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သည္ အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည့္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးထုကုိ
အေလးအနက္ထား ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ပုိမုိသိရွိလာေစရန္၊
ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအျဖစ္

အသိ

အမွတ္ျပဳ လာေစရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာပါဝင္လုပ္ရွားမႈအခန္းက႑တြင္ ပုိမုိတုိး
တက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္

ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ားေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း

မ်ားရရွိေအာင္ အျမင္ဖြင့္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈတြင္ (မူရင္း သုေသသန
International IDEA

5

ျပဳထားေသာ ပဋိပကၡေလးခုကုိ ေပါင္းစည္းထားၿပီး အဆုိပါ အျဖစ္အပ်က္ေျခအေနတြင္)
လူတန္းစား၊ ဘာသာတရားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုစသည့္ တူညီေသာအလားသဏၭာန္မ်ား
ေပၚတြင္အေျခခံ၍ မတူညီကဲြျပားမႈမ်ားသည္ ပဋိပကၡကုိ အဓြန္႔ရွည္ေစျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ
ၾကားဝင္ေျဖရွင္းျခင္း၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား (သို႔မဟုတ္ က်ဆုံးမႈမ်ား) ျဖစ္ေပၚေစရန္ အေရးပါေသာ
အခန္းက႑မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
အာဖဂန္နစၥတန္၊
က်ယ္ျပန္႔ေသာ

ျမန္မာ၊

ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္သည့္

ရဝမ္ဒါစသည့္

ႏုိင္ငံမ်ားအပါအဝင္

သီးျခားျပဳစုထားေသာစာတမ္းမ်ားမွ

ေကာက္ႏုတ္ထားေသာ ဤေရးသားပံုႏွိပ္မႈသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပဋိပကၡ
ႏွစ္ရပ္လုံးတြင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အျဖစ္ပါဝင္ေသာ ႐ႈတ္ေထြးေသာ အခန္းက႑ကိုဆန္းစစ္
ထားၿပီး အနာဂတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ျခင္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ခံရေသာ
အတြက္ႏုိင္ငံတကာႏွင့္

အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈကုိ

ေဒသအတြင္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ

ပုိ၍ျမင့္မားလာေစရန္

အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ားျဖင့္

နိဂုံးခ်ဳပ္ထားသည္။ ဤပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈကုိ ဖတ္ရႈျခင္းျဖင့္ စာဖတ္သူမ်ားမွ ပညာအလင္းႏွင့္
ထုိးထြင္းသိျမင္ျခင္းမ်ား ရရွိလိမ့္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေမ်ာ္လင့္ပါသည္။

Yves Leterme
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
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ေက်းဇူးတင္လႊာ
အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းအရာတုိ႔ကို ေလ့လာေရးသားၾကေသာ စာေရးသူမ်ားျဖစ္
သည့္ Anna Larson, Jenny Hedström, Joanna Pares Hoare, Rosalie Arcala Hall
ႏွင့္ Sara E. Brown တုိ႔၏ အေသးစိတ္ႏုိင္လြန္းေသာ သုေတသနျပဳမႈသည္ ေတြးဆစရာ
အျဖစ္လံႈ႕ေဆာ္ေပးျခင္း၊ ထုိးထြင္းသိျမင္လာေစျခင္းႏွင့္ ေယာက္်ား မိန္းမတုိ႔ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ မတူညီကြဲျပားမႈႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္မႈတုိ႔ကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးသူမ်ားႏွင့္
မူဝါဒတည္ေဆာက္သူမ်ားအတြက္

သင္ခန္းစာယူရန္မ်ားတို႔ကို

စုစည္းေဖာ္ျပထားမႈအေပၚ

မိမိတုိ႔ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိပါသည္။ အထူးေက်းဇူးတင္ထုိက္သူျဖစ္သည့္ Thiyumi
Senarathna ၏ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ သုေတသနျပဳ

ပံ့ပိုးကူညီမႈ မပါဝင္ခဲ့ပါက

ဤအစီရင္ခံစာသည္ေပၚထြက္လာရန္ အေၾကာင္းမရိွပါေသာေၾကာင့္ အထူးပင္ သူမအားလည္း
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ပညာရွင္ဆန္ဆန္ လံု႔လစိုက္၍ အစီရင္ခံစာကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ
တည္းျဖတ္ေပးျခင္းအတြက္ ျဖည့္စြက္ေက်းဇူးတင္ထုိက္သူ ႏွစ္ဦးအျဖစ္ Joanna Pares Hoare
ႏွင့္ Curtis Budden တို႔အားလည္း ေက်းဇူးတင္အပ္ပါသည္။
ဒီမုိကေရစီႏွင့္ မတူကဲြျပားမႈမ်ားဆုိင္ရာအသင္းအဖြဲ႕၏ အေလးအနက္ရွိျခင္း ႏွင့္
အားေပးတိုက္တြန္းျခင္းမ်ားသည္လည္း တန္ဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ Julian Smith, Lina
Antara ႏွင့္ Jenefrieda Isberg တုိ႔၏ အဘက္ဘက္မွ ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ား အတြက္လည္း မိမိတို႔မွ
အထူး ေက်းဇူးတင္လိုပါသည္။
ဤစာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး

ေဆာင္ရြက္စဥ္ကာလအတြင္း

International

IDEA မွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားျဖစ္ေသာ Kimana Zulueta-Fuelscher, Melanie Allen,
Nana Kalandadze ႏွင့္ Nyla Grace Prieto. တုိ႔က ေစတနာျဖင့္ ၎တုိ႔၏ အခ်ိန္၊
စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား၊

အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ားကို

အားျဖည့္လုပ္ေဆာင္ေပးၾကသည့္အတြက္

လည္း မိမိတုိ႔မွ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ဤေက်းဇူးတင္ထုိက္သူမ်ားတြင္ International IDEA ၏
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားျဖစ္ေသာ Lisa Hagman ႏွင့္ Fredrik Larsson တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္

ျပန္လွန္သံုးသပ္သူမ်ားျဖစ္သည့္

Elin

Bjarnegård

ႏွင့္

Johanna Mannergren Selimovic တုိ႔ကိုလည္း မိမိတုိ႔ ေက်းဇူးတင္လိုပါသည္။
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နိဒါန္း
ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္သည္ ပဋိပကၡႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
တြင္

အထူးသျဖင့္အမ်ဳိးသမီးထု

ၾကံဳေတြ႕ၾကရသည့္

နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ

ထူးျခား

ေပၚလြင္ေစၿပီး ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ
ျမႇင့္တင္ေပးေနေသာ
ထုိးထြင္းသိျမင္ႏုိင္မႈႏွင့္

ႏုိင္ငံတကာႏွင့္

ျပည္တြင္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ

အသစ္အသစ္ေသာ

အေရးႀကီးေသာသင္ခန္းစာယူဖြယ္ရာမ်ားကုိ

ေဝငွေပးပါသည္။

၎၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ က႑ႏွစ္ရပ္ပါဝင္ပါသည္။ ပထမက႑မွာ အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္
သတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္
တည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္

ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးကုိ ေႏွာက္ယွက္သူ (ဖ်က္ဆီးသူ) ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သူ (ပံ့ပုိးေပးသူ)
ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္

ပုိမုိသိရွိလာႏုိင္ရန္ႏွင့္

အသိအမွတ္ျပဳလာရန္၊

ဒုတိယက႑အေနျဖင့္ သူတုိ႔၏ပါဝင္မႈကုိ ပုိမုိအားေကာင္းလာရန္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္အေလ့
အက်င့္ေကာင္းမ်ား ရရွိရန္အတြက္ အသိအျမင္မ်ား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။
International IDEA အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲမႈႏွင့္ ကုိယ္စားျပဳ ျခင္းကုိ
၎၏

အဓိကအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစေသာ

နယ္ပယ္ေလးခုမွ

တစ္ခုအျဖစ္

ေဖာ္ထုတ္

သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ မတူညီကဲြျပားမႈမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခဲြျခင္းႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ျပဳလုပ္
ေပးျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းတက်အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဖဲြ႔စည္းပုံစံမ်ား အားေကာင္းလာေအာင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါအခ်က္ကုိ ၎၏လုပ္ငန္းအားလုံးတြင္ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားရမည္အ
့ ခ်က္အျဖစ္ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားပါသည္။ အဆုပ
ိ ါရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရွရ
ိ န္ ဤေလ့လာ
ဆန္းစစ္ခ်က္သည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္

ဒီမုိကေရစီနည္းက်တည္ေဆာက္မႈ

အဆင့္ဆင့္ကုိ ပ့ံပုိးေပးရန္ႏွင့္ အဆုိပါလုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္ဆင့္သည္ အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္
သတ္မွတ္ခံရေသာအုပ္စုမ်ားကုိ ပါဝင္ေစျခင္းႏွင့္ ထုိသူတုိ႔၏ ပါဝင္မႈကုိ ပုိမုိ အားေကာင္း
လာေစရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးမႈကုိ အားျဖည့္ေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဖာ္
ထုတ္ေပးပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္
မႈလုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္

အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္

သတ္မွတ္ခံရေသာလူ႕အဖဲြ႕

အစည္းမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ
ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊

ဒီမုိကေရစီအေလ႔အက်င့္ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္

အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္ျခင္းႏွင့္

ဖယ္ရွားခံရျခင္းတုိ႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
ဒီမုိကေရစီတည္ေဆာက္ေရး စတင္ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္မ်ားတြင္ အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္
International IDEA
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ခံရေသာလူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပုိမုိပါဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကုိ
ရွင္းလင္းတိက်စြာ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သည့္နည္းလမ္း (နည္းပညာ)
ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္္သည္
ထုတ္ႏုတ္ထားၿပီး
အတိတ္ႏွင့္

အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းအရာ

အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ခံရေသာအဖဲြ႕မ်ားမွ

ပစၥဳပၸန္ကာလတြင္

ျပည္တြင္းစစ္မ်ား၌

ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေသာအခန္းက႑မ်ားကုိ

ပဋိပကၡႏွင့္

သံုးသပ္ထားပါသည္။

ေလးမ်ိဳးတုိ႔မွ
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ဤသုေတသနျပဳခ်က္သည္

ဒီမုိကေရစီဆုိင္ရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ အဆုံးသတ္
သြားၿပီး

ကာလရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေရးတို႔တြင္

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္

ဖ်က္ဆီးသူႏွင့္ ပံ့ပုိးေပးသူအျဖစ္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္းကုိ အထူးအေလးအနက္ထား
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပါရဂူပညာရွင္မ်ားကို

အာဖဂန္နစၥတန္၊

ျမန္မာ၁၊

ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္

ရဝမ္ဒါ တုိ႔တြင္ သုေတသနျပဳရန္ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းအရာ

ေလ့လာခ်က္မ်ားသည္

အေျခခံအရည္အေသြးဆုိင္ရာ

၂ဝ၁၄

သုေတသနျပဳခ်က္အေပၚ

ခုႏွစ္တြင္

၂

အေျချပဳထားေသာ

ၿပီးျပည့္စံုခဲ့ၿပီး

သုေတသနျပဳျခင္းမ်ိဳး

ျဖစ္သည့္

အျပင္

အျပန္အလွန္ေတြ႕ ဆံုေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ေမးျမန္းျခင္းမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့သည္။ အဆင့္အတန္း၊ ဘာသာႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စံုတုိ႔ျဖင့္ ကန္႔သတ္မထားဘဲ
ပါဝင္ေစကာ လူမႈေရးဆုိင္ရာတူညီျခင္းမ်ားတို႔ပါဝင္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ က႑မ်ားတုိ႔၏ စုဆံုရာ
တစ္မ်ိဳးတည္းအေပၚ ျခားနား ကြဲျပားျခင္း မ်ားကို အေျခခံမူတည္၍ သုေတသီပညာရွင္မ်ားက
အေသးစိတ္အာ႐ံုစူးစိုက္

ခဲ့ၾကသည္။

သုေတသနျပဳျခင္း၏

အာ႐ံုစူးစိုက္မႈလမ္းၫႊန္အျဖစ္

က်ား/မဆုိင္ရာ အျမင္သေဘာထားျခင္းဆိုင္ရာ က႑တစ္ခုအျဖစ္သာ အသံုးခ်ခဲ့ပါသည္။

ပဋိပကၡမွ ဒီမုိကေရစီသို႔၊ အဘယ္ေၾကာင့္ မတူညီကဲြျပားျခင္းႏွင့္ က်ား/မ
က႑ အေရးပါရသနည္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားပါဝင္လာေရးကုိ ႏုိင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံျခင္းသည္ ကမ႓ာႏွင့္အဝွမ္းတိုးပြား
လာေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

UNSCR

၁၃၂၅

ႏွင့္

ေနာက္ဆက္တြဲဆံုးျဖတ္ခ်က္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း

၃

(၆)ရပ္တြင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္

မူေဘာင္ခ်မွတ္ထားျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏ ဘဝတုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အားေပးေထာက္ခံ
ထားပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပိုမိုပါဝင္လႈပ္ရွားလာေစရန္ ႀကိဳတင္
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလုိအပ္ေၾကာင္းကုို

ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕မ်ားမွ

မ်ားရရွိထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း

၎အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏

အေတြ႕အႀကံဳႏွစ္ရပ္လံုးကို

ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္
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ေယဘုယ်သေဘာတူညီခ်က္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

ပဋိပကၡဆုိင္ရာ

မူဝါဒတည္ေဆာက္သူမ်ားက

မ်ားေသာအားျဖင့္
ျပ႒ာန္းၿပီး
တြင္

သတိမထားမိတတ္ၾကပါ။

ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔တြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတို႔သည္

ပါဝင္ခဲ့ၾကျခင္းကို

ဥပမာျပရေသာ္၊

UNSCR

1325

ကို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းသူမ်ားအျဖစ္

မွတ္သားဖြယ္သိရွိရပါသည္။

အမႈကိစၥ(၉)

ထုိကာလတြင္

ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်သာ

လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲေသာ

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ သုံးပုံတစ္ပုံထက္ ေလ်ာ့နည္းေသာ အခ်က္မ်ားတြင္သာ က်ား/
မက႑ မွီျငမ္းခ်က္ အခ်ဳိ႕ပါဝင္သည္။ (UNPO Secretariat 2012:12; Noma, Aker and
Freeman 2012:21; Ellerby 2013) အက်ိဳးဆက္ရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္
၎တုိ႔၏

ၾကားဝင္ေရာက္ရြက္ျခင္းႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးျဖစ္စဥ္

ဆုိင္ရာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းကို ႀကီးႀကီးမားမား ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ခံခဲ့ၾကရသည္။
အမွားမခံေသာ

က်ား/မဆုိင္ရာ

ေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္းမ်ားႏွင့္

ႀကိဳတင္စီမံထားခ်က္မ်ားအပါအဝင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ
အထက္တန္းလႊာႏွင့္

ၾသဇာရွိေသာအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိသာ ထင္ဟပ္ေစသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ကို ကန္႔သတ္ထားရာတြင္ ဆင္းရဲသားႏွင့္ အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာ သူမ်ား၏
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအား ခ်န္လွပ္ကာ သူတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းတုိ႔အား
အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ရည္ၫႊန္းေျပာဆုိခြင့္ကိုလည္း ျငင္းပယ္ထားၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္သူ
တုိ႔၏ ပဋိပကၡဆုိင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ပညာဗဟုသုတမ်ားဆုိင္ရာေမးခြန္းမ်ားကို အမ်ား
ျပည္သူ ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာအစီအစဥ္မ်ားမွ ဖယ္ရွားေခ်ဖ်က္ထားၾကသည္။
ထုိ႔ျပင္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္
မႈမ်ားသည္

ႏုိင္ငံေတာ္၏လံုျခံဳေရးႏွင့္

သူတို႔၏

လူမႈအသုိင္းအဝိုင္းမ်ား

သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ပဋိပကၡႏွင့္
ပံုေဖာ္ျခင္း

ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္မ်ား

ထိေရာက္မႈရွိေစရန္

အေပၚ

ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္း

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား

အဆုိပါ

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လာေစရန္ လုိအပ္ေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စီအဲရာလီဟြန္းန္၏
ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ၁၉၉၉ တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ လုမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္
မွစတင္၍ က်ား/မခဲြျခားျခင္းကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည့္ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊
တပ္ဖဲြ႕ဝင္အျဖစ္မွပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္မ်ား
ျပဳလုပ္ရန္ အစျပဳေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ တုိက္ပဲြဝင္အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုကုိ အဆုိပါလုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားတြင္ မထည့္သြင္းဘဲ ဖယ္ရွားခ်န္လွပ္ထားကာ တပ္ဖဲြ႕ဝင္အျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ျခင္းတစ္ခု
တည္းကုိသာ

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္

အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ

လုံျခံဳမႈကင္းမဲ့သြားသည့္

အဓိပၸာယ္ကုိျဖစ္ေပၚေစသည္။ (MacKenzie - 2009)။ ေျမာက္ပိုင္းအိုင္ယာလန္ႏုိင္ငံတြင္
၁၉၇၄ ႏွင့္ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ၾကားကာလအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏အတြက္အက်ဳိး
အျမတ္မရွိဟုယုံၾကည္ေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈ

ေလးရပ္ကုိ

ေႏွာက္ယွက္ရန္

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ (McEvoy 2009) ၎ေနာက္ ျပည္သူ႕ဒီမုိကရက္တစ္ကြန္ဂို
ႏုိင္ငံ (DRC) တြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကုိရရွိေစရန္ႏွင့္ ပုိမုိလူသားဆန္ႏုိင္ရန္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္၏ လံုျခံဳေရးယႏၲရားတြင္ ပါဝင္ေစသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဥပေဒကုိ
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ျပ႒ာန္းေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးစစ္သည္မ်ား က်ဴးလြန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ဥေပကၡာ
ျပဳေသာအခါ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆုိင္ရာ တရားဥပေဒျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္သည္ မၿငိမ္
မသက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည့္

အေျခအေနသို႕

ေပၚေပါက္လာေစသည္။

(Eriksson-Baaz

and Stern 2013) ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ေလ့ျခင္းျဖင့္
ပထဝီေျမျပင္အေနအထားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာကြဲျပားမႈမ်ား မ်ားျပားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္
ျမန္မာ၊ ဖိလပုိင္ႏွင့္ ရဝမ္ဒါ တုိ႕တြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူရည္တူ ရရွိေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၊
ႏုိင္ငံေရးတြင္ပါဝင္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ
သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈကြဲျပားမႈမ်ားက
ေရြးခ်က္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္

အမ်ိဳးသမီးတုိ႔အား

တုိက္ပဲြေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္

အသိေပးေနသကဲ့သုိ႕ျဖစ္ေနေၾကာင္း

ေတြ႕ျမင္လာေစပါသည္။

သုိ႕ျဖစ္ပါ၍ အမ်ဳိသမီးမ်ားသည္ မိမိတုိ႕၏ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းေဘး ကင္းလုံၿခံဳမႈရရွိေရးအေပၚ
အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးထုကုိ မိမိတုိ႕ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ပဋိပကၡ
မ်ားတြင္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရေပမည္။

ပဋိပကၡကိုနားလည္ျခင္း
လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ၏

တုိက္႐ိုက္အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္သည္

ဆန္႔က်င္ဘက္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ဖက္၏

ေျဖရွင္း၍မရေသာ

အစိုးရႏွင့္

ျပင္းထန္သည့္

ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအဖဲြ႕ႏွစ္ဖဲြ႕မွ လက္နက္ကုိင္နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းလာရာမွ စစ္ေျမ
ျပင္ကဲ့သုိ႔ေသာ တုိက္ပဲြထိေတြ႕မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာကာ တစ္ႏွစ္အတြင္း အနည္းဆုံးလူ ၂၅ ဦး
က်ရွဳံးရသည့္ အေျခအေနသုိ႕ေရာက္ရွိလာျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။၄ အလားတူပင္ ၾကမ္းၾကဳပ္
ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္တိုက္ခိုက္မႈမွသည္ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕တစ္ခုမွ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ
ကဲ့သုိ႔ အၾကမ္းဖက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အကယ္၍
ျဖစ္စဥ္ကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာသံုးသပ္ၾကည့္ပါက ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရွိျခင္းႏွင့္ လုံၿခံဳမႈကင္းမဲ့ျခင္းသည္
ပဋိပကၡအေပၚနားလည္သည့္သေဘာထားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေနပါသည္။ ဤေလ့လာမႈအရ
ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးသည္ လူအခ်င္းခ်င္း လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ၿပီး လက္နက္ကုိင္ အုပ္စု
မ်ားအၾကား ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လုံၿခံဳေရးကင္းမဲ့မႈသည္ ဆက္
လက္စုိးမုိးေနမည္ျဖစ္သည္။ (Chinkin and Charlesworth 2006; Jarstad and Sisk 2008;
True and Krook 2012)။ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္သည္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း အျပဳအမူဆက္ဆံ
ေရးႏွင့္ အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းအရာမ်ားအရ မၾကာခဏ အစျပဳေလ့ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခဲြျခား
ဆက္ဆံျခင္း၊ အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ခ်က္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ၎အေျခအေနတြင္ အမ်ဳိး
သမီးမ်ားႀကံဳေတြ႕ၾကရေသာလုံၿခံဳမႈကင္းမဲ့ျခင္းတုိ႔ကုိ သိရွိနားလည္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးျခင္းသည္
ေရရွည္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္မည့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္

အလြန္ပင္အေရးႀကီးေသာ

အခ်က္ျဖစ္သည္။ (Barnes 2009:7) ေနာက္ထပ္ေလ့လာမႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္
ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ေလ့လာခ်က္အရေဒသခံတုိ႔၏ ပဋိပကၡဆုိေသာ ေဝါဟာရအေပၚ နားလည္မႈမွာ
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု
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ကြဲျပားျခားနားလ်က္ရိွၾကသည္။

ထုိအေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွ

ဒီမုိကေရစီၾကားဝင္ေျဖရွင္းေရး

အစီအစဥ္မ်ား၌

ေအာင္ျမင္မႈ

သုိ႔မဟုတ္

က်႐ံႈးမႈစသည့္

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ သိရွိၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးႏွင့္
ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္

ေဒသခံလူထုႏွင့္

တုိင္ပင္ညိႇႏိႈင္းျခင္းႏွင့္

၎တုိ႔အားပါဝင္ေစျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရေပမည္။
က်ားမအေျချပဳကိစၥႏွင့္

အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏

ရပိုင္ခြင့္အေရးကိစၥတို႔တြင္

ပဋိပကၡ

ကုိျဖစ္ထြန္းေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ က်ား/မ
အေျချပဳကိစၥႏွင့္ ပဋိပကၡဆုိင္ရာ စာေပအေရးအသားမ်ားတြင္ ေယဘုယ် သေဘာတူညီခ်က္မွာ
ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းသည္

က်ား/မဆက္ဆံေရးကို

ပံုသ႑ာန္

ေျပာင္းလဲေစႏုိင္စြမ္း

ရိွသည္

သာမက က်ားမအေျချပဳ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ စိန္ေခၚႏုိင္ေသာအခြင့္
အေရးမ်ားကိုလည္း

ဖန္တီးေပးႏိုင္သည့္အျပင္

ဦးေဆာင္ေသာအဆင့္ေနရာမ်ားကိုလည္း

အခြင့္အေရးရယူေစႏုိင္သည္၊ (Rehn and Johnson Sirleaf 2002; Cheldelin and Eliatamby
2011; Mannergren Selimovic, Nyquist Brand and Söderberg Jacobson 2012)
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဥပမာအျဖစ္ ရဝမ္ဒါ၏ အျဖစ္အပ်က္ေလ့လာမႈတြင္ ေတြ႕ျမင္ ႏုိင္ပါ
သည္။ ရဝမ္ဒါတြင္ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ မျဖစ္မီကာလ က်ာ/းမအေျချပဳေသာ အျပဳအမႈႏွင့္
စံႏႈန္းမ်ားသည္ အဆုိပါလူ႕အဖဲြ႕အစည္း၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ားႏွင့္ အတူၿပိဳကဲြသြားခဲ့ရသည္။
မည္သု႔ိပင္ဆုိေစကာမူ ေလ့လာမႈအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိခ်က္အရ ပုံမွန္အေျခအေနသုိ႔
ျပန္ေရာက္ေသာအခါ

က်ား/မအေျချပဳအခန္း

က႑အပါအဝင္

အထက္ေဖာ္ျပပါ

အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္း သြားေသာအခါ လူအမ်ားလက္ခံက်င့္သုံးၾကသည့္
က်ား/မခဲြျခားထားေသာအခန္း က႑အတုိင္း မူလေနရာသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားေစႏုိင္သည့္
အခ်က္တို႔သည္ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္
အခ်က္မ်ားအျဖစ္

အသိေပးခံရပါသည္။

ပဋိပကၡကာလအတြင္း

လုပ္ေဆာင္ရန္

ၿငိမ္းခ်မ္းျဖစ္စဥ္တြင္
(Lukatela

2012)

နယ္ပယ္က်ယ္ျပန္႔စြာ

အဓိကဦးစားေပးရမည့္
ေဖာ္ျပခဲ့သည္အတုိင္း

ရရိွထားေသာ

အမ်ိဳးသမီး

မ်ားသည္ အေရးမပါသူမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကင္းမဲ့သူမ်ားအျဖစ္သုိ႔ ျပန္လည္ ဦးတည္
သြားႏုိင္ၿပီး (Alison 2009; Qazi 2011: 42) ပဋိပကၡလြန္ကာလအတြင္း အာဏာရရွိေရး
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားလည္း တားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ၾကရသည္။ (Weber
2011)

ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း၊
ဤေလ့လာဆန္းစစ္မႈသည္

က်ား/မအေရး၊

လူ႔အခြင့္အေရး၊

တရားမွ်တမႈႏွင့္

ပဋိပကၡဆုိင္ရာေျဖရွင္းေရး စသည့္တန္ဖုိးႏွင့္ စံသတ္မွတ္ျခင္းခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းဆင္ျခင္၍
က်ယ္ျပန္႔ၿပီးျမင့္မားေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဦးတည္ထားပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာက်ယ္ျပန္႔ေသာ

ဤစိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို

တည္ေဆာက္ရာတြင္

ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္စဥ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၊
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ဘာသာ၊ က်ား/မ အေရးႏွင့္ လူတန္းစားတုိ႔အေပၚ အေျခခံထားသည့္ တန္းတူရည္တူမရွိျခင္းႏွင့္
တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း
မ်ားပါဝင္သည္။ (Björkdahl 2012: 309)
ထုိကဲ့သုိ႔

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

နားလည္လာျခင္းသည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

ပဋပကၡကုိ

ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာစံႏူန္းမ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ပဋိပကၡတားဆီးရန္
တစ္ခုတည္းကုိသာ

အေလးအနက္အာရုံစူးစိုက္ျခင္းမွ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

တည္ေဆာက္ရာ၌

ပါဝင္ ပံ့ပုိးႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိသာ အေလးအနက္ထားရမည့္ အေျခအေနသုိ႔ နားလည္
သိရွိေစပါသည္။ (Diehl 2006; Mason and Meernik 2006) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
သမုိင္းအလွည့္အေျပာင္းအျဖစ္

မွတ္ေက်ာက္တင္ထားေသာ

မွတ္တမ္းအစီရင္ခံစာတြင္

ကုလသမဂၢ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ဘူးထ႐ို႕စ္ဂါလီ (Boutros-Ghali)

က

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းကို

ဟု

အသစ္ေသာပတ္ဝန္းက်င္ကို

တည္ေဆာက္ျခင္း

အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ (ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ၁၉၉၃) တနည္းအားျဖင့္
ဆိုရေသာ္၊ ၎ေဝါဟာရသည္ ရန္လုိဆန္႔က်င္မႈမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း တည္းဟူေသာအေၾကာင္း
အရင္းတစ္ခုတည္းကုိသာ အာ႐ံုစူးစိုက္ျခင္းမွ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္း၊ တရားမွ်တမႈရိွျခင္းႏွင့္
ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းအျပင္ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈႏွင့္ လူမႈဘဝဖူလုံေရး တုိ႔ပါဝင္
သည့္ အဆင့္ဆင့္တုိးတက္ရွင္သန္ႀကီးထြားလာျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ (Mason and Meernik
2006) ပ်မ္းမွ်ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ျပည္တြင္းစစ္မွ လြန္ေျမာက္လာေသာတုိင္းႏုိင္ငံတစ္ခုသည္
ပထမငါးႏွစ္အတြင္း ပဋိပကၡျပန္လည္ျဖစ္ပြားေသာ အေျခအေနသုိ႔ ျပန္လည္က်ေရာက္ႏုိင္ေခ်
၅ဝ%ရွိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္အထက္တြင္

ဘက္စုံလႊမ္းျခံဳေစသည့္

ေဖာ္ျပထားေသာ

အသြင္အျပင္မ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းနည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည္

ပါဝင္သည့္
စစ္ေရး

စစ္ရာတစ္ခုတည္းကုိသာအသုံးခ်ေသာ အင္အားသုံးေျဖရွင္းနည္းထက္ေကာင္းမြန္ၿပီး ႏိႈင္းယွဥ္
ၾကည့္ပါက ေရရွည္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာရန္
အတြက္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေခ်ရိွေပသည္၊ (Ramsbotham, Woodhouse and Miall 2009)
မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း

ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္

က်ား/မ အေျချပဳ ခဲြျခားထားေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၎သည္ အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္သာ
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အယူအဆမ်ားလြမ္းမုိးေနသည့္လက္ရွိ
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ဖဲြ႕စည္းပုံမ်ားႏွင့္ အခြင့္ထူးခံလူတန္းစားမ်ားကိုသာ
အားျဖည့္ေပးေသာျဖစ္စဥ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ (Björkdahl 2012: 291) ၎၏အက်ိဳးဆက္အျဖစ္္
ဘူးထ႐ိ႕ု စ္ဂါလီ၏ “သစ္လြင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား” သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
အထူးသျဖင့္ အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားခံရသည့္အုပ္စုမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ
ခ်န္လွပ္ထားၿပီး ေနာက္ဆုံး၌ အဆုံးမသတ္ႏိုင္ေသာ က်ားမအေျချပဳမညီမွ်မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ
သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကိုလည္း အစဥ္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ (Björkdahl 2012: 290)၊
၎ျပင္ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာ
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ လုံၿခံဳမႈကင္းမဲ့ျခင္း
အေျခအေနမ်ားကုိ မၾကခဏ လ်စ္လ်ဴျပဳထားၾကသည္။ အမွန္အားျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းႏွင့္
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ လူထု (အမ်ဳိးသား) အၾကမ္းဖက္မႈ
မ်ား

အဆုံးသတ္သြားရန္သာ

ေဘာင္ကန္႔သတ္ထားၿပီး

အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္

အျခားတစ္ဖက္တြင္

(အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ

အပါအဝင္)

က်ားမ
ေဒသ

အတြင္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္။ (Ní Aoláin and Rooney 2007) ၎အျပင္ အခ်ဳိ႕
ေနရာမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္း ပုိ၍တုိးပြား
လာသည္။ (True 2009) ဥပမာအားျဖင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ အစုိးရလက္နက္ကုိင္
တပ္ဖဲြ႕ႏွင့္

အစုိးရမဟုတ္ေသာလက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႕မ်ား

အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမ်ားကုိ

က်ဴးလြန္သည့္

စံုစမ္းစစ္ေဆးခ်က္အရ

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ

အစုိးရလက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားမွ က်ဴးလြန္ေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္း
သြားၿပီးေသာ္လည္း ပ်မ္းမွ်ငါးႏွစ္ၾကာကာလအထိ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ
သည္။ (Cohen, Nordås and Wood 2014) အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အၾကမ္းဖက္္ခံရသူႏွင့္
က်န္ရစ္သူမ်ားအတြက္ လူမႈေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ေရးဆုိင္ရာ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ အစီအစဥ္
မ်ားမရွိျခင္း၊

တာဝန္ယူမႈကင္းမဲ့ျခင္း၊

တင္းၾကပ္ေသာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္

လူမႈေရးဆုိင္ရာ

စံႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းခံရျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏ မိသားစုႏွင့္ ၎တုိ႔၏
မ်ဳိးႏြယ္စုကုိ

ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္

တိုးပြားေစပါသည္။

ပုိမုိဆုိးဝါးသည့္အက်ဳိးဆက္မ်ား

ထုိ႔ျပင္ ယခင္ယူဂိုစလဗ္ႏုိင္ငံမွ ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့ရေသာ သုေတသန

ျပဳခ်က္ကဲ့သို႔ပင္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကိစၥသည္ ပဋ္ိပကၡျဖစ္စဥ္ကာလအတြင္း ႏွင့္ ေနာက္ပုိင္း
ကာလ တို႔တြင္ တုိးပြားလာေစသည္။ ( Ćopić 2004) သို႔ျဖစ္ပါ၍ မဆံုးႏုိင္ေသာ က်ားမအေျချပဳ
လုံၿခံမႈကင္းမဲ့ေစသည့္

အေျခအေနသည္

ဆက္လက္၍

ထင္ရွားစြာတည္ရိွေနမည္ျဖစ္ၿပီး

လက္နက္ကိုင္ပဋ္ိပကၡမ်ားၿပီး ဆံုးေစကာမူ ထုိျဖစ္ရပ္သည္ မၿပီးဆံုးေသးေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္
လူထုအေျချပဳပဋ္ိပကၡစတင္ေသာအခါမွ
အဆုိပါအေျခေနသည္
ကာလ

စတင္ေပၚေပါက္လာသည္)

အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲစဥ္ႏွင့္

လူအမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း

သိမွတ္ရမည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူခ်က္မ်ားရရွိစဥ္

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ

ေသာ္လည္းေကာင္း

ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္။ (Chinkin and Charlesworth 2006; True and Krook 2012)

ဒီမုိကေရစီကိုနားလည္ျခင္း
ဒီမုိကေရစီကုိ
မတူညီကဲြျပားသည့္

အမ်ားအားျဖင့္

ရပုိင္ခြင့္ေတာင္းခံမႈမ်ားကုိ

စနစ္တစ္ခုအျဖစ္

နားလည္ထားၾကၿပီး

ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေပးျခင္းႏွင့္ တာဝန္ယူႏုိင္

ေသာ တရားဝင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ စီမံခန္႔ခဲြျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ (Jarstad 2008: 18)၊
ဒီမုိကေရစီအတြက္
တည္းႏွင့္
IDEA
မွာ

သင့္ေလ်ာ္လုိက္ဖက္ေသာ

အလံုးစံုအက်ံဳးဝင္ေသာ

(Landman

2008)

