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သတင််းသမ ်းတ ို ို့၏ လိုြ်ငန််းတ ဝနသ်ည ် ပြညသ်လူထူိုအ ်း ြထမဦ်းစ ွ အသ ပြ်းရန ် ပြစ၏်။ သ ို ို့ပသ ် အခ   ျို့ပသ  

က စစရြ်မ  ်း၌ ြဋ ြကခပြစြ် ွ်းရ  ပေသမ  ်းက ို လွှမ််းပခ  နှ ို့စြ်ပသ  သတင််းသမ ်းတ ို ို့သည ်အရြ်သ ်းမ  ်းအ ်း စနစတ်က  

သတပ်ြတပ်ခင််း၊ ပြင််းထနစ် ွ ညှဉ်းြန််းနှ ြ်စကပ်ခင််းနငှို့ ်အစိုလ ိုကအ်ပြ  လ ိုက ်လ ငြ် ိုင််းဆ ိုငရ်  အကကမ််းြကပ်ခင််း စသညို့ ်

အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်းအတကွ ်လကပ်တွျို့သကပ်သမ  ်း ပြစလ် တတ၏်။ ဤသ ို ို့ပြငို့ ်၎င််းတ ို ို့သည ်သတင််း 

နငှို့ ်စ နယဇ်င််းလိုြ်ငန််း မတှတ်မ််းမျှသ မက ပန ကြ် ိုင််း၌ တရ ်းရ ို ်းသ ို ို့ တငပ်ြန ိုငပ်ရ်း နည််းလမ််းတစခ်ိုအပြစ ်သကပ်သ 

အပထ ကအ်ထ ်းမ  ်းအ ်း ပသခ  စ ွ ထ န််းသ မ််းထ ်းရှ ရန ်ရညရွ်ယလ်ျှက ်ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်းက ို မတှတ်မ််းတငပ်ရ်းအတကွ ်

ထ်ူးပခ ်းပသ  အပနအထ ်း၌ ရှ ပနတတ၏်။ 

 
ဤလမ််းညွှနခ် ကသ်ည်1 အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်း၌ သကပ်သပြစလ် န ိုငပ်သ  အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို ရရှ ထ ်း 

သညို့ ်သတင််းသမ ်းမ  ်း(နငှို့ ်တည််းပြတသ်မူ  ်း)အတကွ ်ရ ို်းရှင််း၍ လကလ်မှ််းမနီ ိုငပ်သ  အကက ဉ ဏမ်  ်းပြ်းရန ်ရညရွ်ယ ်

၏။ ထ ို ို့ပကက ငို့ ် ဤလမ််းညွှနခ် ကသ်ည ် စ ြတသ်မူ  ်းအ ်း စ ိုစမ််းစစပ်ဆ်းသမူ  ်း သ ို ို့မဟိုတ ် သကပ်သခ ဥြပေဆ ိုငရ်  

ကျွမ််းက ငသ်မူ  ်းအပြစ ် ပပြ င််းလြဲစရ်န ် ရညရွ်ယခ် က ် မရှ ပခ ။ ယင််းအစ ်း အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ် ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်း၌ 

အက   ်းဝငန် ိုငပ်သ  ပြစရ်ြ်မ  ်းတငွ ်သတင််းသမ ်းမ  ်း ြါဝငလ် ပသ အခါ၌ ၎င််းတ ို ို့အတကွ ်လိုြ်ငန််းလမ််းညွှနခ် ကမ်  ်း 

ြ ို့ြ ို်းပြ်းရနသ်  ရညရွ်ယ၏်။ မကက ခဏဆ ိုသလ ိုြင ်အလနွရ် ို ်းရှင််းပသ  လိုြ်ငန််းစဉအဆငို့ဆ်ငို့သ်ည ်အခ ကအ်လကမ်  ်း 

၏ သကပ်သခ တနြ် ို်းက ို သ သ သ သ  ပမှငို့တ်ငပ်ြ်းန ိုငပ်ကက င််း ပတွျို့ ရှ ရ၏။ ထ ို ို့အပြင ်ဤလမ််းညွှနခ် ကသ်ည ်အပြည ်

ပြညဆ် ိုငရ် ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်းက ို အဓ ကအ ်းပြငို့ ် ဦ်းတညပ်သ ်လည််း အလ ်းတ ူ သတင််းအခ ကအ်လကမ်  ်းသည ် လူ ို့ 

အခငွို့အ်ပရ်းနငှို့ ်အပခ ်းပသ  အလွသဲ ို်းစ ်းမှုမ   ်းမ  ်းက ို သကပ်သပြရ ၌လည််း အသ ို်းဝငန် ိုငြ်ါသည။် 

 
ဤလမ််းညွှနခ် ကတ်ငွ ်သတင််းသမ ်းမနှလ်ျှင ်၎င််းတ ို ို့၏ လတွလ်ြ်မှုနငှို့ ်သတင််းသမ ်းတည််းဟပူသ  အခန််းကဏ္ဍတ ို ို့က ို 

မညသ်ညို့န်ည််းနငှို့မ်ျှ အပြ်းအယ ူအပလျှ ို့အတင််းမလိုြ်ရန ်အဘယပ်ကက ငို့ ်အပရ်းကက်ီးပကက င််း ပဆ်ွးပန်ွးပခင််းပြငို့ ်အစ 

ပြ ထ ်း၏။ ထ ို ို့အပြင ်မပြါကက်က ်းအြ်ပသ  လျှ  ျို့ ဝကှသ်တင််းရင််းပမစ်မ  ်းက ို က ကယွရ်န ်သတင််းသမ ်းတ ို ို့၏ ရြ ိုငခ်ငွို့ ်

မ  ်း သပဘ သဘ ဝနငှို့ ်သကပ်သပြခငွို့ ်ရရှ မှုမ  ်းက ိုလည််း အပသ်းစ တပ်ြ ်ပြထ ်း၏။ အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ် ဥြပေသည ်

ြ ိုမနှအ် ်းပြငို့ ်သတင််းသမ ်းတ ို ို့၏ လိုြ်ငန််းဆ ိုငရ်  ဂိုဏသ် ကခ က ို က ကယွရ်နအ်လ ို ို့င ှ အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  ရ ဇဝတမ်ှု 

မ  ်းအ ်း စ ိုစမ််းစစပ်ဆ်းပခင််းနငှို့ ်ဆကစ်ြ်မှုရှ န ိုငပ်သ  သတင််းအခ က်အလကမ်  ်းက ို စိုပဆ င််းရနအ်တကွ ်အရင််းအပမစ ်

မ  ်းက ို ပြ ်ထိုတည်ွှနပ်ြပခင််းထက ်သတင််းရင််းပမစ်မ  ်း မပြါကက်က ်းပစပရ်း ြ ို့ြ ို်းကညူပီြ်းရန ်ပြဋ္ဌ န််းပလို့ရှ ၏။ 

 
မတကူွပဲြ ်းပသ  အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ် ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်းက ို အဓ ြပ ယသ်တမ်တှြ်ွငို့ဆ် ိုပြီ်းပန က ် သတင််းသမ ်းမ  ်းအပန 

ပြငို့ ် ြ ိုမနှအ် ်းပြငို့ ် ရိုြ်ြ ိုမ  ်း၊ သကပ်သခ ခ ကမ်  ်းနငှို့ ် စ ရွကစ် တမ််းမ  ်းဟပူသ  ြ ိုသငွပ်ြငို့ ် အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို 

တရ ်းရ ို ်းတငွ ်သကပ်သအပြစ ်တငပ်ြန ိုငပ်စရန ်မညသ် ို ို့ထ န််းသ မ််းရမညက် ို ဤလမ််းညွှနခ် ကတ်ငွ ်ပဆ်ွးပန်ွးထ ်း၏။ ထ ို ို့ 

အပြင ် အခ ကအ်လကတ် ို ို့၏ ယ ိုကကညစ် တခ် ရမှု ဥြမ အ ်းပြငို့-် ယင််းနငှို့ြ်တသ်ကပ်သ  အခ ကအ်လက ် သ ို ို့မဟိုတ ်

အဓ ကအခ က်အလက်မ ာျား

Summary 



သတင််းသမ ်းမ  ်းအတကွ် အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  ရ ဇဝတ်မှုမ  ်းအ ်း မညသ် ို ို့ မှတတ်မ််းတငြ် ို လမ််းညွှနခ် က်   
4  

ပေတ တ ို ို့၏ အပကက င််းက ို ရှင််းလင််းပြ ်ပြသညို့ ် မကတ် ပေတ  (metadata)က ို မပြ  ကမ်ြ ကပ်အ င ်ထ န််းသ မ််း 

ပခင််းနငှို့ ်ပန ကပ်ကက င််းပြန ်ပပခရ ခ န ိုငသ်ညို့စ်နစ ်Chain of Custody (CoC) (ဆ ိုလ ိုသညမ် ှ ယင််းက ို ြ ိုငဆ် ိုငထ် ်းသ ူ

အပန)ပြငို့ ်ထ န််းသ မ််းထ ်းပခင််းတ ို ို့က ို မတှသ် ်းပလ ကြ်ွယ ် ပမှငို့တ်ငပ်ြ်း၏။ သတင််းသမ ်းမ  ်းအပနပြငို့ ် ြငွို့လ်င််းပမင ်

သ စ ွ ရရှ န ိုငပ်ြီ်း ယင််းက ို ကညူရီန ်ေဇီ ိုင််းထိုတ်ထ ်းသညို့ ်အရင််းအပမစ် အမ  ်းအပြ ်းက ိုလည််း အရင််းအပမစက်ဏ္ဍ တငွ ်

ပြ ်ပြထ ်းပလ၏။  

 
က  ်းလနွခ် ရသမူ  ်း, မ ကပ်မငသ်က်ပသမ  ်းနငှို့ ်ပတွျို့ဆ ိုပမ်းပမန််းမှုမ  ်းသည ်ရ ဇဝတမ်ှုဆ ိုငရ်  အဓ က အခ ကအ်လက ်

မ  ်းက ို ပြ်းစွမ််းန ိုငသ်ည။် ပတွျို့ဆ ိုပမ်းပမန််းမှုမ  ်း မပြ လိုြ်မ ီအပကက င််းကက ်းထ ်းပသ  သပဘ တညူခီ ကက် ို ရယရူန ်

အပရ်းကက်ီး၏။ ြ ိုမနှအ် ်းပြငို့ ် ယင််းမ ှ သငမ်ညသ်ပူြစသ်ည,် ပတွျို့ဆ ိုပမ်းပမန််းမှုက ို မညက်ဲို့သ ို ို့အသ ို်းပြ မည,် ၎င််းက ို 

မညသ်ကူကညို့ရ်ှုမညန်ငှို့ ် ပြစန် ိုငပ်ပခရှ ပသ  အနတရ ယမ်  ်းက ို န ်းလညပ်ကက င််း ဆ ိုလ ို၏။ တ ိုကရ် ိုကမ်တှတ်မ််းတငထ် ်း 

ပသ  နှုတပ်ြငို့ ်သပဘ တခူငွို့ပ်ြ ခ ကသ်ည ်လ ိုပလ ကပ်သ ်လည််း လြူိုဂ္  လတ်စဦ််းထ မ ှရ ို်းရှင််းစ ွ လကမ်တှပ်ရ်းထ ို်း 

ထ ်းပသ  သပဘ တညူခီ ကမ် ှ အပက င််းဆ ို်းပြစ၏်။ အမညမ်သ  ြိုဂ္  လတ်စဦ််းဦ်း၏ အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို တရ ်း 

ရ ို်းမ  ်းတငွ ်သကပ်သအပြစ ်လကခ် န ိုငမ်ညမ်ဟိုတပ်ကက င််း သတ ပြ သငို့၏်။ 

 
အထ်ူးသပြငို့ ်အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ် ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်း သ ို ို့မဟိုတ ်မေီယီ လတွလ်ြ်ခငွို့က် ို တရ ်းစွဆဲ ိုရန ်အစ ို်းရက ရနလ် ိုပန 

ခ  န၌် ရိုြ်ြ ိုင််းဆ ိုငရ် နငှို့ ် ေစဂ် စတ်ယအ်ခ ကအ်လကမ်  ်းက ို လ ိုပခ  ပအ ငထ် ်းရန ် အလနွအ်ပရ်းကက်ီး၏။ လ ိုပခ  ပရ်း 

အနတရ ယမ်  ်းက ို ပလျှ ို့ခ ရန ်နည််းလမ််းမ  ်းစ ွ ရှ ၏။ ဥြမ - အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို ကိုေဝ်ကှထ် ်းပသ  ြ ိုစ ပြငို့ ်သ မ််း 

ဆည််းပခင််း၊ သငို့စ်ကြ်စစည််းပြေါ် ရှ  ြ ိုငမ်  ်းက ို ြ ကပ်ခင််း သ ို ို့မဟိုတ ်ြ ို်းကယွထ် ်းပခင််း/ပြ  ကထ် ်းပခင််း၊ အဆကအ်သယွ ်

မ  ်း၏ အမညမ်  ်းက ို စ ဝကှပ်ခင််း, အမညဝ်ကှပ်ခင််း သ ို ို့မဟိုတ ်ြ ကပ်ခင််းနငှို့ ်သကပ်သအပထ ကအ်ထ ်းမ  ်းက ို လ ိုပခ  စ ွ 

သ မ််းဆည််းပခင််း စသညတ် ို ို့ ပြစ၏်။ အရင််းအပမစက်ဏ္ဍပအ ကတ်ငွ ် ြငွို့လ်င််းပမငသ် စ ွ ရရှ န ိုငပ်သ  အရင််းအပမစ ်

မ  ်းစ ွတ ို ို့ သည ်သတင််းသမ ်းမ  ်းအ ်း အကအူညပီြ်းန ိုငြ်ါ၏။ 

 

 
1 ဤလမ််းညွှနခ် က်က ို ဥြပေနငှို့ ် ေမီ ိုကပရစီဗဟ ိုဌ န the Centre for Law and Democracy က News Media Europe နငှို့ ် ြူ်းပြါင််း၍ စ နယ်ဇင််း 

မီေယီ နယ်ြယ်၌ သတင််းြည က ို အပထ က်အကူပြစ်ပစရန် ပမျှ ်မှန််းခ က်ပြငို့ ် ပြ စိုထ ်းြါသည်။ စစ်ရ ဇဝတ်မှုမ  ်းအ ်း မည်သ ို ို့မှတ်တမ််းတငရ်မည်က ို 

ြ ိုမ ိုပက င််းမွနစ်ွ  န ်းလည်သပဘ ပြါက်ပစပရ်း၌ သတင််းအြွဲျို့အစည််းမ  ်းက ပြ ်ပြပသ  လူထိုစ တ်ဝငစ် ်းမှု တ ို်းြွ ်းလ ပခင််းက ို ကျွန်ိုြ်တ ို ို့၏ အသ အမှတ် 

ပြ မှုမှတစ်ဆငို့ ်ဤလမ််းညွှနခ် က် ပြစ်ပြေါ်လ ြါ၏။  

https://www.law-democracy.org/live/
http://www.newsmediaeurope.eu/


သတင််းသမ ်းမ  ်းအတကွ် အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  ရ ဇဝတ်မှုမ  ်းအ ်း မညသ် ို ို့ မှတတ်မ််းတငြ် ို လမ််းညွှနခ် က်   
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သတင််းသမ ်းတ ို ို့၏ အဓ ကလိုြ်ငန််းမ ှ လူ ို့အြွဲျို့အစည််းအတငွ််း ပြစြ် ကပ်နသညမ်  ်းက ို စ ိုစမ််းပြ ်ထိုတ်ရနန်ငှို့ ်ယင််းတ ို ို့ 

နငှို့ ် စြ်လ ဉ်းပသ  သတင််းအခ ကအ်လကမ်  ်းက ို အမ  ်းပြညသ်ထူ  ပြနလ်ညတ်ငပ်ြရနပ်ြစသ်ည။် ထ ိုအဓ က လိုြ်ငန််း 

တ ဝနက် ို ပဆ ငရွ်ကရ် ၌ သတင််းသမ ်းတ ို ို့သည ် အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်းအြါအဝင ် ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်းနငှို့ ်

စြ်လ ဉ်းပသ  သတင််းအခ ကအ်လကမ်  ်းက ို ရှ ပြွပတွျို့ ရှ န ိုငသ်ည။် အထ်ူးသပြငို့ ်ယင််းတ ို ို့သည ်န ိုငင် တက  သ ို ို့မဟိုတ ်

ပြညတ်ငွ််းြဋ ြကခဇိုနမ်  ်း၌ သတင််းရယပူြ်းြ ို ို့ပနသညို့ ်သ ို ို့မဟိုတ ်လိုြ်ပဆ ငပ်နသညို့ ်ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်းပြစန် ိုင၏်။ အမ  ်း 

ပြညသ်အူတကွ ်အလနွတ်နြ် ို်းကက်ီးပသ  သတင််းအခ ကအ်လကမ်  ်းက ို အမ  ်းပြညသ်တူ ို ို့ သ ရှ ပစရန ်သတင််းပြ်းြ ို ို့ပခင််း 

လိုြ်ငန််းအပြင ်သတင််းသမ ်းတ ို ို့သည ်အဆ ိုြါအခ ကအ်လကမ်  ်းက ို တရ ်းရ ို ်းအသ်ီးသ်ီး၌ ရ ဇဝတမ်ှုဆ ိုငရ်  အပထ က ်

အထ ်းအပြစ ် တငပ်ြန ိုငသ်ညို့ ် နည််းလမ််းပြငို့ ် ထ န််းသ မ််းထ ်းန ိုင၏်။ ဤလမ််းညွှန၏် ရညရွ်ယခ် ကမ် ှ န ိုငင် တက  

ရ ဇဝတမ်ှု က  ်းလနွပ်ခင််း၏ သကပ်သအပထ ကအ်ထ ်းပြစပ်သ  သတင််းအခ ကအ်လကမ်  ်းက ို သတင််းသမ ်းမ  ်း 

ပက င််းစ ွ န ်းလညပ်စပရ်း အကအူညပီြ်းပခင််းအပြင ်ထ ိုအခ ကအ်လကမ်  ်းအ ်း တရ ်းရ ို ်းတငွ ်သကပ်သအပြစ ်တငပ်ြ 

န ိုငမ်ညို့ ်ပြစန် ိုငပ်ပခက ို ပမှငို့တ်ငပ်ြ်းရနန်ငှို့ ်ထ ိုအခ ကအ်လကမ်  ်းက ို လ ိုပခ  စ ွ ထ န််းသ မ််းပစ ငို့ပ်ရှ ကန် ိုငပ်စရနတ် ို ို့ ပြစ၏်။ 

 
သတင််းသမ ်းမ  ်းသည ် ရဲ သ ို ို့မဟိုတ ် ရ ဇဝတမ်ှုဆ ိုငရ်  စ ိုစမ််းစစပ်ဆ်းသမူ  ်း မဟိုတသ်ညို့အ်ပြင ် ရ ဇဝတမ်ှုဆ ိုငရ်  

အပြ အမမူ  ်းနငှို့ ် စြ်လ ဉ်းပသ  အခ ကအ်လကမ်  ်း စိုပဆ င််းရ ၌ ၎င််းတ ို ို့၏ ြါဝငြ်တသ်ကမ်ှုနငှို့ ် ဆကစ်ြ်ပသ  

အနတရ ယမ်  ်း ရှ န ိုင၏်။ သတင််းသမ ်းမ  ်းသည ်ဤလှုြ်ရှ ်းမှုတငွ ်ြါဝငက်ညူရီန ်အလနွ ်အပရ်းကက်ီးပသ ်လည််း၊ ယင််း 

သည ်၎င််းတ ို ို့အ ်း စ နယဇ်င််းမ  ်းသ ို ို့ သတင််းပြ်းြ ို ို့ပခင််းဟပူသ  အဓ က လိုြ်ငန််းတ ဝနလ်မ််းပကက င််း ပပြ င််းသ ွ်းပခင််း 

သ ို ို့မဟိုတ ်၎င််းတ ို ို့၏ စ နယဇ်င််းလတွလ်ြ်ခငွို့က် ို ြ ကပ်ြ ်းသ ွ်းပစသညအ်ထ  အလနွအ်မင််း ပြင််းထနက်  ဝနထ်ိုြ်ဝနြ် ို်း 

ကက်ီးတစခ်ို ပြစမ်ပနသငို့ပ်ခ ။ အလ ်းတ ူအပရ်းကက်ီးပသ  အခ ကမ် ှ ဤနယြ်ယ၌် ၎င််းတ ို ို့၏ လိုြ်ငန််းသည ်လသူ ရှင ်

