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အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ)

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သမိုင္းေၾကာင္း ေနာက္ခံကြျဲပားသည့္ 
တိုင္းရင္းသူ အမ်ဳိးသမီးအဖြ႕ဲအစည္း အသီးသီးျဖင့္ စုေပါင္း ဖြ႕ဲစည္းထားေသာ ပထမဦးဆံုး 
အဖြ႕ဲႀကီးျဖစ္သည္။ အဖြ႕ဲခ်ဳပ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ၊ 
အိႏၵယိႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႕မွ နယ္စပ္ ေဒသမ်ားရိွ အမ်ဳိးသမီးအဖြ႕ဲအစည္း (၁၃) ဖြ႕ဲပါ၀င္ၿပီး 
၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၉) ရက္ေန႕တြင္ တည္ေထာင္ဖြ႕ဲစည္းခ့ဲသည္။ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဘ၀အဆင့္အတန္း တိုးတက္ 
ျမင့္မားလာေစေရးႏွင့္ အရည္အခ်င္း ျပည့္၀ေစေရးအတြက္ သာမက အရည္အခ်င္း 
ျမွင့္တင္ျခင္း၊ စည္းရံုးခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊ သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္း တင္ျခင္းမ်ားမွ တဆင့္ 
ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး အပါအ၀င္ က႑ 
အားလံုးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုပါ၀င္လုပ္ကုိင္လာ ေစေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ 
ေနသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းျဖစ္သည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
 � အမ်ဳိးသမီးမ်ား စြမ္းရည္ျမွင့္မားေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
 � က်ား၊ မ တန္းတူေရး 
 � အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈအားလံုး ပေပ်ာက္ေရး 
 � လူမႈက႑အသီးသီးႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ အဆင့္တိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္ 

လာေရး 
 � ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရး 



ေက်းဇူးတင္လႊာ
စဥ္ဆက္မျပတ္ ရိွေနဆဲျဖစ္သည့္ အႏၱရာယ္ကုိ အေလးမထားႏိုင္ပဲ သူတုိ႔၏ 
အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေ၀မွ်ေပးသည့္ မိန္းမငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
နွင့္ က်န္လူထုမ်ား မပါရိွပဲ ဤအစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚလာႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 
ထုိသူတုိ႔၏ ရဲ၀င့္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း စစ္မွန္ 
ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳမႈကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပထမဆုံး 
ေျခလွမ္းမ်ား ျဖစ္လာမည္ကုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) မွ အခုိင္ 
အမာ ယုံၾကည္သည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာ လက္ေတြ႕ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ ေရွ႕ရႈလုပ္ေဆာင္ခဲ့ 
ေသာ အာရွအမွန္တရားႏွင့္ အခြင့္အေရးအဖြ႕ဲ (AJAR) အား အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) မွ အထူးေက်းဇူးတင္လုိပါသည္။ မိမိတုိ႔ရံုးတြင္ ေစတနာ့ 
၀န္ထမ္းအျဖစ္ လာေရာက္ကူညီေပးခ့ဲေသာ ကလဲဘရန္းကုိလည္း သူမ၏ 
ပ့ံပုိးလုပ္ ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ေက်းဇူးတင္သလုိ ျမန္မာကယ္ဆယ္ေရး 
စင္တာ (BRC) ကုိလည္း ေငြေၾကးႏွင့္လုိအပ္ေသာ ပ့ံပုိးမႈမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ 
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ဤအစီအရင္ခံစာတြင္ မီးေမာင္းထုိးေဖာ္ျပထားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ 
ေပးပုိ႔လာသည့္ အဖြ႕ဲ၀င္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး 
အစည္းအရုံး (ထုိင္းႏုိင္ငံ)၊ ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံးႏွင့္ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီး 
ေရးရာ ဆက္သြယ္ဖလွယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြ႕ဲ၊  ကရင္လူ႕အခြင့္အေရး 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကုိလည္း သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဓာတ္ပုံမ်ား ေထာက္ပ့ံ 
မႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ စာအုပ္အျပင္အဆင္ ဒီဇုိင္းကုိ 
တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးခ့ဲေသာ ယိင္းဇံ ကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ အသိအမွတ္ 
ျပဳပါသည္။ 



rmwdum
အက်ဥ္းခ်ဳပ္

နိဒါန္း

ေနာက္ခံ သမိုင္းေၾကာင္း

အပိုင္း ၁။ တိုင္းရင္းသား အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ျမန္မာစစ္တပ္၏ စနစ္တက် လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ေစာ္ကားက်ဴးလြန္မႈမ်ား 

  က။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္ မွတ္တမ္းရယူထားႏိုင္သည့္ အျဖစ္အပ်က္ ၁၀၀ ေက်ာ္။  
၁) မွတ္တမ္းရယူထားသည့္ အမႈအခင္း ၁၀၄ ခု
၂) အေပၚယံမွ်သာ 
၃) အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေလ့ရွိသည့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာသဘာ၀မ်ား

  ခ။ စစ္ပြဲႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈ၏ လက္နက္တန္ဆာအျဖစ္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈကို အသံုးျပဳျခင္း
၁) စနစ္တက် တည္ေဆာက္ဖြဲ႕စည္း က်င့္သံုးသည့္ လကၡဏာမ်ား
၂) အဖြဲ႕အစည္း တစံုလံုးက်င့္သံုးမႈ 
၃) က်ယ္ျပန္႔ေသာ က်င့္သံုးမႈလကၡဏာမ်ား 
၄) ထိုးစစ္မ်ား သဘာ၀ သယံဇာတ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ

  ဂ။ တရားဥပေဒေရးရာ ခြဲျခမ္း သံုးသပ္ခ်က္။ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္မႈ
၁) ျပည္တြင္း ဥပေဒ 
၂) ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ

အပိုင္း ၂။ အျပစ္ေပးမႈ ကင္းလြတ္ျခင္းမ်ား ရပ္တံ့ရန္ လိုအပ္ျခင္း 
  က။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ေျပာေနရံုျဖင့္ မရပဲ လက္ေတြ႕ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

၁) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈ 
၂) တရားစီရင္ေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 



၃) ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း 

  ခ။ အဓိပၸါယ္ရွိၿပီး နက္ရိႈင္းသည့္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား လိုအပ္ခ်က္။ 
၁) အစိုးရ အေနျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ တာ၀န္ခံမႈရွိရန္ လိုအပ္ျခင္း
၂) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ေနမႈမ်ားကို 

အဓိပၸါယ္ရွိစြာ အဆံုးသတ္ေပးရန္ လိုအပ္ျခင္း 

နိဂံုးခ်ဳပ္။ စစ္တပ္အား အရပ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္သို႕ သြပ္သြင္းျခင္း 

အၾကံဳျပဳခ်က္မ်ား 

စကားလံုး စာရင္း



1Same Impunity, Same Patterns
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လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ တခုခန္႔က အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏိုင္ငံ) (WLB) သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ 
၏ တိုင္းရင္းသား အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ စနစ္တက် လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္သည္ကို 
ရႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေရးယူမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္စနစ္ကို အဆံုးသတ္ရန္ 
ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ WLB သည္ ယင္းေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကို အသစ္တဖန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ 
ရပါသည္။ အမည္ခံ အရပ္သား အစုိးရ အာဏာရလာၿပီး သုံးႏွစ္ၾကာလာသည့္တုိင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ား၏ ဘ၀မ်ားကို အစိုးရေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက ဆက္လက္ 
ၿခိမ္းေျခာက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ ထမ္းပုိးထားၾကရသည္။ ဤ 
အစီရင္ခံစာသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို လိင္ကြဲျပားမႈဆိုင္ရာ အဆိုးဆံုး ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ ေဇာင္းေပး 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ WLB ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွ စတင္၍ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ျခင္းကို ခံခဲ့ရေသာ အမ်ဳိးသမီးအမႈေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကို အခ်က္အလက္ 
စုေဆာင္းမွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ားအေပၚ အကန္႔အသတ္ 
မ်ားေၾကာင့္ ဤမွတ္တမ္းသည္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္း 
ငယ္တခုသာ ျဖစ္သည္ဟု WLB က ယံုၾကည္ပါသည္။ 

အမႈအခင္းအမ်ားစုမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ေသာ စစ္ေရး ထိုးစစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး အစည္းအရံုး - ထိုင္းႏုိင္ငံ (KWAT) 
အဖြဲ႕က ျမန္မာအစိုးရစစ္သားမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အျပဳအမူမ်ားကို ခံခဲ့ရသည့္ အမ်ဳိး 
သမီး ၅၉ ဦးကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။၁  ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးေရးရာ ဆယ္သြယ္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရး
အသင္း (SWAN) က လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္အတြင္း အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလး ၃၅ ဦး ပါ၀င္ေသာ လိင္ 
အၾကမ္းဖက္မႈ ၃၀ ကို အစီရင္ခံထားသည္။ မုဒိမ္းက်င့္မႈ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ပဋိပကၡအခ်ိန္မ်ားနွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။၂

ဤရာဇ၀တ္မႈမ်ားသည္ တခါတရံ၊ ေဖာက္ျပန္ေသာ စစ္သားတဦးခ်င္းစီ၏ ျပဳမူခ်က္ထက္ ပိုမိုေနသည္။ 
သူတုိ႔၏ ေနရာ ေဒသက်ယ္ျပန္႔မႈႏွင့္ စနစ္တက်ျဖစ္ေသာ ပုံစံမ်ားသည္ တည္ေဆာက္ဖြ႕ဲစည္းပုံသ႑န္အရ 
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ျဖစ္သည္ကို ျပသေနသည္။ မုဒိမ္းမႈကို ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္ပြဲႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈ ယႏၱရားအျဖစ္ အသံုးျပဳ 
ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အမႈ ၄၇ ခုသည္ ရက္စက္ေသာ အုပ္စုလိုက္ မုဒိမ္းျပဳက်င့္မႈမ်ားျဖစ္ၿပီး က်ဴးလြန္ခံ 
ရသူမ်ားမွာ အသက္ ၈ ႏွစ္ အရြယ္အထိပင္ ပါ၀င္သည္။ အမ်ဳိးသမီး ၂၈ ေယာက္မွာ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ရရွိေသာ ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ၾကပါသည္။ ဤအမႈမ်ားတြင္ တပ္ရင္းေပါင္း ၃၈ ရင္း 
ေက်ာ္မွ ပါ၀င္ေနၿပီး အခ်ဳိ႕တပ္ရင္းမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ထပ္ကာထပ္ကာ က်ဴးလြန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ 
အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၅ ခုတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤမုဒိမ္းျပဳက်င့္မႈမ်ားသည္ လူစိတ္ 
ေပ်ာက္ၿပီး စိတ္လြတ္ကုိယ္လြတ္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု ရွင္းျပ၍ မရႏိုင္ေပ။ ပဋိပကၡတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို 
မဟာဗ်ဴဟာအျဖစ္၊ စစ္ဆင္ေရး အျပဳအမူအျဖစ္ အသံုးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား ပါ၀င္ေန 
ကာ လူပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္ခ်င္း အမႈမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေသာင္းက်န္းသူ 
ဆန္႔က်င္ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားမွ အရပ္သားမ်ားကို အလားအလာရွိေသာ 
အႏၱရာယ္ ရွိသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္က လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို စစ္ဆင္ေရး 
ကိရိယာတခုအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လူ႔အဖြဲအစည္းမ်ား စိတ္ဓါတ္ပ်က္ျပားေစရန္ႏွင့္ ဖ်က္ဆီး ႏိုင္ရန္ 
အသံုးျပဳသည္။ စစ္တပ္အရာရွိမ်ားသည္ လိင္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို တိတ္တဆိတ္မ်က္ႏွာလြဲရံုသာမကပဲ 
တခါတရံတြင္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျမင္ေတြ႕ေနရေသာ 
အေရးယူမႈက လြတ္ကင္းေနျခင္းတို႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္လိုက္သည့္အခါ စစ္သားမ်ားသည္ ၂၀၀၂ ခုနွစ္က 
SWAN အဖြဲ႕မွ မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ “မုဒိမ္းက်င့္ခြင့္လိုင္စင္” ရေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ 

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံက အဖြ႕ဲ၀င္ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
အမ်ားအျပားႏွင့္ အျခားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လႊမ္းၿခံဳမႈရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားက တားျမစ္ထားၿပီး 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရာဇ၀တ္မႈ ဥပေဒတြင္္လည္း မုဒိမ္းမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈ ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ 
သို႕မဟုတ္ ျပည္တြင္းဥပေဒ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိေရာက္ေသာ သက္၀င္မႈမ်ဳိးမရွိေသးေပ။ ျမန္မာ့ 
တပ္မေတာ္က လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို စနစ္တက်ႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်င့္သံုးေနျခင္းသည္ ဤအစီရင္ 
ခံစာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ 
ႏွင့္ လူသားျဖစ္မႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္ လက္ခံလာႏိုင္ဖြယ္ ျဖစ္ေစသည္။ ယင္းကို 
ခိုင္မာေသခ်ာၿပီး လြတ္လပ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းစစ္ေဆး ျခင္းကသာ အတည္ျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

စီစဥ္ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ လတ္တေလာေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ထပ္တူ 
ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လုိအပ္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ 
ယခုအခ်ိန္သည္ အခ်ိန္ေကာင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ တခုတည္းေသာ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ 
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အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေတြ႕ၾကံဳခ့ဲရသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈမွ တဆင့္သာ 
ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္ လိုအပ္ရုံသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒေရးရာ 
မူေဘာင္မ်ား၊ မွားယြင္းေနသည့္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တရားစီရင္ေရး စနစ္တို႔ကိုလည္း နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း 
ျပဳျပင္၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

တပ္မေတာ္ကုိ အေရးအရာ ကိစၥမ်ားအားလုံး လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြႏုိဲင္ခြင့္ေပးထားသည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြ႕ဲစည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အမွန္တရားရရိွေစရန္ ပထမ 
အဆင့္ အာမခံခ်က္ ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ တရားစီရင္ေရး ဘက္မလိုက္မႈကို အာမခံရ 
မည္။ ထုိမွ်သာမက ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ စစ္တပ္က က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈအားလုံးကုိ စီရင္ပုိင္ 
ခြင့္ရိွသည့္ စစ္ခုံရုံးစနစ္သည္ အကန္႔ အသတ္မရိွေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ တစုံလုံးအာဏာကုိ 
ရရိွထားသည္။ စစ္တပ္ကုိ အရပ္သား တရားစီရင္ေရး ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိရမည္။ အရပ္ဖက္ စစ္ဖက္ 
တရားစီရင္ေရး ႏွစ္ခုလံုးတြင္ သင့္ေလ်ာ္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ တိုင္ၾကားမႈစနစ္မ်ား ရွိေစျခင္းျဖင့္ က်ဴးလြန္ခံ 
ရသူမ်ားကို အမွန္တရား ရရွိခြင့္ရွိေစရမည္။ လက္ရွိ အေနအထားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား လူအခြင့္ 
အေရးေကာ္မရွင္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ႏွင့္ လြတ္လပ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ပံုစံျဖင့္ 
ႀကီးမားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္လိုေသာ ဆႏၵမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

အစိုးရ အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေျဖရွင္းလိုေသာ ဆႏၵအမွန္တကယ္ရွိပါက 
လက္ရွိ ျဖစ္ေနေသာ တိုင္းရင္းသား အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး 
ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးေရး ႏိုင္ငံတကာ ေၾကညာခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ 
လိုအပ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ 
ဥပေဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္ရမည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အကာအကြယ္ေပးရန္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ 
၂၀၁၃ ေအာက္တုိဘာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီမွ ႀကီးမွဴးကာ  ေနျပည္ေတာ္ 
တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားတြင္ အခိုင္အမာ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ား အဆုံးသတ္ေစရန္ အဓိပၸါယ္ရိွေသာ လမ္းေၾကာင္းတခုျဖစ္လာေစရန္ 
အစုိးရအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ၎၏ ႏုိင္ငံေရးခ်ည္းကပ္မႈကုိ နက္ရိႈင္းစြာ ျပင္ဆင္ရန္ 
လိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအေပၚ အေပၚယံ ျပကြက္မွ်သာ မျဖစ္သင့္ေပ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားျပဳမႈ မပါ၀င္ပဲ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ 
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ား အဆုံးသတ္ရန္မွာ ျဖစ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 
တရား၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ား အားလံုးနီးပါးမွာ အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္ေနျခင္းသည္ 
အေရးႀကီးသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနင့္ ပဋိပကၡအေပၚ ေ၀ဖန္ ပိုင္းျခားေသာ အျမင္မ်ားကို ေဘးဖယ္ထားၿပီး 
လိင္ကြဲျပားျခားနားမႈဆိုင္ရာ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ထိန္းသိမ္းထားသကဲ့သို႔ 
ျဖစ္ေနသည္။၃ ထိုမွ်သာမက မၾကာမီ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အတိတ္ကာလ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္ အေရးႀကီး 
သည္။ ယင္းတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတခုတြင္ စစ္တပ္သည္ လူထုဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထား 
ေသာ အရပ္သား အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ ရွိရမည္ ဆိုသည္ကို လက္ခံရန္လည္း ပါ၀င္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ကာ စစ္တပ္ကို အရပ္သား ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ထားရွိျခင္း မျပဳႏိုင္ေသး 
သမွ်ႏွင့္ မျပဳသမွ် ကာလပါတ္လံုး စစ္ဘက္ဆိုင္ရာမွ တိုင္းရင္းသား အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဆံုးသတ္သြား ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ 
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rdwfqufjcif;

“ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ အခ်က္အလက္အတြက္ သက္ေသျဖစ္ေစပါတယ္။ စစ္အုပ္စုက 
ဆန္႔က်င္ဖက္ ေျပာေနေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘာအေျပာင္းအလဲမွ မျဖစ္ပါဘူး။ 
ျပည္တြင္းစစ္ပြဲ ေဒသျဖစ္ေစ၊ အပစ္ရပ္ေဒသျဖစ္ေစ ဒါမွမဟုတ္ စစ္မရွိတဲ့ ေဒသေတြမွာ ျဖစ္ေစ 
ဘယ္ေနရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ လက္ရွိ စစ္အုပ္စုေအာက္မွာ ဘယ္အမ်ဳိးသမီး ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ 
မိန္းကေလးမဆို အဓမၼျပဳက်င့္မႈနဲ႔ လိင္ဆုိင္ရာ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈေတြ ၾကံဳႏိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္ရွိေန 
တယ္ဆုိတာ ရွင္းပါတယ္။ စစ္သားေတြ၊ ဗုိလ္ႀကီးေတြ၊ တပ္မွဴးေတြနဲ႔ တျခားအရာရွိေတြဟာ တဦး 
ခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း အုပ္စုလုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း အဓမၼျပဳက်င့္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ ကေလးေတြ 
အေပၚ သတ္ျဖတ္မႈေတြကုိ အေရးယူမခံရပဲ က်ဴးလြန္ေနၾကပါတယ္။ ဒီမွာမွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ 
အျဖစ္အပ်က္ေတြက စစ္တပ္ေတြကုိ အရပ္သား အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ အဓမၼျပဳက်င့္မႈနဲ႔ တျခား 
ျပစ္မႈေတြကုိ က်ဴးလြန္ခြင့္ျပဳထားတ့ဲ စနစ္တက်နဲ႔ ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္မႈ သေဘာသဘာ၀ ရိွေနတာ 
ကုိ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကုိ ဆက္လက္ၿပီး တုိးျမွင့္ျဖစ္ပြားေန ေစပါတယ္။ 
ျပစ္မႈေတြကုိ တုိင္ၾကားခဲ့ရင္လည္း အေရးယူမႈ မရွိတဲ့အျပင္ က်ဴးလြန္ခံရသူေတြကုိ ျပစ္တင္တာ 
ေတြ၊ ၿခိမ္းေျခာက္တာေတြ ဒါမွမဟုတ္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းတာေတြအထိ ရွိေနပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီး 
ေတြနဲ႔ ကေလးေတြဟာ ဆက္ၿပီးအဓမၼျပဳက်င့္ခံေနရတယ္။ စစ္အုပ္စုရဲ႕ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕ 
ေတြနဲ႔ အာဏာပိုင္ေတြက လိင္ကၽြန္ေတြအျဖစ္၊ အသုံးခ်ေနၿပီး ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈနဲ႔ သတ္ျဖတ္မႈ 
ေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ ေနပါတယ္။” ၄

အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏိုင္ငံ) “က်ဴးလြန္ခြင့္ျပဳထားေသာစနစ္” အစီရင္ခံစာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္။

လြန္ခ့ဲတ့ဲ ဆယ္စုႏွစ္တခုက ေရးခ့ဲတ့ဲ အဲဒီ စာသားေတြက လက္ရိွ အျဖစ္မွန္ေတြနဲ႔ ကုိက္ညီေနဆဲ ျဖစ္ေန 
သည္။ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈေတြကုိ ယခင္ပုံစံအတုိင္း ခံေနရဆဲျဖစ္ၿပီး 
အေရးယူမႈ မရိွျခင္းေတြကလည္း ယခင္အတုိင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယေန႔ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနသည္ 
အေတာ္ပင္ ေျပာင္းလဲေနသည္။ ယခင္က ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခံခ့ဲရသည့္ အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံတကာ အေရးယူ 
ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား မရိွေတာ့ပဲ ျဖစ္လာၿပီး ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ႀကိဳဆုိမႈမ်ား ႀကီးမားစြာ ရိွလာေန 
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သည္။ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရိွျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ားကုိ ရုိးရွင္းစြာ လက္ခံ 
ထားပုံရၿပီး ယင္းတင္ျပခ်က္မ်ားသည္ တဖက္သတ္ တင္ျပခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ကုိ ေမ့ေလ်ာ့ေနပုံရသည္။၅  

အစိုးရအေနႏွင့္ မၾကာေသးမီက “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား” ႏွင့္ “အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တုိးတက္မႈမ်ား”ကုိ 
ကုလသမဂၢတြင္ ေျပာဆုိေၾကာ္ျငာေနသည့္ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ထုိးစစ္မ်ား 
ဆက္လက္ ရိွေနၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းမငယ္မ်ားသည္ အဓမၼျပဳက်င့္ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။၆  “တရားဥပေဒ 
စုိးမုိးမႈေအာက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ေရး”၇  အပါအ၀င္ “ျပည္သူ႔လူထု၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ 
စည္းရန္ အဆင္သင့္ရိွေနသည္” ဟု ေျပာဆုိေနသည့္ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစုိးရသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
လႊမ္းမုိးေနသည့္ အေရးယူမႈ လြတ္ကင္းသည့္ စနစ္ကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ႏုိင္ငံတြင္ ေရရွည္ 
စစ္တပ္ ႀကီးစုိးေရးကုိ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံဥေပဒ ဖယ္ရွားေရးကုိ ပိတ္ဆုိ႔ထားသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစတင္သည့္ အစုိးရ “သစ္” တင္ျပထားသည့္ အေျပာင္းအလဲ ျမင္ကြင္းႏွင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၀မ္းနည္းဖြယ္ လက္ေတြ႕ အေျခအေနမ်ားၾကား ျခားနားမႈကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ 
ရည္ရြယ္သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ အမ်ဳိးသမီး (၁၀၄) ဦးသည္ အစုိးရစစ္သားမ်ား၏ လိင္ 
အၾကမ္းဖက္မႈ သားေကာင္မ်ား ျဖစ္ခ့ဲရသည္ကုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ)ႏွင့္ အဖြ႕ဲ၀င္ အဖြ႕ဲ 
အစည္းမ်ားက မွတ္တမ္းတင္ ထားၿပီး ဖုံးကြယ္ေနေသာ အမႈမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရိွေနႏုိင္ေသးသည္ကုိ 
သတိျပဳေစလုိသည္။ အဓမၼျပဳက်င့္မႈကုိ စစ္ပြႏွဲင့္ ဖိႏိွပ္မႈကိရိယာအျဖစ္ ဆက္လက္က်င့္သုံးေနဆဲ ျဖစ္သည္။ 
စနစ္တက်ႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးျပဳမႈသည္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ လူသားျဖစ္မႈကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ 
ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ ရိွေနသည္။ သုိ႔တုိင္ေအာင္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈကုိက်ဴးလြန္ခ့ဲၾကေသာ စစ္သားမ်ား 
သည္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏုိင္ေနၿပီး အေရးယူမႈမွ လြတ္ကင္းေစရန္ ယႏၱရားမ်ားက ဆက္လက္ 
အကာအကြယ္ေပးလ်က္ ရိွေနသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ အဆုိး၀ါးဆုံး လိင္ျခားနားမႈဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ အဓိက 
ထားေဖာ္ျပထားၿပီး တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို 
ၾကံဳေတြ႕ခံစားေနရေၾကာင္းကုိလည္း အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ မိမိတုိ႔ အဖြ႕ဲ၀င္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား မီးေမာင္း 
ထုိးျပသည့္အတုိင္း သူတုိ႔သည္ စစ္ပြမဲ်ားႏွင့္ အုိးအိမ္မ့ဲျဖစ္ရျခင္းတုိ႔၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးကုိ ထမ္းရြက္ေနရသည္။ 
တုိင္းရင္းသား အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ စစ္ပြမဲ်ား၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဖိႏိွပ္မႈမ်ားသည္ 
အမ်ားအျပားျဖစ္ေနၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ေလ်ာ့ေပါ့မႈမ်ား မျဖစ္လာႏုိင္ 
ေသးေပ။ သုိ႔ရာတြင္ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမ်ားအေပၚ ႀကီးမားစြာ အကာအကြယ္ရေနသည့္ အေျခအေန 
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ေအာက္တြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ဂုဏ္သိကၡာကုိ အႀကီးမားဆုံးဖ်က္ဆီးေနၿပီး အမ်ဳိးသမိီးမ်ားကုိ  အၾကမ္းဖက္မႈ၏  ဓါးစာခံမ်ားျဖစ္ေစသည့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖခင္ႀကီးစုိးသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ လႊမ္းမုိးမႈ၏ ထင္ရွားေသာ ရလာဒ္မ်ားျဖစ္သည္။

