါကော်တ ထ းထ းလငော်းက ို ြမော်းဆီးမှုပါဝငော်ပါသညော်။213 သူမအ း နသွေးထ ိုးလှုံွဲ့နဆ ော်မှု၊   ိုငော်ငနံတ ော်သစစ  

နြ ကော်ြ ကော်မှု ငှ ော် မတ  းအသငော်းဥပနဒမ  းပြင ော် တ  းစွေ ဆ ိုထ းပါသညော်။ 

၁၈၃။  နော်ကိုနော်တွေငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်သ းမ  းက COVID-19 လူန ဟနော်နဆ ငော်၍၊ နနအ မော်မ  းသ ို   က ိုယော်တ ိုငော်သွေ းန  ကော်က  

က နော်းမ န းနစ င ော်န ှ ကော်မှုနပးနသ  က နော်းမ န းလိုပော်သ း ၃ ဦးအ း အကကမော်းြကော်ပခ မော်းနပခ ကော် ြမော်းဆီးခ  ပါသညော်။214 အဆ ိုပါဆ  ဝနော်မ  း 

သညော် နပမ ကော်ဒဂံိုပမ ြု ွဲ့နယော် ှ  COVID-19 က ကွေယော်န း ငှ ော် ပပညော်သူ  အက  ြုးပပြုအြွေ ွဲ့ မှပြစော်ပပီး၊ ၎ငော်းတ ို  အ းြမော်းဆီးပပီးနန ကော် ၎ငော်းတ ို  ၏ရံိုးခနော်းအ း 

ဝငော်န  ကော်စီးနငော်းက  အွေနော်လ ိုငော်းမှက နော်းမ န းဝနော်နဆ ငော်မှု နပးနနနသ  နန ကော်ထပော်ဆ  ဝနော် ၂ ဦးက ိုလညော်း ြမော်းဆီးခ  ပါသညော်။ နအ ကော်ဆီဂ ငော် 

အ ိုးမ  း တစော်က ိုယော် ညော် က ကွေယော်န းဝတော်စံိုမ  းအပါအဝငော် ရံိုးခနော်းအတွေငော်း ှ  နဆး ငှ ော် နဆးပစစညော်း က ပော် ၃၂ သ နော်းြ ိုးက ိုလညော်း အကကမော်းြကော် 

စစော်အိုပော်စိုက သ မော်းဆညော်းသွေ းပါသညော်။  

၁၈၄။ နဆးဘကော်ဆ ိုငော်   လူပိုဂ္ ြုလော်မ  းအ း အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုပြစော်စဉမ  းသညော် ၎ငော်းတ ို  ခ ညော်းသပော်သပော်မဟိုတော်ပါ 

နဆးဘကော်ဆ ိုငော်  ဝနော်ထမော်းမ  းအ း  ညော် ွေယော်ခ ကော် ှ  ှ  ဥပနဒမ  ြမော်းဆီးပခငော်း ငှ ော် ပစော်မှတော်ထ းပခငော်းတ ို  သညော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ မူဝါဒ 

အ းနညော်းပခငော်းသကော်သကော်ထကော်၊ က နော်းမ န းနစ င ော်န ှ ကော်မှုယ တ  း၏ ခ ည ော်န  အ းနညော်းမှုက ို ပ ိုမ ိုဆ ိုး ွေ းနစ နော်  ညော် ွေယော်နကက ငော်း နြ ော်ပပနန 

ပါသညော်။ ၂၀၂၂ ခို စှော် နမ ၃၁ အထ  က နော်းမ န းဝနော်ထမော်း စိုစိုနပါငော်း ၁၄၉ ဦး ြမော်းဆီးခံ ပါသညော်။ အဆ ိုပါက နော်းဂဏနော်းအ  နဆးဘကော်ဆ ိုငော်   

လူပိုဂ္ ြုလော်မ  းသညော် ဆ ဒပပပွေ မ  း အတွေငော်း ငှ ော် နဆးကိုသ  ရံိုးခနော်း၊ အနဆ ကော်အဦမ  းအ း ဝငော်န  ကော်စီးနငော်းစဉအတွေငော်း အစိုလ ိုကော်အပပံြု 

လ ိုကော် ြမော်းဆီးခံ ပခငော်းပြစော်နကက ငော်း ထငော်ဟပော်နနပါသညော်။ ထ ို  အပပငော် ၂၀၂၂ ခို စှော် နမ ၃၁ အထ  ြမော်းဝ မော်းထိုတော်ခံ သူ ၁၉၇၉ ဦးအနကော် ၅၉၈ 

ဦးသညော် နဆးဘကော်ဆ ိုငော်  လူပိုဂ္ ြုလော်မ  းပြစော်ပါသညော်။ ဤသညော်မှ  အန းကကီးသည ော်အခ ကော်ပြစော်ပပီး၊ က နော်းမ န းဝနော်ထမော်းမ  းအ း အကကမော်း 

ြကော်စစော်အိုပော်စိုက ရည်ရွယ်ချက်ရိှရိှပစော်မှတော်ထ းနကက ငော်းပပသနနပါသညော်။ ဆ  ဝနော် ငှ ော် သူန ပပြုမ  းအပပငော်   ိုငော်ငတံဝနော်း နဒသ တ အဆင ော်မ  း၌ 

အနပခခံက နော်းမ န းဝနော်နဆ ငော်မှုနပးနနသူမ  းအပါအဝငော် အပခ းနသ က နော်းမ န းဝနော်ထမော်းမ  းအထ  ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်းမှုက ပ ို၍က ယော်ပပန  ော် 

ခ  ပါသညော်။  

၁၈၅။ ၂၀၂၂ ခို စှော် နမ ၃၁ အထ  နအနအပီပီ၏ မှတော်တမော်းမ  းအ  အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက သတော်ပြတော်ခ  သူ အမ  းအပပ းတွေငော် နဆးဘကော် 

ဆ ိုငော်  လူပိုဂ္ ြုလော်မ  းပါဝငော်ပပီး၊ ၁၁ ဦး ပစော်ခတော်သတော်ပြတော်ခံခ   ပါသညော်။ ဥပမ အ းပြင ော် ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၂၈  ကော်က အသကော် ၂၀ အ ွေယော် 

သူန ပပြုတကက သ ိုလော်နက  ငော်းသူ သဉ္ဇ ဟ နော်းသညော် စစော်က ိုငော်းတ ိုငော်း၊ မံို ွေ ပမ ြု ွဲ့တွေငော် ဒဏော်    ှ သည ော်ဆ ဒပပသူမ  းအ း ကူညီပပြုစိုနပးနနစဉ ပစော်ခတော် 

သတော်ပြတော်ခံ ပါသညော်။ နန ကော်ထပော်ပြစော်စဉတစော်ခိုတွေငော် နဆးဘကော်ဆ ိုငော်  အ   ှ တစော်ဦးက ို အကကမော်းြကော်စစော်တပော်က ပတော်ခတော်သတော်ပြတော်ခ  ပါ 

သညော်။ CDM လှုပော် ှ းမှုတွေငော်ပါဝငော်မှုနကက င ော် ြမော်းဆီးစဉ ထွေကော်နပပး နော်ကက ြုးစ းခ  ပခငော်းပြစော်ပါသညော်။ 

၁၈၆။ အဆ ိုပါ အခ ကော် ၃ ခ ကော်အပပငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက COVID-19 ကပော်န  ဂါက ို မနလ  ော်မကနော်အသံိုးခ နနပါသညော်။   ိုငော်ငနံ းအ  

ဆန  ော်က ငော်သူမ  း အက ဉးနထ ငော်အတွေငော်းနသဆံိုးသည ော်အခါ COVID-19 ကပော်န  ဂါနကက င ော် နသဆံိုးပခငော်းပြစော်သညော်ဟို မ သ းစိုမ  းအ း 

အနကက ငော်းကက းနလ  ှ ပါသညော်။215 ပြစော်စဉအမ  းအပပ းတွေငော် ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်မခံ မီ က နော်းမ န းနက ငော်းမွေနော်သူမ  းသညော် ြမော်းဆီးခံ ပပီး 

ပထမ ၇၂ န  ီအတွေငော်း နသဆံိုးခ  ပခငော်းပြစော်  ၊ အမှနော်တကယော်မှ  စစော်နဆးနမးပမနော်းစဉအတွေငော်း ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုနကက င ော် နသဆံိုးပခငော်း ပြစော် 

သညော်က ိုနြ ော်ပပနနပါသညော်။ ထ ိုသ ို   ပကဓ အ းပြင ော် စစော်နဆးနမးပမနော်းစဉအတွေငော်း ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှုသညော် နသဆံိုး သည ော် အနကက ငော်း ငော်းမှနော် 

ပြစော်သညော်က ို ြံိုးကွေယော် နော်အတွေကော် COVID-19 က ကွေယော်တ းဆီးန း အနပခခံစညော်းမ ဉးမ  းပြင ော် အ ပော်သ းဆ  ဝနော်မ  းက နသဆံိုးသူမ  းက ို 

 ငော်ခွေ စစော်နဆးသည ော် လိုပော်ထံိုးလိုပော်နညော်းမ  းက ိုလညော်း အကကမော်းြကော်စစော်နက ငော်စီက တ းပမစော်ခ  ပါသညော်။216 အမှနော်တကယော် နသဆံိုးပခငော်းမှ  

 
213 The Irrawaddy (2021), “Myanmar Junta Charges Two Leading Medics With Corruption”, The Irrawaddy (online), Available at: 

www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-junta-charges-two-leading-medics-with-corruption.html 

214 Insecurity Insight (2021), “Violence Against or Obstruction of Health Care in Myanmar February-July 2021”, Insecurity Insight (online), 

cited above. See also: Myanmar Now (2021), “Junta lures, arrests community doctors by posing as Covid-19 patients”, Myanmar Now (online), 

Available at: www.myanmar-now.org/en/news/junta-lures-arrests-community-doctors-by-posing-as-covid-19-patients 
215 Myanmar Doctors for Human Rights Network (2021), “Short Situational Report of Healthcare in Myanmar: The Most Dangerous Place in 

the World for Healthcare Professionals (9 Month Review), Myanmar Doctors for Human Rights Network (online), Available at: 

drive.google.com/file/d/1YQeByyukaelIWS5qmaIAc3VT1qWOkJ1F/view 
216 Ibid. 

http://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-junta-charges-two-leading-medics-with-corruption.html
http://www.myanmar-now.org/en/news/junta-lures-arrests-community-doctors-by-posing-as-covid-19-patients
https://drive.google.com/file/d/1YQeByyukaelIWS5qmaIAc3VT1qWOkJ1F/view
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ထ ိုသ ို  မဟိုတော်ဘ ၊ COVID-19 နကက င ော် နသဆံိုးသညော်ဟို အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက အနကက ငော်းပပခ ကော်နပးနသ  ပြစော်စဉ ၁၆ ခို ှ နကက ငော်း 

နအနအပီပီက မှတော်တမော်းပပြုထ းပါသညော်။ အလ းတူပငော် ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ထ းစဉအတွေငော်း န ှွဲ့နန ငှ ော်နတွေွဲ့ဆံိုခွေင ော်၊ မ သ းစို ငှ ော်နတွေွဲ့ဆံိုခွေင ော်မ  း 

က ို ပငငော်းပယော်  တွေငော်လညော်း COVID-19 ကူးစကော်မှု အ တ  ယော်က ို ဆငော်နပခတစော်ခိုအပြင ော်သံိုးခ  နကက ငော်း နပေါ်နဌး (အမညော်လွှ ) က နအနအပီပီသ ို   

နပပ ပပပါသညော်။ 

၁၈၇။ ထ ို  အပပငော် အက ဉးနထ ငော်မ  းအတွေငော်း COVID-19 ကူးစကော်မှုပမင ော်မ းလ ပခငော်းသညော် စီမံခန  ော်ခွေ မှုအလွေ မ  းနကက င ော်ဆ ိုသညော်မှ  ထငော် ှ းပါ 

သညော်။ အက ဉးနထ ငော်အ   ှ မ  း ငှ ော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုသညော် ကူးစကော်မှုပ ိုမ ိုမ  းပပ းလ သညော်က ို သ နသ ော်လညော်း၊ န  ဂါကူးစကော် 

ပပန  ော်ပွေ းမှုက ို နလျှ  ခ   ိုငော်မည ော် မူဝါဒမ  း ခ မှတော်နဆ ငော် ွေကော်ခ  ပခငော်းမ ှ ခ  ပါ။ ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်းမှုမှ ပပနော်လညော်လွေတော်နပမ ကော်လ သူ ဒနော်နြီနော်စတ  