အရ

ပဋိပကၡမ်ားကုိ

သုိ႔ေသာ္

အခရာေသာ့ခ်က္က်ေသာ

အမ်ားျပည္သူႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္

ရွိေရးျဖစ္သည္။

နည္းနာနိႆယမရိွသကဲ့သို႔

နည္းနာနိႆယမရိွပါ။
ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္

အျပည့္အဝေျဖရွင္းႏုိင္ရန္

တစ္ခု

International

ဒီမုိကေရစီအေျခခံမူဝါဒ

ႏုိင္ငံေရးအရတန္းတူညီမ်ွမႈ
ခက္ခဲၿပီး

၎တုိ႔သည္
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လူ႔အဖဲြ႕အတြင္း

အလြာမ်ဳိးစုံ၌

တည္ရွိေနပါသည္။

ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္

(သေဘာ

တရားအရ) ၎တုိ႔ကုိၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေလ့ရွိသည္။ (တစ္ကမ႓ာလံုးႏွင့္ ဆုိင္ေသာ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာခန႔္အပ္ျခင္း ၁၉၉၅၊ Przeworski:1991) ဤနည္းအားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ တစ္ခုကုိ တစ္ခုအားျဖည့္ေပးသည္။ ဒီမုိကေရစီ စနစ္သည္ ပဋိပကၡကုိ
ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ၿမိဳ႕ေပၚမွ ကစားပဲြ (စားပဲြဝုိင္းေပၚတြင္
ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္) အေျခအေနသုိ႔ လက္ခံလာႏုိင္မွသာ စုစည္းခုိင္မာသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။
(Linz and Stepan 1996: 5) ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲျခင္း ဆုိသည္မွာ မတူညီကဲြျပားသည့္
ရပုိင္ခြင့္ေတာင္းခံမႈမ်ားႏွင့္ နစ္နာ မေေက်နပ္ခ်က္တုိင္တန္းမႈမ်ားကုိ ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးျခင္းႏွင့္
ေစ့စပ္ေျပၿငိမ္းမႈမ်ားရရွိေအာင္

ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည့္

အစုိးရစနစ္တစ္ခုရွိျခင္းကုိ

ဆုိလုိ

သည္။ (Licklider 2005: 35; Wallensteen 2002: 139–44) ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားေရး
ႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔သည္

တစ္ခုေပၚတစ္ခု

ကုိင္းကြ်န္းမွီ

ကြ်န္းကုိင္းမွီ

သကဲ့သုိ႔ အျပန္အလွန္အက်ဳိးျပဳေနသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူႏုိင္ၿပီး ဒီမို ကေရစီ
ေဖာ္ေဆာင္ေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတရားတြင္

ခုိင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ထားေသာ
၅

ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုစစ္မက္မျပဳၾကပါ။

စိတ္ဝင္စားဖြယ္သုေတသီမ်ားက ဝိေရာဓိသေဘာတရားကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္အခ်က္
မွာ ဒီမုိကေရစီသည္ ပဋိပကၡ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိၿပီး (ျပည္တြင္း
တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္

တစ္ႏုိင္ငံၾကားတြင္

ေသာ္လည္းေကာင္း)

ဒီမုိကေရစီသုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရာလမ္းတြင္ မၾကခဏပဋိပကၡမ်ား လႊမ္းမုိးမႈခံရသည္။ (Brass
1991; Brown, Lynn-Jones and Miller 1996; Gleditsch and Hegre 1997; Mann
2005; Mansfield and Snyder 1995; Maoz and Russet 1993; Snyder 2000)
ဤအခ်က္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အျဖစ္အပ်က္ေလ့လာမႈတြင္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား
ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ

အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ မူဝါဒဖန္တီးသူမ်ားက အာဏာရွင္စနစ္(သို႔)

ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္မွ တည္ၿငိမ္၍ အလံုးစံုပါဝင္ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္မ်ားသုိ႔ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲ
မည္ကုိစီမံရာတြင္

ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ရေသာ

အခက္အခဲမ်ားအျဖစ္

မီးေမာင္းထိုးျပထား

သည္။ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ ဒီမုိကေရစီစံနစ္သို႔ အလွ်င္စလုိ္ကူးေျပာင္းျခင္း၏ ရလဒ္ကား
အလြယ္တကူထိခုိက္ရွလြယ္ေသာ အေျခအေနသုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ႏုိင္ငံေရး ဆုိင္ရာ နစ္နာခ်က္
မ်ားကုိုလည္း

ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းအားျဖင့္

ေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္းမရိွခဲ့ေခ်။

ဗဟုိအစုိးရမွ

ဒီမုိကေရစီလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသုိ႔

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌လည္း

ဦးတည္သြားေနေသာ္လည္း

တုိင္းရင္း

သားမ်ားအေရးႏွင့္ မတူညီကဲြျပားေသာ ဘာသာတရားမ်ားကုိ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေပးႏုိင္မည့္
ခုင
ိ မ
္ ာၿပီး ေရရည္တည္တ
့ ံ့ေအာင္ အက်ိဳးျပဳေဆာင္ရြက္ႏင
ုိ ္ေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ က်င္ထ
့ ုံးမ်ား
မရွိျခင္းေၾကာင့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားသည္ တုိင္းျပည္အတြင္း ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ား၌
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနရသည္။

ရဝမ္ဒါတြင္လည္း၊

၁၉၉၃တြင္

ခ်ဳပ္ဆုိေသာအဂူးရွား

သေဘာတူညီမႈ က်႐ံႈးၿပီးေနာက္ ညြန္႔ေပါင္းပါတီစနစ္ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ကြဲလြဲမႈ
မ်ားကိုအေလးေပးထားေဆာင္ရြက္မႈကုိ

အေဆာတလ်င္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္

တြင္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ ဆံုးခန္းတုိင္ခဲ့ရသည္။
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၁၉၉၄

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ မင္းဒေနာင္ေဒသတြင္

ဗဟိုအရစုိးရမွ

ထားရိွေသာကတိမ်ားျဖစ္သည့္

ေဒသတြင္းလံုျခံဳမႈရွိေရးတုိ႔ကုိ

ျဖည့္ဆည္းေပးရန္

ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္

ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းက

ျပည္သူလူထုကုိ

ေနာက္ထပ္အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္ ထပ္မံသတ္မွတ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
လက္ရိွလုပ္ေဆာင္ေနေသာ သုေတသနျပဳခ်က္အရ က်ား/မက႑ တန္းတူေရး
ႏွင့္ တာရွည္ခံေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔သည္ ခုိင္မာၿပီးထင္ရွားေသာ ဆက္ႏြယ္မႈရိွေၾကာင္းႏွင့္
ထုိအေၾကာင္းအရာကုိ

သက္ေသျပရန္

အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းကုိ

ျမင့္မားစြာခံစားရေသာ

ႏုိင္ငံမ်ားရိွအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပဋိပကၡႏွင့္စစ္မက္ေရးရာတုိ႔တြင္ ပါဝင္လာႏုိင္ေခ် (ျပည္တြင္းႏွင့္
ႏုိင္ငံခ်င္း ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္)သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ နည္းပါးေသာႏုိင္ငံမ်ား
ႏွင့္ ႏုိင္းယွဥ္လွ်င္ ပုိျမင့္မားေၾကာင္းေတြ႕ရွိခ်က္က ေဖာ္ျပေနသည္။
2012)

သာ၍

တူညီျခင္းႏွင့္

ျမင့္မားေသာႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ

(Hudson et al.

ကိုယ္စားျပဳျခင္းခံရေသာ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားေနထုိင္သည့္ တိုင္းျပည္မ်ားသည္လည္း စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္လာႏုိင္ေခ်မွာလည္း
နည္းပါးေနပါသည္။ (Hudson et al. 2012) အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရမႈ၊
က်ားမအေျချပဳတန္းတူအခြင့္အေရးမညီမွ်မႈႏွင့္

ပဋိပကၡတုိ႕သည္

ဆက္ႏြယ္လ်က္ရိွၿပီး

(Caprioli 2005; Hudson et al. 2012) ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ အမ်ဳိးသမီးအဖဲြ႕မ်ား
တေပါင္းတစည္းပါဝင္ျခင္းႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္

က်ား/မက႑ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

ပုိမုိထည့္သြင္း

အထိမခံႏုိင္ေသာ

ထားႏုိင္ျခင္းတုိ႔သည္

အျပန္

အလွန္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္။ (UN Women 2012a: 4) တားဆီးပိတ္ဆုိ႔ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ား
သတ္မွတ္ထားသည့္ က်ား/မ အခန္းက႑ႏွင့္ အမႈအက်င့္မ်ားကုိ သိသာထင္ရွားလာေစရန္ႏွင့္
ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡအလြန္ ျပန္လည္
တည္ေဆာက္ေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္
သည္။

(Ellerby

2013)

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက

ပိုမုိေနရာေပးရန္

လုိအပ္ပါ

ေဖာ္ျပခ်က္အရ၊

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ

တရားဝင္ေဆာက္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ပဋိပကၡအလြန္

ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ထုံးမ်ားကုိ အားနည္းသြားေစၿပီး ေနာက္ထပ္ပဋိပကၡမ်ားကုိ
ပုိမုိတုိးပြားလာေစသည္။

အျဖစ္အပ်က္မ်ားေလ့လာျခင္းမ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ဤအပိုင္းသည္ အျဖစ္အပ်က္ကို ေလ့လာျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဤအစီရင္ခံစာ
အတြက္

ျခံဳငံုသံုးသပ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာအပိုင္းျဖစ္ရကား

ပဋိပကၡတည္းဟူေသာ

ေဘာင္အတြင္း

သုေတသနျပဳခ်က္မွထြက္ေပၚလာေသာ

က်ားမအေျချပဳျပႆနာႏွင့္

တင္ျပထားသည္။

ေဆြးေႏြးရာတြင္လည္း

အေၾကာင္းအရာမ်ားထပ္တူျဖစ္ေနသည့္၊

ျဖစ္ေလ့

ျဖစ္ထရွိသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္းသုိ႔ ဦးတည္ေနသည့္
အခ်က္မ်ားကုိ
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးထားသည္။
အသံမ်ားကုိ

မတူညီသည့္

စုစည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး

သမုိင္းေနာက္ခံရွိေသာ

ဤေလ့လာ

ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ
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အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္

ပုိမိုျမင့္မားေသာ

ပန္းတုိင္မ်ားျဖစ္သည့္

ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေရရည္တည္တံ့သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႔တြင္
မည္သုိ႔သက္ဆုိင္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ပဋိပကၡႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္
ေဆာက္မႈတြင္ ဇာတ္လမ္းေျပာျပသူမ်ားသာမဟုတ္ဘဲ တက္ႂကြစြာ ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္စြမ္းရွိေသာ
လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ ျပသ ေနပါသည္။

အာဖဂန္နစၥတန္
ဤအျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
မွတ္တမ္းမ်ားက

အာဖဂန္နစၥတန္တြင္

အမ်ိဳးသမီးတို႔၏အခန္းက႑

ေလ့လာရာတြင္

ပဋိပကၡႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ေၾကာင္း

Anna

Larson

၏

တည္ေဆာက္စဥ္အတြင္း

မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္နည္းတူ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားမၾကာခဏဆိုသလို မည္သို႔မည္ပံု ဥေပကၡာျပဳျခင္းခံၾကရပံုႏွင့္ သူတို႔ကုိ အျပဳခံ
သက္သက္ခံစားရသူမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ျခင္းကုိခံရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္
ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ

ႏွစ္

၄၀

ပဋိပကၡမ်ားကို

အၾကမ္းအားျဖင့္

ေလးပိုင္းခြဲျခားႏိုင္သည္။

ဆိုဗီယက္သိမ္းပိုက္ျခင္းကို ခုခံေတာ္လွန္ေသာ ၁၉၇၈-၈၆၊ ျပည္တြင္းစစ္ကာလ (၁၉၉၂-၉၅)၊
တာလီဘန္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ကာလ (၁၉၉၅-၂၀၀၁) ႏွင့္ ၂၀၀၁ခုႏွစ္လြန္ ပုန္ကန္လုပ္ရွားမႈကာလ
(၂၀၀၁-၂၀၁၅) တို႔ျဖစ္ သည္။ Larson ၏ ေရးသားခ်က္အရ အာဖဂန္နစၥတန္အမ်ဳိးသမီးမ်ား
သည္

ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕အစည္းမရွိျခင္း၏

သားေကာင္မ်ားအျဖစ္

က်ယ္ျပန္႔စြာေဖာ္က်ဴးထား

ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အခန္းက႑သည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္

အတူ

တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲသြားျခင္းမွာ အံ့ၾသဖြယ္မဟုတ္ပါ။ ထိုသုိ႔ေျပာင္းလဲလာပံုမွာ ကနဦး
အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္
စြာ

အမ်ားျပည္သူႏွင့္

သက္ဆုိင္ရာက႑မ်ားတြင္

သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္ရခဲ့သည့္ကာလမွ

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပုံႏွင့္

လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္

ဆိုဗီယက္ေတာ္လွန္ေရးတြင္

တာလီဘန္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ကာလတြင္မူ

တက္ႂကြစြာ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ

တင္းၾကပ္စြာ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ားျပဳ လာခဲ့ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အခန္းက႑ကို ထံုးစံအတိုင္း လားရာတစ္ဖက္တည္းရွိသကဲ့သို႔
ေယဘူယ် ယူဆခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းၾကားဝင္ေျဖရွင္းမႈမ်ားတြင္ ေျဖရွင္းခ်က္
အျဖစ္အသုံးျပဳၾကၿပီး
ျဖစ္စဥ္တြင္

၎အေျခအေနကုိ

ၾကည့္ျခင္းျဖင့္

က်ား/မအေျချပဳျပႆနာသည္

အာဖဂန္နစၥတန္၏

အဓိကက်လ်က္ရွိေၾကာင္းကုိ

ပဋိပကၡ
ဤပုံႏွိပ္

ထုတ္ေဝမႈတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားနည္းတူ ေဖာ္ျပ
ေနသည္။ ဥပမာျပရေသာ္၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခုိက္မႈသည္ အာဖဂန္
အမ်ိဳးသမီးတို႔အား လြတ္လပ္ေစရန္လိုအပ္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္ခုအျဖစ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ
မွန္ကန္ေၾကာင္း
သေဘာထားကာ

ေျဖရွင္းထားသည္။

Larson

ဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳးကို

က

အမ်ိဳးသမီးတို႔အား

သတိေပးထားၿပီး

တစ္ထပ္တည္း

အာဖဂန္နစၥတန္တြင္

မတူညီေသာအသက္၊ မ်ိဳးႏြယ္စုႏွင့္ လူမႈေရးအဖဲြ႕မ်ား၊ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသတို႔ ၏
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ပထဝီႏွင့္ဆိုင္ေသာနယ္ပယ္မ်ား၊

မိသားစု

စုေဝးျခင္းမ်ား(ကြန္းဖ္စ္)ႏွင့္

ပညာေရးဆုိင္ရာ

ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္၍ ရရွိႏုိင္ေသာအဆင့္မ်ားစသည့္ မတူညီကြဲျပားမႈ၏ အေရးပါ အရာေရာက္ပံု
ကို

အေလးအနက္ထား၍

ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ေသာ

အသြင္သဏၭာန္မ်ားသည္

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ မိသားစုအတြင္းႏွင့္ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းကုိယ္စားျပဳႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္
ကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။ Larson
ႀကီးရင့္ေသာ

သတိျပဳမိေသာ အခ်က္ကို ဥပမာျပရေသာ္ အသက္အရြယ္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

သူတို႔၏ထံုးစံအတိုင္း

ပုိ၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ

လုပ္ပုိင္ခြင့္

ကုိ ရရွိၾကၿပီး လူနည္းစု ဟာဇာရာမ်ဳိးႏြယ္စုမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အျခားမ်ဳိးႏြယ္စုမွအမ်ိဳးသမီး
မ်ားထက္ပုိ၍ သိသာထင္ရွားေသာလုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိၾကသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာအသြင္သဏၭာန္ မ်ားကုို
သိရွိသတိျပဳမိျခင္းက ဒီမိုကေရစီဆုိင္ရာၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားရမည့္အခ်က္အျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။ သူ႔ေနျဖင့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္
မွတ္သားထားသည့္
ေဒသပံုစံမ်ားျဖင့္

အခ်က္မွာ

အာဖဂန္နစၥတန္တြင္

ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အေျခအေနကုိ

ေျဖရွင္းသည့္

နည္းလမ္းမ်ားသည္

ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏုိင္သလုိ

ၿငိမ္သက္၍လည္း ေနမည္မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း မိမိတုိ႔အတြင္းမွ ေျပာင္းလဲျခင္း အင္အားကုိ
အသုံးျပဳလုိပါက အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာအုပ္စုမ်ားကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ပံ့ပုိး
ေပးျခင္းျဖင့္ ရယူႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာျပဆိုရေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သည္ မိသားစုအဆင့္ႏွင့္
ေက်းရြာအဆင့္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းရာတြင္ အထိေရာက္ ဆံုးပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကသူမ်ား
ျဖစ္ၾကသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာသည္ သူတို႔၏ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားတြင္
ပါဝင္ႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ရာ
လႊမ္းမုိးထားေသာ

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ လူအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း

သေဘာထားအျပဳအမႈမ်ားႏွင့္

ၾသဇာႀကီးမားေသာမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏

ကြန္ယက္ စနစ္မ်ားေၾကာင့္ အမ်ားအားျဖင့္ ဟန္ျပမွ်သာ ပါဝင္ခြင့္ရၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
ဒီမုိကေရစီကုိ လံု႔လစုိက္ အားထုတ္တည္ေဆာက္ေနေသာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
အဖဲြ႕တို႔သည္

ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအား

ပုိမုိပါဝင္ေစျခင္းႏွင့္

၎လူမ်ိဳးစုမ်ား

အတြင္း ထာဝရဒြန္တဲြတည္ရွိေနသည့္ မတူညီကြဲျပားမူမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားရွိ
ေနမွသာလ်င္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏုိင္သည့္္ ႀကီးမားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား အေၾကာင္း Larson က
ေထာက္ျပထားပါသည္။
ဤကဲ့သို႔ေသာ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာဒီမိုကေရစီ
ဆုိင္ရာက်င့္ထုံးမ်ားတြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္

ျပည္သူ႔အခန္းက႑မ်ားတြင္

ပါဝင္ႏုိင္

ရန္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဥပမာႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ား ပညာေပးသူမ်ား
သုိ႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပဲြေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား။ Larson ယံုၾကည္ထားသည္မွာ ဤသုိ႔
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ အနာဂတ္တြင္ လူထုအတြင္း
သို႔ က်ယ္ျပန္႔စြာပါဝင္လာႏိုင္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းျဖစ္ၿပီး ရဝမ္ဒါႏိုင္ငံတြင္လည္း လူမ်ိဳးတံုး
သတ္ျဖတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပုိင္း ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔စြာ
ဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိလာသည္။
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ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ
ဤေလ့လာျခင္းတြင္ Rosalic Hall ႏွင့္ Joanna Pares Hoare တို႔က ျပည္တြင္းစစ္
ၿပီးေနာက္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္

အမ်ိဳးသမီးတို႔

လႊမ္းမိုးႏိုင္ေရးအတြက္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို စံုစမ္း
စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးသည္ အေရးပါ
ေသာ္လည္း ၾသဇာႀကီးမားသည့္အဖဲြ႕မ်ား၏ က်ား/မ

အေျချပဳကြန္ယက္မ်ားက ျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စြမ္းရည္ကုိ ပုံေဖာ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးခံစားႏုိင္ေရးတုိ႔ကုိ
ဟန္႔တားပိတ္ပင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဆြးေႏြး တင္ျပထားသည္။
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏
သကဲ့သို႔

မင္ဒနာအိုကၽြန္းသည္

သဘာဝသယံဇာတလည္း

အဓိကကြ်န္းစုမ်ားတြင္

ဒုတိယအႀကီးဆံုးေသာကၽြန္းျဖစ္

ႂကြယ္ဝသည္။

သို႔ေသာ္လည္း

၎သည္

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနိမ့္ဆံုးေသာေနရာႏွင့္

စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းႏွင့္

လူ႔သက္တမ္းသတ္မွတ္ခ်က္္ အတိုဆံုးေနရာ ျဖစ္ေနသည္။

အမ်ဳိးစုံေသာပဋိပကၡမ်ားကုိ

ႏိုင္ငံ၏ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ္လည္းရႈပ္ေထြးလွေသာ မိုရိုအစၥလာမ္မစ္တု႔ိ၏ ရပ္တည္
ခ်က္ႏွင့္ ၎တို႔၏ နစ္နာခ်က္တုိင္တန္းမႈမ်ားကုိ ေဒသအတြင္းႏွင့္ ကမ႓ာအဝန္း အသိအမွတ္ျပဳ
ခံရရန္ ႐ုန္းကန္လုပ္ရွားမႈမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ား

အတြင္း ဘံုရန္သူေပၚေပါက္ျခင္းတို႔သည္ မတူညီကဲြျပားေသာ အုပ္စုအဖဲြ႕မ်ားကုိ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္

လြတ္လပ္ေရးအတြက္တုိက္ပဲြဝင္ရန္

တူညီေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖင့္

စုစည္းေပးျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။
ဤ ေလ့လာမႈကုိ မုိ႐ိုအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (MNLF) ႏွင့္မို႐ိုအစၥလာမစ္
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး

(MILF)

ကခ်င္အေရးလုပ္ရွားမႈတြင္

အတြင္းရွိ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ

အမ်ိဳးသမီးစစ္သည္တို႔၏

ဦးတည္ထားပါသည္။

အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို

သံေယာင္

လိုက္ရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ လက္နက္ကုိင္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း

ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း

ဦးေဆာင္သူအဆင့္မ်ားတြင္

မပါဝင္ၾကပါ။ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္သည့္ မုိ႐ုိ၏ သ႐ုပ္မွန္အေျခအေနတြင္
မ်ဳိးႏြယ္စု၊ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးစုမ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဘဝအေတြ႕အႀကံဳကုိ မည္သုိ႔
ေျပာင္းလဲေစျခင္းႏွင့္
မ်ားကုိ

သူတုိ႔၏

စာေရးသူမ်ားမွ

သူတုိ႔ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ

ပဋိပကၡႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းရးအစီအစဥ္မ်ားအေပၚ

မီးေမာင္းထုိးေဖာ္ျပလုိသည္။
လူမႈေရးမွ်တမႈကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္

ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္

အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္လာျခင္းမွ
မြတ္ဆလင္မ်ားအျဖစ္

ထင္ထင္

ရွားရွားေနထုိင္ျခင္းကုိ အသိအမွတ္မျပဳျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ အမ်ဳိးသမီး တုိက္ပဲြဝင္မ်ား
အျဖစ္ သိသာထင္ရွားစြာပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္
တန္းတူညီမွ်ေသာ

အခြင့္အလမ္းမ်ား

မရရွိျခင္းႏွင့္

အမ်ဳိးသမီးအမ်ားအျပား

ျပန္လည္

ထူေထာင္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္တုိ႔တြင္ ခ်န္လွပ္ထားျခင္း ခံရသည္။
လံုျခံဳစိတ္ခ်ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
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က်ယ္ျပန္႔ေသာ

အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကို

အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ Hall ႏွင့္ Pares Hoare တို႔က အမ်ိဳးသမီးမ်ားတို႔သည္ မင္ဒနာအိုတြင္
အခ်ိဳးအဆ မညီမွ်သည့္ ႀကီးမားေသာေသာပဋိပကၡဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ ခါးစည္းခံစားၾကရေၾကာင္း
ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။

အစိုးရတပ္ႏွင့္

အစိုးရမဟုတ္ေသာ

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡသည္ ႀကီးမားေသာလူထုကုိ
အားျဖင့္

လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ား၏

ေနရပ္စြန္႕ခြာေရႊ႕ေျပာင္းေစၿပီး အဓိက

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။

က်ားမအခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ဘဝ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို
စခန္းမ်ားအတြင္း ေနထိုင္ေစၿပီးတုိးပြားလာေသာ မိသားစုမ်ား၏ ဖူလုံေရးတာဝန္ယူရျခင္းမွာ
ျမန္မာျပည္ရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အေျခအေနကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္
တစ္ဦးတည္း မိသားစုတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ (မ်ိဳးႏြယ္စု အတြင္း
အၾကမ္းဖက္မႈ) သည္လည္း က်ားမအေျချပဳဆုိးက်ဳိးမ်ား သက္ေရာက္ေစၿပီး ေငြေၾကးဆိုင္ရာ
မလံုျခံဳမႈ အေျခအေနကုိ ပုိမုိဆိုးဝါးေစပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ဤအေတြ႔အၾကံဳမ်ားက
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ႐ိုက္ခတ္မႈအျဖစ္

အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိအရပ္ဖက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ား

တြင္ႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ ရံဖန္ရံခါရရွိေစသည္။
ေလ့လာျခင္း၏
ႏွင့္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏

သတိျပဳမိေသာအခ်က္ကား

ယခုအခါတရားဝင္ေရြးေကာက္ပြဲ

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုတို႔သည္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ထိေရာက္ေသာ

ႏိုင္ငံေရးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေသခ်ာေစရန္ အစီအစဥ္မ်ား ေနရာတက်ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ

လက္ရွိအျဖစ္မွန္တြင္

မ်ဳိးႏြယ္စုႏွင့္

မိသားစုမင္းမူထိန္းခ်ဳပ္

ထားေသာ

ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားႏွင့္ ေဒသပါတီဖြဲ႕စည္းရန္ တိုေတာင္းေသာအခ်ိန္တာမ်ားသာ ရွိေနျခင္း
စသည့္အေျခအေနတုိ႔ေၾကာင့္ လာမည့္အနာဂတ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ပါဝင္ႏိုင္မႈ ပမာဏမွာ
တိုးျမင့္လာႏိုင္ဟန္

မရွိေတာ့ေခ်။

အလားတူကိစၥကုိ

ယွဥ္တဲြၿပီး

အာဖဂန္နစၥတန္ရွိ

အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ႏိုင္သည္။ ထုိသူတုိ႔၏ လူ႕အတန္းအစားတစ္ခု
တြင္

ပါဝင္အေရးပါသူမ်ားအျဖစ္

ပါဝင္ႏုိင္ျခင္းသည္

တရားဝင္အသိအမွတ္မျပဳထားေသာ

မ်ဳိးႏြယ္စုႏွင့္ မိသားစုကြန္ယက္အတြင္းမွ မိမိတုိ႔၏အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ၾသဇာအာဏာမ်ားကို
က်င့္သံုးျခင္းမွရရွိၾကသည္။

ရဝမ္ဒါ
Sara

Brown

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
လာသည့္

၏

ေလ့လာမႈတြင္

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္

က်ား/မအေျချပဳစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္

ရဝမ္ဒါ၏

လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈအတြင္း

မ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈျဖစ္ၿပီးေနာက္
ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား

ေျပာင္းလဲ

ေျဖေလ်ာ့လာျခင္း

တုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဆင့္အတန္းတစ္ခုတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္လာႏုိင္ျခင္းကုိ မွတ္တမ္း
တင္ထားသည္။ သူမေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပါဝင္မႈရွိခဲ့ၾကသကဲ့သို႔
ဆက္လက္၍လည္း

အေရးပါေသာက႑ျဖစ္သည့္

တုိင္းျပည္၏

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

ဖြ႕ံၿဖိဳး

တုိးတက္ေရးအတြက္ ႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္ ဖ်က္ဆီးသူႏွင့္ ပံ့ပုိးေပးသူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ၾကသည္။
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ထုိသုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ

ေရရွည္

ေအာင္ျမင္စြာ

တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္

ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ မျဖစ္မေန စဥ္းစားရေပမည္။
ကုိလုိနီေခတ္ေသြးခြဲ၍
႐ွိေသာ

မ်ိဳးႏြယ္စုအခ်င္းခ်င္း

ရ႐ွိၿပီးေနာက္

အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာနည္းဗ်ဴဟာသည္
မယုံၾကည္မႈကုိ

မ်ဳိးႏြယ္စုအလုိက္

ဆန္႔က်င္ဘက္အုပ္စုမ်ားအျဖစ္
ေဖၚေဆာင္လာေစသည္။

ရဝမ္ဒါႏုိင္ငံတြင္

အျမစ္တြယ္ေစခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္
ေျပာင္းလဲသြားသည့္

လြတ္လပ္ေရး

မ်ဳိးႏြယ္စုတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု
အသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကုိ

ဘေရာင္းတင္ျပေဆြးေႏြးထားသည္မွာၾသဇာအာဏသူမ်ားမွ

လက္ေလွ်ာ့႐ုတ္သိမ္းျခင္း မ႐ွိပါက ေနာက္ဆက္တဲြၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္
အေလးအနက္ထားရမည့္နစ္နာမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ပဋိပကၡကုိၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖ
ရွင္းေပးႏုိင္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပးေသာ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းပတ္ဝန္း
က်င္မရွိေသာေၾကာင့္ ပါတီစုံစနစ္ကုိထိန္းေက်ာင္းျခင္း သည္ အစြန္းေရာက္ဟူတုိႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ားအျဖစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းသြားၿပီး ထိုမွတဆင့္ ရဝမ္ဒါလက္နက္ကိုင္တပ္လက္ေအာက္ခံ
အိမ္နီးခ်င္းပတ္ဝင္းက်င္ကုိ

ေပးေသာတပ္ဖဲြ႕ငယ္အျဖစ္သုိ႔

အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့ၿပီး

ေနာက္ပုိင္းျဖစ္ေပၚေပါက္လာ ေသာလူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မူတြင္ အဓိကပါဝင္သည့္ျပည္သူ႔စစ္
မ်ားအျဖစ္ ဖဲြ႕စည္းသြား ၾကသည္။
ဤပံုႏွိပ္ထုပ္ေဝမႈတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အျခားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိ
ရသကဲ့သုိ႔

က်ား/မအေျချပဳအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို

အမ်ိဳးသားေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားအျဖစ္

အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ဥပမာ- Brown က ေဖာ္ျပရာတြင္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္ ကာလအတြင္း
ထြက္စီအမ်ိဳးသမီးမ်ားက လူတကာႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံခဲ့ရသူမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားခဲ့သည့္အတြက္
အျခားသူမ်ားအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ေစၿပီး တစ္ဘက္မွာလည္း ဟူတူအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို
မိသားစုမ်ားကို

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေသာသူမ်ား

ျမင္ၿပီး

မိမိတို႔ႏွင့္ေတာ္စပ္သည့္

အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ထြတ္စီအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံမႈမျပဳဘဲဲ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းရွိေရး
အတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အမ်ားထင္ျမင္ယူဆထားသည့္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားကို ေစာ္ကားက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဘးမွၾကည့္ေနသူမ်ားအျဖစ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍
ရဝမ္ဒါ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈကုိ ေတြ႕ႀကံဳျဖတ္သန္းခဲ့ၾကေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္
က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္မွကယ္တင္ေပးသူမ်ား စသည့္အေျခအေနႏွစ္ရပ္လုံး လုပ္ေဆာင္
သည့္ အေရးပါေသာႏိုင္ငံေရးၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး က်ားမအေျချပဳျခင္းဆုိင္ရာ
အသိပညာကင္းမဲ့ျခင္းက အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား မိမိတုိ႕က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားမွျပစ္ဒဏ္
ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိေနေစသကဲ့သုိ႔

အေျခအေနကုိဖန္တီးေပးသည္။

မၾကာခဏပင္

က်ား/မ

အေရးအေလးထားသူမ်ား၏ အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ားသည့္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္ေသာကာလအတြင္း
ေဆာက္ရြက္ခဲ့ေသာ အေရးပါသည္အခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးသည္။

ဥပမာျပရေသာ္အမ်ဳိး

သမီးမ်ားသည္ ထြက္စီမ်ားကို မိမိတုိ႕၏အိပ္ခန္း သို႔မဟုတ္ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲတြင္ ဝွက္ထားျခင္း
(အိမ္အတြင္းရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔
စစ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားဝင္ေရာက္ျခင္းမရွိသည့္ေနရာ)သို႔မဟုတ္သူတို႔၏ မိခင္က႑ကို အသံုးခ်ၿပီးေသြး
ေဆာင္ဖ်ားေယာင္းကာ ကေလးငယ္မ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သတ္ျဖတ္ျခင္း။
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Brown

ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္မွာ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္

ယခင္ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားေသာ

အဆင့္အတန္းတစ္ခုသုိ႔

ဆူပူအံုႂကြမႈတြင္

အမ်ားျပည္သူ

အဝန္းအဝိုင္းသို႔

ယာယီပါဝင္ႏုိင္ရန္ ေနရာတစ္ခု ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။ အေျပာင္းအလဲ

အျဖစ္ ၾသဇာအာဏာ၏ ဟန္ခ်က္ကို ေျပာင္းလဲရာတြင္ အမ်ားျပည္သူ လုပ္ငန္းတြင္ရွိေနေသာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက
ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္

ေျမာက္မ်ားစြာေသာမူဝါဒကို

ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္

ပါလီမန္ခြဲတမ္းကဲ့သို႔ေသာေနရာ၌

ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆက္လက္ပါဝင္ႏိုင္ေစ

ျခင္းကို ေသခ်ာပီျပင္ေစသည္။ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ မိခင္စိတ္ သေဘာသဘာဝကို ထုတ္ႏုတ္ၿပီး
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကုိ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရန္ တုိင္းျပည္အႏွ႔ံအျပားရွိလူမ်ဳိး
စုအဖဲြ႕မ်ားအတြင္းမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာစည္း႐ုံးႏိုင္ခဲ့ၿပီး မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ဳိးစုံပါဝင္ေသာ
အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ုံးမ်ားစြာ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္လည္း ကူညီပံပုိးခဲ့ၾကသည္။
မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ အမ်ဳိးသမီးလူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္သူမ်ားကုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားျခင္း ႏွင့္
မ်ဳိးႏြယ္စုမုန္းတီးေရးကုိ အဓြန္႔ရွည္ေစျခင္းသည္ ေရ႐ွည္တည္တ့ံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္
ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္သည္။

လူမ်ဳိးတုံးသတ္မႈကာလအတြင္း

ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏
အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ
ည္

လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္

ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္

အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနမည္ျဖစ္သည့္အျပင္

အမ်ဳိးသမီးမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ
တစ္ဦးခ်င္း

တာဝန္ယူမႈမရွိပါက

ရင္ၾကားေစ့ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတုိ႔သ

အမ်ိဳးသမီးတုိ႔သည္

အိမ္ေထာင္၏အဓိက

တံခါးမွဴးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ ေနာက္မ်ဳိးဆက္သစ္သု႔ိ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ကုိ လက္ဆင့္ကမ္းၾက
သူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေသးငယ္သူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။
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ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား
(၁) ဤေလ့လာျခင္းတြင္

