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မွတ္ခ်က္ - ဤ ာ ုသည္ ဂ်နီဗာအေျခ ိုက္ 
အျပည္ျပည္ ို ္ရာဥပေဒပညာရွ ္မ်ားေကာ္မရွ ္ (International Commission of Jurists – ICJ) မွ 

အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖ ့္ ေရးသားထုတ္ေဝေသာ ာမ်က္ႏွာ ၃၆ မ်က္ႏွာပါရွိသည့္ အ ီရ ္ခံ ာအား 
ျမန္မာဘာသာျဖ ့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျပန္ ိုေရးသားထားျခ ္း ျဖ ္သည္။ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအားမ်ိဳးျဖဳတ္ျခ ္း 
ရာ ဝတ္မႈ ို ္ရာ ိ ္ေလ့လာခ်က္ႏွ ့္ ပ္လ်ဥ္းၿပီး အ ီရ ္ခံ ာတြ ္ အျပည့္အ ုံဖတ္ရႈႏို ္ပါသည္။1 

1  https://www.icj.org/icj-releases-legal-q-a-on-crime-of-genocide/

မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခ ္း ရာ ဝတ္မွဳ ုိ ္ရာ အေမး၊ အေျဖမ်ား ၁
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“လူသတ္မႈ ိုသည္မွာ လူသားတ ္ဦးတ ္ေယာက္၏ အသက္ရွ ္မႈ အခြ ့္အေရးအား 
အသိမွတ္မျပဳျ ္း ိုျခ ္းျဖ ္သည့္ နည္းတူ ြာပ ္ ဂ်ီႏို ိုက္ (ေခၚ) မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ခုအား 
မ်ိဳးျဖဳတ္ျခ ္း ိုသည္မွာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ု ု၏ ျဖ ္တည္မႈအခြ ့္အေရးကို 
အသိမွတ္မျပဳ ျ ္း ိုျခ ္းပ ္ ျဖ ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အသက္ရွ ္ျဖ ္တည္မႈ အခြ ့္ 
အေရးအား အသိမွတ္မျပဳ ျ ္း ိုျခ ္းသည္ လူသားတ ္ရပ္လုံး၏ အသိတရားအား 
တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားေ ႐ုံသာမကာ လူသားအားလုံးအတြက္ ထိုမ်ိဳးႏြယ္ ု၏ ယဥ္ 
ေက်းမႈႏွ ့္ အျခားအေမြအႏွ ္မ်ားကို မ်ား ြာ ုံးရႈံးေ ပါသည္။ ထို႔အျပ ္ ၎သည္ 
က် ့္ဝတ္ ို ္ရာ ဥပေဒႏွ ့္ ကုလသမဂၢ၏ ိတ္ဓါတ္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွ ့္  ေသြဖြယ္ 
လ်က္ရွိပါသည္။”2 

2  ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ံုးျဖတ္ခ်က္ နံပတ္ ၉၆ ( ်) (၁၉၄၆) ။

မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခ ္း ရာ ဝတ္မွဳ ုိ ္ရာ အေမး၊ အေျဖမ်ား၂
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ဂ်ီႏို ိုက္ ဟူေသာ ကားလံုးကို ျမန္မာဘာသာျဖ ့္ ဘာသာျပန္ ိုျခ ္း

ဂ်ီႏို ိုက္ (Genocide) ဟူေသာ ကားလံုးကို ျမန္မာဘာသာျဖ ့္  ေယဘုယ် ဘာသာျပန္ ိုခ်က္ မ်ားသည္ 
ဥပေဒရွဳေဒါ ္႔အရ န္း ္ၾကည္႔ပါက မွန္ကန္မွုမရိွသည္႔ အျပ ္ ျပ ္မွုသေဘာသဘာဝကိုလည္း တလြဲ 
အဓိပၸာယ္ ေပါက္ေ ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖ ့္ ဂ်ီႏို ိုက္ ကို ျမန္မာဘာသာျဖ ့္ “လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မွု/
လူမ်ိဳးတံုးသုတ္သ ္မွု သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္ျခ ္း” ဟု ဘာသာျပန္ေလ႔ ရိွပါသည္။ ထို “လူမ်ိဳးတံုး” 
ဟူေသာ ကားလံုးသည္ အမ်ားအားျဖ ့္ “လူအ ုအဖြဲ႕တ ္ခုလံုးကို သတ္ပ ္ျခ ္း သို႕မဟုတ္ ထိုအ ုအဖြဲ႕ဝ ္ 
အမ်ား ုကို သတ္ျဖတ္ျခ ္း”  ဟု အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေ ပါသည္။ ဤ ကားလံုးအဓိပၸာယ္သည္ ဂ်ီႏို ိုက္ 
တား ီးကာကြယ္ေရးႏွ ့္ ျပ ္ဒဏ္ေပးေရး ို ္ရာ ကြန္ဗ ္းရွ ္းပါ ဥပေဒ ို ္ရာ အနက္ဖြ ္႔ ိုခ်က္ႏွ ့္ 
ကိုက္ညီျခ ္းမရိွပါ။ အ ိုပါ ကြန္ဗ ္းရွ ္းတြ ္ “လူအ ုအဖြဲ႕တ ္ခုလံုး သို႔မဟုတ္ အ ိတ္အပို ္းတ ္ရပ္ကို 
ပ်က္ျပဳန္းေ လိုသည္႔ ၾကံရြယ္ခ်က္ ရိွေၾကာ ္း” ထ ္ရွားေ သည္႔ ဂ်ီႏုိ ိုက္ ျပ ္မွုကိုျဖ ္ေ ႏို ္သည္႔ မတူညီေသာ 
လုပ္ရပ္ ၅ ခုကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဥပေဒအေၾကာ ္းအရ န္း ္မည္ ိုပါကလည္း ဂ်ီႏို ိုက္ ျပ ္မွုကို 
က်ဴးလြန္ျခ ္းရိွမရိွ သတ္မွတ္ရာတြ ္ သတ္ျဖတ္ျခ ္း ရိွရန္ မလိုအပ္ပါ။ 

ဂ်ီႏို ိုက္ အဓိပၸာယ္ ၏ ိုလိုရ ္းကို တိက်မွန္ကန္ ြာ ဘာသာျပန္ ိုရန္ ခက္ခဲေနေသး ေသာ္လည္း၊ 
ျမန္မာဘာသာ ျပန္ ိုရာတြ ္ “မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုကို မ်ိဳးျဖုတ္ျခ ္း သို႔မဟုတ္ အုပ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖုတ္ျခ ္း” 
ဟူသည္႔ ျပန္ ိုမွုသည္ အသ ္႔ေလ်ာ္ ံုး ျဖ ္သည္ကို ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ဤအသံုးအႏွုန္းသည္ ကြန္ဗ ္းရွ ္းပါ 
ဥပေဒ ို ္ရာ အနက္ဖြ ္႔ ိုခ်က္ႏွ ့္ ကိုက္ညီမွုရိွျပီး၊ ဂ်ီႏို ိုက္ျဖ ္ေ ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခ ္း 
တ ္ခုတည္းႏွ ့္ သတ္မွတ္ရန္  ကန္႔သတ္ထားျခ ္း  မရိွေပ။ အျခားေသာ အဖြဲ႕အ ည္းမ်ားမွလည္း 
ဤအသံုးအႏွုန္းကို အသံုးျပဳၾကေၾကာ ္းေတြ႔ရိွရပါသည္။3 

ဂ်ီႏို ိုက္ ို ္ရာ ေ ြးေႏြးခ်က္မ်ား ႏွ ္႔ အျခားေသာ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ ိုထားသည္႔ 
အသံုးအႏွုန္းမ်ားႏွ ့္ ပ္လ်ဥ္း၍ ေဒါက္တာ ျမ ္႔ေ ာ္ ေရးသားထားသည္႔ “ဘ၀နာရီမ်ားေပၚတြ ္ 
သမို ္းျဖ ္ရပ္ ိုးမ်ား မၾကံုပါရေ ႏွ ့္” ဟုလည္းေခၚတြ ္သည္႔ ဂ်ီႏို ိုက္ ႏွ ့္ လူသားတမ်ိဳးႏြယ္လံုုးအေပၚက်ဴး
လြန္သည့္ ရာ ၀တ္မႈမ်ား ာအုပ္ ကို ေလ႔လာႏို ္ပါသည္။ 

3  သီးသန္႔လြတ္လပ္ေသာ ႏို ္ ံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမ ္ရွ ္း၏ ျမန္မာႏို ္ ံ ို ္ရာ အ ီရ ္ခံ ာ (၂၀၁၈) ၊ 
ာမ်က္ႏွာ ၃၅၊ ေအာက္ေျခမွတ္ခ်က္ နံပတ္၁၂ ကို ၾကည္႔ရန္။

မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခ ္း ရာ ဝတ္မွဳ ုိ ္ရာ အေမး၊ အေျဖမ်ား ၃
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၁။ မိတ္ က္
မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခ ္းဟူသည္ လြန္ ြာ က္ ုပ္ဖြယ္ေကာ ္းေသာ ရာ ဝတ္မွဳ 

တ ္ခုျဖ ္သည္။ ၎အားဒုတိယကမာၻ ္အတြ ္း နာ ီအ ိုးရ၏ အျမ ္ျပတ္သုတ္သ ္ေရး မူဝါဒမ်ားမွ အ ျပဳ၍ 
ႏို ္ ံတကာ ဥပေဒတြ ္ ရာ ဝတ္မႈတ ္ရပ္အျဖ ္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းလာၾကျခ ္းျဖ ္သည္။ 

ႏုိ ္ ံတကာဓေလ့ထုံးတမ္း ို ္ရာဥပေဒႏွ ့္ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအားမ်ိဳးျဖဳတ္ျခ ္း ရာ ဝတ္မွဳမ်ိဳး 
မျဖ ္ပြားေအာ ္ ကာကြယ္တား ီးေရး ႏွ ့္ ျပ ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရး သေဘာတူ ာခ်ဳပ္ ၁၉၄၈ ခုႏွ ္ (“ဂ်ီႏို ိုက္ 
ကြန္ဗန္းရွ ္း”) မ်ားအရ ႏို ္ ံတို ္းသည္ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈ မျဖ ္ပြားေအာ ္ ကာကြယ္တား ီးေရးႏွ ့္ 
ျပ ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသည္။  ၁၉၄၆ ခုႏွ ္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ၏ ျပဌာန္းခ်က္အရ 
မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခ ္းကို ႏို ္ ံတကာဥပေဒအရ ရာ ဝတ္မွဳတ ္ရပ္ အျဖ ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ 
ထိုအခ်ိန္မွ တ ္၍ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအားမ်ိဳးျဖဳတ္ျခ ္း ို ္ရာ တားျမ ္ခ်က္ကို ႏို ္ ံတကာဥပေဒအရ 
ႁခြ ္းခ်က္မရွိ လိုက္နာရမည့္ ံႏႈန္းတ ္ရပ္အျဖ ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ိုလိုသည္မွာ ၎တားျမ ္ခ်က္သည္ 
မည္သည့္အေျခအေနတြ ္မ ို ႁခြ ္းခ်က္မရွိ မုခ်လိုက္နာရမည့္ ကိ ၥရပ္ျဖ ္သည္။ 

