
မြန်ြာ : အစုလ ုက်အမ  ြုံလ ုက် ရက်စက်ယုတြ်ာစ ာ သတမ်ြတြ်ှု က  ျူးလ န်သ ူမြန်ြာ 

စစ်တ ်အာျူး တာဝန်ယူြှု၊ တာဝန်ခ ြှုရ  စစရန် န ငုင် တကာ ရာဇဝတြ်ှု တရာျူးရ ု ျူးန င  ်

စစ စ ်လု ်စ ာငစ်ရျူး  

မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ အြ   ျိုးသာျိုးညီညွတ်ရရျိုးအစ ိုျိုးရသည် တရာျိုးစီရငပ် ိုငခ်ွင အ်ာျိုး ICC သ ို  အပ်နငှျ်ိုးန ိုင ်

ရ  ာငျ်ိုး အစီရငခ်ံစာသစ်အရ ရတွွေ့ ရှ   

 

အစီရငခံ်စာ အနစှ်ခ  ပ်အာျိုး ဖတ်ရန ်

 

(ဘနရ် ာ ်၊ ၂၀၂၁ ခိုနစ်ှ၊ ဩဂိုတ်လ ၁၉ ရ ်) – ယရန   Fortify Rights ြှ ထိုတ်မပနသ်ည်  ဥပရေ 

ရရျိုးရာ ခွွဲမခြ်ျိုးစ တ်မဖာ သံိုျိုးသပ်ခ  ်တစ်ရပ်အရ ၂၀၀၂ ခိုနစ်ှ တည်ျိုး  မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငျ်ိုး 

မဖစ်ရပေါ် ခွဲ ရသာ အစိုလ ို ်အမပံ လ ို ် ရ ်စ ်ယိုတ်ြာစွာ သတ်မဖတ်ြှု ရာဇဝတ်ြှုြ ာျိုးအာျိုး စံိုစြ်ျိုး 

စစ်ရ ျိုးရနန်ငှ  ် တရာျိုးစွွဲ  ိုန ိုငရ်န ် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ အြ   ျိုးသာျိုးညီညွတ်ရရျိုး အစ ိုျိုးရသည် န ိုငင်တံ ာ 

ရာဇဝတ်ြှုတရာျိုးရံိုျိုး (ICC) သ ို   တရာျိုးစီရငပ် ိုငခ်ွင  ်လ ွဲရမပာငျ်ိုးအပ်နငှျ်ိုးန ိုငသ်ည်။ NUG သည် ၎ငျ်ိုး  ို 

နည်ျိုးလြ်ျိုးနစ်ှရပ်မဖင  ် ရ ာငရွ် ်န ိုငသ်ည် - ပထြနည်ျိုးြှာ ICC နငှ  ် “ပိုေြ် ၁၂ (၃) ရ  ညာခ  ် 

ထိုတ်မပနခ်  ်” ဟို သ   ရသာ ပိုေြ်ရအာ ် ရ  ညာခ  ် ထိုတ်မပနတ်ငသ်ွငျ်ိုးမခငျ်ိုးအာျိုးမဖင  ် နငှ ် 

ေိုတ ယနည်ျိုးြှာ တရာျိုးရံိုျိုးအာျိုး ဖွွဲွေ့စည်ျိုး တည်ရထာငရ်ပျိုးခွဲ ရသာ ရရာြ ဥပရေစာခ  ပ်အာျိုး တရာျိုးဝင် 

လ ်ခံ သရဘာတူမခငျ်ိုးအာျိုးမဖင  ်တ ို  မဖစ်သည်။  

 

“မြနြ်ာန ိုငင် ံ ို တရာျိုးြျှတြှုနွဲ   တာဝနခ်ံြှုဘ ် သ သ သာသာ ပ ိုြ ိုနီျိုး ပ်ရအာင ်ပ ို  ရ ာငရ်ပျိုးန ိုငြ်ယ ် 

အခွင အ်လြ်ျိုး NUG ြှာ ရှ ပါတယ်” ဟို Fortify Rights ၏ အြှုရ ာင ် အက ီျိုးအ ွဲအရာရှ  

Matthew Smith   ရမပာ  ာျိုးသည်။ “ ျွနရ်တာ်တ ို  ရွဲ    ခွွဲမခြ်ျိုးစ တ်မဖာ သံိုျိုးသပ်ခ  ်အရ NUG ဟာ 

န ိုငင်တံ ာဥပရေရအာ ်ရှ  ရရာြစာခ  ပ်ရွဲ   အဖွွဲွေ့ဝငန် ိုငင်အံမဖစ် ဝငရ်ရာ ်န ိုငတ်ာ  ို ရတွွေ့ရပပီျိုး  ိုလ 

သြဂဂ အဖွွဲွေ့ဝငန် ိုငင်ရံတွ လည်ျိုး NUG ရွဲ   ေလီ ို က   ျိုးပြ်ျိုးရ ာငရွ် ်ြှုရတွ  ို ရထာ ်ခံရပျိုးရြှာ 

မဖစ်ပါတယ်။” 

 

“မြန်ြာန ငု်င တ င် အမ စ်ဒဏ် ခ ရမခငျ်ူးြ  ကငျ်ူးလ တြ်ှုက ု အ  ုျူးသတမ်ခငျ်ူး” ရခါငျ်ိုးစဥ်ပါ စာြ  ်နာှ   

