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မွတ္ခ်က္ - ဤစာစုသည္ ဂ်နီဗာအေျခစိုက ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒပညာရွင္မ်ားေကာ္မရွင္မ ွအဂၤလိပ ္
ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထုတ္ေဝေသာ စာမ်က္ႏွာ ၃၆ မ်က္ႏွာပါရွိသည့္ အစီရင္ခံစာအား ျမန္မာဘာသာျဖင့ ္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျပန္ဆိုေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအားမ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္း ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ 

စိစစ္ေလ့လာခ်က္ႏွင့ ္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အစီရင္ခံစာတြင ္အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။1 
 

 
  

                                                
1 https://www.icj.org/icj-releases-legal-q-a-on-crime-of-genocide/ 
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“လူသတ္မႈဆိုသည္မွာ လူသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အသက္ရွင္မႈ 
အခြင့္အေရးအား အသိမွတ္မျပဳျငင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည့္ နည္းတူစြာပင ္ ဂ်ီႏိုဆိုက္ (ေခၚ) 
မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုစု၏ 
ျဖစ္တည္မႈအခြင့္အေရးကို အသိမွတ္မျပဳ ျငင္းဆိုျခင္းပင ္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ 
အသက္ရွင္ျဖစ္တည္မႈ အခြင့္အေရးအား အသိမွတ္မျပဳ ျငင္းဆိုျခင္းသည္ 
လူသားတစ္ရပ္လုံး၏ အသိတရားအား တုန္လႈပ္ ေျခာက္ျခားေစ႐ုံသာမကာ 
လူသားအားလုံးအတြက္ ထိုမ်ိဳးႏြယ္စု၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့ ္ အျခားအေမြအႏွစ္မ်ားကို 
မ်ားစြာ ဆုံးရႈံးေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၎သည္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့ ္
ကုလသမဂၢ၏စိတ္ဓါတ္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္  ေသြဖြယ္လ်က္ရွိပါသည္။”2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ နံပတ္ ၉၆ (စ်) (၁၉၄၆) ။ 
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ဂ်ီႏိုဆိုက္ ဟူေသာ စကားလံုးကို ျမန္မာဘာသာျဖင့ ္ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း 

ဂ်ီႏိုဆိုက္ (Genocide) ဟူေသာ စကားလံုးကို ျမန္မာဘာသာျဖင့ ္ ေယဘုယ် ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ 
မ်ားသည္ ဥပေဒရွဳေဒါင္႔အရ ဆန္းစစ္ၾကည္႔ပါက မွန္ကန္မွုမရိွသည္႔ အျပင ္ ျပစ္မွုသေဘာသဘာဝကိုလည္း 
တလြဲ အဓိပၸာယ္ ေပါက္ေစပါသည္။  

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဂ်ီႏိုဆိုက္ ကို ျမန္မာဘာသာျဖင္ ့ “လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မွု/လူမ်ိဳးတံုးသုတ္သင္မွု 
သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္ျခင္း” ဟု ဘာသာျပန္ေလ႔ ရိွပါသည္။ 
ထို “လူမ်ိဳးတံုး” ဟူေသာ စကားလံုးသည္ အမ်ားအားျဖင့္ “လူအစုအဖြဲ႕တစ္ခုလံုးကို သတ္ပစ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ 
ထိုအစုအဖြဲ႕ဝင ္ အမ်ားစုကို သတ္ျဖတ္ျခင္း”  ဟု အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေစပါသည္။ 
ဤစကားလံုးအဓိပ ၸာယ္သည္ ဂ်ီႏိုဆိုက္ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးေရးဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းပါ 
ဥပေဒဆိုင္ရာ အနက္ဖြင္႔ဆိုခ်က္ႏွင့ ္ ကိုက္ညီျခင္းမရိွပါ။ အဆိုပါ ကြန္ဗင္းရွင္းတြင ္ “လူအစုအဖြဲ႕တစ္ခုလံုး 
သို႔မဟုတ္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ကို ပ်က္ျပဳန္းေစလိုသည္႔ ၾကံရြယ္ခ်က္ ရိွေၾကာင္း” ထငရ္ွားေစသည္႔ 
ဂ်ီႏိုဆိုက္ ျပစ္မွုကိုျဖစ္ေစႏိုင္သည္႔ မတူညီေသာ လုပ္ရပ ္၅ ခုကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဥပေဒအေၾကာင္းအရ 
ဆန္းစစ္မည္ဆိုပါကလည္း ဂ်ီႏိုဆိုက္ ျပစ္မွုကိ ုက်ဴးလြန္ျခင္းရိွမရိွ သတ္မွတ္ရာတြင္ သတ္ျဖတ္ျခင္း ရိွရန ္
မလိုအပ္ပါ။  

ဂ်ီႏိုဆိုက္ အဓိပၸာယ္ ၏ ဆိုလိုရင္းကို တိက်မွန္ကန္စြာ ဘာသာျပန္ဆိုရန္ ခက္ခဲေနေသး 
ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆိုရာတြင ္ “မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုကို မ်ိဳးျဖုတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အုပ္စုတစ္စုအား 
မ်ိဳးျဖုတ္ျခင္း” ဟူသည္႔ ျပန္ဆိုမွုသည္ အသင္႔ေလ်ာ္ဆံုး ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ဤအသံုးအႏွုန္းသည္ 
ကြန္ဗင္းရွင္းပါ ဥပေဒဆိုငရ္ာ အနက္ဖြင္႔ဆိုခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမွုရိွျပီး၊ ဂ်ီႏိုဆိုက္ျဖစ္ေစေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို 
သတ္ျဖတ္ျခင္း တစ္ခုတည္းႏွင့္ သတ္မွတ္ရန္  ကန္႔သတ္ထားျခင္း  မရိွေပ။ အျခားေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း ဤအသံုးအႏွုန္းကို အသံုးျပဳၾကေၾကာင္းေတြ႔ရိွရပါသည္။ (ဥပမာ၊ 
သီးသန္႔လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (၂၀၁၈) ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၅၊ ေအာက္ေျခမွတ္ခ်က္ နံပတ၁္၂ ကို ၾကည္႔ရန္။) 

ဂ်ီႏိုဆိုက္ ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ႏွင္႔ အျခားေသာ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုထားသည္႔ 
အသံုးအႏွုန္းမ်ားႏွင့္ စပလ္်ဥ္း၍ ေဒါက္တာ ျမင္႔ေဇာ ္ ေရးသားထားသည္႔ “ဘ၀နာရီမ်ားေပၚတြင ္
သမိုင္းျဖစ္ရပ္ဆိုးမ်ား မၾကံဳပါရေစႏွင့”္ ဟုလည္းေခၚတြင္သည္႔ ဂ်ီႏိုဆိုက္ ႏွင္ ့
လူသားတမ်ိဳးႏြယ္လံုုးအေပၚက်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား စာအုပ ္ကို ေလ႔လာႏိုင္ပါသည္။  
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၁။ မိတ္ဆက္ 

မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္းဟူသည္ လြန္စြာစက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ရာဇဝတ္မွဳ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎အားဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း နာဇီအစိုးရ၏ အျမစ္ျပတ္သုတ္သင္ေရး မူဝါဒမ်ားမ ွ
အစျပဳ၍ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒတြင ္ရာဇဝတ္မႈတစ္ရပ္အျဖစ ္သတ္မွတ္ျပဌာန္းလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။  