ဘားမားဟူသည့္

အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး

အသံုးအႏႈန္းအစား

ယင္းသို႔ေခၚေဝၚရျခင္း

အေၾကာင္းမွာ

ျမန္မာဟုပင္
၁၉၄၈ခုႏွစ္

တြင္

ဂရိတ္ၿဗိတိန္ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေသာ တုိင္းျပည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
(၂) အခ်ိဳ႕ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ သုေတသနျပဳသူမ်ားက သက္ဆုိင္ရာတုိင္းျပည္မ်ား
တြင္ ယခင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားကိုလည္း ထုတ္ႏုတ္အသံုးျပဳ ပါ
သည္။
(၃) UNSCR

1325

သည္

လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ

ေအာက္တိုဘာလ

မွ

တသီးတသန္႔ေနထိုင္ၾကေသာ

လူမ်ိဳးစုမ်ားစစ္ႏွင့္

သက္ေရာက္ထင္ဟပ္ေသာအခ်က္မ်ားကို
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သည္၊

၂၀၀၀

တညီတညြတ္တည္း

၎သည္

ခုႏွစ္တြင္

ကမ႓ာကုလသမဂၢ

စတင္အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားၿပီး
ပဋိပကၡ၏

က်ားမက႑

အသိအမွတ္ျပဳရန္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္

အေပၚ

ပထမဦးဆံုးေသာ
တည္ၿငိမ္ခိုင္မာ၊

ၿမဲၿမံေရးအတြက္ လံု႔လစိုက္ ထုတ္ႀကိဳးပမ္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ထည့္သြင္း
ပါဝင္ေစျခင္းသည္
၎ႏွင့္အတူ

အေရးႀကီးေၾကာင္းစိတ္ဝင္စား

ျဖည့္စြက္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

ေျခာက္ရပ္

ဘြယ္ရာေဖာ္ျပထားသည္။
(၁ဝ၂၀၊

၁၀၀၀၊

၁၈၈၉၊

၁၉၆၀၊ ၂၁၉၆၊ ႏွင့္ ၂၂၁၂) က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ အေစာပိုင္း
ပဋိပကၡကာကြယ္ျခင္းမွ

ပဋိပကၡေႏွာင္းပိုင္းျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းကာလမ်ားတုိင္

ေအာင္ အလႊာအားလံုးရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအျပည့္အဝတူညီစြာပါဝင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္
ေရးကို ေတာင္းဆိုထားသည္။ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီျပ႒ာန္းခ်က္ ၁၃၂၅ (၂၀၀၀
ခုႏွစ္) တြင္ေဖာ္ျပေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ၂၀၀၀ခုႏွစ္
ေအာက္တိုဘာလ (၁၃)ရက္၊ S/RES/ 1325 (2000) <http://www.refworld.org/

docid/3b00f4672e.html> ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေမလ ၂ဝရက္ တြင္ဝင္ၾကည့္ခဲ့သည္။
(၄) အပ္ဖ္စာလာပဋိပကၡေဒတာအေျခခံအစီအစဥ္ကို

<http://www.pcr.uu.se/research/

ucdp/definitions/> တြင္ဝင္ၾကည့္ခဲ့သည္။
(၅) ဒီမိုကေရစီဝါဒကိုလိုလားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသီအိုရီႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုမိုသိရွိရန္ Newman,

Paris and Richmond 2009; Brown, Lynn-Jones and Miller 1996; Ray 1995;
Chan 1997 တြင္ ၾကည့္႐ႈပါ။
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ျမန္မာ
Jenny Hedström

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ကခ်င္လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး
ႏွင့္
ေသာ

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

လႈပ္ရွားမႈတြင္ပါဝင္ေသာ

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္မ်ားတို႔ကိုအေျခခံ၍

လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းမ်ားအေပၚမူတည္၍

ျမန္မာျပည္၏

လုပ္ေဆာင္ခဲ့

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ

တြင္ ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားကို ဤေဆာင္းပါးတြင၁္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္
စူးစမ္းေလ့လာထားသည့္အျပင္

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု၊

ဘာသာေရး၊

က်ားမ

က႑ႏွင့္

အဆင့္အတန္းမ်ားက ပံုေဖာ္ေပးေနေသာ အသြင္သဏၭာန္မ်ားက မည္သို႔ လက္နက္ကိုင္
ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါဝင္လာရန္ လြမ္းမိုးေနၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လာရန္
လံႈ႔ေဆာ္ေပးေနျခင္းတို႔ကို

ထူးျခားေပၚလြင္စြာ

ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤေဆာင္းပါးသည္

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း မိမိတို႕ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၊ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
မျပည့္စံုမႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း၊ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္မႈ
တို႔က ဘာသာေရးႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမွ အမ်ိဳးသမီးတို႔ကို တိုင္းရင္းသားအေပၚအေျခခံ
သည့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ပါဝင္လာရန္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္သည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ဤကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါဝင္
လႈပ္ရွားရျခင္းမွာ မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရးလူနည္းစုအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အသြင္ပံုသဏၭာန္
ကိုေဖာ္ျပေသာႏိုင္ငံေရး၊

စီးပြားေရးသေဘာတရားကို

အေျခခံသည့္

အေတြးအေခၚမ်ားက

ႀကီးမားစြာလံႈ႔ေဆာ္မႈျပဳေနသည္။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာအခ်က္မွာ ဤအေၾကာင္းအရာ
မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ပါဝင္လာရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡႏွင့္စစ္ပြဲမ်ား
အဆံုးသတ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္

လူထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္လာရန္

ဝင္လာရန္ လံႈ႔ေဆာ္ေပးျခင္းျဖစ္ပံုရသည္။ ဆိုလိုရင္း ၏ အဓိပၸာယ္မွာ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္
မိမိတို႔ဆိုလိုေသာ

(အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားေသာ)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိရန္

ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔သည္ လိုအပ္ပါက မိမိတို႔အား
တြန္းအားေပးေနေသာအရာမ်ားကို

လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း

ဤသုေတသနျပဳျခင္းသည္

ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ

လူနည္းစုအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

ဇာတ္ေၾကာင္းကို

တတ္စြမ္းႏိုင္သူျဖစ္ၾကသည္။

ဘာသာေရးႏွင့္

တိုင္းရင္းသားအေျချပဳ

အေရးပါသည့္ထိပ္ဆံုးေနတြင္ရွိေနေၾကာင္း

ေဖာ္ျပထားၿပီး ထိုအမ်ိဳး သမီးတို႔သည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေႏွာင္းပိုင္း လူထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္
ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာဖြဲ႔စည္းထားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ထံုးစံအတိုင္းေဘးဖယ္
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ထားျခင္းခံရေၾကာင္းကိုစီကာ

ပတ္ကံုးေရးသားထားသည္။

ထိုကဲ့သို႔

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာပါဝင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အေျဖရွာမႈမ်ားအေပၚ ထားရွိေသာ
သူတို႔၏ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားကို

မီးေမာင္းထိုးျပျခင္းျဖင့္

ဆန္းစစ္ေဝဖန္သံုးသပ္ရာတြင္

အားျဖည့္ေပးရန္ႏွင့္

ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ

ပဋိပကၡကို

ပို၍က်ယ္ျပန္႔စြာဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္အတြက္

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာတို႔ကို ျဖစ္ေစပါမည္။

နိဒါန္း
ျမန္မာျပည္နယ္စပ္မ်ားတြင္
တည္ေဆာက္ျခင္း
ကာလအတြင္း

စီမံကိန္းမ်ားတြင္
(Hedström

အတိုက္အခံအဖြဲ႕မ်ားဦးေဆာင္ေသာ
အမ်ိဳးသမီးတို႔၏

2013,

2015)

ေရးအစီအစဥ္အတြက္

မူဝါဒမ်ားဆိုင္ရာ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆိုင္ရာ

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္

အျဖစ္

သတ္မွတ္ခံရေသာ

သုေတသနျပဳစဥ္

ႏွင့္ျမန္မာျပည္တြင္း

နယ္ပယ္အတြင္း

တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး

တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ

ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို

ပါဝင္ျခင္းကို

အေရးမပါသူမ်ား

ခ်န္လွပ္ထားျခင္းခံရေသာ

ပို၍ရွင္းလင္းပီျပင္စြာ

ႏိုင္ငံ

သိျမင္လာရသည္။

အမ်ိဳးသမီး

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို

စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္သည့္အခါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း (သို႔)
သူတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပညာရပ္တစ္ခုကဲ့သို႔ ဆန္းစစ္ေလ့လာ မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ဗမာ ၂
မ်ိဳးႏြယ္ဘြား၊ ၿမိဳ႕ေနအမ်ိဳးသမီး၊ ဥပမာ-ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သို႔ေသာသူမ်ားအေပၚ၌သာ
ပို၍စိတ္ဝင္တစား အာ႐ံုစူးစိုက္ ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေျချပဳ
လူနည္းစုအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

ရႈေထာင့္အျမင္ႏွင့္

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

ထိုအမ်ိဳးသမီးအေၾကာင္းမ်ားကို ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားအျဖစ္သာ ႐ႈျမင္မွတ္ယူၾကသည္မွလြဲ၍
အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား
ယင္းေနာက္ပိုင္း
က်ယ္ျပန္႔စြာ

ၾကားသိရမည္မဟုတ္ေခ်။

(အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ)

ေဆြးေႏြးရာတြင္

ဖြဲ႕စည္းပံုက်င့္ထံုး

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားကို

အမ်ိဳးသားမ်ားလႊမ္းမိုးထားသည့္

႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ားျဖင့္သာ

ဤေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားသည္

အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္

ပဋိပကၡႏွင့္

ျမန္မာျပည္တြင္

တိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္

၎၏

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆြးေႏြးၾကခဲ့သည္။

ပဋိပကၡႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

က်ားမက႑ဆက္ဆံေရးႏွင့္စံႏႈန္းမ်ား၏

႐ိုက္ခတ္ျခင္းႏွင့္ ၎၏ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ က်ားမက႑ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားအေပၚ
ပဋိပကၡ၏႐ိုက္ခတ္ျခင္းစသည့္
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ
အေနတြင္

ႏွစ္ရပ္လံုးကို

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

စစ္မက္ျပဳေရးဝါဒႏွင့္

ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္

ပဋိပကၡမ်ားကဲ့သို႔ေသာ

စစ္မက္အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဝါဒစေသာ

ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။
အေျခ

အၾကမ္းမဖက္ျခင္း၊

အသြင္သဏၭာန္မ်ားတြင္

အစဥ္တစိုက္ပါ

ဝင္ရပ္တည္ေနျခင္းက လူနည္းစုအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆျခင္းမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို
အေလးထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းအၾကံျပဳေနပါသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္စစ္သည္မ်ား (သို႔) စစ္သင္တန္းဆင္းၿပီး
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ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးေရးအဖြဲ႕အစည္း (KIO) တြင္ အရပ္ဖက္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္
ပါဝင္အမႈထမ္းၾကသည္။ KIO သည္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟူေသာ
ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ KIO ၏ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ
KIA သည္လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို စစ္မႈမထမ္းမေနရစနစ္ကို က်င့္သံုးသည့္
ျမန္မာျပည္တြင္ရွိတစ္ခုတည္းေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။ ကခ်င္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

ျမန္မာျပည္ရွိလူမ်ားစုဗမာလူမ်ိဳးမ်ားအပါအဝင္

တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးစံုမွ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈတို႔တြင္
မ်ားအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္

အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္

အသင္းသား

ေသာ္လည္းေကာင္းပါဝင္ၾကသည္။

က႑မ်ိဳးစံုမွ

ပါဝင္ၾကေစကာမူ

လက္ရွိ

ေကအိုင္အိုႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ျပဳလုပ္ေနေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

၃

တြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပါဝင္လာရန္ဖိတ္ေခၚျခင္းမရွိပါ။ ထို႔အျပင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္
မႈဆိုင္ရာျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္လည္း ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းေပးလိုမႈသည္လည္း
အလားတူပင္ ျပင္းထန္စြာ ေဘာင္ခတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္
ပညာဗဟုသုတဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သိရွိနားလည္ထားျခင္းတို႔ကို အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ
အစီအစဥ္မ်ားမွ ပယ္ဖ်က္ထားျခင္းသည္လည္း ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားႏွင့္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရန္ႏွင့္ အေျဖရွာေျဖရွင္းႏိုင္ခြင့္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း ခံရသည္။
D’Costa (2006: 131) ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္မွာ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ သတိမမူ
မိဘဲ ျဖစ္ေပၚလာၾကသည္မဟုတ္ပါ။ လႊမ္းမိုးအုပ္စိုးထားေသာ အုပ္စုမ်ားက ႀကိဳတင္အားထုတ္
စဥ္းစားထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရးအေျချပဳလူနည္းစုအဖြဲ႕မွ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏
ကိုယ္စားျပဳျခင္းႏွင့္

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို

ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္

ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္

အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ထား

လူထုႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

ေဆြးေႏြး

ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ား/မက႑ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စံႏႈန္းမ်ား၊
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ႏွင့္ ပါဝင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို ေဘာင္ခတ္သတ္မွတ္ၿပီး အျမင္
သေဘာထားမ်ားကို

ကန္႔သတ္ေစသည့္

ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ား

ရရွိေစၿပီး

တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရးအေျချပဳ လူနည္းစုအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ အဓိကစိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက
ေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။

နည္းပညာ
ဤအခန္းသည္

အရည္အေသြးဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး

သုေတသနျပဳထားေသာ

အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားထံမွ

ရရွိေသာ

အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ သုေတသနျပဳ
ထားေသာစာေပမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ သံုးသပ္ၿပီး ျဖည့္စြက္ထားပါသည္။
လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို ေယဘုယ်ပံုစံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး၊ အဖြင့္
ေမးခြန္းပံုစံမ်ားျဖစ္ကာ ေမးျမန္းေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူက လိုအပ္
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ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုျပည့္စံုေအာင္ ေမးျမန္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။
လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းအတြက္ အဓိကသတ္မွတ္ထားေသာေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ ကခ်င္အမ်ိဳး သမီးမ်ား
ကို

တြန္းအားေပးေနေသာ

အေၾကာင္းအရာမ်ား၊

သူတို႔၏

အေတြ႕အၾကံဳမ်ား

ႏွင့္

လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ အနည္းနည္းအဖံုဖံုျဖင့္ KIO ႏွင့္ KIA တို႔၏
ဖြဲ႕စည္းထားမႈႏွင့္ တည္ေဆာက္ပံုတို႔ကို ေလ့လာမႈသည္လည္း ဤစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအပိုင္းမ်ားကိုပို၍ အားျဖည့္ေပးေနသည္။ သို႔ရာတြင္ အရည္အေသြး ျပည့္မီ
ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစုစည္းရန္ လက္ေတြ႕တြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ၿပီး
KIO ႏွင့္ KIA မွ မိမိတို႔ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ လူဦးေရစာရင္းဇယား အခ်က္
အလက္မ်ားကို

စစ္ေရးလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အျဖစ္

ထင္ျမင္ယူဆသျဖင့္

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။
ဤစာအုပ္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္တို႔ကုိ ၂၀၁၃ႏွင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္မ်ားတြင္
ျမန္မာ၊

ယိုးဒယားႏွင့္

ေလ့မႈခရီးစဥ္ႏွစ္ခုမွ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔

သြားေရာက္ခဲ့ေသာ

ကြင္းဆင္း

စုစည္းတင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

အျပည့္အစံုအားျဖင့္

ဆိုရေသာ္

လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းကို (၂၂) ႀကိမ္မွ် ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီး (၂၅) ဦးႏွင့္ ကခ်င္
ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရွားမႈတြင္ အေရးပါသူ သို႔မဟုတ္ အရပ္ဖက္ဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ လက္ရွိ
သုိ႔မဟုတ္ ယခင္က တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကို ေမးျမန္းျခင္းျပဳခဲ့ သည္။
ထိုသို႔ေမးျမန္းမႈတြင္ KIO ၊ KIA ၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္း၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕
အစည္း (ထိုင္းႏိုင္ငံ) ႏွင့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသမဂၢတို႔ ပါဝင္သည္။ အေၾကာင္းကိစၥ (၁၇) ခု
တြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ယခင္ သို႔မဟုတ္ လက္ရွိစစ္သည္မ်ား
သို႔မဟုတ္ အရံတပ္သားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေနာက္ထပ္ ေမးျမန္းမႈ (၁၇) ခုတြင္ ပါဝင္သူမ်ား
မွာ အမ်ိဳးသမီး (၂၃) ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား (၃) ဦးတို႔ပါဝင္ၿပီး သူတို႔သည္ ကခ်င္ဘာသာေရး
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစံု အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အဖြဲ႕မ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္သူမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္၊ ျပည္ပ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ KIO
ႏွင့္

ဆက္စပ္မႈမရွိေသာ

အျခားအစိုးရမဟုတ္ေသာ

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း

ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။
လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈလုပ္ေဆာင္တိုင္း
ခ်က္ႏွင့္

ဤသုေတသနျပဳရျခင္း၏

သူ၏

အရင္းခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားအျပင္

ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းအခ်ိဳ႕ကို

ေမးျမန္းျခင္းခံၾကရသူမ်ားကလည္း

ဤကြင္းဆင္းေလ့လာရျခင္း၏

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း

ေျဖၾကားသူတို႔အားေျပာျပခဲ့သည္။

မိမိတို႔ေျပာဆိုေသာ

ရည္ရြယ္
လူေတြ႕

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

သုေတသနလုပ္ငန္းအတြက္ အသံသြင္းထားႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ကိုးကားခ်က္မ်ားကိုလည္း ပံုႏွိပ္
ထုတ္ေဝႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း လိုက္ေလ်ာသေဘာတူၾကၿပီး အသံသြင္းမွတ္တမ္းမ်ား
ကိုလည္း

လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးထားမည့္အေၾကာင္း

အာမခံခ်က္ကို

သူတို႔အားေပးထား

ပါသည္။ လူေတြ႕ေမးျမန္းသူက ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ ဒီမိုကေရစီအေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ
ျမန္မာမ်ားႏွင့္

ဆယ္စုႏွစ္ၾကာ

တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။
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လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းတို႔ကိုကိုးကား၍
ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္

ယံုၾကည္ျခင္းကို
ေသာ္လည္းေကာင္း

တစ္ဦးခ်င္း ႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း သူမအေနျဖင့္ အကြ်မ္းတဝင္ျဖစ္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းမ်ား
ႏွင့္

ယခင္သုေတသနခရီးစဥ္မ်ားတြင္လည္း

သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းကို
မိနစ္

၃၀

မွ

၃

ကခ်င္လူမ်ိဳးတို႔

ရည္ၫႊန္းေျပာျပသည္။
နာရီခန္႔ၾကာၿပီး

ေနထိုင္ရာအရပ္ေဒသသို႔

လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းသည္

အမ်ားအားျဖင့္

တစ္နာရီေက်ာ္မွ်

ေယဘုယ်

ၾကာျမင့္ပါသည္။

တစ္ဦးခ်င္း၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ ဤေလ့လာျခင္းတြင္ ပါသူမ်ား၏ အမည္ရင္း ႏွင့္
ေနထိုင္ရာအရပ္တို႔ကို ဤအခန္းတြင္ အသိေပးေဖာ္ျပမည္ မဟုတ္ေခ်။
၂၀၁၃ခုႏွစ္

ျမန္မာျပည္သို႔

သုေတသနျပဳခရီးစဥ္တြင္

ျပဳလုပ္ေသာ

လူေတြ႕

ေမးျမန္းမႈ (၃) ခုကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ က်န္ေသာလူေတြ႕ေမးျမန္း
မႈမ်ားကိုမူ ေဒသခံဘာသာျပန္ဆိုသူႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔မွပါဝင္ၿပီး
တံခါးမွဴး၄

တစ္ဦးမွ

စီစဥ္ေပးျခင္းအားျဖင့္

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ဘာသာျပန္ႏွစ္ဦးမွ

ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းမ်ားအျဖစ္ မိတ္ဆက္ၾကၿပီးသူတို႔သည္ ဂ်ိန္းေဖါ့ စကားေျပာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း အားလံုးကို ဂ်ိန္းေဖါ့စကားျဖင့္ ျပန္ဆိုပါသည္။ လူနည္းစုဘာသာစကား
ေျပာဆိုသူ အျခားႏွစ္ဦးပါဝင္ၿပီး သူတို႔သည္ ဂ်ိန္ေဖါ့စကားျဖင့္ ေျပာဆိုရန္ သက္ေသာင့္သက္သာ
ရွိေၾကာင္းေျပာဆိုသည္။ လူေတြ႕ ေမးျမန္းမႈ (၁၅) ခုကို ဘာသာျပန္ေပးေသာအမ်ိဳးသားသည္
KIO

၏

ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္

အျဖစ္အပ်က္အမွန္ႏွင့္

မည္မွ်ခိုင္လံုသည္ကိုမူ

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခံရသူမ်ား၏

သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာ

ဘာသာျပန္ဆိုသူႏွစ္ဦးတို႔၏

ဤထင္ျမင္ယူဆခ်က္သည္

အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းမ်ိဳးမရွိပါ။

ေျဖၾကားမႈအခ်ိဳ႕တို႔သည္

ခိုင္လံုစြာသက္ေသျပရန္အတြက္
သို႔ျဖစ္ပါ၍

ဆက္စပ္မႈရွိဟန္တူသည္။

မည္၍မည္မွ်

သို႔ေသာ္

မွန္ကန္ေၾကာင္း

ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာသည္။

ျပန္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္

ေမးျမန္းသည့္မွတ္တမ္း ႏွစ္ခုၾကားေရွ႕ေနာက္ေၾကာင္းက်ိဳးညီျခင္း ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္းမရွိျခင္း
တို႔ကို ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ခရီးစဥ္တြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈတြင္ (၂၅) ဦးအနက္ (၁၄) ဦးကို
ဘာသာျပန္၏
ဦးကို

အကူအညီမပါဘဲ

ဘာသာျပန္ဆိုေပးသည့္

ကြ်မ္းက်င္စြာ

မေျပာဆိုႏိုင္ေသာ

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္
အမ်ိဳးသမီးမွာ

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

(၁၁)

မည္သည့္ကခ်င္ဘာသာစကားမ်ားကိုမွ

အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ဂ်ိန္းေဖါဘာသာစကား

အစားျမန္မာဘာသာျဖင့္သာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းျပဳခဲ့ရသည္။ ထိုဘာသာျပန္အမ်ိဳးသမီးမွာ
အစိုးရႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ အျခားေသာလူနည္းစုတိုင္းရင္းသား ကရင္လူမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း
သူမ၏ေျပာျပခ်က္အရ

သိရသည္။

သူမ၏ေနာက္ခံသမိုင္းက

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းခံၾက

ရသူမ်ားကဲ့သို႔ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားျဖစ္သည္သာမက ခရစ္ယာန္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပံုရသည္။။
ဤသို႕ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကို ဘာသာျပန္မွ မိမိအေၾကာင္းမိတ္ဆက္ျခင္းအား
ျဖင့္ ေမးခြန္းေျဖ ၾကားသူမ်ားမွ က်ားမအေျချပဳ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ အေတြ႕
အႀကံဳမ်ားကိုေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။
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ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ က်ားမက႑
ျမန္မာျပည္တြင္

ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္

ပဋိပကၡမ်ားကို

တိုင္းရင္းသားမ်ား

အၾကား

သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားအျဖစ္ အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုၾကသည္။ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ အျခားေသာ
ေဒသမ်ားတို႔တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္ျမင္ယူဆ ခ်က္မ်ားသည့္
႐ႈတ္ေထြးၿပီး ပံုပန္းမ်ိဳးစံုေသာ အျမင္ရွိၾကသည္။ ၎ကို ဘာသာေရးဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္
႐ိုးရာဓေလ့ (အဓိကအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၊ အစၥလာမ္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္) အျပင္ မၾကာေသး
ေသာသမိုင္းျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ အင္ပါယာနယ္ခ်ဲ႕စနစ္
ကခ်င္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ

ကိုလိုနီစစ္တပ္အတြင္း

တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားႏွင့္
ႏိုင္ငံရွိ

စပ္လ်ဥ္း၍

ေဂၚရခါးမ်ားကဲ့သို႔ပင္

တို႔သည္

အဓိကအားျဖင့္

မ်ိဳးဆက္မ်ားကဲ့သို႔

ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရွားမႈတို႔တြင္

ပါဝင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကေသာ

ဂုဏ္ယူဝါႂကြားစရာ

ဆက္စပ္မွတ္ယူၾကသည္။

ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး

နတ္စားအမ်ားစုမဟုတ္သလို

အမ်ိဳးသား

သမိုင္းတရပ္သည္

ျမန္မာျပည္ရွိ

အိမ္နီးခ်င္း

ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ

အိႏိၵယႏိုင္ငံရွိ

နီေပါ
မိမိတို႔၏

မ်ိဳးဆက္မ်ားကဲ့သို႔

ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာႀကီးစိုးသူမ်ား (Sadan 2013) တို႔ႏွင့္ မတူေခ်။ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္
ခရစ္ယာန္ဘာသာအၾကားဆက္စပ္မႈသည္ ဗုဒၶဘာသာလႊမ္းမိုးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေန
ႏွင့္

ဆက္စပ္မႈရွိၿပီး

KIO

ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္

ႏွင့္

KIA

သတ္မွတ္ရန္

ကို

၁၉၆၁ခုႏွစ္တြင္

ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနခ်ိန္

ဗုဒၶဘာသာအား

(အာဏာသက္ေရာက္

ေသာဥပေဒမျဖစ္ခဲ့ပါ)တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ (Lintner 1990) ထို႕အျပင္သာမက
ကခ်င္ဘာသာစကားကို
ေရးသားထားခဲ့ၿပီး

ႏွစ္ျခင္းသာသနာျပဳဆရာတစ္ဦးမွ

ဆက္လက္၍

၁၈၈၅

ဘာသာေရးဆိုင္ရာစာေပမ်ားသည္

ခုႏွစ္တြင္

စတင္

ကခ်င္ဘာသာျဖင့္

ဦးစြာေပၚထြက္လာခဲ့သည္ (Hanson 1913)။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကခ်င္လူမ်ိဳးတို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္
ႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ပဋိပကၡအေျခအေနတြင္ တိုင္းသားလူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား ေရးဝါဒသည္
ဘာသာေရးမွခြဲထုတ္ရန္ မလြယ္ကူသကဲ့သို႔ အသင္းေတာ္မ်ားသည္ လည္း ကခ်င္လူမ်ိဳးတို႔၏
ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္

အမ်ိဳးသားေရးဝါဒတည္ေဆာက္ေရးတို႔တြင္

အဓိကအခန္းက႑မွ

ပါဝင္လ်က္ရွိၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးရပ္ဝန္း မ်ားအသြင္ေဆာင္ၾကၿပီး ကခ်င္လူမ်ိဳးတို႔၏
ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့၊ သမိုင္းႏွင့္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေဝၾကသည္။
မၾကာေသးမီအခ်ိန္၌ အသင္းေတာ္မ်ားဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ဘာသာေရး
ကိုင္းရိႈင္းသူမ်ားမွ တိုက္ပြဲမ်ား ေအာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရရန္
ဆုေတာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။၄
ဘာသာစကားလႊမ္းမိုးျခင္းေၾကာင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္

လူနည္းစုဘာသာစကားမ်ားကို

အရပ္ဖက္

ျမန္မာ
သို႔မဟုတ္

ဘာသာေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ ဦးစီးေသာသင္ၾကားမႈစနစ္တြင္ ေနရာယူလာၾကသည္။ (Sadan 2013)၊
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္အသင္းေတာ္မ်ားမွ ဤလုပ္ေဆာင္မႈကို ပံ့ပိုးေပးၾကသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္၏
ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ျခင္းျပဳရာတြင္ ခရစ္ယာန္အယူဝါဒ၆ ကို သြယ္ဝိုက္
ေသာနည္းလမ္းမ်ားအသံုးျပဳ၍ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ
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ခရစ္ယာန္တို႔၏ ဝတ္ျပဳရာေနရာမ်ားအား

တိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအား ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။
ကခ်င္ဟူေသာေဝါဟာရသည္
သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားအရ
မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား

အိႏိၵယႏွင့္

ေနထိုင္လာခဲ့ၾကေသာ

မိသားစုမ်ားကို

တ႐ုတ္ျမန္မာနယ္ျခားေဒသမ်ားတြင္

ဘာသာစကားမ်ားေျပာဆိုသည့္

ရည္ညႊန္းသည္။

ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားကို

အုပ္စုႏွင့္

၁၈၈၆

ခုႏွစ္မွ

လြတ္လပ္ေရးရသည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တိုင္ ၿဗိတိသွ်-အိႏိၵယ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ
ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအစိုးရမွ ကခ်င္မ်ားကို ပထမဦးစြာ လူမ်ိဳးတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ၎ေနာက္
ထိုေဝါဟာရကို လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း အမ်ိဳးသားအစိုးရမွ ဆက္လက္၍အသံုးျပဳခဲ့သည္။
ျမန္မာျပည္တြင္ ကခ်င္ဟူေသာနာမသည္ အားလံုးကို လႊမ္းၿခံဳထားေသာ၊ စုစည္းထားေသာ
တူညီျခင္း အျဖစ္သံုးႏႈန္းထားၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယတို႔တြင္ “ဂ်င္းပို” ဟူေသာနာမည္ကိုအသံုးျပဳ
ၾကသည္။

(Lahtaw

ဘာသာစကားျဖစ္ၿပီး

2007)

ဂ်ိန္းေဖါ့သည္

ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား

ျမန္မာျပည္တြင္ေနထိုင္ၾကေသာ

အဓိကအသံုးျပဳေသာ

အားလံုးေသာကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား

(ဘာသာစကား မတူေသာ္လည္း) အားလံုးကိုရည္ညႊန္းသည္။ (Lintner 1990)
Leach

(1954)

က

ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္မွာ

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရရွိရန္

ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားေသာ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံမႈမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္လူမ်ိဳး အျဖစ္ ရပ္တည္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲၿပီး တည္ၿငိမ္မႈမရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။
ထိုအေျခအေနကို

တံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္

ၿဗိတိသွ်တို႔က

ဤကဲ့သို႔

ေျပာင္းလဲလြယ္ေသာ

လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းကို ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကရာ
တြင္ လူမ်ိဳးစုသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကိုလိုနီလက္ေခတ္က
ျမန္မာျပည္ (ဘားမား) ကိုသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခဲ့သည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ (Ikeya
2011) အက်ိဳးဆက္ရလဒ္အျဖစ္ လူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာအဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပျခင္းမွာ တရားဝင္ရပ္စဲသြား
ခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာသည္

နယ္ေျမေဒသပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္သာ

သက္ဆိုင္မႈရွိေၾကာင္း

သိျမင္လာရသည္။ (Sadan 2013) ထို႕ေၾကာင့္နယ္ေျမ ပိုင္းျခားမႈႏွင့္သာ၍ ဆက္စပ္မႈရွိသည္။
ကခ်င္လူမ်ိဳးတို႔၏ အေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဤကိစၥရပ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္၍မရႏိုင္ေသာ နယ္ျခား
ေဒသမ်ား တြဲဖက္ပါဝင္လာရကာ ၿဗိတိသွ်တို႔က ျမန္မာျပည္၏ ေျမနိမ့္ေဒသ ျဖစ္ေသာ အရပ္ႏွင့္
ခြဲျခားကာ သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ (Hlaing 2007)
Yuval-Davis (1997) မွတ္တမ္းတင္ထားသကဲ့သို႔ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မွာလူမ်ိဳးစု
ႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားျခင္းသည္ အျခား6 ေသာအဖြဲ႕မ်ား
ႏွင့္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံရန္ ေဘာင္ခတ္ထားျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာမႈဝါဒ
ေပၚတြင္ရပ္တည္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္

လူမ်ိဳးစုျဖစ္တည္မႈသည္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္

တစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ၿပီး အမ်ိဳးသားေရး ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ရပိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္
အခြင့္အာဏာမ်ားကို တိုးတက္ ႀကီးထြားလာေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္

ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တို႔ကို

လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္

ေဆာင္ရြက္သြားရန္

ျဖစ္သည္။ (Cockburn 1998:36) အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္က တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕လာေသာမိသားစုမ်ား သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းပိုမိုခိုင္မာ
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လာျခင္း

ျဖစ္သည္ဟုသာ

ထင္ျမင္မိပါက

ဤအမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာဦးတည္ခ်က္

သည္

က်ားမ အခန္း႑ကို ဗဟိုျပဳခ်ဳပ္ကိုင္ထားေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္ဟု Moghadam
က ထင္ျမင္ခ်က္ျပဳထားသည္။ (Alison 2009: 107) ဤခ်ဥ္းကပ္နည္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘဝႏွင့္
အမ်ိဳးသားမ်ားဘဝကို မည္သို႔ပံုေဖာ္တည္ေဆာက္ထားပံုႏွင့္ ျမန္မာျပည္ အျခားေနရာတြင္လည္း
ထိုကဲ့သို႕ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ကခ်င္အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ ႏွလံုးသားတြင္ မည္သို႔ကိန္းေအာင္ေနပံုကို
သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသည္။ (Ferguson 2013) ျမန္မာျပည္တြင္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ဆိုင္ရာ သမို
င္းေနာက္ေၾကာင္းကိုေျပာဆိုပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အမ်ိဳးသားေရးတြင္ သေကၤတျပယုဂ္အျဖစ္
ပံုေဖာ္ၾကေသာ္လည္း
ကို

အစဥ္အလာအရ

ပယ္ဖ်က္ႀကိဳးစားၾကသည့္အခါ

တည္ေဆာက္ထားေသာ

(လူထုဆိုင္ရာ

က်ား/မအခန္းက႑

ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္

ပါဝင္ခဲ့ေသာအခါ) ျမန္မာျပည္ႏွင့္တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားႏွစ္ရပ္လံုးမွ သစၥာေဖာက္အျဖစ္
တံဆိပ္ခတ္သတ္မွတ္ၾကသည္။ (Ikeya 2011; Hedström 2015)

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းရွိ ပဋိပကၡမ်ား
ကခ်င္လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးသည္
ေပၚေပါက္လာကာ