၄၈ ြ  ်နာှရှ  ဥပရေရရျိုးရာ ခွွဲမခြ်ျိုးစ တ်မဖာသံိုျိုးသပ်ခ  ် အစီရငခ်ံစာတွင ် NUG သည် မြနြ်ာန ိုငင် ံ

အတွငျ်ိုး ယခင ်အတ တ် ာလ  မဖစ်ခွဲ ရသာ၊ လ ်ရှ မဖစ်ရနရသာ နငှ  ်အနာဂတ်တွင ် မဖစ်လာန ိုင ်

ရသာ ရ ်စ ်ယိုတ်ြာစွာ သတ်မဖတ်ြှု ရာဇဝတ်ြှုြ ာျိုးအာျိုး - ရရာြ ဥပရေစာခ  ပ်၏ ပိုေြ် ၁၂ (၃) 

ရအာ ် ရ  ညာခ  ် ထိုတ်မပန်မခငျ်ိုးအာျိုးမဖင  ် နငှ  ် တစ်ခ  နတ်ည်ျိုးတွင ် ရရာြစာခ  ပ်အာျိုး လ ်ခံ 

https://www.fortifyrights.org/downloads/Ending%20Impunity%20in%20Myanmar%20-%20Fortify%20Rights%20-%20August%202021%20-%20Summary%20BUR.pdf


သရဘာတူရန ် လိုပ်ငနျ်ိုးစဥ် အစပ   ျိုးမခငျ်ိုးအာျိုးမဖင  ် - ြည်သ ို   ရညည် နျ်ိုးရမဖရှငျ်ိုးန ိုငရ်  ာငျ်ိုး ရှငျ်ိုးမပ 

ထာျိုးသည်။ ပိုေြ် ၁၂ (၃) ရ  ညာ ခ  ်သည် မြန်ြာန ိုင်ငရံှ  ယခင ်အတ တ် ာလနငှ  ်အနာဂတ်တွင ်

မဖစ်လာန ိုငရ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျိုးအပါအဝင ်စနစ်တ   အစိုလ ို ်အမပံ လ ို ် သတ်မဖတ်ြှုရာဇဝတ်ြှု 

ြ ာျိုးအာျိုး   ိုငတွ်ယ်ရမဖရှငျ်ိုးရန ်လ ်ငငျ်ိုး တရာျိုးစီရငပ် ိုငခ်ွင  ် ို ICC ထ ံအပ်နငှျ်ိုးရပျိုးန ိုငသ်ည် မဖစ် 

သည်။ စာခ  ပ်အာျိုး အမပည ်အဝ လ ်ခံသရဘာတူမခငျ်ိုးသည် မြနြ်ာန ိုငင်အံာျိုး စာခ  ပ်အဖွွဲွေ့ဝငန် ိုငင်၏ံ 

အခွင အ်ရရျိုးြ ာျိုး အာျိုးလံိုျိုး  ို လည်ျိုး ထပ် င  ်ရရှ ရစန ိုငြ်ည် မဖစ်သည်။  

 

NUG အရနမဖင  ်လြ်ျိုးရ  ာငျ်ိုး နစ်ှခိုစလံိုျိုးအာျိုး ရနာှင ရ်နျှိုးြှု အလ ဥ်ျိုးြရှ ဘွဲ လ ို ်လံရ ာငရွ် ်ရန ်

Fortify Rights ြှ အ  ံမပ ခွဲ ပါသည်။  

 

ရရာြစာခ  ပ်အာျိုး လ ်ခံသရဘာတူရ  ာငျ်ိုး က   တင်စာခ  ပ်  ို ခ ိုငလံ်ိုစွာ အာြခံခ  ်ရပျိုးထာျိုးြှု 

အရပေါ် ရရာြစာခ  ပ်၏ အဖွွဲွေ့ဝငန် ိုငင်ြံ ာျိုး သာလျှင ်ရြျိုးခွနျ်ိုးထိုတ်န ိုငပ်ါသည်။ Fortify Rights ၏ 

အစီရငခ်ံစာတွင ် ရှငျ်ိုးမပထာျိုးသည ်အတ ိုငျ်ိုး ရရာြစာခ  ပ်အာျိုး NUG ၏ လ ်ခံသရဘာတူန ိုငြ်ှု 

အရပေါ် စ နရ်ခေါ်ရြျိုးခွနျ်ိုးထိုတ်လာန ိုငရ်  ာငျ်ိုး ခန  ြှ်နျ်ိုးရသည ် န ိုငင်ြံ ာျိုးမဖစ်သည ် - တရိုတ်၊ ရိုရှာျိုး 

သ ို  ြဟိုတ် အခ   ွေ့ အရရှွေ့ရတာင ် အာရှန ိုငင် ံ အစ ိုျိုးရြ ာျိုး - သည် ရရာြစာခ  ပ်၏ အဖွွဲွေ့ဝငန် ိုငင်ြံ ာျိုး 

ြဟိုတ်သည ်အတွ ် တရာျိုးရံိုျိုးသ ို   NUG ၏ လ ်ခံသရဘာတူြှုအာျိုး စ နရ်ခေါ်ရန ် သ ို  ြဟိုတ်  

ပပ  င ် ိုငရ်န ်အခွင ြ်ရှ ပါ။ မြန်ြာ  အာဏာသ ြ်ျိုး စစ်တပ်သည်လည်ျိုး ၎ငျ်ိုး  ိုယ်တ ိုင ်ရရာြစာခ  ပ်၏ 

