မာတိကာ
ေက်းဇူးတင္စကား

၃

အတိုေကာက္မ်ား

၄

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပဋိပကၡမ်ားျပေျမပံု

၆

၁

နိဒါန္း

၇

၂

နည္းစနစ္

၃၀

၃

လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ က်ား၊ မ ေရးရာ

၃၃

အျမင္ရႈေထာင့္မွ ေလ့လာသံုးသပ္
၄

ျဖစ္ရပ္မ်ားေလ့လာခ်က္

၅၀

၅

အနာဂတ္ေျခလွမ္းမ်ားအတြက္ အလားအလာႏွင့္

၇၉

စိန္ေခၚမႈမ်ား
၆

ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၈၈

ေနာက္ဆက္တဲြ - ၁။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းအား ေျဖၾကားေပးသူမ်ား

၉၃

က်မ္းကိုးစာရင္း

၉၈

ပံုစံကားခ်ပ္၊ ေျမပံုႏွင့္ ဇယားကြက္မ်ားစာရင္း
■ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပဋိပကၡမ်ားျပေျမပံု

၆

■ ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈဗဟိုဌာနႏွင့္ ေလလာခဲ့ေသာ

၇၆

အဖြ႔အ
ဲ စည္းေလးခု၏ ဂ်ဲန္ဒါဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္စာရင္း (၃၁၊ ၾသဂုတ္
၂၀၁၃ အထိ)
■ ေလ့လာခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏

၇၈

ထိပ္တန္းဦးေဆာင္မႈဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားပါဝင္မႈ
(၃၁၊ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃ အထိ)
■ ေတြ႔

ေမးျမန္း

ေျဖဆိုေပးၾကသူမ်ား

၉၃

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ဂ်ဲန္ဒါအျမင္ျဖင့္ၾကည့္ရႈျခင္း
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ပါ၀င္ေနသူ
ၾကသူမ်ားက ၎တိ႕ု ၏အေတြ႕အၾကံဳအေပၚအေျခခံကာ ဘက္ေပါင္းစံုမွ
သံုးသပ္ဆင္ျခင္၍ ေရးသားျပဳစုထားသည့္ စာစဥ္မ်ားအနက္ ပထမဦးဆံုး
ထုတ္ေ၀သည့္စာစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ စာစဥ္တင
ြ ္ပါ၀င္ေသာအပိုင္းလိုက္ထုတ္ေ၀မႈ
တစ္ခုစီသည္ က်ား၊ မ ပါ၀င္မႈႏွင့္အျမင္ရႈေထာင့္မွသံုးသပ္ဆန္းစစ္ျခင္း
အေရးၾကီးပံု၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ရႈပ္ေထြးခက္ခဲမႈႏွင့္ လက္ရွိ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အရပ္သားပါ၀င္ရန္လိုအပ္ျခင္း
စသည့္ ျခားနားေသာရႈေထာင့္စံုမွ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ
ေစ့ေစ့စပ္စပ္ တူးဆြသံုးသပ္တင္ျပထားပါသည္။
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခင္း ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္၊ ယခုအခါ
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးစံုတို႕ၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕
ၾကား အျပန္အလွန္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ေတြးဆ
ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္အေထာက္အကူျပဳျခင္း ဟူ၍ေခါင္းစဥ္ေပးထားေသာ
ဤစာစဥ္သည္ ႏိုင္ငံအတြင္း အလြယ္တကူ နားလည္ရန္ခက္ခဲမႈရွိျပီး၊
အလ်င္အျမန္လည္း ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို
ေကာင္းစြာနားလည္ေစရန္အတြက္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္
အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနေၾကာင္း ေဖၚျပေနပါသည္။
ဤစာစဥ္မ်ားကို ေရးသားသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊
၎တိ႕ု ေရးသားျပဳစုေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္သူမ်ား
ျဖစ္ၾကသည္သာမက၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္း တိုက္ရိုက္ပါ၀င္ေန
ၾကသူမ်ားလည္းျဖစ္ပါသည္။ ၎တိ႕ု ၏ေလ့လာခ်က္ႏွင့္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ အျခားေသာလုပ္ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
က်ယ္ျပန္႔ေသာလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ ပံ့ပိုးကူညီသည့္
ေနရာတြင္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုပါ တိုက္ရိုက္ေျပာဆိုေနပါ
သည္။ ဤစာစဥ္သည္ ေဒသတြင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ဆိုင္ရာၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားအတြက္
အေထာက္အကူျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္လႊာ
ကြ်ႏု္ပ္တ႔၏
ို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းကိုလက္ခံ၍

စိတ္ရွည္စြာေျဖၾကားေပးခဲၾ့ ကသူ

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးစီတိုင္းအား လႈက
ိ ္လစ
ဲွ ြာေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေရွးဦးစြာ ေဖၚျပအပ္
ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ အစည္း
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခြင့္ရရွိရန္ ကူညီစီစဥ္ေပးသည့္ မိကန
ြ ္းခ်မ္း
ႏြန္ (မြန္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕)၊ ေစာတာမူးလာ (ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး)ႏွင့္
နန္းေမႏွင္းေက်ာ္ (ကေမာၻဇ လူငယ္စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္စာဖတ္အသင္း) တိ႔အ
ု ား
အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေဖၚျပအပ္ပါသည္။
ဤစာတမ္းျဖစ္ေျမာက္အေကာင္အထည္ေပၚလာေစရန္အတြက္

လိုအပ္ေသာ

ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အျခားပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးခဲ့သည့္ ဆြဇ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး(Swisspeace)
အဖြ႕ဲ ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤသုေတသနစီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္
လံုး၌ပါဝင္ခဲ့သည့္ ေရခ်ယ္ ဂတ္ဆာ (Rachel Gasser)၊ ဆာရာ ဟဲလ္မူးလာ
(Sarah Hellmuller)ႏွင့္ ဂ်ဴလီယာ ပါလ္မီယာႏို (Julia Palmiano) တိ႔က
ု ိုေသာ္
လည္းေကာင္း၊

ဤစာတမ္းအားဖတ္ရႈသံုးသပ္၍

အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္

မွတ္ခ်က္

ေကာင္းမ်ားေပးခဲ့သည့္ အန္တိုနီယာ ေပၚတာ (Antonia Potter)ကိုေသာ္
လည္းေကာင္း ေလးနက္စြာ အသိအမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္
ေဖၚျပအပ္ပါသည္။
ဤစာတမ္းျပဳစုေရးသားၿပီးေျမာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေျခခံက်က်ကူညီေပးခဲၾ့ က
သည့္

ေအးခ်မ္းျမန္မာလူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖြဲ႕

(Gender

and

Development

Initiative – Myanmar)ရံုးမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္
ရွိေၾကာင္း ေဖၚျပအပ္ပါသည္။

ဆလိုင္း အိုက္ဇက္ခင္၊ မုတ္ရင္ ေဟာင္းညြယ္

အတိုေကာက္မ်ား
CEDAW

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး
ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္

CHRO

ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕

CNF

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး

CPTC

ခ်င္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး ေကာ္မတီ

EAO

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း

KDN

ကရင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကြန္ယက္

KNPP

ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ

KNU

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး

KWO

ကရင္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔

MPC

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈဗဟိုဌာန

MPSI

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕

MWO

မြန္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔

NMSP

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ

NSPAW

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္
မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း

OSAGI

ဂ်ဲန္ဒါအေရးကိစၥႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ
ကုလသမဂၢ အထူးအၾကံေပးအရာရွိရံုး

RCSS

ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ

SHRF

ရွမ္းလူ႕အခြင့္အေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း

SSA-S

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေတာင္ပိုင္း

SWAN

ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား လွဳပ္ရွားမႈ ကြန္ယက္

UNSCR

ကုလသမဂၢလံုျခဳံေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္

UPCC

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီ

UPWC

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

ေျမပံု ၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပ႗ိပကၡမ်ားျပေျမပံု
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၁။ နိဒါန္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္း ေလ့လာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ထင္ရွားေသာပညာရွင္တစ္ဦး
ျဖစ္သည့္ ဒိုင္ယာနာ ဖရန္စစ္ (Diana Francis)က “စစ္ပမ
ြဲ ်ားသည္ ဖိုဆန္ျခင္း
လကၡဏာ

(masculinity)၏

အေၾကာင္းေၾကာင့္မွမဟုတ္ဟု

အခင္းအက်င္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး
မေျပာဆိုလိုသည့္တိုင္၊

အျခားမည္သည့္
ဂ်ဲန္ဒါသေဘာသည္

အမ်ိဳးသားမ်ားအား ခက္ထန္ရန္လိုမႈ၊ သူရဲေကာင္းျဖစ္လစ
ို ိတ္တ႔ႏ
ို ွင့္ စစ္ပမ
ြဲ ွတစ္
ဆင့္ေပါက္ထြက္လာသည့္ အႏိုင္ယူ လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးလိုသည့္ ဓေလ့ (culture of
domination)၏ အေျခခံျဖစ္သည္” ဟုေဖၚျပခဲ့ပါသည္ (CCTS Review, Feb
2004, p. 2)။ ကမၻာတစ္လႊားအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ
သည္

အမ်ဳိးသားမ်ား၏ဖန္တီးမႈျဖစ္ၿပီး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

