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ေရွ႕ေျပးအသံအဖဲြ႔သည္ အရပ္ဘက္ လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းအား အေျချပဳကာ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္ အခြင့္ 
အေရးကုိ အေျခခံေသာ မူ၀ါဒဆိုင္ရာသုေတသနႏွင့္ စည္း႐ုံးလံႈ႔ေဆာ္ေရးအဖဲြ႔တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔မွ 
ေအာက္ေျခလူထုတုိ႔၏ အသံမ်ားအား ျမႇင့္တင္ေပးကာ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံသည့္ မူ၀ါဒမ်ား ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ 
စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ မူ၀ါဒေရးဆြဲခ်မွတ္သူမ်ားအၾကား 
ေပါင္းကူးသဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

မိမိတုိ႔ ေရွ႕ေျပးအသံအဖဲြ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာတို႔၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံမွာ လူ႔အခြင့္ 
အေရး အေျခခံစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔သည္ အလံုးစံုျခံဳငံုၿပီး ခဲြထုတ္မရႏုိင္ 
သည့္ အႂကြင္းမဲ့ျဖစ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး သေဘာသဘာ၀အား စဲြကုိင္ကာ မည္သူကုိမွ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ 
တုိင္းရင္းသား၊ လူမ်ိဳးစု၊ လိင္ သုိ႔မဟုတ္ က်ား/မေရးရာ၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈ၊ အသက္အရြယ္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ လူမႈေရး 
အဆင့္အတန္း၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ ယံုၾကည္မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ 
မည္သည့္ခဲြျခား ဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳးမွ မလုပ္ေဆာင္ပါ။

ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔၏ သုေတသနလုပ္ငန္းကို ‘မည္သူမွ ထိခုိက္နစ္နာျခင္း မရွိေစေရး‘ မူအား လက္ကုိင္ျပဳကာ 
က်င့္၀တ္သိကၡာႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဤသုေတသနအေပၚအေျခခံ၍ မည္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ 
ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုမ်ားဘက္မွ ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ လြတ္လပ္အမွီအခုိကင္းၿပီး မူကိုအေျခခံေသာ သုေတသန 
ျပဳမႈႏွင့္ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ပါသည္။

ေရွ႕ေျပးအသံအဖဲြ႔အေနျဖင့္ ဤသုေတသနစာတမ္းအတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္၊ ကူညီ၊ လမ္းၫႊန္ေပးခဲ့ေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားႏွင့္ 
အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုးကို ၎တို႔၏ အခ်ိန္ႏွင့္ အားစိုက္ထုတ္မႈမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မူၾကမ္းျပဳစုေနေသာ 
ကာလအတြင္း ေ၀ဖန္သံုးသပ္ အၾကံျပဳမႈမ်ား ေပးအပ္ျခင္း အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း 
မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဤစာတမ္း ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ရက္ေရာစြာ ပံ့ပိုးကူညီေပးေသာအလွဴရွင္ 
ျဖစ္သည့္ Civil Rights Defenders ကိုလည္း အလားတူ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ 

ေရွ႕ေျပးအသံအဖဲြ႔ (Progressive Voice) အေၾကာင္း 

ျပည္သူလူထုလိုလားခ်က္ကို သိသင့္ၿပီ - 
လြတ္လပ္စြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူငယ္မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားမႈ 

ေရွ႕ေျပးအသံအဖဲြ႔မွ ေရးသားထုတ္ေဝသည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုုင္လ

Progressive Voice
www.progressivevoicemyanmar.org 

info@progressive-voice.org 

ဓာတ္ပံု - Kachin Youth Movement

ေက်းဇူးတင္လႊာ
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ဓာတ္ပံုမူပိုင္မ်ား

အေရွ႕အဖံုးပါဓာတ္ပံုမ်ားမွာ -
၁။ “ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစကခ်င္ေျမ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစျမန္မာျပည္” စာသားပါရွိသည့္ တီရွပ္အကၤ်ီကို 

ဝတ္ဆင္ထားေသာ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအား ေတြ႔ရစဥ္၊ © Kachin Youth Movement
၂။ “စစ္ပြဲရပ္” စာသားပါရွိသည့္ တီရွပ္အကၤ်ီကို ဆႏၵျပပြဲ မတိုင္မီ ၀တ္ဆင္ထားေသာ လူငယ္ 

ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအား ေတြ႔ရစဥ္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ေမလ၁၂ရက္ေန႔၊ © Victoria Milko
၃။ တာေမြဆႏၵျပပြဲကို ရပ္တန္႔လိုက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ ၿဖိဳခြဲရန္ အသင့္ အေနအထားျဖင့္ 

ေရွ႕တိုးလာေနပံုအား ေတြ႔ရစဥ္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔၊ © Victoria Milko 



မာတိကာ

အႏွစ္ခ်ဳပ္          ၁

ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာႏွင့္ နည္းနာေဗဒ     ၃

ေနာက္ခံအေျခအေန။ ။ယိုင္နဲ႔ တုံ႔ဆိုင္းေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ 

ပိတ္ဆို႔ခံေနရေသာ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသူ (IDP) မ်ား   ၅

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုုပ္နည္းဆိုုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ၉

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးမႈအေျခအေန       ၁၀

ျမစ္ႀကီးနား          ၁၅

အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း         ၁၅

ပံ့ပိုးစီစဥ္ျခင္းႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း       ၁ရ

ဘက္လိုက္ျခင္းႏွင့္ တေျပးညီမျဖစ္ေသာ အေရးယူလိုက္နာေစျခင္း    ၁၉

ရန္ကုန္           ၂၁

အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း        ၂၁

ပံ့ပိုးစီစဥ္ျခင္းႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း       ၂၃

အမ်ိဳးသားေရးအစြန္းေရာက္ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ား      ၂၃

ဘက္လိုက္ျခင္းႏွင့္ တေျပးညီမျဖစ္ေသာ အေရးယူလိုက္နာေစျခင္း     ၂၆

စီစဥ္စည္း႐ုံးသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ား       ၂၉

ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ        ၃၀

လူမႈဘ၀အခန္းက႑အား ျခယ္လွယ္ျခင္း       ၃၁

နိဂုံး           ၃၅

အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား         ၃၇





1

အႏွစ္ခ်ဳပ္

လြတ္လပ္စြာ စုေဝးျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ မရွိမျဖစ္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုမ်ားမွ 
၎တုိ႔ကိုယ္တုိင္ လြတ္လပ္စြာဖြင့္ဟ ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို စုေပါင္းကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
လည္းေကာင္း၊ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူအား အသိျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္၊ 
အစိုးရမ်ားမွ အေရးတယူ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလာေစေရး ဖိအားေပးရန္အတြက္လည္းေကာင္း ခြင့္ျပဳထားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို ဖြင့္ဟေျပာဆိုၾကေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈမ်ား အပါအဝင္ ရွည္လ်ားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္း သမိုင္းရွိသကဲ့သို႔1 ထိုသုိ႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
စုေဝးမႈမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္မွ တစုိက္မတ္မတ္ ၿဖိဳခြဲေသာ ၾကာျမင့္သည့္ သမိုင္းလည္း ရွိၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
စစ္အာဏာရွင္အုပ္စိုးမႈကို လူငယ္မ်ားဦးေဆာင္ကာ ဆန္႔က်င္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီေရး 
ဆႏၵျပပြဲမ်ားကိုု ၿဖိဳခြဲခဲ့မႈက အေက်ာ္ၾကားဆံုးအျဖစ္ ပါဝင္ပါသည္။ မ်ားမၾကာမီက ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္ 
စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသူ (IDP) မ်ား၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား အေရးေပၚလိုအပ္ေနမႈႏွင့္ 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္အေပၚ တုံ႔ျပန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာဆႏၵျပပြဲမ်ားကို လူငယ္မ်ားက ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ ထိုဆႏၵျပပဲြမ်ားအေပၚ တရားဝင္တုံ႔ျပန္မႈမ်ားက 
ရဲတပ္ဖဲြ႔ႏွင့္ စစ္တပ္အပါအဝင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ စိတ္ဓါတ္ခံယူမႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္မည္၊ 
ထိန္းခ်ဳပ္မည္ဆိုသည့္အဆင့္မွ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသးေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ထိုအစား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈတြင္ 
ပါဝင္ခဲ့ေသာ ၎တို႔၏ အခန္းက႑ေၾကာင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူလူငယ္ အနည္းဆံုုး ၄၇ ဦးသည္ ရဲႏွင့္ ေဒသခံ 
အာဏာပိုင္မ်ားကို တရားလက္လြတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ေဝဝါးၿပီး ဖိႏွိပ္သည့္ ဥပေဒ 
ပုုဒ္မမ်ား ပါရွိေနဆဲျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ (ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ) 
အရ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရပါသည္။2  

ဤသုေတသနစာတမ္းတြင္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ၎ 
ဆႏၵျပပဲြမ်ားအေပၚ အာဏာပုိင္မ်ား၏ တုံ႔ျပန္ပံုဟူ၍ ႐ႈေထာင့္ ၂ ခု ပါဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
စုေဝးမႈမ်ားကို ဖိႏွိပ္တားဆီးၿပီး စီစဥ္စည္း႐ုံးသူမ်ားကို ရာဇဝတ္မႈဥပေဒမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုကာ ဘက္လိုက္ေသာ 
အဓမၼနည္းလမ္းျဖင့္ တရားဥပေဒအား လိုက္နာေစျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားသည့္  ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို 
ဆန္းစစ္သံုးသပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားအား အဓိကအပိုင္း ၃ ပိုင္းအေနျဖင့္ ေတြ႔ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
ပထမဦးဆံုး အခ်က္အေနျဖင့္ စုေဝးရန္အတြက္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္လိုသည္ဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္အစား 
ႀကိဳတင္အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရန္သာလိုသည္ ဟူေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၿငိ္မ္းစုစီဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္သည္ 

1 ဤစာတမ္းတြင္ ”စုေဝးျခင္း” ဟူေသာအသံုးအႏႈန္းအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးရန္ လြတ္လပ္ေသာအခြင့္အေရးရွိမႈျဖင့္ 
ကာကြယ္ေပးထားေသာ လူထုစုေဝးမႈ ပံုစံမ်ိဳးစံုကို ရည္ညြန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ”ဆႏၵျပမႈ” ဆုိသည္မွာ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္၏ 
လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ မူဝါဒမ်ားအေပၚ သေဘာမတူညီမႈကို ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း၊ မတူညီသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ 
မူဝါဒမ်ားကို ေတာင္းဆိုမႈမ်ား တစ္ပါတည္း သို႔မဟုတ္ သီးျခားအျဖစ္ ပါဝင္သူမ်ားက စုေဝးမႈတစ္ခုေအာက္တြင္ ျပဳလုပ္ျခင္းကို 
ဆိုလိုသည္။  

2  Athan, “Update List (June 4, 2018), https://www.facebook.com/athan.foe.myanmar/
posts/258711224687950.
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အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္သေယာင္ ရွိေသာ္လည္း ႀကိဳတင္အသိေပးရာတြင္ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ထည့္သြင္းတင္ျပရမည္ဆိုသည့္ လုိအပ္ခ်က္သည္ တင္းက်ပ္လြန္းလွသည့္အျပင္ ၄၈ နာရီ ႀကိဳတင္အသိေပး 
အေၾကာင္းၾကားရန္ လုိအပ္ခ်က္သည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးမႈမ်ား ေကာက္ကာငင္ကာ မျဖစ္ပြားေစရန္ 
ကန္႔သတ္ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္းကဲ့သို႔စုေဝးမႈမ်ားသည္ ေဒသႏၱရအေျခအေနႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ 
သက္ဆိုင္မႈ ရွိ မရွိအား ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္မ်ားမွ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ ရွိသည္ဟူေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုက ေဒသႏၱရ 
အာဏာပိုင္မ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးရန္ အေၾကာင္းၾကားမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ ထိေရာက္စြာ ျငင္းဆန္ႏိုင္သည့္၊ 
ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ား ထပ္မံထည့္သြင္းႏိုင္ေစသည့္ ေနာက္ထပ္ မလြယ္ေပါက္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို 
ဖြင့္ထားေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒႏွင့္ ၎ဥပေဒအား အေရးယူ လိုက္နာေစျခင္း၏ ဒုတိယျပႆနာမွာ 
အာဏာပိုင္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးမႈမ်ားအား တက္ႂကြစြာ ပံ့ပုိးစီစဥ္ ေပးျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေပးရမည့္အစား 
အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကုိင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ဟု ဆက္လက္ယူဆေနၿပီး ထိုသို႔ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ 
နည္းနာမ်ားက လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင့္ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာကို သိသာထင္ရွားစြာ ကန္႔သတ္ေနၿပီး 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကိုပါ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ တုံ႔ျပန္ခံရျခင္းမ်ား စသည့္တ
န္ျပန္လက္စားေခ်မႈမ်ားဒဏ္ကို ခံရႏိုင္ေသာအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္ အေနျဖင့္ ဤဥပေဒႏွင့္ 
ဤဥပေဒအား အေရးယူလိုက္နာေစျခင္း လကၡဏာသြင္ျပင္က ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရ အာဏာပုိင္မ်ားအား 
စီစဥ္တင္ျပထားေသာ စုေဝးမႈ၏အေၾကာင္းအရာေပၚ မူတည္၍ လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင့္ကို ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ႏိုင္ရန္၊ 
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း တရားလက္လြတ္ လုပ္ဟန္ျဖင့္ ပစ္မွတ္ထားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 
ခြင့္ျပဳထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ 

ဤစာတမ္းတြင္ သံုးသပ္ထားေသာ ဒုတိယအေၾကာင္းအရာမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္  တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား အေပၚ ထပ္ဆင့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ထိပါးေနွာင့္ယွက္မႈမ်ားပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ရန္ကုန္၌ လက္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားအျပား 
ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ ထိုလူငယ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားကို ၎တို႔၏ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ အဆင့္တိုင္းတြင္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရကာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းမႈ အတြက္ 
လိုအပ္ေသာ ႀကိဳတင္အသိေပး အေၾကာင္းၾကားမႈ ျပဳလုပ္္ခ်ိန္ႏွင့္ အဖမ္းခံရၿပီး တရားစြဲဆိုခံရခ်ိန္မ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားမွ 
လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္သမားမ်ားမွ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္အရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အရပ္ဘက္လူထု အသိုင္းအ၀ိုင္း အတြင္းရွိ ၎တို႔၏ 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း ၾကံဳေတြ႔ ခံစားၾကရပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ 
ေလးေလးနက္နက္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ မရွိရံုသာမက ဆႏၵျပမႈကို ရပ္တန္႔႐ုပ္သိမ္းရန္ ဖိအားေပးၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ 
အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေနျခင္းကိုသာ ရည္ညႊန္းသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိပါးေနွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို လူပုဂၢိဳလ္အားျဖင့္ တိုက္႐ုိက္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ မည္သိုု႔ပင္ျဖစ္ေစ 
ထုိအမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ လတ္တေလာႏွစ္မ်ားတြင္ လူသိအမ်ားဆံုး ဆႏၵျပမႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္ ၾကံ့ၾကံ့ခံရပ္တည္ 
စည္း႐ုံးခဲ့ၾကပါသည္။  
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ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာႏွင့္ နည္းနာေဗဒ

ဤသုေတသနစာတမ္း၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလႏွင့္ ေမလတြင္ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်ား၌ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပပြဲ ၂ ခုအား ဥပမာယူ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကိုု 
ပံုေဖာ္တင္ျပရန္ျဖစ္ၿပီး ဆႏၵျပပြဲအတြက္ စီစဥ္စည္း႐ုံးသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ထိပါး  
ေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈမ်ားအေပၚ အထူး အေလးေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။

အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ရွည္လ်ားမႈအေပၚမူတည္ကာ  ဤစာတမ္းအေနျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ခံေနရေသာ IDP မ်ားအား 
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ လူသာခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးေရးတြင္ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ေမလ 
၇ ရက္ေန႔အထိ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ 
ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ စစ္ပြဲဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပပြဲမ်ားကိုသာ အဓိကေဇာင္းေပးထားပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ ဤစာတမ္းတြင္ 
ေဆြးေႏြးတင္ျပထားေသာ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားအတုိင္း အလားတူတရားစြဲခံရသူမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ပဲခူးႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားမွ 
ဆႏၵျပပြဲမ်ားကိုမူ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။ 

ဤသုေတသနအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလႏွင့္ ဇြန္လတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မ်ား၌ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း 
ပံုစံခ်ထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးသား ၁၀ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၈ ဦး စုစုေပါင္း ၁၈ ဦးအား  ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ ၁၆ ခုျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိသူမ်ားမွာ ဆႏၵျပပြဲအတြက္ စီစဥ္စည္း႐ုံးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ စီစဥ္စည္း႐ုံးခဲ့သည့္ 
အျပင္ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ကိုယ္တုိင္ပါဝင္ခဲ့သူ ၁၅ ဦး ပါ၀င္ၿပီး ထိုသူအမ်ားစုမွာ ဆႏၵျပသည့္အတြက္ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ 
တရားစြဲခံေနရသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားထဲတြင္ ေရွ႕ေန ၂ ဦး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္သူ ၁ 
ဦးတို႔လည္း ပါဝင္ပါသည္။ ဤစာတမ္းအတြက္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မ်ား၌ သုေတသနျပဳရာတြင္ ဆႏၵျပပြဲကို 
ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ 
အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕မွာ ခရီးလြန္ေနသျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရန္ အဆင္မေျပခဲ့ပါ။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ 
ဆႏၵျပပြဲ၌ တစ္ဦးခ်င္း၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ပါဝင္ရသည့္ေစ့ေဆာ္ခ်က္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား သို႔မဟုုတ္ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ 
အျပန္အလွန္ ထိေတြ႔မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ လတ္တေလာ တရားရင္ဆုိင္ရသည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ ၎တုိ႔၏ အေတြ႔အၾကံဳ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၎အား မည္သို႔မည္ပံု ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းအေပၚ 
၎တို႔၏ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္ စသည့္တုိ႔အပါအ၀င္ ဆႏၵျပပြဲအတြက္ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ၎တုိ႔၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား အစရွိသည္တို႔ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 





5

ေနာက္ခံအေျခအေန။ ။ ယိုင္နဲ႔ တုံ႔ဆိုင္းေနသည့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပိတ္ဆို႔ခံေနရေသာ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔
ခြာေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသူ (IDP) မ်ား

”အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ ညီလာခံေတြ၊ စကားဝိုင္းေတြ၊ 
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြ အစရွိသျဖင့္ အမ်ားႀကီးလုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ 
အဲဒါေတြေၾကာင့္ ဘာေျပာင္းလဲခဲ့လဲ၊ ဘာမွ မေျပာင္းလဲဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ 
ဒီဆႏၵျပပြဲကို လုပ္ၾကရတာပါ။”  - ရန္ကုန္မွ ဆႏၵျပသူတစ္ဦး 

တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ားအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္မွ က်ဳးလြန္သည့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား၊ တိုးတက္မႈ ကင္းမဲ့ေန 
သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပဋိပကၡအရွိန္အဟုန္ၾကီးထြားလာေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း၌ တိုင္းရင္းသား 
လူထုမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာအခြင့္အေရးအေျချပဳ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားၾကား 
မေက်မနပ္ေဒါသမ်ား ႀကီးထြားလာခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) အၾကား 
ပဋိပကၡမ်ား တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ တိုက္ပြဲမ်ားလည္း ပိုမိုျပင္းထန္လာေနပါသည္။ 
ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ အရပ္သားေဒသမ်ားသို႔ ပစ္မွတ္ထားကာ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ား 
ကို အသံုးျပဳတုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီး KIA ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသတြင္းရွိ IDP မ်ားထံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီမ်ား 
မေရာက္ရွိေစရန္ အစဥ္တစိုက္ ပိတ္ပင္တားဆီးေနၿပီး ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ လက္လြတ္စပယ္ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား၊ 
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား၊ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းႏွင့္ အျခားလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အစရွိသည့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
ကိုလည္း ပံုမွန္လိုလို က်ဳးလြန္ေနပါသည္။3 အလားတူတိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္လည္း ရွမ္းျပည္ 
ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ ရွမ္းႏွင့္ တအာင္း တုိင္းရင္းသားမ်ားအပါအ၀င္ ေထာင္ခ်ီေသာ 
တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ေနရပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္လည္း ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး 
(KNU) ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA) ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ 
ျမန္မာစစ္တပ္မွ လမ္းတုိးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ တပ္မ်ားထပ္မံေနရာခ်ထားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တုိက္ပြမဲ်ားျဖစ္ပြားကာ ကရင္အရပ္သားမ်ား 
ေထာင္ခ်ီ၍ တိမ္းေရွာင္ရမႈ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။4 KNU သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အား လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အဖြဲ႔မ်ားထဲတြင္ အင္အားအႀကီးဆံုးႏွင့္ ၾသဇာအရွိဆံုး 
အဖြဲ႔လည္း ျဖစ္ပါသည္။ KNLA ေဒသတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ နယ္ေျမက်ဳးေက်ာ္ျခင္း၊ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ 
တပ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ျခင္းတို႔သည္ NCA သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး NCA ၏ 
အသံုး၀င္မႈအေပၚ အခ်ိဳ႕သူမ်ားအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ 

ကခ်င္၊ ရွမ္းေျမာက္ပိုင္း ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားမွ ပဋိပကၡမ်ားကိုၾကည့္ပါက ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို 
ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာရမည့္အစား အင္အားအသံုးျပဳ၍ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားကို သိမ္းပိုက္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ 
အေနအထားျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ဤသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) 

3  Lawi Weng, “Ongoing offensives in Tanai leave IDPs trapped between warring sides,” The Irrawaddy, (18 
April, 2018) https://www.irrawaddy.com/news/burma/ongoing-offensives-tanai-leave-idps-trapped-warring-
sides.html

4  Karen Peace Support Network, “The Nightmare Returns” (26 April 2018), https://karenwomen.files.word-
press.com/2018/04/kpsn-media-release-the-nightmare-returns.pdf
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ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရ၏ ႏိုင္္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုအေျဖရွာေရးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ 
က်င္းပရန္မွာလည္း တစ္ႏွစ္နီးပါးၾကာၿပီျဖစ္ေသာ္ျငား ယခုစာတမ္းကို ေရးသားေနသည့္အခ်ိန္ထိ က်င္းပႏိုင္ျခင္း 
မရွိေသးပါ။ ပဋိပကၡႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား တိုးပြားလာသည့္အျပင္ ပင္လံုညီလာခံ ေနာက္တစ္ႀကိမ္က်င္းပရန္ အဓိက 
အတားအဆီးတစ္ခုမွာ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည့္ ဖက္ဒရယ္မူဝါဒႏွင့္ လံုျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ညိႇႏိႈင္းအေပးအယူလုပ္ရန္ စစ္တပ္မွ ျငင္းဆန္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ႐ုိဟင္ဂ်ာ 
အက်ပ္အတည္းအေပၚ တစ္ကမၻာလုံးမွ အဓိကအာရုံထားေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္၏ အျခားေသာတုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ  
IDP မ်ားအတြက္၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာျမင္ကြင္းမွ တစ္စံုတရာ ဖံုးကြယ္ထားျခင္းခံေနရေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ 
IDP မ်ား၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုုင္ရာ အေျခအေနတစ္ရပ္ အေရးတႀကီး ျဖစ္ေပၚေနျခင္းကို ျမန္မာ အရပ္ဘက္လူထု 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား သိရွိနားလည္လာၾကပါသည္။ KIA ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသရွိ IDP စခန္းမ်ားသို႔ ေပးပို႔ေသာ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီမ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္မွ တားဆီးပိတ္ပင္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ ပိုမိုျပင္းထန္လာေသာ ပဋိပကၡမ်ား 
ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာသည့္အရပ္သားအေရအတြက္ မ်ားျပားလာလင့္ကစား အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ IDP 
စခန္းမ်ားကိ ုလက္ခဖံြင္လွ့စကူ္ညီေပးေနေသာ ခရစယ္ာနဘ္ရုားေက်ာင္းမ်ားႏငွ္ ့အျခားသူမ်ားအား စခန္းမ်ား ပတိသိ္မ္းရန ္
ကိုပါ ဖိအားေပးေနလ်က္ရွိပါသည္။5 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီႏွင့္ မတ္လမ်ားတြင္ တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးလာေသာ 
အရပ္သားမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ခိုလႈံရန္ ၎တုိ႔အသံုးျပဳသည့္လမ္းေၾကာင္းကို ျမန္မာစစ္တပ္မွ ပိတ္ဆို႔ထား 
ေသာေၾကာင့္ ေတာအုပ္မ်ားထဲတြင္ ပိတ္မိေနေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေဒသခံ  
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက စတင္သတင္းေပး ပို႔ခဲ့ပါသည္။ တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးလာေသာ အရပ္သား 
မ်ားမွ ျမန္မာစစ္တပ္၏ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေက်းရြာမ်ားကို သိမ္းပိုက္ကာ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ 
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဳးလြန္သည့္အျပင္ ၎တို႔အား 
လူသားတံတိုင္းမ်ား၊ ေပၚတာမ်ားအျဖစ္ပါ အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ ပိတ္ဆုိ႔ခံေနရေသာ IDP မ်ားကိုု 
ကယ္ထုတ္ရန္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္ကိုု 
ညႇိႏိႈင္းေသာ္လည္း အေျဖမထြက္ခဲ့ပါ။ တႏိုင္းႏွင့္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ IDP ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ဧၿပီလတြင္ ထပ္မံပိတ္မိသျဖင့္ ပိတ္မိေနေသာ IDP အေရအတြက္ မ်ားစြာပိုတုိးလာေသာအခါ သမား႐ုိးက် 
တိုက္တြန္းနႈိးေဆာ္မႈႏွင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းမႈနည္းနာမ်ား မေအာင္ျမင္ေတာ့သည့္ေနာက္ပိုင္း ပိတ္ဆို႔ခံ IDP မ်ားအတြက္ 
အေရးေပၚလူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီ လိုအပ္မႈအေပၚ အာရံုစိုက္ေစေရး ေတာင္းဆိုရန္ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားကို 
စီစဥ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ အစျပဳခဲ့သည့္ လူငယ္မ်ားဦးေဆာင္ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ား 
သည္ ရန္ကုန္၊ ပဲခူးႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈကို ျပသေသာ 
လႈပ္ရွားမႈ မ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ ထိုဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပမႈေနာက္ပိုင္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးမႈအေပၚ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ အျပင္းထန္ဆံုးၿဖိဳခြဲမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး6 ထိုၿဖိဳခြဲမႈသည္ NLD 
ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင့္အတြက္ နယ္ေျမက်ဥ္းက်ံဳ႕လာမႈ၏ အျမင္သာဆံုးေသာ 
အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါသည္။ ထိုၿဖိဳခဲြမႈ၏ သက္ေရာက္မႈဒဏ္ အခံရဆံုးသူမ်ားမွာ ဆႏၵျပပြဲကို ဦးေဆာင္ေသာ 
လူငယ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆိုျခင္းခံရသည့္အျပင္ ရဲႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးအစြန္းေရာက္ 
သမားမ်ား၏ လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚအေျခခံသည့္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားကို ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားတြင္ ရင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။ 
ဤစာတမ္းေရးသားေနခ်ိန္တြင္ အနည္းဆံုး ၄၇ ဦးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ပါဝင္မႈအတြက္ 

5 Libby Hogan, “’Slow Genocide’: Myanmar’s invisible war on the Kachin Christian minority,” The Guardian (14 
May, 2018) https://www.theguardian.com/world/2018/may/14/slow-genocide-myanmars-invisible-war-on-
the-kachin-christian-minority

6 ျမန္မာ့အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႔ (Burma Partnership), “လက္ရွိေနာက္ဆံုးအေျခအေန - 
အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ - ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈမ်ား (16 March 2015), http://www.burmapartnership.org/up-
dates-national-education-law-student-protest/. 
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ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံေနၾကရပါသည္။7 ထိုသူမ်ားထဲမွ ၄ ဦးမွာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ 
ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ၁၇ ဦးမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆႏၵျပပြဲႏွင့္ ဆက္စပ္၍လည္းေကာင္း တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ား ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားကိုု ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သူ အမ်ားအျပားပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသားေရး 
အစြန္းေရာက္ တန္ျပန္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည8္ လူပုဂၢိဳလ္အေပၚ တိုက္႐ုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားတြင္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူလူငယ္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား ဆက္လက္ 
ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

7 Athan, “Update List (June 4, 2018), https://www.facebook.com/athan.foe.myanmar/
posts/258711224687950.

8 တန္ျပန္ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (မဘသ ဟု အတိုေကာက္သိၾကသည္) 
ကဲ့သိုု႔ေသာ အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသားေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ားမွ စစ္တပ္ကို 
ေထာက္ခံေသာအားျဖင့္ စည္း႐ုံးေဖာ္ေဆာင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 
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ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ 
လုပ္ထံုးလုုပ္နည္းဆိုုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

 ”ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲေတြ ဒါမွမဟုတ္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲေတြ 
လုပ္တဲ့ အရပ္သားေတြကို အစိုးရက ေက်းဇူးတင္ဖို႔ေကာင္းတယ္။ 
ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒါက ျမန္မာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးေနမႈကို 
ေဖာ္ျပေနလို႔ေလ။” - ျမစ္ႀကီးနားဆႏၵျပပြဲ စီစဥ္စည္း႐ုံးသူတစ္ဦး 

လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင့္သည္ ၎အခြင့္အေရး၏ ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးအတြက္ သက္သက္သာမကဘဲ အျခားေသာ 
အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကိုု ကာကြယ္ေပးရာတြင္လည္း ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
စုေဝးမႈသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာပံုစံတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ၎တို႔၏ 
အခြင့္အေရးကို လံုေလာက္စြာ ကာကြယ္ေပးျခင္းမခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး 
လူနည္းစုမ်ားအတြက္ အထူးအေရးႀကီးေသာ အသံုးျပဳစရာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

”စုေဝးၿပီး အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းသည္ ဒီမိုကေရစီ၊ 
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား၊ 
အၾကံဥာဏ္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္ရန္အတြက္ ထိစပ္ပါဝင္မႈရွိေသာ 
ႏိုုင္ငံသားဘဝကို ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးႏိုင္ရန္ အဓိကက်လွေပသည္။ 
စုေဝးမႈမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ 
အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္အတူ လူထု၏ ပါဝင္မႈတြင္လည္း အေျခခံက်ေသာ 
အခန္းက႑မွ ရွိေနကာ၊ အစိုးရကို တာဝန္ခံမႈရွိေစ၍ ျပည္သူမ်ား၏ 
လိုအင္ဆႏၵကိုလည္း ဒီမိုကေရစီနည္းက် ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္း 
တစ္ရပ္အျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္ျပသေစသည္။”9 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္သာမက အျပစ္အနာအဆာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ 
ေနေသာ စစ္တပ္ေရးဆြဲသည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအအေျခခံဥပေဒတြင္ပင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ကို အတည္ျပဳထားပါသည္။10 ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္သည္ ႏုိင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR)11 တြင္ အကာအကြယ္ေပးထားေသာ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားထဲမွ 
တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ”ဒီမိုကရက္တစ္ အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထု၏လံုျခံဳေရး၊ 
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ အက်င့္သီလမ်ားကာကြယ္ေရး သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ား၏ 

9  Human Rights Council, “Joint report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assem-
bly and of association and the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions on the 
proper management of assemblies,” UN Doc. No. A/HRC/31/66 (4 February, 2016).

10  2008 Constitution. Available at http://www.burmalibrary.org/docs5/Myanmar_Constitution-2008-en.pdf
11  ယခုစာတမ္းေရးေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ICCPR ကိုလက္မွတ္ေရးထိုုးထားျခင္းမရွိေသးပါ။ 



ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔
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အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတို႔ကုိ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ကိစၥမ်ားမွလြဲ၍ 
ဤအခြင့္အေရး [ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္] အေပၚ မည္သည့္ကန္႔သတ္မႈ မ်ိဳးမွ မလုပ္ရ” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။12

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးစဥ္အတြင္း ရဲမ်ား၏အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ၏ စံႏႈန္းမ်ားတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ 
ယာဥ္ေၾကာမ်ားကိုု ရွင္းလင္းလမ္းလႊဲေပးျခင္း၊ အျခားလိုအပ္ေသာစီစဥ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမ်ိဳးကဲ့သို႔ ဆႏၵျပသူမ်ားကို 
ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္သာျဖစ္ၿပီး စုေဝးမႈကို ကန္႔သတ္မႈ သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မျပဳရန္ ရွင္းရွင္း 
လင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။13 အဆံုးသတ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ အသင္းပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ 
အထူးကိုယ္စားလွယ္က ”ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးမႈမ်ားကို တက္တက္ႂကြႂကြ ကာကြယ္ေပးရန္ တာဝန္ 
ရွိသည္။ ထိုတာဝန္ရွိမႈမ်ားထဲတြင္ စုေဝးမႈမ်ားကို ပ်က္ျပားေစရန္ သို႔မဟုတ္ လူစုခြဲရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္သူ 
မ်ားႏွင့္ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ားအပါအဝင္ တသီးပုဂၢလမ်ား သို႔မဟုတ္ တသီးပုဂၢလမ်ားပါဝင္ေသာအုပ္စုမ်ားရန္မွ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈတြင္ပါဝင္သူမ်ားအား ကာကြယ္ေပးရန္ပါဝင္သည္။” ဟူေသာ အေလးထားေျပာဆိုမႈအပါအဝင္ 
အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည့္ က်င့္သံုးမႈမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။14

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးမႈအေျခအေန 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ NLD ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရမွ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ အေပါင္း 
လကၡဏာေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲခ်က္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း စုေဝးမႈမ်ားကို ပံ့ပိုးစီစဥ္ေပးရမည္ ဆိုသည္ထက္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ဟူေသာ အယူအဆမွာ ဥပေဒထဲတြင္ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ 
အေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးမႈမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူစရာမလိုေတာ့ဘဲ ႀကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္သာ လိုအပ္ေတာ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္း 
မ်ားတြင္ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းသည္ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ စုေဝးမႈကို ပံ့ပိုးစီစဥ္ေပးရန္၊ ဥပမာ ယာဥ္ေၾကာရွင္းလင္း 
ေပးရန္ႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာျပင္ဆင္မႈမ်ားအတြက္သာ သတင္းအခ်က္အလက္ လိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရွင္းရွင္း 
လင္းလင္းရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းစုစီတြင္မူ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားႏွင့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားတြင္ပါဝင္မည့္ အသံုးအႏႈန္းစာသားမ်ား 
အပါအဝင္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာ တင္ျပရန္လိုအပ္သျဖင့္ ႀကိဳတင္အသိေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ပံ့ပိုးစီစဥ္ေပးရန္ 
အတြက္ လိုအပ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထက္ မ်ားစြာေက်ာ္လြန္ေနပါသည္။ ထိုလုိအပ္ခ်က္ေအာက္တြင္ 
ေကာက္ကာငင္ကာ အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ပြားေသာ စုေဝးမႈမ်ားမွာ ဥပေဒမဲ့ စုေဝးမႈအမ်ိဳးအစား စာရင္းဝင္သြားပါသည္။15 
ထိုဥပေဒအရပင္ အေသးငယ္ဆုံးစုေဝးမႈမ်ားအတြက္ပါ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈလိုအပ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကမူ 
ထိုအေသးစားစုေဝးမႈမ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္စရာမလိုေသာေၾကာင့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ အားေပးတိုက္တြန္းထားပါသည္။ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ရဲတပ္ဖြဲ႔အား ရွင္းရွင္း 
လင္းလင္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား တုံ႔ျပန္ကိုင္တြယ္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အင္အားသံုးျခင္း 
အပါအဝင္ စုေဝးဆႏၵျပမႈမ်ားကို ၿဖိဳခြဲရန္ အာဏာေပးအပ္ထားပါသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳထားၿပီး 
ဤစာတမ္းေရးသားေနခ်နိ ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာမ္ ွမဲခြဲဆုံးျဖတမ္ႈအား ေစာင္စ့ားေနသည္ ့၂၀၁၈ ခုႏစွတ္ြင ္အဆိုျပဳထားေသာ 

12  International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Art.21 (16 December, 1966) http://www.ohchr.
org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

13  Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and of Association, “Report of the Spe-
cial Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association,” Human Rights Council UN 
Doc. No. A/HRC/20/27 para. 28 (21 May, 2012).

14  Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and of Association, “Report of the Spe-
cial Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association,” Human Rights Council UN 
Doc. No. A/HRC/20/27 para. 33 (21 May, 2012).

