ရွည္လ်ားေထြျပားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ျပည္သူလူထုအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးသည္
ဦးစားေပးျဖစ္ရမည္
၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၆
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

၂၀၁၁

ခုႏွစ္

မတ္လ၌

အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရသစ္

အာဏာရလာၿပီးေနာက္

စတင္ခဲ့ေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ငါးႏွစ္သက္တမ္း ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅
ရက္ေန႔တြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Nationwide
Ceasefire Agreement - NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆက္တဲြအျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလတြင္ ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (Union Peace Conference - UPC) က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မူ ရပ္ရြာလူထုမ်ားမွာ
လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏လက္ဝယ္တြင္ ဆက္လက္ဒုကၡခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ကိုးကန္႔တိုင္းရင္းသား ျမန္မာအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (Kokang, Myanmar National
Democratic Alliance Army - MNDAA) ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္း၊ ကခ်င္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)၊
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (Arakan Army - AA)၊ တအာင္း အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (Ta’ang National Liberation
Army - TNLA)၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (Shan State Progressive Party - SSPP) တို႔အေပၚ ထုိးစစ္မ်ား ဆက္လက္
ဆင္ႏႊဲေနျခင္းတို႔အျပင္

အျခား

ရွမ္းႏွင့္

ကရင္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း

(Ethnic

Armed

Organizations - EAO) မ်ားႏွင့္ ရံဖန္ရံခါျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားတို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္ပြဲပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုဆိုးဝါး
လာေနေၾကာင္း ၫႊန္ျပေနသည္။ 1
NCA လက္မွတ္ထိုးျခင္းသည္

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ခ်န္ရစ္သည့္အေမြအႏွစ္မွ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ အစိတ္အပိုင္းဟု

ထင္ျမင္ရၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ခ်ီးမြမ္းေထာက္ခံမႈရယူရန္ လူျမင္သူျမင္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မတိုင္မီ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ EAO မ်ားအား ဖိအားေပးျခင္းသည္ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေျဖရွင္းခ်က္ ျဖစ္ေျမာက္ရန္ လိုအပ္ေသာအေရးႀကီးကိစၥရပ္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေရးကို ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပ်က္ကြက္သည့္
အထဲ၌္ NCA တြင္ အားလံုးမွ အဓိပၸာယ္ရွိစြာ ပါဝင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အဓိိပၸာယ္ရွိၿပီး
ျပည္၀
့ ေသာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ အာမခံေရးတို႔ ပါဝင္သည္။ EAO အေတာ္မ်ားမ်ားမွ NCA ကို လက္မွတ္ မေရးထိုးခဲ့ၾကေပ။ NCA
မူၾကမ္းအား ေရးဆဲြရာတြင္ ပါ၀င္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကေသာ္လည္း လက္မွတ္ေရးထုိးခ်ိန္တြင္မူ EAO ၁၅ ဖြဲ႔အနက္ ၇ ဖြဲ႔ႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (All Burma Students Democratic Front - ABSDF) တို႔ကသာ
လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ 2 ထို႔ေနာက္တြင္ လက္မွတ္မထိုးသည့္ EAO မ်ားအား ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ
1

“Myanmar Peace Monitor” website, by Burma News International
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အလြန္ျပင္းထန္ခဲ့သည္။
ဥပမာ

ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္

ေက်းရြာမ်ားကို

SSPP

မညႇာမတာ

ဌာနခ်ဳပ္ကို
အေျမာက္ႏွင့္

ပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ အရပ္သားတစ္ေသာင္းခန္႔ အိုးအိမ္စြန္႔ခဲ့ရၿပီး ဤျဖစ္ရပ္မွာ NCA လက္မွတ္မထိုးသျဖင့္ လက္တုန္႔ျပန္ျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု SSPP က ယံုၾကည္ပါသည္။ 3
သို႔ျဖင့္ လက္မွတ္ထိုးမထားသည့္ EAO မ်ားႏွင့္ KIA ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (New Mon State Party) တို႔ ပါဝင္ေသာ
တပ္ေပါင္းစုျဖစ္သည့္ ညီၫြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (United Nationalities Federal Council) တို႔မွ
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔ထိ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (UPC)
ကို တက္ေရာက္ရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ယင္းညီလာခံကို အင္အားအႀကီးဆံုး EAO ျဖစ္သည့္ ဝ ျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး

တပ္မေတာ္ (United Wa State Army - UWSA) ကလည္း "အက်ဳိးမရွ"ိ ဟု ေျပာခဲ့သည္။ 4 အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္း (Civil
Society Organizations - CSO) ၁၂၆ ဖြဲ႔ကလည္း UPC က်င္းပျခင္းသည္ "ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္
လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကို အေလးမထား ဂ႐ုမမူသည့္လုပ္ရပ္" ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္
ခဲ့သည္။ 5 CSO မ်ားႏွင့္ EAO မ်ားအတြက္ အထူးတလည္ မေက်လည္စရာအခ်က္တစ္ခုမွာ သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ (အစိုးရ၊
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ EAO မ်ား) ကို လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အား အစိုးရေအာက္တြင္ မပါ၀င္ေစဘဲ သီးျခားအစုအဖဲြ႔မ်ားအျဖစ္
သတ္မွတ္ေပါင္းထည့္ၿပီး
ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္
ယင္းေဆြးေႏြးပြဲက

အစုအဖဲြ႔မ်ားပုိပါလာသည့္

လက္ရွိလႊတ္ေတာ္အမတ္
တိုင္းရင္းသားမ်ား၏

ေဆြးေႏြးပြဲအျဖစ္

အမ်ားစုတို႔မွာ

အခြင့္အလမ္းကုိ

ေျပာင္းလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

တစ္ခုတည္းေသာ

လက္ရွိအစိုးရ၊

ႏိုင္ငံေရးအရိပ္ေအာက္တြင္

အားနည္းသြားေစသည္။

ထို႔အျပင္

ရွိေနသျဖင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

တေလွ်ာက္တြင္ လြတ္လပ္အမွီအခုိကင္းသည့္ CSO တို႔၏အသံမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းတို႔၏
အသံမ်ားႏွင့္

လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္

ထိခိုက္နစ္နာရသည့္

အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားမွ

အမ်ဳိးသမီးတို႔၏

အသံမ်ားကို

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲ၌ျဖစ္ေစ သို႔တည္းမဟုတ္ UPC ၌ ျဖစ္ေစ ဆက္လက္ေဘးဖယ္ထားျခင္းကလည္း ေရရွည္
တည္တံ့မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ႀကီးမားေသာထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေစသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးမႈႏွင့္ UPC က်င္းပမႈသည္ ေလႀကီးေလက်ယ္မ်ား မည္မွ်ရွိ ေနေစကာမူ လက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အာမခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္း
ကမွ ကတိမျပဳေသးဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ ထုိအရပ္သားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္း စာနာေရးဥပေဒ၊ အထူးသျဖင့္ ဂ်ီနီဗာ
ကြန္ဗင္းရွင္း

သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား

(Geneva

Conventions)

ကိုလည္းေကာင္း၊

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

လူ႔အခြင့္အေရး

ေၾကညာစာတမ္း (Universal Declaration of Human Rights) အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ားကို
လည္းေကာင္း ခ်ဳိးေဖာက္သည့္အျပင္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ (UN Security Council - UNSC) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမ်ဳိးးမ်ဳိး
ကိုပါ ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၏ သားေကာင္မ်ား ဆက္ျဖစ္ေနၾကရသည္။

3

Lawi Weng, “SSA-N Official: ‘We Will Not Let Them Take our Headquarters,” The Irrawaddy, November 26, 2015.
http://www.irrawaddy.com/conflict/ssa-n-official-we-will-not-let-them-take-our-headquarters-2.html (accessed, October 17, 2015)
4
Lawi Weng, “UWSA Will not Attend ‘Meaningless’ Dialogue,” The Irrawaddy, January 7, 2016
http://www.irrawaddy.com/burma/uwsa-will-not-attend-meaningless-political-dialogue.html (accessed, January 19, 2016)
5
“Statement of Civil Society Organizations on the Union peace Convention to be held on 12th January 2016,” 126 Civil Society Organizations, January 5,
2016. http://www.burmapartnership.org/wp-content/uploads/2016/01/Statement-on-the-Union-Peace-Convention-Bur-FFF.pdf (accessed January 29,
2016)

2

သို႔ျဖစ္ရာ ေနာက္တက္လာမည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (National League for Democracy - NLD)
အစိုးရအတြက္

ႀကီးမားလွေသာ

လုပ္ငန္းတာဝန္ႀကီးတစ္ရပ္ရွိေနသည္။

ေရးထိုးျခင္းကို "အသိအမွတ္ျပဳ ႐ံုသက္သက္သာျဖစ္သည္” 6 ဟု UPC

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ

UPC

သည္

NCA

အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာခဲ့ၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ

လက္ထက္တြင္ လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့သည့္ သေဘာတရားျဖစ္သည့္ အားလံုးပါ၀င္မႈအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မရွိမျဖစ္ထည့္သြင္း
လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ထပ္ခါထပ္ခါေျပာခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ
အေထြေထြညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (UN General Assembly Resolution on Burma) တြင္ "လူတစ္ဦးခ်င္းကို လက္ရွိျဖစ္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား မတရားမႈမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္း
စာနာေရး ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားမွလည္းေကာင္း အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳ၍ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အျပည့္အဝ
အဟန္႔အတားမရွိ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေထာက္အကူေပးျခင္းတို႔အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အားလံုးအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ
ကို

အဆံုးသတ္ရန္ႏွင့္

လက္ရွိ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မ်ားကို အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တိုက္တြန္း

ထားပါသည္။ 7
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တက္လာမည့္ NLD အစိုးရအတြက္ အေၾကာင္းမလွသည္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ
ဥပေဒသည္

ျမန္မာစစ္တပ္၏အာဏာကို

ထားရွိသည္။

အဓိကက်ေသာ

ေျဖရွင္းျခင္းထက္

NLD

EAO

အေနျဖင့္

ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေပးထားၿပီး
အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ၏

စစ္တပ္ကို

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ

"ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္

တိုင္းရင္းသား

အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

အထက္တြင္

ေနာက္ဆက္တဲြျပႆနာမ်ားအား

ျပႆနာမ်ား၏ရင္းျမစ္အား

ရွာေဖြ

လုိက္လံ

ေျဖရွင္းရန္

လိုအပ္ေနသည္" 8 ဟု ဆုိခဲ့ပါသည္။ အရင္းအျမစ္က်ေသာ စနစ္ပိုင္းႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုအပိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ျဖစ္မလာသေရြ႕၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာအခန္းက႑ႏွင့္ အခိုင္အမာအျမစ္တြယ္ေနသည့္ ျပစ္ဒဏ္
ကင္းလြတ္ခြင့္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မျဖစ္သေရြ႕ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မည္မွ်ပင္လုပ္သည္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံတကာ
အသိုင္းအဝိုင္း၏ တိုက္တြန္းမႈမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တိုင္းရင္းသားလူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား
ကိုေသာ္လည္းေကာင္း လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေပၚလာေစမည္ မဟုတ္ေပ။

၁) ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ ပဋိပကၡကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ကိုးကန္႔ေဒသ၌ MNDAA အေပၚ အႀကီးအက်ယ္ ထုိးစစ္ဆင္ခဲ့သျဖင့္
လူတစ္သိန္းခန္႔ အိုးအိမ္စြန္႔ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ အဓိက ကုိးကန္႔ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ကို ျမန္မာစစ္တပ္က ျပင္းထန္စြာ
ထုိးစစ္ဆင္ခဲ့ရာ

အရပ္သားအမ်ားအျပားမွာ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္သုိ႔

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္

ခဲ့ၾကရၿပီး

နယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ

စခန္းမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းအိုးအိမ္စြန္႔ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား (Internally Displaced Persons - IDP) အျဖစ္ ေနၾကရသည္။ 9
ျမန္မာစစ္တပ္က ကခ်င္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (Kachin Independence Army – KIA) ႏွင့္ TNLA အေပၚ စစ္ပြဲ
ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲေနျခင္းေၾကာင့္လည္း

ပိုမိုမ်ားျပားသည့္

ေက်းရြာသားမ်ား

အိုးအိမ္စြန္႔ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကရၿပီး

၂၀၁၅

ခုႏွစ္

6

“Interview: Five Days is too Short to Complete a Peace Conference,” Radio Free Asia, January 14, 2016.
http://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmar-assk-01142016081658.html (accessed January 29, 2016)
7
United Nations, General Assembly, Situation of Human Rights in Myanmar, A.C.3/70/70/L.39/Rev.1 (November 18, 2015)
http://www.burmalibrary.org/docs21/UNGA-2015-70-res-L.39-rev.1-en.pdf (accessed January 29, 2016)
8
EAO representative, interview with Burma Partnership, January, 2016
9
Zue Li, “Can China Untangle the Kokang Know in Myanmar,” The Diplomat, May 20, 2015. http://thediplomat.com/2015/05/can-china-untangle-thekokang-knot-in-myanmar/ (accessed September 15, 2015)

3

ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ KIA ကို ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ား လုပ္ခဲ့ရာ ၎မွာ ဒုတိယကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အႀကီးမားဆံုး
ေလေၾကာင္းစစ္ဆင္ေရး ျဖစ္သည့္အတြက္ ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္မႈ၏ ျပင္းထန္မႈအတိုင္းအတာကို ျပသေနသည္။ 10 ထို႔အျပင္
ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ KIA၊ TNLA တို႔ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ထားေသာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) အား ျမန္မာစစ္တပ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အေနာက္ပိုင္း ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္ခဲ့သျဖင့္ရြာသားရာေပါင္းမ်ားစြာ အိုးအိမ္စြန္႔ေရႊ႕ေျပာင္း
ခဲ့ရသည္။ 11 UPC မစတင္မီ ရက္သတၱပတ္အခ်ဳိ႕ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ
တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ ျပည္သူမ်ား အိုးအိမ္စြန္႔ခဲ့ရသည္။ 12
ဤအေတာအတြင္း ရွမ္း EAO ႏွစ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (Restoration Council of Shan
State - RCSS) ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ SSPP တို႔ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အၾကား ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ပံုမွန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္
"အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႔မ်ား" ဟူေသာအသံုးအႏႈံးမွာ အဓိပၸာယ္မရိွ ဆက္ျဖစ္ေနသည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္လည္း ျမန္မာ
စစ္တပ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအက်ဳိးျပဳကရင့္တပ္မေတာ္ (Democratic Karen Benevolent Army - DKBA)၊ ကရင္အမ်ဳိးသား
အစည္းအ႐ံုး (Karen National Union - KNU) တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ 13 အထူးသျဖင့္ ယင္းတိုက္ပြဲမွာ ထိုင္းျမန္မာကားလမ္းသစ္တစ္ခုကို ကရင္ EAO မ်ား၏ နယ္ေျမကြဲမ်ားအၾကား ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္မႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ ေျမသိမ္းမႈ
မ်ားေၾကာင့္

တင္းမာမႈျဖစ္လာၿပီး

ေနာက္ဆံုးတြင္

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္သည္

တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္၊ အထူးသျဖင့္ စစ္ေရး စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ ေနရာမ်ားပတ္လည္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္
တိုးျမႇင့္ခ်ထားမႈႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ဥပမာတို႔ကဲ့သုိ႔ အခ်ိန္မတန္ေသးသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားက
အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္ ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ တင္းမာမႈပိုျဖစ္ေစျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။14
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ IDP အေရအတြက္မွာ MNDAA ႏွင့္စစ္ပြဲ၊ KIA ႏွင့္ ဆက္ျဖစ္ေနသည့္
တိုက္ပြဲမ်ားမွ

ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသူ

ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။

15

ခုနစ္ေသာင္းခန္႔ထိရွိလာေသာေၾကာင့္

၂၀၁၅

ခုႏွစ္တြင္

၆၆၂,၀၀၀

ထိ

တစ္ဘက္တြင္လည္း ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္၌ ေနထိုင္ေနၾကေသာ ဒုကၡသည္ ၁၁၀,၀၀၀ မွာ ၎တို႔

ထြက္ေျပးလာရေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား၊
စစ္တပ္နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားမွာ ၎တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာခဲ့စဥ္က အတိုင္း မေျပာင္းလဲဘဲရွိေနေသးသည့္အျပင္
ေျမသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္

ေနရပ္စြန္႔ခြာေစမႈပံုစံသစ္မ်ား

ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္

အခ်ိန္မတိုင္မီ

ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ခံရမည့္အေရးကို

ဆက္လက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကရသည္။ 16
NCA

လက္မွတ္ထိုးၿပီးခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း

စိုးရိမ္ပူပန္စရာျဖစ္ထြန္းမႈတစ္ခုမွာ

လက္မွတ္ထိုးထားသည့္

EAO

မ်ားႏွင့္

မထုိးသည့္ EAO မ်ားအၾကား ကြဲလြဲမႈ ပိုႀကီးလာျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္အစုိးရအဆက္ဆက္က EAO မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္
က်င့္သံုးခဲ့သည့္ 'ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရး' သမိုင္းေၾကာင္းရွည္ကို ေတြ႔ဖူးႀကံဳဖူးၾကသျဖင့္ ယခုအေျခအေနမွာ အလားတူ စိုးရိမ္ပူပန္စရာ