(Danny Fenster) က “ဟိုတော်…  ီနတ   ီ တယော်၊ COVID-19 က ကွေယော်န းဆ ိုပပီး ကက ြုတငော်က ကွေယော်မှုနတွေနတ   တခ  ြု ွဲ့လိုပော်ကကတယော်၊ 

ဒါနပမယ ော် အစ းအနသ ကော်ထည ော်တ   ပံိုးနတွေကကနတ   လကော်နတွေန  ပ ဝ ိုငော်းပပီး ှု ကော်ကကတ ပ ”217 ဟို နပပ ပါသညော်။ ြမော်းဆီးခံ သူမ  းအ း 

ပမာ်ပတာ်ယ ဉမ  းနပေါ်တွေငော် အပပည ော်အသ ပော်တငော်နဆ ငော်၍ စစော်နကက န းစခနော်းမ  း ငှ ော် နထ ငော်သ ို  ပ ို  နဆ ငော်ခ  နကက ငော်း နဇ ော်ကကညော် (အမညော်လွှ ) 

 ငှ ော် နထ ငော်ဇ  (အမညော်လွှ ) တ ို  က  သ ို   နအနအပီပီ၏ ဆက်သွယ်နမးပမနော်းမှုက ို နပြကက းခ  ကကသူမ  းကနပပ ပါသညော်။ ၎ငော်းတ ို    စှော်ဦးအပပငော် 

မီမီညွေန  ော် (အမညော်လွှ ) ကလညော်း အက ဉးနထ ငော်အတွေငော်း တစော်က ိုယော်န သန  ော် ှငော်းန း အသံိုးအနဆ ငော်မ  းမနပးဘ ၊ က နော်းမ န း ငှ ော် လံိုးဝ 

မညီညွေတော်နသ  အနပခအနနမ  း ှ နကက ငော်းနပပ ပါသညော်။  

၁၈၈။ န  မစ ခ ြုပော်တွေငော်ပါ ှ သည ော် လူသ းမ  ြုး ွေယော်နပေါ်က  းလွေနော်နသ   ဇဝတော်မှုအပြစော် အက ံြုးဝငော် နော် လိုပော် ပော်တစော်ခိုသညော် “ပပငော်းထနော်မှု ငှ ော် 

သနဘ သဘ ဝအ းပြင ော်” န  မစ ခ ြုပော်၏ ပိုဒော်မ ၇(၁) ပါ တပခ းမညော်သည ော်လိုပော် ပော်မ  း ငှ ော်မဆ ို ဝ နသသ လကခဏ အ းပြင ော်တူညီ မညော်၊ 

တနညော်းအ းပြင ော် အပခငော်းအ  မ  းအ းလံိုး ငှ ော်က ိုကော်ညီ မညော်ပြစော်ပါသညော်။ COVID-19 ကပော်န  ဂါ ငှ ော်စပော်လ ဉး၍ ရည်ရွယ်ချက်ရိှရိှပြင ော် လွေ မှ း 

စွေ စီမံခန  ော်ခွေ ပခငော်း ငှ ော် က နော်းမ န းနစ င ော်န ှ ကော်မှု မ  ှ ပခငော်းတ ို  နကက င ော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုတ ို  ၏ က နော်းဂဏနော်းမ  းအ  ပပညော်သူနသ ငော်းခ ီ 

နသဆံိုးခ   ပါသညော်။ အမှနော်တကယော် နသဆံိုးမှုသညော် သ နော်းဂဏနော်းထကော် မပ ိုလျှငော်နတ ငော်၊ ထ ိုမျှနးီပါး  ှ   ိုငော်ပါသညော်။218 ြမော်းဆီးအက ဉးခ ပခငော်း၊ 

ထ ခ ိုကော်ဒဏော်   နစပခငော်း ငှ ော် ပခ မော်းနပခ ကော်ပခငော်း နန ကော်ထပော်ပပညော်သူအမ  းအပပ းအ း ကူးစကော်နစပခငော်းတ ို  သညော်လညော်း နဆးဘကော်ဆ ိုငော်   

ဝနော်ထမော်းမ  း ငှ ော် နဆးပစစညော်း  ှ န းအတွေကော် ကက ြုးပမော်းကကနသ  အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း ပစော်မှတော်ထ းပခငော်းတ ို  က  သ ို  ပငော် အနလးထ းစဉး 

စ းသင ော်သည ော် အပခငော်းအ  ပြစော်ပါသညော်။ ၂၀၂၂ ခို စှော် နမလ ၃၁ အထ  ကမဘ  က နော်းမ န းအြွေ ွဲ့ (WHO) ၏ စ  ငော်းအ  စစော်အ ဏ သ မော်းခ  နော်မှစ၍ 

နဆးဘကော်ဆ ိုငော်  လူပိုဂ္ ြုလော်မ  းအ း တ ိုကော်ခ ိုကော်မှု ၂၉၉ ကက မော်219  ှ ခ  ပပီး၊ နအနအပီပီ၏ မှတော်တမော်းမ  းအ  နဆးဘကော်ဆ ိုငော်   လူပိုဂ္ ြုလော် ၁၁ ဦး 

သတော်ပြတော်ခံခ   ပါသညော်။ ဤသညော်မှ  နဆးဘကော်ဆ ိုငော်  ဝနော်ထမော်းမ  းအနပေါ် ပပငော်းထနော်စွေ ထ ခ ိုကော်န က ငော်နစပခငော်းပြစော်သညော်သ မက၊ လူန  

မ  းက ို ကိုသနပးမည ော် ယံိုကကညော်အ းက ိုး နသ  နဆးဘကော်ဆ ိုငော်  လူပိုဂ္ ြုလော်မ  းမ ှ သည ော်အတွေကော် အ ပော်သ းပပညော်သူလူထိုတစော် ပော်လံိုး 

အနပေါ်တွေငော်လညော်း ထ ခ ိုကော်မှု၊ နသဆံိုးမှု၊ ထ ခ ိုကော်ဒဏော်   ငှ ော် ထ ခ ိုကော်ဒဏော်   နစမညော်ဟိုပခ မော်းနပခ ကော်မှုမ  းက ို ပြစော်နစပါသညော်။ 

၁၈၉။ COVID-19 ကပော်န  ဂါက ို လကော်နကော်အပြစော် အသံိုးပပြုပခငော်းပြင ော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုသညော် လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပါ က  းလွေနော်နသ  

အပခ း  ဇဝတော်မှုမ  းတွေငော် အက ံြုးဝငော်သည ော်   ဇဝတော်မှုအမ  းအပပ းက ို က  းလွေနော်နနပပီး ထ ိုလိုပော် ပော်တွေငော် ြမော်းဆီးအက ဉးခ မှု၊ ညှဉးပနော်း 

 ှ ပော်စကော်မှု ငှ ော် လူသတော်မှုတ ို   အက ံြုးဝငော်ပါသညော်။ COVID-19 ကပော်န  ဂါက ို လကော်နကော်အပြစော် အသံိုးခ သည ော် ၎ငော်းတ ို  ၏အစီအစဉတစော်စ တော် 

တစော်ပ ိုငော်းအနနပြင ော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုသညော် နဆးဘကော်ဆ ိုငော်   ဝနော်ထမော်းမ  းအ း ပစော်မှတော်ထ းခ  ပခငော်းပြစော်ပပီး၊ အဆ ိုပါ ပပညော်သူအစိုအြွေ ွဲ့ 

အ း သတော်ပြတော်ပခငော်း၊ ြမော်းဆီးခ ြုပော်န  ှငော်ပခငော်းတ ို  က ို ပြစော်နစခ  ပါသညော်။   ဇဝတော်မှုနပမ ကော်နသ  ပပညော်တွေငော်းပ တော်ဆ ို  အန းယူမှုမ  းပြင ော် နဆး ငှ ော် 

နဆးပစစညော်းမ  းအ း ကန  ော်သတော်ပ တော်ပငော်ပခငော်း၊ နဆး ငှ ော် နဆးပစစညော်း  ှ  နော်ကက ြုးပမော်းသည ော် အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ းတ ိုကော်ခ ိုကော်ပခငော်း၊ 

 
217 Deadline Detroit (2021), “Video: Freed Metro Detroit Journalist Danny Fenster On Prison, Hopelessness And His Joyful Homecoming”, 

Deadline Detroit (online), Available at: 

www.deadlinedetroit.com/articles/29313/video_freed_metro_detroit_journalist_danny_fenster_on_prison_hopelessness_and_his_joyful_flight_ho

me?fbclid=IwAR1Re3Zr7ZG_9McD26zYU4j7EhicJCh0LTcQslDlP1AQroCW6uFrv1rP7WY 
218 Frontier Myanmar (2022), “COVID cover up: third wave death toll may be in hundreds of thousands”, Frontier Myanmar (online), Available 

at:  https://www.frontiermyanmar.net/en/covid-cover-up-third-wave-death-toll-may-be-in-hundreds-of-thousands/ 
219 WHO (2022) Surveillance System For Attacks On Health Care (SSA). World Health Organization (Online), Available at: 

https://extranet.who.int/ssa/Index.aspx 
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နဆးဘကော်ဆ ိုငော်   ဝနော်ထမော်းမ  းအ းတ ိုကော်ခ ိုကော်ပခငော်းတ ို  သ မက အဆ ိုပါအပခငော်းအ  မ  းအ းလံိုး လွှမော်းပခံြုပါဝငော်သည ော် န  ဂါကူးစကော်မှုက ို 

ပ ိုမ ိုဆ ိုး ွေ းနစခ  ပခငော်းက အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုသညော် နန ကော်ထပော်အ ပော်သ းပပညော်သူအမ  းအပပ း နသဆံိုးပခငော်းက ိုပြစော်နစခ  ပါသညော်။ ထ ို  အပပငော် 

အပခ းနသ ပပစော်မှုမ  း ငှ ော် အလ းတပူပငော်းထနော်မှုပြင ော် အဆ ိုပါလိုပော် ပော်မ  းအ း က ယော်က ယော်ပပန  ော်ပပန  ော်အတ ိုငော်းအတ ပြင ော် က  းလွေနော်ပခငော်းပြစော် 

နကက ငော်း နန ကော်ထပော်အပခငော်းအ  တွေငော်နြ ော်ပပထ းပါသညော်။  

၁၉၀။  ှငော်းပပခ  ပပီးနသ  အနကက ငော်းအပခငော်းအ   ၃ ခိုတွေငော် ပမငော်နတွေွဲ့ ခ  ပပီးသည ော်အတ ိုငော်း၊ COVID-19 ကပော်န  ဂါက ို လကော်နကော်အပြစော် အသံိုးပပြု၍ 

က  းလွေနော်ပခငော်းသညော် က ယော်ပပန  ော်၍စနစော်တက ပြစော်ပါသညော်။ ပထမဦးစွေ  အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ မူဝါဒခ မှတော်ပခငော်းသညော် ပမနော်မ   ိုငော်င၏ံ 

က နော်းမ န းနစ င ော်န ှ ကော်မှု ယ တ  းက ို ရည်ရွယ်ချက်ရိှရိှပစော်မှတော်ထ းပခငော်းပြစော်ပပီး၊ အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းအ း က ယော်က ယော်ပပန  ော်ပပန  ော် ထ ခ ိုကော် 

ခံစ းနစခ  နကက ငော်း နြ ော်ပပနနပါသညော်။ ထ ို  အပပငော်   ဇဝတော်မှုနပမ ကော်နသ  ပပညော်တွေငော်းပ တော်ဆ ို  အန းယူမှုမ  းပြင ော် နဆး ငှ ော် နဆးပစစညော်းမ  း 

အ း ကန  ော်သတော်ပ တော်ပငော်ပခငော်းက ဤ  ဇဝတော်မှုသညော် စနစော်တက ပြစော်သညော်ဆ ိုသည ော် အပခငော်းအ   ငှ ော် က ိုကော်ညီပါသညော်။ အဆ ိုပါ   ဇဝတော်မှု 

နပမ ကော်နသ  ပ တော်ဆ ို  အန းယူမှုမ  းနကက င ော် အန းကကီးသည ော်နဆးပစစညော်းမ  း လ ိုအပော်သူမ  းထံမန  ကော်ဘ ၊ လမော်းလွေ သွေ းပခငော်းသညော် အမှုမ   