15  For more on the shortcomings of the PAPPL, see Free Expression Myanmar, “Peaceful Assembly and Peace-
ful Procession Law” (20 October, 2017), http://freeexpressionmyanmar.org/peaceful-assembly-and-peace-
ful-procession-law/.
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ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ အတည္ျဖစ္ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးမႈမ်ားကုိ စီစဥ္စည္း႐ုံးသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုကန္႔သတ္ေသာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပ႒ာန္းလာမည္ျဖစ္ၿပီး ဤသို႔စုေဝးမႈမ်ားအား ရံပံုေငြေထာက္ပ့ံသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကိုပါ တင္သြင္းခိုင္းလာပါလိမ့္မည္။16 ထိုသို႔ေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအား အဆိုျပဳလာျခင္းကို အရပ္ဘက္လူထု 
အသိုင္းအဝုိင္းမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူထုဆႏၵျပမႈမ်ားအပါအဝင္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္းမွ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈအဆင့္သို႔ ေျပာင္းလဲလာျခင္းမွလြဲ၍ ထိုသို႔ေသာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးမႈမ်ားကို ပံ့ပိုးစီစဥ္ေပးျခင္းထက္ တင္းက်ပ္စြာထိန္းခ်ဳပ္မည့္ အစီအစဥ္ 
တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေနပါသည္။  

ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႀကိဳတင္ေပးအပ္ရန္ လိုအပ္မႈသည္ စုေဝးမႈ၏ 
အေၾကာင္းအရာအေပၚအေျခခံ၍ ဘက္လိုက္ေသာ ဥပေဒလိုက္နာေစမႈမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။ 
ယခုစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာဆႏၵျပမႈ ၂ ခုကလည္း ဤသုိ႔ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားက ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္ျခင္းထက္ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမူကို တြန္းအားေပးေနေသာ္လည္း ”မည္သည့္ 
အသိေပးမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းကမွ ခြင့္ျပဳအာဏာေပးျခင္းအတြက္ လက္ေတြ႔ေတာင္းဆိုမႈ ထံုးစံတစ္ရပ္ ျဖစ္မသြားရန္ 
သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာအေပၚမူတည္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအေျခခံတစ္ရပ္ ျဖစ္မသြားေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ 
သည္။”17 ဥပေဒပုဒ္မ ၂၀ အရ ႀကိဳတင္အတည္ျပဳခ်က္ရမထားေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံကိုု ဆႏၵျပသူတစ္ဦးဦးမွ အသံုးျပဳ 
ခဲ့ပါက ထုိစုေဝးမႈမ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည္။ ထို႔အျပင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းရန္ တိုက္႐ုိက္္လိုအပ္ခ်က္ကို ဖယ္ရွား 
လိုက္ေသာ္လည္း NLD ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအေနျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ရဲမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရ 
အာဏာပိုင္မ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရန္လိုအပ္သည္ သို႔မဟုတ္ စုေဝးမႈမ်ားကိုု တားျမစ္ႏိုင္သည္ဟု လိုသလို 
အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ “မလြယ္ေပါက္” တစ္ခု ျပင္ဆင္ေသာဥပေဒတြင္ ခ်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ တြင္ စုေဝးမႈအတြင္း 
လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားပါဝင္ၿပီး အဆံုးပိုင္းတြင္ ”ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္း 
ျပဳသူမ်ားသည္ - … (ဋ) ဤဥပေဒပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေဒသဆိုင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္အရ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ညႇိႏႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို 
ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမျပဳရ။” ဟု အလုံးစံုခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ ပုဒ္မခြဲတစ္ခုလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၀ တြင္ 
ဥပေဒပုဒ္မ ၈ မွ ၁၀ အထိ မည္သည့္အပိုင္းကို ခ်ိဳးေဖာက္သူမဆို ေထာင္ဒဏ္ ၁ လ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ေငြ ၁ 
ေသာင္းက်ပ္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ခံရမည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ 
စီမံထားေသာ စုေဝးမႈ အစီအစဥ္ အေသးစိတ္အတြက္၊ ဥပမာအားျဖင့္ စုေဝးရန္ စီစဥ္ထားေသာေနရာႏွင့္ ေန႔ရက္တို႔တြင္ 
အျခားစုေဝးမႈတစ္ခုႏွင့္ တိုက္ဆုိင္ေနေသာ အေျခအေနရွိပါက စုေဝးရန္စည္း႐ုံးသူမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာရန္ 
လိုအပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း စုေ၀းရန္ စည္း႐ုံးသူမ်ားအတြက္မူ ထိုသို႔ေသာညိႇႏႈိင္းမႈမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ လုိအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ 
မျဖစ္သင့္ပါ။ ေဒသႏၱရအာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ၿငိမ္းစုစီဥပေဒႏွင့္ ၀ိေရာဓိျဖစ္မည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာ မရွိသင့္ပါ။  

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည့္အတိုင္း ရဲႏွင့္ ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ (ဋ) 
ကို ရဲမ်ားအပါအဝင္ ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္တို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ စုေဝးမႈမ်ားအားလံုးကို လိုသလို စည္းကမ္း 
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ စုေဝးမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္မ်ားကို စုေဝးရန္ စီစဥ္သူမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းကာ 
သေဘာတူညီခ်က္ရယူႏိုင္သည္၊ ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ဆိုင္းငံ့ထားသည္ျဖစ္ေစ 
အတည္မျပဳသည္ျဖစ္ေစ စုေဝးမႈတြင္ ပါဝင္သမူ်ားအားလံုးကို ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား ခ်ိဳးေဖာကမ္ႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိ 

16  ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ တင္သြင္းလႊာ (၂၀၁၈) (မူၾကမ္း) 
http://freeexpressionmyanmar.org/wp-content/uploads/2018/02/Peaceful-Assembly-and-Peaceful-Procession-
Law-draft-amendment-2018-EN.pdf. 

17  Human Rights Council, “Joint report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assem-
bly and of association and the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions on the 
proper management of assemblies,” UN Doc. No. A/HRC/31/66 para. 21 (4 February 2016).
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ႏိုင္သည္ဟု သက္ေရာက္ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈ ျပဳၾကသည္။ ဤအခ်က္သည္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာန 
(ေထြအုပ္)ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အပါအဝင္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္အမ်ားစုကို ရယူထားသည့္ စစ္တပ္လက္ေအာက္ခံ 
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး႒ာနအား ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ေပးအပ္ထားရေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာျဖစ္လာသည္။ စစ္တပ္မွ 
ခန္႔အပ္ထားေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာဝန္ႀကီးက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ 
ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မည္ကို စိုးရိမ္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဂုဏ္သေရရွိ ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ား 
လံုျခံဳေရးအားအေၾကာင္းျပကာ ရန္ကုန္ရွိ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ေပးထားေသာၿမိဳ႕နယ္ ၁ ၿမိဳ႕နယ္မွလြဲ၍ အျခားၿမိဳ႕နယ္ 
၁၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စုေဝးခြင့္မ်ားကုုိ လံုးဝပိတ္ပင္ေၾကာင္း ထိုျပ႒ာန္းခ်က္ကို အသံုးျပဳသည္ဟု ယူဆရေသာအမိန္႔ကို 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။18 ထိုျပ႒ာန္းခ်က္ျဖင့္ပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဆႏၵျပခဲ့ေသာ လူငယ္ ၁၇ ဦးကို 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္စြပ္စြဲကာ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္ကို ထင္ရွားစြာေတြ႔ရသည္။19 ထို႔အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္အာဏာပိုင္မ်ား 
မွလည္း ၎တို႔၏ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း စုေဝးမႈမ်ားကို ပိတ္ပင္ရန္ သီးျခားညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ စုေဝးမႈကို 
သိမ္းက်ဳံးကာ လံုးဝပိတ္ပင္ျခင္းသည္ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကို ထင္ရွားစြာ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ 
အျခားေသးေသးမႊားမႊား  လူထုအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မႈမ်ားအား အေၾကာင္းျပကာ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
စုေဝးမႈမ်ားအားလံုးကို ပိတ္ပင္ျခင္းသည္ တရားနည္းလမ္းက်ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ မဟုတ္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ 
အသင္းပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္မွ ေအာက္ပါအတိုင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုပါသည္ -

”စုေဝးျခင္းဆုိတာက ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေနတာ ဒါမွမဟုတ္ 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြ၊ လမ္းေလွ်ာက္ခရီးသြား ေနတ့ဲ လူေတြရဲ႕ 
လႈပ္ရွားမႈေတြလုိဘဲ အမ်ားျပည္သူပုိင္ေနရာကုိ အလားတူတရားဝင္ 
သုံးစြေဲနတာ ျဖစ္တယ္။ ယာဥ္ေၾကာအတားအဆီးျဖစ္တာ၊ 
ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားတာေတြကုိ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစ 
ရုံတင္မကဘဲ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတ့ဲအထိပါတ့ဲ စုေဝးမႈေတြက 
ျပည္သူလူထုရဲ႕ သာမန္ဘဝကုိ တစ္စုံတရာအတုိင္းအတာအထိ 
ထိခုိက္ေစတယ္ဆုိရင္ေတာင္ ဒီအခြင့္အေရးက အႏွစ္သာရကင္းမ့ဲေနတ့ဲကိစၥ 
မဟုတ္ဘူးဆုိရင္ သည္းညည္းခံ ႏုိင္ရမယ္။”20

ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားအျပင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ အစရွိသည္ကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ကလည္း NLD ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရလက္ထက္တြင္ တစ္စံုတရာ 
ပိုမိုက်ဥ္းေျမာင္းလာခဲ့ပါသည္။ အစိုးရ၊ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုထဲမွ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက 
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္တြင္ ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာအေပၚ အေျခခံသည့္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈသာ 
ရွိၾကသည္။ အျခားနည္းျဖင့္ဆိုရလ်ွင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည့္အေၾကာင္းအရာအား ၎တုိ႔သေဘာတူမွသာ လြတ္လပ္စြာ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ေထာက္ခံၾကသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦး၏ အဆိုအရ ”လူေတာ္ေတာ္ 

18  Due to its timing just before Pope Francis visited Yangon, and after a large interfaith rally led by the NLD, 
this ban is suspected by many in civil society to be intended to suppress interfaith assemblies and assem-
blies by religious minorities.

19  ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ  ပုဒ္မ ၂၀ အရ တရားစြဲဆိုခံထားရသူမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လလယ္အထိ ၎တို႔ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ 
စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း 
ဤသုေတသနတြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားသူမ်ားအားလံုးနီးပါးက ၎တို႔သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ 
ပိတ္ပင္ထားမႈအပါအဝင္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာေၾကာင့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ခြင့္မျပဳျခင္းျဖစ္ကာ 
၎တို႔အား တရားစြဲဆိုထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲမ်ားထံမွ သိရွိရသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ 

20  Human Rights Council, “Joint report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assem-
bly and of association and the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions on the 
proper management of assemblies,” UN Doc. No. A/HRC/31/66 (4 February 2016).
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မ်ားမ်ားက လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အေၾကာင္းကို ေျပာၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ သေဘာမတူတဲ့ 
စကားလံုး ဒါမွမဟုတ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုနဲ႔ ပတ္သက္လာၿပီဆုိရင္ သူတို႔က မေထာက္ခံေတာ့ဘူး။”21 ဤသည္မွာ 
အစိုးရ၏မူဝါဒ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္ေသာ သို႔မဟုတ္ အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အၾကား 
တင္းမားမႈကိုျဖစ္ေစေသာ ေဖာ္ထုတ္သည့္ စုေဝးမႈမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံမႈကို ဦးတည္လာေစခဲ့သည္။

အထက္တြင္ ရွင္းျပခဲ့ေသာ ဥပေဒကို လိုသလုိ အသံုးျပဳမႈမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃၀ 
ရက္ေန႔မွ ေမလ ၇ ရက္ေန႔အထိ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆႏၵျပမႈႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္၌ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆႏၵျပမႈ အေျခအေန ၂ ရပ္အား မတူကြဲျပားစြာ သက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ျမစ္ႀကီးနားျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လ်ွင္ 
ရန္ကုန္တြင္ ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒႏွင့္ တရားစြဲဆိုခံရသူဦးေရ ပိုမိုမ်ားျပားၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွလည္း  ပိုမိုဖိႏွိပ္ကာ 
ျပင္းထန္စြာကိုင္တြယ္ခဲ့ပါသည္။ ျမစ္ႀကီးနားမွ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ သပိတ္စခန္းကို ရက္အတန္ၾကာ ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး 
စစ္ဒဏ္သင့္ တႏိုုင္းၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ေလာ့ဒ္ႏွင့္ လုိင္ေနာင္ခူး (ျမန္မာလို မန္၀ုိင္ ဟုသိၾကေသာ) ေက်းရြာမ်ားမွ 
ပိတ္မိေနေသာ IDP မ်ားအား ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ အစိုးရႏွင့္ ေစ့စပ္ညွႇိႏိႈင္းခဲ့ပါသည္။ 
မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ စစ္တပ္၏ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း ဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအတြင္း ဆႏၵျပသူမ်ားမွ 
စြပ္စြဲထုတ္ျပန္ေျပာဆို မႈေၾကာင့္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၀ အရ ရာဇဝတ္မႈေၾကာင္းဆိုင္ရာ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ 
ဒုဗိုလ္္မွဴးႀကီး မ်ိဳးမင္းဦးမွ စီစဥ္စည္း႐ုံးသူ ၃ ဦးကို တရားစြဲဆိုထားပါသည္။ ထိုသို႔ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ 
တရားစြဲဆိုမႈမ်ားသည္ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒႏွင့္ စာလွ်င္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိသို႔ မတူညီေသာ 
တု႔ံျပန္မႈမ်ား၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္း ကို ခန္႔မွန္းရန္မွာ ဤစာတမ္းဦးတည္ေသာ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာထက္ 
ေက်ာ္လြန္သြားေသာ္လည္း  ၿမိဳ႕ ၂ ၿမိဳ႕တြင္ ဤဥပေဒတစ္ရပ္တည္းကုိ မတူညီစြာအသံုးခ်သြားျခင္းသည္ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ၏ 
ေဝဝါးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိသည္ကို ေဖာ္ျပေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ 

21  ရန္ကုန္တြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ





15

ျမစ္ႀကီးနား

ျမစ္ႀကီးနားမွ ဆႏၵျပပြဲမ်ားသည္ လူငယ္ထုက အဓိကအင္အားစုအျဖစ္ပါဝင္ၿပီး ကခ်င္အရပ္ဘက္လူထု 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ စီစဥ္စည္း႐ုံးကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ စီတန္းလွည့္လည္ 
ျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုဆႏၵျပပြဲသည္ အထက္တြင္ရွင္းျပသကဲ့သို႔ ေထာင္ခ်ီပိတ္မိေနေသာ IDP မ်ား၏ 
အေျခအေနအတြက္ အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေရးဗ်ဳဟာ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃၀ 
ရက္ေန႔အထိ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႇႏႈိင္းျခင္း နည္းနာမ်ားအေနျဖင့္ IDP အနည္းငယ္ကိုသာ 
ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး စိုးရိမ္မႈႏွင့္ အမ်က္ေဒါသထြက္မႈမ်ား အထူးသျဖင့္ ယခင္ကတည္းက ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြေသာ 
လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာမက ယခင္ မတက္ႂကြခဲ့ေသာလူငယ္မ်ားပါ ပါဝင္သည့္ ကခ်င္လူငယ္ထုအတြင္း ၾကီးထြား 
လာခဲ့ပါသည္။ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔က လူအင္အား ၅၀၀၀ အထိပါဝင္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈေနာက္တြင္လည္း 
အစိုးရထံမွ မည္သည့္တိက်သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈကိုမွ် မေတြ႔ရသည့္အခါ လူငယ္တစ္စုမွ ထိုင္သပိတ္ ဆက္လက္ ဆင္ႏႊဲရန္ 
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တုိ႔မွ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေတာင္းဆိုခ်က္ ၃ ခုကို ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ၁) ပိတ္ဆို႔ခံေနရေသာ 
IDP မ်ားကို လႊတ္ေပးရန္၊ ၂) IDP အားလံုးအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီမ်ား ေပးခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ ၃) 
ပိတ္ဆို႔ခံေနရေသာ IDP မ်ားအား ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အႏွံ႔ရွိ အျခား IDP မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီမ်ား ေပးေဝျဖန္႔ျဖဴးေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ကခ်င္လူငယ္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားအား ထည့္သြင္းရန္တို႔ျဖစ္သည္။ ထိုေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားသည္ ရရွိႏုိင္ဖြယ္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရးမပါသျဖင့္ ေအာင္ျမင္ရန္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားၿပီး ၿဖိဳခြဲမည့္အႏၱရာယ္လည္း ေလ်ာ့ပါးႏိုင္သည္ဟု ထိုလူငယ္မ်ားမွယူဆကာ တိတိက်က် 
ေရြးခ်ယ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒအရ စုေဝးမႈကို စီစဥ္စည္း႐ုံးသူမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေတာင္းခံရန္ 
မလိုအပ္ပါ။ ထိုအစား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးမႈျပဳလုပ္မည့္ ၄၈ နာရီမတိုင္မီတြင္ စုေဝးမႈျပဳလုပ္မည့္ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္၊ ေနရာ၊ 
ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား၊ စုေ၀းရန္ စီစဥ္စည္း႐ုံးသူမ်ား၊ လူဦးေရအေရအတြက္ႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္ အေသးစိတ္ကို 
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္သာ လိုအပ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းအတြက္ လူငယ္ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားကိုု 
ေမးျမန္းခဲ့ရာ၌ အားလံုးက အေလးထားေျပာခဲ့သည္မွာ ၎တို႔အေနျဖင့္ ဤဥပေဒကို လိုက္နာရန္ အတတ္ႏုိင္ဆံုး 
ႀကိဳးစားခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔အထဲမွ အခ်ိဳ႕မွာ ယခင္က ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာစည္း႐ုံးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္၊ 
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း ကိစၥကို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသည့္ သူမ်ားပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ဤတစ္ႀကိမ္တြင္လည္း 
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔လိမ့္မည္ဟု ယံုုၾကည္ခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔ ျမစ္ႀကီးနားဆႏၵျပပြဲႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲထိုင္သပိတ္၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးမႈတစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ၎တို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရဲမ်ားထံသို႔ အသိေပးရန္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းျပပါသည္။22 ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပပြဲ စတင္ျပဳလုပ္သည့္ အခ်ိန္အထိ တုံ႔ျပန္မႈ တစ္စံုတရာမရရွိခဲ့ဘဲ ဆႏၵျပေနသည့္အခ်ိန္မွသာ ရဲမ်ားက 

22  ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊၂၀၁၈ ခုႏွစ္
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ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးႏိုင္ေၾကာင္း စုေ၀းရန္ စီစဥ္စည္း႐ုံးသူတစ္ဦးကို ေျပာခဲ့ပါသည္။ ရဲမ်ား၏ ျငင္းဆန္မႈရွိေနေသာ္လည္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ လူငယ္အင္အား ၁၀၀ 
ခန္႔က ဆုေတာင္းမႈျပဳလပု္ေသာပံစုံျဖင္ ့ၿငမိ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပပြကုိဲ ဆကလ္က္ျပဳလပုရ္န ္ဆံုးျဖတ္ခဲၿ့ပီး ကခ်င္ျပညန္ယအ္စိုးရ႐ုံး 
ေရွ႕တြင္ ဆုေတာင္းျခင္းလႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ညလံုးေပါက္လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည့္အေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ရဲမွဴးထံသို႔23 အသိေပး 
အေၾကာင္းၾကားစာ တစ္ေစာင္ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းၾကားစာကို ျငင္းပယ္ေသာအခါ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း 
အနားတြင္ ေနရာေျပာင္းလဲျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ရဲမွဴးမွ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ႏုိင္ 
ေသာေၾကာင့္ ညလုံးေပါက္ဆႏၵျပပြဲကို ၎အေနျဖင့္ ခြင့္မျပဳႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ညလံုးေပါက္ ဆႏၵျပပြဲတြင္ 
ပါဝင္ေနျခင္းကလည္း လံုျခံဳေရးအႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ပါသည္။ 

