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အမ်ဳိးသမီးမပါဘဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိႏုိင္ - ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း က်ား/မတန္းတူ 
ညီမွ်မႈ၊ စစ္မက္ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အဓိကေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား
 

• ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ႏွင့္ စစ္တပ္၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ 
ေနထုိင္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈ 
မရွိျခင္း အပါအဝင္ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ အေျခခံက်သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 
အလြန္အေရးႀကီးလွပါသည္။  က်ား/မတန္းတူ ညီမွ်မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ လူမႈဘဝအတြင္း ပဋိပကၡ၊ 
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ မလုံၿခဳံမႈတို႕ျဖစ္ရျခင္းကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါသည္။  အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ 
ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ကုိယ္တုိင္ပါဝင္သူမ်ား၊ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ (ပဋိပကၡဒဏ္) 
ခံစားခဲ့ၾကရသူမ်ားအျဖစ္ အမ်ဳိးသားမ်ား ႀကဳံေတြ႔ရသည့္ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားႏွင့္မတူဘဲ သီးျခားပုံစံမ်ဳိးျဖင့္ 
ျပည္တြင္းစစ္၏ အက်ဳိးဆက္ကုိ ေတြ႕ႀကဳံခံစားၾကရပါသည္။    

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ေအာင္ျမင္စြာေဖၚေဆာင္ေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ 
အေရးပါလွ သည္။ အားလုံးပါဝင္သည့္ ထိေရာက္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္     
ႏုိင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ထြန္းေစရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ 
ကာကြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္အဆင့္တုိင္းတြင္ ပါဝင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။   

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ သီးျခားမတူညီသည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဦးစားေပးမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမရွိျခင္းသည္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္လာေစႏုိင္မႈအတြက္ ႀကီးစြာအဟန္႕ အတားျဖစ္ေစေၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အႀကဳံမ်ားက 
သက္ေသျပေနသည္။ ယခုအခါ ကမၻာ့အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ တုိက္တြန္းဖိအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားလည္း တန္းတူညီမွ်စြာပါဝင္ႏုိင္ေစရန္ အစုိးရမ်ား အေနျဖင့္ 
မျဖစ္မေနလုိက္နာရမည့္ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားစြာ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။  

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ားေပးရမည္ကုိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေ 
ခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ သေဘာေပါက္နားလည္ဟန္မရွိေခ်။ အဆင့္ျမင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားအား ဖယ္ၾကဥ္ထားခဲ့ၾကသည္။  အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားျဖစ္ထြန္းေစရန္ အေရးႀကီးသည့္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ္လည္း 
တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ မခံၾကရေခ်။

• ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတုိ႔ ခံေနၾကရေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားသည္ 
ႏုိင္ငံ၏အနာဂတ္ႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွ
င့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ တန္းတူပါဝင္ခြင့္ရရွိေစေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ား 
ျမႇင့္တင္မႈတို႕တြင္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းမွ ဤႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေဖၚျပရန္ႏွင့္ 
ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ေဖၚေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အားလုံးပါဝင္ၿပီး 
က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈရွိသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ပုိမုိရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ 

ideas into movement



transnationalinstitute2 | အမ်ဳိးသမီးမပါဘဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိႏုိင္ - ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း က်ား/မတန္းတူ ညီမွ်မႈ၊ စစ္မက္ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ဤမူဝါဒရွင္းလင္းခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စစ္မက္ပဋိပကၡ 
၏ က်ား၊မေရးရာ (ဂ်ဲန္ဒါ) ႐ႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ 
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ 
ထားပါသည္။၁ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ က်ား၊မေရးရာကိစၥ၊ တုိင္းရင္း 
သားအေရးႏွင့္ အျခား သ႐ုပ္လကၡဏာမ်ား အၾကား 
ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနမႈမ်ားကုိ ပုိမုိနားလည္သေဘာေပါက္ 
ရန္ လုိအပ္ေနသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းကဲ့သို႕ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ဳိးမွာလည္း အေတာ္ပင္ ရွားပါးလွ 
သည္။ ႏုိင္ငံအတြင္း ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ တည္ေဆာက္ရန္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းမႈႏွင့္  
ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိးတက္မႈအေျခအေနသည္ 
အေရးပါလွပါသည္။ 

ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ 
ေနထုိင္ခဲ့ရျခင္းက ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား အထူးသျဖင့္ 
စစ္မက္အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ေနထုိင္ရာ 
ေဒသမ်ားတြင္ ျပင္းထန္နက္ရႈိင္း လွသည့္ 
အက်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ 
ေဟာင္းတစ္ဦးလည္းျဖစ္ ယခင္ စစ္အစုိး
ရအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္ သမၼတ 
သိန္းစိန္အစုိးရ စတင္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည့္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ 
ေနာက္ဆုံးတြင္ ပုိ၍ ဒီမုိကေရစီနည္းက်ၿပီး 
အားလုံးပါဝင္သည့္ လူ႕ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုဆီသို႕ 
ေရာက္ရွိႏုိင္ၿပီး တုိင္းရင္းသား 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ 
သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားရယူျခင္းမွတဆင့္ 
အဓိက မေက်နပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
လုိလားေတာင့္တခ်က္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေပးျခင္းျဖင့္  
ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႕ ေရာက္ရွိလိမ့္ 
မည္ဆုိသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
သို႕ေသာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ တပုိင္းတစ 
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲ 
ေရးႏွင့္ အတုိက္အခံပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ 
ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏုိင္ရခဲ့ေသာ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ 
အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြ၂ဲ တုိ႔ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
အစပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းရိွ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ 
တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိဆဲပင္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခုလုံး၏ အက်ဳိးရလဒ္မွာလည္း ယခုအခ်ိန္ထိ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိေသးေခ်။

တုိက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနစဥ္ ဤပဋိပကၡဒုကၡႏွင့္ 
ေဘးဖယ္ခံထားရမႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာသည့္ က်ား/မ  ဆုိင္ရာ 
ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ 
ႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာ တြင္ 
နားလည္ေအာင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမ်ဳိးမရွိေခ်။ ဤသို႕ 
လ်စ္လ်ဳ႐ႈမႈမ်ဳိးကုိ ယခုအခါ အဆုံးသတ္ရပါလိမ့္မည္။ စစ္ပြဲတြင္ 
အမ်ဳိးသားမ်ား အေသ အေပ်ာက္ႏႈန္းမွာ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေသာ္လည္း 
အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုမွာမူ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္း ဖက္ခံရမႈ၊ 
လူကုန္ကူးခံရမႈႏွင့္ အျခားလူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္ခံရမႈ အမ်ဳိး 
မ်ဳိး၊ ေရေကာင္းေရသန္႔ မရရွိျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ 
ေရွာက္မႈမရရွိျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီး အိမ္ေထာင္ဦးစီး လုပ္ရသည့္ 

မိတ္ဆက္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ပုိမုိမ်ားလာျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္သည့္ ေဒသမ်ား 
တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ 
ပုိမ်ားစြာကုိ ပင္ပန္းစြာလုပ္ေဆာင္ၾကရၿပီး  သြယ္ဝုိက္သည့္ နည္းျဖင့္ 
ခံစားရသည့္ အက်ဳိးဆက္ ဒုကၡမ်ားကုိမူ ခံစားေနၾကရပါသည္။ 
ယင္းကိစၥမ်ားကုိ မကုိင္တြယ္ၾကဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ႏုိင္ငံေရး 
အခင္းအက်င္းတြင္ ဖယ္ၾကဥ္ထားမႈႏွင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚ 
ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္ခြင့္ကုိ 
ျငင္းပယ္ေလ့ရွိခဲ့ၾကသည္။  လူ႕ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း  
“ဒုတိယတန္းစား” သို႕မဟုတ္ “ထိန္းခ်ဳပ္ခံထားရသည့္” 
အုပ္စုတစ္စုျဖစ္ေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအျဖစ္သို႕မေရာက္ ရွိေစဘဲ 
ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ အခ်ဳိးက် ပါဝင္ခြင့္ ရရွိေရးသည္ ယေန႔ 
ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ လူမႈေရး - ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈတြင္ အေျခခံက်၍ အေရးႀကီးေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအနက္ 
တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ 

ဤသို႕ေသာအခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနေသာ္လည္း ဆယ္စု 
ႏွစ္မ်ားစြာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ရပ္႐ြာတည္ 
ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေအာက္ေျခ ႏွင့္ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္  ေျပာင္းလဲေစရန္ 

လုပ္ကုိင္သူမ်ားအျဖစ္ တက္ႂကြစြာ 
လုပ္ေဆာက္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ 
သို႕ေသာ္ သူတို႕၏အခန္း က႑ကုိ 
အသိအမွတ္မျပဳခံရသေလာက္ ျဖစ္ေနၿပီး 
ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္တြင္သာမက 
ယခင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာင္စီ (နအဖ၊ 
ယခင္ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးႏွင့္ 
တရား ဥပေဒစုိးမုိးေရး ေကာင္စီ 
လက္ထက္တြင္ပါ ႁခြင္းခ်က္ အနည္းငယ္မွအပ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေ
ရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္မရျခင္းမွာ 
သိသာ ထင္ရွားလွသည္။  ထို႕ေၾကာင့္ 
ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး ေခတ္ သစ္တြင္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာ၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ 
အခက္အခဲမ်ားကုိ ပုိမုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ မရွိမျဖစ္ အခန္းက႑ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ 
အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနပါသည္။၂၀၁၅ခုႏွစ္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးေန႔ တြင္ လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ 
ၾကသကဲ့သို႕  “အမ်ဳိးသမီးမပါဘဲ၊ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိႏုိင္”ေခ်။

ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ မိမိတို႕၏ဘဝ၊ ရပ္႐ြာ 
အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးျပည္သူအားလုံး 
ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ပါဝင္ 
ခြင့္ကုိ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားစြာျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားအားလုံး တန္းတူပါဝင္ခြင့္ရရွိေစရန္ ျပ႒ာန္းေပးရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ဤအခြင့္အေရးမ်ားသည္ 
လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုလ 
သမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အခုိင္ 
အမာ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယင္းအခြင့္ 
အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အဝအာမခံရရွိရန္အတြက္ အေကာင္ 
အထည္ ေဖၚရန္လုိအပ္ေနပါသည္။  ႏုိင္ငံအသီးသီးရွိ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ သက္ေသျပေနသည့္အတုိင္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ေဖၚေဆာင္မႈ 
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အဆင့္တုိင္းတြင္ အမ်ဳိး 
သမီးမ်ားကုိယ္စားျပဳပါဝင္ခဲ့လွ်င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိး 
သားမ်ားအၾကား က်ား/မ ကြဲျပားမႈ အေပၚ အေျခခံသည့္ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ပုိ၍ညီမွ်စြာ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ပါမည္။ 

ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ 
မႈေအာက္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ 
ေနထိုင္ခဲ့ရျခင္းက ျမန္မာျပည္သူ 

ျပည္သားမ်ား အထူးသျဖင့္ 
စစ္မက္အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ေနထိုင္ 

ရာေဒသမ်ားတြင္ နက္႐ႈိင္းလွသည့္ 
အက်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္ေစခဲ့သည္။



transnationalinstitute3 | အမ်ဳိးသမီးမပါဘဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိႏုိင္ - ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း က်ား/မတန္းတူ ညီမွ်မႈ၊ စစ္မက္ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ယင္းသို႕ ထည့္သြင္းျခင္းသည္ အျပန္အလွန္ အားျဖင့္လည္း 
ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတို႕ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခု လည္းျဖစ္သည္။၃  

ဤစာတမ္းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိတုိင္းရင္းသားႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကုိ ၿခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္ျဖင့္ စတင္ၿပီး  
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈႏွင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ 
ေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လက္ရွိပါဝင္မႈကုိ ဆက္လက္ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ပါမည္။   ကမၻာေပၚရွိ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ က်ား၊မ 
အားလံုး ပါဝင္မႈရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႀကိဳးပမ္းခ်က္ မ်ား၏ သိသာထင္ရွားေသာ 
ကြာျခားခ်က္မ်ားကုိလည္း ရည္ညြန္းေဖၚျပပါမည္။၄ထို႕ေနာက္ 
လက္ရွိအခင္းအက်င္းကုိ သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
က်ား/မ တန္းတူ ညီမွ်မႈရွိၿပီး အားလုံးပါဝင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ရန္ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနေၾကာင္းကုိ 
ရွင္းလင္းစြာ တင္ျပေဆြးေႏြးပါမည္။ ဤစာတမ္းကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလုံးမွ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈႏွင့္ က်ား၊မ ကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ 
ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈတို႕ကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ကုိင္တြယ္လုပ္ 
ေဆာင္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္ပါမည္။ 

တုိင္းရင္းသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ 
နည္းက်သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဆီသုိ႔ ဦးတည္္ 
ပါသလား။

လတ္တေလာတြင္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသားအေရး ႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအေျခအေနသည္ သတိထားၿပီး ကုိင္တြယ္ 
လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္ပုံ  ရွိပါသည္။ ျပည္တြင္းပဋိပကၡႏွင့္ 
ခါးသီးသည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ 
ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ႀကီးမားသည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈစီးပြားေရး 
ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ကုိ ကုိင္တြယ္ရန္အတြက္ 
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း အေကာင္းဆုံး 
အေျခအေနမ်ားကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္သည့္ 
အျဖစ္အပ်က္ႏွစ္ခု ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။   ပထမ 
တစ္ခုမွာ ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ခန္႔အတြင္းတြင္ 
လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
ႏုိဝင္ဘာလ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အျပတ္ 
အသတ္အႏုိင္ရခဲ့ျခင္းႏွင့္ ဒုတိယတစ္ခုမွာ 
တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ ထုိးႏုိင္ခဲ့လွ်င္ 
၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ခ်ိန္မွ 
စတင္ခဲ့သည့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡကုိ 
အမွန္တကယ္ပင္ အဆုံးသတ္ႏုိင္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 

လာမည့္လမ်ားအတြင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ 
ႏုိင္ငံေရး အတြက္ အဓိကအေရးပါသည့္ အုပ္စုသုံးစု ျဖစ္သည့္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံရသည့္ NLD လႊတ္ေတာ္အသစ္၊ ႏုိင္ငံ 
အတြင္းရွိ လြတ္လပ္ေရး ရသည့္အခ်ိန္မွစတင္ၿပီး လက္နက္ 
ကုိင္အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕ပါဝင္သည့္ တုိင္းရင္းသားပါတီ မ်ဳိးစုံႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္ 
၅ခုေက်ာ္မွ် ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အစုိးရတစ္ခု အေနျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ 
တပ္မေတာ္ဟု လူသိမ်ားသည့္ အမ်ဳိးသားလက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး 
ညႇိႏႈိင္းမႈတစ္ခု ရွိလာႏုိင္ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းက်သည့္ 
အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ရန္ အာဏာအပ္ႏွင္းခဲ့ၿပီးေနာက္  

အားလုံးပါဝင္သည့္ နည္းလမ္းသစ္တစ္ခုျဖင့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္သူ 
မ်ားအားလုံး ပါဝင္ေစလွ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ 
ဘုံသေဘတူညီခ်က္ျဖင့္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း၍ အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိလာမည္ဟု  ျမန္မာျပည္သူ 
ျပည္သားမ်ားက မ်ားစြာေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ရွိၾကပါသည္။

သို႕ရာတြင္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ခရီးမွာ မနီးလွေသးေခ်။ 
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေနထုိင္ရာ 
ေဒသမ်ားစြာတြင္ တုိက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး 
အစုိးရသစ္ သို႕မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္သို႕ 
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ မရွင္းလင္းလွေသးေခ်။ သို႕ေသာ္ 
ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ျဖစ္ထြန္းေစရန္ 
မည္သို႕လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံ 
အေျပာင္းအလဲတြင္တစ္ႏုိင္ငံလုံးပါဝင္ ပတ္သက္သည္ဆုိသည့္ 
ခံစားခ်က္မ်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစရန္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ကုိ မျဖစ္မေန 
ၿပီးဆုံးေအာင္လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္တြင္ 
တြဲစပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အပါအဝင္ 
လ်စ္လ်ဳ႐ႈခံထား ရသည့္ ျမန္မာ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အေရးပါသည့္ 
အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္သူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။  

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ စစ္အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ပ်က္စီးယုိယြင္းမႈမ်ား 
ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမ်ား 
ႏွင့္ ေဒသမ်ားကုိ အထူးအခြင့္ အေရးေပးျခင္းႏွင့္ ဂ႐ုစုိက္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ေပးရန္ ထုိက္တန္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ဆုိႏုိင္ပါသည္။ 
သို႕ရာတြင္ လ်စ္လ်ဳ႐ႈခံထားရသည့္ ျပႆနာမ်ားအနက္ 
ဖယ္ၾကဥ္ခံရျခင္းသည္ ပဋိပကၡ၊ က်ား/မ တန္းတူညီမွ် 
မရွိမႈႏွင့္ ၅၁ သန္းေသာ လူဦးေရ၏ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔ရွိသည့္ 
တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ အတိဒုကၡမ်ားအၾကား ဆက္စပ္မႈတြင္ 
အျပင္းထန္ဆုံး အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 

အနာဂတ္အတြက္ အေရးပါလွ၍ 
လ်စ္လ်ဳ႐ႈခံထားရေသာအေၾကာင္းအရာ 
တစ္ခုျဖစ္၍ သိသာသည့္တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈ 
ျဖစ္ထြန္းေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
လုိအပ္ေနပါသည္။

ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းလွစြာပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡသည္ အိမ္ေထာင္စု၊ 
ရပ္႐ြာလူမႈ အသုိင္း အဝုိင္း၊ ျပည္နယ္/
တုိင္းေဒသ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 
အဆင့္အပါအဝင္ အဆင့္တုိင္းတြင္ 
ႀကီးမားျပင္းထန္သည့္ ႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားျဖင့္ 
ကာလၾကာရွည္စြာ နာက်ည္းစရာ 
သမုိင္းေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ရွိေနခဲ့ပါသည္။  
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္တပ္ 
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ 
အစုိးရအသီးသီးသည္ တုိင္းရင္းသာမ်ား၏ 

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ 
ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ 
တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေရး ကိစၥမ်ားကုိ 
စစ္ေရးတံု႕ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား အျဖစ္ သေဘာထားခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ 
ဒီမုိကေရစီ အေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား အၿပီး တဖန္ နဝတစစ္အစုိးရသည္ 
ႏုိင္ငံ၏ အစိတ္အပုိင္း အခ်ဳိ႕တြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္မ်ား 

ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းက်သည့္ 
အေျပာင္း အလဲ ျပဳလုပ္ရန္ 

အာဏာအပ္ႏွင္းခဲ့ၿပီး ေနာက္  
အားလံုး ပါဝင္သည့္ နည္းလမ္းသစ္ 

တစ္ခုျဖင့္ ပတ္သက္ ဆက္စပ္သူမ်ား 
အား လံုး ပါဝင္ေစလွ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရး တည္ ေဆာက္ရန္ ဘံုသေဘာ 
တူညီခ်က္ျဖင့္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း၍ 

အျပဳသေဘာ ေဆာင္ သည့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိလာမည္ဟု  

ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ားက မ်ားစြာ 
ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ရွိၾက ပါသည္။
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သည္ တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡ၏ အေၾကာင္းရင္း ဇစ္ျမစ္မ်ား 
ကုိ ကုိင္တြယ္ရာတြင္မူ အနည္းငယ္မွ်သာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ 
ခဲ့ၿပီး “စစ္လည္းမျဖစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲ မမည္” သည့္အေျခ 
အေနတစ္ခုကုိသာ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အစီအစဥ္တက် လုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း တုိက္ဆုိင္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ေသာ္ 
လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အက်ဳိးရလဒ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံေပးသည့္ အစုိးရမ်ားက ပဋိပကၡကုိ 
“ေျဖရွင္းေပးျခင္း” အစား “စီမံခန္႔ခြဲ ျခင္း” ပုံစံမ်ဳိး ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။၅  

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အာဏာဆက္ခံခဲ့သည့္ သမၼတ 
ဦးသိန္းစိန္၏ အရပ္သားတစ္ပုိင္းအ
စုိးရလက္ထက္တြင္  ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ စတင္ 
မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီးတစ္ႏုိင္ငံလုံး 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ 
အတြက္ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ယခင္ကၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ 
ပုိ၍ပြင့္လင္းၿပီး လြတ္လပ္မႈရွိသည့္ အေျခအေန တစ္ခုအျဖစ္သို႕ 
သိသာထင္ရွားစြာ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ 
ေဒသတြင္းပဋိပကၡမ်ားမွာမူ ႏုိင္ငံ၏ေနရာအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ 
တုိက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္ခဲ့ၿပီး ကရင္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း 
တုိက္ပြဲအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ တပုိင္းတစ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ကုိ အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ 
ေတာင္ပုိင္းတြင္ အေျခစုိက္သည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ 
ကုိင္ အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕သည္ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ 
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ အခ်ဳိ႕ အဖြဲ႕မ်ားမွာ 
မဆုံးျဖတ္ႏုိင္ေသးျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတြင္း စစ္မက္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ 
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား 
အားလုံး မပါဝင္ဘဲ “တႏုိင္ငံလုံး” သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
လက္မွတ္ေရးထုိးမႈကုိ မပါဝင္ျခင္း တို႕ လည္း ရွိေနပါေသးသည္။  
တပ္မေတာ္ ႏွင့္ သိန္းစိန္အစုိးရက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ 
ကုိင္အဖြဲ႕ ၁၆ ဖြဲ႕ ဟု အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ေသာ္ျငားလည္း အတုိက္အခံ 
အုပ္စုမ်ားက ၂၁ ဖြဲ႕အထိ ပါဝင္ရန္ အႀကံျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ 
တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီႏွင့္ 
ႏုိင္ငံ၏အနာဂတ္ကုိ ပုံေဖၚေပးႏုိင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ 
ေဆြးေႏြးေရးကုိ ပုိၿပီးပံ့ပုိး ကူညီေပးႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည့္ 
အစုိးရသစ္ မဖြဲ႕စည္းရေသးမီ မျပည့္စုံသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ 
တစ္ခုကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္အတြက္ သတိထားခဲ့ၾက သည္။ 
ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ NLD ေခါင္းေဆာင္ 
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အစုိးရသစ္ အေန ျဖင့္“ထိေရာက္သည့္” 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတစ္ခု ျပဳလုပ္ ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
အားလုံး ပါဝင္မႈကုိ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္မည္ဟု အေလးထား 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။၆ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစကာမူ အာဏာ 
လႊဲေျပာင္းေပးရ ေတာ့မည့္ သိန္းစိန္အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္း သား 
လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕တို႕သည္ ေရြးခ်ယ္ထား သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ 
မ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား ဖိတ္ၾကားၿပီး 
ဇန္နဝါရီလလယ္ပုိင္းတြင္“ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ” 
တစ္ခု ကုိက်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ လတ္တေလာ အခ်ိန္တြင္ ဤလုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ား၏ အက်ဳိးရလဒ္ကုိ မေတြ႕ရွိရေသးေခ်။  

လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေတြ႕ရွိရ 
သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အၾကမ္းဖက္မႈပုံစံ မဟုတ္ေခ်။ 
သမၼတသိန္းစိန္ အာဏာရယူၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ 

လြတ္လပ္မႈမ်ား ပုိရွိလာခဲ့ေသာ္ျငားလည္း  ေျမယာ အခြင့္ 
အေရးမ်ားႏွင့္ ပညာေရးအခြင့္အေရးမ်ား အတြက္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားသည္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္တာ 
ကာလအတြင္း ရဲႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ 
ဖမ္းဆီးခံခဲ့ၾကရပါသည္။၇ သို႕ရာတြင္ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆုံး 
အၾကမ္းဖက္မႈတစ္ခုမွာ ဗုဒၶဘာသာ ကုိးကြယ္သူမ်ားႏွင့္ 
မြတ္စလင္ဘာသာဝင္မ်ား အၾကား ပဋိပကၡမ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး အသက္၊ 
အုိးအိမ္ စည္းစိမ္မ်ား ဆုံး႐ႈံးသည္အထိ စစ္ေတြ၊ မိတၳီလာႏွင့္ လား႐ႈိး 
အပါ အဝင္ အခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕႐ြာမ်ားတြင္ပ်ံ ႔ႏွံ႕ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ဤ ပဋိပကၡ၏ 
အဓိကဗဟုိခ်က္မွာ မိမိကုိယ္ကုိ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု သတ္မွတ္သည့္ 

မြတ္စလင္ လူဦးေရအမ်ားအျပား ေနထုိင္ 
ၾကသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ 
ျဖစ္ၿပီး အာရွတုိက္တြင္ အပစ္ပယ္ခံရဆုံးႏွင့္ 
လ်စ္လ်ဳ႐ႈခံရဆုံး လူ႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအနက္ 
တစ္ခုျဖစ္လာကာ သိန္းစိန္ အစုိးရ 
လက္ထက္တြင္ အဆုိး႐ြားဆုံးအေျခအေန 
ျဖစ္ခဲ့သည္။၈

ဤကဲ့သို႕ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းက ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံသည္ လက္ရွိတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနေသးၿပီး 
အရပ္သားမ်ားမွာလည္း ႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္မ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး 
မိမိတို႕ဘဝလုံၿခဳံေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ေနထုိင္ေရးအတြက္ 
အျခားႏုိင္ငံမ်ားသို႕ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ 
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္  ဒုကၡသည္မ်ား သို႕မဟုတ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
ထြက္ေျပးေနရသူဦးေရမွာ ခန္႕မွန္းေျခအားျဖင့္ ၈၀၀,၀၀၀ 
(၈သိန္း) ခန္႔ရွိၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတည္းတြင္ပ
င္ တရားဝင္ေနထုိင္သူႏွင့္တရား မဝင္ေနထုိင္သူဦးေရ 
ႏွစ္သန္းေက်ာ္ရွိေနပါသည္။၉ 

ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရသူအမ်ားစုမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ 
အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား 
လူနည္းစုမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး မိမိတို႕၏လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ 
အျခားဝင္ေငြရရွိႏုိင္သည့္ အသက္ေမြးမႈမ်ားအားလုံးကုိ 
စြန္႔၍ ထြက္ေျပးၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ရပ္႐ြာေဒသမ်ားတြင္ 
ျပန္လည္ေနထုိင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈတြင္အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေနေသးသည္ 
ဆုိသည့္အခ်က္မွာ ထင္ရွားလွပါသည္။  

က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈ (မရွိျခင္း)၊ ပဋိပကၡ ႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သေဘာတရားေရးရာ မူေဘာင္ 

ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတန္းတူညီမွ်စြာ ပါဝင္ မႈကုိ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ႏွင့္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လူ႕အဖြဲ႕  အစည္းတြင္ 
က်ား၊မေရးရာ (ဂ်ဲန္ဒါ) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လုိအပ္ပါ သည္။  က်ား၊မေရးရာ 
သေဘာတရားဆုိသည္မွာ “အမ်ဳိး သမီးျဖစ္မႈမ်ား၊ 
အမ်ဳိးသားျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ စနစ္ႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီး/အမ်ဳိးသားတို႕အၾကား အာဏာခြဲေဝပုံအဆင့္ 
ဆင့္ ကုိ ဆုိလုိပါသည္။၁၀ က်ား/မ ကြဲျပားမႈသည္ မိမိတို႕၏ 
သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား၊ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး 
တို႕တြင္ ထင္ဟပ္သည့္ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တန္ဖုိးထားမႈမ်ား၊ ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာ 
လိင္မတူကြဲျပားမႈအေပၚ အေျချပဳၿပီး လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဆုံး 
ျဖတ္ထားသည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား၊ အခန္းက႑မ်ား ႏွင့္ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားမွ အေျခခံပါသည္။ ဤသို႕ေသာ က်ား/
မကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံၿပီး လႊမ္းမုိးေနသည့္ တန္ဖုိးထားမႈမ်ား၊ 
ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား၊ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡသည္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ အၾကမ္း 

