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 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေယာက္်ားပီသမႈလကၡဏာမ်ား ၊ ဂ်န္ဒါ ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး



International Alert
International Alert သည္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ပဋိပကၡဒဏ္ကို တိုက္ရိုက္ခံစားၾကရသူမ်ားႏွင့္ 
လက္တြဲကာ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ အတူတကြလက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရယူႏိုင္သည့္ စြမ္းအားရွိသည္ ဟု  
ယံုၾကည္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေသြးကြဲေနသူ မ်ားကို ျပန္လည္ေပါင္းစည္းကာ ပဋိပကၡ၏ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ 
အဓိကဦးတည္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ေအာက္ေျခအဆင့္မွ မူဝါဒအဆင့္အထိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အတူတကြလက္တြဲကာ ေန႕စဥ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို 
တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည္မွာ လက္နက္စြန္႔လႊတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းတို႔ 
အျပင္ မတူျခားနားမႈမ်ားကို အၾကမ္းဖက္နည္းလမ္းမသံုးဘဲ ေျဖရွင္းကာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

www.international-alert.org

ဖန္တီးအိမ္ (Creative Home)
ဖန္တီးအိမ္ (Phan Tee Eain - PTE) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  ဂ်န္ဒါညီမွ်မႈႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို တန္ဖိုးထားေသာ လူ႕ေဘာင္အဖဲြ႕ အစည္း 
တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ PTE သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ 
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြးႏွင့္စြမ္းရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ 
ေပးျခင္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားၾကား  ဂ်န္ဒါညီမွ်ေရးကို အားေပးျမႇင့္တင္ပါသည္။ PTE သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ သုေတသနမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သကဲ့သုိ႔ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ပညာေပးသည့္ သင္တန္းမ်ား၊ မဲဆႏၵရွင္ 
စာရင္းအေၾကာင္း အသိပညာျဖန္႕ေဝသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မဲေပးရန္ စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း 
ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ က်ားမေရးရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အမ်ိဳးသမီးစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ပါသည္။  

www.phanteeeain-myanmar.org

သဂၤဟ (Thingaha Gender Organisation) 
သဂၤဟ(Thingaha Gender Organisation - TGO) သည္  ဂ်န္ဒါညီမွ်မႈ ရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား ၎တို႔၏ ေမြးရာပါ လူ႕ဂုဏ္ 
သိကၡာႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိခံစားႏိုင္ေသာတရားမွ်တ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ျမန္မာ့လူ႕ေဘာင္အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္း 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ TGO သည္  အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္  ဂ်န္ဒါမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုက္တြန္းေဆြးေႏြးအၾကံျပဳျခင္း၊ 
ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ ရပ္ရြာလူမႈ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအား ဂ်န္ဒါႏွင္႔ဆိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ပညာေပးျခင္း၊ ျမန္မာ့လူ႕ေဘာင္ 
အဖဲြ႕အစည္းတြင္ တာဝန္ခံမႈရွိျခင္းႏွင့္အတူ ဂ်န္ဒါညီမွ်မႈ၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ ရရွိေရးအတြက္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 
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မူပိုင္ခြင့္မ်ားအားလံုး ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ စာေရးသူမ်ားအား အျပည့္အစံု ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပျခင္းမရွိဘဲ ဤစာအုပ္၏ မည္သည့္ အစိတ္ 
အပိုင္းကိုမွ် ကူးယူျခင္း၊ သိမ္းဆည္းထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အီလက္ထေရာနစ္၊ စက္ကိရိယာ၊ မိတၱဴကူးယူမႈ၊ အသံဖမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ အျခား 
မည္သည့္ပံုစံ၊ မည္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္မွ် လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ျခင္း မျပဳရပါ။ 

ဒီဇိုင္းအျပင္အဆင္  -  Nick Wilmot Creative

မ်က္ႏွာဖံုးပန္းခ်ီ - ဝလံုး



 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေယာက္်ားပီသမႈလကၡဏာမ်ား ၊ ဂ်န္ဒါ ၊

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး

မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား၏ 
ေနာက္ကြယ္ 

Jana Naujoks ႏွင့္ ျမတ္သႏၲာကို

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ



2 မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္ 

ေက်းဇူးတင္လႊာ
အစီရင္ခံစာေရးသားသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့ေသာ ဤသုေတသနအတြက္ အသိအျမင္မ်ားကို မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူမႈ 
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအား ေက်ဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဤအစီရင္ခံစာကို ျပဳစုရာတြင္ ကူညီပံ့ပိုး 
ေပးခဲ့ၾကေသာ International Alert ၊ ဖန္တီးအိမ္ႏွင့္ သဂၤဟမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျပင္ပမွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 
အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးခဲ့ေသာ၊  မိမိတို႔၏ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ကူညီခ်ိတ္ဆက္ေပးခဲ့ေသာ  Alliance for Gender 
Inclusion in the Peace Process ႏွင့္ Gender Equality Network တို႔အား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ဤစီမံခ်က္အတြက္ 
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈမ်ား၊ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ ေအာက္ပါလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ 
အေရးႀကီးလွေသာ အခန္းက႑ကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္ - ခင္ေလးႏြယ္ထြန္း၊ နႏၵာထြဋ္၊ Moses 
Sian Cin Thawng၊ ေကသြယ္စိုးႏွင့္ David Müller၊ field facilitator မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ယုယုစံ၊ ယဥ္ေဝထြန္း၊ 
ခြန္စိန္ဝင္းလိႈင္ႏွင့္ Nang Hsaing Inn ၊ ေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ေသာ မူေစး ႏွင့္ သႏၱာသဲစုၾကည္၊ စီမံခ်က္အဆင့္မ်ား 
အားလံုးတြင္ အလံုးစံုႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္ေပးခဲ့ၾကေသာ Henri Myrttinen ၊ ခင္ေလးငယ္ႏွင့္ ဘီလ္လီကံျမတ္တို႔ ျဖစ္ပါ 
သည္။  

ဤအစီရင္ခံစာ၏ အေစာပိုင္းမူၾကမ္းမ်ားအား ဖတ္ရႈသံုးသပ္ေပးခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ဆံုးအၿပီးသတ္ဗားရွင္းအား အတိုင္း 
မသိ တိုးတက္ေကာင္းမြန္သြားေစခဲ့သည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားေပးခဲ့ၾကေသာ အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းအျပင္မွ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ 
ၾကေသာ ပန္စီထြန္းသိန္း၊ နီလာထြန္း၊ Erin Kamler ၊ Henri Myrttinen ၊ Elizabeth Laruni ၊ Robert Barclay ႏွင့္ 
Markus Mayer တို႔ကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မ်ားစြာေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အတြက္ႏွင့္ အမွားအယြင္း 
တစ္စံုတစ္ရာရွိခဲ့လွ်င္ အစီရင္ခံစာေရးသားသူမ်ား၏ တာဝန္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသုေတသနကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ Paung Sie Facility မွ ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ International Alert 
သည္ မဟာဗ်ဴဟာအလွဴရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဒတ္ခ်္ႏိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အိုင္းရစ္ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး 
ဦးစီးဌာန ႏွင္႔ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေအဂ်င္စီ တို႔ကိုလည္း ၎တို႔၏ ပံ့ပိုးကူညီမ်ားအတြက္ 
ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အျမင္မ်ားသည္ International Alert၊ ဖန္တီးအိမ္ 
(Creative Home) ႏွင္႔ သဂၤဟတို႔၏ အျမင္အယူအဆမ်ားသာျဖစ္ၿပီး အလွဴရွင္မ်ား၏ အျမင္မ်ား သို႔မဟုတ္ မူဝါဒမ်ားကို 
ကိုယ္စားျပဳျခင္း မရွိပါ။ 
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မာတိကာ
အတိုေကာက္ေဝါဟာရမ်ား ၄

အႏွစ္ခ်ဳပ္  ၆

၁။  နိဒါန္း  ၉

၁-၁။  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ ၉
၁-၂။ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားပီသမႈ လကၡဏာမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာရျခင္း အေၾကာင္းရင္း ၁၁
၁-၃။  စီမံခ်က္၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ ၁၄

၁-၄။ အသံုးျပဳေသာ နည္းစနစ္ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ၁၄

၂။  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဂ်န္ဒါ၊ ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း ၁၆

၂-၁။ ႏိုင္ငံအေၾကာင္း ျခံဳငံုတင္ျပခ်က္ ၁၆
၂-၂။ သုေတသန ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ား ၁၈

ေျမပံု ၁ - သုေတသနေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္႔ ေနရာမ်ား ၁၈
ေျမပံု ၂ - ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း သုေတသနေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္႔ေနရာမ်ား ၁၉

ေျမပံု ၃ - တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး သုေတသနေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္႔ေနရာမ်ား ၂၂

၃။  ေလ့လာသည့္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ၂၆

၃-၁။ ဂ်န္ဒါႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ၂၆
၃-၂။ ထားရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ဘဝအေတြ႕အၾကံဳမ်ားၾကား ကြာဟခ်က္ ၃၁
၃-၃။ ေယာက္်ားပီသမႈ လကၡဏာႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား - 
 မျဖစ္မေန စစ္မႈထမ္းေစျခင္း၊ အက်ပ္ကိုင္ျခင္း၊ စစ္မႈထမ္းစဥ္ကာလႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းဘဝ ၃၆
၃-၄။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ျဖစ္ေျမာက္ေစသူမ်ား 
 သို႔မဟုတ္ တားဆီးမည့္သူမ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို သံုးသပ္ေလ့လာျခင္း ၄၄

၄။  သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  ၅၃

ေနာက္ဆက္တြဲစာတမ္းမ်ား  ၅၉

ေနာက္ဆက္တြဲစာတမ္း ၁ - သုေတသနနည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ၅၉

ေနာက္ဆက္တြဲစာတမ္း ၂ - သုေတသနလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ား ၆၁
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အတိုေကာက္ေဝါဟာရမ်ား
CSO Civil society organisation
 အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္း 
DDR Disarmament, demobilisation and reintegration
 လက္နက္ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ တပ္အင္အားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း
EAO Ethnic armed organisation
 တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္း
EBO Euro Burma Office
 ယူရိုဘားမားရံုး
FGD Focus group discussion
 ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲ
GAD General Administration Department 
 အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန
GBV Gender-based violence
 ဂ်န္ဒါအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ
GPS Gender, peace and security
 ဂ်န္ဒါ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး
IDP Internally displaced people
 ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား
JMC Joint Monitoring Committee 
 ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ
KII Key informant interview
 အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္ေပးႏိုင္သူအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း 
KNLA Karen National Liberation Army
 ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္
KNU Karen National Union 
 ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး
LGBTQ Lesbian, gay, bisexual, transgender and queer
 လိင္တူခ်စ္သူအမ်ိဳးသမီး၊ လိင္တူခ်စ္သူအမ်ိဳးသား၊ လိင္တူလိင္ကြဲႏွစ္မ်ိဳးစလံုးခ်စ္ႏိုင္သူ၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ 

လိင္ကဲ႔သို႔ ေျပာင္းလဲခံယူေနထိုင္သူႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္အား စိတ္မဝင္စားသူ
NCA National Ceasefire Agreement
 တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္
NLD National League for Democracy
 အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္
PNA Pa-O National Army (military wing of the PNO) 
 ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (PNO ၏ စစ္တပ္)
PNLO Pa-O National Liberation Organisation 
 ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕
PNO Pa-O National Organisation
 ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး
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PTE Phan Tee Eain
 ဖန္တီးအိမ္
RCSS Restoration Council of Shan State
 ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ
SAZ Self-Administered Zone
 ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ
SGBV Sexual and gender-based violence
 လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဂ်န္ဒါအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ
SOGI Sexual orientation and gender identity
 လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ လိင္ဝိေသသခံယူမႈ 
SSA  Shan State Army
 ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္
SSR Security sector reform
 လံုျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
TGO Thingaha Gender Organisation
 သဂၤဟ
UPC  Union Peace Process
 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
UPDJC Union Peace Dialogue Joint Committee
 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပူးတြဲေကာ္မတီ
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အႏွစ္ခ်ဳပ္
တစ္ခ်ိန္က ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တစ္သီးတစ္ျခားျဖစ္ေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာေပၚတြင္ ပေဟဠိဆန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသည္ မတူကြဲျပားမႈမ်ား၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၊ ဘာသာစကားမ်ား၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ 
တရားမ်ားႏွင့္ ထူးျခားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီကာ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ေရာက္ရွိ 
ေနခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံအဆင့္ရွိ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ားစ၍ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈအဖဲြ႕ 
အစည္းအဆင့္ ေျမယာပဋိပကၡမ်ား၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကဲ့သုိ႔ေသာ အိမ္ေထာင္စုအဆင့္ ပဋိပကၡမ်ားအထိ အလႊာ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ ပဋိပကၡမ်ား၏ ဒဏ္ကိုလည္း ခံစားခဲ့ရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း 
အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ေယာက္်ား ေလးမ်ား၊ 
မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ မတူကဲြျပားေသာ လိင္ဝိေသသခံယူမႈရွိသူမ်ားအေပၚ ကဲြျပားေသာ ပံုစံမ်ားျဖင့္ သက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 

ပဋိပကၡအား နားလည္သိရွိရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ က်ားမေရးရာသည္ အေရးပါေၾကာင္း 
ပိုမိုသိရွိလာၾကၿပီး ထိုကိစၥရပ္ကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ အစီအစဥ္အေရအတြက္လည္း တိုးပြားလာပါ 
သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ အဆိုပါစီမံခ်က္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ကိုသာ အဓိကဦးတည္ 
လုပ္ေဆာင္ၾကသည္က မ်ားပါသည္။ ‘ဂ်န္ဒါ၏ အျခားမ်က္ႏွာစာတစ္ဖက္’ ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ 
ေယာက္်ားေလးမ်ား ေတြ႕ၾကံဳခံစားၾကရသည္မ်ားကိုမူ နားလည္သိရွိမႈ နည္းပါးပါသည္။ ေယာက္်ားပီသရမည္ဟူသည့္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ထားရွိမႈသည္ မၾကာခဏဆိုသလို မ်က္စိလွ်မ္းတတ္ေသာ (သုိ႔မဟုတ္ အေလးထားေလ့မရွိေသာ) 
ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတို႔ကို တြန္းအားေပးေမာင္းႏွင္သည့္ အရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္း 
သည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ရုတ္တရက္ၾကည့္လွ်င္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ား 
အတြက္ ထိခိုက္လြယ္မႈကို တိုးပြားေစေသာ အရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ 
ဆက္ႏႊယ္လာလွ်င္ ထိုသို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ားက ေယာက္်ားပီသမႈဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား အသံုးျပဳကာ သို႔မဟုတ္ ႀကိဳးကိုင္ 
ျခယ္လွယ္ကာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ အသံုးခ်ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဤအခ်က္သည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဥပမာ 
အမ်ိဳးသားမ်ားအား ျပင္ပမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားမွ မိမိတို႔၏ရပ္ရြာကို ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္ေပးမည့္သူမ်ားအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားရွိမႈမ်ားကို ႏိႈးဆြကာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဂ်န္ဒါႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္ 
ဤရႈေထာင့္အား လွ်စ္လွ်ဴရႈထားသည့္ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ျပီးျပည့္စံုျခင္းမရွိဘဲ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဝင္ေပါက္မ်ားကို မ်က္စိလွ်မ္းသြားႏိုင္သလို ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ကိုလည္း အျပည့္အဝ နားလည္သိရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ဂ်န္ဒါ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ ပဋိပကၡအေပၚသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡ၏ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းရွိ ဂ်န္ဒါ စံသတ္ 
မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအား ေလ့လာသည့္ ပဋိပကၡအေျခအေနဘက္စံုဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈကို 
ျပဳလုပ္မွသာလွ်င္ ပိုမို ထိေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ပဋိပကၡ၊ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္သူမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ အားထုတ္မႈမ်ားအား 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ မတူကြဲျပားေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ လိင္ဝိေသသခံယူမႈ (SOGI) 
ရွိသူမ်ားအေပၚ ပဋိပကၡ၏ မတူကဲြျပားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သက္ေရာက္ပံုကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည့္ 
ဂ်န္ဒါရႈေထာင့္မွ ဘက္စံုဆန္းစစ္ေလ့လာတင္ျပသြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
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ေလ့လာမႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ေနရာေဒသႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး 
တို႔တြင္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ အမ်ိဳးသားမ်ား ေတြ႕ၾကံဳခံစားၾကရသည့္ ထိခိုက္လြယ္မႈအမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္ - 

 n မိသားစုအား ေထာက္ပံ့ရန္ႏွင့္ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္လွဴဒါန္းရန္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ ထားရွိ 
ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊  

 n သမားရိုးက်ခဲြျခားေလ့ရွိေသာ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုႏွစ္စုလံုးတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား 
အေနျဖင့္ တင္းၾကပ္သည့္ ဂ်န္ဒါ လူမႈေရးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား လိုက္နာႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အခါ ရင္ဆိုင္ရသည့္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ 

 n ဆိုးရြားေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းခံရမႈေၾကာင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈ 
စီးပြားဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ေရရွည္ခံစားရျခင္း၊

 n လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္မႈမထမ္းမေနရ ျပ႒ာန္းခ်က္ေၾကာင့္ စစ္မႈထမ္းရမႈမ်ားအား အမ်ိဳး သားမ်ား 
ၾကံဳေတြ႕ခံစားရမႈႏွင့္အတူ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးမွ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား 
တြင္ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ား၊ လူမႈေရးအဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ရျခင္းႏွင့္ 
စစ္အယူဝါဒသြတ္သြင္းခံရမႈမ်ားက လူမႈဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခံၾကရျခင္း၊  

 n အတင္းအၾကပ္ အလုပ္ခိုင္းေစခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ အထမ္းသမားမ်ားအျဖစ္ အတင္းအၾကပ္ လုပ္ကိုင္ေစျခင္းမ်ား၊ 
ထိုအတြက္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမ်ားကို မည္သည့္အခါမွ် အသိအမွတ္ျပဳမႈ မခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
မည္သည့္ ေပးေလ်ာ္မႈ၊ ျပန္လည္ကုစားေပးမႈမ်ားကိုမွ် လုပ္ေဆာင္ေပးမႈ မရွိျခင္း၊ 

မၾကာမီ သီးျခားထပ္မံထြက္ရွိလာမည့္ “ကၾကိဳးဆြဲျခင္းခံရသူမ်ား - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေယာက်္ားပီသမႈသဘာဝ၊ ဂ်န္ဒါႏွင္႔ 
လူမႈေရး ပဋိပကၡမ်ား” အစီရင္ခံစာတြင္ ေျမယာပဋိပကၡမ်ား၊ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာႏွင့္ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ 
(SGBV)၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အရက္ေသစာ သံုးစြဲမႈ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈတို႔အပါအဝင္ ေဒသႏၱရ အဆင့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ 
ပိုမို ဆက္ႏႊယ္သည့္ ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။

အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ရန္ ေမွ်ာ္လင့္မႈ ႏွစ္မ်ိဳး 
ထားရွိျခင္းသည္ ၎တို႔၏ အဆင့္အတန္းကို ထိန္းသိမ္းရန္ သို႔မဟုတ္ တိုးျမႇင့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ 
လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါဝင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား 
တြင္ ပါဝင္ရန္ တြန္းအားေပးႏိုင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမွ ထားရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
၎တို႔၏ဘဝအေတြ႕အၾကံဳမ်ားၾကား ကြာဟခ်က္သည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ထိခိုက္ 
ေစႏိုင္ၿပီး အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ တြန္းအားေပးႏိုင္ပါသည္။ တပ္အင္အားမ်ား 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ေဆာင္ရြက္ေသာအခါတြင္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ားအား 
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား ရရွိေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ 
၄င္းတို႔ ေရွ႕တန္းတြင္ တိုက္ပဲြဝင္ခဲ့ရစဥ္ ခံစားခဲ႔ရေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား 
ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အစီအစဥ္ဒီဇိုင္းတစ္ခုအတြက္ 
အေျခခံအျဖစ္ ဂ်န္ဒါ ဘက္စံုေလ့လာဆန္းစစ္မႈကို ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႕အစည္းအမ်ားအျပားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္ 
ကို ေရတြက္ျခင္း၊အမ်ိဳးသမီး ၃၀% ပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္အၾကံျပဳတိုက္တြန္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကိစၥရပ္အား အေလးေပးေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဂ်န္ဒါအား 
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈက႑ ၅ ရပ္ အားလံုးတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား နည္းပါးပါသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ သီးျခားေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳး မည္သည့္အခါမွ် မလုပ္ 
သင့္ပါ။ လူမႈေရးက႑မွစ၍ စီးပြားေရးက႑၊ သဘာဝသယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈက႑ႏွင့္ လံုျခံဳေရးက႑မ်ားအထိ 
က႑မ်ားအားလံုးတြင္ ေစ့စပ္ေသခ်ာသည့္ ဂ်န္ဒါ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
သည္မ်ားစြာပိုမိုအားေကာင္းလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါက႑မ်ားရွိ ဂ်န္ဒါ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအား ပိုမိုေစ့စပ္စြာ 
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ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းျဖင့္ မတူကဲြျပားေသာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူအုပ္စုမ်ား၏ ကဲြျပားသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဦးစားေပးကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေျခ ပိုမိုမ်ားျပားလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး အားလံုး 
ပါဝင္ႏိုင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈတစ္ခု ရရွိႏိုင္ေျခလည္း တိုးပြားလာႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အတြက္သာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အလုပ္တစ္ခု မဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးသားမ်ားကုိလည္း ဤဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႏွင့္ ဂ်န္ဒါညီမွ်မႈ 
ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တို႔တြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ ေပးသင္႔ပါသည္။ 

ေနာက္ဆံုး ရရွိလာသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာအခါတြင္လည္း လူမႈအဖဲြ႕ 
အစည္းတြင္း အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ ဂ်န္ဒါ သက္ေရာက္မႈ ရႈေထာင့္မ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္ 
မည္။ လက္ရွိ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအား 
အားေပးျမႇင့္တင္မႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အေရးကိစၥမ်ားကို လွ်စ္လွ်ဴရႈထားသည္ဟု ရႈျမင္ခံရႏိုင္သည့္ 
အတြက္ ဆန္႔က်င္မႈ သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိပါသည္။ ဂ်န္ဒါအားလံုးကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡကာလႏွင့္ ပဋိပကၡလြန္ကာလမ်ားတြင္ ဂ်န္ဒါ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ေရာ၊ 
အမ်ိဳး သမီးမ်ားအတြက္ပါ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ပိုမိုရွင္းလင္းစြာ ပံုေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပိုမိုၿငိမ္းခ်မ္း၍ 
ဂ်န္ဒါ တန္းတူညီမွ်မႈ ပိုရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးအား ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသားေရာ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ 
အဘယ္ေၾကာင့္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္သင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ရွင္းလင္းေပၚလြင္ထင္ရွားေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကေသာ 
အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား (EAOs) ႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႕ 
အစည္းမွ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္ အဓိက အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

 n ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတို႔တြင္ အဓိကက်ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ဂ်န္ဒါ ညီမွ်မႈႏွင့္ 
မတူကဲြျပားမႈတို႔ကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္၊

 n ဂ်န္ဒါအား လုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာ၌ ‘အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္း’ 
သက္သက္မွ်သာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ မူလအစကတည္းကိုက ဂ်န္ဒါဘက္စံုဆန္းစစ္ေလ့လာ မႈေပၚ အေျခခံကာ 
ဂ်န္ဒါ သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

 n အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လိင္ဝိေသသခံယူမႈကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔အေပၚထားရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား 
သည္ ပဋိပကၡအတြင္း အၾကမ္းဖက္ေသာ အျပဳအမူကိုျဖစ္ေစ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေသာ အျပဳအမႈကို 
ျဖစ္ေစ ၎တို႔၏ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို မည္သို႔ တြန္းအားေပးျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း နားလည္အသိအမွတ္ျပဳရန္၊

 n မသန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ သမားရိုးက်သတ္မွတ္ထားေသာ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အုပ္စုႏွစ္စုတြင္ 
ပါဝင္ျခင္းမရွိသည့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ အတင္းအၾကပ္ အလုပ္ေစခိုင္းခံရသူ မ်ား၊ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရေသာသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း 
မ်ားအပါအဝင္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ေပးရန္၊ 

 n အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ တြန္းအားေပးေဆြးေႏြးတင္ျပႏိုင္မႈ အလား 
အလာကို အားေပးပံ့ပိုးရန္ - အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အားကို ရယူေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

 n အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ား မျဖစ္ 
ေအာင္ ကာကြယ္ေပးရန္၊ 

 n ဂ်န္ဒါကို သတိျပဳနားလည္ေသာ စိတ္ပိုင္း-လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈ၊ ကူးေျပာင္းခ်ိန္ကာလ တရားမွ်တမႈ 
သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အားေပးရန္၊ 
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၁-၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၊ ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္အတူ အိမ္ေထာင္စုအဆင့္ ပဋိပကၡ 
မ်ား (အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ)မွစ၍  ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းအဆင့္ ေျမယာပဋိပကၡမ်ား၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ရွိ 
တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားအထိ အလႊာအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားလည္း ရွိေန 
ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္င1ံ သမိုင္းေၾကာင္းသည္ ရႈပ္ေထြးၿပီး ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။ 
သမိုင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ကိုလိုနီေခတ္မတိုင္မီ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုဘုရင္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ 
တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ စစ္ပဲြမ်ား၊ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္မွ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္အတြင္း ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ စစ္ပြဲ 
သံုးႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ ေရာက္ရွိခဲ့မႈ၊ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ပထမပိုင္း၌ ဂ်ပန္ 
၏ အကူအညီကို ရယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ဂ်ပန္၏ သိမ္းပိုက္မႈကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ခဲ့မႈ၊ လြတ္လပ္ 
ေရးရခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ၾကား တိုေတာင္းသည့္ ပါလီမန္ေခတ္ႏွင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့သည့္ ဆယ္ 
စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္တို႔ကို ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ အဆိုပါ 
ေခတ္ကာလမ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသားမ်ား ႀကီးစိုးခဲ့ၾကၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားအား အခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားအျဖစ္ ယူဆကာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ကူညီမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳမႈ နည္းပါးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ ၾသဇာႀကီးမား 
သည့္ ဘုရင္မအခ်ိဳ႕ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းတြင္လည္း ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရးရာ 
မ်ား ေဟာေျပာေရးသားသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။2

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစမွာပင္ ႏိုင္ငံတြင္း၌ ဗမာ့ကြန္ျမဴနစ္ပါတ3ီ မွစ၍ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပိုင္နက္ နယ္ေျမ 
မ်ားရရွိေရး လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဝင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီး လူမႈေရးႏွင့္တိုင္းရင္းသား 
ပဋိပကၡအမ်ားအျပား တိုးပြားလာခဲ့ပါသည္။4  ေရွ႕တန္းထြက္ကာ တိုက္ခိုက္ၾကသူမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ိဳး 
သားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မ်ားမွ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္အစိုးရတြင္ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိ 
အနည္းငယ္မွ်သာရွိၿပီး ထိုအရာရွိမ်ားမွာလည္းအဓိကအားျဖင့္ ေဆးကုသေရးဘက္မွ အရာရွိမ်ားသာျဖစ္ၾကပါသည္။5 
ထိုစစ္အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား (သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံမ်ား) ၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား လိုက္ေလ်ာျခင္း 
မရွိဘဲ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းခဲ့ရာ အရပ္သား အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားလည္း ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရ 
ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မတတ္သာသည့္အဆံုး စစ္အစိုးရသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ရၿပီး 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေသာင္းက်န္းသူ 
အုပ္စုမ်ားအား ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး သဘာဝသယံဇာတမ်ား (အထူးသျဖင့္ သစ္၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ 

1 ဗမာလူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ ဘားမားႏွင့္ ျမန္မာဟူေသာ အေခၚအေဝၚႏွစ္မ်ိဳးလံုးအား အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အျပန္အလွန္ အသံုး ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်အင္ပါရာက 

ယခင္ဗမာႏိုင္ငံအား ပတ္ဝန္းက်င္ရွိေဒသမ်ားႏွင့္ ေပါင္းကာ ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယူနစ္တစ္ခု အျဖစ္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၿပီး အတိုင္းအတာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ 

စစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံ၏ အမည္အား ‘ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ’ ဟု ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

2 M. Gravers ႏွင့္ F. Ytzen (eds.) ရွိ M. Ditlevsen ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား - အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေျခအေန (Social issues – The situation of women)၊ ၊ ဘားမား/ျမန္မာ 

- အခု ဘယ္မွာလဲ (Burma/Myanmar – Where now?)၊ Nordic Institute of Asian Studies၊ ကိုပင္ေဟဂင္၊ ၂၀၁၄။ A. Phayre ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္း (History of Burma)၊ 

လန္ဒန္၊ Trübner & Co, Ludate Hill ၊ ၁၈၈၃

3 B. Lintner ၊ ဗမာ့ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ က်ရံႈးခန္း (The rise and fall of the Communist Party of Burma)၊ Southeast Asia Program Publications ၊ ၁၉၉၀

4 A. South ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး - ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ (Ethnic politics in Burma: States of conflict)၊ Routledge ၊ ၂၀၀၈

5 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိမ်ားအား စတင္ေခၚယူခန္႔ထားသည္မွာ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ၿပီး ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ၾကားတြင္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ 

အရာရွိမ်ားအျဖစ္သာ ေခၚယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ M. Myoe ၊ တပ္မေတာ္အား တည္ ေဆာက္ျခင္း - ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ International University of Japan ၊ 

၂၀၀၉ ႏွင့္ T. McLaughlin ၊ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီးစစ္ဘက္ဆိုင္ရာအရာရွိ၊ Myanmar Times ၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္၊   https://www.mmtimes.com/ national-

news/11487-first-women-graduate-from-officer-training-school.html



10 မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္ 

ေက်ာက္စိမ္း) ကို ထုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။6  ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္လာသည့္ကာလအတြင္း လက္နက္ကိုင္ 
ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ တိုက္ထုတ္ခံရမႈေၾကာင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားသို႔ ပို၍ပို၍ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ထိုေဒသမ်ား 
တြင္ လက္နက္ကုိင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ ပံုမွန္ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျပည္မတြင္မူ စစ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အာဏာရွင္စနစ္က ပို၍ ခိုင္မာအားေကာင္းလာၿပီး ဗမာဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာတို႔ 
အား တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားထံသို႔ ျပန္႔ပြားေစရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ရာ ယင္းကို တိုင္းရင္း 
သားလူနည္းစုမ်ားၾကား ‘ဗမာမႈျပဳျခင္း’ ဟု ေခၚေဝၚလာၾကပါသည္။7  ၂၀၀၉ခုႏွစ္မွစတင္၍ ျမန္မာစစ္တပ္ (တပ္မေတာ္) 
သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႀကီးစိုးသည့္ ထုိလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအား နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအတြင္း ေပါင္းစည္းထည့္ 
သြင္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းကာ ၎တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ထားခဲ့ပါသည္။8

ထိုအခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသားေရာ၊ အမ်ိဳးသမီးပါ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ပါဝင္လာေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ 
ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈႀကီးသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အရွိန္အျမင့္ဆံုးျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ 
အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း စစ္တပ္မွ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း 
မရွိခဲ့ပါ။ ထို႔ျပင္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈသည္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ‘ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး’ 
တြင္လည္း လူထုၾကည္ညိဳေလးစားေသာ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ အသက္အရြယ္စံု အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
လက္တြဲကာ အေျပာင္းအလဲကို ေတာင္းဆိုရင္း အစိုးရအား ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ျပသခဲ့ျပန္ပါသည္။ အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈ 
သည္လည္း စစ္တပ္၏ ရက္စက္စြာ ႏွိမ္နင္းျခင္းကို ခံခဲ့ရျပန္ပါသည္။9  သုိ႔ေသာ္ ပိုမိုဒီမိုကေရစီနည္းက်ေသာ အစိုးရပံုစံ 
သုိ႔ တျဖည္းျဖည္းအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ စတင္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုကူးေျပာင္းမႈသည္ စစ္အစိုးရမွ ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ 
ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္၏ အရပ္သားအစိုးရအမည္ခံေသာ္လည္း စစ္ဘက္မွ 
ႀကီးစိုးသည့္ အစိုးရကို ဖဲြ႕စည္းျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ NLD သည္ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ 
ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ 
တက္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ စစ္တပ္သည္ အာဏာကို တရားဝင္လဲႊအပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဓိကက် 
ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနသံုးခု (ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီးဌာန) ကို 
တိုက္ရိုက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္မ်ားရွိ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 
၂၅% ေနရာယထူားျခင္းျဖင့ ္တိငု္းျပည ္အပုခ္်ဳပ္ေရးတြင ္ဆံုးျဖတ္ခ်ကခ္်မႈအခန္းက႑အား ဆကလ္ကထိ္န္းသမိ္းထားဆ ဲ
ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ႀကီးမားသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ 
ထိေရာက္သည့္ ဗီတိုအာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

၂၀၁၀ခုႏွစ္မွစတင္၍ ယခင္အစိုးရႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္း (EAOs) 
အခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ (NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အခ်ိဳ႕နယ္ပယ္ကိုသာ 
လႊမ္းျခံဳႏိုင္ခဲ႔သည္။ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ၂၁ ဖြဲ႔အနက္ ၈ ဖြဲ႔က အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို 
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ႔ၾကျပီး က်န္ ၂ ဖြဲ႔က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္။ အေရးၾကီးသည္မွာ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ 
တြင္ အဓိကက်ေသာ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္သည္႔ အခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
အမ်ိဳးသမီးႏွင္႔ လူငယ္မ်ား ပါဝင္ရန္ က်န္ရွိေနေသးသည္။ 

၃၀%ပါဝင္မႈအတြက္ အဓိကက်ေသာအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈယႏၲရားမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမရွိေသးပါ။10 သက္ဆိုင္ 
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 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေယာက္်ားပီသမႈလကၡဏာမ်ား ၊ က်ားမေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး 11

သည္႔ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားၾကား ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြလုပ္ငန္းစဥ္သည္ တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္တိုင္ 
“ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေရးႀကီးသည့္ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ရွိေနသည္ဟု သံသယျဖစ္မႈမ်ား အနည္းငယ္ရွိေနပါသည္။” 11 
ထို႔ေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 
ဆက္လက္၍ အရိွန္ျမင့္ တက္ေနၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေန 
သည့္ အေျခအေနတြင္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို အၿပီးသတ္လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္ 
ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္မရွိေသးသည့္ပံု ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ထိုးစစ္မ်ား ေၾကာင့္ အရပ္သား ၁၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU)  
ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ၈,၅၀၀ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရၿပီး လူေပါင္း ၇၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကပါသည္။12 ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ Duffield က ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီေသာ ကာလရွည္ၾကာ 
အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ေပၚေနမႈ၏ ျပည္သူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈအေၾကာင္း ေရးသားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား 
ေအာက္ပါအတိုင္း ပံုေဖာ္ထားပါသည္ - 

“ျပည္သူမ်ား၏ တစ္ဦးထက္မကေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ လက္ခံမႈ ရရွိေစရန္ အၿပိဳင္ 
အဆုိင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ စစ္ေျမျပင္တစ္ခု၊ အဆုိပါ သတ္မွတ္ခ်က္ 
ဝင္ရိုးမ်ားအတြင္းႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ အစိုးရဗ်ဴရိုကေရစီအရာရွိမ်ား၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ 
အုပ္စုမ်ား၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းမရွိသည့္ အုပ္စုမ်ား၊ အကူအညီေပးေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္ 
အစိုးရမ်ားဟူသည့္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ိဳးစံု ေသာင္းေျပာင္းစံုလင္ ရွိေနပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ အက်ပ္ကုိင္ရန္၊ 
အခြန္ေကာက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူမ်ားကုိ ပိုင္ဆုိင္သည့္အရာမ်ား လက္လြတ္ဆုံးရံႈးေအာင္လုပ္ရန္ ႀကိဳးစား 
ေနၾကၿပီး သုိ႔မဟုတ္လွ်င္ ျပည္သူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ပညာေပးရန္ႏွင့္ ဘဝမ်ား တုိးတက္ 
ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကပါသည္။” 13

အဆိုပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္တိုင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား ေနထိုင္ရာ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ထိုေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ 
သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။  

၁-၂။ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားပီသမႈလကၡဏာမ်ားအေၾကာင္း 
ေလ့လာရျခင္းအေၾကာင္းရင္း

၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅၌ 
ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္မႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးအား အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား 
သည္ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္၊ ကယ္ဆယ္ေရးအေထာက္အပံ့မ်ားေပးရန္ႏွင့္ အၾကမ္း 
ဖက္မႈကို တားဆီးကာကြယ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္းလည္း သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ပဋိပကၡကို 
နားလည္သိရွိရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဂ်န္ဒါသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း နားလည္သိရွိမႈမ်ား 
ျမင့္မားလာခဲ့ပါသည္။14 သုေတသနမ်ားအရလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ထိေရာက္ 