ဖန္တီးခ်က္ျဖစ္သည္ဟု မေျပာဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡတ႔ို
၌ လိင္မတူကျြဲ ပားမႈရွိျခင္းကိုအေျခခံေသာ သေဘာသဘာဝရွိသည္ဟု ရိုးရွင္းစြာ
ဆိုရေပမည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားသည္ လိင္မတူကဲျြ ပားမႈကို အေၾကာင္း
ျပဳ၍ ျခားနားေသာ နားလည္ဖြင့္ဆိုမႈဆိုင္ရာ အမွတ္သညာကို တည္ေဆာက္
ျခင္း၊ အားေပးျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေစျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထိ႔ျု ပင္
စစ္တပ္ပံုစံရိုက္သြင္းျခင္း (Militarization)၏ ရိုက္ခတ္သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္
ပဋိပကၡလန
ြ ္ဝန္းက်င္အေျခအေန၌ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အျပဳအမူႏွင့္
ဓေလ့စရိုက္ကို လႊမ္းမိုးမႈ ႀကီးမားစြာ ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္ (Williams, 2000, p.
332)။
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ားထိခိုက္ခံစားရပံုျခင္း
မတူေပ။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ မိန္းကေလး၊ ေယာက်္ားေလး
မ်ားတို႔၏ ေတြ႔ၾကံဳခံစားခ်က္မ်ားသည္လည္း မတူညီႏိုင္ေပ။ ပဋိပကၡတင
ို ္းသည္
အမ်ိဳးသမီး၊အမ်ိဳးသားတို႕၏ မတူကျြဲ ပားေသာလူမႈဆက္ႏြယ္မႈအေပၚ ႀကီးမားစြာ
သက္ေရာက္မႈရွိသည့္အတြက္ ထိေရာက္ခိုင္မာတည္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္
ေဆာက္မႈႀကိဳးပမ္းျခင္းမ်ားအားလံုးသည္ ယင္းအခ်က္ကို ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားရန္

မျဖစ္မေနလုိအပ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခ်ိန္တင
ြ ္
အမ်ိဳးသားမ်ားကို (ရံဖန္ရံခါတြင္ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ေယာက်္ားေလး
မ်ားကိုပင္လ်င္)

တိုက္ပမ
ြဲ ်ားတြင္ပါဝင္ရန္

ေမွ်ာ္လင့္တတ္သကဲ့သို႕

အျခား

တစ္ဖက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္း ၎တိ႔၏
ု
မိသားစုမ်ားအား ေထာက္ပံ့
ျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဝတၱရား
အသစ္မ်ားကိုတာဝန္ယူရန္ ေတာင္းဆိုခံရတတ္ပါသည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ
ျဖစ္ပြားေနသည့္အခ်ိန္အတြင္း၌

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

အိမ္ေထာင္အတြက္

ဝင္ေငြရွာေဖြျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအျဖစ္တာဝန္ယရ
ူ ျခင္းႏွင့္ မိသားစုအတြက္
လိုအပ္သည့္ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ ႏွစ္သိမ့္မႈေပးသူမ်ားအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ျခင္း
တိ႕ု လုပ္ေဆာင္ၾကရပါသည္။ ထိ႔ျု ပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္း
ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈတင
ြ ္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရမႈမ်ားရွိႏိုင္ၿပီး လိုင္ေဘးရီးယားႏိုင္ငံမွ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္း
စည္းရံုးလႈ႕ံ ေဆာ္ရျခင္းမ်ားလည္းရွိႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားသည္

၎တို႔ခံစားရေသာဒဏ္ရာႏွင့္

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေစသူမ်ား

သိ႕ု မဟုတ္

နာက်င္မႈမ်ားေၾကာင့္

ပဋိပကၡကို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

စဥ္ကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးျပဳသူမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာဆိုရလွ်င္ မိမိတို႔
ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးရသူ (သား၊ သမီး၊ ေယာက်္ား စသည္ျဖင့္)ကို ဆံုးရႈံးရျခင္းေၾကာင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္မဟုတ္ဘဲ လက္စားေခ်လုိသည့္ ဆႏၵအလိုသို႔ ဦးတည္သာြ း
ႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႕အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စစ္ပမ
ြဲ ်ားကို ဆက္လက္ ဆင္ႏြဲ
ရန္ အမ်ိဳးသားမ်ားအား အားေပးလွ႕ံႈ ေဆာ္သူမ်ားအျဖစ္သ႕ို ေရာက္ရွိသာြ းတတ္
ပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည္မွာ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားတြင္သာ ရွိရမည့္အရာ မဟုတ္။ ရပ္ကက
ြ ္၊
ေက်းရြာ အေျခခံလူမႈအ၀န္းအ၀ိုင္းမ်ားအတြင္း၌လည္း တည္ရွိေနရမည့္အရာ
ျဖစ္ပါသည္ (Peace is local)။ လက္နက္ကိုင္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္တ့ံ
သြားရံု၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ သိ႕ု မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကို

လက္မွတ္ေရးထိုးလိုကရ
္ ံုတို႔ျဖင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

တစ္ခါတည္း ရရွိသာြ းျခင္းမဟုတ္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပဋိပကၡဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈ
ဘာသာရပ္တင
ြ ္ ေရွ႕ေဆာင္ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ယိဟ
ု န္ ဂါလ္တုန္ (Johan
Galtung)က အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (Positive peace) ႏွင့္
အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (Negative peace)တို႕၏ ျခားနားခ်က္ကို
ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းျပခဲ့ဖူးပါသည္ (Galtung, 1996, p.5)။ သူက အႏုတ္
လကၡဏာေဆာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည္မွာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကင္းမဲ့သြားရံု၊
အၾကမ္းဖက္မႈမရွိျခင္းမွ်ကိုသာ ဆိုလိုၿပီး၊ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ဆိုသည္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ စစ္ပမ
ြဲ ်ားကိုအသံုးမျပဳဘဲ အျငင္းပြားမႈအသစ္မ်ား
ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီး၊ တည္ၿငိမ္၍ တရားမွ်တမႈရွိေသာ ဟန္ခ်က္ညီ လူမႈဘဝတည္
ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းကိဆ
ု ိုလိုေၾကာင္းရွင္းျပခဲ့ပါသည္။
အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီး
၏ “ႏိုင္ရိုဘီ ေရွ႕သိ႔ရ
ု ႈေမွ်ာ္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား” (Nairobi Forward-Looking
Strategies) တြင္ပါရွိသည့္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၌ ရန္လိုမုန္းတီးမႈ၊ စစ္ပြႏ
ဲ ွင့္ အၾကမ္း
ဖက္မႈမ်ားကင္းမဲ့ရံုမွ်သာမက၊

လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာတရားမွ်တျခင္း၊

သာတူညီမွ်

ရွိျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအားလံုးႏွင့္ အေျခခံလတ
ြ ္လပ္ခြင့္မ်ားအားလံုး လူမႈ
အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ရရွိခံစားေမြ႔ေလ်ာ္ႏိုင္ျခင္းတိ႔ပ
ု ါဝင္သည္” (UN, 1993,
p.5)ဟူသည့္ ဥႆံုအနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ပါသည္။ “ႏိုင္ရိုဘီ ေရွ႕သိ႔ု
ရႈေမွ်ာ္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား”တြင္ ေဖၚျပသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္
စစ္ပႏ
ြဲ ွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေန ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး၏ သက္ေရာက္ထိခိုက္ျခင္းခံရသူ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုယ္တိုင္က မိမိတ႕ို ရင္ဆိုင္ေတြ႔ႀကံဳရသည့္အေျခအေနႏွင့္ က်ား၊
မ လူမႈအခန္းက႑အေပၚ သံုးသပ္ဆင္ျခင္မႈမွတဆင့္ ဆြဲယူရရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာနယ္ေျမေဒသရွိ ရပ္ရြာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းရွိ အမ်ိဳး
သမီး၊အမ်ိဳးသားတိ႔၏
ု

အေတြ႔အၾကံဳ၊

ခံစားခ်က္ႏွင့္သေဘာထားအျမင္မ်ားကို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါက
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္

လူထု၏သေဘာထားဆႏၵမ်ားကို

ထင္ဟပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ လူ႕အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခုလံုးအတြက္ ျပည့္၀

ေသာ

အဓိပၸါယ္ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။
ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ေတြ႔ၾကံဳခံစားခဲရ
့
ၿပီးေနာက္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု၀င္ အမ်ိဳးသမီး၊
အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လိင္မတူကျြဲ ပားမႈ အေျချပဳ လူမႈအခန္းက႑ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ
တိ႔မ
ု ွာ

အနည္းႏွင့္အမ်ား

ေျပာင္းလဲမႈရွိလာခဲ့ပါသည္။

သိ႔ျု ဖစ္လင့္ကစား၊

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားတြင္ လူနည္းစု
အျဖစ္သာ

ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ

စီမံခန္႕ခြျဲ ခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈဆိုင္ရာမူဝါဒ ခ်မွတ္ျခင္းစသည္တ႕ို
တြင္ အမိ်ဳးသားမ်ားကဲ့သို႔ အေလးဂရုျပဳမႈ မခံရေသးဘဲ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ စနစ္တက်ႏွင့္ အစိုးရကိုယ္တိုင္တာ၀န္ေပး
ေဆာင္ရြက္ေစသည့္ ဂ်ဲန္ဒါခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္မႈမ်ိဳး မရိွေသးေပ။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္
ယခုက့သ
ဲ ႕ို လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဂ်ဲန္ဒါရႈေဒါင့္အျမင္ျဖင့္ ၾကည့္ရႈ
ဆင္ျခင္ျခင္းသည္

ထိုကြက္လပ္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းျခင္းအတြက္

လိုအပ္ေသာ

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁-၁။ က်ား၊ မ လူမႈေရးရာ
ဂ်ဲန္ဒါ (Gender)ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခုအတြင္း က်ားႏွင့္မ
တိ႔ု၏ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားျဖစ္ျခင္းဆိုင္ရာလူမႈ၀ိေသသသတ္မွတ္ခ်က္
ဟု အဓိပါၸယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ၎သည္ ကာလ၊ ေဒသကိုအေၾကာင္းျပဳ၍
ေရြ႕လ်ားေျပာင္းလဲေနတတ္သည္သာမက ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု သိ႕ု မဟုတ္ စနစ္
တစ္ခုအတြင္းမွာပင္