ဖက္သည့္္ပုံစံ မဟုတ္ေခ်။
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လူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္း၏ အဓိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
အေဆာက္အအုံမ်ားမွ လူမ်ားထံမွ သင္ယူရရွိခဲ့ၾကၿပီး 
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထား ခဲ့ၾကပါသည္။  ယင္းတို႕မွာ မိသားစု၊ 
ကုိးကြယ္ သည့္ ဘာသာ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းႏွင့္ 
ပညာေရး စနစ္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ မည္သူ႕ ကုိ 
တန္ဖုိး ထားရမည္။ မည္သည္ကုိတန္ဖုိး ထားရမည္။ အရင္းအျမစ္ 
မ်ားကုိ မည္သို႕ခြဲေဝမည္။ မည္သူက မည္သည့္အရာကုိ 
ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ႏွင့္ မည္သူက မည္သည့္အရာကုိ ရရွိႏုိင္ 
သည္တို႕ကုိ သတ္မွတ္ေပးၾကသည္။ က်ား/မ တန္းတူညီမွ် 
မႈဆုိသည္မွာ အမ်ဳိးသမီး ႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အျခားလိင္ 
မ်ားအၾကား တန္းတူညီမွ် အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အခြင့္အေရး မ်ား၊ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတို႕ကုိ ဆုိလုိပါ သည္။  

လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး သို႕မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ 
ကိစၥရပ္တုိင္းတြင္ က်ား၊မေရးရာ႐ႈေထာင့္မ်ား ရွိပါသည္။ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ကိစၥရပ္အားလုံးႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး အၾကံဥာဏ္၊ 
သေဘာထားမ်ားေပးႏုိင္သည့္ တန္းတူ အခြင့္အေရးရွိၿပီး 
ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ “အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ား” ဟု 
သတ္မွတ္လက္ခံထားၾကသည့္ မိသားစုအေရး၊ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ား 
အတြက္သာ မဟုတ္ေခ်။ က်ား၊မေရးရာ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ 
မတူညီမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ကိစၥရပ္အားလုံးနီးပါးတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ား 
ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ပုံႏွင့္ အက်ဳိးသက္ 
ေရာက္ပုံမ်ားမွာ မတူညီ ကြဲျပားတတ္ၾကပါသည္။ ဆုိလုိ သည္မွာ 
က်ား၊မေရးရာ သီးျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ား အမ်ဳိး သမီးမ်ားတြင္ ရွိႏုိင္ၿပီး 
အမ်ဳိးသားမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကြဲျပားႏုိင္ပါသည္။ 

သေဘာေပါက္နားလည္ေစရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ 
အမ်ဳိးသမီးအေရးအတြက္ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈမ်ားက “က်ား/မ ေရးရာအျမင္မ်ား” ကုိ 
လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပဋိပကၡ ႏွင့္ဆုိင္သည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားၾကပါသည္။ သူတို႕အေနျဖင့္ 
အေျခခံက်သည့္ မတူညီေသာ ဩဇာ အာဏာႏွင့္ဆက္ဆံေရးကုိ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာၿပီး က်ား/မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ 
တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိမႈကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
အၾကံျပဳၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ 
အနည္းဆုံးတစ္ဝက္ ခန္႔ ရွိေနသျဖင့္ သူတို႕ကုိယ္တုိင္အတြက္ႏွင့္ 
သူတို႕ ေနထုိင္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အနာဂတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 
သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ တန္းတူညီမွ်စြာ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ 
မျငင္းဆုိႏုိင္သည့္ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးမ်ား ပုိင္ဆုိင္ရရွိ 
ထားပါသည္။   ကမၻာေပၚတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္အေတြ႕ 
အႀကဳံအျဖစ္အပ်က္မ်ားအရ ရပ္႐ြာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး မ်ား 
ပါဝင္ပါက အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ညီမွ်စြာ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ကုိယ္စား ျပဳမႈ ပုိရွိႏုိင္ပါသည္။ 

က်ား၊မေရးရာ ႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ရပ္တန္႔ေစျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈဆုိင္ရာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါ သည္။၁၁ 
Elizabeth Porter ႏွင့္ Anuradha Mundkur တို႕ေရးသားေဖၚျပထား
ခဲ့သကဲ့သို႕ပင္ - 

“(စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္) ခံစားၾကရသူမ်ား၊ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ား၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ 
လက္နက္ကုိင္စစ္မႈထမ္းသူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသျဖင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေျဖရွင္း ရန္ ႏွင့္ ပဋိပကၡအလြန္ 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈ-
စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိး တက္မႈတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ 
အဓိက အက်ဳိးစီးပြား ပတ္သက္သူမ်ားလည္းျဖစ္ပါသည္။  

ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရမွာ အနည္းဆုံး ၅၀% ရွိသျဖင့္ 
အမ်ဳိးသမီး မ်ားမပါဝင္ဘဲ ရပ္႐ြာလူမႈအဖြဲ႕အစည္း ပုိင္ဆုိင္သည့္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တရားဝင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္တစ္ခု ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္မွာ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။” ၁၂

က်ား၊မေရးရာ၊ ပဋိပကၡႏွင့္ မလုံၿခဳံမႈတို႕သည္ ဆက္စပ္ 
ေနသည့္ သေဘာတရားအယူအဆမ်ားျဖစ္ၿပီး သီးျခားမ 
ဟုတ္ၾကေခ်။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
အမ်ဳိးသမီးအေရး လႈပ္ရွားမႈဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာ 
ခ်က္တစ္ခုမွာ က်ား၊မေရးရာ မတူညီမႈမွ ပုံေဖၚသည့္ လူမႈ 
ေရး အေျခအေနတစ္ခုတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လူသားမ်ား 
၏ မလုံၿခဳံမႈတုိ႔အား ဆက္စပ္ေပးျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။၁၃ 
ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလုံၿခဳံေရးအျဖစ္ျဖင့္ လုံၿခဳံမႈကုိ အမ်ား 
နားလည္သေဘာေပါက္ထားသည့္ ပုံစံမ်ဳိးအစား တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 
လုံၿခဳံေရးအျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္းကုိ 
ဆုိလုိပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လုံၿခဳံေရးအေပၚ ဤကဲ့သို႕ 
ဦးစားေပးမႈသည္ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အစားအစာ မဖူလုံမႈတို႕မွ 
လြတ္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ကုိယ္ပုိင္
လုံၿခဳံမႈႏွင့္ ရပ္႐ြာအဖြဲ႕အစည္း အတြင္း သဟဇာတျဖစ္မႈတို႕ကုိ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအျဖစ္ 
က်ယ္ျပန္႔သည့္ အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိႏုိင္ပါသည္။ လုံၿခဳံ 
ေရးဆုိင္ရာ က်ား/မေရးရာ နားလည္သေဘာေပါက္မႈသည္ 
တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အထက္ေဖၚျပပါ ႐ႈေထာင့္မ်ား အားလုံးတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
က်ား၊မေရးရာ သီးျခား မညီမွ်မႈမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာၿပီး 
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းတို႕လည္း လုိအပ္ပါသည္။  ေပၚတာ (Porter) 
ႏွင့္ မန္ဒ္ကာ (Mundkur) တို႕၏ ေရးသားခ်က္တြင္ - 

“အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္..…အိမ္တြင္ အ႐ုိက္ႏွက္ခံရသည့္ 
ကိစၥမ်ားမွစၿပီး လမ္းေပၚတြင္ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရျခင္း၊ စစ္ 
ေျမျပင္တြင္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအထိ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ပုိ၍ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္ႏုိင္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ 
ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းတို႕ အၾကား ဆက္စပ္မႈမ်ားကုိ 
ပုိ၍ရွင္းလင္းစြာဆက္စပ္တတ္ပါသည္။”၁၄

အစဥ္အၿမဲရွိေနသည့္ ဒုကၡအခက္အခဲမ်ားက မီးေမာင္းထုိး 
ျပသကဲ့သို႕ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားက 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္ 
မႈမွာ အဆမတန္မ်ားျပားၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ား၊ ေယာက်ာ္း 
ေလးမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ကြဲျပားျခားနားလွပါသည္။ ေခတ္သစ္ 
စစ္ပြဲမ်ား၏ ေျပာင္းလဲသည့္ သဘာဝအရ၊ လက္ရွိစစ္ပြဲမ်ား ဒဏ္ကုိ 
ခံစားေနရသူအမ်ားစုမွာ အရပ္သားမ်ား၁၅ ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ ကမၻာ့ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသူမ်ား၏ ၈၀% ခန္႔နီးပါး 
ရွိေနပါသည္။၁၆ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံစားၾကရသူမ်ား 
သို႕မဟုတ္ က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ား အျဖစ္ျဖင့္ အဓိကအားျဖင့္ 
သတ္မွတ္ခံရသည္ဆုိသည့္ အဓိပၸါယ္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစသူမ်ားအျဖစ္လည္း 
ပါဝင္တတ္ၾကသည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 
ဆုိလုိသည္မွာ စစ္သမီးမ်ား၊ ေဆးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
သူနာျပဳမ်ားအျဖစ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႕တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈ 
သြင္ျပင္ စ႐ုိက္ လကၡဏာအေပၚအေျခခံသည့္ သစၥာခံမႈ 
သို႕မဟုတ္ ေဆြ မ်ဳိး ေတာ္စပ္ေနမႈေၾကာင့္ (မိခင္မ်ား၊ အမ/
ညီမမ်ား၊ သမီး မ်ားႏွင့္ ဇနီးမယားေတာ္စပ္မႈ) အတုိက္အခံ 
အင္အား စုမ်ားအပါအဝင္ စစ္တပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ တက္ႂကြစြာ 
ပံ့ပုိး ကူညီသူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ၾကသည္ဆုိသည္ကုိလည္း 
အသိအမွတ္ျပဳၾကရပါမည္။ ဤအေတြ႕အႀကဳံမ်ားအားလုံး၏ 
ေပါင္းစုရလဒ္မွာ ပဋိပကၡကာလအတြင္းတြင္ က်ား/မ ေရး 
ရာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႐ုပ္ပုိင္းႏွင့္ 
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စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အားနည္းထိရွလြယ္မႈမ်ားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္ 
မ်ားရွိေနၿပီး ယင္းတို႕ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ၍ ေကာင္းမြန္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။  

• ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ဳိးသားမ်ားမွာ ေသဆုံးႏုိင္ေျချမင့္မားၿပီး 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာမူ ပဋိပကၡ၏အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားျဖစ္သည့္
အစာေရစာရွားပါးမႈ၊ေရေကာင္းေရသန္႔ မရရွိျခင္း ၊ 

 က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမရရွိမႈႏွင့္ အေျခခံ 
လူမႈအေဆာက္အအုံမ်ား မျပည့္စုံမႈတို႕ ေၾကာင့္ ပုိၿပီး 
ေသဆုံးၾကပါသည္။  

• ပဋိပကၡက အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးမ်ားအတြက္ ပုိမုိ 
မ်ားျပားသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊အလုပ္ ဝန္ထုတ္ 
ဝန္ပုိးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးဦးေဆာင္သည့္ အိမ္ေထာင္စု 
အေရအတြက္ကုိ ပုိမုိမ်ားျပားေစသည္။  

• အမ်ဳိးသားမ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ပုိင္းဆုိင္ 
ရာႏွင့္ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိး က်ဳးလြန္ 
သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ဳိးစုံကုိ စစ္ပြဲကာလအတြင္း 
ေနရာမ်ားစြာတြင္ ခံစားခဲ့ၾကရၿပီး စစ္ပြဲၿပီးေသာ္လည္း 
ဆက္လက္ႀကဳံေတြ႕ၾကရပါသည္။  

• အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ စစ္မက္ 
ပဋိပကၡတြင္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ 
အမ်ားစုျဖစ္ပါသည္။  လိင္ပိုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ 
က အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ျပင္းထန္သည့္ 
ရုပ္ပုိင္း၊ စိတ္ပုိင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးဆက္မ်ား ကုိ 
ခံစားရရွိေစသည္။ 

• ပဋိပကၡအဆုံးသတ္မႈကလည္း စစ္ပြဲတြင္ပါဝင္တုိက္ 
ခုိက္သည့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ လက္ 
နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားအား ႐ႈပ္ေထြး 
လွသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေစသည္။ အမ်ဳိးသမီး 
စစ္သည္မ်ားႏွင့္ စစ္တပ္တြင္ ပံ့ပုိးကူညီသည့္ အခန္း 
က႑မ်ား ပါဝင္သူမ်ားအပါအဝင္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း 
မ်ားသည္ ပဋိပကၡအလြန္ကာလမ်ားတြင္ ရပ္႐ြာလူမႈ 
အသုိင္းအဝုိင္း၏ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္မႈကုိ ရင္ဆုိင္ရတတ္ၿပီး 
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ေဆာင္သည့္အခ်ိန္တြင္ သတိ 
မျပဳမိဘဲရွိတတ္ပါသည္။ 

• အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ရပ္႐ြာအဆင့္ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ 
ပဋိပကၡမျဖစ္ရန္တားဆီးမႈ၊ ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တည္ေဆာက္မႈတို႕တြင္ ေရွ႕တန္းမွ ရွိေနေသာ္လည္း 
တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား တြင္ ကုိယ္စားျပဳပါဝင္ခြင့္
နည္းပါးျခင္းႏွင့္ ဖယ္ၾကဥ္ခံရျခင္း တို႕ကုိ 

 အၿမဲပင္ေတြ႕ရိွရပါသည္။  ဆုိလုိသည္မွာ တန္းတူညီမွ်မႈ 
မရွိျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡ၏ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ 
ကုိင္တြယ္ရန္လုိအပ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈမ်ား
အတြက္ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈကုိ 
ျငင္းပယ္သည္ဟူသည့္ အဓိပၸါယ္ပင္ျဖစ္သည္။၁၇

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားတြင္ႏုိင္ငံတကာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႏွင့္ 
အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ပုိမုိႀကီးထြားေကာင္းမြန္လာမႈ 
က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ 
အဆင့္တုိင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား တန္းတူပါဝင္ 
ခြင့္ႏွင့္ ကုိယ္စားျပဳမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ မည္မွ်အေရးႀကီး 
ေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့ပါသည္။ (ဂြာတီမာလာႏွင့္ အာဖ 
ဂန္နစၥတန္ နမူနာမ်ားပါ ဇယားကြက္မ်ားကုိ ၾကည့္ပါ။) 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံမွ ေၾကညာခဲ့ 
သည့္အတုိင္း  “အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေရရွည္တည္တံ့ 
ခုိင္ၿမဲႏုိင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ ေဒါက္တုိင္ သုံးခုျဖစ္သည့္ 
ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရး၊ လူမႈသဟဇာတျဖစ္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံ 
ေရးဆုိင္ရာ တရားဝင္ျဖစ္တည္မႈတို႕ကုိ ေထာက္ခံေပးရာ တြင္ 
အေရးပါသည့္ မိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။”၁၈

အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ပဋိပကၡက လူမႈဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ 
အဟန္႔အတားျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းရာတြင္ 
က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းကုိ တည့္မတ္ေပးႏုိင္ၿပီး 
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ႏွင့္ ဩဇာအာဏာကုိ 
ျပန္လည္ခြဲေဝေပးႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ 
ျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္ပါသည္။  အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ မပါဝင္ဘဲ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ 
လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈကုိ ျငင္းပယ္ခံရလွ်င္ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာက 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီးျဖစ္ေစၿပီး 
အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ႀကီးသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားစြာကို ေပၚေပါက္ေစႏုိင္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ 
အမ်ဳိးသား လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပဋိပကၡကင္းစင္သည့္ အေျခအေန 
အျဖစ္သာလွ်င္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိၾကၿပီး လူသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 
လုံၿခဳေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုိၿပီးက်ယ္ျပန္႔သည့္ ေတြးေခၚစဥ္းစား 

ဂြာတီမာလာႏုိင္ငံ၏ အေတြ႕အႀကဳံ

ဂြာတီမာလာႏုိင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ စစ္သမီးမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္း 
သားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားကုိ ပံ့ပုိးကူညီခဲ့သူမ်ားအျဖစ္ျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၁၉၉၀ခုႏွစ္မ်ား၏ အေစာပုိင္းကာလ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းသည့္အဖြဲ႕မ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါ 
သည္။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္တြင္ အိမ္ယာ၊ေငြေၾကးေခ်းေငြအေထာက္အပံ့ႏွင့္ ေျမယာမ်ား 
ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္ကေလးမ်ားႏွင့္ မိဘမဲ့မ်ားကုိ ရွာေဖြျခင္း၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာျပဳက်င့္မႈကုိ အျပစ္ေပးျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ 
အမ်ဳိးသမီးဖုိရမ္တစ္ခု ဖန္တီးေပးျခင္းစသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ သီးျခားထည့္သြင္းစဥ္းစား အာမခံခ်က္မ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ပထမဆုံးေသာ ဂြာတီမာလာအမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
တရားဥပေဒနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာအသုံးျပဳ၍ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း က်ဳးလြန္ခဲ့သည့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္တရား႐ုံးစနစ္ျဖင့္ အစုိးရမွ အဆင့္ျမင့္ဆုံး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ရီယုိမြန္႔တ္ (Ríos Montt) ကုိ 
တာဝန္ယူေစႏုိင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ရီယုိမြန္႔တ္ (Ríos Montt) ကုိ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ 
လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုတစ္ခုလုံးအေပၚ က်ဳးလြန္ခဲ့သည့္ရာဇဝတ္မႈမ်ား အတြက္ ဂြာတီမာလာတရား ႐ုံးတြင္တရားစြဲဆုိၿပီး 
႐ုံးတင္စစ္ေဆးခဲ့သည္။
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ခ်က္မ်ားကုိမူ လ်စ္လ်ဳ႐ႈထားတတ္ၾကသည္။ 

ဤသို႕ျပဳလုပ္မႈက အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ အက်ဳိး 
ဆက္မ်ားစြာကုိ ျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္သည္။ အမ်ဳိးသားမ်ား 
ႀကဳံေတြ႕ခဲ့သည့္ အေျခအေနႏွင့္ ကြဲျပားသည့္ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ၏ အရင္းအျမစ္ အျဖစ္ 
တည္ရွိေနသည့္ လူမႈေရး၊ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ 
အေရးႀကီးသည့္ အဓိက ကိစၥရပ္မ်ားကုိ လ်စ္လ်ဳ႐ႈတတ္ၾကသည္။ 
က်ား/မ မတူညီ မႈအေပၚ အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္ႏွင့္ 
အျခားတန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္း တို႕ကုိ အားေကာင္းေအာင္ 
ေထာက္ကူေပးသည့္ က်ား/မ ေရးရာ မတူညီမႈအေပၚအေျခခံသည့္ 
တန္းတူညီမွ်မရွိမႈႏွင့္ ဖခင္အုပ္စုိးမႈပုံစံဆန္သည့္ ယုံၾကည္မႈတို႕ကုိ 
ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းမႈမရွိျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈကိစၥရပ္မ်ားကုိ မသိက်ဳိးကြ်ံျပဳထားၾကပါ သည္။ 

ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ကုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္၍ ျဖစ္ေစ၊ 
မပါဝင္ဘဲျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ ႏုိင္ငံတကာ 
သုေတသနေလ့လာခ်က္မ်ားစြာက အေထာက္အပံ့ 
ေပး ထားၿပီး က်ား၊မေရးရာ႐ႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္မႈ၏ အေရးႀကီးမႈကုိ ပဋိပကၡ ေၾကာင့္ 
ဒုကၡခံစားၾကရသည့္ အေျခအေနတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာ၌ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈမရွိျခင္း၏  အေထာက္အထားအျဖစ္ 
သက္ေသျပၾကပါသည္။ ဥပမာ အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ သုေတသနႏွင့္ 
(ဘုိဂိန္ေဗးလ္ကြ်န္း (Bougainville)၊ ဖီဂ်ီ၊ နီေပါလ္၊ 
သီရိလကၤာ၊ တီေမာလက္စ္ ႏွင့္ လုိက္ေဘးရီးယား ကဲ့သို႕ေသာ) 
ပဋိပကၡအလြန္ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားက 
ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ က်ား၊မေရးရာ အေျခခံ 
သည့္ တုိင္းရင္းသား၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ႐ႈေထာင့္ 
မ်ားအပါအဝင္ ႐ႈေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစား 
ျခင္းက ပုိ၍တည္တံ့ခုိင္ၿမဲႏုိင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိ 
ျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္သည္။၁၉ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးအေရးအတြက္ 
လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္သူမ်ားကုိ တရားဝင္ပါဝင္ေစခဲ့ၿပီး ရရွိလာသည့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ စစ္မက္ပဋိပကၡအတြင္း 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ေျမယာ၊ 
ေခ်းေငြ၊ ပညာေရး၊ သင္တန္းႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ညီမွ်စြာ ရရွိ ေစႏုိင္ေရးႏွင့္  တရားမွ်တမႈ အေပၚ ဦးစားေပးျခင္း 
ကဲ့သို႕ ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဂ႐ုတစုိက္ထည့္သြင္းၿပီး လုံၿခဳံေရးကုိ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နားလည္သေဘာေပါက္မႈျဖင့္ လူသား 
လုံၿခဳံေရးကုိ ထည့္သြင္း ေလ့ရွိပါသည္။၂၀ 

ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား 
မႈဆိုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈဗဟုိ႒ာန (CHD) က အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီ 
ခ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ မထည့္သြင္းခဲ့လွ်င္  “ယင္းကိစၥရပ္မ်ား 
သိသာစြာ ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ေရးအတြက္ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္း 
ႏုိင္ေျခမွာ အလြန္ပင္ နည္းပါးလွသည္။”၂၁ အာရွ ပစိဖိတ္ 
ေဒသမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈ ေျခာက္ခုကုိ ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာခ်က္၂၂ တြင္ CHD သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက 
အာဏာခြဲေဝမႈ၊ အရင္းအျမစ္ခြဲေဝမႈ၊ လုံၿခဳံေရး အစီအစဥ္ 
မ်ား၊ တရားစီရင္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာမႈဆုိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ အဓိက 
အခ်က္ ၅ ခ်က္တြင္ က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမႈရွိမရွိကုိ 
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ထားပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး 
မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္း 
မ်ားရွိေသာ္ျငားလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ 
ဒီဇုိင္းပုံစံႏွင့္ လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားပါ စာသားမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈႏွင့္ 
က်ား၊မေရးရာ႐ႈေထာင့္မ်ားကုိ မထည့္သြင္းဘဲ ထားႏုိင္သည္ဟု 
သုံးသပ္ထားပါသည္။ ပဋိပကၡအလြန္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ လူမႈေရးႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမ်ားကုိ ပုံေဖၚေပးရာတြင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ မ်ားစြာ 
ဩဇာသက္ေရာက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ထုိကဲ့သို႕ 
ဖယ္ရွားခံရမႈမ်ားမွာ သိသာထင္ရွားေၾကာင္းႏွင့္ အပ်က္ 
သေဘာေဆာင္ႏုိ္င္ေၾကာင္းကုိလည္း သတိေပးထားပါ သည္။ 
Jenny Hedström ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးသား ေဖၚျပထားပါသည္။  

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ သေဘာတူညီၾကသည့္ 
ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားက ဒီမုိကေရစီနည္းက်သည့္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား 
တည္ေထာင္မႈကုိသာမက ယင္းတို႕၏ ဦးစား ေပးမႈတို႕ကုိလည္း 
ဩဇာသက္ေရာက္သည္။ က်ား/မ ေရးရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ထည့္သြင္းထားသည့္ ဥပေဒခ်မွတ္ ႏုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ  
အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ ကာယိေျႏၵ ပ်က္ျပားေအာင္ျပဳမူမႈ၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အခ်ဳိးက်စနစ္မ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြားဆုိင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ား ကဲ့သို႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္သာ 
ကန္႔သတ္မထားဘဲ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ 
သူတို႕၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိေျပာႏုိင္ၿပီး သူတို႕ 
၏သေဘာထားအယူအဆမ်ားကုိ လည္းေျပာဆုိ ေဆြးေႏြး 
ႏုိင္ရမည္။  ထို႕ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ အစဦးပုိင္းကတည္း ကပင္ 
ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားမွစ၍ ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းက်မွ
ထည့္သြင္းျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ရန္ အေရးႀကီး ပါသည္။”၂၃  

အာဖဂန္နစၥတန္၏ အေတြ႕အႀကဳံ

အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီးအုပ္စုမ်ား၏ တုိက္တြန္းဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား၏ ပထမအဆင့္မွလြဲၿပီး အားလုံးတြင္ ထည့္သြင္းပါဝင္ေစခဲ့သည္။ 
ဘြန္းသေဘာတူညီခ်က္ေနာက္ဆုံးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးသုံးဦး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္က လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလုံး 
တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္ႏွင့္အျခား ဥပေဒေရးရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 
ေရးဆြဲရာတြင္ အာဖဂန္ေရွ ႔ေနအမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္လည္း ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အာဖဂန္နစၥတန္ စစ္ပြဲအၿပီး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ 
အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ားကုိ အသုံးျပဳရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈကုိ လိုက္နာရမည့္အေျခအေနတစ္ရပ္အျဖစ္ 
ေၾကျငာခဲ့သည္။
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ထိေရာက္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုေဖၚေဆာင္ရန္ အဓိက အေျခခံမူသုံးခု 
ထြက္ေပၚလာပါသည္။ ပထမဦးစြာ အားလုံးပါဝင္မႈသည္ 
အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္သူမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ထိန္းသိမ္း 
သူမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူမ်ားအျဖစ္ျဖင့္ 
ပဋိပကၡကုိ တားဆီးရန္၊ စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္ဆုံးျဖတ္ 
သည့္အဆင့္တုိင္းတြင္ ပါဝင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။  ဒုတိယ 
အခ်က္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဒုကၡခံစားရမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ က်ား၊မေရးရာအေျခခံသည့္ လုိအပ္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ 
ေဆာက္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈ၏ ႐ႈေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ 
စဥ္းစားရပါမည္။  တတိယအခ်က္မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
တန္းတူပါဝင္မႈက အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ကိစၥ 
မ်ား၏ ႐ႈေထာင့္အတုိင္းအတာမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေစၿပီး 
လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ အမ်ဳိးသမီးအုပ္စုႏွင့္ က႑ အသီးသီးကုိ 
ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး က်ား၊မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈ ႐ႈေထာင့္ျဖင့္ 
အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္း ရပါမည္။

ဤကဲ့သို႕ ထည့္သြင္းပါဝင္ေစျခင္းမရွိဘဲ ပဋိပကၡမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈသို႕ မွန္ကန္သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတစ္ခု 
မျဖစ္ထြန္းႏုိင္ဘဲ ေရရွည္တည္ တံ့ရန္မွာလည္း မလြယ္ကူေပ။  

ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ သေဘာ 
တူညီခ်က္မ်ားမွ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးမ်ား  

သမုိင္းအစဥ္အလာအရ ေဘးဖယ္ခံရေသာ္ျငားလည္း ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတို႕ႏွင့္ပတ္သ
က္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ 
ပါဝင္ရန္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္ အေရး မ်ားကုိ 
ႏုိင္ငံတကာဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ 
ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုမ်ား အတြင္း ပုိၿပီး 
အေရးေပးလုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကပါသည္။  
ဤ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ႏုိ္င္ငံေရးဆုိင္ရာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ ႐ႈေထာင့္မ်ဳိးစုံတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈ ကုိ မျဖစ္မေန 
လုပ္ေဆာင္ရန္ အေလးထားေဖၚျပထားၿပီး 
လုံၿခဳံေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး တို႕တြင္ 
က်ား၊မေရးရာကိစၥမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡတြင္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဳးလြန္သူမ်ားကုိ 
တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ျပစ္ ဒဏ္ခ်မွတ္ေရး၊ 
လိင္ပုိင္းဆုိ္င္ရာႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ အေျခခံသည့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးရန္ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ထားပါသည္။  