11 P. Keenan၊ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ ယုတ္ေလ်ာ့လာျခင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ မ်က္ေမွာက္အေျခအေန၊ (Negotiation and attrition: The current state of 

the Myanmar peace process)၊ Background Paper No. 1/18၊ ယူရိုဘားမားရံုး (EBO)၊ ၂၀၁၈ ဧၿပီလ

12 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လမ္းဆုံးေရာက္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ - ေျမယာက႑အား ေလ့လာျခင္း (Burma’s dead-end peace negotiation process: A case study of the 

land sector)၊ Karen Peace Support Network မွ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္၊ ၂၀၁၈ ဇူလိုင္ ၅ ရက္၊ https://www.facebook.com/KPSN.karen/photos/pcb.2126340674309529/ 

2126340437642886

13 M. Duffield၊ ‘no man’s land’ ၏ အစြန္အဖ်ား - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ နာတာရွည္ အေရးေပၚအေျခအေန (On the edge of ‘no man’s land’: Chronic emergency in Myanmar)၊ 

Department of Politics ၊ University of Bristol ၊ ၂၀၀၈

14 UN Women, Wome’s meaningful participation in negotiating peace and the implementation of peace agreements – Report of the Expert Group Meeting, 
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12 မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္ 

စြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္အား ေအာင္ျမင္စြာခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္သည့္ အလား အလာႏွင့္ 
သေဘာတူညီခ်က္ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္ အလားအလာ ပိုမိုႀကီးမားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိထားၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။15 သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယေန႕အခိ်န္အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ မည္သည့္တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ
တြင္မွ် အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ထိေရာက္စြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ သို႔မဟုတ္ ဂ်န္ဒါ ရႈေထာင့္အား လုံေလာက္စြာ ဘက္စံု 
ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္မႈကို မေတြ႕ခဲ့ရပါ။ (အေသးစိတ္ကို အပိုင္း ၃.၄ တြင္ၾကည္႔ပါ)16

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡ၏ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား ဘဝအေပၚ သက္ေရာက္မႈတို႔ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔အား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖရန္  
ဂ်န္ဒါစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လိင္ဝိေသသခံယူမႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွစ္မ်ိဳးစလံုး၏ က်ားမ 
အလိုက္ ေတြ႕ၾကံဳခံစားရမႈမ်ားကို ျပည့္စံုစြာ အေသးစိတ္နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ တရားဝင္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အေျခအေနမ်ားတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မပါဝင္ဘဲ ရွိတတ္ေသာေၾကာင့္ ‘ဂ်န္ဒါ’ ဟု 
ဆိုလွ်င္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ‘အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား’ ကုိ ရည္ညႊန္းေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ‘ဂ်န္ဒါ၏ 
အျခားမ်က္ႏွာစာတစ္ဘက္’ တြင္ ရွိသည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေကာင္းစြာ 
နားလည္ျခင္း မရွိၾကပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယေန႕အခ်ိန္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ဂ်န္ဒါကို 
ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ အေရးႀကီးေသာ အားထုတ္မႈအခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္တိုင္ ေယာက္်ားပီသမႈ 
ႏွင့္ ပဋိပကၡ/ၿငိမ္းခ်မ္းေရတည္ေဆာက္မႈတို႔ၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ႏႊယ္သက္ ေရာက္ေနမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥ 
ရပ္မ်ားအား ေဝဖန္စစ္ေၾကာဆန္းစစ္မႈမ်ားကို တရားဝင္ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ လုပ္္ငန္းမ်ား 
တြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ မျပဳလုပ္ၾကေသးပါ။ ဤေလ့လာမႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားအေပၚ 
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ ထားရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ ပဋိပကၡ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတြင္ ၎တို႔၏ ပါဝင္ပတ္သက္ ေဆာင္ရြက္မႈအား မည္သို႔ တြန္းအားေပးသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
မည္သို႔ အဟန္႔အတားျဖင့္ေစသည္ဆိုသည္ကို ပိုမိုနားလည္ သိရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းထားပါသည္။  

အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ေယာက္်ားေလးမ်ား၊ မိန္းကေလး 
မ်ားႏွင့္ အျခားေသာလိင္ဝိေသသခံယူမႈရွိသူမ်ားအေပၚ ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ သက္ေရာက္ပံုမ်ားသည္ မတူ 
ညီၾကပါ။ အရင္းအျမစ္မ်ားကို လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္မႈ၊ အခြင့္အာဏာႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္မႈမ်ားသည္ လူ 
တစ္ဦး၏ ဂ်န္ဒါ၊ အသက္အရြယ္၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး၊ ေနရာေဒသ၊ ၾကြယ္ဝမႈ၊ အိမ္ေထာင္ရွိမႈ/မရွိမႈ၊ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ 
တိမ္းညႊတ္မႈ သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းမႈမ်ားေပၚ မူတည္ကာ မ်ားစြာ ကြာျခားသြားႏိုင္ပါသည္။17 အဆိုပါ ဝိေသသ 
လကၡဏာအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပါင္းဆံုကာ ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားကို တိုးပြားေစသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ိဳးစံုႏွင့္အတူ လူတစ္ဦး၏ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ အခြင့္အာဏာအေပၚ မ်ားစြာ သက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ 
အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ပိုမို အဆင့္ျမင့္ေသာ အေနအထားကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကသည္မွန္ေသာ္လည္း 
ၿမိဳ႕ျပမွ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝၿပီး လူမ်ိဳးႀကီးျဖစ္သည့္ ဗမာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ား ပဋိပကၡေဒသရွိ တိုင္းရင္း 
သားလူနည္းစုဝင္ (၎၏ လူမႈအသုိင္းအဝိုင္းက လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းခံရသည့္) 
လူငယ္ေလးတစ္ဦးထက္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ၾသဇာအာဏာကို ပိုမို လက္လွမ္းမီႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ အလားတူပင္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အထက္တန္းလႊာ လိင္တူစံုမက္သူအမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ အဆင့္အတန္းနိမ့္က်သည့္ ေက်းလက္မွ ေရႊ႕ 
ေျပာင္းလာၿပီး ေန႕စားအလုပ္သမားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကဲ႔သို႔ ေျပာင္းလဲခံယူေနထိုင္သူ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးထက္ သူ၏ လိင္ ဝိေသသခံယူမႈႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ခြင့္ ပိုမိုရရွိႏိုင္ၿပီး ထိုအမ်ိဳးသမီးမွာမူ 
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ ကဲ့ရဲ႕ ျပစ္တင္ ရႈတ္ခ်မႈဒဏ္ကို မ်ားစြာရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါသည္။  

15 T. Paffenholz ၊ A. Potter Prentice ႏွင့္ C. Buchanan၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၏ အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္ 

အေသြးမ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္အသစ္မ်ား (Fresh insights on the quantity and quality of women’s inclusion in peace processes)၊ ‘ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို 

တိုးတက္ေစျခင္း’ ႏွင့္ ‘အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ’ စီမံခ်က္မ်ားမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ အျမင္မ်ား၊ ဂ်ီနီဗာ၊ The 

Graduate Institute of Geneva and Crisis Management Initiative ၊ ၂၀၁၅

16 ရန္ကုန္ရွိ FGD မ်ား၊ ၂၀၁၇၊ ဇူလိုင္လ၊

17 H. Myrttinen၊ J. El-Bushra ႏွင့္ J. Naujoks၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတြင္ က်ားမေရးရာကို ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္း (Re-thinking gender in peacebuilding)၊ 

လန္ဒန္၊ International Alert ၊ ၂၀၁၄၊ http://www.international-alert.org/resources/publications/rethinking-gender-peacebuilding



 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေယာက္်ားပီသမႈလကၡဏာမ်ား ၊ က်ားမေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး 13

ေယာက္်ားပီသရမည္ဟူသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ထားရွိမႈသည္ မၾကာခဏဆိုသလို မ်က္စိလွ်မ္းတတ္ေသာ (သုိ႔ 
မဟုတ္ အေလးထားေလ့မရွိေသာ) ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတို႔ကို တြန္းအားေပးေမာင္းႏွင္သည့္ အရာ 
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသည္ ရုတ္တရက္ၾကည့္လွ်င္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ 
ေယာက္်ားေလးမ်ားအတြက္ ထိခိုက္လြယ္မႈကို တိုးပြားေစေသာ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ 
ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ေသာ သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ေနေသာ အေျခအေနတစ္ခု 
တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားသည္ အသက္အရြယ္၊ လူမႈအဆင့္အတန္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး၊ စသည္ 
အလိုက္ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ပံုႏွင့္ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခံရပံုတုိ႔ကို နားလည္သိရွိျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ 
ေဆာက္သူမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ ဆက္ႏႊယ္တံု႔ျပန္ပံုမ်ားကို ပိုမိုနားလည္သိရွိကာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးမႈမ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားသည္ တိုက္ခိုက္သူမ်ား၊ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးသူ 
မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကပါသည္။ ၎တို႔သည္ နစ္နာသူမ်ား၊ က်ဴးလြန္သူ 
မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းဒဏ္ခံရၿပီး လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ 
အကူအညီေပးသူမ်ား၊ ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ား၊ မီဒီယာ ႏွင့္ ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူမ်ား၊ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ကူညီသူမ်ား၊ 
ဖ်က္ဆီးသူမ်ားႏွင့္ ၾကားေနသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ မၾကာခဏဆိုသလို ၎တို႔အေပၚ ထားရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားက   
အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ားကို ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေစတတ္ပါသည္။ ထိုမွ်သာမက အဆိုပါေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ပင္ 
လူမႈအဖဲြ႕အစည္းအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား လက္ေအာက္ခံအဆင့္သို႔ ႏွိမ့္ခ်ကာ လိင္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာႏွင့္ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ (SGBV)မ်ားအပါအဝင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဘဝမ်ားတြင္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို 
ျဖစ္ပြားေစပါသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ ယင္းသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားကိုယ္တိုင္အတြက္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ 
ဖယ္ၾကဥ္မႈမ်ား ခံရႏိုင္ေျခအား တိုးျမင့္ေစပါသည္။ ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား 
ကိုယ္တိုင္ ၎တို႔ကုိယ္ ၎တို႔ အမ်ိဳးသားမ်ားအျဖစ္ လိင္ဝိေသသခံယူမႈမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေယာက္်ားပီသမႈ ဟူသည့္ 
ခံယူခ်က္သည္ အခရာက်ၿပီး အေတြ႕ရမ်ားလွေသာ္လည္း ယင္းသည္ ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ၊ က်ားမ 
တန္းတူညီမွ်မႈအေပၚ မည္သို႔ သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္းကို ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ မူဝါဒမ်ား၊ 
က်င့္သံုးမႈမ်ားႏွင့္ သုေတသနမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲလွပါသည္။ 

ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ားက ေယာက္်ားပီသမႈဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား အသံုးျပဳကာ သို႔မဟုတ္ ႀကိဳးကိုင္ 
ျခယ္လွယ္ကာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ အသံုးခ်ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဤအခ်က္သည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဥပမာ 
အမ်ိဳးသားမ်ားအား ျပင္ပမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားမွ မိမိတို႔၏ရပ္ရြာကို ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္ေပးမည့္သူမ်ားအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားရွိမႈမ်ားကို ႏိႈးဆြကာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဂ်န္ဒါႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ဤရႈေထာင့္အား လွ်စ္လွ်ဴရႈသည့္ ပဋိပကၡဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ျပည့္စံုျခင္းမရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အတြက္ ဝင္ေပါက္မ်ားကို မ်က္စိလွ်မ္းသြားႏိုင္သလို ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း 
အျပည့္အဝ နားလည္သိရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ဂ်န္ဒါ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ား၏ ပဋိပကၡအေပၚသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡ၏ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းရွိ ဂ်န္ဒါ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအား ေလ့လာသည့္ ပဋိပကၡအေျခအေနဘက္စံုဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို ျပဳလုပ္မွသာလွ်င္ ပိုမို 
ထိေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုိသုိ႔ေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအား ယခုမွသာ စတင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။ ဥပမာ Hedstrom ႏွင့္ Brenner တို႔က ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ားသည္ 
လိင္ဝိေသသခံယူမႈမ်ားအား အသံုးခ်ပံုမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ပါသည္။18

18 J. Hedstroem၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ကခ်င္ပဋိပကၡ (Gender and Myanmar’s Kachin conflict)၊ နယူးမႏၱလာ၊ ၂၀၁၅၊ http://www.newmandala.org/gender-

and-myanmars-kachin-conflict; ၊ D. Brenner ၊ ေတာ္လွန္သူအုပ္စုမ်ားရွိ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ - ဝိေသခံယူမႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ တရားဝင္ျဖစ္မႈအတြက္ ရုန္းကန္ျခင္းမ်ား၊ 

(Authority in rebel groups: Identity, recognition and the struggle over legitimacy)၊ Contemporary Politics၊ 23(4)၊ ၂၀၁၇
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၁-၃။ စီမံခ်က္၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

ဤသုေတသနအား International Alert မွ ဖန္တီးအိမ္ (PTE)၊ သဂၤဟ (TGO) တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ Paung Sie Facility 
(ယခင္က Peace Support Fund) ၏ ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေယဘုယ် 
ပန္းတိုင္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ဂ်န္ဒါအား ဘက္စံုခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ရြက္မႈ 
မ်ားကို ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေပးျခင္းျဖင့္ ပိုမိုအားေကာင္းလာေအာင္ ကူညီေပးရန္ ျဖစ္ပါ 
သည္ - ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားပီသမႈဆိုင္ရာ ခံယူခ်က္မ်ားကို ပိုမိုသိရွိ နားလည္ေစျခင္းႏွင့္ 
ဤနားလည္သိရွိမႈအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မတူကဲြျပားေသာ 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

၁-၄။ အသံုးျပဳေသာ နည္းစနစ္ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 

ဤသုေတသနတြင္ အရည္အေသြးဆုိင္ရာ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေနရာ 
ေဒသႏွစ္ခုရွိ (တနသၤာရီ ႏွင္႔ ရွမ္းေတာင္ပိုင္း)  ဂ်န္ဒါ၊ ေယာက္်ားပီသမႈ စရိုက္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ 
ေဆာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာတင္ျပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနရာေဒသမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြားအေျခအေနမ်ား မတူညီလွ်င္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊ အနာဂတ္အလားအလာမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား 
လည္း မ်ားစြာကဲြျပားျခားနားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သုေတသနပညာရွင္မ်ားက သိရွိထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ဤသုေတသနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုးအား ကိုယ္စားျပဳလိမ့္မည္ဟု မဆိုႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေယာက္်ားပီသမႈ 
လကၡဏာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာဆိုရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဂ်န္ဒါ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို 
နားလည္သိရွိရန္ လမ္းညႊန္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ ပါသည္။ 

ေယာက္်ားပီသမႈ လကၡဏာမ်ား (Masculinities) ဆိုသည္မွာ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းက အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ 
အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ မည္သို႔မည္ပံု ျပဳမူေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ 
ခ်က္မ်ားကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ အဆုိပါ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ အသက္အရြယ္၊ လူမႈစီးပြားေနာက္ခံ အေျခ 
အေန၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုႏွင့္ ေနရာေဒသကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားအေၾကာင္း အခ်က္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚတြင္ မူတည္ကာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားသြားပါသည္။ 

သုေတသနအဖဲြ႕သည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွ ႏိုဝင္ဘာလၾကားတြင္ ရန္ကုန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ တနသၤာရီ 
တိုင္းေဒသႀကီးတို႔၌ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲ (FGDs) ၁၆ ခု ႏွင့္ အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္ေပးႏိုင္သူမ်ားအား 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ (KIIs) ၈၅ ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အမ်ိဳးသားေပါင္း ၁၆၂ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ၉၇ ဦးတို႔ သုေတသနတြင္ 
ပါဝင္ေျဖဆိုေပးခဲ့ၾကပါသည္။ FGD မ်ားႏွင့္ KII မ်ားအား ေအာက္ပါအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္ - ေျမယာအခြင့္ 
အေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအပါအဝင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အရပ္ဖက္လူမႈ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႕မ်ား၊ လိင္တူခ်စ္သူအမ်ိဳးသမီး၊ လိင္တူခ်စ္သူ အမ်ိဳးသား၊ လိင္တူလိင္ကြဲႏွစ္မ်ိဳး 
စလံုးခ်စ္သူ၊ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကဲ႔သို႔ ေျပာင္းလဲခံယူေနထိုင္သူႏွင့္ အဂၤါႏွစ္မ်ိဳးစလံုးပါသူ သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ဘက္ 
လိင္အား စိတ္မဝင္စားသူ (LGBTQ) အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖဲြ႕မ်ား၊ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ 
အစိုးရ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ 
ယခင္က လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ ပုဂၢိလိကက႑မွ 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ အသုံးျပဳမည့္နည္းစနစ္အား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကို ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ဂ်န္ဒါ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး (GPS) ဆိုင္ရာ ထုတ္ေဝထားၿပီး ျဖစ္ေသာ စာရြက္စာတမ္း 
စာအုပ္မ်ား လက္ရွိမူဝါဒေဆြး ေႏြးမႈမ်ားကို သံုးသပ္ေလ့လာကာ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
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သုေတသနအား ရန္ကုန္ (ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို လႊမ္းျခံဳ 
ေသာ ရႈေထာင့္ကုိ ရရွိေစရန္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက့ဲ့သို႔ အျခားေသာ ပဋိပကၡေဒသ 
မ်ားမွ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ ရႈေထာင့္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္) ႏွင့္ ေလ့လာရန္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ပဋိပကၡ 
ဒဏ္သင့္ခဲ့သည့္ေနရာႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေသႀကီးတို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါ 
သည္။  အဆိုပါေနရာမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းမွာ ပဋိပကၡႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၎တို႔၏အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ 
ထိေတြ႕မႈ အေျခအေနမ်ားအရသာမက သုေတသနအဖဲြ႕အတြက္ သြားလာရလြယ္ကူမႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈတို႔ေပၚမူတည္ကာ 
ေရြးခ်ယ္ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအား PTE မွ ဦးေဆာင္ကာ ထားဝယ္၊ 
ေရျဖဴႏွင့္ ေလာင္းလံုၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ထားဝယ္လူမ်ိဳးမ်ား ပါဝင္ကာ KNU ဆက္ဆံ 
ေရးရံုးႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) ၏ ကရင္အဖဲြ႕ဝင္တို႔လည္း 
ပါဝင္ပါသည္။   ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္မူ TGO မွ ဦးေဆာင္၍ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္ ပအိုးဝ္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ 
ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္သည့္ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္ သုေတသနမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုရြာမ်ားသည္ 
ပအိုးဝ္ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ (SAZ) ႏွင့္ နီးေသာရြာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပအိုးဝ္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 
ေဒသအတြင္းတြင္မူ သုေတသနကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။19 သုေတသနတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုေပးမည့္သူမ်ားအား 
စီမံခ်က္မိတ္ဖက္မ်ားက ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကြန္ရက္မ်ားကို အေျချပဳကာ ၎တို႔၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ နားလည္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံကာ ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သုေတသနတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုသူမ်ားအတြက္ 
လံုျခံဳေရးႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ရြာအမည္၊ အဖဲြ႕အစည္းအမည္ သုိ႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း 
စီ၏ အမည္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳဘဲ ၎တို႔သည္ မည္သည့္ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မွ ဆိုသည္ ကိုသာ 
ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

19 ပါဝင္ေျဖဆိုေပးသူမ်ားအတြက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ေစရန္ သုေတသနျပဳ ေလ့လာခဲ့သည့္ ေနရာေဒသအတိအက်အား ေဖာ္ျပျခင္း ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။



16 မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္ 

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဂ်န္ဒါ၊ ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္ျခင္း 

၂-၁။ ႏိုင္ငံအေၾကာင္း ျခံဳငံုတင္ျပခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုႏွင့္ ဘာသာစကား မ်ိဳးစံုရွိေနၿပီး အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ အလႊာ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္ ပဋိပကၡလည္း ရွိပါသည္။ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ား20 မွစ၍ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားၾကား၊ လူမႈ 
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္အစိုးရမ်ားၾကား ေျမယာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ပဋိပကၡမ်ားအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
အျပားျပား ရွိေနသလိ2ု1 ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းျမင့္မားသည့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈအပါအဝင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္း 
ဖက္မႈမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။22 NLD ဦးေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေရးပါေသာ တိုးတက္မႈမ်ား 
ရရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေျဖဆိုသူမ်ားက ထိုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္မႈမရွိဘဲ (NCA လက္မွတ္မထိုးထား 
ေသာ အုပ္စုမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ျခင္းမရွိသလို အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳပါဝင္မႈမွာလည္း ရွိသင့္သေလာက္ 
မရွိေသး) ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကဲ့သုိ႔ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား၊ အျငင္းပြားစရာမ်ား ရွိေနသည္ဟု သံုးသပ္ၾက 
ပါသည္။23

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈအား ၃၀% 
ရရွိေအာင္ ‘ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္’ ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဂ်န္ဒါတန္းတူညီမွ်ေရးအပါအဝင္ 
လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားကို အစည္းအေဝးအစီအစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရမည္ဟူေသာ အခ်က္တို႔ ပါရွိပါ 
သည္။  သုိ႔ေသာ္ ဂ်န္ဒါကိစၥရပ္မ်ားကုိ မည္သည့္အခါမွ် သီးျခားကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္ သီးသန္႔ကိုင္တြယ္ေျဖ ရွင္းျခင္းမ်ိဳး 
မျပဳသင့္ပါ။24 ေဆြးေႏြးသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုးထဲတြင္ ဂ်န္ဒါႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္ 
မ်ား ပါဝင္သင့္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကိစၥရပ္တိုင္းသည္ ကဲြျပားသည့္ လိင္ဝိေသသ ခံယူမႈရွိသူမ်ားအေပၚ 
ကြဲျပားစြာ သက္ေရာက္မႈရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ဆိုရလွ်င္ ဂ်န္ဒါႏွင့္ ေယာက္်ားပီသမႈလကၡဏာ 
မ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ လံုျခံဳေရး (SGBV၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ား၏ 
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး၊ လံုျခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား (SSR) အပါ အဝင္)၊ ေျမယာႏွင္႔ သဘာဝသယံဇာတ 
စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမႈ (အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ 
ေျပာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေနရပ္ျပန္လာေသာဒုကၡသည္မ်ားအတြက္) အပိုင္းက႑မ်ားႏွင့္ အထူးသက္ဆိုင္မႈရွိပါသည္။ 
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈမ်ား၏ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားပီသမႈလကၡဏာမ်ားအေပၚ 

20 A. South ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး - ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ား (Ethnic politics in Burma: States of conflict)၊ ၂၀၀၈၊

21 Human Rights Watch ၊ ‘ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ရာဇဝတ္သားမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္’ – ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ လူ႕အခြင့္ အေရးမ်ားႏွင့္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား (Human rights and 

land confiscation in Karen state)၊ ၂၀၁၆၊ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ေကာ္မတီသည္ တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၄,၈၀၀ ေက်ာ္ကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ Eleven ၊ ၂၀၁၇ 

ဧၿပီ ၁ ရက္၊ http://www.elevenmyanmar.com/local/7290; Transnational Institute၊ Access denied ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡ (land 

rights and ethnic conflict in Burma)*၊ Burma Policy Briefing အမွတ္ ၁၁၊ အမ္စတာဒမ္၊ ၂၀၁၃၊ N. Scurrah ၊ K. Woods ႏွင့္ P. Hirsch ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ 

ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ၊ (The political economy of land governance in Myanmar)၊ ဗီယန္က်န္း၊ Mekong Region Land Governance၊ ၂၀၁၅၊ ႏွင့္ J. Naujoks ၊ R. Barclay et 

al ၊ သစ္ေတာဥပေဒစိုးမိုးေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ - ပဋိပကၡသတိျပဳနားလည္မႈ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ (Forest law enforcement governance and trade – A 

conflict sensitivity analysis)၊ ရန္ကုန္၊ International Alert ၊ ၂၀၁၇၊ 

22 အစိုးရစစ္တမ္းတစ္ခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးငါးဦးတြင္ တစ္ဦး (၂၀%) သည္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကို ေတြ႕ၾကံဳခံစားဖူး ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလူေနမႈဘဝႏွင့္ 

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္စစ္တမ္း (MDHS)၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ၂၀၁၇၊ Gender Equality Network၊ တိတ္ဆိတ္မႈ၏ 

ေနာက္ကြယ္ - အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ ရင္ဆိုင္ရုန္းထႏိုင္စြမ္း၊ (Behind the silence – Violence against women and their resilience)၊ ရန္ကုန္၊ 

Gender Equality Network ၊ ၂၀၁၅၊

23 လူထုေဆြးေႏြးပြဲအား ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအေပၚ သံသယရွိ (Shan national dialogue in doubt after public consultation cancelled)၊ The 

Irrawaddy၊ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္၊  https://www.irrawaddy.com/ news/burma/shan-national-dialogue-doubt-public-consultation-cancelled.html

24 ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္၏ အလြတ္သေဘာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္၊ အခန္း ၂-ည၊ Ethnic Peace Resources စီမံခ်က္၊ ၂၀၁၅၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္၊ http://www.eprpinforma-

tion.org/files/recent-events/the-framework-for-political-dialogue-unofficial-translation--22dec2015--eng.pdf
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သက္ေရာက္မႈမ်ားအပါအဝင္ ဂ်န္ဒါ ရႈေထာင့္မ်ားအား အျပည့္အဝ နားလည္ျခင္း မရွိေသးပါ သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း မရွိေသးပါ။25 ယင္း 
သည္ ဤသုေတသနမွ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ကြာဟခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။  

လက္ရွိတြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ၊ SSR သို႔မဟုတ္ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ 
တပ္အင္အားမ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း (DDR)ကဲ့သုိ႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ၏ အဓိက 
က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ဂ်န္ဒါႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္မ်ားအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမ်ားသည္ 
တစ္သမတ္တည္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။26 ဥပမာ AGIPP က “၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေမလတြင္ က်င္းပေသာ 
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (UPC) မွ လုံုျခံဳေရးက႑မူဝါဒအဆိုျပဳလႊာတြင္ ဂ်န္ဒါသာတူညီမွ်မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ကိစၥမ်ား ပါဝင္ျခင္းမရွိ” ဟု ရႈျမင္သံုးသပ္ပါသည္။27 အေကာင္းဆံုးေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည္မွာ 
အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အေရအတြက္ကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား 
ကိုသာ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။28 သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားႀကီးစိုးမႈရွိၿပီး ပံုစံက်ေနေသာ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ 
ဂ်န္ဒါသဘာဝရွိ အလြန္သိမ္ေမြ႕စြာ ကဲြလဲြေနေသာအခ်က္မ်ားအား ယခုထက္ပို၍ နားလည္သိရွိျခင္း မရွိလွ်င္ အဆိုပါ 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဂ်န္ဒါ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားမွာ နည္းပါးေနအံုးမည္သာ ျဖစ္သည္။   ယင္းသည္ 
ႏိုင္ငံအဆင့္မွ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ (ကရင္ႏွင့္ တနသၤာရီကဲ့သုိ႔) အထိ အဆင့္မ်ားအားလံုးရွိ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔ျပင္ NCA ႏွင့္ ၾကားကာလတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား 
အတြက္ အေရးႀကီးသလို အစိုးရလုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားဘက္မွ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္ 
လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ UPC သည္ အခ်က္ေလးခ်က္ကို သေဘာတူသတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 
ယင္းတို႔မွာ ဂ်န္ဒါကဲြျပားမႈကို အေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား (GBV)အား တားျမစ္ရန္၊ ဂ်န္ဒါအေျချပဳအၾကမ္း 
ဖက္မႈအား တားဆီးကာကြယ္ရန္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ၃၀% ခဲြတမ္း သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ဂ်န္ဒါ 
တန္းတူညီမွ်ေရး ကူညီပံ့ပိုးရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။29 အသံုးအႏႈန္းမွာ (“အားေပးျမႇင့္တင္ရန္” ဟူ၍) တိက်စြာ ေဖာ္ညႊန္း 
ထားမႈမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးသည္သာ အဓိကက်မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

25 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္း (CSO) မွ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားယ ဇြန္လမွ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇

26 Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ

27 Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process (AGIPP)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင္လံုး ဒုတိယအစည္းအေဝးအား 

က်ားမေရးရာရႈေထာင့္မွ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊ ၂၀၁၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၊https://www.agipp.org/sites/agipp.org/files/agipp_upc_analysis_paper.pdf 

28 ရန္ကုန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ FGD၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ

29 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႕ထုတ္ The Global New Light of Myanmar သတင္းစာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၆
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၂-၂။ သုေတသန ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ား 

ေျမပံု ၁ - သုေတသနေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ား
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ေျမပံု ၂ - ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွ သုေတသနေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ား 
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ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ သုေတသနအား ပအိုးဝ္ေက်းရြာ ႏွစ္ရြာ၌ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေက်းရြာႏွစ္ရြာသည္ 
တိုင္းရင္းသားမ်ား ေရာေႏွာေနထိုင္ေသာေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၏ Koban north ဟုေခၚေသာ ေဒသရွိ ေက်းရြာမ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေဒသသည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္က ပအိုးဝ္အမ်ိဳးသားတပ္ဖဲြ႕ (PNA၊ ပအိုးဝ္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (PNO)၏ 
စစ္တပ္) ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မရခင္က တိုက္ပဲြမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ပဋိပကၡ 
ဒဏ္ကို ျပင္းထန္စြာ ခံစားခဲ့ရသည့္ေဒသ ျဖစ္ပါသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ရၿပီးေနာက္  ၂၀၀၈ 
ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တည္ေထာင္ခ့ဲသည့္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ (ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ရရွိသည့္ေဒသ) သည္ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအနီးတြင္ တည္ရွိပါသည္။ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မရွိေတာ့ေသာ္လည္း 
ကပ္လ်က္တည္ရွိသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္မူ တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္ 
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ျဖစ္ပြားေနခဲ့ၿပီး ထုိပဋိပကၡက ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းအေပၚတြင္လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။30  
ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွစ၍ ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား အရွိန္ျမင့္တက္ 
လာခဲ့ၿပီး ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းျခင္း၊ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေပါင္း 
၁၀၀ ေက်ာ္ကို  တေအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။31

သုေတသနေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေဒသသည္ အစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈတြင္ တရားဝင္ရွိေနေသာ္လည္း အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ 
ရပ္ရြာေအးးခ်မ္းသာယာေရး သုိ႔မဟုတ္ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေရာက္ရွိဝန္ေဆာင္ေပးမႈ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ ထုိအခ်ိန္အေတာအတြင္း PNO ႏွင့္ အျခားEAOအဖဲြ႕မ်ားသည္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အလြန္ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ၿပီး 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဆက္ႏႊယ္တံု႔ျပန္ျပဳမူမႈမ်ားေပၚတြင္လည္း ၾသဇာႀကီးမားပါသည္။32 ထိုေဒသတြင္ ဗဟုိအစိုးရအေပၚ 
ယံုၾကည္အားကိုးမႈမွာလည္း နည္းပါးပါသည္။33 ပဋိပကၡမ်ား ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနမႈႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၏ 
ေဝးလံေခါင္သီမႈမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္၊ ဝင္ေငြရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားမရွိဘဲ ထိုေဒသတြင္ 
ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားက ထိုအေျခအေနမ်ားကို ပိုမို ဆိုးရြားေစခဲ့ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအားလံုး 
စုေပါင္းကာ လူငယ္မ်ားသည္ အျခားေနရာေဒသမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ား အလြန္မ်ားျပားၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါး 
ေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈ ျပႆနာမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။34

ထိုေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ မ်ိဳးဆက္အသီးသီးသည္ ပဋိပကၡ၏ အဆင့္အသီးသီး၏ ပံုသြင္းျခင္းကို ခံခဲ့ရပါသည္။ 
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီ အရြယ္ေရာက္လာေသာ မ်ိဳးဆက္သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ (PNA အပါအဝင္) EAO အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကား 
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ ဒဏ္ကို ခံခဲ့ရပါသည္။35 အပစ္အခတ္မရပ္စဲမီက ၎တို႔သည္ အၾကမ္းဖက္ 
မႈကို တိုက္ရိုက္ေတြ႕ၾကံဳခံစားရျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈကို ျမင္ေတြ႕ရျခင္းႏွင့္ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရျခင္း၊ အထမ္းသမား 
မ်ား သို႔မဟုတ္ လမ္းျပမ်ားအျဖစ္ အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းခံရျခင္း၊ ပဋိပကၡေဒသမ်ားသို႔ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ား 
လာေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း မရွိၾကသျဖင့္ ပညာသင္ခြင့္မရျခင္းတို႔ကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ 
တပ္မေတာ္၊ ဗမာ့ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၉၈၉ ခုႏွစ္အထိ) ႏွင့္ ‘ဝ’ ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးတပ္ဖဲြ႕ (UWSA) ကဲ့သုိ႔ 
၎တို႔၏ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားဟု ရႈျမင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္  ေပးရန္အတြက္ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားတြင္းသို႔ မျဖစ္မေန ဝင္ေရာက္ကာ စစ္မႈထမ္းခဲ့ရပါသည္။36 ယင္းသည္ လူအမ်ား 
အျပားအတြက္ အလြန္နက္ရႈိင္းေသာ ဒဏ္ရာမ်ားကို ရရွိေစခဲ့ေသာ အေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 

၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း သို႔မဟုတ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ အရြယ္ေရာက္လာသည့္ ပိုမိုငယ္ရြယ္ေသာ မ်ိဳးဆက္မွာမူ 
ေရွ႕မ်ိဳးဆက္ႏွင့္မတူဘဲ ေပၚေပၚထင္ထင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားထက္ ပဋိပကၡလြန္ကာလ အထိမခံေသာ မေရရာသည့္ 
အေျခအေနကို ၾကံဳေတြ႕ရပါသည္။ ပဋိပကၡ၏ အဓိကသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ဖယ္ၾကဥ္ခံရျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ စီးပြားေရး 
ႏွင့္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား မရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ပအိုးဝ္လူမ်ိဳးႏွင့္ ဗမာလူမ်ိဳးကဲ့သုိ႔ လူမ်ိဳးမတူသူမ်ားၾကား 
အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို လက္မခံသည့္ လူမႈစံသတ္္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ယခုထိ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႕ 
အစည္းမ်ားသည္ တရားမမႈမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ၾသဇာအာဏာ ႀကီးမားစြာ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ 
ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လူထုအေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕အရာမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရွိၾကပါ။ ဥပမာ တစ္စံုတစ္ဦး 

30 တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားေနေသာေဒသမ်ားမွ IDP မ်ားကို လက္ခံရျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡရွိသည္ဟု သတင္း ရေသာအခါ သြားလာႏိုင္မႈ နည္းပါးသြားျခင္းတို႔ 

ပါဝင္ပါသည္။ ဥပမာ အခ်ိဳ႕ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို အခ်ိန္ေျပာင္းခဲ့ပါသည္။

31 တေအာင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖဲြ႕အစည္း၊ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းရန္ ေလ့က်င့္ေပးထား၊ ၂၀၁၆ ဇြန္လ၊ http://en.palaungwomen. com/index.php/82-reports/97-trained-to-tor-

ture

32 ပအိုးဝ္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ သမိုင္းအက်ဥ္းႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို သိလိုလွ်င္ R. Christensen ႏွင့္ K. Sann၊ ပအိုးဝ္ပုန္ကန္သူ မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား (The Pa-O: Rebels and 

refugees)၊ ဘန္ေကာက္၊ Silkworm Books ၊ ၂၀၀၆၊

33 ေတာင္ႀကီးတြင္ သဂၤဟႏွင့္ International Alert တို႔ စီစဥ္က်င္းပေသာ ‘က်ားမေရးရာသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးပါသလား၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

အေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔ေစျခင္း’ စားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ၊ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္၊

34 အစီရင္ခံစာေရးသားသူမ်ား ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၁၀၇ ၾသဂုတ္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း၊

35 လက္နက္ကိုင္ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား သမိုင္း (History of armed opposition)၊ Burma Link ၊ https://www.burmalink .org/background/burma/dynamics-of-ethnic-

conflict/history-of-armed-opposition

36 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ FGD မ်ား၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအထိ
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သည္ PNO ကလား သို႔မဟုတ္ PNA ကလား ဆိုသည္ကို ကဲြကဲြျပားျပား မသိၾကပါ။37 သုေတသနတြင္ ေျဖဆိုေပးသူ 
အခ်ိဳ႕၏ အဆိုအရ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ္လည္း ထိုေဒသရိွ ရပ္ရြာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအဖို႔ ေျမသိမ္းခံရ 
မႈမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္း ဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကရသျဖင့္ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းသည္ဟု ခံစားရျခင္း မရွိ’ ဟု 
သိရပါသည္။ 