အမှတော်မ  လိုပော် ပော်မဟိုတော်ပါ။ အဆ ိုပါ အကကမော်းြကော်ပ တော်ဆ ို  မှုမ  းသညော် အနပခအနနက ို တနပြးနပြးပ ိုမ ိုဆ ို ွေ းလ နစပပီး၊ COVID-19 

ကပော်န  ဂါအ း လကော်နကော်အပြစော်အသံိုးခ ပခငော်းက ို အထွေတော်အထ ပော် န  ကော်သွေ းနစပါသညော်။ နဆးပစစညော်းမ  းအ း စနစော်တက လမော်းနကက ငော်း 

လွှ ပခငော်းသညော် အ ပော်သ းပပညော်သူမ  း၏အသကော်ထကော်၊ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို ငှ ော် ၎ငော်းတ ို  က ို နထ ကော်ခံသူမ  း၏အသကော်က ို ပ ို၍ဦးစ းနပး 

နကက ငော်းပပသနနပပီး၊ အက  ြုးဆကော်အ းပြင ော် COVID-19 နကက င ော် နသဆံိုးမှု ပမင ော်မ းလ နစသည ော်အပပငော်   ိုငော်ငအံတွေငော်း နဘးဒိုကခက ို ဆကော်လကော် 

ပြစော်နစခ  ပါသညော်။  

၁၉၁။ နဆးဘကော်ဆ ိုငော်  လူပိုဂ္ ြုလော်မ  းအ းတ ိုကော်ခ ိုကော်ပခငော်း၏ သနဘ သဘ ဝ ငှ ော် အတ ိုငော်းအတ သညော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုအနနပြင ော် 

၎ငော်းတ ို  ၏ အစီအစဉတစော်စ တော်တစော်ပ ိုငော်းပြစော်သည ော်   ိုငော်င၏ံ က နော်းမ န းနစ င ော်န ှ ကော်မှု ယ တ  းက ိုအ းနညော်းသွေ းနစ နော် ငှ ော်  လဒော်အပြစော် 

COVID-19 ကပော်န  ဂါ ငှ ော်စပော်လ ဉး၍ အ ပော်သ းပပညော်သူမ  း ပ ိုမ ိုခံစ း နစ နော်  ညော် ွေယော်ခ ကော်ပြင ော် နဆးဘကော်ဆ ိုငော်  ဝနော်ထမော်းမ  းအ း 

ရည်ရွယ်ချက်ရိှရိှဒိုကခနပးပခငော်းပြစော်ပါသညော်။  

၁၉၂။ ဤ  ဇဝတော်မှုသညော် အ ပော်သ းပပညော်သူအနပေါ် က  းလွေနော်နနပခငော်းပြစော်ပါသညော်။   ဇဝတော်မှုနပမ ကော်နသ  ပပညော်တွေငော်းပ တော်ဆ ို  အန းယ ူ

မှုမ  းက ို က င ော်သံိုးပခငော်းသညော် နဆးပစစညော်း  ှ  နော်ကက ြုးပမော်းသည ော် အ ပော်သ းပပညော်သူအနပေါ် ပစော်မှတော်ထ းသညော်မှ  ထငော် ှ းပါသညော်။ အဆ ိုပါ 

နဆးပစစညော်းမ  းအ း စစော်နဆးရံိုမ  းသ ို   နရွှွဲ့နပပ ငော်းပခငော်းသညော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက အ ပော်သ းပပညော်သူနပေါ် ပစော်မှတော်ထ းပခငော်းပြစော်ပါသညော်။ 

နဆးပစစညော်း  ှ  နော် ကက ြုးပမော်းသူမ  းအ း ပစော်မှတော်ထ း  တွေငော်လညော်း ၎ငော်းတ ို  သညော် အ ပော်သ းပပညော်သူပြစော်သညော်ဟို ယူဆ  ိုငော်ပါသညော်။ အဆ ိုပါ 

ပြစော်စဉမ  းတွေငော် က  းလွေနော်ခံ သူမ  းသညော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက ို ဆန  ော်က ငော်သညော်ဟိုယူဆသည ော်အတွေကော် ပစော်မှတော်ထ းတ ိုကော်ခ ိုကော်ခ ံပခငော်း 

ပြစော်ပပီး၊ အမ  းအပပ းသညော် ပိုဒော်မ ၅၀၅-က ပြင ော် ြမော်းဆီးခံကက ပါသညော်။ ထ ိုနညော်းတူပငော်   ိုငော်ငနံ းအ ဆ ဒပပသူမ  းအ း ကူညီနပးသည ော် 

အ ပော်သ းပပညော်သူမ  းတွေငော်းပါဝငော်နသ  နဆးဘကော်ဆ ိုငော်  ဝနော်ထမော်းမ  းအ း ပစော်မှတော်ထ းပခငော်းသညော်လညော်း ဤအပခငော်းအ   ငှ ော် က ိုကော်ညီပါ 

သညော်။ ဆ ဒပပမှုမ  းအတွေငော်း ထ ခ ိုကော်ဒဏော်   သူမ  းအ း အန းနပေါ်ကိုသမှုနပးပခငော်းအ းပြင ော် က နော်းမ န းဝနော်ထမော်းမ  းသညော် အကကမော်းြကော် 

စစော်အိုပော်စိုက ိုဆန  ော်က ငော်သည ော်   ိုငော်ငနံ းယံိုကကညော်ခ ကော် ှ သညော်ဟို ထငော်ပမငော်ယူဆ ပခငော်း ပြစော်ပါသညော်။ အထူးသပြင ော် အဆ ိုပါနဆးဘကော်ဆ ိုငော်   

ဝနော်ထမော်းမ  းသညော် အကကမော်းမြကော်အ ဏ ြီဆနော်န းလှုပော် ှ းမှု (CDM) တွေငော် ပါဝငော်လ ကက  ၊ ၎ငော်းတ ို  သညော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုအ း 

  ိုငော်ငနံ းအ  ပ ို၍ဆန  ော်က ငော်သူမ  းပြစော်လ ပပီး၊ နဆးဘကော်ဆ ိုငော်  ဝနော်ထမော်း ၅၉၈ ဦးသညော် ြမော်းဆီးမ န  ော်ထိုတော်ပပနော်ခံခ   သညော်က ိုနတွေွဲ့ ပါသညော်။ 

နြ ော်ပပထ းသည ော် အနထ ကော်အထ းအ းလံိုးအ  အဆ ိုပါနဆးဘကော်ဆ ိုငော်  လူပိုဂ္ ြုလော်မ  းသညော် တ ိုကော်ခ ိုကော်ခံ ခ  နော်တွေငော် လကော်နကော်က ိုငော်နဆ ငော် 

မထ းနကက ငော်း နြ ော်ပပနနပါသညော်။ ဥပမ  - သဉ္ဇ ဟ နော်းသညော် ဆ ဒပပသူတစော်ဦးအ း ကူညီကိုသနပးနနစဉ ပစော်ခတော်သတော်ပြတော်ခံ ပခငော်းပြစော်ပပီး၊ 

သူမအ း ပစော်ခတော်ခ  နော်တွေငော် သူမတွေငော်မညော်သည ော်လကော်နကော်မျှ က ိုငော်နဆ ငော်မထ းနကက ငော်းထငော် ှ းပါသညော်။ ပမနထွေး (အမညော်လွှ ) သညော်လညော်း 

အလ းတူပြစော်ပါသညော်။ 

၁၉၃။ ထ ို  အပပငော် နဆးဘကော်ဆ ိုငော်  လူပိုဂ္ ြုလော်မ  းအ း က ယော်က ယော်ပပန  ော်ပပန  ော်တ ိုကော်ခ ိုကော်ပခငော်းသညော် နဆးဘကော်ဆ ိုငော်   လူပိုဂ္ ြုလော်မ  းအနပေါ်သ  

က  းလွေနော်သည ော်   ဇဝတော်မှုသကော်သကော်မဟိုတော်ဘ ၊ က နော်းမ န းဝနော်ထမော်းမ  းအ း အကကမော်းြကော်ြ  ှ ပော် ကော်စကော်ပခငော်း ငှ ော် COVID-19 လူန မ  း 
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အတွေကော် ထ န  ကော်နသ ကိုသန းဝနော်နဆ ငော်မှုမ  းနပး နော် အကန  ော်အသတော် ှ နနပခငော်းတ ို  ၏ အက  ြုးဆကော်အပြစော် က နော်းမ န းဝနော်နဆ ငော်မှု ငှ ော် 

ယံိုကကညော်စ တော်ခ  နသ  ကိုသန းဝနော်နဆ ငော်မှု အကန  ော်အသတော်မ  း ငှ ော်  ငော်ဆ ိုငော်နန နသ  အ ပော်သ းပပညော်သူတစော် ပော်လံိုးအနပေါ် က  းလွေနော်သည ော် 

  ဇဝတော်မှုလညော်းပြစော်ပါသညော်။  

၁၉၄။ ဤလိုပော် ပော်က ိုက  းလွေနော် နော် တငော်ကူးကကံ ွေယော်ခ ကော် ှ  မညော်၊ သ ို  မဟိုတော် ပံိုမှနော်အနပခအနနတွေငော်ပငော် ဤသ ို  ပြစော်မညော်က ို သ  ှ  မညော် ပြစော်ပါ 

သညော်။ နဆးဘကော်ဆ ိုငော်  ဝနော်ထမော်းမ  းအ း ရည်ရွယ်ချက်ရိှရိှ ဥပနဒမ  ြမော်းဆီးပခငော်း ငှ ော် ပစော်မှတော်ထ းပခငော်းတ ို  သညော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

မူဝါဒအ းနညော်းပခငော်း သကော်သကော်သ မက က နော်းမ န းနစ င ော်န ှ ကော်မှု ယ တ  း ခ ည ော်န  အ းနညော်းမှုက ို ပ ိုမ ိုဆ ိုး ွေ းနစ နော်  ညော် ွေယော်နကက ငော်း 

နြ ော်ပပနနပါသညော်။ ြမော်းဆီးခံ ခ  နော် (ဝါ) ပစော်ခတော်သတော်ပြတော်ခံ ခ  နော်တွေငော် လိုပော်နဆ ငော်နနသည ော်လိုပော် ပော်မ  းအ  အဆ ိုပါလူပိုဂ္ ြုလော်မ  းသညော် 

မညော်သည ော်အလိုပော်က ို လိုပော်က ိုငော်နကက ငော်း အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုကသ  ှ ပပီးပြစော်ြွေယော် ှ ပါသညော်။ ဥပမ  - သဉ္ဇ ဟ နော်းသညော် စစော်က ိုငော်တ ိုငော်း၊ မံို ွေ  ပမ ြု ွဲ့ 

တွေငော် ပစော်ခတော်သတော်ပြတော်ခံ ခ  နော်၌ ထ ခ ိုကော်ဒဏော်   နသ  ဆ ဒပပသူမ  းအ း ကူညီကိုသနပးနနသညော်မှ  အထငော်အ ှ းပြစော်ပပီး၊ နအနအပီပီ 

ကလညော်း ထ ိုသ ို  ပငော်မှတော်တမော်းတငော်ထ းပါသညော်။ ြမော်းဆီးမ န  ော်ထိုတော်ပပနော်ခံ သူ ၅၉၈ ဦး  ှ ပခငော်းက အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုသညော်   ိုငော်ငနံ းအ  

ဆန  ော်က ငော်သူမ  းအ း ကူညီနပးနနသူမ  းက ို  ှ နြွေြမော်းဆီးသညော်ဆ ိုသည ော်  ညော် ွေယော်ခ ကော်က ို သကော်နသပပပါသညော်။ 

၁၉၅။ ထ ို  အပပငော် အက ဉးနထ ငော်းအတွေငော်း တစော်ဦး ငှ ော်တစော်ဦး ခပော်ခွေ ခွေ နန မညော်ဆ ို  သည ော် စညော်းမ ဉးက ို မက င ော်သံိုးပခငော်းကလညော်း အက ဉးနထ ငော် 

အတွေငော်း ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်းထ းသူမ  းအနပေါ် က ယော်ပပန  ော်၍ စနစော်တက ပြစော်နသ  တ ိုကော်ခ ိုကော်မှုပြစော်သညော်က ို အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက သ  ှ  

နကက ငော်း ထည ော်သွေငော်းစဉးစ းစ  ပြစော်  ိုငော်ပါသညော်။ မူဝါဒန း  အ းနညော်းခ ကော်ဟို ယူဆနက ငော်း ယူဆ  ိုငော်သည ော်တ ိုငော်၊ အက ဉးနထ ငော်မ  းတွေငော် 