ကက ်းပြစလ် ခဲို့လျှင ်သတင််းသမ ်းတ ို ို့သည ်ထ ိုရ ဇဝတမ်ှုမ  ်းအတကွ ်တ ဝနရ်ှ သတူ ို ို့က ပြစပ်စ, တရ ်းစွမဲခ လ ိုသတူ ို ို့က 

ပြစပ်စ, ရ ဇဝတမ်ှုခင််းမ  ်း၌ ြါဝငပ်နန ိုငပ်ကက င််း ထငရ် ှ်းစ ွ သကပ်သပြခ ထ ်းရပသ  က  ်းလနွသ်တူ ို ို့ကပြစပ်စ 

တ ိုကခ် ိုကလ် န ိုငပ်သ  ြစမ်တှမ်  ်း ပြစပ်နတတ၏်။  

 
ဤလမ််းညွှနခ် ကသ်ည ်ပပမပြင၌် ရှ ပနပသ  သတင််းသမ ်းမ  ်း(နငှို့ ်တည််းပြတသ်မူ  ်း)ထ သ ို ို့ ရ ို်းရှင််းပြီ်း လကလ်မှ််းမနီ ိုင ်

ပသ  အကက ဉ ဏမ်  ်း ပြ်းပဆ ငရ်နန်ငှို့ ် အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်း၏ အပထ ကအ်ထ ်းမ  ်းဟို ထငမ်တှရ် 

ပသ  အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို အရယနူ ိုငရ်န ် ရညရွ်ယြ်ါသည။် ဤလမ််းညွှနသ်ည ် စ ြတသ်မူ  ်းအ ်း တရ ်းဥြပေ၏ 

အလနွရ်ှုြ်ပထ်ွးပသ  နယြ်ယတ်စ်ခိုပြစသ်ညို့ ် သကပ်သခ ဥြပေဆ ိုငရ်  ကျွမ််းက ငသ်မူ  ်းအပြစသ် ို ို့ ပပြ င််းလပဲြ်းရန ်

ရညရွ်ယပ်ခင််း မဟိုတသ်ညို့အ်ပြင ်တရ ်းစရီငပ်ရ်းစနစတ်စခ်ိုမ ှအပခ ်းတစခ်ိုသ ို ို့ ပပြ င််းလသဲ ွ်းပစရနလ်ည််း ရညရွ်ယပ်ခင််း 

မရှ ပခ ။ ထ ိုသ ို ို့ ပြ မရူန ်လ ိုလည််း မလ ိုအြ်ပခ ။ တရ ်းဝင ်ရ ဇဝတမ်ှုခင််း စ ိုစမ််းစစပ်ဆ်းပရ်းမ ်းမ  ်း၊ ပရှ ျို့ပနမ  ်း၊ အစ ို်းရပရှ ျို့ 

ပနမ  ်းနငှို့ ် အဆ ို်းစနွဆ် ို်းအပြစ ် တရ ်းသကူက်ီးမ  ်းက တရ ်းရ ို ်းတငွ ် သတင််းအခ ကအ်လကမ်  ်းက ို လကခ် န ိုငမ်ှု ရှ /မရှ  

ဆ ို်းပြတပ်ြ်းမညပ်ြစရ်  ယင််းအတကွ ်ဤလမ််းညွှနခ် ကမ် ှ မရှ မပြစ ်လ ိုအြ်ပခင််း မရှ ပခ ။ သ ို ို့ပသ ် ဤလမ််းညွှနခ် က ်

န ဒါန်ျား 



သတင််းသမ ်းမ  ်းအတကွ် အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  ရ ဇဝတ်မှုမ  ်းအ ်း မညသ် ို ို့ မှတတ်မ််းတငြ် ို လမ််းညွှနခ် က်   
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သည ်သတင််းသမ ်းမ  ်းအ ်း ယ ိုကကညခ် ကတ်စခ်ိုရရှ ရနအ်တကွ ်မညသ် ို ို့ပသ  သတင််းအခ ကအ်လက်မ   ်းမ  ်းက အသ ို်း 

ဝငန် ိုငပ်ကက င််းနငှို့ ် အက   ်းဆကအ်ပနပြငို့ ် မသကဆ် ိုငပ်သ  အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို စိုပဆ င််းပခင််းက ို ကန ို့သ်တထ် ်း 

န ိုငသ်ညို့အ်ပြင ် အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို တရ ်းရ ို ်းတငွ ် သကပ်သအပြစ ် လကခ် လ ပစရန ် ပဆ ငရွ်ကန် ိုငမ်ညို့ ် အခငွို့ ်

အလမ််းက ို ပမှငို့တ်ငရ်န ်ရ ို်းရှင််းပသ  အဆငို့မ်  ်းက ို မညသ် ို ို့လိုြ်ပဆ ငမ်ညတ် ို ို့က ို သ ရှ န ်းလညပ်စရန ်ကညူြီ ို့ြ ို်းပြ်း၏။  

 
အလနွရ် ို ်းရှင််းပသ  လိုြ်ငန််းစဉအဆငို့ဆ်ငို့သ်ည ်မကက ခဏဆ ိုသလ ိုြင ်သတင််းအခ ကအ်လက၏် တနြ် ို်းက ို သ သ စ ွ 

ပမှငို့တ်ငပ်ြ်းန ိုင၏်။ ဥြမ အ ်းပြငို့-် အြ ကအ်စ်ီးြ ိုတစခ်ို၏ ဓ တြ် ိုသည ်သကပ်သ မ  ်းစ ွ မပြန ိုငပ်သ ်လည််း  ဤပနရ  

၌ တစစ် ိုတစဦ််း၏ အ မသ်ည ် တညရ်ှ ခဲို့ြူ်းပကက င််းပြသရနအ်တကွ ် ထ ိုြ ိုက ို ြထဝဝီင ် တညပ်နရ အခ ကအ်လကပ်ြငို့ ်

အမတှအ်သ ်းပြ ပခင််းသည ်အပခ ်းတနြ် ို်းတစခ်ိုပြစ၏်။ ထ ို ို့အတ ူလမ််းမပြေါ်တငွ ်လပဲလ  င််းပနပသ  လပူသအပလ င််း 

ဓ တြ် ိုတစြ် ိုသည ် ခ ိုငလ် ိုမှု မရှ န ိုငပ်သ ်လည််း ယင််းမ ှ လကန်ကက် ိုငအ်ြွဲျို့တစြ်ွဲျို့ ပြတသ်န််းသ ွ်းလ ပြီ်းသညို့ပ်န က် 

အခ  နအ်မတှအ်သ ်း အတ အက ပြ ၍ သ သ ပမငသ် ပအ င ်မတှတ်မ််းတင ်ရ ိုကက််ူးထ ်းပသ  ဓါတြ် ိုပြစလ်ျှင ်တနြ် ို်း 

ပပြ င််းလသဲ ွ်းမည ်ပြစ၏်။ 

 
န ိုငင် တ ိုင််း၏ ရ ဇဝတမ်ှုစ ရင််းသည ်အလနွရ်ှညလ်  ်း၏။ ဤလမ််းညွှနခ် က၏် အဓ က ဦ်းတညခ် ကမ် ှ  အပြညပ်ြည ်

ဆ ိုငရ်  ရ ဇဝတတ်ရ ်းရ ို ်း၏ ပရ မပြဋ္ဌ န််းဥြပေစ ခ  ြ် (Rome Statute) ၌ သတမ်တှထ် ်းပသ  ကက်ီးပလ်းသညို့် 

ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်းအနက ်အဓ က ရ ဇ၀တမ်ှု သ ို်းခိုပြစပ်သ  လမူ   ်းတ ို်းသတပ်ြတမ်ှု၊ လသူ ်းမ   ်းနယွအ်ပြေါ် က  ်းလနွသ်ညို့ ်

ရ ဇဝတမ်ှုနငှို့ ်စစရ် ဇဝတမ်ှုမ  ်း ပြစ၏်။ 

 

ဤလမ််းညွှန၏် ရညရွ်ယခ် ကအ်တကွ ် “သတင််းသမ ်း” (journalists) ဟပူသ  အသ ို်းအနှုန််းက ို ြပရ ်ြကရ်ငှန်ယ ်

သတင််းမေီယီ မ  ်းတငွ ်ြ ိုမနှအ်လိုြ်လိုြ်ကကပသ  ြိုဂ္  လ်မ  ်းအတကွ်သ မက အလတွသ်တင််းပထ ကမ်  ်း၊ ဘပလ ို့ဂါ 

မ  ်းနငှို့ ်အပခ ်းသကဆ် ိုငရ် ြိုဂ္  လမ်  ်းြါ က ယက် ယပ်ြန ို့ပ်ြန ို့ ်အက   ်းဝငပ်စရန ်အသ ို်းပြ ထ ်း၏။ စငစ်စ် ဤလမ််းညွှန ်

တငွ ် ြါရှ ပသ  အကက ပြ ခ ကသ်ည ် အကယ၍် အရြ်သ ်းသတင််းသမ ်းမ  ်းအပနပြငို့လ်ည််း အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  

ရ ဇဝတမ်ှုအပထ ကအ်ထ ်းမ  ်းက ို ထိုတပ်ြ ်ပြသန ိုငပ်ရ်းအတကွ ် ပြေါ်ထကွလ် ပသ  အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို ပတွျို့ ရှ  

လ ခဲို့ြါလျှင ်၎င််းတ ို ို့အတကွလ်ည််း အသ ို်းဝငန် ိုငြ်ါသည။် 

သတင််းသမ ်းမ  ်းအတကွ ်ဤသ ို ို့ပသ  သတင််းအခ ကအ်လကမ်   ်းက ို စိုပဆ င််းြ ို ို့ အပရ်းကက်ီးပကက င််း အပကက င််းရင််း 

မ  ်းအရ သ သ ထငရ်ှ ်းလ၏ှ။ သတင််းသမ ်းတ ို ို့၏ ြပရ ်ြကရ်ှငန်ယြီ်သစ ွ အ ရ ိုစ်ူးစ ိုကမ်ှုပကက ငို့ ် ၎င််းတ ို ို့သည ်

အစ ို်းရပရှ ျို့ပနမ  ်း ရရှ န ိုငမ်ည ် မဟိုတပ်သ  အပထ ကအ်ထ ်းမ  ်းက ို စိုပဆ င််းန ိုငမ်ညို့ ် အပနအထ ်းတငွ ် ရှ ပနန ိုင၏်။ 

တစြ်န ် ဤအခ ကက် အဓ က နည််းလမ််းနစှခ်ိုပြငို့လ်ည််း အကအူညပီြ်းန ိုငပ်သ်း၏။ ြထမဦ်းဆ ို်းအပနပြငို့ ် ြပရ ်ြက ်

ရှငန်ယ ် ရ ဇဝတမ်ှုဆ ိုငရ်  စ ိုစမ််းစစပ်ဆ်းသမူ  ်းသည ် ပန ကထ်ြ် အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို စိုပဆ င််းန ိုငသ်ညို့အ်ပြေါ် 

အပပခခ ၍ ပရှ်းဦ်းစ ွ ရ ဇဝတမ်ှုက  ်းလနွပ်ကက င််း ပြ ်ထိုတန် ိုငပ်စရနန်ငှို့ ်ပြစမ်ှုက  ်းလနွန် ိုငြ်ွယရ်ှ ပသ  သမူ  ်းက ို ပြ ်

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf
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ထိုတန် ိုငပ်စရနအ်တကွ ်အကအူညပီြ်းန ိုင၏်။ ေိုတ ယအပနနငှို့ ်ဤအခ ကက် အဆ ိုြါ ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်းအ ်း ြွဲျို့စည််းလိုြ် 

ပဆ ငခ် ကမ်  ်းနငှို့ ် ယင််းတ ို ို့က ို က  ်းလနွသ်မူ  ်းအြါအဝင ် ရ ဇဝတမ်ှု၏ အဓ ကအခ ကမ်  ်းက ို ပြ ်ထိုတရ် တငွ ်

အပထ ကအ်ကပူြစပ်စန ိုင၏်။ ဤနည််းအ ်းပြငို့ ်သပဘ ထ ်းခ ယခူ ကမ်  ်းက ို လ ိုပခ  ပအ င ်အကအူညပီြ်း၏။ 

 
ဤလမ််းညွှနခ် ကသ်ည ် အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်းအပြေါ် အ ရ ိုစ်ူးစ ိုကထ် ်းပသ ်လည််း အလ ်းတ ူ အခ က ်

အလကမ်  ်းသည ် လူ ို့အခငွို့အ်ပရ်းနငှို့ ် ပြနလ်ညသ်ငို့ပ်မတပ်ရ်း သ ို ို့မဟိုတ ် ပလ  ်ပကက်းပငကွ စစ လ ိုပခ  ပသခ  ပစပရ်း 

ရညရွ်ယခ် ကမ်  ်းအတကွ ်သမ ိုင််းမှတတ်မ််းတငရ် ၌ အလနွအ်ပရ်းကက်ီးပသ  အပခ ်း အလွသဲ ို်းစ ်းမှု အမ   ်းအစ ်းမ  ်းက ို 

သကပ်သပြရ ၌လည််း အသ ို်းဝငန် ိုင၏်။ 

 
လြူိုဂ္  လမ်  ်း စိုပဆ င််းရရှ ထ ်းပသ  အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို လ ိုပခ  ပစပရ်း အကအူညပီြ်းရန ် အစ ို်းရမဟိုတပ်သ  န ိုငင်  

တက အြွဲျို့အစည််း (NGO) မ  ်းက ြ ို့ြ ို်းကညူမီှု အမ  ်းအပြ ်းက ို ပြ်းထ ်းပကက င််း သတ ပြ သငို့၏်။ ယင််း၌ မရူင််း 

အပထ ကအ်ထ ်း စစမ်နှပ်ကက င််း သကပ်သပြပခင််းနည််းြည မ  ်း ဥြမ အ ်းပြငို့-် အပထ ကအ်ထ ်းမ  ်း ြမ််းယရူရှ  

သညို့ ် ပနရ နငှို့ ် အခ  နတ် ို ို့က ို ညွှနပ်ြရန ် အမ  ်းပြညသ်အူကက ်း ြငွို့ြ်ွငို့လ်င််းလင််း ရရှ န ိုငပ်သ  အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို 

အသ ို်းပြ ပခင််း (codastory.com/newsletters/war-crimes-in-digital-age/ က ို ကကညို့ရ်န)် နငှို့ ်အပန ှငို့အ်ယကှ ်မပြစ ်

ပစပရ်း ပသခ  ပစပခင််းအြါအဝင ် အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို လ ိုပခ  စ ွသ မ််းဆည််းရန ် ကညူပီြ်းပခင််းလည််း ြါဝင၏်။ 

ပန ကဆ် ို်းအပနပြငို့ ်ဤလမ််းညွှနခ် ကသ်ည ်အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်းက ို မတှတ်မ််းတငရ် တငွ ်သတင််းသမ ်း 

မ  ်းက ို အကအူညပီြ်းန ိုငပ်သ  အရညအ်ပသ်ွးရှ သညို့ ် အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို ြမ််းယရူရှ ပခင််းနငှို့ ် သ မ််းဆည််းပခင််းတ ို ို့ 

အတကွ ် အပထ ကအ်ကပူြစပ်စမညို့ ် သကဆ် ိုငရ်  ေစဂ် စတ်ယအ်ကြ်လပီက်းရှင််းမ  ်းအြါအဝင ် သတင််းသမ ်းမ  ်း 

အသ ို်းပြ န ိုငသ်ညို့ ်အရင််းအပမစမ်  ်းစ ရင််းက ိုြါ ြ ို့ြ ို်းပြ်းထ ်းြါသည။် 

http://codastory.com/newsletters/war-crimes-in-digital-age/
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သတငျ်ားမီဒယီာ လတွလ်ြ်ခွငို့န်ငှ ို့ ်၎ငျ်ားတ ို ို့၏အခန်ျား 

ကဏ္ဍက ို ထ န်ျားသ မ်ျားပ ာငို့ပ် ှာကပ်ခငျ်ား 

လူ ို့အြွဲျို့အစည််းအတငွ််း အပြစအ်ြ ကမ်  ်းက ို အစရီငခ် သညို့အ်ခါတငွ ် ၎င််းတ ို ို့၏ အယေ်တီ ို့အ ပဘ ်က ို လတွလ်ြ်စ ွ 

ပရ်းသ ်းတငပ်ြန ိုငခ်ငွို့အ်ပြင ် ဓမမဓ ဋ္ဌ နက် မှုတ ို ို့က ို ထ န််းသ မ််းထ ်းရနန်ငှို့ ် ထ ိုလတွလ်ြ်ခငွို့ဆ် ိုငရ်  လူ ို့အြွဲျို့အစည််း၏ 

ခ ယခူ ကတ် ို ို့က ို ထ န််းသ မ််းထ ်းရန ်သတင််းသမ ်းမ  ်းအတကွ ်အလနွအ်ပရ်းကက်ီး၏။ အမနှတ်ကယ ်လတွလ်ြ်ခငွို့ ်ဆ ို်းရှု  ်းရ 

လျှင ်သတင််းသမ ်းတစဦ််း၏ သတင််းပြ်းြ ို ို့မှုတငွ ်ဘကလ် ိုကပ်ခင််းက ို ပြစပ်ြေါ်ပစန ိုငပ်သ ်လည််း လတွလ်ြ်ခငွို့ ်ဆ ို်းရှု  ်းပခင််း 

အပြေါ် ခ ယခူ ကက်မ ူြရ သတ၏် ယ ိုကကညမ်ှုက ိုြါ ြ ကပ်ြ ်းပစန ိုင၏်။ အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်းနငှို့ ်ြတသ်က ်

ပသ  အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို သတင််းသမ ်းမ  ်းက စိုပဆ င််းရယြူါက- အထ်ူးသပြငို့ ်၎င််းတ ို ို့၏ အလိုြ်တငွ ်အပရ်းကက်ီး 

ပသ  အခန််းကဏ္ဍမ ှြါဝငပ်နြါက- အဆ ိုြါအခ ကန်စှခ် ကလ် ို်း ပခ မ််းပပခ ကခ် ရန ိုင၏်။ ယင််း၌ ြဋ ြကခပြစြ် ွ်းပနသညို့ ်

အြွဲျို့မ  ်း၊ ရဲတြ်ြွဲျို့ နငှို့ ်အပခ ်းဥြပေစ ို်းမ ို်းပရ်းပဆ ငရွ်ကသ်မူ  ်းအပြင ်အပခ ်းပသ  န ိုငင် မ  ်းမ ှြတသ်ကဆ်ကန်ယွသ်မူ  ်း 

၏ ဩဇ ရ ြ်မ ှလတွလ်ြ်စ ွ ပဆ ငရွ်ကန် ိုငပ်ခင််းလည််း အက   ်းဝင၏်။ အဓ ြပ ယသ်တမ်တှြ်ွငို့ဆ် ိုခ ကအ်ရ ယင််းပကက ငို့ ်

ပြင််းထနပ်သ  အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ် ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်းနငှို့ ်ပြစမ်ှုဆ ိုငရ် ဥြပေအရသ မက လူ ို့အြွဲျို့အစည််းတ ိုင််းက စွကဲ ိုငထ် ်း 

ပသ  တနြ် ို်းမ  ်းက ိုြါ မကက ခဏ ဆ ို်းရွ ်းစ ွ ခ   ်းပြ ကမ်ှုမ  ်းနငှို့ ် စြ်ဆ ိုငပ်သ  အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို စိုပဆ င််းရ ၌ 

ခကခ်ပဲစန ိုင၏်။ 

 
သတင််းသမ ်းမ  ်းသည ် ၎င််းတ ို ို့ လိုြ်က ိုငပ်ဆ ငရွ်ကလ် ကရ်ှ ပသ  မေီယီ အမ   ်းအစ ်းပြေါ် မတူည၍် လတွလ်ြ်ခငွို့န်ငှ ို့ ်

စြ်လ ဉ်းသညို့ ် တရ ်းဝငစ်နစမ်  ်းနငှို့ ် စည််းမ ဉ်းမ  ်းက ို လ ိုကန် န ိုငသ်ည။် န ိုငင် အမ  ်းအပြ ်းတငွ ် က ိုယြ် ိုငစ်ည််းမ ဉ်း, 

ြ်ူးတွစဲည််းမ ဉ်း သ ို ို့မဟိုတ ် ဥြပေစည််းမ ဉ်းစနစ်မ  ်းသည ် သတင််းသမ ်းတ ို ို့ သတင််းပြ်းြ ို ို့ရ ၌ လတွလ်ြ်ပခင််းနငှို့ ်