မတူညီေသာလူ႕အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားရွိေနပါက

၎မတူညီ

ေသာလူ႕အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားၾကား၌ပင္ ကြဲျပားေနတတ္ပါသည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္
လူ႕အဖြ႕ဲ အစည္းအမ်ားစု၌ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းႏွင့္ က်ား၊မ လိင္မတူ
ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံခံရျခင္းမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈပင္မစီးေၾကာင္း၏

အစိတအ
္ ပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ပင္ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ က်ား၊ မ
ေရးရာႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားတိုးတက္ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ အထူးအၾကံေပးအရာရွိရံုး
(OSAGI) မွ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖၚျပထားပါသည္။
ေရခံေျမခံအသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၌ ၎တိ႕ု
ေမွ်ာ္လင့္ရမည့္အရာ၊ ၎တို႕အားခြင့္ျပဳေသာအရာႏွင့္ ၎တိ႕ု ကတန္ဖိုးထား
ေသာအရာစသည္တ႕ို ကို က်ား၊ မ မတူကြျဲ ပားမႈကိုအေျချပဳေသာလူမႈအျမင္က
သတ္မွတ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔အၾကား တာဝန္အပ္ႏွံျခင္း၊
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အသံုးခ်ျခင္း၊
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းေပးျခင္းတို႔သည္ လူ႕အဖြ႕ဲ အစည္း
အမ်ားစု၌ မတူညီျခင္းႏွင့္ မညီမွ်ျခင္းတို႔ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ဲန္ဒါသည္ လူမႈယဥ္ေက်းမႈ ေရခံေျမခံ နယ္နိမိတ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္ (UN,
n.d)။

က်ား၊ မ မတူကျြဲ ပားေသာလူမႈအခန္းက႑၊ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းႏွင့္
အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာ မညီမွ်မႈတ႔သ
ို ည္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတိ႔၏
ု ဇီဝဆိုင္ရာ
ျခားနားမႈမွထက
ြ ္ေပၚလာေသာ ရလဒ္တစ္ခု မဟုတ္ပါ။ ယင္းသည္ ေနထိုင္ရာ
လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ရွိ စနစ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔၏ သတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါ
သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားတို႕၏ မတူကျြဲ ပားေသာ လူမႈအခန္း
က႑ႏွင့္ မညီမွ်မႈမ်ားတို႔ကို လူမႈအေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လက္ရွိ ပိုေနျမဲ၊
က်ားေနျမဲ အေျခအေနကို စိန္ေခၚျခင္းတိ႔အ
ု ားျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။
က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ မိန္းကေလးႏွင့္
ေယာက်္ားေလးမ်ား၏ ညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရး၊ တာဝန္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းတိ႔က
ု ို
ရည္ညႊန္းပါသည္။ တန္းတူညီမွ်သည္ဟုဆိုရာတြင္ က်ားႏွင့္ မ အတူတူျဖစ္သည္
ဟုဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားတိ႔၏
ု အခြင့္အေရး၊ တာဝန္ႏွင့္
အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ က်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ မအျဖစ္ ေမြးဖြားလာျခင္းအေပၚ မူတည္
ျခင္းမရွိသည္ကို ဆိုလိုျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ (Peacebuilding Initiative, n.d)။
က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈသည္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတို႔၏ မတူကဲျြ ပားျခား

နားေသာ၀ိေသသလကၡဏာမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ ၎တိ႕ု ႏွစ္ဦးစလံုး၏
ထပ္တူမျဖစ္ႏိုင္ေသာ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားတိ႔ု
ကို ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားျခင္းကိုလည္း ရည္ညႊန္းပါသည္။ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ
ရွိေၾကာင္းကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈလံုးဝမရွိ၊ ကင္း
ေပ်ာက္သည့္အခ်ိန္ေရာက္မွသာလွ်င္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္း
မ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္2၊ အပိုဒ္ ၁
တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း
ရွင္းလင္းစြာ အနက္ဖြင့္ေဖၚျပထားပါသည္။
“အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈ”

ဟူသည့္စကားရပ္သည္

ယင္းတိ႔၏
ု

အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေန မည္သ႔ပ
ို င္ရွိေစကာမူ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး
တန္းတူညီမွ်ရွိမႈအေပၚအေျခခံ၍ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊
လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ၿမိဳ႕ျပ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခားနယ္ပယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားခံစားက်င့္သံုးပိုင္ခြင့္ ရွိျခင္းတို႔ကို
လိင္အေပၚအေျခခံ၍ ျပဳမူထိခိုက္ေစသည့္ သို႔မဟုတ္ ပ်က္ယြင္းရန္ျဖစ္ေစ၊
ပ်က္ျပယ္ေစရန္ျဖစ္ေစ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည့္ မည္သည့္ခြဲျခားျခင္း၊ တားဆီး
ပိတ္ပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ျခင္းကိုမဆို ဆိုလိုသည္။

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္

မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း

အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတြင္သာမက၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ပါ ပို၍
ထိခိုက္နစ္နာၾကပါသည္။

စစ္ပျြဲ ဖစ္ပြားစဥ္ကာလတြင္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာဥပေဒေအာက္၌

သတ္မွတ္ထားေသာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္

စနစ္တက်အကာအကြယ္ေပးထားသည္ဟုဆိုသည့္

တိုင္ စစ္ကာလအတြင္း၌

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရး
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အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ အစီ
ရင္ခံစာမ်ားကို ၁၉၉၉ ႏွင့္ ၂၀၀၇ တိ႔တ
ု ြင္ တင္သြင္းခဲပ
့ ါသည္။ ၂၀၁၄
ႀကိမ္ ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ အစီရင္ခံစာ

တင္သြင္း ါ ည္။

အျဖစ္ မသတ္မွတ္ဘဲ မၾကာခဏျငင္းပယ္ခံရတတ္ပါသည္ (ICRC, 2010)။
က်ား၊ မ လိင္မတူကျြဲ ပားမႈ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ကမာၻေပၚရွိ
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာအမ်ားစုတင
ြ ္ တိုးပြားလ်က္ရွိေနပါသည္။ လိင္မႈဆိုင္ရာ
အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခ်ိန္အတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ေယဘုယ်
ပ်က္စ
္ ီးျခင္းေၾကာင့္သာ မဟုတ္ေပ။ အက်ဥ္းအက်ပ္ႏွင့္ ခက္ခဲၾကပ္တည္းသည့္
အေျခအေနသို႕ေရာက္ရွိေနသည့္
ျပိဳလဲက်ဆင္းသြားေစရန္

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကို

စိတ္ဓါတ္ၾကံ႕ခိုင္မႈ

လိင္မႈဆိုင္ရာအလြဲသံုးစားျပဳလုပ္မႈႏွင့္

ၾကံစည္ျပဳလုပ္ေသာအဓမၼက်င့္ၾကံမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေၾကာင္း

စနစ္တက်
ပဋိပကၡျဖစ္ရပ္

မ်ားစြာမွ အေထာက္အထားသက္ေသမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။ ထိ႔ျု ပင္ ပဋိပကၡႏွင့္
ဆက္ႏြယ္သည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡလြန္ဆူးဟု ေခၚဆိုေလ့ရွိသည့္
အိမ္တင
ြ ္းအၾကမ္းဖက္မႈတို႔ၾကား ဆက္ႏြယ္ဆက္စပ္မႈကလ
ို ည္း ေတြ႕ရပါသည္။
အထက္ပါကဲ့သို႕ ေလ့လာေတြ႔ရွိရမႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္လည္း ေရွာင္လဲ၍
ြ မရ၊
ပါ၀င္ေနခဲ့ပါသည္ (Human Security Report, 2012, p. 209)။
အမွန္တင
ြ ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ေတြးေခၚယူဆခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈ
မ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ က်ား၊ မ လိင္မတူ
ကြဲျပားမႈအေျချပဳေလာကအျမင္၏ ပံုသင
ြ ္းျခင္းကို ခံရေလ့ရွိပါသည္။ ဂ်ဲန္ဒါ အသိ
အျမင္နားလည္သေဘာေပါက္မႈအားနည္းျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း
စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ က်ား၊ မ မတူကျြဲ ပားမႈဆိုင္ရာသေဘာတရားအျမင္ထည့္သင
ြ ္းမႈ
မျပဳျခင္းတိ႕ု ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ က်ား၊ မ
တန္းတူညီမွ်မႈရရွိႏိုင္ေရးကို မလုပ္ေဆာင္၊ မတံု႔ျပန္ႏိုင္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ မ်က္
ကြယ္ျပဳထားသကဲ့သို႕ျဖစ္ေနျခင္းမ်ားရွိေနတတ္ပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္၊
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ ပန္းတိုင္တ႔မ
ို ွ
ေဘးဖယ္ထားျခင္းခံရၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အႏုတသ
္ ေဘာ

ဖိုဆန္ျခင္း

(Negative Masculinity) 3 ၏ ရိုက္ခတ္မႈဒဏ္ကိုခံစားၾကရပါသည္။ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားသည္ စစ္ပမ
ြဲ ်ား၏ဆိုးက်ိဳးကို ျပင္းထန္စြာခံစားရေလ့ရွိေသာ္လည္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္
မႈ (ရံဖန္ရံခါတြင္ မထင္မရွားပံုစံျဖင့္) ရွိတတ္သည့္တိုင္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္း
စားပြမ
ဲ ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို မရရွိၾကပါ။ ထိ႔ျု ပင္ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးသေဘာတူညီမႈမ်ားစြာ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေရးကိစၥမ်ား
ႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အျမင္မ်ားကို

