ကမၻာက
့ လ
ု သမဂၢ အခ်က္အလက္ရာွ ေဖြေရးမစ္ရွငမ
္ ွ ထုတျ္ ပန္သည့္ အစီရင္ခံစာပါ
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္င)ံ ၏ သေဘာထားထုတျ္ ပန္ေၾကညာခ်က္
ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင၏
္
တုိင္းရင္းသားအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္မွ က်ဴးလြန္သည့္ လိင္ပိင
ု ္းဆုိင္ရာ
အၾကမ္းဖက္မႈနွင့္

ပတ္သက္သည့္

အစီရင္ခံစာပါ

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ

ထုတ္ျပန္ေသာ

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္၏

ကုမၼဏီမ်ားႏွင့္

တပ္မေတာ္အား

ၾသဂုတ္လ

ရက္ေန႔တြင္

တပ္မေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊

ကူညီေထာက္ပံ့ေနသည့္ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ

အေရးယူပိတ္ဆ႔မ
ို ႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္

၅

အစီရင္ခံစာပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ

စီးပြားေရးကုမၼဏီမ်ားအေပၚ
အမ်ဳိးသမီးမ်ား

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

(ျမန္မာနုိင္င)ံ မွ ေထာက္ခႀံ ကဳိဆိလ
ု ုိက္ပါသည္။
တပ္မေတာ္သည္ ၎၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြမ်ားျဖင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ဝယ္ယူရာတြင္
တိုက္ရိက
ု ္အေထာက္အကူျဖစ္ေနသည့္အျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏
စီးပြားေရးေထာက္ပံ့မႈမ်ားေၾကာင့္
တည္ေဆာက္ၿပီး

ဆိုးရြားသည့္

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေငြအင္အား၊
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို

လူအင္အားမ်ား

အစဥ္တိုးခ်ဲ႕

ဆက္လက္ခ်ိဳးေဖာက္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ဗမာမဟုတသ
္ ည့္ တုိင္းရင္းသားေဒသအသီးသီးတြင္ရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေတြ႔ႀကံဳရင္ဆိုင္ေနရေသာ လိင္ပိုင္း
ဆိုင္ရာ အဓမၼက်ဴးလြန္မႈမ်ား၊ မုဒိမ္းမႈမ်ားကို တပ္မေတာ္မွ လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္အသုံးျပဳေနျခင္း
နွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားမွာလည္း ေျမဇာပင္ကဲ့သိ႔ု ဆက္လက္အသုံးျပဳခံေနရျခင္း၊ စသည္တို႔အား အမ်ဳိးသမီးမ်ား
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္င)ံ အေနျဖင့္ ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ရတ
ႈ ္ခ်ပါသည္။
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္
လက္နက္အင္အားကို

၎၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္
ပိုမိုအားကိုးလာျခင္းတို႔သည္

ေရးလမ္းစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္

ယခင္

ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္
တပ္မေတာ္ႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္း ေရ
တိုင္းရင္းသား

ပဋိပကၡႀကီးထြားလာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သလ
ူ ူထုေပါင္း ၂၄၁,၀၀၀ ေက်ာ္

ရွမ္းျပည္နယ္၊

အိုးအိမ္စြန႔ခ
္ ြာေနရၿပီး၊

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္သာမက

လက္နက္ကင
ို ္ၾကား ေန႔စဥ္ႏွင့အ
္ မွ်
ကခ်င္ျပည္နယ္၊

လက္နက္အင္အားႀကီးထြားလာျခင္းႏွင့္

ကရင္ျပည္နယ္
၁၉၉၀

၊

ခုနွစ္မွစသည့္

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္းရွိ
ကာလမ်ားတြင္

စစ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္
ျဖတ္ေလးျဖတ္ေခတ္

အေျခအေနဆုိးရြားမႈေၾကာင့္ ကရင္၊ ရွမ္း၊ ကရင္နီ စသည့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု သိန္းဂဏန္းေက်ာ္
အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္ေဒသတြင္

ဒုကၡသည္အျဖစ္ ယခုထိ တစ္သိန္းေက်ာ္ ဆက္လက္ရွိေနေသးသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ျပည္သူမ်ားလည္း ဘဂၤလားေဒးရွ္နုိင္ငံတြင္ (၇) သိန္းေက်ာ္အျဖစ္
ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္

ေနရသည္။

တုိင္းရင္းသားေဒသျဖစ္ေသာ

ကခ်င္ျပည္နယ္၊

ရွမ္းျပည္နယ္၊

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္လည္း တုိ္က္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေနျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း၊

1

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း

စသည့္

လူမဆန္ေသာ

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး

ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ား

ဆက္လက္ေတြ႔ႀကံဳခံစားေနၾကရသည္။
တပ္မေတာ္မွ က်ဴးလြန္သည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ ဆယ္စုနွစ္မ်ားစြာ ၾကာေနခဲ့ၿပီး တာဝန္ယူ
ေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႉမ်ားသည္ ယေန႔တိင
ု ္ ကန္႔ကြက္မႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရင္ဆုိင္ရၿပီး
အေနျဖင့္ ကင္းလြတ္ခြင့မ
္ ်ား ဆက္လက္ရရွိေနသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း
ရိုဟင္ဂ်ာ