ဟနခ် ကည်ပီခင််းတ ို ို့နငှို့ ် ဆကစ်ြ်ပနပသ , အပြနအ်လနှအ် ်းပြငို့ ် တ ဝနန်ငှို့ ် က ငို့ဝ်တဆ် ိုငရ်  သဘ ဝနှုန််းစ မ  ်း ြါဝင ်

လ က ်ရှ ပသ , ၎င််းတ ို ို့ က ငလ်ညရ်  မေီယီ မ  ်းအပြေါ် က ငို့ဝ်တန်ငှို့ ်က ိုယက် ငို့တ်ရ ်းတ ို ို့က ို ပြဋ္ဌ န််းပြ်းထ ်းရ  ပနရ မ  ်း 

ရှ ကက၏။ လစဘ်ရယေ်မီ ိုကပရစနီ ိုငင် မ  ်းရှ  အမ  ်းပြညသ်ဆူ ိုငရ်  မေီယီ မ  ်းသည ် အစ ို်းရနငှို့ ် အပခ ်းပသ  န ိုငင် ပရ်း 

ပဆ ငရွ်ကသ်မူ  ်းအြါအဝင ်အိုြ်ခ  ြ်ပရ်းအြွဲျို့အစည််းမ  ်း၏ ပလ င််းရ ြ်မ ှလတွလ်ြ်၍ သမ သမတက် ပသ  စည််းမ ဉ်း 

မ  ်းက ို တ က စ ွ ကန ို့သ်တက် ငို့သ် ို်းကကသည။် 

 
အဆ ိုြါ လတွလ်ြ်ခငွို့န်ငှ ို့ ်သပဘ ထ ်း ခ ယခူ ကမ်  ်းအပြင ်သတင််းသမ ်းတ ို ို့အပနပြငို့ ်အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  ရ ဇဝတမ်ှု 

မ  ်းနငှို့ ်ြတသ်ကပ်သ  သတင််းအခ ကအ်လကမ်  ်း စိုပဆ င််းရ ၌ အထ်ူးသပြငို့ ်သတင််းနယြ်ယ၌် အလိုြ်လိုြ်ပနသမူ  ်း 

ပြစလ်ျှင ်သတင််းသမ ်းတ ို ို့၏ အခန််းကဏ္ဍက ို ြ ကပ်ြ ်းပအ င ်ပြ လိုြ်ခငွို့မ်ပြ ရန ်အပရ်းကက်ီး၏။ အမ  ်းပြညသ်တူ ို ို့သည ်

အခ  နန်ငှို့တ်စပ်ပြ်းည ီအရညအ်ပသ်ွးပမငို့ ်သတင််းမ  ်းက ို ရရှ ရန ်လ ိုအြ်ပနပသ်းရ  သတင််းသမ ်းတ ို ို့၏ အ ရ ိုစ်ူးစ ိုကမ်ှုက ို 

1. သတငျ်ားသမာျားမ ာျား၏ လတွလ်ြ်ခွငို့န်ငှ ို့ ်

အခန်ျားကဏ္ဍက ို ကာကယွပ်ြျားပခငျ်ား   



သတင််းသမ ်းမ  ်းအတကွ် အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  ရ ဇဝတ်မှုမ  ်းအ ်း မညသ် ို ို့ မှတတ်မ််းတငြ် ို လမ််းညွှနခ် က်   
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လမ််းလွှလဲ ိုကလ်ျှင ် ရ ဇဝတမ်ှုဆ ိုငရ်  တရ ်းစွဆဲ ိုမှုမ  ်းက ို ထ ခ ိုကပ်စန ိုင၏်။ ဤအခန််းကဏ္ဍသည ် မကက ခဏဆ ိုသလ ို 

အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်း က  ်းလနွသ်ညို့ ်အပပခအပန၏ တစစ် တတ်စြ် ိုင််းပြစပ်သ  လကန်ကက် ိုငြ်ဋ ြကခမ  ်း 

က ို သတင််းြ ို ို့သညို့ ်သတင််းသမ ်းမ  ်းအတကွ ်အထ်ူး အပရ်းကက်ီးြါ၏။ 

 
ထ ိုသ ို ို့ပသ  အပပခအပနမ   ်းတငွ ်လထူိုအပနပြငို့ ်တ က မနှက်နပ်ြီ်း အခ  နန်ငှို့တ်စပ်ပြ်းည ီသတင််းအခ ကအ်လက ်ရရှ ရန ်

အပရ်းကက်ီးမှုသည ်သကပ်သပြပနစရ မလ ိုပအ ငြ်င ်အလနွပ်မငို့မ် ်းပကက င််း ထငရ်ှ ်း၏။ သ ို ို့တ ိုင ်မကက ခဏ သတင််းမ ှ်း 

မ  ်း ပြန ို့ပ်ဝပခင််းပြငို့ ် ပြစစ်ဉက ို ထ န််းခ  ြ်ရနလ်ည််း ကက  ်းစ ်းပနတတ်သပြငို့ ်အြွဲျို့အစည််းဆ ိုငရ်  အခ ကအ်လကမ်  ်းက 

ြဋ ြကခမ  ်းက ို အစရီငခ် ပခင််းအတကွ ်အနတရ ယရ်ှ ပသ  သပဘ သဘ ဝနငှို့ ်ထ ိုကဲို့သ ို ို့ပသ  ြဋ ြကခမ  ်းတွင ်ြါဝငသ်မူ  ်း 

သည ်အပရ်းကက်ီးပသ  အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို အမ  ်းပြညသ် ူမသ ပအ င ်ြ ို်းကယွရ်န ်တကက်ကစ ွ ကက  ်းြမ််းပလို့ရှ သညို့် 

အခ ကတ် ို ို့အြါအဝင ်ဤလိုြ်ငန််းတ ဝနမ်  ်းက ို ထ ခ ိုကပ်စန ိုင၏်။ စငစ်စ ်အမှအီခ ိုကင််းပသ  မေီယီ ၏ သတင််းပြ်းြ ို ို့မှု 

မ  ်းသည ်အစ ို်းရမ  ်းနငှို့ ်အပခ ်းတ ိုကြ်ွဲဝငသ်မူ  ်း၏ မကက ခဏ လွှမ််းမ ို်းပလို့ရှ ပသ  ပြစစ်ဉဇ တပ်ကက င််းအမ ှ်းမ  ်းက ို 

တနပ်ြန ်ရန ်မရှ မပြစ ်လ ိုအြ်၏။  

 

ဤအခ ကက် ို ယဂူ ိုဆလ ်းဗီ်းယ ်းန ိုငင် ဆ ိုငရ်  ရ ဇဝတခ် ိုရ ို ်းက အသ အမတှပ်ြ ခ ထ ်းရသညို့ ်အစ ို်းရပရှ ျို့ပနနငှို့ ် Radoslav 

Brdjanin and MomirTalic တ ို ို့၏ အမှုတွတဲငွ ် ခ ိုရ ို ်းနငှို့ ်အယခူ မ  ်း နစှဘ်ကစ်လ ို်းမ ှအသ အမတှပ်ြ ခဲို့ကကသညမ် ှ- “ထ ိုစစ ်

သတင််းပထ ကတ် ို ို့သည ် 'ြဋ ြကခ၏ ပကက ကမ်ကြ်ွယရ် မ  ်းနငှို့ ်အမနှတ်ရ ်းတ ို ို့က ို န ိုငင် တက အသ ိုကအ်ဝန််း၏ အ ရ ို 

စ်ူးစ ိုကမ်ှုက ို ဆွပဲဆ ငရ် ၌ အပရ်းကက်ီးပသ အခန််းကဏ္ဍမ ှြါဝငခ်ဲို့သည"် ဟ၍ူ ပြစ၏်။”2
 

 
2 ၁၉၉၁ ခိုနစှ်ကတည််းက ယခင ်ယူဂ ိုဆလ ်းဗီ်းယ ်းြ ိုငန်က်အတွင််း က  ်းလွနခ်ဲို့ပသ  န ိုငင် တက  လူသ ်းခ င််းစ န ပထ က်ထ ်းမှုဥြပေက ို ပြင််းထနစ်ွ  

ခ   ်းပြ က်မှုအတွက် တ ဝနရ်ှ ပသ  ြိုဂ္  လ်မ  ်းအ ်း တရ ်းစွဲဆ ိုပခင််းဆ ိုငရ်  အပြညပ်ြည်ဆ ိုငရ်  ရ ဇဝတ်ခ ိုရ ို ်း၏ အယူခ အြွဲျို့၊ အပြနအ်လှန ်အယူခ မှု 

ဆ ိုငရ်  ဆ ို်းပြတ်ခ က်၊ ၂၀၂၂ ခိုနစှ် ေဇီငဘ် လ ၁၁ ရက်၊ အမှုအမှတ် IT-99-36-AR73.9, အြ ိုေ ် ၃၆၊ 

https://www.icty.org/x/cases/brdanin/acdec/en/randall021211.htm#30. 

https://www.icty.org/x/cases/brdanin/acdec/en/randall021211.htm#30


သတင််းသမ ်းမ  ်းအတကွ် အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  ရ ဇဝတ်မှုမ  ်းအ ်း မညသ် ို ို့ မှတတ်မ််းတငြ် ို လမ််းညွှနခ် က်   
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အနည််းငယ ်ကွပဲြ ်းပခ ်းန ်းသညို့ ် ပြဿန တစရ်ြ်မ ှ သတင််းသမ ်းတ ို ို့၏ လ ိုပခ  ပရ်းက ို က ကယွရ်န ်လ ိုအြ်ပနပခင််းြင ်

ပြစသ်ည။် ရ ဇဝတမ်ှုဆ ိုငရ်  အပြ အမမူ  ်းက ို မတှတ်မ််းတငပ်ခင််းသည ်အနတရ ယရ်ှ န ိုင၏်။ အဘယပ်ကက ငို့ဆ် ိုပသ  ်ပြစမ်ှု 

က  ်းလနွသ်တူ ို ို့သည ်တရ ်းမျှတမှုက ို မလ ိုလ ်းပသ ပကက ငို့ပ်ြစ၏်။ ထ ို ို့အပြင ်၎င််းတ ို ို့သည ်အြမ််းခ ရပခင််းပဘ်းမ ှပရှ င ်

ရှ ်းရနအ်တကွ ်လကတ် ို ို့ပြနပ်ခင််းအြါအဝင ်ပန ကထ်ြ် ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်း၌ ြါဝငရ်န ်ဆနဒရှ န ိုင၏်။ သတင််းသမ ်းမ  ်းအပန 

ပြငို့ ် ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်း ပြစြ် ွ်းပနသညို့ပ်နရ မ  ်းတငွ ် မတှတ်မ််းရယရူ ၌ ၎င််းတ ို ို့၏ လှုြ်ရှ ်းမှုမ  ်းက ို က ယက် ယပ်ြန ို့ပ်ြန ို့ ်

သ ရှ န ်းလညရ်န ်အပရ်းကက်ီး၏။ အ ဏ ရအစ ို်းရသည ်ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်းတငွ ်ြါဝငြ်တသ်ကပ်နြါက သ ို ို့မဟိုတ ်၎င််းတ ို ို့အ ်း 

ြ ို်းကယွရ်န ်အြွဲျို့အစည််းဆ ိုငရ်  အက   ်းစ်ီးြ ွ်းမ  ်း ရှ ပနပသ အခါမ   ်း၌ လ ိုပခ  ပရ်းအနတရ ယမ်  ်းက ို ြ ိုမ ို၍ တ ို်းပမငို့လ် ပစ 

န ိုင၏်။ 

 

 

လ   ျှို့ ဝှကအ်ြ်ပသာ ရငျ်ားပမ မ် ာျားနငှို့ ်

သကပ်သခ ြ ိုငခွ်ငို့မ် ာျားက ို ကာကယွပ်ခငျ်ား 

သတင််းသမ ်းတ ို ို့အပနပြငို့ ်လျှ  ျို့ ဝကှသ်တင််းရင််းပမစ ်အပထ ကအ်ထ ်းမ  ်းက ို ထိုတပ်ြ ်ရန ်ပငင််းဆ ိုြ ိုငခ်ငွို့က် ို န ိုငင် တက  

ဥြပေနငှို့ ်အမ   ်းသ ်းဥြပေစနစ ်မ  ်းစ ွ၌ မကက ခဏဆ ိုသလ ိုြင ်ြွဲျို့စည််းြ ိုအပပခခ ဥြပေအရ ပြစပ်စ/သ ို ို့မဟိုတ ်တရ ်းဝင ်

ဥြပေအရ အက အကယွပ်ြ်းထ ်း၏။ မေီယီ ပလ က၌ အသကပ်မ်ွးသ ူြပရ ်ြကရ်ှငန်ယတ် ို ို့၏ က ငို့ဝ်တစ်ည််းကမ််းမ  ်း 

၌လည််း သတင််းသမ ်းမ  ်းအပနပြငို့ ်၎င််းတ ို ို့၏ လျှ  ျို့ ဝကှအ်ြ်ပသ  သတင််းရင််းပမစမ်  ်းက ို ထိုတပ်ြ ်ပခင််းမပြ ရန ်တ ဝန ်

ဝတတ ရ ်းတစခ်ို ပြဋ္ဌ န််းထ ်း၏။ ယင််းအတကွ ်အဓ က ပကက င််းက   ်းဆကစ်ြ်မှုအရ  ၎င််းတ ို ို့၏ လျှ  ျို့ ဝကှခ် ကက် ို အက  

အကယွပ်ြ်းမညဟ်ို မယ ိုကကညလ်ျှင ်သတင််းအရင််းအပမစမ်  ်းသည ်ပရှ ျို့ဆ ို်းပနရ သ ို ို့ ပရ ကမ်လ န ိုငသ်ပြငို့ ်မေီယီ မ  ်းမ ှ

တစဆ်ငို့ ် ထကွပ်ြေါ်လ ပသ  ရင််းပမစတ် ို ို့မ ှအမ  ်းပြညသ်ဆူ ိုငရ်  သတင််းအခ ကအ်လကမ်  ်းက ို ပြညသ်တူ ို ို့က ရယြူ ိုငခ်ငွို့ ်

ရှ ပခင််းက ို အက အကယွပ်ြ်းရနြ်င ်ပြစ၏်။ 

 
ယခငက် အပပခအပနမ  ်း တင််းက ြ်က  လွှမ််းမ ို်းထ ်းန ိုငထ် ်းပသ ်လည််း လတွလ်ြ်စ ွ ထိုတပ်ြ ်ပပြ ဆ ိုခငွို့မ် ှဆင််းသက ်

လ ပသ  အဓ က ရြ ိုငခ်ငွို့မ်  ်းကဲို့သ ို ို့ြင ် ဤရြ ိုငခ်ငွို့သ်ည ် န ိုငင် တက ဥြပေ သ ို ို့မဟိုတ ် အမ   ်းသ ်းဥြပေစနစအ်မ  ်းစို 

ပအ ကတ်ငွ ်လ ို်းဝမရှ ပခ ။ သတင််းသမ ်းမ  ်းအပနပြငို့ ်၎င််းတ ို ို့ ထ န််းသ မ််းထ ်းန ိုငပ်သ  သတင််းရင််းပမစ်မ  ်းက ို မပြါက် 

ကက ်းပစရန ်ကတ မ  ်း ပြ်းပဆ ငန် ိုငပ်ရ်းအတကွ ်၎င််းတ ို ို့၏ န ိုငင် မ  ်းတငွ ်တရ ်းဝငပ်ရ  လကပ်တွျို့ြါ အပပခအပနနစှမ်   ်း 

လ ို်း၌ ဤရြ ိုငခ်ငွို့၏် အပပခအပန အဆငို့အ်တန််းက ို အပမသဲတ ထ ်းသငို့၏်။ ထ ို ို့အပြင ်ထ ိုသ ို ို့ ကတ ပြ ရ ၌ သတင််းသမ ်းတ ို ို့ 

သည ်ထ ိုကတ ကဝတမ်  ်းနငှို့ြ်တ်သကပ်သ  အပပခအပနမ  ်း သ ို ို့မဟိုတ ်ကန ို့သ်တခ် ကမ်  ်းက ို သတင််းအရင််းအပမစမ်  ်း 

အပနပြငို့ ်သ ရှ န ်းလညပ်ကက င််း အပမပဲသခ  ပစသငို့၏်။ 

 
အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်းအပကက င််း အခ ကအ်လကစ်ိုပဆ င််းပခင််းမ ှ ရင််းပမစလ်ျှ  ျို့ ဝကှပ်ခင််းနငှို့ ်စြ်လ ဉ်းပသ  

အထ်ူးက စစရြ်မ  ်းက ို ပြေါ်ပြါကလ် ပစန ိုင၏်။ အထ်ူးသပြငို့ ်သတင််းသမ ်းတ ို ို့သည ်လျှ  ျို့ ဝကှရ်င််းပမစမ်  ်းက ို မပြ ်ပြပသ  

နည််းလမ််းပြငို့ ် အပြစအ်ြ ကမ်  ်းက ို သတင််းပြ်းြ ို ို့န ိုငပ်သ ်လည််း ထ ိုအခ ကအ်လကတ် ို ို့က ို တရ ်းရ ို ်းတငွ ် အပထ က ်

အထ ်းအပြစ ်အသ ို်းပြ ရနအ်တကွ် ယင််းတ ို ို့နငှို့ြ်တသ်ကပ်သ  အပသ်းစ တပ်န ကခ် နငှို့ ်မကတ် ပေတ တ ို ို့က ို မကက ခဏ 



သတင််းသမ ်းမ  ်းအတကွ် အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  ရ ဇဝတ်မှုမ  ်းအ ်း မညသ် ို ို့ မှတတ်မ််းတငြ် ို လမ််းညွှနခ် က်   
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လ ိုအြ်မညပ်ြစ၏်။ တရ ်းရ ို ်းမ  ်းအပနပြငို့ ် အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို စ စစရ်န ် သ ို ို့မဟိုတ ် စြ်ွစွခဲ ရသမူ  ်းက ို က ိုယစ် ်းပြ  

သညို့ ်ပရှ ျို့ပနမ  ်း၏ အပြနအ်လနှ ်စစပ်ဆ်းမှုမတှစဆ်ငို့ ်ပတ င််းဆ ိုမှုမ  ်းက ို ခငွို့ပ်ြ ရန ်လတူစဦ််းခ င််းစကီ ိုြင ်တရ ်းရ ို ်း၌ 

သကပ်သခ ပြ်းရန ်ပတ င််းဆ ိုန ိုင၏်။ ထ ို ို့အပြင ်န ိုငင် အမ  ်းအပြ ်း၌ ကက်ီးပလ်းပသ  ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်းက ို စ ိုစမ််းစစပ်ဆ်းပခင််း 

သည ်ရင််းပမစလ်ျှ  ျို့ ဝကှခ် ကက် ို ြ ို်းကယွရ်န ်အပကက င််းရင််းတစခ်ိုပြစပ်လ၏။ 

 
ရလေအ်ပနပြငို့ ်လျှ  ျို့ ဝကှသ်တင််းရင််းပမစမ်  ်း ြါဝငလ် ပသ အခါ, ရင််းပမစ်မ  ်းက ို လ ိုလ ိုလ ်းလ ်းပြစပ်စ, တရ ်းရ ို ်း တစ ်

ရ ို်းက သတင််းသမ ်းတ ို ို့၏ လျှ  ျို့ ဝကှသ်တင််းရင််းပမစ်မ  ်းက ို က ကယွြ် ိုငခ်ငွို့က် ို ြယြ် ကန် ိုငသ်ညို့အ်ပြင ် အဆ ိုြါ သတင််း 

ရင််းပမစမ်  ်းက ို တရ ်းရ ို ်း၌ ပြ ်ထိုတပ်က င််း ပြ ်ထိုတပ်စလ ိုမည ်ပြစသ်ပြငို့ ်ထ ိုအပပခအပနသ ို ို့ မ မ က ိုယက် ို တနွ််းြ ို ို့မ ပခင််း 

အြါအဝင ်စ တလ် ိုလကရ် သ ို ို့မဟိုတ ်အမတှမ်ထင ်ပြ ်ထိုတပ်ခင််းမပြ ဘ ဲအပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်းအပကက င််း 

သတင််းပြ်းရပသ အခါ သတင််းသမ ်းမ  ်းသည ်အထ်ူး သတ ပြ , ဂရိုစ ိုကရ်န ်အပရ်းကက်ီး၏။ လျှ  ျို့ ဝကှသ်တင််းရင််းပမစက် ို 