COVID-19 ကူးစကော်ပ ံွဲ့  ှံ  မှုက ိုသ လျှကော် ငှ ော် တစော်ဦး ငှ ော်တစော်ဦး ခပော်ခွေ ခွေ နန မညော် ဆ ိုသည ော် စညော်းမ ဉးက ိုက င ော်သံိုး နော် ပ ကော်ကွေကော်ပခငော်းက 

ဤအပခငော်းအ   ငှ ော် က ိုကော်ညီနစ  ိုငော်ပါသညော်။ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုအနနပြင ော် လူဦးန အဆမတနော်မ  းပပ းနနပပီး စနစော်တက ကိုသမှု အနပခ 

အနနလံိုးဝမ ှ နသ  အက ဉးနထ ငော်းတွေငော်း အနပခအနနမ  းက ို လမော်းနကက ငော်းလွှ  နော် အပခ းအနကက ငော်းမ  းနကက င ော် နသဆံိုးသညော်ဟို 

နပပ နသ ော်လညော်း၊ ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်းခံ စဉတွေငော်း COVID-19 နကက င ော် နသဆံိုးသည ော် အ ပော်သ းပပညော်သူ အနညော်းဆံိုး ၉ ဦး ှ နကက ငော်း နအနအ 

ပီပီက မှတော်တမော်း  ှ ပါသညော်။ 

၁၉၆။ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုသညော် ပမနော်မ   ိုငော်င၏ံ က နော်းမ န းနစ င ော်န ှ ကော်မှုယ တ  းက ို  ညော် ွေယော်ခ ကော် ှ  ှ  အ းနညော်းခ ည ော်န  နစသည ော်အပပငော်၊ 

COVID-19 ကပော်န  ဂါက ို လကော်နကော်အပြစော် အသံိုးခ က ၊ နဆးဘကော်ဆ ိုငော်  လူပိုဂ္ ြုလော်မ  းအပါအဝငော် က နော်အ ပော်သ းပပညော်သူလူထို တစော် ပော် 

လံိုးက ို က ယော်က ယော်ပပန  ော်ပပန  ော် ငှ ော် စနစော်တက  တ ိုကော်ခ ိုကော်ခ  ပခငော်းပြစော်   န  မစ ခ ြုပော်၏ ပိုဒော်မ ၇ (၁) (ဋ) ပါ လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ် က  းလွေနော်နသ  

  ဇဝတော်မှုပြစော်ပါသညော်။ 
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၆။ အက ံမ ျုတ  ု်တန်ွျေးခ  ်မ ွှာျေး  

န ငုင်တံ ွှာရွှာဇဝတခုံ်ရုံျေး (ICC) မ  တစ်ဆငူ့ ်တွှာဝန်ခံမှု  

၁၉၇။ လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ်က  းလွေနော်နသ   ဇဝတော်မှုမ  းက ို က  းလွေနော်သူမ  းအ း   ိုငော်ငတံက   ဇဝတော်ခံိုရံိုး (ICC) တွေငော် တ  းစွေ ဆ ို  ၌ 

စွေပော်စွေ ခံ သူသညော် တ  းခွေငော်တွေငော်  ှ နန မညော်ပြစော်သညော်။220 ဆ ိုလ ိုသညော်မှ  စွေပော်စွေ ခံ သူ၏မ ကော်ကွေယော်တွေငော် တ  းစီ ငော်၍မ   ိုငော်ပါ။ စွေပော်စွေ ခံ  

သူသညော် ပပစော်မှုက  းလွေနော်သညော်ဟို ထငော် ှ းစီ ငော်ပခငော်းခံ သည ော် အခ  နော်အထ ၊  အပပစော်မ  သူဟူ၍ ယူဆ မညော်ပြစော်ပပီး၊ အနထ ကော်အထ းခ ိုငော်လံိုစွေ  

သကော်နသပပ နော်မှ  တ  းစွေ အြွေ ွဲ့အစညော်း၏တ ဝနော်ပြစော်ပါသညော်။221  

၁၉၈။ ICC သညော် လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ်က  းလွေနော်နသ   ဇဝတော်မှုမ  းအ း တ  းစီ ငော်ပ ိုငော်ခွေင ော်အ ဏ  ှ သညော်။222   ိုငော်င၏ံ စီ ငော်ပ ိုငော်ခွေင ော်က ို ကညီူ 

အ းပြည ော် နော်  ညော် ွေယော်ြွေ ွဲ့စညော်းထ းပခငော်းပြစော်နသ နကက င ော်၊   ိုငော်ငအံနနပြင ော် မလ ိုလ းနသ  (ဝါ) မလိုပော်  ိုငော်နသ  က စစ ပော်မ  းအနပေါ် ICC က 

စီ ငော်ပ ိုငော်ခွေင ော် ှ သညော်။223 ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် အိုပော်ခ ြုပော်မှု ငှ ော် အကကမော်းြကော်လကော်ဝါးကကီး အိုပော်မှုတ ို  အ းပပ ြုငော်နနကကသည ော်အခ  နော်တွေငော်၊ အမ  ြုးသ း 

ညီညွေတော်န းအစ ိုး  (NUG) အနနပြင ော် လကော် ှ တွေငော် အဆ ိုပါ အကကမော်းြကော်စစော်နခါငော်းနဆ ငော်မ  းအ း တ  းစွေ ဆ ိုအပပစော်နပး  ိုငော်မည ော် လွေတော်လပော် 

နသ ပပညော်တွေငော်းတ  းရံိုးမ  းက ို လိုပော်ငနော်းလညော်ပတော်  ိုငော်သည ော်အနပခအနနမ ှ နသး  ၊   ိုငော်ငတံက စီ ငော်ပ ိုငော်ခွေင ော်အတွေငော်း ၎ငော်းတ ို  အ း   ဇဝတော် 

နကက ငော်းအ  တ ဝနော်ခံနစပခငော်းသညော် မပြစော်မနနအန းကကီးပါသညော်။ ပမနော်မ အစ ိုး ၊ တ  းဝငော်အ းပြင ော် ပပညော်နထ ငော်စိုသမမတ ပမနော်မ   ိုငော်ငနံတ ော် 

အနနပြင ော် “မလိုပော်  ိုငော်” နသ နကက င ော်၊ ဤအနပခအနနသညော် ICC က စီ ငော်ဆံိုးပြတော် မည ော်နဘ ငော်အတွေငော်း အက ံြုးဝငော်ပါသညော်။ စစော်အ ဏ သ မော်း 

( နော်ကက ြုးပမော်း) ခ  နော်မှစ၍ တ  းရံိုးစစော်နဆးကက းန မှုမ  းသညော် သတော်မှတော်ထ းသည ော် လိုပော်ထံိုးလိုပော်နညော်းမ  း လံိုးဝမ ှ သညော်ပြစော်  ၊ က  းလွေနော်ခံ  

သူမ  းအတွေကော် ပပနော်လညော်ကိုစ းမှုမ   ိုငော်သည ော်အပပငော်၊ ၎ငော်းတ ို  အနပေါ်က  းလွေနော်နသ    ဇဝတော်မှုမ  းအတွေကော် သင ော်တင ော်နလ  ကော်ပတော်သည ော် 

စံိုစမော်းစစော်နဆးမှုမျှပငော် မ   ိုငော်နကက ငော်း နြ ော်ပပနနပါသညော်။ ဥပမ အ းပြင ော် ပမနော်မ   ိုငော်င၏ံ အထူးတ  းရံိုးမ  း ငှ ော်စပော်လ ဉး၍ နအနအပီပီက 

  ှ ထ းနသ  သတငော်းအခ ကော်အလကော်မ  းအ  ြမော်းဆီးခံ သူမ  း ှင ော် ၎ငော်းတ ို  ၏န ှွဲ့နနမ  းက ပမငော်သ ထငော်သ ပြစော်နသ  ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်မှု 

အနထ ကော်အထ းမ  းအ း မှတော်တမော်းတငော်နပး နော်နတ ငော်းဆ ိုသည ော်အခါ တ  းသူကကီးမ  းက စနစော်တက ပငငော်းပယော်နလ  ှ နကက ငော်း သ  ပါ 

သညော်။224 ၎ငော်းတ ို  အ း နဆးဘကော်ဆ ိုငော်   ကျွမော်းက ငော်သူမ  းပြင ော် စမော်းသပော်စစော်နဆးပခငော်းက ိုလညော်း ခွေင ော်မပပြုပါ ယငော်းက လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ် 

က  းလွေနော်နသ    ဇဝတော်မှုမ  းအ း က  းလွေနော်ခံ သူဘကော်မှ ဘ မှလိုပော်ပ ိုငော်ခွေင ော်မ ှ နသ  အနပခအနန ငှ ော် အကကမော်းြကော်စစော်တပော် ငှ ော်   တပော်ြွေ ွဲ့တ ို   

တွေငော် ထ ိုသ ို  နသ ခ  ြုးနြ ကော်မှုမ  းအ း က  းလွေနော်သူမ  းက ို ဝနော်း ံက ကွေယော်နပးထ းသည ော် ပပစော်ဒဏော်ကငော်းလွေတော်ခွေင ော် ယဉနက းမှု ှ နကက ငော်း 

နြ ော်ပပနနပါသညော်။  

၁၉၉။ တ  းစွေ အြွေ ွဲ့အ း နအ ကော်ပါအတ ိုငော်း အနပခအနနက ို လွှ နပပ ငော်းနပးလျှငော် ICC သညော် စီ ငော်ပ ိုငော်ခွေင ော်က ိုက င ော်သံိုး  ိုငော်သညော်။  

• (က)   ဇဝတော်မှုမ  းပြစော်ပွေ းနနနသ  စ ခ ြုပော်အြွေ ွဲ့ဝငော်  ိုငော်ငံ225 

• (ခ) လံိုပခံြုန းနက ငော်စီက ကိုလသမဂ္ပဋ ည ဉ အခနော်း ၇ အ  က င ော်သံိုးအန းယူလျှငော်၊226 သ ို  မဟိုတော်  

• (ဂ) တ  းစွေ အြွေ ွဲ့အစညော်းက စံိုစမော်းစစော်နဆးမှုက ို ကနဦးစတငော်ပပြုလိုပော်ပပီးလျှငော်227 

၂၀၀။ သ ို    တွေငော် န  မစ ခ ြုပော်၏ ပိုဒော်မ ၁၂ (၂) အ ၊ အဆ ိုပါ  ဇဝတော်မှုမ  းပြစော်ပွေ းနနနသ   ိုငော်ငမံ  းက ခံိုရံိုး၏စီ ငော်ပ ိုငော်ခွေင ော်က ိုလကော်ခံလျှငော် (ဝါ) 

က  းလွေနော်သူသညော် ခံိုရံိုး၏စီ ငော်ပ ိုငော်ခွေင ော်က ိုလကော်ခံနသ    ိုငော်ငတံစော်  ိုငော်င၏ံ   ိုငော်ငသံ းပြစော်လျှငော်၊228 ခံိုရံိုးသညော် (က) (ဂ) က ိုသ  က င ော်သံိုး  ိုငော်သညော်။ 

 
220 Rome Statute, art 63(1). 
221 Rome Statute, art 66. 
222 Rome Statute, art 5. 
223 Rome Statute, art 17(1)(a). 
224 AAPP (March 23,2022), “Political Prisoners Experience in Interrogation, Judiciary, and Incarceration Since Burma’s Illegitimate Military 

Coup”, (online), Available at https://aappb.org/?p=20734 
225 Rome Statute, art 13. 
226 Ibid. 
227 Ibid. 
228 Rome Statute, art 12(2). 

https://aappb.org/?p=20734
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ပမနော်မ   ိုငော်ငသံညော် န  မစ ခ ြုပော်က ိုလကော်မှတော်န းထ ိုး မထ းသညော်ပြစော်   စီ ငော်ပ ိုငော်ခွေင ော်က င ော်သံိုး နော် က စစ ပော်မ  းက ို စ ခ ြုပော်အြွေ ွဲ့ဝငော်  ိုငော်င ံ (ဝါ) 

တ  းစွေ အြွေ ွဲ့ကတဆင ော် လွှ နပပ ငော်းတငော်ပပ  ိုငော်သညော်။ 

၂၀၁။ မညော်သ ို  ပငော်ပြစော်နစ ၂၀၂၁ ခို စှော် ဩဂိုတော်လ ၂၀ တွေငော် န  မစ ခ ြုပော်၏ ပိုဒော်မ ၁၂ (၃) အ  ပမနော်မ   ိုငော်င ံနယော်နမ တော်အတွေငော်း ၂၀၀၂ ခို စှော်မှစ၍ 

