ညႇဥး့ပနး့ႏြိပးစကးခဵရသူမ္ာ့ကို ကူညီေထာကးပဵံေရ့ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာေန႔
ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ ဇျနးလ၇ ဿ၃ ရကး
ညႇဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈမ္ာ့မြ အသကးရြငးက္နးရစးသူမ္ာ့အတျကး အသျငးကူ့ေ်ပာငး့မႈဆိုငးရာတရာ့မၽြတမႈ လုပးငနး့စဥး
အေကာငးအထညးေဖားေဆာငး်ခငး့သညး ဒီမိုကေရစီႏြငံးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ တညးေဆာကးမႈအတျကး
အဓိကက္သညံးလုပးငနး့်ဖစးသညး၈
အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အဖျဲ႕ခ္ဳပး

်မနးမာႏိုငးငဵ

(AAPP)၇ ဝိမုတၱိအမ္ိဳ့သမီ့အဖျဲ႕
ပူ့ေပါငး့ၿပီ့

(WLB)၇

(VWO) ႏြငံး

ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့

အာရြတရာ့မြ္တမႈႏြငံး

ကူညီေစာငံးေရြာကးေရ့အသငး့

လူ႔အချငံးအေရ့ဆိုငးရာအဖျဲ႕

(AJAR) တို႔မြ

ညႇဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈမ္ာ့ အဆုဵ့သတးရနးႏြငံး အသကးရြငးသနးလျတးေ်မာကးလာ သူမ္ာ့အတျကး

မး့

်ခဳဵနုိငးေသာ တရာ့မၽြတေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ လုပးေဆာငးရနး ေတာငး့ဆို ပါသညး၈
်မနးမာနိုငးငဵတျငး

ညႇဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈမ္ာ့ကို

ပ

က

အတိတးတျငးသာမက

လကးရြိကာလတျငးပငး

က္ငံးသုဵ့လြ္ကးရြိသညး၈ အထူ့သ်ဖငံး ပဋိပကၡမ္ာ့်ဖစးပျာ့ေနေသာ တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့တျငး

႕ေန

ညႇဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈမ္ာ့ကို

အသုဵ့်ပဳလြ္ကးရြိၿပီ့

ထိနး့သိမး့ေရ့စခနး့မ္ာ့ႏြငံး

စစးေၾကာေရ့မ္ာ့တျငး

်ဖစးသညး၈

သတငး့အခ္ကးအလကးရရြိရနးႏြငံး အတငး့အၾကပး ဝနးခဵ ထျကးဆိုေစရနး အသုဵ့ ပ သညးက မၾကာခဏေတျ႕ရြိရသညး၈
ရျာသာ့မ္ာ့အာ့

တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး

အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၇

မတရာ့အသငး့အဖျဲ႔မ္ာ့ႏြငးံ

သဵသယႏြငးံ ်မနးမာံတပးမေတားမြ မၾကာခဏဖမး့ဆီ့ၿပီ့ ညႇဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈမ္ာ့ က္ဴ့လျနး
ပ

အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့

က္ဴ့လျနးေနသညးကုိ

ပတးသကးသညးဟု

။

ပ

ယေန႔ခ္ိနးထိ

ေတျ႕်မငးရပါသညး၈

သုိ႕ေသား ညြဥး့ပနး့ႏြိပးစကးခဵရသူမ္ာ့ႏြငးံ လိးငးပုိငး့ဆုိငးရာ အၾကမး့ဖကးမႈခဵရသူမ္ာ့အတျကးလ ညး့ မညးသညးံတာဝနးယူမႈ
တာဝနးခဵမႈမြ
နြငးံ