အဖွွဲွေ့ဝငန် ိုငင် ံ ြမဖစ်လာသရရွွေ့ NUG ၏ ရရာြစာခ  ပ်အာျိုး လ ်ခံသရဘာတူန ိုငြ်ှု  ို စ နရ်ခေါ် န ိုင ်

မခငျ်ိုးြရှ ပါ။ ထ ို  ရ  ာင  ်ဥပရေပ ိုငျ်ိုး စ တ်မဖာသံိုျိုးသပ်ခ  ် အစီရငခ်ံစာအရ ရရာြစာခ  ပ်အာျိုး NUG ၏ 

လ ်ခံ သရဘာတူန ိုငြ်ှုအရပေါ် ရအာငမ်ြငစွ်ာ စ နရ်ခေါ်ပယ်ခ န ိုငရ်ခ ြရှ ပါ။  

 

“န ိုငင်တံ ာ တရာျိုးြျှတြှုနွဲ   တာဝနခ်ံြှု  ို ပ တ်ပငဖ် ို  အတွ ် အဖ  ်န ိုငင်ရံတွရွဲ   အခွင အ်ာဏာ 

ရတွ  အ န  အ်သတ်ရတွ ရှ ပါတယ်” ဟို Matthew Smith     ိုသည်။ “မြန်ြာစစ်တပ်  ို တရာျိုး 

ဥပရေ  ိုငရ်ာ တာဝနယူ်ြှု၊ တာဝနခ်ံြှု ြရှ ရအာင ်သြ ိုငျ်ိုးစဥ်တစ်ရလျှာ ် အ ာအ ွယ် ရပျိုးရနတွဲ  

န ိုငင်ရံတွဟာ ေအီရ  ာငျ်ိုးအရာ  ို ပ တ်ပငဖ် ို  အတွ ် တ ို ်ရ ို ်အခွင အ်ာဏာ ြရှ ပါဘူျိုး။ မြနြ်ာ 

မပည်သူလူထိုရတွဟာ တရာျိုးြျှတြှု  ို ရတာငျ်ိုး  ိုရန  တာပါ၊ ေါဟာ အခ  နယူ်ရြှာ မဖစ်ရပြယ ် 

လည်ျိုး NUG အရနနွဲ   မပည်သူရတွ ရတာငျ်ိုး  ိုြှု  ို ရ ာင ် ဥ်ျိုးရပျိုးန ိုငဖ် ို   သူ လိုပ်ရ ာငရ်ြည ် 

အပ ိုငျ်ိုး  ို   ေနီည်ျိုးနွဲ   လိုပ်ရ ာငန် ိုငြှ်ာ မဖစ်ပါတယ်။”  

 

ြ  ာရသျိုးရသာ လြ ာျိုးအတွငျ်ိုး Fortify Rights သည် NUG ြှ ေိုတ ယသြမတ ေဝူါလရှီျိုးလ နငှ်  

ဝနက် ီျိုး ၄ ပါျိုးတ ို    ို ဤအစီရငခ်ံစာပါ ရတွွေ့ ရှ ခ  ်ြ ာျိုးအရ  ာငျ်ိုး သီျိုးမခာျိုးရှငျ်ိုးလငျ်ိုး တငမ်ပခွဲ သည်။ 



NUG ၏   ိုယ်စာျိုးလှယ်ြ ာျိုးသည် လည်ျိုး စစ်တပ်အာဏာသ ြ်ျိုးပပီျိုး တည်ျိုး  ICC နငှ  ် ရစ စပ် 

လိုပ်ရ ာငရ်န ်အြ ာျိုးရရှွေ့ရြှာ ် ရမပာ  ာျိုးခွဲ ပပီျိုးမဖစ်ပါသည်။  

 

NUG အရနမဖင  ် ရရာြစာခ  ပ် အသ ်ဝငခ်ွဲ သည ် ၂၀၀၂ ခိုနစ်ှ တည်ျိုး  ရပေါ်ရပါ ်ခွဲ န ိုငသ်ည ် 

ြည်သည ် ရ ်စ ်ယိုတ်ြာြှုရာဇဝတ်ြှုြ ာျိုးြ  ိုနငှ  ်အနာဂတ်တွင် မဖစ်လာန ိုငရ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျိုး 

အာျိုးလံိုျိုးတ ို  အရပေါ် တရာျိုးစီရငပ် ိုငခ်ွင  ် ို ICC သ ို   လ ွဲရမပာငျ်ိုးအပ်နငှျ်ိုးရန ် Fortify Rights ြှ အ  ံမပ  

ခွဲ ပါသည်။  

 

NUG ၏ ြွဲ နဒရှငြ် ာျိုးမဖစ်သည ် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ စံိုညီ ွွဲမပာျိုးရသာ တ ိုငျ်ိုးရငျ်ိုးသာျိုးလူနည်ျိုးစို အရမြာ ် 

အြ ာျိုးသည် န ိုငင်ံ လူဦျိုးရရ၏ ပြာဏြ ာျိုးရသာ ရဝစိုအမဖစ် တည်ရှ ရနပါသည်။ ၎ငျ်ိုးတ ို  သည် တရာျိုး 

ြျှတြှု သ ို  ြဟိုတ် တာဝနယူ်ခံရြှု  ို လ ်လှြ်ျိုးြီှန ိုငြ်ှု အနည်ျိုးငယ်ြှသည် အလ ဥ်ျိုးအထ  ြရှ ပွဲ 