လည္း ထည့္သင
ြ ္းပါ၀င္ေစႏိုင္ျခင္း မရွိသေလာက္ျဖစ္တတ္ပါသည္။
၁၉၉၅ တြင္ ပီကင္းၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္ေသာ စတုထၳအႀကိမ္ ကမာၻ႔အမ်ိဳးသမီးညီလာခံမွ
လုပ္ေဆာင္သမွ် လုပ္ငန္းစဥ္တိုင္း၌ ဂ်ဲန္ဒါသေဘာတရားထည့္သြင္းပါ၀င္ေစျခင္း
နည္းလမ္း (Gender Mainstreaming) အား က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈျဖစ္ထန
ြ ္း
ေစရန္အတြက္လုပ္ေဆာင္မည့္ကိရိယာအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ သေဘာတူဆံုးျဖတ္
ခဲ့ပါသည္။ ကုလသမဂၢစီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးေကာင္စီ(ECOSOC)က လုပ္ေဆာင္
သမွ် လုပ္ငန္းစဥ္တိုင္း၌ ဂ်ဲန္ဒါသေဘာတရားထည့္သြင္းပါ၀င္ေစျခင္းနည္းလမ္း
၏အဓိပၸါယ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္းဖြင့္ဆထ
ို ားပါသည္။
က်ား၊ မ မတူကြျဲ ပားမႈအျမင္ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈသေဘာတရားကို လုပ္ေဆာင္
သမွ်လုပ္ငန္းစဥ္တိုင္း၌

ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစျခင္းဆိသ
ု ည္မွာ

ဥပေဒျပဳျခင္း၊

မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြျဲ ခင္းစသည္တ႔အ
ို ပါအဝင္ နယ္
ပယ္ေပါင္းစံုႏွင့္

အဆင့္တိုင္းမွ

မည္သည့္စီစဥ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးမဆိုတြင္

အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားတို႔အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားကို တိုင္းတာေသာလုပ္ငန္း
စဥ္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတို႔၏ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္

3

အႏုတ္သေဘာ

ဖိုဆန္ျခင္း၏ စရိုက္လကၡဏာမ်ားမွာ ရန္လိုျခင္း၊ စိတ္တိုျခင္း၊

လိုခ်င္စတ
ိ ္ႀကီးျခင္းတို႔ပါဝင္ေသာ အမ်က္ေဒါသႀကီးျခင္း၊ ေမာက္မာျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။
(Ref. Janice W. Lee, ed., Psychology of Gender Identity, New York, Nova
Science

Publishers,

Inc.,

2005,

p.

68).

သည္

မ်ားေသာအားျဖင့္

ထံုးတမ္းစဥ္လာရပ္တည္မႈမ်ားႏွင့္ ပံုေသကားက်ခံယူခ်က္မ်ားမွထြက္ေပၚလာ ါသည္။

ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းနယ္
ပယ္အားလံုးရွိ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတို႔ကို စီမံခ်က္ေရးဆြျဲ ခင္း၊
အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း၊

ေစာင့္ၾကည့္ႏိုးေဆာ္ျခင္းႏွင့္သံုးသပ္ျခင္းမ်ားတို႔၌

အဓိကအစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ပါ၀င္ေစရန္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ သိ႔မ
ု ွ
သာလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ တူညီမွ်တစြာ အက်ိဳးေက်းဇူး
ရရွခ
ိ ံစားႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ျပီး

မတရားမႈရွည္ၾကာျခင္းကို

တားဆီးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါ

သည္။ က်ား၊ မ မတူကြျဲ ပားမႈအျမင္ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈသေဘာတရားကို
လုပ္ေဆာင္သမွ် လုပ္ငန္းစဥ္တိုင္း၌ ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစျခင္း (Gender Mainstreaming) ၏ အႏၱိမ အဆံုးစြန္ေသာပန္းတိုင္မွာ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ
(Gender Equality)ပင္ ျဖစ္ပါသည္ (ILO, n.d.)။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈေရွ႕ေဆာင္
လုပ္ငန္းမ်ား၌ က်ား၊ မ မတူကျြဲ ပားမႈအျမင္ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈသေဘာတရားကို
လုပ္ေဆာင္သမွ်လုပ္ငန္းစဥ္တိုင္း၌ ထည့္သင
ြ ္းပါ၀င္ေစျခင္း (Gender Mainstreaming) သည္ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီး
ႏွင့္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းအစီအမံတစ္ရပ္ရပ္

သိ႔တ
ု ည္းမဟုတ္

အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈ

ရရွိလာေအာင္ဦးတည္ေသာလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ထည့္သင
ြ ္းျခင္းမွ်သာမဟုတ္။
ယင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈ ပိုမိုရရွိလာေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ ပိုပါသည္။
(CIDA, 2001, P. 4)။ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးသေဘာတရားကို လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္မႈတိုင္း၌ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ ဆိုင္ရာ
သေဘာတရားသည္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေရးခြေ
ဲ ၀
ျခင္းႏွင့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစသည္တ႔ို၏ အလယ္
ဗဟိုတြင္ ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး သေဘာ
တရားကို လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတိုင္း၌ ထည့္သင
ြ ္းျခင္းအားျဖင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးလုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတူတကြ တန္းတူပါ၀င္စီမံႏိုင္ျခင္း၊
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္တန္းတူရရွိခံစားႏိုင္ျခင္း ရွိလာမည္ျဖစ္ပါ
သည္။ ထိအ
ု တြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၌
လိုအပ္သလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္မႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိရႏိုင္ပါသည္။ ဤသိ႕ု ျဖင့္

က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈျဖစ္ထန
ြ ္းေရးကို ေထာက္မပံ့ပိုးေပးသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္
ေကာင္းမ်ားဖန္တီးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္ (OSAGI, 2001, P. 2)။
၃၁၊ ေအာက္တိုဘာ ၂ဝဝဝတြင္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီသည္ အမ်ိဳးသမီး၊
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ ကို
ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ပဋိပကၡႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ
ႏွင့္ေျဖရွင္းမႈ၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈ၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

တည္ေဆာက္မႈ၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ စသည့္လုပ္ငန္း
မ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ပဋိပကၡလန
ြ ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း၌

ေသာ္လည္းေကာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အေရးပါေသာအခန္းက႑ကို အခိုင္အမာ
အတည္ျပဳထားပါသည္။ ထိ႔ျု ပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးကို ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္
ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႕အတြက္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ

ဘက္ေပါင္းစံုမွ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၏အေရးပါမႈကိုလည္း အေလးဂရုျပဳထား
ပါသည္ (UN, n.d.)။ ထိ႔ျု ပင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခ်ိန္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္
မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား

လိင္အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊

အထူးသျဖင့္

အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းအပါအ၀င္ အျခားေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း
မ်ားမွ

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္

လိုအပ္သည့္စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

စီစဥ္ျပဳလုပ္ေပးၾကရန္ ပဋိပကၡႏွင့္တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ေနေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား
အားလံုးကို တိုက္တန
ြ ္းႏိႈးေဆာ္ထားပါသည္ (Anderlini, 2007, p.54)။
ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားစီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
သိမ္းျခင္းႏွင့္

စစ္ေၾကာင့္ပ်က္စီးေနေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္း

လူမအ
ႈ သိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားကိုျပန္လည္

တည္ေဆာက္ျခင္းစသည္တ႕ို တြင္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္ႏိုင္ေရးႏွင့္ က်ား၊ မ မတူ
ကြဲျပားမႈႏွင့္

က်ား၊

မ

တန္းတူညီမွ်ေရးသေဘာတရားအျမင္ပါ၀င္ႏိုင္ေရးတို႔

အတြက္ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ေရေသာက္ျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ေျမျမဳပ္
မိုင္းရွင္းလင္းေရးမွအစ၊ ေရြးေကာက္ပျြဲ ပဳလုပ္ျခင္းအလယ္၊ လံုျခံဳေရးက႑ျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲေရးအဆံုး

ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏

လုပ္ေဆာင္မႈတိုင္းတြင္

က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးသေဘာသဘာ၀ရရွိလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္ (UNIFEM, 2002, P.3)။ ထိ႔ျု ပင္ ယင္းသည္ ကုလသမဂၢ
စနစ္ႏွင့္

ယင္းလက္ေအာက္ရွိဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

အဖြ႔ဝ
ဲ င္ႏိုင္ငံမ်ား၊

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္အပါအ၀င္ အျခားေသာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၏အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္
လည္း ျပဌာန္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ ကို သက္၀င္
လိုက္နာတံ႔ျု ပန္သည့္အေနျဖင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီသည္ ေအာက္ပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
မ်ားကို ထပ္မံခ်မွတ္အတည္ျပဳခဲ့ပါေသးသည္။
-

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၈၂ဝ (၂ဝဝ၈)။ ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ လိင္
အၾကမ္းဖက္မႈသည္

စစ္ဗ်ဴဟာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း

သတ္မွတ္သည္။

ထိ႕ု ေၾကာင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမက်ဴးလြန္ေစရန္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း
ႏွင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ တပ္ဖြ႔၀
ဲ င္အားလံုးကို သင္တန္း
ေပးရန္၊ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈ
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ခ်ထားရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းသူမ်ား
၏က်ဳးလြန္သည့္ လ္ိင္မႈဆိုင္ရာအႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ လိင္မႈ
အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ လံုးဝသည္းမခံေသာ မူဝါဒမ်ား
ျပဌာန္းက်င့္သံုးရန္ တိုက္တန
ြ ္းႏိုးေဆာ္ထားသည္။
-