ဆႏၵျပမည့္ေနရာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဲမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္ ရရွိရန္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ႀကိဳးစား 
ခဲ့ၿပီးေနာက္ လူငယ္မ်ားက ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ အလြန္အေရးပါေသာ 
မေနာကြင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး ၎ေနရာတြင္ ဆႏၵျပစခန္းတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ 
တစ္ဦးက ေျပာျပသည္မွာ မေနာကြင္းသည္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ 
႐ႈျမင္ၿပီး ဆုေတာင္းပြဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး မဟုတ္ေသာ စုေ၀းမႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရန္ 
မလိုအပ္ဟု စုေ၀းရန္ စည္း႐ုံးသူမ်ားက ထင္ျမင္သည္ဟုဆိုသည္။24 မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ထိုေနရာသည္ ၎တို႔၏ မူလ 
ပထမေရြးခ်ယ္ေသာေနရာ မဟုတ္ခဲ့သလို လူထုအာရံုစုိက္မႈရရန္အတြက္လည္း ျမင္သာေသာေနရာ မဟုတ္သည့္အျပင္ 
ဗဟိုအခ်က္အခ်ာက်မႈလည္း နည္းပါး ပါသည္။

ေနာက္တစ္ေန႔မနက္ ၄ နာရီခန္႔တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာဆႏၵျပသူမ်ားက ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရ႐ုံးေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပ 
စခန္းတစ္ခု ဖြင့္လုိက္ပါသည္။ နာရီအနည္းငယ္ၾကာေသာအခါ ရဲမ်ားေရာက္ရွိလာၿပီး ထိုစခန္းကို ဖယ္ရွားေပးရန္ 
ရဲမ်ားမွ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း လူငယ္မ်ားက ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကၿပီး ပိတ္ဆုိ႔ခံ IDP မ်ားကို တိက်ေသာအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ 
ကယ္ဆယ္ႏိုင္ ေရးညွႇိႏႈိင္းရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္သည္အထိ ထိုေနရာ၌ပင္ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ရဲမ်ားက ေနာက္ဆံုးတြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။25 ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူထု
အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားမွ  ကခ်င္ ျပည္နယ္အစိုးရ၊  ၿပီးေနာက္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေနသည့္ ကာလမ်ားအတြင္း ဆႏၵျပသူမ်ားမွ 
ဖိအားဆက္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ မေနာကြင္းတြင္ ဆက္လက္ဆႏၵျပေနခဲ့ၾကပါသည္။ ေအာင္ေလာ့ဒ္္ႏွင့္ လုိင္ေနာင္ခူးတြင္ 
ပိတ္မိေနေသာ IDP မ်ားကို ကယ္ထုတ္ႏုိင္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားမွ လူစုခြဲခဲ့ၿပီး  အျခားေက်းရြာမ်ားတြင္ 
ပိတ္မိေနေသာ IDP မ်ားကိုလည္း ကယ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးစားမည္ဟု သေဘာတူခဲ့ၾကပါသည္။  

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပပြဲမ်ား ၿပီးဆံုးသြားသည့္ေနာက္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ၂ ဦးျဖစ္ေသာ လြမ္းေဇာင္းႏွင့္ 
ဆြတ္ဆိုင္းထြယ္တို႔အား အာဏာပိုင္မ်ားကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္ ပ်က္ကြက္မႈျဖင့္ အေရးယူႏိုင္ေသာ 

23  ၿမိဳ႕နယ္ရဲမွဴး
24  ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
25  လူငယ္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျခား ကခ်င္အရပ္ဘက္လူထုုအဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ေမလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ညွိႇႏိႈင္းမႈမ်ားႏွင့္ေစာင့္ဆိုင္းမႈမ်ားအၿပီး ကခ်င္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က 
ေဝဝါးေသာ၊ ကတိကဝတ္ မျပဳေသာ သေဘာထားတစ္ရပ္ကို အဆိုျပဳခဲ့သျဖင့္ ကခ်င္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက 
ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕တဖြဲ႕ကိုု ဦးေဆာင္ၿပီး ေနာက္ေန႔မနက္တြင္ လုိင္ေနာင္ခူးသို႔ 
သြားေရာက္ၾကည့္ရႈေပးရန္ သေဘာတူလာခဲ့သည္။ သေဘာတူညီထားေသာအခ်ိန္တြင္ လူငယ္ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူထုုအဖြဲ
႕အစည္းကိုုယ္စားလွယ္မ်ား ေရာက္ရွိသြားေသာ္လည္း (ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မပါဝင္ေသာ) အစိုုးရအဖြဲ႔မွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၿပီ 
ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ လုိင္ေနာင္ခူးေက်းရြာသို႔ ၎တို႔ဖာသာ သြားေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ရာ နာရီအနည္းငယ္အၾကာတြင္ 
သြားခြင့္ရေသာ္လည္း မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ေခၚေဆာင္လာျခင္း မျပဳရဟု စစ္တပ္မွ တားျမစ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ 
ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ IDP မ်ားကို ကယ္ဆယ္ႏိုုင္ျခင္းမရွိဘဲ သြားေရာက္လည္ပတ္ ရံုသာျဖစ္ေနျခင္းသည္ IDP မ်ား 
စိတ္ဓါတ္ေရးရာ က်ဆင္းေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မသြားေရာက္ရန္  ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ားသည္ 
ဆႏၵျပစခန္းတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ကြယ္တြင္ အျပင္းအထန္ ေစ့စပ္ညွိႇႏိႈင္းကာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး 
ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္တြင္ ေအာင္ေလာ့ဒ္ႏွင့္ လုိင္ေနာင္ခူးေက်းရြာရွိ က်န္ရွိေနေသာ IDP မ်ားကို 
ကယ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆႏၵျပစခန္းကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ 
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ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ ရဲမ်ားက တရားစြဲဆိုခဲ့ပါသည္။ ထိုစြဲခ်က္မ်ားအေပၚ 
ပထမ အႀကိမ္ၾကားနာမႈမွာပင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ အျပစ္ရွိသည္ဟု တရားသူႀကီးကဆံုးျဖတ္ၿပီး ဒဏ္ေငြ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ဆီ 
ေပးေဆာင္ရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 

”တရား႐ုံးမွာ က်ေနာ္တို႔ ဝန္ခံတာက က်ေနာ္တို႔ ဥပေဒအတိုင္း 
လိုက္နာခ်င္တယ္၊ လိုက္နာဖို႔လည္း ႀကိဳးစားခဲ့တယ္၊ ဒါေပမယ့္ 
က်ေနာ္တို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားတာကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ 
ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရတာ ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔က ပိတ္မိေနတဲ့ IDP ေတြကို 
ကူညီေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတာပါလို႔ တရားသူႀကီးကို ရွင္းျပပါတယ္။ 
အဲဒါကို က်ေနာ္တို႔ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက လုပ္ခ်င္ခဲ့တယ္ ဒါေပမယ့္ 
က်ေနာ္တို႔ ျငင္းပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရတယ္။ က်ေနာ္တို႔မွာ အျပစ္မရွိဘူး။” - 
ျမစ္ႀကီးနားဆႏၵျပပြဲ စီစဥ္စည္း႐ုံးသူတစ္ဦး 

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပပြဲ မတိုင္မီႏွင့္ ဆႏၵျပပြဲအတြင္း ရဲမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိုစြဲဆိုခ်က္မ်ားသည္ ၿငိ
မ္းစုစီဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း 
ေရွ႕ေနာက္မညီျဖစ္ေနေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ရဲမွဴးအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြက္ 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အဆင္ေျပႏိုင္မည့္ ေနရာႏွင့္အခ်ိန္ကို ညိႇႏိႈင္းရန္ပင္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ 
မရရွိေတာ့ေသာအခါ ၿမိဳ႕နယ္ရဲမွဴးႏွင့္တကြ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ေတာင္းခံရန္ပင္ မလိုအပ္ေသာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို 
ျငင္းပယ္သည့္နည္းလမ္း ျပန္လည္အသံုးျပဳသြားပါသည္။ 

ပံ့ပိုးစီစဥ္ျခင္းႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးမႈမ်ားကို တက္ႂကြစြာ ပံ့ပိုးစီစဥ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
စုေဝးမႈမ်ားအေပၚ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ေဆာက္ရြက္မႈႏွင့္ ဥပေဒအရကန္႔သတ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ လြတ္လပ္စြာ 
စုေဝးခြင့္ကို ပံ့ပိုးစီစဥ္ေပးရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားကိုု ကာကြယ္ေပးရန္သာ ျဖစ္သင့္သည္။

”က်ေနာ္သိထားတာက က်ေနာ္တို႔က သူတို႔ကိုအေၾကာင္းၾကားရင္ 
သူတို႔က က်ေနာ္တို႔လံုျခံဳေရးအတြက္ ကာကြယ္ေပးရမယ္။ 
ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈရွိေနရင္ က်ေနာ္တို႔အတြက္ ရွင္းေပးရမယ္။ 
အဲဒါေတြပဲ သူတို႔က လုပ္ေပးသင့္တာ။ အဲဒါေတြကို 
ခ်ိဳးေဖာက္ေတာ့မွသာ က်ေနာ္တို႔ကို အေရးယူရမွာ။ အခုေတာ့ 
တလြဲေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတယ္။ က်ေနာ္နားမလည္ေတာ့ဘူး။” - 
ျမစ္ႀကီးနားမွ စုေ၀းရန္စီစဥ္စည္း႐ုံးသူတစ္ဦး   

ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ရဲမ်ား၏ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ပံ့ပိုးစီစဥ္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေပးရန္ 
ရည္ရြယ္ျခင္းထက္ ၎တို႔အား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ ဆႏၵျပမႈ၏ အတိုင္းအတာပမာဏႏွင့္ သက္ေရာက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
အတြက္သာ ပိုမိုရည္ရြယ္ထားပံုရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပရာတြင္ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ စီစဥ္စည္း႐ုံးသူမ်ားက ေျပာသည္မွာ 
ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ၎တို႔၏ ဆႏၵျပစခန္းကို စဥ္ဆက္မျပတ္ဝိုင္းထားျခင္း၊ သတင္းတပ္ဖြဲ႔ (SB) မွဟု 
သံသယရွိေလာက္သူမ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ေနျခင္းႏွင့္ စုေဝးရန္စည္း႐ုံးသူမ်ားကိုု ရဲမ်ားက မၾကာခဏဖုန္းေခၚ၍ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းသည့္အျပင္ လူခ်င္းေတြ႔ဆံုရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
စီစဥ္စည္း႐ုံးသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ရဲအရာရွိမ်ားက ေန႔တိုင္း ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာဖုန္းေခၚၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ 
ေတာင္းျခင္းႏွင့္ လူခ်င္းေတြ႔ဆံုရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ပါသည္။ ဆႏၵျပသူလူငယ္မ်ားက ၎တို႔ဖာသာ 
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လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ထားၿပီး ဆႏၵျပစခန္းကို စစ္တပ္လိုလားေသာ ေသြးထိုးလိုသူမ်ားမွ ေႏွာင့္ယွက္ရန္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ 
ႀကိဳးစားမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ၾကားျဖတ္သိရွိခဲ့ရသည့္အခ်ိန္တြင္ ရဲမ်ားက ထိုအေျခအေနမ်ားကိုု ၾကည့္႐ုံသာၾကည့္ေနၿပီး 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈကိုမွ မလုပ္ခဲ့ပါ။ ျခံဳၾကည့္လ်ွင္ ရဲမ်ား၏ 
လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆႏၵျပစခန္းတြင္ ေရာက္ရွိေနမႈသည္ ပံ့ပိုးစီစဥ္ေပးရန္၊ ကာကြယ္ေပးရန္ဆိုသည္ထက္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ 
အတြက္သာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။  

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ၿမိဳ႕နယ္ရဲမွဴး၏ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၊ ဆႏၵျပစခန္းကို ခြင့္ျပဳမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
ဆႏၵျပပြဲအေပၚ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းျခင္း မလုပ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း စီစဥ္စည္း႐ုံးသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွ 
ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပပြဲကို စီစဥ္စည္း႐ုံးသူမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပပြဲတြင္ပါဝင္သူမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအရ 
ၿမိဳ႕နယ္ရဲမွဴးႏွင့္ အျခားရဲအရာရိွမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈမ်ားကိုု ထိန္းခ်ဳပ္၊ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စစ္တပ္မွ 
ဖိအားေပးမႈမ်ားကိုု ခံရသလို မၿဖိဳခြဲရန္အတြက္ လူထုဘက္မွ ဖိအားမ်ားလည္း ရရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ရဲမ်ားအေနျဖင့္ 
ဖိအားမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ၾကံ့ၾကံ့ခံကာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း မျပဳခဲ့ဟု 
ခံစားရေၾကာင္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားစြာက ေျဖၾကားခဲ့သည္။ အဆံုးသတ္တြင္မူ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရဲအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ 
အထက္မွ ရဲအရာရွိမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ထံမွ ေပးအပ္လာေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္မျငင္းဆန္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသူမ်ားက ထပ္မံေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။26 

26  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး႒ာန၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သည္။ စစ္တပ္မွေရးဆြဲသည့္ 
အျပစ္အနာဆာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ စစ္တပ္သည္ ျပည္ထဲေရးအျပင္ 
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ႒ာနမ်ားကိုပါ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ 

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ၿငိမ္ခ်မ္းစြာဆႏၵျပပြဲတြင္ၿမိဳ႕နယ္ရဲမွဴးမွဆႏၵျပပြဲစီစဥ္စည္းရံုးသူမ်ားႏွင့္စကားေျပာေနစဥ္၊ 
၂၀၁၈ခုႏွစ္ေမလ၁ရက္ေန႔ (ဓာတ္ပံု - Kachin Youth Movement)
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ဘက္လိုက္ျခင္းႏွင့္ တေျပးညီမျဖစ္ေသာ အေရးယူလိုက္နာေစျခင္း

အတိတ္ကာလဆႏၵျပမႈထက္စာလွ်င္ ယခုဆႏၵျပမႈတြင္ ၎တုိ႔၏ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ 
မတူကြဲျပားစြာ ဆက္ဆံခံခဲ့ရေၾကာင္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ စုေဝးရန္ စီစဥ္စည္း႐ုံးသူမ်ားက ယံုၾကည္ၾကသည္။ 
ပဋိပကၡေဒသအတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုအား ကယ္တင္ရန္ကိစၥကိုပင္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာအျဖစ္ ျမင္ေနျခင္းကို စိတ္ပ်က္ 
မိသည့္အျပင္ ၎တိုု႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပိုဆန္ပါက ၿဖိဳခြဲမႈမွာ ပိုမိုဆိုးရြားႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း 
ပါဝင္သူ အမ်ားအျပားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကသည္။  

”ငါတို႔က ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ ပိတ္မိေနတဲ့ IDP ေတြအတြက္ 
လူသားခ်င္းစာနာတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လႊတ္ေပးဖို႔ အစိုးရကို ေတာင္းဆို႐ုံပဲ။ 
တျခားႏိုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ဘာမွမပါဘူး။ ဖမ္းဖို႔ေတာ့ 
မစဥ္းစားနဲ႔။” - ျမစ္ႀကီးနားဆႏၵျပပြဲ စီစဥ္စည္း႐ုံးသူတစ္ဦး

၎တို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာမႈအေပၚတြင္သာ အေျခခံ၍ ႏိုင္ငံေရး မဆန္ေအာင္ 
တင္ျပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ပိတ္ဆို႔ခံေနရေသာ IDP မ်ား၏ အေျခအေနကို အာရံုစိုက္လာေအာင္ 
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ၎ IDP မ်ားအား ကယ္ဆယ္ရန္ အစိုးရမွ အားထုတ္မႈ မရွိျခင္းသည္ စစ္တပ္၏ ရက္စက္ 
ၾကမ္းၾကဳတ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အသက္ကို ကယ္တင္ရန္အတြက္ပင္ အစိုးရတြင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္စြမ္း မရွိေၾကာင္း 
မီးေမာင္းထိုးျပသလို ျဖစ္သြားျခင္းကို ဆႏၵျပသူမ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳၾကပါသည္။ ထိုအခ်က္ကသာလွ်င္ ဤၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
ဆႏၵျပမႈသည္ ၎တုိ႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အျခားဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္ခံခဲ့ရကာ ရဲမ်ားမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ 
ျငင္းဆန္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ စည္း႐ုံးသူမ်ားအား တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားအတြက္ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္ဟု ၎တို႔ 
ခံစားရေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကပါသည္။  

”ဆႏၵျပမႈတစ္ခုကို စီစဥ္စည္း႐ုံးရင္ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္တဲ့ကိစၥက 
တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခု အျမဲလိုလိုပါတယ္။ ေတာင္းဆိုတယ္ဆိုတာကလည္း 
အစိုးရက လုပ္ေပးရမယ့္ကိစၥကို မလုပ္ခဲ့လို႔ ေတာင္းဆိုရတာ။ တစ္ခုခု 
လြဲမွားသြားရင္ တစ္ခုခုျဖစ္သြားမွာကို သူတို႔က စိုးရိမ္ေနၾကတယ္၊ 
တကယ္လို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြက အစိုးရလုပ္မေပးႏိုင္တဲ့ဟာမ်ိဳး 
ျဖစ္ေနရင္ ပိုဆိုးတယ္။” - ျမစ္ႀကီးနားမွ ေရွ႕ေနတစ္ဦး 

ၿငိမ္းစုစီဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားအျပင္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ စစ္တပ္၏ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ လြမ္းေဇာင္း၊ နန္ပူႏွင့္ ေဇာ္ဂ်တ္တို႔ ၃ ဦးအား 
ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီး မ်ိဳးမင္းဦးမွ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ပါသည္။ ထိုတရားစြဲဆိုမႈမ်ားသည္ ေထာင္္ဒဏ္ ၂ 
ႏွစ္ အထိ ပိုမိုျပင္းထန္သည့္ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနရွိေနပါသည္။