ပြစော်ပ ကော်ခ  နသ    ိုငော်ငတံက   ဇဝတော်မှုမ  းအ းလံိုး ငှ ော်စပော်လ ဉး၍   ိုငော်ငတံက   ဇဝတော်ခံိုရံိုး၏ တ  းစီ ငော်ပ ိုငော်ခွေင ော်က ိုလကော်ခံနကက ငော်း 

နကကည ခ ကော်က ို အမ  ြုးသ းညီညွေတော်န းအစ ိုး  (NUG) က ခံိုရံိုးသ ို   တငော်ပပခ  ပပီးပြစော်နကက ငော်း229 ထိုတော်ပပနော်နကကည ခ  ပါသညော်။ အဆ ိုပါနကကည  

ခ ကော်သညော် ဒမီ ိုကန စီနညော်းက  န ွေးနက ကော်တငော်နပမှ ကော်ပခငော်းခံ နသ အစ ိုး ၊ တနညော်းအ းပြင ော်   ိုငော်ငအံ း တ  းဝငော်က ိုယော်စ းပပြုသူမ  းထံမှ 

ပြစော်သည ော်အတွေကော်၊ ခံိုရံိုးအနနပြင ော် အတ တော်က လက   ဇဝတော်မှုမ  းအပါအဝငော် သီးပခ းပြစော်နသ  ြ  ှ ပော် ကော်စကော်သတော်ပြတော်မှုမ  းအ း က ိုငော် 

တွေယော်နဆ ငော် ွေကော် နော် ခ ကော်ပခငော်းစီ ငော်ပ ိုငော်ခွေင ော် နစပါသညော်။ ထ ို  အပပငော် န  မစ ခ ြုပော်က ို သနဘ တူလကော်ခံပခငော်းပြင ော် စ ခ ြုပော်အြွေ ွဲ့ဝငော်တစော်  ိုငော်င ံ  ှ  

နသ  အခွေင ော်အန းမ  းအ းလံိုးက ို ပမနော်မ   ိုငော်ငကံ  ပ ိုငော်ခွေင ော် ှ လ မညော်ပြစော်သည ော်အပပငော်၊ နန ငော်တွေငော်ပြစော်နပေါ်လ မည ော် အကကမော်းြကော် ကော်စကော်ြ  ှ ပော် 

သတော်ပြတော်မှု   ဇဝတော်မှုမ  းအနပေါ် ICC က စီ ငော်ပ ိုငော်ခွေင ော်  ှ နစမညော်ပြစော်ပါသညော်။ 

အက မ်ျေးြ ် စစ်ကခါငျ်ေးကဆွှာငမ် ွှာျေးန ငူ့ ်အဆငူ့ဆ်ငူ့ြ်ွဲ ြို့စည်ျေး ံု  

၂၀၂။ န  မစ ခ ြုပော်၏ ပိုဒော်မ ၂၅ တွေငော်   ဇဝတော်မှုတစော်ခိုအ း က  းလွေနော်သူ ငှ ော် တွေ ြကော်က  းလွေနော်သူတ ို  ၏ တ ဝနော် ှ မှုအပပငော်၊   ိုငော်ငတံက  

  ဇဝတော်မှုနပမ ကော်နသ  လိုပော် ပော် (ဝါ) ကက ြုးပမော်းသည ော်လိုပော် ပော်တွေငော် (က) အမ န  ော်နပးသူ၊ နသွေးနဆ ငော်ပြ းနယ ငော်းသူ၊ (ဝါ) စညော်းရံိုးသူ (ခ) ကူညီသူ၊ 

အ းနပးအ းနပမှ ကော်ပပြုသူ၊ (ဝါ) ပံ ပ ိုးကူညီသူ (ဂ) အပခ း မညော်သည ော်နညော်းပြင ော်မဆ ိုပါဝငော်သူ230 မညော်သူမဆ ိုတ ို  ၏ က ိုယော်ပ ိုငော်တ ဝနော် ှ မှုက ိုလညော်း 

နြ ော်ပပထ းပါသညော်။ သ ို  ပြစော်   ပိုဒော်မ ၂၅ အ  လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ်က  းလွေနော်နသ   ဇဝတော်မှုမ  းအတွေကော် တ ဝနော်ခံ မည ော်သူမ  းသညော် 

အကကမော်းြကော်မှုက ို က ိုယော်တ ိုငော်ပါဝငော်က  းလွေနော်သူမ  းသ မက၊ ထ ိုလိုပော် ပော်တွေငော် တ ိုကော်ရ ိုကော်ပြစော်နစ၊ သွေယော်ဝ ိုကော်၍ပြစော်နစ တကော်ကကစွေ ပါဝငော်သူ 

မညော်သူမဆ ိုပြစော်ပါသညော်။ 

၂၀၃။ ထ ို  အပပငော် က  းလွေနော်သူသညော် စစော်တပော်အ   ှ တစော်ဦး၏ ကကီးကကပော်အမ န  ော်နပးမှုနအ ကော်တွေငော် ှ လျှငော်၊   ဇဝတော်မှုတစော်ခိုက ို က  းလွေနော်  တွေငော် 

က ိုယော်တ ိုငော်ပါဝငော်ပခငော်းမ ှ သည ော်တ ိုငော် အဆ ိုပါကကီးကကပော်အမ န  ော်နပးသူသညော် ပိုဒော်မ ၂၈ ၏ အနပခခံအ  တ ဝနော်ခံ ပါမညော်။ သ ို  ပြစော်   တ  းမဝငော် 

သညော်ပြစော်နစ၊ တ  းဝငော်သညော်ပြစော်နစ စစော်တပော်အ   ှ တစော်ဦးအနနပြင ော် ၎ငော်း၏ လကော်နအ ကော်ငယော်သ းမ  းက   ဇဝတော်မှုက  းလွေနော်ပခငော်းက ို 

တ းဆီး နော် ပ ကော်ကွေကော်ပခငော်းအတွေကော် တ ဝနော် ှ ပါသညော်။ အထကော်-နအ ကော်ဆကော်ဆံန းအ  စစော်တပော်အ   ှ ၊ သ ို  မဟိုတော် နန ကော်ထပော်အထကော် 

အ   ှ တစော်ဦးသညော် နအ ကော်ပါအနပခအနနမ  းတွေငော် ပိုဒော်မ ၂၈ အ    ိုငော်ငတံက    ဇဝတော်မှုအတွေကော် တ ဝနော် ှ ပါသညော်။ ၎ငော်းတ ို  မှ  -  

၂၀၄။ ထ ိုအခ  နော်တွေငော် ကက ြုတငော်မပမငော်  ိုငော်နသ အနပခအနနမ  းအ ၊ တပော်ြွေ ွဲ့မ  းသညော် ထ ိုက  သ ို   လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ်က  းလွေနော်နသ    ဇဝတော်မှု 

မ  းက ို က  းလွေနော်နနသညော် (ဝါ) က  းလွေနော်နတ  မညော်ဆ ိုသညော်က ို သ ခ  သညော် (ဝါ) သ ခ  သင ော်သညော်။231  

၂၀၅။ သူ/သူမ၏ လိုပော်ပ ိုငော်ခွေင ော်အ ဏ ပြင ော် ၎ငော်းတ ို  ၏က  းလွေနော်မှုက ိုတ းဆီး နော်၊ သ ို  မဟိုတော်  ှ မော်နငော်း နော် လ ိုအပော်နသ ၊ က  ြုးနကက ငော်းဆီနလ  ော်နသ  

လိုပော် ပော်မ  း လိုပော်နဆ ငော် နော် (ဝါ) အဆ ိုပါက စစ ပော်က ို စံိုစမော်းစစော်နဆး၍ တ  းစွေ ဆ ို  ိုငော်န းအတွေကော် သီးပခ းအခွေင ော်အ ဏ အပော် ငှော်းထ းသူမ  း 

ထံ တငော်ပပ နော် ပ ကော်ကွေကော်ခ  သညော်။232  

၂၀၆။ အ ပော်ဘကော်အြွေ ွဲ့အစညော်းမ  း ငှ ော် မီဒယီ မ  းက သံတမနော်အသ ိုငော်းအဝ ိုငော်း ငှ ော် ပပညော်တွေငော်းပ  သတော်မ  းအ းတငော်ပပနသ  အနထ ကော်အထ း 

မ  းစွေ က ို ထည ော်သွေငော်းစဉးစ းလျှငော်၊ ၎ငော်းတ ို  ၏ လကော်နအ ကော်ငယော်သ းမ  းက  းလွေနော်သည ော် အကကမော်းြကော်မှု ငှ ော် အဆ ိုပါ  ဇဝတော်မှုမ  း၏ 

က ယော်ပပန  ော်နသ  သနဘ သဘ ဝက ို စစော်တပော်အ   ှ မ  းသ ကကသညော်ဟို ဆ ို  ိုငော်ပါသညော်။ သ ို  ပြစော်   ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် အ ပော်သ းပပညော်သူမ  း 

 
229 NUG (August 20, 2021), The National Unity Government of the Republic of the Union of Myanmar accepts the jurisdiction of the 

International Criminal Court, Progressive Voice Myanmar (online), Available at: https://progressivevoicemyanmar.org/2021/08/20/the-national-

unity-government-of-the-republic-of-the-union-of-myanmar-accepts-the-jurisdiction-of-the-international-criminal-court/ 
230 Rome Statute, article 25. 
231 Rome Statute, article 28. 
232 Ibid. 

https://progressivevoicemyanmar.org/2021/08/20/the-national-unity-government-of-the-republic-of-the-union-of-myanmar-accepts-the-jurisdiction-of-the-international-criminal-court/
https://progressivevoicemyanmar.org/2021/08/20/the-national-unity-government-of-the-republic-of-the-union-of-myanmar-accepts-the-jurisdiction-of-the-international-criminal-court/
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အနပေါ် ထ ိုသ ို  က  းလွေနော်ပခငော်းနကက င ော် မညော်သည ော်စစော်တပော်အ   ှ တစော်ဦးမှ ြမော်းဆီးမခံ သညော်က ို ထည ော်သွေငော်းစဉးစ းလျှငော် တ ိုငော်း၊ တပော်မအသီးသီး 

က ို တ ဝနော်ခံ နသ  တ ိုငော်းမှူး၊ တပော်မမှူးမ  းသညော်လညော်း လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ်က  းလွေနော်နသ    ဇဝတော်မှုမ  းအတွေကော် တ ဝနော် ှ ပါသညော်။  

၂၀၇။ မီဒယီ မ  းတွေငော်နြ ော်ပပသည ော် အခ  ြု ွဲ့နသ သတငော်းအခ ကော်အလကော်မ  းသညော် သ လ ကော် ငှ ော် သတငော်းအမှနော်က ို ထ နော်ခ နော်မ ကော်ကွေယော်ပပြုပခငော်း 

ပြစော်နကက ငော်း ပပသနနပါသညော်။ ဥပမ အ းပြင ော် ၂၀၂၁ ခို စှော် ဧပပီ ၉  ကော် ပ ခူးပမ ြု ွဲ့ အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် လူသတော်ပွေ အပပီး၊ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို 

၏ နပပ န းဆ ိုခွေင ော် ှ သူမ  းက အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုနကက င ော် အ ပော်သ းပပညော်သူ ၈၂ ဦး နသဆံိုးခ  သညော်က ို ပငငော်းဆ ိုခ  ပပီး၊ ထ ိုပြစော်စဉတွေငော် 

လူတစော်ဦးသ နသဆံိုးခ  နကက ငော်း နပပ ကက းခ  ပါသညော်။ ပ ခူးပမ ြုွဲ့ ပြစော်စဉ ငှ ော်စပော်လ ဉးသည ော် မ  းစွေ နသ အနထ ကော်အထ းမ  း၊ နသဆံိုးသူ 

မ သ းစိုဝငော်မ  း၏ သကော်နသခံခ ကော်မ  း၊ မ  းစွေ နသ  မီဒယီ သတငော်းနြ ော်ပပခ ကော် ငှ ော် လူမှုကွေနော် ကော်တွေငော်န းသ းခ ကော်မ  းအ  ဧပပီ ၉  ကော် 

တွေငော် လူအမ  းအပပ းနသဆံိုးခ  နကက ငော်းနြ ော်ပပကကသညော်က ို ထည ော်သွေငော်းစဉးစ းလျှငော် အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စို၏ အဆ ိုပါထိုတော်ပပနော် နကကည  