က ကယွပ်ခင််းနငှို့ ် အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  ရ ဇဝတမ်ှုခင််း စ ိုစမ််းစစပ်ဆ်းမှုအတကွ ် သတင််းအခ ကအ်လက်ြ ို့ြ ို်းပြ်းပခင််းဟ ူ

ပသ  အခ ကန်စှခ်ိုအနက ်တစခ်ိုခိုက ို ပရွ်းခ ယရ်န ်လ ိုအြ်လ သညို့အ်ခါ သတင််းသမ ်းတ ို ို့သည ်စ နယဇ်င််း သတင််းမေီယီ  

လိုြ်ငန််း အယေ်တီ တ ို ို့၏ သမ ဓ ဂိုဏက် ို က ကယွပ်ခင််း အြါအဝင ်ြထမအခ ကက် ိုသ  အပမလဲ ိုလ ို ပရွ်းခ ယသ်ငို့၏်။ 

 
အနည််းငယ ်ကွပဲြ ်းပခ ်းန ်းပသ  က စစတစရ်ြ်မ ှ ပြညသ်လူထူိုထ  သတင််းအခ ကအ်လက ် စ်ီးဆင််းမှုက ို အက အကယွ ်

ပြ်းပခင််းနငှို့ ်တညူပီသ  အပကက င််းပြခ ကန်ငှို့ ်သတင််းသမ ်းတ ို ို့၏ လ ိုပခ  ပရ်းက ို အ မခ ပရ်းတ ို ို့အပြေါ် အပပခခ ပသ ်လည််း 

သတင််းသမ ်းမ  ်းက ိုယတ် ိုင ် တရ ်းရ ို ်းပရှ ျို့တငွ ် ထကွဆ် ိုရန ် ပငင််းဆ ိုပခင််း ရှ /မရှ  ဟပူသ  ပမ်းခနွ််း ပြစပ်လ၏။ ယင််းမ ှ 

၎င််းတ ို ို့ သကပ်သထကွဆ် ိုပခင််းမ ှ အက အကယွပ်ြ်းထ ်းသညို့ ် အတ ိုင််းအတ အထ  ၎င််းတ ို ို့၏ လျှ  ျို့ ဝကှသ်တင််းရင််းပမစ် 

မ  ်းက ို က ကယွြ် ိုငခ်ငွို့က် ိုလည််း ထ ခ ိုကပ်စန ိုငသ်ည။် 

 
Radoslav Brdjanin နငှို့ ်Momir Talic တ ို ို့၏ အမှု၌ အမှုစစတ်ရ ်းခငွ ်(တရ ်းလွှတပ်တ ်)က ြဋ ြကခအပကက င််း သတင််း 

ပြ်းြ ို ို့ပနပသ  သတင််းသမ ်းမ  ်းက ို “မလ ိုအြ်ဘ ဲဆငို့ပ်ခေါ် ပခင််း” မ ှ မပြစသ်ငို့ပ်သ ပကက ငို့ ်ထ ိုအပကက င််းအရ က ို (ြ ိုန ှ ြ်) 
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ထိုတပ်ဝပြီ်း၍ သတင််းရင််းပမစ်က ို ပြ ်ထိုတပ်ြီ်းသညန်ငှို့ ် သတင််းစိုပဆ င််းပခင််းနငှို့ ် ပြ်းြ ို ို့ပခင််း 

အတကွ ် သကပ်သခ ထကွဆ် ိုမှုမ ှ အနတရ ယန်ည််းြါ်းပြီ်း၊ သတင််းစိုပဆ င််းပခင််းနငှို့ ် အစရီငခ် ပခင််း 

အတကွ ်သကပ်သထကွဆ် ိုန ိုငပ်ပခမှ  အနည််းငယမ်ျှသ ပြစ၍် အပထ ကအ်ထ ်းမ  ်းသည ်အမှုနငှို့ ်

“ဆပီလ  ်သကဆ် ိုင”်ြါက လ ိုပလ ကပ်ြီပြစပ်ကက င််း ဆ ို်းပြတခ်ဲို့၏။3 အယခူ တရ ်းလွှတပ်တ ်သည ်

ပယဘိုယ အ ်းပြငို့ ် သတင််းသမ ်းမ  ်းနငှို့ ် စစသ်တင််းပထ ကမ်  ်းအကက ်း ဂ  နယလ်စ ် အမ   ်း 

အစ ်းအလ ိုက ်သ်ီးပခ ်းအိုြ်စို နစှစ်ိုခွဲပခ ်းထ ်းပြီ်း၊ ၎င််း၏ ဆ ို်းပြတခ် ကက် ို ေိုတ ယအိုြ်စိုအတကွသ်  

အ ရ ိုစ်ူးစ ိုကထ် ်း၏။ သတင််းရင််းပမစက် ို ပြ ်ထိုတ၍် သတင််းထိုတပ်ြနပ်ြီ်းသညို့တ် ိုင ် သတင််း 

သမ ်းတ ို ို့၏ လတွလ်ြ်ခငွို့န်ငှ ို့ ်စစသ်တင််း ပထ ကမ်  ်း၏ လ ိုပခ  ပရ်းကဲို့သ ို ို့ပသ  က စစရြ်မ  ်းသည် 

၎င််းတ ို ို့အ ်း သကပ်သထကွဆ် ိုရန ်အတင််းအကကြ် တနွ််းအ ်းပြ်းလ ပသ အခါတငွ ်အထ်ူးသပြငို့ ်

ထ ိုသ ို ို့ပသ  အပလို့အထမ  ်း ြ ိုမနှပ်ြစလ် ပသ အခါ၌ ဆပီလ  ်သကဆ် ိုငပ်သ  ထညို့ ်သငွ််းစဉ်းစ ်း 

မှုမ  ်း ဆကလ်ကရ်ှ ပနသညက် ို အယခူ ရ ို ်းက အသ အမတှပ်ြ ၏။ ယင််းအခ ကပ်ကက ငို့ ်အယခူ တရ ်း 

လွှတပ်တ ်သည ်စစသ်တင််းပထ ကတ်စဦ််းအ ်း သကပ်သထကွဆ် ိုပြ်းြ ို ို့ ပတ င််းဆ ိုရန ်တရ ်းဝင ်

ပြစမ်ပြစ ်ဆ ို်းပြတန် ိုငရ်န ်အြ ိုင််းနစှြ် ိုင််းြါပသ  စစပ်ဆ်းမှုက ို ပအ ကြ်ါအတ ိုင််း အဆ ိုပြ ခဲို့၏။ 

 

ြထမဦ်းစ ွ အယခူ ဝငပ်သ အြွဲျို့က အမှု၏ အဓ ကပြဿန တစရ်ြ်က ို ဆ ို်းပြတ ်ရ ၌ တ ိုကရ် ိုကပ်ြစပ်ြီ်း အပရ်းကက်ီးတနြ် ို်း 

ရှ ပကက င််း သကပ်သပြရမညပ်ြစ၏်။ ေိုတ ယအခ ကမ် ှ ရ ှပြွပသ  အပထ ကအ်ထ ်းမ  ်းသည ်အပခ ်းပနရ မ  ်း၌ မရရှ  

န ိုငပ်ကက င််း က   ်းပကက င််းဆပီလ  ်စ ွ သကပ်သပြရမညပ်ြစ၏်။ 4
 

 
တရ ်းလွှတပ်တ ်၏ သ်ီးပခ ်း က   ်းပကက င််းဆငပ်ခငမ်ှု အမ  ်းစိုသည ် စစသ်တင််းပထ ကမ်  ်း၏ 

အထ်ူးအခန််းကဏ္ဍနငှို့ ် ၎င််းတ ို ို့၏ လှုြ်ရှ ်းမှုမ  ်းက ို လညှို့ြ်တ ် ဆငပ်ခငစ်ဉ်းစ ်းပခင််းပြစ်သပြငို့ ် ဤ 

ခ ဉ်းကြ်မှုသည ် အပခ ်းသတင််းသမ ်းမ  ်းအတကွ ် မညမ်ျှအထ  သကပ်ရ ကမ်ှုရှ  မညက် ို မသ ရ 

ပသ်းပခ ။ က စစတစခ်ိုခ င််းစ၏ီ သ်ီးပခ ်းအပပခအပနမ  ်းပြေါ်တငွ ် မ  ်းစွ မတူညန် ိုငြ်ါသည။် မရူင််း 

ထိုတပ်ဝပသ  ပဆ င််းြါ်းသည ် ယင််း၏ ဆကစ်ြ်သကဆ် ိုငမ်ှုနငှို့ ် အပခ ်း ဆကစ်ြ်ထညို့သ်ငွ််း 

စဉ်းစ ်းခ ကမ်  ်းပြေါ်မတူည၍် လကခ် န ိုငသ်ညဟ်ိုလည််း တရ ်းလွှတပ်တ ်က ခ ယထူ ်း၏။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 ယင််း၊ အြ ိုေ ်၈။ 

4 ယင််း၊ အြ ိုေ ်၅၀။ ဤက စစနငှို့စ်ြ်လ ဉ်း၍ တရ ်းလွှတ်ပတ ်၏ အပကက င််းပြခ က် အပြညို့်အစ ိုသည် ဆ ို်းပြတ်ခ က် အြ ိုေ ်၃၄-၅၁ တွင ်ြါရှ ၏။ 



သတင််းသမ ်းမ  ်းအတကွ် အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  ရ ဇဝတ်မှုမ  ်းအ ်း မညသ် ို ို့ မှတတ်မ််းတငြ် ို လမ််းညွှနခ် က်   
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အထကတ်ငွပ်ြ ်ပြခဲို့သညို့အ်တ ိုင််း ဤလမ််းညွှနခ် ကသ်ည ်အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  ရ ဇဝတတ်ရ ်းရ ို ်း၏ ပရ မပြဋ္ဌ န််းဥြပေ 

စ ခ  ြ် (Rome Statute)၌ သတမ်တှထ် ်းသညို့အ်တ ိုင််း ကက်ီးပလ်းပသ  ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်းက ို အ ရ ို စ်ူးစ ိုကထ် ်း၏။ ထ ို 

ပရ မသပဘ တစူ ခ  ြ် အြ ိုေ ် ၅(၁) တငွ ်လမူ   ်းတ ို်းသတပ်ြတမ်ှု၊ လသူ ်းမ   ်းနယွစ်ိုအပြေါ် က  ်းလနွသ်ညို့ ် ရ ဇဝတမ်ှု၊ 

စစရ် ဇဝတမ်ှုမ  ်း ပြစ၏်။ လမူ   ်းတ ို်းသတပ်ြတမ်ှု၊ လသူ ်းဆနမ်ှုအပြေါ် က  ်းလနွသ်ညို့ ် ရ ဇဝတမ်ှု၊ စစရ် ဇဝတမ်ှုနငှို့ ်

ရနစ်က  ်းပက  ်ရနလ် ိုမှုဆ ိုငရ်  ရ ဇဝတမ်ှု ဟ၍ူ အမ   ်းအစ ်းပလ်းမ   ်း သတမ်တှ်ထ ်း၏။ သ ို ို့ပသ ်လည််း ကငွ််းဆင််း 

လိုြ်က ိုငပ်နပသ  သတင််းသမ ်းမ  ်းနငှို့ ် သကဆ် ိုငမ်ှု နည််းြါ်းပစရန ် ယင််းတ ို ို့အနက ် စစဆ်ငပ်ရ်းက စစမ  ်းက ို ညွှနက်က ်း 

သညို့ ်အကက်ီးတန််းြိုဂ္  လမ်  ်းနငှို့သ်  သကဆ် ိုငသ်ညို့ ်ပန ကဆ် ို်းအခ က၌် အမ   ်းမ   ်းပသ  အပပခအပနမ  ်းက ို ထညို့သ်ငွ််း 

ထ ်း၏။ ရလေအ်ပနပြငို့ ်ဤလမ််းညွှနခ် ကသ်ည ်အပခ ်းပြစမ်ှုသ ို်းခိုက ို အ ရ ိုစ်ူးစ ိုကမ်ညပ်ြစ၏်။  

 
လမူ   ျားသိုဉျားသတပ်ဖတမ်ှု (Genocide) က ို ပရ မပြဋ္ဌ န််းဥြပေစ ခ  ြ် အြ ိုေ ် ၆ တငွ ် “န ိုငင် သ ်း၊ မ   ်းနယွစ်ို၊ လမူ   ်းစို 

သ ို ို့မဟိုတ ် ဘ သ ပရ်းဆ ိုငရ်  အသင််းအြွဲျို့မ  ်း စသညတ် ို ို့ အ ်းလ ို်းက ို သ ို ို့မဟိုတ ် အခ   ျို့အစ တအ်ြ ိုင််းက ို ြ ကဆ််ီးရန ်

ရညရွ်ယခ် ကပ်ြငို့ ်က  ်းလနွသ်ညို့ ်ပအ ကပ်ြ ်ပြြါ လိုြ်ရြ်မ  ်း”က ို ဆ ိုလ ိုပကက င််း အဓ ြပ ယြ်ငွို့ဆ် ိုထ ်း၏။ ဤပြဋ္ဌ န််း 

ခ ကန်ငှို့ ်သကဆ် ိုငပ်သ  ပြစမ်ှုအမ   ်းအစ ်း ၅ မ   ်းမ ှ - (၁) လတူစစ်ို၏အြွဲျို့ဝငမ်  ်းက ို ြစမ်တှထ် ်းပသ  သတပ်ြတပ်ခင််း၊ 

(၂) လတူစစ်ို၏အြွဲျို့ဝငမ်  ်းက ို ခနဓ က ိုယ ်သ ို ို့မဟိုတ ်စ တြ် ိုင််းဆ ိုငရ်  ပြင််းထနစ် ွ အနတရ ယပ်ြ ပခင််း၊ (၃) အသင််းအြွဲျို့တစခ်ို 

လ ို်း သ ို ို့မဟိုတ ်အခ   ျို့က ို စ တြ် ိုင််းဆ ိုငရ်  က ဆင််းြ ကစ််ီးမှု ပြစပ်ြေါ်ပစရန ်တမငတ်က  ရညရွ်ယ၍် ထ ိုအိုြ်စို၏ အသက ်

အနတရ ယက် ို ထ ြါ်းပခင််း၊ (၄) လတူစစ်ိုအတငွ််း၌ ကပလ်းပမ်ွးြွ ်းမှုက ို တ ်းဆ်ီးရနဟ်ပူသ  ရညရွ်ယခ် ကပ်ြငို့ ်ခ မတှသ်ညို့ ်

သတမ်တှခ် ကက် ို လ ိုကန် ပစပခင််း၊ (၅) ကပလ်းသငူယ ်မ  ်းက ို လအူိုြ်စိုတစစ်ိုမ ှအပခ ်းလအူိုြ်စိုတစ်စိုသ ို ို့ အတင််းအဓမမ 

ပရွှျို့ပပြ င််းပခင််းတ ို ို့ ပြစ၏်။ 

 
လသူာျားမ   ျားနယွ ်ိုအပြေါ် က  ျားလန်ွသညို့  ် ရာဇဝတမ်ှု (Crimes Against Humanity) က ို ပရ မပြဋ္ဌ န််းဥြပေစ ခ  ြ် 

အြ ိုေ ်၇(၁) တငွ ်“မညသ်ညို့အ်ရြ်သ ်းလထူိုက ိုမဆ ို ဦ်းတည်၍ စနစ်တက  တ ိုကခ် ိုကပ်သ  သ ို ို့မဟိုတ ်က ယက် ယပ်ြန ို့ပ်ြန ို့ ်

တ ိုကခ် ိုကပ်သ  ပအ ကြ်ါ လိုြ်ရြ်မ  ်း”က ို ဆ ိုလ ိုပကက င််း အဓ ြပ ယြ်ွငို့ဆ် ိုထ ်း၏။ ဤပြဋ္ဌ န််းခ ကန်ငှို့ ်သကဆ် ိုငပ်သ  

ပြစမ်ှုအမ   ်းအစ ်း ၁၁ မ   ်းမ ှ - (၁) လသူတမ်ှု၊ (၂) မ   ်းပြ တပ်ခင််း၊ (၃) ကျွနပ်ြ ပခင််း၊ (၄) ပြညန်ငှေ်ဏပ်ြ်းပခင််း သ ို ို့မဟိုတ ်

အတင််းအက ြ် ပရွှျို့ပပြ င််းပခင််း၊ (၅) ပထ ငသ်ငွ််းအက ဉ်းခ ပခင််း သ ို ို့မဟိုတ ်အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ် အပပခခ စည််းမ ဉ်းမ  ်းက ို 

ခ   ်းပြ က၍် လတူစပ်ယ က၏် က ိုယြ် ိုငလ်တွလ်ြ်ခငွို့က် ို ပြင််းထနစ် ွ ဆ ို်းရှု  ်းပစပခင််း၊ (၆) ညှဉ်းြမ််းနှ ြ်စကပ်ခင််း၊ (၇) 

မိုေ မ််းက ငို့ပ်ခင််း၊ လ ငပ်က ်းကျွနပ်ြ ပခင််း၊ အတင််းအက ြ် ပြညို့တ်နဆ် အပြစ ် ပစခ ိုင််းပခင််း၊ က ိုယဝ်နရ်ှ ပစပခင််း၊ က ိုယဝ်န ်

မရရှ ပစပခင််း၊ အပခ ်းဆ ို်းရွ ်းပသ  လ ငအ်ကကမ််းြကပ်ခင််း၊ (၈) သကပ်သအပထ ကအ်ထ ်းပြန ိုငပ်သ  မညသ်ညို့လ်စူိုက ို 

မဆ ို ညှဉ်းြန််းနှ ြ်စက ်သ ို ို့မဟိုတ ် န ိုငင် ပရ်း၊ လမူ   ်းပရ်း၊ အမ   ်းသ ်းပရ်း၊ မ   ်းနယွစ်ိုပရ်း၊ ယဉပက ်းမှု၊ ဘ သ ပရ်း၊ လ င ်

စသညို့ ် အိုြ်စိုမ  ်းအ ်း ညှဉ်းြန််းနှ ြ်စကပ်ခင််း၊ (၉) လမူ  ်းအ ်း အတင််းအက ြ် ပြ  ကဆ် ို်းပစပခင််း၊ (၁၀) လမူ   ်း, 

အသ ်းအပရ င ် ခွပဲခ ်းပရ်းဆ ိုငရ်  ဝါေနငှို့ဆ် ိုငပ်သ  ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်းပြ လိုြ်ပခင််း၊ (၁၁) တမငတ်က  ရညရွ်ယ၍် ကက်ီးစ ွ 

2. အပြည်ပြည်ဆ ိုငရ်ာ ရာဇဝတမ်ှုမ ာျား၏ ြဓာန အဓ ြပာယ်ဖွငို့ဆ် ိုခ က် 

Crimes 



သတင််းသမ ်းမ  ်းအတကွ် အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  ရ ဇဝတ်မှုမ  ်းအ ်း မညသ် ို ို့ မှတတ်မ််းတငြ် ို လမ််းညွှနခ် က်   
14  

ပသ  ဆင််းရဲမှုက ို ပြစပ်စပခင််း၊ စ တြ် ိုင််းဆ ိုငရ် နငှို့ ်ခနဓ ြ ိုင််းဆ ိုငရ် အရ ပြင််းထနစ် ွ ထ ခ ိုကအ်န တရ ပြစပ်စပခင််း စသညို့ ်

အပခ ်းလမူဆနသ်ညို့ ်လိုြ်ရြ်မ  ်း ပြစ၏်။ အြ ိုေ ် ၇(၁) တငွအ်သ ို်းပြ ပသ  ပဝါဟ ရအမ  ်းအပြ ်းက ို အြ ိုေ ် ၇(၂) တငွ ်

ထြ်မ  သတမ်တှထ် ်း၏။ ဤလိုြ်ရြ်မ  ်းသည ် လကန်ကက် ိုငြ်ဋ ြကခအတငွ််း၌ ပြစပ်စ, ပင မ််းခ မ််းပသ  က လမ  ်း၌ 

ပြစပ်စ အရြ်သ ်းမ  ်းအပြေါ် က  ်းလနွလ်ျှင ်လသူ ်းမ   ်းနယွစ်ိုတစခ်ိုလ ို်းက ို ထ ခ ိုကပ်စသညို့ ်ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်းအပြစ ်သတ် 

မတှ၏်။ ဤပနရ ၌ အဓ ြပါယြ်ွငို့ဆ် ိုထ ်းသညမ် ှ- “မညသ်ညို့အ်ရြ်သ ်း လထူိုက ိုမဆ ို ဦ်းတည၍် စနစ်တက  တ ိုကခ် ိုက ်