ႏုိင္ငံတကာဓေလ့ထုံးတမ္းဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့ ္ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအားမ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္း ရာဇဝတ္မွဳမ်ိဳး 
မျဖစ္ပြားေအာင ္ကာကြယ္တားဆီးေရး ႏွင့ ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ ္ (“ဂ် ီႏိုဆိုက္ 
ကြန္ဗန္းရွင္း”) မ်ားအရ ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈ မျဖစ္ပြားေအာင ္
ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ ျပစ္ဒဏခ္်မွတ္ေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသည္။  ၁၉၄၆ ခုႏွစ ္ကုလသမဂၢ အေထြေထြ 
ညီလာခံ၏ ျပဌာန္းခ်က္အရ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္းကို ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ ရာဇဝတ္မွဳတစ္ရပ ္
အျဖစ ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စတင္၍ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအားမ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္းဆိုင္ရာ တားျမစ္ခ်က္ကို 
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ ႁခြင္းခ်က္မရွ ိ လိုက္နာရမည့္ စံႏႈန္းတစ္ရပ္အျဖစ ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ 
ဆိုလိုသည္မွာ ၎တားျမစ္ခ်က္သည္ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို ႁခြင္းခ်က္မရွ ိ မုခ်လိုက္နာရမည့္ 
ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။  

ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမ ွ
အစီရင္ခ ံ တင္သြင္းခဲ့ၾကသည့္ က်ိဳးေၾကာင္း ခိုင္လုံညီၫြတ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားအရ ႀကီးေလးေသာ 
ရာဇဝတ္မွဳမ်ား က်ဴးလြန္ခံေနရ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ၎က်ဴးလြန္မႈမ်ားတြင္ ေနရပ္မ ွ ျပည္ပသို႔ 
ႏွင္ထုတ္္ျခင္း၊  လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း ႏွင့ ္ သတ္ျဖတ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လူသားတမ်ိဳးႏြယ္လုံး 
အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားပါ ပါဝင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။   

မ်ားစြာေသာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ႏွင့ ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား 
မ်ိဳးျဖဳတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု ယူဆႏိုင္စရာရွိသည့္အတြက္ အဆိုပါ ကိစၥႏွင့ ္စပ္လ်ဥ္း၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္၏ ၂၀၁၈ ခုနစ္၊ ဩဂုတ္လ 
၂၇ ရက္ေန႔ ေျပာၾကားခ်က္အရ “…တပ္မေတာက္ြပ္ကဲမႈ အဆင့္ဆင့္ရွိ အႀကီးတန္း အရာရွိမ်ားအား 
စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး တရားစြဲဆိုႏိုင္ရန ္ အခ်က္အလက္ လုံလုံေလာက္ေလာက္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔အားျဖင့္ 
ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာကိစၥႏွင့ ္ ပတ္သက္၍ ၎အရာရွိႀကီးမ်ားသည္ ဂ် ီႏိုဆိုက္ (ေခၚ) 
လူမ်ိဳးစုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္းအတြက္ တာဝန္ယူရမည္ဟူသည္ကို အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ 
တရားခုံ႐ုံးတစ္႐ုံးမွ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားပါသည္”။  

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး Zeid Ra’ad al-Hussein က ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း 
“မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈ လကၡဏာရပ္မ်ား ပါဝင္ေကာင္းပါဝင္ႏိုင္သည္”   ဟု ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ပိုင္း 
အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုနစ ္ မတ္လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္င ံ
လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာရွ ိ ယန္ဟီးလီ ႏွင့ ္
မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီးေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးအႀကံေပးအရာရွိ 
Adama Dieng တို႔၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးကိုင္တြယ္ခဲ့ပုံမွာ 
မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈဟု ယူဆေလာက္စရာ အလားအလာမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။   

၂၀၁၇ ခုနစ ္ဩဂုတ္လ ၂၅ ရက္တြင ္အာရကန ္႐ိုဟင္ဂ်ာ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ ္(Arakan 
Rohingya Salvation Army - ARSA) မ ွ ရဲစခန္းမ်ားကိ ု တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မ ွ
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင ္လုံၿခဳံေရး စစ္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အတြက္ ေနရပ္စြန႔္ခြာ ထြက္ေျပးရသည့္ 
လူေပါင္း ၇၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္တြင္ အမ်ားစုမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။  

မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈဟူသည္ တရားခြင္တြင ္ ရာဇဝတ္မွဳထင္ရွားေၾကာင္း သံသယ 
ကင္းရွင္းစြာျဖင့ ္ လက္ခံႏိုင္ေလာက္သည္အထိ သက္ေသျပ အမႈတည္ေဆာက္ရန္ အမ်ားအားျဖင့္ 
ခက္ခဲေလ့ရွိသည့္ အလြန္နက္နဲရႈပ္ေထြးေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား 
မ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္း၏ သီးသန႔္ သေဘာသဘာဝ ျဖစ္ၿပီး အခရာက်ေသာ ကိုယ္ထည္ျဖစ္သည့္ “အထူးၾကံရြယ္ခ်က္” 



မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္း ရာဇဝတ္မွဳဆုိင္ရာ အေမး၊ အေျဖမ်ား 
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သို႔မဟုတ္ “မ်ဳိးျဖဳတ္ဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ၾကံရြယ္ခ်က္” ရွိေၾကာင္း သက္ေသျပရန္မွာ အထူးပင္ 
ခဲရာခဲဆစ ္ႏိုင္လြန္းလ ွသည္။  

႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုအေပၚ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအားမ်ိဳးျဖဳတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးလိုသူမ်ား 
အတြက္ အေထာက္အကူေပးရန္ႏွင့္ အကယ္၍ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက က်ဴးလြန္ခဲ့သူ တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ 
ရာဇဝတ္မႈအရ မည္သို႔မည္ပုံ တာဝန္ခံေစရမည္ကိ ု သိရွိနားလည္ရန္အတြက္ ဤ အေမးအေျဖ 
အႏွစ္ခ်ဳပ္မွတ္စုကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ေကာ္မရွင ္ (International Commission of 
Jurists - ICJ) မ ွထုတ္ေဝလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။  

၂။ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္းကို မည္သို႔ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုၾကသနည္း။ 

မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္း ရာဇဝတ္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ မူေဘာငက္ို 
၁၉၄၈ ခုႏွစ ္ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအားမ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္းရာဇဝတ္မႈမ်ိဳး မျဖစ္ပြားေအာင ္ ကာကြယ္တားဆီးေရး ႏွင့ ္
ျပစ္ဒဏ ္ ခ်မွတ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (“ဂ် ီႏိုဆိုက္ ကြန္ဗန္းရွင္း” သို႔မဟုတ္ “ကြန္ဗန္းရွင္း”) တြင ္ ျပဌာန္း 
ထားသည္။ ၎ျပဌာန္းခ်က္အရ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္းကို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာကာလတြင္ 
က်ဴးလြန္သည္ျဖစ္ေစ၊ စစ္ပြဲကာလတြင ္ က်ဴးလြန္သည္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ ရာဇဝတ္မႈတစ္ရပ ္
အေနႏွင့ ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ဂ် ီႏိုဆိုက္ကြန္ဗန္းရွင္းအရ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင္ ့ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား 
မ်ိဳးျဖဳတ္မႈ မျဖစ္ပြားေအာင ္ ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့ ္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အစိုးရ အရာရွိျဖစ္ေစ၊ 
အရပ္ဘက္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစ ရာဇဝတ္မႈအလိုက္ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ျပစ္ဒဏ္ေပးေရးကိ ု
ဥပေဒေရးဆြဲျပဌာန္းေပးရန ္ တာဝန္ရွိၾကသည္။ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္းမွ တားျမစ္ခ်က္သည္ 
အႂကြင္းမဲ့ႏႈန္းစ ံ (jus cogens) ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ၎သည္ ႁခြင္းခ်က္ထားကာဥေပကၡာျပဳ၍ 
မရႏိုင္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားမွ လက္ခံ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး 
ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာရာဇဝတ္မႈခုံ႐ုံး (ICC) အပါအဝင ္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေခတ္ၿပိဳင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင္ ့
အခ်ိန္အခါအလိုက္ဖြဲ႕စည္းေသာ ရာဇဝတ္မႈ ခုံ႐ုံးမ်ားႏွင့ ္ တရား႐ုံးမ်ားသည္ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား 
မ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္းရာဇဝတ္မႈကို တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္းရာဇဝတ္မႈ၏ 
အခရာက်ၿပီး ထူးကဲေသာအခ်က္မွာ “အထူးၾကံရြယ္ခ်က္” သို႔မဟုတ္ “မ်ဳိးျဖဳတ္ဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ 
ၾကံရြယ္ခ်က္” ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ မ်ဳိးျဖဳတ္ဖ်က္ဆီး ေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ၾကံရြယ္ခ်က္ကို သံသယ 
ကင္းရွင္းစြာႏွင့ ္လက္ခံႏိုင္ေလာက္သည္အထိ သက္ေသျပရန္ လိုအပ္သည့္ အေလ်ာက ္မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား 
မ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္း ရာဇဝတ္မႈကိ ုတရားခြင္တြင ္အမႈတည္ေဆာက္ျပရန္ အလြန္တရာခက္ခဲသည္။ 
 