 ယ်စိုနစ်ှြ ာျိုးစွာ အစိုလ ို ်အမပံ လ ို ်ရ ်စ ်ယိုတ်ြာစွာသတ်မဖတ်ြှုရာဇဝတ်ြှုြ ာျိုးအာျိုး ရင ် ိုင ်

  ံ ရတွွေ့ရနခွဲ ရပပီျိုးမဖစ်သည်။  

 

NUG သည် ပိုေြ် ၁၂ (၃) ရ  ညာခ  ် ထိုတ်မပန်တငသ်ွငျ်ိုးမခငျ်ိုးနငှ  ် ရရာြစာခ  ပ်အာျိုး လ ်ခံ 

သရဘာတူမခငျ်ိုးအာျိုးမဖင  ် စစ်တပ်ရခါငျ်ိုးရ ာငြ် ာျိုးသည် ၎ငျ်ိုးတ ို  အရနမဖင  ် ဘ ်လ ို ်ြှု ငျ်ိုးရသာ 

န ိုငင်တံ ာ တရာျိုးရံိုျိုး၏ တရာျိုးစွွဲ  ို ခံရန ိုငရ်ခ ရှ ြှု  ို ထည ်သွငျ်ိုးစဥ်ျိုးစာျိုးရန ်လ ိုအပ်ရစသမဖင  ်မြနြ်ာ 

န ိုငင်တွံငျ်ိုး အနာဂတ် ရာဇဝတ်ြှုြ ာျိုးအာျိုး  ာ ွယ်တာျိုး ီျိုးရန ်အရထာ ်အ ူ မပ န ိုငြ်ည်။  

 

“မဖစ်ရန ွဲ ရ ်စ ်ယိုတ်ြာစွာ သတ်မဖတ်ြှုအာျိုးလံိုျိုး  ို အ ံိုျိုး သတ်ရနန်ငှ  ် ိုစာျိုးရပျိုးရနြှ်ာ ယငျ်ိုး 

ရ ာငရွ် ်ခ  ်ြ ာျိုးမဖင သ်ာ ြမဖစ်န ိုငရ်သာ်လည်ျိုး ယငျ်ိုးသ ို   ရ ာငရွ် ်မခငျ်ိုးအာျိုးမဖင  ်န ိုငင် ံ ို အမပစ် 

 ငျ်ိုးလွတ်ြှု သံသရာစ ်ဝန်ျိုးက ီျိုးြှ မဖတ်ရတာ ်ပစ်ရန ် ပ ိုနျီိုး ပ်ရစြည်” ဟို အစီရငခ်ံစာတွင ်

ရဖာ်မပထာျိုးသည်။  

 

“မြန်ြာန ငု်င တ င် အမ စ်ကငျ်ူးလ တြ်ှုက ု အ  ုျူးသတမ်ခငျ်ူး” အစီရငခ်ံစာတွင ် ရှငျ်ိုးမပထာျိုးသည ် 

အတ ိုငျ်ိုး န ိုငင်တံ ာအသ အြှတ်မပ ြှု အ င အ်ခ   ွေ့ ရှ  အစ ိုျိုးရြ ာျိုးသည် အာဏာသ ြ်ျိုးခံရသည ်မဖစ်စဥ် 

စသ ွဲ သ ို   ယငျ်ိုးအစ ိုျိုးရ  န ိုငင်နံယ်န ြ တ် သ ို  ြဟိုတ် လူထိုြ ာျိုးအရပေါ် ထ ရရာ ်ရသာ အာဏာ 

သ ်ရရာ ်ြှု ြ  င သ်ံိုျိုးန ိုငသ်ည ် အရမခအရနြ   ျိုးတွင ်ရှ ရနသည ်တ ိုငရ်အာင ်န ိုငင်အံာျိုး   ိုယ်စာျိုးမပ  

န ိုငပ်ပီျိုး၊ န ိုငင်ံ   ိုယ်စာျိုး ရ ာငရွ် ်န ိုငရ်  ာငျ်ိုး ယခငလ်ိုပ်ရ ာငြ်ှု အရလ အထြ ာျိုးအရ သ န ိုငသ်ည်။ 

မြနြ်ာမပည်သူလူထိုြ ာျိုးသည် NUG အာျိုး ေြီ ို ရရစီ နည်ျိုးလြ်ျိုးတ   ရရွျိုးရ ာ ်တငရ်မြ ာ ်ခံ 



ထာျိုးရသည ် အစ ိုျိုးရအမဖစ် လှု  ်လှု  ်လှွဲလှွဲ အသ အြှတ် မပ ထာျိုးသည်မဖစ်ပပီျိုး NUG အရနမဖင  ်န ိုငင် ံ

တ ာ လူြှုအသ ိုငျ်ိုးအဝ ိုငျ်ိုးဝငြ် ာျိုးထံြှလည်ျိုး အထင ်ရ ရထာ ်ခံဝနျ်ိုးရံြှုြ ာျိုး ရရှ ပပီျိုးမဖစ်သည်။  

 

စ ်တငဘ်ာလတွင ်အာဏာသ ြ်ျိုး စစ်တပ်နငှ  ် NUG တ ို  သည်  ိုလသြဂဂ အရထွရထွ ညီလာခံ၌ 

မြနြ်ာန ိုငင်အံာျိုး တရာျိုးဝင ် ိုယ်စာျိုးမပ ခွင  ်အရည်အခ ငျ်ိုးမပည ်ြီှြှု ရလျှာ ်ထာျိုးလာြည်ဟို ခန  ြှ်နျ်ိုးရ 