ပသ  သ ို ို့မဟိုတ ်က ယက် ယပ်ြန ို့ပ်ြန ို့ ်တ ိုကခ် ိုကပ်သ  လိုြ်ရြ်မ   ်း”က ို ဆ ိုလ ိုသည။် ထ ို ို့အတ ူက  ်းလနွပ်သ  လိုြ်ရြ်မ  ်း 

အတကွ ်စ ရင််းမ ှလည််း အလနွက် ယပ်ြန ို့၏်။ ထ ို ို့ပကက ငို့ ်အစ ို်းရပရှ ျို့ပနနငှို့ ်Nahimana, Barayagwiza and Ngeze တ ို ို့ 

၏ အမှုတငွ ် ရဝမေ်ါန ိုငင် ဆ ိုငရ်  အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  ရ ဇဝတခ် ိုရ ို ်း၏ အမှုစစတ်ရ ်းခငွ ် (တရ ်းလွှတပ်တ ်)က ‘အမိုန််း 

စက ်း’သည ်လသူ ်းမ   ်းနယွစ်ိုအပြေါ် က  ်းလနွသ်ညို့ ်ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်းက ို ြနတ််ီးသညို့ ်လိုြ်ရြ်မ  ်းထမဲ ှတစခ်ိုပြစပ်ြီ်း ယင််း 

သည ်နှ ြ်စကညှ်ဉ်းြန််းပခင််းလည််း ပြစန် ိုငသ်ည ်သတမ်တှခ်ဲို့၏။5
 

 
  ရ်ာဇဝတမ်ှုမ ာျား (War Crimes) က ို ပရ မပြဋ္ဌ န််းဥြပေစ ခ  ြ် အြ ိုေ ်၈(၂) တငွ ်အဓ က အမ   ်းအစ ်း ပလ်းမ   ်း ခွပဲခ ်း 

လ က ်ပြ ်ပြထ ်း၏။ (၁) “၁၉၄၉ ခိုနစှ ်ကသဂိုတ ်၁၂ ရက၊် ဂ ီနဗီ သပဘ တညူခီ ကမ်  ်း၏ ပြဋ္ဌ န််းခ ကမ်  ်းက ို လအူမ  ်း 

သ ို ို့မဟိုတ ်  အရ ဝတထ  မ  ်းအပြေါ် ပြင််းထနစ် ွ ခ   ်းပြ ကမ်ှုမ  ်း (က  ်းလနွမ်ှု ၈ မ   ်း သတမ်တှ်ထ ်း၏။)၊ (၂) အပြညပ်ြည ်

ဆ ိုငရ်  လကန်ကက် ိုငြ်ဋ ြကခမ  ်းတငွ ်က ငို့သ် ို်းရမညို့ ်စစဥ်ြပေနငှို့ ်က ငို့ထ် ို်းဓပလို့မ  ်းက ို ပြင််းထနစ် ွ ခ   ်းပြ ကမ်ှုမ  ်း 

(က  ်းလနွမ်ှု ၂၆ မ   ်း သတမ်တှထ် ်း၏။)၊ (၃) အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  လကခဏ မပဆ ငသ်ညို့ ်လကန်ကက် ိုငြ်ဋ ြကခ (ပြည ်

တငွ််းစစ)်မ  ်းအတကွ ်“၁၉၄၉ ခိုနစှ၊် ကသဂိုတလ် ၁၂ ရက ်ဂ ီနဗီ သပဘ  တညူခီ က ်ပလ်းရြ်မ ှြိုေမ် ၃ က ို ပြင််းထနစ် ွ ခ   ်း 

ပြ ကပ်ခင််း” (က  ်းလနွမ်ှု ၄ မ   ်း သတမ်တှထ် ်း၏။)၊ (၄)  အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  လကခဏ မပဆ ငသ်ညို့ ်လကန်ကက် ိုင ်

ြဋ ြကခ (ပြညတ်ငွ််းစစ)်မ  ်းအတွက ်တစြ်န ်“လကန်ကက် ိုငြ်ဋ ြကခမ  ်းတငွ ်က ငို့သ် ို်းရမညို့ ်စစဥ်ြပေနငှို့ ်က ငို့ထ် ို်းဓပလို့ 

မ  ်းက ို ပြင််းထနစ် ွ ခ   ်းပြ ကမ်ှုမ  ်း (က  ်းလနွမ်ှု ၁၂ မ   ်း သတမ်တှ်ထ ်း၏။) ဤပနရ ၌ အဓ ြပါယြ်ွငို့ဆ် ိုထ ်းသညမ် ှ- 

"ပြင််းထနပ်သ " သ ို ို့မဟိုတ ် "ဆ ို်းရွ ်းပသ " ခ   ်းပြ ကက်  ်းလနွမ်ှုမ  ်းက ို ဆ ိုလ ို၏။ အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  စစရ် ဇဝတမ်ှု 

ပပမ ကန် ိုငပ်သ  အမှုမ  ်းမ ှ- (၁) လမူ  ်းက ို သတပ်ြတပ်ခင််း၊ မ   ်းသိုဉ်းပစပခင််း၊ နှ ြ်စကညှ်ဉ်းြန််းပခင််းနငှို့ ်ရကရ်ကစ်ကစ်က် 

ဆကဆ်  ပခင််း၊ (၂) လတူစပ်ယ က၏် ဂိုဏသ် ကခ က ို ထ ခ ိုကညှ်  ်းနမွ််းပအ င ်ဆကဆ် ပခင််း၊ ဓ ်းစ ခ အပြစ ်ပခေါ်ပဆ ငပ်ခင််း၊ 

(၃) ရညရွ်ယခ် ကရ်ှ ရှ ပြငို့ ်အရြ်သ ်းမ  ်းက ို ြစမ်တှ်ထ ်းတ ိုကခ် ိုကပ်ခင််း၊ (၄) ဂ ီနဗီ သပဘ တစူ ခ  ြ်က သတမ်တှထ် ်း 

သညို့ ်သပကေတမ  ်း ြါရှ သညို့ ်အပဆ ကအ်ဦမ  ်း၊ ြစစည််းမ  ်း၊ ပဆ်းဝါ်းဌ နမ  ်းနငှို့ ်ယ ဉမ  ်းက ို ြစမ်တှ်ထ ်း တ ိုကခ် ိုက ်

ြ ကဆ််ီးပခင််း၊ (၅) လသူ ်းခ င််းဆ ိုငရ်  စ န မှုဝနထ်မ််းမ  ်းနငှို့ ်ပင မ််းခ မ််းပရ်းတြ်ြွဲျို့မ  ်းက ို ြစ်မတှထ် ်း တ ိုကခ် ိုကပ်ခင််း၊ (၆) 

ဘ သ ပရ်း၊ ယဉပက ်းမှု၊ အထ မ််းအမတှမ်  ်း၊ ပဆ်းရ ိုမ  ်းနငှို့ ်လနူ မ  ်း ထ ်းရှ ပသ  ပနရ မ  ်းက ို ြစမ်တှထ် ်း တ ိုကခ် ိုက ်

ပခင််း၊ (၇) မိုေ မ််းက ငို့ပ်ခင််း၊ လ ငပ်စ ်က ်းပခင််း၊ အတင််းအက ြ် ပြညို့တ်နဆ် အပြစ ် ပစခ ိုင််းပစပခင််း၊ က ိုယဝ်နရ်ပစပခင််း၊ 

သ ်းပကက ပြတပ်ခင််းနငှို့ ်အပခ ်းြ ိုစ မ  ်းပြငို့ ်လ ငြ် ိုင််းဆ ိုငရ်  အကကမ််းြကမ်ှုမ  ်း၊ (၈) အသက ်၁၅ နစှပ်အ က ်ကပလ်းမ  ်း 

က ို စစြ်ွဲမ  ်းတငွ ်ြါဝငပ်စခ ိုင််းပစပခင််း၊ (၉) ရြ်ရွ  လထူိုမ  ်းက ို လ ိုပခ  ပရ်းအပကက င််းပကက ငို့ ်မဟိုတဘ် ဲပရွှျို့ပပြ င််းပခင််း၊ 

(၁၀) ေဏရ် ရပသ  တစဘ်ကတ်ြ်သ ်းမ  ်းက ို ရကရ်ကစ်ကစ်က ်သတပ်ြတပ်ခင််း၊ (၁၁) စစသ် ို ို့ြန််းမ  ်းက ို တစပ်ယ က ်

မက န ်သတပ်ြတပ်ခင််း၊ ၎င််းတ ို ို့၏ ခနဓ က ိုယအ်စ တအ်ြ ိုင််းမ  ်းက ို ပြတပ်တ ကပ်ခင််း၊ ပဆ်း သ ို ို့မဟိုတ ်သ ြပ ြည  စမ််းသြ်မှု 

မ  ်းက ို လိုြ်ပဆ ငပ်ခင််း၊ (၁၂) လ ိုအြ်ခ ကအ်ရ မဟိုတဘ် ဲလထူို၏ က ိုယြ် ိုငြ်စစည််းမ  ်းက ို ြ ကဆ််ီးပခင််း၊ သ မ််းြ ိုကပ်ခင််း 
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တ ို ို့အပြင-် အဆ ြ် သ ို ို့မဟိုတ ်တ ်းပမစထ် ်းပသ  က ညဆ်နအ်မ   ်းအစ ်းမ  ်းက ို အသ ို်းပြ ပခင််း သ ို ို့မဟိုတ ်အရြ်သ ်းမ  ်းက ို 

လသူ ်းေ ိုင််းမ  ်းအပြစ ်အသ ို်းပြ ပခင််းကဲို့သ ို ို့ပသ  တ ်းပမစ်ထ ်းပသ  စစြ်ွဲြ ိုစ မ  ်း ြါဝငပ်ခင််း စသညတ် ို ို့ ပြစ၏်။ ယင််း၌ 

အက   ်းဝငပ်သ  က  ်းလနွမ်ှုမ  ်း၏ နယြ်ယမ် ှ အလနွက် ယပ်ြန ို့ပ်ကက င််း ထြ်မ သ ရှ န ိုင၏်။ 

 

ပရ မပြဋ္ဌ န််းဥြပေစ ခ  ြ်ြါ အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ် ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်း၏ အဓ ကအနစှသ် ရက ို ဤပနရ ၌ အက ဉ်းခ   ်း ပြ ်ပြရ 

ပခင််း၏ ရညရွ်ယခ် ကမ် ှ စ ြတသ်မူ  ်းအပနပြငို့ ် ၎င််းတ ို ို့၏ နယြ်ယက် ို တ က စ ွ သ န ်းလညလ် ပစရန ် ကက  ်းစ ်းပခင််း 

မဟိုတပ်ခ ။ ယင််းအစ ်း ဤရညရွ်ယခ် ကအ်ရ ထ ိုသ ို ို့ပသ  ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်း ပြစလ် ပစန ိုငပ်သ  လိုြ်ရြ ်အမ   ်းအစ ်းမ  ်း 

က ို ပယဘိုယ  သပဘ ပြါကန် ်းလညလ် ပစရ ိုမျှသ ပြစ၏်။ သတင််းသမ ်းမ  ်းအတကွ ် အဓ က ပဆ ငရွ်ကရ်မညို့ ်

အခ ကမ် ှ အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ် ရ ဇဝတမ်ှု မ  ်းက ို အလနွ ်က ယပ်ြန ို့စ် ွ သတမ်တှပ်ခင််းြင ်ပြစ၏်။ 

 

အပပခခ ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်းအပကက င််း ဤပနရ ၌ ပပြ သငို့ရ်   ဤရ ဇဝတမ်ှုတစခ်ိုစအီတကွ ် စ ရင််းမ  ်း၌ ပြ ်ပြြါရှ ပသ  

အရင််းခ လိုြ်ရြ်မ  ်း - ထ ို ို့ပန က ်ယင််းတ ို ို့အ ်း အပြညပ်ြည ်ဆ ိုငရ် ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်းအပြစ ်(ဥြမ - က ယပ်ြန ို့ပ်သ  သ ို ို့မဟိုတ ်

စနစတ်က  သ ို ို့မဟိုတ ် ြ ကဆ််ီးရန ် ရညရွ်ယခ် ကပ်ြငို့ ် တစခ်ိုလ ို်း သ ို ို့မဟိုတ ် တစစ် တတ်စြ် ိုင််း၊ သက်ဆ ိုငရ် အြွဲျို့ တစြ်ွဲျို့ 

စသညပ်ြငို့)် ဘ သ ပြနဆ် ို သတမ်တှရ်န ်လ ိုအြ်သညမ်  ်းက ို ဆ ိုလ ို၏။ သတင််းသမ ်းမ  ်းအတကွ ်ဤက စစနငှို့ြ်တသ်က၍် 

အလနွအ်မင််း စ ို်းရ မြ်ရူန ်သ ြ် အပရ်းမကက်ီးပခင််း လည််း ပြစန် ိုင၏်။ ယင််းအစ ်း က  ်းလနွခ် ရပသ  အပပခခ ရ ဇဝတမ်ှုဆ ိုငရ်  

အပထ က ် အထ ်းမ  ်းက ို က ိုယစ် ်းပြ န ိုငသ်ညို့ ် အခ ကမ်  ်းက ို စိုပဆ င််းပြီ်း အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်းက ို 

က ိုယစ် ်းပြ ပခင််း ရှ /မရှ  ဆ ို်းပြတ၍် ြပရ ်ြကရ်ှငန်ယ ်စ ိုစမ််းစစပ်ဆ်းသမူ  ်း သ ို ို့မဟိုတ ်အစ ို်းရပရှ ျို့ပနမ  ်းကဲို့သ ို ို့ပသ   အပခ ်း 

သမူ  ်းက ို ပဆ ငရွ်ကခ်ငွို့ပ်ြ သငို့၏်။ 

 

 
5 စီရငခ် က်နငှို့ ်အမ န ို့၊် ၂၀၀၃ ခိုနစှ် ေဇီငဘ် လ ၃ ရက်၊ အမှုအမှတ် ICTR-99-52-T၊ အြ ိုေ ်

၁၀၇၂၊ https://ucr.irmct.org/scasedocs/case/ICTR-99-52#eng. 

https://ucr.irmct.org/scasedocs/case/ICTR-99-52#eng
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ပြစမ်ှုတစခ်ိုစကီ ို သ်ီးပခ ်းအစ တအ်ြ ိုင််းမ  ်း (သ ို ို့မဟိုတ ်အြ ိုင််းကဏ္ဍမ  ်း)အပြစ ်ခွပဲခ ်းန ိုငပ်ြီ်း၊ ယင််း 

တ ို ို့ တစခ်ိုခ င််းစမီ ှ ပြစမ်ှုထငရ်ှ ်းစရီငပ်ခင််းခ ရပရ်းအတကွ် သကပ်သပြရန ်လ ိုအြ်သညို့အ်ရ မ  ်း 

ပြစက်က၏။ ဥြမ - နစှဦ််းသပဘ တ ူလ ငဆ်ကဆ် လျှင ် မိုေ မ််းမှု မဟိုတသ်ပြငို့ ်ထ ိုပြစမ်ှုအတကွ် 

သကပ်သပြရနမ် ှ ‘သပဘ တညူမီှု မရှ ပခင််း’ြင ် ပြစ၏်။ အလနွအ်ပရ်းကက်ီးပသ  အခ ကမ် ှ 

ရ ဇဝတမ်ှုတ ိုင််း၌ စြ်ွစွခဲ ရသသူည် ရ ဇဝတမ်ှု (သ ို ို့မဟိုတ ် လိုြ်ရြ)်၏ ရိုြ်ြ ိုင််းဆ ိုငရ်  အစ တ ်

အြ ိုင််းတစခ်ိုစကီ ို က  ်းလနွပ်ခင််းနငှို့ ်စြ်ွစွခဲ ရသသူည ်(က ယပ်ြန ို့စ် ွ ြွငို့ဆ် ိုရလျှင ်သ ူသ ို ို့မဟိုတ ်သမူ 

သည ် က  ်းလနွရ်န ် ကက ရွယခ် ကပ်ြငို့)်  စ တြ် ိုင််းဆ ိုငရ်  အပြစရ်ှ ပခင််း နစှမ်   ်းလ ို်းက ို က  ်းလနွ ်

ပကက င််း သကပ်သြါရှ ၏။ အပကက င််းအခ ကအ်မ   ်းမ   ်းတ ို ို့က ရညရွ်ယခ် ကက် ို သကပ်သပြန ိုင၏်။ 

ဥြမ - နယပ်ပမတစခ်ိုတငွ ်အရြ်သ ်းတစဦ််း၏ ဦ်းပခါင််းပန ကဘ်က၌် ပသနတပ်ြငို့ ်အြစခ်တခ် ရ 

ပခင််းသည ်အပြါငြ်စစည််းြ ကစ််ီးမှုပြစစ်ဉမ   ်းနငှို့ဆ်န ို့က် ငဘ်ကပ်ြစပ်ြီ်း ထ ိုအခ  န၌် တ ိုကြ်ွဲပြစြ် ွ်း 

ပခင််း မရှ ဘ ဲသတပ်ြတရ်န ်ရညရွ်ယခ် ကသ်ကသ်ကပ်ြစပ်ကက င််း သက်ပသပြန ိုငမ်ညပ်ြစ၏်။ က စစ 

အပတ ်မ  ်းမ  ်း၌ ရညရွ်ယခ် ကရ်ှ ပကက င််း သကပ်သပြရပခင််းသည ် တရ ်းစွခဲ ရပခင််းအတကွ ်

အခကခ်ဆဲ ို်း ပြဿန ပြစပ်သ ပကက ငို့ ် ရညရွ်ယခ် ကရ်ှ ပကက င််း ပြသန ိုငသ်ညို့ ် အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို ြမ််းယရူရှ ပရ်း 

ကက  ်းစ ်းရန ်အပရ်းကက်ီးပလ၏။ 
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ဤလမ််းညွှန၏် ရညရွ်ယခ် ကပ်ြါကပ်ပမ ကပ်ရ်းအတကွဆ် ိုလျှင ် “သကပ်သအပထ ကအ်ထ ်း” သ ို ို့မဟိုတ ် “လကခ် န ိုင ်

ပသ  သကပ်သခ အပထ ကအ်ထ ်း” ဟို ခွပဲခ ်းသ ို်းနှုန််းန ိုငပ်ြီ်း၊  ြထမစက ်းလ ို်းမ ှ စြ်ွစွခဲ ရသ၌ူ အပြစရ်ှ /မရှ  သကပ်သ 

ပြခ က ်တစစ် တတ်စြ် ိုင််းအပနပြငို့ ်တရ ်းရ ို ်း၌ တငပ်ြန ိုငသ်ညဟ်ို ဆ ိုလ ို၏။ သကပ်သခ အပထ ကအ်ထ ်းမ  ်းက ို အဓ က 

အမ   ်းအစ ်းသ ို်းမ   ်းအပြစ ်က ယပ်ြန ို့စ် ွ ခွထဲိုတန် ိုင၏်။ ယင််းတ ို ို့မ ှ- ရ ဇဝတမ်ှုတစခ်ို က  ်းလနွပ်ကက င််း တ ိုကရ် ိုကည်ွှနပ်ြ 

ပခင််း (ပသနတေ်ဏရ် ပြငို့ ်ပသဆ ို်းသ ွ်းပသ  အရြ်သ ်းတစဦ််း၏ ရိုြ်ြ ို)၊ အဆကအ်စြ်အရ - တ ဝန ်ရှ သကူ ို ညွှနပ်ြပခင််း 

(ထ ိုက ညဆ်နြ်ါ ပသနတက် ို ြစခ်တခ်ဲို့သအူပကက င််း မ ကပ်မငသ်ကပ်သတ ို ို့၏ ထကွဆ် ိုခ က)်၊ သ ို ို့မဟိုတ ်အပကက င််းအရ  

ဆကစ်ြ်မှုအရ – အပခ ်း သကပ်သအပထ ကအ်ထ ်းမ  ်းက ို အနကြ်ငွို့ဆ် ိုရ ၌ အကအူည ီပြစပ်စပသ  က စစရြ်တငွ ်ြ ိုမ ို 

က ယပ်ြန ို့ပ်သ  ပြဿန မ  ်းက ို န ်းလညပ်စရန ် အကအူညပီြ်းပခင််း (ထ ိုက ညဆ် ပြငို့ ် ြစခ်တသ်ညို့အ်ခ  နတ်ငွ ် ရနသ် ူ

စစသ် ်းမ  ်း ထ ိုပနရ တငွ ်ရှ မပနပကက င််း ညွှနပ်ြသညို့ ်ပဂ  လတ်ိုရိုြ်ြ ိုမ  ်း) ပြစ၏်။ 