တရားစြဲဆိုမႈမ်ား အထူးသျဖင့္ ထိုတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၃ ဦးအေပၚ ယခုကဲ့သို႔ အသေရဖ်က္မႈနွင့္ စစ္တပ္အရာရွိ 
တစ္ဦးမွ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားသည္ ထိုဆႏၵျပမႈမ်ားက စစ္တပ္၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို အာရံုစူးစိုက္လာေစျခင္းျဖင့္ 
စစ္တပ္၏ပံုရိပ္အား အျမင္ဆိုးေစခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဆႏၵျပမႈကိုၿဖိဳခြဲရန္ ၎၏ဖိအားေပးမႈကို ရဲမ်ားမွ ဆန္႔က်င္ေတာင့္ခံ 
ခဲ့ၿပီးသည့္တိုင္ေအာင္ စစ္တပ္မွ ထိုလႈပ္ရွားမႈအေပၚ အျပစ္ေပးၿခိမ္းေျခာက္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း ယခုစာတမ္းအတြက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူအမ်ားစုမွ အဆံုးသတ္တြင္ 
ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ 
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ရန္ကုန္

ရန္ကုန္ရွိ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူလူငယ္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ စစ္ပြဲဆန္႔က်င္ေရး 
ဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၂ 
ရက္ေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပပြဲကို စီစဥ္စည္း႐ုံးသူအမ်ားအျပားအေနျဖင့္ ထိုလႈပ္ရွားမႈျဖစ္ရန္ ျမစ္ႀကီးနား၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
ကခ်င္အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပပြဲမ်ားက လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့သည္ဟု ရွင္းျပခဲ့သလို ၎တို႔မွ 
ယခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ အဆက္ဟုလည္း ရႈျမင္ၾကပါသည္။ စကတည္းကပင္ ၎တို႔၏ 
လံုျခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ကခ်င္လူငယ္မ်ားကို ေထာက္ခံၿပီး ေသြးစည္းညီညြတ္မႈ ျပသရန္ 
အတြက္ ၎တို႔တြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ရန္ကုန္ရွိ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူလူငယ္မ်ားက ခံယူၾကပါသည္။ ပိတ္ဆို႔ခံေနရေသာ 
IDP မ်ား၏ အေျခအေနနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈႏွင့္မေအာင္ျမင္မႈမ်ား ျမင့္မားလာျခင္းက ျမင္သာမႈနည္းေသာ 
အျခားနည္းနာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းထက္ လူသိထင္ရွားဆႏၵျပမႈ ျပဳလုပ္ရန္ အလ်င္အျမန္ လိုအပ္လာမႈကို တြန္းအား 
ေပးေနခဲ့ပါသည္။ ဆႏၵျပပြဲေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ ၁) စစ္ပြဲအျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ရန္၊ ၂) ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြး 
ညႇိႏိႈင္းျခင္းျဖင့္အေျဖရွာရန္၊ ၃) စစ္ဒဏ္ခံရသူအားလံုးအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီမ်ားခြင့္ျပဳရန္၊ ႏွင့္ ၄) 
ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ ျပည္သူလူထုအားလံုးကို အကာအကြယ္ေပးရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။27 ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ၿဖိဳခြဲမႈကို ခံခဲ့ရ ေသာ္လည္း 
စီစဥ္စည္း႐ုံးသူအမ်ားစုက ဆႏၵျပပြဲႏွင့္ ၎တို႔အေပၚ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားအား သတင္းမီဒီယာမွ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ 
ေဖာ္ျပခဲ့သျဖင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္အေျခအေနႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအေျခအေန 
တို႔အား ျပည္သူလူထုသိရွိလာခဲ့သည့္အတြက္ ဆႏၵျပပြဲေအာင္ျမင္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကပါသည္။  

အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း

ကနဦးအစီအစဥ္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈကို ခ်ီတက္ပြဲပံုစံျဖင့္ တာေမြကုန္းေက်ာ္တံတားမွစတင္ကာ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ဆူးေလဘုရားအထိ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဦးေဆာင္ 
စီစဥ္စည္း႐ုံးသူ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးျဖစ္သည့္ သဥၨာရႊန္းလဲ့ရည္၊ အိအိမိုးႏွင့္ ရွားယမံုတို႔မွ စီတန္းလွည့္လည္မႈ 
ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျဖတ္သန္းသြားမည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္း ၅ ခုသို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကိ ု
ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေပးပို ႔ခဲ့ပါသည္။ ပထမဦးဆံုးရဲစခန္းျဖစ္သည့္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတြင္ 
ရဲအရာရွိမ်ား က ”ဒါျဖစ္လို႔မရဘူး၊ ဒါလုပ္လို႔မရဘူး”28 ဟု ဆိုကာ ခ်က္ခ်င္းျငင္းပယ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ 
စီစဥ္စည္း႐ုံးသူမ်ားကလည္း ဥပေဒအရ ၎တို႔၏ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္မလိုဟု တုံ႔ျပန္ကာ ထိုရဲအရာရွိမ်ားအား 
၎တို႔၏အထက္အရာရွိမ်ားထံသို႔သာ တင္ျပေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ခ်ီတက္ရာတြင္ 
ျဖတ္သန္းသြားမည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ ရဲစခန္းတိုင္းတြင္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကို ဆက္လက္ ေပးပို ႔ 
ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္တုံ႔ျပန္မႈမွ မရရွိခဲ့ပါ။

ထိုည ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ ဦးေဆာင္စည္း႐ုံးသူတစ္ဦး၏ ႐ုံးခန္းသို႔ ရဲကားတစ္စီးစာအျပည့္ ရဲအရာရွိမ်ားသည္ 

27  Public Peace Movement Statement. See https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2065603886800522&se
t=a.528850097142583.138893.100000527934440&type=3&theater

28  ရန္ကုန္တြင္ဆႏၵျပပြဲဦးေဆာင္သူႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
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ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္အတ2ူ9 ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး အဖြဲ႔အစည္း၏ အဖြဲ႔ဝင္စာရင္းႏွင့္ ဆႏၵျပပြဲအား စီစဥ္စည္း႐ုံးရန္ 
အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကား ထားျခင္းရွိမရွိ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ေန႔မနက္တြင္ စီစဥ္ 
စည္း႐ုံးသူ ၃ ဦး၏ ေနအိမ္မ်ားတြင္ ျငင္းပယ္စာမ်ားကို ေပးပို႔ရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေရာက္ရွိလာသျဖင့္ လမ္းေပၚတြင္ 
စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့ပါသည္။ ထိုစာကို ေပးပို႔ရန္အတြက္ ရဲအင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ 
ေရာက္ရွိလာမႈအေပၚ စီစဥ္စည္း႐ံုးသူမ်ားမွ တုန္လႈပ္ကာ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းခံရသည္ဟု ခံစားရပါသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ 
ေၾကာင့္ စီစဥ္စည္း႐ုံးသူႏွစ္ဦး၏ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားမွ ၎တို႔ကို တိုက္ခန္းမွ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကား 
လာပါသည္။

စီစဥ္စည္း႐ုံးသူမ်ားမွ ျငင္းပယ္စာကုိ လက္မခံဘဲ ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ပင္ 
မလိုအပ္ေၾကာင္း ရွင္းျပကာ စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
စာျဖင့္ေရးသား အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ စီစဥ္ထားသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမည့္ ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေသာ 
အခါ ၎တို႔စုစည္းမည့္ဆံုရပ္တြင္ ရန္လိုေနေသာ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူအုပ္စုႀကီးအျပင္ [ပံ့ပိုးစီစဥ္ျခင္းႏွင့္ အကာအကြယ္ 
ေပးျခင္း အခန္းတြင္ ဆက္ၾကည့္ပါ။] ရာခ်ီေသာရဲမ်ားက ဝိုင္းထားသည့္အေနအထားတြင္ ရွိေနၿပီး ၎တို႔စီစဥ္ထားသည့္ 
စီတန္းလွည့္လည္ရန္ကိုလည္း ခြင့္မျပဳေတာ့ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ စီစဥ္စည္းရံုုးသူမ်ားက ၎တို႔စီစဥ္ထားသည့္ 
အတိုင္း ခ်ီတက္ရန္ကိစၥအား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ပိတ္ပင္ရသနည္းဆိုသည္ကို ေမးျမန္းရင္း ဥပေဒခြင့္ျပဳခ်က္ကို 
ရွင္းျပရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ရဲမ်ားက ”[ငါတိုု႔] ခြင့္မျပဳဘူး” ဟူသည့္စကားကိုုသာ ထပ္တလဲလဲေျပာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
ဆႏၵျပမႈကိုု ႐ုပ္သိမ္းရန္သာ အမိန္႔ေပးပါသည္။ 

ဤသို႔ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ျငင္းဆန္မႈ၊ စီစဥ္ထားေသာ စီတန္းလွည့္လည္ရန္ကို ပိတ္ပင္မႈႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားအား လူစုခြဲရန္ ဖိအားေပးမႈတို႔သည္ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။ ရဲမ်ားက 
ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉  အစား ဥပေဒပုဒ္မ ၂၀ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းကလည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳရန္ 
ျငင္းပယ္၍ မရေၾကာင္းသိရွိေနသည္ကိုု ေဖာ္ျပလ်က္ရွိေနပါသည္။ ထုိအစား ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ (ဋ) တြင္ ဖန္တီးထားေသာ 
မလြယ္ေပါက္ကို အသံုးခ်ၿပီး က်ယ္ျပန္႔လြန္းလွေသာ ေဒသႏၱရအမိန္႔ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ 
ျငင္းဆန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္လံုုျခံဳေရးဝန္ႀကီးမွ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈအပါအဝင္ 
ျပည္သူလူထုကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားအားလံုးကို ရန္ကုန္ရွိ 
ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပိတ္ပင္ကာ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာေနရာ တစ္ေနရာတြင္သာ လုပ္ရန္ဆိုသည့္ 
ညႊန္ၾကားခ်က္ တစ္ရပ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။30 ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး႒ာန လက္ေအာက္တြင္ 
စစ္တပ္မွ ခန္႔အပ္ထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံမွ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စုေဝးမႈမ်ားကိုု ပိတ္ပင္ေၾကာင္း 
အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ရရွိခဲ့သည္ဟု အခ်ိဳ႕ေသာ စီစဥ္စည္႐ုံးသူမ်ားက ေဖာ္ျပၾကပါသည္။

အထက္တြင္ရွင္းျပထားသကဲ့သို႔ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထု စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ 
ျဖစ္ရမႈမ်ား အေျခခံသက္သက္ေပၚတြင္  ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္အား ကန္႔သတ္ျခင္း အထူးသျဖင့္ စုေဝးမႈတစ္ခုခ်င္း၏ 

29  ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ 
ရာထူးဆုိေသာ္ျငားလည္း ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္ႏွက္ေနေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အတူ ၎သည္ 
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာနကို တာဝန္ယူ တာဝန္ခံရသည္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာနသည္ စစ္တပ္မွ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး႒ာန၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးမ်ားအေၾကာင္း 
ပိုမိုသိရွိလုိလ်ွင္ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔ (PV) ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီ (ACDD) တို႔မွ 
ေရးသားထုတ္ေ၀ထားေသာ “အေျခခံလူတန္းစား၏ဒီမိုကေရစီ - ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအား 
သံုးသပ္ျခင္း” စာတမ္းတိုကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုုင္ပါသည္။ “အေျခခံလူတန္းစား၏ ဒီမိုကေရစီ - ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ 
ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအား သံုးသပ္ျခင္း” (2018), https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/up-
loads/2018/05/20180410_ACDD_Grassroots_Democracy_-_Print-ready.pdf.

30  Human Rights Watch, “Burma: Withdraw Protest Ban in Yangon” (15 November 2017), https://www.hrw.
org/news/2017/11/15/burma-withdraw-protest-ban-yangon.
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သီးျခားအေျခအေနမ်ားတြင္ အက်ံဳးမဝင္ေသာ သိမ္းက်ဳံးပိတ္ပင္ျခင္းကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားက ခြင့္ျပဳမထားပါ။31 
ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒတြင္လည္း ထိုသို႔က်ယ္ျပန္႔စြာ သိမ္းက်ဳံးကန္႔သတ္ျခင္း မ်ိဳးကို ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိပါ။32

ပံ့ပိုးစီစဥ္ျခင္းႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း

စီစဥ္စည္း႐ုံးသူမ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးမႈတစ္ရပ္အတြက္ ၎တို႔၏အစီအစဥ္ကို ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား 
ထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားသည္ႏွင့္ ရဲမ်ား၏ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ စုေဝးမႈကို ပံ့ပိုးစီစဥ္ေပးျခင္း၊ 
စုေဝးမႈတြင္ပါဝင္သူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ”အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ဆိုးရြားက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ခႏၶာကိုယ္လံုျခံဳေရး 
သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆုိင္မႈဥစၥာပစၥည္းအား အေသအခ်ာ အႏၱရာယ္သက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနျဖစ္လာလွ်င္၊  ဥပေဒ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ စုေဝးမႈကို ပံ့ပိုးစီစဥ္ေပးျခင္းႏွင့္ ပါဝင္သူမ်ားကို ထိခိုက္ျခင္းမွ 
ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုမႈရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေနအထား 
ျဖစ္လာလွ်င္” စုေဝးမႈကို လူစုခြဲႏုိင္ရန္ အစရွိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ရမည္။33 မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ 
ရဲမ်ား၏ တည္ရွိေနမႈသည္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ရန္ႏွင့္ စုေဝးမႈျပဳလုပ္ျခင္းကို တားဆီးရန္အတြက္သာ 
ဦးတည္ေနေၾကာင္း စကတည္းကပင္ ထင္ရွားေနပါသည္။ ရဲမ်ားအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ေနေသာ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ား 
အႏၱရာယ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္ အနည္းငယ္မွ်သာ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး အမွန္ဆိုရလွ်င္ 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈတြင္ မပါဝင္ဘဲ ျပင္ပတြင္ရွိေနေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးအား 
အတင္းအက်ပ္ ေခၚေဆာင္လာကာ ဖမ္းဆီးခိုင္းသည့္ အေျခအေနကဲ့သို႔ အလြန္စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု အပါအဝင္ 
တန္ျပန္ဆႏၵျပသူ မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိုသာ အဓိကထားတုံ႔ျပန္ေနရပံု ရွိပါသည္။   

ဆႏၵျပေသာေနရာတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားက ေရအေျမာက္ဟုယူဆေသာ ေရထိုးပိုက္တပ္ 
ထရပ္ကားႀကီးမ်ား၊ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္ႏွင္းေရး လက္နက္ကိရိယာအျပည့္အစံု တပ္ဆင္ထားေသာ ရာခ်ီသည့္ ရဲမ်ားႏွင့္ 
ျပည့္ႏွက္ေနသျဖင့္ ထိုေနရာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တည္ရွိေနမႈမွာ ျမင္ကြင္းကုိ လႊမ္းမိုးကာ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသေယာင္ ရွိပါသည္။ 
ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ၁၀၀ ခန္႔သာရွိမည္ျဖစ္ေသာ ဆႏၵျပသူအေရအတြက္ႏွင့္စာလ်ွင္ ရဲအင္အားမွာ ပိုမိုမ်ားျပားေနၿပီး 
ဆံုရပ္ေနရာတစ္ဝိုက္ႏွင့္ တာေမြႏွင့္ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ၾကား အဓိကလမ္းဆံုရွိ Ocean ကုန္တိုက္ေရွ႕မွ ယာဥ္ေၾကာမ်ား 
ကိုလည္း ပိတ္ဆုိ႔ထားပါသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ထိုေနရာတြင္ စုေဝးခြင့္ျပဳၿပီး စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ 
ခ်ီတက္ေစကာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္နည္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္အစား ၎တို႔မွ 
အင္အားႏွင့္ ဝိုင္းထားျခင္းေၾကာင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားအေနျဖင့္ ထိုင္သပိတ္ျပဳလုပ္ေသာနည္းကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရၿပီး ထိုေနရာ 
က်ဥ္းေလးထဲတြင္ပင္ ရွိေနခဲ့ရသည္မွာ စီစဥ္သည့္အတိုင္း လွည့္လည္ခ်ီတက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ လူစုခြဲရန္ 
ရဲမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ ယူခဲ့ရသည့္အခ်ိန္အထိ ျဖစ္ပါသည္။ 

အမ်ိဳးသားေရးအစြန္းေရာက္ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ား

စစဆ္န္႔က်င္ေရးဆႏၵျပပြ ဲနီးကပလ္ာေသာရကမ္်ားတြင ္စစီဥစ္ည္း႐ုံးသမူ်ားႏငွ္ ့ေလ့လာေစာင္ၾ့ကည္သူ့မ်ားသည ္ 
အမ်ိဳးသားေရးအစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႔အစည္း (မဘသ ဟု အတိုေကာက္လူသိမ်ားေသာ) အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ 
သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း34 ၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ား ကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္မ်ားက 

31  Human Rights Council, “Joint report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assem-
bly and of association and the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions on the 
proper management of assemblies,” UN Doc. No. A/HRC/31/66, Art. 30 (4 February 2016).

32  See also Toe Wai Aung, “Civil Groups Question Assembly Ban,” Myanmar Times (10 November 2017), 
https://www.mmtimes.com/news/civil-groups-question-assembly-ban.html.

33  Id. at para. 61.
34  ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃာ့ မဟာနာယက ေကာင္စီက လူမ်ိဳးႏွင့္ ဘာသာေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ 

သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (မဘသ) ဟူေသာ အမည္ကို ဆက္လက္ မသံုးစြဲရန္ညႊန္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအုပ္စုႏွင့္ 
အျခားအဆက္အႏြယ္ သို႔မဟုတ္ ဆက္ခံသူအသင္းမ်ားသည္ ဤနာမည္အား တြင္က်ယ္စြာ သံုးစြဲလ်က္ရွိေနေသးသည္။ See Matthew J. 
Walton, “Misunderstanding Myanmar’s Ma Ba Tha,” Asia Times (9 June 2018), http://www.atimes.com/article/misun-
derstanding-myanmars-ma-ba-tha/. 



ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔
24

စစ္တပ္ကို ေထာက္ခံေသာ တန္ျပန္ဆႏၵျပပြဲတစ္ခုကို ထိုေန႔ ထိုေနရာ ထိုုအခ်ိန္မွာပင္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း 
ဆိုရွယ္မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ သိရွိလာခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသားေရးအစြန္းေရာက္မ်ားက စီစဥ္စည္း႐ုံးသူမ်ားကို 
ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျပဳကာ အစိုးရအား ထိုခ်ီတက္မႈကို တားဆီးရန္ ေတာင္းဆိုၿပီး 
ထိုသို႔ မလုပ္ေဆာင္ပါက ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ”တားဆီး” မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

ခ်ိီတက္ၾကမည့္ေန႔တြင္ စစ္ဆန္႔က်င္ေရးကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲအား စီစဥ္စည္း႐ုံးသူမ်ားသည္ ဆံုရပ္ 
ေနရာသို႔ နာရီမ်ားစြာ ႀကိဳတင္ေရာက္ရွိေသာအခါ ရဲမ်ားအျပင္ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ားပါ ေရာက္ရွိေနၿပီး ဟိုဟိုဒီဒီ 
လမ္းသလားေနသလို စီစဥ္စည္း႐ံုးသူမ်ားေရာက္လာျခင္းကို ဓါတ္ပုံ၊ ဗီဒီယိုမ်ား ႐ုိက္ေနသည္ကို သတိထားမိၾကသည္။ 
ဆႏၵျပမႈစသည္ႏွင့္ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ားစြာ ထပ္ေရာက္လာၿပီး စစ္ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ 
ရင္ဆိုင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္၍ ရဲမ်ားအား ဆႏၵျပသူမ်ားကိုု ဖမ္းဆီးရန္ သို႔မဟုတ္ 
႐ုိက္ႏွက္ရန္ ေျပာဆိုျခင္း အစရွိသည္တုိ႔လုပ္ေဆာင္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈကို ပ်က္ျပားေစရန္ ေႏွာင့္ယွက္ၾကပါသည္။ 
ထိုတန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ားက စစ္တပ္ကိုေထာက္ခံေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားေအာ္ဟစ္ၾကၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားအား 
ေသာင္းက်န္းသူ ေထာက္ခံသူမ်ားဟု စြပ္စြဲၾကပါသည္။ ၎တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသည့္ေနရာအတြင္းသို႔ပါ 
ဝင္လာခဲ့ၿပီး စစ္ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာလိုက္ကာ ရဲမ်ားမွ ၿဖိဳခြဲမႈျပဳလုပ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ား ဖန္းတီး ၾကပါသည္။ အေစာပိုင္းတြင္ ရဲမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားကို 
ကာကြယ္ေပးကာ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ သီးျခားခြဲထားရမည့္ ၎တို႔၏တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ 
စစ္ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပသူမ်ားက တန္ျပန္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ၎တို႔၏ အ၀န္းအ၀ိုင္းအတြင္းမွ ဖယ္ရွားကာ မိမိဖာသာ 
ႀကိဳးစားကာကြယ္ေနရသည္ကို အသာတၾကည္ လက္ပိုက္ၾကည့္႐ႈေနၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းမွသာ ဆႏၵျပသူအုပ္စု 
ႏွစ္စုအၾကား စီတန္း၍ အစုႏွစ္စု ခြဲျခားလိုက္ၿပီး စစ္ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပသူမ်ားအား ဝိုင္းရံပိတ္ဆို႔ကာ လူစုခြဲရန္ 
ညႊန္ၾကားေသာ္လည္း ရဲမ်ားေနာက္တြင္ စုေ၀းကာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေနေသာ စစ္ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပသူမ်ားကို 
ဆက္လက္ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ားကိုမူ လူစုုခြဲရန္ ေျပာဆုိလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိပါ။ 
ထိုသုိ႔ လူႏွစ္စုအား အခိုက္အတန္႔ ခြဲျခားထားရံုမွ်ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနေသာ စစ္ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပသူမ်ားကို 
ကာကြယ္ေပးရန္ မည္သုိ႔မွ် လံုေလာက္ျခင္း မရွိပါ။ 

” သူတို႔ [တန္ျပန္ဆႏၵျပသူေတြ] က ရဲေတြကို [ရဲမ်ား 
စီတန္းရပ္ေနေသာလိုင္း] ေနာက္ကေနၿပီး ေအာ္ၾကတယ္။ 
မီဒီယာေတြကိုလည္း သတင္း မယူႏုိင္ေအာင္ ေမာင္းထုတ္ၾကတယ္။ 
သူတို႔က ရဲေတြကို အမိန္႔ေပးေနၾကတယ္။ အဲဒါက ရဲေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း 
ညွိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ ပံုစံထက္ ပိုဆိုးတယ္။” - ရန္ကုန္မွ ဆႏၵျပသူတစ္ဦး 

စစ္ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပသူမ်ားမွ လူစုခြဲရန္ သေဘာတူၾကသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အမ်ိဳးသမီး ေခါင္းေဆာင္ ၃ 
ဦး အနက္မွ တစ္ဦးက အသံခ်ဲ႕စက္ကို အသံုးျပဳ၍ ဆႏၵျပပြဲကိုအဆံုးသတ္ၿပီး လူစုခြဲကာ အိမ္ျပန္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ စစ္ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပသူမ်ားက ထိုင္သပိတ္လုပ္ေနရာမွ လူစုခြဲကာ ရဲမ်ားစီတန္းရပ္ေနေသာ လိုင္းမွ 
ျဖတ္၍ ျပန္ၾကမည့္အခ်ိန္တြင္ ရဲမ်ားက ဆႏၵျပသူအခ်ိဳ႕ကို စတင္႐ုိက္ႏွက္ဖမ္းဆီးပါသည္။ အမ်ိဳးသားေရးအစြန္းေရာက္ 
မ်ားကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားကို ႐ုိက္ႏွက္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားကိုပါ ျပဳလုပ္လာပါသည္။ ဆႏၵၵျပသူမ်ားကို 
႐ုိက္ႏွက္၊ ဖမ္းဆီးေနေသာ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ားကို ရဲမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္တားဆီးမႈမ်ိဳးမွ မလုပ္ေဆာင္သည့္အျပင္ 
ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ား၏ ညႊန္ၾကားမႈအေပၚ အေျခခံ၍ ဆႏၵျပသူတစ္ဦးကိုပင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေသးသည္။ 
[ဘက္လိုက္ျခင္းႏွင့္ တေျပးညီမျဖစ္ေသာ အေရးယူလိုက္နာေစျခင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ။]

ဆႏၵျပသူမ်ားအတြင္း အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ရန္ 
အလားအလာမ်ားကို ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားတြင္ လူသိရွင္ၾကားျဖန္႔ျဖဴးထားေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားတြင္ ထင္ရွားစြာ 
ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဤအေျခအေနကိုၾကည့္ပါက ရဲမ်ားအေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ 
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ၾကားေနပံုစံအေနျဖင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားအားလံုးကို အကာအကြယ္ေပးရန္ 
တာဝန္ရွိပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးက်င့္သံုးမႈ နမူနာမ်ားက ေဖာ္ျပသည္မွာ 
”စုေဝးမႈတစ္ခု၏ သတင္းစကားအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ သေဘာမတူေၾကာင္း သတင္းစကားေဖာ္ျပလုိပါက 
တန္ျပန္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္း မ်ား လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ဖက္စုေဝးမႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ 
စုေဝးခြင့္အား ပိတ္ပင္တားျမစ္ပိုင္ခြင့္ မရွိပါ။ ဤအျမင္အရ ဥပေဒကို အေရးယူလိုက္နာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရေသာ 
အာဏာပိုင္မ်ားမွ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ပံ့ပိုးစီစဥ္ေပးရန္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္ဟူေသာ အခန္း 
က႑သည္ အလြန္ အေရးပါ ပါသည္။”35

ရဲမ်ားအေနျဖင့္ လုံျခံဳေရးကို ပံ့ပိုးစီစဥ္ေပးရန္ တက္တက္ႂကြႂကြျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အစား အမ်ိဳးသားေရး 
အစြန္းေရာက္သမားမ်ားက ျပဳလုပ္လာေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္္ မည္သည့္ေဆာင္ရြက္မႈကိုမွ် မလုပ္ခဲ့ဘဲ 
စစ္ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပမႈကို လူစုခြဲရန္သာ ပိုမိုအာရံု စိုက္ခဲ့ပါသည္။ စစ္ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူ 
အမ်ိဳးသားေရးအစြန္းေရာက္သမားမ်ားအၾကား ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ား ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္စိတ္ေၾကာင့္ စစ္ဆန္႔က်င္ေရး 
ဆႏၵျပပြဲမ်ား ပိတ္ပင္လုိက္ရန္ကိုပင္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ရဲမ်ားအား ညႊန္ၾကားခဲ့သည္ဟူေသာ ေကာလဟာလမ်ား 
ရွိေၾကာင္း အခ်ိဳ႕ေသာေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ရသူမ်ားမွ ေျပာၾကပါသည္။ ထိုေကာလဟာလမ်ား မွန္ေစကာမူ တန္ျပန္ 
ဆႏၵျပသူမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈတစ္ရပ္ကို မပိတ္ပင္သင့္ဘဲ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ား၏ 
ပစ္မွတ္ျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားကို ကာကြယ္ေပးကာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္အၾကမ္းဖက္ရန္ လံႈ႔ေဆာ္ျခင္း 
အပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚတြင္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားက်ဳးလြန္ခဲ့ေသာ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္္း၊ 
လိုအပ္ပါက ၎တို႔၏လံုျခံဳေရးအတြက္ စီစဥ္မႈမ်ားျပဳႏိုင္ရန္ ဆႏၵျပပြဲစီစဥ္စည္း႐ုံးသူမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းျခင္းတို႔ ပါဝင္ 
ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားအတြက္ ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

35  Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and of Association, “Report of the Spe-
cial Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association,” Human Rights Council UN 
Doc. No. A/HRC/20/27, para. 30 (21 May 2012). UN Doc. No. A/HRC/20/27, para. 30 (21 May 2012).

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စစ္ပြဲဆန္႔က်င္ေရးၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူတစ္ဦးအားတန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ရဲမ်ားမွဖမ္းဆီးေနစဥ္၊ 
၂၀၁၈ခုႏွစ္ေမလ၁၂ရက္ေန႔(ဓာတ္ပံု - Victoria Milko)
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ဘက္လိုက္ျခင္းႏွင့္ တေျပးညီမျဖစ္ေသာ အေရးယူလိုက္နာေစျခင္း 

ရန္ကုန္၌ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ 
ဥပေဒကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္ အေရးယူလိုက္နာေစျခင္းတြင္ ဘက္လိုက္ၿပီး တေျပးညီမျဖစ္မႈ ႏွစ္ခု ရွိခဲ့ပါသည္။ 
ပထမတစ္ခုမွာ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈ ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ ဆႏၵျပပြဲတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုမႈ 
မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ၿပီးခဲ့သည့္ဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ ကိုင္တြယ္မႈမ်ားကို 
ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈ၊ 
စစ္တပ္အား ေထာက္ခံေၾကာင္းျပသမႈ အစရွိသည္တို႔အပါအဝင္ ရန္ကုန္တြင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အျခားၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ၾကန္႔ၾကာမႈမရွိဘဲ ခြင့္ျပဳခဲ့ခ်ိန္တြင္ ဤစစ္ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲကိုမူ ရဲအင္အားအလံုးအရင္း အသံုးျပဳ၍ 
ပိတ္ပင္ခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ဆႏၵျပပြဲျပဳလုပ္ေသာေန႔တြင္ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတရားစြဲဆုိျခင္းမ်ားတြင္ ရဲမ်ားမွ 
ဆႏၵျပပြဲကို စီစဥ္စည္း႐ုံးသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီး တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ 
ဆႏၵျပပြဲေခါင္းေဆာင္ ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒတစ္ခုခုကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ 
မခ်ိဳးေဖာက္သည္ျဖစ္ေစ ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာ ပြင့္လင္းစြာေ၀ဖန္ေထာက္ျပ ေျပာဆိုေလ့ရွိေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူလူငယ္ 
အမ်ားစုကိုသာ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။ ရဲမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ စစ္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ႀကီးထြား 
လာမည္ကို တားဆီးရန္ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သျဖင့္ ၎တုိ႔ ”မလိုလားေသာ” 
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ႀကိဳးစားခ်က္တစ္ရပ္ 
ျဖစ္သည္ဟု ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အားလံုးမွ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ၾကပါသည္။

အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား တင္သြင္းခ်ိန္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖမ္းခံရၿပီး ေမးခြန္းမ်ား 
အေမးခံရ ခ်ိန္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ၿငိ္မ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈ လုပ္ရျခင္း၏ အရင္းခံအေၾကာင္းမ်ားအေပၚ ရဲမ်ားက 
ေမးခြန္းမ်ားစြာ ထုတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ဖမ္းဆီးခံရသည့္ စီစဥ္စည္း႐ုံးသူမ်ားႏွင့္ ပါဝင္သူမ်ားက ဆိုပါသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ား၏ 
စစ္ရပ္စဲရန္ ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ ရဲမ်ားအေနျဖင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပိုမိုအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ဟန္ေပၚၿပီး တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားကိုသာ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသင့္ေၾကာင္း ရဲမ်ားက ၎တို႔အား ေျပာပါသည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ဆႏၵ 
မျပသင့္ေၾကာင္းကိုပါ အခ်ိဳ႕ေသာရဲမ်ားက ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးၾကပါေသးသည္။    

”မင္းတို႔ေႂကြးေၾကာ္သံထဲမွာ ဘာျဖစ္လိုု႔ ႏွစ္ဘက္စလံုးကို စစ္ရပ္ခိုင္းဖို႔ 
မေျပာရတာလဲ၊ ဘာလို႔ ႏွစ္ဘက္စလံုးကို မေျပာရတာလဲလုိ႔ ရဲအရာရွိက 
က်ေနာ့္ကို ေမးတယ္။ က်ေနာ္တို႔က ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ [KIO] 
ဘက္ကို မ်က္ႏွာလိုက္ၿပီး တပ္မေတာ္ကို ပံုရိပ္က်ေအာင္ လုပ္ေနတယ္လို႔ 
သူတို႔ကထင္ေနတာ” - ရန္ကုန္မွ ဆႏၵျပသူတစ္ဦး 

ဆႏၵျပမႈကိုတားဆီးရန္ႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို တရားစြဲဆိုရာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ သံုးေနခဲ့ေသာ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ အေပၚယံတြင္ ၾကားေနသည္ဟု ထင္ရႏိုင္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို 
ပိတ္ပင္ထားသျဖင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေဒသႏၱရအမိန္႔မ်ားကိုု ဆႏၵျပသူမ်ားအေနျဖင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ရာ 
ေရာက္သည့္အတြက္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ခြင့္ျပဳ၍မရဟု ရဲမ်ားကဆိုသည္။ ရဲမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားကို တိတိက်က် 
ရည္ညႊန္းျခင္းမရွိေသာ္လည္း စုေဝးမႈစီစဥ္စည္း႐ုံးသူမ်ားအေနျဖင့္ အထက္တြင္ရွင္းျပခဲ့သည့္အတိုင္း ေဒသႏၱရ 
အာဏာပိုင္မ်ားက ထုတ္ျပန္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ၎တို႔ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို 
လိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည့္ ပုဒ္မ ၁၀ (ဋ) ကို အသုံးခ်သည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ၾကားေနမႈရွိေၾကာင္း 
သိသာေပၚလြင္ေစရန္ ဤသို႔ ႀကိဳးစားေဖာ္ျပေနေသာ္ျငားလည္း ထိုၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ စစ္တပ္ကို 
ေထာက္ခံေသာ၊ စစ္တပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အစိုးရမူဝါဒတစ္ရပ္ရပ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ စုေဝးမႈမ်ားပါဝင္သည့္ 
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အျခားဆႏၵျပမႈမ်ားကို မၾကာေသးခင္ကပင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါေသးသည္။ ဤစစ္ဆန္႔က်င္ေရး ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈကို ပစ္မွတ္ 
ထားရျခင္းသည္ ၎၏သတင္းစကားတြင္ စစ္တပ္္၏ ပံုရိပ္ကိစၥပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒကိုလိုက္နာမႈ 
မရွိျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရဲမ်ား၏ ဥပေဒလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစပံု ကြဲျပားျခားနားျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ ထင္ျမင္ 
ခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ သိရွိႏိုင္ပါသည္။ 

”တကယ္လို႔ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲေတြ၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲေတြ 
ပိတ္ထားတယ္ဆိုရင္ မဘသေတြက လုပ္တဲ့ဆႏၵျပပြဲေတြနဲ႔ 
ေဒၚညိဳညိဳသင္းဦးေဆာင္တဲ့ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ 
ဆႏၵျပပြဲေတြက်ေတာ့ေရာ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ…။ ဥပေဒကို 
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုရဲ႕ 
အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ အသံုးမခ်သင့္ဘူး။ လူတိုင္းက 
ကိုယ့္အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ပဲ ၾကည့္ၾကရင္ ဘယ္လိုလုပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ရေတာ့မွာလဲ။” - ရန္ကုန္မွ ဆႏၵျပသူတစ္ဦး 

ဥပေဒကို အေရးယူလိုက္နာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တေျပးညီ မျဖစ္သည့္ ဒုတိယပံုစံတစ္ခုကို ဖမ္းဆီး 
တရားစြဲဆိုခံရသူမ်ား၏ အေျခအေနကိုၾကည့္ပါက သိသာထင္ရွားပါသည္။ ပထမအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပပြဲ 
တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ရွည္လ်ားၾကာျမင့္စြာ စကားေျပာဆိုခဲ့ရသျဖင့္ 
ရဲမ်ားႏွင့္ သိထားၿပီးသားျဖစ္သည့္ ဦးေဆာင္စီစဥ္သူမ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပပြဲအတြင္း ဖမ္းဆီးမခံခဲ့ရပါ။ ဖမ္းဆီးမႈ 
တစ္ခုခ်င္းအတြက္ မည္သူကိုဖမ္းမည္ဟု ရဲမ်ားမွ မည္သို႔ေရြးခ်ယ္သည္မွာ မရွင္းလင္းေသာ္ျငားလည္း အထက္တြင္ 
ေဖာ္ျပခဲ့ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ားက မည္သူကိုဖမ္းဆီးရမည္ဟု အခ်က္ျပမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ အျခား 
ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး သို႔မဟုတ္ အမုန္းစကားဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ရဲမ်ားက သိရွိေနၿပီးသူမ်ားမွာ ပိုမိုပစ္မွတ္အထားခံခဲ့ရၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္မႈက႑တြင္ 
ပါဝင္ေသာ္လည္း လူသိနည္းေသာသူမ်ားမွာ အဖမ္းမခံခဲ့ရပါ။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံရသူမ်ား စာရင္းအား 
ရဲမ်ားက ထုတ္ျပန္ေသာအခါ ဆႏၵျပပြဲတြင္ပါဝင္သည့္ ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာ ပြင့္လင္းစြာေ၀ဖန္ေထာက္ျပေျပာဆိုေလ့ရွိ
သူ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ လူငယ္အမ်ားစုပါဝင္ေနၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ စီစဥ္စည္း႐ုံးမႈတြင္ ဦးေဆာင္သည့္အခန္းက႑တြင္ 
ပါဝင္ၾကသူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက သတိျပဳမိခဲ့ၾကသည္။ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခ်ိန္တြင္ 
အဖမ္းခံခဲ့ရသူ တစ္ဦးသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လႊတ္ေပးျခင္းခံရၿပီး ၎တြင္ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းဆိုုင္ရာ 
သို႔မဟုတ္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈဆုိင္ရာ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းမရိွမႈကို ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈပင္ မခံခဲ့ရပါ။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို မတံု႔ျပန္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဆႏၵျပပြဲစီစဥ္စည္း႐ုံးမႈမ်ားသက္သက္ 
အတြက္ တာဝန္ရွိေသာ သူမ်ားကို ပစ္မွတ္မထားဘဲ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ မပါဝင္ေစရန္၊ 
ေစာင့္ၾကည့္ သည့္စာရင္းတြင္ရွိေနေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အား ထိုသုိ႔ 
ေရွ႕ေနာက္ မညီမႈမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႔ရေၾကာင္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူအားလံုးမွ ခံစားခဲ့ၾကရသည္။   