ကုလသမဂၢ ကိုယ္ ားလွယ္ အဖြဲ႕အ ည္းမ်ားႏွ ့္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ကြၽမ္းက် ္ပညာရွ ္မ်ားမွ 
အ ီရ ္ခံ တ ္သြ ္းခဲ့ၾကသည့္ က်ိဳးေၾကာ ္း ခို ္လုံညီၫြတ္ေသာ သတ ္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏို ္ ံရွိ 
႐ိုဟ ္ဂ်ာ မြတ္ လ ္မ်ားအေပၚ ျပည္တြ ္းႏွ ့္ ႏို ္ ံတကာဥပေဒမ်ားအရ ႀကီးေလးေသာ ရာ ဝတ္မွဳမ်ား 
က်ဴးလြန္ခံေနရ ေၾကာ ္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ၎က်ဴးလြန္မႈမ်ားတြ ္ ေနရပ္မွ ျပည္ပသို႔ ႏွ ္ထုတ္္ျခ ္း၊  
လိ ္ပို ္း ို ္ရာ အဓမၼျပဳက် ့္ျခ ္း ႏွ ့္ သတ္ျဖတ္ျခ ္းကဲ့သို႔ေသာ လူသားတမ်ိဳးႏြယ္လုံး အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ 
ရာ ဝတ္မႈမ်ားပါ ပါဝ ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။  

မ်ား ြာေသာ ကြၽမ္းက် ္ပညာရွ ္မ်ား ႏွ ့္ အာဏာပို ္မ်ား၏ ေျပာ ိုခ်က္အရ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား 
မ်ိဳးျဖဳတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု ယူ ႏို ္ ရာရွိသည့္အတြက္ အ ိုပါ ကိ ၥႏွ ့္ ပ္လ်ဥ္း၍ ုံ မ္း ္ေ းမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္ ေတာ ္း ိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏို ္ ံ ို ္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မ ္ရွ ္၏ ၂၀၁၈ ခုန ္၊ ဩဂုတ္လ ၂၇ 
ရက္ေန႔ ေျပာၾကားခ်က္အရ “…တပ္မေတာ္ကြပ္ကဲမႈ အ ့္ ့္ရွိ အႀကီးတန္း အရာရွိမ်ားအား ုံ မ္း ္ေ းၿပီး 
တရား ြဲ ိုႏို ္ရန္ အခ်က္အလက္ လုံလုံေလာက္ေလာက္ရွိေၾကာ ္း၊ ထိုသို႔အားျဖ ့္ ရခို ္ျပည္နယ္၌ 
ျဖ ္ပြားခဲ့ေသာကိ ၥႏွ ့္ ပတ္သက္၍ ၎အရာရွိႀကီးမ်ားသည္ ဂ်ီႏို ိုက္ (ေခၚ) လူမ်ိဳး ုတ ္ ုအား 
မ်ိဳးျဖဳတ္ျခ ္းအတြက္ တာဝန္ယူရမည္ဟူသည္ကို အရည္အခ် ္းျပည့္မီေသာ တရားခုံ႐ုံးတ ္႐ုံးမွ ုံးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်ႏို ္မည္ျဖ ္ေၾကာ ္း” ေျပာၾကားပါသည္”။ 

လူ႔အခြ ့္အေရး ို ္ရာ မဟာမ ္းႀကီး Zeid Ra’ad al-Hussein က ၂၀၁၇ ဒီ ္ဘာလ အတြ ္း 
“မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈ လကၡဏာရပ္မ်ား ပါဝ ္ေကာ ္းပါဝ ္ႏို ္သည္”   ဟု ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ပို ္း 
အ ိုပါ ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခ ္းျဖ ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုန ္ မတ္လအတြ ္း ျမန္မာႏို ္ ံ လူ႔အခြ ့္အေရး 
အေျခအေန ို ္ရာ ကုလသမဂၢ အထူး ုံ မ္း ္ေ းေရး အရာရွိ ယန္ဟီးလီ ႏွ ့္ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား 
မ်ိဳးျဖဳတ္ျခ ္းမွ ကာကြယ္တား ီးေရး ို ္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးအႀကံေပးအရာရွိ Adama Dieng တို႔၏ 
ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏို ္ ံ၏ ႐ိုဟ ္ဂ်ာအေရးကို ္တြယ္ခဲ့ပုံမွာ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈဟု 
ယူ ေလာက္ ရာ အလားအလာမ်ား ျမ ့္တက္လာခဲ့သည္။  

၂၀၁၇ ခုန ္ ဩဂုတ္လ ၂၅ ရက္တြ ္ အာရကန္ ႐ိုဟ ္ဂ်ာ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (Arakan 
Rohingya Salvation Army - ARSA) မွ ရဲ ခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ပို ္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ 
ရခို ္ျပည္နယ္ေျမာက္ပို ္းတြ ္ လုံၿခဳံေရး ္ ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အတြက္ ေနရပ္ ြန႔္ခြာ ထြက္ေျပးရသည့္ 
လူေပါ ္း ၇၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္တြ ္ အမ်ား ုမွာ ႐ိုဟ ္ဂ်ာမ်ားျဖ ္ၾကသည္။ 

မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈဟူသည္ တရားခြ ္တြ ္ ရာ ဝတ္မွဳထ ္ရွားေၾကာ ္း သံသယ 
က ္းရွ ္း ြာျဖ ့္ လက္ခံႏို ္ေလာက္သည္အထိ သက္ေသျပ အမႈတည္ေ ာက္ရန္ အမ်ားအားျဖ ့္ 
ခက္ခဲေလ့ရွိသည့္ အလြန္နက္နဲရႈပ္ေထြးေသာ ရာ ဝတ္မႈမ်ိဳးျဖ ္သည္။ အထူးသျဖ ့္ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား 
မ်ိဳးျဖဳတ္ျခ ္း၏ သီးသန႔္ သေဘာသဘာဝ ျဖ ္ၿပီး အခရာက်ေသာ ကိုယ္ထည္ျဖ ္သည့္ “အထူးၾကံရြယ္ခ်က္” 
သို႔မဟုတ္ “မ်ဳိးျဖဳတ္ဖ်က္ ီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ၾကံရြယ္ခ်က္” ရွိေၾကာ ္း သက္ေသျပရန္မွာ အထူးပ ္ 

မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခ ္း ရာ ဝတ္မွဳ ုိ ္ရာ အေမး၊ အေျဖမ်ား ၅
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ဲရာ ဲ ္ ႏို ္လြန္းလွသည္။ 
႐ိုဟ ္ ်ာလူမ်ိဳး ုအေပၚ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအားမ်ိဳးျဖဳတ္မႈ ်ဴးလြန္ ဲ့ျ ္းရွိမရွိ ္ေ းလိုသူမ်ား အတြ ္ 

အေထာ ္အ ူေပးရန္ႏွ ့္ အ ယ္၍ ျပ ္မႈထ ္ရွားပါ  ်ဴးလြန္ ဲ့သူ တ ္ဦး ် ္း ီအလို ္ ရာ ဝတ္မႈအရ 
မည္သို႔မည္ပုံ တာဝန္ ံေ ရမည္ ို သိရွိနားလည္ရန္အတြ ္ ဤ အေမးအေျဖ အႏွ ္ ်ဳပ္မွတ္ ု ို 
အျပည္ျပည္ ို ္ရာ ဥပေဒပညာရွ ္မ်ား ေ ာ္မရွ ္ (International Commission of Jurists - ICJ) မွ 
ထုတ္ေဝလို ္ျ ္းျဖ ္သည္။ 

၂။ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျ ္း ို မည္သို႔ အဓိပၸါယ္ ဖြ ့္ ိုၾ သနည္း။
မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျ ္း ရာ ဝတ္မႈအတြ ္ ႏို ္ ံတ ာ ံႏႈန္းသတ္မွတ္ ် ္ မူေဘာ ္ ို 

၁၉၄၈ ုႏွ ္ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအားမ်ိဳးျဖဳတ္ျ ္းရာ ဝတ္မႈမ်ိဳး မျဖ ္ပြားေအာ ္ ာ ြယ္တား ီးေရး ႏွ ့္ ျပ ္ဒဏ္ 
်မွတ္ေရး သေဘာတူ ာ ်ဳပ္ (“ ်ီႏို ို ္ ြန္ဗန္းရွ ္း” သို႔မဟုတ္ “ ြန္ဗန္းရွ ္း”) တြ ္ ျပဌာန္း ထားသည္။ 

၎ျပဌာန္း ် ္အရ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျ ္း ို တည္ၿ ိမ္ေအး ်မ္းေသာ ာလတြ ္ 
်ဴးလြန္သည္ျဖ ္ေ ၊ ္ပြဲ ာလတြ ္ ်ဴးလြန္သည္ျဖ ္ေ  ႏို ္ ံတ ာဥပေဒအရ ရာ ဝတ္မႈတ ္ရပ္ 