ပဋိပကၡလြန္အေျခအေနမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္သူမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
ထားရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲသြားဟန္တူပါသည္။ ယခင္က ခြန္အားရွိမႈႏွင့္ လိုအပ္လွ်င္ အၾကမ္း 
ဖက္မည္ဆိုသည္ကို ျပသျခင္းသည္ ‘ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ’ အျဖစ္ ေယာက္်ားပီသမႈကို ျပသျခင္းျဖစ္သည္ဟု 
ရႈျမင္ခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လတ္တေလာ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ အႏၱရာယ္မ်ား မရွိေတာ့ေသာ အေျခအေနတြင္ ထိုသို႔ 
အာဏာ ျပမႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈထက္ အႏိုင္က်င့္မႈ၊ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈအျဖစ္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ 
အခ်ိဳ႕ က ေျပာင္းလဲရႈျမင္လာၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ‘လူေကာင္း’ တစ္ေယာက္ဟု ယူဆသူတစ္ဦးအေပၚ ထားရွိသည့္ 
ဂ်န္ဒါႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲလာမႈအား အသံုးျပဳကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားသည့့္၊ 
ကဲြျပားမႈမ်ားကို လက္ခံႏိုင္သည့္ သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ား ျဖစ္လာေအာင္အားေပးရန္၊ စီးပြားေရးအခက္အခဲမ်ား ၾကံဳ 
ေတြ႕ရသည့္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိသည့္၊ ထို႔ျပင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ ျပႆနာမ်ားရွိသည့္အေျခအေနတြင္ ရန္လို 
ျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္မလာေအာင္ တားဆီးရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို 
ရွာေဖြျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ထိုအတြက္ နည္းလမ္း 
မ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ သင့္တင့္သည့္ ဝင္ေငြမရွိျခင္းႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကဲ့သုိ႔ ၾကံရာမရ ခံျပင္းေဒါသထြက္ျခင္း 
ကို ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးျခင္းႏွင့္ တစ္ဘက္တြင္ ေဒါသ၊ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ 
မ်ားအား အျပဳသေဘာေဆာင္၍ အၾကမ္းမဖက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးျခင္း၊ 
အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ စိတ္ခံစားခ်က္ကုိ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ျပဳမူေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းအား တန္ဖိုးထား 
ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းတို႔ကို ေပါင္းစပ္ကာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ 

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေျဖဆိုသူမ်ားက ၎တို႔၏ ရပ္ရြာရွိ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ၎တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လူပုဂၢိဳလ္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လူအုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ၾကေသာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ သက္တူရြယ္တူမ်ားထံမွ၊ 
အမ်ိဳးသားမ်ားေရာ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကပါ ၎တို႔အေပၚ ထားရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲလာသည္ကို 
ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္ ဟု ဆိုပါသည္။ ၎တို႔၏ သားမ်ားအား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႕တစ္ခုအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္ 
လင့္ေနဆဲျဖစ္ေသာ မိဘမ်ားသည္ သားမ်ားအား ရာထူးအဆင့္ဆင့္ တိုးကာ အခြင့္အာဏာ ပိုမိုရရွိလာရန္ႏွင့္ 
တစ္ဆက္တည္းတြင္ မိသားစုအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ပိုရလာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါသည္။ ဥပမာ အလွဴေငြထည့္ 
ဝင္ရန္မလိုဘဲ ကင္းလြတ္ခြင့္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား တရားမဝင္ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 
ေသာ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား၊ စသည့္ ပံုစံမ်ားျဖင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။38

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ ပံုစံမ်ား - သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လူမႈအသုိင္းအဝိုင္းမ်ားရွိ ေဒသႏၱရအဆင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္မႈႏွင့္ အခြင့္အာဏာ ဖဲြ႕စည္းပံုမ်ားတြင္ အလႊာတစ္လႊာထက္မက ပါဝင္ေၾကာင္း ေတြ႕ပါသည္။ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ ထိုလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားတြင္ အဓိက ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာေရးအုပ္စုႏွင့္ လူမ်ိဳးစုမွ အသက္အရြယ္ႀကီး 
ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားက ႀကီးစိုးၿပီး လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးအခမ္းအနားမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားကို 
ဆံုးျဖတ္ၾကပါသည္။ ေက်းရြာႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက PNO ေခါင္းေဆာင္မ်ား လက္ေအာက္တြင္ 
ၾကားခံေပါင္းကူးေပးသည့္ အာဏာပိုင္မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ လက္နက္ကိုင္သူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိမႈႏွင့္ဆက္စပ္ကာ PNO သည္ ေက်းရြာလူႀကီးမ်ား 
အား အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးႏိုင္ၿပီး ၾသဇာအာဏာကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အခြင့္အာဏာ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ရာထူးႀကီးငယ္အလုိက္ အဆင့္ဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားသည္ ရႈပ္ေထြးၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိပါ။ 

37 ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာေဆြးေႏြးခ်က္၊ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ၊

38  ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ FGD မ်ား၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအထိ
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ထိုအေျခအေနမ်ားသည္ အရပ္သားမ်ား၊ ရပ္ရြာမွ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈမ်ား၊ 
ဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔အေပၚ ေလးစားမႈမရွိဟု ခံစားရႏိုင္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔အား လံုေလာက္စြာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ မရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္လည္း 
ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာေသာအခါ မည္သူ႕ထံသို႔ တိုင္ၾကားရမည္ဆိုသည္ကို ရွင္းရွင္လင္းလင္း မသိရွိျခင္းေၾကာင့္ 
လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေျဖဆိုသူတစ္ဦး “တို႔ေတြမွာ အေဖေခၚရမယ့္သူေတြ အမ်ားႀကီးပါ” ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။39 ထိုေျပာ 
ၾကားခ်က္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မဂၤလာေဆာင္၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ နာေရးႏွင့္ ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ားအတြက္ 
ျပင္ဆင္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ရပ္ေရးရြာေရး၊ လူမႈေရးအလုပ္မ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကရေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္မႈတြင္ အမ်ားစုသည္ ပါဝင္ေနျခင္း မရွိသည့္ အခ်က္ကိုလည္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိပါသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ 
အခြင့္အာဏာႏွင့္ ေယာက္်ားပီသမႈလကၡဏာမ်ားၾကား အခိုင္အမာႏွီးႏႊယ္ဆက္စပ္ေနမႈကို ျပသေနၿပီး အသက္အရြယ္ 
ငယ္ငယ္ႀကီးႀကီး အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈ 
အဖဲြ႕အစည္းမွ ထားရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ပံုသြင္းေပးပါသည္။ 

ေျမပံု ၃ - တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ သုေတသနေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေဒသမ်ား
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39  Ibid.
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ေလ့လာရန္အတြက္ ဒုတိယေနရာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ တနသၤာရီကမ္းရိုးတန္းေဒသသည္ အလြန္ကဲြျပားေသာ 
အေျခအေနတြင္ ရွိေနေသာ္လည္း ေျမယာပဋိပကၡ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ၊ ဆင္းရဲမႈႏွင့္ ပဋိပကၡ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ခ်န္ရစ္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍မူ ဆင္တူေသာ ျပႆနာမ်ားကို 
ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထားဝယ္လူမ်ိဳးမ်ား အမ်ားစုေနထိုင္ၾကသည့္ ထားဝယ္ႏွင့္ ေရျဖဴၿမိဳ႕မ်ားတြင္ သုေတသနကို 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။40 NCA/ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစု ပင္လံု လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေန 
သည့္ အႀကီးမားဆံုးေသာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နားလည္သိရွိေစရန္အတြက္ ကရင္လူမ်ိဳး အက်ိဳးသက္ 
ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။  

ဤစာတမ္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အျပန္အလွန္ႏွီးႏႊယ္ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိေသာ အဓိက ပဋိပကၡအေျခအေနႏွစ္ခု ရွိပါ 
သည္ - ၎တို႔မွာ ၁) ဗဟုိအစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားၾကား လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ (အထူး 
သျဖင့္ တနသၤာရီေျမာက္ပိုင္း) ႏွင့္ ၂) စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ ဖိႏွိပ္ရမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။41

၁။ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး/ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNU/KNLA) ႏွင့္ လြတ္လပ္ 
ေရးရၿပီးကာစ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရၾကား လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားသည္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ KNU ကို ဖဲြ႕စည္း 
ၿပီးေနာက္ မ်ားမၾကာမီ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။42 ထို႔ေနာက္တြင္ ဗဟုိစစ္အစိုးရႏွင့္ အျခားေသာ လက္နက္ 
ကိုင္အုပ္စုမ်ား (ဥပမာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)/ မြန္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (MNLA) 
သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABDSF)) ၾကား ပဋိပကၡမ်ား 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလာခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ရမႈမ်ား အမ်ားအျပား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တနသၤာရီတြင္ လူေပါင္း ၈၀,၀၀၀ ခန္႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ထိုအထဲမွ အခ်ိဳ႕မွာ 
ယခုအခါ ေနရပ္သို႔ ျပန္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။43 ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ KNU ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲၿပီးေနာက္တြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ KNU သည္ 
၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ အႀကီးမားဆံုး 
ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ဦးတည္ 
ခ်က္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ ကရင္လူမ်ိဳး အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားၾကား အျပင္းအထန္ အေျခအတင္ ျငင္းခံု 
ေဆြးေႏြးေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါသည္။44

၂။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး (အထူးသျဖင့္ ထားဝယ္) ၌ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တို႔တြင္ အရွိန္အျမင့္ဆံုး 
ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈသည္ စစ္အစိုးရ၏ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမႈကို ခံခဲ့ရပါသည္။45 ထားဝယ္တို႔၏ 
ေဒသမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ၿပီးဆံုးခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ေဒသသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေနၿပီျဖစ္ 
ပါသည္။46 သို႔ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရက္စက္စြာ ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရမႈမ်ားႏွင့္ အတင္းအၾကပ္ အလု
ပ္ေစခိုင္းခံခဲ့ရမႈမ်ားေၾကာင့္ နာက်င္ခံစားခဲ့ရသည့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားကို အမွတ္ရေနၾကဆဲျဖစ္ၿပီး 

40 ထားဝယ္လူမ်ဳိးမ်ားက ၎တို႔သည္ သီးျခား တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဗဟုိအစိုးရက ယင္းကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ဗမာလူမ်ိဳးစုငယ္တစ္စုအျဖစ္ 

သတ္မွတ္ပါသည္။

41 မွတ္ခ်က္ - သမိုင္းအစဥ္အဆက္ ရွိခဲ့ေသာ ေျမသိမ္းမႈမ်ား၊ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေျမသိမ္းမႈမ်ား၊ ယင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေန ေသာ ပဋိပကၡမ်ားသည္ တတိယအေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး 

ထိုအေၾကာင္းကို ေနာင္ထြက္လာမည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပ မည္ျဖစ္သည္။

42 P. Keenan, Op. cit., ၂၀၁၃၊

43 K. Jolliffe ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ - အေျပာင္းအလဲကာလရွိ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း အရုံုး၊ (Ceasefires, governance, and develop-

ment: The Karen National Union in times of change)၊ အာရွေဖာင္ေဒး ရွင္း၊ ၂၀၁၆၊ ႏွင့္ စုျမတ္မြန္၊ ကရင္အဖဲြ႕က သစ္ေတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈစီမံကိန္းသ

ည့္ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရး မ်ားကို လွ်စ္လွ်ဴရႈထားေၾကာင္း ေျပာပါသည္၊ Frontier၊ ၂၀၁၈ ဧၿပီ ၁၁ရက္၊ https://frontiermyanmar.net/en/karen-group-says-plan-to-

protect-forests-ignores-peoples-rights

44 မြန္သတင္းဌာန၊ KNU အဖဲြ႕ဝင္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ေစ့ေစ့စပ္စပ္ သံုးသပ္ေလ့လာရန္ တိုက္တြန္းပါသည္၊ ၂၀၁၇ ဇြန္ ၈ ရက္၊  www.bnionline.net/en/news/mon-

state/item/3132-knu-affiliate-calls-for-thorough-review-of-the-peace-process.html ၊ L. Weng ၊ တပ္မေတာ္သည္ အသာစီးရရန္အတြက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို 

အသံုးျပဳသည္ဟု KNLA ဒုတိယ အႀကီးအကဲက ေျပာၾကားသည္၊ The Irrawaddy၊ ၂၀၁၈ ဧၿပီ ၂၄ ရက္၊ https://www.irrawaddy.com/news/burma/ tatmadaw-using-

ceasefire-to-gain-upper-hand-knla-deputy-chief-says.html

45 တနသၤာရီတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ KII မ်ား၊ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း၊

46 တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ KII ၊ ထားဝယ္၊ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လ၊



24 မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္ 

ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ မုန္းတီးမႈႏွင့္ မေက်နပ္မႈမ်ားမွာလည္း ကာလရွည္ၾကာ က်န္ရွိေနအံုးမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။47

အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားအေပၚ ထားရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္္မ်ား - ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ မိသားစုမ်ား၊ 
ရပ္ရြာ၊ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းထံမွ လာသကဲ့သုိ႔ သက္တူရြယ္တူ၊ ဘဝတူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ 
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွလည္း လာပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ အဓိကထားရွိသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ 
မိသားစုအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးရန္ ျဖစ္ၿပီး ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရမႈ 
မ်ားပို၍ လိုအပ္လာခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မၾကာေသးမီကာလမ်ားအတြင္း မိသားစုအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ သမီးမ်ားထံသို႔ ေျပာင္းလဲထားရွိလာေၾကာင္း ေျဖဆိုသူမ်ားက ေထာက္ျပၾကပါသည္။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သမီးမ်ားသည္ သားမ်ားထက္ ပို၍ ယံုၾကည္အားကုိးရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သားေယာက္်ား 
ေလးမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးစြဲသည့္ ျပႆနာပိုရွိႏိုင္ၿပီး မိသားစုႏွင့္အေဝးသို႔ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္တြင္ ပို၍ ပ်က္စီးလြယ္ 
သည္ဟု ယူဆလာၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။48 ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ထိုကဲ့သုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားမႈသည္ သင့္ေတာ္သည္ဟု 
ထင္သည့္ အလုပ္အကိုင္ကို မရွာႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားၾကား ခံျပင္းေဒါသထြက္မႈမ်ားကို ပို၍ ဆိုးရြားလာေစၿပီး 
မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈမ်ား ပိုမို ျမင့္တက္လာကာ SGBV မ်ားလည္း တိုးပြားလာသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုျပႆနာႏွစ္ခု 
စလံုးသည္ ေျဖဆုိသူမ်ားအတြက္ အဓိက စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ ‘ရင့္က်က္ေသာ လူႀကီးမ်ား 
ျဖစ္လာေစရန္’ သင့္ေတာ္သည့္ မိန္းကေလးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳရမည္ဟူသည့္ သမားရိုးက်ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ထားရွိၾက 
ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ငယ္ရြယ္စဥ္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး မၾကာမီ အိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ စံုတြဲမ်ား မ်ားျပားလာ 
ျခင္းသည္  ပဋိပကၡႏွင့္ အလုပ္အကုိင္မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။49 ထို႔ေၾကာင့္ လူမႈေရးအခန္း 
က႑မ်ား ေျပာင္းလဲလာေသာ္လည္း လူမႈေရးစံမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ မေျပာင္းလဲေသးဘဲ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ဘဝျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားၾကား ကြဲလဲြမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။ ယင္းသည္ ၾကံရာမရ 
ခံျပင္းေဒါသမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ပဋိပကၡအတြက္ အသံုးျပဳျခင္း ခံရႏိုင္ပါသည္။   

အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားအေပၚ ပဋိပကၡ၏ သက္ေရာက္မႈ - ကရင္လူမ်ိဳး ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳး 
သားမ်ားအတြက္ ပဋိပကၡ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား (ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈ၊ သမိုင္းအစဥ္အဆက္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ 
စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား မရွိမႈ) ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ လူမ်ိဳးစုအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ 
ႏိုင္ရန္ KNU သို႔ ဝင္ေရာက္ကာ စစ္ဘက္တြင္ျဖစ္ေစ၊ လူမႈေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားဘက္တြင္ ျဖစ္ေစ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾက 
ပါသည္။ ထားဝယ္အမ်ိဳးသားမ်ားအဖို႔မူ ‘ထားဝယ္တိုင္းရင္းသား’ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ဟူ၍ မရွိဘဲ အျခားတိုင္းရင္းသား 
အဖဲြ႕အစည္းတြင္လည္း ၎တို႔ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ 

အခြင့္အာဏာႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈ - အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စီးပြားေရးတြင္ အလြန္တက္ၾကြစြာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကေသာ္ 
လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမ်ားစုအား အမ်ိဳးသားမ်ားက ခ်မွတ္ၿပီး အခြင့္အာဏာအမ်ားစုအား အမ်ိဳးသားမ်ားက ခ်ဳပ္ကိုင္ 
ထားပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားေနာက္မွ လိုက္ပါရမည္ဟု 
လူမႈအဖဲြ႕အစည္းက ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ပံုေသကားက် စြဲကိုင္ထားေသာ ျပင္းထန္သည့္ ဂ်န္ဒါ ယူဆခ်က္မ်ားအရ 
ဦးေဆာင္ရန္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚတြင္သာ ယံုၾကည္မႈ ပိုရွိၾကပါသည္။50 
သို႔ေသာ္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ ထူးျခားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အခြင့္အာဏာရွိသည့္ ေနရာမ်ားကို ရယူႏိုင္ခဲ့ၾက 
ပါသည္။ ဥပမာ အမ်ိဳးသမီး တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္ 
ျဖစ္ပါသည္။51 သုိ႔ေသာ္ ေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္သည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္ေနေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို 
ေထာက္ခံအားေပးသူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ဂ်န္ဒါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အခိုင္အမာ ရပ္တည္ေပးသူတစ္ဦးအျဖစ္မူ ယူဆျခင္း 

47 KII တြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက တပ္မေတာ္အား မုန္းတီးေၾကာင္း ေျပာျပၾကၿပီး ထားဝယ္တြင္ အေျခခ်ေသာ တပ္မေတာ္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားက ထားဝယ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ 

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေျပာျပပါသည္။ တနသၤာရီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ KII မ်ားႏွင့္ FGD မ်ား၊ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း၊

48 တနသၤာရီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ KII မ်ား၊ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း၊

49 တနသၤာရီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ KII မ်ားႏွင့္ FGD မ်ား၊ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း၊

50 Ibid.

51 MIMU ႏွင့္ IFES၊ ၂၀၁၅၊ ျမန္မာေရြးေကာက္ပဲြေျမပံုမ်ား ၂၀၁၀-၂၀၁၅



 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေယာက္်ားပီသမႈလကၡဏာမ်ား ၊ က်ားမေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး 25

မခံရပါ။52 အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမွ အမ်ိဳးသားေျဖဆိုသူတစ္ဦးက အရည္အခ်င္းရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
အဆင့္ျမင့္ေနရာမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္းကို လက္ခံသေဘာတူေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မိသားစုႏွင့္ လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္း၏ 
ပံ့ပိုးကူညီမႈေၾကာင့္သာ ထိုေနရာမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။53

ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ သေဘာထားအျမင္တစ္ခုမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသာ ျဖစ္ေလ့ရွိ 
ေသာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးသည္သာလွ်င္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆ 
ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုေနရာအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို အားမေပးၾကပါ။ ထိုမွ်သာမက ထိုေရြးေကာက္ပဲြမ်ား 
တြင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားသာ မဲေပးႏိုင္သျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားအျပားကို ေဘးဖယ္ထားသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနပါသည္။54 
ရန္ကုန္ရွိ အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းဝန္ထမ္းမ်ားက ယင္းကို ဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း 
ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ထိုသေဘာထားအျမင္က အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာမ်ားသို႔ မေရာက္ရွိ 
ေအာင္ တားဆီးထားသည္ဟု ေျပာျပၾကပါသည္။55 လက္ရွိတြင္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေပါင္း ၁၆,၀၀၀ ဦး 
ရွိသည့္အနက္ ၈၇ ဦး (၁% ထက္ေလ်ာ့နည္း) သာလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။56 အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ 
ေနရပ္ေဒသမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရျခင္းေၾကာင့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ အမ်ိဳးသမီးဦးစီးေသာ 
အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္(မ်ား) တုိးလာသည္” ဟု ဆိုပါသည္။57 အမ်ိဳးသမီးဦးစီးေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ မိခင္ 
တစ္ဦးတည္းက ရုန္းကန္ပံ့ပိုးေနရေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ျဖစ္သည္က မ်ားသည့္အတြက္ ထိုအိမ္ေထာင္ဦးစီး အမ်ိဳး 
သမီးမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စုတာဝန္အျပင္ အျခားတာဝန္တစ္ခုကို ထပ္ေဆာင္း ထမ္းေဆာင္ရန္ အခ်ိန္လံုေလာက္စြာ 
ရွိဟန္မတူၾကပါ။

52 ထားဝယ္ရွိ KII မ်ား၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း၊

53 ထားဝယ္ရွိ KII ၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္၊

54 ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္လည္း ၎တို႔၏ ေက်းရြာ သို႔မဟုတ္ ရပ္ကြက္ထက္ ၎တို႔ကို ဖယ္ရွားႏိုင္ေသာ GAD 

မွ ခန္႔အပ္ထားသည့္ (ထို႔ေၾကာင့္ စစ္တပ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္) ၿမိဳ႕နယ္အုပ္်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံ ပို၍ တာဝန္ခံရႏိုင္ပါသည္။ ေအာင္ခိုင္မင္းႏွင့္ ရဲမင္းေနာင္၊ ျပည္သူဗဟုိျပဳမႈပိုရွိေသာ 

အစိုးရသို႔၊ မဇၽၥိမ၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၀ ရက္၊ http://www.mizzima.com/news-opinion/toward-more-people-centered-government

55 USAID မွ က်င္ပေသာ ေျမယာႏွင့္ က်ားမေရးရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇-၈ ရက္၊ Green Hill Hotel ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။

56 ထူးသန္႔၊ အမ်ိဳးသမီး ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအတြက္ သင္တန္း၊ ျမန္မာတိုင္းမ္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၂ ရက္၊ https://www.mmtimes.com/national-news/nay-pyi-

taw/26085-training-for-women-ward-administrators.html

57 ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ႏွင့္ Peace Support Fund ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသ၏ အေျခအေန ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၆။



26 မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္ 

၃။ ေလ့လာသည့္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ 
အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 

၃-၁။ ဂ်န္ဒါႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား 

ယခင္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေလ့လာမႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဂ်န္ဒါႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ လူမႈေရးစံမ်ားႏွင့္ ဝါစဥ္မ်ား 
ျပင္းထန္အားေကာင္းမႈကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ႏွင့္ကိုက္ညီစြာ58 ယခုသုေတသနတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုသူမ်ားက 
အမ်ိဳးသားမ်ားအား အထက္အႀကီးအမွဴးျဖစ္ၿပီး ပို၍ အေရးပါ၊ ပို၍ ပညာတတ္၊ ပို၍ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်ႏိုင္သူမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကသည့္ ဝါစဥ္တစ္ခု အခိုင္အမာရွိေနျခင္းကို ေထာက္ျပၾကပါသည္။ မိသားစု၊ ရပ္ရြာႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဦးေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည့္ အမ်ိဳးသားအေပၚထားရွိေသာ ေယဘုယ် ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ 
ၾကံ႕ခိုင္သန္မာ၍ အၾကမ္းခံႏိုင္ျခင္း၊ ေလးစားထိုက္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္ျခင္း၊ ရဲရင့္၍ အေၾကာက္တရားမရွိျခင္း 
တို႔ ျဖစ္ပါသည္။59 အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ေငြရွာႏိုင္ၿပီး အားကိုးထိုက္သူမ်ားျဖစ္သင့္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ရပ္ရြာေကာင္းက်ိဳး 
အတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ရမည္၊ အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာထဲရွိ ပြဲလမ္းသဘင္ 
အခမ္းအနားမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းေပးကမ္းျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထိုသို႔ျဖစ္သင့္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားထံမွ မိသားစု ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၿပီး အိမ္ေထာင္ကို ထိန္းသိမ္းရန္ တာဝန္မ်ားအျပင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အရည္ 
အေသြးမ်ားကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ လြတ္လပ္ခြင့္ 
(သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္) ပိုမို ရွိသူမ်ားအျဖစ္ လက္ခံထားၾကပါသည္။60

အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အထက္အဆင့္တြင္ ရွိသည္၊ အႀကီးအမွဴးျဖစ္သည္ဟူေသာ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာ ယူဆခ်က္ 
သည္ ‘ဘုန္း’ ဟူေသာ သေဘာတရားတြင္ အခိုင္အမာအျမစ္တြယ္ေနပါသည္။ ‘ဘုန္း’ ဟူသည္မွာ ‘ေယာက္်ားတို႔၏ 
အစြမ္းသတၱိ’ သုိ႔မဟုတ္ ဂုဏ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရယူႏိုင္ျခင္း မရွိဟု ယူဆထားေသာ အရာတစ္ခု ျဖစ္ပါ 
သည္။61 ထိုယူဆခ်က္သည္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မီးယပ္ေသြးသည္ ‘ညစ္ပတ္သည္’ ဟူေသာ 
သိပၸံနည္းမက်သည့္ ေရွးရိုးစဥ္လာယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ႏႊယ္ေနၿပီး ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ နိမ့္က်သည့္ ဒုတိယတန္းစားအဆင့္သို႔ ႏွိမ့္ခ်ခံထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤယူဆခ်က္မွ 
ဆင္းသက္လာေသာ ေရွးရိုးအစဥ္အလာအမ်ိဳးမ်ိဳးအား ယခုအခ်ိန္အထိ က်င့္သံုးဆဲျဖစ္ၿပီး ျမင့္ျမတ္ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ 
ဘုရားေက်ာင္းမ်ားရွိ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားသို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို သြားေရာက္ခြင့္မျပဳျခင္းႏွင့္ အဝတ္အစားမ်ား ေလွ်ာ္ဖြပ္ျခင္း 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ တင္းက်ပ္သည့္ အေလ့အထမ်ားကဲ့သုိ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေန 
ပါသည္။62

Keeler ၏ ေယာက္်ားပီသမႈလကၡဏာမ်ားႏွင့္ မႏၱေလးရွိ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာမႈတြင္ ထိိုအဆင့္ 
အတန္းႏွင့္ ဝါစဥ္မ်ားကို အေလးေပးတင္ျပထားပါသည္။ “ေယာက္်ားပီသမႈသည္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္လုပ္ပိုင္ခြင့္၏ 
အမွတ္လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး … တြယ္တာမႈ၊ သံေယာဇဥ္ႀကီးမႈသည္ မိန္းမဆန္ျခင္းႏွင့္ ေယာက္်ားမပီသျခင္း၏ 
လကၡဏာအျဖစ္ ယူဆပါသည္။ ယင္းသည္ တန္ဖိုးအားျဖင့္ ပိုမို ေသးငယ္သည္ဟု ယူဆေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္ 

58 ဥပမာ Annami Löfving၊ ေအးသီရိေက်ာ္ႏွင့္ မီမီသင္းေအာင္၊ ကန္႔လန္႔ကာကို မတင္ျခင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ယဥ္ေက်းမႈစံသတ္ မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လူမႈေရးအစဥ္အလာအေလ့အထမ်ားႏွင့္ 

က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈ (Raising the curtain: Cultural norms, social practices and gender equality in Myanmar)၊ ရန္ကုန္၊   Gender Equality Network ၊၂၀၁၅၊

59 ရန္ကုန္၊ ရွမ္းႏွင့္ တနသၤာရီရွိ FGD မ်ား၊ ၂၀၁၇ ဇြန္လမွ စက္တင္ဘာအတြင္း၊

60 Ibid.

61 F. MacGregor၊ ၾသဇာအာဏာႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စစ္စကတ္ျပႆနာ (Military skirts issue of powerful women)၊ ျမန္မာတိုင္းမ္၊ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၁၆၊ https://

www.mmtimes.com/opinion/17047-military-skirts-issue-of-powerful-women.html

62 ထိုရိုးရာအစဥ္အလာမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လံုခ်ည္မ်ား (စကတ္မ်ား) သုိ႔မဟုတ္ အတြင္းခံမ်ားအား အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာေလွ်ာ္ဖြပ္ျခင္းကို 

တားျမစ္ထားၿပီး အဝတ္မ်ားလွန္းရာတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အစားမ်ားကို အမ်ိဳးသားအဝတ္အစားမ်ား၏ ေအာက္တြင္သာ လွန္းရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

ဤေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားက ေလွ်ာ္ဖြပ္ရာတြင္ အလုပ္ပိုေစပါသည္။ ရန္ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၇ ဇြန္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း၊



 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေယာက္်ားပီသမႈလကၡဏာမ်ား ၊ က်ားမေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး 27

ဆံုးျဖတ္လုပ္ပိုင္ခြင့္၏ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္အျဖည့္ခံတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနပါသည္။”63 ယင္း၏ 
အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား (စစ္ပြဲ၊ အၾကမ္း 
ဖက္မႈ၊ နယ္ေျမထိန္းခ်ဳပ္မႈ) အား ‘စစ္မွန္ေသာ’ သို႔မဟုတ္ ‘ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ’ ကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္ ရည္ညႊန္း 
ေျပာဆိုၾကၿပီး ထိုကိစၥရပ္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေရးႀကီးၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ‘ႏူးႏူး
ညံ့ညံ့ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရမည့္’ ကိစၥရပ္မ်ား (က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီး 
ကာကြယ္ေရး) သည္ အထက္ပါကိစၥမ်ားေလာက္ အေရးမႀကီးဟု ယူဆၾကပါသည္။64

တပ္မေတာ္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းတစ္ဦး ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ေအာက္ပါစကားတြင္ ဂ်န္ဒါႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အမ်ိဳးသား 
ႀကီးစိုးေသာ ဝါစဥ္အေပၚ ယံုၾကည္လက္ခံမႈကိုသာမက စစ္သားလုပ္ျခင္းသည္ ျမင့္ျမတ္ၿပီး နတ္ဘုရားတစ္ပါး အလား 
ယူဆႏိုင္ေလာက္သည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ကိုပင္ ေတြ႕ရပါသည္။ 

“ေယာက္်ားေတြက မိန္းမေတြထက္ ပိုျမင့္ျမတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိဘေတြက သားေယာက္်ားေလးပဲ လုိခ်င္ 
တတ္ၾကတယ္။ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ေယာက္်ားေတြအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ ႏွစ္ခု ရွိတယ္ - ဘုရားျဖစ္ဖို႔နဲ႕၊ စစ္သား 
ျဖစ္ဖို႔ပဲ။” – တပ္မေတာ္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ

ပအိုးဝ္ေဒသတြင္ အသက္အရြယ္ပိုႀကီးသူမ်ားသည္ အပစ္အခတ္မရပ္စဲမီက လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ား 
ကို ၾကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ရၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ အလားတူ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား (ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းသည့္အလုပ္မ်ားကို 
လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ခႏၶာကိုယ္ၾကံ႕ခိုင္သန္စြမ္းမႈ၊ ဦးေဆာင္ႏိုင္မႈ) ထားရွိသည္သာမက မိသားစုႏွင့္ မိမိ၏ မ်ိဳးႏြယ္စုအား 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ပါက တိုက္ခိုက္ရင္း အသက္ကိုပင္ ေပးဆပ္ရန္ ဝန္မေလးဖို႔ ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ 
ခ်က္မ်ားကို ထပ္ေဆာင္းထားရွိၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ ပဋိပကၡကာလတြင္ လူမႈအသိုင္း 
အဝိုင္းမ်ားမွ အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ ထားရွိႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားဟန္တူၿပီး KNU ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား 
ထံမွလည္း အလားတူ ေျပာျပမႈမ်ားကို ၾကားသိရပါသည္။ 

ေလ့လာခဲ့သည့္ ေနရာႏွစ္ခုစလံုးတြင္ လူမႈေရးစံမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားအရ အမ်ိဳးသားမ်ားအား ဇနီးမယား 
တစ္ေယာက္ထက္မက ယူျခင္းကို တားျမစ္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဇနီးတစ္ေယာက္ထက္မက ယူထားသူမ်ား ရွိ 
ေၾကာင္းသိရပါသည္။ ပအိုးဝ္ေဒသ၌ EAOႏွင့္အဆက္အသြယ္ရွိၿပီး ခ်မ္းသာသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ 
တြင္ ဇနီးသံုးေယာက္ရွိသည္ဟူေသာ ေကာလဟလမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎၏ ခ်မ္းသားၾကြယ္ဝမႈႏွင့္ 
ၾသဇာ အာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိ္မႈေၾကာင့္ ၎အား လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္မႈမ်ား မရွိၾကပါ။ 
ထို႔ေၾကာင့္ က်ားမေရးရာ လူမႈေရးစံမ်ားသည္ အျခားေသာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈႏွင့္ 
အဆင့္အတန္းေပၚမူတည္ကာ ေျပာင္းလဲပံုသြင္းႏိုင္ေၾကာင္းကို ဤအျဖစ္က ညႊန္ျပေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လိင္ 
ဝိေသသခံယူမႈမ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပမႈမ်ားသည္ လိင္တစ္ခုတည္းကသာမက ခ်မ္းသာသူႏွင့္ ဆင္းရဲသူအေပၚ ထားရွိေသာ 
ကြဲျပားသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုႏွင့္ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာေပၚမူတည္ကာ ရင္ဆိုင္ 
ရေသာ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္အတူ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ အဆင့္အတန္းမ်ားကပါ ပံုသြင္းေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ 
‘အမည္းေရာင္’ နယ္ေျမမ်ား65 လာသူမ်ားသည္ စစ္တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ကဲ့သုိ႔ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို ရယူခြင့္မရွိဘဲ ကန္႔သတ္ျခင္း ခံရပါသည္။ လူမ်ိဳးမတူျခင္းမ်ားက တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားၾကား 
(ဥပမာ ပအိုဝ္း-ဗမာ သို႔မဟုတ္ ထားဝယ္-ဗမာ) လက္ထပ္ျခင္းအတြက္ ႀကီးမားေသာ လူမႈေရးအတားအဆီး ျဖစ္ပါ 

63 W. Keeler ၊ ဝါစဥ္မ်ား - ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေယာက္်ားပီသမႈႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ေနေသာ အခ်က္မ်ား (The traffic in hierarchy: Masculinity and its others in Buddhist 

Burma)၊ ဟုိႏိုလူလူ၊ HA: University of Hawaii Press, 2017

64 ရန္ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ FGD မ်ား၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၇ ဇြန္လမွ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း၊

65 တပ္မေတာ္၏ ‘ျဖတ္ေလးျဖတ္မဟာဗ်ဴဟာ’ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကာလကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ထိန္း ခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားအား ‘အမည္းေရာင္’ 

နယ္ေျမ၊ ေသာင္းက်န္းသူႏွင့္ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ေရာေႏွာေနေသာ နယ္ေျမ မ်ားကို ‘အညိဳေရာင္’ နယ္ေျမႏွင့္ အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေသာ နယ္ေျမမ်ားအား 

‘အျဖဴေရာင္’ နယ္ေျမဟု ေခၚေဝၚ ေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ အေျခအေနမ်ားသည္ ပိုမို ရႈပ္ေထြးပါသည္။ ဥပမာ Joliffe က အေျခအေနေျခာက္မ်ိဳးကို 

သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေပးထားပါသည္။ K. Joliffe ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အၿပိဳင္အဆိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္း သားပဋိပကၡႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (Eth-

nic conflict and social services in Myanmar’s contested regions)၊ ရန္ကုန္၊ The Asia Foundation ၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၊



28 မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္ 

သည္။ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေလးခုအရလည္း ဘာသာမတူသူမ်ား လက္ထပ္ျခင္းအတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ား 
ရွိပါသည္။ ထိုဥပေဒမ်ားအား အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ညြန္႔ေပါင္းအဖဲြ႕က အျပင္း 
အထန္ကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေထာက္ခံမႈမ်ား ရွိၾကပါသည္။66 
ယင္းေၾကာင့္ ဘာသာမတူသည့္ စံုတြဲမ်ား လက္ထပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာအခါ သို႔မဟုတ္ ကေလးမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ 
ေသာအခါတြင္ ႀကီးမားသည့္ ဗ်ဴရိုကေရစီဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်မႈမ်ား ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါသည္။67

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွ FGD ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားက လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ ဘုရားတည္ရန္ႏွင့္ 
လမ္းေဆာက္ရန္ အလွဴေငြ68 ေကာက္ခံမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကပါသည္။69 အမ်ိဳး 
သမီးဦးစီးေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားက အလွဴေငြကို ေလွ်ာ့ထည့္ႏိုင္ၿပီး လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေစတနာ့ဝန္ထမ္း 
ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား သို႔မဟုတ္ EAO မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္ေနသူမ်ား၏ မိသားစုမ်ားမွာ ကင္းလြတ္ခြင့္ရပါသည္။ ပဋိပကၡကာလအတြင္းက EAO မိသားစုဝင္မ်ားကို 
ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္းအား လူမ်ားက ၾကည္ျဖဴလက္ခံၾကေသာ္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ထို 
ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားအေပၚ ရပ္ရြာလူထုမွ မေက်မခ်မ္းျဖစ္မႈမ်ား ပို၍ပို၍ မ်ားျပားလာပါသည္။ ပဋိပကၡကာလအတြင္း 
EAO သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအား ျပင္ပမွလာသည့္ လတ္တေလာၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္သူမ်ားအျဖစ္ အားကိုးၾကရာမွ ဗဟုိအစိုးရသည္ ၎တို႔အား ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ အႏၱရာယ္တစ္ခုဟု ရႈျမင္ 
ျခင္းမရွိေတာ့သည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိလာေသာအခါ EAO ၏ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သေဘာထားအျမင္မ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သုေတသနတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုၾက 
သူမ်ားက EAOအား အလွဴေငြ70 ေကာက္ခံျခင္း၊ ေျမသိမ္းျခင္းတို႔ႏွင့္တြဲကာ ျမင္လာျခင္းမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာပါသည္။71