မရြိသညးကုိလညး့

ပ

သိရြိရပါသညး၈

ညႇဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမြုမ္ာ့

တာ့ဆီ့ကာကျယးရနး

အၾကမး့ဖကးမႈ က္ဴ့လျနးသူကုိ အ်ပစးေပ့အေရ့ယူရနး အစို့ရ၏တာဝနး ်ဖစးသညး၈

ပ

ဏ ပ

သညး

ညႇဥး့ပမး့ႏြိပးစကးမႈ

က္ဴ့လျနးခဵရသူမ္ာ့ႏြငံး

အ်ခာ့လူ႔အချငံးအေရ့

ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကို ခဵစာ့ရသူမ္ာ့အတျကး ဖျငံးဟေ်ပာဆိုေသာ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ကို ဂုဏးသိကၡာ ညိဳ့ႏျမး့ေစမႈ
ပုဒးမမ္ာ့ အသုဵ့်ပဳ၍ ၿခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့ႏြငံး အ်ပစးေပ့်ခငး့မ္ာ့်ပဳလုပးလြ္ကး ရြိသညး၈ တရာ့မၽြတမႈရရြိေရ့ လုပးေဆာငး
ေပ့ရမညံးအစာ့ တကးႂကျလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ႏြငံး ညႇဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈမ္ာ့မြ အသကးရြငးက္နးသူမ္ာ့အေပၐ ဖိႏြိပးသညံး ဥပေဒ
မ္ာ့ႏြငံး

ပ္ကးယျငး့ေနေသာ

တရာ့ေရ့စနစးမ္ာ့်ဖငးံ

ကငး့လျတး ေနမႈအစဥးအလာ ဆကးလကး်ဖစးေပ
်မနးမာနိုငးငဵအတျငး့

ဖိနြိပးေနသညး၈

အ်ပစးေပ့အေရ့ယူခဵ်ခငး့မြ

ပ

လူ႔အချငံးအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကို

ပ
စုဵစမး့ေ်ဖရြငး့ရနး

ရညးရျယးခ္ကး်ဖငံး

။
မၾကာေသ့မီကာလမြစ၍

ႏုိငးငဵတကာ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အ်ဖစး ေပၐေပါကးလာေသာ ်မနးမာနိုငးငဵဆိုငးရာ နိုငးငဵတကာ အခ္ကးအလကးရြာေဖျေရ့ မစးရြငး
(FFM)၇

်မနးမာနိုငးငဵဆိုငးရာ

ရာဇဝတးမႈတရာ့႐ုဵ့

လျတးလပးေသာ

(ICC) ၏

ႏုိငးငဵတကာစုဵစမး့စစးေဆ့ေရ့

ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့သညး

အ်ပစးေပ့ခဵရ်ခငး့မြ

ရပးတန႔းေရ့ႏြငံး ညႇဥး့ပမး့ႏြိပးစကးခဵရသူမ္ာ့၏ တရာ့မြ္တမႈရရြိေရ့

ယႏၲရာ့

(IIMM) ႏြငံး

ကငး့လျတးေနမႈ

နိုငးငဵတကာ

အစဥးအလာမ္ာ့ကို

ပ အာ့တကးဖျယးရာ တို့တကးမႈမ္ာ့ ်ဖစးသညးဟု

မိမိတို႔အဖျ႕ဲ မ္ာ့အာ့လုဵ့ လကးခဵထာ့ပါသညး၈
သို႔ေသား

တရာ့မြ္တမႈဆိုသညးမြာ

က္ဴ့လျနးသူမ္ာ့ကို

တရာ့စျဆ
ဲ ို

အ်ပစးေပ့႐ုဵသကးသကးမြ္သာ

မဟုတးပါ၈ ညႇဥး့ပမး့ႏြိပးစကးမႈ က္ဴ့လျနးခဵရသူမ္ာ့အတျကး အမြနးတရာ့ ေဖားထုတးေရ့၇ ်ပနးလညးကုစာ့မႈႏြငံး ်ပနး လညး
ထူေထာငးေရ့အကူအညီမ္ာ့