ခ ကော်မ  းသညော် ၎ငော်းတ ို  တပော်ြွေ ွဲ့ဝငော်မ  း၏ လိုပော်နဆ ငော်ခ ကော်မ  းက ို “သ လ ကော် ငှ ော် သတငော်းအမှနော်က ို ထ နော်ခ နော်မ ကော်ကွေယော်ပပြုပခငော်း” ဟို ယူဆ 

  ိုငော်သည ော်အတွေကော် အဆ ိုပါလိုပော် ပော်မ  းအနပေါ် “ထ ထ န  ကော်န  ကော် ထ နော်းခ ြုပော်ညွှနော်ကက း  ိုငော်နသ ” အထကော်အ   ှ မ  းသညော်လညော်း ထ ိုလိုပော် ပော် 

မ  းအတွေကော် တ ဝနော်ခံကက မညော်ပြစော်ပါသညော်။233 

၂၀၈။ ဤအခ ကော်က ပမနော်မ   ိုငော်ငဆံ ိုငော်   လွေတော်လပော်နသ    ိုငော်ငတံက အခ ကော်အလကော် ှ နြွေန းမစော် ှငော် (FFM) ၏ ၂၀၁၈ ခို စှော် အစီ ငော်ခံစ  

တွေငော်ပါ ှ သည ော် သံိုးသပော်ခ ကော်မ  း ငှ ော်လညော်း က ိုကော်ညီပါသညော်။ ယငော်းတွေငော် တပော်မနတ ော် (စစော်တပော်) သညော် ၎ငော်း၏ စစော်သညော်မ  းအပပငော်၊ စစော်ဆငော်န း 

မ  းတွေငော်တ ဝနော်နပးခံ နသ  အပခ းလကော်နကော်က ိုငော်တပော်ြွေ ွဲ့မ  းအနပေါ်တွေငော် “ထ ထ န  ကော်န  ကော် ထ နော်းခ ြုပော်ညွှနော်ကက း  ိုငော်နသ ” အမ နော်နပးမှုက ို 

က င ော်သံိုးသညော်။ တပော်မနတ ော်၏ တသမတော်တညော်းပြစော်နသ  နသနဂဂဗ  ဟ ဆ ိုငော်  ပံိုနသနညော်းသညော် တပော်ြွေ ွဲ့မ  းအ းလံိုးက တစော်ခိုတညော်းနသ ၊ 

တစော်စိုတစော်စညော်းတညော်းနသ  အမ နော်နပးမှုပြင ော် ထ ထ န  ကော်န  ကော်ညွှနော်ကက းနစခ ိုငော်းမှုနအ ကော်တွေငော် လ ိုကော်န နဆ ငော် ွေကော်ပခငော်းပြင ော်သ လျှငော် 

နအ ငော်ပွေ က ို  ှ   ိုငော်မညော်234 ဟူ၍ပြစော်နကက ငော်း နြ ော်ပပထ းပါသညော်။ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုနခါငော်းနဆ ငော်မ  းသညော် ယခငော်အတ ိုငော်း ဆကော် ှ နန 

သညော်ပြစော်  ၊  စှော်မ  းအလ ိုကော် နညော်းဗ  ဟ  ငှ ော် အမ န  ော်နပးကွေငော်းဆကော်တူညီနနနကက ငော်း နထ ကော်ပပသည ော်အခ ကော်က ို ယငော်းကအနထ ကော်အက ူ

ပြစော်နစပါသညော်။  

၂၀၉။ ဘဂဂလ းနဒ  ှော်  ိုငော်ငမှံ ICC သ ို   ၂၀၂၀ ခို စှော် စကော်တငော်ဘ  ၈  ကော်က လွှ နပပ ငော်းနပးခ  နသ  စစော်သ း ၂ ဦး၏ ဝနော်ခံထွေကော်ဆ ိုခ ကော်မ  းတွေငော် 

လညော်း စစော်တပော်အတွေငော်း အဆင ော်လ ိုကော်ြွေ ွဲ့စညော်းထ းပခငော်းပြစော်နကက ငော်း အလ းတူအတညော်ပပြုနပပ ကက းပါသညော်။235 ICC တရာားရံ ားရိှရာ နယ် 

သာလနန်ိ ငင် ံ သညော်ဟ ဂော်ပမ ြု ွဲ့သ ို  မလွှ နပပ ငော်းမီ ၎ငော်းတ ို  ၏ဝနော်ခံထွေကော်ဆ ိုခ ကော်မ  းတွေငော် ၂၀၁၆  ငှ ော် ၂၀၁၇ ခို စှော်မ  းအတွေငော်း ရ ိုဟငော်ဂ  မ  းအနပေါ် 

ြ  ှ ပော် ကော်စကော်သတော်ပြတော်မှုမ  းက  းလွေနော်  တွေငော်ပါဝငော်နသ  နန ကော်ထပော်စစော်သ း ၁၇ ဦး၏ အမညော် ငှ ော်   ထူးအဆင ော်မ  းက ို ၎ငော်းတ ို  က နပပ ပပ 

ပါသညော်။ ယငော်းတ ို  တွေငော် ဒိုတ ယဗ ိုလော်မှူးကကီး ၁ ဦး၊ ဗ ိုလော်မှူးကကီး ၁ ဦး ငှ ော် ဗ ိုလော်ကကီး ၃ ဦးအပါအဝငော်236 အ   ှ  ၆ ဦး၏အမညော်မ  းပါဝငော်ပါသညော်။ 

အ းလံိုးက ို  (ရ ိုဟငော်ဂ  ) သိုတော်သငော်သတော်ပြတော် နော် အထကော်အ   ှ မ  းကအမ န  ော်နပးသည ော်အတ ိုငော်းလိုပော်နဆ ငော် နကက ငော်း၊ “ပမငော်တ ၊ ကက းတ  

အကိုနော်ပစော်၊ အကိုနော်သတော်ပစော်” ဟို ထ ိုနန  မ  း ှ  ရ ိုဟငော်ဂ  မ  းအ း သိုတော်သငော် ှငော်းလငော်း နော် နစခ ိုငော်းခံ နကက ငော်း237 ၂ ဦးစလံိုးက သီးပခ းစီ 

နပပ ပပပါသညော်။  

၂၁၀။ အကကမော်းြကော်မှုက ိုက  းလွေနော်ကကနသ  စစော်အိုပော်စိုတပော်ြွေ ွဲ့ဝငော်မ  း၏ အမညော်၊   ထူးအဆင ော်မ  းက ို အမ  းအ းပြင ော် မသ   ိုငော်ပါ။ သ ို    တွေငော် 

၎ငော်းတ ို  သညော် အကကမော်းြကော်မှုမ  းအတွေကော် နန ကော်ဆံိုးအဆင ော် မလွေ မနသွေတ ဝနော် ှ နသ  စစော်အိုပော်စိုနခါငော်းနဆ ငော်မ  း၏ အမ န  ော်အတ ိုငော်း န ခ ံ

နဆ ငော် ွေကော်ကကပခငော်းပြစော်ပါသညော်။ စစော်အ ဏ သ မော်း ( နော်ကက ြုးပမော်း) မှု အပပီးတွေငော်၊ ဗ ိုလော်ခ ြုပော်မှူးကကီးမငော်းနအ ငော်လှု ငော်က အြွေ ွဲ့ဝငော် ၁၁ ဦးပါဝငော်နသ  

 
233 Ibid. 
234 Human Rights Council (2018), “Report of the independent international fact-finding mission on Myanmar”, United Nations (online), p. 17, 

paragraph 91, Available at: www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23575&LangID=E 
235 Fortify Rights (2020), “International Criminal Court: Prosecute and Offer Witness Protection to Myanmar Army Deserters.”, Fortify Rights 

(online), Available at: www.fortifyrights.org/mya-inv-2020-09-08/. See also: Beech, et al. (2020), “‘Kill All You See’: In a First, Myanmar 

Soldiers Tell of Rohingya Slaughter,” New York Times (online), Available at: www.nytimes.com/2020/09/08/world/asia/myanmar-rohingya-

genocide.html; Ayed, N. (2020), “Once Foot Soldiers in Myanmar’s Army, Now Potential Witnesses to Mass Atrocities,” CBC (online), 

Available at: www.cbc.ca/news/world/myanmar-soldiers-custody-hague-1.5715272 
236 Fortify Rights (2020), cited above. 
237 Ibid. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23575&LangID=E
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  ိုငော်ငနံတ ော်စီမံအိုပော်ခ ြုပော်န းနက ငော်စီ (SAC) ဟို ၎ငော်းတ ို  ြ သ အမညော်နပးထ းနသ  စစော်အိုပော်စိုက ိုြွေ ွဲ့စညော်းခ  ပပီး၊ စစော်ဘကော်အ   ှ  ၈ ဦး ငှ ော် အ ပော် 

သ း ၃ ဦးတ ို  ပါဝငော်ပါသညော်။ နန ကော်ပ ိုငော်းတွေငော် နန ကော်ထပော်အ ပော်သ း ၆ ဦးက ို ထပော်မံပြည ော်စွေကော် ြွေ ွဲ့စညော်းခ  ပါသညော်။ အဆ ိုပါနခါငော်းနဆ ငော်မ  းမှ  -  

• (က) စစော်အိုပော်စိုနခါငော်းနဆ ငော် ဗ ိုလော်ခ ြုပော်မှူးကကီး မငော်းနအ ငော်လှု ငော်၊ တပော်မနတ ော် က ကွေယော်န းဦးစီးခ ြုပော် 

• (ခ) ဒိုတ ယ ဗ ိုလော်ခ ြုပော်မှူးကကီး စ ိုးဝငော်း၊ ဒိုဥကက ဌ၊   ိုငော်ငနံတ ော်စီမံအိုပော်ခ ြုပော်န းနက ငော်စီ 

• (ဂ) ဗ ိုလော်ခ ြုပော်ကကီး ပမထွေနော်းဦး၊ လကော် ှ က ကွေယော်န းဝနော်ကကီး 

• (ဃ) န တပော်ဗ ိုလော်ခ ြုပော်ကကီး တငော်နအ ငော်စနော်း၊ လကော် ှ  ပ ို  နဆ ငော်န း ငှ ော်ဆကော်သွေယော်န းဝနော်ကကီး 

• (င) ဗ ိုလော်ခ ြုပော်ကကီး နမ ငော်နမ ငော်နက  ော်၊ က ကွေယော်န းဦးစီးခ ြုပော် (နလ) 

• (စ) ဒို-ဗ ိုလော်ခ ြုပော်ကကီး မ ိုးပမင ော်ထွေနော်း၊ စစော်ဦးစီးအ   ှ ခ ြုပော် (ကကညော်း)၊ အထူးစစော်ဆငော်န းမှူးခ ြုပော် 

• (ဆ) ဒို-ဗ ိုလော်ခ ြုပော်ကကီး နအ ငော်လငော်းနဒွေး၊ စစော်ဥပနဒခ ြုပော်၊ အတွေငော်းန းမှူး၊   ိုငော်ငနံတ ော်စီမံအိုပော်ခ ြုပော်န းနက ငော်စီ  

• (ဇ) ဒို-ဗ ိုလော်ခ ြုပော်ကကီး   ဝငော်းဦး၊ စစော်ဘကော်န း  လံိုပခံြုန းအ   ှ ခ ြုပော်၊ တွေ ြကော်အတွေငော်းန းမှူး၊   ိုငော်ငနံတ ော်စီမံအိုပော်ခ ြုပော်န းနက ငော်စီ 

• (ဈ) ဒို-ဗ ိုလော်ခ ြုပော်ကကီး စ ိုးထွေဋော်၊ လကော် ှ ပပညော်ထ န းဝနော်ကကီး၊   တပော်ြွေ ွဲ့၊ အက ဉးနထ ငော်မ  း ငှ ော် စံိုစမော်းနထ ကော်လှနော်းန း လိုပော်ငနော်းမ  းက ို 

ကကီးကကပော်သူ 

• (ည) စစော်တပော်က ခန  ော်အပော်ထ းနသ  ဒိုသမမတပမင ော်နဆွေ၊ လကော် ှ ယ ယီ သမမတအပြစော် ခန  ော်အပော်ထ းခံ သူ 