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ၎တုိ႔ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အေၾကာင္းကို 
လူမ်ားက ေျပာျပၾကပါသည္။ ထည့္ဝင္ရမည့္အလွဴေငြကို ထည့္ဝင္ႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ လူအမ်ားေရွ႕တြင္ အရွက္ရေစမႈ 
(အမ်ားေရွ႕တြင္ နာရင္းအုပ္ျခင္း၊ ဆဲဆိုျခင္း) ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ခံရပါသည္။72 ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ဆင့္ေခၚအျပစ္ေပး 
ခံရသူမ်ားမွာ အိမ္ေထာင္စုမွ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေက်းရြာလူႀကီးမ်ားမွာလည္း ရြာမွ စုစုေပါင္းထည့္ဝင္ရမည့္ 
အလွဴေငြ ျပည့္မီေအာင္ တာဝန္ယူရပါသည္။73 ထိုအခ်က္ကိုၾကည့္လွ်င္ အိမ္ေထာင္စုအတြက္ႏွင့္ ရပ္ရြာေကာင္းက်ိဳး 
အတြက္ ေငြေၾကးထည့္ဝင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေအာင္ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ေယာက္်ားမပီသျခင္းဟု ယူဆခံရမႈ 
၏ ေနာက္ဆက္တြဲရုိက္ခတ္မႈမ်ားမွာ လူအမ်ားေရွ႕တြင္ အရိုက္ခံရျခင္းကဲ့သုိ႔ အရွက္တကြဲျဖစ္ရသည့္အတြက္ အိမ္ 
ေထာင္ဦးစီးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ရြာလူႀကီးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းရွိ ၎တို႔၏ အဆင့္ 
အတန္းကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ ယင္းသည္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ ေပးအပ္ထားသည့္ ေယာက္်ားဟူေသာ ဂုဏ္ကို 
အသံုးျပဳကာ အခ်ိဳ႕လုပ္ရပ္မ်ား (လုပ္အား သုိ႔မဟုတ္ အလွဴေငြ ထည့္ဝင္ျခင္း) ကို လုပ္ေဆာင္လာေအာင္ ျခယ္လွယ္ 
ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။  

66 M.J. Walton၊ M. McKay ႏွင့္ မခင္မာမာၾကည္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ‘မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒမ်ား’ (Women and Myanmar’s ‘religious protection laws’)၊ 

ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေရးရာမ်ား သံုးသပ္မႈ (The Review of Faith & International Affairs)၊ Taylor & Francis ၊ ၂၀၁၅၊

67 ရန္ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ KII ၊ ၂၀၁၇၊ ဇူလိုင္၊

68 အလွဴေငြ ဆိုသည္မွာ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ သီအိုရီအရ ယင္းသည့္ ေစတနာရွိသေလာက္ ထည့္ဝင္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ အခိုင္အမာေမွ်ာ္လင့္ခ်

က္မ်ားျဖင့္ ေတာင္းခံျခင္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။

69 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ FGD မ်ား၊ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း၊

70 အဓိကအားျဖင့္ တရားမဝင္အခြန္ေကာက္ျခင္းျဖစ္သည့္ အလွဴေငြမ်ားေကာက္ခံျခင္းသည္ ႏိုင္ငံရွိ အျခားေဒသမ်ားတြင္လည္း ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ EAO မ်ားက 

စစ္အၿပီးတြင္ စီးပြားေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေနရသည့္အတြက္ ၎တို႔၏ ရွင္သန္ ရပ္တည္မႈအတြက္ လုိအပ္၍ဟု ဆိုပါသည္။ ေစာျမတ္ဦးသာ၊ ျပည္သူမ်ားသည္ က်င့္ဝတ္ကို 

သိရွိဖို႔ လုိအပ္သည္ဟု မြန္ နယ္စပ္/ လံုျခံဳေရး ဝန္ႀကီးက ေျပာပါသည္၊ ကရင္သတင္းဌာန၊ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂၊ www.bnionline.net/en/news/public-needs-know-code-

conduct-says-mon-bordersecurity-minister

71 ဥပမာ ဟိုပံုးရွိ အိမ္ေထာင္စုေလးစု၏ ေျမမ်ားသည္ EAO ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ သိမ္းယူျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ 

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ FGD မ်ား၊ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း၊

72 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ FGD မ်ား၊ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း၊

73 Ibid.
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သမားရိုးက် ခဲြျခားသတ္မွတ္ထားေသာ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသားဟူသည့္ အုပ္စုႏွစ္စုထဲတြင္ 
မပါဝင္ေသာအခါ 

လတ္တေလာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မတူကဲြျပားေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညႊတ္မႈမ်ားႏွင့္ လိင္ဝိေသသခံယူမႈမ်ား 
(SOGI)74 အေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူ၏ နားလည္သိရွိမႈမွာ နည္းပါးေနပါေသးသည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ သိရွိမႈ တျဖည္း 
ျဖည္း ျမင့္မားလာေသာ္လည္း ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ နားလည္သိရွိမႈ မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လူမႈ 
ယဥ္ေက်းမႈအရ မတူကဲြျပားေသာ SOGI မ်ားသည္ အတိတ္ဘဝက မေကာင္းမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အကုသိုလ္ကံမ်ား 
ေၾကာင့္ အျပစ္ေပးခံရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည့္အတြက္ လူအမ်ားက စက္ဆုပ္ရႊံရွာၾကပါသည္။75 ယင္းသည္ ခဲြျခား 
ဆက္ဆံမႈမ်ားစြာကို ျဖစ္ေစၿပီး လိင္မတူသူမ်ား လက္ထပ္ျခင္းသည္သာ စံအျဖစ္သတ္မွတ္သည့္အတြက္ ထိုအတိုင္း 
သာ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟူေသာ ဖိအားမွာလည္း အလြန္ႀကီးမားပါသည္။ တနသၤာရီတြင္ အေျခစိုက္ေသာ LGBTQ 
အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုက မိဘမ်ားသည္ ၎တို႔၏ သားအား ‘ကႏြဲ႕ကလ်ႏိုင္သည္’ ဟု ယူဆလွ်င္ ရိုက္ႏွိက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ာ ျပဳလုပ္ၾကၿပီး အျခားလက္သင့္ခံႏိုင္ေလာက္သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမရွိလွ်င္ ထိုသားအား 
အိမ္ေထာင္ျပဳခိုင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘုန္းႀကီးဝတ္ခိုင္းျခင္း76 မ်ား ျပဳလုပ္သည္ဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
လည္း ဆရာ/ဆရာမမ်ားက သမားရိုးက်ပံုစံႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားအား ျပဳမူပံုမ်ား ေျပာင္းလဲရန္ 
ဖိအားမ်ားစြာ (၎တို႔၏ အမူအယာမ်ားကို ေထာက္ျပေျပာဆိုျခင္း၊ အဝတ္အစားမ်ားကို အတင္းအၾကပ္လဲဝတ္ခုိင္း 
ျခင္း) ေပးၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုိေယာက္်ားေလးအမ်ားအျပားမွာ အထက္တန္းေက်ာင္းမၿပီးခင္ ေက်ာင္းထြက္ၾက 
ရာ ေနာက္ပိုင္း ၎တို႔၏ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြရရွိႏုိင္မႈအလားအလာမ်ားကို ထိခိုက္ေစပါသည္။77

ဂ်န္ဒါဝိေသသ - မိမိ၏ ဂ်န္ဒါႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူတစ္ဦး၏ အတြင္းစိတ္ခံစားမႈႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ရည္ညႊန္းၿပီး 
ယင္းသည္ ေမြးရာပါ လိင္ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဟူ၍ သမားရိုးက်ခဲြထားေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီခ်င္မွ ကိုက္ညီေပလိမ့္မည္။   

အျပန္အလွန္ဆက္ႏႊယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈ (Intersectionality) - လူမႈေရးအုပ္စုမ်ားျဖစ္ေသာ လူမ်ိဳး၊ ဂ်န္ဒါဝိေသသ၊ လိင္ 
ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညႊတ္မႈ၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈႏွင့္ လူတန္းစားအလႊာကဲ့သုိ႔ေသာ အုပ္စုမ်ား၏ 
အျပန္အလွန္ဆက္ႏႊယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈ သဘာဝကို ရည္ညြန္းၿပီး ယင္းတို႔ ေပါင္းစပ္ကာ အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲျပဳ 
ေနေသာ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ ဖယ္ၾကဥ္ထားမႈ စနစ္မ်ားကို ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဤစကားလံုးအား 
စတင္တီထြင္အသံုးျပဳခဲ့သူမွာ critical race သီအုိရီကို ေဖာ္ထုတ္သူ Kimberle Crenshaw ျဖစ္ပါသည္။

LGBTQ - လိင္တူခ်စ္သူ အမ်ိဳးသမီး၊ လိင္တူခ်စ္သူ အမ်ိဳးသား၊ လိင္တူလိင္ကဲြ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ခ်စ္ႏိုင္သူ၊ 
ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကဲ႔သို႔ ေျပာင္းလဲခံယူေနထိုင္သူ၊ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္အား စိတ္မဝင္စားသူတို႔ကို အတိုေကာက္ 
ေခၚေဝၚေသာ စကားလံုးျဖစ္ၿပီး အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳကာ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ လက္ခံအသံုးျပဳၾကပါသည္။ LGBT+ LGBT* ႏွင့္ LGBTI (‘I’ သည္ ‘intersex’ ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး လိင္အ
ဂၤါႏွစ္မ်ိဳးစလံုးပါသူျဖစ္သည္) ကဲ့သုိ႔ အျခားအတိုေကာက္စကားလံုးမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ 

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညႊတ္မႈ - လိင္ သို႔မဟုတ္ ဂ်န္ဒါတစ္မ်ိဳးအေပၚ လူတစ္ဦး၏ စိတ္ခံစားခ်က္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ အခ်စ္ 
ေရးဆိုင္ရာ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆြဲေဆာင္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ 

SOGI - လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ တိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ ဂ်န္ဒါဝိေသသ SOGI ဆိုသည္မွာ ဂ်န္ဒါႏွင့္ ဖိုမလကၡဏာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ 
မ်ားကို ရည္ညႊန္းရန္အတြက္ အဖဲြ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ သုေတသနပညာရွင္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ အသံုးျပဳေသာ အတို 
ေကာက္စကားလံုးတစ္ခုျဖစ္သည္။ မည္သည့္ လူအုပ္စုတစ္စုကိုမွ် မရည္ညႊန္းပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူသား 
မ်ားအားလံုးတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တမ္းညႊတ္မႈတစ္ခုႏွင့္ ဂ်န္ဒါဝိေသသမ်ိဳးစံု ရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

74 SOGI သည္ က်ားမေရးရာႏွင့္ ဖိုမလကၡဏာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရည္ညႊန္းရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ အတိုေကာက္ေဝါဟာရတစ္ခု ျဖစ္ပါ သည္။ လိင္ဝိေသသခံယူမႈဆိုသည္မွာ လူ၏ 

ကိုယ္ပိုင္က်ားမေရးရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အတြင္းစိတ္ခံစားမႈႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳကို ရည္ ညႊန္းပါသည္။ ယင္းသည္ ေမြးဖြားစဥ္က ပါလာေသာ လိင္ သို႔မဟုတ္ သမားရိုးက် 

အုပ္စုခဲြထားေသာ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ဟူသည့္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေကာင္း ကိုက္ညီႏိုင္ၿပီး မကိုက္ညီျခင္းလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။

75 SGBV တားဆီးကာကြယ္ေရးတြင္ International Alert ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ LGBTQ အဖဲြ႕ အစည္း၊ ၂၀၁၆၊

76 ထားဝယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၇၊ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္၊

77 LGBTQ  အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၇၊ ေအာက္တိုဘာ၊



30 မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္ 

ေနရာေဒသ၊ လူမႈအဆင့္အတန္းအလႊာႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအေပၚ မူတည္ကာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ ခြဲျခား 
ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ျဖစ္ေေသာ အေၾကာင္းရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ အျပန္အလွန္ဆက္ႏႊယ္ခ်ိတ္ဆက္ (intersectional)78 
ေနပါသည္။ လူမႈအဆင့္အတန္းအလႊာႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားသည္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနၿပီး ခ်မ္းသာ 
ၾကြယ္ဝေသာ အထက္တန္းလႊာမွ မတူကဲြျပားေသာ ရွိသူမ်ားသည္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ ေလးစားစြာ ဆက္ဆံမႈကို ပိုမို 
ရရွိၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ သာမန္လူတန္းစားမ်ားမွာ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ပိုမို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရပါသည္။79  
အလားတူပင္ လူသိမ်ား ေက်ာ္ၾကားသည့္ လိင္တူခ်စ္သူ အမ်ိဳးသား သုိ႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကဲ႔သို႔ ေျပာင္းလဲခံ
ယူေနထိုင္သူအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဖက္ရွင္၊ မိတ္ကပ္သို႔မဟုတ္ အႏုပညာေလာကတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိေနၾကပါ 
သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားထက္ နားလည္သိရွိမႈ ပိုမိုျမင့္မားၿပီး 
ပိုမိုလက္ခံႏိုင္ၾကဟု ယူဆရပါသည္။ ေနရာေဒသကြာျခားမႈ၏ သက္ေရာက္မႈကိုလည္း အထင္အရွားေတြ႕ရပါသည္။ 
ထိုင္းမီဒီယာ၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ မတူကဲြျပားေသာ SOGI မ်ားအား လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမွ လက္ခံမႈ ပိုမိုျမင့္မားေသာ 
ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ တနသၤာရီေဒသတြင္ SOGI အေၾကာင္း နားလည္သိရွိ 
မႈႏွင့္ လက္ခံႏိုင္မႈသည္ အျခားေနရာေဒသမ်ားမွာထက္ ပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူအခ်ိဳ႕က ယူဆၾကပါ 
သည္။80 သို႔ေသာ္လည္း LGBTQ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသူမ်ားသည္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းတြင္ 
ထိခိုက္အလြယ္ဆံုး ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံအခံရဆံုးသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏႈတ္ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ 
ေႏွာင့္ယွက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ခံရေၾကာင္း တနသၤာရီေဒသမွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳၾက 
ပါသည္။  

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ မတူကဲြျပားေသာ SOGI မ်ားအား 
နားလည္သိရွိမႈ အလြန္နည္းပါးေၾကာင္း ေျပာျပၾကပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေက်းရြာမွ 
လိင္တူခ်စ္သူအမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ အစပိုင္းတြင္ ခဲြျခားဆက္ဆံခံရၿပီး အတင္းအၾကပ္ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး 
တစ္ဦးကို လက္ထပ္ခဲ့ရၿပီး ၎၏ အိမ္ေထာင္ေရး ၿပိဳကဲြသြားၿပီးေနာက္ပိုင္းမွသာ ၎၏ လိင္သဘာဝကို လက္ခံၾက 
သည္ဟု သိရပါသည္။81 လိင္မတူသူခ်င္းသာ လက္ထပ္ရမည္ဟူသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္၏ ဖိအားမွာ ႀကီးမားလွသည့္ 
အတြက္ အျခားေသာ သမားရိုးက် က်ားႏွင့္မ အုပ္စုႏွစ္စု ခဲြျခားမႈႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္လည္း 
မိမိ၏ တိမ္းညႊတ္မႈ၊ ခံယူမႈအတိုင္း ေနထိုင္ႏိုင္သည့္အတိုင္းအတာ နည္းပါးေၾကာင္း ညႊန္ျပေနပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပမဟုတ္ 
ေသာ ေဒသမ်ားရိွ မတူကဲြျပားေသာ SOGI ရွိသူမ်ား၏ ေတြ႕ၾကံဳခံစားရမႈမ်ားအေၾကာင္းကို မ်ားစြာ မသိရွိေသးသည့္ 
အတြက္ သုေတသနမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီး အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ရန္လို 
ေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။ 

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ လိင္တူခ်စ္သူအမ်ိဳးသားတစ္ဦးက လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ ထားရွိေသာ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေနထိုင္ရန္ ဖိအားေပးခံရမႈမ်ားအေၾကာင္း ေျပာျပသလို လက္ခံႏိုင္မႈအတိုင္း 
အတာမွာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ကဲြျပားပံုကိုလည္း ေျပာျပပါသည္။ ထိုသို႔ ကဲြျပားသည့္အတြက္ သူသည္ “မိဘမ်ား 
ထံ သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေသာအခါတြင္ (သမားရိုးက်စံသတ္မွတ္ထား 
ေသာ) အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကဲ့သုိ႔ ဝတ္စားျပဳမူရသည္” ဟု သိရပါသည္။82 သူ၏ အျပဳအမူမ်ားအား သမားရိုးက်စံႏွင့္ 
ကိုက္ညီေစေအာင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားရာတြင္ သူ၏ မိသားစုသည္ သူ႕အေပၚ ကိုယ္ႏႈတ္ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ပေရာဖက္ရွင္နယ္ အလွဖန္တီးရွင္တစ္ဦး ျဖစ္လာၿပီးေနာက္တြင္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ေၾကာင္း 
ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ဝင္ေငြရွာႏိုင္ျခင္း၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းႏုိင္ျခင္း (အလွဴေငြ) (ဥပမာ ျပည္တြင္း ေနရပ္ 
စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား (IDPs) အတြက္) ႏွင့္ သူ၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ ေလးစားမႈတို႔ေၾကာင့္ လူေကာင္းတစ္ဦးႏွင့္ 

78 Intersectionality ဆိုသည္မွာ အျပန္အလွန္အမွီသဟဲျပဳေနသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ အားနည္းခ်ိဳ႕တဲ့ေစမႈ စနစ္မ်ားကို ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစေသာ လူမ်ိဳး၊ 

လိင္ဝိေသသခံယူမႈမ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညႊတ္မႈမ်ား၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ စြမ္းရည္ႏွင့္ လူ တန္းစားအလႊာမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ လူမႈေရးအုပ္စုမ်ားၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ႏႊယ္

ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသည့္ သဘာဝကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ ထိုေဝါဟာရအား မူလတီထြင္ခဲ့သူမွာ critical race သီအိုရီကို ေဖာ္ထုတ္သူ Kimberlé Crenshaw ျဖစ္ပါသည္။

79 Interview with LGBTQ organisation, Yangon, October 2017

80 ထားဝယ္ရွိ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း၊

81 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း၊

82 ေတာင္ႀကီးတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ



 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေယာက္်ားပီသမႈလကၡဏာမ်ား ၊ က်ားမေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး 31

သားလိမၼာတစ္ဦးျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသြားသည္ဟု ယူဆရပါသည္။83

ေယာက္်ားပီသမႈအား ဤသို႔ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူမႈသည္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ေနာက္ထပ္ 
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုႏွင့္လည္း ကိုက္ညီေနသည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္မွာ လိင္တူခ်စ္သူအမ်ိဳးသား၊ လိင္စိတ္ေျပာင္း 
အမ်ိဳးသားႏွင့္ လိင္စိတ္ေျပာင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံသည့္ ပံုစံမ်ား မတူညီဘဲ ကြဲျပားျခင္းျဖစ္ပါသည္။  
အရပ္ထဲတြင္ ‘ေယာက္်ားလ်ာ’ ဟု ေခၚေလ့ရွိေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကဲ႔သို႔ ေျပာင္းလဲခံယူေနထိုင္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကဲ႔သို႔ ေျပာင္းလဲခံယူေနထိုင္သူအမ်ိဳးသားမ်ားထက္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းအတြင္း ခဲြျခားဆက္ဆံ 
ခံရမႈ၊ အႏိုင္အထက္ျပဳခံရမႈမ်ား ပိုမိုနည္းပါးၿပီး  ေလာကထံုးတမ္းကို ေဖာက္ဖ်က္မႈသည္ မျပင္းထန္ လွသည့္အတြက္ 
ပိုမိုလက္သင့္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။84 ထိုယူဆခ်က္ေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ အစဥ္အလာအရ အမ်ိဳးသား 
မ်ားသာ လုပ္ကိုင္သင့္သည္ဟု ယူဆေသာ အလုပ္မ်ား (ဥပမာ တကၠစီေမာင္းျခင္း) ကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိၾကၿပီး ပို၍ 
ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံၾကရပါသည္။  

ေနရာအႏွံ႕တြင္ LGBTQ မ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ အသိပညာဗဟုသုတ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သလို လူမႈ 
အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း အျမစ္တြယ္ေနေသာဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစသည့္ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာမ်ားေၾကာင့္လည္းျဖစ္ပါသည္။ 
ဥပမာ အစဥ္အဆက္ေခတ္စားခဲ့ေသာ ဟာသျပက္လံုးမ်ား၊ ရုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဇာတ္သဘင္မ်ားတြင္ LGBTQ ဇာတ္ေကာင္ 
မ်ားအား လိင္မုဆုိးမ်ား ရယ္စရာေကာင္းသူမ်ား၊ ဝမ္းနည္းေၾကကဲြစရာေကာင္းသူမ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့သူမ်ား၊ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ရယ္ရႊင္စရာ ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ားအျဖစ္ ပံုေဖာ္ေလ့ရွိၾကပါ သည္။ 
လူအမ်ားက SOGI အေၾကာင္းကို အမွန္တကယ္ပင္ နားလည္ျခင္းမရွိၾကပါ (အခ်ိဳ႕က “ထိုသူမ်ားသည္ တမင္ 
သက္သက္ “အရူးထေနျခင္းျဖစ္သည္” ဟု ထင္ၾကပါသည8္5)။ ယင္းသည္ LGBTQ ဟု ဝိေသသခံယူသူမ်ားတြင္ 
မိမိကိုယ္မိမိ ေလးစားမႈ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေအာင္ အေထာက္အပံ့ျပဳေနေသာ 
အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူမႈကၽြမ္းဝင္ရင္းႏွီးေပါင္းစပ္မႈတို႔အတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ အားေပးကူညီရမည့္ လူမႈေရးစံမ်ား ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ဂ်န္ဒါ ညီမွ်ေရးႏွင့္အတူ 
ဂ်န္ဒါအရ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို ေလးစားမႈတို႔ ပါဝင္သင့္ပါသည္။ SOGI အေရးကိစၥမ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ 
မည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ သုိ႔မဟုတ္ UPC မ်ားတြင္ ပါဝင္သင့္ၿပီး သို႔မွသာ ထိုကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ေပးႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ 

၃-၂။ ထားရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ဘဝအေတြ႕အၾကံဳမ်ားၾကား ကြာဟခ်က္ 

အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ တက္ၾကြသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ ရွာေဖြေကၽြးေမြးသူမ်ားအျဖစ္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ထားရွိၾကေသာ္လည္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ၊ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ား၊ ကာလရွည္ 
ၾကာဆင္းရဲမႈအေျခအေနတြင္ အမ်ိဳးသားအမ်ားအျပားအတြက္ ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေအာင္ ေနထိုင္ႏိုင္ေရး 
မွာ ခက္ခဲခဲ့ပါသည္။ လက္တစ္ဆုပ္စာ စစ္ဘက္ႏွင့္ စီးပြားေရး (ယခုအခါ ႏိုင္ငံေရး) ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ား လႊမ္းမိုး 
ႀကီးစိုးခဲ့ေသာ ကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသားအမ်ားအျပားသည္ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳသည့္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ 
ေယာက္်ားမ်ားဟူေသာ စံႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္ ထိခိုက္လြယ္မႈႏွင့္ အင္အားမဲ့၊ အစြမ္းအစမဲ့သည့္ အေျခအေန 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတြ႕ၾကံဳခံစားခဲ့ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ရသည့္၊ အတင္းအၾကပ္အလုပ္ေစခိုင္းခံရသည့္၊ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသည့္ အမ်ိဳးသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုခံစားၾကရသည္။ 
မသန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္လည္း က်ားမေရးရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ၊ သီးျခားစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကရၿပီး 
ထိုအေၾကာင္းသည္ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ မပါရွိဘဲ အနာဂတ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ရွိသည့္ သုေတသနတြင္ ထည့္သြင္း 
ေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။86

83 Ibid.

84 လူသိမ်ားေက်ာ္ၾကား၍ ခ်မ္းသာေသာ အလွဖန္တီးရွင္မ်ားႏွင့္ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္နာမ်ား သို႔မဟုတ္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ေသာ အထက္တန္း လႊာမ်ားမွလဲြ၍ လိင္ေျပာင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 

ခဲြျခားဆက္ဆံမႈအခံရဆံုးဟု ဆိုပါသည္။ ရန္ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ KII ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊

85 LGBTQ အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ အစည္းအေဝး၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၇၊

86 International Alert ႏွင့္ ကခ်င္တို႔ေျမသုေတသနဌာန၊ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာတြင္ ထြက္လာမည့္ အစီရင္ခံစာ၊



32 မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္ 

ေက်းလက္တြင္ ေနထိုင္သူအမ်ားစုသည္ ၎တို႔၏ ေျမယာမ်ားေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ကာ (ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္သား 
အင္အားစု၏ ၇၀% ခန္႔သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေပၚတြင္ မွီခိုၾကပါသည8္7) သားသမီးမ်ားကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ျပဳစုေစာင့္ 
ေရွာက္ေပးလိုၾကေသာ္လည္း ပဋိပကၡ၏ ဆိုးက်ိဳးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံစားၾကရရွာပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ကိုင္တိုင္ 
ၾကံဳေတြ႕ရျခင္း၊ ျမင္ေတြ႕ရျခင္း၊ က်ဴးလြန္ရန္ အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းခံရျခင္း၊ အထမ္းသမားအျဖစ္၊ အလုပ္သမား 
အျဖစ္ အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းခံရျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားအတြင္းသို႔ အတင္းအၾကပ္ ဝင္ေရာက္ေစျခင္းတို႔ 
ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ပဋိပကၡ၏ သြယ္ဝိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ရပါသည္။ ၎တို႔မွာ ပဋိပကၡ 
သို႔မဟုတ္ ေျမသိမ္းမႈေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္း၊ ပညာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား မရိွျခင္း၊ 
အျခားအခြင့္အလမ္းမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆးဝါးအေရာင္းအဝယ္မ်ားတြင္ 
ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။  ယခုထက္တိုင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ အထူးရွာေဖြစစ္ 
ေဆးခံရၿပီး ဂိတ္ေၾကးမ်ား အေကာက္ခံရျခင္းကဲ့သုိ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ခံေနရဆဲျဖစ္ရာ စိုက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစု 
မ်ားကို ဝယ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ စိုက္ပ်ိဳးထြက္ကုန္မ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းကဲ့သုိ႔ ေန႕တစ္ဒူဝ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ခက္ခဲေနရပါ 
သည္။88 IDP မ်ားအပါအဝင္ အျခားေဒသမွ ေရာက္လာသူမ်ားသည္ ပိုမို သံသယျဖစ္ခံရၿပီး ရွာေဖြစစ္ေဆးခံရပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆိုလွ်င္ ပိုဆိုးပါသည္။  

အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားအား ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ဦးေဆာင္မႈျပဳသူူမ်ား၊ 
အခ်က္အလက္ျဖန္႔ေဝေပးသူမ်ား၊ တာဝန္ယူသူမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား 
အတြက္ အသက္ကိုပင္ စေတးႏိုင္သူမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကပါသည္။ ထိုအျမင္သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအား ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ 
ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳရန္ ‘သင့္ေတာ္သူ’ အျဖစ္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမွ ထားရွိ 
ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီပါသည္။ ယင္းသည္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ကိုယ္ကာယၾကံ႕ခိုင္သန္စြမ္းမႈ ပိုရွိၿပီး ေနအိမ္ျပင္ပ အေတြ႕အၾကံဳပိုမ်ားသည္ဟု ရႈျမင္ျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။89 ေျမယာမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေတာင္းဆိုျခင္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
ၾကသူမ်ားအား ယံုၾကည္အားကိုးရသည့္ သူရဲေကာင္းမ်ားႏွင့္ စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ ယူဆၾကၿပီး လူမႈအဖဲြ႕ အစည္းအတြင္း 
ပိုမိုျမင့္မားေသာအဆင့္အတန္းကို ေပးအပ္ျခင္းခံရပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ မိသားစု၊ စီးပြားေရး 
သို႔မဟုတ္ သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးကို ဦးစားေပးလိုေသာေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ား သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးကိစၥ မ်ားတြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳၾကသည္ကိုေတြ႕ရၿပီး ငယ္ရြယ္ေသာအမ်ိဳးသားမ်ားမွာမူ မိဘ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ 

ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ပဋိပကၡအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ 
အခန္းက႑အား ပဋိပကၡ၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ ေလာင္းကစားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ကို အစပ်ိဳးသူ 
မ်ား (ထို႔ေၾကာင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်ခံရျခင္းႏွင့္ မိသားစုတကဲြတျပားျဖစ္ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစသူမ်ား) 
အျဖစ္ ပံုေဖာ္ၾကပါသည္။ ၎တို႔က ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ထမ္းေဆာင္ရသည့္ အိမ္မႈကိစၥလုပ္ျခင္း 
ႏွင့္ စီးပြားရွာျခင္း တာဝန္မ်ား (မ်ားေသာအားျဖင့္ ကေလးမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ကာ အိမ္မႈကိစၥမ်ား လုပ္ရသည့္ 
အျပင္ အဓိကက်ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သားမ်ားအျဖစ္လည္း လုပ္ၾကရသည္) အား အမ်ိဳးသားမ်ား၏ တာဝန္မ်ား 
(ရံဖန္ရံခါမွသာ လုပ္ရသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမအား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ပင္ပန္းေသာ အလုပ္မ်ားႏွင့္ အိမ္ 
ေဆာက္ျခင္း) ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျပၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္မွ အမ်ိဳးသားမ်ားအား ‘ဆန္ကုန္ေျမေလး အမူးသမား 
မ်ား’ အျဖစ္ ေခၚေဝၚၾကေၾကာင္း ေျပာျပသူအမ်ားအျပား ရွိရာ ထိုအမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ေလးစားဖြယ္ေကာင္းသည့္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အခန္းက႑မ်ား မရွိျခင္းကို အထင္အရွားျပသေနပါသည္။90 အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ 
ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ၾကေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားအား ၎တို႔အေပၚထားရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္ဘက္ ‘ဓားသြားထက္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ေနသည့္’ မိုက္ရူးရဲဆန္ေသာ ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ား၊ မိသားစုဘဝကို 

87 ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖဲြ႕၊ ျမန္မာ အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း http://www.fao.org/myanmar/fao-in-myanmar/myanmar/en

88 FGDမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း

89 FGD၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၇ ဇြန္လ

90 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ FGD မ်ား၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း
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အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ တင္းက်ပ္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား (ကာကြယ္ရန္၊ ရွာေဖြေကၽြးေမြးရန္ႏွင့္ ဦးေဆာင္ 
ရန္) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသားအမ်ားအျပား၏ လက္ေတြ႕ဘဝ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ သိသိသာသာ ကဲြလဲြေနပါ 
သည္။ ဥပမာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အၾကမ္း 
ဖက္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္သည္။  
ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ လဲြမွားစြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ တစ္သီးတစ္ျခားေနမႈ၊ ပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားမွ 
ရုန္းထရန္ ႀကိဳးစားေနဆဲျဖစ္ရာ အခ်ိဳ႕မွာ ႏိုင္ငံႏွင့္အဝွမ္း ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ 
ရပါသည္။ ဤျဖစ္စဥ္အား Chris Dolan က ‘ေယာက္်ားပီသခြင့္မရျခင္း (thwarted masculinities)’92 ဟု အမည္ 
တပ္ခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈႏွင့္ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားတြင္ ထိုျဖစ္စဥ္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 
ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ စိတ္က်ျခင္း၊ ပူပင္ေသာကမ်ားျခင္း၊ အထီးတည္းေနျခင္း သို႔မဟုတ္ 
မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသလိုျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ထိုျပႆနာမ်ားအား 
၎တို႔ကိုယ္ကို အၾကမ္းဖက္သည့္ ပံုစံျဖင့္ျဖစ္ေစ (မိုက္ရူးရဲဆန္စြာ ျပဳမူျခင္း၊ အရက္ေသစာ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲျခင္း၊ 
မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္း)၊ အျခားသူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္သည့္ပံုစံျဖင့္ျဖစ္ေစ (ဥပမာ အိမ္တြင္းအၾကမ္း 
ဖက္မႈ) ေတြ႕ရပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိတ္က်ေရာဂါ ခံစားရသူေပါင္း ႏွစ္သန္းခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားရာ ထိုသူမ်ားထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပိုမ်ားပါသည္။ သို႔ေသာ္ “အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ မိမိ၏ မိသားစုကိုပင္ ေပ်ာ့ညံ့မႈကို မျပသသင့္ဟူေသာ ယဥ္ေက်းမႈ 
စံတစ္ခုေၾကာင့္ ေဆးပညာရွင္မ်ား၏ အကူအညီကို ရယူႏိုင္ေျခ မ်ားစြာနည္းပါးပါသည္။”93 ထိုအခ်က္သည္ စိတ္ေရာဂါ 
သည္မ်ားအား ကဲ့ရဲ႕အျပစ္ဆိုၾကသည့္ အစဥ္အလာႏွင့္လည္း ကိုက္ညီေနပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသမႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတြင္ စိတ္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းသည္ “မေကာင္းဆိုးဝါး ျပဳစား 
ျခင္း၊ အက်င့္စရိုက္အားနည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘိုးေဘးဘီဘင္မ်ားက အျပစ္ေပးျခင္း” ေၾကာင့္ဟု ယူဆၾကပါသည္။94 
မိမိကိုယ္ကိုသတ္ေသမႈသည္ က်ားမေရးရာႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနပါသည္။ အစိုးရကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိမိ 
ကိုယ္ကို သတ္ေသမႈမ်ား၏ ၇၀% ေက်ာ္သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုမွာ ေသေလာက္ေအာင္ ျပင္းထန္ၿပီး မိမိ 
ကုိယ္ကို သတ္ေသရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၏၃၀% ေအာက္ကသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ကာထိုအထဲတြင္ သံုးပံုတစ္ပံုေလာက္ 
ကသာ အသက္အႏၱရာယ္ရွိပါသည္။95

ႏိုင္ငံႏွင့္အဝွမ္းရွိ စိတ္-လူမႈ အားေပးကူညီမႈမ်ား လိုအပ္ေနသည့္ ျပႆနာသည္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္သည့္ အေရး 
ႀကီးေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အားေပးကူညီမႈမ်ား ပံ့ပိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားအား စိတ္-
လူမႈအားေပးကူညီမႈမ်ား ရယူရန္အဟန္႔အတားျဖစ္ေနေသာ ေယာက္်ားပီသမႈဟူသည့္ ဂ်န္ဒါ ျပႆနာမ်ားကို 
ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေအာင္ ကူညီဖို႔လည္း လိုအပ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ အပါအဝင္ စိတ္က်န္းမာေရးအတြက္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ကုစားေပးမႈမ်ား ရရွိေစရန္ လူထုၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အသြင္ 
ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားကို ဖြင့္ဟေျပာၾကားလိုမႈ၊ 
ဆင္ျခင္သံုးသပ္လိုမႈကို လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွာ လက္ခံမႈမ်ား တိုးပြားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
မတူကဲြျပားေသာ SOGI ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းမ်ား၏ ဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ 

91 တနသၤာရီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ FGD မ်ား၊ တနသၤာရီ၊ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း၊

92 C. Dolan ၊ ၿပိဳလဲေနေသာ ေယာက္်ားပီသမႈလကၡဏာမ်ားႏွင့္ အားနည္းေသာ အေျခအေနမ်ား - ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းအား ေလ့လာျခင္း (Collapsing masculinities and 

weak states – A case study of northern Uganda)၊ F. Cleaver (တည္းျဖတ္ေသာ) ေယာက္်ားပီသမႈလကၡဏာမ်ားသည္ အေရးပါသည္၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ 

ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (Masculinities matter! Men, gender and development)၊ လန္ဒန္၊ Zed Books၊ ၂၀၀၂၊ ႏွင့္ C. Dolan ၊ လူမႈေရးႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈ - ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ 

ေျမာက္ပိုင္း၏ ျဖစ္ရပ္ (Social torture: The case of northern Uganda)၊ ၁၉၈၆-၂၀၀၆၊ ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္၊ Berghahn Books၊ ၂၀၀၉၊