 ” [ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ အဖမ္းခံရတဲ့ ၉  ေယာက္က] 
မတူညီတဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြက လာၾကတာ၊ တခ်ိဳ႕က 
ေသြးစည္းညီညြတ္မႈကို ျပရံုသက္သက္ပဲ၊ တခ်ိဳ႕ကဆို 
သိပ္သိတာေတာင္မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက 
အေတြ႔အၾကံဳရွိတဲ့ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြျဖစ္တယ္။ သူတို႔ထဲက တခ်ိဳ႕က 
လူထုၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈထဲကလူေတြ၊ ဒါေပမယ့္ တစ္ေယာက္က 
ဘယ္အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔မွ မပတ္သက္ဘဲ ေရာက္လာတာ။ 
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အဲဒီေတာ့ က်န္တဲ့လူေတြ ၂၄ နာရီ ၾကာေအာင္ အဖမ္းခံရတဲ့အခ်ိန္မွာ 
သူ႔ကိုေတာ့ အဲဒီေန႔ ညေနမွာပဲ လႊတ္ေပးလိုုက္တယ္။” - ရန္ကုန္ဆႏၵျပပြဲ 
စီစဥ္စည္းရံုုးသူတစ္ဦး 

အထက္တြင္ ရွင္းျပခဲ့ေသာျဖစ္ရပ္တြင္ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ားက အဓမၼဆန္႔က်င္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းကာ 
မဘသ ဦးေဆာင္သူမ်ားကို တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ထားသည့္ ကိုျမတ္ေက်ာ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မ်က္ျမင္  
သက္ေသအမ်ားအျပား၏ ထြက္ဆိုခ်က္အရ ၎သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသည့္ေနရာမွ ထြက္ခြာ၍ လမ္းကို 
ျဖတ္ကူးေနစဥ္ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ား ေရာက္ရွိလာကာ အတင္းအက်ပ္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔က လမ္းကို 
ျဖတ္ေက်ာ္၍ ကုိျမတ္ေက်ာ္အား ရဲမ်ားထံ ဆြဲေခၚသြားၿပီး ရဲကားထဲ ထည့္သြင္းသည္အထိ ရဲမ်ားက ဝိုင္းထားခဲ့ၾကၿပီး 
ကိုျမတ္ေက်ာ္ ရဲကားထဲေရာက္မွ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မဘသအား ဆန္႔က်င္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ 
ကိုျမတ္ေက်ာ္ ပစ္မွတ္အထား ခံရသည္ဟု ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ စီစဥ္စည္း႐ုံးသူမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားအားလံုးက 
ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမွာလည္း တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္း ပစ္မွတ္ထားခံရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး 
ဆႏၵျပပြဲ စီစဥ္စည္း႐ုံးမႈတြင္ အမွန္တကယ္ပါဝင္ခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ထိုသူမ်ားမွာ စီစဥ္စည္း႐ုံးသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း 
တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ားက ရဲမ်ားအား အေၾကာင္းၾကား ဖမ္းဆီးခုိင္းခဲ့ၾကသည္။ 
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စီစဥ္စည္း႐ုံးသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ား 

ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ရန္ကုန္ ႏွစ္ၿမိဳ႕စလုံးတြင္ လူငယ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပပြဲ စီစဥ္စည္း႐ုံးရာႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေရးပါေသာက႑မွ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ထင္ရွားေသာေခါင္းေဆာင္ 
ႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးမွာ လူငယ္အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ၿပီး အရံေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးေရြးခ်ယ္ထားသည့္အနက္ တစ္ဦးမွာလည္း 
လူငယ္အမ်ဳိးသမီးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဦးေဆာင္စီစဥ္စည္း႐ုံးသူ ၃ ဦးမွာ လူငယ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္သည္။ 
ႏွစ္ၿမိဳ႕စလံုး၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားအျပားမွာ  စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ ဦးေဆာင္ျခင္းတို႔တြင္ တက္ႂကြစြာ 
ပါ၀ငခ္ဲၾ့ကသည။္ အာဏာပိငုမ္်ားနငွ္ ့အမ်ဳိးသားေရးအစြန္းေရာက္မ်ားက လကူိယု္တ္ိငု္ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ဆုရိယွမ္ဒီယီာ 
မ်ားမွလည္းေကာင္း ပုဂၢိဳလ္ေရး ေစာ္ကားမႈမ်ားအပါအ၀င္ လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚအေျခခံသည့္ ထပ္ဆင့္စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ၾကံဳေတြ႔ရေသာ္လည္း ယင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္မႈက႑ကို ရယူခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရရွိႏုိင္ရန္ ရဲမ်ားအေနျဖင့္ မီဒီယာေရွ႕ေမွာက္တြင္ လက္နက္မဲ့ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ရန္  ပိုမိုတြန္႔ဆုတ္လိမ့္မည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္အရ ၎တုိ႔၏ ေယာက္်ားေလး 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ရဲမ်ားအၾကား အတားအဆီးတစ္ခုအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္ လံုျခံဳေရးေပးျခင္းမ်ိဳး 
အပါအ၀င္ ၎တို႔၏အခန္းက႑ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔စည္းက ၎တုိ႔အေပၚထားရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳ 
ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လူမႈေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ 
မ်ားသည္ အစဥ္အျမဲ ေအာင္ျမင္မႈမရွိဘဲ၊ လိင္ကြဲျပားမႈအေျခခံအေပၚ လူမႈေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ ဤအမ်ဳိးသမီး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ဦးေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
ရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအားလံုး 
ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW) အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ခြဲျခား 
ဆက္ဆံခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးမႈရရွိရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရးႏွင့္ လူမႈႏွင့္ႏုိင္ငံေရးဘ၀မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္အား 
အမ်ိဳးသမီမ်ား တန္းတူညီမွ်ခံစားႏိုင္ေစရန္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။36 ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (UN-
SCR) အမွတ္ ၁၃၂၅ ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ပါ၀င္ခြင့္ မၾကာခဏပင္ ျငင္းပယ္ခံရသည့္အခါ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည့္ ပံုစံတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကသည္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ဆုိင္ရာ 
၎တုိ႔၏အခြင့္အေရးအား ညီမွ်စြာက်င့္သံုးခြင့္ရေစရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ျခင္းသည္ 
ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ုဳိးသမီးမ်ား၏တန္းတူပါ၀င္ခြင့္ကို အာမခံႏုိင္မည့္ အေရးႀကီးေသာနည္းလမ္း ျဖစ္သည္။ 

သို႔ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းမွတစ္ဆင့္ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို စိန္ေခၚရသည့္အခါ 
အမ်ဳိးသမီး လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၏ 

36  အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအားလံုး ပေပ်ာက္ေရး သဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ပုဒ္မ ၇(ဂ)၊ (18 December 
1979), http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf.
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ေဘးအႏၱရာယ္ကို ပိုမိုၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္။37 ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းမႈကို ဦးေဆာင္ရာတြင္ မၾကာခဏပင္ လက္ေတြ႔ 
ၾကံဳရသည့္အခ်က္မွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို မိသားစုႏွင့္ အိမ္မႈကိစၥ အလုပ္မ်ားကိုသာ စူးစိုက္ 
လုပ္ကိုင္ေစၿပီး ႏိုင္ငံေရးတြင္ မပါ၀င္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည့္ အမ်ဳိးသမီး၏ အခန္းက႑ဆုိင္ရာ လူမႈေရးႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈစံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားကို စိန္ေခၚရျခင္းပင္ ျဖစ္သည့္အတြက္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ ဆုိရွယ္မီဒီယာမွ 
အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းမႈတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ေစရန္ အစိုးရက 
အထူးအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။38 အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား သို႔မဟုတ္ 
ဘာသာေရးလူနည္းစု၀င္မ်ား ျဖစ္ေနသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ အထူး ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားသည့္ ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ ၎တို႔ 
အလုပ္လုပ္ေနရသည့္အခါ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ကို က်င့္သံုးမႈေၾကာင့္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ခံရႏုိင္သည့္အေျခအေနကလည္း 
ပိုမိုျမင့္တက္လာသည္။39 ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္အား ပံ့ပိုးရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို 
ဖယ္ရွားရန္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာအစိုးရတြင္ 
တာ၀န္ရွိသည္။ ယင္းတာ၀န္သည္ ရဲမ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို သတိေပးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းမႈမ်ားကို ပံ့ပိုုးကူညီ 
ေပးသည့္ အေျခအေနတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို တန္းတူဆက္ဆံေရး အာမခံရန္သာမက ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားကို ကာကြယ္ ေပးရန္ က်ား-မ တန္းတူေရးအျမင္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ 
ယင္းခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းေသာ အမ်ဳိးသမီးစီစဥ္စည္းရံုုးသူမ်ားကို အမ်ဳိးသားေရးအစြန္းေရာက္မ်ားက 
ေႏွာင့္ယွက္ေစာ္ကားမႈ၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ ဆုိရွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေစာ္ကားမႈမ်ား 
ရန္မွ အကာအကြယ္ေပးျခင္းလည္း ပါ၀င္ရမည္။ 

ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ 

ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းမႈ စီစဥ္စည္း႐ုံးသူအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွား 
ပူးေပါင္းပါ၀င္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လူကိုယ္တုိင္မွျဖစ္ေစ၊ အြန္လိုင္းမွျဖစ္ေစ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရး 
အစြန္းေရာက္မ်ား၏ ပုုဂၢိဳလ္ေရးေႏွာင့္ယွက္ေစာ္ကားမႈမ်ားကို ၎တုိ႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပို၍ 
ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ ရဲမ်ားက ၎တုိ႔ မိသားစုမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ မိဘမ်ားက 
မည္သို႔ျမင္သည္တုိ႔အပါအ၀င္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ပါ၀င္မႈကို 
ေလွာင္ေျပာင္ခဲ့သည္ဟု အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေျပာၾကသည္။  ထုိသုိ႔ ေႏွာင့္ယွက္ေစာ္ကားရာတြင္ ဘာသာ၊ လူမ်ဳိး၊ 
အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေန၊ အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ႏိုုင္ငံတကာ ခရီးသြားမွတ္တမ္းမ်ား 
အပါအ၀င္ ထုိအမ်ဳိးသမီးမ်ား မည္သူမည္၀ါ ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို ေဖာ္ျပေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား 
အသံုးျပဳေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားထဲမွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းေၾကာင့္ ဆုိရွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ 
ေစာ္ကား ေႏွာင့္ယွက္ခံရသူမွာ ႏွစ္ဦးသာရွိၿပီး ၎တို႔ႏွစ္ဦးမွာလည္း လူ႔အခြင့္အေရး လုုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားေရး 
အစြန္းေရာက္မ်ားက မူလကတည္းက ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ခံရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ 

“အဲဒီတုန္းက သူတို႔က အေမ၊ အေဖ၊ လိပ္စာနဲ႔ ေမာင္ႏွမေတြ၊ 
[ကိုးကြယ္တဲ့] ဘာသာ အစရွိတဲ့ ... က်မရဲ႕ကိုယ္ေရး 
အခ်က္အလက္ေတြ ေမးတယ္။ ကုိးကြယ္တဲ့ဘာသာကို ေမးေတာ့… 
ဒါက ပုဂၢိဳလ္ေရး ေမးခြန္းျဖစ္လုိ႔ မေျဖႏိုုင္ဘူးလုိ႔ ျပန္ေျပာလုိက္တယ္။ 
ရယ္စရာေကာင္းတာက အိမ္ေထာင္ရွိလား အပ်ဳိလား ဆိုတာကိုပါ 

37  Human Rights Council, “Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders,” UN 
Doc. No. A/HRC/31/55 (1 Feb. 2016), https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/015/56/PDF/
G1601556.pdf?OpenElement.

38  Id. 
39  Id.
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ေမးတယ္။ ဒါကလည္း ပုဂၢိဳလ္ေရးေမးခြန္းျဖစ္လို႔ က်မ ေျဖစရာမလိုဘူးလုိ႔ 
ေျပာလုိက္တယ္။ သူတိုု႔က ခင္ဗ်ား ေျဖရမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ဘယ္ဥပေဒ ဘယ္ပုဒ္မအရ ပုဂၢိဳလ္ေရးေမးခြန္းေတြကို 
ေျဖရမွာလဲလုိ႔ ျပန္ေမးလိုက္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္  ေတာ္ေတာ္ေလးေတာ့ 
စကားမ်ားခဲ့ရတယ္။”  - ရန္ကုန္ဆႏၵျပပြဲ စီစဥ္စည္း႐ုံးသူတစ္ဦး 

အမ်ဳိးသမီး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအေပၚ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈမ်ားက ဆိုရွယ္မီဒီယာတြင္ အထူး 
ျပင္းထန္သည္။ ဤစာတမ္းအတြက္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာအမ်ဳိးသမီးအားလံုးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ 
အတြက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ (facebook) ေပၚတြင္ ျပင္းထန္ေသာတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြင္း 
လူအမ်ားအျပားက ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ LIVE လႊင့္ခဲ့ၾကၿပီး ယင္းလႊင့္ခ်က္မ်ားေအာက္တြင္ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ရည္ညႊန္းသည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈမ်ားႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအမ်ားအျပား ေရးသား 
မွတ္ခ်က္ေပးခံခဲ့ရသည္။ ဤစာတမ္းအတြက္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာအမ်ဳိးသမီးအမ်ားစု၏ ေဖ့စ္ဘြတ္အေကာင့္မ်ားကို 
အမ်ဳိးသားေရးအစြန္းေရာက္မ်ားက ေမႊေႏွာက္ခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား အထူးသျဖင့္ အသားမဲသူ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား 
သို႔မဟုတ္ (အမ်ဳိးသားေရးအစြန္းေရာက္မ်ားက သတ္မွတ္သည့္) အိႏၵိယတိုက္ဖြား သို႔မဟုတ္ မူစလင္အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ 
တြဲ႐ုိက္ထားေသာ ဓါတ္ပံုေဟာင္းမ်ားကို ရွာေဖြၿပီး ထိုအမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ မူစလင္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္းေတြ႔ေနၾကေၾကာင္း 
ႏွင့္ တိုင္းတစ္ပါး အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ခံေနရေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ တင္ခဲ့သည္ဟု ၎အမ်ဳိးသမီးမ်ားက 
ေျပာၾကသည္။ ဆႏၵျပပြဲတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည့္ မူစလင္လူငယ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ မွတ္ပံုတင္အပါအ၀င္ ယခင္ႏွစ္မ်ား 
ကတည္းက ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚတြင္တင္ထားေသာ အမ်ဳိးသမီး၏ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ယွဥ္တြဲ၍ ေဖ့စ္ဘြတ္သံုးစြဲသူ အမ်ဳိးသားေရး 
အစြန္းေရာက္မ်ားက ျပန္တင္ခဲ့သည္။ ထိုအမ်ဳိးသမီးမွာ ဆႏၵျပမည့္ေန႔တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္အေကာင့္ကို ပိတ္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ရာ ထိုသူတို႔သည္ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ယခင္ကပင္ ရယူသိမ္းဆည္းထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆပါသည္။40 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းမွတ္ပံုတင္ဓာတ္ပံုကို မည္သည့္အခါကမွ် ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚတင္ခဲ့ျခင္း မရွိသျဖင့္ ယင္းသို႔ 
သူမ၏ မွတ္ပံုတင္ဓါတ္ပံုကို ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚတင္ထားသည္ကို ေတြ႔ရေသာအခါ သူမ၏မွတ္ပံုတင္အား ၎တုိ႔ 
မည္သုိ႔ရရွိခဲ့သည္ကို မသိရသျဖင့္ လြန္စြာစိတ္ပူစရာ ျဖစ္ရပါသည္။  ေနာက္တစ္ဦးမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္က လူထု 
အခမ္းအနားတစ္ခုတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးႏွင့္ 
၎တြဲ႐ုိက္ထားေသာဓါတ္ပံုကို တင္ၿပီး ထုိလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း၀င္ ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲခံခဲ့ရသည္။ 

ယင္းေႏွာင့္ယွက္ေစာ္ကားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ဳိ႕က ေဖ့စ္ဘြတ္ကို တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ 
ေဖ့စ္ဘြတ္တင္ထားခ်က္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးေအာင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းပံုမ်ားမွာ 
ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ေဖ့စ္ဘြတ္အသုံးျပဳသူ အျခားသူမ်ားထံ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဦးကလည္း ေဖ့စ္ဘြတ္သို႔ 
တိုင္ၾကားရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အမ်ဳိးအစားတြင္ တိုင္ၾကားရမည္ကိုု မေသခ်ာသည့္အျပင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ 
အေနျဖင့္ တစ္စံုတရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ မေဆာင္ရြက္မည္ကို မေသခ်ာသျဖင့္ အေကာင့္တစ္ခုက 
မမွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္ျဖင့္ သူမ၏ဓါတ္ပံုမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ အသံုးျပဳေနေၾကာင္းသာ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ 

လူမႈဘ၀အခန္းက႑အားျခယ္လွယ္ျခင္း 

ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕စလံုးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တို႔ဆက္ဆံရေသာ အာဏာပိုင္မ်ားသာမက အရပ္ဘက္ 
အသိုင္းအ၀ိုင္းရွိ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားကလည္း ယင္းသို႔ေသာ ေလးနက္သည့္ ဆႏၵျပပြဲတစ္ခုလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ 

40  ေဖ့စ္ဘြတ္သံုးစြဲသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ၎၏ ေဖ့စ္ဘြတ္အေကာင့္ကို deactivate လုပ္လိုက္ေသာအခါ  မိတ္ေဆြမ်ား 
သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ား၏ timeline မ်ားတြင္ တင္ပို႔ထားခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ျမင္ႏိုင္ဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ၎အေကာင့္ႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ တင္ပို႔ခ်က္ မ်ားအပါအ၀င္ ၎၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားမွာ 
ခ်က္ခ်င္းပင္ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚတြင္ ေတြ႔ျမင္ႏိုုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။  “Facebook Help Center, “How Do I 
Deactivate My Account?”, https://www.facebook.com/help/214376678584711 (accessed 20 June 2018).
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အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကိုျဖစ္ေစ လူငယ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္အေပၚ အံ့အားသင့္ၾကေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ 
ေပးသည္။ ရန္ကုန္မွ စီစဥ္စည္း႐ံုးသူတစ္ဦး၏ အဆိုအရ အေစာပုိင္းတြင္ ၎တို႔အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္လာမည္ 
မဟုတ္ဟု ရဲမ်ားက ယူဆခဲ့ၾကသည့္အတြက္ အေလးအနက္မထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယင္းဆႏၵျပပြဲ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္  
ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိစုေ၀းမႈ အလြန္ႀကီးမားေၾကာင္း သတိထားမိသည့္အခ်ိန္မွသာ ရဲမ်ားမွ 
အျမင္ေျပာင္းသြားခဲ့သည္။ 