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ

ဘာသာအျဖစ္ျပ႒ာန္းရန္ႀကိဳးစားျခင္းႏွင့္
မ်ားကို

အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္

ယင္းကဲ့သို႔

ေတာ္လွန္ရျခင္း၏

လူနည္းစုအေရးကို

၁၉၆၁

ျမန္မာျပည္တြင္
ခုႏွစ္တြင္

ေနာက္ဆံုးမွ

ဗုဒၶဘာသာကို

တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုတို႔

သင္ၾကားေနျခင္းကို

ဘာသာစကား

ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားမွ

အေျခခံဦးတည္ခ်က္ကား

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာစြဲကိုင္ထားေသာ

ႏိုင္ငံေတာ္

တိုင္ရင္းသားႏွင့္

စတင္ခဲ့သည္။
ဘာသာေရး

ဗမာဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏

ဖိႏွိပ္

ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္ (Lintner 1990)၊ ဆယ္စုႏွစ္ေလးခုမွ်ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ
ပဋိပကၡသည္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္၌ ေကအိုင္အိုမွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ပဋိပကၡရပ္စဲသြားခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္း
ဆိုင္ရာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုစဥ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမွ ပါဝင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း
မရွိသည့္အျပင္ က်ား/မက႑ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္
ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္လည္း သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းမရွိပါ။
ဒုတိယအဆင့္ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရး
လူနည္းစုမ်ား၏

အခြင့္အေရးမ်ားကို

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

၈

ျမန္မာျပည္၏

ျပန္လည္

စိစစ္တည္းျဖတ္ေသာ

တြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ေစသည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ထည့္သြင္း

သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္
ေရးဆြဲခဲ့ေသာ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းဆိုင္ရာ

သေဘာတူညီခ်က္တြင္

တိုင္းရင္းသားႏွင့္

ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ား အခြင့္အေရးမ်ားရရွိလာႏိုင္မည့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးခ်က္
ကိုမွ်ပါဝင္ ေဆြးေႏြးခြင့္မျပဳခဲ့ပါ။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၂၀ဝ၈ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္
ေရးဆြဲရာတြင္ KIO ၏ ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ မည္သည့္ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈကိုမွ်
စစ္အစိုးရမွအေလးမထားဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့သည္။ KIO ႏွင့္
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သီးသန္႔ သက္ဆိုင္သည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားသာမက

အျခားေသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအတြက္

အေျခခံဥပေဒ

တြင္ အဆိုျပဳထားသည့္ စာပိုဒ္ပါ တိုင္းျပည္အတြင္း၌ စစ္တပ္တစ္ခုတည္းသာ ရွိသင့္သည္
ဟူေသာအခ်က္သည္

ဗဟိုအစိုးရမွ

ျပည္တြင္းရွိအစိုးရမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား

အားလံုးကို ျမန္မာစစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ေရာက္ရွိလာရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေစသည့္
အက်ိဳးဆက္ကိုသာျဖစ္ေပၚေစသည္။ KIO ႏွင့္အတူ အျခားေသာအဖြဲ႕ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက
ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ တြင္ ပဋိပကၡအသစ္သည္ စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ (ႏိုင္ငံတကာ
အၾကပ္အတည္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ၂၀၁၃)
ျပည္တြင္းစစ္တြင္ပါဝင္ေနရေသာ္လည္း

KIO

က

မိမိထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေဒသ

နယ္ေျမမ်ားတြင္ အရပ္ဖက္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အျပည့္အဝထူေထာင္
လာႏိုင္ခဲ့ၿပီး ထိုအရပ္ဖက္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲစဥ္ကာလ၌ ပို၍က်ယ္ျပန္႔
လာျခင္းျဖစ္သည္။ KIO က သူတို႔၏နယ္ေျမ အတြင္းေနထိုင္ေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္
မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာ

ဝန္ေဆာင္မ၉ႈ

အေဆာက္အဦဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္

မ်ားျဖစ္သည့္

တရားစီရင္ေရးတို႔ကို

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ

KIA

ပညာေရး၊

က်န္းမာေရး၊

ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။

သည္

ျပည္တြင္း၌

KIO

၏

အေျခခံ
လက္႐ံုး

အႀကီးမားဆံုးေသာ

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေကာလဟာလသတင္းမ်ားအရ တပ္သား(၂)ေသာင္း
(အရပ္သားအရံတပ္မ်ားအပါအဝင္)ျဖင့္
စည္းၾကပ္ျခင္း၊

ဗီဇာဝန္ေဆာင္ခႏွင့္

ဖြဲ႕စည္းထားရွိသည္။၁၀

အခြန္ဘ႑ာကို

သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို

အခြန္

စီမံခန္႕ခြဲျခင္းအားျဖင့္

ေကာက္ခံရရွိသည္။ KIO က တရားဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ လက္ရံုး
အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအ႐ံုး၏

အစားအစာႏွင့္

စိတ္ဓာတ္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္

ျဖစ္ၿပီး

၎အဖြဲ႕သည္

KIO

၏

အျမင့္ဆံုးေသာ

အဓိကတာဝန္မွာ
KIA

အဝတ္အထည္

တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို

ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရ

ပံ့ပိုးေပးရန္

ဗဟိုေကာ္မတီတြင္

ေနရာယူထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဤစာတမ္းကိုေရးသားစဥ္ ၎ေနရာမ်ားသည္ လစ္လပ္
လ်က္ရွိေနပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ခြင့္ရွိေရးႏွင့္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္အတြက္ အတားအဆီးမ်ား
အမ်ိဳးသားမ်ားပို၍ေျပာဆိုေသာအခါ အက်ိဳးအျမတ္ကိုပိုယူေဆာင္လာသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားပို၍ေျပာဆိုေသာအခါ ပို၍ ပ်က္စီးျခင္းကို ယူေဆာင္လာသည္။

ကခ်င္စကားပံု (Minoletti 2014:30 ကို ကိုးကားခ်က္)

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္

ျမန္မာျပည္၏

အျခားေသာေဒသမ်ားတြင္

တည္ရွိေနသည့္

ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ားက အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္
လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္လ်က္ရွိသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားအနက္ သာလြန္၍ ထူးကဲ
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ေသာျဖစ္ရပ္ကား ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၁၁ ျဖစ္ၿပီး ၎၏ အာမခံခ်က္မ်ားအျဖစ္
အမ်ိဳးသားပါလီမန္၏

စုစုေပါင္းေနရာမ်ား

အနက္၂၅%ကို

စစ္တပ္မွေနရာယူရန္ထား

ရွိၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္သာ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယူဆထားေသာ ေနရာမ်ားအတြက္
အမ်ိဳးသားမ်ားကိုသာ ခန္႔အပ္ရန္ အတည္ျပဳထား သည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၁၅၀) ၎အျပင္
သမၼတႏွင့္

ဒုသမၼတႏွစ္ဦးတို႔သည္

စစ္ဖက္ေရးရာ

ႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

ေကာင္းမြန္စြာ

အကြ်မ္းတဝင္ရွိရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ (စာမ်က္ႏွာ၁၅) အေျခခံဥပေဒေနာက္ထပ္ေ
ဖာ္ျပထားသည္မွာ အေရးပါေသာ ဝန္ႀကီးဌာနရာထူးမ်ားကို စစ္တပ္မွအမႈထမ္းမ်ားအတြက္
လ်ာထားၿပီး၊

ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္

သမၼတမ်ား

ခန္႔အပ္ျခင္းတြင္လည္း

စစ္တပ္မွ

အတည္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္၏ လႊမ္းမိုးျခင္းႏွင့္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာအေတြ႕အႀကံဳရွိရ
မည္ဟု အတင္းအၾကပ္ ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးအေတာ္မ်ားမ်ားကို အစိုးရဌာနတြင္
ဗ်ဴဟာေျမာက္ေသာ ရာထူးမ်ားရရွိေရးမွ အမ်ိဳးသမီးတို႔အား အရည္အခ်င္းမျပည့္မီသူမ်ားအျဖစ္
သို႔

ထိေရာက္စြာ

ဟန္႔တားထားၿပီး

၂၀၁၃

ခုႏွစ္

ေအာက္တိုဘာလ

မတိုင္မီအထိ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေဆးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အကူလက္ေထာက္
မ်ားအျဖစ္သာခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သို႔

ဝင္ေရာက္ခြင့္ကို

ပိတ္ပင္ထားၾကသည္။

(McLaughlin 2014) ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပါလီမန္သည္ ကမ႓ာေပၚတြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္
မ်ားပါဝင္မႈ

အနိမ့္ဆံုးမ်ားစာရင္းထဲမွ

တစ္ခုအပါအဝင္

ျဖစ္သည္။

ပ်မ္းမွ်အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ

သက္လတ္ပိုင္း ဗမာဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၾက ၿပီး ၆% ထက္နည္းေသာေနရာမ်ားကိုသာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည္။
အဆင့္ရာထူး(၃၃)ေနရာ အနက္

(ကမ႓ာ့တရားမွ်တျခင္းဆိုင္ရာဗဟို

၂၀၁၃)

ဝန္ႀကီး

(၂) ေနရာကိုသာ အမ်ိဳးသမီးတို႔ျဖည့္စြက္ခြင့္ရၾကသည္။

၎ေနရာမ်ားမွာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမႈေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထား
ေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အဆိုပါဌာနႏွစ္ခုကို က်ား/မဆိုင္ရာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္သာ အထူးသင့္ေတာ္သည္ဟု အႀကံဳျပဳထားေသာေနရာျဖစ္သည္။
အေထာက္အထားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ္လည္း မၾကာေသးမီက ေအာက္
လႊတ္ေတာ္တြင္

ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ရာတြင္

ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း၁၂
ကိုသံေယာင္လိုက္၍

အမ်ိဳးသမီးမီးမ်ားတို႔သည္
ဤေဆြးေႏြးေျပာဆို

ႏိုင္ငံတကာအျမင္ျခင္းဖလွယ္ေသာအစည္းေဝး

တက္ေရာက္လာေသာအရာရွိမ်ားက
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ
အေျခအေနတြင္

ျမန္မာျပည္ရွိ

မရွိေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာတပ္မေတာ္သားမ်ားက

စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

(ဖိုရမ္)

ခ်က္
သို႔

က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ

တန္ျပန္ထုေခ်ခဲ့ၾကၿပီး

မလိုအပ္ပါဟူေသာ

တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရးမ်ား

ပိုမိုရရွိရန္မူဝါဒမ်ား

ခ်မွတ္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ က်ား/မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ အေရးမပါ သူမ်ားအျဖစ္
သတ္မွတ္ျခင္းကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။
က်ားမဆိုင္ရာ တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႀကီးမားေသာ
အေၾကာင္းအရာအျဖစ္

မည္သည့္အခါမွ

ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္း

မရွိရသည့္

အဓိကအေၾကာင္းရင္းကား ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားကဲ့သို႔ပင္
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ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ

အျမင့္မားဆံုးေသာ

တူညီသည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို

ခံစားၾကရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို
ထံုးတမ္းစဥ္လာ ႏွင့္ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာဥပေဒမ်ားက အကာအကြယ္
ျပဳထားပါသည္။

(ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕

(၆၇)ႀကိမ္ေျမာက္

ကမ႓ာကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ)

အေျခခံဥပေဒတြင္
ေစသည့္

ေနာက္ထပ္ဆြဲကိုင္ထားေသာ

ဥပေဒအပိုဒ္ငယ္မွာ

ဝန္ႀကီးရာထူးႏွင့္

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္
တိုင္းရင္းသားႏွင့္

သမၼတရာထူးအတြက္

ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ

ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားအေရး၊

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကိုျဖစ္
ေရြးေကာက္ခံ

သစၥာရွိသူျဖစ္ရမည္ဆိုထားၿပီး
တက္ႂကြလႈပ္ရွားေနသည့္

အမ်ိဳး

သမီးမ်ားအပါအဝင္၊ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကို အရည္အခ်င္း
မျပည့္မီသူမ်ားအျဖစ္

သတ္မွတ္ရန္အတြက္

အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

အေျခခံဥပေဒတြင္လည္း

ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ သူတို႔၏ သစၥာေစာင့္သိမႈကို ထုတ္ေဖာ္ျပသရ မည့္
အျပင္ တိုက္႐ိုက္သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္အုပ္စု
မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လူမ်ား တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္
အားေပးေထာက္ပံ့ျခင္းကို မျပဳရပါ။ ဤထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို သံုးျခင္းအားျဖင့္ KIO (သို႔) KIA
ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိႏိုင္သည့္ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာ
ေရးလူနည္းမ်ားစု၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ပိတ္ပင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
ဘာသာစကားသည္လည္း ကခ်င္ႏွင့္အျခားေသာ လူနည္းစုအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္
အျပည့္အဝပါဝင္ျခင္းကို တားျမစ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ရွိရျခင္း အေၾကာင္းကား ျမန္မာ
စာကိုတရားဝင္႐ံုးသံုးဘာသာစကားအျဖစ္ ျပ႒ာန္းထားေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု
ဘာသာစကားေျပာဆိုသူမ်ားအတြက္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းျဖစ္သည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ပါ အတားအဆီးအခက္အခဲမ်ား အျပင္
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကလည္း အမ်ိဳးသမီးတို႔ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအခန္း
က႑မ်ားတြင္

ပါဝင္ႏိုင္ေရးမွ

အတားအဆီးအဟန္႔အတားျဖစ္ႏိုင္သည္။

စကားပံုမ်ားႏွင့္

လက္ေတြ႕ဘဝတြင္ထင္ဟပ္ေနသကဲ့သို႔ အမ်ားမွ မွတ္ယူစြဲကိုင္ထားသည္မွာ ေခါင္းေဆာင္မႈ
ေနရာကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အမ်ိဳးသားမ်ားက သာ၍ သင့္ေတာ္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
ဥပမာအားျဖင့္

ျမန္မာျပည္တြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၌

ခန္႔အပ္ျခင္းမျပဳပါ။

(Minoletti

ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ
2014:

10)

ရာထူးမ်ားတြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

မိသားစုအတြက္ အဓိကစားဝတ္ေနေရး ရွာေဖြေနရသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္
ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္
သည္။

ဤသို႕ျဖစ္ရျခင္းမွာ

ပါဝင္ႏိုင္ရန္

မၾကာခဏဆိုသလို

အမ်ိဳးသားမ်ား

အခ်ိန္ႏွင့္

ဝင္ေငြခ်ိဳ႕တဲ့ၾက

မူးယစ္ေဆးဝါသံုးစြဲေနေသာ

အေရအတြက္

မ်ားျပားျခင္းႏွင့္ ေဝးလံေသာအရပ္ရွိ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေရႊသတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္
လုပ္ကိုင္ၾက ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ
မိသားစုမ်ားသည္
၂၀၁၁ခုႏွစ္

၁၃

တြင္

ရန္ကုန္ၿပီးေနာက္
ထုတ္ျပန္ေသာ

ဒုတိယအမ်ားဆံုးအျဖစ္

ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း

ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္၏

အစီရင္ခံစာ
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အရသိရွိရသည္။

ဤအေရအတြက္ပမာဏသည္

ဖြယ္ရွိရသည့္အေၾကာင္းမွာ
မ်ားသည္

KIA

တစ္ႏွစ္တာအတြင္း

သို႔

ေလွ်ာ့၍ေဖၚျပေသာအစီရင္ခံစာျဖစ္

စစ္မႈမထမ္းမေနရစနစ္ေၾကာင့္

အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ား

အမ်ိဳးသားစစ္သည္

မိသားစုႏွင့္ေဝးေသာ

ေနရာတြင္

အေျခခ်ေနရသည့္ မိသားစုဝင္အေရအတြက္ကို ထည့္သြင္းေရတြက္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ႏိုင္သည္။

(Minoletti

2014:27)

ထံုးတမ္းစဥ္လာဥပေဒအရ

အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္

မရွိေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုတို႔သည္ ေငြေၾကးအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမိသားစုဝင္မ်ား
အေပၚတြင္မွီခိုေနၾကရသည့္အတြက္ မိသားစုအတြင္း အေပးအယူလုပ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ
အေရးတြင္

ပါဝင္ႏိုင္စြမ္းရွိေရးအတြက္အေျခအေနမဲ့ခဲ့ရသည္။

ထို႔အတူအမ်ိဳးသားမိသားစု

ဝင္မ်ား တိမ္းပါးေသဆံုးသြားေသာအခါ၌လည္း ဝင္ေငြကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္႐ုန္း
ကန္ၾကရသည္။ (Minoletti 2014: 19) သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႀကံဳေတြ႕ၾကရသည့္
ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ထားေသာ က်ား/မက႑ တန္းတူရည္တူမရွိျခင္း၊
အခြင့္အလမ္းမရွိျခင္း ႏွင့္ အဆံုးအျဖတ္ျပဳႏိုင္ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ပါဝင္
လႊမ္းမိုးႏိုင္ ျခင္းမရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ေရာယွက္ဆက္ႏြယ္ေနၾကသည္။
ဘာသာေရးစံႏႈန္းမ်ားသည္လည္း

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို

ကခ်င္

လူ႔အဖြဲ႕အစည္း

မ်ား အတြင္း အခ်ိန္ျပည့္ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမွ အတားအဆီးမ်ား သဖြယ္
ျဖစ္ေပၚလ်က္ေနသည္။ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ သင္းအုပ္မ်ား
မျဖစ္လာႏိုင္ပါ။ အသင္းေတာ္မ်ားအတြင္း ဦးေဆာင္ေသာေနရာမ်ားတြင္
ပါဝင္မႈ

နည္းရျခင္းသည္

အခ်က္အခ်ာက်ေသာ

ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္

ရာထူးေနရာမ်ားတြင္

အလြန္နည္းပါးျခင္းကိုလည္း
လူေတြ႕ေမးျမန္းရာတြင္

အသိုင္းအဝိုင္း

တာဝန္ယူရသည့္

ထင္ဟပ္လ်က္ရွိသည္။

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ

တက္လိုေသာဆႏၵရွိေသာ္လည္း

အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း

အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္

(Minoletti

ရွင္းျပသည္မွာ

ထိုအခြင့္အေရးကို

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

မိမိသည္

အစဦး၌

2014:13)
က်မ္းစာေက်ာင္း

ျငင္းပယ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး

အမ်ိဳးသမီးတို႔အတြက္ အိမ္ေထာင္ျပဳသားေမြးျခင္းသာ အဓိကျဖစ္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို
သင္ယူရန္မသင့္ေတာ္ပါဟု ေျပာဆိုျခင္းခံခဲ့ရသည္။ သူမ၏ စြဲၿမဲစြာႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ အဆံုး
တြင္

က်မ္းစာေက်ာင္း

တက္ခြင့္ရခဲ့ေသာ္လည္း

အမႈေတာ္ေဆာင္ခြင့္မရရွိခဲ့ေခ်၊
လ်ာထားေသာေၾကာင့္

အေၾကာင္းမွာ

ျဖစ္သည္။

ဘြဲ႕ရၿပီးေနာက္

ထိုေနရာသည္

သင္းအုပ္အျဖစ္

အမ်ိဳးသားဘြဲ႕ရအတြက္

သူမပညာသင္ေနဆဲကာလအတြင္းတြင္လည္း

သူမ၏

ဆရာမ်ားက သူမအေပၚခြဲျခားဆက္ဆံခဲ့သည္ဟု ခံစားရၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဘာသာေရး
ဆိုင္ရာ

ေခါင္းေဆာင္အဆင့္ရာထူးမ်ားႏွင့္

ဤအခ်င္းအရာမ်ားက
အၾကား

မိမိ၏

မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း

သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။

လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္

မညီမွ်ေသာအဆင့္အတန္းကို

သိျမင္လာေစၿပီးအဆံုးတြင္

အမ်ိဳးသားမ်ား

သူမအား

လက္႐ံုးအမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕သို႔ ပါဝင္လာရန္ အေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္လာ ေစခဲ့သည္။
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၏

ဘာသာေရးသည္
အခန္းက႑မ်ား
ျဖစ္သည္။
လာၿပီး

အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးတို႔ကို
ျဖစ္ေပၚေစရန္

အမ်ိဳးသားမ်ားသည္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားက

ကြဲျပားျခားနားေသာ

အဓိကအေျခခံအေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ပင္
အမႈေတာ္ေဆာင္

သင္းအုပ္ဆရာျဖစ္

သင္းအုပ္မ်ားမျဖစ္လာႏိုင္ဘဲ

ထံုးတမ္းစဥ္လာ

အရ (အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏) လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တစ္ခုတည္းေသာတာဝန္မ်ား
(ကေလးမ်ားႏွင့္

အမ်ိဳးသမီးေရးရာကဲ့သို႔ေသာ)ႏွင့္

ထိုေနရာမ်ားမွ

႐ုန္းထြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိၾကေခ်။ သူတို႔၏ဘဝတက္လမ္းကား ၿပီးဆံုးသြားသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ သာ၍ဩဇာအာဏာႀကီးမားလာၾကသည္။
ဤအရာသည္

ပို၍သိသာထင္ရွားေသာ

(ပံုစံမ်ား)

က်ား/မက႑

ခြဲျခား

ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကခ်င္တို႔သည္ အလြန္ပင္ခရစ္ယာန္ ဆန္လွေသာေၾကာင့္
ပို၍ႀကီးမားေသာအက်ိဳးဆက္ကိုျဖစ္ေပၚ ေစၿပီး သင္းအုပ္ ဆရာမ်ားသည္
အလြန္ဩဇာေညာင္းၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ (အရံတပ္ဖြဲ႕ဝင္ KIA)

က်ား/မက႑ဆိုင္ရာ လံုးဝကြဲျပားျခားနာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေအာင္ အျခား နည္းလမ္း
မ်ားကလည္း တြန္းအားျဖစ္ေစသည္။ KIA အတြင္း တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ဆဲအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို
အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ သားသမီးမ်ားေမြးထုတ္ရန္အတြက္ တာဝန္မွအနားယူသြားလိမ့္မည္
ဟုေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္

ဆိုရေသာ္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတို႔၏

ပထမေနရာ

မွာ မိခင္မ်ားႏွင့္ဇနီးမယားမ်ားျဖစ္ၿပီး စစ္မႈထမ္းျခင္းကို ဒုတိယေနရာ အျဖစ္ထားရွိရမည္
ျဖစ္သည္။

ဤထံုးတမ္းစဥ္လာသည္

မိသားစု၏

မိရိုးဖလာမိသားစုတန္ဖိုးမ်ားျဖစ္

သည့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဇိီဝေဗဒဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတာ္ကို ေမြးထုတ္ေပးသူအျဖစ္ႏွင့္
အမ်ိဳးသားမ်ားက

အဓိကကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမ်ား၁၄ အျဖစ္

မွတ္ယူထားသည့္

အစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအေၾကာင္းအရင္းမ်ား
သည္

ေပၚလြင္ထင္ရွားစြာ

ေဖာ္ျပေနသည္မွာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

သုိ႔မဟုတ္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ စီမံကြပ္ကဲေရးတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္းမွာ
အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ားရရွိရန္

က်ယ္ျပန္႔ေသာ

တိုက္ပြဲအေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္

စစ္ဖက္ေရးရာအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္

မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာေၾကာင့္

ျဖစ္သည္။

တရားဝင္

က်ား/မဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ခြဲျခားထားသည္မွာ ဤသို႔ ျဖစ္သည္၊
သူတို႔အဆိုအရ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတို႔သည္

လံုေလာက္ေသာအရည္အခ်င္း

မရွိၾကပါ ... အကယ္၍ သင္ႏွင့္သင့္အမ်ိဳးသမီးတို႕ ႏွစ္ဦးစလံုး KIA တြင္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနပါက သင္သိသည့္ အတိုင္းသင္တို႔ လက္ထပ္ၿပီးေနာက္
ႏွစ္ဦးစလံုးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ ၍မရပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးအေတာ္မ်ားမ်ား
တာဝန္မွရပ္နား သြားၾကသည္။ သင္သည္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာအေတြ႕အႀကံဳကို
ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာရရွိရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း... လက္ထပ္ၿပီးေနာက္အမ်ိဳးသမီး
အေတာ္မ်ားမ်ား တာဝန္မွရပ္စဲသြားၾကသျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လိုအပ္္ေသာ
အေတြ႕အႀကံဳမ်ား မည္သို႔ရႏိုင္ေတာ့မည္နည္း။ မွန္ပါသလား၊ ဆိုလိုသည္မွာ
ပထမအခ်က္အေနႏွင့္ သူတို႔၏ မိသားစုကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္။ သူတို႔၏
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ခေလးသူငယ္မ်ားကို
စစ္တပ္တြင္

ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္။

ေခါင္းေဆာင္

ေခါင္းေဆာင္

တစ္ဦးျဖစ္ရန္

သုိ႔မဟုတ္

သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္

အဆင့္ျမင့္ရာထူး

အခြင့္အေရးမရွိေတာ့ပါ။

ရရွိထားေသာ

အမ်ိဳးသားမ်ားသာ

ရရွိႏိုင္သည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤအမ်ိဳးသားမ်ားတို႔သည္ သူတို႔၏
အလုပ္ကို စြန္႔ခြါ၍ မသြားၾကပါသနည္း။ (လူထုအေျချပဳ လႈပ္ရွားသူ)

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တိုက္ပြဲအတြင္းပါဝင္ျခင္းကိုပံုေဖာ္ျခင္း။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားတို႔သည္

KIO

ႏွင့္

KIA

တို႔အစျပဳေသာ

၁၉၆၁

ခုႏွစ္မွစ၍

အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ အေနႏွင့္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ကနဦးစတင္ခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔ကို
စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ သို႔မဟုတ္ လက္နက္ကိုင္ျခင္းကို တားျမစ္ခဲ့ၾကၿပီးမိရိုးဖလာဓေလ့ျဖစ္သည့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏မိသားစု တာဝန္မ်ားကို ပံုေဖာ္ထားေသာပံ့ပိုးကူညီသည့္ အခန္းက႑ကိုသာ
လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့သည္။

သူတို႔ကိုအစားအစာ၊

အဝတ္အထည္ႏွင့္

ေနရာထိုင္ခင္းတို႔ကို

အမ်ိဳးသား စစ္သားမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားႏွင့္ မသန္မစြမ္းရဲေဘာ္
ေဟာင္းမ်ားကိုျပဳစုေပးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။ တိုက္ပြဲဝင္ျခင္းႏွင့္ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ျခင္းစသည့္
အခန္းက႑မ်ားကိုခြဲျခားထားျခင္းသည္ က်ား/မဆိုင္ရာတာဝန္ဝတၱရားခြဲျခားမႈကို အားျဖည့္
ေပးၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားကို အိမ္တြင္းေရးတာဝန္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ထားသကဲ့သို႔ပံုစံ
ေဖာ္ထားၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာ ရာထူးေနရာမ်ားမွ ဖဲၾကဥ္ထားၾကသည္။ သူတို႔ကိုစစ္တပ္တြင္
အဆင့္အတန္းသတ္မွတ္
ေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္
အေတြ႕အႀကံဳကို

ေပးျခင္းမရွိသကဲ့သို႔

အသိအမွတ္မျပဳပါ။
ေရွးတန္းစစ္မ်က္နာႏွင့္

သူတို႔၏ပါဝင္ကူညီမႈကိုလည္းစစ္သားမ်ား၏

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ

အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္

ျပင္ပေနရာႏွစ္ခုစလံုးတြင္

ပဋိပကၡ

ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ

ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔တိုက္ပြဲဝင္ျခင္းႏွင့္တိုက္ပြဲမဟုတ္အေနအထားမ်ားကို ပိုင္းျခားထားျခင္းသည္
ႀကီးမားေသာစိတ္ကူးယဥ္ပံုေဖာ္ျခင္းသာျဖစ္သည္။
စစ္စခန္းသို႔သြားရာလမ္းတြင္ မိမိတို႔သည္ ဗမာစစ္တပ္မ်ား၏ ခ်ံဳခိုတိုက္ခိုက္
ျခင္းကိုခံခဲ့ၾကရသည္။ က်မတို႔ဟင္းလင္းျပင္ျမင္ကြင္းတြင္ ဘိန္းခင္းမ်ားထဲသို႕
ထြက္ေျပးၾကရသည္။ က်မတို႔ကို လိုက္လံတိုက္ခိုက္သျဖင့္၊ က်မသည္လွဲခ်
လိုက္ၿပီး

ေသေနသကဲ့သို႕ဟန္ေဆာင္ခဲ့ကာ

ေျမျပင္တြင္ျပားျပားဝပ္လ်က္

ေနခဲ့သည္။ က်မလြတ္ ေျမာက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ညေနအခ်ိန္တြင္ ဗမာတပ္မ်ား
က်မတို႔စခန္းသို႔ေရာက္လာခဲ့သည္။

သူတို႔ကစတင္ၿပီး

ပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္

က်မတို႔ ေတာထဲသို႔ ကိုယ္လြတ္႐ုန္းထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။ ေတာထဲတြင္ က်မ
လမ္းေပ်ာက္ခဲ့သည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ လည္း (လူစုကြဲခဲ့သည္) တစ္ညလံုး
ကြ်တ္မ်ားတြယ္ကပ္ ေသြးစုတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ မနက္မိုးလင္းေသာအခါ
ကြ်တ္မ်ားကို ဖယ္ရွားရာတြင္ေသြးမ်ားရပ္တန္႔ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ (ရာထူးမရွိေသာ

KIA အဖြဲ႕ဝင္)
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မိမိတို႔သည္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေနႏိုင္ရန္တြက္ အေျခခံစစ္ပညာမ်ားကိုတတ္ထား
သင့္သည္ဟု ဖိအားေပးေတာင္းဆိုခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၁၉၆၀ ႏွစ္အကုန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးစစ္ေရး
ေလ့က်င့္ေရးစခန္းမ်ားကို စတင္ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ၿပီးယေနအထိဆက္လက္ထားရွိသည္။ စစ္စခန္းမ်ား
တြင္ပို႔ခ်ေသာ စစ္သင္တန္းတြင္ KIO ႏွင့္ KIA တို႔၏အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ ခြင့္အာဏာ၊
ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ဖြဲ႕စည္းပံုတို႕ကိုသင္ၾကားေပးၿပီး ကခ်င္လူမ်ိဳးတို႔၏သမိုင္းႏွင့္ စစ္နည္းဗ်ဴဟာ
မ်ားကိုေလ့လာၿပီး ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ားႏွင့္ လက္နက္ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားကို သင္ယူၾကရ
သည္။ သူတို႔စစ္တန္းလ်ားတြင္ အိပ္ၾကရၿပီး အလံကိုအေလးျပဳျခင္းႏွင့္ သစ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္
ထားေသာ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ကိုလည္း မိမိတို႔ႏွင့္မကြာ အခ်ိန္ျပည့္ကိုင္ ေဆာင္ထားၾကရသည္။
သင္တန္းၿပီးဆံုးေသာအခါ သင္တန္းသားအသီးသီးတို႔သည္ ကခ်င္အလံကိုကိုင္စြဲ၍ အမိကခ်င္
ေျမႏွင့္ကခ်င္လူထုကို မိမိတို႔တစ္ဦးျခင္း၏ လံုၿခံဳေရးထက္ ဦးစားေပးကာကြယ္ကာကြယ္ရန္
ကတိသစၥာျပဳၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ဘာသာေရးအေပၚ အေလးအနက္ထားေသာႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ
ေဟာေျပာပို႔ခ်ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္မ်ားကို ေရာေႏွာထားျခင္းျဖင့္ သင္တန္း
ဆင္းသူမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးသတိရွိမႈႏွင့္ လူထုႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအသိအျမင္မ်ား ျမင့္မားစြာေမြးျမဴ
လာႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။ အေျခခံသင္တန္းကို KIO အတြင္း လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကသူ
တိုင္း

အတြက္ဖြင္လွစ္ထားေပးလ်က္ရွိၿပီး

စစ္မႈထမ္းမည့္သူႏွင့္

စစ္မႈမထမ္းသူအားလံုးကို

သင္တန္းတက္ခြင့္ျပဳထားျခင္းသည္ လူထုအတြင္း အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ႀကီးထြားလာရန္
ပံ့ပိုး ေပးလ်က္ရွိသည္။ ထို႕အျပင္၂၀ဝ၃ခုႏွစ္ဦးပိုင္းမွစ၍ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္
ေက်ာင္းသားမ်ားတို႔သည္ ေက်ာင္းခ်ိန္ကာလ၏ ျပင္ပ၌ အေျခခံစစ္ပညာကို မိမိသေဘာ
အေလ်ာက္တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့ၾကသည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ KIA ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္က အမ်ိဳးသမီးတပ္သားသစ္မ်ားကို
စတင္လက္ခံလာၿပီး အရာရွိဗိုလ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေစသည္။ တိုက္ပြဲဝင္အဆင့္မ်ားကို
အမ်ိဳးသားမ်ား

အတြက္သာကန္႔သတ္ထားဆဲျဖစ္သည္။

မူဝါဒေျပာင္းလဲရျခင္း၏အေၾကာ

င္းကို ရွင္းလင္းစြာ မသိရေသးေသာ္ျငားလည္း KIA ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အၾကားအသစ္
တဖန္ျပန္လည္

ျဖစ္ေပၚလာေသာပဋိကၡႏွင့္

တိုက္ဆိုင္လ်က္ရွိၿပီး

ကခ်င္တပ္မေတာ္တြင္

တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူအေရအတြက္ တိုးျမင့္လာရန္ လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တန္ရာ
သည္။ ၎ျပင္ KIO ႏွင့္ KIA အတြင္း ယခုအခါ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားတြင္ မ်ိဳးဆက္
အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ KIO ၏ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္
မၾကာခဏေျပာဆိုေလ့ရွိသည့္ ပို၍ငယ္ရြယ္ေသာ၊ ပို၍လြတ္လပ္သည့္အေတြးအေခၚရွိေသာ၊
အမ်ားပါဝင္ႏိုင္ေသာေခါင္းေဆာင္ပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈကိုျဖစ္ေပၚလာေစသည္။

စစ္ဖက္ေရးရာတြင္ ပါဝင္ၾကရျခင္းအေၾကာင္းရင္း
KIO

ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာနယ္ေျမအတြင္း

ေနထိုင္ၾကေသာ

မိသားစုအိမ္တိုင္းမွ

လူသားအရင္းအျမစ္ျဖစ္သည့္ မိသားစုဝင္တစ္ဦးကို အဖြဲ႕အစည္းသို႔ပါဝင္လာရန္ေတာင္းဆို
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ထားသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈတြင္ပါ ဝင္ေသာအမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ
KIO

သုိ႔မဟုတ္

စစ္မႈမထမ္းမေနရ

KIA

အတြင္းသို႔

ဝင္ေရာက္လာၾကေသာ

စနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ

အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ
မိမိတို႔စစ္မႈထမ္းရျခင္းကို

မိမိတို႔ ၏ သေဘာဆႏၵအရပါဝင္ ၾကသည္ဟု သတ္မွတ္ထားႀကၿပီး မိမိ၏မိသားစုကိုယ္စား
သို႔မဟုတ္ KIO တြင္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ရွိႏွင့္ေနေသာမိသားစုဝင္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္
ပါဝင္မႈအျဖစ္