93 N. Baker ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေခြးမည္း (The black dog in Myanmar)၊ ျမန္မာတိုင္းမ္၊ ၂၀၁၇ ဧၿပီလ ၇ ရက္၊   www.mmtimes. com/index.php/lifestyle/25638-the-black-dog-

in-myanmar.html

94 Ibid.

95 Nyein Ei Ei Htwe and Myint Kay Thi, Suicide in Myanmar: The hanging question, Myanmar Times, 6 July 2018, https://www.mmtimes.com/news/suicide-

myanmar-hanging-question.html#.W0GwDXJab5U.facebook



34 မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္ 

အထူးလိုအပ္ပါသည္။

အတင္းအၾကပ္အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း  

တနသၤာရီတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက စစ္တပ္မွ အတင္းအၾကပ္ အလုပ္ေစခိုင္းျခင္းကို ခံခဲ့ရသည့္ အေတြ႕အၾကံဳ 
မ်ားအား ျပန္ေျပာျပၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၉၄ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ၾကား ထားဝယ္ႏွင့္ ေရးၾကားရွိ ၁၆၀ ကီလို 
မီတာ ရွည္လ်ားေသာ မီးရထားလမ္းေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္မွ စစ္သားမ်ားက ရပ္ရြာရွိ လူႀကီး 
မ်ားအား လုပ္အားမည္မွ်လိုေၾကာင္း အသိေပးၿပီး လူႀကီးမ်ားက မည္သူတို႔ကို ေစလႊတ္မည္ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရ 
ပါသည္။ အိမ္ေထာင္စုတိုင္းမွ လုပ္အား ပါဝင္ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ငယ္ရြယ္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ 
သက္ရြယ္ႀကီးသူမ်ားကို ေစလႊတ္ရၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသား ေစလႊတ္ရန္ 
မရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေစလႊတ္ရပါသည္။96 ထိုျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတြင္ 
အေၾကာင္းအခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး ဆက္ႏႊယ္ခ်ိတ္ဆက္ေနပါသည္။ ခ်မ္းသာေသာမိသားစုမ်ားက ေငြေပးကာ ၎တို႔ 
ကိုယ္စား အျခားသူမ်ားကို သြားခိုင္းပါသည္။ ဆင္းရဲေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ မျဖစ္ 
မေနသြားၾကရပါသည္။ မီးရထားလမ္းတည္ေဆာက္မႈတြင္ စားနပ္ရိကၡာ၊ ေရႏွင့္ အမိုးအကာ မျပည့္မစံုျဖင့္  အသက္ 
အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ခါးက်ိဳးမတတ္ ပင္ပန္းႀကီးစြာ လုပ္ကိုင္ၾကရပါသည္။97 အတင္းအၾကပ္ 
အလုပ္ေစခိုင္းမႈမ်ားတြင္ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ား၊ ငွက္ဖ်ားျဖစ္ပြားမႈ၊ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရမႈ 
အျပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အလုပ္သမားေခါင္းမ်ား၏ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အဆက္မျပတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ 
မ်ားေၾကာင့္ အသက္ေသဆံုးမႈမ်ား အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ပါသည္။ အတင္းအၾကပ္ အလုပ္ေစခိုင္းခံရျခင္းေၾကာင့္ မိသားစု၏ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္အားေလ်ာ့သြားသည့္အတြက္ မိသားစုဝင္ေငြလည္း ေလ်ာ့သြားပါသည္။ 

အဆိုပါ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း 
စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားမွာ မေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေသးဘဲ ယေန႕အခ်ိန္အထိ အသိအမွတ္ျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ ေပးေလ်ာ္မႈမ်ား မရွိေသး 
သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဗဟုိအစိုးရအေပၚ နာၾကည္းမုန္းတီးမႈမ်ားမွာ အံုႏွင့္က်င္းႏွင့္ ဆက္လက္ႀကီးထြားေနဆဲ 
ျဖစ္ပါသည္။ ထိုခံစားခ်က္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အတင္းအၾကပ္အလုပ္ေစခိုင္းခံရမႈမွ 
၎တို႔၏ မိသားစုမ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ကိုယ္ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္စြမ္းမရွိဟူေသာ အျမင္မ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ႏႊယ္ 
ေနပါသည္။ ယင္းသည္ လူေကာင္းတစ္ေယာက္၊ လူေတာ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ ထားရွိေသာ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန႔္က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။  

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား  

မည္သည္ကိုမွ် မစြမ္းသာဘဲ အင္အားမဲ့ခဲ့ရသည့္အျဖစ္ကို ဥပမာျပပါဆိုလွ်င္ အထင္ရွားဆံုးဥပမာသည္ ႏိုင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားပင္ ျဖစ္မည္ထင္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမ်ားအျပားသည္ အသက္ငယ္ရြယ္ 
စဥ္အခ်ိန္တြင္ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမႈအတြင္း ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအျဖစ္ 
၎တို႔သည္ အလြန္အမင္း ထိခိုက္လြယ္သူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ကိုယ့္ကံၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ မရွိျခင္း၊ ဝင္ေငြမရွာႏိုင္ 
ျခင္း၊ မိသားစုႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ခြင့္မရျခင္း၊ လံုျခံဳမႈမရွိေသာ၊ က်ပ္ညပ္ေနေသာ၊ အစားအစာ၊ 
တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမရွိသည့္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းတြင္ 
အဆိုးရြားဆံုးေသာ ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားကို ခံစားခဲ့ရၿပီး အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာမူ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ပါ 
သည္။98 ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအပါအဝင္ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္ေစာင့္မ်ား၏ ‘အစဥ္အလာကဲ့သုိ႔ 

96 တနသၤာရီတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း

97 Ibid.

98 အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ထားဝယ္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ 

ဇူလိုင္လမွ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း
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ျဖစ္ေနေသာ’ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈႏွင့္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ခံၾကရပါသည္။99 ထို႔ျပင္ အက်ဥ္းသား 
မ်ားအား “ေၾကာက္ရႊံ႕မႈ၊ စိတ္ဓာတ္က်မႈႏွင့္ သိမ္ငယ္မႈ” တို႔ကို ခံစားရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ စိတ္ဓာတ္ကို 
ရိုက္ခ်ိဳးရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ပံုမွန္လုပ္ခိုင္းသည့္အရာတခ်ိဳ႕လည္း ရွိပါသည္။100 ဥပမာ အက်ဥ္းသားမ်ားအား “သိကၡာ 
ခ်ရန္” ႏွင့္ ၎တို႔၏ ေယာက္်ားမာန္ကို ခ်ိဳးႏွိမ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို (ရွင့္ ႏွင့္ မ) 
အတင္းအၾကပ္ ေခၚေဝၚသံုးႏႈန္းေစခဲ့ပါသည္။101

ေထာင္မွလြတ္လာၿပီးေနာက္တြင္လည္း ၎တို႔ရင္ဆိုင္ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ မၿပီးဆံုးေသးပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္တကြ MP မ်ား၊ NLD ပါတီဝင္မ်ားထဲမွ လူသိမ်ား ေက်ာ္ၾကားသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း 
၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္တိုင္ သာမန္ျပည္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်သူမ်ားၾကား 
ကြာျခားမႈကို နားလည္သိရွိျခင္း မရွိၾကပါ။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားေဟာင္းမ်ားသည္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ 
ရုန္းကန္ရၿပီး မိမိတုိ႔၏ ဘဝကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကရပါသည္။102 ထိုအခါတြင္ ၎တို႔ ခံစားရန္ 
မထိုက္တန္သည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ ကဲ့ရဲ႕မႈ၊ ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ားကဲ့သုိ႔ နာမည္ဖ်က္မႈတို႔ကို ခံၾကရသလို အလုပ္ 
ရွင္မ်ား၏ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈကို ခံရၿပီး မၾကာခဏဆိုသလို လုပ္ခလစာ အနည္းငယ္သာ ရရွိၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ အက်ဥ္း 
ေထာင္တြင္း အဆုိးရြားဆံုးအေျခအေနမ်ားတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာ 
ပါသည္။103 ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားမွာလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ 
ဝင္ေငြမရွိျခင္း၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အစိုးရ၏ ဝိုင္းပယ္ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို ခံရေသာ ထိခိုက္နစ္နာၾက 
ရပါသည္။  

အခ်ိဳ႕ေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက “အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ မိသားစုအေပၚ တြယ္တာမႈနည္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၿပီ 
ဆုိလွ်င္မိသားစုကို သံေယာဇဥ္ျဖတ္ႏိုင္သူမ်ား” ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အမ်ားစုသည္ 
မိသားစု၏ ပံ့ပိုးမႈကို ရရွိၾကသည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္တြင္မူ အမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားမွာ မိသားစု 
ႏွင့္ တကဲြတျပားျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ဒုကၡပိုေရာက္ၾကေသာ္လည္း မိသားစု၏ နားလည္မႈ၊ ပံ့ပိုးမႈ ရရွိျခင္း နည္းပါးသည္ဟု 
ထင္ေၾကာင္း ေျပာျပၾကပါသည္။104 ယင္းသည္ ဂ်န္ဒါႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထံုးတမ္းစဥ္လာ ထားရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မ်ားကို 
ညႊန္ျပေနျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ခက္ခဲေသာအေျခ အေနမ်ားတြင္ပင္ 
၎တို႔၏ ခံစားခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္စြမ္း နည္းပါးၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ခဲ့သူကပင္ 
မိသားစုအေပၚ၊ မိသားစုႏွင့္ တကဲြတျပားျဖစ္ရျခင္းအေပၚ အမွန္တကယ္ အေလးထားေသာ အမ်ိဳးသား အခ်ိဳ႕ 
ရွိေၾကာင္းကိုမူ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။105

စစ္အစိုးရလက္ထက္ အဆိုးရြားဆံုးေသာ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈမ်ားသည္ အတိတ္ကာလတြင္ က်န္ခဲ့ၿပီဟု ဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္ 
ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေရးကိစၥသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အေရးတႀကီးေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥတစ္ခု 
အျဖစ္ က်န္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ Amnesty International က “ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ ေထာင္ခ် 
မႈမ်ား ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ ျမင့္မားလာေၾကာင္း” မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။106 ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ႏိုင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသား ၁၂၈ ဦးသည္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ရွိေနဆဲ သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္မႈအတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းေနဆဲ ျဖစ္ပါ 

99 Amnesty International၊ ထုတ္ေဖာ္ခ်က္အသစ္မ်ားႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈအေဟာင္းမ်ား ေတြ႕ဆံုျခင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေရးဖမ္းဆီးမႈ သံသရာ အဆံုးသတ္ေစေရး (New expression 

meets old repression – Ending the cycle of political arrests in Myanmar)၊ လန္ဒန္၊ ၂၀၁၆၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂

100 ဝင္းႏိုင္ဦး၊ အင္းစိန္မွ ငိုသံမ်ား (Cries from Insein)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး၊ ၁၉၉၆၊ စာမ်က္ႏွာ ၆။

101 Ibid., စာမ်က္ႏွာ ၁၅

102 အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ထားဝယ္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ 

ဇူလိုင္လမွ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း

103 Ibid.

104 ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားေဟာင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ

105 Ibid.

106 Amnesty International၊ ျမန္မာ - ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းခ်မႈအေရအတြက္မ်ား (Political imprisonment in numbers)၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ https://www.amnesty.org/en/

latest/news/2016/03/myanmar-political-imprisonment-in-numbers



36 မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္ 

သည္။107 ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕က လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ 
အတြက္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအား အေစာတလ်င္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တိုက္တြန္းလ်က္ရွိပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း အက်ဥ္းေထာင္တြင္းမွ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ မ်က္ကြယ္တြင္ ျဖစ္ပြား 
ေနၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ရထိုက္ျခင္းႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူမ်ား၏ စာနာမႈကို မရရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနပါသည္။108

၃-၃။  ေယာက္်ားပီသမႈ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား - မျဖစ္မေန 
စစ္မႈထမ္းေစျခင္း၊ အက်ပ္ကိုင္ျခင္း၊ စစ္မႈထမ္းစဥ္ကာလႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းဘဝ 

အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡႏွင့္ လံုျခံဳေရးအေၾကာင္း ေျပာသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ေသနတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ 
အမ်ိဳးသား စစ္သားမ်ားကို မ်က္လံုးထဲ ခ်က္ခ်င္းေပၚလာတတ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ပဋိပကၡအတြင္း မိမိႏိုင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ 
လူမ်ိဳးစုကို ကာကြယ္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ‘ရန္သူ’ ကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ပံုစံတစ္ခုအျဖစ္ျဖစ္ေစ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေန 
သည့္ စံျပဳေလာက္ေသာ ေယာက္်ားပီသမႈ ပံုရိပ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုေတသနတြင္ လူမ်ားသည္ လက္နက္ 
ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားသို႔ မည္သို႔မည္ပံု ဝင္ေရာက္ျဖစ္သည္၊ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဝင္ေရာက္ၾကသည္၊ အမ်ိဳးသား 
မ်ား၏ စစ္မႈထမ္းစဥ္ကာလ အေတြ႕အၾကံဳ၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းဘဝ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ပိုမိုနားလည္သိရွိႏိုင္ရန္ 
ရည္ရြယ္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ဤအပိုင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မ်ားကို 
စတင္တင္ျပထားၿပီး ဒုတိယပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္အေၾကာင္းကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ 

အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း 

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားသို႔ဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ မျဖစ္မေနစစ္မႈထမ္းေစျခင္း  

အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡအတြင္းႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ မတိုင္မီက ရွမ္း၊ ပအိုးဝ္ႏွင့္ ကရင္လူမ်ိဳး ေျဖဆိုသူမ်ားက EAO 
မ်ားအား အၾကမ္းဖက္ေခါင္းပံုျဖတ္ေသာ ဗဟုိစစ္အစိုးရထံမွ မိမိတို႔၏ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ေပးသူမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ EAO အဖဲြ႕ဝင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ရျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ 
အျမင္တြင္ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္စရာမဟုတ္သည့္အျပင္ လူမ်ိဳးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ‘တာဝန္အား ထမ္းေဆာင္ 
ေနျခင္း’ ျဖစ္၍ ေလးစားရမည့္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။109 အခ်ိဳ႕ေသာ တပ္သားစုေဆာင္းမႈမ်ားသည္ မိမိသေဘာ 
ဆႏၵအေလွ်ာက္ ဝင္ေရာက္လိုသူမ်ားကို ေခၚယူျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း မျဖစ္မေန စစ္မႈထမ္းရန္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းမႈမ်ား 
အျဖစ္မ်ားၿပီး လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မွ သတ္မွတ္သည့္ အေရအတြက္ကုိ ရရွိရန္ အိမ္ေထာင္ဦးစီး သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာ 
လူႀကီးမ်ားက ေစလႊတ္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။110 ပဋိပကၡမ်ား၊ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ပြားေနစဥ္ကာလက PNA 
သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပအိုးဝ္ ေက်းရြာေကာင္စီအား တပ္သားမည္မွ် လိုအပ္ေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားလိုက္ၿပီး 
လိုအပ္ေသာ အမ်ိဳးသားအေရအတြက္ကို ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ရန္မွာ ေကာင္စီ၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။  

ရပ္ရြာလူထုသည္ တပ္သားေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အား အၿမဲတမ္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိခြင့္မရခဲ့ပါ။ 
သို႔ေသာ္ ေယာက္်ားပီသမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ‘ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ’ ျဖစ္ရမည္ဟူေသာ 
ခံယူခ်က္ေၾကာင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဖခင္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေက်းရြာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 

107 ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ စဲြခ်က္တင္ခံရသူ ေနာက္ထပ္ ၁၂၀ ဦးသည့္ အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပတြင္ တရားစီရင္မႈကို ေစာင့္ဆိုင္း ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား 

ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕၏ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္း၊ ၂၀၁၈၊ မတ္ အား သံုးသပ္ေလ့လာျခင္း၊ http://aappb.org/2018/04/aapp-monthly-chronology-of-

march-2018-and-current-political-prisoners-list

108 ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အလားအလာ (Prison condi-

tions in Burma and the potential for prison reform)၊ AAPP ၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၆

109 ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ၾကသည့္ တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၀၇၊

110 ရွမ္းႏွင့္ တနသၤာရီမွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ FGD မ်ား၊ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း
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ရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ခံရပါသည္။111 သုေတသနျပဳခဲ့သည့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားကိုသာ လက္နက္ 
ကိုင္တပ္ဖဲြ႕အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ေစခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေက်းရြာကို ကာကြယ္ရန္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ 
ေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ အျခားေဒသမ်ားတြင္ သြားေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကရပါသည္။ စစ္မႈထမ္းရသည့္ 
ဘဝ၏ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ပင္ပန္းဆင္းရဲသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕လူငယ္မ်ားသည္ တပ္သားစုေဆာင္းသူ 
မ်ား ေရာက္လာလွ်င္ ရြာမ်ားမွ ထြက္ေျပးပုန္းေရွာင္ၾကပါသည္။ ခ်မ္းသာသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားက လူေရြးေသာအခါ 
တြင္ ၎တို႔အစား အျခားသူမ်ား အစားသြားေရာက္ေပးရန္ ေငြေပးၾကသည္ဟု သိရပါသည္။ ဝင္ေငြအဆင့္အတန္း 
သည္ လက္နက္ကုိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရမႈအေပၚ မည္မွ် ၾသဇာသက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း 
ျပသေနပါသည္။112 ဆင္းရဲေသာအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အိမ္တြင္က်န္ခဲ့ေသာ မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ေငြယူ 
ကာ လူစားဝင္ေရာက္ေပးၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အသက္အႏၱရာယ္တို႔ကို ရင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။ လက္နက္ကိုင္ 
တိုက္ခိုက္ရသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔သည္ တိုက္ပဲြမ်ားတြင္ မည္သည့္သံု႔ပန္းကိုမွ် အရွင္ဖမ္းဆီးျခင္း မရွိဘဲ ဒဏ္ရာရ 
သူမ်ားသည္ ရန္သူ၏သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံၾကရသည့္ ‘ကိုယ္က သတ္လွ်င္သတ္၊ မသတ္လွ်င္ သူမ်ားသတ္တာ ခံရမည့္’ 
အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါသည္။113

အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ မတိုင္မီက သုေတသနျပဳခဲ့သည့္ ပအိုးဝ္ေဒသသည္ EAO မ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ 
တိုက္ပြဲမ်ားကိုလည္း ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ဥပမာ SSA ႏွင့္ PNA ၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း 
ခဲ့သူမ်ားက အဆုိပါတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းတြင္ ရန္လိုမုန္းတီးမႈမ်ားသည္ EAO မ်ားၾကားရွိ စစ္ေျမျပင္တြင္သာ က်န္ရစ္ခဲ့ 
သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္သာ မုန္းတီးမႈမ်ား ရွိၾကၿပီး 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာမ်ားၾကားတြင္ အခ်င္းခ်င္း ရန္လိုမုန္းတီးမႈမ်ား မရွိၾကဟု ဆိုပါသည္။ ထို 
EAO တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား ရြာမ်ားသို႔ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ လယ္နီးခ်င္းမ်ားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ၾကၿပီး ျပႆနာ သို႔မဟုတ္ 
အၾကမ္းဖက္မႈတစ္စံုတစ္ရာ မရွိဘဲ အခ်င္းခ်င္းလည္း ေတြ႕ဆံုႏိုင္ၾကပါသည္။114 ထို႔ေၾကာင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ 
မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားၾကားတြင္သာရွိၿပီး တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားၾကားတြင္ မရွိဟု ရႈျမင္ၾက 
ပါသည္။  

အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ထိုေနရာေဒသႏွစ္ခုစလံုးရွိ ပဋိပကၡႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ား၏ အေျခအေန 
မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ သုေတသနျပဳရာ ေနရာတြင္ လူငယ္မ်ားသည္ ပညာ 
ေရး၊ အလုပ္အကုိင္၊ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ လူမႈေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 
မ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ရန္ ပိုမို စိတ္ဝင္စားလာၾကသျဖင့္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားတြင္ မိမိသေဘာဆႏၵအေလွ်ာက္ 
ေရြးခ်ယ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာပါသည္။ အတင္းအၾကပ္တပ္သားစုေဆာင္းျခင္းမ်ား မရွိေတာ့ဟု 
သိရေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မိဘမ်ားသည္ ၎တို႔၏ သားသမီးမ်ားအား မထိန္းႏိုင္လွ်င္ (ဥပမာ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲျခင္း) 
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားသို႔ ‘ပို႔ပစ္သည္’ ဟု ဆိုၾကရပါသည္။115 ယင္းသည္ ဝါစဥ္အလိုက္ မိဘမ်ားက အရြယ္ေရာက္ 
ေသာသားမ်ားအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ ဆက္လက္ရွိေနေသးျခင္းကို ျပသေနပါသည္ (ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာအရ 
သားသမီးမ်ားသည္ အသက္အရြယ္မည္မွ်ပင္ရွိရွိ၊ အိမ္ေထာင္မက်ေသးလွ်င္ မိဘမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ 
ေနရမည္ဟု ယူဆၾကပါသည္)။

အတင္းအၾကပ္အလုပ္ေစခိုင္းျခင္း  

သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေနရာႏွစ္ေနရာစလံုးတြင္ ယခင္က တပ္မေတာ္မွ လမ္းျပမ်ား သို႔မဟုတ္ အထမ္းသမားမ်ား 
အျဖစ္ အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းခဲ့သည္မ်ား ရွိခဲ့သည္ကို အမွတ္ရေနၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး 

111 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ FGD မ်ား၊ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း

112 ရွမ္းႏွင့္ တနသၤာရီမွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ FGD မ်ား၊ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း

113 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ FGD မ်ား၊ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း

114 Ibid.

115 Ibid.
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ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုအျဖစ္မ်ား မရွိေတာ့ပါ။116 ယခင္က အဓိကအားျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ ရြာသားမ်ား (မ်ားေသာအားျဖင့္ 
အသက္ ၁၅ ႏွစ္အထက္ အမ်ိဳးသားမ်ား) အား အထမ္းသမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား သို႔မဟုတ္ တပ္မ်ားေရွ႕မွ သြားရ 
သည့္ ‘လူဒိုင္းကာမ်ား’ အျဖစ္ အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းခဲ့ျခင္းကို ရွမ္းရြာက ျပန္ေျပာျပခဲ့ပါသည္။117 နယ္ေျမကၽြမ္းက်င္မႈ၊ 
ျဖတ္လမ္းမ်ားကို သိရွိမႈေၾကာင့္လည္း EAO စခန္းမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ လမ္းျပမ်ားအျဖစ္ 
လည္း လုပ္ခိုင္းၾကပါသည္။ ထိုသို႔ အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းခံရသည္မွာ စစ္စခန္းမ်ား၊ ဗ်ဴဟာက်သည့္ ေနရာမ်ားအနီး 
တြင္ ရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ပိုမို မ်ားျပားၿပီး ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသမွ ေက်းရြာမ်ားတြင္ နည္းပါးပါသည္။ EAO မွ 
အထမ္းသမားမ်ား သို႔မဟုတ္ လမ္းျပမ်ားအျဖစ္ အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းသည္ဟု ေျပာျပသူ မရွိပါ။ ၎တို႔ေဒသကို ျဖတ္ 
သြားပါက အစားအစာႏွင့္ နားခိုစရာ ေတာင္းဆိုျခင္းသာ ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အထမ္းသမား/လမ္းျပမ်ားအျဖစ္ 
အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းခံရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ EAO တြင္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သူမ်ား ေနရပ္သို႔  ျပန္လာေသာအခါ 
ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္မႈမ်ား မရွိဟု သိရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔တြင္ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိသည္ကို အမ်ားက 
နားလည္သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။118 သို႔ေသာ္ မၾကာေသးမီအခ်ိန္အတြင္းက ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ 
ရွိသည့္ အျခားေဒသမ်ားတြင္ အထမ္းသမားမ်ားအျဖစ္ အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းမႈမ်ား ရွိခဲ့သည1္19 ဟု ၾကားသိရၿပီး 
လူေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အလားတူပံုစံမ်ားအတိုင္း ေရြးခ်ယ္သည္ဟု ယူဆရပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္ ဂ်န္ဒါႏွင့္ 
ဆက္ႏႊယ္္ေနေၾကာင္း၊ ထိုအေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡအေျခအေနေပၚ မူတည္ကာ ေျပာင္းလဲေနေၾကာင္း 
ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။  

စစ္မႈထမ္းျခင္း  

တပ္မေတာ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ ေရွ႕တန္းတြင္ စစ္မႈထမ္းရေသာ အမ်ိဳးသား 
မ်ားတြင္ တူညီေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳခံစားၾကရပါသည္ - အလြန္အမင္း ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈမ်ား၊ စားနပ္ 
ရိကၡာႏွင့္ သက္ေတာင့္သက္သာ မရွိမႈ၊ မိသားစု၊ ဇနီးမယားမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မရွိမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား 
ေတြ႕ၾကံဳရမႈ၊ ျမင္ေတြ႕ရမႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမႈတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ အသက္အႏၱရာယ္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို စဥ္ဆက္ 
မျပတ္ ၾကံဳေတြ႕ရမႈသည္ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား စဲြၿမဲက်န္ရစ္ခဲ့ 
ေသာ္လည္း ထိုအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား မရရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။120 တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခားလက္နက္ကိုင္ 
တပ္ဖဲြ႕မ်ားမွ စစ္သားမ်ားအားလံုးသည္ ၎တို႔၏ ရပ္ရြာမွ ေဝးရာတြင္ စစ္မႈထမ္းၾကရၿပီး မိသားစုမ်ားႏွင့္ ဇနီးမယား 
မ်ားကို မေတြ႕ၾကရပါ။ မုိဘိုင္းဖုန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ေခတ္မတိုင္မီက စစ္မႈထမ္းခဲ့ရေသာ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း 
မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ၎တို႔က ထိုေခတ္အခါက စာတစ္ေစာင္ ေရာက္လာဖို႔ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ၿပီး ဖုန္းလိုင္း 
မ်ားမွာ ရွားပါး၍ ေစ်းႀကီးၿပီး လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္းလည္း မရွိဟု ေျပာျပၾကပါသည္။121 စစ္သားမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ အထက္အရာရွိမ်ားအား ေၾကာက္ရႊံ႕မႈ၊ ပူပင္ေသာကေရာက္မႈ ခံစားခ်က္မ်ားကို ေျပာျပႏိုင္ျခင္း မရွိၾကပါ။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ခံရဖို႔အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ ပံုေပၚလြင္ေစခ်င္ 
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တပ္သားအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္လည္း ရာထူးအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရေသာေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ 
မႈမ်ား၊ အသက္အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို ဖြင့္ဟခြင့္ မရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ယင္း 
သည္ ‘အလြန္ခက္ခဲသည္’ ဟု ဆုိၾကပါသည္။122 ထိုကဲ့သို႔ေသာစိတ္ဒဏ္ရာမ်ား၏ ေရရွည္အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ဤ 
စီမံခ်က္တြင္ ေလ့လာဆန္းစစ္ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ယင္းဒဏ္ရာမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ား၊ သားသမီးမ်ားႏွင့္ 

116 သုေတသနအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ရွမ္းႏွင့္တနသၤာရီရြာမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ FGD မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း၊

117 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ FGD မ်ား၊ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း

118 Ibid.

119 စာေရးသူမွ ကခ်င္တြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့မႈ၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊   http://www.theborderconsortium.org/news/ conflict-and-abuse-in-southern-shan-state/ ႏွင့္ 

http://www.mizzima.com/news-domestic/six-shan-ni-farmers-missing-after-clashes-kachin-state တို႔တြင္လည္း ၾကည့္ပါရန္

120 စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ထားဝယ္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း

121 စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ တနသၤာရီႏွင္႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလ အတြင္း

122 စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ထားဝယ္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း



 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေယာက္်ားပီသမႈလကၡဏာမ်ား ၊ က်ားမေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး 39

ဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚတြင္ပါ ထိခုိက္မႈရွိခဲ့လိမ့္မည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။123 ထိုစိတ္ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ 
စိတ္က်ေရာဂါအပါအဝင္ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္မႈစြမ္းရည္၊ အျခားေသာ 
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္သာမက ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ေန႕စဥ္ဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚတြင္ပါ သက္ 
ေရာက္မႈမ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ 

စစ္မႈထမ္းေဟာင္းဘဝ 

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရပ္ရြာအတြက္ ၎တို႔၏ ေပးဆပ္မႈ 
ေၾကာင့္ သုိ႔မဟုတ္ EAO ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ား ရွိေနေသးျခင္းေၾကာင့္ ေလးစားခံၾကရၿပီး ပဋိပကၡ 
ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ၎တို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
အရင္းအႏွီးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ၾကပါသည္။ ၎တို႔ကဲ့သုိ႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္း မရွိေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ 
ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ လူမႈေရးအရင္းအႏီွးမ်ား မရွိၾကဘဲ ရပ္ရြာထဲရွိ ပြဲလမ္းသဘင္အခမ္းအနားမ်ားကို စီစဥ္က်င္းပရန္ 
သို႔မဟုတ္ ဦးေဆာင္ရန္ အခြင့္အလမ္း ပိုမို နည္းပါးၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားအဆိုအရ ထိုအမ်ိဳး 
သားမ်ားကို အထူးတလည္ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ျခင္းမ်ိဳးေတာ့ မရွိဟု သိရပါသည္။။ သုေတသနျပဳခဲ့သည့္ ပအိုးဝ္ေက်းရြာတြင္ 
အမ်ားၾကည္ညိဳေလးစားသည့္ PNLA ကို တည္ေထာင္ခဲ့သူတစ္ဦး ေနထိုင္သည့္အတြက္ ထိုသူသည္ လူငယ္မ်ား၏ 
စံနမူနာျပပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္ ၎၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို မွ်ေဝေပးကာ လူငယ္မ်ားအား ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေနထိုင္ 
ရန္ႏွင့္ မိမိ၏ ရပ္ရြာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အားေပးတိုက္တြန္းသည့္အတြက္ ထိုရြာသည္ လံုျခံဳမႈပိုရွိသည္ဟု 
ယူဆျခင္း ခံရသည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။124 EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ၿပီး အက်င့္စာရိတၱ 
အရာတြင္ စံနမူနျပပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါသည္။ ဥပမာ “၎တို႔သည္ ဇနီးႏွစ္ေယာက္ မယူသင့္ပါ” အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းသည္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္မညီေသာ အျပဳအမူတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းရ
င္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လူမႈေရးအရင္းအႏွီးမ်ားအျပင္ တရားဝင္ေပးအပ္ သည့္ 
ပင္စင္လစာ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ အနည္းငယ္ကိုလည္း ရရွိပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက အထူး 
ကူညီေထာက္ပံ့မႈလိုအပ္သည့္ မသန္စြမ္းေသာ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား မရွိဟု ဆိုပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ဒဏ္ရာရေသာ စစ္သားမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အသက္မရွင္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။125

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားၾကားတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား မ်ားျပားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေၾကာင္းကို မ်ားစြာ ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိၾကပါ။ တိုက္ပဲြတြင္ 
က်သြားေသာသူမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ “သူတို႔တာဝန္ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ၿပီ” ဟူသည္ကလဲြ၍ ၎တို႔အေၾကာင္း အလြန္ေျပာခဲ 
ပါသည္။”126 အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ အသက္ရွင္က်န္ေသာ စစ္သားေဟာင္းမ်ားမွာ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား ဆံုးရံႈးရမႈ 
သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ကိုယ္တိုင္အသက္အႏၱရာယ္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရမႈမ်ားအေၾကာင္း ႏႈတ္မွ ဖြင့္ဟေျပာရန္ သို႔မဟုတ္ 
စိတ္ခံစားမႈကို ျပသရန္ အခြင့္အေရး နည္းပါးပါသည္။ ယင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ရပ္ရြာလူမႈ 
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ၎တို႔၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ထိခိုက္ႏိုင္ၿပီး ၎တို႔၏ 
သားသမီးမ်ားထံ လက္ဆင့္ကမ္းမည့္ ေယာက္်ားပီသမႈ ပံုစံေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ 

NCA လက္မွတ္ထုိးၿပီးေနာက္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ PNA အဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ အစိုးရ၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္း 
မ်ားတြင္ နည္းပညာသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ ရခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအတြက္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက 

123 ေၾကာက္မက္ဖြယ္အျဖစ္မ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ေသာ post-traumatic stress disorder (PTSD) အေၾကာင္းကို US 

Department of Veteran Affairs ၏ PTSD မ်ား မည္မွ် အျဖစ္မ်ားသနည္း (How common is PTSD) https://www.ptsd.va.gov/public/ptsd-overview/basics/how-

common-is-ptsd.asp ႏွင့္ S.L. Ray ႏွင့္ M. Vanstone၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား၏ မိသားစုဆက္ဆံေရးအေပၚ PTSD ၏ သက္ေရာက္မႈ - ျဖစ္စဥ္အား စံုစမ္းေလ့လာအဓိပၸါယ္ေကာ

က္ယူျခင္း (The impact of PTSD on veterans’ family relationships: An interpretative phenomenological inquiry)၊ International Journal of Nursing Studies၊ 46(6) 

၊ ၂၀၀၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၈၃၈-၈၄၇ တြင္လည္း ၾကည့္ပါရန္၊ 

124 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း

125 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ FGD မ်ား၊ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း

126 Ibid.



40 မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္ 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ၾကပါသည္။ ယေန႕ေခတ္တြင္ လူငယ္မ်ားသည္ ပညာပိုတတ္ၾကၿပီး ပဋိပကၡမ်ား ျပင္းထန္ေနစဥ္က 
အသက္အရြယ္ပိုႀကီးေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား လက္လွမ္းမမီႏိုင္ခဲ့သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ရွိၾကသည့္အတြက္ EAO တြင္ 
ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ေသာ ရာထူးမ်ားကို ရလာၾကပါသည္။ ထိုအေျပာင္းအလဲသည္ EAO အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသားမ်ားၾကား 
အသက္အရြယ္ဝါစဥ္အလိုက္ အခြင့္အာဏာရွိသည့္ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အက်ိဳး 
ရလဒ္အေပၚ တပ္ဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ား၏ ခံစားခ်က္ကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ား (အမႈထမ္းဆဲျဖစ္ 
ေစ၊ မထမ္းေတာ့လွ်င္ျဖစ္ေစ) ၎တို႔၏ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အမႈထမ္းခဲ့မႈႏွင့္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈမ်ားကို လံုေလာက္စြာ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံရဟု ခံစားရပါက ၎တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးျပဳမည့္သူမ်ား 
ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ လူငယ္ေလးမ်ားႏွင့္ စကားေျပာေသာအခါ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားအား အမႊမ္းတင္ 
ေျပာဆိုကာ အနာဂတ္အတြက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးေစ့ကို ခ်ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္  
လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို အားေလ်ာ့ေစျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

တပ္မေတာ္

တပ္မေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ား

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက တပ္မေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အနည္းငယ္မွ်သာ ကဲြျပားသည့္ အေၾကာင္း 
ရင္းမ်ားကို ေျပာျပၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕က ‘ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ’ ဟူေသာ အေတြးအေခၚႏွင့္အညီ (သုိ႔ေသာ္ ၿခိမ္း 
ေျခာက္ေနသည့္အႏၱရာယ္မ်ား ရွိေန၍ မဟုတ္) ဂုဏ္ရွိဖို႔ႏွင့္ တိုင္းျပည္ကို အလုပ္အေကၽြးျပဳရန္အတြက္ ဝင္ေရာက္ 
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕က တပ္မေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းမွာ စီးပြားေရးႏွင့္ ပို၍ သက္ဆိုင္ပါသည္။ မိသားစုကို 
ေထာက္ပံ့ရန္၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား (ဝင္ေငြ၊ အိမ္၊ ပင္စင္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ) ႏွင့္အတူ အလုပ္တစ္ခု ရရန္၊127 
စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးေနသည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း အသက္ေမြးမႈအလုပ္အကိုင္ သို႔မဟုတ္ ပညာေရး 
အခြင့္အလမ္းအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ထားဝယ္တြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ မၾကာေသးမီကမွ အၿငိမ္းစားယူခဲ့ 
သည့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးက မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကို ေဖာ္က်ဴးသည့္ စစ္ကားမ်ားၾကည့္ကာ စိတ္အားထက္သန္လာၿပီး 
အလုပ္အကိုင္တစ္ခုႏွင့္ အဆင့္အတန္းတစ္ခု ရရွိရန္အတြက္ တပ္မေတာ္သို႔ မိမိသေဘာဆႏၵအေလွ်ာက္ ဝင္ေရာက္ 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ သူသည္ မိသားစု၏ ဆႏၵကို ဆန္႔က်င္ကာ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႕မိသားစု 
က တပ္မေတာ္သည္ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဖိႏွိပ္ခဲ့သည္ဟု ယူဆၿပီး သူ၏ အသက္အႏၱရာယ္အတြက္လည္း 
စိုးရိမ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။128 အလားတူပင္ တနသၤာရီတြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္သူမ်ားက တပ္မေတာ္သို႔ 
ဝင္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ယခင္က မ်ားျပားခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၈၈ အေရးအခင္းႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းကာလ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ 
မ်ားအား အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ‘လူမ်ားက 
တပ္မေတာ္ကို မုန္းတီးၾကသည္’ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္လိုျခင္း မရွိၾကေတာ့ဟု ဆိုပါသည္။129