ဤႏုိင္ငံတကာ နည္းနာနိႆယမ်ားႏွင့္ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ဇယားကြက္တြင္ေဖၚျပထားသည့္ 
ႏုိင္ငံတကာ နည္းနာနိႆယမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ပါ 
အပုိဒ္မ်ား တြင္ပါရွိၿပီး ယင္းတို႕သက္သက္သာ ျဖစ္ရမည္ဟု 
အကန္႔အသတ္ မရွိေခ်။ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း၏ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ား အေန 
ျဖင့္ အစုိးရမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ား၊ တာဝန္ဝတၱရားႏွင့္ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတုိင္း ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
မူဝါဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကုိ လက္ေတြ႕ 
လုိက္နာက်င့္သုံးၾကရန္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ရွိပါသည္။   သို႕ရာတြင္ 
ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳမႈ ႏွင့္ ပါဝင္မႈကုိ 
တရားဝင္ျဖစ္ေစခ်ိန္တြင္ ဤႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေနသည့္ အခ်က္ကုိ ေထာက္ျပရန္လည္း 
လုိအပ္ပါသည္။ မီးေမာင္း ထုိးျပႏုိင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားလည္း 
မ်ားစြာရွိပါသည္။ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ပီကင္း (ေဘဂ်င္း) 
ပလက္ေဖာင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္၊ ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ ႏွင့္ အျခား အမ်ဳိးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္ 
အထည္ေဖၚရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဝင္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္သည့္ နည္းစနစ္ယႏၱရားမ်ား မရွိျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ မိမိတို႕သေဘာဆႏၵ အေလွ်ာက္သာ 
လုိက္နာရန္လုိအပ္သည့္ မူဝါဒေရးရာ မူေဘာင္မ်ားသာျဖစ္သည္။ 
ဥပမာ - ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ 
၁၃၂၅  (UNSCR 1325) အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္မႈ ကုိ 
သတင္း ေပးပုိ႔ရန္ အစုိးရမ်ား ကုိတရားဝင္ တာဝန္ေပးထားျခင္း ျဖင့္ 
CEDAW ေကာ္မတီ  အေထြေထြ အႀကံျပဳခ်က္ ၃၀ (GR30) က 
ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရး ေကာင္ စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၃၂၅  (UNSCR 
1325) ကုိ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ေပးထားေသာ္လည္း CEDAW 
ေကာ္မတီသို႕ မျဖစ္ မေန အစုိးရမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္သည့္ 
အစီရင္ ခံစာမ်ားအၾကား အခ်ိန္ကာလမွာ ၾကာျမင့္လြန္းလွၿပီး 
CEDAW ေကာ္မတီကလည္း အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသာ ေပးႏုိင္ၿပီး 
အေကာင္အထည္ မေဖၚပါက မည္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈမ်ဳိးကုိမွ 
မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေခ်။  

ယင္းအခ်က္က တုိးတက္မႈအတြက္ 
အေတြးအေခၚ အယူအဆပုိင္းဆုိင္ရာ 
ဒုတိယအတားအဆီးတစ္ခုကုိ ဦးတည္ 
ေစသည္။ ဖခင္ႀကီးစုိးသည့္ဝါဒ၂၄ 
ယဥ္ေက်းမႈမ်ားလႊမ္းမုိးမႈေၾကာင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ 
ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ ဆက္လက္ၿပီး 
ေဘးဖယ္ထားၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈကုိ 
တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ႏွင့္ အမ်ား ျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္မႈတြင္ 
အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္မခံဘဲ 
ရွိတတ္ပါသည္။  ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၃၂၅က ဥပမာအားျဖင့္ 
ဖခင္ႀကီးစုိးသည့္ဝါဒ၊ ေယာက်္ား ဆန္မႈ 
“ဗုိလ္က်စုိးမုိးသည့္” အယူအဆမ်ားႏွင့္ 
လက္နက္ ကုိင္ရွိသူမ်ားက လႊမ္းမုိးထားသည့္ 
ဩဇာအာဏာကဲ့သို႕ ေသာ က်ား၊မ ေရးရာ 
တန္းတူညီမွ်မႈ၏  အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 
တုိက္႐ုိက္မကုိင္တြယ္ေခ်။ ဤအခ်က္က 
ႀကီးမားသည့္ ႐ႈံးနိမ့္မႈ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ 
က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းအပါအဝင္ 
အၾကမ္းဖက္မႈ၏ စနစ္တက်အေၾကာင္း 

ရင္းဇစ္ျမစ္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းသည္ ေရရွည္ 
တည္တံ့ႏုိင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ ေဆာက္ႏုိင္ရန္ 
မရွိမျဖစ္လုိအပ္ပါ သည္။ 

တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရး မ်ားကုိ 
ျမႇင့္တင္ေပးမႈကုိ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ မရွိ 

၁၅ႏွစ္မွ် ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း 
အစုိးရ မ်ားစြာ ႏွင့္ 

အစိုးရမဟုတ္သူမ်ားမွလည္း 
ကုလသမဂၢ 

လံုၿခဳံေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
၁၃၂၅ကုိ 

ေကာင္းစြာသိရွိသေဘာေပါက္ျခင္း 
မရွိဘဲ အမ်ဳိးသမီး မ်ား၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံု ၿခဳံေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္ သည့္ အျခားကုလသမဂၢ 

လံုၿခဳံေရးေကာင္စီမ်ား 
ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ားကို လည္း 

နားလည္သေဘာေပါက္ဟန္၊ တိုးတက္ 
မႈတုိ႕ကို အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ႏွင့္ 

အစီ ရင္ခံရန္ တာဝန္ 
ဝတၱရားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားဟန္လည္း 

မရွိၾကေခ်။
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ႏုိင္ငံတကာ နည္းနာနိႆယမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

• ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဂ်နီဗာသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ အျခားက်င့္ဝတ္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲ၏ ရက္စက္ 
ၾကမ္းၾကဳတ္မႈကုိ ကန္႔သတ္ေပးသည္ႏွင့္ မည္သူကုိမွမတုိက္ခုိက္ရ သို႕မဟုတ္ မတုိက္ခုိက္ႏုိင္ဆုိသည္ကုိ ႏုိ္င္ငံတကာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားက အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ ႏုိ္င္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား

• အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတြင္ ပါရွိသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိၿပီး ဤကဲ့သို႕ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကုိ 
ပေပ်ာက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရမ်ားမွ အစီရင္ခံတင္ျပေစသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပုံစံ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကုိ ပေပ်ာက္ေစေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW, ၁၉၇၉ ခုႏွစ္)၊ CEDAW အပုိဒ္ ၄ 
ႏွင့္ ၇ က ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ မဟာဗ်ဳဟာမ်ားကုိ ခ်မွတ္ေပး 
ထားသည္။  CEDAW သည္ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိး အတည္ျပဳထားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ မျဖစ္ 
မေနလုိက္နာရသည့္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒျဖစ္သည္။

• CEDAW ေကာ္မတီကုိ မိမိတို႕ႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ တစ္ဦးခ်င္းက အခြင့္အေရးမ်ား ေဖါက္ဖ်က္က်ဳးလြန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ 
သည့္ အမႈတြဲမ်ားကုိ ၾကားနာေစႏုိင္သည့္ CEDAW ၏ မိမိသေဘာဆႏၵအေလွ်ာက္ လုိက္နာႏုိင္သည့္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္း (ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံ [UNGA] ၁၉၉၉ ခုႏွစ္) 

• အမ်ဳိးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈကိစၥရပ္ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအထူးကုိယ္စားလွယ္ (၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကတည္းက လုပ္ေဆာင္ 
ေနသည္။)

• လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအျဖစ္ျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ပုံေဖၚေပးသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ 
ေကာ္မရွင္၏ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဗီယင္နာေၾကျငာစာတမ္း  

• Beijing Platform for Action (၁၉၉၅ ခုႏွစ္) ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတို႕ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးသည့္ နယ္ပယ္ “E” အမ်ဳိးသမီးေရးရာ စတုတၳအႀကိမ္ ကမၻာ့ညီလာခံမွထြက္ေပၚလာသည့္ 
မွတ္တမ္း ကုလသမဂၢဗ်ဳဟာက်သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ “E1” က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈ၊ ကာကြယ္တားဆီးသည့္ 
သံခင္းတမန္ခင္းဆက္ဆံေရး၊ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈႏွင့္ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းမႈတို႕ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအားလုံးတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈကုိ အေလးအနက္ထားပါသည္။

• “လူသားမ်ဳိးႏြယ္တစ္ခုလုံးအေပၚ က်ဳးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈ” ႏွင့္ “စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား” အျဖစ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ 
ျပည္တြင္း လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡတြင္ က်ဳးလြန္ေသာ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊ လိင္ကြ်န္ျပဳမႈစနစ္၊ အတင္းအဓမၼ ျပည့္တန္ 
ဆာအျဖစ္ခုိင္းေစျခင္း၊ အတင္းအဓမၼကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေစျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ သားေၾကာျဖတ္ေစျခင္း 
ႏွင့္ အျခားလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိး လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ 
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး က်ဳးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ အမ်ဳိးအစားခြဲျခားသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈခုံ႐ုံး (၁၉၉၈ 
ခုႏွစ္) ၏ ေရာမနည္းဥပေဒ Rome Statute ။ က်ား၊မေရးရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ တရားမွ်တမႈျဖစ္ေစရန္အတြက္ 
နည္းဥပေဒတစ္ခုလည္း ပါရွိသည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ သက္ဝင္ခဲ့သည္။

• ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၃၂၅ (၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။) ႏွင့္ အျခား အမ်ဳိးသမီး 
မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား – ၁၈၂၀၊ ၁၈၈၈၊ ၁၈၈၉၊ ၁၉၆၀၊ ၂၁၂၂ ႏွင့္ ၂၂၄၂ 
(ေနာက္ဆုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။)  – အဆင့္တုိင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ အေလးေပး 
ေဖၚျပထားသည္။  ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ “အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကိစၥရပ္မ်ား” ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႐ုိးစင္းစြာ ဦးစားေပးျခင္း 
မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ က်ား၊မေရးရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္စုံကုိ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ပဋိပကၡကုိ ကာကြယ္ရန္၊ 
ပဋိပကၡကာလအတြင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းရန္ 
(ျပင္ပ လုံၿခဳံေရးတပ္မ်ား)၊ တရားဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း (အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းမ်ား၊ ၾကားဝင္ညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ 
ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား) ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း (ယုံၾကည္မႈ တည္ 
ေဆာက္ျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာဆယ္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလုံး) တို႕တြင္ အမ်ဳိးသမီး မ်ား 
ပါဝင္ေစရန္ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ အေျခခံသည့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ တရားစီရင္ရန္ အာမခံေပးရန္ ျဖစ္သည္။

• ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ CEDAW ေကာ္မတီ 
အေထြေထြ အၾကံျပဳခ်က္အမွတ္ ၃၀ (GR30)။ GR 30 က ပဋိပကၡႏွင့္ ပဋိပကၡအလြန္ကာလတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ 
အစုိးရမဟုတ္သူမ်ားက “မည္သူမဆုိ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈ” ကုိ တားဆီးၿပီး လူအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အကာ 
အကြယ္ေပးေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအားလုံးကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ CEDAW သေဘာတူညီလက္မွတ္ထုိးထားသည့္ 
အစုိးရမ်ားကုိ မျဖစ္မေနလုိက္နာရမည့္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ တာဝန္တစ္ခုျဖစ္ေစပါသည္။ UNSCR ၁၃၂၅ 
အေကာင္အထည္ေဖၚမႈႏွင့္ CEDAW ေကာ္မတီသို႕ အခါအားေလ်ာ္စြာပုိ႔သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသား အဆင့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ကုိ ယင္းအစိုးရမ်ားအားလုံးက အစီရင္ခံစာေရးသားတင္ျပရန္ လုိအပ္သည္။
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ျခင္းကလည္း အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစခဲ့ ပါသည္။ ၁၅ႏွစ္မွ် 
ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အစုိးရမ်ားစြာႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ 
သူမ်ားမွလည္း ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရး ေကာင္စီဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္၁၃၂၅ကုိ ေကာင္းစြာသိရွိ သေဘာေပါက္ျခင္း မရွိဘဲ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ 
သည့္ အျခား ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီမ်ား ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ားကုိလည္း နားလည္ သေဘာေပါက္ဟန္၊ တုိးတက္ 
မႈတို႕ကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ႏွင့္ အစီရင္ခံရန္ တာဝန္ 
ဝတၱရားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးရလဒ္ 
မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဟန္လည္း မရွိၾကေခ်။ ထို႕အျပင္ 
အစုိးရမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ား ႏွစ္ရပ္စလုံး၏ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကိစၥႏွင့္ ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရး 
ေကာင္စီဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၃၂၅ ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖၚရန္ 
တုိက္႐ုိက္ဘတ္ဂ်က္ ခြဲေဝခ်ထားမႈမွာလည္း နည္းပါးလွပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ “အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး” ႏွင့္ စစ္တပ္ 
အေထြေထြအသုံးစရိတ္အတြက္ ႏွစ္စဥ္သန္း ေထာင္ခ်ီၿပီးသုံးစြဲမႈႏွင့္ 
ႏႈိင္းစာလွ်င္ သိသာလွပါသည္။ 

စစ္ပြဲမ်က္ႏွာစာတြင္လည္း ရပ္႐ြာအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ေနထုိင္ 
သူမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈႏွင့္ 
ႏုိ္င္ငံေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈတြင္ ပါဝင္ရန္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ တန္းတူညီမွ်သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား 
အတြက္ ႏုိင္ငံတကာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိရွိ 
နားလည္မႈ မရွိၾကေခ်။  အထူးသျဖင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ေဒသသုံးဘာသာစကား 
မ်ား၊ နားလည္လြယ္သည့္ အသံုးအႏႈံးမ်ားႏွင့္ သင္တန္း 
အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားမရွိျခင္းကလည္း အမ်ဳိးသမီး မ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး နားလည္ သေဘာေပါက္မႈကုိ 
အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။  

စတုတၳေျမာက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ စစ္တုိက္သူမ်ား ၏ 
အျပဳအမူႏွင့္ ေရွ႕တန္းတြင္ စစ္ပြဲမ်ား၏ သေဘာ သဘာဝက 
ကုလသမဂၢ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းကို ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲရန္ႏွင့္ အစီရင္ခံရန္ 
ကတိကဝတ္မ်ားကုိ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာေစႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ား ကုိယ္တုိင္က ျပစ္မႈက်ဳးလြန္သူမ်ားႏွင့္ 
တုိက္ပြဲတြင္ ပါဝင္သူမ်ားျဖစ္ႏုိင္သည့္အတြက္ ႐ုိးသားမွန္ကန္၊ 
တိက်သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား မရရွိႏုိင္ေခ်။ သူတို႕အတြက္ 
အဆင္မေျပဟု ထင္သည့္အရာမ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္လက္ခံႏုိင္ေသာ 
အခ်က္ အလက္မ်ား မရွိျခင္းကုိ လ်စ္လ်ဳ႐ႈထားၾကသည္။ 
ဤအေျခ အေနမ်ဳိးတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း အုပ္စုမ်ားမွ 
အမွန္ ျဖစ္ေနသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ သတင္း ေပးပုိ႔ရန္ 
မလုံၿခဳံလွဟု ခံစားရႏုိင္ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး 
ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတို႕ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ က်င့္ဝတ္ ႏွင့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ေဒသတြင္း သိရွိနားလည္မႈ မရွိျခင္းက 
ဤအဟန္႔အတားကုိ ပုိ၍ ႀကီးမားေစသည္။  

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အေရးပါသည့္အခန္း 
က႑ကုိ အသိအမွတ္ျပဳမႈမရွိျခင္းက အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ေပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
တုိးတက္မႈအေျခအေနကုိ ဆက္လက္ၿပီးအက်ဳိးဆုတ္ယုတ္ 
ေစခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားသည္ကမၻာအဝွမ္းလုံးရွိ တရားဝင္ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ ေနပါသည္။ သူတို႕၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ကတိကဝတ္မ်ား ကုိ 

အေကာင္အထည္ေဖၚေနၿပီျဖစ္သည္။  သို႕ရာတြင္ ယင္းအခ်က္ကုိ 
သူတို႕အေနျဖင့္ သိရွိရန္ မလုိအပ္ သကဲ့သို႕ ထုိသို႕လုပ္ျခင္းအတြက္ 
အသိအမွတ္ပင္ မျပဳၾကေခ်။ ဆုိလုိသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ 
အဆင့္ျမင့္ ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္  သူတို႕ကုိ တုိင္ပင္မႈမ်ဳိး 
မရွိ သည္မ်ားလည္း မၾကာခဏဆုိသကဲ့ပင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။  

ဤေနရာတြင္ အဓိက ႏုိင္ငံတကာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ 
တုိးတက္ရန္ ေနရာမ်ားစြာရွိေနပါေသးသည္။၂၀၁၀ ခုႏွစ္ 
တြင္ UNSCR ၁၃၂၅ ကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚမႈကုိ 
မည္သို႕တုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈ အတြက္ 
ကုလသမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စစ္မက္ ပဋိပကၡ ဒဏ္ 
ခံစားေနရသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ ၁၅၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ 
ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ဤက်ဆုံးမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ျပည္နယ္၊ 
ႏုိင္ငံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ထင္ဟပ္သည့္ 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွ ေပၚထြက္လာသည့္ ဘုံဦးစားေပးလုပ္ငန္း 
သုံးခုေပၚထြက္လာခဲ့ပါသည္။ ယင္းတို႕မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ စြမ္းရည္ႏွင့္ အဆင့္အားလုံးတြင္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာ၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ျခင္း 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေန ျဖင့္ မွ်တသည့္ တရားစီရင္မႈရရွိခြင့္၊ 
အကာအကြယ္ ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအတြက္ ပုိၿပီးထိေရာက္သည့္ 
နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ စီရင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားလုိအပ္ျခင္း၊ ပဋိပကၡ 
ဒဏ္ခံစားခဲ့ရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
အတြက္ ကူညီပံ့ပုိးရန္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ 
အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ထားရွိရန္လုိအပ္ျခင္းတို႕ျဖစ္ 
သည္။၂၅ ဤအေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ 
ရန္အတြက္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈတြင္ 
က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈကုိ ပုိ၍ထည့္ သြင္းလာေစရန္ လူမႈ-
စီးပြားဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ တုိက္တြန္းဖိအားေပးျခင္းတို႕ 
မရွိမျဖစ္လုိအပ္ပါသည္။ 

ယင္းအတားအဆီးမ်ားႏွင့္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ တုိးတက္မႈမွာ 
ေႏွးေကြးေနေသာ္ျငားလည္း ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံ ေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၃၂၅ ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားက ႏုိင္ငံတကာမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ဘဝကုိ 
ေျပာင္းလဲေစသည္ကုိ အေလးထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။၂၆  
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားက အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕မ်ားကုိ စုစည္းအင္အားျဖင့္ 
ညႇိႏႈိင္းမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္ၿပီး အဆင့္တုိင္းတြင္လည္း 
သူတို႕၏အသံမ်ားကုိ ၾကားေစပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ၊ 
ေကာင္းမြန္ သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ေလးစား တန္ဖုိးထားမႈတို႕တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ မရွိမျဖစ္ 
အခန္း က႑အတြက္ မူေဘာင္တစ္ခုခ်မွတ္ေပးထားၿပီး၊ ကမၻာ 
တဝွမ္းလုံးတြင္ အေကာင္အထည္ေဖၚႏုိင္ေရးႏွင့္ အမွန္တကယ္ 
ဖိတ္ေခၚထည့္သြင္းျခင္းတို႕ ျဖစ္ေပၚေစေရး အတြက္မွာမူ အနည္းငယ္ 
အလွမ္းေဝးေနေသးသည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်ား၊မေရးရာ တန္းတူ ညီမွ် 
(မ)ရွိမႈ ႏွင့္ ပဋိပကၡ  

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း မ်ားသည္ 
အလြတ္သေဘာႏွင့္ ေက်းလက္ရပ္႐ြာအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈ၊ ရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ တက္ႄကြစြာပါဝင္ 
လုပ္ကုိင္လွ်က္ရွိၿပီးႏွစ္ဖက္ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ 
တႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးပြဲမ်ားအပါအဝင္ 
တရားဝင္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္မူ 
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(အနည္းစု ပါဝင္ခြင့္ရသည္မွလြဲၿပီး) အမ်ားစုမွာ ဖယ္ၾကဥ္ 
ခံထားရဆဲပင္ ျဖစ္သည္။  ဤသို႕ေသာဖယ္ၾကဥ္ခံရျခင္းႏွင့္ 
ေဘးဖယ္ခံထားရျခင္းတို႕က ပဋိပကၡ၏ အေျခခံအေၾကာင္း 
ရင္းမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ရာတြင္ ကာလၾကာျမင့္စြာ ကေမာက္ ကမႏွင့္ 
ေရွ႕ဆက္ မသြားႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 
အေပၚယံၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရွိ က်ား၊မေရးရာ 
တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ အခ်ဳိ႕ကဲ့သို႕ 
သိသာထင္ရွားမႈ မရွိလွေခ်။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူမ်ား 
လႈပ္ရွားသြားလာ ေနသည့္ ေနရာအႏွ႔ံအျပားတြင္ လြတ္လပ္စြာ 
လႈပ္ရွား သြားလာေနၾကၿပီး လယ္လုပ္သူမ်ား၊ ေစ်းေရာင္းေနသူမ်ား၊ 
ေစ်းဆုိင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေနသူမ်ား၊ ဆရာမမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား၊ 
႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ျဖင့္ ေတြ႕ၾကရပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ 
သိသာထင္ရွားသည့္ က်ား/မ ေရးရာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပုံစံအခ်ဳိ႕ကုိ 
မေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ လူမႈလူတန္းစားမ်ဳိးစုံတြင္ 
အမ်ဳိးသား မ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား သို႕မဟုတ္ 
ကုိယ္စားျပဳ ႏုိင္မႈမရွိသည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။၂၇ 
ရွမ္းျပည္ နယ္ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕တြင္ မၾကာေသးမီက TNI မွျပဳလုပ္သည့္ 
က်ား၊မေရးရာကိစၥရပ္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ 
တက္ ေရာက္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး 
ေဆြးေႏြးသကဲ့သို႕ပင္  “က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈ 
မရွိတာက က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ ယဥ္ ေက်းမႈထဲမွာ 
အျမစ္တြယ္ေနတာ ေျပာင္းဖုိ႔ ေတာ္ေတာ့္ ကုိ 
ခက္ပါတယ္။”၂၈

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
အျပတ္ အသတ္ အႏုိင္ရခဲ့သည့္ NLD 
ပါတီေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာမွသာမက 
ကမၻာကပါ ေလးစားရသည့္ နံမည္ေက်ာ္ 
ၾကားလူသိမ်ားေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္ 
ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ေၾကာင့္လည္း ဤသို႕ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကုိ လူအမ်ား၏ ေဆြးေႏြး 
ေျပာဆုိခ်က္ မ်ားတြင္ ေလ်ာ့ေပါ့စဥ္းစားေျပာဆုိေလ့ရွိသ
ည္။  သို႕ရာ တြင္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႐ႈေထာင့္မ်ဳိးစုံမွ 
အမ်ဳိးသမီး အမ်ားစုႏွင့္မတူသည့္ ႁခြင္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားထုက က်ား/မ ေရး 
ရာ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းကုိ ျငင္းဆန္ျခင္းသည္ ထို႕ထက္ 
ပုိ၍ နက္နဲၿပီး  ဖိုဝါဒႀကီးစိုးမႈ တန္ဖုိးမ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္မႈမ်ားကုိ 
ဆုပ္ကုိင္ထားသည့္အေပၚ အေျခခံပါသည္။ ရန္ကုန္ အေျခစုိက္ 
အမ်ဳိးသမီးႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ 
ေနသည့္အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ ပ်ဳိးလက္ဟန္အဖြဲ႕က ေအာက္ပါ 
အတုိင္းေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ 

“က်မတို႕လူ႕အဖြဲ႕အစည္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လြဲရင္ 
အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ သူတို႕ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြလုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွ 
မ႐ႈျမင္ပါဘူး။”၂၉

ဤကဲ့သို႕ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးအၾကားတြင္ ျပည့္ႏွက္ 
လွ်က္ ရွိပါသည္။  က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ 
မွတ္တမ္းမွတ္ရာ မ်ားစြာ တြင္ေရးသားထားသကဲ့သို႕ပင၃္၀ ႏုိင္ငံ၏ 
လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ က်ား၊မေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး  မိ႐ုိးဖလာအစြဲအလမ္းမ်ားမွာ ျပင္းထန္ၾကၿပီး 
မိသားစုမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆက္လက္ 
အားျဖည့္ ေနဆဲပင္ျဖစ္ သည္။  

“ခ်င္းအမ်ဳိးသားေတြက အိမ္အျပင္ကကိစၥေတြမွာ အမ်ဳိး 
သမီးေတြပါစရာမလုိဘူးလုိ႔ ထင္ၾကတယ္။” ဟု ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား 

တုိးတက္ေရးပါတီ၏ အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း 
အျဖစ္ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့သည့္ ခ်ယ္ရီ ဇေဟာင္း (Cheery Zahau) 
ကေျပာျပခဲ့ပါသည္။ “အမ်ဳိးသမီးေတြက မိသားစုကုိ 
ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ရတဲ့ အိမ္ရွင္မေတြ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမ်ားစုကုိ 
အမ်ဳိးသားေတြကဘဲလုပ္တယ္။”၃၁ အထူး သျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ 
တန္ဖုိးမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး ယုံၾကည္မႈအမ်ားအျပားက 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားထက္ အမ်ဳိး သားမ်ားသည္ ကုိယ္က်င့္တရား၊ 
စိတ္ဝိဥာဥ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈနယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
ပုိ၍ျမတ္သည္ဟု စြဲကုိင္ ယုံၾကည္ထားၾကပါသည္။  ဤစိန္ေခၚမႈ 
အတုိင္းအတာကုိ Images Asia မွ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
အမ်ဳိး သမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ႏွစ္အပုိင္းအျခားအသီးသီး ၌ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနတြင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖၚျပထား ပါသည္။  

“ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာႏွင့္ ဘာသာေရးအစြဲအလမ္း ယုံၾကည္ 
ခ်က္မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ က်ား၊မေရးရာ အခန္း 
က႑မ်ားကုိ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားက  ဆက္ 
လက္အားျဖည့္ေပးေနၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လုံၿခဳံမႈ၊ 

က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ 
လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ 
အပန္းေျဖ ျခင္းႏွင့္ ရပ္႐ြာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ပါဝင္မႈတို႕တြင္ အျပည့္အဝ အခြင့္အေရးမ်ား 
ရရွိမႈအတြက္ အဟန္႔အတားမ်ား ျဖစ္ေနေစပါ 
သည္။”၃၂

ဤကဲ့သို႕ေသာ ဖခင္ဆန္သည့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႀကီးစုိးသည့္ စံထားမႈ 
မ်ား ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူထု ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားတြင္ လက္ရွိ 