အေနႏွ ့္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ်ီႏို ို ္ ြန္ဗန္းရွ ္းအရ အဖြဲ႕ဝ ္ႏို ္ ံမ်ားအေနျဖ ့္ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား 
မ်ိဳးျဖဳတ္မႈ မျဖ ္ပြားေအာ ္ ာ ြယ္တား ီးေရးႏွ ့္ ်ဴးလြန္သူမ်ား ို အ ိုးရ အရာရွိျဖ ္ေ ၊ 
အရပ္ဘ ္ပု ၢိဳလ္ျဖ ္ေ  ရာ ဝတ္မႈအလို ္ ရာ ဝတ္မႈေျမာ ္ေၾ ာ ္းေၾ ညာ၍ ျပ ္ဒဏ္ေပးေရး ို 
ဥပေဒေရး ြဲျပဌာန္းေပးရန္ တာဝန္ရွိၾ သည္။ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျ ္းမွ တားျမ ္ ် ္သည္ 
အႂ ြ ္းမဲ့ႏႈန္း ံ (jus cogens) ျဖ ္သည္။ ိုလိုသည္မွာ ၎သည္ ႁ ြ ္း ် ္ထား ာဥေပ ၡာျပဳ၍ မရႏို ္ေသာ 
သတ္မွတ္ ် ္တ ္ရပ္ ျဖ ္ေၾ ာ ္း ို ႏို ္ ံတ ာအ ိုးရမ်ားမွ လ ္ ံ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ျဖ ္သည္။ 
ႏို ္ ံတ ာရာ ဝတ္မႈ ုံ႐ုံး (ICC) အပါအဝ ္ ေျမာ ္မ်ား ြာေသာ ေ တ္ၿပိဳ ္ ႏို ္ ံတ ာႏွ ့္ 
အ ်ိန္အ ါအလို ္ဖြဲ႕ ည္းေသာ ရာ ဝတ္မႈ ုံ႐ုံးမ်ားႏွ ့္ တရား႐ုံးမ်ားသည္ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား 
မ်ိဳးျဖဳတ္ျ ္းရာ ဝတ္မႈ ို တရား ီရ ္ပို ္ ြ ့္ရွိသည္။ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျ ္းရာ ဝတ္မႈ၏ 
အ ရာ ်ၿပီး ထူး ဲေသာအ ် ္မွာ “အထူးၾ ံရြယ္ ် ္” သို႔မဟုတ္ “မ်ဳိးျဖဳတ္ဖ် ္ ီးေဖ်ာ ္ဖ် ္လိုသည့္ 
ၾ ံရြယ္ ် ္” ျဖ ္သည္။ အ ိုပါ မ်ဳိးျဖဳတ္ဖ် ္ ီး ေဖ်ာ ္ဖ် ္လိုသည့္ ၾ ံရြယ္ ် ္ ို သံသယ ္းရွ ္း ြာႏွ ့္ 
လ ္ ံႏို ္ေလာ ္သည္အထိ သ ္ေသျပရန္ လိုအပ္သည့္ အေလ်ာ ္ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျ ္း 
ရာ ဝတ္မႈ ို တရား ြ ္တြ ္ အမႈတည္ေ ာ ္ျပရန္ အလြန္တရာ ္ ဲသည္။

်ီႏို ို ္ ြန္ဗန္းရွ ္း အပိုဒ္ ၂ ပါ ဖြ ့္ ို ် ္အရ -
“မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျ ္း ိုသည္မွာ ႏုိ ္ ံသား၊ တို ္းရ ္းသား၊ လူမ်ိဳးေရး၊ 

ဘာသာေရး လူ႔အဖြဲ႕အ ည္းတ ္ ု ုအား အလုံး ုံေသာ္လည္းေ ာ ္း၊ တ ိတ္တပို ္းေသာ္လည္း 
ေ ာ ္း ဖ် ္ ီးရန္ရည္႐ြယ္၍ ေအာ ္ေဖာ္ျပပါ ်ဴးလြန္မႈမ်ားအန ္ တ ္ ု ု ို ်ဴးလြန္ျ ္း ို 

ိုလိုသည္။ ၎တို႔မွာ- 
( ) လူ႔အဖြဲ႕အ ည္းတ ္ရပ္၏ အဖြဲ႕ဝ ္မ်ားအား သတ္ျဖတ္ျ ္း၊ 
( ) လူ႔အဖြဲ႕အ ည္းတ ္ရပ္၏ အဖြဲ႕ဝ ္မ်ားအား ိတ္ပို ္း ႏွ ့္ ႐ုပ္ပို ္း ျပ ္းထန္ေသာ ထိ ို ္နာ ် ္ 
ေ မႈတို႔ ို ျဖ ္ေ ျ ္း၊
( ) လူ႔အဖြဲ႕အ ည္းတ ္ရပ္အား အလုံး ုံျဖ ္ေ ၊ တ ိတ္တပို ္းျဖ ္ေ  ႐ုပ္ပို ္း ို ္ရာပ် ္ ီးမႈ 
ျဖ ္ေ ရန္ တြ ္ ် ္အ ြ ္ ်၍ ယ ္းတို႔၏ ဘဝရပ္တည္မႈ အေျ အေနမ်ားအား ရည္႐ြယ္ ် ္ 
ရွိရွိျဖ ့္ထိ ို ္ေ ျ ္း
( ) လူ႔အဖြဲ႕အ ည္းတ ္ရပ္အတြ ္း ေမြးဖြားမႈမ်ား ို တားျမ ္ပိတ္ပ ္ရန္ ရည္႐ြယ္ ် ္ျဖ ့္ 
နည္းလမ္းၫႊန္ၾ ား ် ္မ်ား ်မွတ္ ် ့္သုံးျ ္း၊ 
( ) လူ႔အဖြဲ႕အ ည္းတ ္ရပ္ပို ္ ေလး ယ္မ်ားအား အျ ားလူ႔အဖြဲ႕အ ည္းအတြ ္းသို႔ (အတ ္း 
အဓမၼ) အ ္အားသုံး၍ လႊဲေျပာ ္းျ ္း။” 

မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျ ္း ရာ ဝတ္မွဳ ုိ ္ရာ အေမး၊ အေျဖမ်ား၆
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်ီႏို ို ္ ြန္ဗန္းရွ ္း အပိုဒ္ ၃ အရ၊ ေဖာ္ျပပါေ ာ ္႐ြ ္မႈမ်ားသည္ ျပ ္ဒဏ္ထို ္သ ့္သည္ - ( ) မ်ိဳးႏြယ္ ု
တ ္ ုအားမ်ိဳးျဖဳတ္ျ ္း၊ ( ) မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား ဖ် ္ ီးေဖ်ာ ္ဖ် ္ရန္ လွ်ိဳ႕ဝွ ္ႀ ံ ည္ျ ္း၊ ( ) မ်ိဳးႏြယ္ ု 
တ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈ ်ဴးလြန္ရန္ တို ္႐ို ္ လူသိရွ ္ၾ ား ေသြးထိုးလႈံ႕ေ ာ္ျ ္း၊ ( ) မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား 
မ်ိဳးျဖဳတ္မႈ ်ဴးလြန္ရန္ ႀ ိဳးပမ္းအားထုတ္ျ ္း ( ) မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈတြ ္ ပူးေပါ ္းပါဝ ္ျ ္း တို႔ 
ျဖ ္ၾ သည္။ အ ိုပါ လုပ္ေ ာ ္မႈမ်ား ို “ျပ ္ဒဏ္ထို ္ေသာ ်ဴးလြန္မႈမ်ား” အျဖ ္ သတ္မွတ္ၿပီး၊ 
မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျ ္းရာ ဝတ္မႈ ်ဴးလြန္ျ ္းတြ ္ပါဝ ္သည့္ မည့္မည္သို႔ေသာ အမ်ိဳးအ ားသည္ 
်ီႏို ို ္ ြန္ဗန္းရွ ္းအရ တ ္ဦးတ ္ေယာ ္ ် ္း ီအေပၚ တာဝန္ ံမႈမည္သို႔ၡိေ  ႏို ္သည္ ို ေဖာ္ထုတ္ေပး 

သည္။  

၃။ “ဖ် ္ ီးေဖ်ာ ္ဖ် ္လိုသည့္ရည္႐ြယ္ ် ္” ဟူသည္မွာ ဥပေဒအရ မည္သို႔ ိုလိုသနည္း။
မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈသည္ ္ရာ ဝတ္မႈမ်ား ႏွ ့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ ုအေပၚ ်ဴးလြန္ေသာ 

ရာ ဝတ္မႈ မ်ား ဲ့သို႔ေသာ အျ ား အျပည္ျပည္ ို ္ရာ ရာ ဝတ္မႈမ်ားႏွ ့္ သိသိသာသာ ြဲျပားသည္။ 
ညႇ ္းပန္းႏွိပ္ ္မႈ ို ္ရာလူသားမ်ိဳးႏြယ္ ုအေပၚ ်ဴးလြန္ေသာ ရာ ဝတ္မႈႏွ ့္ ႁ ြ ္း ် ္ထား၍ ရႏို ္သည္မွာ 
မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ု အား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈ ေျမာ ္ရန္ အထူးရည္႐ြယ္ ် ္ (dolus specialis) လိုအပ္သည္။ 
်ီႏို ိုဒ္ ြန္ဗန္းရွ ္း အပိုဒ္ ၂ ႏွ ့္ ႏို ္ ံတ ာ ရာ ဝတ္ ုံ႐ုံး ဥပေဒျပဌာန္း ် ္ အပိုဒ္ ၆ ပါ ဖြ ့္ ို ် ္မ်ားအရ 

မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ ျ ္းရာ ဝတ္မႈ၏ အထူးရည္႐ြယ္ ် ္ဟူသည္ “ႏုိ ္ ံသား၊ တို ္းရ ္းသား၊ လူမ်ိဳး၊ 
ဘာသာေရးအုပ္ ု အ ရွိ သည္တို႔ ို အလုံး ုံေသာ္လည္းေ ာ ္း၊ တ ိတ္တပို ္းေသာ္လည္းေ ာ ္း 
ဖ် ္ ီးရန္ ရည္႐ြယ္ ် ္” ို ိုလိုသည္။ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျ ္း ရာ ဝတ္မႈေျမာ ္ရန္ 

ာ ြယ္ေ ာ ့္ေရွာ ္မွဳ ံရထားသည့္ အုပ္ ုတ ္ ု ို ာယ ံေျမာ ္ဖ် ္ ီး ်ဴးလြန္မွသာမဟုတ္ပါ။ 
တ ္ ုံတ ္ရာေသာ သတ္ျဖတ္မႈ ်ဴးလြန္ ျ ္းမရွိပါဘဲလ် ္ႏွ ့္ပ ္ လူပု ၢိဳလ္တ ္ဦးအေပၚ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား 
မ်ိဳးျဖဳတ္ျ ္း ရာ ဝတ္မႈေျမာ ္ေ ႏို ္ သည္။ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျ ္း ရာ ဝတ္မႈ ်ဴးလြန္ေၾ ာ ္း 
သ ္ေသျပရန္အတြ ္ ဖ် ္ ီး ေဖ်ာ ္ဖ် ္လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ ် ္ ို သံသယ ္းရွ ္း ြာလ ္ ံႏို ္သည္
အထိ အမႈတည္ေ ာ ္ျပႏို ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ဖ် ္ ီးေဖ်ာ ္ဖ် ္လိုသည့္ရည္႐ြယ္ ် ္အား ျပ ္မႈ 