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိလည္း

တပ္မေတာ္

ယခင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကဲသ
့ ိ႔ပ
ု င္

တရားမွ်တစြာ

အေရးယူေဖာ္ထုတ္ရာတြင္

ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ (၁၀) ရက္ေန႔ ေန႔ခင္းပိုင္း (၁) နာရီခြဲဝန္းက်င္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္တင
ြ ္ လက္ဖက္ခူးေနသူ
အသက္ (၂၇) အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို အရပ္ဝတ္ စစ္သား (၂) ဦးမွ အတင္းအဓမၼမုဒိမ္းျပဳက်င့္ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔ထိတိုင္ ထိအ
ု မႈကို တရားမွ်တစြာအေရးယူေဖာ္ထုတ္ရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။1
ထို႔အျပင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ကြတခ
္ ိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပိန္းပြန္အုပ္စု၊ နမ့္ေဆာင္က်ဲေက်း ရြာတြင္
ေနထိုင္ေသာေဒၚနန္ထန္ အသက္ (၅၁) ႏွစ္သည္ သူမေနထိုင္ရာ ေနအိမ္ေစ်းဆိုင္အတြင္း ရက္စက္စြာ
အသတ္ခံခဲ့ရသည္။
ဤမႈခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ထိေရာက္စြာ

အမွန္တရားေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္

အေရးယူႏိုင္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနျခင္း၊

လ်စ္လ်ဴရႈခံေနရျခင္းတို႔သည္

တရားမွ်တမႈႏွင့္

တပ္မေတာ္၏

စီးပြားေရးႏွင့္

လက္နက္အင္အား ႀကီးမားေနမႈေၾကာင့္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ တပ္မေတာ္အား စီးပြားေရးေထာက္ပံ့
ေနျခင္းမ်ား၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္င)ံ သည္ မည္သည့္အၾကမ္း
ဖက္မႈကိုမဆို ဆက္လက္ေထာက္ျပရႈတ္ခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။
စီးပြားေရးအင္အားေတာင့္တင္းလာေနေသာ တပ္မေတာ္ျဖင့္
ကင္းလြတ္ခြင့မ
္ ်ားႏွင့္

ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနျခင္း၊

ျပစ္မႈမ်ားကို

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ

ေထာက္ပံ့ေပး ေနျခင္းမ်ားသည္ ျပည္တင
ြ ္းစစ္ပဋိပကၡမ်ားကုိ
သူတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ

ပဋိပကၡ၏

အျပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္းမွ
တပ္မေတာ္အား

ပုိမုိဆုိးရြားလာေစသည့္အျပင္

တို္င္းရင္း

ေျမဇာပင္မ်ား၊ သားေကာင္မ်ားျဖစ္ေနရျခင္းအေပၚ ကုလသမဂၢ အခ်က္

အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္၏အစီရင္ခံစာ

ထြက္ရွိခ်က္အရ

နုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀န္းႏွင့္

နုိင္ငံတကာအစုိးရ

တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ ပိတဆ
္ ႔မ
ို ႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ နုိင္ငံတကာဥပေဒအရ ရပ္တည္ခ်က္မွနက
္ န္ေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္သင့္လုပ္ထိက
ု ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
မ်ားျဖစ္သည္ဟု
မစ္ရွင္၏

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

(ျမန္မာႏိုင္င)ံ

အစီရင္ခံစာထြက္ရွိခ်က္အေပၚတြင္လည္း

သည္

ကုလသမဂၢ

ဤသေဘာထား

အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး

ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္အတူေထာက္ခံ

ႀကိဳဆိုလိုက္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ (Fact Finding Mission – FFM) ၏
အစီရင္ခံစာတြင္ပါရွေ
ိ သာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ကုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္င)ံ
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https://taangwomen.org/burmese/2019/06/10/%E1%80%90%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA
%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%9
9%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%84%E1%80%9A%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%BA/
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မွႀကိဳဆိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ (Fact Finding Mission –
FFM) ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာအစိုးရမွ
•

တပ္မေတာ္ အထက္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အာဏာရွသ
ိ ူမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရး အမႈထမ္းမ်ားမွ က်ဴးလြန္ေသာ
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ က်ား-မဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ ဆိုးရြားေသာ
ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္သည့္

လူအေျမာက္အမ်ားအေပၚ

ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္မႈ၊

စစ္ရာဇဝတ္မႈႏွင့္

လူမ်ဳိးတံုး

သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို ခ်က္ျခင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ႏွင့္ တရားစြဲအေရးယူရန္၊
•

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ မွ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို မုဒိမ္းမႈႏွင့္ မည္သည့္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အၾကမ္းဖက္မႈမဆို မက်ဴးလြန္ရန္ အမိန႔ထ
္ ုတ္ျပန္ရန္ႏွင့၊္

•

ခိုင္လုေ
ံ သာ

စံုစမ္းေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊

ဘက္လိုက္မႈမရွိေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ

ထြက္ရွိလာေသာ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ လံုၿခံဳေရး အမႈထမ္းမ်ားမွ က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စထ
ြဲ ားေသာ က်ားမဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ အစီရင္ခစ
ံ ာမ်ားအရ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ရန္ႏွင့္ တပ္မေတာ္္မွ
ထုတ္ပယ္ျခင္း စသည့္ အေရးယူလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ တိ႔က
ု ို အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္င)ံ
အေနျဖင့္ ေတာင္းဆိုလိက
ု ္ပါသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(ျမန္မာနုိင္င)ံ
ဆက္သယ
ြ ္ရန္ေနာ္ဆဲဆ-ဲ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ( +၉ ၅၀၉ ၂၅၅၈၁၇၀၉ ၂)
နန္းဇင္ႏြယ-္ မူဝါဒေရးရာဦးေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ (+၉၅ ၉ ၄၄၉ ၃၂၉ ၅၈၀)
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