 
ရရှ လ ပသ  အခ ကအ်လကမ်  ်းကဲို့သ ို ို့ြင ်အခ   ျို့သကပ်သအပထ ကအ်ထ ်းမ  ်းသည ်လကရ်ှ ရညရွ်ယခ် ကမ်  ်းအတကွ ်

ြ ိုမ ို ဆပီလ  ်ပသ  ြ ိုသငွအ်မ   ်းမ   ်းပဆ ငလ် ကရ်ှ ရ  - ရိုြ်ြ ိုမ  ်း (ဓ တြ် ို သ ို ို့မဟိုတ ်ဗီေယီ ို)၊ သကပ်သခ ခ က ် (ဥြမ - 

ပသဆ ို်းသမူ  ်း သ ို ို့မဟိုတ ်သကပ်သမ  ်းက လကမ်တှပ်ရ်းထ ို်းထ ်းပသ  စ ရွကစ် တမ််းမ  ်း သ ို ို့မဟိုတ ်အသ  သ ို ို့မဟိုတ ်

ဗီေယီ ိုတ ြ်ပခမွ  ်း)၊ ရိုြ်ြ ိုင််းဆ ိုငရ်  သကပ်သခ အပထ ကအ်ထ ်းမ  ်း (ဥြမ - က ညဆ်နခ်ွ မ  ်း)၊ စ ရွကစ် တမ််း 

သကပ်သခ အပထ ကအ်ထ ်းမ  ်း (ဥြမ - လကမ်တှပ်ရ်းထ ို်းထ ်းပသ  စ တစပ်စ င)်နငှို့ ် ကျွမ််းက ငြ်ည ရှငတ် ို ို့၏ 

သကပ်သခ အပထ ကအ်ထ ်းမ  ်း (ဥြမ - ရိုြ်ြ ိုတစခ်ို၏ ညွှနပ်ြခ ကမ်  ်းက ို ပြ ်ထိုတရ်န ်မှုခင််းဆ ိုငရ်  ခွပဲခမ််းစ တပ်ြ မှု) 

တ ို ို့ ပြစက်က၏။ ြ ိုမနှအ် ်းပြငို့ ် သတင််းသမ ်းတ ို ို့သည ် ြထမပလ်းခိုက ို အ ရ ိုစ်ူးစ ိုကက်ကပြီ်း၊ ြထမဆ ို်းနစှခ်ိုအတကွ ်

အဓ ကထ ်း လိုြ်ပဆ ငက်က၏။ သကပ်သခ အပထ ကအ်ထ ်းမ  ်းက ို ြမ််းယရူ ၌ တ ိုကရ် ိုက ် (ဥြမ - မှုခင််းပမငက်ငွ််း 

တစခ်ိုက ို ဓ တြ် ိုရ ိုကပ်ခင််းပြငို့)် သ ို ို့မဟိုတ ်သယွဝ် ိုက၍် (ဥြမ - ပြစ်မှုက  ်းလနွခ် ရသ ူသ ို ို့မဟိုတ ်သကပ်သက ို ပတွျို့ဆ ို 

ပမ်းပမန််းပခင််းမတှစဆ်ငို့)် ရယနူ ိုင၏်။ 

 
က ယပ်ြန ို့စ် ွ ဆ ိုရလျှင ်သကပ်သအပထ ကအ်ထ ်းအပြစ ်သတမ်တှခ် န ိုငရ်နအ်တကွ ်အဓ က အခ ကသ် ို်းခ ကက် ို တငပ်ြ 

ရမည။် (တရ ်းရ ို ်းတငွ ်တငပ်ြန ိုငပ်စရမညဟ်၍ူ ဆ ိုလ ိုသည။်) အကယ၍် သတင််းအခ ကအ်လကမ်  ်းသည ်ဤအခ ကသ် ို်း 

ခ ကလ် ို်းနငှို့ ်မက ိုကည်ပီသ ်လည််း၊ တရ ်းမျှတမှုဆ ိုငရ်  ဇ တပ်ဆ ငမ်  ်း၏ စမီ ခန ို့ခ်ွပဲရ်းနငှို့ ်ဆကစ်ြ်သကဆ် ိုငပ်နန ိုင ်

ပသ်း၏။ ဥြမ အ ်းပြငို့-် ဤအရညအ်ပသ်ွးမ  ်းအနကမ် ှတခ   ျို့ပသ  အခ ကအ်လကမ်  ်း ခ   ျို့တဲို့ပနလျှငြ်င ်တရ ်းဝင ်

စ ိုစမ််းစစပ်ဆ်းပခင််း သ ို ို့မဟိုတ ်ြမ််းဆ်ီးပခင််းနငှို့ ်လ ိုပလ ကစ် ွ ဆကစ်ြ်ပနန ိုငပ်သ်း၏။ 

 

 

1. ဆက ်ြ်သကဆ် ိုငမ်ှု  

3. သကပ်သအပထာကအ်ထာျားမ ာျားဆ ိုငရ်ာ အပထပွထကွ  စရြ်မ ာျား  
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ဆကစ်ြ်သကဆ် ိုငမ်ှုဟသူည ် ရ ဇဝတမ်ှု၏ အစ တအ်ြ ိုင််းမ  ်းအနက်မ ှ တစခ်ိုက ို သကပ်သပြရန ် သ ို ို့မဟိုတ ် ယင််းက ို 

အပခ ်းနည််းပြငို့ ်သကပ်သပြရနအ်တကွ ်သတင််းအခ ကအ်လကတ် ို ို့၏ သပဘ ထ ်းက ို ရညည်ွှန််းလ က ်ရှ ပြီ်း “ပြစန် ိုငပ်ပခ 

ြ ိုမ  ်းပသ  သ ို ို့မဟိုတ ် ပြစန် ိုငပ်ပခနည််းပသ  အခ ကတ်စခ်ို၏ တညရ်ှ မှု” က ို ပြစပ်ြေါ်ပစ၏။ 6 မကက ခဏဆ ိုသလ ိုြင ်

သကပ်သအပထ ကအ်ထ ်းမ  ်းက ို အပခ ်းအပထ ကအ်ထ ်းမ  ်းပြငို့ ်အတညပ်ြ ရန ်လ ိုအြ်၏။ စငစ်စ ်သတင််းအခ က ်

အလကတ် ို ို့သည ် ရ ဇဝတမ်ှုတစခ်ို၏ အစ တအ်ြ ိုင််းတစခ်ိုက ိုသ  သကသ်ကက်ကွလ် က ် သကပ်သပြပခင််း သ ို ို့မဟိုတ ်

သကပ်သမပြပခင််းသည ်ဆကစ်ြ်သကဆ် ိုငမ်ှု မရှ ဟို မဆ ိုလ ိုပခ ။ သ ို ို့ပသ ် ရ ဇဝတမ်ှုတစခ်ို၏ အစ တအ်ြ ိုင််းတစခ်ို ပြစ ်

ပကက င််း သ ို ို့မဟိုတ ်မဟိုတပ်ကက င််း, အကယ၍် ဆကစ်ြ်နည််းလမ််းတစခ်ိုသ  ရှ လျှငပ်တ ငမ်,ှ သကပ်သပြရ ၌ ရိုြ်ြ ိုင််း 

ဆ ိုငရ် အရ ြ ို့ြ ို်းပြ်းရန ်လ ိုအြ်၏။ အဆ ို်းစနွအ် ်းပြငို့ ်စ ိုစမ််းစစပ်ဆ်းသမူ  ်း၊ တရ ်းလ ိုပရှ ျို့ပနမ  ်း, တရ ်းခ ပရှ ျို့ပနမ  ်းနငှို့ ်

တရ ်းသကူက်ီးတ ို ို့သည ်ဆကစ်ြ်သကဆ် ိုငမ်ှု ရှ /မရှ က ို အဆ ို်းအပြတပ်ြ်းမညပ်ြစ၏်။ သ ို ို့ပသ ် အထကပ်ြ ်ပြြါ အပြည ်

ပြညဆ် ိုငရ် ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်းအတကွ ် အဓ ကက ပသ  အပသ်းစ တအ်ခ ကမ်  ်းသည ် သတင််းသမ ်းမ  ်းအပနပြငို့ ် ြ ိုမ ို 

ဆကစ်ြ်သကဆ် ိုငန် ိုငပ်ပခရှ ပသ  သတင််းအခ ကအ်လကမ်  ်းအပြေါ် အ ရ ိုစ်ူးစ ိုကရ် ၌ အပထ ကအ်က ူ ပြစပ်စရန ်

ရညရွ်ယြ်ါ၏။ 

 

 

2. ယ ို ကည ် တခ် ရမှု 

ယ ိုကကညစ် တခ် ရမှုဆ ိုသညမ် ှ တရ ်းရ ို ်းမ  ်းက သကပ်သအပြစ ် လကခ် န ိုငရ်န ် လ ိုအြ်ပသ  အရညအ်ပသ်ွးမ  ်း ြါရှ  

သညို့ ်အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို ရညည်ွှန််းသည။် ထ ို ို့ပကက ငို့ ်ယင််းမ ှ ကျွန်ိုြ်တ ို ို့၏ ရညရွ်ယခ် ကမ်  ်းအတကွ ်အပရ်းကက်ီးဆ ို်း 

အခ ကသ် ို်းခ ကပ်ြစပ်ြီ်း သတင််းအခ ကအ်လကန်ငှို့စ်ြ်လ ဉ်းပသ  သတင််းသမ ်းတ ို ို့၏ သ်ီးပခ ်းလိုြ်ပဆ ငခ် ကမ်  ်းသည ်

သကပ်ရ ကမ်ှုအရှ ဆ ို်းပြစသ်ည။် 

 

ပယဘိုယ အ ်းပြငို့ ်ယ ိုကကညစ် တခ် ရမှုက ို အရညအ်ပသ်ွးခွ ဲသ ို်းမ   ်းအပြစ ်ြ ိုင််းပခ ်းန ိုငြ်ါသည။် 

• အတညပ်ြ န ိုငမ်ှု- သတင််းအခ ကအ်လကဟ်သူည ် အခ ိုငအ်မ  ဆ ိုအြ်သညို့အ်ရ ပြစ၏်။ အဂေ ါရြ်မ  ်းစ ွတ ို ို့သည ်

ဥြမ - အခ ကအ်လက ်ြမ််းယရူရှ ခဲို့ပသ  တညပ်နရ ၊ ရကစ်ွနဲငှ ို့ ်အခ  နတ် ို ို့က ို ညွှနပ်ြပခင််းတ ို ို့သည ်- အလနွအ်ပရ်းကက်ီး 

သညဟ်ို ဆ ိုန ိုငပ်သ  မကတ် ပေတ သ ို ို့ ဦ်းတညပ်လို့ရှ ၏။ 

• စစမ်နှမ်ှု- သတင််းအခ ကအ်လက်က ို ကပရ ်ကမယ ်မပြစပ်စပခင််း။ ဤပနရ ၌ အဂေ ါရြ်မ  ်းစ ွနငှို့ ်စြ်ဆ ိုငလ် က ်ရှ ရ  

ယင််းတ ို ို့အနက ်သတင််းအခ ကအ်လကမ်  ်းအတကွ ်ယ ိုကကညစ် တခ် ရပသ  ပန ကပ်ကက င််းပြန ်ပပခရ ခ န ိုငသ်ညို့စ်နစ ်

(CoC) တစခ်ိုက ို သရိုြ်ပြသန ိုငပ်ခင််းသည ်အပရ်းကက်ီး၏ (ေစဂ် စတ်ယြ် ိုငမ်  ်းက ို မညသ် ူရယခူငွို့ရ်ှ သညက် ို ရှင််းလင််းစ ွ 

သ ပစပခင််းက ို ဆ ိုလ ို၏။) 

• သတင််းအခ ကအ်လကအ်တကွ ်ပြ်းအြ်ရမညို့ ်ယ ိုကကညစ် တခ် ရမှု သ ို ို့မဟိုတ ်အပလ်းပြ်းမှု။ ယင််းသည ်သတင််းရင််း 

ပမစ ်သ ို ို့မဟိုတ ်သတင််းပရ်းသ ်းသအူပြင ်အမှုက စစတငွ ် ပြဿန ရှ ပနပသ  အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို မညက်ဲို့သ ို ို့ အဆ ို်း 

အပြတ ်ပြ်းသည ်စပသ  အခ ကမ်  ်းစ ွတ ို ို့အပြေါ်၌ မတူညပ်နြါသည။် 

 

 

6 Nikita Mehandru and Alexa Koenig, “Open Source Evidence and the International Criminal Court” (ြွငို့လ်င််းပသ  အရင််းအပမစ် 

သက်ပသခ အပထ က်အထ ်းနငှို့ ်န ိုငင် တက ရ ဇ၀တ်တရ ်းရ ို), (2022) 35 Harvard Human Rights Journal, 

https://harvardhrj.com/2019/04/open-source-evidence-and-the-international-criminal-court/ 

https://harvardhrj.com/2019/04/open-source-evidence-and-the-international-criminal-court/
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3. တရာျား ရီငပ်ရျားဆ ိုငရ်ာ မမ တပသာ အက   ျားသကပ်ရာကမ်ှု  

အကယ၍် ယင််းမ ှ အပြစက်င််းစငသ်ညဟ်ပူသ  ယဆူခ ကက် ို ခ   ်းပြ ကရ် ပရ ကသ်ညို့ ်စြ်ွစွခဲ ရသအူပြေါ် မလ ိုမိုန််းထ ်းမှု 

အ ်း အထ်ူးအ ရ ိုစ ိုကလ် က ် တရ ်းစရီငပ်ရ်းဆ ိုငရ်  အက   ်းသကပ်ရ ကမ်ှုတစစ် ိုတစခ်ို ြနတ််ီးန ိုငြ်ွယ ် ရှ လျှင ် ထ ိုအခ က ်

အလကမ်  ်းက ို ြယထ်ိုတပ်ခင််း သ ို ို့မဟိုတ ်လကခ် န ိုငပ်ခင််းမရှ ဟို မတှယ်နူ ိုငြ်ါသည။် ဥြမ အ ်းပြငို့-် ယ ိုကကညစ် တခ် ရပသ  

သတင််းအခ ကအ်လကမ်  ်းသညြ်ငလ်ျှင ် လညှို့ပ်ြ ်းပခင််း သ ို ို့မဟိုတ ် စ တခ် စ ်းမှုအရ ဘကလ် ိုကရ်န ် ြနတ််ီးပြ်းပခင််း 

သ ို ို့မဟိုတ ်(တရ ်းသကူက်ီး သ ို ို့မဟိုတ် ဂ  ရီလကူက်ီး စပသ ) ဆ ို်းပြတခ် ကခ် မတှသ်အူ ်း မတရ ်းသပြငို့ ်လညှို့ပ်ြ ်း ပသ်ွးပဆ င ်

ပခင််း ပြစန် ိုင၏်။ ဥြမ အ ်းပြငို့-် အရြ်သ ်းတစဦ််း၏ ဦ်းပခါင််းက ို ထ မှနသ်ညို့ ်က ညဆ်နတ်စခ်ိုက ို တ ိုကရ် ိုကထ်ိုတလ်ွှငို့ပ်သ  

မနစှပ်မ  ျို့ ြွယ ် ဗီေယီ ိုတစခ်ိုသည ် ပြင််းထနစ် ွ စ တလ်ှုြ်ရှ ်းခ စ ်းခ က်ပြငို့ ် တ ို ို့ပြနမ်ှုတစမ်   ်းက ို ပြစပ်ြေါ်ပစန ိုငပ်သ ်လည််း 

ဦ်းပခါင််းခွ ၌ က ညဆ်နထ် ရ အပြါကက် ို ပြသထ ်းသညို့ ် အရြ်သ ်း၏ သ မန ် ရိုြ်ပသဓ တြ် ိုတစြ် ိုသည ် ရိုြ်သ ဗီေယီ ို 

အပထ ကအ်ထ ်းနငှို့ ်တညူပီသ  သကဆ် ိုငမ်ှု ရှ န ိုငပ်သ ်လည််း သ သ ပသ  စ တခ် စ ်းမှုဆ ိုငရ်  သကပ်ရ ကမ်ှုမ   ်း မရှ န ိုင ်

ပခ ။ စြ်ွစွခဲ ရသတူစဦ််းက ရဲက ို ကကမ််းတမ််းစ ွ တိုန ို့ပ်ြနပ်ြ မ,ူ ဆဆဲ ိုပနပသ  ဗီေယီ ိုတစခ်ိုသည ်၎င််းတ ို ို့က ို လ ို်းဝ ကွပဲြ ်းပခ ်းန ်း 

ပသ  ပြစမ်ှုပြငို့ ်စွခဲ ကတ်ငထ် ်းပသ ်လည််း တရ ်းစရီငပ်ရ်းအရ ထ ခ ိုကပ်စသညဟ်ို မတှယ်နူ ိုင၏်။ လကပ်တွျို့က ပသ  က စစ 

တစရ်ြ်အပနပြငို့ ်သတင််းသမ ်းမ  ်းအတကွ ် (ဤအပပခခ တငွ ်သတင််းအခ ကအ်လကမ်  ်းအ ်း ခ နလ်ြ်ှထ ်းပခင််းက ို ပရှ င ်

ရှ ်းရန)် အပက င််းဆ ို်းနည််းလမ််းမှ  ပြစန် ိုငြ်ါက စ ရွကစ် တမ််းအပထ ကအ်ထ ်းမ  ်းက ို ြ ိုစ စနစမ်   ်းစ ိုပြငို့ ် ကက  ်းစ ်းရယ ူ

ပခင််းပြစသ်ညဟ်ို ဆ ိုန ိုင၏်။ 
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ဤလမ််းညွှန၏် ယခိုကဏ္ဍသည ်တရ ်းရ ို ်းက သကပ်သအပြစ ်လကခ် န ိုငမ်ညို့ ်အခငွို့အ်လမ််းက ို တ ို်းပမငို့လ် ပစရနအ်တကွ ်

အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို မညသ် ို ို့စိုပဆ င််းရမညအ်ပကက င််း အလနွ ်လကပ်တွျို့က ပသ  အကက ဉ ဏက် ို ပြ်းြါ၏။ မညသ်မူျှ 

သတ မပြ်းလျှငြ်င ်သတင််းသမ ်းမနှသ်မျှ ြဋ ြကခဇိုနအ်တငွ််း အထ်ူးသပြငို့ ်ြဋ ြကခမှုမ  ်း ပြစပ်ြေါ်ပနခ ိုက ်က ကယွပ်ရ်း 

ဝတစ် ိုမ  ်း ဝတဆ်ငပ်ခင််းကဲို့သ ို ို့ပသ  သငို့ပ်လ  ်သညို့ ်ကက  တငက် ကယွမ်ှုမ  ်း လ ိုအြ်မညပ်ြစသ်ည။် 

 

 

သတငျ်ားအခ က်အလက်က ို တ ိုက်ရ ိုက် အမ အရ ရယူပခငျ်ား 

 
ဓ တြ် ို၊ ဗီေယီ ို သ ို ို့မဟိုတ ် အသ ြမ််းပခင််းမပှြစပ်စ အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို တ ိုကရ် ိုကမ်တှတ်မ််းတငသ်ညို့အ်ခါ အပပခခ  

ရညမ်နှ််းခ ကမ် ှ မကတ် ပေတ အြါအဝင ် အခ ကအ်လကမ်  ်းစ ွက ို တတန် ိုငသ်မျှ ြ ို့ြ ို်းပြ်းန ိုငရ်န ် ပြစပ်ြီ်း အခ က ်

အလကမ်  ်းက ို မညသ်ညို့ပ်နရ , မညသ်ညို့အ်ခ  နတ်ငွ ်စိုပဆ င််းထ ်းသည၊် မညသ်နူငှို့ ်မညသ် ို ို့သကဆ် ိုငသ်ညတ် ို ို့က ို ပြ  ်

ထိုတရ်နပ်ြစသ်ည။် ပခတမ်စီကြ်စစည််းမ  ်းစ ွသည ်အသ သငွ််းမှုမ  ်းနငှို့ ်အကြ်လပီက်းရှင််းမ  ်းစ ွသ ို ို့ ရကစ်ွ၊ဲ အခ  နန်ငှို့ ်

တညပ်နရ အခ ကအ်လကက် ို အလ ိုအပလ  က ်ြ်ူးတွြဲ ို ို့ပြ်းန ိုငသ်ည။် The Guardian နငှို့ ်WITNESS ၏ ြ်ူးတွြဲပရ ဂ က် 

တစခ်ိုပြစသ်ညို့ ် eyeWitness နငှို့ ် InformaCam စသညတ် ို ို့ကလည််း ယင််းြ ို့ြ ို်းမှုမ   ်းက ို လိုြ်ပဆ ငပ်ြ်းန ိုင၏်။ (အရင််း 