်ဴးလြန္သူတ ္ဦး၏ လုပ္ေ ာ ္ ် ္ မ်ား ို ႏႈိး ြေပးသည့္ ပု ၢိဳလ္ေရးရာ လႈံ႕ေ ာ္မႈ တ ္ ုံတ ္ရာႏွ ့္ 
သီးျ ား ီျဖ ္၍ ေရာေထြး ဥ္း ား၍ မရႏို ္ေ ်။ ၎ရည္႐ြယ္ ် ္မွာ ျပ ္မႈ ်ဴးလြန္ ဥ္ အ ိုပါပု ၢိဳလ္၏ 
ိတ္အေျ အေန (ဤတြ ္ ာ ြယ္ေ ာ ့္ေရွာ ္မႈ ံရထားသည့္ အုပ္ ု ို ပ် ္သုဥ္းေရးအတြ ္ ရည္႐ြယ္ျ ္း) 
ို ိုလိုသည္။ မ်ိဳးျဖဳတ္ေရး ၾ ံရြယ္ ် ္ႏွ ့္ ပတ္သ ္၍ အဓိ  အ ္အ ဲမွာ ်ဴးလြန္သူသည္ 

အုပ္ ုတ ္ ုအား ပ် ္သုဥ္းေ ေရးအတြ ္ၾ ံရြယ္ ် ္ ရွိပါသည္ဟု သံသယ ္းရွ ္း ြာ လ ္ ံႏို ္ေလာ ္ 
သည့္ သ ္ေသအလုံအေလာ ္ ရရွိေရး ပ ္ျဖ ္သည္ဟု အ ိုရွိသည္။ ရလဒ္အားျဖ ့္ တရားလိုမ်ားအေနျဖ ့္ 
(အထူးသျဖ ့္ ICTY မတို ္မီ ာလမ်ားတြ ္) မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား ဖ် ္ ီးေဖ်ာ ္ဖ် ္ရန္ ႀ ံ ည္ ဲ့ၾ သူ 
မ်ား ြာ၏ ဖ် ္ ီးေဖ်ာ ္ဖ် ္လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ ် ္ ို သံသယ ္းရွ ္း ြာ လ ္ ံႏို ္ ေလာ ္သည္အထိ 
အၿမဲတေ  သ ္ေသမျပႏို ္ၾ ေပ။ သို႔ေသာ္ျ ားလည္း ေအာ ္ျမ ္ ြာ သ ္ေသျပႏို ္သည့္ ျဖ ္ရပ္အ ်ိဳ႕လည္း 
ရွိ ဲ့ဖူးပါသည္။ 

၄။ ႏို ္ ံတ ာ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္ ္ျ ္းရာ ဝတ္မႈ ႏွ ့္ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအားမ်ိဳးျဖဳတ္ျ ္း ရာ ဝတ္မႈအၾ ား 
္တူမႈမ်ားႏွ ့္ ြဲျပားမႈမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ 

အျပည္ျပည္ ို ္ရာ တရား႐ုံးမ်ား၏ တရား ီရ ္ပို ္ ြ ့္ရွိေသာ ႏို ္ ံတ ာ ဥပေဒအရ 
ရာ ဝတ္မႈေျမာ ္ေသာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ ု တ ္ရပ္လုံးအေပၚ ်ဴးလြန္မႈမ်ား၊ ္ရာ ဝတ္မႈမ်ား ဲ့သို႔ေသာ 
ရာ ဝတ္မွဳမ်ားႏွ ့္ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈ ို ြာျ ားေ ေသာ အ ် ္မွာ ဖ် ္ ီးေဖ်ာ ္ဖ် ္လိုသည့္ 
ရည္႐ြယ္ ် ္ဟု ေယဘုယ်အားျဖ ့္ ိုႏို ္သည္။ တ ္ ုတည္းေသာ ႁ ြ ္း ် ္မွာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ ုအေပၚ 

်ဴးလြန္ေသာ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္ ္ျ ္းရာ ဝတ္မႈႏွ ့္ ္ ပ္ေနျ ္းျဖ ္သည္။  ၎အားအို ္ ီ ီ 
တ ္ ်ဳဥပေဒ၏ အပိုဒ္ ၇ (၂) ( ) တြ ္ အန ္ဖြ ့္ ိုထားၿပီး၊ ေနာ ္ ံ အေျ အေနမ်ား (ႏို ္ ံတ ာ 

ဥပေဒအရ အႂ ြ ္းမဲ့ ျပဌာန္း ် ္ျဖ ့္ ာ ြယ္ေပးထားေသာ ႏို ္ ံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ႏို ္ ံသားေရး၊ တို ္းရ ္းသား၊ 

မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျ ္း ရာ ဝတ္မွဳ ုိ ္ရာ အေမး၊ အေျဖမ်ား ၇



Q & A ON THE CRIME OF GENOCIDE, AUGUST 2018

ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ လိ ္၊ အျခားေသာ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ား)အေပၚမူတည္ၿပီး ခြဲျခား က္ ံမႈျပဳရန္ 
ၾကံရြယ္ခ်က္ ဟု ေခၚသည့္ အထူးၾကံရြယ္ခ်က္ (dolus specialis) တ ္ခုအားျဖ ့္လည္း သတ္မွတ္ထားသည္။ 

ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္ က္ျခ ္း ႏွ ့္ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအားမ်ိဳးျဖဳတ္ျခ ္းတို႔မွာ တူညီေသာအမ်ိဳးအ ားမ်ား ျဖ ္ၾက၍ 
အခ်က္အလက္အားျဖ ့္လည္းေကာ ္း၊ သက္ေသအားျဖ ့္လည္းေကာ ္း ္တူၾကၿပီး ြပ္ ြဲခ်က္မ်ားသည္ 
လည္း တ ္မ်ိဳးတည္းေသာ အခ်က္အလက္ေပၚ မူတည္သည့္အေလ်ာက္ ၎တို႔၏ ၾကံရြယ္ခ်က္ကိုလည္း 
အေျခအေနတ ္ရပ္ထဲတြ ္ ထည့္သြ ္းကာေကာက္ခ်က္ခ်၍ ရႏို ္သည္။ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခ ္းႏွ ့္ 
ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္ က္ျခ ္းတို႔တြ ္ တမူထူးျခားၿပီး သီးသန႔္ လကၡဏာရပ္မ်ား ရွိျခ ္းေၾကာ ့္ သီးျခားရာ ဝတ္မႈမ်ား 
အျဖ ္ ရႈျမ ္ၾကသည္။ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈကို ညဥ္းပမ္းႏွိပ္ က္ျခ ္း ကြဲျပားေ သည့္အခ်က္မွာ ေနာ
က္ပို ္းသြ ္ျပ ္လကၡဏာျဖ ္သည့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ ု အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ရာ ဝတ္မႈတ ္ခုအျဖ ္ ညွဥ္းပမ္း ႏွိပ္
က္ျခ ္းအားသတ္မွတ္ႏို ္ျခ ္းေၾကာ ့္ျဖ ္သည္။ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈႏွ ့္ ျခားနားသည္မွာ 

ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္ က္ျခ ္းသည္ ကာယကံေျမာက္က်ဴးလြန္မႈ ျဖ ္ပြားရန္လိုအပ္ၿပီး မည္၍မည္မွ် ျဖ ္ပြားခဲ့သည္၊ 
အရပ္သား ျပည္သူလူထုအတြ ္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို န ္တက် ေ ာ ္႐ြက္ခဲ့သည္ သည့္အေျခအေနမ်ားျဖ ့္ 

န္း ္ၾကည့္၍ ရႏို ္ ရာရွိရမည္။ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခ ္းသည္ တည္ၿ ိမ္ေအးခ်မ္းေသာ 
ကာလအတြ ္း၌ျဖ ္ေ ၊ ္ပြဲကာလအတြ ္း၌ျဖ ္ေ  ျဖ ္ပ်က္ႏို ္ၿပီး ထိခိုက္ခံ ားရသူမ်ားမွာ အရပ္သား 
သို႔မဟုတ္ ရန္သူ ျဖ ္ႏို ္သည္။  

မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအားမ်ိဳးျဖဳတ္ျခ ္း ႏွ ့္ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္ က္ျခ ္း ႏွ ္ရပ္လုံးတို႔ကို ၎တို႔၏ 
အထူးရည္႐ြယ္ခ်က္ လကၡဏာရပ္ျဖ ္ေသာ ခြဲျခား က္ ံမႈ သေဘာသဘာဝျဖ ့္ ဝိေသသျပဳ၍ ရႏို ္သည္။ 
ယ ္းရာ ဝတ္မႈ ႏွ ္ရပ္လုံး၏ ပ ္မွတ္ထားပုံမွာ တ ္မ်ိဳးတည္းျဖ ္ၿပီး၊ လူ႔အဖြဲ႕အ ည္းတ ္ခု၌ ပါဝ ္ေသာ 
လူမ်ားကိုသာ ပ ္မွတ္ထား ဦးတည္ေလ့ရွိသည္။ ယ ္းရာ ဝတ္မႈ ႏွ ္ရပ္လုံး၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ထားရွိမႈအခ်က္မ်ား၊ 
ရာ ဝတ္မႈ အမ်ိဳးအ ား ႏွ ္ခုၾကား က္ႏြယ္မႈႏွ ့္ လူမ်ိဳး ုတ ္ ုကိုသာ ပ ္မွတ္ထားရွိပုံတို႔မွာ တူညီၾကေသာ္ျ ား 
ဤအ ိတ္အပို ္း၌ပ ္လွ် ္ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအားမ်ိဳးျဖဳတ္မႈ ႏွ ့္ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္ က္မႈ တို႔အၾကား 
ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို သိသိသာသာေတြ႕ရွိရသည္။ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအားမ်ိဳးျဖဳတ္မႈတြ ္ ခြဲျခား က္ ံရန္ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ႏုိ္ ္ ံသား၊ တို ္းရ ္းသား၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာေရး အုပ္ ုတ ္ ုတြ ္ လူပုဂၢိဳလ္တ ္ဦးခ် ္း ီ၏ 
အုပ္ ုဝ ္ျဖ ္ေနျခ ္း၌ အေျခတည္သည္။ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္ က္မႈ၌မူ အို ္ ီ ီ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ပါ အပိုဒ္ ၇ (၁) ( ) 
အရ ပ ္မွတ္ထားခံရသူ၏ အုပ္ ုဝ ္ျဖ ္ျခ ္းသည္ ႏို ္ ံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ အမ်ိဳးသားေရး၊ တို ္းရ ္းသားေရး၊ 
ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ လိ ္ေနာက္ခံတို႔အျပ ္ ႏို ္ ံတကာ ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အျခားေသာ 
ေနာက္ခံအေၾကာ ္းတို႔ႏွ ့္ပါ က္ ပ္ေနသည္။ အေရးအႀကီး ုံးအခ်က္မွာ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈတြ ္ 
လူ႔အဖြဲ႕အ ည္းတ ္ခု၌ ပါဝ ္ၾကသူမ်ားကို “အ ုအဖြဲ႕” သေဘာမ်ိဳးျဖ ့္ ပ ္မွတ္ထားၾကသည္။ 
ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္ က္မႈ၌မူ အုပ္ ုတ ္ ုကို အာ႐ုံ ိုက္မႈသည္ ပ ္မွတ္ထားခံရသူ ပုဂၢိဳလ္တ ္ဦးတ ္ေယာက္ကို 
အ ုံးသတ္တြ ္ ေဖာ္ထုတ္ရန္မွ်သာ ျဖ ္သည္။ 