• (ဋ)   ိုငော်ငပံခ းန းဝနော်ကကီး ဦးဝဏဏ နမ ငော်လွေငော်  

• (ဌ) စီမံက နော်း၊ ဘဏ္ဍ န း ငှ ော် စကော်မှုဝနော်ကကီး ဦးဝငော်း ှ နော် 

• (ဍ) ဒို-ဗ ိုလော်ခ ြုပော်ကကီး ထွေနော်းထွေနော်းနန ငော်၊ နယော်စပော်န း  ဝနော်ကကီးအပြစော် ခန  ော်အပော်ခံ သူ238  

o (၁) အဆ ိုပါပိုဂ္ ြုလော်မ  းသညော် ပမနော်မ   ိုငော်ငတံွေငော် ပြစော်ပွေ းခ  နသ  အကကမော်းြကော်မှု ငှ ော် အကကမော်းြကော်လိုပော် ပော်မ  းအတွေကော် 

ဦးစွေ ပထမ တ ဝနော်ခံ မည ော်လူမ  းပြစော်ပါသညော်။  

၂၁၁။ အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုကြွေ ွဲ့စညော်းထ းနသ  အဆ ိုပါစစော်နက ငော်စီ၏ အထကော်နြ ော်ပပပါ အြွေ ွဲ့ဝငော်အမ  းအပပ းသညော် ယခငော်က ဆ ိုး ွေ းသည ော် 

လူ  အခွေင ော်အန းခ  ြုးနြ ကော်မှုမ  းတွေငော် ပါဝငော်ပတော်သကော် ခ  သူမ  းပြစော်ပါသညော်။ က ကွေယော်န းဦးစီးခ ြုပော် ဗ ိုလော်ခ ြုပော်မှူးကကီး မငော်းနအ ငော်လှု ငော်သညော် 

၂၀၁၇ ခို စှော်က ရ ိုဟငော်ဂ  မ  းအ း “သိုတော်သငော် ှငော်းလငော်းသည ော်စစော်ဆငော်န းမ  း” အတွေငော်း လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ်က  းလွေနော်နသ    ဇဝတော်မှု 

မ  းတွေငော် တ ိုကော်ရ ိုကော်ပါဝငော်ပတော်သကော်ခ  သည ော်အပပငော်၊ ကခ ငော်၊  ှမော်း ငှ ော်  ခ ိုငော်စသည ော် တ ိုငော်း ငော်းသ းလူမ  ြုးမ  းအနပေါ် စစော်ဆငော်န းမ  းတွေငော်လညော်း 

စစော်  ဇဝတော်မှုမ  း ငှ ော် လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ် က  းလွေနော်နသ    ဇဝတော်မှုမ  းတွေငော် ပါဝငော်ပတော်သကော်ခ  ပါသညော်။239 ဒို-ဗ ိုလော်ခ ြုပော်ကကီး ထွေနော်းထွေနော်း 

နန ငော်သညော် ၂၀၁၃ ခို စှော်က ကခ ငော်ပပညော်နယော်တွေငော် တ ိုငော်းမှူးအပြစော် စစော်  ဇဝတော်မှုမ  းက ို ကကီးကကပော်ကွေပော်က ခ  ပါသညော်။240 ဒို-ဗ ိုလော်ခ ြုပော်ကကီး စ ိုးထွေဋော် 

သညော် နတ ငော်ပ ိုငော်းတ ိုငော်း၏ တ ိုငော်းမှူးအပြစော် တ ဝနော်ထမော်းနဆ ငော်စဉက လူ  အခွေင ော်အန းခ  ြုးနြ ကော်မှုမ  း ငှ ော် ဆကော်စပော်မှု ှ သည ော်အတွေကော် ယခငော်က 

ဥန  ပသမဂ္၏ ဒဏော်ခတော်ပ တော်ဆ ို  မှုွဲ့စ  ငော်းတွေငော် ပါဝငော်ခ  ပါသညော်။241 ဗ ိုလော်ခ ြုပော်ကကီး ပမထွေနော်းဦးသညော် ၂၀၁၆ ခို စှော် ဩဂိုတော်လမှစ၍ တတ ယ 

အပမင ော်ဆံိုး  ထူးပြစော်သည ော် ကကညော်း၊ န ၊ နလ ညှ  ှု ငော်းကွေပော်က န းမှူးအပြစော် တ ဝနော်ယူခ  ပပီး၊ ၂၀၁၇ ခို စှော် ရ ိုဟငော်ဂ   လူမ  ြုးသိုဉး သိုတော်သငော်န း 

တွေငော်ပါဝငော်ခ  ပါသညော်။242  

၂၁၂။ ခ ငော်းပပညော်နယော်နတ ငော်ပ ိုငော်း၊ မတူပီပမ ြု ွဲ့တွေငော်အနပခစ ိုကော်သည ော် စစော်ဆငော်န းဗ  ဟ ရံိုး၏ အထကော်-နအ ကော် အမ န  ော်နပးကွေငော်းဆကော် ြွေ ွဲ့စညော်းပံို 

အဆင ော်ဆင ော်က ို ခ ငော်းလူ  အခွေင ော်အန းအြွေ ွဲ့ (CHRO) က နြ ော်ထိုတော်  ိုငော်ခ  ပါသညော်။ အဆ ိုပါ ဗ  ဟ ၏ ကွေပော်က မှုနအ ကော်တွေငော် အမှတော် ၁၄၀ နပခပမနော် 

တပော် ငော်း၊ အမှတော် ၃၀၄ နပခလ ငော်တပော် ငော်း၊ မငော်းတပော်တွေငော် အနပခစ ိုကော်သည ော် အမှတော် ၂၇၄ နပခပမနော်တပော် ငော်းတ ို   ှ ပါသညော်။ နဒသအတွေငော်း စစော်န း 

ရှု ံးန မ ော်မှုမ  းနကက င ော် ၂၀၂၁ ခို စှော် နမလတွေငော်အ   ှ အခ  ြု ွဲ့အ း   ထူးခ ခ  ပပီး၊ ဗ  ဟ မှူးအပြစော် ဗ ိုလော်မှူးကကီး  နက  ော်အ း အသစော်ခန  ော်အပော်ခ   

 
238 Htet Myaet Min Tun et al. (2021), “Min Aung Hlaing and His Generals: Data on the Military Members of Myanmar’s State Administration 

Council Junta”, ISEAS Yusof Ishak Institute, issue 2021, no. 97. 
239 Human Rights Watch (2021), “Myanmar: Military Coup Kills Fragile Democracy”, Human Rights Watch (online), Available at: 

www.hrw.org/news/2021/02/01/myanmar-military-coup-kills-fragile-democracy 
240 Human Rights Watch (2021), above 
241 Human Rights Watch (2021), above 
242 Human Rights Watch (2021), above 
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ပါသညော်။ ထ ို  အပပငော် မငော်းတပော်အနပခစ ိုကော် အမှတော် ၂၇၄ နပခပမနော်တပော် ငော်းပြင ော် ဗ  ဟ အသစော်တစော်ခိုထပော်မံြွေင ော်လှစော်ခ  ပပီး၊ ယငော်းသညော် မံို ွေ ပမ ြု ွဲ့  ှ  

အနန ကော်နပမ ကော်တ ိုငော်းစစော်ဌ နခ ြုပော် ငှ ော် နနပပညော်နတ ော်၊ က ကွေယော်န းဦးစီးခ ြုပော်ရံိုးတ ို  သ ို   တ ိုကော်ရ ိုကော်သတငော်းပ ို   ပါသညော်။ ၂၀၂၁ ခို စှော် 

နအ ကော်တ ိုဘ မှစ၍  ခ ိုငော်ပပညော်နယော်အနပခစ ိုကော် အနန ကော်ပ ိုငော်းတ ိုငော်းစစော်ဌ နခ ြုပော်လကော်နအ ကော်တွေငော် သီးပခ းပါဝငော်နသ  ပလကော်ဝမှလွေ ၍၊243 

အနန ကော်နပမ ကော်တ ိုငော်းစစော်ဌ နခ ြုပော်လကော်နအ ကော်ခံ ခ ငော်းပပညော်နယော်မှ  ှ  ငော်းစွေ တပော် ငော်းတစော် ငော်းလျှငော် နန ကော်ထပော်စစော်သညော်အငော်အ း ၁၀၀ စီက ို 

အကကမော်းြကော်စစော်အိုပော်စိုက ထပော်မံနစလွှတော်ခ  ပါသညော်။ ဤက  သ ို   စစော်တပော်အတွေငော်း အဆင ော်လ ိုကော်ြွေ ွဲ့စညော်းပံိုက ို သ  ှ  ပခငော်းက တ  းစွေ ဆ ို မည ော် 

စစော်တပော်မှအဆင ော်ပမင ော်အ   ှ မ  းအ း  ှ နြွေနြ ော်ထိုတော်  တွေငော် အနထ ကော်အကူပြစော်နစပါသညော်။  အဆ ိုပါစစော်တပော်အ   ှ မ  းအ း မငော်းတပော် 

တွေငော်က  းလွေနော်ခ  နသ  လူသတော်မှု ငှ ော် အတငော်းအဓမမနန ပော်စွေန  ော်ခွေ နစမှု စသည ော်လူသ းမ  ြုး ွေယော်အနပေါ် က  းလွေနော်နသ   ဇဝတော်မှုမ  းအတွေကော် 

တ  းစွေ ဆ ိုသင ော်ပါသညော်။  

၂၁၃။ အလ းတူပငော်၊ အပခ းနသ  အဆင ော်ပမင ော်စစော်တပော်အ   ှ မ  းက ိုလညော်း နြ ော်ထိုတော်  ိုငော်ခ  ပါသညော်။ နအနအပီပီက ဆက်သွယ်နမးပမနော်းခ  သူ 

 ှ နော်းထူး (အမညော်လွှ ) သညော် ၂၀၂၁ ခို စှော် ဧပပီလက န ွှဒးူနက း ွေ  (တနသဂ  ီတ ိုငော်း) တွေငော် ဥပနဒမ   ြမော်းဆီး ှ ပော်စကော်ခံခ   ပပီး၊ ဗ ိုလော်ကကီး နဝပြ ြုး 

နအ ငော်အ း ပါဝငော်က  းလွေနော်သူတစော်ဦးအပြစော် နြ ော်ထိုတော်  ိုငော်ခ  ပါသညော်။ သီဟ (အမညော်လွှ ) သညော်လညော်း ြမော်းဆီးခံ စဉ ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ခံ ပပီး၊ 

အလ းတူပငော် ၎ငော်းအ းလ န  ကော်ြမော်းဆီး  တွေငော် ဦးနဆ ငော်သူမှ  ဗ ိုလော်ကကီးနဝပြ ြုးနအ ငော်ပြစော်နကက ငော်း ထိုတော်နြ ော်နပပ ဆ ိုခ  ပါသညော်။ နအနအ 

ပီပီကနမးပမနော်းခ  သူ နပေါ်နဌး (အမညော်လွှ ) အ း မဂဂလ ဒံိုတပော်နယော်မှ စစော်ဦးစီး (ပထမတနော်း)  ငှ ော် ဗ  ဟ မှူးပြစော်သူ ဒို-ဗ ိုလော်မှူးကကီး မ  ြုးသကော်နမ ငော်က 

ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ခ  ပါသညော်။ ညှဉးပနော်း ှ ပော်စကော်ခံ ပပီးနသဆံိုးခ  သူ နက  ော်ဝဏဏ  (အမညော်လွှ ) က ိုလညော်း ပ ခူးတ ိုငော်း၊ အမှတော် ၉၀၁ သံခ ပော်က  ယ တ  း 

တပော် ငော်းမှ တပော် ငော်းမှူး ဗ ိုလော်မှူးကကီး မ  ြုးနဆွေက ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်းခ  ပခငော်းပြစော်ပါသညော်။  

၂၁၄။ နန ကော်ဆံိုးအနနပြင ော် နအနအပီပီက ဆက်သွယ်နမးပမနော်းခ  သူမ  း၏ အကက မော်ကက မော်အခါခါ ထိုတော်နြ ော်နပပ ကက းမှုမ  းအ  အဆ ိုပါ   

ဇဝတော်မှုမ  းအ း တပော်မသံိုးခိုပြစော်သည ော် တပော်မ ၄၄၊ တပော်မ ၆၆  ငှ ော် တပော်မ ၇၇ တ ို  က က  းလွေနော်ပခငော်းပြစော်နကက ငော်း နြ ော်ထိုတော်  ိုငော်ခ  ပါသညော်။ 