အေလးအနက္

ထားေျပာဆိုၾကသည္။

အေျခခံဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား

ျဖစ္သည့္ KIO ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို ေထာက္ခံမဲျဖင့္ခန္႔အပ္ရန္ အခြင့္အေရးမရွိေသာ္လည္း
ဤအဖြဲ႕အစည္းကို ကခ်င္လူထုအတြက္တရားဝင္ ကိုယ္စားျပဳေသာအဖြဲ႕အျဖစ္ က်ယ္ျပန္႔စြာ
ရႈျမင္ၾကသည္။ KIO သည္ သင္တို႔အတြက္ မည္သည့္သေဘာေဆာင္သနည္းဟု ေမးျမန္းရာ
တြင္

လူေတြ႕ေမးျမန္ျခင္းတြင္ပါဝင္ေသာ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားက

စကားလံုးမ်ား ျဖစ္ေသာ“မိခင္”၊ ခုခံကာကြယ္သူ

မၾကာခဏဆိုသလိုပင္

ဤ

ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္သူအျဖစ္

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။
က်မသည္ KIO ကို မိခင္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ဆက္ႏြယ္ေနသည္။
ယင္းသို႔ ဆက္ႏြယ္မႈသည္ သတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္မ်ားအရ သင္တန္း
သြားယူျခင္း မဟုတ္ဘဲ စိတ္ခံစားမႈအရ ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ ပါဝင္မႈျဖစ္ၿပီး မိမိသည္
တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုျဖစ္ျခင္းႏွင့္

ဖိႏွိပ္ခံရေသာသူမ်ားျဖစ္ျခင္းကိုသိရွိနား

လည္ျခင္းျဖစ္ပင္ျဖစ္သည္။ (အရံတပ္သား KIA)

ေတြ႕ဆံုျမန္းျခင္းတြင္ပါဝင္ေသာ

အမ်ိဳးသမီးအေတာ္မ်ားမ်ားက

သူတို႔၏ဆႏၵမွာ

ကခ်င္လူမ်ိဳးကို ကာကြယ္ရန္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကၿပီး အမိေျမ၊ ကခ်င္ျပည္ ႏွင့္ ဘာသာကို
ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ဗမာ လႊမ္းမိုးေသာအစိုးရကိုဆန္႔က်င္ရန္ ဆႏၵရွိျခင္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ KIO
သို႔မဟုတ္ KIA သို႔ပါဝင္ရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သူတို႔၏အေျခခံတြန္းအားမွာ အမ်ိဳးသားေရး
သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအရာကို စိတ္ဝင္စားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕တို႔က
မကြယ္မဝွက္ပင္

မိမိတို႔၏ဆံုးျဖတ္ျခင္းဟု

ၫႊန္းဆိုေစကာမူ

အေတာ္မ်ားမ်ားက

လြတ္လပ္ေရးအတြက္၊ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရးလူနည္းစု၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ သယံဇာတ
ေပါႂကြယ္ဝေသာမိမိတို႔၏ နယ္ေျမရယူရန္၊ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ျဖစ္သည္ဟုထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ၾကသည္။
ဖိႏွိပ္ခံရျခင္းအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုယ္တိုင္

သုိ႔မဟုတ္

မိမိ တို႔၏ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ပဋိပကၡကာလအတြင္းႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲကာလအတြင္း
ႀကံဳေတြ႕ၾကရေသာ

ဖိႏွိပ္ခံရသည့္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို

အမ်ိဳးသမီးမ်ားျပန္လည္

ေျပာျပ

ေသာဇာတ္လမ္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုေလ့ရွိသည္။ ဤဖိႏွိပ္ခံရမူမ်ားကို အမ်ား ျပည္သူ
ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ရပ္ဝန္းႏွင့္ မိမိတို႔၏ သီးသန္႔ရပ္ဝင္းမ်ားတြင္လည္း ခံစားၾကရၿပီး အလုပ္သမား
မ်ားအလုပ္ရရွိေရး၊

ပညာေရး၊

က်န္းမာေရးႏွင့္

အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားအပါအဝင္

တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသည္။
ဤသို႔ အဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ခံရျခင္းသည္ KIO သို႔ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္လာပါသည္ ... အေရးမပါေသာသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာ
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အုပ္စုျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ပညာေရးႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမရွိျခင္း။ ထိုအျပင္
အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား

လူကုန္ကူးခံရျခင္းႏွင့္

လူငယ္မ်ား

မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲလာျခင္းသည္

ပဋိပကၡ၏ တိုက္႐ိုက္အက်ိုဳးဆက္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဗမာလူမ်ိဳးတို႔၏
ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္ျခင္းတြင္ပါဝင္သူအေတာ္မ်ား
မ်ားမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကသည္။
ေယာက္်ားေလးလူငယ္မ်ားဟာ

မူးယစ္ေဆးဝါးစြဲၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကရသည္။

မိန္းကေလးအေျမာက္အမ်ားမွာလည္း မတရားအသံုးခ်ျခင္းခံၾကရသည္။ ထိုသို႔
ျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရာကား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာ မိမိတို႔တြင္မရွိျခင္း
သုိ႔မဟုတ္

မိမိတို႔၏ေဒသနယ္ေျမတြင္

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား

မရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏွင့္ အစိုးရအမႈထမ္းအတြင္း ကခ်င္လူမ်ိဳး မ်ားစြာမရွိေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္။ အမ်ိဳးသမီးအေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း သူတို႔၏ ပံုမွန္ အလုပ္
အကိုင္မ်ားႏွင့္ပံုမွန္ဘဝတို႔ကို ဆံုး႐ံႈးၾကရသျဖင့္ ဝင္ေငြမရွိၾကေခ်။ လက္နက္
ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္

လူအေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္

အထူးသျဖင့္

အိုင္ဒီပီစခန္းမွ

ဒုကၡသည္မ်ားသည္ အျခားေသာနယ္ေျမေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္
ကိုင္ၾကၿပီး တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္ကိုပင္ ေရာင္းစား
ရသည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ၾကရသည္။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ကခ်င္အမ်ိဳး
သမီးမ်ားတို႔သည္ မိသားစုကိုေထာက္ပံရန္အတြက္ ဝင္ေငြရွာေဖြရန္ ၿမိဳ႕ႀကီး
မ်ားသို႔

ေျပာင္းေရြ႕ၾကသည္။

ထိုသူမ်ားတို႔တြင္

အေတာ္မ်ားမ်ားတို႔မွာ

ေဆာင္ၾကာၿမိဳင္မ်ား၌ဘဝဆံုးသြားၾကရသည္။ (ဗိုလ္ႀကီး၊ KIA )

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ ထိုပဋိပကၡေၾကာင့္ လူထုအေပၚ က်ေရာက္လာေစသည့္
ဒုကၡဆင္းရဲသည္လည္း ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ား စစ္ထဲသို႕ဝင္ရန္ တြန္းအားေပးေသာအေၾကာင္း
အရာျဖစ္သည္။ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းတြင္ ပါဝင္သူ အားလံုးက ခင္ပြန္းသည္မ်ားေရွ႕တန္းတြင္
စခန္းခ်ေနထိုင္ၾကရေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ မသန္မစြမ္းျဖစ္သြားျခင္း
သို႔မဟုတ္ က်ဆံုးသြားေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက မိသားစုမ်ားကို ဦးေဆာင္ၾကရျခင္းကို
ေဖာ္ထုတ္သည္။ ဤအေၾကာင္းမ်ားသည္ မၾကာခဏဆိုသလို ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္
မ်ားအား လူကုန္ကူးမႈတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။
အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕တို႔သည္

စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္

ေဒသတြင္းေနရပ္စြန္႕ခြာ

ေရြ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ား (အိုင္ဒီပီ) အေရးတို႕ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး တိုက္ပြဲ
ျဖစ္ေသာေဒသမ်ားမွ

အတင္းအၾကပ္

ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းခံခဲၾကရေသာ

မိမိတို႔မိသားစုမ်ား၏

အေတြ႕ အႀကံဳမ်ားကို ရည္ညြန္း၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လူေတြ႕
ေမးျမန္းျခင္းတြင္ပါဝင္ၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အမ်ိဳးသားမိသားစုဝင္မ်ားသည္

KIO ႏွင့္

KIA တို႔အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးရလ်က္ရွိၿပီး ရြာေစာင့္ လံုျခံဳေရးတပ္သားမ်ား အျဖစ္တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ရသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကေရွ႕တန္းတြင္

အမ်ိဳးသားမ်ားရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ၾက

ရ ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းမ်ားတို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကသည္။
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အခ်ိဳ႕ေသာ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကလည္း

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားေပၚ

လိင္အၾကမ္းဖက္သည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုၾကၿပီး ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕က စြပ္စြဲေျပာဆိုခ်က္
ကိုမွီျငမ္းကာ

ေျပာျပၾကသည္မွာ

နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အေနႏွင့္

ျမန္မာစစ္တပ္က

မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္ျခင္းကို

စစ္မႈေရးရာ

တိုင္းရင္းသားႏွင့္ဘာသာေရးလူနည္းစုအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ

က်င့္သံုးၾကသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုၾကသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး
၏ စိုးရမ္ထိတ္လန္႔မႈကို ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရာတြင္
ျမန္မာစစ္တပ္၏ဖမ္းဆီးျခင္းခံရမွာကို က်မအလြန္စိုးရိမ္မိခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍
တစ္ခါတစ္ရံေရွ႕တန္းတြင္က်မမွာ မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ရန္အတြက္လက္ဝယ္
ကိုင္ေဆာင္ထားေသာပစၥတိုေသနတ္ငယ္တစ္လက္ရွိသည္။ က်မ အၿမဲတမ္း
ေတြးေတာမိသည္မွာ အကယ္၍က်မအားဗမာစစ္တပ္မွဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရပါ က
ဤပစၥတိုကိုသံုး၍ မိမိကိုယ္ကိုအဆံုးစီရင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။တစ္ခါတစ္ရံတြင္
က်မရိကၡာမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ား၊ ဘက္ထရီမ်ား ႏွင့္ စီးကရက္မ်ားကို ရွာေဖြရန္
ေက်းရြာသို႔သြားေရာက္ရပါသည္။ က်မလက္ထဲ၌ ပစၥတိုကို စြဲကိုင္ထားရေသာ္
လည္းလံုၿခံဳမႈမရွိသည္သာမက အလြန္ပင္ေၾကာက္ရြံ႕ ထိတ္လန္႔မိခဲ့ရပါသည္။
(ဒုတပ္ၾကပ္ KIA)

ဤကဲ့သို႔မိမိတို႔အသိုင္းအဝိုင္း သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးျခင္းႀကံဳေတြ႕ၾကရေသာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္
ခ်ယ္မႈ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရးလူနည္းစုမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို
KIO သို႔မဟုတ္ KIA သို႕အစျပဳဝင္ေရာက္ရျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္၍ ပါဝင္ရျခင္းတို႔ကို တြန္းအား
ေပးေနေသာ ထင္ရွားေပၚလြင္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားျဖစ္ေနသည္။ မိမိတို႔၏ ဘာသာ
ေရးကို ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရန္၊ မိမိတို႔၏ဘာသာစကားကိုေျပာဆိုရန္တို႔သည္ ျမန္မာဘာသာ
ႏွင့္

ဗုဒၶဘာသာတို႔၏

စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ
ထိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္

လႊမ္းမိုးေဘာင္ခတ္ထားျခင္းခံရသည္။

ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းကလည္း

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု

မွတ္ယူထားၾကၿပီး

ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို အေရးမပါေသာသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္

သူႏွင့္ပို၍ အေရးႀကီးေသာအခ်က္ျဖစ္သည့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစျခင္းအတြက္ တာဝန္ရွိေသာသူ
အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ဗဟိုအစိုးရကို တာဝန္မယူတတ္ေသာ၊
တရားဝင္ရပ္တည္ခ်က္မရွိေသာ
ျခားေၾကာင္း

ေဖာ္ျပၾကသည္။

အစိုးရျဖစ္ၿပီး၊
သို႔ျဖစ္ပါ၍

KIO

KIO

ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္

သည္သာ

အလြန္ပင္ကြာ

သူတို႔၏အေရးကိစၥမ်ား

ကို

ကာကြယ္မည့္အျပင္ လူမ်ိဳးစုတို႔အား ပဋိပကၡအတြင္းမွ ကာကြယ္ေပးမည့္ တစ္ခုတည္းေသာ
အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္သူတို႔ခံစားၾကရသည္။
ကခ်င္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းသည္ KIO ကဦးေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဦးမေဆာင္သည္
ျဖစ္ေစ ဆက္လက္၍ ခုခံေတာ္လွန္ေနရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုလက္ရွိ
အေျခအေနတြင္

ဤအဖြဲ႕အစည္းကို

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရရွိ

ထားၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔သည္ေကအိုင္အိုကိုဆက္လက္၍ ေထာက္ခံပံ့ပိုး
ေပးၾကရမည္။ ဗမာကို ခုခံတြန္းလွန္ရန္ ဤအဖြဲ႕အစည္းသည္ တရားဝင္အဖြဲ႕
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အစည္းျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္

မိမိတို႔တြင္

၎ကဲ့သို႔ေသာအဖြဲ႕အစည္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားရမည္။ (အရံစစ္သား KIA)

လူေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းတြင္ပါဝင္ၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုးက မိမိတို႕ ဆႏၵ
ရွိပါက

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို

ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္နာျပင္တြင္

ပါဝင္တိုင္ခိုက္ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း

သေဘာတူၾကၿပီး လူငယ္တပ္သားအသစ္ အေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း စစ္ေျမျပင္တြင္ ပါဝင္တိုက္
ခိုက္လိုေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကသည္။ အခ်ိဳ႕စစ္သည္ တို႔ကလည္း စစ္ေျမျပင္ေနရာမ်ား
သို႕တာဝန္ထမ္းေတာင္ႏိုင္ရန္ မိမိတို႕၏အထက္အရာရွိမ်ား ကိုဖိအားေပး ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။
သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားတို႔ကဲ့သို႔ပင္ တိုက္ခိုက္ေရးအၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းအတြက္ အေျခခံစြမ္းရည္
မ်ား

ရွိၾကသကဲ့သို႔

က်ား/မဆိုင္ရာသတ္မွတ္ထားေသာစံႏႈန္းမ်ားတြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို

ခံႏိုင္စြမ္း မရွိေသာ၊ ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို တိုက္ပြဲဝင္အေနထားတြင္
ရွိေနသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေက်ာ္လြန္တားစီးခဲ့ၾကသည္။
က်မသည္

အလြန္ထက္ျမက္ကြ်မ္းက်င္ေသာ

တိုက္ခိုက္ေရးသမားတစ္ဦး

ျဖစ္လိုေသာ ဆႏၵရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္
က်မ မသြားႏိုင္ခဲ့ပါ။ က်မသည္ ကာကြယ္ေရး စစ္တကၠသိုလ္တြင္ ရွိေနစဥ္
စစ္ေျမျပင္သို႕သြားခြင့္ျပဳပါရန္

အျခားေသာ

အမ်ိဳးသမီးဗိုလ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္

အတူ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္းဆိုရသည့္ အေၾကာင္းမွာ က်မတို႔ႏွင့္အတူ
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ
ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကၿပီး

အမ်ိဳးသားစစ္သည္မ်ားတို႔သည္
ကြ်န္မတို႔မွာ

ေက်ာင္း၌ပင္

စစ္ေျမျပင္သို႔

က်န္ရစ္ခဲ့ၾကရသည္။

က်မတို႔တေတြသြားေရာက္ရန္ အင္မတန္စိတ္တက္ႂကြၾကသည္။ က်မ တို႔သြား
လိုေသာ ဆႏၵကလည္း ခိုင္မာလြန္းလွပါသည္။ က်မတို႔ေရွ႕တမ္း စစ္ေျမျပင္သို႔
သြားလိုေသာ ဆႏၵရွိၾကပါသည္။ (ဒု-ဗိုလ္၊ KIA )

ပဋိပကၡ၊ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ က်ား/မက႑မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္၍အေရးပါ
ေသာေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔အား ႏိုင္ငံေရးၾကားခံ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ျခင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သရုပ္ေဖာ္ထား
ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ လူေတြ႕ ေမးျမန္းျခင္းတြင္ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသမီး တို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို
မိမိတို႔၏ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ကာကြယ္ေပးေနၾကသူမ်ားႏွင့္ ၎အေန အထားတြင္
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအဆင့္သတ္မွတ္ၾကသည္။ သူတို႔၏ အခန္းက႑ကိုေဖာ္ထုတ္ေျပာ
ဆိုၾကရာတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးတို႕သည္ ကခ်င္လူမ်ိဳးတို႕၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို စစ္ေရးအရ
ကာကြယ္သူမ်ား၊

သူတို႔သည္

တိုင္ပြဲဝင္ရန္ႏွင့္

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ရန္

တူညီေသာ

စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိေၾကာင္း ေတာင္းဆိုထားၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသား
မ်ား၏ မူပိုင္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေယာက္်ားပီသျခင္းကိုဆိုလိုၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ခံယူေနရ
ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးပီသျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု လႊမ္းမိုးထားသည့္
အယူအဆေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္ရပါေၾကာင္းေဖာ္ျပေနသည္။ (Eriksson-Baaz and Stern 2013:
721)
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အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္
ရာတြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္စစ္မႈထမ္းရန္အတြက္

ျငင္းဆိုျခင္းမရွိရျခင္းမွာ

မိမိတို႕ေတြ႕ႀကံဳခံစားၾကရေသာ

စာရင္းသြင္း

ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၊

လံုၿခံဳမႈကင္း မဲ့ျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွိျခင္း၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ မွီခိုအားကိုးမႈတို႔က မိမိတို႔၏
တာဝန္ကိုထမ္းရြက္ရန္ တြန္းအားေပးလံႈ႕ေဆာ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
သို႔မဟုတ္ ထင္ျမင္ယူဆေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ လူကုန္ကူးျခင္းခံရမႈႏွင့္ လိင္လုပ္သား
အျဖစ္ အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းခံရျခင္း စသည့္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ဖိႏွိပ္
ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳမႈကင္းမဲ့ျခင္းတို႔သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကခ်င္စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားတြင္ စာရင္းသြင္းရန္ ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပေနေသာ က်ား/မဆိုင္ရာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖစ္
သည္။ ဤတြန္းအားေပး လံႈ႕ေဆာ္ျခင္းမ်ားတို႔သည္ အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံ ရေသာ
တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရးလူနည္းစု အုပ္စုဝင္ျဖစ္ရျခင္းႏွင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ခံရျခင္းတို႔
တြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတို႔၏

ဗမာအမ်ိဳးသမီးမ်ား

ႏွင့္

တံု႕ျပန္ေသာရပ္တည္ခ်က္မ်ားႏွင့္
အမ်ိဳးသားမ်ားကို

ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိသည္။

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္

အရင္းအျမစ္မ်ားသို႔

အလြယ္တကူခ်ဥ္းကပ္ရရွိႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိသူမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကၿပီး ကခ်င္လူထုႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာသူမ်ားအတြက္မွာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိတ္စဆို႔ထားသည္ဟု ႐ႈျမင္ၾကသည္။

အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ပါဝင္ျခင္းကို ပံုေဖာ္ျခင္း
လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ေဒသအေျခစိုက္တက္ႂကြလုပ္ရွားသူမ်ား၏ ရပ္တည္
ခ်က္သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စသည့္ကာလအတြင္း က်ယ္ျပန္႔လာဟန္တူသည္။ အေၾကာင္းမွာအ
မ်ိဳးသမီးမ်ားတို႔သည္ က်ား/မ တန္းတူ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအယူအဆႏွင့္ က်ား/မက႑ဆိုင္ရာ
ႏိုင္ငံေရးတို႔တြင္ ျမင္သာေအာင္ျပဳလာႏိုင္ၾကေသာ ေၾကာင့္ရလဒ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးဆိုင္ရာ
ႏိုင္ငံေရးအျမင္၁၅ တိုးပြားလာၾကသည္။ ထို႔ျပင္သာမကမိသားစုကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဦးေဆာင္
လာရျခင္းႏွင့္

မိသားစုတြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကတာဝန္ပိုမိုယူရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေပၚ

လာရျခင္းမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားကို KIO သုိ႔မဟုတ္ KIA သူလွ်ိဳမ်ားအျဖစ္ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္
ျမန္မာစစ္တပ္၏

ေခြ်းတပ္သားအျဖစ္

အသံုးခ်ျခင္းခံရမည္ကို

စိုးရိမ္ၾကရျခင္းေၾကာင့္

လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္း၊ အမ်ိဳးသားမ်ားအား စစ္မႈမထမ္းမေနရစနစ္ျဖင့္ ေရွ႕တန္း
သို႔ပို႕ေဆာင္ခံရျခင္းႏွင့္ လူငယ္အမ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသည့္ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာ
ျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ဤအေျခအေနသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တာဝန္လႊဲေျပာင္းထမ္းေဆာင္လာ
ၾကရျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။
ဤပဋိပကၡအတြင္းႏွင့္
မိမိတို႕

ေနာက္ဆံုးပဋိပကၡတို႔တြင္

လူထုအသိုင္းအဝိုင္းကို

လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားက

ဦးေဆာင္သူအခန္းက႑ကို

ႏွစ္ေပါင္းၾကာျမင့္စြာ

တာဝန္ယူ

အမ်ိဳးသမီးေတာ္ေတာ္မ်ား

မ်ားကလည္း ေက်းရြာ၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ပဋိပကၡ
ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားက ျပန္ေရာက္လာၾကၿပီး ဤအခန္းက႑ကို
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ျပန္လည္၍ တာဝန္ယူၾကသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စားဖိုေဆာင္ကို တစ္ဖန္
ျပန္လည္၍

ဝင္ေရာက္သြားၾကရသည္။

ပထမအႀကိမ္

ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္က

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတို႔သည္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၾကသည္။ ေဒသခံ
ကခ်င္လူထု၊

ျပည္ပမွကခ်င္မ်ားႏွင့္

တရုတ္ျပည္မွ

ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားကို

စည္းရံုးခဲ့ၾကၿပီး၊ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေသာေဒသမွ လူမ်ားအပါအဝင္ စည္းရံုးႏိုင္
ခဲ့ၾကသည္။

ထိုအခ်ိန္က

က်မတို႔အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

အေရးကိစၥမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရး စသည္တို႔ကို မသိရွိခဲ့ၾကပါ။
ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့ အေျခအေနေတြက ေျပာင္းလဲသြားပါၿပီ။ က်မတို႔က အမ်ိဳး
သမီးထုကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾကခဲ့သည္။ က်ား/မက႑အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္
အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
ေဆာင္ၾကသည္။

အျမင္ဖြင့္လုပ္ငန္းမ်ားကို

သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္

က်မတို႕လုပ္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတို႔သည္

ႏိုးၾကား

တက္ႂကြလ်က္ရွိေနၾကၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားကလည္း သိေနၾကပါၿပီး။ (လူထု
အေျချပဳတက္ႂကြလုပ္ရွားသူ)

ေရွ႕တန္းေနရာႏွင့္ အိမ္တြင္းကိစၥတို႔ကို ရွင္းလင္းစြာခြဲျခားထားႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္
အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာပံုရိမ္မ်ားတြင္ ပိုမိုေပၚလြင္ေစၿပီး KIO ႏွင့္
KIA တို႔ကို အမွန္တကယ္ တိုက္ခိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျမင္ေတြ႕ေနရေသာ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းတို႔
သည္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္း တစ္ခုအေနျဖင့္ အနက္ဖြင့္ဆိုၾကသည္။ သို႕ျဖစ္
ပါေသာေၾကာင့္

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားက

ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္

တန္းတူယွဥ္တြဲလ်က္

အမိေျမကိုကာကြယ္ရန္ႏွင့္ မိမိတို႔၏တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ဝတၱရားရွိသည္ဟု ခံစားၾက
သည္။
ကခ်င္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္အေနႏွင့္
မိမိတို႔လူမ်ိဳးအတြက္
ဤကဲ့သို႔ေသာ

က်မတို႔

တာဝန္

႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားၾကရမည္။

အေရးႀကီးသည့္

ထမ္းေဆာင္ရမည္။
...

အေျခအေနတစ္ရပ္တြင္

အေၾကာင္းမွာ
အားလံုးေသာ

ကခ်င္မိသားစုမ်ားသည္ အနည္းဆံုးမိသားစုဝင္ တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးကို
မျဖစ္မေန ပံ့ပိုးေပးရမည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ မိမိတို႔၏ အမိေျမကို
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ခုခံကာကြယ္ရန္ လိုအပ္သည္။ (ဒုဗိုလ္၊ KIA)

ဤအေျခအေနတြင္ စစ္ဖက္ႏွင့္အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္တက္ႂကြစြာလုပ္
ရွားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အေရအတြက္တိုးပြားလာရျခင္းကို တစ္မူထူးျခားေသာျဖစ္စဥ္အျဖစ္
ေဖာ္ျပထားၿပီး
ေစဘဲ

သူတို႔၏

ပါဝင္မႈသည္

ခြ်င္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္သာ၍

က်ား/မ

က႑ပါဝင္မႈကို

႐ႈျမင္သင့္သည္။

ႏိုင္ငံအဝွမ္း

ကေျပာင္းကျပန္မျဖစ္
အၾကပ္အတည္းႏွင့္

ေတြ႕ဆံုၾကံဳေတြ႕ေနရစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံကိုကာကြယ္ရန္မွာ လူတိုင္းတာဝန္ျဖစ္သည္။ (Jacoby
2010:

82)။

စြမ္းရည္မ်ား

ထိုသို႔ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ

အစီရင္ခံစာပါ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနေသာ္လည္း

က်ား/မက႑ဆိုင္ရာအျမင္မ်ားႏွင့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္တရားဝင္

အပစ္အခတ္

ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အတိုင္းအတာပမာဏာတစ္ခုအထိ ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္သည္
ပိတ္ပင္ထားျခင္းခံေနၾကရဆဲျဖစ္ရျခင္းမွာ က်ား/မဆိုင္ရာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္စံႏႈန္းမ်ား လြမ္းမိုး
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ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ခုႏွစ္ေမလတိုင္ေအာင္

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်

အစိုးရႏွင့္ေဆြးေႏြး

ပါဝင္ခဲ့ရျခင္းမရွိေခ်။

ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္

ေမလေႏွာင္းပိုင္းတြင္

နည္းပညာ

အႀကံေပးအသင္းကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အၾကံဥာဏ္ေပးရန္ အတြက္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။
အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုမ်ားမွ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ သံုးပံုတစ္ပံုမွ်ေသာ ေနရာမ်ားကို အမ်ိဳးသမီး
တို႔အတြက္ ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ ထို ၁၅ ေနရာအနက္ ႏွစ္ေနရာ
သာ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ခဲ့သည္။
လူေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းတြင္ ပါဝင္ၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုးက သေဘာတူ
ထားသည္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္သင့္သည္ဟု ဆိုၾက
ေသာ္လည္း၊ အေတာ္မ်ားမ်ားက မိမိတို႔သည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္
စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိၾကပါဟု

နိဂံုးခ်ဳပ္ေျပာဆိုထားသည္မွာ

မိမိတို႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း

စံသတ္မွတ္ထားေသာ က်ား/မအခန္းက႑အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတို႔သည္ လူထုႏွင့္သက္ဆိုင္
ေသာ

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္

အရည္အေသြး

ျပည့္မွီျခင္းမရွိပါ

ဆိုေသာအခ်က္ကို

ညြန္ျပေနၾက သည္။ အဆင္ျမင့္မားစြာ သတ္မွတ္ထားသည့္ စစ္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားရွိမွသာလွ်င္
အေရးပါေသာအခန္းက႑တြင္

ပါဝင္ႏိုင္မည္ဟု

သတ္မွတ္ခ်က္ထားရွိျခင္းသည္လည္း

အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အထက္တြင္
ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတို႔သည္

အဆင့္ျမင့္မားေသာ

ရာထူးမ်ားသို႕

တက္လွမ္းႏိုင္ျခင္းမရွိၾကရျခင္းက က်ားမဆိုင္ရာ သေဘာထားေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အရ အမ်ိဳးသမီး
တို႔သည္ မိသားစုတာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ရေသာေၾကာင့္ အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ား မရရွိႏိုင္ပါ။
ထို႔အျပင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္ရန္ အမ်ားသေဘာမဟုတ္ဘဲ တိုက္ရိုက္
ေရြးခ်ယ္သည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္လည္း အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုမ်ားပါဝင္လာႏိုင္ရန္ ခက္ခဲမႈမ်ား
ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။
(KIA

မွေျပာဆိုသည္မွာ) သင္သည္ အသက္အလြန္ငယ္ခဲ့ေသာ္ အျခား

တစ္ဘက္မွ

(အစိုးရ)

သင္သည္

အသက္အလြန္ငယ္ၿပီး

သင္မေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရပါက

က

သင့္အား

အထင္အျမင္ေသးမည္။

လံုေလာက္ေသာ

အျခားတစ္ဘက္ႏွင့္

ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္

ထို႔ျပင္

(အေတြ႕အၾကံဳ)
သင္ဗဟုသုတ

လံုေလာက္ေအာင္ရရွိမည္ မဟုတ္ေခ်။ အကယ္၍ သင္သည္ (အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ကိုဆိုလိုသည္)

အသက္ႀကီး

လြန္းပါကလည္း

အာရံုမစူးစိုက္ႏိုင္ပါ။...

(ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ျမန္မာျပည္ရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မဟာမိတ္အဖြဲ႔)

ေဒသအဆင့္ တရားဝင္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္
အားနည္းရျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္လည္း ထိုသို႕ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ရသည္။
၂၀၁၁ခုႏွစ္

ဩဂုတ္လတြင္

ျမန္မာသမၼတမွ

အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့သင့္ျမတ္ေရး

အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာအစီအစဥ္ကို ေၾကျငာခဲ့သည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ ေရွ႕သို႔ တိုးျမႇင့္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း ထူေထာင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ဥပမာျပ ရေသာ္
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအသင္းသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းဆိုင္ရာ
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မ်ားကိုမူဝါဒမ်ား
မူဝါဒမ်ားကို

ပံုေဖာ္သည့္

ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

ဗဟိုေကာ္မတီမွေရးဆြဲပံုေဖာ္ထားေသာ

တာဝန္ရွိသည့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး

ေကာ္မတီတို႕ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (MPC) က အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ညိႇႏိုင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး သမၼတ႐ံုးေတာ္သို႕ တိုက္ရိုက္အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း
တို႔ကိုေဆာင္ရြက္သည္။ (Hedström 2013) ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံအဝွမ္းအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
ဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအသင္းအဖြဲ႕ (NCCT) ဟုေခၚေသာ ပူးတြဲေကာ္မတီသည္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ႀကၿပီး အစိုးရႏွင့္ေစ့စပ္ညိႇႏိုင္း
မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္

တူညီေသာသေဘာထား

ရပ္တည္ခ်က္မ်ားရရွိရန္

ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္

သည္။ ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ နည္းဗ်ဴဟာအရ အေရးႀကီးေသာ ေနရာစုစုေပါင္း ၈၂.၅ ေနရာ၁၆
အနက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ၃.၅ ေနရာသာရရွိၿပီး ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္နည္းေသာေနရာ၁၇မ်ား ကို
သာရယူၾကသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအုပ္စုႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္
မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ အစည္းအေဝးခန္းတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရၾက
ေသာ္လည္းေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ထိေရာက္စြာကန္႔သတ္ျခင္းခံၾကရသည့္ အေၾကာင္းမွာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနခ်ိန္

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက

စည္းေဝးခန္းမွ

ထြက္ခြာသြားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သူတို႔၏ နားၾကပ္မ်ားကို ခြ်တ္ထားၾကျခင္းကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မွ အစိုးရအား စတင္ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား
တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အခ်ိဳးက် ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းေသာေနရာကို ခ်မွတ္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ရာ
တုန္႔ျပန္ေသာအေနျဖင့္ အစိုးရ၏ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးဆိုင္ရာအႀကီးအကဲက သူ၏ဇနီး ကို
ေခၚေဆာင္လာၿပီးအၾကံျပဳသည္မွာ အကယ္၍အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္လိုပါက အရာရွိကေတာ္ ႏွင့္
ေျပာဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားသာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးစကားေျပာေစရမည္ဟု တံု႔ျပန္ ေျပာဆို
ခဲ့သည္။
က်မတို႔သည္အစိုးရ၏ေစ့ေစပ္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေျပာဆိုသူ

အႀကီးအကဲႏွင့္

ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကပါတယ္။ ၿပီးေနာက္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုၾကရာတြင္ ထိုအရာရွိက ေနာက္တစ္ႀကိမ္သူ၏
ဇနီးကို ေခၚေဆာင္လာမည္ဟုေျပာဆိုပါသည္။ ၿပီးေနာက္သူတို႔ (ရယ္လ်က္)
၎ကိစၥကို

သူတို႔အားေျပာဆိုတိုင္း

ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွ

လူအား

လံုးနီးပါးတူညီေသာအေျဖကိုေျပာဆိုၾကသည္မွာ စစ္တပ္မွ ပါလီမန္တြင္၂၅
ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္ရန္ ေတာင္းဆိုသကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကလည္း ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း
ေတာင္းဆိုထားၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ (အမ်ိဳးသားမ်ား)
ဘယ္လိုအေနအထားမွာ ရွိေနၾကရပါသလဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ (အမ်ိဳးသားမ်ား)
ခြဲတမ္း ဘယ္ေလာက္ရမွာလဲဟု ဟာသျပဳကာ ေျပာဆိုၾကသည္။ (ဗဟို
ေကာ္မတီဝင္၊ ျမန္မာျပည္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ျခင္း)
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းခံမ်ား
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တရားဝင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ျခင္း
မရွိေအာင္ဖယ္ထုတ္ထားၾကေသာ္လည္း သူတို႔သည္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း အသိအမွတ္
မျပဳထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စည္း႐ံုးလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ က႑သည္က်ယ္ျပန္႔လာၿပီး
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရွားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အသိ
အမွတ္မျပဳထားေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ေနၾကသည္။
ဤကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အဓိကလႈပ္ရွားသည့္အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕မွာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုႏွင့္
ဘာသာေရးေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္မ်ား ျဖစ္ၿပီး ၎တြင္
ကခ်င္ တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးသမီးမ်ားတို႔လည္း ပါဝင္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗမာ
ျပည္ (WLB) ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေရွ႕ေဆာင္ကြန္ယက္ (WIN-Peace)
အမည္ျဖင့္ စုစုေပါင္းအသင္းသား (၅၁) ဦးျဖင့္ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ အတြင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကသည္။
သူတို႔က