ဖ်က္ ီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးသား၊ တို ္းရ ္းသား၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာေရး ို ္ရာ 
လူ႔အဖြဲ႕အ ည္း တ ္ ုလုံးျဖ ္ေ ၊ တ ္ ိတ္တ ္ပို ္းျဖ ္ေ  ပ်က္သုဥ္းေ ရန္ ရည္႐ြယ္ျခ ္းျဖ ္သည္။ 
ညဥ္းပမ္းႏွိပ္ က္မႈအတြက္ ခြဲျခား က္ ံမႈျပဳျခ ္း ို ္ရာ ၾကံရြယ္ခ်က္၌မူ ပ ္မွတ္ထားေသာ အုပ္ ုကို 
ပ်က္သုဥ္းေ လိုျခ ္းမရွိပါ။ ထိုအ ား ာရ ္းျပဳထားသည့္ ေနာက္ခံအေၾကာ ္းမ်ားအရ လူတ ္ဦးတ ္ေယာက္ 
ခ် ္း ီအား ၎တို႔၏ အေျခခံလူ႔အခြ ့္အေရးကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခ ္းအားျဖ ့္ ခြဲျခား က္ ံလိုသည့္ 
ၾကံ႐ြယ္ခ်က္သာရွိသည္။ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအားမ်ိဳးျဖဳတ္ျခ ္းႏွ ့္ ညွဥ္းပမ္း ႏွိပ္ က္မႈတို႔တြ ္ ေနာက္ထပ္ ျခားနား 
ခ်က္ တ ္ရပ္မွာ ၎တို႔၏ ရာ ဝတ္မႈေျမာက္ေသာ လုပ္ရပ္အၾကား ကြာျခားခ်က္ပ ္ျဖ ္သည္။ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား 
မ်ိဳးျဖဳတ္သည့္ ရာ ဝတ္မႈသည္ ပ ္မွတ္ထားသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အ ည္း၏ ိတ္ပို ္း ို ္ရာ၊ ႐ုပ္ပို ္း ို ္ရာ ေျဖာ ့္မတ္ 
တည္ၾကည္မႈကို ကာကြယ္ေပးျခ ္းအားျဖ ့္ ကာကြယ္မႈေပးသည္။ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္ က္မႈ ို ္ရာရာ ဝတ္မႈမွာမူ 
လူတ ္ဦးတ ္ေယာက္ျခ ္း၏ လြတ္လပ္မႈ ႏွ ့္ ပို ္ ို ္မႈအပါအဝ ္ အေျခခံၾကေသာ လူ႔အခြ ့္အေရးမ်ားကို 

မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခ ္း ရာ ဝတ္မွဳ ုိ ္ရာ အေမး၊ အေျဖမ်ား၈
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ကာကြယ္ေပးသည္။ ညွဥ္ပမ္းႏွိပ္ က္မႈ အျဖ ္ အရည္အခ် ္းျပည့္မီေသာ ရာ ဝတ္မႈမ်ား၏ အတိမ္အနက္သည္ 
မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ခုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခ ္း အျဖ ္ အရည္အခ် ္းျပည့္မီသည့္ ရာ ဝတ္မႈမ်ားထက္ သာ၍ က်ယ္ျပန႔္သည္။ 
အဘယ္ေၾကာ ့္ ိုေသာ္ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္ က္မႈတြ ္ ပို၍အမ်ိဳးအ ားမ်ားေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားပါဝ ္ေနၿပီး 
ပို၍ျပ ္းထန္မႈႀကီးမားသည္။  

၅။ ကြဲျပားေသာ တရား ီရ ္ပို ္ခြ ့္အာဏာမ်ားသည္ ုေ ာ ္းရရွိေသာ အခ်က္အလက္ေပၚ မူတည္၍ မ်ဳိးႏြယ္
ုတ ္ခုအားဖ်က္ ီးေဖ်ာက္ ဖ်က္လိုသည့္ ၾကံရြယ္ခ်က္ကို မည္သို႔ သက္ေသထူရန္ ႀကိဳး ားေလ့ ရွိၾကသနည္း။ 

ရာ ဝတ္မွဳက်ဴးလြန္သူ၏ ဖ်က္ ီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ၾကံ႐ြယ္ခ်က္ကို ၎၏ ေျပာ ကားႏွ ့္ 
လုပ္ရပ္မ်ားမွတ ့္ ုံးျဖတ္ ္ေ းရမည္။ ရာ ဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူဘက္မွေန၍ ၎က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ကို 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရမည္ျဖ ္ရာ တိုက္႐ိုက္ သို႔ ကြက္ကြ ္းရွ ္းလ ္းေသာ ဖ်က္ ီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ 
ၾကံ႐ြယ္ခ်က္ကို သက္ေသျပဳတည္ေ ာက္ရန္ တ ္ခါတ ္ရံ ခက္ခဲလွသည္။ အမ်ားသူ ါေရွ႕ တိုက္႐ိုက္ 
ေျပာ ိုေသာ ကားမ်ားအရေသာ္လည္းေကာ ္း၊ လူသိရွ ္ၾကားမဟုတ္သည့္တို ္ လြယ္လ ့္တကူ အတည္ျပဳ၍ 
ရႏို ္ေသာ ကားမ်ားအရ ေသာ္လည္းေကာ ္း ရည္႐ြယ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ိတ္အရ ္းခံကို တိုက္႐ိုက္ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ိုမႈ မရႏို ္သည့္အခါ ရာ ဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူအေနႏွ ့္ ေနာက္ကြယ္တြ ္ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ခုအား 
မ်ိဳးျဖဳတ္မွု က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္တို ္ အမႈ ီရ ္ခ်က္ခ်ရန္ လိုအပ္ေသာ ဖ်က္ ီး ေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ၾကံရြယ္ခ်က္ 
တရားခံ၌ ရွိပါသည္ဟူ၍ တိုက္႐ိုက္တည္ေ ာက္ျပရန္ အမ်ားအားျဖ ့္ ခက္ခဲေလ့ရွိသည္။ 

မ်ဳိးႏြယ္ ုတ ္ခုအား ဖ်က္ ီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွ ့္ ပတ္သက္သည့္ ရွ ္းလ ္း 
တိက်ေသာ တိုက္႐ိုက္ သက္ေသအေထာက္အထားေပၚတြ ္ အမွီအခိုျပဳရန္ အခက္အခဲရွိသည့္အေလ်ာက္ 
ICTY ႏွ ့္ ICTR တို႔သည္ ဖ်က္ ီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ၾကံ႐ြယ္ခ်က္အား အခ်က္အလက္မ်ား၊ အေျခအေန 
သို႔မဟုတ္ အေၾကာ ္းတရားမ်ား၊ အေျခအေနျပ အေထာက္အထားမ်ားမွေန၍ က္ ပ္ ဥ္း ားၿပီး ေဖာ္ၫႊန္း၍ 
ရႏို ္သည္ဟူေသာ မူကို ကို ္ ြဲထားၾကသည္။ ဤတြ ္ ထည့္သြ ္း ဥ္း ား၍ ရႏို ္သည့္အခ်က္မ်ားမွာ - 
က်ဴးလြန္မႈမ်ား ျဖ ္ပြားခဲ့သည့္ ေယဘုယ်အေျခအေနတ ္ရပ္၊ အေ ာ ့္အေရွာက္ခံ အုပ္ ုတ ္ ုတည္းကိုသာ 
န ္က် ပ ္မွတ္ထားသည့္ က်ဴးလြန္မႈ (က်ဴးလြန္သူသည္ ယခ ္က်ဴးလြန္ၿပီးသူလား၊ အျခားသူက 

ထပ္မံက်ဴးလြန္သည္လား သည္)၊ ရက္ က္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ အ ့္၊ ပ ္မွတ္ထားခံရေသာ အုပ္ ုႏွ ့္ ၎အုပ္ ုဝ ္ 
အသက္ရွ ္က်န္ရ ္သူမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ရက္ က္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေၾကာ ့္ ၎တို႔အေပၚ သက္ေရာက္ 
မည့္ ုံးရႈံးမႈရလဒ္အား က်ဴးလြန္သူအေနျဖ ့္ သိျမ ္ထားမႈ၊ တိုက္ခိုက္မႈ၏ နည္းလမ္းတက်ျဖ ္ေသာ 
န ္တက်ျဖ ္ေသာ သေဘာသဘာဝမ်ား ပါဝ ္ေနမႈ၊ ပ ္မွတ္ထားခံရသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အ ည္းတ ္ခု၏ အဖြဲ႕ဝ ္ 

ျဖ ္ေနျခ ္းေၾကာ ့္ ထိုသူမ်ားကိုသာ သားေကာ ္အျဖ ္ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး န ္တက် ပ ္မွတ္ထားမႈ၊ ဖ်က္ ီးမႈႏွ ့္ 
ခြဲျခား က္ ံမႈ လုပ္ရပ္မ်ားအား အႀကိမ္ႀကိမ္အဖန္ဖန္ က်ဴးလြန္ျခ ္း၊ ထိခိုက္ခံ ားရသူဦးေရ၊ တိုက္ခိုက္ 
ခံရသူမ်ား၏ အေလာ ္းမ်ားကိုေဖ်ာက္ရန္ ႀကိဳး ားမႈ၊ လူ႔အဖြဲ႕အ ည္းတ ္ခု၏ အဖြဲ႕ဝ ္မ်ားကို ပ ္မွတ္ထားရာတြ ္ 
အသက္အ႐ြယ္ႏွ ့္ က်ား မ အေျချပဳ သီးျခားခြဲထားမႈမျပဳျခ ္း၊ ရာ ဝတ္မႈက်ဴးလြန္ရာတြ ္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည့္ 
ပုံ ံႏွ ့္ နည္းလမ္း၊ က်ဴးလြန္သူမ်ား ေနထို ္က်က္ ားရာ အရပ္ေဒသ တို႔ ျဖ ္ၾကသည္။      