ေပ့အပးေရ့၇

်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့လုပးငနး့မ္ာ့

က္ဴ့လျနးမႈမ္ာ့ထပးမဵ

ပါဝငးေသာအလႊာေပါငး့စုဵမြ

မ်ဖစးပျာ့ေစရနး

ခ္ညး့ကပးသညံး

အာမခဵရနးအတျကး
မူေဘာငးတခု်ဖစးေသာ

လိုအပးေသာ
အသျငးကူ့

ေ်ပာငး့ေရ့ဆိုငးရာ တရာ့မၽြတမႈ လုပးငနး့စဥး (Transitional Justice) လိုအပးပါသညး၈ ထိုအသျငးကူ့ေ်ပာငး့ေရ့ ဆိုငးရာ
တရာ့မြ္တမႈ မူေဘာငးသညး အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ လူ႔အချငံးအေရ့ဥပေဒအတျငး့ရြိ ညြဥး့ပနး့နြိပးစကးမႈမ္ာ့မြ အသကးရြငး
က္နးရစးသူမ္ာ့၏ အချငံးအေရ့မ္ာ့ကို (အမြနးတရာ့၇ တရာ့မြ္တမႈ၇ ကုစာ့မႈရရြိချငံး အချငံးအေရ့မ္ာ့ႏြငံး ထပးမဵမ်ဖစးပျာ့ေရ့)
ေပၐလျငးထငးဟပးေစပါသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵအစို့ရႏြငံး

ႏုိငးငဵတကာအသိုငး့အဝိုငး့အေန်ဖငံး

ညႇဥး့ပမး့ႏြိပးစကးမႈ

က္ဴ့လျနးခဵရသူမ္ာ့၏

အချငံးအေရ့ကို

ကာကျယးရနးႏြငံး ၎တို႔အေပၐက္ဴ့လျနးခဲံသညံး ရာဇဝတးမႈမ္ာ့အတျကး သငံးေလ္ားေသာ ကုစာ့မႈ
တာဝနးရြိပါသညး၈

ကုစာ့မႈမ္ာ့အ်ပငး

ညႇဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ

က္ဴ့လျနးခဵရသူမ္ာ့အတျကး

ေပ ရနး
အေရ့ေပၐၾကာ့ကာလ

ေထာကးပဵံမႈမ္ာ့၇ ၎တို႔အေပၐ မြာ့ယျငး့စျာက္ဴ့လျနးခဲံမႈမ္ာ့အတျကး အသိအမြတး်ပဳ်ခငး့ႏြငံး ညႇဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈမ္ာ့ ထပးမဵ
မ်ဖစးပျာ့ရနးအတျကး အကာအကျယးမ္ာ့ ေပ့ရမညး၈
မနးမာအစို့ရအာ့
•

လကးနကးကိုငး ပဋိပကၡကို ရပးတန႔းရနး၈

•

အရပးသာ့်ပညးသူမ္ာ့

မ္ာ့အေပၐ

လူ႔အချငံးအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ၇

ညႇဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈႏြငးံ

လိငးပိုငး့ဆိုငးရာ အၾကမး့ဖကးမႈ က္ဴ့လျနးသူမ္ာ့ကို အစို့ရမြ ထိေရာကးစျာ အေရ့ယူေဆာငးရျကးေပ့ရနး၈
•

နိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့အာ့လုဵ့ကို ႁချငး့ခ္ကးမရြိ လႊတးေပ့ရနးႏြငးံ

•

ညႇဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ

ဆန႔းက္ငးေရ့

ကုလသမဂၢစာခ္ဳပး

(UNCAT) အာ့

လကးမြတးေရ့ထို့

အတညး်ပဳရနးႏြငံး ဥပေဒအ်ဖစး ်ပ႒ာနး့ေဆာငးရျကးရနး၈
•

်မနးမာ ငးငဵအတျငး့ ညႇဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈမ္ာ့ႏြငံး အ်ခာ့လူ႔အချငံးအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ရနး

အတျကး မၾကာေသ့မီက တညးေထာငးခဲံေသာ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ တာဝနးယူတာဝနးခဵမႈ ယႏၲရာ့မ္ာ့ႏြငံး
ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးရနး၈
•