စီစဥ္ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ လတ္တေလာေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ထပ္တူ 
ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား လုိအပ္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အခ်ိန္ 
ေကာင္းျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ယင္းသုိ႔ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ တခုတည္းေသာ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ေတြ႕ၾကံဳခ့ဲရသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ားမွ တဆင့္သာ 
ျဖစ္ႏုိင္ေပမည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္ လုိအပ္ရုံသာမက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒေရးရာ 
မူေဘာင္မ်ား၊ မွားယြင္းေနသည့္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တရားစီရင္ေရး စနစ္တုိ႔ကုိလည္း နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း 
ျပဳျပင္၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္ လုိအပ္သည္။ ယင္းကိစၥရပ္မ်ား 
အားလုံးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္က်ဥ္းရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား 
အေပၚ အစုိးရ၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကုိ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ျပဳျပင္မႈမရိွပါက ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားအနက္ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံတြင္ စစ္တပ္သည္ လူထု၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ စစ္မွန္စြာ 
ကုိယ္စားျပဳေသာ အရပ္သားအာဏာပုိင္မ်ား လက္ေအာက္တြင္ရိွရန္ လုိအပ္မႈကုိ လက္ခံရန္လည္း ပါ၀င္ 
သည္။ ထုိလုိအပ္မႈ ပန္းတုိင္ရရိွသည္အထိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) သည္ မရပ္မနား 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
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“၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေနာက္ဆုံး ဒီမုိကေရစီ အစုိးရသည္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်ခံခ့ဲရၿပီး 
ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ၾကာေအာင္ ကမၻာတြင္ အရက္စက္ဆုံး အစုိးရတရပ္၏ ေအာက္တြင္ ဖိႏိွပ္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာေစခ့ဲသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပုံက ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲၿပီး ယင္း 
ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ လူထုက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ တခဲနက္ဆန္႔က်င္ခ့ဲၾကကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အတုိက္အခံပါတီမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ 
အမတ္ေနရာ၏ ၈၀ ရာႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲၾကသည္။ သုိ႕ေသာ္ စစ္တပ္က ထုိသူတုိ႔ကုိ အာဏာ 
လႊေဲျပာင္းျခင္း မရိွပဲ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ကုိ ေထာင္ခ်ထားခ့ဲသည္။” ၈

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာရ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးေကာင္စီသည္၉ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံ 
ဥပေဒသစ္တခုကုိ ေရးဆြၿဲပီး အတည္ျပဳခ့ဲသည္။ ယင္းတြင္ “အရပ္သား” အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အတုအေယာင္ အသစ္ကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ၿပီး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ အာမခံသည့္ ဥပေဒမ်ား အေျမာက္အမ်ားပါရိွသည္။ အေထြေထြ 
ေရြးေကာက္ပြကုိဲ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခ့ဲၿပီး လြတ္ေတာ္သစ္ကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ 
ဇႏၷ၀ါရီလတြင္ စတင္က်င္းပခ့ဲသည္။ စစ္ေကာင္စီက သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရသစ္ 
သုိ႔ ၂၀၁၁ ခုနွစ္၊ မတ္လတြင္ အာဏာလႊ ဲ ေျပာင္းေပးခ့ဲသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း စစ္ေကာင္စီကုိ 
တရား၀င္ ဖ်က္သိမ္းခ့ဲၿပီး ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ ဒု-ဥကၠဌ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး 
တုိ႔သည္ ယင္းတုိ႔ ရယူထားေသာ အာဏာမ်ားမွာ တရား၀င္ ႏႈတ္ထြက္ခ့ဲၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြအဲၿပီး 
တပတ္အၾကာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စုစုေပါင္း 
ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၇ ႏွစ္ က်ခံေနရာမွ လြတ္ေျမာက္လာခ့ဲသည္။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခုိင္ေရးနွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ အရပ္သား အစုိးရသုိ႔ အာဏာလႊေဲျပာင္းၿပီး 
ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျပာင္းအလဲ အေျမာက္အမ်ား ေတြ႕ရိွခ့ဲရၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ရပ္တည္မႈတြင္ တုိးတက္ 
မႈမ်ား ေတြ႕ရိွခ့ဲရသည္။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ အေစာပုိင္းတြင္ ၾသစေတးလ်ား၊ ကေနဒါ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢတုိ႔သည္ လက္နက္ ပိတ္ဆုိ႔မႈမွအပ အျခားအေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ဆုိင္းင့ံ 
ထားလုိက္ၾကသည္။၁၀ သုိ႔ေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္၏ သိသာထင္ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 
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ပုံရိပ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ေက်းလက္ တုိင္းရင္းသားေဒသက ပကတိ အေျခအေနမ်ားနွင့္ မ်ားစြာ 
ျခားနားလ်က္ရိွေနသည္။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကုိ တည္ေထာင္ခ့ဲၿပီး 
အာဆီယံ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းကုိ လက္ခံခ့ဲသည္၊ ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
အမွတ္ ၁၆ ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ ၿငိမ္၀ပ္ 
ပိျပားေရး ေကာ္မတီတြင္ ဥကၠဌအျဖစ္ တင္ေျမွာက္ခ့ဲသည္။ မၾကာေသးမီက ၂၀၁၃ - ၂၀၂၂ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသား အဆင့္မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ 

ေက်ညာခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကတိက၀တ္မ်ား ရိွေသာ္လည္း တႏွစ္ၿပီး တႏွစ္ လူ႔အခြင့္အေရး 
မွတ္တမ္းမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ 
စနစ္တက် ပ်က္ကြက္ေနမႈမ်ားကုိ ေတြ႕ရိွလာေနရသည္။၁၁ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ 
အစီရင္ခံစာမ်ားအရ တရားမ၀င္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ ဥပေဒမ့ဲ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ႏိွပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈမ်ားနွင့္ လိင္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွသည္ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားခုိင္းေစမႈမ်ား၊ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ အတင္းအဓမၼ 
ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားရွိေနသည္ကို ေဖာ္ျပေနသည္။၁၂ ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ 
အစုိးရသည္ ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ားကုိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္း 
အမ်ားအျပားႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရုံးနွင့္ ရွမ္းျပည္ 
တုိးတက္ေရးပါတီ (ေျမာက္ပုိင္း) အပါအ၀င္ သေဘာတူညီ ခ်က္အသစ္ (၈) ခု ေတြ႕ရိွရသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တုိက္ပြမဲ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး 
ေက်းရြာမ်ားဖ်က္စီးျခင္း၊ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာလူမ်ား အိုးအိမ္မဲ့ျဖစ္ျခင္းတို႔ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြ႕ဲ (ေကအုိင္အုိ) ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စကား 
ေျပာအၿပီး ဆယ္ရက္အၾကာတြင္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေက်းရြာမ်ားကုိ ျမန္မာစစ္တပ္ အင္အား (၁၀၀၀) 
ေက်ာ္က ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ သိမ္းပုိက္ခ့ဲသည္။၁၃ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ 
တုိက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ေဒသမွ အရပ္သား ၁ သိန္းေက်ာ္ အုိးအိမ္မ့ဲျဖစ္ေနၿပီး တရုတ္နယ္စပ္တြင္ ခန္႔မွန္း 
ေျခအရ ျပည္တြင္း အုိးအိမ္မ့ဲ ဒုကၡသည္ (၅၈,၂၈၂) ဦး ခုိလႈေံနရသည္။၁၄ သယံဇာတ ၾကြယ္၀ေသာ 
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားသည္ အစိုးရ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးပါေသာ 
ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။၁၅ ကခ်င္ေဒသမ်ားအတြင္း မၾကာေသးမီက တုိက္ပြျဲဖစ္ပြားေသာ ေနရာမ်ားသည္ ေရႊ 
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ဓါတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္းကုိ ဗဟုိျပဳရာ အနီး၀န္းက်င္ေဒသမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ 
သည္ တရုတ္နယ္စပ္အထိျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ေလ်ာ့ခ်မႈမ်ားအစား အပစ္ရပ္ေဒသမ်ားတြင္ စစ္အင္အား 
တုိးခ်ဲ႕မႈႏွင့္ စစ္စခန္းတိုးခ်ဲ႕မႈမ်ားကုိ သယံဇာတ တူးေဖာ္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား အနီးတြင္ ပိုမိုေတြ႕ရွိ 
ေနရသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ေထာင္နွင့္ခ်ီေသာ ေက်းရြာသားမ်ား အုိးအိမ္စြန္႔ခြာခ့ဲၾကရၿပီး ေဒသခံ စား၀တ္ေနမႈ 
ဘ၀မ်ား ဖ်က္ဆီးခံခ့ဲၾကရသည္။၁၆  

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားနွင့္ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္တုိ႔အၾကား ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း 
ေတြ႕ဆုံၿပီး ၂၀၁၃ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း တႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ေရး
ထိုးရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးေနသည့္ အခ်ိန္မွာပင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ကခ်င္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ 
ေက်းရြာမ်ားအား ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္လ်က္ရိွေနၿပီး လူေပါင္း (၂၀၀၀) ခန္႔ကုိ အုိးအိမ္မ့ဲျဖစ္ေစခ့ဲသည္။ 
ျမန္မာစစ္တပ္က စစ္သားမ်ားသည္ ေက်းရြာငါးရြာအတြင္း ၀င္ေရာက္ရာတြင္ ေသနတ္မ်ားပစ္ခတ္ၿပီး 
၀င္ေရာက္ခ့ဲေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခ့ဲသည္။၁၇  ယင္းသည္ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ဆက္လက္ 
ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၏ လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။ 
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tykdif; 1? wkdif;&if;om; trsKd;orD;rsm;tm; jrefrmppfwyf. pepfwus vdifykdif;qkdif&m 
apmfum;usL;vGefr_rsm; 

“အရပ္သား” အစိုးရသစ္တက္လာခ်ိန္မွစ၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခံခဲ့ရေသာ အမ်ဳိးသမီး 
(၁၀၄) ဦးကို မွတ္တမ္းျပဳစု ႏုိင္ခဲ့သည္။ ယင္းအမႈမ်ားသည္ အေပၚယံမွ်သာရွိေသးသည္။ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ 
ပံု သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ က်ဴးလြန္ပုံမ်ားသည္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈကို စစ္ပြဲႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားအတြင္း 
ဖိႏွပိမ္ႈ ကရိယိာအျဖစ ္ယေန႔တိငု ္အသံုးျပဳေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိငုသ္ည။္ ဤခ်ဳိးေဖာကမ္ႈမ်ားသည ္
စစ္ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ လူသားျဖစ္မႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနသျဖင့္ ယင္းလုပ္ရပ္ 
မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တံ့ရမည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ျမန္မာအစုိးရ စစ္တပ္မ်ား ပုိမုိတုိးခ်ဲ႕လာျခင္း။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ။ 
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u? Od;odef;pdeftpkd;& vufxuf rSwfwrf;&,lxm;Ekdifonfh tjzpftysuf 100 ausmf
 (ykef;uG,faeaom tjzpftysufrsm; &Sdaeao;onf?)

ဆယ္စုႏွစ္တခုေက်ာ္ ကာလအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)၊ အဖြဲ႕၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခား 
ေသာ ေဒသအတြင္းႏွင့္ ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ 
အရပ္သားမ်ားအေပၚ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က က်ဴးလြန္ခ့ဲေသာ အထူးသျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ အစီရင္ခံခ့ဲၾကသည္။ ယင္းခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား 
သည္ လက္ရိွ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ယခင္ပုံစံမ်ားအတုိင္း 
ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ေနေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ အမႈအခင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ 
အစီရင္ခံျခင္း ျပဳလုပ္ထားသည္။

1? rSwfwrf;&,lxm;onfh tr_tcif; (104) ck 
WLB အဖြ႕ဲ၀င္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ အမႈမ်ား 

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြမွဲ စတင္၍ WLB အဖြ႕ဲ၀င္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က က်ဴးလြန္ေသာ အဓမၼ 
ျပဳက်င့္မႈ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ အစီရင္ခံခ်က္မ်ားကို 
စုေဆာင္းခဲ့ ၾကသည္။ ဤအမႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး (၁၀၄) ဦးတုိ႔၏ မတူညီေသာ အျဖစ္အပ်က္ေပါင္း (၆၉) ခုႏွင့္ 
က်ဴးလြန္ခံရမႈမ်ား ပါ၀င္သည္။ WLB အေနျဖင့္ ယင္းတုိ႔မွာ ဤကာလအတြင္း အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၏ ေသးငယ္ေသာ အစိတ္အပုိင္းသာ ျဖစ္မည္ဟု ယုံၾကည္သည္။ အမႈအမ်ားစုသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ 
မတ္လတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဇြန္လတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို ့၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ထိုးစစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ 
ယင္းေနရာ မ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားသည္ မၾကာခဏ ပစ္မွတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံၾကရသည္။ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။ 
ကခ်င္ အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး (ထုိင္းႏုိင္ငံ)သည္ ၂၀၁၁ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ 
ခ်ဳိးေဖာက္ခ့ဲသည္မွ စတင္၍ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ သားေကာင္ျဖစ္ရေသာ အမ်ဳိးသမီး (၅၉) ဦးကုိ 
မွတ္တမ္းတင္ထားခ့ဲသည္။၁၈ ဤအျဖစ္အပ်က္ အမ်ားအျပားသည္ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး (ထုိင္းႏုိင္ငံ)မွ 
ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ပါ၀င္ၿပီးျဖစ္သည္။၁၉  ယင္းတုိ႔တြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က 
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bk&m;ausmif;wGif; rk'def;jyKusifhr_ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ အေစာပိုင္းက ကခ်င္ - တရုတ္နယ္စပ္ ပန္၀ါၿမိဳ႕တြင္ အမ်ဳိးသမီးတဦးအား ဘုရား 
ေက်ာင္းအတြင္း အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ႏိွပ္စက္ညွင္းပမ္းၿပီး အုပ္စုလုိက္ အဓမၼျပဳက်င့္ျပဳက်င့္ျခင္းက ဆက္လက္ 
ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ အေရးယူမႈ မရိွေၾကာင္း ျပသေနျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။  

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေျချမန္တပ္ရင္း (၃၄၇) ႏွင့္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း (၁၁၈) တပ္ရင္းႏွစ္ရင္းမွ 
ကင္းလွည့္ထြက္လာေသာ ျမန္မာအစုိးရတပ္ဖြဲ႔သည္ ပန္၀ါ၏ အေနာက္ေျမာက္ဖက္ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ 
ေက်းရြာသုိ႔ ေရာက္ရိွလာၿပီး အသက္ ၄၈ နွစ္အရြယ္ ငြားမီ (အမည္ရင္းမဟုတ္) ကုိ ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း 
တဦးတည္း ခုိလႈေံနသည္ကုိ ေတြ႕ရိွခ့ဲၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ရြာသားအမ်ားအျပားမွာ ထြက္ေျပးသြားၾကၿပီ 
ျဖစ္သည္။ စစ္သား ၁၀ ဦးက သူ႔ကို ေသနတ္ဒင္မ်ားျဖင့္ ထုႏွက္ခဲ့သည္၊ ဓါးမ်ားႏွင့္ထိုးၿပီး ကိုယ္တံုးလံုး 
ခၽြတ္ကာ ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း သုံးရက္တုိင္ေအာင္ အုပ္စုလုိက္ အဓမၼျပဳက်င့္ျပဳက်င့္ခ့ဲၾကသည္။

ယင္းက်ဴးလြန္မႈကုိ ကုိယ္တပုိင္းေသေနသည့္ မိန္းမျဖစ္သူကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေနရသည့္အတြက္ အဖမ္းခံခ့ဲ 
ရေသာ အသက္ ၅၉ ႏွစ္အရြယ္ တရြာထဲသား ယုတဂြကီ မ်က္ျမင္ေတြ႔ရိွခ့ဲသည္။ သူ႔ကုိ ဘုရားေက်ာင္း၀င္း 
အတြင္း ၾကိဳးတုပ္ထားၿပီး ျမန္မာစစ္သားမ်ားက ေျခႏွင့္ ကန္ေက်ာက္ျခင္း ဓါးျဖင့္ထုိးျခင္းမ်ား လုပ္ခ့ဲသည္။ 
စစ္သားမ်ား ထြက္ခြာသြားၿပီးေနာက္ ေမလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ သူႏွင့္ ငြားမီကုိ သတိမရတခ်က္ ရတခ်က္ 
အေျခအေနတြင္ အျခားကခ်င္ရြာသားမ်ားက ေတြ႕ရိွခ့ဲၿပီး ပန္၀ါေဆးရုံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ခ့ဲသည္။ 

ေျမး ၁၂ ေယာက္၏ အဖြားျဖစ္သူ ငြားမီသည္ မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ ေတြ႕ဆုံႏုိင္ခ့ဲေသာ္လည္း စိတ္ေ၀ဒနာကုိ 
ခံစားေနရသည္။

Source: KWAT ၂၀

ဖမ္းဆီးသြားၿပီး အဓမၼျပဳက်င့္ျပဳက်င့္၍ သတ္ပစ္လိုက္သည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း ဗဟိုတရားရံုးတြင္ ပယ္ခ်ခဲ့ 
သည့္ ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာ၏ အမႈလည္း ပါ၀င္သည္။ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး အစည္းအရုံး (ထုိင္းနုိင္ငံ) က မၾကာေသးခင္က 
ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ 
ျမန္မာစစ္တပ္၏ ကခ်င္အရပ္သားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေနမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ 
စက္တင္ဘာလ အတြင္းက စစ္တပ္အရာရိွတဦး၏ အမ်ဳိးသမီးငယ္ တဦးအား အဓမၼျပဳက်င့္မႈလည္း ပါ၀င္သည္။ 
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ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးေရးရာ ဆက္သြယ္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရးအသင္း (SWAN) က ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုနစ္ 
ေမလအတြင္း ျမန္မာစစ္သားမ်ားက က်ဴးလြန္ခ့ဲေသာ အမ်ဳိးသမီးနွင့္ မိန္းကေလးငယ္ ၃၅ ေယာက္တုိ႔ အပါအ၀င္ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ၃၀ ကို အစီရင္ခံခဲ့သည္။၂၁ ဤအစီရင္ခံစာတြင္္ အခ်ဳိ႕ေသာ အမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ 

ပေလာင္ အမ်ဳိးသမီး အစည္းအရုံး (PWO)၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျပည္တြင္း အုိးအိမ္မ့ဲဒုကၡသည္မ်ား၏ 
အေတြ႕အၾကံဳ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္သည္ အစုိးရတပ္ဖြ႕ဲမ်ားသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အပါအ၀င္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ 
က်ယ္ျပန္႔သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ အေရးယူခံရျခင္းမရိွပဲ က်ဴးလြန္လ်က္ရိွေၾကာင္း ျပသခ့ဲသည္။၂၂ 

PWO က ျမန္မာတပ္မေတာ္ ေရွ႕တန္းစခန္းမ်ား တည္ရိွျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းအုိးအိမ္မ့ဲဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အပါအ၀င္ လုံၿခံဳေရး အႏၱရာယ္ ရိွေနေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိးျပခ့ဲသည္။ ထုိမွ်သာမက ၂၀၁၃  
ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း PWO ႏွင့္ တေအာင္း၀္ ေက်ာင္းသားလူငယ္အဖြ႕ဲ ပူးေပါင္းထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ 
ပေလာင္ေဒသအတြင္း ေနာက္ဆုံး ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ ထုိးစစ္ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာစစ္တပ္က အရပ္သားမ်ားအေပၚ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ခ့ဲသည္။၂၃ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း 
ခံေနရေၾကာင္းကုိ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦး၏ အျဖစ္အပ်က္ကုိ မီးေမာင္းထုိးေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ 

ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး (KWO) ႏွင့္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႕ဲ (KHRG) တုိ႔သည္ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
အတြင္း အစုိးရတပ္မ်ားမွ က်ဴးလြန္မႈတြင္ပါ၀င္ခ့ဲသူ အမ်ဳိးသမီး (၉) ဦးထဲမွ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ (၈) ခုကုိ 
မွတ္တမ္းတင္ခ့ဲသည္။၂၄  WLB အေနျဖင့္ ကရင္ေဒသမ်ားတြင္ ကာယကံရွင္တုိ႔က အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ 
အစီရင္ခံျခင္း မလုပ္ခ့ဲသည့္အတြက္ ထပ္မံမေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ္လည္း ထုိ႔ထက္ပုိမုိမ်ားျပားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား 
ရိွေနမည္ဟု ယုံၾကည္သည္။

အျခား ေဒသခံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ အစီရင္ခံခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းကြန္ယက္ (ND-Burma) မွ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ ဆက္လက္ၿပီး လိင္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ အျခားခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းတင္လ်က္ရိွသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ 
ဇႏၷ၀ါရီလမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ကခ်င္၊ ရခုိင္ႏွင့္ ရွမ္း ေဒသမ်ားတြင္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈႏွင့္ အျခားလိင္အၾကမ္းဖက္မႈ 
၁၃ ခုကုိ မွတ္တမ္းတင္ ခ့ဲသည္။၂၅ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလမွ ဇြန္လအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ၁၄၇ ခုကုိ 
မွတ္တမ္း တင္ခ့ဲရာ အမ်ားစု မွာ ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္ ကုိင္တြယ္မႈမ်ား အတြင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ 
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၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔ 

အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ ဆြမ္လြတ္ရြယ္္ဂ်ာသည္ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ေန႔ မနက္ ၉ နာရီ 
အခ်ိန္တြင္ ဆဒုံးႏွင့္ ေမာင္ဂ်မ္ရြာအၾကားက လုေထာင္းေက်းရြာတြင္ ဗုိလ္ႀကီး သက္ၿဖိဳးေအာင္ 
ေခၚ ဗုိလ္ႀကီး ေဇာ္ထက္ေအာင္ႏွင့္ ေျချမန္ တပ္ရင္း (၁၁၆) မွ တျခား ျမန္မာစစ္သား ၂ ဦးတုိ႔၏ 
အုပ္စုဖြ႕ဲ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ျခင္းကုိ ခံခ့ဲရသည္။  ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ရက္ေန႔က လုေထာင္းေက်းရြာရိွ 
သူ႔မိဘမ်ားထံ ျပန္လည္ လႊေဲျပာင္းေပးခ့ဲေၾကာင္း ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။ 

ခမရ (၁၁၆) ၏ တပ္ရင္းမွဴးမွာ ဒု-ဗုိလ္မွဴးႀကီး မင္းက်င္ဆန္းျဖစ္သည္။ ခမရ (၁၁၆) သည္ 
ဗုိလ္မွဴးႀကီး ျမင့္ေမာ္ဦး ေဆာင္ေသာ စစ္ကုိင္း အေျခစုိက္ တပ္မ ၃၃ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ၿပီး 
လႈပ္ရွားတပ္ရင္းတခု ျဖစ္သည္။ 

Source: Kachin Land News (not verified by WLB)၂၈

၈ ခု၊ ႏွင့္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပါ၀င္သည္။၂၆ ယင္းအမႈမ်ားထဲမွ 
အခ်ဳိ႕မွာ  WLB အဖြ႕ဲ၀င္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခ့ဲသည္။

ထိုမွ်သာမက လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အမ္နက္စ္တီ အင္တာေနရွင္နယ္ (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕) ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ၂၀၁၀ ေရြး 
ေကာက္ပြ ဲေနာက္ပုိင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ အစီရင္ခံခ့ဲၾကသည္။၂၇

ကုလသမဂၢမွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အထူးကုိယ္စားလွယ္က သူ၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ 
ထုတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ “ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသမ်ားမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို အနီးကပ္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး အရပ္သားလူထုအား တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ လိင္ႏွင့္ လိင္ကြဲျပားမႈ 
အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ တရားမ၀င္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ႏိွပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေန 
သည့္အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း” ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။၂၉ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
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ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ၾသဂုတ္လအတြင္း၃၀ ျမန္မာ 
စစ္တပ္ က်ဴးလြန္ေသာ  အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားကို မီးေမာင္းထုိး ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
မတ္လတြင္ ကေလးအခြင့္အေရး ေကာ္မတီ၏ နိဂံုးခ်ဳပ္ ေတြ႕ရွိခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း “ေကာ္မတီ 
အေနျဖင့္ အစိုးရ စစ္သားမ်ားႏွင့္ ရဲအရာရွိမ်ား၏ အမ်ဳိး သမီးငယ္မ်ားနွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအေပၚ လြန္ခဲ့သည့္ 
ႏွစ္မ်ားအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္သည္” ဟု 
ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။၃၁