သည်။  ိုလသြဂဂ အရထွရထွညီလာခံတွင ် အာဏာသ ြ်ျိုးြှုအာျိုး ရှုတ်ခ ခွဲ သည ် မြနြ်ာသံအြတ် 

ဦျိုးရ  ာ်ြ ိုျိုးထွန်ျိုး  ို  ိုလသြဂဂ  ိုငရ်ာ မြန်ြာသံအြတ်ရနရာြှ ြ ငျ်ိုးရပျိုးလျှင ်၎ငျ်ိုးအာျိုး အနတရာယ် 

မပ ရန ်သ ို  တည်ျိုးြဟိုတ် သတ်မဖတ်ရန ်ြတရာျိုး   ံစည်ြှုမဖင  ် မြနြ်ာအြ   ျိုးသာျိုးနစ်ှဦျိုး  ို ဩဂိုတ်လ 

၆ ရ ် ရန  တွင ်အရြရ  န ်အာဏာပ ိုငြ် ာျိုး  ဖြ်ျိုး ီျိုးခွဲ သည်။ ဩဂိုတ်လ ၉ ရ ်ရန   ထိုတ်မပန ်

ခ  ်တွင ်မြနြ်ာအာဏာသ ြ်ျိုးစစ်တပ်သည် ယငျ်ိုးမဖစ်စဥ်တွင ်ပါဝငပ်တ်သ ်ြှုြရှ ရ  ာငျ်ိုး မငငျ်ိုး  ိုခွဲ  

ရသာ်လည်ျိုး၊ ဦျိုးရ  ာ်ြ ိုျိုးထွနျ်ိုးအာျိုး န ိုငင်ရံတာ် သစစာရဖာ ်ဖ  ် ပိုန ်နြ်ှုအတွ ် တရာျိုးစွွဲ  ိုန ိုငရ်န ်

အလ ို  ငာှ အရြရ  န ်အစ ိုျိုးရအရနမဖင  ်၎ငျ်ိုးအာျိုး မြန်ြာမပည်သ ို   မပနလ် ွဲအပ်ရပျိုးရန ်ရတာငျ်ိုး  ိုခွဲ သည်။  

 

အစီရငခ်ံစာတွင ် ရဖာ်မပထာျိုးသည ်အတ ိုငျ်ိုး ICC အာျိုး နည်ျိုးလြ်ျိုးနစ်ှသွယ်မဖင  ်ရအာငမ်ြငစွ်ာ ရစ စပ် 

လိုပ်ရ ာငမ်ခငျ်ိုးသည် NUG အရပေါ် ထ ို ်တနသ်ည ် န ိုငင်ရံရျိုးတရာျိုးဝငြ်ှု ရရှ ရန ်အရထာ ်အ ူမပ  

န ိုငြ်ည်မဖစ်သည်။ ယငျ်ိုးသ ို   ရ ာငရွ် ်မခငျ်ိုးအာျိုးမဖင  ် “လူ  အခွင အ်ရရျိုး မြ င တ်ငပ်ပီျိုး  ာ ွယ်န ိုင် 

ရစရနန်ငှ  ်ရ ်စ ်ယိုတ်ြာစွာ သတ်မဖတ်ြှု ရာဇဝတ်ြှုြ ာျိုးအာျိုး  ာ ွယ်တာျိုး ီျိုးရန ်အခ  ်အခ ာ 

  ပပီျိုး” မြန်ြာ  အာဏာသ ြ်ျိုး စစ်တပ်အာျိုး န ိုငင်ရံရျိုးတရာျိုးဝငြ်ှု ြရရှ ရအာင ် ူညီမငငျ်ိုးပယ်ရပျိုးန ိုင ်

ြည် မဖစ်သည် ဟို Fortify Rights    ိုသည်။  

 

ရရာြဥပရေသည် ၂၀၀၂ ခိုနစ်ှတွင ်စတင ်အသ ်ဝင်လာခွဲ ရသာ န ိုငင်အံြ ာျိုး အဘ ်ဘ ်  ိုငရ်ာ 

သရဘာတူညီြှုစာခ  ပ် (multilateral treaty) မဖစ်ပပီျိုး ICC   ိုတည်ရထာငရ်န ် ဥပရေရရျိုးရာ 

ြူရဘာင ် ို ခ ြှတ်ရပျိုးခွဲ သည်။ နယ်သာလနန် ိုငင်၊ံ သရဟ ဂ်ပြ  ွေ့တွငတ်ည်ရှ သည ် ICC တရာျိုးရံိုျိုးသည် 

အ ြ်ရှငန် ိုငင်အံရနမဖင  ် ရ ်စ ်ယိုတ်ြာစွာ သတ်မဖတ်ြှုြ ာျိုးအာျိုး စံိုစြ်ျိုးစစ်ရ ျိုးရနန်ငှ  ်တရာျိုးစွွဲ  ို 

ရန ်  နဒြရှ သည ် သ ို  ြဟိုတ် ြလိုပ်ရ ာငန် ိုငသ်ည ် အရမခအရနြ   ျိုးတွင ် အစိုလ ို ်အမပံ လ ို ် 