အျခားေသာ အေၾကာ ္းတရားမ်ားတြ ္ က်ဴးလြန္မႈ မည္၍မည္မွ် ျပ ္းထန္သည္၊ ရက္ က္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ 
မည္မွ် ိုး႐ြားျပ ္းထန္သည္ႏွ ့္ မည္သည့္ အရပ္ေဒသ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ႏို ္ ံတြ ္ ျဖ ္ပြားခဲ့သည္၊ 
လူ႔အဖြဲ႕အ ည္း တ ္ခုသာ ပ ္မွတ္ထားခံရၿပီး အျခားအ ုအဖြဲ႕တြ ္ ပါဝ ္သူမ်ားမွာ ခ်မ္းသာရာရျခ ္း၊ 
အုပ္ ုတ ္ ုႏွ ့္ ၎တို႔ ပို ္ ို ္မႈမ်ားကိုသာ ႐ုပ္ပို ္း ို ္ရာ ပ ္မွတ္ထားျခ ္း၊ ပ ္မွတ္ထားခံရေသာ 
အုပ္ ုဝ ္မ်ားအား ႏွိမ္ခ်႐ို ္းျပ ေသာ အသုံးအႏႈန္းျဖ ့္ ေခၚေဝၚျခ ္း၊ အသုံးျပဳေသာ လက္နက္ႏွ ့္ ႐ုပ္ပို ္း ို ္ရာ 
ဒဏ္ရာျဖ ္ေ သည့္ ပမာဏ၊ ီမံခ်က္ တြက္ခ်က္ေရး ြဲျခ ္း၊ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား န ္တက် လုပ္ေ ာ ္ျခ ္း တို႔ 
ပါဝ ္ၾကပါသည္။ လူ႔အဖြဲ႕ အ ည္းတ ္ရပ္အတြ ္း သို႔မဟုတ္ အရပ္ေဒသတ ္ခုအတြ ္း တရားဝ ္ျဖ ္ေ ၊ 
လႊမ္းမိုးမႈအရျဖ ္ေ  ရရွိထားေသာ တရားခံ၏ ရာထူးအ ့္အတန္းႏွ ့္ အခန္းက႑ကို ၎၏ လုပ္ေ ာ ္ 
ခ်က္ႏွ ့္ ေပါ ္း ပ္ၾကည့္ျခ ္းျဖ ့္ ဖ်က္ ီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ရွိမရွိဟူေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခ ္း ရာ ဝတ္မွဳ ုိ ္ရာ အေမး၊ အေျဖမ်ား ၉
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ဥ္း ားယူရႏို ္သည္။ 
က်ဴးလြန္မႈ၏ သေဘာသဘာဝ၊ ေလးနက္မႈႏွ ့္ ပမာဏအလုိက္ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအားမ်ိဳးျဖဳတ္မႈ ို ္ရာ 

က်ဴးလြန္မႈတြ ္ တ ္နည္းတ ္ဖုံအားျဖ ့္ လူေပါ ္းမ်ား ြာ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အ ည္းတ ္ခုမွ ေ ာ ္႐ြက္ေသာ 
ပူးေပါ ္းႀကံ ည္မႈႏွ ့္ ုေပါ ္းေ ာ ္႐ြက္မႈမ်ား လိုအပ္ေပမည္။ ယ ္းသို႔အားျဖ ့္ ဖ်က္ ီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္ ို ္ရာ ိုလိုခ်က္ႏွ ့္ ပ္လ်ဥ္းသည့္ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအားမ်ိဳးျဖဳတ္မႈကို က်ဴးလြန္ရန္  အ ီအ ဥ္ 
တ ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ အ ိုးရမူဝါဒတ ္ရပ္ကို အႀကံျပဳေပးႏို ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ရာထူးအ ့္ ့္ အလိုက္ 
မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈ ္ ္ေရးတြ ္ ပါဝ ္ခဲ့သည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားသည္ ရာ ဝတ္ 
မႈေျမာက္သည့္ န ္တက် က်ဴးလြန္မႈသေဘာသဘာဝႏွ ့္ ဖ်က္ ီးမႈမ်ားေ ာ ္႐ြက္ရန္ န ္တက် ျပဳလုပ္ထား 
ေသာ အ ီအမံမ်ားကို တည္ေ ာက္ေပးႏို ္ၿပီး၊ ဖ်က္ ီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ေကာက္ခ်က္ခ် 
ရန္ ၎အားအမွီျပဳ၍ ရႏို ္သည္။ အဓမၼျပဳက် ့္မႈ အပါအဝ ္ လိ ္ပို ္း ို ္ရာက်ဴးလြန္မႈမ်ားကို  မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ု
အားမ်ိဳးျဖဳတ္မႈ၏ က်ဴးလြန္မႈအ ိတ္အပို ္းတ ္ရပ္ျဖ ္ႏို ္ၿပီး၊ ပ ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ခံရသည့္ အုပ္ ု၏ 
႐ုပ္ပို ္း ို ္ရာ၊ ိတ္ပို ္း ို ္ရာ ပ်က္သုဥ္းေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္၍ က်ဴးလြန္တတ္ၾကသည္။ 

   ျဖ ္ရပ္ေလ့လာခ်က္ ၁။ တရားလုိ ႏွ ့္ Tolimir ။ ICTY, IT-05-88/2 – တရား ီရ ္ခ်က္
Zdravko Tolimir သည္ Republika Srpska တပ္မေတာ္ (“VRS”) ၏ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ား ို ္ရာ 
ေထာက္လွမ္းေရး ႏွ ့္ လုံၿခဳံေရး ကိ ၥရပ္မ်ား ို ္ရာ ဦး ီးမႉး ႏွ ့္ လက္ေထာက္တပ္မႉး ျဖ ္သည္။ Tolimir အား 
ေဘာ့ နီးယန္း မြတ္ လ ္ အမ်ိဳးသားမ်ားအား သတ္ျဖတ္မႈ၊ ေဘာ့ နီးယန္း မြတ္ လ ္မ်ားအား Srebenica 
ႏွ ့္ Zepa တို႔မွ အတ ္းအဓမၼ ဖယ္ရွားေ မႈတို႔ေၾကာ ့္ ရာ ဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူ အေပါ ္းအပါမ်ား joint criminal 
enterprise (“JCE”) တြ ္ ပါဝ ္သူတ ္ဦးအျဖ ္ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈျဖ ့္ တရား ီရ ္ခံရသည္။ 
အမွဳရ ္ ို ္ေန ဥ္အတြ ္း မ်က္ျမ ္သက္ေသမ်ား၏ သက္ေသထြက္ ိုခ်က္မ်ား အျပ ္၊ လက္နက္ကို ္ 
ပဋိပကၡႏွ ့္ က္ ပ္သည့္ မ်က္ျမ ္သက္ေသမ်ား၊ အသက္ရွ ္က်န္ရ ္သူမ်ား  အပါအဝ ္ ကြၽမ္းက် ္ပညာရွ ္ 
မ်က္ျမ ္သက္ေသမ်ားသာမက၊  ႐ုံးေတာ္သည္ ြဲခ်က္တ ္ရာတြ ္ ယခ ္ျပ ္ဒဏ္ က်ခံရသူမ်ား၏ 
ထြက္ ိုခ်က္မ်ားကိုပါ အကိုးအကားျပဳခဲ့သည္။ ႐ုံးေတာ္သည္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွ ္မ်ား၊ အသံဖို ္ႏွ ့္ ဗီဒီယို 
အေထာက္အထားမ်ားကိုပါ အကိုးအကားျပဳခဲ့သည္။ မွတ္သား ရာေကာ ္းသည့္အခ်က္မွာ ၁၉၉၅ ခုႏွ ္ မတ္လ 
အတြ ္း ေထာက္လွမ္းေရး ႏွ ့္ လုံၿခဳံေရး ကိ ၥရပ္မ်ား ို ္ရာ ဌာန ိတ္ အပါအဝ ္ VRS အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ား 
ေရး ြဲတ ္သြ ္းၿပီး Republika Srpska ၏ သမၼတျဖ ္သူ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္သည့္ တရားဝ ္ အမိန႔္ ာ 
၇ ကုိ ေဘာ့ နီးယား မြတ္ လ ္မ်ားအား အေရွ႕ ေဘာ့ နီးယားႏွ ့္ ဟာ ီဂိုဗီးနားေဒသမ်ားမွ ဖယ္ရွားေရး 
မူဝါဒ၏ သက္ေသခံအျဖ ္ ႐ုံးေတာ္မွ အကိုးအကားျပဳျခ ္း ျဖ ္သည္။ ေနာက္ ုံးအေနျဖ ့္ ႐ုံးေတာ္သည္ 
ဒီအန္ေအ အေထာက္အထား၊ ဖမ္းယူရရွိေသာ က္သြယ္ခ်က္မ်ား၊ ေဝဟ ္ဓါတ္ပုံမ်ားႏွ ့္ လူဦးေရေဒတာမ်ားကို 
အကိုးအကားျပဳခဲ့သည္။  

