ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ား။ ဘဂၤလားေဒ့႐ႏ
ွ္ ိုင္ငံ/ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ အေျခအေနအေပၚ ICC မွ
စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္ အမႈကုဖ
ိ ြင့္ျခင္း
ICC တရားသူႀကီးမ်ားက မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ ႐ွ္ႏိုင္ငံ/ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ အေျခအေနအေပၚ
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္အမိန္႔ကို ထုတျ္ ပန္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသနည္း။

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ျပစ္္မႈ ခံု႐ံုး၏ ႀကိဳတင္စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာ အမွတ္
၃ တရားသူႀကီး႐ံုးမွ တရားသူႀကီးမ်ားက ICC မွ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္႐ိွေသာ စြပ္စြဲထားသည့္ ျပစ္္မႈမ်ားအတြက္
ဘဂၤလားေဒ့႐ႏ
ွ္ ိုင္င/ံ ျမန္မာႏိုင္င႐
ံ ိွ အေျခအေနအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကို ေ႐ွ႕ဆက္ေဆာင္႐ြကရ
္ န္
တရားလိုေ႐ွ႕ေန၏ ေတာင္းခံခ်က္ကို ခြင့္ျပဳလိုက္ပါသည္။
ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ႏိုင္ငံမွႏွင္ထုတႏ
္ ိုင္ဖြယ႐
္ ိွခဲ့ျခင္းႏွင့္ လူမ်ိဳးစု ႏွင့္/သို႔မဟုတ္
ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာအေပၚအေျချပဳ၍ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းႏိုင္ဖြယ္႐ိွခဲ့ျခင္းတို႔၏
လူသားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္္မႈမ်ားအတြက္ ယုတိၱ႐႐
ိွ ိွ ယံုၾကည္ႏိုင္စရာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း႐ိွသည္ကုိ
တရားသူႀကီး႐ံုးခန္းက လက္ခံပါသည္။
စြပ္စဲြထားသည့္ ဤျပစ္မႈမ်ား၏ အတိုင္းအတာကို ၾကည့္႐မ
ႈ ွတ္သားရာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ၆၀၀၀၀၀ မွ တစ္သန္းခန္႔
ျမန္မာႏိုင္ငံမွေန၍ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ဘဂၤလားေဒ့႐ႏ
ွ္ ိုင္ငံသု႔ိ အတင္းအဓမၼ ဖယ္႐ွားခံခဲ့ရျခင္း၏ ေလးနက္မႈမွာ ICC မွ
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအတြက္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ပါသည္။
အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ပိုင္နက္တင
ြ ္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ျပစ္္မႈ၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို က်ဴးလြန္ခဲ့လွ်င္ ICC က
ယင္းျပစ္္မႈမ်ားကို တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္႐ိွပါသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ခု
မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ICC ေရာမၿမိဳ႕ ျပ႒ာန္းဥပေဒကို