ရ ်စ ်ယိုတ်ြာစွာ သတ်မဖတ်ြှု ရာဇဝတ်ြှုြ ာျိုးအာျိုး “ရနာ ် ံိုျိုး ရမဖရှငျ်ိုးြည ်တရာျိုးရံိုျိုး” အမဖစ် 

စံိုစြ်ျိုးစစ်ရ ျိုးရနန်ငှ  ်တရာျိုးစွွဲ  ိုရန ်အခွင အ်ာဏာရှ သည်။ ICC ၏ ရရာြစာခ  ပ် အဖွွဲွေ့ဝငန် ိုငင်ရံပါငျ်ိုး 

၁၂၃ န ိုငင် ံရှ သည်။  

 

ရရာြစာခ  ပ်အာျိုး အတည်မပ လ ်ြှတ်ရရျိုးထ ိုျိုးမခငျ်ိုး သ ို  ြဟိုတ် လ ်ခံသရဘာတူမခငျ်ိုးအာျိုးမဖင  ်

န ိုငင်ြံ ာျိုးသည် ၎ငျ်ိုးတ ို  ၏ န ိုငင်နံယ်န ြ တ်အတွငျ်ိုး    ျိုးလွနသ်ည ် သ ို  ြဟိုတ် ၎ငျ်ိုးတ ို  ၏န ိုငင် ံသာျိုးြ ာျိုးြှ 



   ျိုးလွနသ်ည ် ရ ်စ ်ယိုတ်ြာစွာ သတ်မဖတ်ြှုြ ာျိုးအတွ ် တာဝနရ်ှ သူြ ာျိုးအာျိုး တရာျိုးစွွဲ  ိုရန ်

၎ငျ်ိုးတ ို  ၏တရာျိုးစီရငခ်ွင  ် ို ICC ထံသ ို     ိုယ်စာျိုးအပ်နငှ်ျိုးန ိုငသ်ည်။ တရာျိုးရံိုျိုးအာျိုး တရာျိုးစီရငပ် ိုငခ်ွင  ်

  ိုယ်စာျိုးြအပ်နငှျ်ိုးသည ် န ိုငင်ြံ ာျိုးအတွ ်ြူ ICC သည်  ြ္ာ   ိုလသြဂဂ လံိုမခံ ရရျိုးရ ာငစီ်ြှ ICC 

၏ တရာျိုးစွွဲအရာရှ အာျိုး ရည်ည နျ်ိုးအပ်နငှျ်ိုးလာသည ် ရ ်စ ်ယိုတ်ြာစွာ သတ်မဖတ်ြှုရာဇဝတ်ြှုြ ာျိုး 

  ိုသာ စဥ်ျိုးစာျိုးလိုပ်ရ ာငန် ိုငသ်ည်။ နစ်ှရပါငျ်ိုးြ ာျိုးစွာတ ိုငရ်အာင ်တရိုတ်နငှ  ်ရိုရှာျိုးတ ို  သည် မြနြ်ာ 

န ိုငင်ရံှ  ရ ်စ ်ယိုတ်ြာစွာ သတ်မဖတ်ြှု ရာဇဝတ်ြှုြ ာျိုးအာျိုး တံို  မပနရ်န ် လံိုမခံ ရရျိုးရ ာငစီ်၏ 

အဓ ပပာယ်ရှ ရသာ အရရျိုးယူရ ာငရွ် ်ြှုြ ာျိုးအရပေါ် ထ ရရာ ်စွာ ပ တ်  ို   ထာျိုးခွဲ သည်။  

 

၂၀၂၁ ခိုနစ်ှ ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၁ ရ ်ရန  တွင ် ာ ွယ်ရရျိုးဦျိုးစီျိုးခ  ပ် ဗ ိုလ်ခ  ပ်ြ ျိုးက ီျိုး ြငျ်ိုးရအာငလ်ှု ငန်ငှ  ်

မြနြ်ာ တပ်ြရတာ်သည် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ ရရွျိုးရ ာ ်တငရ်မြ ာ ်ခံအစ ိုျိုးရအာျိုး စစ်အာဏာသ ြ်ျိုးြှု 

(coup d’état) မဖင  ် မဖ တ်ခ ခွဲ သည်။ အာဏာသ ြ်ျိုးစစ်တပ်သည် န ိုငင်ရံတာ်သြမတ ဦျိုးဝငျ်ိုးမြင ၊် 

န ိုငင်ရံတာ်အတ ိုငပ်ငခ်ံပိုဂဂ  လ် ရေေါ်ရအာင ်နျ်ိုးစို  ည်နငှ  ်အမခာျိုးအရပ်ဖ ် ထ ပ်သီျိုးပ ိုငျ်ိုးရခါငျ်ိုးရ ာင ်

ြ ာျိုးအာျိုး ခ  ်ခ ငျ်ိုး ဖြ်ျိုး ီျိုးခွဲ သည်။ ထ ိုအခ  န ်တည်ျိုး  စစ်တပ်နငှ  ်ရွဲတ ို  သည် ပင ြ်ျိုးခ ြ်ျိုးစွာ  နဒမပ 

သူြ ာျိုး၊ အြ   ျိုးသာျိုး၊ အြ   ျိုးသြီျိုးနငှ  ် ရလျိုးသူငယ်ရပါငျ်ိုး ၉၀၀ ရ  ာ်တ ို    ို သတ်မဖတ်ခွဲ ပပီျိုး အမခာျိုး 