အပမစမ်  ်းကဏ္ဍတငွ ် ကကညို့ြ်ါ။) အသ သငွ််းပခင််းလိုြ်ငန််း၏ တစ ် စ တတ်စြ် ိုင််းအပနပြငို့ ် န ရီ၊ လမ််းညွှနဆ် ိုင််းဘိုတ ်

သ ို ို့မဟိုတ ်ရိုြ်ြ ိုကဲို့သ ို ို့ပသ  ပြငြ်ရင််းပမစမ်  ်းက ို ြမ််းယပူခင််းသည ်ယင််းက ိုလိုြ်ပဆ ငရ်န ်အပခ ်းနည််းလမ််းတစခ်ိုပြစပ်လ 

၏။ အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို လမ််းပကက င််းတစခ်ိုထက ်ြ ို၍ ြ ို့ြ ို်းပြ်းပခင််းမ   ်းက ို တညပ်ဆ ကထ် ်းပခင််းသည ်အပမတဲပစ 

အပထ ကအ်ကပူြစပ်စ၏။ ပြစန် ိုငလ်ျှင ် မ ကပ်မငသ်ကပ်သမ  ်းနငှို့အ်တ ူ သတင််းအခ ကအ်လကက် ို မတှတ်မ််းရယပူခင််း 

မ   ်းသည ်အလနွအ်သ ို်းဝငပ်လ၏။ 

 
ြ ို့ြ ို်းအခ ကအ်လကမ်  ်း ဥြမ အ ်းပြငို့-် အသ ြမ််းယပူခင််း၏ တစစ် တတ်စပ်ေသပြစပ်သ  အသ မတှတ်မ််းြ ိုစ  သ ို ို့မဟိုတ ်

လကမ်တှပ်ရ်းထ ို်းထ ်းပသ  စ ရွကစ် တမ််းတ ို ို့က ို  အသ ြမ််းယပူခင််းနငှို့အ်တ ူြ ို့ြ ို်းပြ်းန ိုင၏်။ သကဆ် ိုငရ်  မကတ် ပေတ  

နစှခ်ိုလ ို်း၏ သ်ီးပခ ်းစ ီပရ်းသ ်းထ ်းပသ  အက ဉ်းခ  ြ်နငှို့ ်မညသ်ကူ, မညသ်ူ ို့ထ မ ှြမ််းယရူရှ ခဲို့သည ်ဟပူသ  တ က စ ွ 

သရိုြ်ပြ ်ပြခ ကအ်ပြင ်ပန ကထ်ြ် ြ ို့ြ ို်းအခ ကအ်လကတ်စစ် ိုတစရ် က ို သ မ််းဆည််းထ ်းရှ လျှင ်အပမတဲပစ အသ ို်းဝငပ်န 

မညပ်ြစ၏်။ (“ကျွနပ်တ ်/ကျွနမ်က တ ိုကြ်ွဲပြစပ်ြီ်း မကက မြီင ်ေလီမ််းသယွထ်ကဲ ို ဝငပ်ရ ကခ်ဲို့ပြီ်း, အန်ီးအန ်း၌ ြစခ်တသ်  

မ  ်းက ို အခိုထ  ကက ်းပနရြါတယ။်”) ယင််းသည ်မတှတ်မ််းတငထ် ်းပသ  အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို အတညပ်ြ ပရ်းအတကွ ်

အကအူညပီြ်းရ ိုမျှသ မက ပန ကြ် ိုင််းတငွ ် ထ ိုအခ ကအ်လကမ်  ်းနငှို့ြ်တသ်က၍် တရ ်းရ ို ်းတငွ ် သကပ်သထကွဆ် ိုရန ်

ဆငို့ပ်ခေါ် ခ ရြါက သင၏် မတှဉ် ဏက် ို ပြနလ်ညဆ်န််းသစရ်နလ်ည််း အပထ ကအ်ကပူြစပ်စအြ်၏။ 

 
ပြငြ်အြွဲျို့အစည််း/ြိုဂ္  လတ်စဦ််းက မတှတ်မ််းမ  ်း၊ စ ရွကစ် တမ််း သ ို ို့မဟိုတ ်ရိုြ်ြ ိုင််းဆ ိုငရ်  အပထ ကအ်ထ ်းမ  ်းကဲို့သ ို ို့ 

4. အပထာက်အထာျားမ ာျား  ိုပဆာငျ်ားပခငျ်ား 
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ပသ  အခ ကအ်လကမ်  ်း ြ ို့ြ ို်းပြ်းသညို့အ်ခါ ယင််းတ ို ို့က ို သငို့အ် ်း ပြ်းအြ်ခဲို့သနူငှို့ ်ယင််းနငှို့သ်ကဆ် ိုငသ်ညို့ ်သကဆ် ိုငရ်  

မကတ် ပေတ မ  ်း (ယင််းတ ို ို့က ို မညသ်ညို့အ်ခ  နတ်ငွ ်မညသ်ညို့ပ်နရ ၌ ရယခူဲို့သည)်တ ို ို့က ို မတှတ်မ််းတငရ်န ်အပရ်းကက်ီး 

ပလ၏။) 

 
ြမ််းယမူညို့ ် သတင််းအခ ကအ်လကန်ယြ်ယ ် အတ ိုင််းအတ အရ က  ်းလနွခ်ဲို့ြ ိုပြေါ်သညို့ ် ရ ဇဝတမ်ှုအမ   ်းအစ ်းမ  ်းနငှို့ ်

ပြစမ်ှုက  ်းလနွပ်ကက င််း ပြ ်ထိုတရ်န ် အပထ ကအ်ကပူြစပ်စန ိုငပ်သ  သတင််းအခ ကအ်လက,် ယင််းက ို မညသ်ကူ 

မညသ်ညို့ရ်ညရွ်ယခ် ကပ်ြငို့ ်လိုြ်ပဆ ငခ်ဲို့ပကက င််းတ ို ို့က ို ဆငပ်ခငစ်ဉ်းစ ်းြါ။ ပြစမ်ှု၏ သ ်းပက ငမ်  ်း, မ ကပ်မငသ်ကပ်သ 

မ  ်းနငှို့ ် ြါဝငြ်တသ်ကခ်ဲို့ရန ် အလ ်းအလ ရှ ပသ  လြူိုဂ္  လမ်  ်းအ ်း ပတွျို့ဆ ိုပမ်းပမန််းပခင််းသည ် ြမ််းယရူရှ ထ ်းပသ  

သတင််းအခ ကအ်လကန်ယြ်ယက် ို ခ ဲျို့ထငွရ်နအ်တကွ ်အလနွအ်စမွ််းထကပ်သ  နည််း လမ််းတစခ်ိုြင ်ပြစပ်လ၏။ 

 

 

ပြ မ်ှု၏ သာျားပကာငမ် ာျားနငှို့ ်မ ကပ်မငသ်ကပ်သမ ာျားက ို ပတွျှို့ဆ ိုပများပမန်ျားပခငျ်ား 

 
အထကတ်ငွပ်ြ ်ပြခဲို့သညို့အ်တ ိုင််း ပြစမ်ှု၏ သ ်းပက ငမ်  ်းနငှို့ ် မ ကပ်မငသ်ကပ်သမ  ်းအ ်း ပတွျို့ဆ ိုပမ်းပမန််းမှုသည် 

ရ ဇဝတမ်ှု က  ်းလနွပ်ခင််းဆ ိုငရ်  အပရ်းကက်ီးပသ  အခ ကအ်လက ် သ ို ို့မဟိုတ ် ရ ဇဝတမ်ှုဆ ိုငရ်  တ ိုကရ် ိုက ် အခ က ်

အလကမ်  ်းက ို ပြ်းစမွ််းန ိုငသ်ည။် ြ ို့ြ ို်းအခ ကအ်လကန်ငှို့ ်ရယမူညို့ ်သတင််းအခ ကအ်လကန်ယြ်ယတ် ို ို့နငှို့ ်စြ်ဆ ိုငပ်သ  

အထကပ်ြ ်ပြြါအခ ကမ်  ်းသည ်သတင််းအခ ကအ်လကမ်  ်းက ို ၎င််းတ ို ို့ တ ိုကရ် ိုကြ်မ််းယစူဉ လိုြ်ပဆ ငြ် ိုအတ ိုင််း ဤ 

ပနရ ၌ ပြ ်ပြထ ်း၏။ 

 

ပြစန် ိုငပ်ပခရှ ပသ  ပတွျို့ဆ ိုပမ်းပမန််းခ မညို့သ်အူ ်း အမနှတ်ကယ ်ပတွျို့ဆ ိုပမ်းပမန််းပခင််းမပြ မ ီ၎င််းတ ို ို့ထ မ ှသပဘ တညူခီ က ်

ရယထူ ်းရန ်အလနွ ်အပရ်းကက်ီး၏။ “အသ ပြ်းရန ်သပဘ တညူခီ က”် ဟပူသ  သပဘ တရ ်းသည ်အပပခခ မ ူပလ်းခ က၌် 

တညမ်ှပီန၏။ ပတွျို့ဆ ိုပမ်းပမန််းမှု၏ ရညရွ်ယခ် ကန်ငှို့ ်ထ ိုပတွျို့ဆ ိုပမ်းပမန််းမှုက ို မညသ် ို ို့အသ ို်းပြ ရန ်ရညရွ်ယပ်ကက င််းက ို ၎င််း 

တ ို ို့အ ်း ကက  တငအ်သ ပြ်းပခင််း၊ (ဤသ ို ို့ ပတွျို့ဆ ိုပမ်းပမန််းခ ရန ်ြ အ ်းပြ်းပခင််း မရှ ဘ)ဲ က ယက ရှင၏် ဆနဒအပလ  ကပ်ြစ ်

ပခင််း၊ ပတွျို့ဆ ိုပမ်းပမန််းပခင််းက ို မည်သ ို ို့ အသ ို်းပြ မညန်ငှို့ ်စြ်လ ဉ်း၍ ၎င််းတ ို ို့၏ အခန််းကဏ္ဍအပြေါ် န ်းလညသ် ရှ ပခင််းနငှို့ ်၎င််း 

တ ို ို့ဘကက် ဤသ ို ို့ သပဘ တခူငွို့ပ်ြ န ိုငပ်သ  လိုြ်ရညက် ိုငရ်ည ်အရညအ်ပသ်ွးရှ ပခင််းတ ို ို့ ပြစ၏်။ ြ ိုမနှအ် ်းပြငို့ ်ယင််းမ ှ 

သင ်မညသ်ပူြစပ်ကက င််း, မညသ်ညို့ပ်နရ တငွ ်ပတွျို့ဆ ိုပမ်းပမန််း(ခ )မညပ်ြစပ်ကက င််း, မညသ်ကူ ကကညို့ရ်ှုမညပ်ြစပ်ကက င််းနငှို့ ်

ပတွျို့ဆ ိုပမ်းပမန််းခ ပခင််းနငှို့ ်ဆကစ်ြ် ပနပသ  ပြစန် ိုငပ်ပခအနတရ ယမ်  ်းက ို ဆ ိုလ ိုသည။် 



သတင််းသမ ်းမ  ်းအတကွ် အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  ရ ဇဝတ်မှုမ  ်းအ ်း မညသ် ို ို့ မှတတ်မ််းတငြ် ို လမ််းညွှနခ် က်   
22  

 
ထ ိုသ ို ို့ သပဘ တညူခီ ကက် ို သရိုြ်ပြရန ်အပက င််းဆ ို်းနည််းလမ််းမ ှ တ ိုကရ် ိုက ်မတှတ်မ််းတငထ် ်းပသ  နှုတပ်ြငို့ ်ခငွို့ပ်ြ  

ခ ကပ်ြစပ်ြီ်း - ရိုြ်သ ဗီေယီ ိုသည ်အသ ထက ်ြ ိုမ ို တ က ပက င််းမနွပ်သ ်လည််း - လတူစဦ််းထ မ ှသကူ ိုယတ် ိုင ်ရ ို်းရှင််းစ ွ 

လကမ်တှပ်ရ်းထ ို်းထ ်းပသ  သပဘ တညူခီ ကြ် ိုစ က ို ရယလူျှငလ်ည််း လ ိုပလ က၏်။ မတှတ်မ််းတငထ် ်းပခင််း မရှ ပသ  

နှုတပ်ြငို့ ် ခငွို့ပ်ြ ခ ကသ်ည ် သပဘ တညူခီ က ် ပြစပ်နဆပဲြစပ်သ ်လည််း လ ိုအြ်သညို့အ်ခါ ယင််းက ို ပြ်းအြ်ခဲို့ပကက င််း 

သကပ်သပြရန ်ပန က ်ြ ိုင််း၌ ခကခ်နဲ ိုင၏်။ 

 
အမညမ်သ  အပထ ကအ်ထ ်းမ  ်းက ို တရ ်းရ ို ်း၌ လကခ် န ိုငပ်လို့ မရှ သပြငို့ ်ပတွျို့ဆ ိုပမ်းပမန််းခ မညို့ ်သ၏ူ အမညက် ို ပြ ်ပြ 

ရန ်လ ိုအြ်ပကက င််း သတ ပြ ြါ။ ပတွျို့ဆ ိုပမ်းပမန််းမှုတစခ်ိုက ို သကပ်သခ အပြစ ်တရ ်းရ ို ်းက တ ိုကရ် ိုကလ်ကခ် ရန ်သ ို ို့မဟိုတ ်

ပတွျို့ဆ ိုပမ်းပမန််းမှုက ို ပဆ ငရွ်ကပ်ြ်းပနသအူ ်း တရ ်းစွဆဲ ိုပခင််းအ ်း ခိုခ က ကယွမ်ှုအတကွ ် ပရှ ျို့ပနမ  ်းက အပြနအ်လနှ ်

စစပ်ဆ်းရန ်တရ ်းရ ို ်းက ပတ င််းဆ ိုန ိုင၏်။ 

 
ပတွျို့ဆ ိုပမ်းပမန််းစဉ အတတန် ိုငဆ် ို်း ကျွမ််းက ငြ်ည ရှင ် ြပရ ်ြကရ်ငှန်ယပ်ြစပ်အ င ် ကက  ်းစ ်းရန ် အပရ်းကက်ီးပကက င််း 

သတ ပြ ြါ။ ပတွျို့ဆ ိုပမ်းပမန််းသညို့အ်ခါတ ိုင််း အပြစအ်ြ ကမ်  ်းနငှို့ ်စြ်လ ဉ်းပသ  သင်ို့ထငပ်မငယ်ဆူခ က ်တစစ် ိုတစရ် က ို 

မလတွတ်မ််း ရယရူန ် အပရ်းကက်ီး၏။ ဥြမ အ ်းပြငို့ ် အကယ၍် ပတွျို့ဆ ိုပမ်းပမန််းခ သ၏ူ အပပြမ  ်းနငှို့ ် ပတ်ွးပခေါ် ြ ိုက ို 

သငက် ဩဇ လွှမ််းမ ို်းပနပကက င််း ညွှနပ်ြပနပသ  အရ ြ်အပခညပ်ြ ဦ်းပဆ ငပ်မ်းခနွ််းမ  ်းက ို ပမ်းြါက ထ ိုပတွျို့ဆ ိုပမ်းပမန််းမှု 

မ   ်းက ို ပန ကြ် ိုင််းတငွ ် တရ ်းရ ို ်းက လကခ် န ိုငမ်ညမ်ဟိုတသ်ညို့အ်ပြင ် ပတွျို့ဆ ိုပမ်းပမန််းခ သအူ ်း “အက ငို့ြ် ကပ်ခစ ်းမှု” 

ပြစပ်စန ိုငသ်ပြငို့ ် အက   ်းဆကတ်စခ်ိုအပနပြငို့ ်  ြပရ ်ြကရ်ငှန်ယ ် ရ ဇ၀တမ်ှုဆ ိုငရ်  စ ိုစမ််းစစပ်ဆ်းပရ်းမ ်းတစဦ််းက 

ထ ိုပမ်းပမန််းခ သအူ ်း ပတွျို့ဆ ိုပမ်းပမန််းပသ  ပန ကဆ်ကတ်ွ ဲ အပမ်း-အပပြမ  ်းက ိုြင ် ခငွို့မ်ပြ န ိုငပ်ခင််းမ   ်းပြစန် ိုင၏်။ သငို့ ်

ပမ်းခနွ််းမ  ်းက ပတွျို့ဆ ိုပမ်းပမန််းခ သအူပနပြငို့ ် တစစ် ိုတစရ်  ပြစခ်ဲို့ပကက င််း စည််းရ ို်းဆွပဲဆ ငပ်ကက င််း ပြေါ်လငွပ်နြါက 

ယင််းသကပ်သအပထ ကအ်ထ ်းမ  ်းက ို လတွလ်ြ်ပသ  သကပ်သအပြစ ်ဆကလ်က ်လကခ် ပတ ို့မည ်မဟိုတပ်ခ ။ 

 
ပတွျို့ဆ ိုပမ်းပမန််းခ သ၏ူ ယ ိုကကညစ် တခ် ရမှုသည ်အပရ်းကက်ီးပသ  ထညို့သ်ငွ််းစဉ်းစ ်းြွယအ်ခ ကတ်စခ်ိုလည််း ပြစပ်လ၏။ 

အပကက င််းအခ ကမ်  ်းစ ွတ ို ို့သည ်ပတွျို့ဆ ိုပမ်းပမန််းမှုတငွ ် (အပခ ်းသမူ  ်းပပြ သညန်ငှို့ ်ဆန ို့က် ငပ်ခင််း မရှ ဟို ဆ ိုန ိုငပ်သ ) 

အတငွ််းသကပ်သအပထ ကအ်ထ ်းမ  ်းနငှို့ ်(၎င််းတ ို ို့အခ င််းခ င််း ဆန ို့က် ငဘ်ကမ်ရှ ဟို ဆ ိုန ိုငပ်သ ) အပခ ်းပသ  အပထ က ်

အထ ်းမ  ်း နစှမ်   ်းလ ို်း၌ ညညွီတက် ိုကည်မီှုအပြစသ် ို ို့ ဦ်းတညပ်နရမညပ်ြစ၏်။ ပမ်းပမန််းသညို့ ် အပြစအ်ြ ကမ်  ်းအ ်း 

တ ိုကရ် ိုက ်သ ရှ န ိုငမ်ှု အတ ိုင််းအတ သညလ်ည််း အပရ်းကက်ီးလ၏ှ။ ပတွျို့ဆ ိုပမ်းပမန််းခ သအူပနပြငို့ ် ၎င််းတ ို ို့ တ ိုကရ် ိုကသ် ရှ  

ထ ်းပသ  အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို စွစဲွပဲမပဲမ ဲစွကဲ ိုငလ် က ်ထငပ်မငယ်ဆူခ ကမ်  ်းက ို လှု ျို့ပဆ ်ပြ်းသညို့ ်ပမ်းခနွ််းမ  ်းက ို ပရှ င ်

ရှ ်း၍ ပြစရ်ြ်မနှပ်ြဿန မ  ်းက ိုသ  အ ရ ိုစ်ူးစ ိုက ်ပပြဆ ိုသငို့၏်။ 

 

 

သတငျ်ားအခ ကအ်လကက် ို လ ိုပခ  ပအာင ်ထ န်ျားသ မ်ျားထာျားပခငျ်ား 

 
ရိုြ်ြ ိုင််းဆ ိုငရ် နငှို့ ်ေစဂ် စတ်ယအ်ခ ကအ်လကမ်  ်းက ို လ ိုပခ  ပအ င ်ထ န််းသ မ််းထ ်းရန ်အလနွ ်အပရ်းကက်ီးသညမ် ှ သ သ  

ထငရ်ှ ်းြါ၏။ အထ်ူးသပြငို့ ် ယင််းမ ှ အစ ို်းရက အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ် ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်းနငှို့ ် ြတသ်ကပ်သ  သတင််းအခ က ်



သတင််းသမ ်းမ  ်းအတကွ် အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  ရ ဇဝတ်မှုမ  ်းအ ်း မညသ် ို ို့ မှတတ်မ််းတငြ် ို လမ််းညွှနခ် က်   
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အလကမ်  ်းက ို ြမ််းယရူရှ ရန ် ကက  ်းြမ််းမှုမ  ်းက ို ရနလ် ိုပနခ  န၌် ြ ို၍ အပရ်းကက်ီး၏။ ဤက စစမ   ်း၌ သတင််းအခ ကအ်လက ်