၂၁၅။ တပော်မ ၄၄ မှ တပော်ြွေ ွဲ့ဝငော်မ  းသညော် ၂၀၂၁ ခို စှော် ဇူလ ိုငော် ၁  ကော်က  ှစော်ခ ိုးထပော်နတ အိုပော်အတွေငော်း သတော်ပြတော်မှုအပပငော်၊ ၂၀၂၁ ခို စှော် ဇူလ ိုငော် ၇ 

 ကော်က  ငော်းနက း ွေ အနးီ သတော်ပြတော်မှု စှော်ခိုစလံိုးတွေငော်ပါဝငော်ပပီး၊ ကနပီမ ြု ွဲ့နယော်တွေငော် အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် သတော်ပြတော်မှုက ို က  းလွေနော်ခ  ကကသူမ  း 

ပြစော်ပါသညော်။ စံမငော်း  ိုငော်၊ ဝငော်းန ွှ (ခ) ဦးသကော် ှညော်၊ နဇယ  ထွေနော်း ငှ ော် ထွေနော်းန ွှတ ို  အပါအဝငော်  ငော်းနက း ွေ သ း ၁၅ ဦးထကော်မနညော်းက ို သတော်ပြတော် 

ခ  ကကပခငော်းပြစော်ပါသညော်။ 

၂၁၆။ တပော်မ ၆၆ သညော် က ငော်နအီမ  ြုးသ းမ  းက ကွေယော်န းတပော် (KNDF) ၏ အဆ ိုအ  ခ စော်စမတော်မတ ိုငော်မီ က ငော်နပီပညော်နယော်တွေငော်244 ခူးလီး 

 ယော်၊ ခူးလူပယော် ငှ ော် ဦးနက  ော်လွေငော်ထူးတ ို  အပါအဝငော် အ ပော်သ းပပညော်သူ ၄၂ ဦးအ း အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော်သတော်ပြတော်မှုက ို က  းလွေနော်ခ  ပါသညော်။ 

တပော်မ ၆၆ သညော် ပ ခူးတ ိုငော်း၊ ပပညော်ပမ ြု ွဲ့နယော် အငော်းမတွေငော်အနပခစ ိုကော်သညော်။ တပော်မမှူးသညော် ဗ ိုလော်မှူးကကီးနက  ော်လငော်းထွေနော်းပြစော်ပပီး စစော်ဆငော်န း 

ဗ  ဟ မှူးသညော် ဒို-ဗ ိုလော်မှူးကကီး နက  ော်စွေ ထွေနော်းပြစော်ပါသညော်။  

၂၁၇။ တပော်မ ၇၇ မှ တပော်ြွေ ွဲ့ဝငော်မ  းသညော် ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၃  ကော်က နပမ ကော်ဥကက လ ပတွေငော် အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် ြမော်းဆီးခ  နော်၌  ှ နနခ   

သညော်ဟို မ ကော်ပမငော်နတွေွဲ့ ခ  သူ ည မော်းည မော်းထွေနော်း (အမညော်လွှ ) က ဆက်သွယ်နမးပမနော်းမှုတွေငော် နပပ ပပပါသညော်။ ယငော်းတွေငော် အနညော်းဆံိုး နအးစနော်း 

(အမညော်လွှ ) နသဆံိုးခ  ပပီး၊ အ ပော်သ းပပညော်သူ ၆၁ ဦး ဥပနဒမ   ြမော်းဆီးထ နော်းသ မော်းခံခ   ပါသညော်။  

  

 
243 See more at www.chinhumanrights.org/chain-of-command-structure-of-toc-in-matupi-mindat/ 
244 The Irrawaddy (2022), “ ြရူဆ ိုတွေငော် အစိုလ ိုကော်အပပံြုလ ိုကော် မီးရှု  ွဲ့အသတော်ခံ မှု ၄၉ ဦးခနော်  ထ   ှ လ   ိုငော် [Around 49 individuals would have been burnt 

in Hpruso Massacre]”, The Irrawaddy (online), Available at: burma.irrawaddy.com/news/2022/01/04/248635.html 

http://www.chinhumanrights.org/chain-of-command-structure-of-toc-in-matupi-mindat/
https://burma.irrawaddy.com/news/2022/01/04/248635.html
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၇ ကနွှာ ်ဆ ်တွ ဲ- ၁ 

ဇယွှာျေး-၁၊ အစီရငခံ်စွှာတငွက်ြွ်ှာမ ထွှာျေးကသွှာ    ျေးလွန်ခံရသ မ ွှာျေး/သ ်ရ င ် န်ရစ်သ မ ွှာျေး၏ သတငျ်ေးအခ  ်အလ ် အ  ဉျေးခ ျု ်  

အမညော် လ ငော် ပြစော်ရပ်နန  စွေ  တညော်နန   

ဧပ ယော်ပြ ပြ  (အမညော်လွှ ) မ ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၃  ကော်  နော်ကိုနော် 

အ က လတော် (အမညော်လွှ ) က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် နမလ ၈  ကော် န ွှဘ ိုပမ ြု ွဲ့ 

နအ ငော်ပပည ော် (အမညော်လွှ ) က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၁၃  ကော် မ တနလး 

နအ ငော်ဆနော်းစိုကကညော် မ ၂၀၂၁ ခို စှော် နြနြ ော်ဝါ ီလ ၁  ကော် နနပပညော်နတ ော် 

နအးစနော်း (အမညော်လွှ ) က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၃  ကော် နပမ ကော်ဥကက လ ပ 

ခ မော်းက ို (အမညော်လွှ ) က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် နြနြ ော်ဝါ ီလ ၂၈  ကော်  နော်ကိုနော် 

ခ စော် (အမညော်လွှ ) မ ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၁၃  ကော် မ တနလး 

ဒနော်နြီနော်စတ  က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် နမလ ၂၄  ကော်  နော်ကိုနော် 

ဟံသ ည မော်း ကျာား ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၃  ကော်  နော်ကိုနော် 

ထ းထ းလငော်း မ ၂၀၂၁ ခို စှော် ဇွေနော်လ ၁၀  ကော်  နော်ကိုနော် 

ထ ိုကော် (အမညော်လွှ ) က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် ဩဂိုတော်လ ၂၅  ကော် မံို ွေ  

နထွေးနမ ငော် (အမညော်လွှ ) က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် နမလ ၂  ကော်  နော်ကိုနော် 

ခငော်နကခ ိုငော် မ ၂၀၂၁ ခို စှော် နအ ကော်တ ိုဘ လ ၃၁  ကော် ထ းဝယော် 

ခငော်ပမတော်စို (အမညော်လွှ ) မ ၂၀၂၁ ခို စှော် ဇူလ ိုငော်လ ၁  ကော် ကန ီ

ခူးလီး ယော် က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် ဒဇီငော်ဘ လ ၂၄  ကော် ြရူဆ ို 

ခူးလူပယော် က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် ဒဇီငော်ဘ လ ၂၄  ကော် ြရူဆ ို 

နက  ော်ထူးနအ ငော် (အမညော်လွှ ) က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် နြနြ ော်ဝါ ီလ ၁  ကော် သနော်လ ငော် 

နက  ော်လွေငော်ထူး က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် ဒဇီငော်ဘ လ ၂၄  ကော် ြရူဆ ို 

နက  ော်  ိုငော်ဝငော်း (အမညော်လွှ ) က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် ဇူလ ိုငော်လ ၁  ကော် ြရူဆ ို 

နက  ော်ဝဏဏ  (အမညော်လွှ ) က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် နမလ ၂၁  ကော် ပ ခူး 

ကကညော်ကကညော် (အမညော်လွှ ) မ ၂၀၂၁ ခို စှော် ဇူလ ိုငော်လ ၁  ကော် ြရူဆ ို 

မီမီညွေန  ော် (အမညော်လွှ ) မ ၂၀၂၁ ခို စှော် စကော်တငော်ဘ လ ၆  ကော် မ တနလး 

မငော်းသနော်း (အမညော်လွှ ) က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် ဧပပီလ ၉  ကော် ပ ခူး 

မ ိုးန ွှ (အမညော်လွှ ) မ ၂၀၂၁ ခို စှော် ဧပပီလ ၉  ကော် ပ ခူး 

မွေနော်ခမော်း (အမညော်လွှ ) မ ၂၀၂၁ ခို စှော် နြနြ ော်ဝါ ီလ ၂၈  ကော် မ တနလး 

ပမနအး က  း  ၂၀၂၁ ခို စှော် နြနြ ော်ဝါ ီလ ၁  ကော် မဂဂလ နတ ငော်ညွေန  ော် 
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ပမနထွေး (အမညော်လွှ ) မ ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၃  ကော် နပမ ကော်ဥကက လ ပ 

ပမသွေ ွဲ့သွေ ွဲ့ ခ ိုငော် မ ၂၀၂၁ ခို စှော် နြနြ ော်ဝါ ီလ ၉  ကော် နနပပညော်နတ ော် 

  ိုငော်ဝငော်း က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် ဇူလ ိုငော် နမ ော်လပမ ြုငော် 

န ဒ လှ (အမညော်လွှ ) မ ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၃  ကော်  နော်ကိုနော် 

နနလငော်းထကော် (အမညော်လွှ ) က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် ဧပပီလ ၂  ကော်  နော်ကိုနော် 

နန  ိုငော် (အမညော်လွှ ) က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် ဧပပီလ ၂  ကော်  နော်ကိုနော် 

 ို ိုသနော်း (အမညော်လွှ ) မ ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၂၇  ကော်  နော်ကိုနော် 

ည မော်းည မော်းထွေနော်း (အမညော်လွှ ) က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၃  ကော် နပမ ကော်ဥကက လ ပ 

နပေါ်နဌး (အမညော်လွှ ) က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၆  ကော် မဂဂလ ဒံို 

ြ ိုးဆယော် က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် ဇူလ ိုငော်လ ၁၀  ကော် သံိုးခွေ 

စံမငော်း  ိုငော် က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် ဇူလ ိုငော်လ ၁  ကော် ကန ီ

 ှ နော်းထူး (အမညော်လွှ ) က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် ဧပပီလ ၇  ကော် ပမ တော် 

န ွှယွေနော်းအ မော် မ ၂၀၂၁ ခို စှော် နြနြ ော်ဝါ ီလ ၁၇  ကော် သံတွေ ပမ ြု ွဲ့ 

စိုစို (အမညော်လွှ ) မ ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၁၅  ကော်  မ တနလး 

နထ ငော်ဇ  (အမညော်လွှ ) က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် နမလ ၂  ကော် လှု ငော် 

သက်ထွာား (အမည်လ ွှဲ) က  း - နတ ငော်ဒဂံို 

သီဟ (အမညော်လွှ ) က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် နြနြ ော်ဝါ ီလ ၂၅  ကော် ပမ တော် 

သဉ္ဇ ဟ နော်း မ ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၂၈  ကော် မံို ွေ  

သူဇ လွေငော် (အမညော်လွှ ) မ ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၃  ကော် တ နမွေ 

တင ော်တင ော်ကက  (အမညော်လွှ ) မ ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၃  ကော် နပမ ကော်ဥကက လ ပ 

ထွေနော်းန ွှ က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် ဇူလ ိုငော်လ ၁  ကော် ကန ီ

ထွေနော်းဝငော်း(အမညော်လွှ ) မ ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၃  ကော် လှု ငော် 

နဝဠြု (အမညော်လွှ ) က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၇  ကော်  နော်ကိုနော် 

ဝငော်းပမင ော်  က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် နြနြ ော်ဝါ ီလ ၂၅  ကော် နနပပညော်နတ ော် 

ဝငော်းန ွှ (ခ) ဦးသကော် ှညော် က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် ဇူလ ိုငော်လ ၁  ကော် ကန ီ

ဝငော်းနဇ ော် (အမညော်လွှ ) က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် ဧပပီလ ၉  ကော် ပ ခူး 

ဝဏဏ ခ ိုငော် (အမညော်လွှ ) က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် ဧပပီလ ၉  ကော်  နော်ကိုနော် 

  ဂ ိုလငော်း (အမညော်လွှ ) က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် ဧပပီလ ၁၉  ကော်  နော်ကိုနော် 

နဇ ော်ကကညော် (အမညော်လွှ ) က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် မတော်လ ၃  ကော်  နော်ကိုနော် 

နဇယ  စ ိုး (အမညော်လွှ ) က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် ဧပပီလ ၅  ကော် နပမ ကော်ဥကက လ ပ 
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နဇယ  ထွေနော်း က  း ၂၀၂၁ ခို စှော် ဇူလ ိုငော်လ ၁  ကော် ကန ီ

 

၈ ကနွှာ ်ဆ ်တွ ဲ- ၂ 
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