10

“Myanmar Air Force Launches 3 Rounds of Airstrikes in Southern Kachin State,” Kachinland News, March 25, 2015.
http://kachinlandnews.com/?p=25566 (accessed September 15, 2015)
11
Richard Potter, “Myanmar: New Front in an Old War,” The Diplomat, July 22, 2015. http://thediplomat.com/2015/07/myanmar-new-front-in-an-oldwar/ (accessed September 15, 2015)
12
“Ye Mon, “ Rakhine IDPs call for international aid,” The Myanmar Times, January 15, 2016 http://www.mmtimes.com/index.php/nationalnews/18478-rakhine-idps-call-for-international-aid.html (accessed February 2016)
13
“Myanmar Peace Monitor,” http://mmpeacemonitor.org/
14
“Asian Highway Project Undermines Peace in Karen State,” Karen Peace Support Network, July 10, 2015. http://www.burmapartnership.org/wpcontent/uploads/2015/07/KPSN-Asian-Highway-Statement-burmese.pdf (accessed September 15, 2015)
15
Internal Displacement Monitoring Centre. http://www.internal-displacement.org/south-and-south-east-asia/myanmar/ (accessed October 1, 2015)
16
“Refugee and IDP Camp Populations: July 2015,” The Border Consortium, August 2015
http://www.theborderconsortium.org/media/62183/2015-07-jul-map-tbc-unhcr.pdf (accessed September 4, 2015)

4

ျဖစ္ေနသည္။ ဤအျဖစ္ကို NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ RCSS က အစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္တြဲၿပီး လက္မွတ္မထိုးေသာ TNLA အား
တုိက္ခုိက္ခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း တိုက္ပြဲသတင္းမ်ားက သက္ေသျပေနသည္။ 17

၂) ဘယ္သူ႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဖယ္ခ်န္ထားျခင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း
က်င္းပသည့္ UPC တြင္လည္းေကာင္း

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊

ေနာက္ပိုင္းမွ

ျပဳလုပ္

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အဓိပၸါယ္ရွိၿပီး ျပည္၀
့ ေသာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္းသည္

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိက ခလုတ္ကန္သင္း အတားအဆီးမ်ား
ျဖစ္ေနသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဓိပၸါယ္ရွိရွိ ျပည့္ျပည္၀
့ ၀ ပါ၀င္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားမွ သို႔မဟုတ္ ထုိနယ္ေျမမ်ားတြင္
ေနထုိင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေရးလုပ္ကုိင္ေနသည့္ အနည္းဆံုး အမ်ိဳးသမီး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ထည့္သြင္းရန္လုိအပ္ပါသည္။
ထုိအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဖိႏွိပ္ ခြဲျခားခံ သုိ႔မဟုတ္ ကဲြျပားသည့္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡ ဟန္႔တား
ကာကြယ္ေရး၊ စီမံခန္႔ခဲြေရးႏွင့္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးတုိ႔သာမက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတုိ႔ႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားအား ဖန္တီးရာတြင္ သုိ႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ၎တုိ႔၏ အျမင္မ်ား၊ အႀကံဥာဏ္မ်ားအား
ထည့္သြင္းေရးမွာ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွန္သမွ်တြင္ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏အသံမ်ားပါဝင္ေရးမွာ ခြဲျခား
မရေအာင္ အခ်က္အျခာက်ေနသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေရး၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

လံုၿခံဳေရးတုိ႔အတြက္

ခ်မွတ္ခဲ့သည့္

UNSC

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ၁၅ ႏွစ္ေျမာက္အျဖစ္ ကုလသမဂၢ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ (UN Women) က ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ
သုေတသနအစီရင္ခံစာတြင္

"ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ

အားထုတ္ခ်က္မ်ား

ထိေရာက္စြာ

လည္ပတ္ေရး၊ ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးတို႔အတြက္ အဆင့္တိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးသည္
ေသာ့ခ်က္က်ေၾကာင္း

ျပည့္စံုကံုလံုစြာ

ေဖာ္ျပထားသည္။" 18

သို႔ေသာ္လည္း

ယခုအခ်ိန္ထိမူ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္

လက္ေတြ႔အမွန္တရားအား ဖံုးကြယ္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈအား ဟန္ျပသေဘာသာ ခြင့္ျပဳထားသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။
ဥပမာတစ္ခုမွာ NCA မူၾကမ္းေရးဆဲြျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လက ကရင္ျပည္နယ္ ေလာ္ခီးလာတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္
EAO မ်ား ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ - ျမန္မာႏိုင္ငံ (Women League of Burma - WLB) ၏
ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ NCA မူၾကမ္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၌ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ အနည္းဆံုး ၃၀% ပါဝင္ေရး
အာမခံမည့္အခ်က္တစ္ခ်က္

ထပ္ျဖည့္ျခင္းကို

ေထာက္ခံရန္

ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္

စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ အဆိုျပဳခ်က္ေၾကာင့္ ယင္းစာသားကို "သင့္ေတာ္သည့္အေရအတြက္" ဟု
ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳမႈ ၃၀% ေပးႏိုင္ေရး အၿမဲအာမခံႏိုင္ရန္ အရည္အခ်င္းႏွင့္
အစြမ္းအစ မရွိဟု ဆင္ေျခေပးခဲသ
့ ည္။ 19 ယင္းကဲ့သို႔ အဓိပၸာယ္ က်ယ္ဝန္းေဝဝါးလွေသာ 'သင့္ေတာ္သည့္' ဟူေသာ စကားလံုးျဖင့္
အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကို

အမ်ဳိးသားအမ်ားစု

ဦးေဆာင္ေနသည့္

လုပ္ငန္းထဲမွ

ေဘးဖယ္ထုတ္ႏိုင္မည့္

အခြင့္အလမ္းေကာင္း ဖန္တီးလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

17
Win Naung Toe, Kyaw Htun Naing, and Kyaw Thu, “Myanmar Military, Shan Army Launch Offensive Against Ta’ang Rebels,” Radio Free Asia, January
12, 2016
http://www.rfa.org/english/news/myanmar/offensive-12012015151415.html (accessed January 29, 2016)
18
“Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace,” UN Women, 2015
http://wps.unwomen.org/~/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-1325-2015.pdf (accessed January 29, 2016)
19
Various attendees of the Law Khee Lar EAO Summit, interviews with the author, September 2015 (location undisclosed)
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အထက္ပါဥပမာသည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အပါအ၀င္

ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္း၌ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား

ဖယ္က်ဥ္ထားသည့္ ပံုစံႏွင့္ အံကိုက္ျဖစ္ေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လိင္ကြဲျပားမႈပါဝင္ေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (Alliance
for Gender Inclusion in the Peace Process) ၏ အစီရင္ခံစာအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္ လုပ္ကိုင္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔မ်ား သို႔မဟုတ္ ေကာ္မတီမ်ားစသည့္ အဖြဲ႔အမ်ဳိးမ်ဳိးထဲရွိ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ
အစိုးရ ဘက္မွေရာ EAO မ်ားဘက္မွပါ နည္းပါးလွသည္။ 20 ဥပမာအားျဖင့္ EAO တို႔၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ
ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ (Nationwide Ceasefire Coordinating Team) ၏အဖြဲ႔ဝင္ ၁၆ ဦးတြင္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးသာ ပါဝင္သည္။
အစိုးရဘက္တြင္လည္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (Union Peacemaking Working
Committee) ၏အဖြဲ႔ဝင္ ၅၂ ဦးအနက္ ႏွစဥ
္ ီးသာ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္သည္။ ဤပံုစံကို UPC တြင္လည္း ဆက္လက္ေတြ႔ရွိရသည္။
ယင္းညီလာခံတြင္ တက္ေရာက္သူ ၇၀၀ အနက္ ၇% သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္သည္။ ကိုယ္စားျပဳမႈသာ ခ်ဳိ႕တဲ့ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ
UPC တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေထာက္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ား ကိုလည္း တရားဝင္မွတ္တမ္းမ်ားမွ ခ်န္လွပ္ထားၿပီး မုဒိမ္းမႈမ်ား
အတြက္ တရားစီရင္ေရးပိုင္းမွ ေျဖရွင္းေပးေရးကဲ့သို႔ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အထူးသက္ဆိုင္သည့္ တင္ျပခ်က္မ်ားအတြက္
အခ်ိန္ခန္႔ခြဲေပးမႈမွာလည္း နည္းပါးလွသည္။ 21
ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအားလံုး၏ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
မ်ားအား အေျခခံကာ သီးသန္႔ယႏၱရားစနစ္မ်ား တီထြင္ဖန္တီးေပးျခင္း၊ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းထဲ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးကို အာမခံရန္ အေရးႀကီးသည္။ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
ရင္ဆိုင္ရသည့္

မတရားေစာ္ကားမႈမ်ား၊

ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားႏွင့္

တာဝန္ယူရမႈမ်ားအပါအဝင္

၎တို႔၏

အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွာ

အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏အသံမ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္းမျပဳသေရြ႕ ၎တို႔မွာ
ေဘးဖယ္ထုတ္ ခံေနရဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ စိုးရိမ္ေသာကမ်ားသည္လည္း အေရးတယူ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးသည့္အဆင့္သုိ႔
ေရာက္မည္

မဟုတ္သျဖင့္

ဆယ္စုႏွစ္ၾကာ

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို

အားေပးအားေျမွာက္ရာေရာက္ၿပီး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးျဖစ္သည့္တုိင္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား ခံစားႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။
UNSC