အေျခအေန၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳမႈ နည္းပါးေန ပါသည္။ 
ActionAid, CARE Myanmar ႏွင့္ Oxfam အဖြဲ႕မ်ားမွ ၂၀၁၀-
၁၁ ခုႏွစ္မ်ား အတြင္း ေလ့လာခ်က္ တစ္ခုအရ  “(သုေတသန) 
ျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ေနရာမ်ား အားလုံးတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္ 
သည့္ ေနရာမ်ား ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ပါဝင္မႈကုိ ဟန္႔တားသည့္ စံတန္ဖုိးမ်ား ရွိေနသည့္”၃၃  အေထာက္ 
အထားကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ ျမန္မာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 
အရင္းအျမစ္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အာရွ ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႕မွ 
ေရးသားခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဆြးေႏြးခ်က္ စာတမ္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား တြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးမွ မပါရွိဘဲ ဝန္ႀကီးဌာန 
၃၃ ခုတြင္ ႏွစ္ေနရာ (ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ 
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန) 
တြင္သာ အမ်ဳိးသမီး ဦးေဆာင္မႈရွိသည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။၃၄ 
ယင္းပ်က္ကြက္မႈ မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံ 
ေရးတြင္လည္း ထင္ဟပ္ေနပါေသးသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အေထြေထြ 
ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၂၉ ဦး (စုစု ေပါင္း အေရ အတြက္၏ 
၄.၄%) ကုိသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ 
ႏွစ္ရပ္လုံးပါဝင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ေနရာ အတြက္ 
ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ခံရၿပီး ျပည္နယ္/တုိင္း ေဒသႀကီးအဆင့္ 
လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၂၄ ဦး (စုစုေပါင္း အေရအတြက္၏ 
၂.၇%)သာ ေရြးေကာက္တြင္ေျမႇာက္ခံရပါသည္။၃၅ အေရွ႕ ေတာင္ 
အာရွ ႏုိင္ငံအားလုံးတြင္  “အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ အမတ္ 
ဦးေရအခ်ဳိးအစား အနည္းဆုံးႏုိင္ငံ”ပင္ ျဖစ္သည္။၃၆  

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စုစုေပါင္း 
အမတ္အေရအတြက္ ၆၀၇၄ ဦးအနက္ ၁၃% သာ 
အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ၿပီး အေရအတြက္အေနျဖင့္ နည္းေန 
ေသးေသာ္လည္း ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကာလမွ 
စ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အေထြေထြ ေရြး 

ဤကဲ့သို႕ေသာ 
ဖခင္ဆန္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ႀကီးစုိးသည့္ စံထားမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ 
လူထု ႏွင့္သက္ဆုိင္ သည့္ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားတြင္ လက္ရွိ 
အေျခ အေန၌ 
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ေကာက္ပြဲမ်ားအားလုံးတြင္ အျမင့္ဆုံးရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး 
တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွလည္း 
အေရအတြက္ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။၃၇  ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ 
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ စလုံးမွ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသူဦးေရ၏ ၁၃% သာ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္
စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အေရအတြက္  နည္းပါးလြန္းလွပါေသးသည္။ 
အဓိပၸါယ္မွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၁၀% မွ်သာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ 
တပ္မေတာ္မွ ခန္႔ထားသည့္ အမတ္အေရအတြက္ (စုစုေပါင္း ၏ 
၂၅%) တြင္ အမ်ဳိးသမီး ေနရာပါလွ်င္ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးသြားႏုိင္ပါ 
သည္။၃၈  ဤေနရာတြင္ NLD၏ အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္စား 
လွယ္ေလာင္းဦးေရမွာ ၁၅% မွ် အထိရွိခဲ့ပါသည္။ NLD 
ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးဝင္းထိန္ကေျပာၾကားရာတြင္ အမ်ဳိး 
သမီး အေရအတြက္ နည္းပါးရျခင္းမွာ အမ်ဳိးသမီး အမ်ား 
စုမွာ “အေတြ႕အႀကဳံနည္းပါး” ၍ (ႏုိင္ငံေရးႏွင့္) “စိမ္းေန” 
ေသးသည့္အတြက္ဟုဆုိပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ 
ႏုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ထုံးတမ္း စဥ္ 
လာမ်ားအရ  “ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ရန္ ယုံၾကည္မႈ မရွိၾက 
ေသး”ေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။၃၉ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေရြး ေကာက္ပြဲမတုိင္မီ 
ကာလ  “ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ က်ား၊မေရးရာ 
တန္းတူညီမွ်မႈသို႕ အသြင္ ကူးေျပာင္းျခင္း ကုိ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား၏ 
ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားအရ ခ်က္ျခင္းမလုပ္ႏုိင္ေသး”၄၀ 
ဟုဆုိပါသည္။ ဤခြဲျခား ဆက္ ဆံမႈရွိသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ 
ႏုိင္ငံတကာ စနစ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
အခန္းက႑ ျမႇင့္ တင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္ခြင့္မ်ား 
ျဖစ္ထြန္း ေစ ရန္မ်ားစြာ အေထာက္အကူ မေပးႏုိင္ေသးေၾကာင္း 
ေတြ႕ရ မည္ျဖစ္သည္။  တစိတ္တေဒသအားျဖင့္ ယင္း 
(သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား) ရွိေနမႈကုိ 
သိရွိမႈနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ဟု လည္း 
အမ်ဳိးသမီးအေရး လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူမ်ားက 
ဆုိၾကပါသည္။ ကရင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးမႈ အဖြဲ႕  (KWEG) မွ 
ေနာ္စူဇန္နာ လွလွစုိး ကေျပာၾကားရာတြင္- 

“အစုိးရက CEDAW အေကာင္အထည္ေဖၚဖုိ႔ 
သေဘာတူခဲ့ တယ္။ ဒါေပမဲ့ 
က်မသံသယျဖစ္ေနတာက အစုိးရ အရာရွိ 
ႀကီးေတြဒီကိစၥကုိ သိၾကရဲ႕လားဆုိတာဘဲ။ လူမႈဝန္ထမ္း ႒ာနက 
လူေတြဘဲသိတာမ်ားလား။ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်း႐ြာ အဆင့္မွာ 
ဘာမွမသိၾကဘူး။”၄၁ ဟု ဆုိပါသည္။ 

လူထုႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္မႈတြင္ 
ဤ သို႕ က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္း အေျခအေန 
မ်ဳိးသည္ ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သည့္ 
ကာလမ်ားအတြင္းတြင္  အေရးပါသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ား 
ကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။  လား႐ႈိးတြင္ TNI အလုပ္ရုံေဆြး 
ေႏြးပြဲတစ္ခု၌ တက္ေရာက္လာသည့္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက  
“ဒီလုိခက္ခဲတဲ့ အေျခအေန [ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ 
ပဋိပကၡမွာ] က်ေနာ္တို႕က အမ်ဳိးသမီးေတြ မပါေစခ်င္ဘူး။ 
”  ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ အလားတူပင္ လြဳိင္ေကာ္ၿမိဳ႕ တြင္ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ 
မ်ားအၾကား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ပါဝင္ေစျခင္း 
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  TNI အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ၌ အမ်ဳိးသမီး 
တစ္ဦးက  “တခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးေတြက အရည္အခ်င္းရွိ 
တယ္။ ဒါေပမဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြက သူတို႕ကုိ 
ဖယ္ထားတယ္။ က်မတို႕ဆီမွာ လုပ္ႏုိင္ကုိင္ႏုိ္င္တဲ့ ပညာ 

တတ္အမ်ဳိးသမီးေတြ ႏုိင္ငံျခားသြားဖူးသူေတြရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
ပါတီရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြေၾကာင့္ မပါရဘူး။ အာဏာက 
အမ်ဳိးသားေတြလက္ထဲမွာဘဲ ရွိတယ္။”၄၂

ဤကဲ့သို႕ တႏုိင္ငံလုံးေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ အကန္႔ခံထား 
ရျခင္းမ်ဳိးသည္ ခ်က္ျခင္းကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္သည့္ 
အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီး အေျခခံက်က် 
ခြဲျခားဆက္ဆံခံျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းတြင္ 
ယခုအခ်ိန္ကဲ့သို႕ေသာ အေရးႀကီးသည့္ကာလတြင္ ဩဇာ 
အာဏာလႊမ္းမုိးႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက 
မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ အရင္းအျမစ္မ်ားခြဲေဝျခင္းႏွင့္ အမ်ား 
ျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႕တြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ 
က်ား၊မေရးရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သီးျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ရရွိေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးေစရပါမည္။  

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ ကာလမ်ားအတြင္း ပဋိပကၡ၏ 
အက်ဳိးဆက္ႏွင့္ က်ား/မ ေရးရာ ႐ႈေထာင့္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ရန္ 
လုိအပ္သည္ကုိ အာဏာရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ 
အေလးဂရုျပဳလာေစရန္ လည္း 
ဦးစားေပးလုပ္ကုိင္ႏုိင္သည္။လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လႊတ္ေတာ္၊ 
ဝန္ႀကီးေနရာမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး 
မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈတြင္ အမ်ဳိးသမီး 
ဦးေရနည္းပါးေနေသးသျဖင့္ က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ 
ရွိသည့္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚေစရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းမွာ အကန္႔အသတ္ရွိေနပါေသးသည္။ 

ထို႕အျပင္ က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ 
စိတ္ဝင္စားသူ သို႕မဟုတ္ က်ား၊မေရးရာ 
ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အားလုံးအေနျဖင့္ သိရွိၾကမည္မဟုတ္ 
ေခ်။  ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္  
အခ်ဳိးက်စနစ္တစ္ခု လုိအပ္သည္ဟု  ခုိင္မာစြာ 
ရပ္တည္ေတာင္းဆုိရပါမည္။  လြဳိင္ေကာ္ 
အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္တက္ေရာက္သူ 
တစ္ဦးက  “အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ 
သမုိင္းေၾကာင္းအရေရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ 

အရပါအႏွိမ္ခံၾကရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ 
တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြလုိပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေတြ ဒါကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ေလ့လာသင့္တယ္။” ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ၃၀% ခန္႔မွ်ကုိ ေပးရန္ အဆုိျပဳေလ့ရွိသည္။ 
(မ်ားေသာအား ျဖင့္ မေအာင္ျမင္ၾက ေခ်။)၄၃ ေမတၱာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ေဖာင္ေဒးရွင္း တြဲဖက္ တည္ ေထာင္သူလဖုိင္ဆုိင္းေရာ္အေနျဖင့္ 
“အျပဳသေဘာ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈ မူဝါဒတစ္ခု ရွိသင့္တယ္။” 
“လႊတ္ေတာ္ ထဲမွာ အမတ္ေနရာ အနည္းဆုံး ၃၀% ကုိ ဗမာ 
မဟုတ္တဲ့ သူေတြနဲ႔ အမ်ဳိးသမီး အတြက္ ၃၀% ေပးသင့္ တယ္။ 
မဟုတ္ရင္ေတာ့ ကစားကြင္းက ဘက္မညီေတာ့ တန္းတူ ညီမွ်မႈ 
မရွိတာေတြကေတာ့ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာဆက္ျဖစ္ ေနအုံးမွာဘဲ။”၄၄ 
လက္ရွိအေျခအေနမွာ အလ်င္အျမန္ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
ေအာင္ျမင္ေစရန္ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနလွ်င္ 
ယခုအခ်ိန္အထိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ပဋိပကၡအတြင္း 
ကြဲျပားျခားနားသည့္ လုံၿခဳံမႈမရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ အႏၱရာယ္ 
က်ေရာက္ႏုိင္ေျခမ်ားကုိ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မပါဝင္မႈက ႏိုင္ငံေရး 
ဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညႇိႏႈိ္င္းေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ားတြင္ မထည့္သြင္းရေသးေခ်။

“အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ 
သမုိင္းေၾကာင္းအရေရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ 
အရပါအႏွိမ္ခံၾကရတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္ တဲ့ လုပ္ေဆာင္ 

ခ်က္ေတြလိုပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေတြ ဒါကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ေလ့လာသင့္တယ္။”
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ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ က်ား၊မေရးရာကိစၥရပ္ႏွင့္ သက္ဆုိ္င္ 
သည့္ ပဋိပကၡ၏ အက်ဳိးဆက္  

အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ္ျငား 
လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အသံမွာ ပုိၿပီး က်ယ္ 
ေလာင္လာခဲ့ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခု အတြင္း 
တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ က်ား၊မေရးရာ 
ကိစၥရပ္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ သီးျခား ပဋိပကၡ၏ အက်ဳိး 
ဆက္ကုိ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားမွ၊ အဓိကအေနျဖင့္  
နယ္စပ္ႏွင့္ ျပည္ပေရာက္အဖြဲ႕မ်ားမွ မွတ္တမ္းတင္ထား 
ရွိခဲ့ပါသည္။၄၅ သူတို႕၏ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား 
(တပ္မေတာ္ စစ္သားအမ်ားစုမွ) က်ဳးလြန္သည့္ ႏႈတ္ျဖင့္၊ 
ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈတို႕ကုိ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ 
တင္ျပထားၾကသည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ရွမ္းအမ်ဳိးသမီး ေရးရာ 
ဆက္သြယ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရးအသင္း  (SWAN) အဖြဲ႕၏ 
“မုဒိမ္းက်င့္ခြင့္ လုိင္စင္ Licence to Rape” အစီရင္ခံစာသည္ 
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားကုိ 
အစုိးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားက လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အသံတိတ္ျဖစ္ပ်က္ေနမႈ မ်က္ႏွာဖုံးကုိ ခြာခ်ႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ 
ထင္ရွားခဲ့ပါ သည္။၄၆  အစီရင္ခံစာက ၁၉၉၆ - ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ 
အတြင္း တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ အရပ္သားလူထုအေပၚ တပ္မေတာ္မွ 
အဓမၼျပဳက်င့္မႈႏွင့္ အျခား လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ အမႈေပါင္း 
၁၇၃ မႈကုိ အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္ေဖၚျပခဲ့သည္။  အျခား 
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း အလားတူ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ 
မွတ္တမ္းတင္ေရးသားခဲ့ပါသည္။၄၇ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ သမၼတသိန္းစိန္ အစုိးရ 
တက္လာကတည္းက ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည္ဟု ဆုိ ပါသည္။  

“ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္ 
နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႕တြင္ အုပ္စု လုိက္ 
အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊ အဓမၼျပဳက်င့္မႈႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္ရန္ ႀကိဳးစားမႈတို႕ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တုိင္ 
ၾကားမႈမ်ားကုိ  WLB ႏွင့္အျခား အဖြ႔ဲဝင္ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕ 
မ်ားက ဆက္လက္ရရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ …. က်ဳးလြန္ 
ခံခဲ့ရသူမ်ားသည္ တရားစီရင္မႈကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး အျပစ္ 
က်ဳးလြန္သူမ်ားကုိ ျပစ္ဒဏ္စီရင္မႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ အေလ့အက်င့္ကုိ 
ဆက္လက္က်င့္သုံးေနၿပီး အရာရွိမ်ားအပါ အဝင္ အဆင့္တုိင္းရွိ 
အာဏာပုိင္မ်ား အားလုံး၏ ၿခိမ္း ေျခာက္ခံေနရပါသည္။”၄၈

သို႕ရာတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အျပစ္ဒဏ္မွ ကင္း 
လြတ္ခြင့္ရေနျခင္းကုိ ခ်က္ျခင္းကုိင္တြယ္ရန္ လုိအပ္ၿပီး  
WLB က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အဓိက 
စာပုိဒ္မ်ားစြာတြင္ စစ္တပ္အာဏာပုိင္မ်ားကုိ အရပ္သား 
ခုံ႐ုံးမ်ားမွ ေခၚယူၾကားနာခြင့္မရွိဘဲ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေန 
စဥ္ က်ဳးလြန္သည့္ျပစ္မႈမ်ားမွ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ကုိ ကင္း 
လြတ္ခြင့္ေပးထားေၾကာင္း သတိေပးထားပါသည္။  ျမန္မာႏုိ္င္ငံရွိ 
ျပည္သူလူထုမ်ား၏ စိတ္ဆုိးေဒါသထြက္ေနမႈမ်ား အၾကားတြင္ပင္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားရွိ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲ 
စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈအပါအဝင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ၌ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ 
ျပစ္မႈမ်ားစြာက်ဳးလြန္ခဲ့သည္ကုိ အေရးယူ ကုိင္တြယ္ျခင္း 
မရွိေသးေခ်။  မၾကာေသးမီက ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳမႈ 
ကြန္ရက္ႏွင့္ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး အစည္းအ႐ုံးထုိင္းႏုိင္ငံတို႕မွ 
“တရားမႈရွာဖုိ႔ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမွာ၊ တရားမႈကုိ ျငင္းပယ္ျခင္းပါ”၄၉ 

ဆုိသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ 
သို႕ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်ား၊မေရးရာအေပၚ အေျခခံသည့္ 
မလုံၿခဳံမႈမ်ားက လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားထက္ 
ပုိ၍ပင္က်ယ္ျပန္႔လွပါသည္။ ႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္ေဒသမ်ား တဝုိက္ 
စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္  အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ 
လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားကလဲ ပဋိပကၡ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
တစ္ခုအျဖစ္ျဖင့္ စီးပြားေရးအခက္အခဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
က်ား၊မေရးရာ မတူညီသည့္ တပ္မ်ားမွ လယ္ယာေျမသုံး 
တိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ အျခားပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ အစားအေသာက္မ်ားကုိ 
အရပ္သားမ်ားထံမွ ခုိးယူျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ လုံၿခဳံမႈမရွိသျဖင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ မသြားလာႏုိင္ျခင္းစသည့္ အေတြ႕ 
အႀကဳံမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ TNI အလုပ္႐ုံ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပဋိပကၡအတြင္း သူတို႕၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကုိ 
ပြင့္လင္းစြာျဖင့္ ေျပာျပၾကသည့္ တက္ေရာက္သူမ်ားက  
ယင္းသို႕ေသာ ဒုကၡသုကၡမ်ားအေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာ 
ျပၾကပါသည္။ ဥပမာ- “အမ်ဳိးသားေတြက ထြက္ေျပးၾက၊ 
ေပၚတာဆြဲခံရနဲ႔ မိသားစုအတြက္ ဝင္ေငြရွာဖုိ႔ အခ်ိန္မရွိၾက 
ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ ဝန္ထုတ္ 
ဝန္ပုိးက ပုိမ်ားလာတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြကလဲ စစ္တပ္ရန္ ကုိ 
ေၾကာက္တာနဲ႔ ဘယ္မွမသြားႏုိင္ဘူး။ အမ်ဳိးသမီး ေတြအတြက္ 
မလုံၿခဳံဘူး။ တခါတေလ ဘုရားေက်ာင္း သြားအိပ္ရတယ္။” (ခ်င္းျပ
ည္နယ္တြင္အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သည့္ အမ်ဳိးသမီး)

“တခါေတာ့ က်မတို႕႐ြာမွာ အားလုံးကုိ လယ္ကြင္းထဲ လာခုိင္းတယ္။ 
က်မတို႕ကို အတင္း တိရစၦာန္ေတြလုိဘဲ ျမက္စားခုိင္းတာ။ 
တပ္မေတာ္ကေျပာတယ္။  ‘နင္တို႕က ႏြားေတြနဲ႔ အတူတူဘဲလုိ႔’ 
ေယာက်္ားေတြက စစ္တပ္မွာ ေပၚတာလုိက္ရတယ္။ လမ္းေဖါက္ဖုိ႔၊ 
စစ္စခန္းေတြနဲ႔ စစ္ ေက်ာင္းေဆာက္ဖုိ႔ အတင္းအဓမၼ လုပ္ခုိင္းတာ။ 
ေယာက်္ား ေတြမရွိတုံး အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ စစ္သားေတြက မတရား 
ျပဳက်င့္တယ္။” (ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းရွိ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူ 
အမ်ဳိးသမီး)  

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အသက္ဆုံး႐ႈံးမႈႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေန ထုိင္ခဲ့ရသည့္ 
အေျခအေနတြင္ ကိန္းဂဏန္းအတိအက်ကုိ ေရတြက္ႏုိင္ရန္မွာ 
မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ သို႕ရာတြင္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအမ်ားစုျဖစ္ၿပီး 
အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားအပါအဝင္ အရပ္သား 
တစ္သန္းေက်ာ္မွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသူမ်ား၊ 
ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ ဘဝသစ္တစ္ခုတည္ ေထာင္ရန္ 
စြန္႔ခြာခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကရပါသည္။၅၀  

ႏုိင္ငံအတြင္း ေနရာအႏွ႔ံအျပားတြင္  ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပး 
ေနၾကရျခင္းက အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ဝန္ထုတ္ဝန္ပုိးပိ 
ေစခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားမ်ား စစ္တုိက္ေနစဥ္၊ အဓမၼခုိင္းေစ 
ခံေနရစဥ္ သို႕မဟုတ္ ထြက္ေျပးတိ္မ္းေရွာင္ခဲ့လွ်င္ အမ်ဳိး 
သမီးမ်ား အေနျဖင့္ မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ ေငြရွာ 
ရသူမ်ား မိသားစုကုိ အဓိကၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ရသူမ်ားႏွင့္ 
ရံဖန္ရံခါတြင္ ရပ္႐ြာေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ တာဝန္ယူၾကရပါသည္။ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျခအေနမ်ားမွာလည္း 
ပုိ၍ပ်က္စီးယုိယြင္းလာခဲ့သည္။ ေသာက္ေရသန္႔၊ လုံၿခဳံသည့္ 
သန္႔ရွင္းေရးသုံးပစၥည္းမ်ား၊ အာဟာရျဖစ္သည့္ အစားအစာ၊ 
ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ဝန္ ေဆာင္ႏွင့္ ႏုိ႔တုိက္မိခင္မ်ားအတြက္ 
အပါအဝင္ က်န္းမာ ေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိႏုိင္ျခင္းမရွိေတာ့ေခ်။ 

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ က်ား၊မေရးရာအေပၚအေျခခံသည့္ 
အၾကမ္းဖက္မ်ားလည္း ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး လုံၿခဳံမႈမရွိျခင္းႏွင့္ 
အဓမၼျပဳက်င့္ခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား ရင္ဆုိင္ရသည့္ 
အရွက္ရမႈႏွင့္ အရိပ္မည္းထုိးက်မႈ တို႕ေၾကာင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
အက်ဳိးဆက္တို႕မွာလည္း ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ 
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အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ ပဋိပကၡေဒသမ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာ 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအရ 
ရရွိရမည့္ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးအမ်ားစုကုိ အဆုိး႐ြားဆုံးပုံစံျဖင့္ 
ခ်ဳိးေဖါက္ခံေနခဲ့ၾကရပါသည္။ 

သို႕ေသာ္ ယခုအခ်ိန္အထိ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံ 
မႈ၊ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈမ်ား သို႕မဟုတ္ တရားစီရင္မႈ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ က်ား၊မေရးရာ 
သီးျခားစုိးရိမ္ပူပန္မႈတို႕ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ဳိး ျဖစ္ေစ 
အစုိးရအဆက္ဆက္မွ လ်စ္လ်ဳ႐ႈ၊ မ်က္ကြယ္ျပဳထားလွ်က္ 
ပင္ရွိေနပါေသးသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ TNI အေနျဖင့္ အလုပ္ရုံ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ 
ဒီမုိကေရစီစနစ္ေဖၚေဆာက္မႈတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ မႈဆုိင္ရာ 
အေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္ ႐ႈျမင္သုံးသပ္မႈမ်ားကုိ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာရာတြင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသူမ်ား၏ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ားမွ က်ယ္ျပန္႔ 
ၿပီး ပဋိပကၡ သို႕မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈမရွိျခင္း ဆုိသည့္ 
ရုိးစင္းစြာ ႐ႈျမင္ျခင္းထက္ အနည္းငယ္ပုိေၾကာင္းကုိ  အ 
ေလးထားေျပာၾကားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

စစ္ပြဲမ်ား အဆုံးသတ္ျခင္းသည္ မျဖစ္မေနအေရးႀကီးသည့္ 
ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး သူမ်ား၏ 
သုံးသပ္ခ်က္မ်ားတြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ၊ ကုိယ္ခ်င္းစာတရား၊ 
ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ ေကာင္းမြန္သည့္  ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ 
ရပ္႐ြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား သဟ ဇာတျဖစ္မႈ၊ တိုင္းရင္း
သားလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးႏွင့္ တစ္မ်ဳိး အၾကား သဟဇာတျဖစ္မႈ၊ 
ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ဘာသာ ေပါင္းစုံ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိျခင္းႏွင့္ 
မတူကြဲျပားမႈကုိ လက္ ခံျခင္း၊ က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ရွိမႈႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအၾကား တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား၊ 
တရားမွ်တမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး 
မ်ားကုိ ေလးစားျခင္းတို႕ျဖစ္သည္။ တၿပိဳင္နက္တည္း တြင္ 
ထင္ရွားသိသာေစသည့္အခ်က္မွာ ပဋိပကၡအတြင္း ရပ္႐ြာ 
မ်ားအတြက္ “အမွန္တကယ္” လုံၿခဳံေရးဆုိသည္ မွာ စီးပြား 
ေရးႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာမဖူလုံမႈမွ ကင္းလြတ္ေစမႈႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လုံၿခဳံေရး၊ ရပ္႐ြာအတြင္း 
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးသဟဇာတျဖစ္မႈ ႏွင့္ ႏုိ္င္ငံေရးဆုိ္င္ရာ 
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈတို႕မွ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈ ကင္းလြတ္ျခင္းကုိ 
ဆုိလုိပါသည္။ “ႏုိင္ငံေတာ္ လုံၿခဳံေရး” ဆုိသည့္႐ုိးစင္းသည့္အဓိပၸါယ္
မ်ဳိးမဟုတ္ေခ်။ ဤ ေနရာ တြင္ လိင္ပုိင္းဆုိ္င္ရာႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ 
အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမွ ရုပ္ပုိင္းႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လုံၿခဳံမႈ၏ 
႐ႈေထာင့္သည္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ တစ္ဦးခ်င္း ဂုဏ္သိကၡာ၊ 
သာယာဝေျပာမႈႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဂုဏ္သိကၡာ တို႕အတြက္ 
အထူးသျဖင့္ အေရးပါလွပါသည္။ 

လုံၿခဳံေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဤအပုိင္းကုိ ႏုိင္ငံေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
သို႕မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လ်စ္လ်ဳ႐ႈထား တတ္ၾကသည္။  
ပဋိပကၡ တြင္ အမ်ဳိးသားမ်ား ႀကဳံေတြ႕ ရသည့္အေတြ႔အႀကဳံတြင္ 
အလားတူ အေျခအေနမ်ဳိးသည္ အေရးပါသည့္ အစိတ္အပုိင္းမ
ျဖစ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း “အဆင္မေျပလွ သည့္ အမွန္တရား” 
ျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ လည္းေကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
အၾကမ္း ဖက္မႈသည္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ အေျဖရွာရန္ 
ခက္ခဲသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုဆုိသည့္ အဓိပၸါယ္ပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္။  

သို႕ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းသူမ်ား၊ အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 
အသုိင္းအဝုိင္းတို႕၏ အာရုံစုိက္မႈရရွိေစရန္အတြက္ အခ်ိန္ 

တုိင္းတြင္ ယင္းကိစၥကုိအၿမဲတင္ျပေလ့ရွိသည္။ မွ်တသည့္ 
တရားစီရင္မႈ ရရွိရန္ႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ 
အတြက္ ဥပေဒမွကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိေနျခင္းကုိ အဆုံးသတ္ရန္ 
ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈမွ ကာလၾကာျမင့္စြာ 
တုိက္တြန္းဖိအားေပးလွ်က္ရွိသည္။ ဆန္႔ က်င္ဖက္အေနျဖင့္ 
ႏုိင္ငံအတြင္း အေျခစုိက္သည့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားသည္ 
ဤကဲ့သို႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး တုိက္တြန္း 
ဖိအားေပးႏုိင္မႈတြင္ အကန္႔အသတ္မ်ား ပုိၿပီးရွိေနခဲ့သည္။  
သို႕ရာတြင္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ကတည္းက WLB အမ်ဳိးသမီး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကြန္ရက္ (WON) ႏွင့္ Gender Equality Network 
(GEN) အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္စပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ 
အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္မ်ားသည္ အတူတကြ 
ပူးေပါင္းမႈႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈ တို႕ကုိ တုိးျမႇင့္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