ရထာငရ်ပါငျ်ိုးြ ာျိုးစွာတ ို    ို စစ်တပ်အိုပ်ခ  ပ်ြှုအာျိုး  န  ်  ငသ်ည ်အတွ ် ဖြ်ျိုး ီျိုးရထာငခ် ခွဲ သည်။  

 

အာဏာသ ြ်ျိုးစစ်တပ်သည်   နျ်ိုးြာရရျိုး လိုပ်သာျိုးြ ာျိုးအာျိုး စနစ်တ   တ ို ်ခ ို ်၊ ဖြ်ျိုး ီျိုးခွဲ ပပီျိုး 

ရ ျိုးဘ ်  ိုငရ်ာ ပစစည်ျိုးြ ာျိုးနငှ  ် ဌာနအရ ာ ်အံိုြ ာျိုး  ိုလည်ျိုး ဖ  ် ီျိုးခွဲ  ာ   ိုဗစ်-၁၉  ပ် 

ရရာဂါ၏ အသ ်ရသ ံိုျိုးရစန ိုငရ်သာ အ    ျိုး  ်ြ ာျိုးအာျိုး ပ ိုြ ို  ိုျိုးရွာျိုးရစခွဲ သည်။  

 

ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၁ ရ ်ရန   အာဏာသ ြ်ျိုးပပီျိုးရနာ ် ရရွျိုးရ ာ ်ခံ မြနြ်ာ လ တ်ရတာ်အဖွွဲွေ့ဝငြ် ာျိုးမဖင  ်

ဖွွဲွေ့စည်ျိုးလ ို ်ရသာ မပည်ရထာငစ်ိုလ တ်ရတာ်  ိုယ်စာျိုးမပ ရ ာ်ြတီ (CRPH) သည် ၂၀၂၁ ခိုနစ်ှ၊ ဧပပီလ 

၁၆ ရ ်ရန  တွင ်အြ   ျိုးသာျိုးညီညွတ်ရရျိုးအစ ိုျိုးရ  ို တည်ရထာငခ်ွဲ သည်။  

 

“ရ ်စ ်ယိုတ်ြာစွာ သတ်မဖတ်ြှု ရာဇဝတ်ြှုြ ာျိုး” (atrocity crimes) သည် န ိုငင်တံ ာဥပရေ 

ရအာ ်တွင ် အမပငျ်ိုးထန ်ံိုျိုး ရာဇဝတ်ြှုြ ာျိုးမဖစ်ပပီျိုး လူြ   ျိုးတံိုျိုးသတ်မဖတ်ြှု၊ လူသာျိုးြ   ျိုးနယ်ွအရပေါ် 

   ျိုးလွနရ်သာရာဇဝတ်ြှု နငှ  ်စစ်ရာဇဝတ်ြှုြ ာျိုးအမဖစ် အဓ ပပာယ်သတ်ြှတ်ထာျိုးသည်။ 

 

ြ  ာရသျိုးရသာ  ယ်စိုနစ်ှြ ာျိုးအတွငျ်ိုး မြနြ်ာစစ်တပ်သည် သနျ်ိုးနငှ ခ် ီရသာ တ ိုငျ်ိုးရငျ်ိုးသာျိုး မပည်သူ 

လူထိုြ ာျိုးအာျိုး အဓြမ အ ိုျိုးအ ြ်စွန  ခ်ွာရစခွဲ ပပီျိုး ရထာင်နငှ ခ် ီရသာ တ ိုငျ်ိုးရငျ်ိုးသာျိုးရ  ျိုးရွာြ ာျိုးအာျိုး 

ရမြလှန ် စီျိုးနငျ်ိုးခွဲ  ာ ြရမပာမပန ိုငရ်လာ ်ရသာ အရရအတွ ်ရှ  လူငယ်နငှ  ် သ ်က ီျိုးရွယ်အ ို 



လူထိုြ ာျိုးအာျိုး ြိုေ န်ျိုး  င ၊် ည ဥ်ျိုးပနျ်ိုးနှ ပ်စ ်၊ သတ်မဖတ်ပပီျိုး ဖြ်ျိုး ီျိုးရထာငခ် ခွဲ သည်။ Fortify Rights 

အဖွွဲွေ့အစည်ျိုး၊ အရြရ  နမ်ပည်ရထာငစ်ိုရှ  နာဇီြ ာျိုး၏ရ ်စ ်  ြ်ျိုး   တ်ြှု (Holocaust) အထ ြ်ျိုး 

အြှတ်မပတ ို ်၊ မြနြ်ာန ိုငင် ံ ိုငရ်ာ အခ  ်အလ ်ရှာရဖွရရျိုး  ိုလသြဂဂ ြစ်ရှငအ်ဖွွဲွေ့၊ လူြ   ျိုးတံိုျိုး 

သတ်မဖတ်ြှု  ိုငရ်ာ  ွနဗ်နျ်ိုးရှငျ်ိုးစာခ  ပ်ရအာ ် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ တာဝနရ်ှ ြှုြ ာျိုးအာျိုး လ ို ်နာရန် 

ပ  ် ွ ်ြှုမဖင  ် အမပည်မပည်  ိုငရ်ာ တရာျိုးရံိုျိုး (ICJ) တွင ် မြနြ်ာန ိုငင်အံာျိုး တရာျိုးစွွဲ  ိုထာျိုးသည ် 