ဂ် ီႏိုဆိုက္ ကြန္ဗန္းရွင္း အပိုဒ ္၂ ပါ ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ - 

“မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံသား၊ တိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုအား အလုံးစုံေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစိတ္တပိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း 
ဖ်က္ဆီး ရန္ရည္႐ြယ္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအနက္ တစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္ျခင္းကို 
ဆိုလိုသည္။ ၎တို႔မွာ-  

 (က) လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊  

(ခ) လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား စိတ္ပိုင္း ႏွင့ ္႐ုပ္ပိုင္း ျပင္းထန္ေသာ ထိခိုက္နာက်င္ 
ေစမႈတို႔ကို ျဖစ္ေစျခင္း၊ 

(ဂ) လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အား အလုံးစုံျဖစ္ေစ၊ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ေစ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပ်က္စီးမႈ 
ျဖစ္ေစရန ္တြက္ခ်က္အကြက္ခ်၍ ယင္းတို႔၏ ဘဝရပ္တည္မႈ အေျခအေနမ်ားအား ရည္႐ြယ္ခ်က္ 
ရွိရွိျဖင့္ထိခိုက္ေစျခင္း 

(ဃ) လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အတြင္း ေမြးဖြားမႈမ်ားကိ ု တားျမစ္ပိတ္ပင္ရန ္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့ ္
နည္းလမ္းၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ခ်မွတ္က်င့္သုံးျခင္း၊  

(င) လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ပိုင္ကေလးငယ္မ်ားအား အျခားလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းသို႔ (အတင္း 
အဓမၼ) အင္အားသုံး၍ လႊဲေျပာင္းျခင္း။” 

 



မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္း ရာဇဝတ္မွဳဆုိင္ရာ အေမး၊ အေျဖမ်ား 
 

 7 

ဂ် ီႏိုဆိုက္ကြန္ဗန္းရွင္း အပိုဒ ္ ၃ အရ၊ ေဖာ္ျပပါေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ ျပစ္ဒဏ္ထိုက္သင့္သည္ - (က) 
မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအားမ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္း၊ (ခ) မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား ဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ႀကံစည္ျခင္း၊ (ဂ) 
မ်ိဳးႏြယ္စု တစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈ က်ဴးလြန္ရန္ တိုက္႐ိုက္ လူသိရွင္ၾကား ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း၊ (ဃ) 
မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈ က်ဴးလြန္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္း (င) မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈတြင္ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို “ျပစ္ဒဏ္ထိုက္ေသာက်ဴးလြန္မႈမ်ား” အျဖစ ္
သတ္မွတ္ၿပီး၊ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္းရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းတြင္ပါဝင္သည့္ မည့္မည္သို႔ေသာ 
အမ်ိဳးအစားသည္ ဂ် ီႏိုဆိုက္ ကြန္ဗန္းရွင္းအရ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအေပၚ တာဝန္ခံမႈမည္သို႔ၡိေစ 
ႏိုင္သည္ကို ေဖာ္ထုတ္ေပး သည္။   

၃။ “ဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္” ဟူသည္မွာ ဥပေဒအရ မည္သို႔ဆိုလိုသနည္း။ 

မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈသည္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား ႏွင့ ္လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ 
ရာဇဝတ္မႈ မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့ ္ သိသိသာသာ ကြဲျပားသည္။ 
ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ဆိုင္ရာလူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈႏွင့ ္ ႁခြင္းခ်က္ထား၍ 
ရႏိုင္သည္မွာ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စု အား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈ ေျမာက္ရန ္ အထူးရည္႐ြယ္ခ်က္ (dolus specialis) 
လိုအပ္သည္။ ဂ်ီႏိုဆိုဒ္ကြန္ဗန္းရွင္း အပိုဒ ္၂ ႏွင့ ္ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ခုံ႐ုံး ဥပေဒျပဌာန္းခ်က ္အပိုဒ ္၆ ပါ 
ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအရ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ ျခင္းရာဇဝတ္မႈ၏ အထူးရည္႐ြယ္ခ်က္ဟူသည္ “ႏုိင္ငသံား၊ 
တိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာေရးအုပ္စု အစရွ ိ သည္တို႔ကို အလုံးစုံေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
တစိတ္တပိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း ဖ်က္ဆီးရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္” ကို ဆိုလိုသည္။ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား 
မ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္း ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ရန ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳ ခံရထားသည့္ အုပ္စုတစ္စုကို 
ကာယကံေျမာက္ဖ်က္ဆီးက်ဴးလြန္မွသာမဟုတ္ပါ။ တစ္စုံတစ္ရာေသာ သတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ 
ျခင္းမရွိပါဘဲလ်က္ႏွင့္ပင ္လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေပၚ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္း ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေစႏိုင ္
သည္။ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္း ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္အတြက္ ဖ်က္ဆီး 
ေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို သံသယကင္းရွင္းစြာလက္ခံႏိုင္သည္အထိ အမႈတည္ေဆာက္ျပႏိုင္ရန္ 
လိုအပ္သည္။ ဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္အား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတစ္ဦး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားကို ႏႈိးဆြေပးသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ လႈံ႕ေဆာ္မႈ တစ္စုံတစ္ရာႏွင္ ့ သီးျခားစီျဖစ္၍ ေရာေထြးစဥ္းစား၍ 
မရႏိုင္ေခ်။ ၎ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္စဥ္ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္၏ စိတ္အေျခအေန 
(ဤတြင္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံရထားသည့္ အုပ္စုကို ပ်က္သုဥ္းေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ျခင္း) ကို 
ဆိုလိုသည္။ မ်ိဳးျဖဳတ္ေရး ၾကံရြယ္ခ်က္ႏွင့ ္ ပတ္သက္၍ အဓိက အခက္အခဲမွာ က်ဴးလြန္သူသည္ 
အုပ္စုတစ္စအုား ပ်က္သုဥ္းေစေရးအတြက္ၾကံရြယ္ခ်က္ ရွိပါသည္ဟု သံသယကင္းရွင္း စြာ 
လက္ခံႏိုင္ေလာက္သည့္ သက္ေသအလုံအေလာက္ ရရွိေရး ပင္ျဖစ္သည္ဟု အဆိုရွိသည္။ ရလဒ္အားျဖင့ ္
တရားလိုမ်ားအေနျဖင့္ (အထူးသျဖင့္ ICTY မတိုင္မီကာလမ်ားတြင္) မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား 
ဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ ႀကံစည္ခဲ့ၾကသူမ်ားစြာ၏ ဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို 
သံသယကင္းရွင္းစြာ လက္ခံႏိုင္ေလာက္သည္အထိ အၿမဲတေစ သက္ေသမျပႏိုင္ၾကေပ။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း 
ေအာင္ျမင္စြာ သက္ေသျပႏိုင္သည့္ ျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ႕လည္း ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။  
 