ပ

ပ
ပ
။

•

ပ
ပ

ပ

ပ
၊

ပ
ပ

WLB, AAPP, VWO ႏြငံး AJAR

ဆကးသျယးရနး
•

(WLB)၇ ၀၉ ၄၅၆ ၅၀၈ ၉၄၄

•

ဦ့ေဇားမို့ (AAPP)၇ ွ၆ ၄၆၂ ၅၅ှ ွှ၃

•

ေဒၐခငးမိမိခိုငး (VWO)၇ ွ၆ ၄၃၅ ၄၄ဿ ၄၄၁

။

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အဖျ႕ဲ ခ္ဳပး ်မနးမာနိုငးငဵ (WLB)
အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အဖျဲ႕ခ္ဳပး (်မနးမာနိုငးငဵ) သညး ်မနးမာနိုငးငဵမြ ေနာကးခဵသမိုငး့ေၾကာငး့ မတူကျဲ်ပာ့သညံး တိုငး့ရငး့သူ
အမ္ိဳ့သမီ့အဖျဲ႕အစညး့ ှ၀ ဖဲ႔်ျ ဖငံး ဖျဲ႕စညး့ထာ့ပါသညး၈ WLB ကို ှ၆၆၆ ခုႏြစး ဒီဇငးဘာလ ၆ ရကးေန႔တျငး ဖျ႕ဲ စညး့
တညးေထာငးခဲံပါသညး၈

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အဖျဲ႕ခ္ဳပး

(်မနးမာနိုငးငဵ)

သညး

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့

အဆငံးအတနး့

တို့တကး

်မငံးမာ့လာေစရနးႏြငံး အရညးအခ္ငး့်ပညံးဝေစေရ့တို ႔အတျကးသာမက အရညးအခ္ငး့်မႇငံးတငး်ခငး့၇ စညး့႐ုဵ့ခ္ဥး့ကပး်ခငး့၇
သုေတသန်ပဳစု်ခငး့ႏြငံး

မြတးတမး့တငး်ခငး့မ္ာ့မြတဆငံး

၊

အတျကး

လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးပါသညး၈ www.womenofburma.org
နိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ ကူညီေစာငံးေရြာကးေရ့အသငး့ (AAPP)
ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အသငး့ (ေအေအပီပီ) သညး ထိုငး့ႏုိငးငဵ၇ မဲေဆာကးၿမိဳ ႕တျငး အေ်ခ်ပဳသညးံ
အစုိ့ရမဟုတးေသာ

လူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔အစညး့

တစးခု်ဖစးပါသညး၈

ေအေအပီပီအာ့

ဿွွွ

ခုႏြစးတျငး

စတငးတညးေထာငးခဲံၿပီ့ ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေဟာငး့မ္ာ့်ဖငးံ အသငး့၏ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အာ့ အေကာငးအထညးေဖၐ
လုပးကိုငး ေဆာငးရျကးလြ္ကးရြိပါသညး၈ ဿွှဿ ခုႏြစးမြ စတငးၿပီ့ မိမိတို႔ေအေအပီပီ၏ ရုဵ့ချမ
ဲ ္ာ့အာ့ ်မနးမာႏုိငးငဵအတျငး့ရြိ
ရနးကုနးၿမိဳ႕ႏြငးံ

မႏၱေလ့ၿမိဳ႕မ္ာ့တျငး

လျတးေ်မာကးရနးအတျကးႏြငးံ
ေကာငး့မျနးလာရနး

စတငးဖျငးံလြစးခဲံပါသညး၈

ထိုႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့

စညး့ရုဵ့လႈဵ႔ေဆား

တိုကးတျနး့ေ်ပာဆုိခဲံ၇

်မနးမာႏုိငးငဵရြိ

လကးက္နးႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့

လျတးေ်မာကးလာၿပီ့ေနာကး
ေ်ပာဆုိလြ္ကးရြိပါသညး၈

သူတုိ ႔၏

မိမိတုိ႔မြ

ဘဝမ္ာ့

ပိုမုိ

ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့

မ္ာ့စျာႏြငးံ ၎တုိ႔၏မိသာ့စုဝငးမ္ာ့အာ့ ေထာကးပဵံကူညီေပ့ခဲံပါသညး၈ ထို႔အ်ပငး ်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ မီြတငး့ ေနထိုငး
ၾကေသာ
ႀကိဳ့စာ့

