
 

  



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။ 

 

 
 

  



အစီရငခ်ံစွှာ အနစ်ှခ ျုပ် 

  ို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 နပမပမြှပော်မှု 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 း   

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 ော် ညြှဉးပနော်း ှ 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 ဦးနခါငော်းခွေကံွေ ပခငော်း၊ သ ို   

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

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

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

နပခ ကော်မှု ငှ ော် အပခ းလူ  ဂိုဏော်သ ကခ ညြှ ြုး ွေမော်းနစနသ  အပပြုအမူ ငှ ော် လိုပော်နဆ ငော်ခ ကော်မ  းလညော်း  ှ သညော်ဟို ဆ ိုပါသညော်။ ညြှဉးပနော်း ှ 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 ော် ညြှဉးပနော်း ှ 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 

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 သူမ ာားသည် စ တော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   ငှ ော်/ သ ို  မဟိုတော် ရိုပော်ပ ိုငော်းဆ ိုငော်   

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

အပပံြုလ ိုကော် သိုတော်သငော်သတော်ပြတော်ခံ သူမ  း၊ ဥပနဒမ   ြမော်းဆီးခ ြုပော်န ှ ငော်ခံ သူမ  း ငှ ော် ညြှဉးပနော်း ှ 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 ို အနပခခ၍ံ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 

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  ညြှဉးပနော်း ှ 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။ 

န ိုငင်ကံရျေးအ  ဉျေးသွှာျေးမ ွှာျေး  ညီကစွှာင က် ှွှာ ်ကရျေးအသငျ်ေး 