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

၁၃၂၅

အရ

ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္

အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္

"ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳမႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးအတြက္ ဌာေနလူထုအေျချပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို
လည္းေကာင္း ေထာက္ခံအားေပးသည့္အစီအမံမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ယႏၱရား
အားလံုးတြင္
ထားပါသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား
22

ပါဝင္ပတ္သက္ေစသည့္အစီအမံမ်ား"

ထည့္သြင္းေရးအာမခံရန္

တာဝန္ရွိေၾကာင္း

ေဖာ္ျပ

ထိုမွ်သာမက လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ရင္ဆုိင္ရသည့္ တုိင္းရင္းသားလူထုမ်ားအား အေျချပဳသည့္ အမ်ဳိးသမီး

ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္အမွီခုိကင္းသည့္ CSO မ်ား၏ အင္အားႏွင့္ စြမ္းရည္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းကို ပိုမိုခိုင္ခံ့မႈႏွင့္
ကၽြမ္းက်င္လိမၼာမႈ ျဖည့္ဆည္းေပးကာ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔မႈ၊ ခုိင္မာမႈ၊ အားလံုးပါဝင္မႈရွိေသာ သေဘာတူညီမႈ တစ္ရပ္ ရရွိေစႏုင
ိ ္မည္
ျဖစ္ပါသည္။

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုမွ

အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးက

အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

"ျပႆနာရပ္မ်ားကို

20

“Women, Peace and Security Policymaking in Myanmar,” Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process, December 2015
https://www.dropbox.com/sh/u8m4ei4r93idz4e/AAB3HQ6P30TER8WLCym5qodXa/AGIPP%20Policy%20brief%201%20%28Eng%29.pdf?dl=0 ( accessed
February 10, 2016)
21
Yen Snaing, “Women’s Alliance Breaks Down Gender Disparity in Peace Process,” The Irrawaddy, January 22, 2016.
http://www.irrawaddy.com/burma/womens-alliance-breaks-down-gender-disparity-in-peace-process.html (accessed January 29, 2016)
22
United Nations Security Council Resolution 1325, October 31, 2000
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf (accessed September 15,
2015).
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အမွန္တကယ္ နားလည္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ေျပာႏိုင္ဆိုႏိုင္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားထည့္သြင္းရန္ အေရးႀကီးသည္" 23 ဟု
ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

၃) မတရားေစာ္ကားမႈမ်ား ဆက္ျဖစ္ေနျခင္း
ကရင္ႏွင့္

ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားကဲ့သို႔

အစုိးရႏွင့္

ႏွစ္ဦးသေဘာတူ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္

နယ္ေျမမ်ားႏွင့္

ကခ်င္ျပည္နယ္ကဲ့သို႔ အပစ္အခတ္မရပ္စဲေသးသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က်ဴးလြန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ
မ်ားသည္

NCA

ေဆြးေႏြးပြဲ

ကာလတေလွ်ာက္လံုး

ဆက္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

၂၀၁၅

ခုႏွစ္

ဇြန္လတြင္

ျမန္မာစစ္တပ္က

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိေက်းရြာမ်ားကို ဗံုးႀကဲရာတြင္ ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ား အသံုးျပဳခဲ့သလုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္
အေစာပိုင္း၏ အဓိကထိုးစစ္မ်ားတြင္လည္း ေလေၾကာင္းပစ္ခတ္မႈ သံုးခဲ့ဖူးၿပီး ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ ျပည္သူမ်ား အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ
ထြက္ေျပးေစခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားတို႔အေပၚ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲမႈ၏ ရလာဒ္အျဖစ္ IDP ေပါင္း ၁၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ထိ
ရွိေနသည္။ အရပ္သားမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား မွတ္တမ္းရရွိခ်က္ထဲတြင္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈႏွင့္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အဓမၼလုပ္အားေပးေစခိုင္းမႈ၊ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈတို႔ ပါဝင္သည္။ ကခ်င္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔
(Kachin Independence Organization) ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရၾကားရွိ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပားသြားသည့္ ၂၀၁၁
ခုႏွစ္

ဇြန္လေနာက္ပုိင္းမွ

၂၀၁၅

ခုႏွစ္

ဇႏၷ၀ါရီလအထိ

ျမန္မာစစ္တပ္က

ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ

က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္

မုဒိမ္းမႈေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ကို WLB ကမွတ္တမ္းတင္ျပဳစုထားသည္။ 24 Fortify Rights အဖြဲ႔ကလည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း စစ္တပ္၊ ရဲႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔မ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာလံၿု ခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ကခ်င္ အရပ္သားမ်ား
အေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ညႇဥ္းပန္းးႏွိပ္စက္မႈ ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားကာ ယင္းအမႈမ်ားသည္ "စစ္ရာဇဝတ္မႈႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒေအာက္မွ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ ဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ႏိုင္ေၾကာင္း" ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 25
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ပေလာင္ေဒသမ်ားတြင္ TNLA အား ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားသည္လည္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ပြားမႈကုိ ဦးတည္ေစခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ "တိုက္ပြဲ ေန႔တိုင္းျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ယင္းနယ္ေျမမ်ားတြင္ တအာင္း
လူမ်ဳိးမ်ားသည္ စိတ္မခ်ရဘဲ အၿမဲပူပန္ေနရသည္" 26 ဟု ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ (Palaung Women’s Organization) က
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေထာက္ျပထားပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလႏွင့္ မတ္လက MNDAA အေပၚ ျမန္မာ စစ္တပ္၏
ႀကီးမားေသာထိုးစစ္အတြင္း ရွမ္းျပည္ ကိုးကန္႔ေဒသမွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ေၾကာင့္ အရပ္သား တစ္သိန္းခန္႔
ထြက္ေျပးခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ တ႐ုတ္နယ္စပ္အနီး ခိုလႈံေနေသာ
အိုးအိမ္စြန္႔ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို အဓိက ကိုးကန္႔ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည့္ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရမွ စီစဥ္
ဖြင့္လွစ္ထားေသာ IDP ခိုလႈံရာစခန္းမ်ားသို႔ျပန္ရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက အမိန္႔ထုတ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔မျပန္လွ်င္ သတ္မည္ဟုလည္း
ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ေၾကာက္လန္႔ၿပီး နယ္စပ္ေက်ာ္ျဖတ္ကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည့္အျပင္
ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ကိုးကန္႔နယ္ေျမမ်ားကို အေျမာက္ႏွင့္ပစ္သျဖင့္ ထြက္ေျပးသူ ပိုမိုမ်ားျပားေစသည္။ ထို႔အျပင္
23

Kachin Women’s Association – Thailand, interview with Burma Partnership, January 2016
“Ongoing Sexual Violence Highlights Urgent Need for Burma Army to stop Offensives and Pull Back Troops from Kachin Areas,” Women’s League of
Burma, January 22, 2015
http://www.burmapartnership.org/wp-content/uploads/2015/01/WLB-statement.pdf f (accessed September 15, 2015)
25
“I thought they would Kill Me,” Fortify Rights, June 9, 2014
http://www.fortifyrights.org/downloads/Fortify%20Rights_Myanmar_9_June_2014.pdf (accessed September 15, 2015)
26
“Ta’ang people suffering due to conflict,” Palaung Women’s Organization, November 21, 2014
http://en.palaungwomen.com/index.php/news/89-ta-ang-people-suffering-due-to-conflict (accessed September 15, 2015)
24

7

ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈ
ျဖစ္ေနသည္။

သတင္းမ်ားသာမက

ေခါင္းျဖတ္မႈသတင္းမ်ားကိုပင္

အမ်ားအျပားၾကားသိရ၍

ရြာသားမ်ား

မျပန္ရဲဘဲ

27

ဤခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ရာ၌ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိေနပံုကို ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ဂ်ာဆိုင္းအင္ အမႈက ျပသေနသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာစစ္သားမ်ားက ဂ်ာဆိုင္းအင္ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ေက်းရြာထဲ ဝင္ေရာက္လာၿပီး အရမ္းကာေရာ
ပစ္ခတ္ၾကရာ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးေသဆံုးသြားသည္။ ဂ်ာဆိုင္းအင္၏ဖခင္ ဦးဘရန္ေရွာင္မွ သမၼတထံသို႔လည္းေကာင္း၊
ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (Myanmar National Human Rights Commission - MNHRC) ထံသို႔
လည္းေကာင္း၊

ျမန္မာစစ္တပ္ထံသို႔လည္းေကာင္း

စာေရးကာ

မိမိ၏သမီး

အသတ္ခံရမႈအတြက္

တရားမွ်တမႈရရွိႏိုင္ရန္

လြတ္လပ္သည့္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ဤသည္ကို တုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အရာရွိ
တစ္ဦးမွ 'မမွန္မကန္ စြပ္စြဲမႈ' ျဖင့္ ဦးဘရန္ေရွာင္အား တရား႐ံုး၌တရားစြဲခဲ့သည္။ ႐ံုးခ်ိန္း ၄၅ ခါ ထြက္ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဦးဘရန္ေရွာင္ကို ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅) သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လ
ျပစ္ဒဏ္စီရင္