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ား

တြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ႏိုင္ေရး

အတြက္ အခ်ိဳးက်ေနရာကို ေတာင္းဆိုၾကၿပီး အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္အ
ဖြဲ႕အစည္းတို႕ကိုလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားပိုမိုပါဝင္လာႏိုင္ေရးအတြက္ ဖိအားေပးစည္း႐ံုးလ်က္
ရွိၾကသည္။ ထို႔အျပင္ WLB ႏွင့္ WIN-Peace အဖြဲ႕တို႔၏ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းအားျဖင့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး
တို႔၏ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေသာ ဖိုရမ္ေပၚထြက္လာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏
သေဘာထားအျမင္ကို ပါဝင္ေစရန္ ျပည္နယ္အတြင္း ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္း ကို
ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ဤနည္းအားျဖင့္

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္

ဗမာအမ်ိဳးသမီးမ်ား

အျခားေသာတိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕မ်ားတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ က်ား/မ
က႑ဆိုင္ရာ တရားမွ်တေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုၾကသည္။
က်မဆိုလိုခ်င္တာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုရရွိႏိုင္ပါသည္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ိဳးသမီးတို႔
ပါဝင္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
မုဒိမ္းက်င့္ခံရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈတြင္
႐ုန္းကန္ရွင္သန္ေနရေသာ အမ်ိဳးသမီးအတြက္ သို႔မဟုတ္ ပညာသင္ၾကားခြင့္
မရရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အတြက္ မည္သူက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေပး
မွာလဲ။ (တရား႐ံုးေရွ႕ေနအဖြဲ႕ဝင္)

ဤစာတမ္းအတြက္ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းတြင္ပါဝင္ေသာ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားတြင္တက္ၾကြစြာပါဝင္ၾကသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အေတြးအေခၚ
ေျပာင္းလဲေစရန္ႏွင့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အေရးႀကီး
ေၾကာင္းအေလးထားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္မွ် အေတြ႕အႀကံဳရွိၿပီျဖစ္ေသာ မတူညီ
ေသာ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရးမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနၾက
ေသာ အမ်ိဳးသမီးလႈပ္ရွားမႈအတြက္ ဤအခ်င္းအရာသည္ အံဩဖြယ္ရာမဟုတ္ပါ။ လက္ရွိ
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၏ အခက္အခဲ၊
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အမ်ိဳးသမီး တို႔၏အေရးကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏိုင္မည္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ တိုင္းျပည္အတြင္း
ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ကိုလည္း ျဖစ္လာႏိုင္မည့္အလားအလာမရွိေခ်။
အမ်ိဳးသမီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားက အဆိုတင္သြင္းထားသည္မွာ လူသားတို႔အတြက္
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျခင္းကို ဂရုစိုက္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းလာေသာ
တရားမွ်တမႈမ်ား၊

စစ္မႈထမ္းမ်ားႏွင့္ဒုကၡသည္ႏွစ္ရပ္လံုးအတြက္

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းတို႔ကို အေလးထားေျပာဆိုသကဲ့သို႔ တရားမွ်တေသာ ေျမယာျပန္လည္
ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အစျပဳျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးရာဝန္ေဆာင္မႈလိုအပ္ခ်က္မ်ား
ထည့္သြင္းပါဝင္ေစရမည့္ အေၾကာင္းအေလးထားေဖာ္ျပထားသည္။
စစ္ပြဲပဋိပကၡရပ္စဲေရးသက္သက္သာမဟုတ္ပါ။ လူအမ်ားအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်
ရေသာ အာမခံခ်က္မ်ားရွိသင့္သည္အျပင္ လူတိုင္းအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္း
ေၾကာင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ မိမိတို႕ကိုယ္ပိုင္ေျမတို႔အတြက္လည္း အာမခံခ်က္ရွိ
ေစရပါမည္။ မိမိတို႔သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးအတြက္လည္း စိုးရိမ္မႈကင္းရွင္း
ၾကရန္ ေသခ်ာေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိရမည္။ တရားမွ်တမႈမရွိပါက ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးသည္ အဓိပၸာယ္မဲ့မည္ျဖစ္သည္။ ... ထိုသို႔မဟုတ္ပါက တည္တံ့ခိုင္ျမဲ
ေသာၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္းသည္ ပဋိပကၡကို ရပ္တန္႔ေစ႐ံုသက္
သက္သာျဖစ္သြားလိမ့္မည္။ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း က်မတို႔အတြက္
တရားမွ်တျခင္းသည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္

မည္မွ်အေရးႀကီးေႀကာင္း

အေလးထားကာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ အဲဒီတြက္လည္း က်မတို႔လုပ္
ေနျခင္းျဖစ္သည္။ (လူထုအေျချပဳတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ)

၎ကဲ့သို႔ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ အေနအထား
မ်ားကို

ေရြးခ်ယ္၍

လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္

တက္ႂကြစြာလႈပ္ရွားၾကသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ ဆန္းစစ္ေလ့လာထားသည့္ အခ်က္
ျဖစ္သည့္

မည္သို႔

ပဋိပကၡၿပီးဆံုးရန္ႏွင့္

ပဋိပကၡ၏ေႏွာင္းပိုင္းကာလ

ျမန္မာႏိုင္ငံအသြင္

ကူးေျပာင္း ေရးျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ လက္ရွိအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္
ပါဝင္လုပ္ ေဆာင္ၾကသူမ်ား၏ တင္ျပထားေသာအျမင္၊ ႐ႈေထာင့္မ်ားထက္သာ၍ ေရရွည္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ပို၍သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း သူတို႔ခ်င့္ခ်ိန္ခဲ့ၾကသည္။ က်ား/မ
က႑ အေျခခံေသာ မမွ်တမႈႏွင့္ က်ား/မဆိုင္ရာဆက္ ႏြယ္မႈမ်ားကို နားလည္ျခင္းသည္ ပဋိပကၡ
ျဖစ္ျခင္းႏွင့္

ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ႏွစ္ခုလံုးကို

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိ

ေၾကာင္း သူတို႔ေျပာျပေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ

အျမင္ကြဲလြဲမႈမ်ားကို

ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ရန္အတြက္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါဝင္ေနၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက တိုင္းျပည္အတြင္းရွိ
အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ
အဖြဲ႕၊

အုပ္စုအမ်ားအေပၚ

ဗဟိုအစိုးရက

ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားေနေသာ

မည္ကဲ့သို႔ျပဳမူ

ပဋိပကၡတို႔ျဖင့္

ဆက္ဆံေနျခင္းကို

ႏိႈင္းယွဥ္ခ်ိန္ထိုးျပၾကသည္။

ကခ်င္

၎အျပင္
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သူတို႔သည္ “အမ်ိဳးသမီး”၊ “အမ်ိဳးသမီးမ်ား” ဟူေသာ ေယဘုယ်ယူဆခ်က္ကို စုစည္းထားေသာ
တူညီမႈမ်ား၊

ယွဥ္တြဲ၍

အတူတည္ရွိေနျခင္းႏွင့္

စုစည္းထားေသာ

တိုင္းရင္းသားႏွင့္

ဘာသာေရးမ်ားဆိုင္ရာတူညီမႈမ်ား အျပန္အလွန္ေျပာဆိုျခင္းဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ကဲ့သို႔
ပင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္
ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡကိုေထာက္ခံၾကၿပီး မိမိကိုယ္မိမိ အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံ
ရေသာ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရးလူနည္းစုအဖြဲ႔မ်ား၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္
ေျပာဆိုၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ စစ္ေရးအရလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကို မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ျခင္း
အျဖစ္

အနက္ဖြင့္ဆိုၿပီး

အမ်ိဳးသမီးတို႔၏

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္

ပါဝင္ၾကျခင္းကို

ပဋိပကၡ ဆန္႔က်င္ျခင္း တစ္ရပ္အျဖစ္မဟုတ္ဘဲ ဗဟိုအစိုးရအား ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ အနက္ဖြင့္ရပါမည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ အစိုးရမဟုတ္ေသာလ
က္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကို
ထည့္သြင္းပါဝင္ခြင့္မေပးျခင္းကို ေဝဖန္ၾကေသာ္ျငားလည္း ကခ်င္တို႔၏စစ္ဖက္ဆိုင္ရာလႈပ္ရွား
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကိုမူ
အတြက္

တိုင္းရင္းသားႏွင့္

ကာကြယ္ေနသူမ်ားအျဖစ္

ေပၚလြင္ေစေသာအခ်က္မွာ

ဘာသာေရးဆိုင္ရာလူနည္းစုတို႔၏

ေထာက္ခံအားေပးလ်က္ရွိၾကသည္။

တိုင္းရင္းသားႏွင့္

ရပိုင္ခြင၁၈
့္

ဤသို႕ထူးျခား

ဘာသာေရးအေျချပဳလူနည္းစုအဖြဲ႕မွ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပဋိပကၡတြင္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး
ဤအမ်ိဳးသမီးမ်ားထံမွရရွိေသာ ေထာက္ခံအားေပးမႈေၾကာင့္ KIO ႏွင့္ KIA တို႔မွခ်မွတ္ထား
သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

ပိုမိုခိုင္မာေစသည္သာမက

တရားဝင္အျဖစ္သို႔

ေျပာင္းလဲေစ

ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနဆဲ ပဋိပကၡအေရးကို ၾကာရွည္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္
အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ

အမ်ိဳးသမီးလူထုေခါင္းေဆာင္တို႔သည္

လူထု

၏

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား အေပၚလႊမ္းမိုးလာႏိုင္ၿပီး ပို၍က်ယ္ျပန္႔လာကာ KIO ႏွင့္ KIA တို႔၏ လုပ္
ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ တိုက္ခိုက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးလာႏိုင္
သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ အက်ိဳးဆက္မ်ား
WLB ႏွင့္ WIN-Peace အဖြဲ႕တို႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ က်ား/မ
ဆိုင္ရာဘက္လိုက္ျခင္းသည္ သိသာထင္ရွားစြာအေမြဆက္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္း ပံုေဖာ္ျပသထား
သည္။ ၎ျဖစ္စဥ္သည္ လူထု (အမ်ိဳးသား) အႀကမ္းဖက္မႈကိုသာ အာ႐ံုစူးစိုက္ၿပီးအမ်ိဳးသမီး
မ်ားႀကံဳေတြ႕ရေသာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္
ပ်က္ကြက္ခဲ့သျဖင့္ သာ၍အေရးႀကီးသည့္ တည္တံခိုင္ျမဲေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႕
ခ်ိတ္ဆက္ေနေၾကာင္းကိုနားလည္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရး
လူနည္းစုအဖြဲ႕မ်ားမွ
အႀကံဳမ်ားအား

အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္

တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေစသည့္

သတ္မွတ္ခံရေသာအမ်ိဳးသမီးတို႔၏

အေတြ႕

ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားသည္လည္း

က်ား/မ

ဆိုင္ရာ မညီမွ်ေသာဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈကို အေရးတယူ ေျဖရွင္းေပးျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္
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ပဋိပကၡကိုဆက္လ်က္ျဖစ္ေပၚေနေစ ၿပီးအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား အခန္းက႑ခြဲျခားမႈကိုလည္း
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္မွာ က်ား/မ အေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္ျခင္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပဋိပကၡတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္သူ
မ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာေစၿပီး တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေပၚ
အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္လာေစသည္။
၎ကဲ့သို႔ပင္

က်ား/မအေရးကို

ဥပေကၡာျပဳျခင္းသည္

တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေသးသိမ္သြားေစသည္။ ထို႔ျပင္သာမက အမ်ိဳးသမီးမ်ား
အားအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ မထည့္သြင္းျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔၏ အျမင္သေဘာထား
အေပၚအေျခခံေသာ စံသတ္မွတ္မႈမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးျခင္းျပဳႏိုင္မည္မဟုတ္သကဲ့သို႔ ၎ႏွင့္
ဆက္ႏြယ္ေသာမူဝါဒမ်ားကို ပံုေဖာ္သည့္ က်ား/မအညီအမွ်ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္
ျခင္းတို႔အေပၚလည္း လႊမ္းမိုးႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ ဤအခ်က္သည္ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရး
လူနည္းစုတို႔မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အထူးစိုးရိမ္ေစေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
အစိုးရမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္
မ်ားတြင္

အသံုးျပဳေသာ

လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျခင္းႏွင့္

အစိုးရတို႔အၾကား

ပဋိပကၡကို

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ

အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ျခင္းသည္

အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အေျခအေနမွန္ကို ထင္ဟပ္ေစျခင္းမရွိဘဲ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ား ေတာင္းဆို
ေနေသာလူသိရွင္ၾကားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကြယ္ဝွက္ေသာအရပ္၌ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိတို႔
ႀကံဳေတြ႕ ခံစားေနၾကရသည့္အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ားကို အေလးထားသတိျပဳေစရန္ ေတာင္းဆို
ခ်က္မ်ားအား အျဖစ္မွန္မွဖံုးကြယ္ရန္ လွည့္စားခဲ့ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ား ေဖာ္ထုတ္
ထားသည္မွာ

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္

တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို စစ္မႈေရးရာ၏ ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အျဖစ္ အသံုးခ်က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္းႏွင့္
အပစ္ခတ္ရပ္စဲထားသည့္ကာလအတြင္းတြင္လည္း တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားရွိရာေဒသမ်ား
တြင္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ထိန္းထားႏိုင္
ရန္ႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ဟု အေၾကာင္းျပ၍ အရင္းအျမစ္မ်ား ေပါႀကြယ္ရာေဒသမ်ားတြင္ေနရာ
ယူထားၿပီး လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ေနၾကသည္။ လိင္အၾကမ္းဖက္
ျခင္းကို အသံုးျပဳျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးတို႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္
တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည့္

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းႏွင့္

အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဆိုင္ရာျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာပါဝင္ႏိုင္စြမ္းကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး အျခားေသာ
က်ား/မက႑ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရေသာပံုစံမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳႏိုင္
သကဲ့သို႔အေျခအေနကိုျဖစ္ေစသည္။

မိသားစုႏွင့္

က်ား/မက႑ဆိုင္ရာဆက္ႏြယ္မႈမ်ားတြင္

လႊမ္းမိုးေနေသာစံႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ အိမ္တြင္းမႈအၾကမ္းဖက္ျခင္း ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း က်ယ္ျပန္႔
စြာလက္ခံလာၾကၿပီး ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ ၎ျဖစ္စဥ္သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ
ကာလႏွင့္ အကူးအေျပာင္းကာလမ်ားတြင္ တိုးပြားလာေလ့ရွိၿပီး ထိုသို႕ျဖစ္ရျခင္းမွာ စစ္မႈ
ထမ္းေဟာင္းမ်ားက မိမိတို႔၏ မိသားစုမ်ားထံသို႕ ျပန္လာၾကေသာအခါ၌ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။
(Call 2007)၊ ဤကဲ့သို႕ေသာ က်ား/မဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ မိသားစုအတြင္း ညိႇႏိႈင္း
ေဆာက္ရြက္မႈ စြမ္းအားမ်ားေလ်ာ့နည္းေစၿပီး အမ်ိဳးသမီးတို႔ကို အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားကို
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ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္

လူထုႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာက႑မ်ားတြင္

ျပည့္ဝစြာႏွင့္ထိေရာက္စြာ

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား
ႏွင့္

ဘာသာေရးလူနည္းစုမွ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

တရားမွ်တမႈရရွိေရးအတြက္

ႀကိဳးပမ္း

ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ အတားအဆီးမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ KIO ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ
ေဒသအတြင္း က်ား/မ က႑အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ္
အမ်ားအားျဖင့္ ႐ိုးရာဓေလ့ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသည္ သုိ႔မဟုတ္
၎အမႈတြင္ KIA စစ္သားမွ က်ဴးလြန္ပါက KIO ၏ စစ္ခံု႐ံုးမွ ၾကားနာစစ္ေဆးသည္။
ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုမွ

၎စနစ္ႏွစ္ခုစလံုးသည္

လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း

သုိ႔မဟုတ္

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းကို လံုေလာက္ေအာင္ အေလးထားေပးျခင္း မရွိသည့္အတြက္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာဆိုၾကသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္
အဆင့္တြင္လည္း အိမ္ေထာင္ေရးမုဒိမ္းမႈႏွင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၁၉ ကို ျပစ္ဒဏ္
ေပးသည့္

ဥပေဒမ်ားမရွိေသာေၾကာင့္

အကာအကြယ္ေပးထားျခင္း

ျမန္မာျပည္ရွိ

အမ်ိဳးသမီးတို႔ကို

အားနည္းလ်က္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။

(က်ား/မ

ဥပေဒမွ
အေရး

တန္းတူ ရရွိေရး ကြန္ယက္ ၂၀၁၃)၊ ၎ျပင္ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒတြင္ စကားစုတစ္ရပ္ ကို
ထည့္သြင္းထားသည္မွာ ပဋိပကၡကာလအတြင္း၂၀ ဘာသာေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု
အမ်ိဳးသမီးတို႔အေပၚ အစိုးရစစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈအတြက္ တာဝန္ယူစရာမလိုဘဲ
ထိေရာက္ေသာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရန္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ
အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕တို႔မွ ေတာင္းဆိုထားေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္းတြင္
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ တရားမွ်တ
ျခင္းႏွင့္ က်ား/မက႑ အေျချပဳ လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္
တို႔မွာ ေဘးဖယ္ထားျခင္း ခံခဲ့ၾကရသည္။
အကယ္၍ အမ်ိဳးသမီးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္မွ ဖယ္ရွားပါက အသြင္
ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ

သို႔မဟုတ္

ပဋိပကၡကာလအလြန္

အစီအစဥ္တြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ စစ္မွန္ၿပီးတရားမွ်တေသာ ေကာ္မရွင္ကို ထည့္သြင္း
စဥ္းစားျခင္းမ်ိဳးပါဝင္လာႏိုင္ဖြယ္မရွိေခ်။

ဥပမာအမ်ိဳးသမီးမ်ား

အေပၚ

အၾကမ္းဖက္မႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖ ရွင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္း
သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္အၾကမ္းဖက္
ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ

အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေျပာဆိုၾကရန္

ဆႏၵမရွိၾကေပ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔ အေပၚျပန္လည္၍ လက္ညွိဳးထိုးတုန္႔ျပန္မည္
ကိုစိုးရိမ္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ထည့္သြင္း
ပါဝင္ျခင္းမျပဳပါက ဤအျဖစ္အပ်က္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ စားပြဲခံုေပၚသို႕
တင္ျပလာႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့သည္မွာ ေသခ်ာလွေပသည္။ (ဗဟိုေကာ္တီဝင္ ၊
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ဗမာျပည္) ။

တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရးလူနည္းစုျဖစ္ရျခင္းႏွင့္ အဆင့္အတန္းခြဲျခားခံရျခင္းတို႕
ႏွင့္ မိမိတို႕ႀကံဳေတြ႕ၾကရေသာ က်ား/မခြဲျခားမႈမ်ား၏ တန္ျပန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္
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ပဋိပကၡနယ္ေျမေဒသအတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးအေတာ္မ်ားမ်ားတို႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၾက
သည္။ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ မိသားစုကို တစ္ဦးတည္းပံ့ပိုးေပးရသူမ်ားျဖစ္လာေသာေၾကာင့္
အလုပ္အကိုင္အေျခအေနတြင္ ေခါင္းပံုျဖတ္ျဖင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရျခင္း စသည့္ အျဖစ္အပ်က္
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ အသစ္တဖန္ ေပၚေပါက္လာေသာ ပဋိပကၡသည္
စီးပြားအေရးအ က်ပ္အတည္းကို ပိုမိုဆိုးဝါးလာေစသည္မွာ ေက်းလက္ေနမိသားစု အေတာ္
မ်ားမ်ားတို႔သည္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေရွာင္တိမ္းလာၾကရၿပီး မိမိတို႔၏ လယ္ယာႏွင့္စီးပြား
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စြန္႔ခြာခဲ့ၾကရသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားက ထြက္ေျပးလာရာ ခရီးလမ္းတြင္
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္

ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္မွာ

KIA

အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည္ဟု

စြပ္စြဲခံၾကရျခင္း

သို႔မဟုတ္ စစ္မႈမထမ္းမေနရစနစ္ျဖင့္ ေရွ႕တမ္းသို႕လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မွ ပို႕ေဆာင္ခံရႏိုင္
သည္။

ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းေၾကာင့္

အမ်ိဳးသမီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတို႔သည္

မိသားစုအတြက္

အစားအစာ၊ ေရႏွင့္ထင္းတို႔ရွာေဖြရန္ သြားလာၾကရၿပီး က်ား/မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္ျခင္းခံ
ၾကရရန္လြယ္ကူလာေစသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးတို႔အေပၚ
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားသည္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ

ကာလတြင္ ဆက္လက္၍ျဖစ္ေပၚေနၿပီး လက္ရွိပဋိပကၡကာလတြင္းလည္း ဆက္လက္၍ျဖစ္ေပၚ
လ်က္ရွိသည္။

ထို႕အျပင္

အိုင္ဒီပီ

ျပည့္ႏွက္ေနေသာေၾကာင့္

စခန္းမ်ား၏

ပတ္ပတ္လည္တြင္

အမ်ိဳးသမီးတို႔၏

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားျဖင့္

လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈအတြက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား

တိုးျမႇင့္လာသည္။ (Htoi Gender and Development Foundation 2014)။
အမ်ိဳးသားတို႔သည္ သတၲဳတြင္းတူးျခင္းႏွင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရ
ေသာေၾကာင့္

ရာသီတစ္ခုလံုး

ရွိေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္
ပါသည္။

အိမ္တြင္မရွိပါ။

ထိုသို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

အမ်ားအားျဖင့္

ထို႕ေၾကာင့္စခန္းမ်ားတြင္

အလုပ္ပိုတိုးလာၿပီး

နင္းမိၾကသည္။

သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ

ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစခဲ့

အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္
အေၾကာင္းမွာ
မိႈ၊

ထင္း၊

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို

သူတို႔သည္

မွ်စ္စိုမ်ား၊

ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား

တို႔ကို ရွာေဖြၾကရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ... တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သူတို႔သည္
တ႐ုတ္ျပည္တြင္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြၾကရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ရာသီ
တစ္ရာသီစာအတြက္ ၾကံစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ ၿပီးေနာက္
သူတို႔သည္

လူကုန္ကူးျခင္းခံၾကရသည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္

သူတို႔သည္

အဓမၼျပဳက်င့္ခံရၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သူတို႔ကို စစ္သားမ်ားက ေခၚေဆာင္သြား
သည္ သို႔မဟုတ္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံၾကရသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ဟူေသာ
စကားအသံုးအႏႈန္းအရဆိုရေသာ္ ေန႔စဥ္ထမ္းရြက္ရေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ား
သည့္အတြက္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက စစ္ေျမျပင္တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားက ေဘး
အႏၲရာယ္ကိုပို၍ႀကံဳေတြ႕ၾကရသည္ဟု ထင္မွတ္ၾကေသာ္လည္းအမွန္တကယ္
တြင္က်မရဲ႕အျမင္႐ႈေထာင့္အရဆိုရေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်
သာ၍ႀကီးမားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္။ (လူထု
အေျချပဳတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ)
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လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္မွာ ေက်းရြာမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရစဥ္
တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေနာက္ခ်န္ က်န္ေနခဲ့ၾကရၿပီး မထြက္ေျပးႏိုင္ဘဲ
က်န္ရစ္သူမ်ားျဖစ္ေသာ

အသက္ႀကီးသူမ်ား၊

လူရြယ္ခေလးမ်ားႏွင့္

မသန္စြမ္းသူမ်ားကို

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ေနရစ္ခဲ့ၾကရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္
က်ား/မအေျခခံေသာ အၾကမ္းဖက္ခံရႏိုင္ေခ်သည္ တိုးပြားလာႏိုင္ေၾကာင္း ခံစားသိရွိႏိုင္ သည္။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း အိုင္ဒီပီစခန္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
အားနည္းေသာေၾကာင့္

ေနာက္ထပ္အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ား

ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဓမၼတာလာေသာအခ်ိန္အတြင္းတြင္လည္း ဤကဲ့သို႕ေသာအခက္အခဲမ်ားၾကံဳ
ေတြ႕လာႏိုင္သည္။
တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔

ထြက္ေျပးသိမ္းေရွာင္စဥ္

ခရီးလမ္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လစဥ္ဓမၼတာ ေပၚခဲ့ေသာ္၊ သူတို႔ကိုယ္ကို
ဖံုးကြယ္ရန္အတြက္

ဘာတစ္ခုမွမရွိခဲ့ေသာ္၊

က်မတို႔၏

ယဥ္ေက်းမႈအရ

ကံမေကာင္းျခင္းဟု ရႈျမင္ၾကသည္ သို႔မဟုတ္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားရွိလာႏိုင္
သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ထိုသို႔ေသာ အခါမ်ိဳးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရာသီေသြး
ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကသည္။ (လူထုအေျချပဳ တက္ႂကြ
လႈပ္ရွားသူ)

ဤသို႕ေသာနည္းလမ္းမ်ားေၾကာင့္

ဝင္ေငြရရွိမႈမတူညီေအာင္

ဖြဲ႕စည္းထားသည့္

က်ား/မအေျချပဳ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဆင္းရဲေသာ၊ ေက်းလက္ေဒသမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို လူထုႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္
ခံရၾကသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာသည္ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒဖြဲ႕စည္းရာတြင္ သူတို႔၏
ပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေရး လြမ္းမိုးေျပာဆိုင္ႏိုင္ခြင့္ အေပၚ အႏႈတ္သေဘာေဆာင္ေသာ
သက္ေရာက္ျခင္းရွိသည့္အျပင္ ပို၍က်ယ္ျပန္႔စြာ ေျပာရေသာ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထူေထာင္ေနေသာ
ျမန္မာျပည္တြင္

လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္

က်ား/မဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္

စံႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစသည္။
ထို႔ျပင္သာမက

တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားမွ

အမ်ိဳးသမီး

လႈပ္ရွားမႈတို႔ကို ဖယ္ရွားထားျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ သူတို႔၏ ျမင့္မား
ေသာအသိပညာႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားသည္ ဥေပကၡာျပဳျခင္းခံၾကရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
လူထုအေျချပဳၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းစီမံကိန္းတြင္

လႈပ္ရွားပါဝင္လာခဲ့ၾကသည္မွာ

ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုနီးပါးရွိခဲ့ၾကၿပီး လူမ်ားစုႏွင့္ လူနည္းစု တို႔ႏွစ္ဘက္စလံုး ဆံုေတြ႔ၾကေရးအတြက္
ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ သူတို႔၏ တူညီေသာအျမင္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးအျမင္ဖလွယ္ရန္ စီစဥ္ႏိုင္
ခဲ့ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွအပ အင္အားႀကီးအစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္
ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး ေနာက္ဆုတ္သြားခဲ့သည္ သို႔မဟုတ္ လံုးဝသေဘာမတူၾကပါ။
အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္
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International IDEA

ေရရည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေစရန္

အတြက္

အမ်ိဳးသမီးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕မ်ား၏ အေတြ႕ႀကံဳျဖစ္ေသာ ခိုင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို မည္ကဲ့သို႔
တည္ေဆာက္မည္ဆိုသည္အခ်က္ႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ေသာ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ျခင္းတို႔သည္ အေလးထား
၍ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္
ျမန္မာျပည္တြင္ျဖစ္ပ်က္ေသာပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရွိလာရန္
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို

စစ္ယူနီေဖာင္းဝတ္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္

အစိုးရ႐ံုးမ်ားမွ

အမ်ိဳးသားတို႔မွ

လႊမ္းမိုး ထားလ်က္ရွိၾကသည္။ အစိုးရ႐ံုးမွ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ဗမာ၊ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ၿမိဳ႕ေန
လူတန္းစားအမ်ားစုျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾက
ေသာ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရးလူနည္းစုအဖြဲ႕မွျဖစ္ၿပီး သူတို႔သည္ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ႏိုင္ငံ
ေရး အေျချပဳစစ္ဖက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႕ အဖြဲ႕အစည္း အေျချပဳၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကေသာ္လည္း ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ
က႑မွ ပါဝင္ႏိုင္ေရးမွာ တားျမစ္ျခင္းခံေနရသည္။ ဤကဲ့သို႔ အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္
လိုက္ျခင္းေၾကာင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား

လက္မွတ္ထိုး

အေကာင္အထည္

ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္မ်ားကို အေျခမခိုင္ၿမဲဘဲ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနသည့္
အႏၲာရာယ္ကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ႏွင့္က်င့္ထံုးမ်ားကို ပံုေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းတို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈသည္
ျပင္းထန္စြာ ေဘာင္ခတ္ျခင္းခံလိုက္ရသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ရာတြင္
အားနည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ ဤအခ်က္က မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ
သုေတသနျပဳသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းစစ္အေျခအေနကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္
ပို၍႐ႈပ္ေထြးနက္နဲမႈကိုသိရွိႏိုင္ေအာင္ ပိုင္းျခား ေဝဖန္သံုးသပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ မီးေမာင္း
ထိုးျပထားၿပီး

အဆိုပါသံုးသပ္ခ်က္မ်ားတြင္

က်ား/မက႑ကို

ထည့္သြင္းထားရမည္ျဖစ္ၿပီး

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ျပထား
ကာသူတို႔သည္ပဋိပကၡႏွင့္စစ္ပြဲမ်ားတြင္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးတို႔ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္သူ ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ား
•

ျမန္မာျပည္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးစ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတို႔ကို တိုင္းရင္း
သားမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ လူနည္းစုအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေျခခံအဖြဲ႕

အစည္းမ်ားကို
စြမ္းေဆာင္ရည္ကို

ဒီမိုကေရစီစံနစ္ထူေထာင္ျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္
တည္ေဆာက္ေပးျခင္းအားျဖင့္

ပါဝင္လာႏိုင္စြမ္းရွိေအာင္

ေထာက္ခံအားေပးသင့္သကဲ့သို႔

ဤျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္းတရားဝင္ ျဖစ္ေစျခင္း၊ တာဝန္ယူႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ျခင္း
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ကိုျဖစ္ေပၚေစရမည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအျပည့္အဝမပါဝင္ျခင္းႏွင့္

အေရးပါေသာအတိုင္း

အတာတစ္ခုအထိမပါဝင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရး လူနည္းစု
ေနာက္ခံရွိသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား မပါဝင္ႏိုင္ပါက လက္ရွိတည္ေဆာက္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီ
ဆိုင္ရာ အျပန္အလွန္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ အခ်က္မ်ားဆက္လက္
ေပ်ာက္ဆံုးေနမည္ျဖစ္ၿပီး ဤအခ်က္သည္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို
ထိခိုက္ေစႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တရားဝင္လက္ခံႏိုင္သည့္ အရည္
အခ်င္း ဆံုးရံႈးေနမည္ျဖစ္သည္။
•

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ က်ား/မအခန္းက႑၊ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ထည့္သြင္း
ပါဝင္ေစျခင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စံႏႈန္းမ်ားကို ေတြးဆ႐ုပ္လံုးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ပံုေဖာ္
ေဆာင္ျခင္း မူေဘာင္သည္ ဒီမိုကေရစီအရည္အေသြးႏွင့္မတူညီကြဲျပားမႈကို ေအာင္ျမင္စြာ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းအေပၚ

တိုက္ရိုက္သက္ေရာက္မႈရွိသျဖင့္

ဤျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္

တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လူနည္းစုအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ထည့္သြင္းပါဝင္ေစရ
မည္။ သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ေရွာင္လႊဲ၍မရေသာ အခ်က္မွာ အလွဴရွင္မ်ားသည္ ေဒသ

အလိုက္ဦးေဆာင္ေနၾကေသာ
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း

တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ိဳးစံုတို႕မွ

ေထာက္ခံအားေပးျခင္းႏွင့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

ထိုသို႕ပါဝင္လာရန္အားေပးျခင္း

ကိုျပဳရမည္။
•

အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိဘဲ

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာေဒသႏွင့္

ပဋိပကၡမဲ့ေသာ ေဒသႏွစ္ရပ္လံုးရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္
ေပးျခင္းမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈရွိမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း
ေပးျခင္းျဖင့္မိမိ

တို႕၏

ႏိုင္ငံအဝွမ္းလြမ္းၿခံဳသည့္

အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္

ေဆာက္ရြက္

ခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအတြင္း က်ား/မဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ား
ကို

တိုးတက္ေကာင္း

မြန္လာေအာင္

ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ

အစီအစဥ္မ်ား

ထင္ဟပ္ေစရန္ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းေပးရန္။
•

အေရးႀကီးသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးကြန္ယက္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ခိုင္မာလာေအာင္

တည္ေဆာက္ေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သူတို႔သည္ ျပည္တြင္းေရးဆိုင္ရာ
မူဝါဒမ်ားပံုေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာက္ရြက္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လြမ္းမိုးႏိုင္
မည္ျဖစ္သည္။
•

တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရးကြဲျပားမႈမ်ားအၾကား မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

လုပ္ရွားမႈအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို

ေရရွည္တည္တံ့သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အားျဖည့္ေပးရန္ အသံုးျပဳဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ ေဒသခံ
လူထု၏ လိမ္မာကၽြမ္းက်င္မႈကို ရရွိရန္ႏွင့္ အေရးပါေသာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိေရးတို႔ကို ခ်ပ္လွပ္ထားျခင္းမျပဳရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။
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•

အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ားက

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္
သတိျပဳမိရန္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီ

အမ်ိဳးသမီးတို႔၏

လိုအပ္ေၾကာင္း

ေဖာ္ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ

လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈမရွိျခင္း

အေလးထားေျပာဆိုၿပီး

သံုးသပ္

အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို

စစ္ဖက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား၏

လက္ဝယ္ေတြ႔ႀကံဳ ခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္းသည္ တိုင္းျပည္၏
တိုးတက္မႈခ်ိဳ႕တဲ့အားနည္းေစေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည့္ အမွတ္အသားအျဖစ္ အသံုးျပဳ
ႏိုင္ေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ လူ႕အခြင့္

အေရးရရွိမႈအေျခအေနသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီသို႔ တိုးတက္ျခင္း အမွတ္အသား
ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေသာေဒသႏွင့္

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာေဒသမ်ားတြင္

စခန္းခ် လ်က္ရွိေသာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအမႈထမ္းမ်ားမွ လူ႕အခြင့္အေရးက်ဴးလြန္မႈမ်ားကို
သိရွိၿပီး ေျဖရွင္းေပးရန္တို႔ကို မီးေမာင္းထိုးျပရန္လိုအပ္သည္။
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ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား
၁။