2? tay:,HrSsom 

WLB ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေကာက္ယူရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ 
ကြန္ယက္မ်ားမွတဆင့္ က်ဴးလြန္ခံရေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ မ်က္ျမင္သက္ေသ ျဖစ္ခဲ့သူမ်ား 
ထံမွ အဓိက ျဖစ္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အမႈတခုခ်င္းသည္ WLB ႏွင့္ 
အဖဲြ႕၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သုေတသနမွဴးမ်ား၊ မွတ္တမ္းျပဳစုေရးမွဴးမ်ားကိုယ္တိုင္ ကြင္းဆင္းေမးျမန္းထားခ်က္ 
မ်ားမွ အဓိက ရရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔ကို လူ႔အခြင့္အေရး အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ စံုစမ္း 
စစ္ေဆးျခင္းမ်ားအတြက္ အထူး ေလ့က်င့္ သင္ၾကားထားခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ 

WLB အဖြဲ႕၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကြန္ယက္မ်ားမွ ရရွိေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္ 
မ်ားကို ႏိုင္ငံတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ က်ဴးလြန္မႈအလံုးစံု ျဖစ္ၿပီဟု မမွတ္ယူသင့္ပါ။ ယင္းတို႔မွာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းေလး တခုမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႕တြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတြင္ အကန္႔အသတ္အေျမာက္အမ်ား ရွိေနေသးသည္။ လံုၿခံဳေရး အေျခ 
အေနအရပင္လွ်င္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိး မရွိေသးေပ။ 

ပထမဆုံး အေနျဖင့္ ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ားသည္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈ အမ်ားအျပား 
ေတြ႕ၾကံဳရၿပီး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ေဒသမ်ားအားလံုးသို႔ မေရာက္ရွိႏိုင္ပဲရွိသည္။ ဒုတိယ 
အားျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ခြင့္ မရွိသည့္ အခ်ိန္ 
အခါမ်ားရွိၿပီး တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေနရမႈမ်ားလည္းရွိသည္။ တတိယအေနျဖင့္ 
ဓါးစာခံမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားသည္ အခ်က္အလက္မ်ား သက္ေသခံမႈမ်ားမွ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္လာႏိုင္သည့္ 
အေျခအေနမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကသလို လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုရန္လည္း 
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အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနၾကသည္။ ဤအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပေလာင္အမ်ဳိးသမီး အစည္းအရံုးႏွင့္ တေအာင္း၀္ 
လူငယ္အဖြ႕ဲကုိ ပေလာင္ေဒသမွ သက္ေသခံေသာ ရြာသားတေယာက္၏ အျဖစ္အပ်က္က ထင္ရွားေသာ နမူနာ 
ျဖစ္သည္။ “အဓမၼျပဳက်င့္မႈခံရတ့ဲသားေကာင္အေနနဲ႔ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရတ့ဲအေၾကာင္း ထုတ္ေျပာဖုိ႔ သိပ္ခက္ပါတယ္။ 
စစ္သားေတြက ဘယ္သူကိုမွ ျပန္မေျပာဖို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်န္တဲ့လူေတြ အားလံုးလည္း 
ေၾကာက္ေနၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ထုတ္ေျပာဖို႔ သိပ္ခက္ပါတယ္။”၃၂

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္ အလားတူ အခက္အခဲမ်ား 
ရွိေၾကာင္း ND-Burma အဖြဲ႕ကလည္း အစီရင္ခံသည္။ “လံုၿခံဳေရး စိုးရိမ္ရမႈမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ 
မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ပြင့္လင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိ၊ သုိ႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပ်က္သမွ်ေသာ 
ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားအားလံုးကို ကိုယ္စားလွယ္တဦးတေယာက္က ေကာက္ယူ၍ မရႏိုင္ပါ။ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲထားေသာ ေဒသမ်ားမွာပင္ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲမ်ားက က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကို တိတ္တိတ္ေနရန္ ညႊန္ၾကားထား 
ေသာေၾကာင့္ ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္သူမ်ားမွာ လံုၿခံဳေရး အႏၱရာယ္ရွိေနသည္။ 
အကယ္၍ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲမ်ားထဲက တေယာက္ေယာက္ကသာ ကြင္းဆင္းၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အခ်က္ 
အလက္ေကာက္ခံသူကို သိရွိသြားပါက ယင္းပုဂၢိဳလ္သည္ ဖိႏွိပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ 
ေစာ္ကားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုပင္ ခံရႏိုင္သည္။”၃၃

ယင္းအေၾကာင္းရင္းခံမ်ား အားလံုးေၾကာင့္ WLB သည္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပထားေသာ 
ခ်ဳိးေဖာက္ မႈမ်ားသည ္ေရခတဲံုး၏ ေရျပင္ေပၚတြင္ေပၚေသာ အစတိအ္ပိငု္းကဲသ့ို႔ အစတိအ္ပိငု္းငယ္တခမုွ်သာျဖစၿ္ပီး 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္မႈ အမ်ားအျပား ရွိေနႏိုင္ေသးသည္။ ဤအေျခအေနမ်ားက ေသခ်ာေသာ ႏိုင္ငံ 
တကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေထာက္ျပလ်က္ရွိသည္။

3? trsKd;orD;rsm;tay: usL;vGefavh&Sdonfh jypfr_ oabmobm0rsm; 
စစ္ပြတုိဲ႔၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးကုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ထမ္းထားရျခင္း

အေစာပိုင္းက ရွင္းျပခဲ့သည့္အတိုင္းပင္ ဤအစီရင္ခံစာသည့္ လိင္ကြဲျပားမႈ အေပၚအေျချပဳ က်ဴးလြန္သည့္ 
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအနက္ အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို အဓိကေဖာ္ျပသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ဳိးစံုကို ေတြ႔ၾကံဳခံစားေနရေၾကာင္းလည္း အသိအမွတ္ျပဳသည္။ 
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မိမိတို႔ အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မီးေမာင္းထိုးျပသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္အတူ အိုးအိမ္မဲ့ 
ျဖစ္ရျခင္းတို႔၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ားကို တျပိဳင္နက္တည္းထမ္းရြက္ေနရသည္။ တိုင္းရင္းသား အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ 
စစ္ပြဲမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားသည္ အမ်ားအျပားျဖစ္ေနၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ေလ်ာ့ေပါ့မႈမ်ား မျဖစ္လာႏုိင္ေသးေပ။ သုိ႔ရာတြင္ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမ်ားအေပၚ 
ႀကီးမားစြာ အကာအကြယ္ရေနသည့္ အေျခအေနေအာက္တြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို အႀကီးမားဆံုး ဖ်က္ဆီးေနၿပီး အမ်ဳိးသမီိးမ်ားကို  
အၾကမ္းဖက္မႈ၏  ဓါးစာခံမ်ား ျဖစ္ေစသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖခင္အုပ္စုိးသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ လႊမ္းမိုးမႈ၏ ထင္ရွားဆံုး 
ရလာဒ္မ်ားျဖစ္သည္။

လက္ေတြ႕တြင္မူ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေသာ 
ပိုင္ဆိုင္ မႈမ်ား သိမ္းယူျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေစခိုင္းျခင္း၊ 
ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းျခင္း၊ တရားမ၀င္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းႏွင့္ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းစသည့္ က်ယ္ျပန္႔ 
သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ သေဘာသဘာ၀မ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ 
မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ အမႈမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီး ၂၈ ဦးသည္ အသတ္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ရရွိေသာဒဏ္ရာမ်ား 
ေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္း ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ 

rdom;pktwGif; rk'def;usifhjcif;/ ESdyfpufjcif;ESifh owfjzwfjcif; 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ ညေနခင္းတခုတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္သားမ်ားသည္ အသက္ 
၃၉ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးတဦးႏွင့္  အသက္ ၁၇ နွစ္အရြယ္ သမီးျဖစ္သူကုိ အုပ္စုလုိက္္ မုဒိမ္းျပဳ 
က်င့္ၿပီး သတ္ျဖတ္ခ့ဲသည္။ စစ္သားမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးငယ္၏ အသက္ ၄၄ ႏွစ္အရြယ္ ဖခင္ 
ကုိလည္း ပစ္သတ္ခ့ဲသည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ခရုိင္၊ ၀ုိင္းေမာ္ၿမိ ႔ဳနယ္ 
အတြင္း ျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ 

Source: KWAT၃၄

ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ေရြးခ်ယ္ တိုက္ခိုက္မႈ သတင္းမ်ား 
ထြက္ေပၚေနသည္။ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ ကေလးမ်ား ဒဏ္ရာရျခင္း ေသဆံုးျခင္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ 
ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 
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wnwnf; tkyfpkvkduf t"rRjyKusifhr_ 2 ck 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးသည္ နမ့္ေပါင္ အေျခစုိက္ ခမရ (၂၉၁) 
(ေဒသခံတပ္မွဴး ဗုိလ္မွဴးလွႏုိး) ႏွင့္ မုန္းေကာင္ အေျခစုိက္ ခလရ (၃၃) မွ စစ္သားမ်ား၏ အုပ္စုလုိက္ အဓမၼျပဳ 
က်င့္ျခင္းကုိ ခံခ့ဲရသည္။ အမ်ဳိးသမီးတဦးသည္ စစ္သားအမ်ားအျပားပါ၀င္ေသာ အုပ္စုလုိက္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈကုိ 
ညပုိင္းတြင္ ခံခ့ဲရသည္။ သူမသည္ တလသား ကေလးငယ္ေလးကုိ မီးဖြားၿပီးကာစျဖစ္ၿပီး အုပ္စုလုိက္ အဓမၼ 
ျပဳက်င့္ခံရၿပီး ခ်က္ခ်င္းပင္ ေသဆုံးသြားခ့ဲသည္။ သူမ၏ ေနအိမ္မွာပင္ တပ္ဖြ႕ဲတခုထဲမွ စစ္သားမ်ားက တရုတ္လူမ်ဳိး 
အမ်ဳိးသမီးတဦးကုိ အဓမၼျပဳက်င့္ခ့ဲသည္။ သူမကုိ အဓမၼျပဳက်င့္ေနစဥ္ အစ္မျဖစ္သူက အိမ္သုိ႔ေရာက္လာၿပီး 
ေအာ္ဟစ္ အကူအညီ ေတာင္းခ့ဲသည္။ စစ္သားမ်ားက အစ္မျဖစ္သူကုိ ေသနတ္ႏွင့္ခ်ိန္ၿပီး “အဓမၼျပဳက်င့္ၿပီး 
အသတ္ မခံရခ်င္ရင္ ဒီအေၾကာင္း ဘယ္သူ႔မွ မေျပာရဘူး” ဟု ေျပာဆုိခ့ဲသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူတုိ႔က က်ပ္ေငြ 
သုံးေသာင္းကုိ သူမထံပစ္ေပးၿပီး သူတုိ႔ စစ္စခန္းသုိ႔ ျပန္သြားၾကသည္။ 

Source: SWAN၃၆

တခါတရံတြင္ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈပံုစံမ်ားမွသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ား 
လည္း ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ယင္းကို KWAT အဖြဲ႕က မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာက 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္တခုကို နမူနာအျဖစ္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ေကအိုင္ေအ စစ္သားျဖစ္သည္ဟူေသာ 
စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ တရားမ၀င္ အဖမ္းခံထားရသည့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူအား လႊတ္ေပးပါရန္ ေတာင္း ဆိုသည့္ အမ်ဳိးသမီး 
တေယာက္အား စစ္တပ္အရာရွိတဦးက အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။၃၅

အုပ္စုျဖင့္ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းမ်ား

အျဖစ္အပ်က္ အမ်ားအျပားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ စစ္သားတဦးတည္း သီးသန္႔ က်ဴးလြန္ခဲ့ရျခင္း မဟုတ္ပဲ 
အမ်ားအျပားက က်ဴးလြန္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ ၄၇ မႈသည္ အုပ္စုလုိက္ 
အဓမၼျပဳက်င့္ေသာ အမႈမ်ားျဖစ္သည္။ ဤမွ်မ်ားျပားစြာ ပံုစံတူျဖစ္ေပၚေနျခင္းသည္ မတူညီေသာ တပ္ရင္းမ်ား 
အမ်ားအျပားတြင္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္မႈ သေဘာသဘာ၀မ်ား စုေပါင္းရိွေနျခင္း၏ သက္ေသ အေထာက္ 
အထားမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာစစ္သားမ်ားအတြက္ တိုင္းရင္းသား အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္အေပၚ 
ၾသဇာသက္ေရာက္ေနသည့္ ခံစားခ်က္သာမက ဤအမႈမ်ားကုိ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ က်ဴးလြန္ႏုိင္ၿပီး အျပစ္ေပးျခင္း 
မခံရမည့္အေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိေနျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။ ယင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာပိုင္မ်ားက အျပစ္ေပး 
အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြြတ္သည့္ အေျခအေနကို အားေပးအားေျမွာက္ျပဳလာမႈက ထြက္ေပၚလာသည့္ 
တိုက္ရိုက္ရလာဒ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ 
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က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၏ အသက္အရြယ္

WLB အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အသက္ ၈ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၉ ႏွစ္အရြယ္ထိ ငယ္ရြယ္ေသာ မိန္းကေလးငယ္ 
မ်ားကို စစ္သားမ်ား အဓမၼျပဳက်င့္သည္ကို မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ Kachin Land News မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ တင္ျပေသာ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္တြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ 
အရြယ္ မိိန္းကေလး ပါ၀င္ေနၿပီး ဤပံုစံမ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္။ 

ခ်ဳိးေဖာက္ က်ဴးလြန္သူမ်ား
မွတ္တမ္းတင္ ရရွိသည့္အမႈ အမ်ားစုမွာ ယူနီေဖာင္း၀တ္ ေသနတ္ကိုင္ထားေသာ အစိုးရ စစ္သားမ်ားမွ က်ဴးလြန္ 
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အမႈသုံးခုတြင္ စစ္တပ္မွ လတ္တေလာ ထြက္ခြာလာသူမ်ား ပါ၀င္သည္။ အျဖစ္အပ်က္ အမ်ားစု 
တြင္မႈ ဗိုလ္ႀကီး၊ တပ္မွဴး၊ ဗိုလ္မွဴး စသည့္ အရာရွိမ်ား ပါ၀င္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလက ျဖစ္ပြားသည့္ 
KWAT မွ မွတ္တမ္းရယူထားသည့္ ေလာေလာလတ္လတ္ အျဖစ္အပ်က္တခုတြင္ က်ဴးလြန္သူသည္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ 
အဆင့္အထိ ပါ၀င္သည္။
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အစုိးရစစ္သားမ်ားက်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအျပင္ အျခားလုံၿခံဳေရးတပ္ဖြ႕ဲမ်ားျဖစ္သည့္ ရဲက့ဲသုိ႔ အဖြ႕ဲအစည္း 
မ်ား က်ဴးလြန္သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဇြန္လအတြင္း KWAT မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ 
အမႈတြင္ Asia World ကုမၸဏီမွ လုံၿခံဳေရးအေစာင့္မ်ား ပါ၀င္သည္။၃၇ ေအးရွားေ၀ါလ္ ကုမၸဏီသည္ ျမစ္ဆုံေရကာတာ 
ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ ပါ၀င္ၿပီး စစ္အုပ္စုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ 
ဤအစီရင္ခံစာ၏ လႊမ္းၿခံဳမႈတြင္ မပါ၀င္ပဲ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က က်ဴးလြန္ေသာလိင္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို 
အဓိကထား တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ အျပစ္ေပး အေရးယူမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိေသာၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္ၿပီး လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားကို အရပ္သား 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အဓမၼျပဳက်င့္ရန္ အားေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစသည္။ 

c? ppfyGJESifh zdESdyfr_. vufeufwefqmtjzpf t"rRjyKusifhr_udk tokH;jyKjcif;  

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလုိ ေျပာခ့ဲသည္။ 

”ကၽြန္မတုိ႔ တုိင္းျပည္မွာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနခ်င္တ့ဲသူေတြ၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးေတြကုိ 
လုိလားေတာင့္တသူေတြအေပၚ အဓမၼျပဳက်င့္တာကုိ လက္နက္တခုအေနနဲ႔ အသုံးျပဳေနပါတယ္။ 
စစ္အုပ္စုေတြက တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြ အေပၚ လက္နက္တခုအေနနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္အသုံးျပဳေနၿပီး 
ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံကုိ ကြျဲပားမႈေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။” ၃၈

WLB အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ စစ္ပြႏွဲင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈ 
ကိရိယာအျဖစ္ အသုံးျပဳေနေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာၾကားခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။၃၉ ဤအခ်က္ကုိ အတိတ္ကာလတြင္ 
အႀကိမ္မ်ားစြာ မီးေမာင္းထုိးတင္ျပ၊ အစီရင္ခံခ့ဲၿပီးျဖစ္သက့ဲသုိ႔ လတ္တေလာတြင္လည္း အဖြ႕ဲ၀င္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ 
ႏုိင္ငံတကာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကုိ တင္ျပေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ေကာက္ခံထားသည့္ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ရာတြင္ ယေန႔ကာလတြင္ အတိတ္ကအတုိင္း ပုံစံတူဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနဆဲ 
ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏုိင္သည္။ အစုိးရသစ္တက္လာၿပီး ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာစစ္တပ္က က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈ 
မ်ားမွာ လြန္ခ့ဲသည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း က်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ ဆင္တူေနသည္။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ 
ရက္စက္မႈမ်ားျဖင့္ က်ဴးလြန္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ စစ္ပြမဲ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ ဖိႏိွပ္ရာ 
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တြင္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈကုိ လက္နက္ တခုအေနႏွင့္ သုံးစြေဲနဆဲျဖစ္ၿပီး အမႈအခင္းမ်ားသည္ စစ္တပ္ထုိးစစ္မ်ားႏွင့္ 
အတူ မ်ားျပားလ်က္ရိွသည္။ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအေပၚ အေျခခံသည့္ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈ 
မ်ားလည္း ရိွေနသည္။ 

1? pepfwus wnfaqmufzGJ@pnf; usihfokH;onfh vuQ%mrsm;
အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားသည္ တခါတရံမွသာ ျဖစ္တတ္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား မဟုတ္ပါ။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သုိ႔မဟုတ္ 
စနစ္တက် က်ဴးလြန္ေနသည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ သဘာ၀အေနျဖင့္ ရိွေနျခင္းသည္ အခ်က္အလက္ အမ်ားအျပား 
ေပၚ မူတည္ေနသည္။

 � အမႈမ်ားကုိ မတူညီေသာ ပထ၀ီေဒသ အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ မွတ္တမ္းတင္ ရရိွသည္။ 
 � အစုိးရစစ္တပ္၏ တပ္ရင္း အမ်ားအျပားသည္ ထုိအမႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္လ်က္ ရိွသည္။ 
 � ပဋိပကၡ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ိန္ကာလအေပၚ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမႈႏႈန္း တည္မီွေနသည္။ 
 � အုပ္စုလုိက္ အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ အမႈအမ်ားအျပားသည္ စုေပါင္း က်ဴးလြန္မႈကုိ ျပသေနသည္။ 
 � လိင္ အၾကမ္းဖက္မႈ အမႈအခင္းမ်ား၏ ျပင္းထန္မႈသည္ ထုိးစစ္ မဟာဗ်ဴဟာအတြင္း က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိွပ္စက္ 

ညွင္းပမ္းမႈမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္သည္။ 
 � လိင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ အဆင့္ျမင့္ အရာရိွမ်ားက်ဴးလြန္သည္ကုိ ေတြ႕ရိွရျခင္းျဖင့္ လက္သင့္ခံေသာ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအျဖစ္ စစ္တပ္တြင္ လက္ခံထားမႈ ရိွေနသည္။ 
 � အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္က်ဴးလြန္မႈမ်ား အနည္းငယ္မွ လုံး၀အထိ အေရးမယူပဲ စစ္သားမ်ားက အဓမၼျပဳက်င့္ခြင့္ရိွ 

သည္ဟု ယုံၾကည္ေနၾကသည္။ 

ယင္းပုံစံမ်ားသည္ လြန္ခ့ဲသည့္ ႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း ကခ်င္ပဋိပကၡကုိ KWAT အဖြ႕ဲက ဆန္းစစ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား 
နွင့္ ကုိက္ညီေနသည္။  

ဤအခ်က္အလက္အားလုံးက ယင္းရာဇ၀တ္မႈမ်ားသည္ မေကာင္းေသာ စစ္သားတေယာက္ေယာက္က တဦး 
တေယာက္တည္း၊ တခါတရံမွ၊ သီးျခားျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားမဟုတ္ပဲ တစံုလံုးတြင္ မူ၀ါဒအရ 
လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးေနသည္။၄၀
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အဓမၼျပဳမႈမ်ားသည္ လူႏွစ္ဦးၾကား လိင္ကိစၥ မဟုတ္ 

ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီက မီးေမာင္းထုိးျပသက့ဲသုိ႔ “လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား အတြင္းက လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ 
မ်ားသည္ ထုံးစံလုိျဖစ္ေနသည္ သုိ႔မဟုတ္ စစ္ပြမဲ်ား၏ ေရွာင္လြမဲရႏုိင္သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္သည္။၄၁ သုိ႔မဟုတ္ 
ရာဇ၀တ္မႈအေသးအမႊားသာ ျဖစ္သည္ဆုိသည့္ အယူအဆအမွားမ်ားကုိ စိန္ေခၚရန္” အေရးႀကီးသည္။ အမွန္ 
တကယ္တြင္ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းကုိ လိင္ဆက္ဆံမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ မရေပ။ အထူးသျဖင့္ စစ္သားမ်ားက က်ဴးလြန္ 
သည့္အခါမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားကုိ လူႏွစ္ဦးၾကား၊ လိင္စိတ္လႈပ္ရွားမႈ၊ စိတ္မတည္ၿငိမ္မႈ၊ စည္းကမ္း 
ေလ်ာ့နည္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ ရုိးရွင္းသည့္ အျပစ္ကင္းလြတ္ခြင့္က့ဲသုိ႔ သီးျခားျဖစ္သည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အျဖစ္ 
သတ္မွတ္၍ မရႏုိင္ေပ။ ပဋိပကၡအတြင္း အဓမၼျပဳက်င့္မႈကုိ လူသားမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈ လြတ္ကင္းသြားျခင္းမ်ဳိးျဖင့္ 
ရွင္းျပ၍ မရႏုိင္ေပ။ ယင္းသည္ အမႈတခုခ်င္းထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရး ပတ္သက္မႈမ်ားရိွေနၿပီး 
လူႏွစ္ဦး ႏွစ္ေယာက္ ကိစၥအျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္ျခင္း မရိွသည့္ စနစ္တက် က်ဴးလြန္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။၄၂  

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ “ျဖတ္ေလးျဖတ္” ၄၃ လမ္းစဥ္ကို စနစ္တက် က်င့္သံုးၿပီး အရပ္သားမ်ားကို အႏၱရာယ္ရိွသူမ်ား 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ စစ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ တရား၀င္ပစ္မွတ္မ်ား ျဖစ္လာေစသည္။ အစိုးရစစ္တပ္၏ ယင္း 
မဟာဗ်ဴဟာသည္ အရပ္သားမ်ားကို လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္း 
မျပဳရဲေအာင္ အေၾကာက္တရားျဖစ္ေစရန္ ရည္မွန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ား 
သည္ အမႈတခု ခ်င္းထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပတ္သက္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး လူႏွစ္ဦးႏွစ္ေယာက္ 
ကိစၥအျဖစ္ မွတ္ယူႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္ စနစ္တက် စီစဥ္ထားသည့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ 

အဓမၼျပဳက်င့္မႈကုိ အျပစ္ေပးျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း အတြက္ အသုံးျပဳျခင္း 

ယခင္က WLB အစီရင္ခံခ့ဲသက့ဲသုိ႔ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ အစုိးရစစ္တပ္က တုိင္းရင္းသား လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား 
စိတ္ဓါတ္ပ်က္ျပားေစရန္ႏွင့္ ၿပိဳကြေဲစရန္ အသုံးျပဳခ့ဲၿပီး သူတုိ႔အေပၚ လႊမ္းမုိးမႈ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ 
ရက္စက္မႈႏွင့္ ဤရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္သည့္ အေနအထားမ်ားသည္ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရး လကၡဏာမ်ား 
ျဖစ္သည္။ 

ႏိွပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား မၾကာခဏ တြလဲ်က္ေတြ႕ရသည့္ အစုိးရစစ္သားမ်ား၏ တုိင္းရင္းသူ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ လူထုကုိ စိတ္ဓါတ္ေျခာက္ျခားေစရန္ႏွင့္ 
ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈရရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ျပသလ်က္ရိွသည္။ “ျဖတ္ေလးျဖတ္” ေပၚလစီကုိ ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာ 
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သုံးသပ္ ေသာအခါ ယင္းအေထာက္အထားကုိ ပုိမုိခုိင္လုံေစသည္။ အျဖစ္အပ်က္အမ်ားအျပားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ကုိ သူမ၏ လင္ေယာက္်ားေရွ႕ေမွာက္ သုိ႔မဟုတ္ မိသားစု၀င္မ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အဓမၼျပဳက်ဴးလြန္ျခင္းသည္ 
လူထုအား ေစာ္ကားျခင္းအျပင္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ရသည္။ 