တပ္မေတာ္၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာအား ယခင္က စာရြက္စာတမ္းစာအုပ္မ်ားတြင္ အမ်ားအျပား ေရးသား 
ထားခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ဤေနရာတြင္ ထပ္မံေဖာ္ျပေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။130 သို႔ေသာ္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု 
အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ အဓိကသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားသည္ ေလ့လာခဲ့သည့္ ေနရာေဒသမ်ားရွိ ေယာက္်ားပီသမႈ 
ဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ပံုသြင္းမႈ သို႔မဟုတ္ ပံုသြင္းခံရမႈတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိသည္ကို 
ေတြ႕ရပါသည္။ ပထမဦးစြာ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ား၏ လက္ခံမႈကို ရရွိရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး မၿပိဳကြဲေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အခန္းက႑ကို အသံုးခ်ခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကာစ အားနည္းသည္ဟု ယူဆရသည့္ ဒီမိုကေရစီ 

127 “ကၽြန္ေတာ္တို႔ စားစရာမရွိလို႔ စစ္တပ္ထဲဝင္ခဲ့တာ” ဟူေသာစကားကို ေဖာ္ျပထားသည္မွာ A. Kirkham, Listening to voices: Perspectives from the Tatmadaw’s rank and 

file၊ Centre for Peace and Conflict Studies၊ ၂၀၁၅၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၉ တြင္ ျဖစ္ပါသည္။

128 လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္းတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ

129 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ FGD မ်ား၊ တနသၤာရီ၊ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း

130 P. Keenan, Op. cit., 2013; M. Callahan၊ ရန္သူဖဲြ႕ျခင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စစ္ပြဲႏွင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္း (Making enemies: War and state building in Burma)၊ Ithaca and 

London: Cornell University Press, 2003; ႏွင့္ A. Kirkham, Op. cit., ၂၀၁၅။
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အဖဲြ႕အစည္းမ်ားထက္ ပိုမိုအေရးပါေသာ အခန္းက႑ကို ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ကိုလိုနီ 
ေခတ္ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ျမန္မာဘာသာစကား အသံုးျပဳသည့္ 
ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံကို တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္းျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေရး အေလးေပးကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 131 
ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္တြင္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားမွစ၍ တရားဝင္ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိ ေသာ္လည္း 
“ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္ေသာ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား သို႔မဟုတ္ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ေသာ ဇနီးမ်ားရွိသည့္ တပ္မေတာ္ 
အရာရွိမ်ားသည္ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ထက္ ရာထူးထပ္မတက္ႏိုင္ေတာ့ပါ။”132  အဆိုပါပန္းတိုင္ ျပည့္ေျမာက္ ေစေရးအတြက္ 
တပ္မေတာ္သည္ အသက္အရြယ္၊ က်ား/မ မေရြး အရပ္သားမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံ မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 
လူနည္းစုအုပ္စုမ်ားအေပၚ အင္အားသံုးရန္ ဝန္မေလးမႈအား ထပ္ခါတလဲလဲ ျပသခဲ့ပါသည္။  မတူကဲြျပားသည့္ ဘာသာ 
စကားမ်ား၊ ဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ရွိေနသည့္ တိုင္းျပည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း အဆိုပါလုပ္ေဆာင္မႈက 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၊ ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ဘာသာတရားမ်ားကို ဖယ္ၾကဥ္ထား ခဲ့ပါသည္။133

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ တပ္မေတာ္အေပၚ အျမင္မ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မ်ားစြာ ကြာျခားမႈ 
ရွိေနသည္ကို ၾကည့္လွ်င္ အမ်ားျပည္သူ၏ အျမင္မ်ားလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားေနမည္ဆိုသည္ကို ညႊန္ျပေနပါသည္။ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ ပံုရိပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ လူထု၏ ေလးစားမႈသည္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္အတူ 
ေျပာင္းလဲလာဟန္တူပါသည္ - လြတ္လပ္ေရးကို ရယူေပးခဲ့ေသာ သူရဲေကာင္းမ်ားမွ စစ္အာဏာသိမ္းခဲ့သူမ်ား၊ 
ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈအား အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းခဲ့သူမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားပါသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က 
လက္နက္မပါသည့္ ဒီမုိကေရစီအေရးဆႏၵျပသူမ်ား (လူႀကီးလူငယ္၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ရဟန္း သံဃာမ်ား 
အပါအဝင္) အား ပစ္ခတ္ခဲ့မႈသည္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ပင္ လူထုၾကားရွိ တပ္မေတာ္၏ ပံုရိပ္ကို 
ေအာက္ဆံုးသို႔ ထိုးက်သြားေစခဲ့ပါသည္။   

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ 
ဆက္ႏႊယ္ေသာ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလာမႈမ်ားႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္အား 
ျပည္တြင္းျပည္ပရန္စြယ္မ်ားမွ ႏိုင္ငံအား ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေပးသူမ်ားအျဖစ္ ေထာက္ခံမႈမ်ား သိသိသာသာ 
ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။134 အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္ “၂၀၁၁ခုႏွစ္ … မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစြန္းေရာက္ 
ဗုဒၶဘာသာ မ်ိဳးခ်စ္ဝါဒ၊ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး အမုန္းစကားမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ သာမက 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးအား ဒုကၡေရာက္ေစခဲ့ပါသည္” ဟု ေရးသားထားပါသည္။135 မၾကာေသးမီကာလအတြင္း တပ္မေတာ္ကို 
ေထာက္ခံသည့္ လူထုစည္းေဝးပဲြမ်ား ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရၿပီး “တပ္မေတာ္သည္ 
ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနေၾကာင္း” ေဟာေျပာသူမ်ားက ေျပာၾကားၾကပါသည္။136 
ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူ႕မ်ားၾကားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူဟူသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီ 
သူမ်ားအျဖစ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာပါသည္။ ယင္းသည္အနည္းဆုံုးအေနျဖင့္ ဗမာလူမ်ိဳးအမ်ားစု ေနထိုင္ရာ 
ေဒသမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။137 တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္မူ 
လက္ရွိသို႔မဟုတ္ ယခင္က ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အျမင္မ်ားမွာ မ်ားစြာေျပာင္းလဲဟန္ မတူပါ။138

131 P. Keenan, Op. cit., ၂၀၁၃

132 ထိုအခ်ိန္မတိုင္မီက ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္းမ်ားတြင္ လူမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာေပၚတြင္ အေျခခံကာ ခဲြျခားဆက္ဆံခဲ့ သည့္ သက္ေသအေထာက္အထား မရွိပါ။ 

ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကိုးကြယ္ေသာ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ား ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ ကရင္၊ ကခ်င္ႏွင့္ ခ်င္း အရာရွိမ်ားသည္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္မ်ားအျဖစ္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ခံရသည္မ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ M. 

Myoe, Op. cit., ၂၀၀၉၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၉၉။

133 P. Keenan, Op. cit., ၂၀၁၃

134 ရန္ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲဲ႔အစည္းမ်ား အစည္းအေဝး ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ ၂၀၁၇ ဇြန္လ မွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း

135 International Crisis Group၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဗုဒၶဝါဒႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ (Buddhism and state power in Myanmar)၊ အာရွအစီရင္ခံစာ အမွတ္ ၂၉၀၊ 

ဘရပ္စဲလ္၊ ၂၀၁၇၊ စာမ်က္ႏွာ i

136 မ်ိဳးထက္ပိုင္၊ လူထုေဆြးေႏြးပြဲက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ဖ်က္ဆီးရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈကို ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ် (Rally denounces attempts to break peace process)၊ Eleven၊ 

၂၀၁၈ ေမ ၂ ရက္၊ www.elevenmyanmar.com/politics/13345

137 ရခိုင္တြင္ သေဘာထားအျမင္မ်ားမွာ ရႈပ္ေထြးေနပါသည္။ တပ္မေတာ္အား အစၥလာမ္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားရန္မွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကသလို 

တစ္ဖက္တြင္လည္း ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလက ေျမာက္ဦးတြင္ ဆႏၵျပမႈအား ရဲက အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမႈေၾကာင့္ ဆႏၵျပသူခုနစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ 

ျမန္မာအစိုးရၾကား တင္းမာမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

138 ေတာင္ႀကီး၊ ရန္ကုန္၊ ထားဝယ္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားရွိ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း၊
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စစ္မႈထမ္းျခင္း  

ေရွ႕ပိုင္းတြင္ အရိပ္အျမြက္ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သကဲ့သုိ႔ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ ေရွ႕တန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားတြင္ ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈ၊ သြားလာခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ခံရမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈကို 
ေတြ႕ၾကံဳရမႈႏွင့္ က်ဴးလြန္ရမႈမ်ားအပါအဝင္ တူညီသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေတြ႕ရပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္္ေနဆဲ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း CPCS အစီရင္ခံစာ139 အရ 
တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလိုလားေသာ၊ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သံသယရွိေနေသာ သေဘာထားမ်ား ရွိေနသည္ကို သိရွိရပါသည္။ စစ္သားအမ်ားစု 
သည္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနလိုၾကၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ပိုမို 
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလာႏိုင္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါသည္။ စစ္သားတစ္ဦးက “တစ္ႏိုင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းသြားမယ္ဆိုရင္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကို ကုိယ္ျပန္သတ္ေနစရာ မလိုေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အာရံုစိုက္ၿပီး 
လုပ္ႏိုင္မွာပဲ” 140 ဟု ဆိုပါသည္။ စစ္သားမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရခဲ့လွ်င္ စစ္သားဆက္လုပ္/မလုပ္ဟူသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 
၍ သေဘာထားကဲြျပားၾကေသာ္လည္း စစ္တပ္မွထြက္လွ်င္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ လစာႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ ေအာင္ 
ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေတာင္းဆိုလိုမႈတြင္မူ တညီတညြတ္တည္း ရွိၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံအႏွံ႕ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆင္းရဲမႈႏွင့္ ဖယ္ၾကဥ္ 
ထားမႈမ်ားသည္ ပဋိပကၡ၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စစ္သားမ်ားက သိရွိၾကၿပီး ယင္းတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိကေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ၎တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ မ်ားစြာမသိၾကပါ။ သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူမ်ိဳးေရးဝါဒက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ 
အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိၾကၿပီး ၎တို႔ မိသားစုမ်ား၏ လံုျခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ 
မႈမ်ား၊ ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၎တို႔၏ ေၾကာက္ရႊံ႕မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေျပာျပၾကပါသည္။ ၎တို႔အားလံုးက အမိန္႔မ်ားကို 
နာခံရန္ တာဝန္ရိွေၾကာင္း သေဘာတူၾကၿပီး အမိန္႔မ်ားကို နာခံခဲ့ရျခင္းသည္ ေရရွည္သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ အေတြ႕ 
အၾကံဳတစ္ခုျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္မွ ထြက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားကို ပံုသြင္းေပးခဲ့ပါသည္။

စစ္မႈထမ္းေဟာင္းဘဝ

စစ္မႈထမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းဘဝတြင္ ရင္ဆိုင္ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမွာ သာမာန္အရပ္သားဘဝႏွင့္ အသက္ေမြး 
မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ျပန္လည္ေပါင္းစည္းႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထားဝယ္တြင္ တပ္မေတာ္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပဲြ၌ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားက ၎တို႔သည္ ပင္စင္လစာႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း 
အဖဲြ႕မွ ကူညီပံ့ပိုးမႈအခ်ိဳ႕ ရရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ တပ္မေတာ္သည္ ၎တို႔အတြက္ ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ရေအာင္ စီစဥ္ 
ေပးေစလိုၿပီး လက္ရွိလူေနမႈအဆင့္အတန္းကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပင္စင္လစာ တိုးျမႇင့္ေပးေစလိုၾကပါသည္။ 141 
စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီသည့္ ပမာဏမ်ားသည္ တပ္ရင္းမွဴးမ်ားေပၚတြင္ မူတည္ကာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကဲြျပား 
သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ မသန္စြမ္းေသာ စစ္သားမ်ားသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေျခတ1ု42 ႏွင့္ အစိုးရအိမ္ရာ 
မ်ား ရရွိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရာထူးအဆင့္နိမ့္သည့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအတြက္ ပင္စင္လစာသည္ မည္သို႔မွ် 
မေလာက္ငႏိုင္ပါ။143 မသန္စြမ္းေသာ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းမ်ားမွာမူ ၎တို႔၏ ပညာအရည္အခ်င္း ေပၚမူတည္ 
ကာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိၾကပါသည္။ စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ကဲ့သုိ႔ လစာပိုေကာင္းေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာထူးေနရာမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရႏိုင္ပါသည္။144 ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရာထူးအဆင့္ကိုလိုက္ကာ 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွာ ကဲြျပားပါသည္။ ရာထူးအဆင့္ျမင့္ေသာ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားသည္ ေစာစီးစြာ အနားယူႏိုင္ၿပီး 

139 A. Kirkham, Op. cit., ၂၀၁၅

140 Ibid. – စစ္သားမ်ား၏ ေျပာစကားမ်ားကို ကိုးကားခ်က္မ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၉

141 စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ FGD၊ တနသၤာရီ၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ

142 စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖဲြ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း၊

143 ထက္ေကာင္းလင္း၊ လူမႈအဖဲြ႕အစည္း၏ အစြန္အဖ်ားမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားသည္ ဆင္းရဲတြင္းနက္လ်က္ရွိ သည္၊ (On society’s fringes, disabled Tat-

madaw veterans languish in poverty, Myanmar Times, 11 October 2016)၊ ျမန္မာတိုင္းမ္ ၊ အဂၤါေန႕၊ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္၊ http://www.mmtimes.com/

index.php/national-news/23003-on-society-s-fringes-disabled-tatmadaw-veterans-languish-in-poverty.html

144 Ibid.
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အျခားေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကၿပီး ရာထူးနိမ့္သူမ်ားသည္ အသက္ ၆၀ အထိ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ အခ်ိဳ႕တပ္မေတာ္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားသည္ ပုဂၢိလိကက႑ 
တြင္ အလုပ္ရၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ မရၾကဘဲ အျခားမိသားစုဝင္မ်ား၏ ဝင္ေငြမ်ားအေပၚ မွီခိုၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
စစ္တပ္မွ အၿငိမ္းစားယူျခင္းသည္ ၎တို႔အတြက္ ႏွစ္ခါျပန္အလဲထိုးခံရသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
သူအေနျဖင့္သာမက မိသားစုအား ေကၽြးေမြးေထာက္ပံ့သူအျဖစ္ပါ ၎တို႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္ အဆင့္အတန္းမ်ားမွာ 
တစ္ခန္းရပ္သြားခဲ့ပါသည္။145

တပ္မေတာ္ေဆာင္ပုဒ္မ်ား - “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိ” “မရပ္မနားတိုက္၊ မရပ္မနားပစ္” “ရန္သူကုိ ဘယ္ေတာ့မွ 
အခြင့္အေရးမေပးနဲ႕” – တပ္မေတာ္သား စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား FGD၊ ထားဝယ္၊  ၂၀၁၇၊ ၾသဂုတ္

စစ္တပ္တြင္ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ခံယူခ်က္မ်ား၏ အဓိကသြင္ျပင္လကၡဏာ အခ်ိဳ႕မွာ စဲြစြဲၿမဲၿမဲက်န္ရစ္ေနဆဲျဖစ္ပါ
သည္။ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအားလံုးသည္ တပ္မေတာ္ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား၊ ယခင္က လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ 
မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္ဆင့္ အမိန္႔ေပးအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ပံုစံမွာလည္း မပ်က္မယြင္း ရွိေနဆဲ 
ျဖစ္သည္။ FGD တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကသည့္ စစ္မႈထမ္းမ်ားအားလုံးသည္ တူညီသည့္ လံုခ်ည္ကို ဝတ္ဆင္ကာ 
ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားရာတြင္လည္း ရာထူးအဆင့္အလိုက္ အလွည့္က် ေျဖၾကားၾကပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားသည္ စစ္သားမ်ားျဖစ္ခဲ့ရသည့္ သူတို႔၏ဘဝကို ေက်နပ္ဂုဏ္ယူသည္ဟုဆိုပါသည္။ စစ္သင္တန္း 
မ်ားႏွင့္ စစ္မႈထမ္းစဥ္က သင္ယူခဲ့ရသာ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားက ၎တို႔အား လမ္းညႊန္ေပးေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကၿပီး 
ထိုေဆာင္ပုဒ္မ်ားကိုလည္း အားတက္သေရာရွင္းျပခဲ့ပါသည္ (ဇယားကြက္တြင္ ၾကည့္ပါရန္)။ ယင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ၎တို႔၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားအေပၚ ႀကီးမားသည့္ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။ ၎တို႔က 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အယံုအၾကည္မရွိၾကဘဲ တပ္မေတာ္သည္ မည္သည့္အခါမွ် တိုက္ခိုက္မႈကို မရပ္တန္႔ 
သင့္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားသည္ ရန္သူကို အင္အားႀကီးထြားလာေအာင္ အခြင့္အေရးေပးျခင္း 
ျဖစ္သျဖင့္ မျပဳလုပ္သင့္ဟုလည္း ၎တို႔က ထင္ၾကပါသည္။ “ရန္သူမရွိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ရဖို႔အတြက္ ရန္သူေတြအားလံုးကို သတ္ပစ္ရမယ္”146 ဟု ဆိုပါသည္။ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား သည္ ေဒသႏၱရအဆင့္ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံအဆင့္မ်ားရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္လာႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိေသာေၾကာင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားအား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဆိုပါ စစ္ေသြး 
စစ္မာန္တက္ၾကြေအာင္ ရိုက္သြင္းခံထားေသာ သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။   

၎တို႔၏ စစ္မႈထမ္းခဲ့မႈႏွင့္ အနစ္နာခံေပးဆပ္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈတို႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ေသာ စစ္မႈ 
ထမ္းေဟာင္းမ်ားသည္ ထိုအဆင့္အတန္းကို မရရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အႏၱရာယ္ပို၍ ႀကီးပါသည္။ ဥပမာ 
တပ္မေတာ္အေပၚ ကဲြျပားေသာ အျမင္မ်ားရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားရွိသည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူ 
မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕က တပ္မေတာ္အား ေျမသိမ္းျခင္း၊ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အမိုးအကာမ်ား သိမ္းယူျခင္း သို႔မဟုတ္ 
လူသတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္တဲြကာ ျမင္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ EAO မ်ားကိုမူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
သူမ်ားအျဖစ္ ျမင္ၾကပါသည္။147 EAO (KNU ႏွင့္ MNSP) တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ တိုက္ပဲြမ်ား ျပန္ေသာအခါ တစ္ခါတစ္ရံ 
ပန္းစည္းမ်ားျဖင့္ ႀကိဳဆိုျခင္း ခံရပါသည္။ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွာ ထိုသို႔ ႀကိဳဆိုခံရျခင္း မရွိပါ။148 တစ္ခါတစ္ရံ ေဒသတြင္ 
အေျခခ်ေသာ လက္ရွိတပ္မေတာ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ စစ္သားမ်ားႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားသည္  ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း ေနထိုင္ႏိုင္မႈ မရွိၾကပါ။ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈအား ရက္စက္စြာ ႏွိမ္နင္းခဲ့မႈႏွင့္ 
မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းခဲ့မႈမ်ားကုိ ထင္ထင္ရွားရွား အမွတ္ရေနၾက ဆဲျဖစ္ပါ 

145 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ထားဝယ္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း၊

146 စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ FGD၊ တနသၤာရီ၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ

147 FGD မ်ား၊ တနသၤာရီ၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း၊

148 Ibid.



44 မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္ 

သည္။149 ထားဝယ္ရွိ တပ္မေတာ္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားက ၎တို႔သည္ အလုပ္အကိုင္ေစ်းကြက္တြင္ ခဲြျခား ဆက္ဆံ 
ခံရၿပီး ၎တို႔၏ သားသမီးမ်ားမွာ ေက်ာင္းတြင္ ခဲြျခားဆက္ဆံခံရေၾကာင္း ေျပာျပၾကပါသည္။150 သို႔ေသာ္ တိုက္ပြဲ 
အလီလီႏႊဲခဲ့မာေၾကာ ခက္ထန္သည့္ စစ္သားေဟာင္းႀကီးမ်ားပင္ ျဖစ္လင့္ကစား ၎တို႔၏ ဆက္ဆံေရးအတြက္  
အမူအက်င့္မ်ားကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထားဝယ္သူမ်ားသည္ လူမ်ိဳးေရးစိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္ 
ၿပီး စကားေျပာရာတြင္လည္း ဗမာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကဲ့သုိ႔ “ႏူးႏူးညံ့ညံ့” မရွိၾကသည့္အတြက္  ထားဝယ္သူမ်ားကို လက္ 
ထပ္ခဲ့သူမ်ားက သူတို႔သည္ “အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ အလြန္စိတ္ရွည္ခဲ့ရသည္” ဟု ဆိုပါသည္။151  
‘ေျပာင္းလဲ၍ မရႏိုင္’ ဟု ထင္ရသည့္ ဂ်န္ဒါစံမ်ားသည္ လိုအပ္သည့္အခါ သို႔မဟုတ္ အေျခအေနေျပာင္းလဲသြားေသာအခါ 
တြင္ အျခားေသာ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ေၾကာင္းကို ဤအခ်က္က 
ျပသလ်က္ရွိရာ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဂ်န္ဒါစံမ်ား ေျပာင္းလဲရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ ကိစၥတစ္ခု မဟုတ္ပါ။  

ထို႔ေၾကာင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအတြက္ အရပ္ဖက္ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းအတြင္း ျပန္လည္ေပါင္းစည္းႏိုင္ေရး ကူညီ 
ပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ရံုသာမက ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ အရပ္သား 
မ်ားသည္လည္း စစ္သားမ်ားႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအား လူသားမ်ားအျဖစ္ ဆက္ဆံလိုစိတ္ရွိရန္ႏွင့္ ၎တို႔တြင္ 
လည္း စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား၊ အတိတ္မွ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားရွိၿပီး မိသားစုအတြက္ ခက္ခဲသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ရ 
သူမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ လုိပါသည္။  လူတစ္ဦးခ်င္းအဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည့္ ထိုေရြးခ်ယ္မႈ 
မ်ားသည္ ႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံမၿပိဳကြဲေရး ပါဝင္ကူညီရန္ ႏွင့္ မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ရန္ဟူသည့္  
လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမွ ၎တို႔အေပၚထားရွိသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရင္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျခင္း 
ျဖစ္သည့္အတြက္ ၎တို႔ကို ေစ့ေဆာ္ေပးခဲ့သည့္အရာမ်ားသည္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ရသည့္ဘက္မွ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕ဝင္ 
မ်ားႏွင့္ ကြာျခားၾကမည္မဟုတ္ပါ။  

အရပ္သားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ ဖယ္ၾကဥ္မႈမ်ားကုိ CPCS အစီရင္ခံစာတြင္လည္း 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎တို႔၏ ‘ဖြင့္ဟေျပာဆိုသံမ်ားကို နားေထာင္သည့္’ သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တပ္မေတာ္သား 
မ်ားအား ေန႕စဥ္ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရ သည့္ သာမန္ ‘လူသားမ်ားအျဖစ္’ ျမင္လာေအာင္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ခဲ့သည့္ 
‘နားေထာင္သူမ်ား’ ၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါ သည္။  ထိုအေတြ႕အၾကံဳအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
မိတၱဴပြားေပးႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္ ေျခလ်င္တပ္သားမ်ား၊ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း 
မ်ား အတူတကြ ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကသည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ေန႕စဥ္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈအား ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ ရရွိႏိုင္ 
ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ အရပ္သား-စစ္သား ဆက္ဆံေရးမ်ား အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ 
တရားဝင္ SSR တြင္ ပါဝင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မပါဝင္သည္ျဖစ္ေစ အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းပံုမ်ား 
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ေပၚေပါက္လာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ အလားအလာလည္း ရွိပါ 
သည္။ ထုိကဲ့သို႔ေသာ SSR လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုတြင္ စစ္သားမ်ားအားလံုးအတြက္ ဂ်န္ဒါ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳ 
ေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ေပးကာ ၎တို႔အေပၚထားရွိသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ပိုမို နားလည္သိရွိကာ တပ္ထဲတြင္၊ 
ေနအိမ္တြင္၊ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းအတြင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား အသိဥာဏ္ဗဟုသုတ 
ပိုမိုၾကြယ္ဝစြာျဖင့္ ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္   အေကာင္းဆံုးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၃-၄။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို 
ျဖစ္ေျမာက္ေစသူမ်ား သို႔မဟုတ္ တားဆီးမည့္သူမ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို 
သံုးသပ္ေလ့လာျခင္း

ေရွ႕မွအပိုင္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အပါအဝင္ နယ္ပယ္မ်ား 

149 တနသၤာရီမွ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ ဘာလအတြင္း၊

150  စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ FGD၊ တနသၤာရီ၊ ၂၀၁၇၊ ၾသဂုတ္လ။ အလားတူ တိုင္းရင္းသားလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ ဖယ္ၾကဥ္မႈမ်ားကို Kirkham, Op. cit., ၂၀၁၅ 

အစီရင္ခံစာတြင္လည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

151 စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ FGD၊ တနသၤာရီ၊ ၂၀၁၇၊ ၾသဂုတ္လ၊
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အားလံုးရွိ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင႔္ ေခါင္းေဆာင္မႈၾကား ရွိေနသည္ဟု ယူဆသည့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ပင္ကိုဗီဇအရ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္ဟု ယူဆၾကသည့္ 
အတြက္ အၾကမ္းဖက္မႈကို အဆံုးသတ္မႈႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေနာက္ဆံုးအပိုင္းတြင္ ပဋိပကၡ 
ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ထံုးတမ္းစဥ္လာ ဂ်န္ဒါစံမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားၿပီး ယင္းသည္ ျပည္ ေထာင္စုၿငိ
မ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေကာ္မတီ (UPDJC)၏ ထိပ္ဆံုးအဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစု ပင္လံု 
အစည္းအေဝးမ်ားမွသည္ ေဒသႏၱရအဆင့္၊ ရပ္ရြာအဆင့္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္အသီးသီးတြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ရန္ မည္သည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေန 
သည္ဆိုသည္ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာထားပါသည္။  

ပဋိပကၡေျဖရွင္းမႈ သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ၌ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကား ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ တည္ရွိေနသည့္ ကြဲျပားခ်က္မ်ား 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအေၾကာင္းကို ေမးျမန္းေသာအခါ တပ္မေတာ္ 
စစ္မႈထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးက “မိန္းမေတြေၾကာင့္ ျပည္ပ်က္ႏိုင္တယ္” ဟု ဆိုပါသည္။152 ၎က ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ 
ေနာက္ဆံုးဘုရင္၏ မိဖုရားစုဖုရားလတ္အား ရည္ညႊန္းကာ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔အား ရံႈးနိမ့္ကာ ကိုလိုနီ 
လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းတစ္ခုသည္ ထိုမိဖုရားေၾကာင့္ဟု ဆိုပါသည္။ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီ
ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းအထိ ႏိုင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္မေပးျခင္း အတြက္ 
ထိုမိဖုရားသည္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳခံေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ ပဋိပကၡမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္အားထား၊ ခ်ဥ္းကပ္ၾကသည္မွာ အစဥ္အလာျဖစ္ေနၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚတြင္မူ 
ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ိဳး မထားရွိၾကပါ။ 

ဥပမာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (GAD) အတြင္းတြင္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ ရာထူးအဆင့္တူ၊ 
သက္တူရြယ္တူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အမ်ိဳးသားမ်ားထံ ပို၍ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။153 ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အမ်ိဳး 
သားမ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ အေတြ႕အၾကံဳပိုမ်ားၿပီး ထိုသို႔ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနအဆင့္ 
အတန္းကို ပိုမုိ ရရွိလာၾကပါသည္။ ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးေသာ အမ်ိဳး  
သားမ်ားအား အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ စံနမူနာျပပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူၾကၿပီး ရိုေသေလးစားၾကပါသည္။ KII တစ္ခု 
တြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူက အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေသာအခါတြင္ အမ်ား သေဘာတူ 
ညီခ်က္ ရရွိေစရန္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္း 
မ်ားထက္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အာဏာ သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္အတန္းကို အေျခခံသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈအား ပဋိပကၡ 
ေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳသည္ဟုဆိုပါသည္။154 ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္သည့္ 
ႏွစ္ဖက္စလံုးကို နားေထာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု မထင္ၾကဘဲ အထူးသျဖင့္ ဘာသာမတူေသာ လူမ်ားၾကား ေျမယာ 
သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ဘာသာေရးအရ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ရရွိေရးကိုသာ ဦးစားေပး အျဖစ္ 
ယူဆၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးကမူ ၎တို႔၏ လူမႈဆက္ဆံေရးကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ေျပာတတ္ဆိုတတ္မႈတို႔ကို အသံုးျပဳကာ 
ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား၊ အေပးအယူနည္းျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရေအာင္ ညိႇႏိႈင္းသည္႕ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ပိုမို 
အသံုးျပဳသည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သဟဇာတျဖစ္မႈကို တန္ဖိုးထားၿပီး ေျပာဆိုရခက္ေသာ၊ 
ေထာ္ေလာ္ကန္႔လန္႔ႏိုင္ေသာသူမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္မခံရေအာင္ ေနေလ့ရွိၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဤသည္မွာလည္း 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားေလာက္ အေျခအေနအဆင့္အတန္းႏွင့္ ၾသဇာအာဏာ မရွိသည့္အခ်က္ႏွင့္လည္း 
ဆက္ႏႊယ္ေနႏိုင္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ စိတ္တိုင္းက် ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ကာ လိုက္နာေစျခင္းထက္ 

152 Ibid.

153 KII ၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ
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နားလည္လက္ခံေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။155 အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေစ 
ပဋိပကၡေျဖရွင္းျခင္းအား ထိုက္သင့္ေလ်ာ္ကန္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ (ဥပမာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ 
ႏွစ္ဖက္စလံုးအား နားေထာင္ျခင္း) စနစ္တက် သင္တန္းေပးထားမည္ဆိုလွ်င္ ေျဖရွင္းၿပီးရံုသက္သက္ထက္ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္မ်ား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရအဆင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းျခင္း  

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမတိုင္မီက ရပ္မိရပ္ဖမ်ားသည္ ရြာထဲတြင္ သို႔မဟုတ္ ရြာအနီးတြင္ 
တိုက္ပဲြမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား ညိႇႏိႈင္းေပးခြင့္ရခဲ့သည့္ အေျခအေန 
ရွိခဲ့ပါသည္။ တစ္ဖဲြ႕ရွိေနလွ်င္ အျခားတစ္ဖဲြ႕အား အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္းျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ကာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို 
ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားက ရြာကို ထိခိုက္ေစမည့္ လက္နက္ကိုင္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ တားဆီးကာကြယ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။156 အဆိုပါ ညိႇႏိႈင္းေပးသူမ်ားသည္ ယခင္က 
အမ်ိဳးသားေက်းရြာလူႀကီးမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ ၎တို႔သည္ ရြာလူႀကီးမ်ားအျဖစ္ တရားဝင္ထမ္းေဆာင္ခြင့္မရ 
ေတာ့ေသာ္လည္း ရပ္ရြာမွ ရိုေသေလးစားမႈကို ရရွိထားဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ ၾသဇာရွိသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ 
ပဋိပကၡေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ ၾသဇာႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းရွိ 
အဆင့္အတန္းကို ပိုမို ႀကီးထြားျမင့္မားလာေစျပန္ပါသည္။ အမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ထိုသူမ်ားသည္ 
ရပ္ရြာတြင္းရွိ ၎တို႔ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈ သို႔မဟုတ္ လူသတ္မႈ ကဲ့သုိ႔ေသာ အမႈကိစၥမ်ားကို PNO/A  
အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက ၎တုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ကို တိုးတက္ေစၿပီး ပို၍ ၾသဇာအာဏာရွိလာၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
ပဋိပကၡေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ၾသဇာအာဏာရွိၿပီး 
(အမ်ိဳးသားႀကီးစိုး၍ ေယာက္်ားပီသမႈလကၡဏာမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ) လူမႈအဖဲြ႕အစည္းတြင္ ေနရာရထားၿပီးသူ 
မ်ားသာ ျဖစ္ေနတတ္သျဖင့္ ငယ္ရြယ္သူ သို႔မဟုတ္ ၾသဇာမရွိသူ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ေဘးေရာက္ 
ေနၾကပါသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အျမင့္ဆံုးအဆင့္အား ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေသာ 
UPDJC က ဦးေဆာင္ပါသည္။ UPDJC တြင္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္၊ EAO မ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား 
သံုးပြင့္ဆိုင္အဖဲြ႕သံုးဖဲြ႕မွ အဖဲြ႕ဝင္ ၇၅ ဦးအနက္ (ထိုအထဲမွ ငါးဦးသည္ ‘လူမႈေရးရာ’ အပိုင္းအတြက္ တာဝန္ယူသူမ်ား 
ျဖစ္သည္) (ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အပါအဝင္) ၁၁ ဦးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။157 ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္၏ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစု 
ပင္လံု အစည္းအေဝးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအစည္းအေဝးမ်ားသည္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ိဳးစံုပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားျဖစ္ၿပီး ပါဝင္တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ဦးေရ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားအား ေရြးခ်ယ္မႈသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ေရွ႕ပိုင္းတြင္ NCA အတြက္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ 
အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ပိုႀကီးေသာ စစ္ဘက္မွ အမ်ိဳးသားမ်ားကိုသာ အဓိက ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ လက္နက္ကိုင္ 
ပဋိပကၡတြင္ တိုက္ရိုက္ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြေႏြးပြဲမ်ား 
သည္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာသက္ဆိုင္မႈမရွိေတာ့သည့္ လူမႈေရးရာ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အနာဂတ္ 
ႏိုင္ငံေရးဖက္ဒရယ္ ဖဲြ႕စည္းပံုကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အဓိကထားေဆြးေႏြးလာခဲ့ရာ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္အား 
ေကာင္းေစေရးအတြက္ ထိုအေၾကာင္းရာမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို အမ်ိဳးသမီး 
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156 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း၊

157 CSO ႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ KII ၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးဝက္ဆိုက္ - http://www.president-office. gov.mm/en/?q=briefing-room/notifica-

tions/2017/02/17/id-7287
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မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္မွ အမ်ိဳးသားမ်ား ပါဝင္ကူညီေပးႏိုင္လာပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္နက္ကိုင္ႏွင့္ အရပ္သား လုပ္ 
ေဆာင္သူမ်ားၾကားတြင္ ယံုၾကည္မႈ နည္းပါးသည့္ အေျခအေန ရွိႏိုင္ပါသည္။ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားအတြင္းတြင္ပင္ 
အရပ္သားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ EAO မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း၊ 
ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားသည္ အခရာက်ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသမီးတိုင္းရင္းသားအဖဲြ႕မ်ားက 
EAO ၏ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းပံုနည္းလမ္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ကန္႔ကြက္ၾကပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းမ်ားသည္ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးကို အေျခခံသည့္ ၎တို႔၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ရႈပ္ေထြးေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ေသခ်ာေစမည့္ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေပးႏိုင္မည့္ သီးျခားလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို ခ်မွတ္ေပးရန္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 

လူမႈေရးရာေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွလဲြ၍ UPC တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားကသာ ႀကီးစိုးေနပါသည္။ လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ဟု ယူဆသည့္ ဂ်န္ဒါစံမ်ားႏွင့္အညီ လူမႈေရးရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပိုမိုပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ က်င္းပေသာ UPC တြင္ က႑အလိုက္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စား
လွယ္အေရအတြက္မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကဲြျပားပါသည္ - လူမႈေရးက႑တြင္ ၃၃%၊ ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္ ၁၈% ႏွင့္ 
စီးပြားေရးက႑တြင္ ၂၁%၊ ေျမယာႏွင့္သဘာဝသယံဇာတက႑ႏွင့္ လူမႈေရးက႑တို႔တြင္ ၁၄% ႏွင့္ ၉% မွ်သာ 
အသီးသီး ပါဝင္ပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ေနာက္ဆံုးက်င္းပသြားခဲ့သည့္ UPC ၌ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရး 
သမားမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္၊  NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ EAO မ်ားမွ တရားဝင္တက္ေရာက္ေသာ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၁၇% ပါဝင္ရာ ယမန္ႏွစ္က ၁၅% ထက္ အနည္းငယ္မွ် ပိုမို မ်ားျပားလာပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
NCA တြင္ သေဘာတူညီထားေသာ ၃၀% ထက္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းေနပါေသးသည္။158 လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဓိကအခန္းက႑မ်ားျဖစ္ေသာ ၾကားေနပံ့ပိုးကူညီသူမ်ား (facilitators) ႏွင့္ နည္းပညာ လက္ေထာက္ 
မ်ားကိုပါ ထည့္တြက္မည္ဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏႈန္းသည္ ၂၂% အထိ ျဖစ္သြားပါသည္။159 
သေဘာတူညီထားသည့္ အနည္းဆံုးအေရအတြက္ ျပည့္မီျခင္းမရွိေသးသည့္တိုင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
မႈသည္ ႏွစ္စဥ္ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။  

ဇယား- ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံု ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈမ်ား160

ကုိယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား

2017 2018

အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၁၅၀ ၄၀ ၄၀ ၂၇%

တပ္မေတာ္ ၁၅၀ ၁၀ ၁၀ ၇%

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား (ပါတီ ၂၃ ခုမွ) ၁၅၀ ၂၆ ၂၈ ၁၉%