တိုငး့ရငး့သာ့ေပါငး့စဵုတို႔၏

ႏုိငးငဵသာ့ႏြငးံႏိုငးငဵေရ့အချငးံအေရ့မ္ာ့

်ပညးံဝစျာ

ရရြိႏိုငးရနးအတျကး

ေဆာငးရျကးလြ္ကးရြိပါသညး၈ www.aappb.org

ဝိမုတၱိအမ္ိဳ့သမီ့အဖျ႕ဲ အစညး့ (VWO)
ဝိမုတၱိအမ္ိဳ့သမီ့အဖျဲ႕အစညး့ကို ဿွွ၆ ခုႏြစးတျငး စတငးတညးေထာငးခဲံသညး၈ ဝိမုတၱိဟူသညးမြာ ပါဠိစကာ့လုဵ့ ်ဖစးၿပီ့
လျတးေ်မာကးမႈဟု အဓိပၸါယးရသညး၈ ဝိမုတၱိကို ေစတနာံဝနးထမး့ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့်ဖငံး ဖျဲ ႕စညး့ထာ့သညး၈ ဝိမုတၱိသညး
လူမႈေရ့လုပးငနး့မ္ာ့၇
မိသာ့စုမ္ာ့ရြိ

လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့သညံး

ကေလ့မ္ာ့အတျကး

အကူအညီမ္ာ့

ပညာေရ့အေထာကးအပဵံကိုလညး့

ေပ့လြ္ကးရြိၿပီ့

ဆငး့ရဲႏျမး့ပါ့ေသာ

စီစဥးေဆာငးရျကးေပ့လြ္ကးရြိသညး၈

ထို ႔အ်ပငး

အကာအကျယးမဲံသူမ္ာ့အတျကး သုေတသန်ပဳလုပး်ခငး့၇ ကျနးရကး ခ္ိတးဆကး်ခငး့၇ ၁ငး့တို႔၏ စျမး့ေဆာငးရညး ဖျဵ႔ၿဖိဳ့
တို့တကးလာရာမြတဆငံး

သငံးတငံးေကာငး့မျနးသညံး

လူမႈပတးဝနး့က္ငး

ဖနးတီ့ေပ့နိုငးရနး

တိုကးရိုကးခ္ိတးဆ ကးလြ္ကး

ရြိသညံးအ်ပငး အမ္ိဳ့သမီ့ နိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ေဟာငး့မ္ာ့အတျကး စိတးဓာတး်မႇငံးတငးေရ့ အထူ့အစီအစဥးမ္ာ့ ကိုလညး့
စီစဥးေဆာငးရျကးလြ္ကးရြိသညး၈
အာရြတရာ့မၽြတမႈႏြငံး အချငံးအေရ့မ္ာ့ဆိုငးရာအဖျဲ႕ (AJAR)
အာရြတရာ့မြ္တမႈႏြငံး အချငံးအေရ့မ္ာ့ဆိုငးရာအဖျဲ႕ (AJAR) သညး အငးဒိုနီ့ရြာ့နိုငးငဵ ဂ္ကာတာၿမိဳ႕တျငး အေ်ခစိုကး ေသာ
ေဒသလုဵ့ဆိုငးရာ

လူ႔အချငံးအေရ့လႈပးရြာ့မႈအဖျဲ႕်ဖစးသညး၈ AJAR သညး

အ်ပစးေပ့ခဵရ်ခငး့မြ

ကငး့လျတးေနမႈကို

ဆန႔းက္ငးတိုကးခိုကးေနသညံး ေဒသတျငး့ႏြငံး နိုငးငဵလုဵ့ဆိုငးရာ အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၏ စျမး့ေဆာငးရညးကို ်မႇငံးတငး ေပ့ႏုိငး ရနး၇
အာရြ-ပစိဖိတးေဒသတျငး
သငးခနး့စာယူရနး

လူ႔အချငံးအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ

ဆႏၵရြိေရ့၇

အေ်မာကးအမ္ာ့၏

တာဝနးယူမႈတာဝနးခဵမႈရြိေရ့ႏြငံး

မူလအေၾကာငး့ခဵ

တရာ့မၽြတမႈရရြိေရ့တို ႔ကိုအေ်ခခဵ၍

အရငး့အ်မစးမ္ာ့မြ
ယဥးေက့္ေသာ

လူမႈဘဝတညးေဆာကးနိုငးေစရနးအတျကး ်ဖညံးဆညး့ပဵံပို့ေပ့ရနး ေဆာငးရျကးလၽြကးရြိသညး၈ www.asia-ajar.org