လ ိုပခ  ပရ်းသည ်ယင််းတ ို ို့က ို ထ န််းသ မ််းထ ်းရနန်ငှို့ ်သငို့က် ိုယြ် ိုင ်ပဘ်းကင််းလ ိုပခ  မှု ပြစန် ိုငပ်ပခဟပူသ  နစှခ် ကလ် ို်းအတကွ် 

အပရ်းကက်ီးြါ၏။ 

 
လ ိုပခ  ပရ်းအနတရ ယမ်  ်းက ို ပလျှ ို့ခ ရန ်နည််းလမ််းမ  ်းစ ွ ရှ ရ  ဥြမ အ ်းပြငို့-် အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို ဝကှစ် ြ ိုစ ပြငို့ ်သ မ််း 

ဆည််းပခင််း၊ သငို့စ်ကတ်ငွ််းရှ  ြ ိုငမ်  ်းက ို ြ ကပ်ခင််း/ြ ို်းကယွပ်ခင််း၊ အဆကအ်သယွမ်  ်း၏ အမညမ်  ်းက ို က ကယွရ်နအ်တကွ ်

ကိုေဝ်ကှပ်ခင််း/အမညဝ်ကှပ်ခင််း/ြ ကပ်ခင််း၊ အပထ ကအ်ထ ်းမ  ်းက ို လ ိုပခ  စ ွသ မ််းဆည််းပခင််း၊ အပက င််းဆ ို်းြ ိုစ အပနပြငို့ ်

ပြငြ် အမ ထည ် မမီ ိုရီစတစ်စသညတ် ို ို့နငှို့/်သ ို ို့မဟိုတ ် cloud ၌ သ ိုပလ ှငပ်ခင််းနငှို့ ် သင၏် အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို စနစ် 

တက ထ ်းရှ  ပခင််းတ ို ို့ ပြစ၏်။ (အရင််းအပမစမ်  ်းကဏ္ဍတငွ ်WITNESS ၏ တကက်ကလှုြ်ရှ ်းသမူ  ်း၏ ဗီေယီ ိုြ ိုင ်သ မ််းဆည််း 

ပခင််းဆ ိုငရ် လမ််းညွှနက် ို ကကညို့ြ်ါရန)်။ ဤပနရ ၌ န ိုငင် တက  အရြ်ဘကအ်ြွဲျို့အစည််းမ  ်းမ ှ ြနတ််ီးထ ်းပသ  အကြ်် 

(အကြ်လပီက်းရှင််း)မ  ်းက ို အသ ို်းပြ ပခင််းပြငို့လ်ည််း အကအူညပီြ်းန ိုင၏်။ ဥြမ အ ်းပြငို့-် အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို ၎င််းတ ို ို့ 

ဆ ဗ သ ို ို့ အြ်လိုေ ်(uploading) တင၍် အကြ််အ ်း ြိုန််း၏ ြငမ်မ ကန် ှပြငတ်ငွ ်ြ ို်းကယွထ် ်းသညန်ငှို့အ်မျှ eyeWitness 

အကြ််သည ်သငို့ြ်ိုန််းမ ှမ တတ  မ  ်းက ို အလ ိုအပလ  က ်ြ ကပ်ြ်းြါသည။် 

 

 

လက်ပတွျှို့ပအာင်ပမင်ပနပသာ ပနာက်ပ ကာင်ျားပြန် ပပခရာခ န ိုင်သညို့ ်န ် (CoC) 

 
ေစဂ် စတ်ယအ်ခ ကအ်လက်မ  ်းက ို အတညပ်ြ န ိုငရ်န ်အပရ်းကက်ီးပသ  ကဏ္ဍတစရ်ြ်မ ှ ထ ိုအခ ကအ်လကမ်  ်း ြါရှ ပသ  

ေစဂ် စတ်ယြ် ိုငမ်  ်းပြေါ်တငွ ် ပန ကပ်ကက င််းပြန ် ပပခရ ခ န ိုငသ်ညို့စ်နစ ် (CoC) ပြငို့ ် ထ န််းသ မ််းထ ်းပခင််းပြစ၏်။ ထ ိုသ ို ို့ 

မဟိုတြ်ါက ြ ိုငမ်  ်းက ို “ထ က ိုင”် မ ပသ  ကက ်းလမူ  ်းက ယင််းတ ို ို့က ို ပပြ င််းလြဲစန် ိုင၏်။ ြ ိုငမ်  ်းပြေါ်တငွ ်ပန ကပ်ကက င််း 

ပြန ်ပပခရ ခ န ိုငသ်ညို့စ်နစ ်(CoC) ပြငို့ ်ထ န််းသ မ််းထ ်းပခင််းပြငို့ ်အခ ကအ်လကမ်  ်းအပြေါ် မညသ်ညို့ပ်ခယလ်ယှမ်ှု သ ို ို့မဟိုတ ်

ဆပီလ  ်ပအ င ် ပြငဆ်ငပ်ခင််းတ ို ို့မ ှကင််းစငပ်ကက င််း ပြသရန ်အကအူညပီြ်းြါ၏။ ြ ိုငမ်  ်းက ို သ မ််းဆည််းသညို့ ်စကအ် ်း 

ထ ခ ိုကမ်ှုကဲို့သ ို ို့ပသ  အပခ ်းအပကက င််းရင််းမ  ်းပကက ငို့ ် ြ ိုငြ် ကစ််ီးပခင််းမ  ်းက ို ပရှ ငရ်ှ ်းရနလ်ည််း အလနွအ်ပရ်းကက်ီး၏။ 

အပကက င််းက စစရြ်အမ  ်းစိုတငွ ်တရ ်းရ ို ်းမ  ်း၌ ေစဂ် စတ်ယြ် ိုငက် ို မညသ် ို ို့ရရှ ပကက င််း တရ ်းခငွသ် ို ို့ အပထ ကအ်ထ ်း 

တငပ်ြရန ်လ ိုအြ်မညပ်ြစသ်ည။် 



သတင််းသမ ်းမ  ်းအတကွ် အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  ရ ဇဝတ်မှုမ  ်းအ ်း မညသ် ို ို့ မှတတ်မ််းတငြ် ို လမ််းညွှနခ် က်   
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အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ် အြွဲျို့အစည််းမ  ်းက တထီငွထ် ်းပသ  အကြ်် (အကြ်လပီက်းရှင််း)မ  ်းထ သ ို ို့ ြ ိုငမ်  ်းက ို လွှပဲပြ င််း 

လ ိုကလ်ျှင ်၎င််းတ ို ို့က ထ ိုြ ိုငမ်  ်းက ို ထ န််းသ မ််းပြ်းထ ်း၏။ လ ိုပခ  စ တခ် မှု ရှ ပသ  cloud ၌ သ ိုပလ ှငမ်ှုပြငို့လ်ည််း အလ ်း 

တ ူလိုြ်ပဆ ငသ်ငို့၏်။ သင၏် ခငွို့ပ်ြ ခ ကမ်ရှ ဘ ဲဝငပ်ရ ကပ်ခင််းနငှို့ ်လကပ်ဆ ို့ကစ ်းပခင််းမ ှသငို့စ်ကြ်စစည််းက ို က ကယွ ်

ရန ်နည််းလမ််းမ  ်းလည််း ရှ ပလ၏။ 

 

အ က ပြ ခ ကမ် ာျား 

ဤကဏ္ဍတငွ ်အထကြ်ါ အခ ကမ်  ်းက ို အ ်းပြညို့ပ်ြ်းမညို့ ်လကပ်တွျို့က ပသ  အကက ပြ ခ ကမ်  ်းစ ွ ြါရှ ၏။   

• သတင််းက ို ပြညသ်တူ ို ို့ ြ ိုမ ို ကကညို့ရ်ှု န ်းလညပ်စရန ်ဗီေယီ ိုမ  ်း၌ ရိုြ်ြ ိုမ  ်း ထညို့ရ်န ်ကက  ်းစ ်းြါ။ ဥြမ - ၃၆၀ 

ေဂီရီ ပမငက်ငွ််းမ  ်း (သ ို ို့) ပထ ငို့မ်   ်းစ ိုမ ှြ ိုပဝ်း/ြ ိုန်ီးပသ  အက ွအပဝ်း စသညတ် ို ို့က ို ြ ို့ြ ို်းပြ်းရန ်ကက  ်းစ ်းြါ။ 

ပြစန် ိုငလ်ျှင ်အထငက်ရပနရ နငှို့ ်သတင််းမ  ်းက ို ြမ််းယနူ ိုငသ်ညို့ ်ပမငက်ငွ််းက ယက် ို အရအမ  ြမ််းယြူါ။  

• သငို့စ်က၌် ပအ ်တ ို မကတ် ပေတ  အဂေ ါရြ်မ  ်း (ဥြမ - ြိုန််း GPS ဝနပ်ဆ ငမ်ှုမ  ်း) ရှ လျှင ်အသ ို်းပြ ြါ။  

• အပပခခ ရ ိုကက််ူးနည််းစနစမ်  ်းက ို အသ ို်းပြ ရနန်ငှို့ ်မလ ိုအြ်ဘ ဲရ ိုကက်ကွတ်ခ   ျို့ က ို ြ ကြ်စပ်ခင််း မပြ လိုြ်ြါနငှို့။် 

•  မရူင််းြ ိုငက် ို cloud (သ ို ို့) န ိုငင် တက စနစအ်တငွ််း အြ်လိုေတ်ငပ်ခင််းနငှို့ ်လ ိုပခ  နည််းလမ််းတစခ်ိုပြငို့ ်သ မ််းြါ။ 

• eyeWitness အကြ်် အသ ို်းပြ လျှင ်ယင််းက ထ ိုဓ တြ် ိုနငှို့ ်ဗီေယီ ိုမ  ်း မရူင််းစစမ်နှပ်ကက င််း ကညူအီတည ်

ပြ ပြ်းန ိုင၏်။ ထ ိုအြွဲျို့သည ်ICJ ကဲို့သ ို ို့ ပသ  ခ ိုရ ို ်းမ  ်းသ ို ို့ တငပ်ြရန ်စ ရွကစ် တမ််းမ  ်းက ို မြနတ််ီးမ ီ

ခွပဲခမ််းစ တပ်ြ ပြီ်း ကကတ်ပလ က ်မတှတ်မ််းမ  ်း ရ ိုကက််ူးပြ်းြါသည။်7
 

• ကျွမ််းက ငြ်ည ရှငတ် ို ို့၏ ြပရ ်ြကရ်ှငန်ယ ်စ နယဇ်င််းစ နှုန််းမ  ်းက ို အခ  နပ်ြညို့ ်လ ိုကန် ြါ။ 

• ပြစန် ိုငလ်ျှင ်ဓ တြ် ိုနငှို့ ်ဗီေယီ ိုမ  ်းက ို ပဆ်းပရ ငပ်ြငို့ ်မတှတ်မ််းတငပ်ြီ်း တတန် ိုငသ်မျှ အရညအ်ပသ်ွး ြ ိုမ ို 

ပမငို့မ် ်းပသ  အသ ြမ််းစနစ်မ  ်းက ို အသ ို်းပြ ြါ။ (ဥြမ - ဓ တြ် ိုမ  ်းအတကွ ်အနည််းဆ ို်း 4 mega pixels က ို  

• သကဆ် ိုငရ်  အတ ိုင််းအထ ွ စပက်းက ိုပြသရန ်တ ိုင််းတ သညို့ ်ပြကက  ်း သ ို ို့မဟိုတ ်သတမ်တှအ်ရွယအ်စ ်းရိုြ်ြ ို 

(ဥြမ - လကတ်စဘ်ကပ်ြငို့ ်ယဉှတွရဲ ိုကပ်ြပခင််း) ကဲို့သ ို ို့ပသ  နည််းဗ  ဟ မ  ်းက ို အသ ို်းပြ ြါ။ 

• သတင််းအအရညအ်ပသ်ွးမ ှ အခ  နန်ငှို့အ်မျှ ဆ ို်းရွ ်းလ န ိုငသ်ပြငို့ ်အခ ကအ်လကမ်  ်းက ို အပမနဆ် ို်း ြမ််းယြူါ။ 

• ပြစန် ိုငလ်ျှင ်ခငွို့ပ်ြ ခ ကရ်ယသူညို့ ်စည််းမ ဉ်းမ  ်းက ို လ ိုကန် လ က ်မ ကန် ှြ ိုရ ြ်မ  ်းက ို ြမ််းယရူန ်ကက  ်းစ ်းြါ။ 

•  
7 (ြတ်ရှုရန)် အပြည်ပြည်ဆ ိုငရ်  ဥြပေြည ရှငမ်  ်းအြွဲျို့၊ "ရိုရှ ်း-ယူကရ န််းစစ်ြွဲ- eyeWitness to Atrocities အက်ြ်က တရ ်းစွဲဆ ိုမှုမ  ်း အတွက် 

ပြစ်န ိုငပ်ပခရှ ပသ  အပထ က်အထ ်းမ  ်းက ို ြမ််းယူထ ်းခ က်မ  ်း"၊ ၂၀၂၂ ခိုနစ်ှ မတ်လ ၁၈ ရက်၊ 2022, https://www.ibanet.org/Russia-Ukraine-war-

eyeWitness-to-Atrocities-app-captures-potential-evidence-for-trials. 

https://www.ibanet.org/Russia-Ukraine-war-eyeWitness-to-Atrocities-app-captures-potential-evidence-for-trials
https://www.ibanet.org/Russia-Ukraine-war-eyeWitness-to-Atrocities-app-captures-potential-evidence-for-trials
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သတင်ျားသမာျားမ ာျားအတွက် အက်ြ်မ ာျား 

• eyeWitness: ဗီေယီ ိုြ ိုငက် ို မရူင််းစစမ်နှပ်ကက င််းနငှို့ ်ယင််းတ ို ို့က ို တရ ်းရ ို ်းမ  ်းက အသ ို်းပြ ရ ၌ လယွက်ပူခ  ပမွျို့ 

ပစရန ်မကတ် ပေတ က ို မတှတ်မ််းတငပ်ြီ်း ထညို့သ်ငွ််းသညို့ ်အကြ််  

• CameraV and the InformaCam system: သကပ်သပြရမည်ို့ ဓ တြ် ိုနငှို့ ်ဗီေယီ ိုအပထ ကအ်ထ ်းမ  ်းက ို 

လ ိုပခ  စ ွနငှို့ ်သ်ီးသန ို့ရ် ိုကက််ူးရန ်ကညူပီြ်းသညို့ ်အကြ်် (ပန ကထ်ြ်အခ ကအ်လကမ်  ်းအတကွ ်ဤပနရ ၌   

here ကကညို့ြ်ါ။) 

• Taggly: ြိုန််းနငှို့ ်စကမ်  ်းအတကွ ်မကတ် ပေတ ပရစ ပြငို့ ်ဗီေယီ ိုရ ိုကပ်ခင််းက ို ြ ိုပြ ်ပြ်းမညို့ ်အကြ််  

• Storymaker: အပထ ကအ်ထ ်းမ  ်း ြမ််းယရူ တငွ ်သတင််းသမ ်းမ  ်းအတကွ ်အပထ ကအ်ကပူြစပ်စရန ်

ပလို့က ငို့ပ်ရ်းနငှို့ ်နမနူ ြ ိုစ မ  ်းြါရှ ပသ  Android အကြ််  

• BoxCryptor: မပြ်းြ ို ို့မ ီြ ိုငမ်  ်းက ို စ ဝကှပ်ြ်းသည။်  

 

 

ပရျားသာျားထာျားပသာ အပထာက်အထာျားမ ာျားအတွက် 

• Field Guide for Civil Society Documentation of Serious Human Rights Violations, 

(အရြ်ဘကလ်ူ ို့အြွဲျို့အစည််း၏ ပြင််းထနပ်သ  လူ ို့အခငွို့အ်ပရ်းခ   ်းပြ ကမ်ှုမ  ်းဆ ိုငရ်  စ ရွက ်

စ တမ််း၊ န ိုငင် တက ဥြပေနငှို့ ်မဝူါေအြွဲျို့အတကွ ်ကငွ််းဆင််းလမ််းညွှန)်   

• Video as Evidence Field Guide, WITNESS (ဗီေယီ ို အပထ ကအ်ထ ်း ကငွ််းဆင််းလမ််းညွှန)် 

• Amnesty International Evidence Lab (အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  လတွပ်င မ််းခ မ််းသ ခငွို့အ်ြွဲျို့၏ သကပ်သ 

အပထ ကအ်ထ ်း ဓ တခ်ွခဲန််း) 

• Canada’s War Crimes Project (ကပနေါန ိုငင် ၏ စစရ် ဇဝတမ်ှု ြပရ ဂ က)် 

• Justice Info Map (တရ ်းမျှတမှု အခ ကအ်လကပ်ြ ပပမြ ို)  

• International Bar Association War Crimes Committee (အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်  ဥြပေြည ရှငမ်  ်းအြွဲျို့ 

စစရ် ဇဝတမ်ှုပက ်မတ)ီ 

• One-page overview on crimes, eyeWitness (ရ ဇဝတမ်ှုမ  ်းအပကက င််း စ တစ်မ ကန် ှြါ ပခ  င ို သ ို်းသြ်ခ က၊် 

မ ကပ်မငသ်ကပ်သ) 

• Activists’ Guide to Archiving Video, WITNESS  

 

 

NGOs 

စစရ် ဇ၀တမ်ှု အပထ ကအ်ထ ်းမ  ်း ြမ််းယရူန ်

သတင််းပထ ကမ်  ်းက ို ြ ို့ြ ို်းပြ်းသညို့ ်NGO 

5. အရငျ်ားအပမ မ် ာျား 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camera.easy&hl=en&gl=US
https://camerav.en.uptodown.com/android
https://guardianproject.github.io/informacam-guide/en/InformacamGuide.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rn_nfc&hl=en&gl=US
https://archive.freepressunlimited.org/en/projects/storymaker-make-your-story-great/index.html
https://www.boxcryptor.com/en/
https://static1.squarespace.com/static/5900b58e1b631bffa367167e/t/5acb525a8a922dc773d9f37f/1523274331296/PILPG%2BField%2BGuide%2Bfor%2BCivil%2BSociety%2BDocumentation%2Bof%2BSerious%2BHuman%2BRights%2BViolations_corrected%2B%28SC%29.pdf%C2%A0
https://vae.witness.org/video-as-evidence-field-guide/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/03/a-guide-to-how-amnesty-verifies-military-attacks-in-ukraine/
https://www.rcmp-grc.gc.ca/en/news/2022/a-statement-the-partners-canadas-war-crimes-program-the-conflict-ukraine
https://www.justiceinfo.net/en/89266-ukraine-responds-to-warfare-with-lawfare.html
https://www.ibanet.org/unit/Section%2Bon%2BPublic%2Band%2BProfessional%2BInterest/committee/War%2BCrimes%2BCommittee/3211
https://www.eyewitness.global/documents/Capture-war-crimes.pdf
https://archiving.witness.org/archive-guide/
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အြွဲျို့အစည််းမ  ်း 

• EyeWitness 

• Free Press Unlimited 

• WITNESS 

• Clooney Foundation 

• The Centre for Civil Liberties 

• Truth Hounds 

 

ယကူရ န််းန ိုငင် အ ်း အ ရ ိုစ်ူးစ ိုကမ်ှုပြငို့ ်

စ ိုစမ််းစစပ်ဆ်းပနသညို့ ်အြွဲျို့အစည််းမ  ်း-  

• Bellingcat 

• Global Diligence 

• Ukraine 5am Coalition 

• Ukrainian Legal Advisory Group 

 

 

ဤလမ််းညွှနခ် ကက် ို ဥြပေနငှို့ ်ေမီ ိုကပရစီ 

ဗဟ ိုဌ နက မ တ်ြက်ပြစ်ပသ  News Media 

Europe နငှို့ ်ြူ်းပြါင််းပြ စိုသည်။ 

 
 

 

 
 

https://www.eyewitness.global/
https://www.freepressunlimited.org/en
https://www.witness.org/
https://cfj.org/news_posts/clooney-foundation-for-justice-launches-investigation-into-war-crimes-in-ukraine/
https://ccl.org.ua/en/
https://truth-hounds.org/
https://www.bellingcat.com/news/2022/03/17/hospitals-bombed-and-apartments-destroyed-mapping-incidents-of-civilian-harm-in-ukraine/
https://www.globaldiligence.com/projects-and-news/2020/ukraine-warcrimes-investigations
https://helsinki.org.ua/en/articles/ukraine-5-am-coalition-devoted-to-documenting-war-crimes-is-launched-in-ukraine/
https://ulag.org.ua/
http://www.newsmediaeurope.eu/
http://www.newsmediaeurope.eu/
http://www.newsmediaeurope.eu/
https://www.law-democracy.org/live/