NCA လက္မွတ္ထိုးထားေသာ EAO မ်ား (၂၀၁၇တြင္ 
၈ဖဲြ႕၊ ၂၀၁၈တြင္ ၁၀ဖဲြ႕) 

၁၅၀ ၁၉ ၃၁ ၂၁%

အရပ္သားပညာရွင္မ်ား ၁၀၀ ၁၀ ၁၃ ၁၃%

စုစုေပါင္း ၇၀၀ ၁၀၅ ၁၂၂ ၁၇%

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳး 
သမီးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္မ်ား၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ တြန္းအားေပးေဆြးေႏြးမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ထိုအေျခခံမူအား အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား ရရွိလာခဲ့ပါသည္။161 EAO မ်ားက ထိုအေျခခံမူကို အမ်ားစု လက္ခံထားၾက 

158 ၿငိမ္းၿငိမ္း၊ ယခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔လာ၊ (Women playing larger role at this year’s peace conference)၊ The Ir-

rawaddy၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၅ရက္၊  https://www.irrawaddy.com/ news/burma/women-playing-larger-role-years-peace-conference.html

159 Ibid.

160 Ibid.

161 CSO ႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ KII ၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လ
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ၿပီးျဖစ္ကာ အစိုးရဘက္မွလည္း နီးစပ္လာၿပီျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္တြင္သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ 
ရည္မွန္းခ်က္ ၃၀% ေအာက္ မ်ားစြာ နည္းေနပါေသးသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 
ေၾကာင့္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပိုမိုလက္ခံလာၾကပါသည္။ အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းဘက္မွ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈ ပိုမိုျမင့္မားလာပါသည္။ ဥပမာ တနသၤာရီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္း 
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈ ၆၀% အထိ ရရွိခဲ့ပါသည္။162 သို႔ေသာ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အေရ 
အတြက္တစ္ခုတည္းထက္ အရည္အေသြးသည္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈျမင့္မား 
သည္ကေတာ့ မွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးမ်ားအား လက္ခံကာ ကိုင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းေပးေနၿပီလားဆိုသည္မွာ ေမးစရာရွိပါသည္။ 

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ က်ားမကဲြျပားမႈကို ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ရပါသည္။ တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား ပိုမို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အရပ္ဖက္အဖဲြ႕ 
အစည္း (CSO) အဆင့္တြင္ ပိုမို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေက်းလက္ရွိ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ပဋိပကၡတြင္ ပါ
ဝင္တိုက္ခိုက္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ပိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၎တို႔သည္ 
စီးပြားေရးအရင္းအျမစ္မ်ား (ဆိုလိုသည္မွာ ခရီးစရိတ္မ်ား၊ ဝင္ေငြရွာရန္ လိုအပ္မႈ) မလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသား ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ဆက္ႏႊယ္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားကိုသာ ဖိတ္ၾကားၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဖယ္ထုတ္ထားပါသည္။163 ရြာတစ္ရြာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အတိ 
အလင္း ေဘးဖယ္ထားျခင္းကို ေတြ႕ရပါသည္ - “အမ်ိဳးသမီးေတြကို ခြင့္မျပဳပါဘူး”164 ေျဖဆိုသူတစ္ဦးက “သူတို႔ကို 
အစည္းအေဝးေပးတက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အိမ္အလုပ္မွာ ကူေနရမွာေပါ့” ဟု ေျဖဆိုသူတစ္ဦးက ‘ေနာက္ေျပာင္’ 
ေျပာပါသည္။165 ထုိေျပာဆိုမႈမ်ားကုိၾကည့္လွ်င္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အခြင့္ထူးမ်ား ဆံုးရံႈးသြားမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား 
ျပသေနၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသာ အႀကီးအမွဴးျဖစ္(သည္ဟု ယူဆ)ျခင္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအား အေထာက္အကူျပဳသည့္အဆင့္ႏွင့္ အိမ္တြင္းကိစၥမ်ားကိုသာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္သို႔ ႏွိမ့္ခ်ထားျခင္း 
ၾကား ဆက္ႏႊယ္ခ်ိတ္ဆက္ေနမႈကိုလည္း ေပၚလြင္ေစပါသည္။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းအတြင္းတြင္ ဂ်န္ဒါအား အေလးထားရမည့္ကိစၥ တစ္ခုအျဖစ္ 
အသိအမွတ္ျပဳမႈ ပိုရွိၿပီး တန္းတူညီမွ်ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအား တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးစံုပါဝင္ရန္သာမက က်ားမ 
ပါဝင္မႈကိုပါ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ တန္းတူညီမွ် ပါဝင္မႈမ်ား မရရွိေသးပါ။ ေတာင္ႀကီးတြင္ အမ်ိဳး သားမ်ားက 
ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမရွိဟု ေျပာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဂ်န္ဒါ အတားအဆီးမ်ားမွာ မျမင္သာလွေသာ္လည္း တားဆီးပိတ္ဆို႔ 
ထားဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ အမ်ိဳးသမီး JMC အဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးက ေတြ႕ရွိသည္မွာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ 
EAO မ်ားႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးသည့္ လူမႈေရးကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ လႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ သတိေပး 
ခ်က္မ်ားကို လက္ခံရရွိၾကပါသည္။166 အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဂ်န္ဒါ အဟန္႔အတားမ်ား ႏွင့္ လူမႈေရး ဖဲြ႕စည္းပံုမ်ား 
(အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကား မိတ္ေဆြမ်ားအျဖစ္ ရင္းႏွီးခင္မင္မႈမွာ နည္းပါးၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားကလည္း 
သူမကို ထုိအခ်က္အလက္မ်ား အသိေပးႏိုင္ေျခ နည္းပါး) သူမတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအား 
လက္လွမ္းမီျခင္း မရွိပါ။ ရလဒ္အေနျဖင့္ သူမသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ ခရီးသြားေသာအခါ လံုျခံဳေရးအႏၱရာယ္ 
မ်ားကို ပိုမို ရင္ဆုိင္ခဲ့ရပါသည္။ ဤသည္မွာ အမ်ိဳးသားမ်ား ႀကီးစိုးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရင္ဆိုင္ရေသာ ကြယ္ဝွက္ေနသည့္ အတားအဆီးမ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္
စီးဆင္းမႈမ်ားႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အလြတ္သေဘာ သတင္းအခ်က္ အလက္ဖလွယ္သည့္ 
ကြန္ရက္မ်ားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ား လက္လွမ္းမမီႏိုင္မႈသည္ အဟန္႔အတားတစ္ခု ျဖစ္ေနေၾကာင္းကို အမ်ိဳးသားမ်ား 

162 ထားဝယ္အမ်ိဳးသမီးသမဂၢႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလ

163 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ FGD မ်ား၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း၊

164 အသိပညာဗဟုသုတမ်ားေသာ ေဒသခံတစ္ဦးႏွင့္ စကားေျပာျခင္း၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ

165 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ FGD မ်ား၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း၊

166 JMC အဖဲြ႕ဝင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ
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အတြက္ ျမင္သာထင္ရွားရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ 

ထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို အားေပးရန္မွာ ခက္ခဲႏိုင္ပါ 
သည္။ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ေရာေႏွာတက္ေရာက္ေသာ အစည္းအေဝးမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
သည္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး သီးသန္႔စီခြဲကာ ေဆြးေႏြးပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
ပိုမို ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးလာပါလိမ့္မည္။ ဂ်န္ဒါညီမွ်ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအတြက္ CSO မ်ားကို 
အားေပးတိုက္တြန္းမႈမ်ား ျပဳလာခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မ်ားစြာ ပိုမိုလိုအပ္လ်က္ရွိသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳး သား 
ႏွစ္ဦးစလံုး၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ႀကီးတြင္ ေတြ႕ရွိ 
ခဲ့ရသကဲ့သုိ႔ ထိုရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ သင္တန္းမ်ားေၾကာင့္ ဂ်န္ဒါညီမွ်ေရးအတြက္ ေဆာင္ ရြက္ေနေသာ 
အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ အမ်ား၏ တံု႔ျပန္မႈႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအေပၚတြင္မူ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ သေဘာထားမ်ားကို မေတြ႕ရပါ။ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခဲ့ေသာ 
အျခား အမ်ိဳးသားမ်ားက “အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျဖစ္၊ အမ်ိဳးသားျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္သူ ပါတယ္ဆိုတာ အေရးမႀကီး ပါဘူး။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုိလားတဲ့သူျဖစ္ရင္ ၿပီးတာပဲ” ဟု ဆိုပါသည္။167  ယင္းသည္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္ 
ဖယ္ထုတ္ထားျခင္း မခံရသူတစ္ဦး၏ ရႈေထာင့္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္္မႈ၏ အေရးပါပံုႏွင့္ အက်ိဳး 
ေက်းဇူးမ်ားကို နားလည္သိရွိမႈ မရွိျခင္းအား ျပသလ်က္ရွိပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားပါတီ 
အဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးက အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ သေဘာတူညီမႈ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသး 
ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ယခုထက္ ျမန္ျမန္ ရႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ “အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ မိခင္စိတ္ ရွိေသာေၾကာင့္” ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။168 ပို၍ 
တိက်စြာဆိုရလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဂရုစိုက္တတ္သည့္၊ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးလိုသည့္ စိတ္ထားမ်ား ရွိေအာင္ 
လူမႈပံုသြင္းျခင္းကို ခံယူထားၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အတားအဆီးမ်ား 

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ AGIPP ဦးေဆာင္ေကာ္မတီအဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လူသိမ်ား ေက်ာ္ၾကားေသာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားကဲ့သုိ႔ အနည္းငယ္မွ်သာရွိသည့္တိုင္ 
အေရးပါလွသည့္ စံနမူနာျပ ထက္ျမက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ရွိေနပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားက အျခားအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပံ့ပိုးအားေပးလ်က္ရွိေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈမွာ 
နည္းပါးေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားကသာ ဖိုရမ္ႏွင့္ 
အစည္းအေဝးအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ လွည့္ပတ္တက္ေရာက္ေနရၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆင့္မ်ားအားလံုးတြင္ မတူကဲြျပားေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝထိေရာက္ေသာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို မရရွိသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနပါသည္။ 
ဤအေျခအေနကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားက အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းေပးရန္ တိုက္တြန္း 
ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိပါသည္။169

ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အခမ္းအနား၊ ေဆြးေႏြးပဲြ သို႔မဟုတ္ သင္တန္းတစ္ခုသို႔ ပါတီ 
တစ္ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကိုသာ လႊတ္ရမည္ဆိုေသာအခါ မည္သည့္အုပ္စုကမွ် (အစိုးရ၊ EAO သို႔မဟုတ္ CSO) 
အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို လႊတ္မည္မဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို အားေပးရန္ႏွင့္ 
အစည္းအေဝးမ်ား သို႔မဟုတ္ သင္တန္းမ်ားတြင္ ဂ်န္ဒါ ညီမွ်ေစရန္အတြက္ တစ္အုပ္စုမွ ႏွစ္ဦးစီ ဖိတ္ၾကားၿပီး 
တစ္ဦးသည္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သင့္သည္ဟု သတ္မွတ္ေပးသင့္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုလံုးတြင္လည္း 
ဂ်န္ဒါအသိပညာ ျဖန္႔ေဝမႈမ်ား လိုအပ္ၿပီး ေက်ာင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ လူမႈေရး သင္တန္းမ်ားတြင္ 

167 ထားဝယ္ရွိ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း၊

168 ထားဝင္ရွိ FGD မ်ား၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း၊

169 JMC အဖဲြ႕ဝင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၊



50 မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္ 

ထည့္သြင္းသင့္သလို အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ မူဝါဒမ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီး ၃၀% ခဲြတမ္းပါဝင္ရန္ သတ္မွတ္ေပး 
သင့္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးစံနမူနာျပပုဂၢိဳလ္မ်ား ေပၚထြက္လာမႈသည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူ႕ေဘာင္အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါသည္။ ဤေဆြးေႏြးေျပာဆိုခ်က္မ်ားတြင္ လိုေန၊ လပ္ေနသည့္ 
အရာတစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသားႀကီးစိုးသည့္ ဂ်န္ဒါစံမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚတြင္လည္း ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈ 
ရွိႏိုင္ပံုႏွင့္ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈ ပိုမို ရရွိလာပါက အမ်ိဳးသားမ်ားလည္း ရရွိႏိုင္မည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို နားလည္ 
သိရွိမႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္ကိုသာ နားလည္သိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ က်ားမတန္းတူညီမွ်မရွိမႈမ်ားကို 
ဖယ္ရွားရာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခ်င္လာေအာင္ ႏိႈးေဆာ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ 

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားက “အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမွာ ဘာအတားအဆီးမွ မရွိပါဘူး” ဟု 
အခိုင္အမာဆိုၾကပါသည္။170 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အျမင္မွာမူ မ်ားစြာ ကြာျခားေနပါသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ၎တို႔၏ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝထိေရာက္စြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အဟန္႔အတား 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျပာျပၾကပါသည္ - ၎တို႔မွာ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားေရး၊ အိမ္တြင္းေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ထိုသို႔ အတားအဆီးမ်ိဳးစံု ရွိေနၿပီး အဆိုပါအတားအဆီးမ်ား ေပါင္းစုကာ ျဖစ္ေပၚ 
လာသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို နားလည္ၾကဟန္မတူပါ။ အမ်ိဳးသားမ်ား ရရွိေနသည့္ အခြင့္ထူးမ်ားအေၾကာင္း ႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအေၾကာင္းကို နားလည္သိရွိမႈ မရွိၾကဘဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈနည္းပါးရ 
ျခင္းမွာ အဖဲြ႕အစည္းစနစ္မ်ားတြင္ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေျဖရွင္းေပးရမည့္ 
အစား “ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ကဲြျပားမႈမ်ား” သို႔မဟုတ္ စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ဟု အေၾကာင္းျပၾကပါသည္။  
ျမင္သာထင္ရွားမႈမရွိသည့္ ယူဆခ်က္မ်ားကို ပိုမိုနားလည္သိျမင္လာေစရန္အတြက္ အဆိုပါအတားအဆီးမ်ားကို 
ေျပာဆိုသူမ်ားႏွင့္ နားေထာင္သူမ်ားအတြက္ ပိုမို ျမင္သာထင္ရွားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနပါသည္။  
ထိုအတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားေရာ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုပါ အသိပညာျမႇင့္တင္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ၎တို႔သည္ 
လူမႈပံုသြင္းထားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၏ ကန္႔သတ္မႈမ်ားမရွိဘဲ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ 

တပ္မေတာ္၏ အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာ အေလ့အထအရ၊ အထူးသျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ရာထူးေနရာမ်ားတြင္ ေယာက္်ားပီသမႈ 
လကၡဏာမ်ားအား စစ္ပံုစံသြင္းကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ႏွင့္အညီ တင္းက်ပ္စြာ 
လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ေစရန္ ပံုသြင္းထားသည့္အတြက္ အေပးအယူညိႇႏိႈင္းကာ အေျဖရွာရသည့္အခါမ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ႀကိဳတင္ေတြ႕ဆံုသည့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ 
သေဘာတူညီခ်က္ရယူထားျခင္းသည္ ပိုမို အက်ိဳးရွိႏိုင္ၿပီး အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္ က်င္းပသည့္ အစည္းအေဝး 
မ်ား၌ မည္သည့္ဘက္မွ် “သိကၡာက်” စရာမလိုဘဲ ေျဖရွင္းရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။171

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အတားအဆီးမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ပါသည္ -172

 n ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အိမ္မႈကိစၥတာဝန္မ်ား - အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီး 
အမ်ားစုသည္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကို တာဝန္ယူၾကရသည့္အတြက္ အစည္းအေဝးမ်ားကို 
တက္္ေရာက္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကေလးထိန္းရန္ စီစဥ္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ ကေလးပါ 
ေခၚလာရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ေငြႏွင့္အခ်ိန္ ပိုသံုးရပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ားကို အခ်ိန္ကပ္ကာ အေၾကာင္းၾကားမႈမ်ား ရွိသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
ႀကီးမားေသာ အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိပါသည္။  

 n လူမႈေရးႏွင္ ဂ်န္ဒါ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား - အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
ေသာ ေနရာမ်ား (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အပါအဝင္) သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ 

170 အမ်ိဳးသား JMC အဖဲြ႕ဝင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ကိုးကားခ်က္၊ တနသၤာရီ၊ CSO ႏွင့္ျပဳလုပ္သည့္ KII ၊ ထားဝယ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္၊

171 CSO ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ၊

172 အေသးစိတ္သိလိုပါက Human Rights Watch ၏ ဂုဏ္သေရရွိ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ သေဘာတူညီခ်က္ (A gentleman’s agreement)၊ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လ၊ PSF၊ အမ်ိဳးသမီးေတြ 

အသင့္ျဖစ္ေနၿပီ (The women are ready) ႏွင့္ AGIPP ဝက္ဆိုက္ေပၚရွိ မူဝါဒစာတမ္းတိုႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ေလ့လာဖတ္ရႈပါရန္၊
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ထားၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသံမ်ားအား တရားမဝင္သကဲ့သုိ႔ မွတ္ယူထား ၾကၿပီး ယင္းေၾကာင့္ မၾကာခဏဆိုသလို 
ပိုမို သိမ္ေမြ႕သည့္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ ပံုစံမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဥပမာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက IDP မ်ား၏ 
က်န္းမားေရး သို႔မဟုတ္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အေရးကိစၥမ်ား သုိ႔မဟုတ္ SGBV ကိစၥကို တင္ျပေသာအခါ  အမ်ိဳးသား 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ယင္းကိစၥမ်ားသည္ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး အေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္ ပိုင္နက္နယ္ေျမ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုံျခံဳေရး ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားေလာက္ အေရးမႀကီးဟု ပယ္ခ်တတ္ၾကပါသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္း ရွိ/မရွိ ဆိုသည္ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍လည္း လူသိရွင္ၾကား ေမးခြန္းထုတ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္စင္စစ္ လႊတ္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ေသာ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပညာအရည္အခ်င္းသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပိုျမင့္ 
ပါသည္။173 “အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္မပါခ်င္ဘူး” ဟု အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈကို ေပၚေပၚ 
ထင္ထင္ဆန္႔က်င္သည့္ အမ်ိဳးသားမွာမူ အနည္းငယ္ခန္႔သာ ရွိပါသည္။”174

 n လူမႈေရးအတားအဆီးမ်ားကို နားလည္မႈလြဲျခင္း - အမ်ိဳးသားအက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား (ႏွင့္ ဂ်န္ဒါ အတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမရွိသည့္ လူသိမ်ားေက်ာ္ၾကားေသာ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕) က အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ 
မရွိျခင္းသည္ စိတ္ဝင္စားျခင္းမရွိ၍ဟု စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ စိတ္ဝင္စားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လက္ေတြ႕ 
ရင္ဆိုင္ ေနရသည့္ လူမႈေရး အတားအဆီးမ်ားကို နားလည္သိရွိျခင္း မရွိၾကပါ။  

 n လံုျခံဳေရးႏွင့္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္နည္းပါးမႈ - ေနာက္ထပ္အတားအဆီးတစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
ေဘးကင္းလံုျခံဳေအာင္ ထားရမည္ဟူသည့္ က်ားမေရးရာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လံုျခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ အစည္းအေဝးမ်ား တက္ေရာက္ရန္ ခရီးသြားလာ 
ေသာအခါတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လံုျခံဳေရးကို အာမမခံႏိုင္၍ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအတြက္ တံု႔ျပန္မႈမွာ 
တန္းတူညီမွ် မရွိမႈ၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳမႈမရွိရျခင္း၏ အေၾကာင္း 
ရင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးျခင္းထက္ ‘ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ရန္အတြက္’ ဟု ဆိုကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ 
သြားလာခြင့္ကို ကန္႔သတ္လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ 

Free Expression Myanmar က ထိရွလြယ္မႈအရွိဆံုး ဂ်န္ဒါႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ မေျပာအပ္၊ မလုပ္အပ္ဟု တားျမစ္ထား 
ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား (မတူကဲြျပားေသာ SOGI ၊ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ သားဆက္ျခားျခင္းကို 
အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ) တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အခြင့္ အာဏာကို ေစာဒက 
တက္ၾကေသာ အမ်ိဳးသမီး လူ႕အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ GBV အႏၱရာယ္ကို ပိုမိုရင္ဆိုင္ၾကရသည္ဟု 
ဆိုပါသည္။175 အေတြ႕ရအမ်ားဆံုး တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ နာမည္ဖ်က္ျခင္းတို႔ 
ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားႀကီးစိုးမႈ၊ စစ္ဝါဒီဆန္မႈႏွင့္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မႈမ်ားက ထိုအေျခ အေနမ်ားကို 
ပိုမို ဆုိးရြားေစပါသည္။176 အမ်ိဳးသားႀကီးစိုးမႈကို ေစာဒကတက္ကာ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေသာ 
အခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးမႈမ်ား၊ ဝိုင္းပယ္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ႏိုင္ငံအဆင့္ စင္ျမင့္တြင္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေသာအခါတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အမ်ိဳးသားမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အတားအဆီးမ်ား  

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အတားအဆီးမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ရသူမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
သာ မဟုတ္ပါ၊ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားမွ အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကရ 
ပါသည္။ ထားဝယ္ၿမိဳ႕အျပင္ဘက္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ သြားေရးလာေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး 
သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီျခင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းထက္ 

173 ေရႊေရႊစိန္လတ္၊ K.N.B. Ninh ၊ မီမီေက်ာ္ျမင့္ႏွင့္ S. Lee၊ ဧၿပီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ - အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ 

အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၆၊ ရန္ကုန္၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ၂၀၁၇၊

174 ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွ ေဆြးေႏြးခ်က္၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ၊

175 O. Spencer ႏွင့္ Y. ရတနာသိန္း၊ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ၏ အေၾကာင္းရင္းမွန္မ်ားကို လွ်စ္လွ်ဴရႈထားျခင္း (Ignoring the real reasons for rape)၊ Frontier ၊ ၂၀၁၈ ဧၿပီ ၆၊ https://

frontiermyanmar.net/en/ignoring-the-real-reasons-for-rape

176 Ibid.



52 မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္ 

၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားတြင္ ပိုမို အာရံုစိုက္ၾကပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသ 
မ်ားမွ အမ်ိဳးသားမ်ားေရာ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လက္လွမ္းမီေရး 
တြင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိသလို စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အာရံုစိုက္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ေျဖဆိုသူအခ်ိဳ႕က အရက္ႏွင့္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို အလြယ္တကူ ရရွိေနမႈက အမ်ိဳးသားမ်ားအား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ “သင့္ေတာ္သည့္ စိတ္အေျခ 
အေနတြင္ မရွိေအာင္” တားဆီးထားသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကပါသည္။177 ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ျခင္းႏွင့္အတူတူပင္ ျဖစ္သည္ဟု ထင္ေသာ ေၾကာင့္ 
မိသားစုအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိသည္ဟု ယူဆပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ လူငယ္အမ်ိဳးသားမ်ား ပါဝင္ျခင္း ကို 
သေဘာမက်ၾကပါ (အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား၏ ပါဝင္မႈကို ပို၍ပင္ သေဘာမက်ပါ)။ ယင္းသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ၁၉၉၀ 
ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းခဲ့ျခင္း၏ ေရရွည္အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။  

တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးသားအမ်ားစုအတြက္ ဗမာစကားသည္ မိခင္ဘာသာစကား မဟုတ္ပါ။ သို႔တိုင္ေအာင္ ရန္လိုသည့္ 
စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ရာထူးရွိေသာ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ဗမာဘာသာစကားျဖင့္ 
ဆက္သြယ္ေျပာဆို ညိႇႏိႈင္းႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ အေပးအယူညိႇႏိႈင္းႏိုင္သည့္ 
အတိုင္းအတာအလြန္နည္းပါးၿပီး ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ပံုေသဆုပ္ကိုင္ထားေသာ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
ရင္ဆိုင္ၾက ရပါသည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အတိုက္အခံဘက္မွ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားႏွင့္ စားရင္းေသာက္ရင္း အလြတ္သေဘာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ EAO မ်ား၊ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ MP မ်ားသည္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ တည္းခိုေနထိုင္ၾကျခင္း မဟုတ္သည့္အတြက္ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ 
အလြတ္သေဘာ ထိေတြ႕မႈမ်ားမွာလည္း ရွားပါးပါသည္။178 တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းတြင္ ပါဝင္တက္ 
ေရာက္ေသာ အမ်ိဳးသားအမ်ားစုသည္ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကေသာ အႀကီးတန္းအဆင့္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 
(အသက္ ၅၀ ေက်ာ္) ျဖစ္ၾကပါသည္။ အငယ္တန္းအဆင့္မွ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ 
အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ ေရွ႕တန္းမွ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား မရရွိႏိုင္ပါ။ ထိုအခ်က္ကို 
အသံုးျပဳကာ အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တို႔၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္မႈကို ကန္႔သတ္ထားပါသည္။179

ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ခံစားခဲ့ရသည့္ ဒုကၡမ်ား၊ နစ္နာ 
ဆံုးရံႈးမႈမ်ားအား အဆင့္ျမင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ လံုေလာက္စြာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ မရွိဟု ၎တို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ 
မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကပါသည္။ ေအာက္ေျခအဆင့္မွ အေရးကိစၥမ်ားသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားထံ သို႔ 
ေရာက္ရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး ေျဖဆိုသူမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ပဋိပကၡ၏ 
သက္ေရာက္မႈကဲ့သုိ႔ ‘အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား’ အား ပိုမို သိျမင္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ ေအာက္ 
ေျခအဆင့္မွ အေရးကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္း  ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ပါဝင္တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကား 
မႈမ်ားတြင္ အႀကီးတန္းရာထူးအဆင့္မ်ားသာမက အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးကို 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖိတ္ၾကားသင့္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ JMC သာမက အျခားေသာ ပိုမိုလက္ေတြ႕က်သည့္ 
ေအာက္ေျခအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္လိုၾကပါသည္။ အဆိုပါဖုိရမ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အမ်ိဳး 
သားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ၎တို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို တင္ျပလာေသာအခါ 
နားေထာင္ေပးျခင္းႏွင့္ ေလးစားျခင္းျဖင့္ ထူးျခားေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

177 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ FGD မ်ား၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း၊

178 CSO ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ

179 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း၊
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၄။ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  
ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ မတူကဲြျပားေသာ SOGI ရွိသူမ်ားအေပၚ ပဋိပကၡ၏ 
သက္ေရာက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ ပဋိပကၡ၊ လက္နက္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ 
အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား က်ားမေရးရာ ရႈေထာင့္မွ ဘက္စံုဆန္းစစ္ေလ့လာမႈျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းထားပါသည္။ 
နမူနာအျဖစ္ ေလ့လာခဲ့သည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းခ်ခံရမႈ၊ အတင္းအၾကပ္အလုပ္ေစခိုင္းမႈ သို႔မဟုတ္ 
သမားရိုးက်က်ားမအုပ္စုႏွစ္မ်ိဳးတြင္ မပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားကဲ့သုိ႔ အမ်ိဳးသားမ်ား ေတြ႕ၾကံဳခံစားရသည့္ ထိခိုက္ 
လြယ္မႈအမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။  ထပ္မံထြက္ရွိလာမည့္ သီးျခားပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေသာ အစီရင္ခံစာ 
တြင္ ေျမယာပဋိပကၡမ်ား၊ SGBV ၊ အရက္ေသစာမူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲမႈႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈအပါအဝင္ ေဒသႏၱရ 
အဆင့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေသာ ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားကို တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ ထားရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ မိသားစုအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ရွာေဖြ 
ေကၽြးေမြးရန္ဟူသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အဆင့္အတန္းကိုထိန္းသိမ္းရန္ သို႔မဟုတ္ တုိးျမႇင့္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္လ်က္ လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္းအားေပးႏိုင္ပါသည္။ တပ္အင္အားေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္း 
စည္းျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲေသာအခါ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ားအတြက္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ 
မသက္ဆိုင္သည့္ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ား ရရွိေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ ေရွ႕တန္းတြင္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ရမႈႏွင့္ 
စီးပြားေရးစိန္ေခၚမႈမ်ား၏ စိတ္-လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ 
ကိစၥမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ အစီအစဥ္ဒီဇိုင္းသည္ ဂ်န္ဒါ ဘက္စံုဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတစ္ခုအေပၚတြင္ အေျခခံ 
သင့္ပါသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႕အစည္းအမ်ားအျပားသည္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ ကို ေရတြက္ကာ ၃၀% 
ပါဝင္ခြင့္ရရန္ တြန္းအားေပးေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကိစၥကို အသားေပးတင္ျပ 
ျခင္းမ်ားအား ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ပါသည္။ ဂ်န္ဒါအား က႑မ်ားအားလံုးတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား နည္းပါးပါသည္။ မည္သည့္အခါမွ် အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုသာ ဦးတည္သည့္ ပံုစံျဖင့္ သီးျခားမေဆာင္ 
ရြက္သင့္ပါ။ လူမႈေရးက႑မွ စီးပြားေရးက႑၊ သဘာဝသယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ လံုျခံဳေရးက႑မ်ားအထိ က႑မ်ား 
အားလံုးတြင္ အားေကာင္းေသာ က်ားမေရးရာ ဆန္းစစ္ေ့လလာမႈကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
မ်ားစြာ ပိုမိုအားေကာင္းလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါက႑မ်ားရွိဂ်န္ဒါ အေတြ႕အၾကံဳအသီးသီးအား ပိုမို အေသးစိတ္ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းျဖင့္ မတူကဲြျပားေသာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူအုပ္စုမ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဦးစားေပးမ်ားကို ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေျခ တိုးပြားလာၿပီး ေရရွည္တည္တံ့၍ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီမႈတစ္ခု ရရွိႏိုင္ေျခလည္း တိုးပြားလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးရရွိလာသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မွန္ 
သမွ်အား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္လည္း လူမႈေရး ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ဂ်န္ဒါ သက္ေရာက္မႈမ်ား ကို 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားဖို႔လည္း လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ လက္ရွိ 
ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားသည္ အမ်ား၏ တံု႔ျပန္မႈ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အေရးကိစၥမ်ားအား 
လွ်စ္လွ်ဴရႈသည္ဟု ရႈျမင္သည့္ အစီအစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိ 
ပါသည္။ က်ားမအားလံုးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ ပဋိပကၡလြန္ ကာလအပိုင္းအျခားမ်ားတြင္ ဂ်န္ဒါ 
ကိစၥမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ေရာ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ပါ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးသည္၊ ထို 
အတြက္ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ က်ားမသာတူညီမွ်မႈ ပိုရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအား တည္ေဆာက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားေရာ၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ အဘယ္ေၾကာင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဆိုသည္ကို ပိုမို ရွင္းလင္းစြာ ျပသႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား 
ကူညီပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အစိုးရ၊ EAO မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမွ 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ျခံဳငံုအၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
 n ဂ်န္ဒါသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုသာ ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဂ်န္ဒါဆိုသည္မွာ 

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ ဖန္တီးထားေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မတူကဲြျပား ေသာ SOGI ရွိသူမ်ားၾကား 
ကြာျခားခ်က္မ်ားအား နားလည္သိရိွမႈကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ နားလည္ သိရွိရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မတူကဲြျပားေသာ SOGI ရွိသူမ်ားၾကား အခြင့္အာဏာ ဆက္ႏႊယ္မႈကို စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ က်ားမေရးရာႏွင့္ အျခားေသာ ဝိေသသခံယူမႈလကၡဏာ မ်ားျဖစ္သည့္ အသက္အရြယ္၊ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ လူမႈစီးပြားအဆင့္/အလႊာ၊ ပညာ ေရးႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈ၊ စသည္တို႔ၾကား 
အျပန္အလွန္ဆက္ႏႊယ္ခ်ိတ္ဆက္ေနမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ intersectional ရႈေထာင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ 

 n အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားသည္ ဂ်န္ဒါ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးက႑တြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း 
ပါဝင္ေနျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳသင့္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ အမ်ိဳးသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေယာက္်ားေလးမ်ား 
ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ျဖင့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ရန္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား 
ထားရွိပါသည္။ လိင္ဝိေသသခံယူမႈမ်ားသည္ အခြင့္အာဏာႏွင့္ အခြင့္အာဏာျပသမႈ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ 
ခဲြျခားမရေအာင္ ဆက္ႏႊယ္ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္အတြက္ ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မည္သို႔ႏွင့္ မည္သည့္ 
အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည္ကို နားလည္သိရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာအခါ ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ 
အေရးပါလာပါသည္။ ေယာက္်ားပီသမႈတြင္ ႀကီးစိုးေနေသာ အေတြးအေခၚမ်ားသည္ မည္သူက မည္သည့္ 
နည္းျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို က်ဴးလြန္သည္ဆိုသည္ႏွင့္ နီးကပ္စြာ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္ေနပါသည္။ ထိုေမွ်ာ္ 
လင့္ခ်က္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအား တြန္းအားေပးေမာင္းႏွင္လ်က္ ရွိပံုကို 
လွ်စ္လွ်ဴရႈထားျခင္း သို႔မဟုတ္ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းသည္ ပဋိပကၡကို ျဖစ္ေစသည့္ အေရးႀကီးေသာ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို မ်က္စိလွ်မ္းသြားေစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား၏ 
အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသြားေစႏိုင္ပါသည္။  

 n အလားတူပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အၾကမ္းမဖက္ေရးတို႔တြင္ ခ်န္ပီယံမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ 
အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အခန္းက႑အား အသိအမွတ္ျပဳကာ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲ၍ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သူ 
မ်ားအားလံုးက ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈကို ဆန္႔က်င္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဂ်န္ဒါညီမွ်မႈရွိ ေရးႏွင့္ လူ
မႈကၽြမ္းဝင္ရင္းႏွီးေပါင္းစပ္မႈမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ား ရပ္တည္ေျပာဆိုျခင္းကို အားေပးျမႇင့္တင္ ႏိုင္မည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ ရပ္တည္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို လူငယ္အမ်ိဳးသား မ်ားက 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ထက္သန္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသံမ်ားကိုလည္း နားေထာင္ ေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အျမင္မ်ားကို တန္းတူ တန္ဖိုးထားဖို႔လည္း လုိပါလိမ့္မည္။ ဤအပိုင္း တြင္လည္း 
အမ်ိဳးသားမ်ားကိုဘက္လိုက္ေသာ၊ အမ်ိဳးသားမ်ား ႀကီးစိုးေသာ ပံုစံသစ္တစ္ခု ျဖစ္မလာသင့္ ပါသည္။ 

 n အက်ဥ္းသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူအမ်ိဳးသားမ်ား၊ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးစြဲရာမွ 
ျပန္လည္ထူေထာင္လာေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ လိင္မတူသူခ်င္းသာ ဆက္ဆံျခင္းဆိုင္ရာ တင္းက်ပ္သည့္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသူမ်ားကဲ့သုိ႔ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ လက္ရွိ ေယာက္်ားပီသမႈလကၡဏာမ်ား 
ဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ‘ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ား’ ဟူသည့္ စကားလံုးအား အထူးဂရုျပဳကာ သံုးစြဲသင့္ 
ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းေၾကာင့္ ခုခံကာကြယ္တံု႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈမရွိေတာ့ျခင္း မ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္ ေဘးဖယ္ခံရေသာ၊ ခံျပင္းေနေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို 
ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္ကို ၎တို႔ အၾကမ္းဖက္ရန္ (ဥပမာ အရက္ေသစာ 
မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲျခင္း) သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ရန္ စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း ခံရႏိုင္ေျခမ်ား ေသာ 
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သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပင္ျဖစ္လင့္ကစား ‘ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ား’ ဟူသည့္ စကားကို သတိထား သံုးစြဲသင့္ပါသည္။ 
ထိခိုက္လြယ္သည္ဟု တံဆိပ္တပ္ခံရျခင္းအေပၚ ခုခံဆန္႔က်င္မႈ၊ ပါဝင္ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳေတာ့မႈမ်ား ျဖစ္လာ 
ႏိုင္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မွာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကို ျငင္းပယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ “မည္သူ 
အထိခိုက္လြယ္ဆံုးနည္း” ဟု ႏိႈင္းယွဥ္ရန္ မဟုတ္ဘဲ မတူညီေသာ လူမ်ားသည္ မည္သို႔ ကြဲျပားစြာ ထိခိုက္ 
လြယ္ေၾကာင္းကို သိရွိအသိအမွတ္ျပဳရန္သာ ပဓာနက်ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလဒ္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ဂ်န္ဒါ ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးကို 

အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း 
 n အစိုးရ၊ EAOs ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမွ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအားလံုးသည္ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈအား 