၄။ ႏိုင္ငံတကာ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းရာဇဝတ္မႈ ႏွင့ ္ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအားမ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္း ရာဇဝတ္မႈအၾကား 
ဆင္တူမႈမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားမႈမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။  

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးမ်ား၏ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ 
ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေသာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စု တစ္ရပ္လုံးအေပၚ က်ဴးလြန္မႈမ်ား၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ 
ရာဇဝတ္မွဳမ်ားႏွင့ ္ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈကို ကြာျခားေစေသာ အခ်က္မွာ 
ဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ဆိုႏိုင္သည္။ တစ္ခုတည္းေသာ 
ႁခြင္းခ်က္မွာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းရာဇဝတ္မႈႏွင့ ္
ဆက္စပ္ေနျခင္းျဖစသ္ည္။  ၎အားအိုင္စီစီ စတက္က်ဳဥပေဒ၏ အပိုဒ ္ ၇ (၂) (ဆ) တြင ္
အနက္ဖြင့္ဆိုထားၿပီး၊ ေနာက္ခ ံ အေျခအေနမ်ား (ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ အႂကြင္းမဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ျဖင့ ္
ကာကြယ္ေပးထားေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ႏိုင္ငံသားေရး၊ တိုင္းရင္းသား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ လိင္၊ 
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အျခားေသာ ေနာက္ခအံေျခအေနမ်ား)အေပၚမူတည္ၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျပဳရန္ ၾကံရြယ္ခ်က္ ဟု ေခၚသည့္ 
အထူးၾကံရြယ္ခ်က္ (dolus specialis) တစ္ခုအားျဖင့္လည္း သတ္မွတ္ထားသည္။  
 

ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္း ႏွင့ ္ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအားမ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္းတို႔မွာ တူညီေသာအမ်ိဳးအစားမ်ား 
ျဖစ္ၾက၍ အခ်က္အလက္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သက္ေသအားျဖင့္လည္းေကာင္း ဆင္တူၾကၿပီး 
စြပစ္ြဲခ်က္မ်ားသည္ လည္း တစ္မ်ိဳးတည္းေသာ အခ်က္အလက္ေပၚ မူတည္သည့္အေလ်ာက္ ၎တို႔၏ 
ၾကံရြယ္ခ်က္ကိုလည္း အေျခအေနတစ္ရပ္ထဲတြင ္ ထည့္သြင္းကာေကာက္ခ်က္ခ်၍ ရႏိုင္သည္။ 
မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္းႏွင့္ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းတို႔တြင္ တမူထူးျခားၿပီး သီးသန႔္ လကၡဏာရပ္မ်ား 
ရွိျခင္းေၾကာင္ ့ သီးျခားရာဇဝတ္မႈမ်ား အျဖစ ္ ရႈျမင္ၾကသည္။ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈကို 
ညဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္း ကြဲျပားေစသည့္အခ်က္မွာ ေနာက္ပိုင္းသြင္ျပင္လကၡဏာျဖစ္သည့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စု 
အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုအျဖစ ္ညွဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္ျခင္းအားသတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈႏွင့္ ျခားနားသည္မွာ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းသည္ ကာယကံေျမာက္က်ဴးလြန္မႈ 
ျဖစ္ပြားရန္လိုအပ္ၿပီး မည္၍မည္မွ် ျဖစ္ပြားခဲ့သည္၊ အရပ္သား ျပည္သူလူထုအတြင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို 
စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည ္ စသည့္အေျခအေနမ်ားျဖင့္ ဆန္းစစ္ၾကည့္၍ ရႏိုင္စရာရွိရမည္။ 
မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္းသည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ ကာလအတြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ 
စစ္ပြဲကာလအတြင္း၌ျဖစ္ေစ ျဖစ္ပ်က္ႏိုင္ၿပီး ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားမွာ အရပ္သား သို႔မဟုတ္ ရန္သ ူ
ျဖစ္ႏိုင္သည္။   
 

မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအားမ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္း ႏွင့ ္ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္း ႏွစ္ရပ္လုံးတို႔ကို ၎တို႔၏ 
အထူးရည္႐ြယ္ခ်က္ လကၡဏာရပ္ျဖစ္ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ သေဘာသဘာဝျဖင့္ ဝိေသသျပဳ၍ ရႏိုင္သည္။ 
ယင္းရာဇဝတ္မႈ ႏွစ္ရပ္လုံး၏ ပစ္မွတ္ထားပုံမွာ တစ္မ်ိဳးတည္းျဖစ္ၿပီး၊ လူ ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၌ ပါဝင္ေသာ 
လူမ်ားကိုသာ ပစ္မွတ္ထား ဦးတည္ေလ့ရွိသည္။ ယင္းရာဇဝတ္မႈ ႏွစ္ရပ္လုံး၏ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္ထားရွိမႈအခ်က္မ်ား၊ ရာဇဝတ္မႈ အမ်ိဳးအစား ႏွစ္ခုၾကားဆက္ႏြယ္မႈႏွင့ ္ လူမ်ိဳးစုတစ္စုကိုသာ 
ပစ္မွတ္ထားရွိပုံတို႔မွာ တူညီၾကေသာ္ျငား ဤအစိတ္အပိုင္း၌ပင္လွ်င္ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအားမ်ိဳးျဖဳတ္မႈ ႏွင့ ္
ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ တို႔အၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို သိသိသာသာေတြ႕ရွိရသည္။ 
မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအားမ်ိဳးျဖဳတ္မႈတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံရန ္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ႏုိ္င္ငသံား၊ တိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ိဳး၊ 
ဘာသာေရး အုပ္စုတစ္စုတြင ္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အုပ္စုဝင္ျဖစ္ေနျခင္း၌ အေျခတည္သည္။ 
ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ၌မ ူ အိုင္စီစ ီ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ပါ အပိုဒ ္ ၇ (၁) (ဇ) အရ ပစ္မွတ္ထားခံရသူ၏ 
အုပ္စုဝင္ျဖစ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ အမ်ိဳးသားေရး၊ တိုင္းရင္းသားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ 
လိင္ေနာက္ခံတို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အျခားေသာ 
ေနာက္ခံအေၾကာင္းတို႔ႏွင့္ပါဆက္စပ္ေနသည္။ အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္မွာ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား 
မ်ိဳးျဖဳတ္မႈတြင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၌ ပါဝင္ၾကသူမ်ားကို “အစုအဖြဲ႕” သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ပစ္မွတ္ထားၾကသည္။ 
ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ၌မ ူ အုပ္စုတစ္စုကို အာ႐ုံစိုက္မႈသည္ ပစ္မွတ္ထားခံရသူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို 
အဆုံးသတ္တြင္ ေဖာ္ထုတ္ရန္မွ်သာ ျဖစ္သည္။  
 

ဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးသား၊ တိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာေရး 
ဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္စုလုံးျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေစ ပ်က္သုဥ္းေစရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ညဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈအတြက္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ၾကံရြယ္ခ်က္၌မူ ပစ္မွတ္ထားေသာ အုပ္စုကို 
ပ်က္သုဥ္းေစလိုျခင္းမရွိပါ။ ထိုအစား စာရင္းျပဳထားသည့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ားအရ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ 
ခ်င္းစီအား ၎တို႔၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္းအားျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံလိုသည့္ 
ၾကံ႐ြယ္ခ်က္သာရွိသည္။ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအားမ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္းႏွင့္ ညွဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္မႈတို႔တြင ္ ေနာက္ထပ ္
ျခားနား ခ်က္ တစ္ရပ္မွာ ၎တို႔၏ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေသာ လုပ္ရပ္အၾကား ကြာျခားခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ 
မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္သည့္ ရာဇဝတ္မႈသည္ ပစ္မွတ္ထားသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ 
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေျဖာင့္မတ ္ တည္ၾကည္မႈကို ကာကြယ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကာကြယ္မႈေပးသည္။ 
ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈဆိုင္ရာရာဇဝတမ္ႈမွာမ ူလူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္း၏ လြတ္လပ္မႈ ႏွင့ ္ပိုင္ဆိုင္မႈအပါအဝင ္
အေျခခံၾကေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည္။ ညွဥ္ပမ္းႏွိပ္စက္မႈ အျဖစ ္
အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၏ အတိမ္အနက္သည္ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္း အျဖစ ္
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အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားထက္ သာ၍ က်ယ္ျပန႔္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈတြင ္ပို၍အမ်ိဳးအစားမ်ားေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားပါဝင္ေနၿပီး ပို၍ျပင္းထန္မႈႀကီးမားသည္။   

 
၅။ ကြဲျပားေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင္အ့ာဏာမ်ားသည္ စုေဆာင္းရရွိေသာ အခ်က္အလက္ေပၚ မူတည္၍ 
မ်ဳိးႏြယ္စုတစ္ခုအားဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ ဖ်က္လိုသည့္ ၾကံရြယ္ခ်က္ကို မည္သို႔ သက္ေသထူရန္ ႀကိဳးစားေလ့ 
ရွိၾကသနည္း။  

ရာဇဝတ္မွဳက်ဴးလြန္သူ၏ ဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ၾကံ႐ြယ္ခ်က္ကို ၎၏ ေျပာစကားႏွင့ ္
လုပ္ရပ္မ်ား မွတဆင့္ဆုံးျဖတ္စစ္ေဆးရမည္။ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူဘက္မွေန၍ ၎က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ကို 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ရမည္ျဖစ္ရာ တိုက္႐ိုက္ သို႔ ကြက္ကြင္းရွင္းလင္းေသာ ဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ 
ၾကံ႐ြယ္ခ်က္ကို သက္ေသျပဳတည္ေဆာက္ရန္ တစ္ခါတစ္ရံ ခက္ခဲလွသည္။ အမ်ားသူငါေရွ႕ 
တိုက္႐ိုက္ေျပာဆိုေသာ စကားမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူသိရွင္ၾကားမဟုတ္သည့္တိုင္ လြယ္လင့္တကူ 
အတည္ျပဳ၍ရႏိုင္ေသာ စကားမ်ားအရ ေသာ္လည္းေကာင္း ရည္႐ြယ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ စိတ္အရင္းခံကို 
တိုက္႐ိုက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈ မရႏိုင္သည့္အခါ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူအေနႏွင့္ ေနာက္ကြယ္တြင ္
မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မွ ု က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္တိုင္ အမႈစီရင္ခ်က္ခ်ရန ္ လိုအပ္ေသာ ဖ်က္ဆီး 
ေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ၾကံရြယ္ခ်က္ တရားခံ၌ ရွိပါသည္ဟူ၍ တိုက္႐ိုက္တည္ေဆာက္ျပရန္ အမ်ားအားျဖင့္ 
ခက္ခဲေလ့ရွိသည္။  
 

မ်ဳိးႏြယ္စုတစ္ခုအား ဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ရွင္းလင္းတိက်ေသာ တိုက္႐ိုက္ သက္ေသ အေထာက္အထားေပၚတြင္ အမွီအခိုျပဳရန္ 
အခက္အခဲရွိသည့္အေလ်ာက္ ICTY ႏွင့ ္ ICTR တို႔သည္ ဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ၾကံ႐ြယ္ခ်က္အား 
အခ်က္အလက္မ်ား၊ အေျခအေန သို ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းတရားမ်ား၊ အေျခအေနျပ 
အေထာက္အထားမ်ားမွေန၍ ဆက္စပ္စဥ္းစားၿပီး ေဖာ္ၫႊန္း၍ ရႏိုင္သည္ဟူေသာ မူကို ကိုင္စြဲထားၾကသည္။ 
ဤတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ရႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ားမွာ - က်ဴးလြန္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့ ္
ေယဘုယ်အေျခအေနတစ္ရပ္၊ အေစာင့္အေရွာက္ခ ံ အုပ္စုတစ္စုတည္းကိုသာ စနစ္က် ပစ္မွတ္ထားသည့္ 
က်ဴးလြန္မႈ (က်ဴးလြန္သူသည္ ယခင္က်ဴးလြန္ၿပီးသူလား၊ အျခားသူက ထပ္မံက်ဴးလြန္သည္လား စသည္)၊ 
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ အဆင့္၊ ပစ္မွတ္ထားခံရေသာ အုပ္စုႏွင့ ္ ၎အုပ္စုဝင္ 
အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေၾကာင့္ ၎တို႔အေပၚ 
သက္ေရာက္မည့္ ဆုံးရႈံးမႈရလဒ္အား က်ဴးလြန္သူအေနျဖင့္ သိျမင္ထားမႈ၊ တိုက္ခိုက္မႈ၏ နည္းလမ္းတက်ျဖစ္ 
ေသာ စနစ္တက်ျဖစ္ေသာ သေဘာသဘာဝမ်ား ပါဝင္ေနမႈ၊ ပစ္မွတ္ထားခံရသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ 
အဖြဲ႕ဝင ္ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင္ ့ ထိုသူမ်ားကိုသာ သားေကာင္အျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး စနစ္တက် ပစ္မတွ္ထားမႈ၊ 
ဖ်က္ဆီးမႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ လုပ္ရပ္မ်ားအား အႀကိမ္ႀကိမ္အဖန္ဖန္ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ ထိခိုက္ခံစားရသူဦးေရ၊ 
တိုက္ခိုက္ခံရသူမ်ား၏ အေလာင္းမ်ားကိုေဖ်ာက္ရန္ ႀကိဳးစားမႈ၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိ ု
ပစ္မွတ္ထားရာတြင ္ အသက္အ႐ြယ္ႏွင့္ က်ား မ အေျချပဳ သီးျခားခြဲထားမႈမျပဳျခင္း၊ 
ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ရာတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည့္ ပုံစံႏွင့ ္ နည္းလမ္း၊ က်ဴးလြန္သူမ်ား ေနထိုင္က်က္စားရာ 
အရပ္ေဒသ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။       
 

အျခားေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားတြင္ က်ဴးလြန္မႈ မည္၍မည္မွ် ျပင္းထန္သည္၊ 
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ မည္မွ် ဆိုး႐ြားျပင္းထန္သည္ႏွင့ ္ မည္သည့္ အရပ္ေဒသ သို႔မဟုတ္ 
မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုသာ ပစ္မွတ္ထားခံရၿပီး အျခားအစုအဖြဲ႕တြင ္
ပါဝင္သူမ်ားမွာ ခ်မ္းသာရာရျခင္း၊ အုပ္စုတစ္စုႏွင့ ္ ၎တို႔ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ပစ္မွတ္ထားျခင္း၊ ပစ္မွတ္ထားခံရေသာ အုပ္စုဝင္မ်ားအား ႏွိမခ္်႐ိုင္းျပ ေသာ အသုံးအႏႈန္းျဖင့္ ေခၚေဝၚျခင္း၊ 
အသုံးျပဳေသာ လက္နက္ႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဒဏ္ရာျဖစ္ေစသည့္ ပမာဏ၊ စီမံခ်က္ တြက္ခ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊ 
သတ္ျဖတ္မႈမ်ား စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ျခင္း တို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္။ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ရပ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ 
အရပ္ေဒသတစ္ခုအတြင္း တရားဝင္ျဖစ္ေစ၊ လႊမ္းမိုးမႈအရျဖစ္ေစ ရရွိထား ေသာ တရားခံ၏ 
ရာထူးအဆင့္အတန္းႏွင့္ အခန္းက႑ ကို ၎၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ 
ဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ရွိမရွိဟူေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စဥ္းစားယူရႏိုင္သည္။  



မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္း ရာဇဝတ္မွဳဆုိင္ရာ အေမး၊ အေျဖမ်ား 
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က်ဴးလြန္မႈ၏ သေဘာသဘာဝ၊ ေလးနက္မႈႏွင့ ္ ပမာဏအလိုက္ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအားမ်ိဳးျဖဳတ္မႈ 
ဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္မႈတြင္ တစ္နည္းတစ္ဖုံအားျဖင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ 
ေဆာင္႐ြက္ေသာ ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈႏွင့္ စုေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား လိုအပ္ေပမည္။ ယင္းသို႔အားျဖင့္ 
ဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ဆိုင္ရာ ဆိုလိုခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအားမ်ိဳးျဖဳတ္မႈကို က်ဴးလြန္ရန္  အစီအစဥ္တစ္ရပ ္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရမူဝါဒတစ္ရပ္ကိ ု
အႀကံျပဳေပးႏိုင္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ရာထူးအဆင့္ဆင့္ အလိုက္ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈ 
စစ္ဆင္ေရးတြင ္ ပါဝင္ခဲသ့ည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည့္ စနစ္တက် 
က်ဴးလြန္မႈသေဘာသဘာဝႏွင့္ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္ စနစ္တက် ျပဳလုပ္ထားေသာ အစီအမံမ်ားကို 
တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ၿပီး၊ ဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္ 
၎အားအမွီျပဳ၍ ရႏိုင္သည္။ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ အပါအဝင ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာက်ဴးလြန္မႈမ်ားကို  
မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအားမ်ိဳးျဖဳတ္မႈ၏ က်ဴးလြန္မႈအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး၊ ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ခံရသည့္ 
အုပ္စု၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္သုဥ္းေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္၍ က်ဴးလြန္တတ္ၾကသည္။     
 
ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္ ၁။ တရားလို ႏွင့ ္Tol imir ။ ICTY, IT-05-88/2 – တရားစီရင္ခ်က္ 

Zdravko Tolimir သည္ Republika Srpska တပ္မေတာ္ (“VRS”) ၏ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ားဆိုင္ရာ 
ေထာက္လွမ္းေရး ႏွင့ ္လုံၿခဳံေရး ကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ ဦးစီးမႉး ႏွင့ ္လက္ေထာက္တပ္မႉး ျဖစ္သည္။ Tolimir 
အား ေဘာ့စနီးယန္း မြတ္ဆလင္ အမ်ိဳးသားမ်ားအား သတ္ျဖတ္မႈ၊ ေဘာ့စနီးယန္း မြတ္ဆလင္မ်ားအား 
Srebenica ႏွင့ ္ Zepa တို႔မွ အတင္းအဓမၼ ဖယ္ရွားေစမႈတို႔ေၾကာင့ ္ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူ အေပါင္းအပါမ်ား 
joint criminal enterprise (“JCE”) တြင ္ ပါဝင္သူတစ္ဦးအျဖစ္ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈျဖင့ ္
တရားစီရင္ခံရသည္။ အမွဳရင္ဆိုင္ေနစဥ္အတြင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ား 
အျပင္၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡႏွင့ ္ ဆက္စပ္သည့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၊ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ား  
အပါအဝင ္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားသာမက၊  ႐ုံးေတာ္သည္ စြဲခ်က္တင္ရာတြင ္
ယခင္ျပစ္ဒဏ ္ က်ခံရသူမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကိုပါ အကိုးအကားျပဳခဲ့သည္။ ႐ုံးေတာ္သည္ 
မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ား၊ အသံဖိုင္ႏွင့ ္ ဗီဒီယိ ု အေထာက္အထားမ်ားကိုပါ အကိုးအကားျပဳခဲ့သည္။ 
မွတ္သားစရာေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ ္ မတ္လ အတြင္း ေထာက္လွမ္းေရး ႏွင့ ္ လုံၿခဳံေရး 
ကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ ဌာနစိတ ္ အပါအဝင ္ VRS အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ား ေရးဆြဲတင္သြင္းၿပီး Republika 
Srpska ၏ သမၼတျဖစ္သူ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္သည့္ တရားဝင ္ အမိန႔္စာ ၇ ကို ေဘာ့စနီးယား 
မြတ္ဆလင္မ်ားအား အေရွ႕ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုဗီးနားေဒသမ်ားမ ွ ဖယ္ရွားေရး မူဝါဒ၏ 
သက္ေသခံအျဖစ္ ႐ုံးေတာ္မ ွအကိုးအကားျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ႐ုံးေတာ္သည္ ဒီအန္ေအ 
အေထာက္အထား၊ ဖမ္းယူရရွိေသာ ဆက္သြယ္ခ်က္မ်ား၊ ေဝဟင္ဓါတ္ပုံမ်ားႏွင့ ္ လူဦးေရေဒတာမ်ားကို 
အကိုးအကားျပဳခဲ့သည္။   

႐ုံးေတာ္ရွ ိ လူအမ်ားစု၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ဆေရဗနီးဆားမွ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ ေဘာ့စနီးယန္း 
မြတ္ဆလင္ေယာက္်ားမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဆေရဗနီးဆား ႏွင့ ္ ဇပ္ပါမ ွ ေဘာ့စနီးယန္း 
မြတ္ဆလင္မ်ားကို အတင္းအဓမၼ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေစမႈတို႔ကိ ုက်ဴးလြန္ရာတြင္ တာဝန္ရွိသည့္ JCEs တြင ္Tolimir  
ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ ္ ဇူလိုင္ ၁၃ မ ွ ဩဂုတ္လ အတြင္း အနည္းဆုံး ေဘာ့စနီးယန္း မြတ္ဆလင္ 
အမ်ိဳးသား ၄၉၇၀ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။ Tolimir  ၏ က်ဴးလြန္မႈမ်ားတြင္ သတ္ျဖတ္မႈ စစ္ဆင္ေရးကိ ု
ဖုံးကြယ္ရန ္ အစဥ္တစိုက္ပါဝင္ခဲ့မႈ၊ ေဘာ့စနီးယန္း မြတ္ဆလင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ 
ပ်က္ကြက္မႈမ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။ Tolimir  သည္ ေျမျပင္တြင ္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ႏွင့ ္
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို သိနားလည္သည့္တိုင္ ၎၏ အထက္အရာရွိ Radko Mladić ႏွင့ ္
လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအၾကား ထိေရာက္ျမန္ဆန္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ 
JCEs ၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ဖုံးကြယ္ရာတြင ္ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဆေရဗနီးဆား ႏငွ့ ္ဇပ္ပါ 
လူနည္းစုေဒသမ်ားမွ ေဘာ့စနီးယန္း မြတ္ဆလင္ ဦးေရ ၃၀,၀၀၀ မ ွ ၃၅,၀၀၀ ခန္႔မွ် အတင္းအဓမၼ 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံလိုက္ရသည္။ Tolimir  သည္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးေရးတပ္မ်ား 
လူနည္းစုေဒသအတြင္းသို႔ မဝင္ေရာက္ႏိုင္ေစရန ္ တားဆီးပိတ္ပင္ရာတြင္ ကြပ္ကဲမႈ ႏွင့ ္ ၫႊန္ၾကားမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ လူနည္းစု ေဒသမ်ားသို႔ VRS မ်ား သိမ္းပိုက္ရာတြင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။ 



မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္း ရာဇဝတ္မွဳဆုိင္ရာ အေမး၊ အေျဖမ်ား 
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ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္ရာထူး အဆင့္ဆင့္အတြင္းမွ ၎၏ လက္ေအာင္ငယ္သားမ်ား ေျမျပင္တြင ္
ရွိေနသည့္အတြက္လည္း အတင္းအဓမၼ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈႏွင့ ္ပတ္သက္၍ သိေနခဲ့သည္။ 

အဆိုပါ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၏ ပမာဏမွာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္ၿပီး၊ ထိခိုက္မႈ ျပင္းထန္လြန္းလွသည္ သာမက 
သက္ေရာက္မႈမွာလည္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ JCEs ၏ ေဆာက္႐ြက္ခ်က္မ်ားမွာ 
အခ်ိန္တိုအတြင္း ေနရာေဒသ အငယ္ေလးတစ္ခုတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Tolimir သည္ အျခားသူမ်ား၌ 
ဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိသည္ကို ကိုယ္တိုင္သိရွိ႐ုံသာမက ၎ကိုယ္တိုင္လည္း အဆိုပါ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္ ရွိခဲ့သည္။ ဤသို႔ ေကာက္ခ်က္ဆြဲ၍ ရႏိုင္သည့္အတိုင္း ႐ုံးေတာ္မ ွလူအမ်ားစုသည္ Tolimir ၏ 
အခန္းက႑ ႏွင့ ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကိ ု ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့သည္။ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား ႏွင့ ္
လက္ေအာက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တဆင့္လာေသာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ဆက္သြယ္ေရး 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားအရ Tolimir သည္ ေအာက္ေျခတြင ္ ျဖစ္ပြားေနသည္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့ ္
တေျပးညီသိရွိေနခဲ့သည္။ Tolimir သည္ Mladic ၏ အယုံၾကည္ရဆုံးေသာသူျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ႏွစ္ဦးမွာ 
အနီးကပ္ အဆက္အသြယ္ရွိခဲ့သည္။  

႐ုံးေတာ္မွ လူအမ်ားစု၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားေပၚမူတည္၍ ေကာက္ခ်က္ဆြဲ၍ 
ရႏိုင္စရာမွာ Tolimir  ၏ အထက္ ႏွင့ ္ လက္ေအာက္ အရာရွိမ်ား အပါအဝင ္ ေဘာ့စနီးယန္း ဆာ့ဗ္ 
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လူသတ္မႈ စစ္ဆင္ေရးတြင ္က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး လက္ေတြ႕ 
အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း မ်ိဳးျဖဳတ္ေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ Tolimir ၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိန္ခ်န္မႈမ်ားသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ေျမာက္သည္။ Tolimir သည္ 
မ်ိဳးျဖဳတ္ေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အဓမၼေ႐ႊ႕ေျပာင္းေစမႈေၾကာင့ ္ ေဘာ့စနီးယန္း 
မြတဆ္လင္မ်ား ခံစားခဲ့ၾကရသည္မ်ားကိုလည္း သိရွိနားလည္သည္ဟု ႐ုံးေတာ္မွ လူအမ်ားစုက 
ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။     

 
ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္ ၂။ တရားလို ႏွင့ ္Kayishema / Ruzindana ။ ICTR-95-1 – တရားစီရင္ခ်က္ 

Clément Kayishema သည္ ရဝမ္ဒါႏိုင္င ံ Kibuye စီရင္စုမ ွစီရင္စုေခါင္းျဖစ္ၿပီး Gendarmerie Nationale 
တပ္ဖြဲ႕ကိ ုခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ Obed Ruzindana မွာမ ူKigali မ ွကုန္သည္ စီးပြားေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ 
Kayishema ႏွင့ ္ Ruzindana တို႔အား Kibuye စီရင္စုတြင ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့ ္ အစုအလိုက္အၿပဳံလိုက္ 
သတ္ျဖတ္မႈမ်ားစြာႏွင့္၊ အဆိုပါ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕တြင္ ႏွစ္ဦးပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကျခင္းတို႔ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ စီရင္ခ်က ္ ခ်မွတ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ ္ ရဝမ္ဒါတြင ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
လူအစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားေနာက္ပိုင္း အက်ဳံးဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းမႈ 
အနည္းငယ္သာ ျပဳလုပ္၍ ရႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ႏွစ္ဦးစလုံးကို အမႈစစ္ေဆးရာတြင ္ အဓိက အားျဖင့္ 
သတ္ျဖတ္ခံရမႈမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည့္ တူဆီလူမ်ိဳးမ်ား အပါအဝင ္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကို 
အားကိုးအားထားျပဳခဲ့ရသည္။ Kayishema ႏွင့ ္ Ruzindana တို႔ ႏွစ္ဦးစလုံးမ ွ ေန၍ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား 
ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင ္ ၎တို႔ ထိုေနရာမ်ားတြင ္ မရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း အလီဘိုင္ျပရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း၊ 
၎တို႔ႏွစ္ဦး၏ ေလွ်ာက္လွဲခ်က္မ်ားတြင္ ေရွ႕ေနာက္မညီမႈမ်ား ရွိေနျခင္း၊ Kayishema ၏ ထြက္ဆိုခ်က္ ႏွင့ ္
၎တို႔ကိုယ္စား မ်က္ျမင္သက္ေသလိုက္ေပးသူမ်ား၏ သက္ေသမ်ား မခိုင္လုံျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႐ုံးေတာ္မ ွ
အလီဘိုင္ကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။     

  အမႈစစ္ေဆးရာတြင ္တရား႐ုံးေတာ္၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ၁၉၉၄ ခုႏွစ ္ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင ္ Kayishema 
သည္ Gendarmerie Nationale တပ္ဖြဲ႕ႏွင့ ္အျခားသူမ်ားကို Kubuye ရွ ိကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္း ႏွင့ ္
Home St. Jean Complex အား တိုက္ခိုက္ရန္ အမိန႔္ေပးေစခိုင္းခဲ့ၿပီး လူအစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ 
သတ္ျဖတ္မႈမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ ၁၉၉၄ 
ခုႏွစ ္ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင ္ Kibuye အားကစားကြင္းတြင္ ခိုလႈံရန္ေရာက္ရွိလာၾကေသာ လက္နက္မဲ့ 
တူဆီလူမ်ိဳးမ်ားအား တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ Gendarmerie Nationale တပ္ဖြဲ႕၊ ရဲႏွင့ ္ အျခားသူမ်ားအား 
Kayishema မ ွ အမိန႔္ေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္၊ ၁၉၉၄ ခုႏွစ ္ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင ္ Mubuga မ ွ
ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းအား တိုက္ခိုက္ရာတြင္လည္း ၎ကိုယ္တိုင္ အပါအဝင ္
လက္ေအာက္ငယ္မ်ားသည္ ထိုေနရာတြင္ရွိေနၿပီး ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါဝင္ခဲ့ၾကေၾကာင္းကို ႐ုံးေတာ္မ ွ
ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အမႈစစ္ေဆးရာ ႐ုံးေတာ္၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ Kayishema ႏွင့ ္အခ်ိန္ကိုက္ပင္ Ruzindana 
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သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ ္ဧၿပီ၊ ေမ ႏွင့ ္ဇြန္လမ်ားအတြင္း၌ Bisesero အရပ္တြင္း ေနရာေပါင္းစုံတြင ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
အစုအၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ လူအေျမာက္အျမား အသတ္ခံရမႈမ်ားတြင္ အမိန႔္ေပးေစခိုင္းၿပီး 
ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ခဲ့သည္။  