အျဖစ္အပ်က္ အမ်ားအျပားတြင္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈအပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ အရပ္သားမ်ားအား 
တုိင္းရင္းသား အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအား ေထာက္ခံေၾကာင္း စြပ္စြခဲ်က္မ်ားအတြက္ အျပစ္ေပးသည္ နည္းလမ္းအျဖစ္ 
အသုံးျပဳသည္။ မၾကာေသးမီက ရရိွေသာသတင္းမ်ားအရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပုိင္း ေက်းရြာတရြာမွ လူထုကုိ ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္ဖြ႕ဲမ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္က်ဴးလြန္မႈမ်ားအေပၚ KWAT 
အဖြ႕ဲက သတင္းထုတ္ ျပန္ရာတြင္ ေကအုိင္ေအႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းေမးျမန္းရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ 
ရြာသားမ်ားထဲမွ တဦး၏ မိန္းမျဖစ္သူကုိ အရာရိွက အဓမၼျပဳက်င့္ခ့ဲသည္။
 

2? tzGJ@tpnf; wpkHvkH; usifhokH;r_

ဤရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းကုိ တပ္မေတာ္ ထိပ္ပုိင္းမွ အားေပးအားေျမာက္ျခင္း ရိွေနသည္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပသက့ဲသုိ႔ ဤရာဇ၀တ္မႈ အမ်ားစုကုိ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ ယူနီေဖာင္း၀တ္ လက္နက္ကုိင္ 
စစ္သားမ်ားက က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။ စုေဆာင္းရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားက လိင္အၾကမ္းဖက္ ရာဇ၀တ္မႈ 
အမ်ားအျပားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြင္းရိွ အရာရိွ အဆင့္ရိွသူမ်ားျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ႀကီးမ်ား၊ တပ္မႈးမ်ားႏွင့္ 
ဗုိလ္မွဴးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မၾကာေသးခင္ ၂၀၁၃ ေအာက္တုိဘာလ အတြင္းျဖစ္ပြားသည့္ အမႈတြင္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ 
တဦးပါ၀င္သည္။ 

ယင္းကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ စစ္တပ္အရာရိွမ်ားသည္ စစ္သားမ်ား၏ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး 
အေရးယူမႈ မျပဳရုံသာမက သူတုိ႔၏ အျပဳအမူအားျဖင့္လည္း အားေပးအားေျမွာက္ ျပဳလ်က္ရိွေနေၾကာင္း ေတြ႕ရိွ 
ရသည္။ ဤရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးယူမႈ မရိွျခင္းသည္ စစ္တပ္အရာရိွမ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ႔၏ 
ေနာက္လုိက္ စစ္သားမ်ားအား ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က SWAN အဖြ႕ဲက မီးေမာင္းထုိးျပခ့ဲသည့္အတုိင္း “မုဒိမ္းက်င့္ခြင့္လုိင္စင္” 
ေပးအပ္လ်က္ရိွသည္။
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autkdifatESifh ywfoufonf[k pGyfpGJcH+yD; AdkvfrSL;u t"rRjyKusifh  

ကခ်င္ျပည္ လြတ္လပ္ေရး အဖြ႕ဲ (ေကအုိင္အုိ)ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား အတြင္းမွာပင္ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ အေစာပုိင္းက ျမန္မာအစုိးရ တပ္ဖြ႕ဲမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း 
ပူတာအုိအနီး အင္ခါးဂါ ေက်းရြာသုိ႔ ၀င္ေရာက္စီးႏွင္းၿပီး ေက်းရြာသားမ်ားကုိ ေကအုိင္ေအအား 
ပ့ံပုိးသည္ဟု စြပ္စြခ့ဲဲသည္။ ရြာသား ဆယ္ဦးကုိ ဖမ္းဆီးႏိွပ္စက္ခ့ဲသည္။ သုံးဦးကုိ ပစ္သတ္ခ့ဲၿပီး 
ထိန္းသိမ္းထားသူတဦး၏ ဇနီးျဖစ္သူကုိ အဓမၼျပဳက်င့္ခ့ဲသည္။ ထုိအခ်ိန္ မွစ၍ ယင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ား 
သည္ ရြာတြင္ တပ္စြထဲားလုိက္ၿပီး အရပ္သားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားလုိက္သည္။ 

ရြာသူႀကီးအိမ္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားထဲမွ တဦး၏ ဇနီးျဖစ္သူ “မာေကာ္” 
(နာမည္ရင္းမဟုတ္) ကုိ တျခား ရြာသူရြာသားမ်ားနွင့္အတူ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ထိန္းသိမ္းထား 
သည္။ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ ညေန ၇ နာရီတြင္ ဘုရားေက်ာင္းခန္းမတြင္ လုံၿခံဳေရးေစာင့္ 
ေနသည့္ စစ္သားမ်ားကုိ ခမရ (၁၃၈)၏ တပ္မွဴးျဖစ္သူ ဗုိလ္မွဴး ေဇာ္ထြန္းဟန္ႏွင့္ေတြ႕ၿပီး 
ေယာက်္ားျဖစ္သူအား ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိရန္အတြက္ ခြင့္ေတာင္းခ့ဲသည္။ ဗုိလ္မွဴး 
ေဇာ္ထြန္းဟန္ကို အျခားအိမ္တအိမ္တြင္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုသည့္အခါ အရာရွိက သူမကို 
ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ေကအုိင္ေအႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရိွေၾကာင္း စြပ္စြၿဲပီး အဓမၼျပဳက်င့္ခ့ဲသည္။ သူမ 
သည္ ဘုရားေက်ာင္းခန္းမသုိ႔ ည ၉ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ငုိယုိၿပီး ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာသည္။ 

Source: KWAT၄၄

ဤရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ အေရးယူမႈ ကင္းလြတ္သည့္ စနစ္က အားေပးအားေျမွာက္ျပဳသည္။

ဤရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမွာ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ 
အျပစ္ေပး အေရးယူမႈမ်ား ခၽြင္းခ်က္ အနည္းငယ္သာ ျဖစ္သည္။ WLB အဖြ႕ဲ၀င္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လြန္ခ့ဲသည့္ 
ႏွစ္ေပါင္းအနည္းငယ္အတြင္း အဓမၼျပဳက်င့္မႈ က်ဴးလြန္ေသာ စစ္သားမ်ားအေပၚ အေရးယူ အျပစ္ေပးမႈ အနည္းငယ္ 
သာရိွသည္ကုိ သတိျပဳမိသည္။၄၅
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uav;tm; usL;vGefjcif; 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ (၁၀) ႏွစ္အရြယ္ 
မိန္းကေလးငယ္တဦးကုိ ညေန ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ အစ္မႏွင့္သိသည္ဟု 
ဟန္ေဆာင္ကာ ပစၥည္းကိုေစ်းဆုိင္တြင္လိုက္ယူရန္ လွည့္ဖ်ားေခၚေဆာင္ 
သြားခ့ဲသည္။ အစ္မျဖစ္သူက ကေလးငယ္အား ႀကိဳရန္ေစခုိင္းလုိက္ေၾကာင္း 
အယံုသြင္းၿပီးေနာက္ ေ၀းလံေသာ သခၤ်ဳိင္းတခုသို႔ ပါးစပ္ပိတ္ေခၚေဆာင္ 
သြားၿပီး ဓါးျဖင့္ေထာက္ကာ သတ္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး တညလံုး 
အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သည္။ 

w&m;&kH;wGif atmifjrifoGm;aom &Sm;&Sm;yg;yg;tr_? 

၁၀ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးအား အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒါသျဖစ္။
ဖရူဆုိ - ကယားျပည္နယ္ လိြဳ င္ေကာ္အနီး ဖရူဆုိၿမိဳ႕တြင္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးငယ္အား အဓမၼ 
ျပဳက်င့္မႈ တခုျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္းသည္ လူထုအား ေဒါသထြက္ေစၿပီး စစ္စခန္းအနီးတြင္ တည္ရိွသည့္ 
အတြက္ ခရိုင္အတြင္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္ 
ဆႏၵျပမႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ယခုအျဖစ္အပ်က္ကုိ အသုံးျပဳ၍ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ 
သူတို႔၏ ၾကမ္းတမ္းေသာ ရာဇ၀တ္မ်ားအတြက္ ျပင္းထန္စြာ အေရးယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ 
ၾကသည္။ စစ္စခန္းအေနျဖင့္လည္း စစ္သားမ်ားအေပၚ တာ၀န္ခံရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုး 
ျပခ့ဲသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ ရာဇ၀တ္မႈမ်ဳိး ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္ တားဆီးကာကြယ္ရန္လည္း ေတာင္းဆုိ 
ခ့ဲၾကသည္။  

က်ဴးလြန္သူမွာ သံခ်ပ္ကာတပ္ရင္း အမွတ္ (၆၀၀၂) ေပ်ာ္ဘြယ္မွ ထြက္ေျပးလာခ့ဲသူျဖစ္ၿပီး  
ဖရူဆုိရိွ အမွတ္ ၁၄ စစ္သင္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး အလုပ္သမား 
အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေနသူျဖစ္သည္။ 
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ထိုညေနတြင္ ကေလးမေလး ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း သတိျပဳမိသည့္ မိဘမ်ားက အနီးအနားအိမ္မ်ားကို 
လိုက္လံရွာေဖြၿပီး ထိုေန႔အေစာပိုင္းက သမီးျဖစ္သူႏွင့္ ေဆာ့ကစားခဲ့ေသာ အျခားကေလးမ်ားအားလည္း 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။ သမီးျဖစ္သူ၏ သူငယ္ခ်င္းတဦးက မမွတ္မိသည့္ ေယာက္်ားတဦးနွင့္ ထြက္သြား 
သည္ကို ေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း မေတြ႕ေတာ့ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ 

ေနာကတ္ေန႔ မြန္းလႊဲပိငု္းတြင ္ဆိငုက္ယသ္မား သံုးဦးက လိြဳင္ေကာ္သုိ႔သြားေသာ အေ၀းေျပးလမ္းမေပၚတြင ္
မိန္းကေလးကို ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ သူတို႔က မုဒိမ္းသမားက ကေလးငယ္၏ ခႏၶာကိုယ္ကို ကားပ်က္တခု 
အတြင္း ထားရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ရဲကို ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ ရဲစခန္းကို 
ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာၿပီးေနာက္တြင္ ကေလးငယ္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး က်ဴးလြန္ 
သူက သူမည္သို႔ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့သည္။ ကေလးငယ္ ေခၚေဆာင္သြားခံရစဥ္က ကေလးႏွင့္ 
အတူရွိေသာ သူငယ္ခ်င္းက ရဲစခန္းသို႔ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး က်ဴးလြန္သူကို ညႊန္ျပခဲ့သည္။ 

မိန္းကေလးငယ္ကို ျပန္လည္ေတြ႔ရိွခ်ိန္တြင္ ရိုက္ႏွက္မႈႏွင့္ ဓါးျဖင့္ လွီးထားေသာေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာႏွင့္ 
မ်က္ႏွာတြင္ ဒဏ္ရာမ်ားေတြ႔ရိွရသည္။ ကေလးငယ္ကုိ စစ္ေဆးႏုိင္ရန္အတြက္ ေဆးရုံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ခ့ဲသည္။ 
သူမေဆးရံုသို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ သူမသည္ ေၾကာက္လန္႔ေနၿပီး လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ပဲ ရွိသည္ဟု ဆရာ၀န္ 
အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားထားသည္။ သားအိမ္ေခါင္းႏွင့္ မိန္းမကိုယ္တြင္လည္း အဓမၼျပဳက်င့္မႈေၾကာင့္ 
ေသြးေျခမ်ားဥေနသည္။ သူမကုိ ေဆးရုံတြင္ သုံးရက္ တင္ထားရၿပီး ေနာက္ပုိင္း တလၾကာ ေဆးကုသခ့ဲရသည္။ 

Source: WLB၄၆

အမႈအမ်ားစုမွာ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမခံရပဲ ရိွသည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ တရားေရး အာဏာပုိင္မ်ားသည္ အျပစ္ေပးမႈမွ 
ကင္းလြတ္သည့္စနစ္ကုိ တက္ၾကြစြာ ထိန္းသိမ္းထားၾကသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈတရားရုံးက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ 
ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ အတုိင္း “က်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ ကင္းလြတ္ခြင့္ တစုံတရာ အတုိင္းအတာကုိ ရရိွေနသည္။ ယင္းမွာ 
ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္ပုံက ယင္းအမူအက်င့္မ်ားကုိ ပ့ံပုိးထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။”၄၇ 

စစ္သားမ်ားအေနျဖင့္ မၾကာခဏ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ တခါတရံတြင္ စုေပါင္း၍ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ 
အျပစ္ေပး အေရးယူခံရမည္ကုိ ေၾကာက္လန္႔ျခင္း မရိွေၾကာင္း ျပသေနသည္။ တည္ဆဲစနစ္က သူတုိ႔၏ အျပဳအမူကုိ 
ကာကြယ္ေပးထားမႈအေပၚ ယုံၾကည္ခ်က္ အျပည့္ရိွေနၾကသည္။ 
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၂၀၁၂ ခုနွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ပူတာအုိ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေက်းရြာတရြာမွ အသက္ ၂၆ ႏွစ္ 
အရြယ္ အမ်ဳိးသမီး တဦးသည္ သူမ၏ ယာေတာထဲတြင္ ပူတာအိုအနီး တပ္စြဲထားေသာ အမိန္႔ေပး 
တပ္စခန္း (၃၃)မွ ျမန္မာစစ္သားမ်ား၏ အုပ္စုလိုက္ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ 

“အားမီ” (နာမည္ရင္းမဟုတ္) သည္ အိမ္ေထာင္သည္ျဖစ္ၿပီး ကေလးႏွစ္ဦး၏ မိခင္ျဖစ္သည္။ သူမသည္ 
ခင္ပြန္းျဖစ္သူႏွင့္အတူ ယာေတာကုိ ၾကည့္ရႈရန္ သြားေရာက္ခ့ဲသည္။ သူတုိ႔ယာတဲသုိ႔ စစ္သား ၇ ဦး 
ေရာက္လာၿပီး ေယာက္်ားျဖစ္ သူအား တျခားသုိ႔ သြားရန္ႏွင့္ သူတုိ႔အတြက္ ေဆးလိပ္၀ယ္လာရန္ 
မြန္းလြဲ ၃ နာရီ ၂၅ မိနစ္ခန္႔တြင္ ေျပာသည္။ သူမရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ အားမီကို သူတို႔ အုပ္စုလိုက္ 
အဓမၼျပဳက်င့္ၾကသည္။ တေယာက္က ဦးေခါင္းကို ကိုင္ထားၿပီး တျခားတေယာက္က ေျခေထာက္ 
မ်ားကို ခ်ဳပ္ထားသည္။ ထို႔ေနာက္ တေယာက္တလွည့္ အဓမၼျပဳက်င့္ၾကသည္။ ေယာက္်ားျဖစ္သူ 
၄ နာရီ ၁၅ မိနစ္ခန္႔တြင္ ျပန္ေရာက္လာေသာအခါ အဓမၼျပဳက်င့္ခ့ဲမႈကုိ တုိင္ၾကားပါက သတ္ပစ္မည္ဟု 
စစ္သားမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ၾကသည္။ သူတုိ႔က သူ႔ကုိ “တျခားလူေတြကုိ ေျပာျပရင္ေတာင္ ဘယ္သူကမွ 
အေရးယူမွာ မဟုတ္ဘူး။ ငါတို႔မွာ မိန္းမေတြကို အဓမၼျပဳက်င့္က်င့္ပိုင္ခြင့္ ရွိတယ္။” ဟု ေျပာခဲ့သည္။ 

ထိုလင္မယားက အဆိုပါ ရာဇ၀တ္မႈကို ရြာလူႀကီးအား တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူက 
တစံုတရာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိပါ။ အျဖစ္အပ်က္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အားမီသည္ 
ဆိုးဆိုးရြားရြား နာမက်န္းျဖစ္ခဲ့သည္။ 

Source: KWAT ၄၈

အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ေၾကာက္လန္႔ေနသည့္ ေယဘုယ်အေျခအေနႏွင့္ တရားေရး 
စနစ္ကို မယံုၾကည္မႈမ်ားအျပင္ လစ္လ်ဴရႈျခင္း သို႔မဟုတ္ တန္ျပန္ျခင္းမ်ား ခံေနရပါသည္။ ေျခာက္လွန္႔ျခင္း၊ 
ႏိွပ္စက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တရားမ၀င္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားျဖင့္ တုိင္တန္းမႈမ်ားကုိ ဆိတ္ၿငိမ္ေစျခင္းသည္ ပုံမွန္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ျဖစ္ေနသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ အမႈမ်ားတြင္ က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ မိသားစုကုိ တိတ္တိတ္ေနရန္ ေငြေၾကးအနည္းငယ္ေပးျခင္းမ်ဳိးလည္း 
ရိွသည္။ ဤသုိ႔ ေပးအပ္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးမွာ က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈအတြက္ ထုိက္တန္သည့္ ေပးဆပ္မႈမ်ဳိးျဖစ္သည္ 
ဟု မယူဆႏုိင္ပါ။ အထူးသျဖင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ တျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေရးယူျခင္း မျပဳႏုိင္သည့္ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။
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အျဖစ္အပ်က္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း သီေပါၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ 
ျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျခလ်င္တပ္ရင္ ၁၇ မွ စစ္သား တဦးက အဖုိးအဖြားမ်ားႏွင့္ အတူေနေသာ ၈ ႏွစ္ 
အရြယ္ ကေလးငယ္ကုိ အဓမၼျပဳက်င့္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႔မိဘမ်ားျပန္လာေသာအခါ ကေလးငယ္မွာ ငုိေနၿပီး 
တုန္ေနသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ စစ္သားက ျပန္လာၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅ ေသာင္းကို ပစ္ေပးခဲ့သည္။ 

Source: SWAN၄၉
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၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္မွ စစ္သား ၂၇ ေယာက္ပါေသာ စစ္ေၾကာင္း တေၾကာင္း 
သည္ ဖာပြန္ၿမိဳ႔နယ္ ဒြဲလိုခရိုင္အတြင္းရွိ ေက်းရြာတရြာသို႔ ၀င္ေရာက္လာၿပီး တညတာ စခန္းခ်ခဲ့သည္။ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔ ည ၁၁ နာရီအခ်ိန္ ရြာသားအမ်ားစု အိပ္ေမာက်ေနသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ 
ဒု-စစ္ေၾကာင္းမွဴး မိုး၀င္းသည္ ေနာ္စီ…. ၏ အိမ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး သူမ၏ အိပ္ခန္းအတြင္း ၀င္ေရာက္ 
ခဲ့သည္။ ဘာမွ မေျပာပဲ ေနာ္စီ… ၏ ထမိန္ကို လွန္လိုက္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေနာ္စီ…. မွာ လႈပ္ရွားရန္ 
ႀကိဳးပမ္းစဥ္ သူမကေလးငယ္က ငိုသည္။ ေရွ႔ခန္းတြင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ေယာက္်ားျဖစ္သူႏိုးလာၿပီး 
ကေလးငိုသံ မၾကားဘူးလားဟု သူမအားေမးသည္။ ေယာက္်ားျဖစ္သူ ေျပာဆိုသံကို မုိး၀င္းၾကားေသာ 
အခါ သူထြက္ေျပးရန္ ၾကိဳးစားသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေနာ္စီ… က သူမအခန္းတြင္ လူတေယာက္၀င္ေန 
ေၾကာင္း ေအာ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယာက္်ားျဖစ္သူက အခန္းတြင္း၀င္လာသည့္အခါ မီးဖိုေဘးတြင္ 
ထိုင္ေနေသာ မိုး၀င္းကို ေတြ႔သည္။ ေယာက္်ားျဖစ္သူက မိန္းမျဖစ္သူကုိ ၾကည့္ရႈရန္သြားသည့္အခ်ိန္တြင္ 
မိုး၀င္း ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္။ မနက္လင္းေသာအခါ ေယာက္်ားျဖစ္သူက စစ္ေၾကာင္းမွဴး စိုး၀ဏၰအား 
သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုၿပီး အမႈအား တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ စစ္ေၾကာင္းမႈးစိုး၀ဏၰက သူ႔အား အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အျခားသူမ်ားအား မေျပာရန္ ေျပာခဲ့သည္။ သူတို႔အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ၂ သိန္းေပးမည္ဟု 
ေျပာသည္။ ထို႕ေနာက္ စိုး၀ဏၰက ကတိဖ်က္ၿပီး ေငြ ၁ သိန္းပဲ ေပးခဲ့သည္။ က်န္ေငြ ၁ သိန္းမွာ ယခုထိ 
မရရွိေသးပါ။ 

Source: KHRG၅၀
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3? us,fus,fjyef@jyef@ usifhokH;aeonfh vuQ%m

တုိင္းရင္းသား အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ မတူညီေသာ ပထ၀ီ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ မတူညီ 
ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းအမ်ားအျပားက က်ဴးလြန္ေနသျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည္။ 

လြန္ခဲ့သည့္ ၃ ႏွစ္အတြင္း  ၿမိဳ႕နယ္  ၃၅ ခု တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ရရွိခဲ့ၿပီး တပ္ရင္းေပါင္း ၃၈ ခုမွ 
စစ္သားမ်ား ပါ၀င္က်ဴးလြန္ခ့ဲသည္။ တပ္ရင္း အခ်ဳိ႕သည္ အမႈ ၂ မႈ သုိ႔မဟုတ္ ၃ မႈခန္႔ က်ဴးလြန္ရာတြင္ ပါ၀င္သည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာသည္ အစုိးရသစ္တက္ၿပီးေနာက္ပုိင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ အဓိက အသားေပးထားေသာ္လည္း 
စစ္တပ္မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္မႈမ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ 
ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္တြင္လည္း ယခင္အစုိးရမ်ားလက္ထက္ကနည္းတူ တပုံစံတည္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြား 
လ်က္ရိွေနသည္။

4? xkd;ppfrsm;/ obm0o,HZmw xdef;csKyfr_rsm;ESifh qufpyfr_
တပ္မေတာ္ ထုိးစစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ
WLB အဖြ႕ဲ၀င္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက ေကာက္ယူရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားက စစ္သားမ်ား၏ အဓမၼျပဳက်င့္မႈႏွင့္ 
လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္မႈမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ ထုိးစစ္ကာလာမ်ားတြင္ ပုိမုိမ်ားျပားသည္ကုိ ျပသ 
ေနသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ အမႈအခင္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ထုိးစစ္ကာလ 
မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ ျဖစ္ပြားခ်ိန္ႏွင့္ ထုိးစစ္မ်ားႏွင့္ တုိက္ပြမဲ်ား ျဖစ္ပြားခ်ိန္တုိ႔ ဆက္စပ္ 
လ်က္ ရိွေနသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသက့ဲသုိ႔ပင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ားအျပားသည္ ႏိွပ္စက္ညွင္းပမ္းျခင္း၊ 
သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ရြာမ်ားကုိ စီးနင္းျခင္းစသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေလ့ရိွသည္။ 
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အျဖစ္အပ်က္သည္ ဤပုံစံအျဖစ္အပ်က္၏ ထင္ရွားေသာ နမူနာပုံစံျဖစ္သည္။ 
အျဖစ္အပ်က္သည္ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ မတ္လတြင္ အစုိးရ စစ္တပ္မ်ားက တည္ရိွေနေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ 
ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး  တုိက္ပြမဲ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ိန္အတြင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ထုိမွ်သာမက ပေလာင္အမ်ဳိးသမီး အစည္းအရုံး PWO က မီးေမာင္းထုိးျပသက့ဲသုိ႔ပင္ ျမန္မာစစ္တပ္ ေရွ႕တန္း 
စစ္စခန္းမ်ား တည္ရိွျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးအုိးအိမ္မ့ဲ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လုံၿခံဳေရး အႏၱရာယ္ကုိ ပုိမုိႀကီးမားေစ 
သည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ အႏၱရာယ္လည္း ပါ၀င္သည္။၅၁
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ucsifjynfe,f

&Srf;jynfe,f (ajrmufykdif;)

&Srf;jynfe,f (awmifykdif;) &Srf;jynfe,f (ta&S@ykdif;) 

u&ifeDjynfe,f

ျမစ္ႀကီးနား

w&kwf

xkdif;

vmtkd

tdENd,

လားရွ ိဴး

ေတာင္ႀကီး

လိြဳယ္ေကာ္

ဖားအံ

u&ifjynfe,f

 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ပဋိပကၡ ဆက္လက္ 
ျဖစ္ပြားေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား

တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားမွ က်ဴးလြန္ 
ခဲ့ေသာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ 
မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ေနရာ

(ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ျပထားသည့္ ေနရာမ်ား 
သည္ ခန္႕မွန္းျပသထားျခင္းျဖစ္သည္။)

t"dutcsuf  

yVdyuQ&Sdaeonfh a'owGif; t"rRjyKusihfjcif; cHcJh&aoma'orsm;jyajrykH
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သဘာ၀ သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ယခင္ကာလမ်ားကတည္းကစ၍ ယခုအခ်ိန္ထိတုိင္ေအာင္ပင္ 
သယံဇာတ ေပါၾကြယ္၀ေသာ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ နီးကပ္စြာ ဆက္စပ္ေနသည္မွာ 
လူအမ်ားအသိျဖစ္သည္။ ယင္းကုိ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက အထူးကုိယ္စားလွယ္က ကုလသမဂၢ 
အေထြေထြ ညီလာခံသုိ႔ တင္သြင္းေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ မီးေမာင္းထုိးေဖာ္ျပထားသည္။၅၃

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ခ့ဲေသာ ထုိးစစ္သစ္မ်ားသည္ သယံဇာတ 
ၾကြယ္၀ေသာ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းဧရိယာမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
အစီရင္ခံမႈမ်ား ရိွေနသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ တရုတ္ဦးေဆာင္ေသာ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေနျခင္းႏွင့္ 
ေရႊဂက္စ္စီမံကိန္းႏွင့္ ေရနံပုိက္လုိင္း တည္ရိွရာေဒသမ်ားပါ၀င္သည္။၅၄ မၾကာေသးမီက ထပ္မံရရိွေသာ သတင္းမ်ား 
အရ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း အရပ္သားမ်ားအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစခ့ဲေသာ 
စစ္ဆင္ေရးသည္ “ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း သစ္ႏွင့္ သတၱဳ ၾကြယ္၀ေသာ ေဒသမ်ားကုိ စုိးမုိးႏုိင္ေရးႏွင့္ တုိက္ရုိက္ 
ဆက္စပ္လ်က္ရိွသည္။ အင္ခါးဂါရြာသည္ တရုတ္နယ္စပ္မွ ဘီလီယံနာဦးေတဇအား ခ်ေပးထားသည့္ စီးပြားလုပ္ကြက္ 
ေနရာမ်ားသုိ႔ လမ္းသစ္ေဖာက္လုပ္ေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ တည္ရိွေနသည္” ဟု KWAT က ေဖာ္ျပထား 
သည္။၅၅

ဤပုံစံမ်ား ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ WLB အေနျဖင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ 
မ်ားသည္ စနစ္တက်ႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀အရ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္သည္။ အတိတ္ 
ကာလကက့ဲသုိ႔ပင္ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ဗဟိုျပဳျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေနသည္။ ဤအေၾကာင္းအခ်က္ 
အခ်ဳိ႕သည္ ဤရာဇ၀တ္မႈမ်ား၏ တရား၀င္ အရည္အေသြးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွေနသည္။ 

&GmtwGif; wyf&if;0ifvm+yD; t"rRusifhr_ trsm;tjym;jzpfyGm;

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၅ ရက္တြင္ ပင္လုံ အေျခစုိက္ ေျချမန္တပ္ရင္း (၅၁၃) သည္ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ 
ေက်းရြာတရြာသို႔ ၀င္ေရာက္လာၿပီး အမ်ဳိးသမီး ၃ ဦး ႏွင့္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းမငယ္တဦးကို အဓမၼ 
ျပဳက်င့္ခ့ဲသည္။ ကေလးငယ္မွာ မိခင္ျဖစ္သူ၏ အေရွ႕တြင္ပင္ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီး 
၃ ဦးထဲမွ တဦးမွာ ကိုယ္၀န္ ၉ လ အခ်ိန္တြင္ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးအမ်ဳိးသမီးကိုမူ 
ရြာျပင္တြင္ ကိုယ္တံုးလံုးခၽြတ္ကာ ရိုက္ႏွက္ၿပီး အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

Source: SWAN၅၂
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ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္တရားရုံး၏ ေရာမေက်ညာခ်က္အရ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အျပဳအမူမ်ား၏ ရြရွံာဖြယ္ သဘာ၀ 
သည္ “ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္း တခုလုံးအတြက္ အဆုိးရြားဆုံး အျပင္းထန္ဆုံး ရာဇ၀တ္မႈမ်ား” ျဖစ္သည္။၅၆ 

သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကိုသာ ရႈတ္ခ်ထားျခင္း မဟုတ္ပဲ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ဥပေဒတြင္လည္း တားျမစ္ထားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထိေရာက္မႈမရိွပဲ ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္တြင္း ဥပေဒျပဳမႈ 
မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရန္ လုိအပ္ၿပီး ယင္းအျပဳအမူက့ဲသုိ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ဆုိးရြားစြာ 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားျဖစ္မႈကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ တားျမစ္ရန္ 
လုိအပ္သည္။ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံ ဥပေဒတြင္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈကုိ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ ျမန္မာရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ 
၃၇၅ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၇၆ တုိ႔အရ တရားရုံးမ်ားသည္ အျပစ္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ေထာင္ဒဏ္ တသက္တကၽြန္းအထိ 
ခ်မွတ္ ႏုိင္သည္။ 

ထိုမွ်သာမက ယခင္အစိုးရမ်ားက ကာကြယ္ေရးဌာနမ်ား ဥပေဒႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဌာနမ်ား စည္းမ်ဥ္းစည္း 
ကမ္းမ်ားကုိ ျမန္မာအစုိးရစစ္သားမ်ား အဓမၼျပဳက်င့္မႈက်ဴ းလြန္ျခင္းမွ တားျမစ္ႏုိင္ရန္ က်င့္သုံးခြင့္ရိွေသာ ဥပေဒ 
မ်ားအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ ယင္းတြင္ “တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတပ္ဖြ႕ဲ အသီးသီးမွ တပ္ဖြ႕ဲ၀င္မ်ားသည္ လူသတ္မႈ 
သုိ႔မဟုတ္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈကုိ က်ဴးလြန္ပါက အျမင့္ဆုံး အျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ေသဒဏ္အထိ က်ခံေစရမည္။”၅၇ 

ယခင္က ေျပာဆုိခ့ဲသည့္ အတုိင္းပင္ WLB သည္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈကုိ တားျမစ္ေသာ ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ားသည္ 
အကန္႔အသတ္ရိွၿပီး လက္ရိွအေျခအေနႏွင့္ ကုိက္ညီျခင္း မရိွသည့္အျပင္ အသုံးျပဳျခင္းမွာလည္း ရွားပါး 
လွသည္ဟု ျမင္သည္။၅၈ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ ဆႏၵမရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ပါရိွေသာ 
အမႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရိွေသာ စစ္သားမ်ား၊ အရာရိွမ်ားကုိ အေရးယူႏုိင္ျခင္း မရိွပဲျဖစ္ေနသည္။ ဤအခ်ိန္ 
တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ကာကြယ္သည့္ 
ဥပေဒသစ္မ်ားကုိ လက္ခံျပဌာန္းသင့္ပါသည္။ 



34

2? EkdifiHwum Oya'

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ တားဆီးမႈမ်ားပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္အမ်ားအျပားကို လက္ခံလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ (ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္တြင္ဆက္လက္ရွင္းျပထားပါသည္)။ ထုိမွ်သာမက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈကုိ တားဆီးထားေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒ၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လည္း 
အက်ံဳး၀င္ေနသည္။ ယင္းႏုိင္ငံမ်ားသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ရာဇ၀တ္မ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္၊ က်ဴးလြန္ 
သည့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းအေရးယူရန္ႏွင့္ အက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကုိ ထိေရာက္ေသာ အကူအညီ 
မ်ားေပးရန္ တာ၀န္ရိွသည္။၅၉ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြ႕ဲက ေဖာ္ျပထား 
ေသာ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားသည့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒႏွင့္ အက်ံဳး၀င္သည္ဟု WLB 
က ယူဆသည္။၆၀ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈ ခုံရုံး (အုိင္စီစီ) ၏ ေရာမ ေၾကညာခ်က္သည္ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈ 
ဥပေဒမ်ား၏ ေရးသားခ်က္မ်ားအတြက္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳသည္ဟု ယူဆ 
သည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈအျဖစ္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 

အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္မႈ အပါအ၀င္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါအတုိင္း 
အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိထားသည္။ အစုိးရ တာ၀န္ရိွသူ တဦးတေယာက္သည္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ တုိက္ခုိက္မႈ၊ 
ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အျမတ္ထုတ္မႈပုံစံအားလုံး အပါအ၀င္ ကာယကံရွင္ သေဘာမတူပဲ သုိ႔မဟုတ္ အတင္း 
အၾကပ္ျပဳလုပ္ေသာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။၆၁

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အျပဳအမူ တားဆီးေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အမ်ားအျပားကုိ 
လက္မွတ္ေရးထုိးထားၿပီး ယင္းစာခ်ဳပ္မ်ားအရ အဖြ႕ဲ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအတြင္းေနထုိင္သူမ်ားကုိ အဆုိပါ အျပဳ 
အမူမ်ားမွ ကာကြယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ အေရးယူရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႕မွာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္ 
အေရးေၾကညာစာတမ္း (UDHR)၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ဳိးဆုံးျဖင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ား ဖယ္ရွားေရးစာခ်ဳပ္ 
(CEDAW)၊ ကေလးအခြင့္အေရး သေဘာတူညီခ်က္ (CRC) ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြ႕ဲခ်ဳပ္၏ 
၁၉၂၉ ခုႏွစ္ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားခုိင္းေစျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္တုိ႔ ျဖစ္သည္။
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ယခင္ WLB အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည့္အတုိင္း၆၂  အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ 
မႈမ်ား ဖယ္ရွားေရး ေၾကညာခ်က္ (၁၉၉၃) ပုဒ္မ ၄ (ဂ) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ “ႏုိင္ငံေတာ္က 
ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္ကျဖစ္ေစ က်ဴးလြန္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ အျပဳ 
အမူမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းမ်ားကို 
လုပ္ေဆာင္ရမည္”။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္က ထပ္မံ၍ မွတ္ခ်က္ျပဳ 
သည္မွာ ႏုိင္ငံမ်ား အေနႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚ ဥပေဒႏွင့္အညီ တူညီေသာ ကာကြယ္မႈမ်ားေပးရန္ အာမခံရမည္။ 
အကယ္၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတခုခုက စနစ္တက်၊ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈျဖင့္ အေရးမယူ 
ျခင္းမ်ားရိွပါက ထုိႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒအရ တာ၀န္ရိွမႈကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ပါေသာ အမႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းရမည့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးအခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာဆုိင္ရာ ကတိက၀တ္မ်ားကုိ 
ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ ယင္း၏ ႏုိင္ငံတြင္းဥပေဒမ်ားကုိ တာ၀န္ခံထားေသာ ႏုိင္ငံတကာ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားနွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
တာ၀န္ရိွသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ မိမိတုိ႕ႏုိင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား မခံစားရေအာင္ ကာကြယ္ 
ေပးရန္ တာ၀န္ရိွ သည္။ အစဦးအေနျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဆုံးသတ္ေရး ကတိက၀တ္ 
ေၾကညာခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္။ 

ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း 

အစုိးရအေနျဖင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ လံုၿခံဳေရး 
ေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမ်ားအျပားကို သြယ္၀ိုက္၍ ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္သည္ကို သတိျပဳရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္က ခ်မွတ္ေသာ အမ်ဳိးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၁၃၂၅ ျဖစ္သည္။၆၃ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီက ေတာင္းဆုိထားသည္မွာ “ပဋိပကၡႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 
အဖြ႕ဲအစည္းအားလုံးအေနျဖင့္ ပဋိပကၡအေျခအေနအတြင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား လိင္ကြျဲပားမႈ 
အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အထူးသျဖင့္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈႏွင့္ အျခားေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားမွ 
ကာကြယ္ရန္ အထူးအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
၁၃၂၅ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ထိုကဲ့သို႔ အျပဳအမူမ်ား က်ဴးလြန္သူမ်ားကို 
လည္း အေရးယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။၆၄  
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၂၀၁၃ ဇြန္ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္၆၅ ေနာက္ဆုံး ခ်မွတ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီသည္ -

“လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡအတြင္းရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ 
မႈ အားလံုးကုိ လံုး၀ရပ္ဆုိင္းသြားေစေရးအတြက္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ထပ္မံေတာင္းဆုိ 
လုိက္သည္။ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလုံးကုိ သတ္မွတ္ေသာ အခ်ိန္ဇယား တခုခ်မွတ္၍ လိင္ပုိင္း 
ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ တုိက္ဖ်က္ရန္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း၊ အမိန္႔ေပးမႈ အဆင့္ဆင့္တြင္ 
ရွင္းလင္းေသာ အမိန္႔မ်ားေပးျခင္း၊ အမိန္႔မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ပါက တာ၀န္ယူမႈရွိျခင္း၊ လုိက္နာရမည့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ေရွ႕တန္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ အလားတူမ်ား 
တြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာပါက အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အထူးကတိက၀တ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရ 
မည္” ဟု ထပ္မံေတာင္းဆုိထားသည္။

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈသည္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ လူသား ျဖစ္မႈကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ သုံးစြႏုိဲင္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားအရ ဤအစီရင္ခံစာပါ အမႈအခင္းမ်ားသည္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ 
မ်ားႏွင့္ လူသားျဖစ္မႈကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ေျမာက္ႏုိင္သည္။ 

ဥပေဒ အရင္းအျမစ္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဖြ႕ဲ၀င္ႏုိင္ငံ အျဖစ္ပါ၀င္ေသာ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဂ်နီဗာကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္ တျခားသက္ဆိုင္ရာ ဓေလ့ 
ထုံးတမ္းဥပေဒ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားသည္၆၆ 

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ တားျမစ္ထားသည္။ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ ဥပေဒအား အႀကီး 
အက်ယ္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈ ဥပေဒအရ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားနွင့္ လူသားျဖစ္မႈကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ 
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈ တရားရုံး ေရာမေက်ညာခ်က္သည္ ဤကိစၥရပ္တြင္ ဓေလ့ 
ထုံးတမ္းဥပေဒမ်ား၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ အနီးစပ္ဆုံး ျမင္ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ 
လက္မွတ္ေရးထိုးမထားေသးေသာ္လည္း ယင္းသည္ စစ္ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈ ေျမာက္မေျမာက္ႏွင့္ လူသားျဖစ္မႈကုိ 
ဆန္႔က်င္ေသာ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈ ေျမာက္မေျမာက္ သုံးသပ္ရာတြင္ ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာသည့္ ကိရိယာအျဖစ္ အသုံး၀င္သည္။
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စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား

ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈခုံရုံး (အုိင္စီစီ) ၏ ေရာမေက်ညာခ်က္ေအာက္တြင္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ 
လိင္ကၽြန္ျပဳျခင္းတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံတကာ မဟုတ္သည့္ အေနအထားရိွသည့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡအတြင္း က်ဴးလြန္ 
ျခင္းပုဒ္မ ၈(၂)(င)(၆) အရ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ ေျမာက္ပါသည္။ 

လက္ရိွ အစီရင္ခံစာ၏ အ၀န္းအ၀ုိင္းတြင္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ ဤပုဒ္မေအာက္တြင္ အေရးႀကီးဆုံး 
အခ်က္မွာ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡႏွင့္ “ဆက္ႏြယ္မႈ” ျဖစ္သည္။ တုိက္ပြအဲတြင္း ယင္းျပဳမူမႈမ်ဳ းိ ျဖစ္ရမည္ဟု မဆုိလုိပါ။ 
ယင္းသည္ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ ရိွရန္သာ လုိအပ္ပါသည္။၆၇ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ မီးေမာင္းထုိးျပေသာ ရာဇ၀တ္မႈ 
အမ်ားစုသည္ ဤသေဘာထားအရ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည္ဟု စဥ္းစားႏုိင္ဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ မွတ္တမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္အမ်ားအျပားက ဤသုံးသပ္ခ်က္ကုိ 
ညႊန္ျပေနပါသည္။ ဥပမာ - တပ္မေတာ္ ထုိးစစ္မ်ားႏွင့္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ား ဆက္စပ္မႈ၊ က်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ အစဥ္အၿမဲ 
ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ဖြ႕ဲ၀င္မ်ားျဖစ္ေနျခင္း၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြ႕ဲမ်ားအား 
ကူညီသည္ဆုိေသာ စြပ္စြခဲ်က္အေပၚတြင္ အျပစ္ေပး အေရးယူမႈ ကိရိယာအျဖစ္ အသုံးျပဳမႈနွင့္ လူထုကုိ ေၾကာက္ရြ႕ံ 
ေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္း အစရိွသည္တုိ႔မွာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ညႊန္ျပေနသည္။ 

ယင္းအေျခခံ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအရ လြန္ခ့ဲသည့္ ၃ ႏွစ္အတြင္း WLB အဖြ႕ဲ၀င္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား မွတ္တမ္း 
တင္ထားေသာ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ အမ်ားစုသည္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ အေပၚတြင္ ေဖၚျပထား 
ေသာ "စစ္ပြႏွဲင့္ ဖိႏိွပ္မႈ၏ လက္နက္တန္ဆာအျဖစ္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈကုိ အသံုးျပဳျခင္း" ကိုၾကည့္ပါ။၆၈

လူသား ျဖစ္တည္မႈကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား

အဓမၼျပဳက်င့္မႈ၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လိင္ကၽြန္ျပဳမႈ အျပဳအမူမ်ားသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သို႔မဟုတ္ တိုက္ခိုက္ 
မႈမ်ား ျဖစ္မည္ကို သိလ်က္ႏွင့္ အရပ္သား ျပည္သူလူထုကို စနစ္တက် ညႊန္ၾကားတိုက္ခိုက္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ 
က်ဴးလြန္ခဲ့ပါက လူသားျဖစ္မႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ (အိုင္စီစီ ေက်ညာခ်က္ 
ပုဒ္မ ၇-၁)

လူသားျဖစ္မႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ေစေသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ “အရပ္သား 
လူထုကို ဦးတည္တိုက္ခိုက္ျခင္း” ပါ၀င္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား အထူးသျဖင့္ ဆက္လက္ 
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ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို အဆင့္ျမင့္ အစီရင္ခံခ်က္မ်ား 
အားျဖင့္ ျပစ္မႈေျမာက္ ေစႏုိင္သည္။ ဤ “တားျမစ္ထားေသာ အျပဳအမူကုိ လုပ္ငန္းအေျမာက္အမ်ားတြင္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္း” အျဖစ္လုပ္ ေဆာင္ျခင္းသည္ ယင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ဳိးကို ရည္ညႊန္းသည္။၆၉ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔၇၀ သို႔မဟုတ္ စနစ္တက် 
တိကုခ္ိက္ုမႈ သေဘာသဘာ၀သည ္လငိအ္ၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအပါအ၀င ္အရပသ္ားမ်ားအား ခ်ဳိးေဖာကက္်ဴးလြန္ျခင္း၊ 
အေၾကာင္းအခ်က္ အမ်ားအျပားသည္ စစ္ပြႏွဲင့္ ဖိႏိွပ္မႈ ကိရိယာအတြက္ အသုံးျပဳေနသည္ကုိ ညႊန္ျပႏုိင္ေပသည္။၇၁

 � ေရရွည္ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား 
 � ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၏ အတိုင္းအတာႏွင့္ ျပင္းထန္မႈ၊ အထူးသျဖင့္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ 

လက္ေတြ႕ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ အေျခအေနမ်ားထက္ အလြန္ေလ်ာ့ေပါ့စြာ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ေနေသးသည္။
 � ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၏ ပထ၀ီ အေနအထား က်ယ္ျပန္႔မႈ။ 
 � ဤခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ လူထုအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ ေျခာက္ျခားေစရန္ႏွင့္ ၾသဇာသက္ေရာက္ရန္အတြက္ 

အသံုးျပဳသည္ဟူေသာ အခ်က္အလက္။ 
 � တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအား ပံ့ပိုးမႈေပးသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္အေပၚ အရပ္သား လူထုအား 

အျပစ္ေပး အေရးယူမႈအေနျဖင့္ အသံုးျပဳသည္ဆိုေသာ အခ်က္အလက္။ 
 � ယင္းခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ အျပစ္ေပး အေရးယူမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိေနျခင္း။ ယင္းကို အာဏာပိုင္မ်ားက 

ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း။

အျခားေသာ လူသားျဖစ္မႈဆန္႔က်င္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္၇၂ က်ဴးလြန္သူ 
တဦးခ်င္း အေပၚ အာရံုစိုက္ထားၿပီး ယင္းတို႔ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ အျပစ္ေပး အေရးယူမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း 
ၾကည့္ရႈသည္။ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားအရ ဤအစီရင္ခံစာပါ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ အျပဳအမူ အမ်ား 
အျပားသည္ လူသားျဖစ္မႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္သည့္ အျပဳအမူမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း ယံုၾကည္ 
ႏိုင္ဖြယ္အေၾကာင္း ရွိေနသည္။ အမွန္တကယ္ လူသားျဖစ္မႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈ ေျမာက္မေျမာက္ကို 
ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ရန္မွာမူ ခိုင္မာေသာ လြတ္လပ္သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကသာ အတည္ျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
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မိသားစုမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမွ ထြက္ေျပးၾကရျခင္း။
ကခ်င္ျပည္နယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 

Source: KWAT
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tykdif; 2? tjypfay;ta&;,lr_ uif;vGwfjcif;tm; tqkH;owf&ef vkdtyfcsuf? 

“အထူး ကုိယ္စားလွယ္က အဓိက ေဇာင္းေပးေျပာၾကားခ်က္မ်ား၊ သုိ႔ရာတြင္ ေရတုိ အျဖစ္ 
အပ်က္မ်ားအျဖစ္ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူရာတြင္ သုိ႔မဟုတ္ ေရတုိအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ 
လက္ရိွအေျပာင္းအလဲ အရိွန္အဟုန္ကတဆင့္ ေျဖရွင္းသြားလိမ့္မည္ဟု အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူ 
ျခင္း၏ အႏၱရာယ္မ်ား ရိွေနသည္။ သူက သတိေပးသည္မွာ ဤေရတုိအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ 
ေျဖရွင္းျခင္း မရိွပါက ယင္းတုိ႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ တာ၀န္ယူမႈ၊ 
တုိင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရး လူနည္းစုအုပ္စုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုရုံးခြင့္ 
ႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္းဖြ႕ဲစည္းခြင့္မ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ျခင္း၊ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစသည့္ 
ဧရိယာမ်ားတြင္ အျမစ္တြယ္လာ ႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးခ့ဲသည္။ ထုိမွ်သာမက ယင္းတုိ႔ကုိ 
ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းမရိွပါက ယင္းတုိ႔သည္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္သည္။” ၇၃

အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ မၾကာေသးမီက ေျပာၾကားခ့ဲေသာ စကားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းက အေျခ 
အေနကုိ မေျပာင္းမလဲ ထိန္းထားၿပီး  လြန္ခ့ဲသည့္ ၃ ႏွစ္အတြင္း အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီ 
ေျပာင္းလဲေရးအေပၚ ယံဟန္ျပမ်ားသာျဖစ္သည္ဆုိသည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ဆက္လက္ ျငင္းဆန္ေနမည္ဆုိပါက 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မည္သုိ႕ဆက္လက္ ျဖစ္လာမည္ကုိ ေၾကညာေနသက့ဲသုိ႔ ျဖစ္သည္။ ထင္ရွားသည့္ လကၡဏာမ်ားမွာ 
အစုိးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင့္ ပြင့္လင္းမႈကုိ ေျပာဆုိေနေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေရးထုိးစစ္ 
မ်ား ဆက္လက္လုပ္ေနျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရိွေနျခင္းႏွင့္ 
အျပစ္ေပး အေရးယူမႈကင္းလြတ္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေနျခင္းတုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေန 
ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစပ်ဳိးေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားသည္လည္း အျခားေသာ ႏုိင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ 
ကၽြန္းဆြယ္အားကစားပြ ဲသုိ႔မ ဟုတ္ အာဆီယံႏွင့္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအတြက္သာ လူထုဆက္ဆံေရး 
ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေနသက့ဲသုိ႔ ျဖစ္သည္။ အစုိးရသည္ ဆက္သြယ္ေရး ကစားပြတဲြင္ “ဥပေဒစုိးမုိးေရး” က့ဲသုိ႔ေသာ 
စကားလုံးမ်ားကုိ ေဖာေဖာသီသီ သုံးစြလဲ်က္ရိွရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္က၇၄ ဤစကားလုံး၏ အနက္ 
အဓိပၸါယ္ကုိ ဖြင့္ဆုိျပရန္ လုိအပ္ေနသည္ဟု ခံစားသြားခ့ဲရပုံရသည္။ အမွန္တကယ္တြင္မူ တရားဥပ ေဒ စုိးမုိးေရးကုိ 
တည္ေဆာက္ရန္လုိအပ္ျခင္းသည္ ေျပာေနရုံႏွင့္ မရေပ။ ထုိ႔ေနာက္ အျပစ္ေပး အေရးယူခံရမႈမွ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရေန 
ေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ႏုိင္ရန္ နက္ရႈင္ိးေသာ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္ လုိအပ္ေနသည္။ 
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u? w&m;Oya'pkd;rkd;a&;udk wnfaqmuf&rnf[k ajymae&kHjzifh r&yg? 