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၈၈၈ (၂၀၀၉)။ ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ လိင္
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူရန္၊
စစ္ဖက္ႏွင့္ ဂ်ဲန္ဒါကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ အေရးႀကီး
ေဒသမ်ားတြင္ေနရာခ်ထားရန္၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္
က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ အစီရင္
ခံမႈစနစ္အားေကာင္းေစရန္အတြက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တိုက္တန
ြ ္း
ႏိႈးေဆာ္ျခင္းအားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၈၂ဝ ကို အေကာင္
အထည္ေဖၚေဆာင္မႈကို အားျဖည့္ထားသည္။

-

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၈၈၉ (၂၀၀၉)။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌
အမ်ိဳးသမီးပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား
ကိုေဖာ္ထုတ္ၿပီး၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခ်ိန္ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း
အေျခအေနမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံ
အလိုက္ တံ႔ျု ပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတိုးတက္မႈရွိမရွိ သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္
ကမာၻလံုးဆိုင္ရာညႊန္းကိန္းမ်ားထားရွိရန္ တိုက္တန
ြ ္းထားသည္။

-

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၉၆၀ (၂၀၁၀)။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၌
အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ လိင္အၾကမ္း
ဖက္မႈမ်ားကိုရပ္တန္႔ရန္၊ ပိတ္ဆို႕အေရးယူမႈႏွင့္အစီရင္ခံစာတင္သင
ြ ္း
ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားအပါအဝင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား
အျပစ္ဒဏ္မေပးျခင္းကိုရပ္တန္႔ရန္ ဦးတည္ရည္ရြယ္ေသာေဆာင္ရြက္
မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တန
ြ ္းေတာင္းဆိုထားသည္။

-

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၂၁၀၆ (၂၀၁၃)။

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈႀကိဳတင္

ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈေပၚေပါက္ပါက ျပစ္မႈမ်ားအား
ျပင္းထန္ၿပီး သမၼာသမတ္က်ေသာ တရားစြဆ
ဲ ိုမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္
သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တာဝန္ရွိမႈႏွင့္ ၎တိ႕ု အေနျဖင့္
မျဖစ္မေနကိုင္တယ
ြ ္ေျဖရွင္းေပးရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို

တိုက္တန
ြ ္း

ေတာင္းဆိုထားသည္။ ထိ႔ျု ပင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခ်ိန္ လိင္
အၾကမ္းဖက္မႈသည္

ေသးငယ္ေသာျပစ္မႈသာျဖစ္သည္ဟုခံယူျခင္း၊

စစ္မက္ျဖစ္ျခင္း၏ မလႊမ
ဲ ေရွာင္ႏိုင္ေသာ အက်ိဳးဆက္တစ္ခုအျဖစ္သာ
ခံယူျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ဟုသာခံယူျခင္းစသည့္ နားလည္ခံယူမႈမ်ား
ကိလ
ု ည္း စိန္ေခၚထားသည္။
ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီသည္ အထူးသျဖင့္ပဋိပကၡအေျခအေနတြင္ လိင္
ပိုင္းဆိုင္ရာအဓမၼျပဳက်င့္မႈျဖစ္ရပ္မ်ားရွိေနသည္ကို သတိျပဳပါသည္။ ထိ႕ု ေၾကာင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား က်ား၊
မ အေျချပဳ ခြျဲ ခားဆက္ဆံခံရျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းတို႔မွ အကာအကြယ္

ေပးႏိုင္ရန္

ပဋိပကၡႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားပါဝင္ေစျခင္း၊
တပ္ဖြ႔မ
ဲ ်ားတြင္

ေျဖရွင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္

အမ်ိဳးသမီးဦးေရတိုးျမႇင့္ခန္႕ထားျခင္းႏွင့္

လံုျခံဳေရး

က်ဴးလြန္သူမ်ားအား

အျပစ္ဒဏ္မေပးေသာရိုးရာဓေလ့မ်ားကိုတားဆီးပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ တရား
စီရင္ေရးစနစ္မ်ားထိေရာက္အသက္၀င္ေစရန္

တြန္းအားေပးျခင္းစသည္တ႕ို

ထည့္သင
ြ ္းပါရွိေစရန္ အဖြ႕ဲ ၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအား တိုက္တန
ြ ္းထားပါသည္ (CIDA,
2001, P. 4)။ အထက္ပါဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံု
ျဖင့္

ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္

လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ တိ႔အ
ု ေပၚတြင္အေျခခံကာ ထပ္ဆင့္ ျပဌာန္းထား
ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ လိင္အေျချပဳရာဇဝတ္မႈမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အကာအကြယ္
ေပးႏိုင္ျပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ တရားမွ်တမႈကို အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီ
ရယူႏိုင္ေသာ လံုျခံဳသည္ပ
့ တ္ဝန္းက်င္ေကာင္း ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ ဦးတည္ျခင္း
ျဖစ္ပါသည္ (Peacbuilding Initiative, n.d.)။
ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၃၂၅ ၏အဓိကျပဌာန္းခ်က္မ်ား 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းဆိုင္ရာအဆင့္အားလံုး၌

အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈႏွင့္

ကိုယ္စားျပဳမႈ တိုးတက္လာေစရန္။


ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခ်ိန္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္မိန္းကေလးငယ္တ႔အ
ို တြက္ တိက်
ေသာ အကာအကြယ္လိုအပ္မႈကို အေလးဂရုျပဳမိေစရန္။



ပဋိပကၡလြန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ဂ်ဲန္ဒါအျမင္ရႈေထာင့္ပါ၀င္ေစရန္။



ကုလသမဂၢ၏ အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈ၊ အစီရင္ခံမႈႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ
၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ဂ်ဲန္ဒါအျမင္ရႈေထာင့္ပါ၀င္ေစရန္။



ကုလသမဂၢ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေထာက္ပံ့မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌
ဂ်ဲန္ဒါအျမင္ရႈေထာင့္ပါ၀င္ေစရန္ႏွင့္ ဂ်ဲန္ဒါသင္တန္းမ်ားပါရွိရန္။

အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရန္တာ၀န္ရွိသူမ်ားတြင္ - ကုလသမဂၢလံုျခံဳ
ေရးေကာင္စီ၊ ကုလသမဂၢအဖြ႔ဝ
ဲ င္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကုလ
သမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ပဋိပကၡတြင္ပါ၀င္ေနသူမ်ား စသည္
တိ႔ပ
ု ါ၀င္ပါသည္ (Peace Women, n.d.)။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳမႈ နည္းပါး
ရသည့္အထဲတင
ြ ္ ဗူးေလးရာဖရံုဆင့္သည့္အခ်က္တစ္ခုမွာ အဆင့္ျမင့္ ေစ့စပ္
ျဖန္ေျဖျခင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားကႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးထားမႈပင္ ျဖစ္
ပါသည္။ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈ မူေဘာင္ေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္ မူဝါဒျပဳလုပ္သူမ်ား အသံုး
မ်ားသည့္ တူညီသည့္ျငင္းဆိုခ်က္စကားတစ္ခုမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈစားပြဲ
သည္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး သိ႔မ
ု ဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးအေရးေဆြးေႏြးသည့္
ေနရာမဟုတ္ဟူေသာစကား ျဖစ္ပါသည္။ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးကိစၥသည္
အေရးႀကီးပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ေနာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ားတြင္မွ ေဆြးေႏြးရေအာင္ဟု
ထိုသူတ႕ို ကေျပာဆိုေလ့ရွိပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္
တြင္ သြယ္ဝိုက္၍ေဖၚျပခ်က္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး
ကိစၥလိုမ်ိဳး

တန္းတူညီမွ်ျခင္းဆိုင္ရာအေရးမ်ားကို

ဂရုျပဳစိတ္ဝင္စားၾကသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေျခခံက်ေသာ စိတ္ပါဝင္စားမႈမွာ အမ်ိဳးသမီးအေရးကိစၥသာ
ျဖစ္သည္ဟူေသာ ေဖၚျပခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အေရးကိစၥတိုင္းသည္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအေရးကိစၥမ်ားျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို

သိပ္နားမလည္

သိ႔မ
ု ဟုတ္ သိပ္လက္မခံလိုျခင္းရွိေနပါေသးသည္ (Anderlini, 2007, p. 61)။
ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈတင
ြ ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ခိုင္မာႀကီးမားစြာ ပါဝင္
ေပးလွဴလုပ္ေဆာင္ၾကေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးတိ႔၏
ု ေစတနာႏွင့္ စဥ္းစားမႈတ႔မ
ို ွာ
မၾကာခဏ ခ်န္လွပ္ထားျခင္းခံေနရပါသည္။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ သတိျပဳရန္ရွိ
သည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္ သမိုင္းေပးတာ၀န္သည္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္
အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးစလံုးအေပၚ ညီတူညီမွ်က်ေရာက္လွ်က္ရွိသည္ကို မည္သူမွ်ျငင္း
၍ မရႏိုင္ေပ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အခန္းက႑ကို
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္

အမ်ိဳးသားတိ႕ု ၏

အခန္းက႑ကို

အေရးမႀကီး၊

မလိုအပ္ဟု ေဘးဖယ္ထားလိုက္ျခင္းမဟုတ္။ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတ႔ို
လူသားအခ်င္းခ်င္း၏ အခန္းက႑အား အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္
ဆက္ႏြယ္သက္ဆိုင္မႈရွိေသာ တာ၀န္တစ္ခုကိုထမ္းေဆာင္ရာတြင္ အခ်င္းခ်င္း
တန္ဖိုးထားေလးစားရန္ကို ဆိုလိုျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ (Selim, 1995, p.9)။