အေျခခံ သုေတသနျပဳ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ျဖည့္စြက္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္း
မ်ား ကို ေဖာ္ျပပါစာအုပ္မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ထုတ္ေဝမည္။ Hedström, J. ‘‘Before

I joined the Army, I was like a Child”: Militarism and Women’s Rights in
Kachinland’ in Sadan M. (ed.), War and Peace in the Borderlands of Myanmar
–the Kachin Ceasefire 1994 –2011, Copenhagen: NIAS Press, 2015.
၂။

ဤေလ့လာျခင္းကိစၥရပ္တြင္ ဗမာ ဟု သံုးႏႈန္းထားျခင္းမွာျမန္မာျပည္တြင္းရွိ အဓိက
အမ်ားစုမ်ိဳးႏြယ္ ကိုရည္ညႊန္းၿပီး ျမန္မာကို ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ အားလံုးေသာ အမ်ိဳးသားႏွင့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မ်ိဳးႏြယ္စု သတ္သတ္မွတ္မွတ္ေခၚဆိုျခင္း (သို႔) ဘာသာဆိုင္ရာမူရင္းတို႔
မပါဝင္ဘဲ ရည္ညႊန္း၍ သံုးႏႈန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

၃။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍
ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကီးၾကပ္ျခင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ထဲတြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ပဋိ
ပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထားသည္။

<http://www.mmpeacemonitor.org/component/content/article/57stakeholders/155-kio>.
၄။

တံခါးမွဴးသည္ KIO ႏွင့္ ခိုင္မာေသာ ဆက္သြယ္မႈမ်ားရွိသူ တစ္စံုတစ္ဦးျဖစ္သည္။

၅။

၂၀၁၃ တြင္ စာေရးသူက ကခ်င္ေဒသရွိ KIA အရန္တပ္သား ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း။

၆။

Asian Human Rights Commission (2014), Fortify Rights (2014) and Christian
Solidarity Worldwide (2013: 23–4). တြင္ ၾကည့္ပါ။

၇။

“အျခား” သည္ ပတ္သက္ေသာ အယူအဆျဖစ္ၿပီး ၎ကို အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ရာတြင္
“ကိုယ္တိုင္/တူညီေသာ”
ကိစၥရပ္တြင္

ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ္ျငားလည္း

မ်ိဳးႏြယ္စုတူညီျခင္းကို

အျခားေသာ

တူညီျခင္းႏွင့္

ထိိုသို႔မဆိုလိုပါ၊
ဆက္စပ္၍

အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ထားသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ကခ်င္လူမ်ိဳးအတြက္ ဥပမာျပရေသာ္
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အမွတ္အသားျဖစ္လာၿပီး လူဦးေရအမ်ားစုျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္
ရွိသည္။ “အျခား” ဟူေသာအသံုးအႏႈန္းကို အမ်ားအားျဖင့္ ပံုေဖာ္ရာတြင္ ျခားနားေသာ၊
အႏႈတ္သေဘာေဆာင္ေသာအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ Beauvoir (1997: 16-21) ႏွင့္
Yuval-Davis (2012) ကိုၾကည့္ပါ
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Euro Burma Office, 2010 ကိုၾကည့္ပါ။
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၉။

Kachin National Organisation, ‘The Republic of the Government of Kachinland’,
ေဖာ္ျပပါအင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္သြားေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ <http://www.
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၁၂။ Euro Burma Office, 2014 p 2
၁၃။ United Nations Development Programme (UNDP), ‘Integrated Household
Living Conditions (IHLCA) Survey in Myanmar (2009-10): Poverty Profile’,
Yangon, Myanmar, June 2011, available at <http://www.mm.undp.org/
content/dam/myanmar/docs/FA1MMRPovertyProfile_Eng.pdf>, accessed 29
June 2015.
၁၄။ Enloe (2000), Jacoby (2010) ႏွင့္ Yuval-Davis (1997) တြင္ ၾကည့္ပါ။
၁၅။ Sebastian Rumsby et al. 2013.
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အမ်ိဳးသမီး) ဗဟို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူနီယံေကာ္မတီ (အဖြဲ႔ဝင္ ၁၁ ဦး၊ အားလံုးအမ်ိဳးသား)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ယူနီယံေကာ္မတီ (အဖြဲ႔ဝင္ ၅၂ ဦး၊ ၂ ဦးမွာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္
MPC (ရာထူး ၇.၅ တြင္ တစ္ေနရာမွာ အခ်ိန္ပိုင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးပါဝင္သည္။)
၁၈။ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ စိစစ္ေလ့လာခ်က္ကို Ferguson (2013) တြင္ ၾကည့္ပါ။
၁၉။ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ဗလကၠာယျပဳျခင္းသည္ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈအျဖစ္ အထေျမာက္ျခင္း
ကား ဇနီးမယား အသက္(၁၄)ႏွစ္ထက္ ငယ္ပါက ျပစ္မႈေျမာက္သည္။ က်ား/မက႑
တူညီျခင္းကြန္ယက္ (၂၀၁၃) ကိုၾကည့္ပါ။
၂၀။ ၂၀ဝ၈ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၅ အရ၊ ေဖာ္ျပပါ ေကာင္စီ (ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ)
သို႔၊ ထိုေကာင္စီတြင္ ပါဝင္ေသာ မည္သည့္အဖြဲ႔ဝင္ကိုမဆို (သို႔) အစိုးရ၏ မည္သည့္
အဖြဲ႔ဝင္ကိုမဆို သူတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္းအေပၚ မည္သည့္
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တရားစြဲဆိုျခင္းကိုမွ်

မျပဳရပါ။

ထို႔ျပင္သာမက

အပိုဒ္

၃၈၁

တြင္

ေဖာ္ျပသည္မွာ

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မွတပါး မည္သည့္ႏိုင္ငံသားမွ ျငင္းပယ္
ျခင္း၊

တရားသျဖင့္ျဖစ္ေစျခင္းကို

ဥပေဒျဖစ္စဥ္

အရဆံုး႐ံႈးနစ္နာေစသည့္

အေၾကာင္းတစ္ခ်က္အျဖစ္ ဥပေဒအရ မလုပ္ေဆာင္ရပါ။ (က) ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္
သိမ္းပိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း မျပဳရပါ။ အပိုဒ္ ၃၈၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ (၁)
သူတို႔၏ တာဝန္မ်ားကို အျပည့္အဝေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ားမွ
ဝန္ထမ္းမ်ား

စည္းကမ္းကို

လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျခင္း

ထိန္းသိမ္းလိုက္နာရန္အတြက္

ပီျပင္ေသခ်ာေစရန္

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားေသာ္လည္းေကာင္း

(သို႔)

အတြက္တာဝန္ရွိေသာ

အခန္းတြင္ေပးအပ္ထားေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

လက္နက္ကိုင္တပ္မွ
ရပိုင္ခြင့္မ်ားျဖစ္သည့္

ႏိုင္ငံသား၊ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားတို႔ကို ကန္႔သတ္
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္ (သို႔) တည္ဆဲဥပေဒအရ ျပန္လည္၍ ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္သည္။
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နိဂုံး
အစီရင္ခံစာတြင္

ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ

အေၾကာင္းအရာ

ေလ့လာျခင္းတြင္

ေဖာ္ျပ

ထားကဲ့သုိ႔ပင္၊ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔သည္ ပဋိပကၡအတြင္း ျပဳသမွ်ႏုျခင္းခံရေသာ သားေကာင္မ်ား
သက္သက္ မဟုတ္ေခ်။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေစသည္မ်ား
အျပင္၊ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ မဟာမိတ္အဖဲြ႔မ်ား ဖဲြ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡ
ျဖစ္ေအာင္ ေျမႇာက္ထုိးပင့္ေကာ္ျပဳသူမ်ား (ပါဝင္သူမ်ား) အျဖစ္ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ အားေပး
အားေျမႇာက္ျပဳလုပ္ၿပီး အဓြန္႔ရွည္ေစသည္။
အမ်ဳိးသားမ်ားသည္

အၾကမ္းဖက္မႈတြင္

အဓိကက်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္လည္း ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္သူမ်ား ႏွင့္ က်ား/မဆုိင္ရာခဲြျခားသည့္ ပုံစံမ်ား
ျဖစ္သည့္ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းတုိ႔ကုိ အားေပးေထာက္ပ့ံသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း
အသိအမွတ္ျပဳရန္

အေရးႀကီးပါသည္။

အဆုိပါ

က်ား/မခဲြျခားဆက္ဆံေသာပံုစံမ်ားက

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈကင္းမဲ့ျခင္း ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းတို႔ကုိ မမွ်တစြာ
ခံစားရေစၿပီး

ဘဝတူအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
အေၾကာင္းမွာ

စုဖြဲ႕မိေစသည္။

ပဋိပကၡေရးရာမ်ားတြင္
သူတုိ႔သည္

သုိ႔ျဖစ္၍

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအျဖစ္

မွတ္ယူရေပမည္။

အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းေၾကာင့္

တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္မႈ႐ွိသလို၊

အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ လိင္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္လည္း အက်ဳိးသက္္ေရာက္ေနသည္။
သုိ႔ျဖစ္ပါ၍

စစ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ

အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ေသာအခါ

အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏

အေတြ႔အၾကဳံမ်ားကို ထည့္သြင္းပါဝင္ေစသင့္ပါသည္။
အထူးသျဖင့္ က်ားမဆုိင္ရာသတ္မွတ္ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ဘာသာေရးႏွင့္မ်ဳိးႏြယ္စုဆုိင္
ရာခဲြျခားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္း႑ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးၿပီး သူတို႕၏
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း ေဆာင္ရြက္မႈႏွစ္ရပ္လုံးကုိ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ေပးသည္။
စီးပြားေရး လုံျခံဳမႈမ႐ွိျခင္းႏွင့္ လူမႈေရး တရားမဲ့မႈ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအားျဖင့္ ေဖၚျပထား
ေသာသူတို႔၏

အဆင့္အတန္းသည္လည္း

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

အေနအထားမ်ားကုိေဖၚျပ

ေပးေသာ ကိရိယာျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ႐ွင္းလင္းထင္႐ွားသည္မွာ အေရးမပါသူမ်ား အျဖစ္
သတ္မွတ္ခံရသည့္အုပ္စုမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းတြင္
ျပည့္ဝစုံလင္ေသာ ေဆာင္႐ြက္လုပ္ေဆာင္သူမ်ား အျဖစ္ ေနရာယူလ်က္႐ွိေၾကာင္း ထင္႐ွား
ေသာ္လည္း

သူတို႔သည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားႏွင့္

အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ

မူဝါဒ ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္နည္းပါးေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔၏ ဒီမုိကေရစီအေရးႏွင့္
သက္ဆုိင္ေသာ မည္ကဲ့သုိ႔ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ က်င့္သုံးရမည့္ အျမင္႐ႈေထာင့္
International IDEA

73

မ်ားကုိ ဥေပကၡာျပဳထားျခင္း ခံရၿပီးပင္ျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပုံစံမ်ဳိးစုံျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကုိ ပေပ်ာက္ေစေသာ
ညီလာခံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ အမ်ဳိးသားအစုိးရ၏ တာဝန္မ်ားမွာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တူညီေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ ကုိ
စြဲကုိင္ခြင့္ေပးထားၾကသည္။ ဤအခ်က္သည္ကား လူမ်ားစုအသိုင္းအဝုိင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္
ကုိ ေမွ်ာ္လင့္၍ မရေသာ အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည့္ မ်ိဳးႏြယ္စုႏွင့္ ဘာသာေရး
အုပ္စုမ်ားတြင္႐ွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးသည္။ (UNPO 2011)
အကယ္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပံ့ပုိးျခင္း မ႐ွိပါက
က်ား/မ က႑ တရားမွ်တျခင္း အဖဲြ႕သုိ႔ ပါဝင္ႏုိင္ျခင္း ႏွင့္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းစေသာ
စံႏႈန္းမ်ား၏ သေဘာတရားကုိ နားလည္ျခင္းႏွင့္ မူေဘာင္ခ်မွတ္ျခင္းတို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔ လႊ
မ္းမုိးႏိုင္စြမ္းမဲ့သြားမည့္အျပင္ အထူးသျဖင့္ အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံၾကရေသာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အထူးဂရုျပဳရမည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ဤျဖစ္စဥ္မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီး
တုိ႔အား ခ်န္လွပ္ဖယ္႐ွားျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီဝါဒ တည္ေထာင္ျခင္း တုိးတက္ေအာင္လုပ္ျခင္း
မ်ားတြင္ လႊမ္းမုိးႏုိင္စြမ္း အမ်ိဳးသမီးတုိ႔တြင္မ႐ွိေသာ အဓိပၸာယ္ကုိေဆာင္သည္။ ထုိကဲ့သို႔
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ဖယ္ရွားျခင္းသည္ မတူညီကဲြျပားမႈကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္
ျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားျခင္းတုိ႔ အပါအဝင္ ဒီမုိကေရစီ၏ အရည္အေသြးကုိ
တုိက္႐ုိက္ထိခုိက္ေစသည္။
ဤျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္

သာမန္အားျဖင့္

အေရအတြက္ပမာဏ

ပါဝင္ႏုိင္ျခင္းကုိ

ေလ်ာ့ပါးမသြားေစသင့္သလို ပါလီမန္မ်ားႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းဖြဲ႔စည္းေသာ တည္ေဆာက္ပုံမ်ား
တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိေရးအတြက္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ အာဏာအပ္ႏွင္း
ခံထားရျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ

လုပ္ငန္းမ်ိဳးတြင္

ပါဝင္ႏုိင္ေရး၊

ႏုိင္ငံေရးထူေထာင္ျခင္းမ်ားတြင္

အခုိင္အမာစဲြၿမဲေနၿပီး သာ၍ခက္ခဲသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တန္ဖုိးမ်ားကုိ
ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ျခင္းတုိ႔တြင္ ပါဝင္ႏုိင္ရမည္ကုိ ဆုိလုိသည္။ အကယ္၍ လက္ရွိ စံႏႈန္းမ်ား၊
က်ား/မက႑ႏွင့္ လူမႈေရးရာတြင္ အဆင့္အဆင့္ႀကီးစုိးေနျခင္းမ်ားတို႔ကုိ ဒီမုိကေရစီ အေဆာက္
အဦမ်ားထူေထာင္ျခင္းႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္

ဆက္လက္၍

ပုံတူကူးယူေနပါက

လူတစ္ဦးခ်င္း အေနႏွင့္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ျဖစ္ေပၚရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစ
ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ရန္ ခက္ခဲေပမည္။ ( Bjarnegård and Melander 2013)
ေဖာ္ျပထားေသာ
ဤသုေတသနျပဳျခင္းမွ

အဓိကဆုိလုိရင္းမ်ားႏွင့္

ေပၚထြက္လာသည္၊

ေထာက္ခံခ်က္မ်ားစြာ

ဤအဓိအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ

တုိ႔သည္
ဆင္ျခင္

ေထာက္ခ်င့္ျခင္းအားျဖင့္ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေသာ ဒီမုိကေရစီ၊ မတူညီကဲြျပားမႈမ်ားကုိ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္
ဤနယ္ေျမက႑တြင္

ႏုိင္ငံေတာ္

တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔တြင္

လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာမူဝါဒ

ပံ့ပုိးကူညီရန္အတြက္

ဖန္တီးသူမ်ားႏွင့္

လက္ေတြ႔

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ သာ၍ေကာင္းမြန္
သည့္ပုံစံျဖင့္ အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာ အုပ္စုမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔အား
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ပဋိပကၡတားဆီးျခင္း၊ သေဘာထားကြဲလြဲမႈကုိ အေျဖ႐ွာေဖြျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္
ျခင္းဆုိင္ရာ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ ပံ့ပုိးကူညီျခင္းရန္ ရည္႐ြယ္သည္။

အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ေထာက္ခံခ်က္မ်ား
အမ်ိဳးသမီးမ်ားလက္နက္ကုိင္လႈပ္ရွားျခင္းတြင္ပါဝင္လာသည့္ အရင္းခံအေၾကာင္းမ်ား
အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ပဋိပကၡမ်ားတြင္ပါဝင္ျခင္းႏွင့္

ပံ့ပုိးျခင္းမ်ားကုိ

ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ

အျဖစ္အပ်က္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခ်င္းစီျဖင့္ ဤ အစီရင္ခံစာတြင္ လႊမ္းျခံဳေဖာ္ျပထားသည္။
ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတုိ႔သည္ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားတြင္
ပါဝင္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ၾကျခင္းသည္။ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက မူဂ်ာေဟဒင္မ်ားကုိ
၁၉၈၀ ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း ေထာက္ခံရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ၾကသကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း
မွာပင္ ရဝမ္ဒါတြင္ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္လာၾကရျခင္း အျဖစ္အပ်က္
တြင္

အစိတ္အပုိင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌

၎လႈပ္႐ွားမႈကုိလည္း

မိမိသေဘာအေလ်ာက္

တက္ႂကြေသာ

ေ႐ြးခ်ယ္မႈအျဖစ္

ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္
အသိအမွတ္ျပဳရေပမည္။

နည္းဗ်ဴဟာအရဆုိရေသာ္၊ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏ လက္နက္ကုိင္လႈပ္႐ွားမႈတြင္ပါဝင္လာျခင္း သည္
အမ်ဳိးသားမ်ားအား

စစ္သားအျဖစ္စုေဆာင္းရာတြင္

လက္ႏုိင္ကုိင္အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားကပင္

တျဖည္းျဖည္းအားနည္းလာေသာအခါ

ေထာက္ခံအားေပးလာဟန္ရွိသည္။

ျမန္မာ၏

ပဋိပကၡ အခ်ိန္ကာလကဲ့သုိ႔ပင္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလက္နက္ကုိင္ေဆာင္ရန္ ကနဦးကာလတြင္
ခြင့္မျပဳသည့္ ေနရာမ်ဳိးတြင္ တုိက္ပြဲမ်ားဆက္လက္၍ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး အမ်ဳိးသားတုိ႔ပါဝင္မႈ
ေလ်ာ့နည္းလာေသာအခါ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ

ႀကီးစြာေသာအေရအတြက္ျဖင့္

ျဖည့္တင္း

စုေဆာင္းၾကရသည္။ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္႐ွိသူမ်ားက အေျပာေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚ
ေနေသာပဋိပကၡအေျခအေနကုိ မ်ဳိးႏြယ္စုတူတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အားလုံးႏွင့္
သက္ဆုိင္ေသာ အေရးကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ပုံေဖာ္စည္း႐ုံးျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔ပါဝင္လာေစျခင္း
ျဖစ္ၿပီး

ယင္းကုိ

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္

အာဖဂန္တြင္

ဆုိဗီယက္ယူနီယံအား

ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒႀကီးစုိးေသာအစုိးရအား

ခုခံဆန္႔က်င္ျခင္းလႈပ္႐ွားမႈႏွင့္
ဆန္႔က်င္လုပ္ရွားမႈမ်ားတြင္

ေတြ႕ျမင္ရ သကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ ရဝမ္ဒါ၌လည္း တြတ္စီအမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ
ကုိယ္က်င့္တရားေသြဖည္သူမ်ားႏွင့္

ဟူတူအမ်ဳိးသားမ်ားအား

ေသြးေဆာင္သူမ်ား

အျဖစ္

ပုံေဖာ္ထားၿပီး ဟူတူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ တစ္မ်ဳိးတစ္သားတည္းျဖစ္ေရးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနပုံသည္
ဟူတူအမ်ဳိးသမီးမ်ားက

တြတ္စီအမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ

ပစ္မွတ္ထားရန္အားေပးအားေျမာက္မႈကုိ

ျဖစ္ေစသည္။
မၾကာခဏဆိုသလိုပင္

လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္

အနည္းငယ္သာ ပါဝင္ခြင့္ရသည့္ အေျခအေနသည္ မ်ဳိးႏြယ္စု အသိအမွတ္ျပဳခံရေရး ႏုိင္ငံေရး
လႈပ္ရွားမႈပဋိပကၡကို ျဖစ္ေပၚေစသလို ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေစရန္လည္း အကူအညီေပးသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ

ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား၊

ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံ႐ွိ

မုိ႐ုိလူမ်ဳိးတုိ႔အတြက္

စုစည္းထားေသာ
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လူ႔အခြင့္အေရးအသိအမွတ္ျပဳမႈ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ အခြင့္
အလမ္းမလုံေလာက္ျခင္း၊ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ လႊမ္းမုိးႏိုင္စြမ္းမ႐ွိျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္း
ပါးမႈဒဏ္ ေရရွည္ခံစားေနရျခင္းတုိ႔သည္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တည္ေထာင္ရန္ႏွင့္
ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္း

ေပၚေပါက္ေစေသာ

အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားျဖစ္သည္။

အမွန္တကယ္ပင္

အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏ ပါဝင္လာရန္ဆုံးျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္၍ ဆန္႔က်င္
လႈပ္ရွားရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၾကရျခင္းသည္ သူတုိ႔၏ ေတြ႔ၾကံဳရေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း၊ အေရး
မပါသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းႏွင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံခံရျခင္းတို႔တြင္ အရင္းခံလာသည္။ ဤ
ေၾကာင္းအရာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွ ေပၚေပါက္လာသည့္
လႊမ္းမုိးႀကီးစုိးထားေသာ အဓိကအခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာ
လူမ်ဳိးစုမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားခဲြျခားဆက္ဆံခံရသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား (ျမန္မာႏုိင္ငံရွိကခ်င္
ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံရွိမြတ္ဆလင္မ်ား) သည္ လက္နက္ကုိင္ ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားမႈ
တြင္ပါဝင္ရန္ အေရးပါေသာ တြန္းအားမ်ားျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္၊ အက်ပ္ကုိင္မႈ
ႏွင့္ တာဝန္အရလုိအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္အပါအဝင္ ႐ႈတ္ေထြးေသာ အေၾကာင္းရင္းနယ္ပယ္၊
အခင္းအက်င္းမ်ားက အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏ လက္နက္ကုိင္လႈပ္ရွားျခင္း (သုိ႔) အၾကမ္းဖက္ျခင္း
တုိ႔တြင္ပါဝင္လာရျခင္း၏

ေနာက္ကြယ္အေၾကာင္းမ်ားလည္း

ျဖစ္ႏုိင္သည္။

သူပုန္မ်ား

ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသတြင္းရွိ မိသားစုမ်ားမွ အနည္းဆုံးမိသားစုတစ္ခုမွ တစ္ဦးက်စီ တုိက္ပဲြဝင္
တပ္ဖဲြ႕မ်ားတြင္ပါဝင္ရန္ ဖိအားေပးခံရျခင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတုိက္ခုိက္ေရးသို႔ အတင္း
အၾကပ္ ပါဝင္လာရျခင္း သို႔မဟုတ္ အကူမ်ားအျဖစ္ပါဝင္ရန္ ဖိအားေပးခံရျခင္းနွင့္ အတူ
အမ်ဳိးသားေဆြမ်ိဳးမ်ားသုိ႔ ပစ္မွတ္ထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ က်ဴးလြန္သည့္အၾကမ္းဖက္မႈ
သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမရွိေတာ့ဘဲ မိမိကုိယ္ကုိကာကြယ္ရန္ႏွင့္
စားဝတ္ေနေရးေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လာရျခင္းျဖစ္သည္။
အျဖစ္အပ်က္လားရာႏွစ္ရပ္တုိ႔၏ ဥပမာမ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏွင့္ဖိလစ္ပုိင္ အေၾကာင္းအရာ
မ်ားေလ့လာျခင္းတြင္ ျပန္လည္၍ ေျပာျပထားသည္။ ရဝမ္ဒါတြင္

လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈကုိ

မေထာက္ခံလ်င္ က်ေရာက္လာႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ကုိရွိႏုိင္သည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားသည္ ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာမ်ားက်ဴးလြန္ေနခ်ိန္တြင္ ပါဝင္သူမ်ားသို႔မဟုတ္ ေဘးမွ
ရပ္ ၾကည့္ၾကသူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

ေဒသအဆင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္

ႏုိင္ငံတကာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္

ေထာက္ခံခ်က္မ်ား
•

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳပါ။ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားသည္
မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္

အျဖစ္ပါဝင္ျခင္း၊

ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံတုိ႔တြင္

ရဝမ္ဒါတြင္

တက္ႂကြေသာတုိက္ပဲြဝင္စစ္သည္

လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္သူမ်ားအျဖစ္

ပါဝင္ၾကၿပီး

အာဖဂနစၥတန္ပဋိပကၡတြင္ အရန္တပ္ဖဲြ႕မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍
သူတုိ႔အား
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ေအာင္ျမင္စြာကာကြယ္ေပးရန္

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္

ျပည့္ဝစုံလင္ေသာ လႈပ္႐ွားသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အေသးငယ္ဆုံးသူမ်ား မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆုိေသာ္သူတို႔ကုိမပါဝင္ေစျခင္းေၾကာင့္

ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးကုိ

ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္ေသာ

အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အျပင္ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးသူလွ်ဳိ
အျဖစ္လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ပဋိပကၡဆုိင္ရာအေရးတႀကီးအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ စိစစ္သုံးသပ္ရန္
သတင္းေပးသူမ်ားအျဖစ္လည္း ပံ့ပုိးေပးႏုိင္သည္။
•

အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ခံရေသာအုပ္စုမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး
ကုိ တုိးတက္ဖြင့္ၿဖိဳးေရးအတြက္ အမွတ္အသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း။ လူနည္းစု
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ပုိမုိခုိင္မာလာေအာင္ အားျဖည့္ေပးသည့္အျပင္
အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ခံရေသာ လူမ်ဳိးစုမ်ားတစ္ခုလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အခြင့္
အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ပဋိပကၡ တြန္းအား
မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေစႏုိင္သည္။

•

လူထုႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာအစီအစဥ္မ်ားတြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားထုတ္ေဖာ္ေသာအခ်က္မ်ား

ႏွင့္ သူတို႕၏စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိထည့္သြင္းရန္။ က်ားမဆုိင္ရာပဋိပကၡ၏ အဓိကေမာင္းႏွင္
တံကုိ နားလည္အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္
သတ္မွတ္ခံရေသာ လူမ်ဳိးစုမ်ားမွအမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူခ်က္မ်ား ရရွိ
ေအာင္

ညိႇႏုိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအပါအဝင္

လူထုႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာအစီအစဥ္မ်ားတြင္

အစဦမွ ပါဝင္ေစရန္ လုိအပ္သည္။

လက္နက္ကိုင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ျခင္း
အခ်ိဳ႕ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားတို႔သည္
စဥ္

အမ်ိဳးသမီးအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ

တိုက္ခိုက္ေရးတြင္

ႏိုးၾကားတက္ႂကြစြာပါဝင္

သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္

တိုက္ခုိက္ေရးအတြက္

ပံ့ပိုးျခင္းနည္းျဖင့္လည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး မၾကာခဏဆိုသလို သူတို႔၏ထံုးတမ္းစဥ္လာ
ရိုးရာအခန္းက႑ကို ေရာင္ျပန္ထင္ဟပ္ေစေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည့္ လူနာေစာင့္သူမ်ားအျဖစ္
ပါဝင္ၾကသည္။ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ ဆိုဗီယက္ က်ဴးေက်ာ္စဥ္ကာလအတြင္း အမ်ိဳးသမီးတိ႔သ
ု ည္
ဒဏ္ရာရေသာ မူဂ်ာေဟဒင္မ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၾကသကဲ့သို႔ သူတို႔အတြက္လည္း ခ်က္ျပဳတ္
ေပးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ တိုက္ခုိက္ေရးယူနစ္တြင္ ပါဝင္ျဖည့္စြက္ေသာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး
အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အရန္ သို႔မဟုတ္ အကူက႑မ်ားအျဖစ္ ျမန္မာႏွင့္ဖိလစ္ပိုင္တို႔တြင္
ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္

တက္ႂကြစြာပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

မၾကာခဏပင္

အမ်ိဳးသား

တို႔က အရန္က႑တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ပါက ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳးကို အျခားနည္းလမ္း
အားျဖင့္

စစ္မႈထမ္းသည္ဟု

ေဆာင္ရြက္ေသာ
သတ္မွတ္သည္။

အသိအမွတ္ျပဳေစကာမူ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုမူ
ဤျဖစ္စဥ္မ်ိဳးကို

အလားတူ

႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားျခင္းကို

ကခ်င္လူမ်ိဳးတို႔အား

အေနအထားျဖင့္

ပံ့ပိုးကူညီသူအျဖစ္သာ

ေလ့လာရာတြင္

ဥပမာအျဖစ္

ေတြ႕ႏိုင္သည္မွာ အမ်ိဳးသားဆရာဝန္ကို စစ္သားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး
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ဆရာဝန္မ်ားကိုမူ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ပါဝင္သည္ဟုသာ ရႈျမင္ၾကသည္။ အမွန္တကယ္ပင္
စံႏႈန္းမွ ဆင္းသက္လာေသာ က်ား/မအခန္းက႑သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တိုက္ပြဲ သို႔မဟုတ္
အၾကမ္းဖက္ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳျခင္း၏ ရလဒ္အျဖစ္
ေတာ္လွန္လႈပ္ရွားမႈကာလအတြင္း ရာထူးေနာက္တစ္ဆင့္တိုးျမင့္ျခင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌
အမ်ိဳးသမီးတို႔

ခ်န္လွပ္ျခင္းခံရသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔

လက္နက္ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊

တပ္မ်ား ရုပ္သိမ္းျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္၍ တလံုးတစည္းတည္းျဖစ္ေစျခင္း (DDR) ျဖစ္စဥ္မ်ား
တြင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔ အားပါဝင္ေစျခင္း မျပဳပါ။ အလားတူပင္ စစ္ဘက္ေရးရာၿပီးဆံုးခ်ိန္ (သို႔)
စစ္မႈေရးရာမပါဝင္ျခင္းခ်ိန္တြင္

ရိုးရာက်ား/မက႑ကို

ျပန္လည္၍

လက္ခံက်င့္သံုးပါက

အေျခခံဝါဒီမ်ား၏ အျမင္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ ေအးခ်မ္းၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္
ျပည့္ဝသည္။

ေဒသအဆင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္

ႏုိင္ငံတကာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္

ေထာက္ခံခ်က္မ်ား
•

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ သို႔မဟုတ္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ရန္ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ရန္
ေရြးခ်ယ္ေသာအမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳပါ။ ပဋိပကၡမ်ားတြင္
ပါဝင္ေသာ

အမ်ိဳးသမီးတို႔၏

အေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပေသာ

ပံုႏွိပ္ျခင္းတြင္

သူတို႔သည္

ႏိုင္ငံေရးၾကားခံမ်ားအျဖစ္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို ပံ့ပိုးရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ မည္သို႔ပင္
ဆိုေစကာမူ
ျခင္းသည္

သူတို႔၏

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္

စံနမူနာျဖစ္ေစေသာ

သူတို႔၏လုပ္ငန္းကို

က်ား/မဆိုင္ရာ

အသိအမွတ္ျပဳ

သေဘာထားအျမင္မ်ားက

ကန္႔သတ္ထားရာ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ သီးသန္႔ႏိုင္ငံေရးရပ္ဝန္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို
အဆင့္ေလ်ာ့က်ေစသည္။
•

အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို

က်ဴးလြန္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားတို႔၏

လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းျခင္း၊

တပ္႐ုပ္သိမ္းျခင္း ႏွင့္ တစည္းတလံုးတည္းျဖစ္ေအာင္ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (DDR)
သည္ ေသခ်ာပါေစ။ အကူ (သို႔) အရန္စခန္းက႑မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို
အသိအမွတ္ျပဳရမည္။
သကဲ့သို႔

DDR

ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္

လက္နက္ကိုင္ျခင္းမရိွေသာ

ထည့္သြင္းပါဝင္ေစရမည္ျဖစ္

ရာထူးမရိွေစကာမူ

လက္နက္ကိုင္တပ္

ဖြဲ႕တြင္ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းပါဝင္ေစရမည္။ DDR ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း
သည္ လက္နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္အသံုးျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္ရာထူးသို႔ ဝင္ေရာက္
ႏိုင္ျခင္းအခြင့္အလမ္း မျဖစ္ေစရ။
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အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား
အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ က်င့္သံုးျခင္းသည္ သူတုိ႔၏
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရိွသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ ဤပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈတြင္ေဖာ္ျပ
ေသာ ေလ့လာျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခ်က္မ်ားတုိ႔သည္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ယ္ျပန္႔စြာ
အနက္ဖြင့္ထားျခင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမရမီႏွင့္ ရရိွၿပီး
အခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္၍ ျဖစ္ေပၚေနေသာလံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရိွျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း
ပင္ျဖစ္သည္။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ မရိွျခင္းက ဝန္းရံထားသည္မွာ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား၏ အၾကမ္း
ဖက္ျခင္းဆုိင္ရာ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းသာမက ေန႔စဥ္ အသက္တာကိုေယဘုယ်ေႏွာက္ယွက္ျခင္း
သည္

မၾကာခဏဆုိသလုိပင္

အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ္တစ္ဦးခ်င္း

သို႔မဟုတ္

အေရးမပါသူမ်ား

အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည့္လူမ်ဳိးစုမွအမ်ဳိးသမီးမ်ားအျဖစ္ သက္ေရာက္ေလ့ရိွသည္။ ဤအျဖစ္
အပ်က္သည္ ျမန္မာျပည္၏အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းအရာေလ့လာျခင္းတြင္ ထင္ဟပ္ထားသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတုိ႔သည္ ျမန္မာလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား၏ လိင္အၾကမ္း
ဖက္ခံရျခင္းအႏၲရာယ္အတြင္းတြင္ က်ေရာက္လ်က္ရိွရျခင္းအေၾကာင္းမွာ သူတုိ႔၏ က်ား/မ
ဆုိင္ရာျဖစ္တည္မႈ ႏွင့္ သူတို႕၏ လူနည္းစုတုိင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရးေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္း
မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

က်ား/မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္ျခင္းသည္

အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏

အေျခခံ

လူ႔အခြင့္အေရးကိုခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး က်ား/မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈသည္ တစ္ခါတစ္ရံ အမ်ဳိးသမီး
မ်ားကုိ

မိမိတို႔ပတ္ဝန္းက်င္အသုိင္းအဝုိင္းမွ

ျပင္ပသို႔

ခရီးျပဳရန္

တားျမစ္ပိတ္ပင္သည့္

အတြက္ သူတို႔၏ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာျခင္းႏွင့္ ေဒသအတြင္း ႏုိင္ငံေရးတြင္ပါဝင္
ႏုိင္စြမ္းအေပၚ

ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေစသည္္။

ဤအခ်က္ကုိလည္း

လုံၿခံဳမႈကင္းမဲ့ေသာ

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ဆုံးျဖက္ခ်က္ေပးရေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း
အခ်က္ႏွစ္ခုအေပၚခုိင္မာသည့္

အျပန္အလွန္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေနသည့္

အခ်က္ကိုလည္း

အာဖဂန္နစၥတန္၏ အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းအရာေလ့လာျခင္းတြင္ ဥပမာေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ဤနည္းအားျဖင့္

အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းအရာမ်ားေလ့လာျခင္းမ်ားတြင္

အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏

လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈကင္းမ့ဲျခင္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ားသည္ ပဋိပကၡမတိုင္မီ၊ ျဖစ္စဥ္အတြင္းႏွင့္ ေႏွာင္းပိုင္း
တုိ႔တြင္

က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္

က႑ႏြယ္ေသာ

အမ်ိဳးသားတုိ႔ႏွင့္ျခားနားရသည့္

လူမႈစီးပြားေရး

ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား

အေၾကာင္းကား

က်ား/မ

ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားေသာ

အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ မွ်တမႈမရိွျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဥပမာေဖာ္ျပထားေသာ မျပည့္စုံ
မလံုေလာက္ေသာ သို႔မဟုတ္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကန္႔သတ္ထားသည့္ပညာေရး၊ အလုပ္အကုိင္
ႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အတူျဖစ္ေပၚလာေသာ အလြယ္တကူေဘးဒုကၡျဖစ္ေစ
သည့္အခ်က္မ်ားကုိ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ျမန္မာႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ ေလ့လာျခင္းတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အလဲြသုံးစားျပဳျခင္းသည္ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊
ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မဟုတ္ေသာအဆင့္မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚေစရန္ အားေပး
အားေျမႇာက္မႈျဖစ္ေစသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္

သတ္မွတ္ခံရေသာ

တုိင္းရင္းသားမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အစုိးရတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားလက္ထဲတြင္ ေတြ႕ႀကံဳခံစားရ
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ေသာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ(သို႔) က်ား/မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး
တပ္ဖဲြ႕မ်ားသို႔ ပူးေပါင္းေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးေနသည္ကုိ ရည္ညႊန္းထားၿပီး အာဖဂန္ နစၥတန္တြင္
တာလီဘန္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးအလဲြသုံးစားျပဳ ျခင္းကုိ
ႏုိင္ငံတကာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား
အျဖစ္

အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။

ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးရန္

သို႔ျဖစ္ပါ၍

အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခု

လူ႔အခြင့္အေရးအားျငင္းပယ္ျခင္းသည္

လူ႕အဖဲြ႕

အစည္းအတြင္း အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ လုံၿခံဳမႈကင္းမဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကံဳ
မ်ားကုိ ဦးတည္ေစၿပီး ၎သည္ဤေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ပဋိပကၡကုိ
ျဖစ္ေပၚေစေသာ

ေမာင္းႏွင္တံျဖစ္သည္။

အျဖစ္အပ်က္ေလ့လာမႈအားလုံးတြင္

ရွင္းရွင္း

လင္းလင္း ေတြ႕ျမင္ရသည္မွာ အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု
မ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား အလြယ္တကူက်ဴးလြန္ျခင္းခံ
ရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ႀကီးမားစြာမတရားအသုံးျပဳခံရျခင္းႏွင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းကုိ မိမိတို႔မ်ဳိးႏြယ္စု
အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းႏွင့္ ျပင္ပတြင္ ၾကံဳေတြ႕ခံစားၾကရသည္။ လူနည္းစုအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ
က်ား/မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ႏွင့္
ဆက္ႏြယ္လ်က္ရိွၿပီး

ျမန္မာႏွင့္ဖိလစ္ပုိင္တို႔တြင္ေတြ႕ရသကဲ့သို႔

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုႏွင့္

ဘာသာေရးလကၡဏာမ်ားေၾကာင့္ အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည့္သူမ်ားအားလုံး
ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္ လုိအပ္ျခင္းႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္
သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သီးသန္႔အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ရ
ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္

အၾကမ္းဖက္ျခင္း၏အက်ဳိးဆက္ကုိခံၾကရၿပီး

အေၾကာင္းအရင္းသည္

လူနည္းစုမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားမွ

ဤအၾကမ္းဖက္မႈ၏

အရင္းခံ

မိသားစုဝင္မ်ားျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္

သည္။ ဥပမာ- ျမန္မာႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တုိ႔တြင္ ကခ်င္ႏွင့္ မို႐ိုအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ သူတုိ႔၏ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုႏွင့္ လူနည္းစုဘာသာျဖစ္ျခင္း စသည့္
လကၡဏာမ်ားတို႔မွ သီးျခားခြဲထုတ္၍ မရပါ။

ႏိုင္ငံတကာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား
•

အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏ လံုျခံဳစိတ္ခ်ေရးဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္
ျပန္လည္ဖြဲ႕ စည္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကံဳေတြ႕ရေသာ အေတြ႕အႀကံဳျဖစ္စဥ္
မ်ားကို အေလးထား၍ လံုျခံဳစိတ္ခ်ေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပကာ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္
အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္

သတ္မွတ္ခံရသည့္လူမ်ဳိးစုမွ

မိသားစုဝင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ

ထိခုိက္မႈ ရွိေစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရမည္။
•

ႏုိင္ငံတကာမွဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားႏွင့္

ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရးဆုိင္ရာ

အစပ်ိဳး ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ကြဲျပားေသာ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ ဘာသာေရးႏွင့္ မတူညီေသာ
ေနာက္ခံ
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အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ေဝဖန္သံုးသပ္ပါ။ မမွ်တျခင္းႏွင့္ မတရားျခင္းမ်ားသည္
ပုံစံမ်ဳိးစုံေသာ လူမ်ဳိးဘာသာ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ဖဲြ႕စည္းထားသျဖင့္ အဆုိပါ
အခ်က္ကုိ

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္

ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳပါက

အက်ဳိးရလဒ္သည္

အျပစ္အနာအဆာမ်ားသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
•

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

လူ႔အခြင့္အေရးအေနအထားကို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

ဒီမုိကေရစီသို႔

ဦးတည္ေသာ တုိးတက္မႈအမွတ္အသားအျဖစ္ အသံုးျပဳပါ။ က်ားမအခြင့္အေရးတူညီျခင္း
အညႊန္းသေကၤတသည္

ဖြ႕ံၿဖိဳးတက္ရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔

၎ကို

အသံုးျပဳၿပီး

ပဏာမ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေျခလမ္းမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ပါ သို႔မဟုတ္ ထို
အေၾကာင္းအရာ ခ်ိဳ႕တဲ့အားနည္းျခင္းကုိ ဆန္းစစ္ပါ။

ေဒသအဆင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္။
•

လူထုႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထုတ္ေဖာ္ေသာအခ်က္မ်ား
ႏွင့္ သူတို႔၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းရန္။ က်ား/မဆုိင္ရာ ပဋိပကၡ၏ အဓိက
ေမာင္းႏွင္တံကုိ နားလည္အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အေရးမပါသူမ်ား
အျဖစ္သတ္မွတ္ခံရေသာလူမ်ဳိးစုမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူခ်က္မ်ား
ရရွိေအာင္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအပါအဝင္ လူထုႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္
အစဦးမွ ပါဝင္ေစရန္လုိအပ္သည္။

•

တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေသာေဒသႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေသာေဒသအတြင္း စခန္းခ်ေသာစစ္ဘက္္
ဆုိင္ရာအမႈထမ္းမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ရင္ဆုိင္
ေျဖရွင္းပါ။ တုိက္ပြဲ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာအရပ္ေဒသတြင္ေနထုိင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္
မိန္းခေလးမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္း
ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဤအၾကမ္းဖက္ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ အကူးအေျပာင္း
ျဖစ္စဥ္တြင္ ထည့္သြင္းပါဝင္ရန္ လိုအပ္သည္။

•

ပဋိပကၡေနာက္ပုိင္းႏွင့္
ရေသာ

အိမ္တြင္း၌ျဖစ္ေပၚေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ေန

က်ား/မအေျချပဳ

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ

အသိအမွတ္ျပဳၿပီး

ေျဖရွင္းေပးရန္။

ပဋိပကၡၿပီးဆုံးသြားၿပီးေနာက္ က်ား/မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမျဖစ္သကဲ့သို႔ ဖုံးကြယ္
ထားေသာကိစၥမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းရန္။
•

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ
စုေဆာင္းကာ

အၾကမ္းဖက္က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

တရားဝင္အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္

မူဝါဒျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းပံုေဖာ္ရန္

အတြက္ သက္ေသအေထာက္အထားအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ရမည္။
•

အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းပံုေဖာ္ျခင္း

သို႔မဟုတ္

က်ား/မဆုိင္ရာအထိမခံႏုိင္ေသာဥပေဒ
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မ်ားကုိ ျပ႒ာန္းျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔သည္ က်ားမဆုိင္ရာခဲြျခားဖဲြ႕စည္းျခင္း ႏွင့္
တုိက္ခုိက္အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ား မခံၾကေလေအာင္ ေသခ်ာေစရမည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္

ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္အတြင္းမွ

အမ်ဳိးသမီးမ်ား
အမ်ိဳးသမီးတို႔၏အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္

ပဋိပကၡမ်ားတုိ႔ကို

ခုံခံတြန္းလွန္ျခင္းသည္

ပံုစံမ်ိဳးစံု၊ နည္းမ်ိဳးစံုအားျဖင့္ ျဖစ္ေစကာမူ ထင္ထင္ရွားရွားကန္႔ကြက္ျခင္း(သို႔) စိန္ေခၚျခင္းမ်ား
ပါဝင္ႏုိင္မည္
မၾကာခဏ

မဟုတ္ေခ်။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ

လုပ္ေဆာင္သူသည္

ယင္းကဲ့သို႔ေသာလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို

ႀကီးစြာေသာပုဂၢိဳလ္ေရးစြန္႔စားမႈ

လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးပင္

ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါလုပ္ရွားမႈမ်ားကုိ စစ္အတြင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေပၚ
ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းတြင္

အေရးပါသည့္က႑အျဖစ္

ထည့္သြင္းခံရမည္

မဟုတ္ပါ။

အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ တာလီဘန္ႀကီးစိုးေသာကာလတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္ေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္
ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္
သည္။

ရဝမ္ဒါတြင္

စာသင္ၾကားျခင္းတုိ႔သည္

အခ်ိဳ႕ေသာ

ခုခံေတာ္လွန္ေရးုလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္

ယူတူးအမ်ိဳးသမီးတုိ႔သည္

ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၿပီး

လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္ေသာ အရပ္သားစစ္သည္မ်ားေဘးမွ ထြက္စီတုိ႔ကို ကြယ္ဝွက္ထားခဲ့ၾက
ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားအမ်ိဳးသမီးမ်ားက ဗမာအမ်ိဳးသမီးအင္အားစုမ်ားႏွင့္
ေပါင္းစည္း၍ ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရမဟုတ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္
ေဆာက္ျခင္း ကြန္ယက္မ်ားျဖင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔သည္ ထုံးတမ္း
စဥ္လာျပင္ပမွ
ဝင္ႏုိင္ၾကသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္

ပဋိပကၡျပႆနာကုိ

ေျဖရွင္းရာတြင္ပါ

အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံေရးတြင္

မိသားစုအခန္းက႑သည္

အေရးႀကီးၿပီး

အာဖဂန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မိသားစုအတြင္းႏွင့္ မိသားစုမ်ားအၾကားႏွင့္ မိမိတို႕အသုိင္းအဝုိင္း
အတြင္းပဋိပကၡျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္လုပ္ရွားၾကသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေသာ္
လည္း
၏

ဤအခ်က္ကုိ

အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္

မိမိတို႔အသုိင္းအဝုိင္းမွ

ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေသာျဖစ္စဥ္မ်ား

အသိအမွတ္မျပဳၾကပါ။

အလားတူပင္

အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ၌လည္း

အမ်ိးသမီးထုႏွင့္

မိမိတို႔

လူ႕အသုိင္းအဝုိင္းကုိ ႀကီးမားစြာထိခုိက္ေစေသာ လံုျခံဳေရးျပႆနာ“ရစ္ဒုိ”ကုိ တက္ႂကြ စြာ
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၎ေဆာင္ရြက္မႈသည္လည္း ထမ္မံ၍ ထုံးတမ္းစဥ္လာ
အရၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ကခ်င္ျပည္၏

တည္ေဆာက္ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္
အေျခအေနတြင္လည္း

ထည့္သြင္းရန္

အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္

ခ်န္လွပ္ခဲ့သည္။

တုိင္းရင္သားလူမ်ဳိးစုႏွင့္

ဘာသာေရးကဲြလြဲမႈကုိ ေပါင္းကူးေပးသည့္ ထုံးတမ္းစဥ္လာမဟုတ္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ယက္
မ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ၾကသည္။ တုိင္းရင္သားလူမ်ဳိးစုႏွင့္ဘာသာေရးခဲြျခားသတ္မွတ္မႈမ်ား
အၾကား အမ်ဳိးသမီးမ်ားမဟာမိတ္အဖဲြ႕မ်ား ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ၾကသည့္ လႈပ္႐ႈားမႈအေတြ႕
အႀကံဳမ်ားသည္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡအေျဖရွာျခင္းတို႔တြင္ အထူးသျဖင့္
ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးအဆင့္အတြက္ အေရးပါေသာ သင္ခန္းစာမ်ားအျဖစ္ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္သည္။
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အခန္းက႑ကုိ

က်ား/မ

ဆုိင္ရာ ယူဆခ်က္တစ္ခု အျဖစ္ မွတ္ယူျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အင္အားအရင္းအျမစ္
တစ္ခုကုိျဖစ္ေစၿပီး သူတို႔၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္
ျခင္းကုိ

တရားဝင္ျဖစ္ေစသည္။

ဤအရာသည္

ရဝမ္ဒါ၊

အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္

ဖိလစ္ပိုင္

ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး ထုိႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး
ခ်င္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ မိခင္ဘဝကုိ
ပုံေဖာ္ေသာ

အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ုံးမ်ားဖဲြ႕စည္း၍

ေဒသ

သို႔မဟုတ္

ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္

ပဋိပကၡဆုိင္ရာ အေျဖရွာျခင္းလုပ္ငန္း ယႏၲရားအတြင္း တရားဝင္ပါဝင္ခြင့္ရရိွႏုိင္ေရး အတြက္
သူတုိ႔၏

မိခင္တည္းဟူေသာအခန္းက႑ကို

အသုံးခ်ၾကသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ

ထင္ရွားေပၚလြင္ေစသည့္ေနရာမ်ားကုိ
အေရးႀကီးသည္အခ်က္မွာ

ရယူ

အထက္ေဖာ္ျပပါ

ယူဆခ်က္သည္ ရဝမ္ဒါႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ေတြ႕ျမင္ရေသာ အျဖစ္အပ်က္ ေလ့လာခ်က္
မ်ားအရ

အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏

သေကၤတျပယုဂ္အျဖစ္သို႔

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း
ေလ်ာ့ပါးေစျခင္း

သို႔မဟုတ္

အခန္းက႑ကုိ

အခ်ိဳ႕ေသာ

သာမန္

အမ်ိဳးသမီးတို႔အား

အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚက်ဴးလြန္သူမ်ားအျဖစ္ အျပစ္ေပးေျဖရွင္းျခင္းမွ ေသြဖီသြား
ေစျခင္း အဆင့္သို႔ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းမဟုတ္ပါ။
ထံုးတမ္းစဥ္လာႏွင့္အညီ
ဒီမုိကေရစီျဖစ္စဥ္တို႔သည္
ဥပမာ

လက္နက္ကိုင္

ေဆာင္ရြက္ေသာ

မၾကာခဏပင္
ပဋိပကၡအတြင္း

နက္ရႈိင္းစြာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္
အျပစ္အနာဆာမ်ားရွိၾကသည္။

အမ်ိဳးသမီးတုိ႔ေတြ႕ႀကံဳရေသာ

က်ား/မအေျချပဳ

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ အေရးယူရန္ပ်က္ကြက္ႏုိင္သည္ (ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ တုိ႔ကဲ့သုိ႔)
သို႔မဟုတ္ အဂတိလုိက္စားျခင္းႏွင့္ ဘက္လုိက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္လည္း နစ္နာပ်က္ျပားေစႏုိင္သည္
(အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတုိ႔ကဲ့သုိ႔) ျမန္မာႏုိင္ငံအျဖစ္အပ်က္ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္
ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ပဋိပကၡအလြန္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္မႈသည္ က်ား/မ
အေျချပဳဆင့္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အပါအဝင္ လက္ရိွ ဆင့္ကဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကုိ ပံုတူပြားျခင္း
သို႔မဟုတ္

အားျဖည့္ျခင္းျဖင့္

အမ်ိဳးသမီးတို႔၏

ႏုိင္ငံေရးတြင္

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈသည္

အျခားအေရွ႕ေတာင္အာရွ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္သည္။ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္
ဖိလိပိုင္ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ဒီမုိကေရစီအေဆာက္အဦးမ်ားသည္ လက္ရိွႏုိင္ငံေရး ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီေအာင္

ဖန္တီးထားသည္။

ဆိုလိုသည့္အဓိပၸာယ္ကား

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ

ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မၾကာခဏပင္ ႂကြယ္ဝျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စု သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးစုတို႔တြင္ အေျခခံ
ၿပီး မိမိတို႔မဲဆႏၵရွင္မ်ားကုိ ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားျဖစ္ အသုံးခံၾကသည္။ ထုိသုိ႔ဆိုေသာ္
အာဖဂန္နစၥတန္၏

အေျခအေနတြင္

ပါဝင္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ျခင္းကို
ခ်က္မ်ား
ရန္ႏွင့္

အမ်ိဳးသမီးတို႔

ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းခံရၿပီး

ရွိေနေသးေသာ္လည္း
ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္အတြက္

လြတ္လပ္စြာသြားလာႏုိင္ျခင္းႏွင့္
ဤျဖစ္စဥ္မ်ားသည္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္

အားနည္း

ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္

လစ္လပ္ေသာေနရာအျဖစ္

လမ္းဖြင့္ေပးႏုိင္သည္။

ဤအေၾကာင္းျခင္းရာသည္လည္း အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာဘဝတြင္သာ၍ ပြင့္လင္း
စြာပါဝင္လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတုိ႔၏ အေျခေနတြင္လည္း မွန္ကန္
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ေၾကာင္း

ေတြ႕ရသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ

အမ်ိဳးသမီးတုိ႔အား

နည္းစနစ္က်ေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေရရွည္ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္မ်ား တြင္
ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ရန္မွာ
ေပးေသာ

ဥပမာအရ

ႏုိင္ငံေရးဆႏၵအတုိင္းအတာတစ္ခုထိ
ႏုိင္ငံေရးဆႏၵျပင္းျပမႈရိွေသာအခါ

ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေၾကာင္း

သာဓကရိွခဲ့သည္။

နည္းလမ္းက်ေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္

ရိွရေပမည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ

ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္

ရဝမ္ဒါက

နယ္ပယ္တြင္
အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏

ဒီမုိကေရစီျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္

အာဖဂန္နစၥတန္၊ ျမန္မာႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တုိ႔တြင္ လူနည္းစုမ်ားအား အခြင့္အေရးေပးသည့္ပုံစံကုိ
သေဘာတရားအျဖစ္သာ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ အေလးအနက္ထားရန္
ပ်က္ကြက္မႈမ်ားျဖင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္တုိ႔တြင္ ဤအရာသည္
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ရိွေနရျခင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပါဝင္ေစရန္ လံႈေဆာ္ေသာ
အဓိအေၾကာင္းရင္းကား ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏
ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ရရိွေသာ

အက်ဳိးရလဒ္ျဖစ္ၿပီး

ျပင္ပ၏

ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္

ျဖစ္ရ

သည္ဟု သေဘာေပါက္ေတြးဆမိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္
ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္

ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝိုင္းမ်ားကလည္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
နိဂံုးအားျဖင့္

ပါဝင္ထိေတြ႕လာေစရန္

ပါဝင္လာေရးအတြက္

အေရးႀကီးေသာအခ်က္အျဖစ္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား

တြန္းအားေပးျခင္း

အခက္အခဲအတားအဆီး
မွတ္သားရန္မွာ

မရိွေသာေၾကာင့္
ျဖစ္လာေစရသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

တရားဝင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ၾကျခင္းသည္
လက္ရွိခြဲျခားတည္ေဆာက္ထားေသာ

လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ

အမ်ိဳးသားမ်ားထိန္းသိမ္းထား

သကဲ့သို႔ အေျခအေနတြင္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ရဝမ္ဒါတြင္စသည့္အျဖစ္
အပ်က္မ်ားကုိေတြ႕ရွိရသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတုိ႔သည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းႏွင့္ ကုိယ္က်ဳိးရွာမႈ
နည္းပါးျခင္း

သို႔မဟုတ္

ယူဆခ်က္မ်ားသည္

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတြင္

ပါဝင္လြယ္ႏုိင္ေခ်

အဆုိပါအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏

ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္

နည္းပါးျခင္း

စသည့္

ေရရွည္တည္တံ့ေရးကုိ

အႏၲရာယ္ရွိေစသည္ကို မွတ္သားၿပီး တန္ဖုိးႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖြဲ႕စည္း
ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ျပလ်က္ရိွေနသည္။

ႏုိင္ငံတကာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား အတြက္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား
•

ျဖစ္ေပၚေနေသာပဋိပကၡအေျဖရွာေရးကုိ အသုံးျပဳျခင္း ႏွင့္ ဤျဖစ္စဥ္သည္ တျဖည္းျဖည္း
တုိးတက္ေျပာင္းလည္းလာၿပီး

တရားေသသတ္မွတ္၍

မရေၾကာင္း

နားလည္ရမည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ ပဋိပကၡအေျဖရွာေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆက္မိရန္
လုိအပ္သည္။
•

ေဒသအလုိက္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံမွဦးေဆာင္ေသာ
ႏွင့္
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အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေထာက္ပံ့မႈေပးရန္။

အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏

ကြန္ယက္မ်ား၏

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းကို

အားျဖည့္ေပးျခင္းအားျဖင့္

မူဝါဒမ်ားႏွင့္

ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ပံုေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္
လႊမ္းမုိးႏုိင္မည္။
•

ေရရွည္တည္တံ့ေစေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

သူတို႔၏

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ

ဆက္လက္

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္

ပါဝင္ေစျခင္း။
•

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးေနာက္ မိမိတို႔လူ႕အသုိင္း
အဝုိင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအၿမဲတမ္းပါဝင္ႏုိင္သည့္အခန္းက႑ ကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၿပီးေနာက္ ပံ့ပုိးမႈအစီအစဥ္အေနျဖင့္ သင္တန္းေပးျခင္း။

ေဒသအဆင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား
•

အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏
ပမ္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

အေလးထားပါ။

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းဆုိင္ရာႀကိဳး

သူတုိ႔သည္

ေရရွည္တည္တံ့ေသာေသာ

ဖန္တီးႏုိင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပမည္။

အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑ျဖစ္သည့္

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္

လူ႕အဖဲြ႕အစည္းမ်ား

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ရဝမ္ဒါတုိ႔ တြင္
ျမင္ေတြ႕ရသကဲ့သို႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကယ္တင္ေပးေသာ အမ်ဳိးသမီး မ်ား၏
ႀကီးမားေသာအေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏
အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အက်ိဳးျဖစ္
ထြန္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္။

ပဋိပကၡမွရရွိေသာအခြင့္အလမ္း
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ

ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီးေနာက္ကာလအခ်ိန္သည္

ဒီမုိကေရစီ

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္
မႈမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေရးကြက္လပ္ကုိ လမ္းဖြင့္ေပးၿပီး ပဋိပကၡမွ ရရွိေသာ ေျပာင္းလဲမႈကုိ္လုပ္
ေဆာင္ရန္

အေရႀကီးသည္အခ်ိန္အခါ

သတ္မွတ္ခံရ

သည့္

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္

တစ္ခုျဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားမွ

အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္

မိသားစုဝင္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္

လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ေနာက္ပုိင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာ

က္မႈႏွင့္ ဒီမုိကေရစီလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိႏုိင္ေသာ္လည္း
စသည့္

အခြင့္အေရးမ်ားမရရွိသည့္

အျခားအမ်ဳိးသမီးမ်ားလူ႕အဖဲြ႕အစည္းတြင္ရွိေနသ

ည္။ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ လူနည္းစု ဟာဇရီ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အျခားေသာမ်ိဳးႏြယ္စုႏွင့္
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ဘာသာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္

ႏိႈင္းစာလွ်င္သာ၍

သာ၍ႀကီးမားေသာ

လြတ္လပ္ျခင္းမ်ားကို

ရရိွၾကသူမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံၾကရသည္။ ထိုသု႔ိ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ရွာရီယာဥပေဒကုိ
သူတို႔ပုိ၍ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းက တစ္စိတ္တစ္ေဒသပါဝင္သည္။ ထုိဥပေဒ
တြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို

တရားဝင္နည္းလမ္းအရေသာ္လည္းေကာင္း

ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ

နည္းလမ္းအရေသာ္လည္းေကာင္း ပဋိပကၡအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း
ဆုိင္ရာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကို ရရိွေစၿပီး က်ယ္ျပန္႔
ေသာ

ဒီမုိကေရစီျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္လည္း

ပါဝင္ခြင့္ရၾကသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္

ကခ်င္

အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏ ရပ္တည္မႈသည္ သူတို႕၏ဘာသာေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုျဖစ္ေန
ေသာ အေနထားေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္လႈပ္ရွားမႈ အပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူ ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ
ပါဝင္ရျခင္းကို

အတုိင္းအတာတစ္ခု အထိရေစၿပီး ဤအေျခအေနကုိ လူအမ်ားစုအဖဲြ႕

မွ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔သည္ တူညီေသာ ထိုအတုိင္းအတာအထိ မရရိွႏုိင္ၾကေခ်။ အထက္တြင္
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာ လူမ်ဳိးစုမ်ားရရွိခံစားၾကသကဲ့သို႔အ
မွန္တကယ္တည္ရွိေနသည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္ခြင့္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္
ႏွင့္ ထုိအခြင့္အေရးကုိရယူရန္အတြက္ အေျခအေနကုိ မည္သို႔အဆက္မျပတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထား
ႏိုင္ရန္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိရန္လုိအပ္ေၾကာင္း သိရွိရန္အေရးႀကီးေပသည္။

ဤအေျခအေန

ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ရိွေသာ
အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေစနုိင္ခြင့္ကိုရရိွေစၿပီး ဤကဲ့သို႔မျဖစ္ခဲ့ပါက ထုိေနရာသို႔ ေရာက္ရွိရန္
မလြယ္ကူပါ။ ျမန္မာႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီး
မ်ား၏က႑ က်ယ္ျပန္႕လာကာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တက္ၾကြေသာအရပ္ဖက္ လူ႕အဖဲြ႕
အစည္းေခါင္းေဆာင္ေနရာမ်ားႏွင့္

မင္ဒနာအုိဒုကၡသည္စခန္းမ်ား

ေကာ္မတီေနရာမ်ားတြင္

ပါဝင္လာၾကသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္ေသာ အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းအရာ ေလ့လာ
ျခင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔သည္ တိုးခ်ဲ႕တာဝန္မ်ားအျဖစ္ မိသားစုမ်ား၏ ဦးေဆာင္သူမ်ား
အျဖစ္

တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း

အျခားအေျခအေန

အျဖစ္

အပ်က္မ်ားတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ဦးေဆာင္ရသျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ေငြေၾကးအခက္ အခဲမ်ားေၾကာင့္
သူတအ
႔ို တြက္ အမ်ားျပည္သူႏင
ွ ့္ ဆုင
ိ ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတရ
္ ာတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏင
ုိ စ
္ ြမ္းကို
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ

အမ်ိဳးသမီးထု၏

ရဝမ္ဒါတြင္

လူဦးေရပမာဏမွာ

လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ၏

၇ဝ%မွ်ရိွရကား

လစ္ဟာေနေသာ

အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ေနရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ အသစ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္
သူတုိ႔၏ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကို ျပန္လည္၍ တည္ေဆာက္ရန္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရိွၾကသည္။

ႏုိင္ငံတကာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား
•

က်ား/မက႑သည္
တြင္

အဓိက

ျပန္လည္၍

အားလုံးကုိကုိယ္စားျပဳရန္၊
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တရားဝင္ျဖစ္ရန္ႏွင့္

ေသခ်ာခိုင္မာပါေစ။

သို႔ျဖစ္ပါ၍

ေရရွည္တည္တံ့ေသာျဖစ္စဥ္မ်ား

ရရွိရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈျဖန္႔ေဝေသာမူဝါဒမ်ား ႏွင့္ အေျခခံ
ဥပေဒ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ထည့္သြင္းရမည္။
•

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားကို ပ့ံပို္းကူညီသကဲ့သုိ႔ အသိအမွတ္လည္းျပဳ
ရန္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္မ်ား၊

မိမိတို႔

အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း

ပဋိပကၡေျပလည္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းယႏၲရားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖဲြ႕
အစည္းတြင္ အစပ်ဳိး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအပါအဝင္ ေဒသအလုိက္ အမ်ဳိးသမီးဦးေဆာင္ေသာ
ကြန္ယက္ဆက္သြယ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ပဋိပကၡကုိ မၾကာ
ခဏ လံႈ႕ေဆာ္ေပးေသာ က်ား/မ အခန္းက႑မ်ားအား အေျပာင္းအလဲျပဳရန္ တုိးတက္မႈ
အတြက္ အခြင့္အေရးရယူရမည္။

ေဒသအတြင္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား
•

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္သည့္ အဆင့္တုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ႏုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ား
ကို

ျပ႒ာန္းပါ။

ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္သည့္

ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊

ေရြးေကာက္

တင္ေျမာက္ခြင့္ဆုိင္ရာျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားအစျပဳျခင္းတို႔တြင္ အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္
သတ္မွတ္ခံရေသာအဖြဲ႕မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား
တြင္ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ ေသခ်ာေစရန္လုိအပ္သည္။ ဥပမာအျပဳသေဘာေဆာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
မူဝါဒ
•

အမ်ဳိးသမီးမ်ား

တရားမွ်တမႈသို႔ေရာက္ရွိႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းကုိ

အားျဖည့္ေပးရန္

လြတ္လပ္ေသာတရားသူႀကီးအဖဲြ႕ကုိ အာမခံဖဲြ႕စည္းထားျခင္း။
•

အာဏာပုိင္မ်ားအား စြပ္စဲြတုိင္တန္းခ်က္ကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ခန္႔ထားသည့္ အရာရွိ႐ုံးကုိ
ဖြင့္လွစ္ျခင္း အားျဖင့္ က်ား/မအေျချပဳခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္ေျဖရွင္း
ေပးျခင္း။
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ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာအကူအညီပ့ံပုိးေပးေသာ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္း (IDEA)
သည္ အစုိးရမ်ားအၾကားေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ကမ႓ာတစ္ဝွမ္း ဒီမုိကေရစီ
အေဆာက္အဦမ်ားကုိ ကူညီပံ့ပုိးေပးေသာအဖဲြ႕ျဖစ္သည္။
IDEA သည္လက္ေတြ႕ျဖစ္ေသာ အသိပညာဗဟုသုတထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္
ကိရိယာပစၥည္းမ်ားကုိ မိမိတို႔ကြ်မ္းက်င္အဓိကနယ္ပယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္စဥ္မ်ား၊
အေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ကုိယ္စားျပဳျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းအျပင္ က်ား/မက႑၊ မတူညီကြဲျပားျခင္း၊ ပဋိပကၡႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳျခင္း
ဆုိင္ရာစသည္တို႔အတြက္ ထုတ္လုပ္ေပးသည္။
IDEA သည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္းအဆင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးတြင္
ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေသာအားျဖင့္ ယခုစာအုပ္ကို ဗဟုသုတ အလို႔ငွာ ျဖန္႔ေဝျခင္း
ျဖစ္သည္။
မိမိတို႔လုပ္ငန္းတြင္ထားရွိသည့္ IDEA ၏ ရည္မွန္းခ်က္
•

ဒီမုိကေရစီ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံႏုိင္မႈကို
တိုးျမႇင့္ျခင္း။

•

ပို၍ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တာဝန္ခံကိုယ္စားျပဳျခင္းႏွင့္

•

ပို၍ထိေရာက္ေသာ၊ တရားဝင္ျဖစ္ေသာဒီမုိကေရစီဆုိင္ရာ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
လုပ္ကိုင္ျခင္း တုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။

ဆီြဒင္ႏုိင္ငံ

စေတာ့ဟုမ္းၿမိဳ႕တြင္

မူလအေျချပဳၿပီး

International

IDEA

၏

႐ံုးမ်ားကို

အာဖရိကတုိက္ ေျမာက္ပိုင္း၊ အာဖရိက၏ ဆာဟာရတုိက္ခြဲ၊ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ၊ လက္တင္
အေမရိကႏွင့္ ကေရဘီယံတုိ႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။
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ပဋိပကၡ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔တြင္ အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္
သတ္မွတ္ခံရေသာ

လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းမွ

လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ၏
သနည္း။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္သည့္

ေနာက္ကြယ္တြင္

မပါဝင္ေစျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္

အဘယ္နည္း။

မည္သည့္အေၾကာင္းတရားအေျခအေနမ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းဆုိင္ရာ

ပါဝင္ေစျခင္းႏွင့္

အခန္းက႑မွာ

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္

ေပၚထြက္လာမည့္

တည္ရွိေန

အမ်ိဳးသမီးတုိ႔အား

အက်ိဳးဆက္မ်ားမွာ

မည္သည္တုိ႔

ျဖစ္မည္နည္း။ ဤအခ်က္မ်ားကား “ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား” စာအုပ္မွ ေဖာ္ထုတ္
ထားေသာ ေမးခြန္းအခ်ဳိ႕ျဖစ္သည္။
အာဖဂန္နစၥတန္၊

ျမန္မာ၊

ေလ့လာထုတ္ႏုတ္ထားေသာ

ရဝမ္ဒါႏွင့္

.

ဖိလစ္ပိုင္တုိ႔မွ

ဤပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈသည္

ျဖစ္ပ်က္ေသာ

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္းျဖစ္ေပၚေသာ

လက္နက္ကိုင္

ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ ဆန္းစစ္
ေလ့လာထားၿပီး အနာဂတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ျခင္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
အေရးမပါသူမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ခံရေသာ

အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈကုိ

ပုိ၍ျမင့္မားလာေစရန္အတြက္

ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသအတြင္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ားျဖင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္ထားသည္။
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