႐ုံးေတာ္ရွိ လူအမ်ား ု၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ေရဗနီး ားမွ က်န္းမာသန္ ြမ္းေသာ ေဘာ့ နီးယန္း 
မြတ္ လ ္ေယာက္်ားမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခ ္း၊ ေရဗနီး ား ႏွ ့္ ပ္ပါမွ ေဘာ့ နီးယန္း မြတ္ လ ္မ်ားကို 
အတ ္းအဓမၼ ေ႐ႊ႕ေျပာ ္းေ မႈတို႔ကို က်ဴးလြန္ရာတြ ္ တာဝန္ရွိသည့္ JCEs တြ ္ Tolimir  ပါဝ ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၅ 
ခုႏွ ္ ူလို ္ ၁၃ မွ ဩဂုတ္လ အတြ ္း အနည္း ုံး ေဘာ့ နီးယန္း မြတ္ လ ္ အမ်ိဳးသား ၄၉၇၀ 
သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။ Tolimir  ၏ က်ဴးလြန္မႈမ်ားတြ ္ သတ္ျဖတ္မႈ ္ ္ေရးကို ဖုံးကြယ္ရန္ 
အ ဥ္တ ိုက္ပါဝ ္ခဲ့မႈ၊ ေဘာ့ နီးယန္း မြတ္ လ ္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား 
ပါဝ ္ခဲ့သည္။ Tolimir  သည္ ေျမျပ ္တြ ္ ျဖ ္ပြားေနေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ႏွ ့္ လုပ္ေ ာ ္ရမည့္ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို သိနားလည္သည့္တို ္ ၎၏ အထက္အရာရွိ Radko Mladić ႏွ ့္ 
လက္ေအာက္ ယ္သားမ်ားအၾကား ထိေရာက္ျမန္ န္ေသာ က္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာ ္းမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ 
JCEs ၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ဖုံးကြယ္ရာတြ ္ ပူးေပါ ္းပါဝ ္ခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပ ္ ေရဗနီး ား ႏွ ့္ ပ္ပါ 
လူနည္း ုေဒသမ်ားမွ ေဘာ့ နီးယန္း မြတ္ လ ္ ဦးေရ ၃၀,၀၀၀ မွ ၃၅,၀၀၀ ခန္႔မွ် အတ ္းအဓမၼ 
ေ႐ႊ႕ေျပာ ္းခံလိုက္ရသည္။ Tolimir  သည္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးေရးတပ္မ်ား 

မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခ ္း ရာ ဝတ္မွဳ ုိ ္ရာ အေမး၊ အေျဖမ်ား၁၀
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လူနည္း ုေဒသအတြ ္းသို႔ မဝ ္ေရာက္ႏို ္ေ ရန္ တား ီးပိတ္ပ ္ရာတြ ္ ကြပ္ကဲမႈ ႏွ ့္ ၫႊန္ၾကားမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အ ိုပါ လူနည္း ု ေဒသမ်ားသို႔ VRS မ်ား သိမ္းပိုက္ရာတြ ္ ကူညီေ ာ ္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔အျပ ္ 
တပ္မေတာ္ရာထူး အ ့္ ့္အတြ ္းမွ ၎၏ လက္ေအာ ္ ယ္သားမ်ား ေျမျပ ္တြ ္ ရွိေနသည့္အတြက္လည္း 
အတ ္းအဓမၼ ေ႐ႊ႕ေျပာ ္းမႈႏွ ့္ ပတ္သက္၍ သိေနခဲ့သည္။

အ ိုပါ ရာ ဝတ္မႈမ်ား၏ ပမာဏမွာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္ၿပီး၊ ထိခိုက္မႈ ျပ ္းထန္လြန္းလွသည္ သာမက 
သက္ေရာက္မႈမွာလည္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာ ္းလွသည္။ JCEs ၏ ေ ာက္႐ြက္ခ်က္မ်ားမွာ အခ်ိန္တိုအတြ ္း 
ေနရာေဒသ အ ယ္ေလးတ ္ခုတြ ္ ျဖ ္ပြားခဲ့ျခ ္းျဖ ္သည္။ Tolimir သည္ အျခားသူမ်ား၌ 
ဖ်က္ ီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိသည္ကို ကိုယ္တို ္သိရွိ႐ုံသာမက ၎ကိုယ္တို ္လည္း အ ိုပါ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္ ရွိခဲ့သည္။ ဤသို႔ ေကာက္ခ်က္ ြဲ၍ ရႏို ္သည့္အတို ္း ႐ုံးေတာ္မွ လူအမ်ား ုသည္ Tolimir ၏ 
အခန္းက႑ ႏွ ့္ လုပ္ပို ္ခြ ့္အာဏာကို ထည့္သြ ္း ဥ္း ားခဲ့သည္။ လက္ေအာက္ ယ္သားမ်ား ႏွ ့္ 
လက္ေအာက္ အဖြဲ႕အ ည္းမ်ားမွ တ ့္လာေသာ ယုံၾကည္ ိတ္ခ်ရေသာ က္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာ ္းမ်ားအရ 
Tolimir သည္ ေအာက္ေျခတြ ္ ျဖ ္ပြားေနသည္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွ ့္ တေျပးညီသိရွိေနခဲ့သည္။ Tolimir သည္ 
Mladic ၏ အယုံၾကည္ရ ုံးေသာသူျဖ ္ၿပီး ၎တို႔ႏွ ္ဦးမွာ အနီးကပ္ အ က္အသြယ္ရွိခဲ့သည္။ 

႐ုံးေတာ္မွ လူအမ်ား ု၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားေပၚမူတည္၍ ေကာက္ခ်က္ ြဲ၍ 
ရႏို ္ ရာမွာ Tolimir  ၏ အထက္ ႏွ ့္ လက္ေအာက္ အရာရွိမ်ား အပါအဝ ္ ေဘာ့ နီးယန္း ာ့ဗ္ 
လက္နက္ကို ္တပ္ဖြဲ႕ဝ ္မ်ားသည္ လူသတ္မႈ ္ ္ေရးတြ ္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ပါဝ ္ခဲ့ၾကၿပီး လက္ေတြ႕ 
အေကာ ္အထည္ေဖာ္ရာတြ ္လည္း မ်ိဳးျဖဳတ္ေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖ ့္ ေ ာ ္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ Tolimir ၏ 
လုပ္ေ ာ ္ခ်က္မ်ားႏွ ့္ ထိန္ခ်န္မႈမ်ားသည္ ပူးေပါ ္းေ ာ ္႐ြက္မႈ ေျမာက္သည္။ Tolimir သည္ မ်ိဳးျဖဳတ္ေရး 
ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖ ့္ လုပ္ေ ာ ္ခဲ့သည့္ အဓမၼေ႐ႊ႕ေျပာ ္းေ မႈေၾကာ ့္ ေဘာ့ နီးယန္း မြတ္ လ ္မ်ား 
ခံ ားခဲ့ၾကရသည္မ်ားကိုလည္း သိရွိနားလည္သည္ဟု ႐ုံးေတာ္မွ လူအမ်ား ုက ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။    

ျဖ ္ရပ္ေလ့လာခ်က္ ၂။ တရားလုိ ႏွ ့္ Kayishema / Ruzindana ။ ICTR-95-1 – တရား ီရ ္ခ်က္
Clément Kayishema သည္ ရဝမ္ဒါႏို ္ ံ Kibuye ီရ ္ ုမွ ီရ ္ ုေခါ ္းျဖ ္ၿပီး Gendarmerie Nationale 
တပ္ဖြဲ႕ကို ခ်ဳပ္ကို ္ထားသည္။ Obed Ruzindana မွာမူ Kigali မွ ကုန္သည္ ီးပြားေရးသမားတ ္ဦးျဖ ္သည္။ 
Kayishema ႏွ ့္ Ruzindana တို႔အား Kibuye ီရ ္ ုတြ ္ ျဖ ္ပြားခဲ့သည့္ အ ုအလိုက္အၿပဳံလိုက္ 
သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ြာႏွ ့္၊ အ ိုပါ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕တြ ္ ႏွ ္ဦးပူးေပါ ္း လုပ္ေ ာ ္ခဲ့ၾကျခ ္းတို႔ႏွ ့္ 
ပ္လ်ဥ္း၍ ီရ ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခံရျခ ္းျဖ ္သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွ ္ ရဝမ္ဒါတြ ္ ျဖ ္ပြားခဲ့ေသာ လူအ ုလိုက္အၿပဳံလိုက္ 

သတ္ျဖတ္မႈမ်ားေနာက္ပို ္း အက်ဳံးဝ ္ေသာ သတ ္းအခ်က္အလက္ ုေ ာ ္းမႈ အနည္း ယ္သာ ျပဳလုပ္၍ 
ရႏို ္ခဲ့သည့္အတြက္ ႏွ ္ဦး လုံးကို အမႈ ္ေ းရာတြ ္ အဓိက အားျဖ ့္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည့္ 
တူ ီလူမ်ိဳးမ်ား အပါအဝ ္ မ်က္ျမ ္သက္ေသမ်ားကို အားကိုးအားထားျပဳခဲ့ရသည္။ Kayishema ႏွ ့္ Ruzin-
dana တို႔ ႏွ ္ဦး လုံးမွ ေန၍ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျဖ ္ပြားခ်ိန္တြ ္ ၎တို႔ ထိုေနရာမ်ားတြ ္ မရွိခဲ့ၾကေၾကာ ္း 
အလီဘို ္ျပရန္ ႀကိဳး ားေသာ္လည္း၊ ၎တို႔ႏွ ္ဦး၏ ေလွ်ာက္လွဲခ်က္မ်ားတြ ္ ေရွ႕ေနာက္မညီမႈမ်ား ရွိေနျခ ္း၊ 
Kayishema ၏ ထြက္ ိုခ်က္ ႏွ ့္ ၎တို႔ကိုယ္ ား မ်က္ျမ ္သက္ေသလိုက္ေပးသူမ်ား၏ သက္ေသမ်ား 
မခို ္လုံျခ ္းတို႔ေၾကာ ့္ ႐ုံးေတာ္မွ အလီဘို ္ကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။    

အမႈ ္ေ းရာတြ ္ တရား႐ုံးေတာ္၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ၁၉၉၄ ခုႏွ ္ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြ ္ Kayishema သည္ 
Gendarmerie Nationale တပ္ဖြဲ႕ႏွ ့္ အျခားသူမ်ားကို Kubuye ရွိ ကက္သလ ္ဘုရားေက်ာ ္း ႏွ ့္ Home St. 
Jean Complex အား တိုက္ခိုက္ရန္ အမိန႔္ေပးေ ခို ္းခဲ့ၿပီး လူအ ုလိုက္အၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားတြ ္ 
ကိုယ္တို ္ကိုယ္က် ဦးေ ာ ္ပါဝ ္ခဲ့ေၾကာ ္းကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပ ္ ၁၉၉၄ ခုႏွ ္ ဧၿပီလ ၁၈ 
ရက္ေန႔တြ ္ Kibuye အားက ားကြ ္းတြ ္ ခိုလႈံရန္ေရာက္ရွိလာၾကေသာ လက္နက္မဲ့ တူ ီလူမ်ိဳးမ်ားအား 

မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခ ္း ရာ ဝတ္မွဳ ုိ ္ရာ အေမး၊ အေျဖမ်ား ၁၁
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တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ Gendarmerie Nationale တပ္ဖြဲ႕၊ ရဲႏွ ့္ အျခားသူမ်ားအား Kayishema မွ 
အမိန႔္ေပးခဲ့ေၾကာ ္းႏွ ့္၊ ၁၉၉၄ ခုႏွ ္ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြ ္ Mubuga မွ ခရ ္ယာန္ဘုရားေက်ာ ္းအား 
တိုက္ခိုက္ရာတြ ္လည္း ၎ကိုယ္တို ္ အပါအဝ ္ လက္ေအာက္ ယ္မ်ားသည္ ထိုေနရာတြ ္ရွိေနၿပီး 
ကိုယ္တို ္ကိုယ္က် ပါဝ ္ခဲ့ၾကေၾကာ ္းကို ႐ုံးေတာ္မွ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အမႈ ္ေ းရာ ႐ုံးေတာ္၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ 
Kayishema ႏွ ့္ အခ်ိန္ကိုက္ပ ္ Ruzindana သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွ ္ ဧၿပီ၊ ေမ ႏွ ့္ ြန္လမ်ားအတြ ္း၌ Bisesero 
အရပ္တြ ္း ေနရာေပါ ္း ုံတြ ္ ျဖ ္ပြားခဲ့ေသာ အ ုအၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွ ့္ လူအေျမာက္အျမား 
အသတ္ခံရမႈမ်ားတြ ္ အမိန႔္ေပးေ ခို ္းၿပီး ကိုယ္တို ္ပါဝ ္ခဲ့သည္။ 

Kibuye ီရ ္ ုအတြ ္းမွ အ ုအၿပဳံလိုက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားမွာ ႀကိဳတ ္ႀကံ ည္မႈျဖ ္ေၾကာ ္းကို ႐ုံးေတာ္မွ 
ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အ ုအၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား မျဖ ္ပြားမီ လေပါ ္းမ်ား ြာက bourgmestre မ်ားမွေန၍ ၎တို႔ 
ရပ္႐ြာအတြ ္းမွ သံသယျဖ ္ဖြယ္ လူမ်ား၏ ာရ ္းကို ီရ ္ ုေခါ ္းမ်ား ီသို႔ ေပးပို႔လ်က္ရွိၾကသည္။ 
ဗဟိုအာဏာပို ္မ်ား၊ Kayishema ႏွ ့္ ရပ္႐ြာအာဏာပို ္မ်ားၾကား ာျဖ ့္ေရးသား က္သြယ္ၾကရာတြ ္ 
“လုပ္ န္း ” ၿပီေလာ ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ိဳး ပါဝ ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ Bisesero အရပ္တြ ္ ရွ ္းလ ္းေရး 
လုပ္ န္းမ်ား ေ ာ ္႐ြက္ရန္အတြက္ Kayishema မွေန၍ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ီသို႔ ေပးပို႔ေသာ ာတြ ္ 

္သုံးပ ၥည္းမ်ား ႏွ ့္ တပ္ကူမ်ား ေပးပို႔ရန္ ေတာ ္း ိုထားသည္။ အရက္ က္ ုံးေသာ လူအ ုအၿပဳံလိုက္ 
သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕မွာ ေဒသအာဏာပို ္မ်ားမွ က် ္းပျပဳလုပ္ၿပီး ရဝမ္ဒါ ၾကားျဖတ္အ ိုးရ 
ေခါ ္းေ ာ ္မ်ား ႏွ ့္ / သို႔ သာမန္ႏို ္ ံသားမ်ား တက္ေရာက္ၾကေသာ အ ည္းအေဝးမ်ား ေနာက္ပို ္းတြ ္ 
ျဖ ္ပြားခဲ့ၾကျခ ္း ျဖ ္သည္။ တ ္ခုေသာ အ ည္းအေဝးပြဲ၌မူ Kayishema မွေန၍ Bisesero အရပ္တြ ္ လုံၿခဳံေရး 
ျပႆနာရပ္မ်ား ေျဖရွ ္းရန္ ဗဟိုအာဏာပို ္မ်ားထံမွ ္ကူေတာ ္းခဲ့သည္ကို လူမ်ားၾကားခဲ့ၾကသည္။    
Kayishema ႏွ ့္ Ruzindana တို႔၏ ဖ်က္ ီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ကို န္း ္ၾကည့္ရာတြ ္ 
အ ိုပါ ီရ ္ ုအတြ ္း အ ုအၿပဳံလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈ ပမာဏ အေျမာက္အျမားျဖ ္ပြားခဲ့သည့္အခ်က္ကို ႐ုံးေတာ္မွ 
ထည့္သြ ္း ဥ္း ားခဲ့သည္။ ေျမာက္ျမားလွ ြာေသာ တူ ီလူမ်ိဳးမ်ား သတ္ျဖတ္ခံရသည္သာ မဟုတ္ေသး၊ 
ယ ္းသို႔သတ္ျဖတ္ရာတြ ္ လိ ္ ႏွ ့္ အသက္အ႐ြယ္ ေထာက္ထားမႈမရွိဘဲ လုပ္ေ ာ ္ခဲ့ၾကသည္။ ေယာက္်ား၊ 
မိန္းမ၊ လူႀကီး၊ လူ ယ္ အကုန္သတ္ျဖတ္ျခ ္းခံခဲ့ရသည္။ သတ္ျဖတ္မႈကို နည္းလမ္းတက် ေ ာ ္႐ြက္ခဲ့သျဖ ့္ 
ဖ်က္ ီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိေၾကာ ္းကို အေထာက္အထား ေနာက္တ ္မ်ိဳးအေနႏွ ့္ ႐ုံးေတာ္မွ 
ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ အ ိုပါ နည္းလမ္းတက် သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို လုပ္ေ ာ ္ရာတြ ္ Kayishema ႏွ ့္ Ruzindana 
တို႔ ႏွ ္ဦး လုံးမွာ အခရာက်ေသာ သူမ်ားျဖ ္ၾကသည္။ အ ုအၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား မတို ္မီ၊ ၾကားကာလႏွ ့္ 
ေနာက္ပို ္း Kayishema ႏွ ့္ Ruzindana တို႔၏ ေျပာ ကားမ်ားကို ႐ုံးေတာ္မွ ေထာက္ခ် ့္၍ ၎တို႔တြ ္ 
ဖ်က္ ီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ရွိေၾကာ ္း ကို ေနာက္ ုံး ယူ ခဲ့သည္။

မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခ ္း ရာ ဝတ္မွဳ ုိ ္ရာ အေမး၊ အေျဖမ်ား၁၂

၆။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ ုအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာ ဝတ္မႈမ်ားျဖ ္သည့္ ေနရပ္ ြန႔္ခြာေ ျခ ္း ေခၚ အတ ္းအဓမၼ 
ေ႐ႊ႕ေျပာ ္းေ ျခ ္း၏ ေနာက္ကြယ္မွ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို တည္ေ ာက္ရာတြ ္ ဖ်က္ ီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွ ့္ မည္မွ် အက်ဳံးဝ ္ သက္ ို ္သနည္း။

လူသားမ်ိဳးႏြယ္ ုအေပၚက်ဴးလြန္ေသာျပ ္မႈမ်ားျဖ ္သည့္ ေနရပ္ ြန႔္ခြာေ ျခ ္း ေခၚ အတ ္းအဓမၼ 
ေ႐ႊ႕ေျပာ ္းေ ျခ ္းသည္ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈအတြက္ ျပ ္ ္ရာတြ ္ တ ္နည္းတ ္ဖုံအားျဖ ့္ 
လြန္ ြာအေရးပါေသာ အ ိတ္အပို ္းျဖ ္သည္။ ၎လုပ္ေ ာ ္ခ်က္သည္ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား 
မ်ိဳးျဖဳတ္မႈေျမာက္သည့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ား၊ အမ်ိဳးျဖဳတ္ေရးမူဝါဒမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြ ္ႏွ ့္ (အထူးသျဖ ့္) 
ဖ်က္ ီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ပါမပါ န္း ္ရာတြ ္ အက်ဳံးဝ ္ က္ ပ္မႈ ရွိႏို ္သည္။ 
ညွဥ္ပမ္းႏွိပ္ က္မႈ ၊ ေနရပ္ ြန႔္ခြာေ မႈ ႏွ ့္ အတ ္းအဓမၼေ႐ႊ႕ေျပာ ္းေ မႈမ်ားသည္ ရာ ဝတ္မႈေျမာက္သည့္ 
“လူမ်ိဳးေရး သန႔္ ္ျခ ္း” လုပ္ေ ာ ္ခ်က္ျဖ ္ၿပီး ကိုယ္ပို ္ ဥပေဒဖြ ့္ ိုခ်က္မရွိေပ။ အမ်ားအားျဖ ့္ လူမ်ိဳးေရး 
သန႔္ ္ျခ ္းကို မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအားမ်ိဳးျဖဳတ္မႈ ႏွ ့္အတူ၊ သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈ 
ပုံ ံတ ္ရပ္အျဖ ္ ရႈျမ ္ၾကသည္။ ေနရပ္ ြန႔္ခြာေ ျခ ္း ေခၚ အတ ္းအဓမၼေ႐ႊ႕ေျပာ ္းေ ျခ ္းသည္ အမ်ား 
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အားျဖ ့္ အေၾကာ ္းမဲ့ ျဖ ္ေပၚလာျခ ္းမဟုတ္ဘဲ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ရာ ဝတ္မႈ၏ အ ိတ္အပို ္း တ ္ရပ္အေနျဖ ့္ 
နည္းလမ္းတက် ည္း န ္ျဖ ့္ ေ ာ ္႐ြက္ျခ ္းျဖ ္သည္။ သို႔ျဖ ္ပါ၍   ေနရပ္ ြန႔္ခြာေ ျခ ္း ေခၚ 
အတ ္းအဓမၼေ႐ႊ႕ေျပာ ္းေ ျခ ္းကို ဖ်က္ ီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ တြ ္ အက်ဳံးဝ ္ျခ ္းရွိမရွိ 

ုံးျဖတ္ေပးရန္အတြက္ အျခားေသာ ရာ ဝတ္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကိုလည္း ေပါ ္း ပ္ အကဲျဖတ္ၿပီး၊ 
အမႈကိ ၥတ ္ခုခ် ္း ီအလိုက္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားႏွ ့္ အေျခအေနမ်ားကို ထည့္သြ ္း ဥ္း ားရန္ 
လိုေပသည္။   

မ်ိဳးႏြယ္ ုတ ္ ုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခ ္း ရာ ဝတ္မွဳ ုိ ္ရာ အေမး၊ အေျဖမ်ား ၁၃