က်ခံေစခဲ့သည္။ 28

ဤသည္မွာ

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း

အရပ္သားမ်ားကို

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

ကင္းမဲ့ေနပံုကို ျပသေန႐ံုသာမက ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ သီးသန္႔ထားရွိေပးသည့္ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္ကိုလည္း ျပသေနသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ DKBA တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈကို သတင္းယူေနေသာ အလြတ္
သတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီးကို စစ္တပ္မွဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး DKBA ၏ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ စြပ္စြဲခဲ့သည္။ ၎ကို ျမန္မာစစ္သား
ႏွစ္ေယာက္က ထိန္းသိမ္းထားစဥ္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ၿပီး သတ္ပစ္ခဲ့သည္။ ယင္းစစ္သားႏွစ္ဦးကိုမူ တံခါးပိတ္ စစ္ခံု႐ံုးတစ္ခုက
တရားေသ လႊတ္ေပးလိုက္သည္။ MNHRC က စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းမႈ အေထာက္အထားကဲ့သို႔
အမႈျဖစ္စဥ္၏ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးသြင္ျပင္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ဘဲ မွားယြင္းမႈမ်ား၊ ေရွ႕ေနာက္
မညီမႈမ်ား ျပည့္ေနသည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကိုသာ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင့္ MNHRC ၏ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္မႈကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္
လွစ္ဟျပခဲ့ျပန္သည္။29
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားကလည္း

အရပ္သားမ်ားကို

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

မေပးႏိုင္ေၾကာင္း

ေရြးေကာက္ပဲြ

မတုိင္ခင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ SSPP အေပၚထိုးစစ္အတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားအား
ျမန္မာစစ္တပ္၏

အေျမာက္ႏွင့္အရမ္းကာေရာပစ္ခတ္မႈက

သက္ေသျပေနသည္။

၂၀၁၅

ခုႏွစ္

ႏိုဝင္ဘာလ

၈

ရက္

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္မွ ရွမ္းျပည္နယ္ မိုင္းေနာင္ရွိ ရြာတစ္ရြာသို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီး စပါးရိတရ
္ ာမွျပန္လာေသာ
လယ္သမားမ်ားအား လက္လြတ္စံပယ္ ပစ္ခတ္ခဲ့၍ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ ေယာက္်ားေလးတစ္ဦးႏွင့္ ၅၅ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး
အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ 30

27

“Killing, beheading and disappearance of villages instil fear among Kokang refugees,” Shan Human Rights Foundation, May 11, 2015,
http://www.shanhumanrights.org/index.php/news-updates/212-killing-beheading-and-disappearance-of-villagers-instill-fear-of-return-among-kokangrefugees (accessed September 15, 2015)
28
“Myanmar: Overturn Wrongful Conviction of Brang Shawng,” Fortify Rights, February 18, 2015,
http://www.burmapartnership.org/2015/02/myanmar-overturn-wrongful-conviction-of-brang-shawng/ (accessed September 15, 2015)
29
“Burma: All Shook Up,” By Burma Partnership, Equality Myanmar and Smile Education and Development Foundation, in “2015 ANNI Report on the
Performance and Establishment of National Human Rights Institutions in Asia,” by Asian NGO Network on National Human Rights Institutions,
September 18, 2015, http://www.burmapartnership.org/2015/09/2015-anni-report-on-the-performance-and-establishment-of-national-human-rightsinstitutions-in-asia/ (accessed October 1, 2015)
30
“Burma Army troops shoot at farmers in central Shan State on election day, seriously injuring a woman and a boy,” Shan Human Rights Foundation,
November 11, 2015. http://www.shanhumanrights.org/index.php/news-updates/234-burma-army-troops-shoot-at-farmers-in-central-shan-state-onelection-day-seriously-injuring-a-woman-and-boy (accessed January 29, 2016)
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ဤျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခ်ဳိ႕တဲ့ေနျခင္းအား
မီးေမာင္းထိုးျပေနသကဲ့သို႔

ျမန္မာစစ္တပ္

ရရွိခံစားေနသည့္

အႂကြင္းမဲ့ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္ကိုလည္း

ျပသေနသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ တစ္ခုတစ္ေလသာျဖစ္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေဒသခံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားက ပံုမွန္သေဘာမ်ဳိး မွတ္တမ္းရရွိေနၾကသည္။

၃.၁. လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အာဏာရလာၿပီးေနာက္ပိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကာလအပါအဝင္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္
အတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ မုဒိမ္းမႈတို႔ကို စစ္လက္နက္သဖြယ္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ သံုးစြဲေနျခင္းကို လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔
အမ်ားအျပားက မွတ္တမ္းအေထာက္အထားရယူထားသည္။ WLB က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ
နယ္ေျမမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုအမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ
၁၀၄ မႈကို မွတ္တမ္းျပဳစုကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလတြင္ ထုတ္ေဝသည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 31 ယင္းဂဏန္းမွာ
အေရအတြက္ စုစုေပါင္း၏ အစိတ္အပုိင္းေလးမွ်သာျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ရေၾကာင္းလည္း ၎တို႔ကဆုိပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
ႏိုဝင္ဘာလ တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ WLB ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အစီရင္ခံစာ၌ ေနာက္ထပ္အမႈ ၁၄ ခုကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။
အစီရင္ခံစာတြင္ "ဤျပစ္မႈမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ ပထဝီအေနအထားအရ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ အရပ္ဘက္လူထု
မ်ားကိုလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈျဖင့္

ေျခာက္ျခားေစျခင္းသည္

ျမန္မာစစ္တပ္၏

အခိုင္အခန္႔ခ်မွတ္ထားသည့္

က်င့္ထံုး

ျမန္မာစစ္တပ္ခံစားရရွိေနေသာ

ျပစ္ဒဏ္

ျဖစ္ေနသည္" 32 ဟု ဆုိထားပါသည္။
၂၀၀၈

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္

အေလးထားေဖာ္က်ဴးထားသျဖင့္

ကင္းလြတ္ခြင့္အရ က်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ မည္သည့္အခါမွ် တာဝန္ခံရျခင္း အေရးယူခံရျခင္းမရွိေပ။ ထင္ရွားသည့္ ဥပမာတစ္ခုမွာ
ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖဲြ႔ (Kachin Baptist Convention) မွ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္
ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္ကိုင္ေနေသာ ကခ်င္ေက်ာင္းဆရာမႏွစ္ေယာက္ အမႈပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔မနက္တြင္ ၎တို႔အေလာင္း ေတြ႔ခဲ့ရာ၌ ျမန္မာစစ္သားမ်ားက KIA အေပၚ စစ္ဆင္ေရးဆင္ႏႊဲရင္း
ရြာကိုေရာက္သည့္ညတြင္

စစ္သားမ်ားမွ

အေထာက္အထားခိုင္ခိုင္မာမာျဖင့္

ရက္စက္စြာ

ေတြ႔ရျခင္းျဖစ္သည္။ 33

ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပမ္းကာ

အုပ္စုလုိက္

ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း

မုဒိမ္းက်င့္ၿပီးသတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္
(Shan

Human

Rights

Foundation) မွ ထုိႏွစ္ ဧၿပီလမွ ႏု၀
ိ င္ဘာလအထိ ျမန္မာစစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အလားတူလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ
ရွစ္ခုအား မွတ္တမ္းျပဳစုထားႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ 34 ယခုအခ်ိန္ထိမူ ယင္းမုဒိမ္းမႈ လူသတ္မႈမ်ားအတြက္ မည္သည့္စစ္သားမွ တရား႐ံုးသို႔
ေရာက္မလာေသးေပ။

31

“Same Impunity, Same Patterns,” The Women’s League of Burma, January 2014. http://womenofburma.org/wp-content/uploads/2014/01/PressRelease-on-Same-Impunity-Same-Pattern-Report-Jan-14-2014Burmese.pdf (accessed February 8, 2016).
32
“If they had hope, they would speak,” Women’s League of Burma, November 2014, http://womenofburma.org/wpcontent/uploads/2014/11/VAW_Iftheyhadhope_TheywouldSpeak_Burmese.pdf (accessed September 15, 2015)
33
“Justice Denied, Justice Delayed: Seeking Truth about Sexual Violence and War Crime Case in Burma,” Legal Aid Network and Kachin Women’s
Association – Thailand, January 2016, http://www.burmapartnership.org/wp-content/uploads/2016/01/Justice-Delayed-Report-Burmese.pdf (accessed
January 29, 2016)
34
“Sexual violence by Burmese government troops continues despite ceasefires in Shan State,” Shan Human Rights Foundation, 25 November, 2015,
http://www.burmapartnership.org/wp-content/uploads/2015/11/Update-by-SHRF-Nov-25-sexual-violence_Burmese.pdf (accessed February 01, 2016).
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၃.၂. ႏိုင္ငံတကာ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡအတြင္း