လြန္ခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အတူလက္တြဲ 
လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ သိရွိနားလည္မႈတို႕ကုိ ျမႇင့္ တင္ေပးရန္ 
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားသည္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အုပ္စု 
ဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏နယ္စပ္ ႏွစ္ဖက္လုံးတြင္ 
ညီလာခံမ်ား အတူတကြပူးေပါင္းက်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ 
ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးဖုိရမ္မ်ားကုိ ျပည္တြင္းအေျခစုိက္အဖြဲ႕ 
မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္မ်ားမွ အဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းက်င္းပခဲ့ၿပီး 
တက္ေရာက္သူအမ်ားအျပားကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ခဲ့၍ လူ 
ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကုိ သိရွိေစႏုိင္ခဲ့သည္။ အစိုးရကုိ 
မည္သို႕ တုိက္တြန္းဖိအားေပးမည္ ဆုိသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အယူအဆအေတြးအေခၚ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း  
စစ္မက္ပဋိပကၡတြင္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္း ဖက္မႈ အပါအဝင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေပၚ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ 
ရပ္တန္႔ေစရန္ ဖိအားေပးတုိက္တြန္းေရးသည္ ေပၚထြက္လာသည့္ 
အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈ၏ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္၏ 
အေရးႀကီးလွသည့္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔တြင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ႏုိဝင္ဘာလ WLB ၊ WON 
ႏွင့္ GEN အဖြဲ႕တို႕ က်င္းပခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံၿခဳံမႈႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေတြ႕ 
ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမွ ေၾကျငာခ်က္က ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား 
လက္ရွိရင္ဆုိင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈကုိ ေဖၚျပ ခဲ့သည္။   

“ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ဆက္ 
လက္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ႏုိင္ငံေရးမၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနသည့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ အေရးတႀကီးလုိအပ္ 
ေနၿပီျဖစ္သည္။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အျခားအၾက
မ္းဖက္မႈပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးမၿငိမ္
သက္မႈႏွင့္လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ တို႕၏ဒဏ္ကုိ ခံစားၾကရဆုံး 
ျဖစ္သည္။  ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းက်သည့္ အနာဂတ္တစ္ခု 
တည္ေဆာက္ရာတြင္ သူတို႕၏ ပါဝင္မႈမွာ အေရးပါလွပါသည္။”၅၁

လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပုိင္းဆုိင္ 
ရာအၾကမ္းဖက္မႈ က်ဳးလြန္ခဲ့သူမ်ားကုိ တရားစီရင္ေရး 
သည္ ကမၻာေပၚရွိအျခားေနရာမ်ားကဲ့သို႕ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွိ
အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈတြင္ပါရွိသည့္ အစီအစဥ္တြင္ မရွိ 
မျဖစ္ပါဝင္သည့္ အခ်က္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သို႕ရာ 
တြင္ အမ်ဳိးသမီးအေရးတက္ႄကြသူမ်ားက သူတို႕အေနျဖင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ စစ္ပြဲ၏ “သားေကာင္မ်ား” အျဖစ္ျဖင့္ 
သာမ႐ႈျမင္ၾကေစလုိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဒီမုိ 
ကေရစီနည္းက်သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတြင္ တန္းတူ ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ျဖင့္ ႐ႈျမင္ၾကေစရန္ ျပ
င္းျပင္းထန္ထန္ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
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လႈံ႔ေဆာ္စည္းရုံးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
က်ား၊မေရးရာကိစၥ ထည့္သြင္းေစေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႕ကုိ 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားက ဤအေျခခံမူဝါဒကုိ 
သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ၅၂

 သို႕ရာတြင္ ေရွ ႔ဆက္ရမည့္ခရီးလမ္းမွာ ခက္ခဲႏုိင္ၿပီး 
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားအမ်ားအျပားႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ ႔အၾကား အေတြးအေခၚအယူအဆ ကြာဟ 
မႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရ 
ဆဲျဖစ္သည္။  လြဳိင္ေကာ္ၿမိဳ ႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ TNI 
အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြင္း အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားမွ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေဖၚျပသည့္ အျမင္မ်ားတြင္ ယင္းအခ်က္ကုိ 
အေလးထားေဖၚျပခဲ့ပါသည္။  

“အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ ရပ္႐ြာေတြမွာ သင္ 
တန္းေပးတဲ့အခါ တခ်ဳိ ႔အမ်ဳိးသားေတြက အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေျပာဆုိေဝဖန္ၾကတယ္။ အမ်ဳိးသားေတြက 
အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ ႔ဦးေဆာင္မႈကုိ လက္မခံႏုိင္ၾကေသးဘူး။  
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ သင္တန္းမ်ားစြာ ေပးခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ 
အမ်ဳိးသားေတြရဲ ႔ အေတြးအေခၚ အယူအဆေတြကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ႔လဲ 
လုိေသးတယ္။”

“တခ်ဳိ ႔အမ်ဳိးသားေတြက တရားဝင္က်င္းပတဲ့ အစည္း 
အေဝးေတြမွာ က်မတို႕ကုိ စိန္ေခၚၿပီး ေမးတယ္။ ‘တကယ္ 
လုိ႔ က်မတို႕အခြင့္အေရးေတြကုိရဖုိ႔ က်မတို႕အဆင့္သင့္ 
ျဖစ္ၿပီလားလုိ႔ေပါ့’ က်မတို႕အေနနဲ႔ အမ်ဳိးသားေတြကုိ က်မ 
တို႕ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈ (အသံေတြ) ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေစခ်င္တယ္။ 
”

“ဦးေအာင္မင္းကေတာင္  [အစုိးရ၏ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး 
အႀကီးအကဲ]ေျပာတယ္။ ‘က်ေနာ္တို႕က ၃၀%တင္ မဟုတ္ဘူး 
ခင္ဗ်ားတို႕ ဘယ္ေလာက္ပါဝင္ခ်င္လဲ ေပးဖုိ႔ အဆင္သင့္ဘဲ။’ 
ဒါေပမဲ့ တကယ္အေကာင္အထည္ေဖၚ ဖုိ႔က်ေတာ့ 
ေဘာ္လီေဘာပုတ္ေနၾကၿပီးေတာ့ သူတို႕ကတိ သူတို႕မတည္ဘူး။”၅၃

သို႕ရာတြင္ သမၼတသိန္းစိန္အစုိးရတက္လာခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္ကစတင္ၿပီး ရပ္႐ြာအေျချပဳႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားအတြက္ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းက်သည့္ အုပ္ 
ခ်ဳပ္စီမံမႈအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ပြင့္လင္း 
တက္ႄကြစြာ လုပ္ကုိင္ရန္ႏွင့္ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ အေျခအေနမ်ား 
စတင္ပြင့္လင္းလာခဲ့ပါသည္။ ဤအေျခအေနသည္ အျပည့္ 
အဝလြတ္လပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိသည့္ အစီ 
အစဥ္မ်ားႏွင့္တန္ဖုိးထားမႈမ်ားရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ျပဳိင္ 
ဆုိင္ၾကရပါသည္။  ၂၀၁၁ခုႏွစ္ မတုိင္မီ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံ 
ေရးတြင္ တင္းၾကပ္စြာထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထက္ မ်ားစြာက်ယ္ေျပာသည္ဆုိသည့္အခ်က္ကိုသံသယ 
ျဖစ္စရာမရွိေခ်။  အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ 
ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္းတြင္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
ယခင္က  အလြန္တင္းၾကပ္ တားျမစ္ ခံသည့္  လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္လာသည့္ ျပည္တြင္းအစုိးရ 
မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္မ်ား  လ်င္ျမန္စြာပ်ံ 
႔ႏွံ႔ခဲ့သည္မွာ မ်က္ျမင္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤနယ္ပယ္သစ္တြင္ 
အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႕၏တည္ရွိမႈႏွင့္ 
အသံကုိ ပုိမုိ ျမႇင့္တင္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးဖုိရမ္မ်ားႏွင့္ အျခား 
မဟာမိတ္ ဖြဲ႕သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ညီညီညြတ္ညြတ္ 
စည္းစည္းလုံးလုံး ႀကီးထြားလာၿပီး ေရွ ႔တြင္ေရာက္ရွိေနခဲ့သည္။ 
မၾကာေသးမီက အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈသည္ ႏုိဝင္ဘာလ 
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဦးေဆာင္ရာ ႏွင့္ တႏုိင္ငံလုံးအပစ္ 

အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တြန္းအားေပးရာတြင္  ျမင္သာ 
ထင္သာရွိခဲ့သည္။ 

ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲ ႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားအျဖစ္ျဖင့္ 
ပုိ၍ ေနရာရလာေစရန္ ဤလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ 
လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။  သို႕ရာတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ အစည္း မ်ားက မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ားကုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ 
သူတို႕၏လုိအပ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ 
ကုိင္တြယ္ေပးႏုိင္သည့္ အမ်ားျပည္သူ ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ 
သို႕မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ 
ရာထူးေနရာမ်ားကုိ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း မရွိခဲ့လွ်င္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လႊမ္းမုိး မႈႏွင့္ ကုိယ္စားျပဳမႈ တို႕ကုိ 
ဆက္၍ေဘးဖယ္ထားလိမ့္အုံး မည္ဆုိသည့္ အခ်က္ကုိလည္း 
သေဘာေပါက္နားလည္ ထားပါသည္။   

မဟာမိတ္ဖြဲ႕သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးဖုိရမ္မ်ား၏ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ညီမွ်ၿပီး တန္းတူမႈရွိသည့္ ပါဝင္ 
မႈအတြက္ ေတာင္းဆုိမႈမွာ ပုိၿပီးအားေကာင္းလာခဲ့ပါသည္။ 
အႏွစ္သာရအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တုိးတက္ျမင့္မားလာမႈသည္ ႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ အနာဂတ္ဒီမုိကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ 
အေရးပါသည့္ မွတ္တုိင္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။  

အမ်ဳိးသမီးအေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  

ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရးတို႕ႏွ
င့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ၏ သေဘာထားအျမင္တြင္ 
ေျပာင္းလဲလာေစေရးအတြက္   အေရးပါသည့္ လုပ္ေဆာင္ 
မႈမ်ားလုပ္ကုိင္ခဲ့ပါသည္။ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့ 
ပါးသြားခ်ိန္တြင္ျဖစ္တတ္သည့္ လူသားမ်ား၏ လုံၿခဳံေရး ဆုိင္ရာ 
စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ 
ကာကြယ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား အားလုံးတြင္ က်ား၊မေရးရာ 
႐ႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတို႕ႏွင့္ 
မိတ္ဆက္ေပးျခင္းတို႕ကုိျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။၅၄ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ ကုလ 
သမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားသည့္ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
CEDAW  အေထြေထြအၾကံျပဳခ်က္ ၃၀ တို႕သည္ရွင္းလင္းလွသည့္ 
ကမၻာ့အမ်ဳိးသမီး လႈပ္ရွားမႈမွ လႊမ္းမုိးဖိအားေပးျခင္း၏ 
ေအာင္ျမင္မႈ သက္ေသမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးက အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ား 
ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းအတြက္ က်ား၊မေရးရာ အသိ 
ပညာေပးမႈႏွင့္ ကူညီပံ့ပုိးမႈတို႕ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးေနခဲ့သည္မွာ ႏွစ္မ်ား 
စြာၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းတို႕ တြင္ WLB ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၅၅ကဲ့သို႕ေသာနယ္စပ္ အေျခစုိက္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ 
ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ေမတၱာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ကခ်င္အမ်ဳိး
သမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္၊ ကရင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေ
ရးအဖြဲ႕၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ား ေကာင္စီ၊ GEN ၊ 
ဖန္တီးအိမ္ ႏွင့္ WON တို႕ကဲ့သို႕ေသာ ျပည္တြင္းအေျခစုိက္ အရပ္ 
ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၅၆ပါဝင္ပါသည္။ 
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ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ဘံုတူညီသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ 
တစ္ခုမွာ ရပ္႐ြာအဆင့္မ်ားမွ စတင္၍  ျပည္နယ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ 
ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မ်ားသို႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္မႈႏွင့္ 
ရင္ၾကားေစ့ေရးဆုိင္ရာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ႐ႈေထာင့္မ်ားမွ 
ကုိင္တြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ သူတို႕၏ အလုပ္ တြင္ ရပ္႐ြာအဆင့္ 
အသိေပးေဆြးေႏြးမႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေဝမွ်မႈ၊ 
“နားေထာင္ျခင္း” ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား မွတ္တမ္းတင္သည့္ 
စီမံခ်က္မ်ား၊ သင္တန္းေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ေဒသေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေထာက္ခံလာေအာင္ 
ေျပာဆုိစည္း႐ုံးမႈစသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
ေပါင္းစုံပါဝင္ပါသည္။  ကာလရွည္သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား ႏွင့္ 
အလုပ္သင္အျဖစ္ ခန္႔ထား ျခင္းတို႕ျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ၊ 
ဘာသာေပါင္းစုံႏွင့္ ႏုိင္ငံနယ္စပ္မ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္သည့္ 
အမ်ဳိးသမီး လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုကုိ ဖန္တီးရန္ႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ 
က်ား၊မေရးရာ အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈခံခဲ့ရသူမ်ား၊ 
လူကုန္ကူး ခံရသူမ်ားကုိ ပံ့ပုိးကူညီရန္အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈကုိ  ျမႇင့္ 
တင္ေပးရန္လည္း လုပ္ေဆာင္ၾက ပါသည္။ ဤႀကိဳးပမ္း 
အားထုတ္မႈမ်ားမွတဆင့္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လူ႕အခြင့္ 
အေရးႏွင့္ လူမႈတရားမွ်တမႈဆုိင္ရာ 
ျပႆနာကိစၥမ်ားကုိ သိရွိႏုိင္ၿပီး  
မိသားစုမ်ား၊ ရပ္႐ြာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိ 
က်ား၊မေရးရာအေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ 
အခ်ဳိ ႔ကိစၥ မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားလက္နက္ကုိင္ 
အင္အားစုမ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ 
က်ဳးလြန္မႈမ်ား လူမႈေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ဆုိင္ရာ 
တရားမွ်တမႈမရွိျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပရန္ႏွင့္ 
ရပ္႐ြာ အတြင္း ႏွင့္ အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိး 
တြင္ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ ခဲ့သည္။ ဤႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအနက္ 
အခ်ဳိ ႔ကုိ ႏုိင္ငံတကာမွ လူ႕ အခြင့္အေရးဆုမ်ားႏွင့္ 
သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖၚျပၿပီး အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ 
သို႕ရာတြင္ လုပ္ငန္း အားလုံး အတြက္ လြတ္လပ္မႈရွိၿပီး ဒီမုိကေရစီ 
နည္းလမ္းက်၍ လုံၿခဳံမႈမရွိသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ အခ်ဳိ ႔ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႕သည္  လုံၿခဳံေရးေၾကာင့္လွ်ဳိ ႔ဝွက္ထားရန္ 
လုိအပ္ ထားရန္လုိအပ္သျဖင့္  “လူသူမသိေအာင္ လွ်ဳိ ႔ဝွက္ 
ထား” ရသျဖင့္ လူသိနည္းပါသည္။ ဥပမာ - ယေန႔ အထိ 
ဘာသာ ေရးဆုိင္ရာ အမုန္းစကား သို႕မဟုတ္ လက္ထပ္ 
ထိမ္းျမားမႈကုိ ကန္႔သတ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ေဝဖန္ေျပာဆုိ မႈမွာ 
အႏၱရာယ္မ်ားႏုိင္ၿပီး ဗုဒၶ ဘာသာဝင္ အစြန္းေရာက္ မ်ဳိးခ်စ္ ¬မ်ား 
ထံမွ သတ္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ ခံရျခင္းမ်ားရွိေနပါသည္။ သို႕ရာတြင္ 
ျမန္မာတုိင္းမ္စ္မွ ေရး သားေဖၚျပထားသကဲ့သို႕ အမ်ဳိးသမီးအေရး 
လႈပ္ရွားတက္ႄကြသူမ်ားက  “တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပန္းတုိင္ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ မွားယြင္းပါသည္ဟု 
ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရန္ကုိ ျငင္းဆန္ခဲ့ ပါသည္။”၅၇

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၂၀၁၅ ႏုိဝင္ဘာ အေထြေထြေရြး 
ေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မေရရာ မေသခ်ာသည့္ 
ကာလတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အခင္းအက်င္းသည္ ဆက္လက္၍ 
ေျပာင္းလဲလွ်က္ရွိပါသည္။ ဤအေျပာင္း အလဲကာလအတြင္းတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားစြာသည္ က်ား၊မေရးရာ 
တန္းတူ ညီမွ်မႈႏွင့္/ သို႕မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ 
သူတို႕၏ လုပ္ငန္း မ်ားကုိ ေဖၚထုတ္ေျပာဆုိႏုိင္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ 
အားလုံး ရင္ဆုိင္ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ 
သက္ေသထားလွ်က္ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ 
လုပ္ကုိင္သူမ်ား မဟာမိတ္ဖြဲ႕ရန္ ႀကိဳးပမ္းေအာင္ျမင္မႈ ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) (WLB) ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ က်ား/မ ေရးရာကုိ ထည့္သြင္းမႈ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ 

(AGIPP)တုိ႔ အေၾကာင္းကုိ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပလုိပါသည္။ 

WLB ကုိ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမုိ 
ကေရစီအတြက္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ တုိင္းရင္း 
သားလူမ်ဳိးစုမ်ားအၾကား ညီညြတ္မႈရွိၾကေစရန္ရည္ရြယ္ 
ခ်က္ျဖင့္  ျပည္ပေရာက္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ ၁၂ ဖြဲ႕ျဖင့္ ၁၉၉၉ 
ခုႏွစ္တြင္စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။   WLB ကုိကရင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
အဖြဲ႕

၊ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးေရးရာ ဆက္သြယ္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေရးအသင္း၊ 
ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအ႐ုံး ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ဗမာအမ်ဳိး
သမီးမ်ားသမဂၢကဲ့သို႕ေသာနယ္စပ္ အေျခစုိက္တုိင္းရင္းသား
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား အစည္း အေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီးဖြဲ႕
စည္းခဲ့ပါသည္။ ၅၈ အေရးႀကီး သည့္အခ်က္မွာ  WLB သည္ 
အစပုိင္းတြင္ တုိင္းရင္းသား ဗမာအမ်ားစုကုိယ္စားလွယ္မ်ားက 
လႊမ္းမုိးထားမည္ကုိ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု အမ်ဳိးသမီးအုပ္စုမ်ားက 
စုိးရိမ္ ထိတ္လန္႔ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း တုိင္းရင္းသားအုပ္စု အမ်ဳိးမ်ဳိး 
ကုိ တစ္ခုတည္းေသာမဟာမိတ္အဖြဲ႕အျဖစ္ စုစည္းႏုိင္ခဲ့ 
ေလသည္။  WLB ၏  “အမ်ဳိးသမီးမ်ားသမုိင္း (herstory)” ပါ

အခ်က္မ်ားအရ“တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု[
မ်ဳိးစုံ]တို႕ အေန ျဖင့္ ဗမာမ်ားႀကီးစုိးသည့္ 
မဟာမိတ္အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ လာမည္ကုိ 
စုိးရိမ္ခဲ့ၾကသည္။ အလားတူအေရးႀကီးသည့္ 
အခ်က္မွာ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုသည္ 
အျခားအမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး 
သူတို႕၏ လုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္းကုိ ေလ့ 
လာသိရွိရန္မွတပါး အျခားအစီအစဥ္မရွိ 
ခဲ့သျဖင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ရန္ အၾကံဥာဏ္သည္ 
ေစာေနေသးပုံလည္းရွိပါ သည္။ သို႕ေသာ္လည္း 

ေနာက္တႀကိမ္ထပ္ေတြ႕လုိၾကၿပီး အျခားအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ား၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၾကားရသည့္အတြက္ 
မ်ားစြာအားတက္ၾကရပါသည္။”၅၉

ေနာက္ပုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္  WLB သည္ ကာလၾကာျမင့္စြာ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကား ပဋိပကၡႏွင့္ 
မယုံၾကည္မႈမ်ားျပားလွသည့္ အေျခအေနတစ္ခုအတြင္း 
တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုံတုိ႔အၾကား အားေကာင္းၿပီး ခံႏုိင္ 
ရည္ျမင့္မားသည့္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕တစ္ခုကုိ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့ပါ သည္။  
ဗမာလူမ်ဳိးႏွင့္ ဗမာမဟုတ္သည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ားအတြင္းရွိ 
ကြဲျပားမႈမ်ားအၾကားမွ အတူတကြ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သည့္ 
ဤသို႕ေသာလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္သည္ သိသာထင္ရွားသည့္ 
ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဤသို႕ ေသာ မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အားလုံး ပါဝင္မႈရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ဒီမုိကေရစီစနစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္မႈအတြက္ အဓိက 
အေရးႀကီးသည့္လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။  WLB 
ကေထာက္ျပထား သကဲ့သို႕ပင္  “ဗမာလူမ်ဳိးမဟုတ္သည့္ 
တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ 
ဒီမုိကေရစီအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆုိသည့္ လႈပ္ရွားမႈႏွစ္ရပ္မွာ 
ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာ ဆက္လက္ရွိေနခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ယင္းတို႕ႏွစ္ခု 
သည္ အၿမဲတမ္း ဆက္စပ္ေနသည့္အရာမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ေခ်။”၆၀

ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး 
အဖြဲ႕မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျခားနမူနာ မွာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ က်ား၊မေရးရာကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားမႈဆုိင္ရာ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (AGIPP) ျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း၊ က်ား/မ ေရးရာတန္းတူ 
ညီမွ်မႈ ကြန္ရက္၊ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ကြန္ရက္၊ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) ႏွင့္ GenderDevelopment 

ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အမုန္းစကား 
သုိ႕မဟုတ္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈကို 

ကန္႔သတ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ 
ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမွာ 

အႏၱရာယ္မ်ားႏုိင္ပါသည္။
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• ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေရမြန္မက္ 
ေဆးေဆးဆုရရွိခဲ့သူႏွင့္ မဲေတာ္ေဆးခန္းကုိ တည္ 
ေထာင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ခုႏွစ္ကတည္းက 
ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေရႊ ႔ေျပာင္း 
အလုပ္သမားမ်ားကုိ က်န္းမာေရးျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ 
မႈမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာမ်ား 
တြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးလုိအပ္ခ်က္ 
မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းကုသေပးရန္ နယ္လွည့္ က်န္းမာ 
ေရးေက်ာပုိးအိတ္အဖြဲ႕မ်ားကုိ သင္တန္းေပးခဲ့သည၆္၂။

• လဖိုင္ဆုိင္းေရာ္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေရမြန္မက္ေဆးေဆး 
ဆုရွင္ျဖစ္ၿပီး ေမတၱာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းကုိ တြဲဖက္ 
တည္ေထာင္သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ တႏုိင္ငံလုံး 
တြင္ ရပ္႐ြာအဆင့္ ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈဆုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ စတင္ 
လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သူျဖစ္သည၆္၃။  

• ေနာ္အုန္းလွ၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းက်ခံခဲ့ရဖူးၿပီး လက္ရွိ 
တြင္လည္း ေထာင္က်ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ သူမသည္ 
ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီး ကြန္ရက္ကုိ ပူး
တြဲတည္ေထာင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ N-Peace 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ျဖစ္ၿပီး က်ား၊မေရးရာအေျခခံသည့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္တုိင္း ရင္းသားအေရးႏွင့္ 
အျခားလူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ 

 တုိက္တြန္းလႈ႔ံေဆာ္စည္း႐ုံးခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။၆၄  

• မသႏၱာ၊  ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ကုိယ္စား 
လွယ္ေလာင္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူမသည္လည္း ဒီမုိ 
ကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကြန္ 
ရက္ကုိ ပူးတြဲတည္ေထာင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ 
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ လူ႕အခြင့္ 
အေရးမ်ားအတြက္ တက္ႄကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦး၆၅ျဖစ္ သည္။  

• ေဘာက္ဂ်ာ (Bawk Ja Lum Nyoi)၊ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွား 
တက္ႄကြသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ယုဇန ကုမၸဏီမွ 
ေျမယာသိမ္းမႈအတြက္ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။ 
၂၀၁၀အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ယခင္ေဒသတုိင္းမွဴးႏွင့္ 
ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့သည္။ မဲအေရ အတြက္အမ်ားအျပားကုိ 
ပယ္မဲမ်ားအျဖစ္ေၾကျငာခဲ့ၿပီး ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရသည္။ 
ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရသည္ဟု 
အမ်ားကယုံၾကည္ၾကေသာ စြဲ ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ 
ခဏအက်ဥ္းက်ခံခဲ့ ရသည၆္၆။  

• နန္းခ်မ္ေတာင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူႏွင့္ ၂၀၀၇ 
ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္၊ ရွမ္းအမ်ဳိး 
သမီးမ်ားအေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕ကုိ ပူးတြဲ 
တည္ေထာင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။  ပဋိပကၡအတြင္း 

 လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ခံရမႈမွ 
ကင္းလြတ္ျခင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ဆန္႔က်င္ တုိက္ပြဲ 
ဝင္ေနသူျဖစ္သည၆္၇။  

• ေဒါက္တာမသီတာ၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း 
တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး  PEN/Barbara Goldsmith  ဆုရရွိခဲ့ 
သူျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိေရးသားခြင့္ ႏွင့္ 
ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အမုန္း 
စကားမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ လႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ုံးမႈ 
မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  

Initiative မွ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး  AGIPPသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ဒီမုိကေရစနစ္ေဖၚေဆာင္မႈ တြင္ 
အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္မႈႏွင့္ က်ား/မေရး 
ရာ တန္းတူညီမွ်မႈ႐ႈေထာင့္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းမႈအတြက္ 
မူဝါဒပုိင္းဆုိင္ရာ ပံ့ပုိးတြန္းအားေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕ 
အစည္းကြန္ရက္မ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္။၆၁ 

တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္အသီးသီးမွ အျခားမဟာမိတ္မ်ား ႏွင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕သို႕ ပူးေပါင္း ခဲ့ၿပီး AGIPP 
၏ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕႐ုံးကုိ ရန္ကုန္တြင္ဖြင့္လွစ္ ထားပါသည္။ 
အားလုံးပါဝင္မႈႏွင့္ ကုိယ္စားျပဳမႈတို႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေစာပုိင္းတြင္ 
ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းခဲ့ရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားရွိခဲ့ေသာ္ျငားလည္း AGIPP 
ႏွင့္ အျခားေပၚ ထြက္လာသည့္ အမ်ဳိးသမီးကြန္ရက္မ်ားသည္ 
ကာလၾကာ ျမင့္စြာကုိင္တြယ္ရန္ လုိအပ္သည့္ 
အေရးႀကီးသည့္ကိစၥရပ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
က်ား၊မေရးရာ တန္းတူ ညီမွ်မႈရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအတြက္ အဓိက တြန္းအားေပးႏုိင္သည့္အဆင့္သို႕ 
ေရာက္ရွိခဲ့ပါ သည္။ 

ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈကုိ အသား ေပးသည့္အတုိင္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္ မ်ားအနက္ အခ်ဳိ ႔သည္ 
စစ္အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အသြင္ ကူးေျပာင္းသည့္ကာလအတြင္းတြင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ ေဆာက္မႈႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေရးတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္ အေရးမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ေပးေရးအတြက္ 
သူတို႕၏ လုပ္ ေဆာင္မႈမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသိအမွတ္ျပဳခံ 
ၾကရပါသည္။ အားလံုးမဟုတ္ေသာ္လည္း အမ်ားစုသည္ 
ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔သည့္ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈမွျဖစ္ၿပီး သူတို႕၏ 
အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအားလုံး၏ အက်ဳိးဆက္မွာ ႏုိင္ငံ၏ 
အေျပာင္းအလဲကုိ ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ ျမင္သာထင္သာရွိပါ 
သည္။ ေဖၚျပပါရွိသည့္စာရင္းမွာ ေရြးခ်ယ္ထားခ်က္ 
သာျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာ ေခါင္းစဥ္ပုိင္း တြင္ 
ပါရွိသည့္သူမ်ားအနက္မွ ပုိၿပီးလူသိမ်ားထင္ရွား 
သည့္သူအခ်ဳိ ႔ပါရွိပါသည္။  

• ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊  
NLD ဥကၠ႒ႏွင့္ ၁၉၉၁ခုႏွစ္ ႏုိဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ 
ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမႈအတြက္ မမွိတ္မသုန္ ႀကဳိးစား 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနအိမ္ 

 အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံခဲ့ရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကမၻာ 
တဝွမ္းလုံးတြင္ လူသိမ်ားေက်ာ္ၾကားသည္။

• ေနာ္စီဖုိးရာစိန္၊ အစုိးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၏ အေပၚ 
ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ပထမဆုံး 
အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ NCA ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးမႈ 
ကာလမ်ားအတြင္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ 
အဆင့္ျမင့္ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဆင့္ တုိင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈကုိ 
ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။

• ေမစပယ္ျဖဴ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအခြင့္ 
အေရးအတြက္ တက္ႄကြလႈပ္ရွားသူ ႏွင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ 
အေမရိကန္အစုိးရ၏ ႏုိင္ငံတကာသတၱိရွင္အမ်ဳိးသမီး 
ဆုကုိ ရရွိခဲ့သည္။ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္၊ ကခ်င္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ႏွင့္ က်ား/မေရး ရာ 
တန္းတူညီမွ်မႈ ကြန္ရက္မ်ား ေပၚထြန္းလာေစေရးတြင္ 
ဦးေဆာင္သူအခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့သည္။  
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လက္ရွိအစုိးရ လက္ ထက္တြင္  အားနည္းေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္
ပါသည္။  ယင္းတို႕တြင္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ က်ား၊မေရးရာ ကိစၥရပ္အေပၚ 
အေလးထားမႈမ်ား အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ အားနည္းျခင္းႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏႐ႈေထာင့္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းရန္လုိအပ္ 
သည္ကုိ (ေယာက်္ားအမ်ားစုျဖစ္ေနသည့္) ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ 
တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏နားလည္သေဘာေပါက္မႈ 
မရွိျခင္းတို႕ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  
TNI အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက  -

“အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးက အစုိးရနဲ႔တုိင္းရင္းသားလက္နက္ 
ကုိင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ပဲဆုိင္ပါတယ္။တျခားအုပ္စုေတြနဲ႔ မဆိုင္္ပါ 
ဘူး။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိးၿပီးရင္ေတာ့ ႏွစ္ 
ဖက္စလုံးက လူေတြဆီက အႀကံဥာဏ္ေတာင္းတဲ့ အစည္း 
အေဝးေတြက်င္းပပါမယ္။ သက္ဆုိင္တဲ့ကိစၥ အလုိက္ 
သူတို႕ကုိဖိတ္ၾကားမွာပါ။ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေတြ ကုိလည္း 
အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ကိစၥေတြအတြက္ ဖိတ္ၾကားမွာပါ။”၇၁

တပုံစံတည္းပင္ အစုိးရအရာရွိမ်ားကလည္း အမ်ဳိးသမီး 
အဖြဲ႕မ်ား အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္အေျခစုိက္ အဖြဲ႕မ်ား၏ 
ေျဗာင္က်က်ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ားကုိ ျငင္းခ်က္ထုတ္၍ 
အားေပ်ာ့သြားေစသည္။  ဆင္ဆာျဖတ္မႈ အကန္႔အသတ္ 
နည္းပါးသည့္အတြက္ နယ္စပ္အေျခစုိက္အုပ္စုမ်ား သည္ 
ဗဟုိအစုိးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ အေျခစုိက္ရသည့္ 
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားထက္ သမိုင္းအစဥ္အလာအရပင္ အစုိး 
ရ၏ မူဝါဒမ်ားအေပၚ တုိက္႐ုိက္ေဝဖန္ေလ့ရွိခဲ့ပါသည္။  
ဆန္႔က်င္ဖက္အားျဖင့္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားရွိ အရပ္ 
ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ား 
ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ပုိ၍က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တက္ 
တက္ႄကြႄကြလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ပါဝင္ရန္ သူတို႕တြင္ 
အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနပါသည္။ 

တပ္မေတာ္ဆန္႔က်င္ေရး သို႕မဟုတ္ အစုိးရဆန္႔က်င္ေရး 
အျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏုိင္ေသာ လူမႈေရး သို႕မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ အျပစ္ေပးကန္႔သတ္မႈမ်ားစြာရွိခဲ့ 
သည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းဖိႏွိပ္မႈမ်ား၏ အေမြ 
လက္က်န္မွာဆက္ရွိေနၿပီး အခ်ဳိ ႔အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားသည္ 
အစုိးရကုိ ပြင့္လင္းစြာေဝဖန္မႈကုိ သတိျပဳ၍ ေရွာင္ရွားလုိ 
သည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းလုံးရွိ ကြန္ရက္ 
မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ား ေပၚထြက္လာမႈတြင္ အမ်ဳိးသမီး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ဘုံသေဘာတူသည့္ အသံတစ္ခုကုိ 
ရရွိရန္အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါ သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား 
ေနထုိင္ရာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ယင္းကဲ့သို႕ ေသာ 
ဖခင္ဆန္သည့္ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ား၊ 
အမ်ဳိးသမီးအေရး လႈပ္ရွားတက္ႄကြမႈကုိ အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္ သည့္အသိအမွတ္ျပဳေပးမႈ မရွိျခင္းႏွင့္အခြင့္အလမ္း 
နည္း ပါးမႈ၏ စုစည္းရလဒ္မွာ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားမွ ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ားကုိ အဆင့္ျမင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ႏွင့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္သည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေဘးဖယ္ထားျခင္း သို႕မဟုတ္ ဖယ္ထားတ
တ္ျခင္းတို႕ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ဥပမာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ 
ေဒၚဒြဲဘူႏွင့္ ေဒၚမိယဥ္ခ်မ္းတို႕ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးကုိသာလွ်င္ 
သိန္းစိန္အစုိးရ၏ ၅၂-ဦးပါ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းေကာ္မတီတြင္ ထည့္ သြင္းခန္႔အပ္သည္။  
ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 

• ေစာျမရာဇာလင္း၊ ရခုိင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အလုပ္ 
အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ရခုိင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ုံး 
၏ ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
အနည္းငယ္မွ်ေသာ ေဆြးေႏြးေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းသူအမ်ဳိး 
သမီးမ်ားအနက္မွ တစ္ဦးျဖစ္သည၆္၈။  

• ဂ်ာနန္လေထာ္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္  N-Peace ဆုရွင္ႏွင့္ နန္းေရာ္ဇခုံ၊ 
Shalom (ၿငိမ္း)ေဖာင္ေဒးရွင္း ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ 
လက္ေထာက္ညႊန္ၾကား ေရးမွဴး တို႕ျဖစ္ၾကၿပီး 
ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသ အဆင့္ ႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ ေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္း 
ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕အမ်ဳိးမ်ဳိး အၾကား အၾကံေပးမ်ားႏွင့္ 
ေပါင္းကူးေပးသူမ်ားအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။၆၉  

• ေနာ္စူဇန္နာလွလွစုိး၊ ကရင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္ေရးအဖြဲ႕၏ ဒါ႐ုိက္တာျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ 
မ်ားစြာ ျဖစ္ေနသည့္ ျပည္တြင္းစစ္အဆုံးသတ္ေစေရး 
စည္း႐ုံးလႈ႔ံေဆာ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္ႏုိင္ရန္ သမၼတထံတုိက္တြန္း 
အႀကံျပဳေရးသားခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ 
စည္း႐ုံးလႈ႔ံေဆာ္မႈကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည၇္၀။  

ဤသို႕ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာက ျပသေနသကဲ့သို႕ 
အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 
အက္ဒ္ဗုိေကစီ၊ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခုိင္ခုိင္မာမာ သတၱိရွိ
ရွိျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီး ရံဖန္ရံခါတြင္ သူတို႕ ကုိယ္တုိင္သာမက၊ 
မိသားစုဝင္မ်ား အတြက္ပါ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏုိင္သည့္ 
အေျခအေနမ်ဳိးကုိ ေတြ႔ႀကဳံၾကရပါသည္။ 

လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ အားလုံးပါဝင္ၿပီး ေရရွည္ 
တည္တံ့ခုိင္ၿမဲႏုိင္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ထြန္းေစရန္ 
ယင္းကဲ့သို႕ေသာလုပ္ငန္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အမ်ဳိး 
သမီးမ်ားကုိ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ 
အမ်ဳိးသားအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကုိယ္စားျပဳခြင့္ရ
ရွိေစရန္အေရးႀကီးပါသည္။ 

တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ကုိယ္စားျပဳမႈ  

သတင္းအေနျဖင့္ ထုတ္ေဖၚေရးသားမႈနည္းပါးေသာ္လည္း 
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ႏွင့္ 
ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အလြတ္ 
သေဘာႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ ရပ္႐ြာအဆင့္မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ ထိေရာက္စြာ 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိသည္။  ဤ နည္းျဖင့္  
တႏုိင္ငံလုံးၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစရန္ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ႀကိဳးပမ္း
အားထုတ္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္လွ်က္ ရွိသည္။ သို႕ရာတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားလုပ္ကုိင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္    
ဒီမုိကေရစီစနစ္ေဖၚေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အစိုးရႏွင့္ 
တုိ္င္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေခါင္းေဆာင္မ်ား က 
တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမႈကုိမူ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
မေတြ႕ရေခ်။  ၿပီးခဲ့သည့္စစ္အစိုးရမ်ားလက္ထက္တြင္ သူတို႕၏ 
အလုပ္သေဘာသဘာဝကပင္လွ်င္ ပုန္းလွ်ဳိး ကြယ္လွ်ဳိးျဖစ္ေန
ခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း တစိတ္တေဒသအားျဖင့္ပါႏုိင္ၿပီး  
အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑ကုိ ေလးစားမႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈတို႕ကုိ 
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ပါဝင္ျခင္း၏ အေရးႀကီးမႈႏွင့္ သင့္ျမတ္မွန္ကန္မႈကုိ 
အေလးအနက္ထားေဖၚျပထားပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 
ဖန္တီးအိမ္ႏွင့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ဖုိရမ္မွ ေဖၚျပ 
ထားသည့္အတုိင္း -

“ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲႏုိင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစရန္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ 
အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ခြင့္ရရွိရန္ မျဖစ္မေနလုိအပ္သည္။  

….အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ က႑မ်ဳိးစုံတြင္ 
တုိင္းရင္းသားအမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္သည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းပါဝင္ေစရန္ 
ေလးနက္စြာေတာင္းဆုိပါသည္။”၇၄

လက္ေတြ႕တြင္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အသံမ်ား ကုိ 
တရားဝင္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွစ္ရပ္လုံးအတြက္ 
လုိအပ္ေနသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ မျဖစ္ေပၚလာေစဘဲ ယေန႔အထိ 
အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕ေနရၿပီး တႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ၍ 
ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးမရရွိမီ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္စရာ မ်ားစြာရွိေနေစ ပါ 
သည္။  အမွန္တြင္ ၂၁ ရာစုအတြင္း ဒီမုိကေရစီစနစ္ ေဖၚေဆာင္မႈႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္ အစုိးရ၏ အနာဂတ္ကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးမည့္ 
ႏုိဝင္ဘာအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ပါဝင္မႈသည္ ပုိ၍ အေရးႀကီး လာၿပီျဖစ္သည္။   

ဤကဲ့သို႕ေသာ မတည္ၿငိမ္လွသည့္ အမ်ဳိးသားေရး 
အေျပာင္းအလဲကာလအတြင္းတြင္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း၏ 
က႑ေပါင္းစုံမွ ပါဝင္မႈႏွင့္ အႀကံဥာဏ္မ်ားသည္ မရွိ 
မျဖစ္လုိအပ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ရွင္းေနသည့္အခ်က္မွာ 
နယ္စပ္ေဒသမ်ားစြာတြင္ စစ္မက္ပဋိပကၡမ်ားမွာဆက္လက္ 
ျဖစ္ေပၚေနလွ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိ NCA သည္ အားလုံး ပါဝင္ရန္ႏွင့္ 
ၿပီးျပည့္စုံသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ရန္ ေဝးကြာေနေသးၿပီး  
ယင္းကိစၥမွာ အနာဂတ္ NLD အစုိးရ အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္ 
လက္ခံယူရမည့္ မၿငိမ္ မသက္ ျဖစ္ေနသည့္အတိတ္အေမြ

တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။တခ်ိန္တည္း မွာပင္၊ 
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ အဆင့္ျမင့္ရာထူး 
မ်ားမွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဘးဖယ္ခံထားျခင္းမွ 
တရား ဝင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 
လႊမ္းမုိးႏုိင္ရန္အတြက္ ဆက္လက္ 
ႀကိဳးစားသြားရန္ သႏၷိ႒ာန္ ခ်ထားၾကပါသည္။ 
အမ်ဳိးသမီး မ်ား၏ ပါဝင္မႈမွာ ပုံစံမ်ဳိးစုံျဖင့္ 
ရွိေနပါသည္။ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ 
တရားဝင္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားအတြက္ 
အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ ရာတြင္ 
အေရးပါသည့္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္  

အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ေရးကုိ 
ျမႇင့္တင္ ေနၿပီး အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ား၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ စုေပါင္း 
ညႇိႏႈိင္းမႈတို႕ကုိ ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္သင္ 
အျဖစ္လုပ္ကုိင္ျခင္းႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕လုပ္ကုိင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွ 
ပုိမုိျမႇင့္တင္အားျဖည့္ေပးေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
မဟာမိတ္ဖြဲ႕ျခင္းက ပုိ၍သိသာထင္ရွားပါသည္။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္  စစ္မက္ပဋိပကၡကာလအတြင္း ယခင္ 
ယူခဲ့သည့္ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး၊ 
ႏုိင္ငံေရးတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ ဘက္အမ်ဳိးမ်ဳိး ၏ ကြဲျပားျခားနား 
ခ်က္မ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ယင္းသို႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းက 
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ 

အမ်ဳိးသမီးေရးတက္ႄကြလႈပ္ရွား သူမ်ားအေနျဖင့္ 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာၿငိ
မ္းခ်မ္းေရးေန႔အတြက္  “အမ်ဳိးသမီး မပါလွ်င္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏုိင္” 
ဆုိသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ကုိ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာတုိင္းမ္စ္မွ ေအာက္ပါ 
အတုိင္း  ေရးသားခဲ့သည္။ “အမ်ဳိးသမီးမ်ားအခြင့္အေရး 
တက္ႄကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးညႇိႏႈိင္းရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ 
ေဘးဖယ္ထားျခင္းကုိ မီးဖုိေခ်ာင္ထဲတြင္ ပိတ္ထားသည္ - 
ဆုိလုိသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းကုိ အကူအညီ မေပးျခင္းကုိ 
စိန္ေခၚခဲ့ၾကသည္။”၇၂ အမ်ဳိး သမီးမ်ားကုိ 
ေဘးဖယ္ထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကိစၥကုိ ၂၀၁၅ ႏုိဝင္
ဘာေရြးေကာက္ပြဲနီးကပ္လာခ်ိန္ႏွင့္ ဇန္နဝါရီလ ျပည္ေထာင္စု 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ ျပန္လည္ အသက္သြင္းခဲ့ၿပီး အျပဳ 
သေဘာေဆာင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ မျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေခ်။ ၇၃ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အျခားအကန္႔အသတ္တစ္ခုမွာ 
သမၼတသိန္းစိန္အစုိးရ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ 
“တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္”ကုိသာ 
ရည္ညႊန္းသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္”၏ 
က်ဥ္းေျမာင္းသည့္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ျဖစ္သည္။ ယခု 
အခ်ိန္ထိ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကုိယ္စားျပဳသည့္ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားအေနျဖင့္သာမက ႏုိင္ငံ၏ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ 
ေဒသမ်ားႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ 
လည္း အားလုံးပါဝင္ခြင့္ မေပးခဲ့ေခ်။ ဤကဲ့သို႕ ဖယ္ၾကဥ္ 
ထားျခင္းက ေအာက္ေျခရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခား 
အရပ္ဘက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အားလုံး 
ပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈအတြက္ ရပ္႐ြာအတြင္း 
ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ျခင္းႏွင့္ တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏွိမ့္ခ်ၿပီး အခ်ဳိ ႔ အုပ္စုမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဳ႐ႈသည့္ 
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္” တစ္ခုအတြက္ အေထာက္အကူမျဖစ္ဘဲ 
ကုိယ့္ဘာသာ အဆင္ေျပေနသည့္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ဳိးျဖစ္ေနေစပါ သည္။  

အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ တရားဝင္ ဆက္စပ္ပါဝင္ 
ပတ္သက္သူမ်ားအျဖစ္ NCA ကဲ့သို႕ေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားမွ 
ဖယ္ရွားထားျခင္းက အမ်ဳိးသမီး 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အေျခခံက်က် 
ျငင္းပယ္ထားျခင္း မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး အလ်င္အျမန္ 
ျပဳျပင္တည့္မတ္ရန္ လုိအပ္ပါ 
သည္။ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ 
ယင္းအခ်က္သည္ အပ်က္သေဘာႏွင့္ 
စိတ္ပ်က္စရာ အလြန္ပင္ေကာင္း ေစသည့္ 
အေျခအေနမ်ဳိးပင္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ အမ်ဳိး 
သမီးအခြင့္ အေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ 
ႏုိင္ငံေတာ္၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအရ 
ေဆာင္ရြက္လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ 
သည့္ အခ်ဳိ ႔ေသာကတိကဝတ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သည့္ 
အမ်ဳိးသမီးအုပ္စုမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားက  CEDAW ႏွင့္ 
ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ လုိက္ 
နာရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ဝတၱရားမ်ားအတြက္ အစိုးရကုိ 
ကူညီခဲ့ ေသာ္ျငားလည္း သူတို႕၏ အေရးႀကီးသည့္ 
အခန္းက႑ကုိ အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ တရားဝင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းၿပီး 
ဦးေဆာင္ေစျခင္းမ်ဳိး၊ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း ေသာ္လည္း 
ေကာင္း မရွိခဲ့ေခ်။ အမွန္စင္စစ္တြင္ ျမန္မာအစုိးရမွ 
သေဘာတူညီလက္မွတ္ ေရးထုိးထားသည့္  ႏုိင္ငံတကာ 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ား 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို တရားဝင္ 
ဆက္စပ္ပါဝင္ ပတ္သက္သူမ်ားအျဖစ္ 

NCA ကဲ့သုိ႕ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားမွ 

ဖယ္ရွားထားျခင္းက အမ်ဳိးသမီး အခြင့္ 
အေရးမ်ားကုိ အေျခခံက်က် ျငင္းပယ္ 

ထားျခင္း မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး အလ်င္အျမန္ 
ျပဳျပင္ တည့္မတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
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အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ မျဖည့္ဆည္းႏုိင္သည့္ လုိအပ္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံတြင္ တူညီမႈမ်ားကုိ အသားေပးၿပီး 
မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။၇၅ 

ယင္းကဲ့သို႕ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳိးက်ညီမွ်မႈရွိသည့္ ကုိယ္စားျပဳမႈႏွင့္ က်ား/မ ေရးရာ 
တရားမွ်တမႈျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕မ်ား၏ 
ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည့္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာမွာ ဆက္လက္ရွိေန ဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းအားနည္း 
ခ်ဳိ ႔ယြင္းခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
အဆင့္ အခင္းအက်င္း မ်ားအားလုံးတြင္ ပ်ံ ႔ႏွ႔ံတည္ရွိေန ပါသည္။  
ဤအခက္အခဲ မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ကုိင္ တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 
လုိအပ္ သည့္ အေတြးအေခၚ အယူအဆ ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ သေဘာ 
တရားပုိင္း ဆုိင္ရာႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း ပုိင္း ဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားစြာရွိေန ပါသည္။  

ပထမဦးစြာ အမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ 
ထုံးစံအရ မသင့္ေတာ္၊ မလုိအပ္ဟု ထင္ျမင္ယူဆ သည့္ 
ဖခင္ႀကီးစုိးသည့္ တန္ဖုိးထားမႈမ်ားႏွင့္ယုံၾကည္ မႈမ်ဳိးကုိ 
အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသားႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္ လူထု ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ 
နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားအၾကား
တြင္ဆက္လက္ရွိေနပါေသးသည္။ မ ၾကာေသးမီက WLB 
ေရးသားထားသကဲ့သို႕ပင္   “ခုိင္မာ စြာအျမစ္တြယ္ေနသည့္ 
ဖခင္ႀကီးစုိးသည့္ စိတ္ထား မ်ား ျဖစ္သည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ 
အမ်ဳိးသားမ်ားအား အပ္ႏွင္းျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ေနရာမ်ားတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကုိ ျငင္းပယ္ျခင္းႏွင့္ “ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ရျခင္း” 
တာဝန္ကုိ ယူရသျဖင့္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မ်ားျခင္းတို႕ျဖင့္ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား စတင္ဝင္ေရာက္ရန္ကုိပင္ 
တားဆီး ပိတ္ပင္မႈမ်ား က ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ မႈ ကုိ 
အားေလ်ာ့ေစခဲ့သည၇္၆။” 

ယင္းကဲ့သို႕ေသာ နက္႐ႈိင္းစြာ ယုံ 
ၾကည္လက္ခံထားသည့္ က်ား/မ ေရးရာ 
မညီမွ်မႈဆုိင္ရာ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားကုိ 
ႏုိင္ငံ တဝွမ္းလုံးရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ 
မိသားစုမ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာလူ႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ 
ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပန္ 
လည္အားျဖည့္ေပးလွ်က္ရွိေနၿပီး က်ား၊မေရးရာ 

တန္းတူ ညီမွ်မႈ ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္အတြက္ ကာလၾကာျမင့္စြာ ေျပာ
င္းလဲရမည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ႏုိင္ပါည္။  

ဒုတိယ ေျပာင္းလဲရမည့္ ႀကီးမားသည့္ အဟန္႔အတား 
တစ္ခုမွာ အစိုးရ၊တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္
နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားအၾကားသာလွ်င္ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုအျဖစ္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား 
ကုိသေဘာထားမႈပင္ျဖစ္သည္။ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ပဋိပကၡတြင္ 
ပါဝင္သူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားသည္ 
အဓိကအားျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ ရပ္တန္႔မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ တုိက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကသျဖင့္ 
ပါဝင္ရန္ အခန္းက႑မရွိဟု ကန္႔ကြက္ ဆန္႔က်င္ၾကသည္။ 
ဤသို႕ေသာ ႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ဳိးက အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ ႔သည္ လက္နက္ 
ကုိင္မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္မွားယြင္းေနသည္သာမဟုတ္
ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ခပ္လြယ္လြယ္ေတြးျမင္ 
တတ္သူမ်ား၏ နားလည္သေဘာေပါက္မႈကုိ ထင္ဟပ္ ေစသည္။   
TNI အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုတြင္ တက္ေရာက္ သူတစ္ဦးက - 

စိတ္အားထက္သန္မႈတို႕ကုိ ျပသေနပါသည္။ ဤကဲ့သို႕ေသာ 
နည္းမ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး တို႕ကုိ 
လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ယင္းမဟာ ဗ်ဳဟာမ်ားႏွင့္အညီ 
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ မ်ားသည္ မ်က္ႏွာစာ မ်ားစြာတြင္ တက္ႄကြစြာပါဝ
င္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ျခင္းႏွင့္ 
ဥပေဒမူဝါဒမ်ား ေျပာင္းလဲေစေရး တုိက္တြန္းအားေပးျခင္း 
(advocacy) ကုိ အားေကာင္းလာေစရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက 
အမ်ဳိး သမီးဖုိရမ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ က်င္းပသည့္ 
အျခားပူးတြဲလုပ္ေဆာင္သည့္ အခမ္းအနားမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ အမ်ဳိး 
သမီးမ်ား၏ တန္းတူပါဝင္မႈအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
အစုိးရ၊ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားမွ အာ႐ုံစုိက္ေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိရန္ 
အေျခအေနမ်ား ကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ AGIPP ၊ 
GEN ႏွင့္ WLB တို႕ အားလုံးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ က်ား၊မေရးရာ႐ႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတို႕တြင္ အလြန္ 
တက္ႄကြစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။  မၾကာေသးမီႏွစ္ 
မ်ားက ဤကဲ့သို႕ေသာ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ 
အဆုံးသတ္ရန္ တစ္ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ၁၆ ရက္ၾကာ စည္း႐ုံး 
လႈ႔ံေဆာ္မႈကာလအတြင္းတို႕တြင္ ၿမိဳ ႔ႀကီးမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ 
အၾကမ္းဖက္မႈရပ္တန္႔ေစေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လွည့္လည္ 
ဆႏၵျပခဲ့ပါသည္။  ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈ မ်ားကုိ အာဏာပုိင္မ်ားမွ 
ဖိႏွိပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရၿပီး ဆက္၍လည္း ရင္ဆုိင္ရႏုိင္
သည့္ႏုိင္ငံမ်ဳိးတြင္ ဤသို႕ ေသာ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးသည္ ရဲတင္းမႈႏွင့္ 
သတၱိရွိရန္ လုိအပ္ပါသည္။  

၁၉၉၀ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းကာလကတည္းက 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားသည္ 
က်ား၊မေရးရာအေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမွ 
ကာကြယ္ျခင္းအတြက္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ရာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတြင္ 
အမ်ဳိးသမီး မ်ားပါဝင္ခြင့္မ်ားကုိ 
ႏုိင္ငံတကာတြင္ တုိက္တြန္း ဖိအား 
ေပးမႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ 
CEDAW ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ကမၻာကုလသမဂၢ 
လူ႕အခြင့္အေရး ေကာင္စီ၊ ကုလသမဂၢ 
အေထြေထြညီလာခံ၊ ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ 
အထူးကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ 
ႏုိင္ငံျခားသံအမတ္မ်ားႏွင့္ အျခား သံတမန္မ်ားအၾကား အေရးႀကီး 
သည့္ တုိက္တြန္းစည္း႐ုံး လႈ႔ံ ေဆာ္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္လွ်က္ ရွိသည္။  

သတင္းမီဒီယာႏွင့္ အင္တာနက္တို႕မွ စည္း႐ုံးလႈ႔ံေဆာ္ 
ျခင္းတို႕တြင္လည္း ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
မွတ္တမ္းတင္႐ုပ္ရွင္မ်ား၊ သုေတသနအစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ 
အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖန္႔ခ်ီႏုိင္ခဲ့သည္။  
မၾကာေသးမီက အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ၊ တီေမာလိစ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႕
တြင္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အာရွတရားမွ်တ မႈႏွင့္ အခြင့္အေရး 
မ်ား (AJAR)တို႕ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနစီမံခ်က္တစ္ခုမွာ 
အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ အားေကာင္းေစမႈႏွင့္ ပဋိပကၡအတြင္း 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံကုိ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ 
နမူနာ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။  ဤစီမံခ်က္မွ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ 
မွတ္တမ္း မ်ားတြင္ (စစ္မက္ပဋိပကၡမွ) လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည့္ 
အမ်ဳိးသမီး ၁၄၀ ေက်ာ္၏အေၾကာင္းကုိ ယင္းႏုိင္ငံသုံးႏုိင္ငံရွိ 
ပဋိပကၡ ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ခံစားခဲ့ရသည့္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အခ်ဳိးက်ညီမွ်မႈရွိသည့္ 
ကိုယ္စား ျပဳမႈႏွင့္ က်ား/မ ေရးရာ 

တရားမွ်တမႈျဖစ္ေပၚ ေစေရးအတြက္ 
အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္း 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အဟန္႔ အတား 
ျဖစ္ေစသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာမွာ 