“ရဲစခန္းသြားတုန္းက က်မတို႔ ၃ ေယာက္ကို ေတြ႔တဲ့အခါ အားလံုးက 
မိန္းကေလးေတြခ်ည္းပဲ၊ အရင္က တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ 
မတူဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔က ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ပဲ 
ႀကိဳဆိုတယ္... ဒါေပမယ့္ က်မတို႔ကိုေတာ့ မေလးစားဘူး။ က်မတို႔က 
မိန္းကေလးေတြျဖစ္ေတာ့ သူတို႔က ကေလးေတြလုိ သေဘာထားၿပီး 
စၾက ေနာက္ၾကတယ္။ ေလးေလးနက္နက္မရွိဘူးလုိ႔ ခံစားရတယ္။ 
အမ်ဳိးသမီးေတြ ျဖစ္ေနေတာ့ သူတို႔က ဆိုးဆိုးရြားရြား မဆက္ဆံေပမယ့္ 
က်မတို႔ကိုလည္း အဲေလာက္ အေလးအနက္မထားဘူး။ ေနာက္ပိုင္းမွ 
သူတို႔က ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ပြဲဟာ က်မတို႔ ၃ 
ေယာက္တည္း မဟုတ္ဘဲ ေတာ္ေတာ္ႀကီးတယ္ဆိုတာ သိလို႔လားေတာ့ 
မသိဘူး ေတာ္ေတာ္ေလး အေလးအနက္ထားလာတယ္။”  - 
ရန္ကုန္ဆႏၵျပပြဲ စီစဥ္စည္း႐ုံးသူတစ္ဦး 

လူငယ္အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ရဲမ်ားႏွင့္ ထိပ္တုိက္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အလားအလာ ပိုမ်ားသည္ဟူေသာ အယူ 
အဆအျပင္ ရဲမ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အမ်ိဳးသားမ်ားကဲ့သို႔ ဆုိးဆိုးရြားရြား ဆက္ဆံမည္မဟုတ္ သို႔မဟုတ္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ႐ုိက္ႏွက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟူေသာယူဆခ်က္ျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားတြင္လည္း ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ရဲမ်ား 
အၾကား ထိပ္တိုက္ျဖစ္မႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ သတိျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားမွ ၎တို႔ မည္သို႔စီစဥ္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပံုကို အခ်ိဳ႕ေသာ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားထဲက ယခုလုိ ေျပာျပခဲ့သည္ -

“က်ေနာ္တို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ အစကတည္းကျပင္ထားတယ္ 
အၾကမ္းဖက္တဲ့နည္းနဲ႔ တုံ႔ျပန္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ေအးေအးေဆးေဆးနဲ႔ 
ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းျဖစ္ဖို႔ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တို႔က 
မိန္းကေလးေတြကို ေရွ႕ကထားၿပီး တန္းစီတယ္။ စစ္တပ္ ဒါမွမဟုတ္ ရဲနဲ႔ 
ထိပ္တိုက္မေတြ႔ဖို႔အတြက္ မိန္းကေလးေတြက အေရွ႕က ရွိဖို႔လိုတယ္။ 
ေယာက္်ားခ်င္းဆို ျပႆနာျဖစ္မယ္။”  - ျမစ္ႀကီးနားမွ ဆႏၵျပသူ 
အမ်ဳိးသားတစ္ဦး  

“ေယာက္်ားေတြခ်ည္း ဦးေဆာင္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ ႐ုိက္ရံု၊ ႏွက္ရံု 
ဒါမွမဟုတ္ အၾကမ္းဖက္လိုက္ရံုပဲ ဆိုေတာ့ ၿဖိဳခြဲရ လြယ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ 
မိန္းကေလးေတြကိုက်ေတာ့ သူတို႔ အဲလိုလုပ္လို႔မရဘူး၊ ႏိုင္ငံတကာမွာ 
ေတာ္ေတာ္ ႐ုပ္ဆိုးသြားမယ္။ ရဲေတြက အဲဒါကို ေတာ္ေတာ္ေလး 
သတိထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔အတြက္ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ 
ပိုခက္တယ္။” – ျမစ္ႀကီးနားဆႏၵျပပြဲ စီစဥ္စည္း႐ုံးသူတစ္ဦး
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အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ မတူညီသည့္ပံုစံျဖင့္ ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္ၿပီး 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ေရွ႕တန္း၌ေနရာယူျခင္းမွာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ရဲႏွင့္ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ား၏ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏႈတ္အားျဖင့္ ေစာ္ကားမႈမ်ားကို ပိုမိုခံရႏိုင္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ ေရွ႕တန္း၌ရွိေသာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ဖမ္းဆီးခံရမႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚအေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္သည့္အလားအလာ ပိုမ်ားေစၿပီး ရဲမ်ားက ၎တို႔ကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
မျပဳလုပ္ပါဟူေသာ အာမခံခ်က္လည္း မရွိေပ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရမႈ ၾကံဳေတြ႔ရန္ နည္းပါးသည္ဟု 
ယူဆရေသာ္လည္း ရဲမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ 
ဆက္သြယ္လိုျခင္းမွာ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ကိုင္တြယ္ရ ပိုမိုလြယ္ကူႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ပိုရွိမည္ဟု ထင္ျမင္ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အမ်ဳိးသားဆႏၵျပသူမ်ားမွ 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ပါက 
အမ်ိဳးသားမ်ားမွ ဆႏၵျပမႈကို ရပ္လုိက္ႏုိင္ေျခရွိသျဖင့္ ရဲမ်ားက ၎အခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူပံုရွိသည္ဟုလည္း 
ယူဆရသည္။  

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပပြဲတြင္ေရွ႕တန္း၌တန္းစီေနရာယူထားေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအားေတြ႔ရစဥ္၊ 
၂၀၁၈ခုႏွစ္ေမလ၃ရက္ေန႔ (ဓာတ္ပံု - Kachin Youth Movement)
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နိဂံုး

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင့္ အေျခအေနမ်ားအေပၚ 
စိုးရိမ္မႈမ်ားကိုျပသေနၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္တိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာဥပေဒမွာ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ 
စုေ၀းခြင့္အေပၚ အစုိးရ၏လဲြမွားေသာခ်ဥ္းကပ္မႈမွာ စုေ၀းမႈမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ စုေ၀းမႈမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ႏွင့္ 
အေၾကာင္းအရာအရ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈကုိ အေျခခံပါသည္။ ယင္းခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို 
ဆန္႔က်င္ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းဆႏၵျပပြဲမ်ားသည္ လက္ေတြ႔ေအာက္ေျခတြင္ အမ်ိဳးသားေရးအစြန္းေရာက္မ်ား၏ 
ရဲမ်ားအေပၚ ျမင္သာစြာ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈရွိပံုႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအေပၚ ၎တုိ႔၏ 
ၿခိမ္းေျခာက္ေနမႈမ်ားကို အစိုးရမွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္စြမ္းမရွိျခင္းတုိ႔အပါအ၀င္ လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း အမ်ဳိးသားေရး 
အစြန္းေရာက္မ်ား၏ အႏၱရာယ္ရွိေသာ  ၾသဇာသက္ေရာက္မႈႏွင့္  အားေပးအားေျမာက္ျပဳထားေသာ အခန္းက႑မ်ားကို 
ေဖာ္ျပေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ ေစာ္ကားမႈႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကင္းမဲ့စြာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းရွိ လူမႈဘ၀မ်ားတြင္ တန္းတူပါ၀င္ႏိုင္ေရးကို အစိုးရမွ အာမခံေပးရန္ ပ်က္ကြက္ေနသည္။41 

“ဒီအေတြ႔အၾကံဳၿပီးေတာ့ က်မ ပိုအားတက္လာတယ္။ ပိုလုပ္ခ်င္စိတ္ 
ျဖစ္လာတယ္။ ... ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြ ပိုမ်ားလာလုိ႔ 
သူတို႔အတြက္ က်မ ရပ္တည္ေပးခ်င္တယ္။ က်မ မေၾကာက္ဘူး၊ 
သတၱိရွိလာၿပီ။”  – ဆႏၵျပပြဲစီစဥ္စည္း႐ုံးသူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 

ဤစာတမ္းတြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ လူငယ္မ်ားမွ 
ပိတ္ဆုိ႔ခံေနရေသာ IDP မ်ား၏ အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ စစ္၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္အၾကားရွိ အာဏာမညီမွ်မႈမ်ားကို အာရံုစိုက္လာေစရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားသည္ 
အားတက္ဖြယ္ရာျဖစ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံအတြင္း ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရး အျမစ္တြယ္ေစရန္ ပိုမို ခြန္အား 
ျဖစ္ေစပါသည္။ ယင္းႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ပံ့ပိုးဂုဏ္ျပဳရပါမည္။ ယင္းဆႏၵျပပြဲမ်ားသည္ စနစ္က်စြာ 
စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ ရႈပ္ေထြးေနေသာအေျခအေနမ်ားအျပင္ ဖိႏွိပ္ေသာဥပေဒမ်ား၏ 
သေဘာသဘာ၀ကိုပါ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဤသုေတသနအတြက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ စီစဥ္စည္း႐ုံးသူႏွင့္ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္သူ ၁၅ ဦးစလံုးသည္ ဥပေဒအရ တရားစြဲဆုိမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ္လည္း ဆႏၵျပပြဲအတြင္း ၎တို႔၏ 
အခန္းက႑မ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုအားရွိလာၿပီး စိတ္ဓါတ္တက္ႂကြလာၾကသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ 
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ မေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ေနာက္ျပန္ဆုတ္ေနသည့္ 

41  အခ်ဳိ႕ေသာ ေတြ႔ဆံုးေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ၿငိမ္းစုစီတြင္ ပါရွိသည့္ ကန္႔သတ္မႈအခ်ဳိ႕သည္ အမ်ဳိးသားေရးအစြန္းေရာက္သမားမ်ား၏ 
စုေ၀းျခင္းကို ကာကြယ္တားဆီးရန္အတြက္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းမႈအားလံုးကို တားဆီးပိတ္ပင္မည့္ အစား 
အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္သမားမ်ား၏ အေတြးအေခၚကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ေရးမွာ ပိုမို အေရးႀကီးသည္ဟု ေထာက္ျပသည္။ အမ်ဳိးသားေရး 
အစြန္းေရာက္သမား မ်ားက ျဖန္႔ျဖဴးေသာ အမုန္းစကားမ်ားအပါအ၀င္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ 
အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအေပၚ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ေသာ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ တရားနည္းလမ္း မက်ေသာ သို႔မဟုတ္  
အၾကမ္းဖက္ရန္ လံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ားကို တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းမဟုတ္ေပ။ 
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စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အေနအထားတြင္ ယင္းတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူလူငယ္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၌ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္လုိပါက ျပည္သူလူထု၏အခြင့္အေရး၊ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ 
ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဤဂုဏ္ယူဖြယ္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူလူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ 
ျမႇင့္တင္ေပးရန္ မျဖစ္မေန ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
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အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား 

ျမန္မာအစိုးရသို႔  

�� လူငယ္မ်ား ေတာင္းဆိုေနသည့္ ပဋိပကၡအဆံုးသတ္ေရး၊ IDP မ်ားအတြက္ လံုျခံဳေသာလမ္းေၾကာင္း  
ေဖာ္ေဆာင္ေပးေရး၊ IDP အားလုံး လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီ ရရွိႏုိင္ေရး ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအား 
ေထာက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ IDP မ်ားအား ကာကြယ္ေပးေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီ 
ေပးပို႔ေရးတို႔တြင္ IDP အေရးလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေဒသခံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလည္း ထည့္သြင္းရန္၊ 
�� ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒကို ေအာက္ပါအတုိင္း ျပင္ဆင္ရန္ -
�� ေကာက္ကာငင္ကာျဖစ္ေသာ စုေ၀းမႈမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၱရအာဏာပုိင္မ်ား အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္စရာ 

မလိုအပ္ေသာ စုေဝးမႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈ လိုအပ္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္၊ 
�� ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာပါဝင္မႈ အေျခခံအေပၚတြင္ ဆက္စပ္ 

အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ မည္သည့္အရာမဆို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္၊ 
�� ေဒသႏၱရစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၀ (ဋ) တြင္ပါဝင္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ 

ဟူေသာ ေဝဝါးသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္၊ 
�� ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းမႈႏွင့္ စီတန္းလည့္လည္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္မည့္အစား ပံ့ပိုးစီစဥ္ေပးရန္၊
�� တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးမႈကို ေႏွာင့္ယွက္ခ်င္သူမ်ားရန္မွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ 

ရဲအရာရွိမ်ားအား အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တာဝန္ကို ဖန္တီးေပးရန္၊  
�� ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးမႈအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈကို လႈံ႔ေဆာ္ျခင္းအပါအဝင္ အၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ 

အျခားရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဳးလြန္သူ တသီးပုဂၢလမ်ားအား ရာဇဝတ္မႈျဖင့္ အေရးယူသင့္ၿပီး အသိေပး 
အေၾကာင္းၾကားခ်က္မွ အနည္းငယ္လြဲေခ်ာ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ အေသးအဖြဲခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ရာဇ၀တ္မႈျဖင့္ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းအား ဖယ္ရွားရန္၊ ႏွင့္ 

�� ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အထူးတလည္ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရန္မွ 
ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚ ခံစားနားလည္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ရပ္အား ထည့္သြင္းေပးရန္၊

�� ျမစ္ႀကီးနား၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ 
ပုဒ္မ ၅၀၀ အရ တရားစြဲဆိုထားမႈမ်ားအပါအဝင္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားအားလံုးကို ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္၊
�� ရန္ကုန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးမႈအားလံုးအား ပိတ္ပင္ထားျခင္းကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္၊ 
�� လူႀကိဳက္မမ်ားေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳျခင္း အပါအဝင္ လြတ္လပ္စြာ 
စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္အေပၚ နားလည္မႈအား တက္ႂကြစြာျမႇင္႔တင္ေပးရန္၊
�� ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ နႈတ္အားျဖင့္ တိုက္ခုိက္မႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ သို႔မဟုတ္ နႈတ္အားျဖင့္ ရန္ရွာတိုက္ခိုက္သူမ်ားအားလံုးကို 
စံုစမ္းစစ္ေဆး တရားစြဲဆိုရန္၊
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�� ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးခဲ့ရာတြင္ ရဲမ်ားအေနျဖင့္ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ အတိုင္း 
အတာအထိ ဆက္စပ္ သို႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ရွိ မရွိ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ တန္ျပန္ဆႏၵျပသူမ်ား 
အမိန္႔ေပးသည့္အတုိင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈျပဳခဲ့သည့္ ရဲအရာရွိမ်ားအား ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ အေရးယူရန္၊ ႏွင့္
�� ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ အမုန္းစကားမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေနမႈကို ႏုိင္ငံတကာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီစြာ ဘက္လုိက္မႈမရွိဘဲ ၾကားေနသည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူေရး 
ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

ျမန္မာစစ္တပ္သို႔ 

�� တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္သားႏွင့္ အရပ္သားေဒသမ်ားအား ပစ္မွတ္ 
ထားေသာ ထိုးစစ္မ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထူေထာင္ရန္အတြက္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္  တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 
�� တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာနယ္ေျမမ်ားအပါအဝင္ 
ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ နယ္ေျမအားလံုးသို႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားအား ခြင့္ျပဳရန္၊  
�� ပဋိပကၡဒဏ္သင့္နယ္ေျမမ်ားမွ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ နယ္ေျမမ်ားသို႔ တိမ္းေရွာင္ေနရေသာ IDP မ်ားကို ပိတ္ဆုိ႔ 
တားျမစ္ျခင္းမွ ရပ္တန္႔ရန္၊ 
�� တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားအတြင္းသို႔ 
သြားေရာက္ရျခင္းအပါအ၀င္ ေဒသခံလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
အေျခခံေသာ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ IDP မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီ  
ေပးပို႔ျခင္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳရန္၊
�� IDP မ်ား၏ စိုးရိမ္စရာအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပေျပာဆိုေသာ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္း 
၀င္မ်ားအား အသေရပ်က္ေစရန္ စြဲဆုိထားခ်က္မ်ားကိုု ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္၊ ႏွင့္ 
�� ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာေရးႏွင့္ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ၎တုိ႔ ေထာက္ပံ့ 
ကူညီေနေသာ IDP စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေစရန္ ဖိအားေပးျခင္းကို ရပ္တန္႔ရန္။

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းသို႔

�� အမုန္းစကားျဖန္႔ျဖဴးျခင္းအား ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲဝင္ေနေသာ၊ လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို 
ျမႇင့္တင္ကာကြယ္ေပးေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အခြင့္ 
အေရးအေျခခံေသာ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ကူညီပ့ံပိုးေပးရန္၊
�� ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒအား ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္းစံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရအား အားေပးတိုက္တြန္းရန္၊
�� ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားအား ႐ုပ္သိမ္းေပးေရးအတြက္ 
ေတာင္းဆိုသြားရန္၊ ႏွင့္ 
�� လူငယ္မ်ားေတာင္းဆိုေနသည့္ ပဋိပကၡအဆံုးသတ္ေရး၊ IDP မ်ားကုိ လံုျခံဳေသာလမ္းေၾကာင္း  ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္၊ 
IDP အားလံုး လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီရရွိႏုိင္ေရး ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအား ေထာက္ခံ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ IDP မ်ားအား ကာကြယ္ေပးေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးပို႔ေရးတို႔တြင္ 
IDP မ်ားအေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေဒသခံလူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
အေျခခံေသာ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ထည့္သြင္းရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရကို တုိက္တြန္း 
ေတာင္းဆိုရန္။





ေရွ႕ေျပးအသံအဖဲြ႔
info@progressive-voice.org 

www.progressivevoicemyanmar.org

ေရွ႕ေျပးအသံအဖဲြ႔သည္ အရပ္ဘက္ လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းအား အေျချပဳကာ လူထု 
ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္ အခြင့္အေရးကုိ အေျခခံေသာ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ သုေတသနႏွင့္ စည္း႐ံုး 
လံႈ႔ေဆာ္ေရးအဖဲြ႔တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔မွ ေအာက္ေျခလူထုတုိ႔၏ 
အသံမ်ားအား ျမႇင့္တင္ေပးကာ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံသည့္ မူ၀ါဒမ်ား ေပၚထြန္း 
လာေရးအတြက္ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ 
ႏုိင္ငံတကာ မူ၀ါဒေရးဆြဲခ်မွတ္သူမ်ားအၾကား ေပါင္းကူးသဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ဓာတ္ပံု - Victoria Milko