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈအဆံုးသတ္ေရး

ေၾကညာစာတမ္း

(Declaration

of

Commitment to End Sexual Violence in Conflict) ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး
ခဲ့သည္။

ယင္းေၾကညာခ်က္မွာ

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက

ဦးေဆာင္သည့္

ႏိုင္ငံတကာ

ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳမႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡ

နယ္ေျမမ်ားတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈအဆံုးသတ္ရန္ အဆင့္ ၁၂ ဆင့္ပါဝင္သည္။ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး တစ္ႏွစ္
အၾကာတြင္ ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ ဘားမားကမ္ပိန္း ယူေက (Burma Campaign UK) အဖြဲ႔၏
ေတြ႔ရွိခ်က္အရ ယင္း ၁၂ ဆင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရသည္ "ယင္းကတိျပဳခ်က္မ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွ်

မရွိသည့္အျပင္

အသက္ရွင္က်န္ရစ္

သူမ်ားအား ကူညီေရးႏွင့္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး၊ ရဲႏွင့္စစ္တပ္မူဝါဒတုိ႔ကို ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီေစေရး၊
အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊

အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔မ်ား၊

လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္

ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအား

အားေပး

ေထာက္ကူေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔ အပါအ၀င္ ျပည္တြင္းတြင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
ကတိျပဳခ်က္ ကိုးခုစလံုးကိုလည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည္" 35 ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ျမန္မာစစ္တပ္မွ

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈကို

ဆက္လက္က်င့္သံုးေနျခင္း၊

က်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္

ျပစ္ဒဏ္

ကင္းလြတ္ခြင့္ ဆက္လက္ရရွိေစေနျခင္းႏွင့္ လြန္ခဲ့သည့္ငါးႏွစ္တာကာလ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြင္း ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ
လုပ္သင့္သည္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနျခင္းတို႔သည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း မုဒိမ္းမႈကဲ့သို႔ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အၾကမ္းဖက္မႈကို "လူသားမ်ဳိးႏြယ္အားဆန္႔က်င္သည့္ရာဇဝတ္မႈ" ႏွင့္ "စစ္ရာဇဝတ္မ"ႈ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာ
ရာဇဝတ္တရား႐ံုး၏ ေရာမစာခ်ဳပ္ (Rome Statute of the International Criminal Court) ကို ႀကီးႀကီးမားမား ခ်ဳိးေဖာက္ရာ
ေရာက္သည္။ ပီကင္းလႈပ္ရွားမႈလမ္းစဥ္ (Beijing Platform for Action)၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ
ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women CEDAW) ႏွင့္ UNSC ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၃၂၅ တို႔တြင္လည္း ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ထပ္မံအားျဖည့္ထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
CEDAW ကို လက္မွတ္ထိုးထား၍ ယင္းတာဝန္ဝတၱရားမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ UNSC ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၃၂၅ ကိုလည္းေကာင္း
ျဖည့္ဆည္းရန္ ၀တၱရားရွိေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံမူေဘာင္မ်ားအား လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ရန္ ယႏၱရားစနစ္မ်ား ခ်ဳိ႕တဲ့
ေနျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအား ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အဓိကအခက္အခဲ ျဖစ္ေနပါသည္။36
NCA

၌ပင္

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္

အရပ္သားမ်ားအား

ကာကြယ္

ေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာကတိကဝတ္မ်ားကို ရည္ၫႊန္းသည့္စာသား သိသိသာသာ ခ်ဳိ႕တဲ့ေနသည္။ EAO
မ်ား ေရးဆြဲသည့္ NCA ကနဦးမူၾကမ္းတစ္ခုတြင္ ဂ်ီနီဗာစာခ်ဳပ္မ်ားကို တိတိလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္က
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၌ အမ်ဳိးသမီး ၃၀% ထည့္သြင္းေရးကို ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ပါသည္။ အရပ္သားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ NCA တြင္ အခန္းတစ္ခန္းအျဖစ္ ပါေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္က ဤအခန္းတြင္ ဂ်ီနီဗာ စာခ်ဳပ္မ်ားကို သီးသန္႔

35
“One Year on From Burma Signing Sexual Violence Declaration – No Steps Taken on Implementation,” Burma Campaign – UK, June 5, 2015, Burma
Briefing No. 39, http://www.burmapartnership.org/2015/06/one-year-on-from-burma-signing-sexual-violence-declaration-no-steps-taken-onimplementation/ (accessed January 29, 2016)
36
“No Women, No Peace: Gender Equality, Conflict and Peace in Myanmar,” Transnational Institute, January 2016, Myanmar Policy Briefing 18.
http://www.burmapartnership.org/2016/01/no-women-no-peace-gender-equality-conflict-and-peace-in-myanmar/ (accessed January 29, 2016)
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မေဖာ္ျပလိုျခင္းေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၎တို႔၏
ခံယူခ်က္သည္ သံသယရွိစရာပင္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ မတရားေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကို အဓိကက်ဴးလြန္သူမွာ အခိုင္အမာ ဖြဲ႔စည္း
ထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေနသျဖင့္ NCA သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ၾကပ္မတ္က်င့္သံုးေရးမွာ အလြန္ ခက္ခဲ
ေနပါသည္။ ယင္းအေနအထားမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနမွတဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္
ေပးေနသည့္ ႀကီးမားလွေသာ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ပမာဏေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ တစံုတရာ တာဝန္
ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းအေနျဖင့္

ျမန္မာအစိုးရအား

ႏိုင္ငံတကာကတိကဝတ္မ်ားလိုက္နာေစရန္

ဖိအားေပးၿပီး ေနာက္ထပ္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈသည္ ယင္းကတိကဝတ္မ်ား လိုက္နာမႈအေပၚ မူတည္ေစရပါမည္။
အသုိင္းအ၀ုိင္းအေနျဖင့္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အၾကမ္းဖက္မႈခံရသူမ်ားအပါအ၀င္

ႏုိင္ငံတကာ

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားအတြက္

တာဝန္ခံေရး ေသခ်ာေစရန္လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္တိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဓိပၸာယ္ရွိရွိ ပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ေရး ေသခ်ာေစရန္ လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

၃.၃. စစ္တပ္ႀကီးစိုးမႈ
အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္မႈမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္း ႏွစဘ
္ က္
အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မ်ား

လက္မွတ္ထိုးၿပီးကတည္းက

ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည္။

ယခုအခါ

ထိုေဒသမ်ားရွိ

ျမန္မာစစ္တပ္

စခန္းမ်ားမွာ ဝါးျဖင့္ ယာယီေဆာက္ထားျခင္း မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ကြန္ကရစ္ျဖင့္ အခုိင္အမာေဆာက္လုပထ
္ ားျခင္း ျဖစ္ေနသည္။
ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား၊ တပ္အင္အားျဖည့္တင္းမႈမ်ားႏွင့္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားကိုလည္း ထပ္မံသိုေလွာင္ထားၿပီး လမ္းပမ္း
ဆက္သြယ္မႈမ်ား ပြင့္လင္းလာသျဖင့္ တပ္ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားမွာလည္း ပိုမိုလြယ္ကူလာသည္။ ထို႔အျပင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားက
ေျမသိမ္းမႈ

ကပ္ေဘးပ်ံ႕ႏွံ႔ေစခဲ့ရာ

ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက

မၾကာခဏဆိုသလို

ျမန္မာစစ္တပ္၊

ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား

သို႔မဟုတ္ အပစ္ရပ္ထားသည့္ EAO မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္တပ္အေနျဖင့္မူ စစ္ေရး
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

စီးပြားေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း

ေဒသခံရြာသားမ်ားထံမွ

ေျမယာမ်ားကိုသိမ္းယူေနၾကသည္။ 37

ေဒသခံရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ လက္တဲြလုပ္ကုိင္ေနသည့္ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုမွ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက “စစ္တပ္ရဲ့ သေဘာထားက

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားေျပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ နယ္ေျမထိန္းခ်ဳပ္မႈ တုိးႏုိင္သမွ်တုိးေအာင္ ခ်ဲ႕ထြင္ထားဖုိ႔ပဲ” 38ဟု ဆိုထားပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒအေျခခံေဘာင္မွာလည္း ေက်းလက္လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို ယင္းေျမသိမ္းမႈလႈိင္းလံုးမွ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ရန္ အေသအခ်ာပင္ လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။

၃.၄. လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ IDP မ်ားထံသို႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ ေပးပို႔မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ျမန္မာအစိုးရမွ

ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားမႈမွာ

UNSC

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

၁၆၇၄

ကို

အျပင္းအထန္ခ်ဳိး

ေဖာက္မႈပင္ျဖစ္သည္။

37
“Truce or Transition? Rend in human rights abuse and local response in Southeast Myanmar since the 2012 ceasefire,” Karen Human Rights Group,
May 2014. http://www.khrg.org/sites/default/files/KHRG%20-%20Truce%20or%20Transition%20-%20Full%20Report%20-%20Burmese.pdf
38
Community-based organization, interview with Burma Partnership, January 2016.
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ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၆၇၄ ၏ အပုိဒ္ ၂၂ တြင္ "လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားတြင္ အေထာက္အကူလိုအပ္ေနသည့္
အရပ္သားမ်ားထံသို႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား လံုးဝ အဟန္႔အတားမရွိ သြားေရာက္ခြင့္ေပးရန္"
အေရးႀကီးမႈကို ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္း ၅၆ ဖြဲ႔၏
ေၾကညာခ်က္တြင္ "KIA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ မ်ားရွိ IDP မ်ားထံ သြားလာေရးသည္ ျမန္မာအစိုးရမွေပးသည့္ ခရီးသြားခြင့္ေပၚ
အဓိကမူတည္ ေနၿပီး အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈကို ဆက္လက္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနသည္" 39 ဟု
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

နိဂံုး
လက္ရွိအေနအထားအား ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ႏုိင္ငံေရး
စိတ္ဆႏၵႏွင့္

စိတ္ေစတနာေကာင္း

ကင္းမဲ့မႈေၾကာင့္

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ျဖစ္ပြားေနသည့္

လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား၏

အေျခခံရင္းျမစ္ ျပႆနာမ်ားအား ကုိင္တြယ္ႏုိင္စြမ္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္း မွစ၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
ဇႏၷဝါရီလ

UPC

က်င္းပခ်ိန္အထိ

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡသည္

ယခင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထက္ပို၍

ေသေၾကထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္

အိုးအိမ္စြန္႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ရမႈမ်ား ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္မွ

"ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကေန က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေတြအတြက္ ဘာရလာဒ္ေကာင္းတစ္ခုမွ ထြက္လာတာ
ု သိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား
မေတြ႔ရဘူး" 40 ဟု ဆုိပါသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို EAO မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူထအ
ကပါ သိသာထင္ရွားစြာ ျငင္းပယ္ထားပါသည္။
NCA လက္မွတ္ထိုးေရးကို ျမန္မာအစုိးရမွ အေလးထားအာ႐ံုစိုက္မႈ ႀကီးမားေနေသာ္လည္း အရပ္သားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးမ်ားအား

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမွာမူ

ရွိသင့္သေလာက္

အေလးထားမခံရေပ။

လက္နက္ကိုင္

ပဋိပကၡ၏ အဆိုးဆံုးဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္မွာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ရပ္ရြာလူထုမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
လြန္ခဲ့သည့္ငါးႏွစ္အတြင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းသည္

အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ

ေရႊ႕ေျပာင္းရမႈ၊

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ားဆံုး႐ႈံုးရမႈ၊

အသက္အႏၱရာယ္မွလံုၿခံဳမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈကင္းမဲ့ျခင္းတို႔အတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ မလုပ္ခဲ့ေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ
ဤၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထဲတြင္

ျမန္မာအစိုးရ၏

အသံသည္သာ

နားေထာင္ရန္လိုေနသည္

မဟုတ္ဘဲ

ႏိုင္ငံတကာ

အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေငြေၾကးကူညီေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းအေနျဖင့္
ယင္းပဋိပကၡသက္ေရာက္ရာ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈမ်ား၊ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား၊ အျမင္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေလးေပး
နားေထာင္ရန္ အခရာက်ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏အသံမ်ားမွာ ပကတိလက္ေတြ႔အေျခအေနကို ထင္ဟပ္ေစသည့္
အေရးအႀကီးဆံုး အသံမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းအသံမ်ားသည္ အပစ္ရပ္မႈေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္ေရးအပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း
ထဲတြင္ ပိုမိုအေရးပါသည့္အခန္းက႑ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာအစိုးရက တိုင္းရင္းသား အရပ္ဘက္ လူထုအဖြဲ႔အစည္း
မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဆက္လက္ေခ်ာင္ထိုးေနခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ၎တို႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္အား
အာမခံႏိုင္ရန္ အားထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

39
“56 Solidarity Groups Worldwide Call for an Immediate End to Offensives in Northern Burma/Myanmar and for the Provision of Unhindered
Humanitarian Assistance to the IDPs,” 56 Solidarity Groups Worldwide, June 8, 2015,
http://www.burmapartnership.org/2015/06/56-solidarity-groups-worldwide-call-for-an-immediate-end-to-offensives-in-northern-burmamyanmar-andfor-the-provision-of-unhindered-humanitarian-assistance-to-the-idps/ (accessed September 15, 2015).
40
Kachin political organization, interview with Burma Partnership, January 2016
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ထုိမွ်သာမက
ပစ္မွတ္ထားမႈ၊

အရပ္သားမ်ားကို

EAO

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ၊

အရပ္သားမ်ားအေပၚ

က်ဴးလြန္သည့္

မ်ားႏွင့္

ဆက္သြယ္သည္ဆိုေသာ

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊

အတင္းအက်ပ္

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊

IDP

စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္

ပံုမွန္ဆက္လက္

အိုးအိမ္စြန္႔ေရႊ႕ေျပာင္းခိုင္းမႈ

မ်ားအတြက္

လူသားခ်င္းစာနာမႈ

အပါအဝင္
အကူအညီ

ပိတ္ပင္မႈတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေရးဥပေဒ၊ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္ အပါအ၀င္ႏိုင္ငံတကာ
လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒတို႔ႏွင့္တကြ UNSC ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၃၂၅ ႏွင့္ ၁၆၄၇ တို႔ေအာက္မွ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္
အထူးလိုအပ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ား
အေပၚ အေရးယူကိုင္တြယ္ရန္ တာဝန္ရွိေနသည္။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက UNSC သို႔
တင္သြင္းသည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ အစီရင္ခံစာတြင္ "ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရပုိင္းမွ က်ဴးလြန္သည့္ ပဋိပကၡႏွင့္
ဆက္ႏြယ္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္ အတိုင္းအတာႀကီးႀကီးမားမား ရွိေနသည္" 41 ဟု
ဆိုထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၊ အထူးသျဖင့္ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနသည့္
ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို

လြတ္လပ္သည့္

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ

လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္

အားေပးေထာက္ခံရန္ႏွင့္

ေဆာင္ရြက္ရန္

တာဝန္ရွိေနသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္

အာဏာရလာခ်ိန္မွစ၍

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းသို႔လည္းေကာင္း၊

ျမန္မာျပည္သူမ်ားသို႔

လည္းေကာင္း ကတိမ်ားေပးထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႀကံဳေတြ႔ခဲ့သည့္ အေကာင္းႏွင့္အဆိုး ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ
စစ္တပ္မွာမူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမရွိ၊ ေနာင္တမရ၊ တာဝန္မခံဘဲ မတရားေစာ္ကား အႏိုင္က်င့္ေနဆဲျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား
ရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္မႈ ရစရာနည္းလမ္း လံုးလံုးမရွိဘဲ စစ္တပ္
ႀကီးစုိးမႈေအာက္ ဆက္လက္ဒုကၡခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ MNHRC မွာ ျမန္မာစစ္တပ္က်ဴးလြန္သည့္ ဆိုးဝါးေသာ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ မစြမ္းသာ သို႔မဟုတ္ စိတ္မပါေၾကာင္း ျပေနၿပီး တရားစီရင္ေရးစနစ္မွာလည္း လြတ္လပ္မႈမရွိ၊
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈခ်ဳိ႕တဲ့ကာ ႏိုင္ငံေရးအရ ႐ိုက်ဳိးခယေနရသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲကာ ၎၏ ႏိုင္ငံေရး
အာဏာကို ကန္႔သတ္ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး အရပ္ဘက္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေအာက္တြင္ ထားရွိရမည္၊ ယုတ္ညံ့လွသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ
က်ဴးလြန္သူမ်ားကို တာဝန္ခံခိုင္းရမည္၊ ထို႔ေနာက္ ေရရွည္တြင္ အမ်ားပါဝင္သည့္ စစ္မွန္ေသာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
လုပ္ငန္းကိုစတင္ကာ

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ၾကာေနၿပီျဖစ္သည့္

ပဋိပကၡ၏

မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ

နစ္နာသူမ်ားအတြက္

တရားမွ်တမႈကုိလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ NLD မွာ တရားစီရင္ေရး သုိ႔မဟုတ္ ျဗဴရုိကရက္တစ္ ယႏၱရားကုိ
ခ်ဳပ္ကုိင္ႏင
ုိ ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာကင္းမ့ဲေနဆဲ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ အကန္႔အသတ္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ဤသည္မွာ ေနာက္တက္
လာမည့္ NLD အစိုးရရင္ဆိုင္ရမည့္ အႀကီးဆံုးစိန္ေခၚမႈျဖစ္ၿပီး ယင္းကိစၥအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္က ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္
မေဆာင္ရြက္မည္ကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေျခ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ အလုပ္လုပ္ေနေသာ
CSO ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္က "NLD မွာ ၾသဇာေတာ့ ရွိတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ျပႆနာက သူတို႔မွာ အာဏာရွိပါ့မလား" 42 ဟု
ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