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ေျပာသက့ဲသုိ႔ပင္ “ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ စစ္တပ္ကုိ အရပ္သား 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ မထားႏိုင္မခ်င္း ဒီမုိကေရစီႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးတုိ႔မွာ အေျပာသက္သက္သာျဖစ္ 
သည္။” ၇၅ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ၅ ရက္ၾကာ လာေရာက္ၿပီးေနာက္ ကုလသမဂၢ 
အထူးကုိယ္ စားလွယ္က ျမန္မာနုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ 
“တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးနွင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ” ထိခုိက္ေစႏုိင္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသြားသည္။ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ တြင္ သူက ထပ္မံ၍

အထူးကိုယ္စားလွယ္က အထူးေဇာင္းေပးလုိသည္မွာ စစ္တပ္အပါအ၀င္ လူပုဂၢိဳ လ္ႏွင့္ အဖြ႕ဲ 
အစည္းမ်ားအားလုံးသည္ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးစံနစ္ႏွင့္ လူထုအား ေၾကညာထား 
ေသာ ဥပေဒ မ်ားေအာက္တြင္ တာ၀န္ခံမႈရိွရန္ လုိအပ္သည္။ သူသည္ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရန္ အၾကံျပဳသည္။ ထာ၀ရ စစ္ခုံရုံးမ်ား တည္ေထာင္မႈ (ပုဒ္မ 
၂၉၃ (ခ)) အရ အရပ္သား တရားေရးစနစ္က လႊမ္းၿခံဳမႈမရိွပဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကုိသာ အယူခံ၀င္ႏုိင္သည့္ (ပုဒ္မ ၃၄၃ (ခ))ႏွင့္ အစုိးရအဖြ႕ဲ၀င္တဦးဦးကုိ 
သူလုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေသာ တာ၀န္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ တရားဥပေဒအရ အေရးယူျခင္း 
မရိွေစရ (ပုဒ္မ ၄၄၅) တုိ႔ ပါ၀င္သည္။၇၆

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသမီးမ်ား တရားမွ်တမႈကုိ အာမခံခ်က္ 
ရရိွေစရန္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရးကုိ လြတ္လပ္ၿပီး ဘက္လုိက္မႈ မရိွေစရန္ အာမခံၿပီး ေနာက္ 
တဆင့္တြင္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကုိ အမွန္တရား ရရိွပုိင္ခြင့္ရိွေစရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒကုိ 
အတည္ျပဳ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။

1? zGJ@pnf;ykH tajccHOya' jyifqifr_ 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေဖာ္ျပခ်က္

ပုဒ္မ ၄၄၅ သည္ စစ္အုပ္စု အရာရိွမ်ားကုိ လႊမ္းၿခံဳၿပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ က်ဴးလြန္ခ့ဲသည့္ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ 
အေရးယူခံရမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ကုိ အာမခံခ်က္ ေပးထားသည္။ 
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“ယင္းအဖြ႕ဲ သုိ႔မဟုတ္ အဖြ႕ဲ၀င္ တဦးဦး သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရ အဖြ႕ဲ၀င္ တဦးဦး၏ တာ၀န္အရ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ယင္းတုိ႔အား တရားစြဆုိဲျခင္း၊ အေရးယူျခင္း 
မရိွေစရ။” 

ဤေဖာ္ျပခ်က္သည္ လက္ရိွ အစုိးရအေနနွင့္ သူ၏ အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးထားသည္ဟု 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိသည္။၇၇ ထုိသုိ႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိမႈသည္ စစ္တပ္အား မည္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္သည္ျဖစ္ေစ 
လုံး၀ ကင္းလြတ္ခြင့္အတြက္ မီးစိမ္းျပထားျခင္းပင္သည္။ 

ကၽြမ္းက်င္သူ အမ်ားအျပား ေထာက္ျပသကဲ့သို႔ပင္ ဤပုဒ္မသည္ “ႀကီးမားေသာ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈမ်ား” အတြက္ 
ကင္းလြတ္ခြင့္ မပါ၀င္ေၾကာင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရန္ လိုအပ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္းနွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ 
မ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းသည္ “တာ၀န္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ”၇၈ ဟု ဆုိထားသည္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနသည္။ 
မတူညီေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာ တာ၀န္ရွိမႈမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ေနေပ 
လိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံတြင္း ဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒသည္ 
လူသားျဖစ္မႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ ျပစ္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို 
ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခြင့္မရိွပဲ ယင္းသည္ ဂ်နီဗာ ကြန္ဗင္းရွင္း 
ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို 
ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္သည္။၇၉

သုိ႔ရာတြင္ အနာဂတ္တြင္ အေရးယူခံရမႈမွ လြတ္ကင္းခြင့္မ်ား၏ အေျခခံအျဖစ္ ဆက္မရိွေနေစရန္ ဤေဖာ္ျပခ်က္ 
ပုဒ္မကုိ ခ်က္ခ်င္းျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္သည္။ ယင္းသည္ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ အႀကိမ္ႀကိမ္ ထပ္ေျပာခ့ဲ 
ေသာ အၾကံျပဳခ်က္ ျဖစ္သည္။၈၀

စစ္ခုံရုံး။ စစ္သားမ်ားကုိ စစ္သားမ်ားက တရားစီရင္သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ စစ္တပ္က က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအားလံုးကို တရားစီရင္ရန္ အရပ္ 
သား ပုံမွန္တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ အျပင္ဖက္တြင္ ကြျဲပားျခားနားေသာ တရားရုံးစံနစ္ကုိ တည္ေဆာက္ထားသည္။ 
ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ စစ္ဖက္ဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားကုိ တရားစီရင္ရန္ စစ္ခုံရုံးမ်ားရိွေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ခုနွစ္ 
ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀ (ခ) ႏွင့္ ၃၁၉ တုိ႔အရ ဖြ႕ဲစည္းထားေသာ စစ္ခုံရုံးစနစ္ကုိ စစ္တရားစီရင္မႈကုိ 
အကန္႔အသတ္မရိွ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးထားၿပီး အာဏာ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေပးထားသည္။၈၁
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ပုဒ္မ ၂၉၄ အရ စစ္ခုံရုံး၏ အျမင့္ဆုံး အာဏာပုိင္သည္ ဗဟုိတရားရုံး မဟုတ္ေပ။ ပုံမွန္အားျဖင့္ စစ္တရားစီရင္မႈမ်ားကုိ 
အရပ္သား ဗဟိုတရားရုံးတြင္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ အယူခံ၀င္သည့္ ေနရာျဖစ္သည္။၈၂ သုိ႔ျဖစ္ရာ ကာကြယ္ေရးဌာန 
မ်ား၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ မည္သည့္တရားရုံးကမွ် ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပုိင္ခြင့္မရိွ ျဖစ္ေနသည္။ 
ယင္းသည္ စစ္သားမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အခါမွ် အရပ္သား တရားရုံးမ်ားတြင္ ၾကားနာျခင္းမရိွေစရန္ အာမခံခ်က္ 
ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

“ppfckH&kH;jzpfw,f? ol@rdom;pka=umifh ol[m oufn‡mcGifh cHcJh&w,f?”

သူ႕တပ္ရင္းက စစ္သားတေယာက္ဟာ သူပါ၀င္ခ့ဲတ့ဲ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၃ ရက္က အာေလာဘြန္ 
ေဒသမွာ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးတေယာက္ကုိ အုပ္စုလုိက္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အထက္ 
အရာရိွကုိ ၀န္ခံခ့ဲၿပီး သူ႕ရဲ႕ပါ၀င္မႈကုိ အေသးစိတ္ေျပာျပခ့ဲေၾကာင္း သန္းထြန္းက လူ႔အခြင့္အေရး 
ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြ႕ဲကုိ ေျပာျပပါတယ္။ 

သန္းထြန္းက အဓမၼျပဳက်င့္ခံရတ့ဲ အမ်ဳိးသမီး တပ္ရင္းကုိ ေရာက္လာၿပီး အမႈနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ 
တပ္မွဴးကုိ တိုင္ၾကားတာကို သူကုိယ္တိုင္ျမင္ခဲ့တယ္လို႔ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ကို 
ေျပာပါတယ္။ တပ္ရင္းမွဴး ဒုတိယ ဗုိလ္မွဴးႀကီးက ပါ၀င္ခ့ဲတ့ဲ စစ္သား ၄ ေယာက္ထဲက 
တေယာက္သာ တာ၀န္ရိွတယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲတယ္လုိ႔ သန္းထြန္းက ေျပာျပပါတယ္။ 

“သူ႔ကုိ အဲလုိ အမိန္႔ေပးလုိက္တ့ဲအခါ သူက စစ္ေဆးတ့ဲ အရာရိွေတြကုိ ၀န္ခံခ့ဲပါတယ္။ စည္းကမ္း 
ရိွတာက အရပ္သား ေထာင္ကုိ သြားမယ္ဆုိရင္ စစ္တပ္က ထြက္ရမယ္။ ၿပီးေတာ့ သုံးႏွစ္ ေထာင္ 
က်ခံရမယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္တပ္ေထာင္ကုိ သြားဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ တႏွစ္ပဲ ေထာင္က် 
မယ္။ သူက စစ္ေထာင္မွာ တႏွစ္က်ခံဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္လုိက္ပါတယ္။ ျပစ္ဒဏ္က က်ဴးလြန္တ့ဲ ျပစ္မႈ 
ေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ဒါဟာ စစ္ခုံရုံးျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔မိသားစုေၾကာင့္ သူဟာ သက္ညွာခြင့္ 
ရလုိက္ပါတယ္။ သူ႔မွာ မိသားစုရိွလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။…. အရင္ကလည္း အခုလုိ (အဓမၼျပဳက်င့္တ့ဲ) 
အမႈမ်ဳိးေတြ ၾကားဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲေဘာ္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ 
ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ မယုံခ့ဲပါဘူး။… မိန္းကေလးရဲ႕ မိသားစုကုိ ဆန္နဲ႔ ဆီေပးလုိက္တယ္။ သူတုိ႔ 
အဓမၼျပဳက်င့္မႈ ေနာက္ပုိင္းမွာ ရြာက ေျပာင္းသြားတယ္။ .. သူတုိ႔ သိကၡာအတြက္ ေျပာင္းသြားရတာ”

Source: လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြ႕ဲ၈၃
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ဤဖြ႕ဲစည္းပုံေအာက္တြင္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈႏွင့္ အျခားေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ စစ္တပ္က က်ဴးလြန္ 
ေသာ ႀကီးမားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ စစ္တပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ စနစ္ေအာက္တြင္သာ လုံး၀ 
တရားစီရင္မႈျပဳရန္ ျဖစ္သြားသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြင္း ကင္းလြတ္ခြင့္ အစဥ္အလာမ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ 
ဤစနစ္သည္ ယုံၾကည္ႏုိင္စရာမရိွပဲ စစ္တပ္အေနျဖင့္ သူ၏အာဏာကုိ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ကုိင္ထားရန္ နည္းလမ္း 
ေဟာင္းသာသြားေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ စစ္တပ္ကုိ အရပ္သား ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ထားရိွရန္ မျဖစ္မေန 
လုိအပ္သည္။

အရပ္သား အစိုးရအေပၚ စစ္တပ္၏ ၾသဇာအာဏာ

ပုဒ္မ ၇၄၊ ၁၀၉ (ခ) ႏွင့္ ၁၁၄ (ခ) တုိ႔တြင္ ပါ၀င္ေသာအခ်က္မ်ားအရ လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္တပ္က ေရြးခ်ယ္ခန္႔ 
အပ္ထားသူမ်ားက ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေနရာမ်ားကုိ ရရိွထားသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေရးအတြက္ 
လုိအပ္ေသာ ဗီတုိအာဏာကုိ စစ္တပ္က ရရိွထားသည္။ ဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အရပ္သားအစုိးရ 
အေနျဖင့္ စစ္တပ္အေပၚ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္ခြင့္ကုိ ဖယ္ရွားထားသည္။၈၄

၂၀၀၉ ခုႏွစ္က အုိင္စီတီေဂ်၏ ေရးသားခ်က္အတုိင္းပင္ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒသည္ “စစ္တပ္ကုိ အစုိးရအား 
လႊမ္းမိုးခြင့္ေပးထားၿပီး သူ႕အက်ဳိးစီးပြားကို အၾကြင္းမဲ့ အကာအကြယ္ေပးထားသည္”။၈၅ အထူးကုိယ္စားလွယ္ 
အႀကိမ္ႀကိမ္ အၾကံျပဳသက့ဲသုိ႔ပင္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ျပဳျပင္ရန္ လုိအပ္သည္။၈၆

စစ္တပ္အား ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေပးထားမႈေၾကာင့္ ျပႆနာျဖစ္ရသည့္ အေထာက္အထားအျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
ဇႏၷ၀ါရီ ၁၉ ရက္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က စစ္တပ္ကုိ တုိင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားအား တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ 
ေတာင္းဆုိၿပီး နာရီပုိင္းအၾကာတြင္ စစ္တပ္သည္ ကခ်င္ျပည္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (ေကအုိင္ေအ)ကုိ 
အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား ၾကားမွာပင္ ထုိးစစ္သစ္တရပ္ ဆင္ႏြခ့ဲဲသည္။၈၇  စစ္တပ္လုပ္ရပ္ႏွင့္ အရပ္သား 
အစုိးရတုိ႔အၾကား လြေဲခ်ာ္သည့္ ေနာက္ထပ္ ဥပမာမွာ အစုိးရအဆုိျပဳေသာ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
အတြက္ လုိင္ဇာတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲမ်ား ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း က်င္းပေနခ်ိန္ႏွင့္ 
တၿပိဳင္တည္းတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္ဖြ႕ဲမ်ားက ကခ်င္ေက်းရြာမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးရန္ထက္ စစ္တပ္က သူ႔အာဏာထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေရး 
အတြက္ ေရးဆြထဲားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္တပ္၏ အက်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ရန္ထက္ ျပည္သူလူထု၏ လုိလားခ်က္မ်ား 
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ကုိ ထင္ဟပ္ေစရန္အတြက္ ယင္းကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အစားထုိးျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ မျဖစ္မေန လုိအပ္သည္။ 
ဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ အစုိးရသည္ ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ ကုလသမဂၢ ေၾကညာ 
စာတမ္း၊ ဂ်နီဗာ ကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္ အျခားလုိက္နာရမည့္ ႏုိင္ငံတကာ ကတိက၀တ္မ်ားကုိ လုိက္နာႏုိင္ျခင္း မရိွသည့္ 
အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ရသည္။ 

ႏ္ုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းအေနျဖင့္ ယင္း၏ ၾသဇာအာဏာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ စစ္တပ္ႏွင့္ အစုိးရကုိ 
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ အေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္ ဖိအားေပးသင့္သည္။ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အၾကံျပဳသကဲ့သို႔ 
ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ သုိ႔မဟုတ္ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီက ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒအေပၚတြင္ ႏုိင္ငံတကာ 
တရားရုံး၏ အၾကံျပဳထင္ျမင္ခ်က္ကုိ ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။၈၈  

2? w&m;pD&ifa&;pepf jyKjyifajymif;vJa&; 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသက့ဲသုိ႔ပင္ စစ္တပ္ကုိ အရပ္သား တရားစီရင္ေရး ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေရာက္ရိွေစရန္ 
အတြက္ စစ္ခုံရုံး စနစ္ကုိ ျပဳျပင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အရပ္သား တရားစီရင္ေရး စနစ္သည္ပင္ နက္ရႈင္ိး 
ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီး ျပည္သူလူထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္မႈ ေပးႏုိင္ 
သည့္ မ႑ိဳင္ျဖစ္လာေရးအတြက္ အားျဖည့္ရန္ လုိအပ္လ်က္ရိွရာ ယင္းသည္ပင္လွ်င္ စစ္တပ္က က်ဴးလြန္ေသာ 
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရိွလာေစရန္ အာမခံႏုိင္ဦးမည္ မဟုတ္ပါ။ 

ကုလသမဂၢ အထူး ကိုယ္စားလွယ္က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဤသုိ႔ အစီရင္ခံခ့ဲသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ၿပီး ဘက္မလုိက္သည့္ ထိေရာက္ေသာ တရားစီရင္မႈ 
ခ်ဳိ႕ယြင္းလ်က္ရိွသည္။ ယင္းသည္ ဒီမုိကေရစီ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ မရိွမျဖစ္ 
သက့ဲသုိ႔ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ ထိန္းသိမ္းထားရန္အတြက္လည္း မရိွမျဖစ္ 
ျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳမႈ မ႑ိဳင္မ်ားကုိ ထိန္းညွိရန္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ 
အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရရိွရန္အတြက္လည္း မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ 
သည္။၈၉
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လြတ္လပ္ၿပီး ဘက္မလုိက္သည့္ ထိေရာက္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးသည္ လြတ္လပ္မႈ လုံး၀မရိွပဲ စစ္တပ္မွ လႊမ္းမုိးေနသည္ကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အစီ 
ရင္ခံမႈမ်ားရိွသည္။၉၀ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ေနာက္ဆုံးထုတ္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ကုလသမဂၢ အထူး 
ကုိယ္စားလွယ္က တရားစီရင္ေရးသည္ စီမံခန္႔ခြမဲႈမွ လြတ္လပ္လာသည့္ တုိးတက္မႈ တစုံတရာ မေတြ႕ရိွရေသး 
ေၾကာင္း ထပ္မံေျပာဆုိခ့ဲသည္။၉၁ အထူးသျဖင့္ မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္မွာ “ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ယေန႔ ျပႆနာမွာ တရား 
သူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ႀကီးမားစြာ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည့္ စစ္အုပ္စုလက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္မႈရိွရန္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွား 
ေနျခင္း မဟုတ္ပဲ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခ့ဲေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၏ အစိတ္ 
အပုိင္းမ်ားႏွင့္ အၾကြင္းအက်န္မ်ား ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။”၉၂

အမွန္တကယ္တြင္မူ သမၼတ၏ ဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ အာဏာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟိုတရားရုံး တရားသူႀကီး 
မ်ားကုိ ခန္႔အပ္ႏုိင္ခြင့္ေပးထားျခင္းျဖင့္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားသည္ သူတုိ႔၏ ခန္႔အပ္မႈအတြက္ စစ္တပ္ 
အေပၚ မီွခုိေနေစရန္ျဖစ္သည္။ သမၼတကုိယ္တုိင္မွာ စစ္တပ္ စုိးမုိးေသာ လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ သမၼတကသာ တရားသူႀကီးမ်ား ဖယ္ရွားရန္ အခြင့္အာဏာကုိ ရယူထားၿပီး ႏုိင္ငံေရး စြက္ဖက္မႈမ်ား 
မရိွေစရန္ ဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ အာဏာထိန္းညွိထားျခင္းမ်ဳိး မရိွေပ။၉၃

သဘာ၀က်စြာပင္ “တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအမႈမ်ားကို တရားမွ်တမႈ မရွိစြာ 
ခ်မွတ္ေနၿပီး သူတုိ႔ အလုပ္ခိုင္ၿမဲေစရန္ႏွင့္ ခ်စားေနေသာ စနစ္၏ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားရရွိေစရန္ လမ္းဖြင့္ေန 
ၾကသည္”။၉၄ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္က တရားစီရင္ေရးအတြင္း ခ်စားမႈ ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အစီရင္ခံထားသည္မွာ -

“အထူးကိုယ္စားလွယ္သည္ သတင္းရင္းျမစ္အမ်ားအျပား၏ အဆုိအရ တည္ေဆာက္ 
ဖြ႕ဲစည္းပုံအရ ေနရာအႏံွ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေနေသာ ျခစားမႈမ်ားအတြက္ စုိးရိမ္ 
ပူပန္သည္။ လူထုအေျချပဳ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ တရားေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ တြင္ ေငြေၾကးမ်ား ေပးေနရၿပီး သာမန္လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ျဖစ္သည့္ 
ရဲမွ ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အမႈ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ခ်မွတ္ရန္အတြက္ပါ 
အရာရိွ အဆင့္ဆင့္အား ေငြေပးရမႈမ်ား ရိွေနသည္။” ၉၅
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ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္ဖြ႕ဲတခုသည္ မန္ဂ်ီးၿမိဳ႕ရိွ ရြာထဲကုိ ၀င္ေရာက္လာသည့္ 
အခါ ရြာသားမ်ား ထြက္ေျပးၾကသည္။ လက္နက္မပါေသာ အသက္ ၅၂ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္သူ 
မာလုႏွင့္ သူ၏ အသက္ ေလးႏွစ္ အရြယ္ေျမးငယ္ မာဂမ္၏ ဦးေခါင္းကုိ ေသနတ္ႏွင့္ပစ္သည့္အတြက္ 
ႏွစ္ဦးစလုံး ေနရာတြင္ ေသဆုံးသြားခ့ဲသည္။ မာဂမ္၏ မိခင္က သူမသားျဖစ္သူ ေသြးမ်ားထြက္ေနသည္ 
ကုိ ျမင္ေသာအခါ သူ႔ဆီေျပးသြားခ့ဲသည္။ သားငယ္ကုိ ေပြ႕ပုိက္ထားၿပီး ေျပာသည္မွာ “သားေလး၊ 
ထ၊ ထ” ဟု ျဖစ္သည္။ စစ္သားေတြက သူ႔ကုိ ဆြယူဲ၍ သားငယ္ အေလာင္းကုိ ခ်ခုိင္းၿပီး ေျပာသည္မွာ 
“ဒါေကအုိင္ေအေၾကာင့္ ျဖစ္တာ” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ရြာလူႀကီးက သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံ 
အာဏာပုိင္မ်ားကုိ ေတြ႔ဆုံသည့္အခါ သူ႔ကုိ အေျဖေပးသည္မွာ “အထက္ အရာရိွေတြက ခင္ဗ်ားရဲ႕ 
တုိင္ၾကားမႈကုိ နားေထာင္မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟုျဖစ္သည္။ က်ဴးလြန္သူမ်ားအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ 
တစုံတရာ မရိွခ့ဲေပ။ ယင္းအစား သတ္ျဖတ္ ခံရသူမ်ား၏ မိသားစုမ်ားကုိသာ ေဒသခံ အာဏာပုိင္မ်ားက 
ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားေစလႊတ္၍ သူတုိ႔လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေစခ့ဲသည္။ 

Source: KWAT၉၆

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ WLB အေနျဖင့္ စစ္တပ္၏ ဖိႏွိပ္မႈယႏၱရားတခုအေနျဖင့္ တရားစီရင္ေရး စနစ္ကို အသံုး 
ျပဳေနျခင္းကို ထပ္ကာတလဲ ရႈတ္ခ်လိုက္သည္။၉၇ ယေန႔ အခ်ိန္အခါတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ား၊ 
လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကို အသံမထြက္ေစရန္ လက္နက္ 
အျဖစ္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။၉၈ အစိုးရသည္ ကတိျပဳခဲ့သည့္အတုိင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို 
တည္ေဆာက္လိုပါက တရားစီရင္ေရး စနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္။

က်ဴးလြန္ခံရသူအား တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြခြင့္ ေပးရမည္

တရားစီရင္ေရးစနစ္ မေအာင္ျမင္မႈမ်ားေၾကာင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈကုိ ရွာေဖြရန္ အဓိပၸါယ္ရိွေသာ 
နည္းလမ္း အနည္းငယ္ သုိ႔မဟုတ္ လုံး၀ မရိွပဲ ျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔ ခံစားခ့ဲရေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးခံစားခြင့္မ်ား 
မရႏုိင္ပဲ ျဖစ္ၾကရသည္။ ထိေရာက္ၿပီး လြယ္ကူသည့္ တုိင္ၾကားႏိုင္မႈ ယႏၱရားခ်ဳိ႕တ့ဲျခင္းႏွင့္၉၉  ဗဟုသုတ ေခါင္းပါးျခင္း၊ 
တရားစီရင္ေရးအေပၚ လူထုက အယုံအၾကည္နည္းျခင္းတုိ႔ ပူးတဲြလ်က္ ရိွေနသည္။ အထူးကုိယ္စားလွယ္က 
တရားရုံးမ်ားသည္ လြယ္ကူမႈမရိွ သုိ႔မဟုတ္ လူထုအတြက္ အမွန္တရား ရွာေဖြရန္ ျမင္သာသည့္ နည္းလမ္းမရိွ 
ျဖစ္ေနရေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။၁၀၀
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ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာသည္ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္ မိခင္ 
တဦးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္က 
တရုတ္နယ္စပ္အနီး ခိုင္ဘန္ေက်းရြာရွိ သူ၏မိသားစု 
ေတာင္ယာတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနစဥ္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ 
စစ္သားမ်ားက ဖမ္းဆီးသြားသည္။ သူ႔ခင္ပြန္းႏွင့္ ေယာကၡမ 
ျဖစ္သူတို႔လည္း အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး မူဘြမ္ရွိ တပ္ရင္း ၃၂၁ 
စခန္းသို႔ ေျပာင္းဖူးမ်ား အတင္းအဓမၼ သယ္ေဆာင္ရန္ 
ေစခိုင္းခဲ့သည္။ သူတို႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ္ 
လည္း ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာမွာ ျပန္လည္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ 