အခြင့္အေရးတစ္ခု ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္သာမကဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ရန္ႏွင္႔ ေရရွည္ တည္တ႔ံရန္ 
အတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္တစ္ခု အေနျဖင့္လည္း အားေပးျမႇင့္တင္သင့္ပါသည္။ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ 
ပဋိပကၡ၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို အသြင္းေျပာင္းေစျပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္လာေစရန္ 
အေရးပါေသာ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။ ထိုအတြက္ ဂ်န္ဒါ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ေရရွည္ေျပာင္းလဲသြားေစေရးႏွင့္ 
လူမႈေရးစံမ်ား ေျပာင္းလဲေစေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားေရာ၊ အမ်ိဳသမီးမ်ားႏွင့္ပါ ထိေတြ႕ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးေ
ဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။ 

 n ဂ်န္ဒါ မတူကဲြျပားမႈမ်ားကို ေလးစားျခင္းသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူမႈ ကၽြမ္းဝင္ရင္းႏွီးေပါင္းစပ္
မႈအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ကူညီပံ့ပိုးေပးေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လူမႈေရး စံေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ UPC မ်ားတြင္ SOGI အေရးကိစၥမ်ားကို 
ကိုယ္စားျပဳေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ ၎တို႔၏ လံုျခံဳေရးကို ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္စြာ အေလးထားကာ 
၎တို႔၏ အေရးကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအတြက္ ျမန္မာရုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ 
ဇာတ္သဘင္မ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါရွိေနသည့္ မတူကဲြျပား ေသာ SOGI ရွိသူမ်ားအား အပ်က္သေဘာ 
ပံုေဖာ္တင္ျပေနမႈမ်ား အဆံုးသတ္သြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လည္း လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။    

 n အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ EAO မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမွ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးပဲြ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ဂ်န္ဒါ ရႈေထာင့္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးရန္ လိုပါသည္။ 
ဆိုလိုသည္မွာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကဲြျပားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပံုႏွင့္ ကဲြျပားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ခံယူရပံုကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မည္သို႔ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ ဆိုသည္ကို ဤအခ်က္က 
ပံုေဖာ္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဦးတည္ေသာ စီမံခ်က္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ 
လံုျခံဳေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဂ်န္ဒါ ကိစၥမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳကာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမညဟု္ 
ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကနဦးအဆင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ အေျခအေန ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္ ဂ်န္ဒါသည္ မပါမျဖစ္ 
ပါဝင္ရမည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ သေဘာထားေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး ဂ်န္ဒါ အေျခအေနမ်ားအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား ရွိသင့္ပါသည္။ 

 n ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးေနသူမ်ားသည္ က်ားမ 
ေရးရာအား အေလးအနက္ထားကာ ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အေျခအေနအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအား 
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျဖင့္ စတင္သင့္ၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ ပဋိပကၡႏွင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ၎တို႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျဖစ္ေအာင္ မည္သို႔ တြန္းအားေပးေနေၾကာင္းကို သိရိွေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ ဂ်န္ဒါ မတူညီေသာ 
ပဋိပကၡမ်ားတြင္ မတူညီေသာလူမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ လိင္ဝိေသသခံယူမႈမ်ားႏွင့္ အျခားဝိေသသလကၡဏာမ်ား၏ 
အျပန္အလွန္ဆက္ႏႊယ္ခ်ိတ္မႈမ်ားေပၚ မူတည္ကာ မည္သို႔ ကြဲျပားစြာ လုပ္ေဆာင္ေနသနည္းဟူေသာ အခ်က္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပံ့ပိုးကူညီေပးႏိုင္စြမ္းအား အားေပး 
ျမႇင့္တင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ 

 n (အစိုးရတပ္မေတာ္ျဖစ္ေစ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားျဖစ္ေစ၊ CSO မ်ားျဖစ္ေစ) SSR ႏွင့္ DDR 
လုပ္ငန္းစဥအ္တြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားအတြင္းသို႔ တပ္သား 
စုေဆာင္းမႈ၏ ဂ်န္ဒါသဘာဝႏွင့္ အဆိုပါအေျခအေနမ်ားသည္ ေနရာေဒသမတူလွ်င္ မည္သို႔ေျပာင္း 
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လဲသြားေၾကာင္းကို နားလည္သိရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ပါသည္။ တပ္အင္အားေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ သည့္ 
အမူအက်င့္ဆိုးမ်ားကို ေမ့ေဖ်ာက္ကာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္သားတစ္ဦး၏ ပိုမိုအျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဝိေသသ 
လကၡာမ်ား၊ မတူကဲြျပားမႈမ်ားကို လက္ခံႏိုင္မႈႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈတို႔ကို ပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုး ကူညီမႈမ်ား 
ပါဝင္သင့္ပါသည္။ တပ္ဖဲြ႕မ်ားအားလုံးမွ စစ္မႈထမ္းမ်ားသည္ အရပ္သားမ်ားအျဖစ္ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိစြာ ေနထိုင္ 
ႏိုင္ေစမည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းအသစ္မ်ား လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရသူမ်ား 
ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားအတြက္ အရက္ေသစာမူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ အၾကမ္း ဖက္သည့္ အျပဳအမူ 
မ်ားအား ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ား ျဖစ္မလာ ေစရန္ စိတ္ပိုင္းႏွင့္လူမႈေရး 
ပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ရရွိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ အဆိုပါ ပံ့ပိုးကူညီမႈႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ လက္
နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ားအေပၚ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားမွ ထားရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 
မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္ မည္။ SSR လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စစ္သားမ်ားအားလံုး 
အတြက္ ဂ်န္ဒါ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားေပးကာ ၎တို႔အေပၚထားရွိသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ 
ခ်က္မ်ားကို ပိုမို နားလည္သိရွိကာ တပ္ထဲတြင္၊ ေနအိမ္တြင္၊ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းအတြင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ 
၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား အသိဥာဏ္ ဗဟုသုတ ပိုမိုၾကြယ္ဝစြာျဖင့္ ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ 

အစီအစဥ္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕က်ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
 n ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူ 

မ်ားထံ ေရာက္ရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ (ဥပမာ - အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
ကြန္ယက္မ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင္႔ ကေလးသူငယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးႏွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစင္တာ (ECCD) 
မ်ားမွတဆင္႔ ဖတ္ိၾကားျခင္း) ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ CSO ေခါင္း ေဆာင္မ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား 
အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားထံ ေပးအပ္ေသာအခါတြင္လည္း ၎တို႔အား ထိုသတင္းကို ၎တို႔၏ 
မိသားစုဝင္မ်ားထံ လက္ဆင့္ကမ္းေပးရန္ႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ား (အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ား 
အပါအဝင္) ကိုလည္း လူႀကီးမ်ားထံ အသိေပးရန္လိုေၾကာင္း သတိေပးသင့္ပါသည္။ ရပ္ရြာအဆင့္မွ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူၾကသည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမွ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ တုိက္ရိုက္ကုိယ္စားျပဳ 
ပါဝင္ျခင္း မရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ားကို တက္ေရာက္လာေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားထံမွ အေရးတယူ 
ေမးျမန္းသင့္ပါသည္။ 

 n လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္အဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ အားေပး 
ကူညီရန္ႏွင့္ က်ားမ မွ်တေသာ အစည္းအေဝးမ်ား သို႔မဟုတ္ သင္တန္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ အုပ္စု တိုင္းမွ 
အမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ဖိတ္ၾကားလွ်င ္ပိုေကာင္းပါသည္။ အကယ္၍ 
ပါတီတစ္ခုမွ လူတစ္ဦးတည္းကိုသာ အခမ္းအနားတစ္ခု၊ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု သို႔မဟုတ္ သင္တန္း တစ္ခုသို႔ 
ဖိတ္ၾကားမည္ဆိုပါက မည္သည့္အဖဲြ႕ကမွ် (အစိုးရ၊ EAO သို႔မဟုတ္ CSO) အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို 
ေစလႊတ္ဖြယ္ မရွိပါ။ အမ်ိဳးသမီးကို ဖိတ္ၾကားပါက ထိုအမ်ိဳးသမီးအတြက္ ခရီးစရိတ္ စီစဥ္ေပးျခင္း၊ 
ကေလးငယ္ရွိပါက ကေလးႏွင္႔ ကေလးထိန္းအတြက္ စရိတ္ပံ႔ပိုးေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္သင္႔သည္။

 n သင္တန္းမ်ားတြင္ အခြင့္အာဏာ၊ အသက္အရြယ္၊ က်ားမႏွင့္ ပညာအရည္အခ်င္းမ်ားသည္ သင္တန္း သားမ်ားႏွင့္ 
သင္တန္းဆရာမ်ားအားလံုးအတြက္ႏွင့္ ၎တို႔ၾကားရွိ အျပန္အလွန္တံု႔ျပန္မႈမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ 
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်န္ဒါသင္တန္းမ်ားအတြက္ က်ားမ၊ အသက္အရြယ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား 
ေရာေႏွာပါရွိေသာ သင္တန္းဆရာအဖဲြ႕ကို အသံုးျပဳရန္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ဥပမာ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ 
အျခားအမ်ိဳးသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အဆင့္အတန္း/အေနအထား ျမင့္မားသည့္ အမ်ိဳးသား မ်ားမွ ေျပာၾကားေသာ 
အခ်က္မ်ားကို ပိုမို အေလးအနက္ထား သင္ယူႏိုင္ပါသည္။ ဂ်န္ဒါသင္တန္းမ်ားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုသာ 
မေပးသင့္ပါ။ အမ်ိဳးသားမ်ားကိုပါ ဦးတည္သင့္ၿပီး ဂ်န္ဒါညီမွ်ေရးကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ အမ်ိဳးသားမ်ားအား 
တိတိက်က် တာဝန္ေပးသင့္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ က်ားမေရာေႏွာသင္ၾကားေသာ 
သင္တန္းမ်ားမွ သင္ယူႏိုင္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဥပမာ SGBV အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို 
မွ်ေဝေသာအခါ က်ားမ သီးျခားစီခဲြကာ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ ပိုမို သင့္ေတာ္ပါသည္။  

 n အခြင့္အာဏာ မညီမွ်မႈမ်ား ေျပာင္းလဲပစ္ရန္အတြက္ ေဒသအလိုက္ ဂ်န္ဒါ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားကို 
အေျခခံကာ ဘက္စံုခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ 
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ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၎တို႔၏ အခြင့္ထူးမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ခံရသည္ဟု ယူဆႏိုင္သည့္ ေရွးရိုး စြဲအုပ္စုမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ဖယ္ထုတ္ခံရသည္ဟု ခံစားရႏိုင္သူမ်ားထံမွ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ 
အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား ထပ္ေဆာင္းေပးအပ္သည္ 
သို႔မဟုတ္ တရားမွ်တမႈမရွိေသာ မ်က္ႏွာသာေပးမႈမ်ား ရွိသည္ဟူသည့္ အျမင္ မ်ားသည္ အစီအစဥ္လုပ္ငန္းမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အမ်ားက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ 
အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ အစီအစဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား 
(ဥပမာ ျပႆနာဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဂ်န္ဒါ တန္းတူညီမွ် မရွိမႈဆိုင္ရာ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား) 
ႏွင့္ ေယဘုယ်ပန္းတိုင္မ်ား၊ အသံုးျပဳမည့္ နည္းစနစ္ မ်ားႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ သို႔မဟုတ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
ေပးႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္း တိက်၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ဆက္သြယ္အသိေပးရန ္လိုအပ္ပါသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ျခင္း 
 n အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ၎တို႔အေပၚ သီးသန္႔ထားရွိသည့္ ဂ်န္ဒါႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ 

ၾကံဳေတြ႕ၾကရပါသည္။ အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမွ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ဂ်န္ဒါတန္းတူ ညီမွ်မရွိမႈမ်ားကို ပိုမို 
သိရွိလာေစရန္ ကူညီေပးသည့္၊ အမ်ိဳးသားမ်ားအား တန္းတူညီမွ်မရွိမႈမ်ားကို ဖယ္ရွား ရန္ႏွင့္ ဂ်န္ဒါတန္းတူညီမွ်မႈကို 
အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ ခိုင္မာ၍ လက္ေတြ႕က်ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာဝန္တစ္ခုကို ေပးအပ္ႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို 
အားေပးေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။  

 n ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ဖဲြ႕စည္းပံုစနစ္မ်ားတြင္ အျမစ္တြယ္္ေန 
သည့္ အတားအဆီးမ်ားအား လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အမ်ိဳးသားမ်ား ျမင္သာလာေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအားလံုးသည္ လူမႈေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 
မ်ားကို ကန္႔သတ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အကန္႔အသတ္အတားအဆီးမရွိ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ပိုမို အသိအမွတ္ျပဳ တန္ဖိုးထားလာၾကမည္ျဖစ္သည္။ 
အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပျခင္းႏွင့္ ဖိတ္စာေပးပို႔ျခင္းမ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳး သမီးမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ားအတြက္၊ 
ခရီးသြားလာရန္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္အလံုေလာက္ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လံုျခံဳေရးကိစၥကိုလည္း အမ်ိဳးသမီး မ်ား၏ သြားလာႏိုင္မႈကို ကန္႔သတ္ရန္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ 
၎တို႔အား လုပ္ငန္းစဥ္မွ ဖယ္ထုတ္ပစ္သလို ျဖစ္ျခင္းထက္ တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ စာနာမႈျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။   

 n ေအာက္ေျခအဆင့္မွ အေရးကိစၥမ်ားအား ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင ္ အႀကီးတန္း 
စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ရာထူးရွိသူမ်ားသာမက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုပါ 
ထည့္သြင္းကာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဆင့္ျမင့္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားသို႔ တင္ျပရန္အတြက္ ေအာက္ေျခအဆင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပဲြ 
မ်ားကို က်င္းပျခင္း၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔ႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးျခင္းမ်ား ပါဝင္သင့္ပါသည္။ 
တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအုပ္စုမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ JMC ႏွင့္ ပိုမိုလက္ေတြ႕က်ေသာ 
ေအာက္ေျခအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္လိုၾကပါသည္။ အဆိုပါဖိုရမ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေသာ 
အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ားကို ေလးစားစြာ နားေထာင္ေပးျခင္းျဖင့္ 
ထူးျခားေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 n ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ဂ်န္ဒါကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး 
၃၀% ပါဝင္ႏိုင္ေရးကိုသာ ေဆြးေႏြးေလ့ရွိၾကပါသည္။  သုိ႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မည္သုိ႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္
ဆိုသည့္အခ်က္သည္ မည္မွ် ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဆိုသည္ႏွင့္ တန္းတူ အေရးပါပါသည္ – ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္း 
သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားျပဳပါဝင္မႈအပိုင္းတြင္ အေတြ႕အၾကံဳရွိၿပီး ကၽြမ္းက်င္သည့္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ 
ႏွစ္ဦးသည္ ပါဝင္တက္ေရာက္ျခင္းသည္  ထိေရာက္စြာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ 
ယံုၾကည္မႈ၊ အဆင့္အတန္း သို႔မဟုတ္ အသိပညာဗဟုသုတ မရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္အမ်ားအျပား ပါဝင္ျခင္းထက္ 
ပိုမို ႀကီးမားသည့္ အက်ိဳးရလဒ္ကုိ ဖန္တီးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ အခန္းက႑ႏွင့္ ယူေဆာင္လာႏိုင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အမ်ားအျပားကို 
ပိုမိုနားလည္သိရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ကာ ပံ့ပိုးကူညီေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအား နားလည္သိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ပံ့ပိုး 
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ကူညီေပးႏိုင္ရန္ ၎တို႔ ပါဝင္ေပးႏိုင္မည့္ အခန္းက႑မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရ 
မည္ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ စိတ္ပိုင္း-လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား 
 n အရပ္သားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အတင္းအၾကပ္အလုပ္ေစခိုင္းမႈ၊ ေနရာအႏွံ႕ 

ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား တရားမွ်တမႈမရွိသည့္ ဖမ္းဆီးမႈ၊ ရာဇဝတ္သားမ်ားအျဖစ္ 
ဖန္တီးမႈႏွင့္ မေလ်ာ္မကန္ဆက္ဆံမႈမ်ားအပါအဝင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ တရား 
မွ်တမႈမရွိျခင္းမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ပံုစံတစ္ခုအား 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္  
အမွန္ကို ေျပာၾကားျခင္း၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး နစ္နာသူမ်ား၊ ရွင္သန္က်န္ရစ္သူမ်ားအား ေငြေၾကးေပး 
ေလ်ာ္မႈမ်ားအပါအဝင္ ေဆးကုသေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ စိတ္ပိုင္း-လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးျခင္းတို႔ 
ပါဝင္သင့္ပါသည္။

 n ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ အာဏာရွင္စနစ္၏ အေမြဆိုးမ်ားအား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ 
ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္္မ်ားကို ကုစားေပးရန္အတြက္ စိတ္ပိုင္း-လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ပိုမို က်ယ္ျပန္႔စြာ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေၾကာက္ရႊံ႕မႈမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ကို အမ်ိဳးသား၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုး လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ အေျခအေန တစ္ခု ဖန္တီးေပးျခင္း၊ 
မိမိကိုယ္မိမိ အဆုိးျမင္သည့္ ပံုရိပ္မ်ား (ပဋိပကၡ၏ သားေကာင္ သို႔မဟုတ္ IDP)   အား ေကာင္းမြန္သည့္ ပံုရိပ္မ်ား 
(တက္ၾကြသည့္ ႏိုင္ငံသား၊ ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္၊ ဂရုစိုက္ေသာ ဖခင္ သို႔မဟုတ္ ဆရာ/ဆရာမ) အျဖစ္သို႔ 
ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္သင့္ပါသည္။ 

 n အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ တိုင္းျပည္အတြက္ အနစ္နာခံေပးဆပ္ခဲ့မႈမ်ားအား အကူး 
အေျပာင္းကာလ တရားမွ်တမႈ လုပ္ငန္းစဥတ္စ္ခု၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒအျဖစ္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး 
ေကာ္မရွင္ ပံုစံျဖင့္ျဖစ္္ေစ သို႔မဟုတ္ အျခားပံုစံမ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ (ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်မႈသည္ 
ရာဇဝတ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ ကြာျခားသည့္အခ်က္ကို လက္ခံအသိ အမွတ္ျပဳျခင္း) အသိအမွတ္ 
ျပဳသင့္ပါသည္။ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကး၊ သက္ေမြးမႈပညာမ်ားႏွင့္ စိတ္ပိုင္း-လူမႈ ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္အတူ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးရန္ လိုအပ္မႈကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိေအာင္ အသိပညာျဖန္႔ေဝမႈမ်ားတြင္လည္း အစိုးရမွ 
ပါဝင္ကူညီေပးသင့္ပါသည္။ ယင္းသည္ မိသားစုအား ေထာက္ပံ့ရန္ဟူသည့္ ျပင္ပမွ ဂ်န္ဒါ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို 
ျဖည့္ဆည္းရန္ ဖိအားမ်ားႏွင့္အတူ ဆုံးရံႈးသြားေသာ အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ယခင္က ဝိေသသခံယူမႈမ်ားကို ျပန္လည္ခ်ိန္ 
ညိႇရန္ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည့္၊ မိသားစုဝင္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ဟူသည့္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေအာင္ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 
အမ်ိဳးသားမ်ား၏  မိမိကိုယ္မိမိ ရႈျမင္သည့္ ပံုရိပ္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ 
ထိုသို႔ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းသည္ ပ်က္စီးေနေသာ လူမႈေပါင္းစည္းမႈကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ၿပီး ေပ်ာ့ေပ်ာင္း 
သည့္ ဂ်န္ဒါ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံလာေရး အားေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲစာတမ္းမ်ား 

ေနာက္ဆက္တြဲစာတမ္း ၁ - သုေတသနနည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား 

ပဋိပကၡကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဂ်န္ဒါအေၾကာင္း သုေတသနျပဳျခင္းသည္ ခက္ခဲႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ဤသုေတသနတြင္လည္း 
မ်ားျပားလွေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ သုေတသနျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လူမႈအသိုင္း အဝိုင္းမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ ပအုိးဝ္ေဒသတြင္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ရာသီႏွင့္ မုတ္သုန္ရာသီဥတု) ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ 
ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားအျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲလာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လံုျခံဳေရး 
ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ အနီးအနားတြင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေသာေၾကာင့္ သုေတသနအဖဲြ႕၏ လံုျခံဳေရး 
အတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားေသာ FGDမ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းသြားေရာက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္စီစဥ္ ရပါသည္။ အႀကီးတန္း 
ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဆက္သြယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာ 
အခါတြင္လည္း ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ သုေတသနတြင္ လက္နက္ကိုင္ 
လုပ္ေဆာင္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားရွိ ထိပ္ပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသား-ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡကုိသာမက ေျမယာပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ 
ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ ျပႆနာမ်ားကဲ့သုိ႔ လူတို႔၏ ေန႕စဥ္ဘဝအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူမႈေရး 
ပဋိပကၡမ်ားကိုပါ ေလ့လာရန္ စဥ္းစားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေနရာအႏွံ႕ပ်ံ႕ႏွံ႕လ်က္ရွိေသာ ေန႕တစ္ဒူဝ ပဋိပကၡကိစၥရပ္မ်ား၏ 
ဂ်န္ဒါ ဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို ပိုမိုနားလည္သိရွိျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္လည္း ဂ်န္ဒါအျမင္မ်ားအသြင္ေျပာင္းလဲ 
ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ကို အေထာက္အပံ့ျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

သုေတသနအေၾကာင္းအရာ ေလးမ်ိဳးပါဝင္သည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သုေတသနအား ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္း 
သည္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးလြန္းသည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ 
ပညာသင္ၾကားခဲ့သည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ မဟုတ္သည့္ ပါဝင္ေျဖဆိုေဆြးေႏြးေပးသူမ်ား 
သည္ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို နားလည္သိရွိျခင္း မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ 
အလြန္သိမ္ေမြ႕ၿပီး ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားက ေယဘုယ်ျခံဳငံုေျပာၾကားခ်က္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ ပြင့္လင္းစြာ ဖြင့္ဟ 
ေျပာၾကားလာႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုးၾကားထက္ျမက္စြာ နားလည္သိရွိမႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတို႔ မ်ားစြာ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
ပါဝင္ေဆြးေႏြးေပးမည့္သူမ်ားအား အဓိကက်ေသာ သေဘာတရားမ်ား (ဂ်န္ဒါ၊ ပဋိပကၡ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး)180 ကို 
နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ အခ်ိန္အလံုအေလာက္ယူကာ ရွင္းလင္းေျပာျပေပးရၿပီး တစ္ဖက္တြင္လည္း ၎တို႔၏ 
အျမင္မ်ားႏွင့္ အသိမ်ားကို ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းကို ဖန္တီးေပးရပါသည္။ 
ဥပမာ ေဆြးေႏြးသူမ်ားက ‘ပဋိပကၡ’ ႏွင့္ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရး’ သည္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္သာ ပတ္သက္ 
သည္ဟု ထင္ၾကၿပီး ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါး သုိ႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ကဲ့သုိ႔ ေဒသႏၱရအဆင့္မွ ျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ သက္ေတာင့္သက္သာ မရွိၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ သေဘာတရားမ်ားကို ရွင္းျပေပးခဲ့ရၿပီး ယင္းသည္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ေပးရပါသည္။ ယင္းသည္ သမိုင္း 
ေၾကာင္းေနာက္ခံႏွင့္ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ၿပီး အဓိက သတင္းအခ်က္အလက္ေပးႏိုင္သူ အမ်ား 
အျပားသည္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆိုရန္ ဝန္ေလးၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ SGBV ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နားလည္သိရွိမႈ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ မေျပာအပ္ေသာ ကိစၥရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ထားမႈေၾကာင့္ အနည္းအက်ဥ္းသား ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သုေတသနအတြက္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈႏွင့္ FGD မ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္သည္ ရခိုင္အေရး အရွိန္ျမင့္လာသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနေသာေၾကာင့္ လူမ်ားသည္ 
ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းကို သုေတသနပညာရွင္မ်ားအားေျပာျပရန္ ဝန္ေလးၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား (INGOs) ျဖစ္ပါသည္။ အဓိကသေဘာတရားမ်ားအား အဂၤလိပ္ႏွင့္ 

180 ဥပမာ ျမန္မာဘာသာစကားတြင္ ‘ပဋိပကၡ’ ဟူေသာ စကားလံုးအား ‘အၾကမ္းဖက္မႈ’ ဟု ဘာသာျပန္ေလ့ရွိသျဖင့္ အၾကမ္းမဖက္ ေသာ သို႔မဟုတ္ ငံု႔လွ်ိဳးေနေသာ 

ပဋိပကၡတင္းမာမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးရန္ ခက္ခဲေစပါသည္။ ဗုဒၶအယူဝါဒ လႊမ္းမိုးသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္မူ အခ်ိဳ႕က ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရး’ ဆိုသည္မွာ ဗုဒၶဘုရားမွတစ္ဆင့္သာ 

ရရွိႏိုင္သည့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနတစ္ခု အျဖစ္ နားလည္သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။
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ျမန္မာ၊ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ား (ရွမ္း၊ ပအိုးဝ္၊ ကရင္) ျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းသည္ ေနာက္ထပ္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သုေတသနမွ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ GPS ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
ေရွ႕ေျပးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ပိုမို အေသးစိတ္ေသာ 
သုေတသနမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ သင့္ေတာ္သည့္ နည္းစနစ္မ်ားကို ပိုမိုနားလည္သိရွိေစႏိုင္ပါသည္။ 
သင့္ေတာ္သည့္ နည္းစနစ္မွာ မတူကဲြျပားေသာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ တိုေတာင္းသည့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို 
အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ျခင္းထက္ သုေတသနတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုေဆြးေႏြးေပးမည့္သူမ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပိုမို 
ဆက္သြယ္ထိေတြ႕ကာ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္သည့္ နည္းစနစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသုေတသနစာတမ္း 
သည္ ဤေရွ႕ေျပးသုေတသနတြင္ ရရွိလာသည့္ နားလည္သိရွိမႈမ်ားကို ပိုမိုနက္ရိႈင္းစြာ နားလည္သိရွိလာေစမည့္ 
အနာဂတ္ သုေတသနမ်ားအတြက္ အဓိကက်ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို ညႊန္ျပေပးထားပါသည္။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲစာတမ္း ၂ - သုေတသနလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ား 

ရန္ကုန္

ေန႕စြဲ လုပ္
ေဆာင္ခ်က္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ား ေနရာ

အေရအတြက္

က်ား မ

ဇြန္ FGD ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္း ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား

ရန္ကုန္ ၄ ၅

ဇြန္ FGD Myanmar Institute of Theology 
ေက်ာင္းသားမ်ား

ရန္ကုန္ ၈ ၅

ဇြန္ FGD Gender Equality Network အဖဲြ႕ဝင္မ်ား ရန္ကုန္ ၀ ၉

ဇူလိုင္ FGD Alliance for Gender Inclusion in the Peace 
Process members

ရန္ကုန္ ၁ ၄

ဇြန္ KII ၁ Emilie Röell ရန္ကုန္  ၁

ဇြန္ KII ၂ Kim Joliffe ရန္ကုန္ ၁  

ဇူလိုင္ KII ၃ ယူရိုဘားမားအဖဲြ႕ ရန္ကုန္  ၁

ဇူလိုင္ KII ၄ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္း/ 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း

ရန္ကုန္ ၁  

ဇူလိုင္ KII ၅ ေဆြသဟာ ရန္ကုန္ ၁  

ဇူလိုင္ KII ၆ Dr Dean Laplonge/ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ရန္ကုန္ ၁  

ဇူလိုင္ KII ၇ Mercy Corps ရန္ကုန္  ၁

ဇူလိုင္ KII ၈ အာရုဏ္ဦး ရန္ကုန္ ၁  

ဇူလိုင္ KII ၉ Norwegian People's Aid ရန္ကုန္ ၁ ၁

ဇူလိုင္ KII ၁၀ AGIPP လမ္းညႊန္ေကာ္မတီ ရန္ကုန္  ၂

ဇူလိုင္ KII ၁၁ ကလ်ာဏမိတၲ ေဖာင္ေဒးရွင္း ရန္ကုန္ ၁  

ၾသဂုတ္ KII ၁၂ Oxfam ရန္ကုန္  ၁

စက္တင္ဘာ KII ၁၃ MP ေဒၚေရႊေရႊစိန္လတ္ ရန္ကုန္  ၁

စက္တင္ဘာ KII ၁၄ Trocaire ရန္ကုန္  ၂

စက္တင္ဘာ KII ၁၅ Cate Buchanan ရန္ကုန္  ၁

စက္တင္ဘာ KII ၁၆ Salai Cun Lian Thawn (Pyoe Pin) ရန္ကုန္ ၁  

ေအာက္တိုဘာ KII ၁၇ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ရန္ကုန္  ၁

ေအာက္တိုဘာ KII ၁၈ CARE ရန္ကုန္  ၁

ေအာက္တိုဘာ KII ၁၉ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ရန္ကုန္ ၁  

ေအာက္တိုဘာ KII ၂၀ Legal Clinic Myanmar ရန္ကုန္  ၁

ေအာက္တိုဘာ KII ၂၁ Equality Myanmar ရန္ကုန္ ၁  

ေအာက္တိုဘာ KII ၂၂ Colours Rainbow ရန္ကုန္ ၁  

ႏိုဝင္ဘာ KII ၂၃ Bride Pride ရန္ကုန္  ၁

ႏိုဝင္ဘာ KII ၂၄ ခင္မမမ်ိဳး (Myanmar Institute of Peace and 
Security Studies)

ရန္ကုန္  ၁
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ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း

ေန႕စြဲ
လုပ္

 ေဆာင္ 
ခ်က္

ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ား ေနရာ
အေရအတြက္

က်ား မ

ဇူလိုင္ FGD ၁ CSOမ်ား၊ ကြန္ရက္မ်ား ေတာင္ႀကီး ၁ ၇

ဇူလိုင္ FGD ၂ ရြာလူႀကီးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေတာင္သူမ်ား ရြာ က ၁၀ ၃

ဇူလိုင္ FGD ၃ ရြာသူရြာသား၊ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေတာင္သူမ်ား ရြာ က ၈ ၃

ဇူလိုင္ FGD ၄ ရြာလူႀကီးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေတာင္သူမ်ား ရြာ ခ ၈ ၄

ဇူလိုင္ FGD ၅ ရြာသူရြာသား၊ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေတာင္သူမ်ား ရြာ ခ ၁၁ ၁

ဇူလိုင္ FGD ၆ ရြာသူရြာသား၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၊ ေတာင္သူမ်ား ရြာ ဂ ၉ ၁

ၾသဂုတ္ FGD ၇ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ား၊ ရြာသူရြာသားမ်ား၊ 
ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေတာင္သူမ်ား 

ရြာ ဂ ၅ ၄

ၾသဂုတ္ KII ၁ အလွဖန္တီးရွင္ ေတာင္ႀကီး ၁  

ၾသဂုတ္ KII ၂ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ MIPSS ေတာင္ႀကီး ၁  

ၾသဂုတ္ KII ၃ ေရွ႕ေန ေတာင္ႀကီး  ၁

ၾသဂုတ္ KII ၄ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ ေတာင္ႀကီး  ၁

စက္တင္ဘာ KII ၅ (တပ္မေတာ္) စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖဲြ႕ ေတာင္ႀကီး ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၆ တည္ေထာင္သူ၊ Peace World ေတာင္ႀကီး  ၁

စက္တင္ဘာ KII ၇ ေျမယာပဋိပကၡမ်ားအတြက္ ေရွ႕ေနအကူဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ ေတာင္ႀကီး ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၈ ဘာသာေပါင္းစံုလူငယ္ကြန္ရက္ ေတာင္ႀကီး ၁ ၁

စက္တင္ဘာ KII ၉ ပအိုးဝ္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး ေတာင္ႀကီး ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၁၀ Women and Peace Action Network ေတာင္ႀကီး  ၁

စက္တင္ဘာ KII ၁၁ ပအိုးဝ္ LGBT ေတာင္ႀကီး ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၁၂ CSO (အင္း) ေတာင္ႀကီး  ၁

စက္တင္ဘာ KII ၁၃ PNA အဖဲြ႕ဝင္ ရြာ ခ ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၁၄ ရွမ္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ရြာ ခ ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၁၅ ရွမ္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ရြာ ခ ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၁၆ ပအိုးဝ္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ရြာ ခ ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၁၇ ပအိုးဝ္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ရြာ က ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၁၈ ပအိုးဝ္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ရြာ က ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၁၉ ပအိုးဝ္အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ ရြာ က  ၁

စက္တင္ဘာ KII ၂၀ ပအိုးဝ္အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ ရြာ က  ၁

စက္တင္ဘာ KII ၂၁ ပအိုးဝ္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ရြာ က ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၂၂ ပအိုးဝ္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ရြာ ဂ ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၂၃ PNA အဖဲြ႕ဝင္ ရြာ ဂ ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၂၄ PNO အဖဲြ႕ဝင္ ရြာ ဂ ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၂၅ ေက်းရြာလူႀကီး ရြာ ဂ ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၂၆ ဗမာ ေရွ႕ေန ေတာင္ႀကီး  ၁

စက္တင္ဘာ KII ၂၇ ဗမာ ေက်ာင္းဆရာ ေတာင္ႀကီး  ၁

စက္တင္ဘာ KII ၂၈ ပအိုးဝ္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ရြာ ဂ ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၂၉ ပအိုးဝ္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ရြာ ဂ ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၃၀ ပအိုးဝ္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရြာ ဃ ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၃၁ ဗမာ ေရွ႕ေန ေတာင္ႀကီး  ၁
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တနသၤာရီ

ေန႕စြဲ
လုပ္

 ေဆာင္ 
ခ်က္

ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ား ေနရာ
အေရအတြက္

က်ား မ

ၾသဂုတ္ FGD ၁ ရပ္ရြာလူထုမ်ား ေရျဖဴ ၇ ၄

ၾသဂုတ္ FGD ၂ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းဝင္မ်ား ေရျဖဴ ၆ ၃

ၾသဂုတ္ FGD ၃ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ထားဝယ္ ၈ ၄

ၾသဂုတ္ FGD ၄ ေက်ာင္သားသမဂၢ ထားဝယ္ ၇ ၄

ၾသဂုတ္ FGD ၅ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား ထားဝယ္ ၁၁ ၀

ဇူလိုင္ KII ၁ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ထားဝယ္ ၁  

ဇူလိုင္ KII ၂ Human Rights Watch ထားဝယ္ ၁  

ဇူလိုင္ KII ၃ ေလာကအလင္း ထားဝယ္ ၁  

ဇူလိုင္ KII ၄ ထားဝယ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသမဂၢ ထားဝယ္  ၂

ဇူလိုင္ KII ၅ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ ထားဝယ္ ၁  

ဇူလိုင္ KII ၆ ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢ ထားဝယ္ ၃ ၁

ဇူလိုင္ KII ၇ ေရွ႕ေန ထားဝယ္ ၁  

ဇူလိုင္ KII ၈ ABSDF တပ္ဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္း ထားဝယ္ ၁  

ဇူလိုင္ KII ၉ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ထားဝယ္ ၂  

ဇူလိုင္ KII ၁၀ Colors Rainbow ထားဝယ္  ၁

ဇူလိုင္ KII ၁၁ တပ္မေတာ္သားေဟာင္း ထားဝယ္ ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၁၂ ထားဝယ္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအသင္း ထားဝယ္ ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၁၃ ကရင္ JMC အဖဲြ႕ဝင္ / ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ထားဝယ္ ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၁၄ KNU ဆက္ဆံေရးရံုး ထားဝယ္ ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၁၅ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ေနာ္ေဝေကာင္စီ ထားဝယ္  ၁

စက္တင္ဘာ KII ၁၆ RRIP ကြန္ရက္ ထားဝယ္  ၁

စက္တင္ဘာ KII ၁၇ ေဒသခံမီဒီယာ ထားဝယ္ ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၁၈ ေရွ႕ေန (pro bono ေရွ႕ေနကြန္ရက္) ထားဝယ္ ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၁၉ ကုန္သည္မ်ားအသင္း ထားဝယ္  ၁

စက္တင္ဘာ KII ၂၀ တကေပါ/ တနသၤာရီမိတ္ေဆြမ်ား ထားဝယ္ ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၂၁ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ MP (NLD) ထားဝယ္ ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၂၂ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ MP (TYN) ထားဝယ္ ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၂၃ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ တနသၤာရီ ထားဝယ္ ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၂၄ အတြင္းေရးမွဴး၊ ထားဝယ္အမ်ိဳးသားပါတီ၊ တနသၤာရီ ထားဝယ္ ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၂၅ တိုင္းေဒသႀကီး လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴး  (NLD) ထားဝယ္  ၁

စက္တင္ဘာ KII ၂၆ ဟိႏၵဴဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ထားဝယ္ ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၂၇ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (နေတာ္) ထားဝယ္ ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၂၈ CEC (DNP) ထားဝယ္ ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၂၉ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (ကဒက္ႀကီး) ထားဝယ္ ၁  

စက္တင္ဘာ KII ၃၀ ၿမိဳ႕နယ္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈေကာ္မတီ၊ သရက္ေခ်ာင္း ထားဝယ္  ၁

စုစုေပါင္း ၁၆၂ ၉၇
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International Alert
Tel: +44 20 7627 6800
Email: info@international-alert.org

Phan Tee Eain (Creative Home)
Tel: +95 9 441 111 667
Email: info@phanteeeain-myanmar.org

Thingaha Gender Organisation
Tel: +95 9 732 266 31
Email: thingaha@thingaha.org