၁-၂။ ေနာက္ခံအေျခအေန
တစ္ခါက ဂ်ပန္သတင္းစာတစ္ခုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡသမိုင္း
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း သံုးသပ္ေရးသားထားပါသည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
လူဦးေရသန္း ၆၀ ၏ သံုးပံုတစ္ပံုမွ်ျဖစ္သည့္အေရအတြက္သည္ လူနည္းစု
တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တိ႔အ
ု မ်ားစုသည္ ၎တိ႔ေ
ု တြ႔ျမင္ရသည့္ ဗမာလူမႈ
အသိုင္းအဝိုင္း၏

အုပ္စိုးလႊမ္းမိုးမႈကို

မေက်မခ်မ္းျဖစ္ေနၾကသည္”

(Asahi

Shinbun, 30 April 2012)။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား
သည္ ႏိုင္ငံ၏နယ္နိမိတ္အစြန္အဖ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ေျခကုပ္ယူ၍ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္း
ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ေက်ာ္မွ် လူမ်ားစုတိုင္းရင္း
သားတိ႔လ
ု ႊမ္းမိုးႀကီးစိုးထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဗဟိုအစိုးရအား ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾက
ပါသည္။ ယင္း၏ရလဒ္မွာ ႏိုင္ငံဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ ေရတြက္မရႏိုင္ေသာ ပ်က္စီးမႈ
မ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ိဳးဆက္မ်ားစြာသည္ ေၾကာက္ရြ႕ံထိတ္လန္႔မႈမ်ားႏွင့္
အခ်င္းခ်င္း အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့ေသာဝန္းက်င္တင
ြ ္ ပ်ိဳးေထာင္ခံလာရျခင္းႏွင့္
တိုင္းျပည္မၿပိဳကြဲေရးအတြက္ဟူေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ စစ္အင္အားႏွင့္ စစ္
အသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ႀကီးထြားလာျခင္းတိ႔ပ
ု င္ျဖစ္ပါသည္ (Poling, 2013)။ ၁၉၈၈
ခုႏွစ္တင
ြ ္ အစိုးရအားဆန္႔က်င္သည့္ အေရးေတာ္ပံု၌ တက္ၾကြစြာပါဝင္ခဲ့ေသာ
ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ား (အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာအပါအဝင္)တိ႔သ
ု ည္ တိုင္းရင္း
သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး
လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိသာြ းခဲ့ၾကပါသည္။ 4 ဥပမာဆိုရလွ်င္၊ ေက်ာင္းသူ
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၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုတြင္ အသက္စြန္႔ခဲ့သည့္ ရဲရင့္ေသာ အမ်ိဳးသမီးေက်ာင္းသူတစ္ဦး
မွာ အသက္ ၁၆ ႏွစ္သာရွိေသးသည့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသူ မဝင္းေမာ္ဦးျဖစ္ပါ
သည္။ ၁၉၊ စက္တင္ဘာ ၁၉၈၈ တြင္ ဆႏၵျပလူထုႀကီး၏ ေရွ႕တန္း၌ခ်ီတက္ေနေသာ
သူမသည္ စစ္တပ္မွပစ္ခတ္လိုက္ေသာ က်ည္ဆံထိမွန္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္
ျပည္သ႔ေ
ူ ဆးရံုႀကီး၌ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ရည္ညႊန္း။
http://www.irrawaddy.org/burma/magazine-cover-story-burma/
past-can-be-put-to-rest.html.

why-the-

ေက်ာင္းသားမ်ားစြာတို႔သည္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ဟုသိရွိၾကသည့္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (မကဒတ) တည္ေထာင္
ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။5
၁၉၄၈ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္မႈထံမွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္မွစတင္လာခဲ့
ေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ေျခကုပ္ယူလႈပ္ရွားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ မဟုတ္
ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြ႔အ
ဲ စည္း (Non-state Armed Organizations) ေပါင္း
၅ဝ ေက်ာ္ တစ္ခ်ိန္တခါက ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၈၉ ႏွင့္
၂၀၁ဝ ခုႏွစ္အတြင္း အဖြ႔ေ
ဲ ပါင္း ၃၀ ေက်ာ္သည္ ယခင္စစ္အစိုးရထံ လံုးဝ
လက္နက္ခ်ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့
ၾကပါသည္။

တည္ဆဥ
ဲ ပေဒအရ

တရားဝင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္လာေစရန္ဟူေသာ

အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ မိမိတ႕ို လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ အစည္းအား အသြင္ေျပာင္းလဲ
ရန္ စစ္အစိုးရထံမွ ဖိအားေပးမႈမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ခံစားခဲ့ၾကရၿပီးေနာက္ လက္နက္
ကိုင္အဖြ႕ဲ အစည္းအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ကထိန္းခ်ဳပ္သည့္ နယ္ျခား
ေစာင့္တပ္ဖြ႔ဲ (Border Guard Force) သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဌာေနျပည္သူ႔စစ္ (People’s
Militia Force) အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ အဖြ႔ဲေပါင္း ၂၁
ဖြ႔သ
ဲ ည္ မည္သည့္အခ်ိန္ကမွ ျပည္သူ႔စစ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြ႔မ
ဲ ်ား
အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲရန္ လက္မခံခၾဲ့ ကေပ။ ယင္းတို႔အထဲမွအမ်ားစုသည္
ယခုအခါ

အစိုးရႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္

(The Irrawaddy, Vol.20, No.8, P.24)။ ထိုအဖြ႔ဲ ၂၁ ဖြ႔တ
ဲ င
ြ ္ အမ်ားစုမွာ
တိုင္းရင္းသားအေျချပဳလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုအဖြ႔ဲ
အစည္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတိ႔ပ
ု ါဝင္ၾကပါသည္။6
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သိ႔ေ
ု သာ္ ယခု

ခ်ိန္တြင္

ဒ

၌ အမ်ိဳးသမီးအႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္ မည္မွ်ရွိ

ေၾကာင္း မသိရွိရေပ။
6

အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ႔မ
ဲ ်ား၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ အေျခအေနမွာ
၃၀၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃ အထိျဖစ္ပါသည္။

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး - All
Burma Students’ Democratic Front (၁၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၉၈၈ တြင္
စတင္ဖြဲ႕စည္း/ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္
ေရးထိုးထား)
၂။ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ - Arakan Army (၂၀၀၈ တြင္စတင္ဖြဲ႔စည္း/
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္မထိုးေသး)
၃။ ရခိုင္ျပည္လတ
ြ ္ေျမာက္ေရးပါတီ - Arakan Liberation Party (၉၊
ဧၿပီ ၁၉၆၇ တြင္ စတင္၊ ၁၉၇၃ ႏွင့္ ၁၉၈၁ တိ႔တ
ု င
ြ ္ ျပန္လည္ဖြ႔စ
ဲ ည္း/
ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးထား)
၄။ ရခိုင္ျပည္ တပ္မေတာ္ - Arakan State Army (၂၀၁၀ တြင္
စတင္ဖြဲ႔စည္း/ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္မထိုးေသး)
၅။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး - Chin National Front (၂၀၊ မတ္ ၁၉၈၈
တြင္စတင္ဖြဲ႔စည္း/

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

လက္မွတ္ေရးထိုးထား)
၆။ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ - Democratic
Karen Benevolent Army (၈၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၀ တြင္ စတင္ဖြ႔စ
ဲ ည္း/
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးထား)
၇။

ကခ်င္လတ
ြ ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔

-

Kachin

Independence

Organization (၅၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၉၆၁ တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္း/ အပစ္
အခတ္ရပ္စဲျခင္းမရွိေသး)
၈။ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး - Karen National Union (၁၉၄၇
တြင္

စတင္ဖြ႔စ
ဲ ည္း/

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

လက္မွတ္ေရးထိုးထား)
၉။

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ

-

Karenni

National

Progressive Party (၁၉၅၇ တြင္ စတင္ဖြ႔စ
ဲ ည္း/ ျပည္ေထာင္စု
အဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးထား)

၁၀။ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ - Kayan New Land Party (၁၉၆၄ တြင္
စတင္ဖြဲ႔စည္း/ ၁၉၉၄ မွစတင္၍ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ)
၁၁။

ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

(ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေကာင္စီ) - KNU/KNLA Peace Council (၃၁၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၀၇
တြင္စတင္ဖြဲ႔စည္း/ ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္
ေရးထိုးထား)
၁၂။ ၿမိတ္-ထားဝယ္ ညီညတ
ြ ္ေသာတပ္ဦး - Myeik –Dawei United
Front (၁၉၈၉ တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္း/ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းမရွိ တိုက္ပျြဲ ဖစ္ပြားျခင္းလည္းမရွိ)
၁၃။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီေသြးစည္းညီညတ
ြ ္ေရးတပ္မေတာ္

-

National Democratic Alliance Army (၁၉၈၉ တြင္စတင္ဖြဲ႔စည္း/
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးထား)
၁၄။ နာဂ အမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ- ကပ္ပလန္ - National
Socialist Council of Nagaland-Kaplang (၁၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၉၈၉ တြင္
စတင္ဖြဲ႔စည္း/

ျပည္နယ္အဆင့္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

လက္မွတ္

ေရးထိုးထား)
၁၅။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ - New Mon State Party (ဇူလိုင္ ၁၉၅၈ တြင္
စတင္ဖြဲ႕စည္း/ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္
ေရးထိုးထား)
၁၆။ ပအို႔၀္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ - Pa-Oh National
Liberation Organization (၂၀၀၉ တြင္စတင္ဖြဲ႔စည္း/ ျပည္ေထာင္စု
အဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးထား)
၁၇။ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္း - Restoration Council of the Shan State/ Shan
State Army – South (၁၉၆၄ တြင္စတင္၊ ၁၉၉၆ တြင္ ျပန္လည္