သူမကုိ ဖမ္းဆီးသြားၿပီးေနာက္ မ်က္ျမင္သက္ေသ အမ်ားအျပားက စစ္စခန္းအတြင္း သူမကုိ ျမင္ေတြ႔ခ့ဲၾကသည္။ 
ေရွ႔တန္းစခန္းမွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာသည့္ လူတဦးအဆုိအရ ေန႔ပုိင္းတြင္ စစ္သားမ်ားအတြက္ သန္႔ရွင္း 
ေရးႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ေရး လုပ္ေပးရၿပီး ညပုိင္းတြင္ အုပ္စုလုိက္ အဓမၼျပဳက်င့္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေအာက္တုိဘာ 
၃၁ ရက္ေန႔က KWAT အဖြ႕ဲမွ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူေရး သမားတဦးက အနီးရိွ ေတာင္ကုန္းထိပ္တခုမွ 
မွန္ဘီလူးျဖင့္ ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာကုိ ေတြ႕ရိွခ့ဲသည္။ ေနာက္တေန႔ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စခန္းတြင္းရိွ ဘန္ကာ 
တခုထဲသုိ႔ စစ္သား ေလးဦးက မိန္းမတေယာက္ကုိ ဆဲြေခၚလာသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ခ့ဲရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
မည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ကုိ မခြျဲခားႏုိင္ခ့ဲပါ။ ထုိ႔ေနာက္ပုိင္းတြင္ စခန္းတြင္းတြင္ မည္သည့္ အမ်ဳိးသမီးကုိမွ မေတြ႕ 
ရေတာ့ပါ။ 

ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာ၏ မိသားစု၀င္မ်ားက လြယ္ဂ်ယ္ စစ္စခန္းတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ 
တပ္မွဴး ဒု - ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မ်ဳိးထြဋ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး သူမအား ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းပန္ခ့ဲသည္။ သူက သူမကုိ 
ႏုိ၀င္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လႊတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေတာင္ေျခတြင္ တေန 
ကုန္ ေစာင့္ဆုိင္းခ့ဲေသာ္လည္း သူမ ေပၚမလာခ့ဲေပ။

“လူေတြက တရားရုံးကုိသြားဖုိ႕ မ၀့ံရဲၾကပါဘူး အထူးသျဖင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ေတြဆိုပိုဆိုးပါတယ္၊ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆုိေတာ့ က်မတုိ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ယဥ္ေက်းမႈအရ 
အမ်ဳိးသမီးတဦးက အဓမၼျပဳက်င့္ခံရၿပီဆိုရင္ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းက သူမအေပၚ 
အျခားသူေတြနဲ ့မတူတဲ့ဆက္ဆံေရးေတြနဲ ့ဆက္ဆံၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တရားရံုးကုိသြားဖို႕ 
ဆုိတာ လဘ္စားမႈေတြေၾကာင့္ ေငြေၾကးအရမ္းကုန္က်ပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးဟာလည္း 
သီးျခားလြတ္လပ္မႈမရွိတာေတြရွိပါတယ္။  ဆင္းရဲတဲ့သူနဲ ့အာဏာမရွိတဲ့သူေတြ အတြက္ 
တရားမွ်တမႈဆုိတာ မရွိပါဘူး။” 

San Htoi (KWAT ၏ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသန လုပ္ငန္းစဥ္ တာ၀န္ခ)ံ

ဆန္႔က်င္စြာပင္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈကုိ ရွာေဖြသည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည့္ 
အခါမ်ားတြင္ အႏုိင္က်င့္မႈနွင့္ ကလ့ဲစားေျခမႈမ်ားကုိ ထပ္မံခံစားၾကရသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ အေစာပုိင္းတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ ႏိွပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တရားမ၀င္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း 
မ်ားျဖင့္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကုိ ဆိတ္ၿငိမ္ေစသည္။ တခါတရံတြင္ က်ဴးလြန္ခံရေသာ မိသားစု၀င္မ်ားကုိ တရားရုံးမ်ားသုိ႔ 
မတုိင္ၾကားေစရန္ လုံေလာက္မႈ မရိွေသာ ေငြေၾကး နစ္နာေၾကးမ်ား ေပးအပ္သည္မ်ားလည္း ေတြ႕ရသည္။ 

PWO ႏွင့္ TSYO အဖြ႕ဲမ်ားကုိ အစစ္ခံခ်က္ေပးေသာ ပေလာင္ေဒသမွ ရြာသားတဦး၏ ေျပာဆုိခ်က္သည္ လူ႔အခြင့္ 
အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား ေ၀ဖန္မႈမ်ားက ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရိွေနသည့္ အေၾကာက္တရား အေျခအေနကုိ 
သိသာထင္ရွားေစသည္။ “က်ဴးလြန္ခံရသူအေနနဲ႔ အဓမၼျပဳက်င့္မႈအေၾကာင္း ထုတ္ေျပာဖုိ႔ သိပ္ခက္ပါတယ္။ 
စစ္သားေတြက ဘယ္သူ႔မွ မေျပာဖုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကလည္း ေၾကာက္ေနၾကတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အတြက္ ထုတ္ေျပာဖုိ႔ သိပ္အႏၱရာယ္မ်ားပါတယ္။”၁၀၁

တရားရုံးသုိ႔ ေရာက္ရိွသြားသည့္အမႈ အနည္းငယ္သည္လည္း က်ဴးလြန္သူမ်ား ေသးငယ္ေသာ အျပစ္ေပး အေရးယူမႈ 
မ်ားေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပယ္ခ်ျခင္းႏွင့္ အဆုံးသတ္ၾကသည္။ 

အထင္ရွားဆုံး ဥပမာမွာ ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာ၏ အမႈျဖစ္သည္။ သူသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလက ကခ်င္ 
ျပည္နယ္အတြင္း စစ္တပ္၏ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး အုပ္စုလုိက္ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း ခံခ့ဲရသည္။ ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ဗဟုိ 
တရားရုံးက အတုအေယာင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး အေထာက္အထားမ်ားကုိ မၾကားနာပဲ အမႈကုိ ပယ္ခ်ခ့ဲသည္။ 
ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္က ဤအမႈကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခ့ဲသည္။၁၀၂ KWAT ႏွင့္အတူ 
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ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာသည္ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္ မိခင္ 
တဦးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္က 
တရုတ္နယ္စပ္အနီး ခိုင္ဘန္ေက်းရြာရွိ သူ၏မိသားစု 
ေတာင္ယာတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနစဥ္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ 
စစ္သားမ်ားက ဖမ္းဆီးသြားသည္။ သူ႔ခင္ပြန္းႏွင့္ ေယာကၡမ 
ျဖစ္သူတို႔လည္း အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး မူဘြမ္ရွိ တပ္ရင္း ၃၂၁ 
စခန္းသို႔ ေျပာင္းဖူးမ်ား အတင္းအဓမၼ သယ္ေဆာင္ရန္ 
ေစခိုင္းခဲ့သည္။ သူတို႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ္ 
လည္း ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာမွာ ျပန္လည္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ 

သူမကုိ ဖမ္းဆီးသြားၿပီးေနာက္ မ်က္ျမင္သက္ေသ အမ်ားအျပားက စစ္စခန္းအတြင္း သူမကုိ ျမင္ေတြ႔ခ့ဲၾကသည္။ 
ေရွ႔တန္းစခန္းမွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာသည့္ လူတဦးအဆုိအရ ေန႔ပုိင္းတြင္ စစ္သားမ်ားအတြက္ သန္႔ရွင္း 
ေရးႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ေရး လုပ္ေပးရၿပီး ညပုိင္းတြင္ အုပ္စုလုိက္ အဓမၼျပဳက်င့္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေအာက္တုိဘာ 
၃၁ ရက္ေန႔က KWAT အဖြ႕ဲမွ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူေရး သမားတဦးက အနီးရိွ ေတာင္ကုန္းထိပ္တခုမွ 
မွန္ဘီလူးျဖင့္ ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာကုိ ေတြ႕ရိွခ့ဲသည္။ ေနာက္တေန႔ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စခန္းတြင္းရိွ ဘန္ကာ 
တခုထဲသုိ႔ စစ္သား ေလးဦးက မိန္းမတေယာက္ကုိ ဆဲြေခၚလာသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ခ့ဲရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
မည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ကုိ မခြျဲခားႏုိင္ခ့ဲပါ။ ထုိ႔ေနာက္ပုိင္းတြင္ စခန္းတြင္းတြင္ မည္သည့္ အမ်ဳိးသမီးကုိမွ မေတြ႕ 
ရေတာ့ပါ။ 

ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာ၏ မိသားစု၀င္မ်ားက လြယ္ဂ်ယ္ စစ္စခန္းတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ 
တပ္မွဴး ဒု - ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မ်ဳိးထြဋ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး သူမအား ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းပန္ခ့ဲသည္။ သူက သူမကုိ 
ႏုိ၀င္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လႊတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေတာင္ေျခတြင္ တေန 
ကုန္ ေစာင့္ဆုိင္းခ့ဲေသာ္လည္း သူမ ေပၚမလာခ့ဲေပ။

ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာႏွင့္ သူမ၏ အမ်ဳိးသားတို႕ လက္ထပ္သည့္ေန႕

WLB က ဤအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာ မည္သို႔ျဖစ္ခ့ဲသည္ကုိ ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆုိၿပီး 
သူမကုိ ဖမ္းဆီးသူမ်ားႏွင့္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားမႈတြင္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအား အမွန္တရားကုိ ရင္ဆုိင္ရန္ ေတာင္းဆုိ 
ထားသည္။၁၀၃
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လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကုိ ထိေရာက္ေသာ လြတ္လပ္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရမည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ (MNHRC) သည္လည္း က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအတြက္ အမွန္တရား 
ရွာေဖြရန္ လက္ခံႏုိင္သည့္ ထိေရာက္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမဟုတ္ပါ။ ယင္းသည္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အရည္အေသြး 
နည္းပါးေနသည္ကုိ ထင္ရွားစြာေတြ႕ရၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးလုိေသာ ဆႏၵႏွင့္ 
စြမ္းရည္ခ်ဳိ႕တ့ဲေနသည္။၁၀၅ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ကေလးအခြင့္အေရး ေကာ္မတီတုိ႔က 
ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပခ့ဲၾကသည္။၁၀၆

လူထုက ယင္း၏ ယႏၱရားကုိ မသိရိွၾကေပ။ ဤအဖြ႕ဲအစည္းအေၾကာင္း အခ်က္အလက္ အနည္းငယ္မွ်ကုိသာ လူထု 
အားေပးထားၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ အလြန္ရႈတ္ေထြးၿပီး တဦးခ်င္းအတြက္ အႏၱရာယ္ပင္ ေတြ႕ၾကံဳႏုိင္ေသးသည္။၁၀၇

ယခုအခါ ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာ အသတ္ခံလုိက္ရၿပီဟု ယူဆရသည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလတြင္ ရြယ္ဂ်ာ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူအား ကူညီေနေသာ ေရွ႔ေနက ခမရ (၃၂၁) ကုိ 
ေနျပည္ေတာ္ ဗဟုိ တရားရုံးတြင္ မိန္းမျဖစ္သူ ဖမ္းဆီးခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုိင္ၾကားခ့ဲသည္။ ရြယ္ဂ်ာ၏ 
ခင္ပြန္းျဖစ္သူသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ၿပိး ၾကားနာမႈကုိ 
တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သူသည္ အမႈတြင္ မ်က္ျမင္သက္ေသျဖစ္ေသာ္လည္း ၾကားနာမႈတြင္ သူ႔အား 
ေျပာဆုိခြင့္ မေပးခ့ဲေပ။ တရားရုံးက ခမရ (၃၂၁) မွ ဒုဗုိလ္၏ အစစ္ခံခ်က္ကုိသာ ၾကားနာခ့ဲသည္။ သူက 
စခန္းတြင္ ရြယ္ဂ်ာအမည္ရိွ မည္သည့္ အမ်ဳိးသမီးကုိမွ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း မရိွေၾကာင္း ထြက္ဆုိခ့ဲသည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဗဟုိတရားရုံးက ခုိင္လုံေသာ သက္ေသမရိွသျဖင့္ 
အမႈကုိ ပယ္ခ်ခ့ဲသည္။ တရားသူႀကီးက စစ္တပ္တရားခံ၏ အစစ္ခံခ်က္ကုိသာ မူတည္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ 
ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ တရားသူႀကီး၏ အစီရင္ခံခ်က္တြင္ ဤအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ ေဒသခံ အရာရွိမ်ားကုိမွ 
အေၾကာင္းၾကားခ့ဲျခင္း မရိွေၾကာင္း မွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ အျဖစ္မွန္မွာ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး တပတ္အၾကာတြင္ 
ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာ၏ ေယာကၡမ ျဖစ္သူက ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဗန္းေမာ္ခရုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ျမန္မာ့ 
တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း (၃၂၁) တပ္မွဴးတုိ႔ ထံ အသနားခံစာ ေရးသားခ့ဲသည္။ 

အမွန္တကယ္ ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာ ဘာျဖစ္ခ့ဲသည္ကုိ ယခုတုိင္ မသိရပဲ ရိွသည္။ 

Source: KWAT ၁၀၄
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ဘရန္ေရွာင္။ MNHRC ကို တိုင္ၾကားရန္ႀကိဳးစားၿပီးေနာက္ အေရးယူခံရျခင္း။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အိမ္တလံုးတြင္ သူ၏ သမီး 
ျဖစ္သူသည္ ေက်ာင္းမွ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ စစ္သားမ်ားကို ပုန္းေအာင္း 
ေနခဲ့သည္။ အိမ္ကို စစ္သားတဦးက ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္ခတ္သျဖင့္ အမ်ားေရွ႕တြင္ ကေလးငယ္ 
ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဘရန္ေရွာင္ကို ေခၚယူ၍ 
တပ္မေတာ္အရာရွိက ေတြ႕ခ်င္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ စစ္စခန္းသို႔ သူေရာက္ရွိေသာအခါ ဗုိလ္မွဴး 
ႀကီး ေဇာ္မင္းက ဆံုးရံႈးမႈအတြက္ ကိုယ္ခ်င္းစာမႈကို ျပသၿပီး ၀မ္းနည္းပူေဆြးေနရသည့္ မိသားစု 
အတြက္ က်ပ္ေငြ ၁ သိန္း ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။

တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ MNHRC သုိ႔ တုိင္ၾကားမႈ 
အေျမာက္အမ်ားေပးပုိ႔ခ့ဲေသာ္လည္း အဆုိပါ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေကာ္မရွင္က 
ျငင္းပယ္ခ့ဲသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌက 
တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ စြပ္စြခဲ်က္မ်ားကုိ အသစ္ဖြ႕ဲစည္းထားသည့္ 
အဖြ႕ဲအစည္း တရပ္အေနျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေစာေသးသည္ဟု ေျပာခ့ဲသည္။ “အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ 
ရင္ၾကားေစ့ေရးဟာ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု NHRC ဥကၠဌ ဦး၀င္းမရက ထုိင္းႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန 
သတင္းစာရွင္းလင္းပြတဲရပ္တြင္ ေျပာသည္။ သူက “ပဋိပကၡ ေဒသေတြကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးဖုိ႔ဆုိတာ အခုအခ်ိန္မွာ 
မသင့္ေတာ္ေသးပါဘူး” ဟုလည္း ဆက္ေျပာသည္။၁၀၈ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္သည့္ ဥပေဒအရ အခ်ဳိ႕ေဖာ္ျပခ်က္ 
မ်ားသည္ ေကာ္မရွင္၏ လြတ္လပ္မႈကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္။၁၀၉ ဤဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ႏွင့္ 

ကုလသမဂၢ၏ ပဲရစ္အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ၁၁၀ အျပည့္အ၀ လြတ္လပ္စြာ တည္ေထာင္ႏိုင္သည့္ ဥပေဒကို 
ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလွယ္ အၾကံျပဳသည့္အတုိင္း ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရန္ အေရးႀကီးလွသည္။၁၁၁
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တပါတ္ၾကာသည့္အခါတြင္ မိသားစုသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ႀကီးနားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး 
ေဒသခံ ေရွ႕ေနမ်ား၏ အကူအညီကုိ ရွာေဖြခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ 
သူတို႔က သမၼတထံ အသနားခံစာ တင္ခဲ့ၿပီး ဘရန္ေရွာင္က သူ႕သမီးေသဆံုးမႈအတြက္ တရား 
မွ်တမႈကို ေဖာ္ထုတ္ေပးပါရန္ႏွင့္ စစ္တပ္အေနႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအား ပစ္ခတ္ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္း 
ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ သူက ျမန္မာအမ်ဳိးသား 
လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သို႔ စာတေစာင္ေပးပို႔ၿပီး လူသတ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ စစ္သားအား 
အေရးယူေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သူက အသနားခံစာကို ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ 
ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးတို႔ထံလည္း ေပးပို႔ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သည့္ 
အေၾကာင္းျပန္မႈကိုမွ မရရွိခဲ့ပါ။ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၀ ရက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔တြင္ ဘရန္ေရွာင္သည္ ရန္ကုန္ လူထုစုေ၀းပြဲ 
တခုတြင္ သူ႔သမီး ေသဆံုးသည့္ အေၾကာင္းေျပာၾကားရာ ပရိသတ္ထံမွ အားေကာင္းသည့္ ပံ့ပိုးမႈ 
ကို ရရွိခဲ့သည္။ 

ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ဘရန္ေရွာင္သည္ သူ႔အား စစ္တပ္ကို 
လြမွဲားစြာ စြပ္စြမဲႈျဖင့္ တရားစြဆုိဲခံထားရေၾကာင္း သိရိွရသည္။ စစ္တပ္က ကေလးငယ္၏ ခႏၶာကုိယ္ 
တြင္ က်ည္ဆံမေတြ႔ရွိရသျဖင့္ အေျမွာက္ဆံ သို႔မဟုတ္ ဗံုးဆံ တခုခုက ကေလးငယ္ကို ဒဏ္ရာရ 
ေစၿပီး ေသဆံုးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ သူ႔အေပၚ အမႈဖြင့္ 
စြဲဆိုထားသည္။ 

အမႈဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၾကားနာမႈရုံးခ်ိန္းကုိ လာေရာက္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ 
စစ္တပ္အရာရွိက ငါးႀကိမ္ဆက္တုိက္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ ေမလ ၂၀ ရက္ ဆဌမေျမာက္ ရုံးခ်ိန္း 
တြင္မွ ႏွစ္ဖက္အမႈသည္မ်ား တရားရုံးတြင္ ဆုံေတြ႕ႏုိင္ခ့ဲသည္။ အမႈကုိ ဆက္လက္ၾကားနာဆဲ ျဖစ္ 
သည္။

Source: အာရွလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၁၁၂
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လက္ရိွအေနအထားအရ ေကာ္မရွင္သည္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ အာရုံလႊရဲန္ သက္သက္သာ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားမွ ေရွာင္ရွားရန္ျဖစ္သည္။၁၁၃ MNHRC ကုိ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အရည္အေသြးႏွင့္ ႀကီးမားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို လြတ္လပ္ၿပီး ပြင့္လင္းေသာ 
သေဘာထားျဖင့့္  ေျဖရွင္းရန္ ဆႏၵမ်ားရိွလာေအာင္ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္ေဆာင္မၿပီးမခ်င္း 
ႏုိင္ငံတကာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ေတာင္းဆုိေနရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ အထူး 
သျဖင့္ ေကာ္မရွင္သည္ ယင္းကုိ မဖြ႕ဲစည္းမီက က်ဴးလြန္ခ့ဲေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္ အခြင့္ 
အာဏာရိွပုံမရသျဖင့္ အမွန္ တရား ေဖာ္ထုတ္ေရး ယႏၱရားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ျခင္းမရိွပါ။၁၁၄

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ဤအစီရင္ခံစာ အေစာပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသက့ဲသုိ႔ပင္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြ႕ဲစည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ 
က်င့္သုံးေနသမွ် စစ္အုပ္စုအဖြ႕ဲ၀င္မ်ား က်ဴးလြန္ခ့ဲေသာ ႀကီးမားသည္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ MNHRC အေနႏွင့္ 
ခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္ခြင့္ မရိွေပ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ပထမဆင့္အေနျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္ၿပီး 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္သည့္ တရားေရးဆုိင္ရာ ယႏၱရားတခုကုိ 
ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္လ်က္ရိွေနသည္။ 

3? jrefrmEkdifiH trsKd;orD;rsm;tm; umuG,fonfh Oya' a&;qGJjcif;  

ျမန္မာအစိုးရ၏ စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းရွိေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
လက္ေတြ႕ဘ၀မွာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေပးထားျခင္းမရိွပါ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
အေပၚ ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ေစရန္အတြက္ ခုိင္မာေသာ အဆင့္မ်ားစြာ ယေန႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။

အစိုးရက မၾကာေသးမီက အမ်ဳိးသမီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသား မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (NSPAW) ကို 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေျဖရွင္းသြားရန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကတိ 
က၀တ္မ်ားပါ၀င္ေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တရားစီရင္ေရး စံနစ္ကို အေျပာင္းအလဲ မလုပ္ပါက 
ယင္းသည္လည္း အခြံသက္သက္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

WLB အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသား မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းပါ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကို ႀကိဳဆိုပါသည္။၁၁၅ ယင္း၏ “အဓိက 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားနွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ 
က်င့္သံုးမည့္ ဥပေဒမ်ား၊ စနစ္မ်ား၊ တည္ေဆာက္ဖြဲ႕စည္းမႈ ပံုသ႑ာန္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ႏွင့္ အားေကာင္းလာေစရန္၊ 
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အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားခဲ့ရေသာ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းမငယ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို တုန္႔ျပန္ရန္” ဟု ပါ၀င္ပါသည္။ 
NSPAW တြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းမငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္တမ္းယူျခင္း၊ အေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပညာေပးျခင္းမ်ားအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ အစပ်ဳိးေဆာင္ရြက္ခ်က္ အမ်ားအျပားကုိ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းတြင္ သင္တန္းမ်ား၊ တရားေရး အရာရွိမ်ားနွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အား အရည္အေသြး ျမွင့္တင္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အသိပညာ ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ပို၍ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည္ 
မွာ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း၏ “အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား” တြင္ “အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား 
ကို အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဥပေဒအရ အေရးယူသြားရန္” ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ 

ဤစတင္မႈအားလံုးသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို 
ေဖာ္ျပသည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အဆင့္မ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ အထူးသျဖင့္ 
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသား အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ 
ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က က်ဴးလြန္သည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုမူ ဤအစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းမည့္ လကၡဏာ 
မေတြ႕ရေသးေပ။ မည္သို႔ ပင္ျဖစ္ေစ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ ဤစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ငန္း 
စီမံခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္လက္ရွိ ဥပေဒႏွင့္ တရားေရး စနစ္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ နက္ရိႈင္းစြာ 
ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္သည္။ ထုိမွ်သာမက အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းသည္ အတိတ္ကာလက အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ 
က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား ကိုင္တြယ္ရန္ မည္သည့္ စဥ္းစားခ်က္ကိုမွ် ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။ 

အစိုးရအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ သံဓိဌာန္ခ်မႈႏွင့္ ေလးနက္မႈရွိပါက 
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း က်ဴးလြန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ထည့္သြင္းၿပီး မၾကာေသးမီက 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ေရး ႏိုင္ငံတကာ ေၾကညာစာတမ္းကို လက္မွတ္ 
ေရးထိုးသင့္သည္။ 

၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္မွာ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀ီလီယံ ဟိဂ္နဲ႔ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ 
အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႔ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဇိုင္နက္ဘ္ ဟာ၀ါ ဘန္ဂူရာတို႔ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အဆံုးသတ္ေရး ကတိက၀တ္ ေၾကညာခ်က္တြင္ အေရးယူမႈ 
ကင္းလြတ္ခြင့္ အဆံုးသတ္ရန္၊ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈ ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ 
က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအား အမွန္တရားနွင့္ လံုၿခံဳမႈေပးရန္ လက္ေတြ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကတိက၀တ္မ်ား ပါ၀င္ၿပီး ႏိုင္ငံ 
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ေပါင္း (၁၁၅) ႏိုင္ငံက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတဦးသိန္းစိန္က လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ 
ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ဆႏၵနည္းပါး 
ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား အကာအကြယ္ေပးေရးကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ေနာက္ထပ္စတင္ႏိုင္သည့္ ခိုင္မာသည့္ အဆင့္ 
မွာ ဤရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အထူးေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒကို ျပဌာန္းရန္ျဖစ္သည္။ ဂ်င္ဒါလႈပ္ရွားမႈ ျမန္မာ 
(Gender Action Myanmar) ကြန္ရက္က တင္ျပသည့္ အဆိုျပဳခ်က္ျဖစ္သည့္ “အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္း 
ဖက္မႈ ဆန္႔က်င္ေရး ဥပေဒမ်ားအတြက္ ကိစၥရပ္” တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ထိေရာက္သည့္ ဥပေဒေရးရာ 
ကာကြယ္မႈမ်ား အခိုင္အမာ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။၁၁၆ ဤအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ထည့္သြင္း၍ 
ဥပေဒတရပ္ ေရးဆြဲျပင္ဆင္ရန္ အဓိကက်သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္ ဒီမိုကေရစီေရး အာမခံခ်က္ရွိရန္ ေၾကညာခ်က္ကို အမွန္တကယ္ 
အခိုင္အမာ ျဖစ္လာေစရန္ အစိုးရအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္ခံုရံုး၏ ေရာမ ေၾကာညာခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လိုအပ္သည္။ ယင္းတြင္ပါေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ျပည္တြင္းဥပေဒတြင္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ မၾကာေသးမီက ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက အၾကံျပဳထားသည့္အတိုင္း ႏိုင္ငံအဆင့္ 
တရားေရး စနစ္ေအာက္တြင္ ႀကီးမားသည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ 
လူသားျဖစ္မႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အဓမၼျပဳက်င့္မႈႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။၁၁၇

အစိုးရအေနျဖင့္ လူမႈႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ဂ်နီဗာကြန္ဗင္းရွင္း၏ 
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ ၂ ရပ္ႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈ ဆန္႔က်င္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္စသည့္ 
အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာ ယႏၱရားမ်ားကို လက္ခံသင့္ၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးေသာ ယႏၱရားမ်ားႏွင့္အညီ 
ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ားကို ကိုက္ညီေစသင့္သည္။ 

ဤသို႔ ျဖစ္လာရန္အတြက္ စစ္အုပ္စု၏ ႏိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚရန္ လိုအပ္သည္။
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တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ အေရးယူမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ရပ္တန္႔ရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ျခင္းကုိ အျငင္းပြားဖြယ္ မလုိသည့္အခ်ိန္မွာပင္ အာဏာရပါတီျဖစ္ေသာ 
ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက “၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု 
အေျခခံ ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျပန္လည္ေရးဆြဲမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ဆိုးက်ဳိးေတြကို ခံစားရလိမ့္မယ္” 
ဟု မၾကာေသးခင္ ကာလအထိပင္ ေျပာဆိုေနဆဲျဖစ္သည္။၁၁၈ အာဏာရွိသူေတြအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 
ဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည္ဟု ပံုေဖာ္ထားျခင္းသည္ 
ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈႀကီး တရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္လာေစရန္မွာ 
အာဏာရ ပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္လည္း နက္ရိႈင္းေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။ 
အေရးယူခံရမႈ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ စစ္တပ္၏ က်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ 
တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ တာ၀န္ခံမႈ ရွိျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား အဆံုးသတ္ႏိုင္မည့္ အဓိပၸါယ္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ႏွင့္ 
စတင္ရေပမည္။ 

1? vl@tcGifhta&; csKd;azmufr_rsm;tay: tpkd;&taejzifh wm0efcH&ef vkdtyfonf? 

စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ပထမေျခလွမ္းမွာ စစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ အတိတ္ကာလက 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး တာ၀န္ယူရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္းသည္သာလွ်င္ ျမန္မာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကာလၾကာရွည္ ခံစားခဲ့ရမႈကို အဆံုးသတ္ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအစား အစိုးရသည္ 
တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားကို အစဥ္တစိုက္ ျငင္းဆိုလ်က္ ရွိေနသည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိိန္က အင္တာဗ်ဴးတခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
တပ္မေတာ္ဟာ စည္းကမ္းအလြန္ရွိပါတယ္။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ အဓမၼျပဳက်င့္မႈတို႔ လူသတ္မႈတို႔ က်ဴးလြန္ဖို႔ 
အေၾကာင္းမရွိပါဘူး” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။၁၁၉

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနား မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ 
တြင္ “ငါတုိ႔ဟာ အရပ္ဖက္သာမက၊ စစ္ဖက္ဥပေဒနဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို သာမက ဂ်နီဗာ သေဘာတူညီခ်က္ 



57Same Impunity, Same Patterns

ကိုပါ ကုိင္စြဲထားတဲ့ တပ္မေတာ္ျဖစ္တယ္။ တပ္မေတာ္သားေတြကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားစဥ္ကတည္းက ဂ်နီဗာ 
သေဘာတူညီခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ကိုင္စြဲဖို႔ သင္ၾကားခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ငါတို႔ တပ္မေတာ္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွာ 
စစ္ရာဇ၀တ္မႈေတြ ကို မက်ဴးလြန္ခဲ့ဘူး။ ေနာက္ၿပီး က်ဴးလြန္ခဲ့တာ ရွိရင္လဲ တပ္မေတာ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြအရ 
ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူခဲ့တာ ျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။၁၂၀ 

ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ အရပ္သား လူထုအေပၚ 
တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈပံုစံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို အစိုးရက 
ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီကို တုန္႔ျပန္ရာတြင္ “စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ အေျခအျမစ္မရွိ” ေၾကာင္း ေျပာဆို 
ခဲ့သည္။၁၂၁

အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ၀န္ခံရန္ ပ်က္ကြက္မႈသည္ အမွန္တကယ္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးနွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေပၚ စိတ္အားထက္သန္မႈ အလြန္အားနည္းေနသည္ကို 
သက္ေသျပေနသည္။၁၂၂  ယင္းအစား အစိုးရအေနႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီနွင့္ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ 
ဆိုင္ရာ ေနာက္ဆုံး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၂၄ ရက္ေန႔က အၾကံျပဳထားသည့္အတိုင္း “သတ္မွတ္ေသာ 
အခ်ိန္ဇယား တခုခ်မွတ္၍ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ တိုက္ဖ်က္ရန္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း အမိန္႔ေပးမႈ အဆင့္ဆင့္ 
တြင္ ရွင္းလင္းေသာ အမိန္႔မ်ားေပးျခင္း၊ အမိန္႔မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက တာ၀န္ယူမႈ ရွိရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရမည္” ဆိုသည္ ကို စနစ္တက် ေဇာင္းေပးလုပ္ေဆာင္သင့္ေနေပသည္။၁၂၃
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ ျပပဲြတခုအေနႏွင့္မဟုတ္ပဲ အစိုးရအေနႏွင့္ 
တိုင္းရင္း သားေဒသမ်ားရွိ ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ား အဆံုးသတ္ေစေသာ အဓိပၸါယ္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ 
လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ မၾကာခင္ ျပဳလုပ္မည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး 
ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အျပည့္အ၀ထည့္သြင္းၿပီး အမ်ဳိးသမီးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အတိတ္ကာလ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသည္။
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အမ်ုဳိးသမီးမ်ားအား ထည့္သြင္းျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမႈတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ မၾကာေသးမီက 
အစီရင္ခံ စာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ထားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမွ  
ေျပာင္က်စြာ ေဘးဖယ္ခံထားရသည္။ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား 
တရား၀င္ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ လက္တဆုပ္စာ မျပည့္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသာ ပါ၀င္ခြင့္ရခ့ဲၿပီး 
ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ ေလ့လာသုံးသပ္ခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ 
၁၂ ခုတြင္ လိင္ကြဲျပားမႈ ကိစၥရပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥရပ္ 
မ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိေပ။ ေဒသခံ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ 
ျခင္းႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳ မခံရပဲ 
ရိွေနၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားတင္ျပေသာ စုိးရိမ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ေဘးဖယ္ထားၾကသည္။ ျမန္မာ့ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ အဓိက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ 
အသုိင္းအ၀ိုင္းတုိ႔၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ တုိးမ်ားလာေရး သုိ႔မဟုတ္ ပင္မေရစီးေၾကာင္း 
တြင္ လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚ တုန္႔ျပန္လာေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြက္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား 
သည္ မလုံမေလာက္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ဤအခ်က္သည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈျဖစ္ၿပီး 
ဆက္လက္၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ေဘးဖယ္ထားပါက လုပ္ငန္းစဥ္ တခုလုံး၏ တရား၀င္မႈကုိ 
ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိလာသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း သက္ဆိုင္သူ 
မ်ား အေနျဖင့္ တစံုတရာ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနေပသည္။၁၂၄

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား မပါ၀င္ျခင္းသည္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား ႏွစ္ဖက္လံုးတြင္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွ အဓိကဇာတ္ေကာင္မ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမန္မာ 
လူမ်ဳိးအမ်ဳိးသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈမွာ ထိုထက္ အနည္း 
ငယ္ သာလြန္ေသာ္လည္း မလံုေလာက္ေလာက္ေသးသလို အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ခိုင္မာေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္မႈမွာလည္းလံုး၀ ခ်ဳိ႕ယြင္းေနသည္။ (ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ကိုးကားခ်က္မွ)၁၂၅



59Same Impunity, Same Patterns

၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွာ အမ်ဳိးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
၁၃၂၅ ကို တခဲနက္ ခ်မွတ္ၿပီးခ်ိန္ကစ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈမ်ား ေရရွည္ခိုင္ၿမဲရန္၊ ဒီမိုကေရစီက်ရန္ႏွင့္ 
အားလုံး ပါ၀င္မႈ ရိွရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္ရန္ လုိအပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ကို တည္ေဆာက္လာႏိုင္ခဲ့သည္။၁၂၆ ဤမူ၀ါဒလမ္းညႊန္တြင္ ယခုအခါ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ ၆ ခု ပါ၀င္လာၿပီျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔က ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္

“လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အေရး 
ႀကီးေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားလုိသည္။ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ အဖြဲ႕၀င္ 
ႏိငုင္မံ်ားႏငွ္ ့ေဒသဆုိငရ္ာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သင့္ေလ်ာ္သည္အ့ခါတြင ္ေစစ့ပ္ေဆြးေႏြးသူႏငွ္ ့
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတာင္းဆုိသည္။ နည္းလမ္း သုိ႔မဟုတ္ စစ္နည္းဗ်ဴဟာ သုိ႔မဟုတ္ 
အရပ္သား ျပည္သူလူထုအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စနစ္တက် တုိက္ခိုက္သည့္ အစိတ္ 
အပိုင္းတရပ္ စသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးကိစၥရပ္မ်ားကုိ 
ကုိင္တြယ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း အပါအ၀င္ လူထု အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား ပါ၀င္ျခင္းရွိရမည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ား 
သည္ လုံၿခံဳေရး စီမံမႈမ်ားႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မႈမ်ား 
အပါအ၀င္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ထင္ဟပ္ေစရန္ 
အာမခံခ်က္ ရွိေစရမည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး တားျမစ္ခ်က္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိရာတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္ 
မႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ ပဋိပကၡ သေဘာတူညီမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အ၀န္း 
အ၀ိုင္းတြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကုိ ထည့္သြင္းရာတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား 
ကုိ မပါ၀င္ရန္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ အေလးထားသည္။” ၁၂၇

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အ၀န္းအ၀ုိင္းရိွ လက္ရိွေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သူ အားလုံးနီးပါးသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား 
ျဖစ္ေနျခင္းက ႀကီးမားေသာ ျပႆနာျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ မတူကြဲျပားျခားနားစြာ 
ပဋိပကၡကို ေတြ႕ၾကံဳခံစားရၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေတြ႕ၾကံဳရသည့္ ျပႆနာမ်ားကို အမ်ဳိးသားမ်ား အမွန္တကယ္ 
နားလည္ႏိုင္မည္လည္း မဟုတ္ေပ။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ အဆင့္ဆင့္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈ မရွိပါက 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လိင္ကြဲျပားမႈ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားမႈအျမင္မ်ားကို 
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လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းျဖစ္ၿပီး လူ႕အဖြ႕ဲအစည္း တည္ေဆာက္ပုံအတြင္း လိင္ကြျဲပားမႈအေပၚ မညီမွ်မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တ၀ွမ္းတြင္ ဆက္လက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။၁၂၈ သို႔ျဖစ္ရာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ေတာင္းဆိုေန 
သည့္ ျပည့္စံုေသာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္လာေစရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ရန္ အေရးႀကီးလွသည္။

လိင္ကြဲျပားမႈအျမင္ကိုအေျခခံတဲ့ မူ၀ါဒေတြကို အမ်ဳိးသားမ်ားက ဘယ္လိုေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မလဲ။ 

“ရိုးရိုးသားသား ေျပာရရင ္(အမ်ဳိးသမီးေတြန႔ဲ လိငက္ြဲျပားမႈ အေၾကာင္းအရာေတြန႔ဲ) ထိေတြ႔တာ ဒါမမွဟုတ္ 
ထိေတြ႔ဖို႔ ၾကိဳးစားတာေတြ မရွိပါဘူး။ သမၼတရံုးနဲ႔ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာလုိ အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ 
အမ်ဳိးသားေတြ အားလံုး မျဖစ္ရင္ေတာင္ အမ်ဳိးသားအမ်ားစု လႊမ္းမိုးေနတဲ့ ေနရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အစိုးရ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွာ အမ်ဳိးသမီး တေယာက္မွ မပါပါဘူး။ ….. သူတုိ႔ေတြ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၃၂၅ ဆုိတာ ဘာလဲလုိ႕ နားလည္မယ္လုိ႔ မခံစားရပါဘူး။ ..ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာရွိတဲ့ 
အမ်ဳိးသားေတြက လိင္ကြဲျပားမႈ အျမင္အပါအ၀င္ ျပည့္စံုမႈရွိစြာ အရာရာကုိ မရႈျမင္တတ္ေသးပါဘူး။ 
လိင္ကြဲျပားမႈကိစၥေတြဟာ ပင္မေရစီးေၾကာင္းထဲ ပါမလာမခ်င္း အမ်ဳိးသားေတြခ်ည္းပဲရွိတဲ့ အုပ္စုဟာ 
လိင္ကြဲျပားမႈအျမင္ေတြ ထည့္သြင္းစဥ္းစားတဲ့ သုိ႔မဟုတ္ ပါ၀င္တဲ့  မူ၀ါဒေတြ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ 
ေတြ ခ်မွတ္လာႏိုင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။"

ေနာ္ေမဦး (ေကအဲန္ယူ)၁၂၉

အမ်ဳိးသမီးေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ျခင္း

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား တဖြဲ႕ခ်င္း၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ 
ေမလ အတြင္းက ေလ့လာမႈတခု၏ သံုးသပ္ထားခ်က္တြင္ “မည္သည့္ ျပည္နယ္အဆင့္ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္မွ အမ်ဳိးသမီး သို႔မဟုတ္ လိင္ကြဲျပားမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ 
မ်ားကို ရည္ညႊန္းထည့္သြင္းထားျခင္း မေတြ႕ရ” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။၁၃၀  လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို စစ္ေအာင္ျမင္ေရး 
ကိရိယာအျဖစ္ အသုံးျပဳထားျခင္းကုိလည္း ထည့္သြင္းထားျခင္း မရိွပါ။ လက္ေတြ႕တြင္ ေကအဲန္ယူ တဖြ႕ဲတည္းသာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ထည့္သြင္းေရးကို အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းမွာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး 
တဦးပါ၀င္ျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္လည္း ျဖစ္သည္။
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ထိုမွ်သာမက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းမႈလည္း 
ရွားပါးလွသည္။ ထည့္သြင္းသည့္အခါမ်ားတြင္ အနာဂါတ္တြင္ ေနာက္ထပ္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို 
ေရွာင္က်ဥ္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္သာ ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးခင္က ႏိုင္ငံတ၀ွမ္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာ 
တူညီခ်က္အတြက္ အဆိုျပဳရာတြင္ အစိုးရက ႏွစ္ဖက္စလံုးအေနႏွင့္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ 
လူပုဂၢိဳလ္ တဦးတေယာက္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အေရးယူျခင္း မျပဳေရး သေဘာတူရန္” အဆိုတင္သြင္း 
ခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ခံရႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနဆဲ 
ျဖစ္သည္။ 

ေပၚေပါက္လာမည့္ မည္သည့္ ျပည့္စံုေသာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမဆုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အမွန္တရား 
အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လိင္အၾကမ္း 
ဖက္မႈ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို တာ၀န္ခံမႈသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ အျခား လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ)က ယံုၾကည္သည္မွာ  “အကယ္၍ ဤအေၾကာင္းအရာကို လစ္လ်ဴရႈပါက 
၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈမ်ားႏွင့္ အမွန္တရားကင္းမဲ့သည့္ အေျခခံခံစားခ်က္မ်ားသည္ လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးေနမည္ျဖစ္ၿပီး 
စစ္မွန္ေသာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရရွိေစမည္မဟုတ္ေပ။"၁၃၁

ပဋိပကၡလြန္ စီမံကိန္းမ်ားသည္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကို ခ်န္လွပ္ထား 
ခဲ့ႏိုင္သည္။ 

“အမ်ဳိးသမီးေတြ အဆင့္တုိင္းမွာ ပါ၀င္ႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္မတုိ႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ 
အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါ၀င္ခြင့္ မရခ့ဲဘူးဆုိရင္ ပဋိပကၡလြန္ကာလ စီမံခ်က္ေတြမွာလည္း အမ်ဳိးသမီးေတြ 
ကုိ ထည့္မစဥ္းစားတာမ်ဳိး ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ …… အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ 
မစဥ္းစားတာမ်ဳိး၊ လိင္ကြဲျပားမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြကို မစဥ္းစားတာမ်ဳိး ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီစဥ္းစား 
ခ်က္ေတြက အမ်ဳိးသမီးအဖြ႕ဲေတြရဲ႕ စဥ္းစားခ်က္ေတြက လာတာပါ။ သူတုိ႔စဥ္းစားခ်က္ေတြ 
မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔ မေျပာရင္ သူတို႔ဘယ္ေတာ့မွာ ထည့္စဥ္းစားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။” 

ေဒၚတင္တင္ညိဳ။ WLB၁၃၂
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တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ကို ရည္ညႊန္းသည့္အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ ျပည့္စံုသည့္ ႏိုင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ လိုအပ္သည္။ ဤအစိရင္ခံစာက ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား စစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသေနသည္။ 

လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔က System of Impunity အစီရင္ခံစာတြင္ WLB အေနျဖင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ေအာက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စနစ္တက် က်ဴးလြန္ေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေနရာအႏွံ႔ ျပန္႔ႏွံ႔ 
ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ အဆိုပါအေျခအေနကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ လိုအပ္ 
ေနၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈမ်ားေအာက္တြင္ စစ္တပ္ကို အရပ္သား ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ေအာက္တြင္ မထားရွိႏိုင္ေသးသ၍ တိုင္းရင္းသား အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ရပ္တန္႔ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အလားတူပင္ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ စနစ္တက်က်ဴးလြန္မႈ ပံုစံမ်ားသည္ 
လာမည့္ကာလမ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနမည္သာ ျဖစ္သည္။

t=uHjyKcsufrsm; 

ျမန္မာအစိုးရသို႔

 � အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေစၿပီး က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား 
အတြက္ တရားမွ်တမႈ ေဆာင္က်ဥ္းေပးေရးေသခ်ာမႈရွိေစရန္။ 

 � စစ္တပ္ကို အရပ္သား အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ထားရွိၿပီး အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးမ်ား ျမွင့္တင္မႈမ်ား 
ကို အာမခံခ်က္ ရွိလာေစရန္အတြက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္။

 � ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ တေျပးညီ ျဖစ္ေစၿပီး အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားအေပၚ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားကို ထိေရာက္မႈရွိလာေစေရး 
ေဆာင္ရြက္ရန္။



63Same Impunity, Same Patterns

 � လူ ့အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ထိေရာက္ေသာ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ အျခားေသာအသြင္ 
ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၊ အမွန္တရား 
ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးေသာေကာ္မရွင္၊ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုၿပီးဘက္္မလိုက္ေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္
တရားစီရင္ေရးရံုးမ်ားစသည့္ ယႏၱရားမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။ 

 � ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈကို အာမခံခ်က္ေပးၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ 
အတိတ္ကာလ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ တာ၀န္ခံမႈကို ထည့္သြင္းရန္။ 

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားသို႔

 � ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈကို အာမခံခ်က္ေပးၿပီး အတိတ္ကာလ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား တာ၀န္ခံမႈကို ေတာင္းဆိုရန္၊

 � ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္တရပ္အေနျဖင့္ စစ္တပ္ကို အရပ္သားအစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္
မႈေအာက္တြင္ ထားရွိရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေသခ်ာမႈရွိေစေရးတို ့အတြက္ 
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ဆက္လက္ေတာင္းဆိုသြားရန္။ 

ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းသို႔

 � ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေျပာင္းလဲၿပီး စစ္တပ္ကို အရပ္သား ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ 
မထားႏိုင္မခ်င္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္ ဒီမိုကေရစီ မရရွိႏိုင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရန္။ 

 � ျပည္သူလူထု၏ စစ္မွန္ေသာ သေဘာထားကို ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစၿပီး ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို 
အာမခံသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရအား ဖိအားေပးရန္။ 

 � အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္အတြက္ ျမန္မာအစုိးရအား 
ဖိအားေပးရန္ နွင့္ ၄င္းတို ့၏ ျပစ္မႈမ်ားအေပၚ တာ၀န္ခံမႈရွိေစရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုရန္၊ 

 � လူ ့အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ထိေရာက္ေသာ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ အျခားေသာအသြင္ 
ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၊ အမွန္တရား 
ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးေသာေကာ္မရွင္၊ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုၿပီးဘက္္မလိုက္ေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္
တရားစီရင္ေရးရံုးမ်ားစသည့္ ယႏၱရားမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရအား 
ေတာင္းဆိုရန္။ 
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ukd;um;pm&if; - အစီရင္ခံစာႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္ စာတမ္းမ်ား 

WLB ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
•	 “Undermining	the	Peace	Process;	Burmese	Army	atrocities	against	civilians	in	Putao,	northern	

Kachin	State”,	Kachin	Women	Association	Thailand	(KWAT),	October	2013
•	 “The	Burmese	government	must	immediately	end	human	rights	violations,	including	violence	

against	women,	in	Palaung	areas”,	Statement	of	PWO	and	TSYO	on	Current	Palaung	Situation,	
Palaung	Women	Organization	 (PWO)	 and	 Ta’ang	 Students	 and	 Youth	Organization	 (TSYO),	
May	2013

•	 	“State	terror	in	the	Kachin	hills;	Burma	Army	attacks	against	civilians	 in	Northern	Burma”,	
Kachin	Women	Association	Thailand	(KWAT),	February	2013

•	 “The	Burden	of	War;	Women	bear	burden	of	displacement”,	Palaung	Women	Organization	
(PWO),	October	2012

•	 	 “Ongoing	 Impunity:	Continued	Burma	Army	Atrocities	Against	 the	Kachin	People”,	Kachin	
Women	Association	Thailand	(KWAT),	June	2012

•	 “Burma’s	Covered-Up	War:	Atrocities	Against	The	Kachin	People”,	Kachin	Women	Association	
Thailand	(KWAT),	2011

•	 “Bringing	Justice	to	Women	of	Burma”,	video,	Women’s	League	of	Burma	(WLB),	2011
•	 	“International	Tribunal	on	Crimes	Against	Women	of	Burma”,	Nobel’s	Women	Initiative	&	

Women’s	League	of	Burma	(WLB),	2	March	2010
•	 	“Walking	Among	Sharp	Knives;	The	unsung	courage	of	Karen	women	village	chiefs	in	conflict	

areas	of	Eastern	Burma”,	Karen	Women	Organization	(KWO),	February	2010
•	 “Women	 demand	 an	 immediate	 end	 to	 war	 crimes	 in	 Burma”,	 Position	 Paper,	 Women’s	

League	of	Burma,	23	October	2006
•	 	“In	the	Shadow	of	the	Junta”,	CEDAW	Shadow	Report,	Women	of	Burma,	2008
•	 “System	of	Impunity;	Nationwide	Patterns	of	Sexual	Violence	by	the	Military	Regime’s	Army	

and	Authorities	in	Burma”,	Women’s	League	of	Burma	(WLB),	September	2004
•	 	“	Licence	to	rape:	The	Burma’s	military	regime	use	of	sexual	violence	in	the	on-going	war		in	

Shan	State”,	Shan	Women’s	Action	Network	(SWAN)	&	Shan	Human	Rights	Foundation,	2002
•	 “Burma:	The	Current	State	of	Women	in	Conflict	Areas	–	A	Shadow	Report	to	the	22nd	Session	

of	CEDAW”,	Women’s	Organizations	of	Burma	Shadow	Report	Writing	Committee,	2000
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အျခားအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
•	 “Nationwide	Ceasefire	Accords	Not	the	End	Game”,	Burma	Partnership,	4	November	2013
•	 “Sexual	 violence	 in	 Burma	 ‘deeply	 troubling’	 says	 UK	 Foreign	 Secretary	 William	 Hague”,	

Burma	Campaign	UK,	1	November	2013
•	 	“2nd	Anniversary	of	Sumlut	Roi	Ja	Abduction	Highlights	Impunity	in	Burma”	Burma	Campaign	

UK,	28	October	2013
•	 “Burma:	Joint	Letter	from	Ethnic	Nationalities	Civil	Society	Organizations	Regarding	Foreign	

Military	Engagement	with	the	Burmese	Military”,	by	133	Ethnic	Civil	Society	Organizations,	17	
October	2013

•	 “Burma	Refuses	To	Sign	Sexual	Violence	Declaration”,	Burma	Campaign	UK,	25	September	
2013	

•	 	“Whose	Guns	are	Silent;	An	Analysis	of	Burma’s	Fractured	Peace	Process”,	Burma	Partnership,	
20	September	2013

•	 	“Rule	by	Law;	An	Analysis	of	the	Use	of	Legislation	to	Stifle	Civil	Society	Space	in	Burma”,	
Burma	Partnership,	September	2013
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