ဂြ်ဘီယာအစ ိုျိုးရ နငှ  ်အမခာျိုး စသည်တ ို  အပါအဝင ်အစ ိုျိုးရြ ာျိုးနငှ  ်အစ ိုျိုးရြဟိုတ်သည ် အဖွွဲွေ့အစည်ျိုး 

အရမြာ ်အြ ာျိုး၏ ရမပာ  ာျိုးခ  ်အရ မြနြ်ာစစ်တပ်သည် ရခ ိုငမ်ပည်နယ်ရှ  ရ ိုဟငဂ် ာ ြူ လင ်

ြ ာျိုးအာျိုး လူြ   ျိုးတံိုျိုး သတ်မဖတ်ြှုနငှ  ် လူသာျိုးြ   ျိုးနယ်ွအရပေါ်   ျိုးလွနရ်သာ ရာဇဝတ်ြှုြ ာျိုးအာျိုး 

   ျိုးလွနြ်ှုအတွ ် တာဝနရ်ှ သည်။  

 

ရဖရဖာ်ဝါရီလ ၁ ရ ်ရန   ြှစပပီျိုး ပင ြ်ျိုးခ ြ်ျိုးစွာ  နဒမပသူရပါငျ်ိုး ရာနငှ ခ် ီ၍ သတ်မဖတ်ခွဲ ြှု အမပင ်

စစ်တပ်သည် တ ိုငျ်ိုးရငျ်ိုးသာျိုးမပည်နယ် အရမြာ ်အြ ာျိုးတ ို  တွငလ်ည်ျိုး ထ ိုျိုးစစ် ငခ်ွဲ သည်။  ိုလ 

သြဂဂ ထိုတ်မပနခ်  ်ြ ာျိုးအရ စစ်တပ်သည် အထူျိုးသမဖင  ် ရင၊်  ခ ငန်ငှ  ် ယာျိုးမပည်နယ်ြ ာျိုး 

တွင ် လ ်န ်က ီျိုးြ ာျိုး က ွဲ ာ၊ ရလရ  ာငျ်ိုးမဖင တ် ို ်ခ ို ်ခွဲ ပပီျိုး မပည်သူြ ာျိုးအာျိုး သတ်မဖတ်ခွဲ ၊ 

ေဏရ်ာရရစခွဲ  ာ ရဖရဖာ်ဝါရီလြှ ဇွနလ် အတွငျ်ိုး ခန  ြှ်န်ျိုးရခ  လူရပါငျ်ိုး ၁၇၇,၅၀၀ ရ  ာ်တ ို    ို အ ိုျိုးြွဲ  

အ ြ်ြွဲ   မဖစ်ရစခွဲ သည်။  

 

မြန်ြာန ငုင် တ င် အမ စ်ကငျ်ူးလ တြ်ှုက ု အ  ုျူးသတမ်ခငျ်ူး အစီရငခ်ံစာတွင ် ြ္ာ   ိုလသြဂဂ အဖွွဲွေ့ဝင ်

န ိုငင်ြံ ာျိုးအရနမဖင  ် NUG အာျိုး မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ တရာျိုးဝငအ်စ ိုျိုးရအမဖစ် အသ အြှတ်မပ ရနန်ငှ  ် ိုလ 

သြဂဂအတွငျ်ိုး ၎ငျ်ိုး၏  ိုယ်စာျိုးမပ န ိုငြ်ှု အရည်အခ ငျ်ိုးြ ာျိုးအာျိုး   ်လ ် ရထာ ်ခံဝနျ်ိုးရံရန ်အ  ံ 

မပ ထာျိုးသည်။  

 

“မြနြ်ာ စစ်တပ်အရနနွဲ   ရ ်စ ်ယိုတ်ြာတွဲ  မပစ်ြှုရတွ  ို    ျိုးလွနထ်ာျိုးရသာ်လည်ျိုး အမပစ်ေဏ ်ခံရ 

မခငျ်ိုးြှ  ငျ်ိုးလွတ်ရနန ိုငရ်  ာငျ်ိုး  ို ပပီျိုးခွဲ တွဲ  အမဖစ်အပ  ်၊ အရတွွေ့အ  ံ ရတွ  တစ် င်  ထငမ်ြင ်

န ိုငပ်ါတယ်၊ အွဲ ေလီ ိုြ   ျိုး မပစ်ြှု   ျိုးလွနရ်သာ်လည်ျိုး မပစ်ေဏ ်ငျ်ိုးလွတ်ြယ်လ ို   ထငရ်နတာဟာ 

ြှာျိုးရ  ာငျ်ိုး  ျွနရ်တာ်တ ို   သ ်ရသမပရြယ်” ဟို Robert F. Kennedy လူ  အခွင အ်ရရျိုးအဖွွဲွေ့၏ ဥ က ဌ 

နငှ်  Fortify Rights ၏ န ိုငင်တံ ာ အ  ံရပျိုး ဘိုတ်အဖွွဲွေ့ဝငမ်ဖစ်ရသာ Kerry Kennedy ( ယ်ရ ီ

 ရနေ)ီ   ရမပာ  ာျိုးခွဲ သည်။ 

 

 

 

https://www.fortifyrights.org/mly-inv-rep-2018-07-19/
https://www.fortifyrights.org/mly-inv-rep-2018-07-19/


ပ ိုြ ို သ ရှ လ ိုပါ  ရအာ ်ပါ ပိုဂဂ  လ်ြ ာျိုး  ို   ်သွယ်န ိုငပ်ါသည်။ 
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