41

“UN Secretary-General Ban Ki-moon 2015 Report to Security Council Calls for Legal Action Against Conflict Related Rapists,” Karen News, May 1, 2015.
http://karennews.org/2015/05/un-secretary-general-ban-ki-moon-2015-report-to-security-council-calls-for-legal-action-against-conflict-relatedrapists.html/ (accessed September 23, 2015)
42
Community-based organization, interview with Burma Partnership, January 2016
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အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းသို႔ •

တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ရပ္တန္႔ေရး ျမန္မာအစိုးရအား ေတာင္းဆိုရန္၊

•

UNSC ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၆၇၄ ႏွင့္ ၁၃၂၅ တို႔အား ဦးစားေပးလုိက္နာေစရန္ ဖိအားေပးႏိုင္ေရး လိုအပ္ေသာအဆင့္မ်ားႏွင့္
အစီအမံမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊

•

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေရးဆြဲေရးအပါအဝင္ သီးသန္႔ယႏၱရားမ်ား သို႔မဟုတ္ အစီအမံမ်ားမွတဆင့္
ေဆြးေႏြးပြဲအားလံုးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား တန္းတူရည္တူ အျပည့္အဝ
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး အာမခံရန္အတြက္ ျမန္မာအစုိးရအား ေဆာ္ၾသေတာင္းဆိုရန္၊ အထူးသျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၃၂၅
ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုိက္နာႏိုင္ေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ သက္ေရာက္နယ္ေျမမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီး
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္း၍ လုပ္ေဆာင္ရန္၊

•

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးသူမ်ားအျဖစ္

ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္

အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

အေကာင္

အထည္ေဖာ္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးထဲ ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဓိပၸါယ္ရွိရွိ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး အပါအ၀င္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္

အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ပါဝင္မႈအား

အာမခံႏိုင္ရန္

ျမန္မာအစိုးရအပါအ၀င္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႔အစည္း အားလံုးကို ေဆာ္ၾသေပးရန္၊
•

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား

အဆံုးသတ္ေရးေတာင္းဆိုရန္ႏွင့္

က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအတြက္

ထိေရာက္သည့္

တာဝန္ခံခိုင္းေရးယႏၱရားမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္၊
•

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားႏွင့္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာေဒသ

ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတြင္

မုဒိမ္းမႈႏွင့္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚု ႏိုင္ငံတကာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေရးကို အားေပးေထာက္ခံရန္၊
•

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္အားလံုးထဲတြင္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေရးဥပေဒ ထည့္သြင္းေရး
ျမန္မာအစိုးရအား ဖိအားေပးရန္၊

•

ျမန္မာႏိုင္ငံမွဒုကၡသည္မ်ား

ေဘးကင္း၍

သိကၡာရွိစြာ

ေနရပ္ျပန္ေရး

အာမခံႏိုင္သည္အထိ

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္

စပ္တေလွ်ာက္ရွိဒုကၡသည္မ်ားအား ဆက္လက္ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္၊
•

IDP စခန္းမ်ားသို႔ လူသားခ်င္းစာနာေရးအေထာက္အကူဝင္ေရာက္ခြင့္ေပးဖို႔ ျမန္မာအစိုးရကို ေတာင္းဆိုရန္၊

•

သက္ဆိုင္သူအားလံုး၊

အထူးသျဖင့္

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားႏွင့္

နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္

အေျခစိုက္သည့္

တိုင္းရင္းသားအရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္၊
•

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳလုပ္မီ
မဟာဗ်ဴဟာအားလံုးကို လူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပန္ရန္၊

•

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏

တန္းတူေရးႏွင့္

ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရးအတြက္

အားထုတ္မႈမ်ားကို

ေထာက္ခံ အားေပးရန္ ႏွင့္
•

ျမန္မာအစုိးရတစ္ဖြဲ႔တည္းသုိ႔မဟုတ္ဘဲ

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ပါ

တူညီေသာ

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ရန္။

ေနာက္တက္လာမည့္ NLD အစိုးရသို႔ •

ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္အား လက္ရွိပံုစံမွ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ရန္၊
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•

အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲပံုသဏၭာန္အားလံုးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညွိႏိႈ္င္းေဆြးေႏြးပဲြအားလံုး၌ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္
အနည္းဆံုး ၃၀% ပါဝင္ေစေရး လုပ္ေဆာင္ေပးရန္၊

•

ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အမည္ခံပါဝင္႐ံုသက္သက္မဟုတ္ဘဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္အဆင့္တိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ေရး အာမခံႏုိင္မည့္ ယႏၱရားမ်ားလည္း ေဖာ္ေဆာင္ထည့္သြင္းေပးရန္၊

•

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္

အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

အဓိပၸါယ္ရွိရွိ

အျပည့္အ၀

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္

၎တို႔

အခန္းက႑ကို အာမခံရန္ ႏွင့္
•

ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ျပည့္စံုလံုေလာက္သည့္ ေရရွည္အသံုးစားရိတ္ သတ္မွတ္ေပးရန္။

ျမန္မာစစ္တပ္သို႔ •

ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ထိုးစစ္အားလံုး ခ်က္ျခင္းရပ္တန္႔ရန္၊

•

ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္

လူသားခ်င္းစာနာေရးဥပေဒကိုလည္းေကာင္း၊

လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္

ဂ်ီနီဗာ

သေဘာတူညီခ်က္အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္သည့္ UNSC ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအားလံုး အထူးသျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၃၂၅ ႏွင့္
၁၆၇၄ တို႔အား လိုက္နာေရး တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈအားလံုး အဆံုးသတ္ကာ
က်ဴးလြန္သူမ်ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္။ ဤအထဲတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၃၂၅ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ရန္၊
•

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္

တပ္အင္အားျဖည့္တင္းျခင္းႏွင့္

ေထာက္ပံ့မႈမ်ားတိုးျမႇင့္ျခင္း၊

စစ္ဘက္အေျခခံ

အေဆာက္အဦးသစ္မ်ား တပ္စခန္းသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ထူေထာင္ျခင္းတို႔ကို ရပ္စဲရန္
•

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈအား ယခုလက္ရွိပံုစံမွ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္သည့္ ပံုစံအျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္

•

အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲပံုသဏၭာန္အားလံုးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညွိႏိႈ္င္းေဆြးေႏြးပဲြအားလံုးအျပင္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း
မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ အနည္းဆံုး ၃၀% ပါဝင္ေစႏုိင္မည့္ ယႏၱရား ေဖာ္ေဆာင္ေရးအား ေထာက္ခံ
အားေပးရန္၊

•

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္

အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

အဓိပၸါယ္ရွိရွိ

အျပည့္အ၀

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္

၎တို႔

အခန္းက႑ကို အာမခံရန္၊
•

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ႏုိင္ငံတကာဒီမုိကေရစီ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္လက္ခံေရးအတြက္ လူသိရွင္ၾကား ကတိျပဳရန္ႏွင့္

•

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးရန္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသိ-ု႔
•

တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းၾကားကြဲလြဲမႈမ်ားကို

ေဘးဖယ္ကာ

ဒီမုိကေရစီ

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု

တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္

အတြက္

လူသားခ်င္းစာနာေရး

ဥပေဒ

အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္္ရန္၊
•

အစိုးရႏွင့္

သေဘာတူညီခ်က္အားလံုးထဲတြင္

ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္

ထည့္သြင္းေရးအတြက္ တြန္းအားေပးရန္၊
•

ရပ္ရြာလူထုမ်ား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ ေဘးကင္းေရးတို႔ကို ျမန္မာအစိုးရ၊ စစ္တပ္တုိ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲအားလံုးတြင္
အေျခခံလုိအပ္ခ်က္အျဖစ္ ဦးစားေပးရန္၊
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•

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

ရွိေစရန္အတြက္

လူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပန္ေပးရန္
•

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈအား ယခုလက္ရွိပံုစံမွ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္သည့္ ပံုစံအျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္

•

အနာဂတ္

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲပံုသဏၭာန္အားလံုးႏွင့္

လုပ္ငန္းမ်ား၌

အမ်ဳိးသမီး

ကိုယ္စားလွယ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အနည္းဆံုး

၃၀%

ညွိႏိႈ္င္းေဆြးေႏြးပဲြအားလံုးအျပင္

ပါဝင္ေစႏုိင္မည့္

ယႏၱရား

ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး

ေဖာ္ေဆာင္ေရးအား

ေထာက္ခံအားေပးရန္၊
•

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္

အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

အဓိပၸါယ္ရွိရွိ

အျပည့္အ၀

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္

၎တို႔

အခန္းက႑ကို အာမခံရန္၊

အေသးစိတ္ထပ္မံသိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္ ေဒၚခင္ဥမၼာ၊ တာ၀န္ခံ၊ ျမန္မာ့အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖဲြ႔

khinohmar@burmapartnership.org / info@burmapartnership.org
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