အတည္ျပဳလက္မွတေ
္ ရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အကယ္၍ စြပ္စဲြထားသည့္ ျပစ္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသသည္
ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံ ပိုင္နက္တင
ြ ္ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္၊ ၎သည္ ခံု႐ံုးအတြက္ ျပည့္စံုလုေ
ံ လာက္သည့္
တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ပိုင္နက္ကုိ ရ႐ိွေစပါသည္။
အကယ္၍ ျပစ္မႈမ်ားကို ICC မွ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္႐ိွကာ တရားလိုေ႐ွ႕ေန၏ ေတာင္းခံခ်က္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အေျခအေနျဖင့္ ျပည့္စံုလံုေလာက္သည့္ အခ်ိတ္အဆက္႐ိွလွ်င္ တရားလိုေ႐ွ႕ေနက ႏိုင္ငံမွ
ႏွင္ထုတ္ျခင္းျပစ္မႈႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္းျပစ္မႈတို႔သာမက အျခားျပစ္မႈမ်ားအပါအဝင္၊ မည္သည့္ျပစ္မႈမ်ားကိုမဆို
စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ဖြယ္႐ပ
ိွ ါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံက ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည့္အခ်ိန္ွမွစၿပီး
အတိတ္က က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္မည့္ျပစ္မႈမ်ားပါ ICC ၏ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္တင
ြ ္
အက်ံဳးဝင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
တရားသူႀကီးမ်ားက ၎တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၌ နစ္နာသူမ်ား၏ ယူဆထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ပါသလား။
ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ပါသည္။ တရားသူႀကီး႐ံုးခန္းသည္ နစ္နာခဲ့ပါသည္ဟုဆိုေသာ ေထာင္ေသာင္းမကသည့္
ကာယကံ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔အား ကိုယ္စားျပဳသူတို႔ထံမွ ယူဆထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံရ႐ိွခဲ့ပါသည္။ ICC ၏
မွတ္တမ္း႐ံုးအရ နစ္နာခဲ့ၾကသူမ်ားက တရား႐ံုးမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးပါရန္ တညီတညြတ္တည္း မရမက
ေတာင္းဆိုခဲ့ၾ ကၿပီး၊ စြပ္စဲြေနၾကသည့္ နစ္နာသူ အတိုင္ပင္ခံမ်ား အေျမာက္အျမားက ‘ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ
အၾကမ္းဖက္ျခင္း သံသရာႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္းမ်ားကို တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ခံယမ
ူ ႈတို႔ျဖင့္သာ
အဆံုးသတ္ေပးႏိုင္မည္မွာ ေသခ်ာသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကပါသည္’။
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ေနာက္အဆင့္မ်ားက ဘာလဲ။
တရားလိုေ႐ွ႕ေန႐ံုးသည္ လိုအပ္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ၊ သမာသမတ္က်စြာႏွင့္ ဓမၼဓ႒
ိ ာန္က်စြာ
စတင္ေကာက္ယူပါလိမ့္မည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈသည္ လိုအပ္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို စုေစာင္းရန္
လိုအပ္လမ
ိ ့္မည့္ အခ်ိန္ကာလအထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ ျပည့္စံုလံုေလာက္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို စုေစာင္းရ႐ိွခဲ့လွ်င္၊ တရားလိုေ႐ွ႕ေနက သံသယ႐ိွသူမ်ား
မိမိတို႔သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ခံု႐ံုးေ႐ွ႕ေမွာက္လာရန္ ၎တို႔အား ေတာင္းခံသည့္ ဆင့္ေခၚစာမ်ားျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္
၎တို႔အတြက္ ဖမ္းဝရမ္းမ်ားကိုျဖစ္ေစ ထုတေ
္ ပးရန္၊ တရားသူႀကီးမ်ားအား ေတာင္းဆိုပါလိမ့္မည္။ ဆင့္ေခၚစာ
သို႔မဟုတ္ ဖမ္းဝရမ္းကို လူသိ႐ွင္ၾကား သို႔မဟုတ္ ခ်ိပ္တံဆပ
ိ ္ ခတ္ႏွိပ္၍ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ပါသည္။ ICC ၌ ရဲတပ္ မ႐ိွသျဖင့္
ဖမ္းဝရမ္းမ်ား အာဏာတည္ေစရန္မွာ ႏိုင္ငံမ်ား၌ တာဝန္႐ိွပါသည္။
ေနာက္ပိုင္းအဆင့္တြင္ ဖမ္းဝရမ္း သို႔မဟုတ္ ခံု႐ံုးေ႐ွ႕ေမွာက္လာရန္ ဆင့္ေခၚစာကို လူသ႐
ိ ွင္ၾကား ပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါက

သံသယ႐ိွသူ တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပိုသူအေပၚ အမႈဖြင့္ပါမည္။ ထိုေနာက္တြင္ ယင္းအမႈ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသည့္ နစ္နာသူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတု႔အ
ိ လို႐ိွလ်ွ င္ ခံု႐ံုးသို႔ တက္ေရာက္ပိုင္ခြင႐
့္ ိွၾကပါသည္။ ထိုအခါ၌
၎တို႔အား ေ႐ွ႕ေနက ကိုယစ
္ ားျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ICC ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ တာဝန္႐ိွပါသလား။ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေစာဒက တက္ႏိုင္ပါသလား။
ေရာမၿမိဳ႕ ျပ႒ာန္းဥပေဒကို အတည္္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည့္္ႏိုင္ငံမ်ား၌ တရားဥပေဒအရ ICC ႏွင့္
လံုးလံုးလ်ားလ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရမည့္တာဝန္႐ိွၾကပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သု႔ိ အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္သည့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကို ဖိတ္ၾကားႏိုင္ၿပီး ၎တို႔က ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြကေ
္ ရးကိစၥကို
မိမိတို႔သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾကပါသည္။

ICC က ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံ/ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ အေျခအေနတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား အားလံုးကို တရားစဲြမလား။
ICC သည္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံမ်ားကို မဟုတ္ဘဲ လူတစ္ဦးခ်င္းကိုသာ တရားစဲြပါသည္။ ICC ၏
တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္တင
ြ ္ ျပစ္မႈႏွင့္ စပ္ဆုင
ိ မ
္ ႐
ႈ ိွသည့္ သံသယ႐ိွသူအတြက္ ကင္းလြတ္ခြင့္ မ႐ိွပါ။
ICC သည္ ေနာက္ဆုးံ ခိုကုးိ ရာ တရား႐ံုးျဖစ္သျဖင့္ ျပစ္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရမည့္ အစဦးတာဝန္မွာ
ႏိုင္ငံမ်ား၌႐ိွပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုက တာဝန္ကုိ မထမ္းေဆာင္ႏိုင္မွသာ သို႔မဟုတ္ မထမ္းေဆာင္လိုမွသာ ICC က
ၾကားဝင္ႏိုင္ဖြယ႐
္ ိွမည္။
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