Kibuye စီရင္စုအတြင္းမ ွ အစုအၿပဳံလိုက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားမွာ ႀကိဳတင္ႀကံစည္မႈျဖစ္ေၾကာင္းကို ႐ုံးေတာ္မ ွ
ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အစုအၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားမ ီလေပါင္းမ်ားစြာက bourgmestre မ်ားမွေန၍ 
၎တို႔ ရပ္႐ြာအတြင္းမ ွသံသယျဖစ္ဖြယ္ လူမ်ား၏ စာရင္းကိ ုစီရင္စုေခါင္းမ်ားဆီသို႔ ေပးပို႔လ်က္ရွိၾကသည္။ 
ဗဟိုအာဏာပိုင္မ်ား၊ Kayishema ႏွင့ ္ ရပ္႐ြာအာဏာပိုင္မ်ားၾကား စာျဖင့္ေရးသား ဆက္သြယ္ၾကရာတြင္ 
“လုပ္ငန္းစ” ၿပီေလာ ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ိဳး ပါဝင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ Bisesero အရပ္တြင ္
ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက ္ Kayishema မွေန၍ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဆီသို႔ 
ေပးပို႔ေသာ စာတြင ္စစ္သုံးပစၥည္းမ်ား ႏွင့ ္တပ္ကူမ်ား ေပးပို႔ရန ္ေတာင္းဆိုထားသည္။ အရက္စက္ဆုံးေသာ 
လူအစုအၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕မွာ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားမ ွ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး ရဝမ္ဒါ 
ၾကားျဖတ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့ ္ / သို႔ သာမန္ႏိုင္ငံသားမ်ား တက္ေရာက္ၾကေသာ အစည္းအေဝးမ်ား 
ေနာက္ပိုင္းတြင ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ခုေသာ အစည္းအေဝးပြဲ၌မ ူKayishema မွေန၍ Bisesero 
အရပ္တြင ္ လုံၿခဳံေရး ျပႆနာရပ္မ်ား ေျဖရွင္းရန ္ ဗဟိုအာဏာပိုင္မ်ားထံမွ စစ္ကူေတာင္းခဲ့သည္ကို 
လူမ်ားၾကားခဲ့ၾကသည္။     

Kayishema ႏွင့ ္ Ruzindana တို႔၏ ဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ရာတြင္ 
အဆိုပါ စီရင္စုအတြင္း အစုအၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈ ပမာဏ အေျမာက္အျမားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အခ်က္ကို 
႐ုံးေတာ္မ ွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့သည္။ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ တူဆီလူမ်ိဳးမ်ား သတ္ျဖတ္ခံရသည္သာ 
မဟုတ္ေသး၊ ယင္းသို႔သတ္ျဖတ္ရာတြင္ လိင္ ႏွင့ ္ အသက္အ႐ြယ္ ေထာက္ထားမႈမရွိဘဲ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ လူႀကီး၊ လူငယ္ အကုန္သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ သတ္ျဖတ္မႈကို 
နည္းလမ္းတက် ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သျဖင့ ္ ဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိေၾကာင္းကို 
အေထာက္အထား ေနာက္တစ္မ်ိဳးအေနႏွင့္ ႐ုံးေတာ္မ ွ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ အဆိုပါ နည္းလမ္းတက် 
သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင ္ Kayishema ႏွင့ ္ Ruzindana တို႔ ႏွစ္ဦးစလုံးမွာ အခရာက်ေသာ 
သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အစုအၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား မတိုင္မီ၊ ၾကားကာလႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း Kayishema ႏွင့ ္
Ruzindana တို႔၏ ေျပာစကားမ်ားကို ႐ုံးေတာ္မ ွ ေထာက္ခ်င့္၍ ၎တို႔တြင္ ဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္ ရွိေၾကာင္း ကို ေနာက္ဆုံး ယူဆခဲ့သည္။ 

 
၆။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ေနရပ္စြန႔္ခြာေစျခင္း ေခၚ အတင္းအဓမၼ 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေစျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္မွ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ မည္မွ် အက်ဳံးဝင္ သက္ဆိုင္သနည္း။ 

လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚက်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ေနရပ္စြန႔္ခြာေစျခင္း ေခၚ အတင္းအဓမ ၼ 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေစျခင္းသည ္ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈအတြက္ ျပင္ဆင္ရာတြင ္ တစ္နည္းတစ္ဖုံအားျဖင့္ 
လြန္စြာအေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ ၎လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား 
မ်ိဳးျဖဳတ္မႈေျမာက္သည့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ား၊ အမ်ိဳးျဖဳတ္ေရးမူဝါဒမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ႏငွ့ ္ (အထူးသျဖင့္) 
ဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ပါမပါ ဆန္းစစ္ရာတြင ္ အက်ဳံးဝင္ ဆက္စပ္မႈ ရွိႏိုင္သည္။ 
ညွဥ္ပမ္းႏွိပ္စက္မႈ ၊ ေနရပ္စြန႔္ခြာေစမႈ ႏွင့ ္ အတင္းအဓမၼေ႐ႊ႕ေျပာင္းေစမႈမ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည့္ 
“လူမ်ိဳးေရး သန႔္စင္ျခင္း” လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင ္ ဥပေဒဖြင့္ဆိုခ်က္မရွိေပ။ အမ်ားအားျဖင့္ 
လူမ်ိဳးေရး သန႔္စင္ျခင္းကို မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအားမ်ိဳးျဖဳတ္မႈ ႏွင့္အတူ၊ သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုအား မ်ိဳးျဖဳတ္မႈ 
ပုံစံတစ္ရပ္အျဖစ ္ ရႈျမင္ၾကသည္။ ေနရပ္စြန႔္ခြာေစျခင္း ေခၚ အတင္းအဓမၼေ႐ႊ႕ေျပာင္းေစျခင္းသည္ အမ်ား 
အားျဖင့္ အေၾကာင္းမဲ ့ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ရာဇဝတ္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္း 
တစ္ရပ္အေနျဖင့ ္နည္းလမ္းတက် စည္းစနစ္ျဖင့ ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍   ေနရပ္စြန႔္ခြာေစျခင္း 
ေခၚ အတင္းအဓမၼေ႐ႊ႕ေျပာင္းေစျခင္းကိ ုဖ်က္ဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ တြင ္အက်ဳံးဝင္ျခင္းရွိမရွ ိ
ဆုံးျဖတ္ေပးရန္အတြက္ အျခားေသာ ရာဇဝတ္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကိုလည္း ေပါင္းစပ ္ အကဲျဖတ္ၿပီး၊ 
အမႈကိစၥတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားႏွင့ ္ အေျခအေနမ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုေပသည္။    