ဆက္လက္ရွိေန ဆဲပင္ ျဖစ္သည္။
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ေကာင္း၊ အျခားသေဘာတူညီခ်က္တြင္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံတကာ 
ဥပေဒမ်ားအရ ျမန္မာအစုိးရ၏ တာဝန္ဝတၱရား မ်ားကုိ 
ခ်ဳိးေဖါက္ရာေရာက္ေနပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
လုံၿခဳံေရးဆုိ္င္ရာ ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရး ေကာင္စီဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားက 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ အဆင့္တုိင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏
ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ 
ညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ 
လုပ္ကုိင္ျခင္းတို႕တြင္က်ား၊မေရးရာ႐ႈေထာင့္ကုိထည့္သြင္း ရန္ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ေတာင္း ဆုိေနပါသည္။  
ယင္းတို႕ကုိ ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာေန႐ုံႏွင့္မလုံေလာက္ေခ်။ ႏုိင္ငံတကာ 
အေတြ႕အႀကဳံက အမ်ဳိးသမီးမ်ား က်ား၊မေရးရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဦးစားေပးမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့မႈႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈကုိ က်ဳးလြန္ခဲ့သူမ်ားအား တရားစီရင္ရန္ 
ပ်က္ကြက္ သည့္ ကိစၥရပ္ကဲ့သို႕ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားက ေရရွည္တည္ 
တံ့ခုိင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ႀကီးစြာအဟန္႔ အတား 
ျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားက သက္ေသ 
အေထာက္အထားမ်ားစြာက ေထာက္ျပေနပါသည္။

တတိယႀကီးမားသည့္ အဟန္႔အတားတစ္ခုမွာ ပဋိပကၡ 
ေျဖရွင္းမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ရပ္႐ြာ 
အဆင့္ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားတန္းတူညီမွ် သည့္ 
အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားကုိ 

“ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လက္ 
နက္ကုိင္အဖြ႔ဲဝင္မ်ားသာ ပါဝင္သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ၾက 
သည္။ လက္နက္မကုိင္ဘဲ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကေလာင္ ႏွင့္ 
ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။”

ယင္းအျမင္႐ႈေထာင့္ကုိ ဆလုိင္းအုိက္ဇက္ခန္းႏွင့္ Muk 
Yin Haung Nyoi တို႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ 
ေလးခု (ခ်င္း၊ ကရင္၊မြန္ႏွင့္ ရွမ္း) ကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာရာ၌ 
အေလးထားေဖၚျပထားၿပီး “က်ား၊မေရးရာကိစၥရပ္ကုိ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ လုံးဝ 
လ်စ္လ်ဳ႐ႈထားၿပီး ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
၏ ပါဝင္မႈမွာ အလြန္ပင္နည္းပါးလွပါေသးသည္ဟု နိဂုံးခ်ဳပ္ 
အဆုံးသတ္ထားပါသည္။၇၇” 

ထို႕ေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႕ေသာ က်ဥ္းေျမာင္းလွသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဖၚေဆာင္မႈအျမင္ကုိ လာမည့္လမ်ား အတြင္း စိန္ေခၚရန္မျဖစ္
မေနလုိအပ္ေနပါသည္။ ယင္းကဲ့ သို႕ေသာ ဖယ္ၾကဥ္ထားမႈက 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိမႈႏွင့္ 
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆုိင္ရာ တရားစီရင္မႈတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
အေရးပါသည့္ အခန္း က႑ကုိ လ်စ္လ်ဳ႐ႈထား႐ုံသာမက 
ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ က်ား၊မေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ 
စဥ္းစားျခင္း ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈကုိလည္း 
ဟန္႔တားေနပါသည္။ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ NCA တြင္ေသာ္လည္း 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ TNI အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ား၏ အျမင္မ်ား

“ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဘယ္ေနရာကပါရမွန္းမသိဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေဒသမွာ စစ္ျဖစ္ေနတုံးပဲ။ 
ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိတာ စကားေျပာဖုိ႔အတြက္ ကစားကြင္းတစ္ခုလုိဘဲ ထင္မိတယ္။ တကဲ့ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အစစ္မဟုတ္ဘူး။” (ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ရွမ္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦး) 

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရင္ ကြ်န္မတုိ႔ေဒသ (ထားဝယ္)မွာ ေျမေတြပုိသိမ္းေတာ့မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆုံးျဖတ္ရခက္ေနတယ္။” 
(ထားဝယ္ေဒသမွ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး)

“အစုိးရေကာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုေတြပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြပါဝင္ဖုိ႔ကုိ 
ဦးစားေပး ကိစၥတစ္ခုအေနနဲ႔ မလုပ္ၾကဘူး။ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ လူမႈက်င့္ဝတ္ေတြနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္း စဥ္လာ 
ယုံၾကည္ခ်က္ေတြက ကန္႔သတ္ထားၾကတယ္။” (အုပ္စုလုိက္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွ၊ ရန္ကုန္)  

“အမ်ဳိးသားေတြက [ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈတြင္]အမ်ဳိးသမီး ၃၀% ပါဝင္ဖုိ႔ေတာင္းဆုိတာကုိ အခုထိ ေမးခြန္း 
ထုတ္ေနတုံး၊ ေဝဖန္ေနၾကတုံးပဲ။ တကယ္လုိ႔ UNSCR 1325 နဲ႔ CEDAW အပုိဒ္ ၄ ကုိ ဒီႏုိင္ငံမွာ မက်င့္သုံးႏုိင္ရင္ အမ်ဳိး 
သမီးေတြပါဝင္မႈကေတာ့ အကန္႔အသတ္ရွိေနအုံးမွာပဲ။ (ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကယန္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး)  

“ကြ်န္မတုိ႔ (အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ေတြ) အက္ဒ္ဗုိေကစီလုပ္ရင္  တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေရာ၊ အစုိးရနဲ႔ပါ ေဆြးေႏြးဖိအား 
ေပးေလ့ရွိသည္။ တစ္ဖက္က အမ်ဳိးသမီးေတြပါဝင္မႈကုိ လက္ခံရင္ တဖက္ကလဲ လက္ခံမယ္ဆုိၿပီး  သူတုိ႔က 
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ လႊဲခ်ေနၾကတယ္။” (ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကယန္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး)  

“စစ္ပြဲအၿပီးမွာ အစုိးရေကာ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ႏွစ္ခုစလုံးကုိပါ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ဖိတ္ေခၚဖုိ႔ စနစ္တစ္ခုခု 
ဖန္တီးဖုိ႔လုိတယ္။ ၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကလည္းပါဝင္ဖုိ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနရမယ္။” (ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္သူ 
အမ်ဳိးသားတစ္ဦး၊ လြဳိင္ေကာ္)  

“လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျပႆနာေတြကုိ မကုိင္တြယ္ရေသးဘူး။ ကတိေတြပဲေပးေနတယ္။ ဒါေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚ 
မယ္လုိ႔လဲ အာမခံခ်က္မေပးထားဘူး။ အစုိးရဘက္က လက္နက္စြန္႔ဖုိ႔ကိစၥပဲအာ႐ုံစုိက္ေနၿပီးေတာ့ တုိင္းရင္းသားလက္ 
နက္ကုိင္ေတြဘက္ကလဲ သူတုိ႔လုံၿခဳံေရးအတြက္ပဲ စိတ္ပူေနၾကတယ္။ ဒါနဲ႔ဘဲ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ၊ ႏုိင္ငံေရး 
နဲ႔စီးပြားေရးကိစၥေတြအေပၚ အာ႐ုံမစုိက္ႏုိင္ၾကဘူး။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္က တုိက္ပြဲေတြကုိ 
အဆုံးမသတ္ႏုိင္ဘူးဆုိတာပဲ။” (ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္သူအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၊ လြဳိင္ေကာ္) 
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အေျခအေနကုိ ထည့္သြင္းနားလည္သေဘာေပါက္ရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အဓိက ဒုကၡသည္ 
မ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ားအေနျဖင့္သာ မဟုတ္ဘဲ 
ပဋိပကၡအတြင္း ႏုိင္ငံေရး၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ကုိ ခံစားရသူမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားကုိ တစ္ဦးတည္းၾကည့္႐ႈ 
ေစာင့္ေရွာက္ၾကရသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ အစိုးရ၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား 
ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ျဖစ္ေစ၊ အရပ္ဘက္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံ့ေရးရာကိစၥရပ္မ်ား၏ 
ေခါင္းေဆာင္မႈက႑မ်ားတြင္ သိသိသာသာပင္ ကုိယ္စားျပဳပါဝင္မႈ 
နည္းပါးလွသည္။ 

ယင္းကဲ့သို႕ ဖယ္ၾကဥ္ထားျခင္းက ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ 
အေရးႀကီးသည့္ကာလအတြင္းတြင္ ႏုိင္ငံအဆင့္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ေနာက္ျပန္ဆြဲေစသည့္ အလြန္ဆုိး႐ြား 
သည့္ အက်ဳိးဆက္ႏွစ္ခုကုိ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ပထမ အေနျဖင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ 
ရပ္႐ြာအဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံအဆင့္ႏွစ္ခုလုံးတြင္ လူမႈ-
ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ မၾကာခဏ ဆုိသလုိပင္ 
ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့သည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲသည့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိ ရရွိႏုိင္ေစရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈမွာ မရွိမျဖစ္ 
အေရးႀကီးသည့္ တုိင္းရင္းသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ 
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တရားဝင္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအေရးတက္ႄကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား၏ 
ပါဝင္မႈကုိ  ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကပါသည္။  

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက ဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ား 
ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအေရး 
လႈပ္ရွားသူမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ႏွင့္ပတ္သက္ 
သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အခ်ဳိးက်ပါဝင္ခြင့္ ရရွိေစရန္ 
ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မႈ၊ အသိပညာေပးျခင္း ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး 
အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္မႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိအရွိန္အဟုန္ 
ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။  သို႕ရာတြင္ ႏုိင္ငံသည္ တုိင္း 
ရင္းသားၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ျပဳ 
ျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ အစတြင္သာရွိေသးၿပီး ဆုံးခန္းမတုိင္ေသးေခ်။ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားလုံး၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ႐ႈေထာင့္မ်ားကုိ 
ေလးစားၿပီး ထည့္သြင္းေစသည့္ အေျခ 
အေနမ်ဳိးျဖစ္လာရန္မွာအေတာ္ပင္ေဝးကြာလွပါေသးသည္။  
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ မျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေသးသည့္လူသား 
ခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ၊ လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားမွာ သိသာထင္ရွားလွၿပီး အတိတ္ ကာလ 
က ႐ုိးအလွစြာေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ခ်က္မ်ားကုိ ယခုအခါ စိတ္ပ်က္ရ 
ေပါင္းလည္း မ်ားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။  လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ 
သည္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားစြာတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြား 
လွ်က္ရွိသည္။ ေျမယာသိမ္းမႈႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား 
ကုိ အလြဲသုံးစားျပဳမႈမ်ားကလည္း ရပ္႐ြာေဒသမ်ားစြာတြင္ 
တည္ၿငိမ္မႈကုိ ေလ်ာ့ပါးေစပါသည္။ စစ္အင္အားတုိးခ်ဲ ႔မႈႏွင့္ 
ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ခံခဲ့ရသည့္ အတိတ္အေမြမ်ားကုိလည္း 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ ႀကီးမားသည့္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။ 

ဤသို႕ေသာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္စရာ အေျခအေန 
မ်ားစြာရွိေနေသာ္ျငားလည္း သိပ္မေဝးကြာလွေတာ့သည့္ 
အနာဂတ္ကာလအတြင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိပၸါယ္ ရွိေသာ 
အေျပာင္းအလဲအတြက္ အားထုတ္မႈမ်ားကုိ ႏွစ္ဆ အားထုတ္ရန္ႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ 
ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးရွိေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကားေသခ်ာစြာ နား 
လည္မႈမရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕မ်ား အေန 
ျဖင့္မူ ရပ္႐ြာႏွင့္ႏုိင္ငံအဆင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ အမ်ဳိး 
သမီး အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အစုိးရ၏ တာဝန္ဝတၱရား မ်ား 
ကုိ သိရွိေစရန္ CEDAW ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
လုံၿခဳံေရးတို႕ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရး 
ေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံတကာျပ႒ာန္း 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
တက္ႄကြစြာ ေဝမွ်ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ၿခဳံ၍ေျပာရလွ်င္ 
အတုိက္အခုိက္မ်ားစြာရွိၿပီး စိတ္ဝင္စားမႈမရွိၾကသည့္အျပင္ 
အက်ဳိးရရွိမႈ နည္းပါးျခင္းကုိ ရင္ဆုိင္ၾကရသျဖင့္ “ခက္ခဲ 
ၾကမ္းတမ္းလွသည့္ တုိက္ပြဲ”တစ္ခုအျဖစ္ အစီရင္ခံၾကပါသည္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ကမၻာတဝွမ္းလုံးရွိ ႏုိင္ငံမ်ားစြာ ကဲ့သို႕ 
ပင္ Beijing Platform for Action ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆုိ္င္ရာ ကုလသမဂၢလုံၿခဳံ ေရးေကာင္စီ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေကာင္အထည္ ေဖၚရန္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေရးယူ လုပ္ ေဆာင္မည့္ 
ယႏၱရားနည္းစနစ္မ်ားမရွိျခင္းကၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ 
မႈႏွင့္ ဒီမုိကေရစီနည္းက်သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္ ပတ္ သက္သည့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈ 
ကုိျဖစ္ေစမည့္ ႏုိင္ငံတကာက်င့္ဝတ္မ်ားကုိျမန္မာအစုိးရ အား 
တာဝန္ခံမႈရွိလာေအာင္မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ 

အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း 
ကဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ တုိက္တြန္းဖိအားေပးေနခဲ့ေသာ္လည္း   
ျမန္မာအစုိးရ၏ ေဖၚျပပါ ကတိကဝတ္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕ 
အေကာင္အထည္ေဖၚလုပ္ေဆာင္မႈမွာ အလြန္ပင္ နည္းပါး 
လွပါေသးသည္။ဆက္၍ ေမးရမည့္ေမးခြန္း မွာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ 
အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရထားသည့္ အစုိးရ 
လက္ထက္တြင္ ဤသို႕ေသာ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
တာဝန္မ်ားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အဆုံးသတ္တြင္ အေရး 
ယူလုပ္ေဆာင္္လာမည္လားဆုိသည္ပင္ျဖစ္သည္။တုိင္းရင္း 
သား နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ားမွအစျပဳ၍ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ႏွင့္ ဒီမုိ ကေရစီပါတီမ်ား 
အႏုိင္ရသည္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္  
 
သမုိင္းဝင္အေျပာင္းအလဲအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္မ်ား 
ျပန္လည္သန္းလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ မ်ား စြာအတြင္း 
တစ္ႏုိင္ငံလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေကာင္း ဆုံး အခြင့္အေရးမွာ 
နီးကပ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ 
အမွန္တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ထြ
န္းေစရန္  အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလုံး၊ 
လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း က႑မ်ဳိးစုံ ကုိ ထည့္သြင္းရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိး သမီးမ်ားက ဤအခြင့္အလမ္းႏွင့္ အခ်ိန္ကုိ 
ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆုိင္းေနခဲ့ၾကရပါသည္။ 

နိဂုံး ႏွင့္ အႀကံေပးခ်က္မ်ား  

ကမၻာေပၚရွိ အျခားႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သို႕ပင္၊ က်ား၊မေရးရာ 
တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူမႈေရး၊ ယဥ္ 
ေက်းမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအခင္းအက်င္းမ်ား၏ ႐ႈေထာင့္ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ပုံေဖၚေပးေနပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကိစၥတြင္ 
ထုိကဲ့သို႕ေသာကြာဟခ်က္ကုိ ႏုိင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး 
မ်ားေနထုိင္ရာေဒသမ်ားစြာတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ကပ္ 
ေရာဂါဆုိးႀကီးကဲ့သို႕ျဖစ္ေနခဲ့သည့္ မလုံၿခဳံမႈႏွင့္ ပဋိပကၡ 
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ျပည္တြင္းႏွင့္ႏုိင္ငံတကာဖိအားေပးတုိက္တြန္းမႈႏွစ္ခုစလုံးမွ 
ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ျပသခဲ့ၾကသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ 
တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ ့ ဖယ္ၾကဥ္ထားသည္မွာ အရည္အခ်င္းမရွိသည့္ 
အတြက္ မဟုတ္ဘဲ အာဏာရွိသူမ်ား၏ ဖခင္ႀကီးစုိးသည့္တန္ဖုိး 
ထားမႈမ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္မႈမ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ထည့္သြင္းရန္ 
မလုိ၊ မသင့္ေတာ္ဟု ထင္ျမင္ ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ယင္းကဲ့သို႕ေသာ အပ်က္သေဘာေဆာင္ သည့္ 
သေဘာထားအယူအဆမ်ားကုိ ယခုအခါ ေျပာင္းလဲပစ္ရပါမည္။  
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ကုိင္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခန္း က႑ေၾကာင့္ 
တရားဝင္အသိအမွတ္ ျပဳမႈေပးခံရသင့္ သည္မွာ ၾကာျမင့္လွၿပီ 

ျဖစ္ပါသည္။ ပဋိပကၡတြင္ အျခား ႏုိင္ငံမ်ားမွ 
အေတြ႕အႀကဳံမ်ားက ေဖၚျပထားသည့္အတုိင္း 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ 
ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ 
ဒီမုိကေရစီျဖစ္ထြန္းေစရန္ သူတို႕၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး 
ျမႇင့္တင္ေပး ရပါမည္။ 

ထို႕ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၏ 
လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲတြင္ 

အမ်ဳိးသမီးအေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္  အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလုံး၏ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈအဆင့္ မ်ားအားလုံးတြင္ ထည့္သြင္းရန္ 
အေရးႀကီးၿပီး  က်ား/မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္း၊ ပဋိပကၡႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တို႕အၾကား ဆက္စပ္မႈမ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ နားလည္ 
သေဘာေပါက္ေစၿပီး အေရးယူလုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီး ပါသည္။ 
ယင္းအခ်က္ကုိ ေအာင္ျမင္ေစရန္ အစုိးရ၊ ႏုိင္ငံ 
ေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ 
ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲမႈရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ အက်ဳိး 
ဆက္မ်ားကုိ လက္ခံရပါမည္။ အထူးသျဖင့္ ေအာက္ပါ 
အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ အဆင့္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းရန္လုိအပ္ပါ သည္။ 

• အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ႏွင့္ 
သေဘာတူညီမႈမ်ားတြင္ ေဖၚျပပါရွိသည့္ ကတိကဝတ္မ်ားကုိ 
ေလးစားလုိက္နာၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖၚျခင္းျဖင့္ 

 က်ား၊မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ကုိ 
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း။  

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးတည္ေဆာက္မႈ၏ ႐ႈေထာင့္မ်ဳိးစုံမွ အမ်ဳိးသမီး 
အခြင့္အေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသူမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ ခံစားေနရ 
သည့္ေနရာမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအပါအဝင္ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ 
ခ်မွတ္သူမ်ားအျဖစ္ျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အဓိပၸါယ္ရွိသည့္ 
ပါဝင္မႈမ်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစရန္ႏွင့္ ဆက္လက္တည္ရွိေနသည့္ 
မညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ ဖခင္ဆန္သည့္ ယုံၾကည္မႈမ်ား၊ တန္ဖုိးမ်ား 
အပါအဝင္ ပဋိပကၡ၏ အေၾကာင္းရင္းဇစ္ျမစ္မ်ားကုိ 
ကုိင္တြယ္ရန္။

• ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲ 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားထားရန္ အေၾကာင္းရင္း မ်ားစြာလည္း 
ရွိပါသည္။ အမွန္တြင္ အေျခအေန၏ အလြန္အေရးႀကီးမႈက 
အေရးယူလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ ခ်က္ကုိ မီးေမာင္းထုိးျပေနပါသည္။ 

ပထမအေနျဖင့္ ကမၻာ့အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈမွ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား 
စြာ တုိက္တြန္းဖိအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ၏ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ 
ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ တန္းတူညီမွ်စြာ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားပါဝင္ခြင့္မ်ားကုိ အာမခံေပးရန္ အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ 
မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရန္ ႏုိင္ငံတကာ ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္မ်ားရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဤႏိုင္ငံတကာ နည္းလမ္းမ်ားသည္  
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ၏ အမ်ဳိးသားအဆင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေရွ ႔ဆက္လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေနသည္မွာ 
ၾကာျမင့္လွၿပီျဖစ္ေသာ 
မူဝါဒမ်ားအေျခခံသည့္မူေဘာင္အမ်ဳိးအစားတစ္ခုျဖစ္သည့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ႏွင့္ဒီမုိကေရစီစနစ္ 
တစ္ခု ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
အေျခခံသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခု၏ 
အုတ္ျမစ္အေျခခံတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာအစုိးရက 
အတည္ျပဳသေဘာတူထားေသာ္လည္း စိန္ေခၚမႈမွာ 
ယင္းကုိ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ ေဖၚရန္ 
ႏွင့္ အာမခံခ်က္ေပးရန္ျဖစ္သည္။  

ေနာက္ထပ္အျပဳသေဘာ ေမွ်ာ္လင့္ရျခင္း၏ 
ဒုတိယ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ေျပာင္းလဲေနသည့္ အခင္း အက်င္းပင္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ 
ႏုိ္င္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအဆင့္မွာ အလြန္ပင္ မေသခ်ာ၊ မေရရာ 
ရွိေနပါေသးသည္။ သို႕ရာတြင္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 
NLD၏ ေအာင္ပြဲက ၿပီးခဲ့သည့္ေလးႏွစ္ အတြင္း ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ 
အေျခအေနတြင္ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ 
လြတ္လပ္ခြင့္ေပး သည့္ ေျခလွမ္းမ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ 
ပုိ၍ အခ်ဳိးက်ပါဝင္မႈရရွိ ရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီသို႕ 
ကာလၾကာျမင့္ စြာလုိအပ္ေနသည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ 
အေျခအေနတစ္ခုကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ပဋိပကၡအခင္းအက်င္းတြင္ ယင္းသို႕ေသာအခ်က္မ်ား 
ေပါင္းစပ္မႈမွာ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ခ်ိန္မွစၿပီး 
ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲအေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ 
အလ်င္အျမန္ေရာက္ရွိလာမည္ မဟုတ္သည့္ အားလုံး 
ပါဝင္ခြင့္ရွိေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အလားအလာ 
ရွိသည့္ကာလတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ 

အာ႐ုံစုိက္ရန္ႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ 
အတြက္ တတိယအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံတြင္ 
ပဋိပကၡမ်ားကုိ အဓိကခံစားၾကရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ကုိယ္တုိင္က ေတာင္းဆုိမႈမ်ားျဖစ္သည္။  အတားအဆီး 
အဟန္႔အတားမ်ားစြာရွိေစကာမူ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီး 
အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္  
သူတို႕ကုိ ေနာက္ထပ္ၿပီး ဖယ္ၾကဥ္မထားေစရန္အတြက္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္သို႕ အသြင္ကူး 
ေျပာင္းမႈတြင္ အျပည့္အဝေနရာရရွိလုပ္ေဆာင္သင့္သည္ ဟု 
ဆုံးျဖတ္ထားၾကပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ား အတြင္း 
အေတြ႕အႀကဳံမ်ားက မီးေမာင္းထုိးျပသကဲ့သို႕ ခက္ခဲၿပီး တခါတရံတြင္ 
အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ပါဝင္ရ
န္ စြမ္းရည္ႏွင့္ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ 
အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြာရွိပါသည္။

ႏုိင္ငံ၏ 
တိုင္းရင္းသားၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ 
ေဆာက္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ 

ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈတုိ႔ 
သည္အစပ်ဳိးခ်ိန္သာ ရွိ ေသးၿပီး 
အဆံုးသတ္သုိ႔ မေရာက္ေသး ပါ။  
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ရခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား အေနျဖင့္ 
ဤသုိ႔ေသာ ညီညြတ္မႈရွိသည့္ ႏုိင္ငံ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခုကုိ 
လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖၚမည္ကုိ 
ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တလွ်က္ရွိပါေတာ့သည္။   

ႏုိင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႕ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရ 
မည့္ ေျခလွမ္းတစ္ခုအျဖစ္ျဖင့္ အေျပာင္းအလဲ ကာလ 
အတြင္း တရားစီရင္မႈယႏၱရားမ်ားက လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပး 
ျခင္းကုိ အဆုံးသတ္ေစရန္ ႏွင့္ ပဋိပကၡတြင္ လိင္ပုိင္း 
ဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ က်ဳးလြန္သူမ်ားကုိ တာဝန္ယူ 
ေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္  အာမခံခ်က္ေပးရန္။

• အေျပာင္းအလဲကာလအတြင္း တရားစီရင္မႈ ယႏၱရားမ်ား 
ခ်မွတ္ေစရန္၊ တရားမွ်တၿပီး အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝ ေစရန္အတြက္ 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကုိ ပံ့ပုိးရန္။ 

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္ 
အေရးအတြက္ အကာအကြယ္ေပးသူမ်ားကုိ 
အကာ အကြယ္ေပးရန္ ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးကုိ အာမခံရန္။ 
ထုိသို႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သူတို႕၏ သေဘာထား အျမင္မ်ားကုိ 
ေဖၚထုတ္ျပသႏုိင္ၿပီး သူတို႕၏ အလုပ္ကုိလြတ္လြတ္လပ္လပ္

 ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။  

• ႏုိင္ငံ၏အစိတ္အပုိင္းတုိင္းတြင္ လူမ်ားအားလုံး၊ က်ား/ 
မ အားလုံးႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ က႑ အား လုံး မွ 
ကုိယ္စားျပဳပါဝင္ႏုိင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ မႈႏွင့္ 
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအဆင့္အားလုံးတြင္ အားလုံးပါဝင္ၿပီး 
ဒီမုိကေရစီနည္းက် ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
မ်ားကုိ ဖန္တီးရန္   

• အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံသူ/ႏိုင္ငံသားအားလုံးအတြက္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္ႏွင့္ အရပ္ 
ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ 
စနစ္တည္ေဆာက္မႈတြင္ မရွိမျဖစ္ မိတ္ဘက္တစ္ဦး 
အျဖစ္ျဖင့္ထားရွိရန္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္ အေရးမ်ား 
ျမႇင့္တင္ျခင္းတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာဆုိရာမွ 
မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
ဥပေဒမ်ားကုိ အမွန္တကယ္အေကာင္ အထည္ေဖၚသည့္ 
အဆင့္မ်ားသို႕ ဆက္လက္ေရွ ႔ဆက္ရန္ အခ်ိန္ပင္ျဖစ္သည္။ 
ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းက CEDAW UNSCR ၁၃၂၅ ႏွင့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ အျခား
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ပါရွိသည့္ လုိက္နာရမည့္စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားကုိ လက္ေတြ႕ က်င့္သုံးရန္ ျမန္မာအစုိးရ အေပၚ 
ဖိအားေပး တုိက္တြန္းမႈ ႏွင့္ သံတမန္နည္းျဖင့္ ဖိအားေပးမႈတို႕ကုိ 
ပုိမုိအားျဖည့္ၿပီး ပံ့ပုိးကူညီႏုိင္ၿပီး ဒီမုိကေရစီစနစ္ေဖၚေဆာင္ျခင္း၊ 
ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈဦးတည္ခ်က္မ်ားသို႕ ေရာက္ရွိေစရန္ 
အေရး ပါသည့္ အစုိးရႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ 
ေထာက္ပံ့ကူညီၾကရန္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏုိင္ငံ 
တကာအသုိင္းအဝုိင္းအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အရပ္ 
ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီနည္းက်သည့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ၊ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္မႈ၊ 
ပဋိပကၡတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံၿပီး အသက္ရွင္က်န္ရစ္ခဲ့သူ မ်ားကုိ 
အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ ေဆာက္မႈ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အျပည့္အဝ ပါဝင္မႈ ဆုိင္ရာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ပံ့ပုိးမႈ ကုိတုိးျမႇင့္ေပး သင့္ပါသည္။ 
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏုိဝင္ဘာလအေ
ထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ “ေျပာင္းလဲ ခ်ိန္တန္ၿပီ” ဆုိသည့္ 
ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္မဲဆြယ္စည္း႐ုံးျပီး ႏုိင္ငံအဝွမ္းတြင္ ေထာက္ခံမႈကုိ 
ႀကီးမားစြာရရွိကာ အႏုိင္ 

ရည္ညႊန္းမွတ္စု
၁ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစုိးရသည္ တရားဝင္အမည္ကုိ ဘားမား 
(Burma) မွ ျမန္မာ (Myanmar) ဟု ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ျမန္မာဘာသာ 
ျဖင့္ ႏွစ္မ်ဳိးလုံး ေခၚေဝၚႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းအသုံးအႏႈံးကုိ ႏုိင္ငံေရး 
အရ အျငင္းပြားစရာကိစၥတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာကုိ ႏုိင္ငံအတြင္းႏွင့္ 
ႏုိင္ငံတကာ သံတမန္အသုိင္းအဝုိင္းတြင္ အမ်ားစုအသုံးျပဳၾကၿပီး ျပည္ပ 
တြင္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားျဖင့္မူ မသုံးၾကေပ။ အသုံးအႏႈံး ေရွ႕ေနာက္ 
ညီညြတ္မႈရွိေစရန္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာဟုသာသုံးႏႈံးထားပါသည္။  

၂ Transnational Institute (TNI) မွ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
မၾကာေသးမီေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္၊ ဥပမာ -  TNI ၏ “Military 
Confrontation or Political Dialogue: Consequences of the Kokang 
Crisis for Peace and Democracy in Myanmar” TNI Myanmar Policy 
Briefing Nr 15, July 2015 ႏွင့္ TNI ၏  “The 2015 General Election in 
Myanmar: What Now for Ethnic Politics?” ႏွင့္ TNI Myanmar Policy 
Briefing Nr 17, December 2015 ကုိ ၾကည့္ပါ။

၃ Elizabeth Porter ႏွင့္ Anuradha Mundkur ၏ Peace and 
Security: Implications for Women (Brisbane: University of 
Queensland Press, 2012); UN Women National Committee 
Australia, “Women, Peace and Security”, 2013; Cate Buchanan 
(ed.), “Peacemaking in Asia and the Pacific: Women’s 
participation, perspectives and priorities” (Geneva: Centre for 
Humanitarian Dialogue, 2011)တုိ႔ကုိၾကည့္ပါ။

၄ ဥပမာအေနျဖင့္ Buchanan (ed.) ၏ “Peacemaking in
Asia and the Pacific”; Maneshka Eliatamby & Sandra Cheldelin 
(eds.), Women Waging War and Peace: International Perspectives 
of Women’s Roles in Conflict and Post-Conflict Reconstruction 
(New York: Continuum Publishing Corporation, 2011)ကုိၾကည့္ပါ။

၅ Martin Smith ၏ State of Strife: The Dynamics of Ethnic 
Conflict in Burma (East-West Center Washington: ISEAS, 
Singapore, 2007), စာ.၂၀-၂၅၊ TNI ၏ “Neither War nor Peace, the 
Future of the Ceasefire Agreements in Burma”, July 2009 ႏွင့္ TNI 
၏ “Ending Burma’s Conflict Cycle? Prospects for Ethnic Peace”, 
Burma Policy Briefing Nr 8, February 2012 ကုိၾကည့္ပါ။

၆ “Suu Kyi ၏ Incoming Government to Prioritize Peace in 
Myanmar” AP, ၂၀၁၆၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္   

၇  “Protests in Rangoon After Letpadaung Shooting”, The 
Irrawaddy, 26 December 2014; Amnesty International, “Open 
for Business?: Corporate Crime and Abuses at Myanmar Copper 
Mine”, February 2015; Fortify Rights & Harvard Law School’s 
International Human Rights Clinic, “Crackdown at Letpadan: 
Excessive Use of Force and Violations of the Rights to Freedom 
of Peaceful Assembly and Expression in Letpadan, Bago Region, 
Myanmar”, October, 2015 တုိ႔တြင္ ၾကည့္ပါ။ 

၈ International Crisis Group (ICG) ၏ “The Dark Side of 
Transition: Violence Against Muslims in Myanmar”, Asia
Report No. 251, 1 October 2013; ICG, “Myanmar: The Politics 
of Rakhine State”, Asia Report No. 261, 22 October 2014 တုိ႔တြင္ 
ၾကည့္ပါ။ 

၉ UN OCHA, “Myanmar: Snapshot of Humanitarian Issues (as 
of 11 Dec 2015)”, 11 December 2015; The Border Consortium 
(TBC), “Protection and Security Concerns in South East 
Burma”, November 2014. UNOCHA က ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ 
နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္လူဦးေရ ၁၀၀,၀၀၀ (တစ္သိန္းခန္႔) 
ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၁၄၀,၀၀၀ (တစ္သိန္းေလးေသာင္းခန္႔)ရွိၿပီး  TBC 
က ႏုိင္ငံ၏ အေရွ ႔ေတာင္ပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ ကရင္၊ကရင္နီ၊ မြန္ႏွင့္ ရွမ္း 
ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ အမ်ားဆုံးေနထုိင္သည့္ စစ္ေဘးေရွာင္လူဦးေရ ၄၀၀,၀၀၀ 
(ေလးသိန္းခန္႔) ရွိသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္သည့္ 
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ဒုကၡသည္ဦးေရမွာ ၁၁၀,၀၀၀ (တစ္သိန္းတစ္ေသာင္းခန္႔) ရွိၿပီး ေဖေဖၚဝါရီလ 
- မတ္လ ၂၀၁၅အတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံတေလွ်ာက္ ကုိးကန္႔ေဒသတြင္ 
တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာရသည့္ ဒုကၡသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
စစ္ေဘးေရွာင္လူဦးေရမွာ ၇၀,၀၀၀ (ခုနစ္ေသာင္းခန္႔) ရွိသည္။   

၁၀ Porter ႏွင့္ Mundkur၏ Peace and Security, စာမ်က္ႏွာ - ၁၅၀-
၅၁ကုိ ျပန္လည္ရွင္းျပထားသည္။ 

၁၁ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး  မ်က္ႏွာစာမ်ားစြာရွိပါ 
သည္။ တရားဝင္ပုံစံႏွင့္သာမက အလြတ္သေဘာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ 
(ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား)ျပဳလုပ္ျခင္း၊ (ျပည္တြင္း 
ႏွင့္ျပည္ပအင္အားစုမ်ားျဖင့္) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မႈ (ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာျပန္ဆယ္ျခင္း 
ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိးတက္ေစျခင္း) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။ ယင္းတုိ႔ကုိ 
“လမ္းေၾကာင္း ၁” (အဆင့္ျမင့္)၊  ‘‘လမ္းေၾကာင္း ၂” (အရပ္ဖက္အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားအဆင့္)၊ “လမ္းေၾကာင့္ ၃” (ရပ္ရြာအဆင့္) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။   အရင္းအျမစ္။ UN Women National Committee 
Australia, “Women, Peace and Security: An Introductory 
Manual” (Canberra: 2014) စာ. ၆-၇၊ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္၊ ယင္းလုပ္ 
ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္လုပ္ေဆာင္သည့္ အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ျဖစ္ 
ေပၚေစရပါမည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ အလြတ္သေဘာ ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ပါ 
ထည့္သြင္းထားသည္။ (ရပ္ရြာေဒသတြင္းရွိလူမ်ားအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ 
၏ တုိက္႐ုိက္အက်ဳိးဆက္ကုိ တု႔ံျပန္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား)၊ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအဆင့္ 
(အစုိးရမူဝါဒဆုိင္ရာမ်ားျပင္ဆင္ေျပာင္း လဲေအာင္ အေရးပါသည့္ 
ေစ့စပ္မႈႏွင့္ တုိက္တြန္းစည္း႐ုံးမႈတုိ႔ပါဝင္သည္။) ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္သူမ်ား၊ 
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား တရားဝင္ အဆင့္ျမင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ
ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ကယ္ဆယ္ေရး၊ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလအတြင္း 
တရားစီရင္ေရး၊ စစ္ပြဲမ်ားအၿပီး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ 
ရင္ၾကားေစ့ေရး။ အားလုံးတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံ တႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္လူမႈေရးႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အခင္းအက်င္းမ်ားကုိ ပုံေဖၚေပးပါသည္။  

၁၂ Porter ႏွင့္ Mundkur ၏ Peace and Security  စာ.၁၁၇ အရင္း 
အျမစ္ - Tsjeard Bouta, Georg Frerks ႏွင့္ Ian Bannon, Gender, 
Conflict and Development (Washington DC: World Bank, 2005)

၁၃ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ACFID တကၠသိုလ္မ်ား ညီလာခံတြင္ Jenny Hedström 
တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္ကုိ စာေရးသူ၏ အက်ယ္ဖြင့္ေဆြးေႏြးခ်က္  

၁၄ Porter ႏွင့္ Mundkur ၏ Peace and Security စာ.၈၉

၁၅ လက္ရွိ ျပင္းထန္သည့္တုိက္ပြဲမ်ားတြင္ စစ္သား ၁၀ ဦးေသဆုံးတုိင္း 
အရပ္သား အေယာက္ ၉၀ ေသဆုံးပါသည္။ ရည္ညႊန္း။  Charles Kegley 
ႏွင့္ Shannon Blanton ၏ World Politics: Trend and Transformation 
(Boston MA: Wadsworth, 12th edition, 2010), စာ. ၅၀၉

၁၆ ကမၻာ့ဘဏ္၊ ကမၻာ့ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈအစီရင္ခံစာ ၂၀၁၁၊  Conflict,
Security and Development (Washington DC: World Bank, 2011)
စာ.၆

၁၇ ဥပမာ - Sarah Shteir ၏ “Gendered Crises, Gendered
Responses: The necessity and utility of a gender perspective
in armed conflicts and natural disasters: an introductory
overview” (Canberra: Australian Government/Australian Civil-
Military Centre, 2013), စာ. ၁၀-၂၃

၁၈ Porter ႏွင့္ Mundkur, Peace and Security, စာ. ၃၃

၁၉  အလားတူပင္ UN Women National Committee Australia,
“Women, Peace and Security” ကုိၾကည့္ပါ။

၂၀ Buchanan (ed.) ၏  “Peacemaking in Asia and the Pacific”.

၂၁ Cate Buchanan et al ၏ “From clause to effect: including
women’s rights and gender in peace agreements”, (Geneva:
Centre for Humanitarian Dialogue, 2012), စာ.၈၂

၂၂ Mindanao 1996 ၏ Chittagong Hill Tracts [Bangladesh]
1997, East Timor 1999, Bougainville 2001, Aceh 2005, and
Nepal 2006

၂၃ Jenny Hedström, 2015 ၏ “Peace for whom? The

institutionalisation of gender inequality in Myanmar’s
reform process”, Svenska Burma Komitten/Swedish Burma
Committee, စာ.၃ 

၂၄ ဖခင္အုပ္စုိးမႈက အမ်ဳိးသားမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အထူး အခြင့္အေရး 
ေပးသည့္အေလ့အက်င့္ႏွင့္ စနစ္တစ္ခုကုိ ရည္ညႊန္းၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကုိ 
လက္ေအာက္တြင္ ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ေစသည့္ သေဘာကုိေဆာင္သည္။   

၂၅ Porter ႏွင့္ Mundkur, Peace and Security, စာ.၄၈

၂၆  နမူနာမ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ  
UN Women National Committee Australia ၏ “Women, Peace and 
Security”; Eliatamby & Cheldelin (eds.), Women Waging War and 
Peace; Porter & Mundkur, Peace and Security.

၂၇ Paul Minoletti ၏ Women’s Participation in the
Subnational Governance of Myanmar (MDRI-CESD & The Asia
Foundation, June 2014)ကုိ နမူနာအျဖစ္ၾကည့္ပါ။

၂၈ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေမလႏွင့္ဇြန္လတြင္  TNI မွ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမုိ 
ကေရစီစနစ္ေဖၚေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ က်ား/မေရးရာကိစၥရပ္မ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခ်င္း၊ရွမ္းႏွင့္ကယား (ကရင္နီ)ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိး 
သမီးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အျခား အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ုံ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ပါသည္။  ဤအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားျဖင့္ ဤစာတမ္းကုိ အေျခခံေရးသားထားပါသည္။  

၂၉ Charlotte England ၏ “Female candidates face fierce, unfair 
fight in Myanmar’s elections”, The Guardian, ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ လ 
၅ ရက္ေန႔  

၃၀ Brenda Belak ၏ “Gathering Strength: Women from Burma 
on their Rights” (Chiang Mai: Images Asia, 2002); Manon 
van Zuijlen, “Assessing Gender Equality in Myanmar: Gender 
assessment undertaken for DfID Southeast Asia” (Bangkok: DfID, 
2002); Annami Löfving, “If Given the Chance:
Women’s participation in public life in Myanmar” (Yangon:
ActionAid/CARE/Oxfam, 2011); Jessica Harriden, The Authority
of Influence: Women and Power in Burmese History 
(Copenhagen: NIAS Press, 2012); Gender Equality Network 
(GEN), “Taking the Lead: An assessment of women’s leadership 
training needs and training initiatives in Myanmar” (Yangon: GEN, 
2013); Gender Equality Network & Ministry of Social Welfare, 
Relief and Resettlement, “Raising the Curtain: Cultural Norms, 
Social Practices and Gender Equality in Myanmar” (Yangon: GEN/ 
MSW, 2015)

၃၁ England, “Female candidates face fierce, unfair fight”

၃၂ Belak ၏ “Gathering Strength”, စာ.၃၃

၃၃ Löfving, “If Given the Chance”, p.vii.  သုေတသနေလ့လာခ်က္ 
ကုိ ရခုိင္၊ကခ်င္၊ကယားႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ မေကြး၊ မႏၱေလးႏွင့္ 
ဧရာဝတီေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။  

၃၄ Minoletti ၏ Women’s Participation in the Subnational
Governance, စာမ်က္ႏွာ ၈ - ၁၀

၃၅ GEN ၏ “Gender Equality in Public Life & Elected Office”
(Yangon: GEN, 2012), စာ.၂

၃၆ Fiona Macgregor ၏ “Unleashing women’s power,
potential”, Myanmar Times, ၂၀၁၅ ႏုိဝင္ဘာ ၆ရက္

၃၇ Ei Cherry Aung ၏ “Despite record numbers, Myanmar’s
women candidates face hurdles”, Myanmar Now, 1 October
2015; Nyein Nyein, “Women seeking wins along ethnic lines”,
The Irrawaddy, 5 November 2015

၃၈ Fiona Macgregor ၏ “Woman MPs up, but hluttaw still 90%
male”, Myanmar Times, ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္

၃၉ အထက္တြင္ပါရွိသည့္အတုိင္း
၄၀ “Head of Gender Election Observation Mission meets
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with Chairman of UEC”, Mizzima News, 8 November 2015

၄၁ Jessica Mudditt ၏ “Susanna Hla Hla Soe on women’s
rights”, Myanmar Times, 10 June 2013

၄၂ လြဳိင္ေကာ္အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၊ TNI, ၂၀၁၅ ဇြန္လ

၄၃ Yen Snaing ၏ “Calls for More Female Voices in
Burma’s Peace Process”, The Irrawaddy, 18 December 2015;
“Decisions and minutes made during NCA”, S.H.A.N., 11
January 2016

၄၄ TNI correspondence, 28 November 2015

၄၅ ဥပမာ - ကရင္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ (KWO) ၏ “Walking among Sharp 
Knives: The unsung courage of Karen women village chiefs in 
conflict areas of Eastern Burma” (Mae Sariang: KWO, 2010); 
ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ ၏  “The Burden of War: Women bear the 
burden of displacement” (Mae Sot: PWO, 2012); Shan Women’s 
Action Network & Shan Human Rights Foundation, “License to 
Rape: The Burma military regime’s use of sexual violence in the 
ongoing war in Shan State” (Chiang Mai: SWAN and SHRF, 2002); 
ဗမာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ “The current state of women in conflict 
areas: a shadow report to the 22nd session of CEDAW”, 2000; 
WLB, “Same Impunity, Same Patterns”, January 2014; WLB, “In 
the Shadow of the Junta: CEDAW shadow report”, 2008

၄၆ Shan Women’s Action Network & Shan Human Rights
Foundation ၏ “License to Rape”

၄၇ KWO ၏ “Shattering Silences: Karen Women speak
out about the Burmese Military Regime’s use of Rape as a
Strategy of War in Karen State”, April 2004; WLB, “If they had
hope, they would speak: The ongoing use of state-sponsored
sexual violence in Burma’s ethnic communities” (Chiang Mai:
WLB, November 2014)

၄၈ WLB ၏ “If they had hope, they would speak” စာ.၄

၄၉ Legal Aid Network ႏွင့္ Kachin Women’s Association
Thailand  ၏ “Justice Delayed, Justice Denied”, November 2015; 
Fiona Macgregor ၏ ”Vow to ‘avoid’ rape highlights
impunity”, Myanmar Times, ၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ကုိၾကည့္ပါ။

၅၀ အမွတ္. ၉ ကုိၾကည့္ပါ။

၅၁ “The National Women’s Dialogue for Peace, Security and 
Development in Myanmar, ၂၀၁၃ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ - ၁၁ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၃”

၅၂ Shalom (Nyein) Foundation, GEN, WON, WLB ႏွင့္ Gender
Development Initiative

၅၃ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ TNI မွ လုပ္ေဆာင္သည့္ လြဳိင္ေကာ္အလုပ္႐ုံ 
ေဆြးေႏြးပြဲမွ ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပခ်က္မ်ား

၅၄ Tom Kramer ၏  “Civil Society Gaining Ground: Opportunities 
for Change and Development in Burma”, TNI,
November 2011 ကုိၾကည့္ပါ။

၅၅ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) WLBကုိ စတင္တည္ေထာင္သူ 
မ်ားမွာ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူ႐ႈိင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္အဖြဲ႔၊ 
ဗမာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ၊ ခ်င္း အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔၊ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
အစည္းအ႐ုံး (ထုိင္းႏုိင္ငံ)၊ ကရင္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔၊ လားဟူအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔၊ 
ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသမီးသမဂၢ၊ ရခုိင္ အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ၊ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးေရးရာ 
ဆက္သြယ္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ ေရးအသင္း၊ ထားဝယ္အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ ႏွင့္ 
Women’s Rights and Welfare Association of Burma တုိ႔ျဖစ္ပါ သည္။

၅၆ http://nyeinfoundationmyanmar.org; http://womenofburma.
org;https://www.facebook.com/genmyanmar/; https://www.
facebook.com/PTE.PhanTeeEain ကုိေလ့လာပါ။

၅၇ Fiona Macgregor ၏  “Unleashing women’s power,
potential”, Myanmar Times, 6 November 2015 ကုိ ၾကည့္ပါ။ 

၅၈ WLB ၏ “The Founding and Development of the Women’s
League of Burma: A Herstory” (Chiang Mai: WLB, 2011) ၊ 
အမွတ္ ၅၅ ကုိလည္း ၾကည့္ပါ။  BWU ကုိ ၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီအေရးလႈပ္ 
ရွားမႈကုိ စစ္အစုိးရမွ ၿဖိဳခြဲၿပီး ထုိင္းနယ္စပ္သုိ႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာ 
သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းမွ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားတက္ႄကြသူမ်ားျဖင့္ 
အဓိကဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။  “Herstory” မွ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ WLB ကုိ စတင္တည္ေထာင္မႈအေၾကာင္းျဖစ္သည္။  WLB 
၏ website တြင္ “အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခဲ့ျခင္း 
က အဘယ္ေၾကာင့္အေရးႀကီးသည္ဆုိသည္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ 
ေသရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးအေျခ 
အေနကုိ ေလ့လာရန္လုိအပ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္က WLB ကုိ မတည္ 
ေထာင္မီက စတင္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားတက္ႄကြသူမ်ား၏ ခရီးရွည္ 
ကုိ ေဖၚျပရန္ ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ မ်ားစြာေသာ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ ႔စရာ 
အတက္အက်မ်ားကုိ ေလ့လာဖတ္႐ႈရပါသည္။”

၅၉ စာ.၂၁ ကုိ ၾကည့္ပါ။

၆၀ စာ.၃ တြင္ ၾကည့္ပါ။

၆၁  AGIPP လမ္းညႊန္မႈေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔ပါဝင္ပါသည္။  ၄င္းတုိ႔မွာ
Gender and Development Initiative, GEN, Kachin State Women
Network, Mon Women’s Network, Shalom (Nyein) Foundation,
Women and Peace Action Network (Shan State), WLB, and
WON/WIN-Peace တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

၆၂ http://maetaoclinic.org

၆၃ http://www.metta-myanmar.org; http://airavati.net;
for an interview, see e.g., Lahpai Seng Raw, “‘Too Many Lives
Have Been Lost’: Humanitarian Seng Raw on Kachin War”, The
Irrawaddy, 10 June 2015

၆၄ Nyein Nyein ၏ “Burmese Women Honored for Activism”,
The Irrawaddy, ၂၀၁၄ ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္၊   Nyein Nyein, 
“Prominent Jailed Activist on Hunger Strike Over Presidential 
Protection Bill”, ဧရာဝတီ၊ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္  

၆၅ Kyaw Hsu Mon ၏  “‘Farmers Need to Know Their Rights’” 
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္၊ ဧရာဝတီ၊ ၂၀၁၅ ဇြန္ ၃ ရက္  The Irrawaddy, 3 
June 2015.
၆၆ ကခ်င္သတင္းစဥ္၊  “Kachin land rights activist turned politician
Bawk Ja freed”, ၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္  

၆၇ http://www.shanwomen.org

၆၈ Nang Seng Nom ၏ “Saw Mra Razar Lin: A Woman Warrior-
Turned-Peacemaker” ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္ကုိ ၾကည့္ပါ။ ဧရာဝတီ၊ ၂၀၁၅ 
ဇူလုိင္လ ၇ ရက္  

၆၉ http://nyeinfoundationmyanmar.org; Nyein Nyein & Feliz
Solomon, “For One Kachin Woman, Peace-Brokering is in the
Blood”, ဧရာဝတီ၊ ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၅  

၇၀ ဥပမာ - Jessica Mudditt ၏ “Susanna Hla Hla Soe on women’s 
rights”, ျမန္မာတိုင္းမ္စ္, ၂၀၁၃ ဇြန္လ ၁၀ရက္ တြင္ၾကည့္ပါ။

၇၁ TNI ၏ လြဳိင္ေကာ္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၊ ဇြန္လ ၂၀၁၅  

၇၂ Cherry Thein ၏ “Anger as women kept ‘in the
kitchen’ during peace process”, ျမန္မာတုိင္းမ္စ္၊ ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၂၃  

၇၃  Snaing ၏ “Calls for More Female Voices”.

၇၄ ဖန္တီးအိမ္ႏွင့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးဖုိရမ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေဆာင္ရြက္သူ 
မ်ား၊  “အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အသံ” ဖန္တီးအိမ္၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၄ စာမ်က္ႏွာ ၁၅၊ 
၁၇  

၇၅ AJAR, “Surviving on their own: Women’s experiences of
war, peace and impunity”, AJAR, Jakarta, 2014; AJAR, 
“Opening the box: Women’s experiences of war, peace and 
impunity in Myanmar”, AJAR, Jakarta, 2015; and, AJAR, 
“Don’t be afraid, we will be with you”, AJAR, 2015: video 
documentary on women conflict survivors from Myanmar. 
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ဤစာတမ္းတစ္ခုလုံးတြင္ အျခားဆီေလ်ာ္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ 
လည္း ရည္ညႊန္းထားပါသည္။  ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္  UNDP တုိ႔သည္  
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေန 
သည့္ (လူသိမ်ားသူမ်ားႏွင့္ လူသိနည္းေသးသူမ်ား) အမ်ဳိးသမီးေခါင္း 
ေဆာင္အားလုံး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ စာျဖင့္သာမက ဗီြဒီယုိျဖင့္ပါ 
မွတ္တမ္းတင္လွ်က္ရွိပါသည္။  

၇၆ WLB ၏  “If they had hope, they would speak; the ongoing 
use of state-sponsored sexual violence in Burma’s ethnic 
communities” (ခ်င္းမုိင္၊ WLB ၂၀၁၄) စာ. ၁၃

၇၇ Salai Isaac Khen ႏွင့္ Muk Yin Haung Nyoi တုိ႔၏ “Catalyzing
Reflection: Looking at the Current Peace Process in Myanmar 
through a Gender Lens” (Yangon: swisspeace, 2014) စာ.၄၁

မပါသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သန္းေခါင္းစာရင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ သရုပ္လကၡဏာ (Ethnicity without Meaning, Data 
without Context: The 2014 Census Identity and Citizenship in 
Burma/Myanmar ) ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာမူဝါဒ ရွင္းလင္းခ်က္ အမွတ္၁၃ 
ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၄ 
 
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ တုိင္းရင္းသားၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ 
ရွင္းလင္းမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ (Political Reform 
and Ethnic Peace in Burma/Myanmar: The Need for Clarity and 
Achievement) ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာမူဝါဒရွင္းလင္းခ်က္အမွတ္၁၄ ဧျပီ၂၀၁၅ 

စစ္ေရးအရထိပ္တုိက္ေတြ႔ျခင္းလား၊ ႏုိင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးမႈလား။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအတြက္ ကုိးကန္႔ပဋိပကၡ၏ 
အက်ဳိးဆက္မ်ား၊ (Military Confrontation or Political Dialogue: 
Consequences of the Kokang Crisis for Peace and Democracy in 
Myanmar) ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာမူဝါဒ ရွင္းလင္းခ်က္ အမွတ္၁၅ ဇူလုိင္၂၀၁၅ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ (Ethnic 
Politics and the 2015 Elections in Myanmar) ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာမူဝါဒရွ
င္းလင္းခ်က္အမွတ္၁၆ စက္တင္ဘာ၂၀၁၅ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏  ၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ -တုိင္းရင္းသား 
ႏုိင္ငံေရးအတြက္ လက္ရွိအေျခအေနက ဘယ္လုိလဲ။ (The 2015 General 
Election in Myanmar: What Now for Ethnic Politics?)
ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မူဝါဒရွင္းလင္းခ်က္ စာစဥ္ ၁၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅  

အျခား အစီရင္ခံစာမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရသစ္ကုိ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္း၊ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၏ 
ျပန္လည္ တုံ႔ျပန္ရန္အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
(Assessing Burma/ Myanmar’s New Government: Challenges and 
Opportunities for European Policy Responses) ညီလာခံအစီရင္ခံစာ၊ 
အမ္စတာဒမ္၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၂၊၂၃ ၂၀၁၂
 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ 
ပါဝင္မႈအလားအလာ မ်ား၊ (Prospects for Ethnic Peace and Political 
Participation in Burma/
Myanmar) ေဆြးေႏြးပြဲအစီရင္ခံစာ၊ ဘန္ေကာက္၊ ဩဂုတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၂  

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ 
တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡအတြက္ အက်ဳိးဆက္မ်ား (Political Reform 
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TNI Myanmar programme

The advent of a new quasi-civilian government in Myanmar has raised hopes for fundamental reforms and 
for an end to one of the longest running armed conflicts in the world. TNI’s Myanmar programme aims to 
strengthen (ethnic) civil society and political actors in dealing with the challenges brought about by the rapid 
opening-up of the country, while also working to bring about an inclusive and sustainable peace. TNI has 
developed a unique expertise on Myanmar’s ethnic regions and it is in its Myanmar programme where its work 
on agrarian justice, alternative development and a humane drugs policy comes together.

The Transnational Institute (TNI) is an international research and advocacy institute committed to building a 
just, democratic and sustainable planet. For more than 40 years, TNI has served as a unique nexus between 
social movements, engaged scholars and policy makers.
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