ဖြ႔စ
ဲ ည္း/ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုး
ထား)
၁၈။ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္- ေျမာက္ပိုင္း
Shan State Progressive Party/ Shan State Army – North
(၁၉၆၄ တြင္စတင္၊ ၁၉၈၉ တြင္ ျပန္လည္ဖြ႔စ
ဲ ည္း/ ျပည္ေထာင္စု
အဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးထား)
၁၉။ တေအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ - Ta’ang
National Liberation Army (၁၉၉၂ တြင္စတင္ဖြဲ႕စည္း/ အပစ္
အခတ္ရပ္စဲျခင္းမရွိေသး)
၂၀။ ဝျပည္ေသြးစည္းညီညတ
ြ ္ေရးပါတီ - United Wa State Party –
(၁၉၈၉ စတင္ဖြ႕ဲ စည္း/ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
လက္မွတ္ေရးထိုးထား)
၂၁။ ဇိုမီးျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအဖြဲ႕အစည္း - Zomi Reunification
Organization (၁၉၉၆ တြင္စတင္ဖြ႕ဲ စည္း/ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္း
မရွိ၊ တိုက္ခိုက္မႈလည္း မရွိ) (The Irrawaddy, September 2013,
p.32; BNI, 2014, p.99.)
၃၀၊ မတ္လ ၂၀၁၁ တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က သမၼတ
ရာထူးလက္ခံသည့္အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္
မ်ားစြာရွည္ၾကာခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသား
ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးတည္ေဆာက္ရန္မွာ မိမိ၏ဦးစားေပးအလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း
ထည့္သင
ြ ္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၁၈၊ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၁ တြင္ တိုင္းရင္းသားအဖြ႕ဲ
အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္

သမၼတႀကီးမွ

ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါသည္။

ယင္းတြင္ (၁) ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးမႈ (၂) ျပည္
ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ (၃) ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဟူ၍ အဆင့္ ၃ဆင့္
ပါဝင္မည့္လုပ္ငန္း

ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။

၂၆၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၂ တြင္ ျပည္တင
ြ ္းရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္
နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈဗဟိုဌာန(Myanmar Peace Center) ကို ဖြ႔စ
ဲ ည္းေၾကာင္း
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ သမၼတ၏ အမိန္႔အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈဗဟိုဌာနသည္ သမၼတရံုးျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္
သည့္ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ဦးစိုးသိန္းတို႔၏ စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈေအာက္တြင္ ရွိပါသည္။
ဤအခ်င္းအရာသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀
ေက်ာ္အတြင္း

အစိုးရအဆက္ဆက္

တိုင္းျပည္အား

ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေရးကို အေျဖရွာ၊ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ပထမဆံုးအႀကိမ္
ေလးနက္စြာ ႀကိဳးပမ္းမႈပင္ျဖစ္ပါသည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အခ်ိဳ႕ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္
ေဝဖန္ျခင္းခံရလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
သည္ အေပၚမွေအာက္သ႕ို ဆင္းသက္သည့္ပံုသ႑ာန္ျဖစ္ေနျခင္း၊ အရပ္ဘက္
လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား ပါဝင္မႈမရွိျခင္း၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဆင့္မွ ႏိုင္ငံေရး
ေဆြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈအဆင့္သ႔ို တက္လွမ္းရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈရွိေနျခင္းစသည္တ႔ို
ကို

သံုးသပ္သူအမ်ားစုက

အတြင္း

ေထာက္ျပၾကပါသည္။

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ပါဝင္ရန္အခက္အခဲရွိေနမႈသည္

အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈကလ
ို ည္း သာ၍ခက္ခဲေစပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားကိုေဘးဖယ္ထားျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

အပါအ၀င္ အျခားအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက လက္ရွိ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ ဂ်ဲန္ဒါ
သည္တ
့ ိုင္7

ဆိုင္ရာအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ခန္႔ထားေပးရန္ မၾကာခဏ ေတာင္းဆို ႈ
ယခုဤစာေရးေနခ်ိန္အထိ

ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဖာ္ေဆာင္မႈ

ဗဟိုဌာန

သာမက၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါ ဂ်ဲန္ဒါဆိုင္ရာအၾကံေပး

7

။
၂၀၁၁) ၏

ႈ
။

(

ပုဂၢိဳလ္ တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ လက္ရွိ သေဘာတူထားၾကၿပီး
ျဖစ္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ၎တိ႔အ
ု ား အေကာင္အထည္
ေဖၚသည့္အပိုင္းတြင္ က်ား၊ မ မတူကဲျြ ပားမႈေၾကာင့္ စနစ္တက်ခြျဲ ခား ဆက္ဆံခံ
ရရန္ျဖစ္ေစေသာ အလြယ္တကူ မျမင္ရသည့္ က်ား၊ မ လူမႈအခန္းက႑
သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အင္အားဆက္ဆံမႈပံုစံမ်ားကို ထည့္သင
ြ ္းေျပာဆိုရန္ လိုအပ္
ေနဆဲရွိေနပါေသးသည္။
တိုင္းရင္းသားေဒသႏွင့္ ေက်းလက္ေတာနယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရး
တြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို အေလးအနက္ထားမႈ၊ အေရးတယူျပဳမႈ နည္းပါးေနဆဲ
ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမိ်ဳးသမီးမ်ား၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈႏွင့္ ပါ၀င္မႈ
အေရအတြက္မွာ

တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္စာရင္းဇယားမ်ားထက္

ပို၍

တိုးပြားလာသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ပထမဆံုး
အႀကိမ္အျဖစ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏အစိုးရအဖြ႔တ
ဲ င
ြ ္ အမ်ိဳးသမီး ၇ ဦး (ဝန္ႀကီး ၁
ဦး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ၆ ဦး) ပါဝင္လာခဲပ
့ ါသည္ (၁၈၊ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃ အထိ)။
လႊတ္ေတာ္အသီးသီး (ျပည္သ႕ူ လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္း
ေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္)တြင္ စုစုေပါင္း အမ်ိဳးသမီး ၅၃ ဦး (၄.၆%)
ရွိပါသည္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး ၂၅ ဦး (၇.၈%) ပါဝင္ၿပီး
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၄ ဦး

(၂.၄%) ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္

လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၂၄ ဦး (၃.၆%) ပါဝင္ပါသည္ (Gender
Equality Network, 2012, p. 2)။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္
အသီးသီးတြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား

ေတြ႔ျမင္လာရျခင္းသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ က်ား၊ မ မတူကျြဲ ပားမႈအျမင္ႏွင့္ က်ား၊မ တန္းတူ
ညီမွ်မႈသေဘာတရားမ်ား ပါ၀င္လာေစႏိုင္ေရးအတြက္ ခ်ဲ႕ထြင္ေဆာင္ရြက္ရန္
ေကာင္းမြန္ေသာအင္အားတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ကုလသမဂၢဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (UNDP) မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ လူသား
ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအစီရင္ခံစာရွိ ဂ်ဲန္ဒါမညီမွ်မႈညႊန္းကိန္း (Gender Inequality Index)တြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၈၆ ႏိုင္ငံအနက္ အဆင့္ ၈ဝ ၌သတ္မွတ္ခံရပါသည္။ အိမ္နီး
ခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အိႏိၵယသည္ အဆင့္ ၁၃၂၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အဆင့္ ၆၆
ႏွင့္ တရုတႏ
္ ိုင္ငံသည္ အဆင့္ ၃၅ အသီးသီးျဖစ္ပါသည္ (UNDP, n.d)။ ထိည
ု ႊန္း
ကိန္းသည္
ေစ်းကြက္

မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး၊
စသည္တို႕တြင္

အားေပးျမွင့္တင္မႈႏွင့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားရရွိေသာ

အလုပ္သမား

ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေပၚ

အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္
အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အမ်ိဳးသမီး ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အလုပ္သမား
ေစ်းကြကႏ
္ ွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေန (တနည္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေန သိ႔မ
ု ဟုတ္
တက္ၾကြစြာျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေန)ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္
အလုပ္သမားေစ်းကြက္၌ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အမ်ိဳးသား ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္း
ရွိေၾကာင္း

ေတြ႔ရပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ားၾကား

အနည္းဆံုး

အလယ္တန္းဆင့္ ပညာေရးၿပီးေျမာက္မႈသည္ ကြာဟခ်က္အလြန္နည္းေၾကာင္း
(၁၈ ႏွင့္ ၁၇ ရာခိုင္ ႏႈန္းအသီးသီးျဖင့္) ေတြ႕ရသည္။ မီးဖြားရင္း အသက္ေသဆံုး
သူ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အရွင္ေမြးဖြားမႈ ၁၀၀,၀၀၀ တြင္ ၂၀၀ ျဖစ္ၿပီး၊
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ အိႏၵိယတြင္လည္း ၂၀၀ ျဖစ္ကာ ထိုင္းႏိုင္ငံတင
ြ ္
၄၈ ျဖစ္ပါသည္ (Michaels, 2013)။
လူအမ်ားက ဂ်ဲန္ဒါဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေရးကိစၥျဖစ္သည္ဟု အလြယ္
တကူ ထင္ျမင္တတ္ၾကပါသည္။ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ
ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက
‘ဂဲ်န္ဒါ’ ဟူေသာစကားလံုးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အေရးကိစၥသက္သက္ ဟူ၍
အဓိပၸါယ္မထြက္ပါ။ အမွန္စင္စစ္ ဂ်ဲန္ဒါဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသမီး အေရးကိစၥကိုသာ
ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္။ ယင္းသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အေရးကိစၥကိုလည္း ရည္ညန
ြ ္း
သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ ယင္းအခ်က္ကို ေမ့ေလ်ာ့
လ်က္ရွိေနသည္ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။ 8 မည္သို႔ပင္ဆိုေစ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္းမွ
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ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္။ ၁၂၊ ဇြန္ ၂၀၁၃။ ရန္ကုန္။

အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ မိန္းကေလး၊ ေယာက်ာၤးေလးတိုင္း တရားမွ်တျခင္းႏွင့္
သာတူညီမွ်ျခင္းတို႕ကို ခံစားေပ်ာ္ေမြ႔ၾကရသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ ေန႔သစ္
အရုဏ္တက္ခ်ိန္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဆက္လက္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ဆျဲ ဖစ္ပါသည္။

၂။ နည္းစနစ္
ဤစာတမ္းအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အရင္းအျမစ္အမ်ိဳးအစားႏွစ္ခုအေပၚ
အေျချပဳ၍ရယူထားပါသည္။ ၎တို႔မွာ (၁)အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ စာအုပ္မ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ားစသည့္ ဆင့္ပြား အရင္း
အျမစ္မ်ားႏွင့္ (၂) လူကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ားမွတဆင့္ စုစည္းထား
ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားတို႔ျဖစ္ပါသည္။ (လူကိုယ္တိုင္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာတြင္
ေျဖဆိုခဲ့ၾကသူမ်ား၏အမည္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တဲြ ၁ တြင္ၾကည့္ပါ)
အခ်က္အလက္စုစည္းေကာက္ယူျခင္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လ
အတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ားအျဖစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ ၁၆ ခုအနက္မွ ေလးခုကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါ
သည္။ ၎တို႔မွာ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (Chin National Front)၊ ကရင္
အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (Karen National Union)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (New
Mon State Party)ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (Restorative
Council of the Shan State)တိ႔ု ျဖစ္ၾကပါသည္။ အဆိုပါ အဖြ႔ေ
ဲ လးဖြ႔သ
ဲ ည္
ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ လက္ရွိအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈ ျပဳလုပ္
လွ်က္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအနက္ ဦးေဆာင္မႈ
အခန္းက႑တြင္ပါ၀င္ေနေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသား
တပ္ဦး၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔မွာ ညီညတ
ြ ္ေသာ
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (United Nationalities Federal
Council)ႏွင့္

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား

ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးအလုပ္အဖြဲ႕

(Working Group for Ethnic Coordination)၏အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ ရွမ္းျပည္
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ညွိႏိႈင္းေဆာင္
ရြက္ေရးအလုပ္အဖြဲ႔၏ အဖြ႔ဝ
ဲ င္ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါကဲ့သို႔ေသာ ထူးျခားခ်က္
မ်ားေၾကာင့္ပင္ အဆိုပါအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤေလ့လာမႈ၌ ပါဝင္ေျဖဆိုသူ ၃၈ ဦး (အမ်ိဳးသမီး ၂၄ ဦး၊ အမ်ိဳးသား ၁၄ ဦး)
ပါဝင္ပါသည္။ ေလးဦးမွာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ဦးအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈဗဟိုဌာနမွျဖစ္ၿပီး၊ ခုနစ္ဦးမွာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ငါးဦးမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (မြန္
ျပည္သစ္ပါတီမွႏွစ္ဦး၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးႏွင့္
ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီတို႔မွတစ္ဦးစီ)မွ ျဖစ္ၿပီး၊ က်န္ေျဖဆိုသူ
မ်ားမွာ

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

(၁၂ ဦး)ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားတြင္ ေလ့လာသူအျဖစ္ဖိတ္ေခၚခံရသူမ်ား (၁၀ ဦး)တိ႔ျု ဖစ္ပါသည္။
ေျဖဆိုသူ အမ်ားစု (၇၁%) သည္ တိုင္းျပည္ရွိ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေကာင္းမြန္ရွင္းလင္းစြာ သိရွိနားလည္ထားၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊
က်န္ရွိသူမ်ား(၂၉%)သည္ ၎တိ႔သ
ု က္ဆိုင္ရာျပည္နယ္မ်ားမွ လက္နက္ကိုင္
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အတိုင္း
အတာတစ္ရပ္အထိ ထဲထဲ၀င္၀င္ နားလည္ထားၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ဇယား ၁။ လူေတြ႔ေမးျမန္းရာတြင္ ေျဖဆိုခဲၾ့ ကသူမ်ားစာရင္း။
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လူကိုယ္တိုင္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ ေတာင္ႀကီး၊
ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဖားအံႏွင့္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္
ျဖစ္ေပၚေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ၎တို႔သက္ဆိုင္ရာအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္း
မ်ားေၾကာင့္

ေလ့လာခဲ့သည့္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ

ေတြ႔ဆံုသင့္သည့္ အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း မျပဳ
ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္အေရအတြက္သည္ အနည္းငယ္သာရွိခဲ့သျဖင့္
တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏

အေျခအေနအားလံုးကို

ယခုေလ့လာခ်က္က

ျခံဳငံုသည္ဟု

မယူဆႏိုင္ေၾကာင္း ၀န္ခံပါသည္။ သိ႕ု ရာတြင္ ဤေလ့လာခ်က္သည္ လက္ရွိ
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ က်ား၊ မ လူမႈအျမင္
ရႈေထာင့္မည္မွ်လႊမ္းျခံဳပါ၀င္ေနမႈရွိေၾကာင္း

ျမင္ေတြ႕နားလည္လာရန္ႏွင့္

ပိုမို

က်ယ္ျပန္႔ေသာေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အစပ်ိဳးေပးႏိုင္လိမ့္
မည္ဟု ရိုးသားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

၃။ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ က်ား၊ မ လူမႈ
အျမင္ရႈေထာင့္မွ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္
ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (NonState Armed Organizations)၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားလႊမ္းမိုးသည့္
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

9

၃၊ ေမ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ဦးသိန္းစိန္ ဥကၠဌအျဖစ္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္မႈ

ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္

ဒုတိယသမၼတ

ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း

ဥကၠဌအျဖစ္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္
မႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီတ႔က
ို ိုဖြ႔စ
ဲ ည္းလိုက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ၎တိ႔ု
၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈအတြက္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို က်စ္လစ္
ခိုင္မာေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းအခ်ိန္မတိုင္မီကပင္ လႊတ္ေတာ္သည္ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္

လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားကို

ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားခဲၿ့ ပီးျဖစ္ပါသည္။ ၂၃၊ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ျပည္သ႔ူလႊတ္ေတာ္
သည္ တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တင
ြ ္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီ
ကို ဖြ႔စ
ဲ ည္းခဲ့ပါသည္။ ၁၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တင
ြ ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေရးရာႏွင့္

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီကို

ဖြ႔စ
ဲ ည္းခဲ့

ပါသည္။ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
9

ဤစာတမ္းတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအားလံုးကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစိုးရ
မဟုတ္သည့္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (Non-State Armed Organizations) ဟု
သံုးႏႈန္းထားပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအေျချပဳ လက္နက္ကိုင္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကိုမူ
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား (Ethnic Armed Organizations) ဟု
သံုးႏႈန္းထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြ႔အ
ဲ စည္းအမ်ားစုမွာ တိုင္းရင္း
သားလူမ်ိဳးစုအေျချပဳ

လက္နက္ကိုင္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း

ABSDF

ႏွင့္

MNDAAတိ႔ု ကဲ့သို႔ေသာလူမ်ိဳးစုအမည္အေျချပဳမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားလည္း အနည္းငယ္ ရွိပါသည္။

ေဖာ္ေဆာင္မလ
ႈ ုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီတြင္

ဒုတိယဥကၠဌ

သံုးဦးရွိျပီး၊

အားလံုးမွာ

အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ၎တို႔မွာ (၁)သမၼတရံုး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု
ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္း

(၂)

ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ဒုတိယ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးစိုးဝင္း (၃) ျပည္သ႔ူလႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ျပည္တင
ြ ္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသိန္းေဇာ္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈဗဟိုေကာ္မတီ၌ အဖြ႔ဝ
ဲ င္ ၁၁ ဦးပါ၀င္ၿပီး၊ အားလံုးမွာ အမ်ိဳး
သားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း ဥကၠဌအျဖစ္
ဦးေဆာင္သည့္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၌

ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္ ၅၂ ဦးတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦး (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား
လွယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အန္ဂ်န္းယန္မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚဒြဘ
ဲ ူႏွင့္
မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာမဲဆႏၵနယ္မွ မိယဥ္ခ်မ္း) ပါဝင္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၌ သမၼတရံုးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း
ဦးေဆာင္သည့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ဦးသိန္းေဇာ္ ဦးေဆာင္သည့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေရးအဖြ႔ဟ
ဲ ူ၍ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေရး
အဖြ႔ဲ ၂ ဖြ႔ရ
ဲ ွိပါသည္။ အစိုးရ၏ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္
အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္မွထိပ္တန္းအရာရွိႀကီးမ်ားျဖင့္သာ ဖြ႕ဲ စည္းေလ့ရွိၿပီး10 အားလံုး
မွာအမ်ိဳးသားမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး
ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔မ်ားတြင္ ဤစာေရးခ်ိန္အထိ အမ်ိဳးသမီး လံုးဝမပါဝင္ေသးေပ။

10

အစိုးရ၏ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈအဖြ႔မ
ဲ ်ားတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ သမၼတရံုး၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး
ႏွင့္ျပည္သ႔အ
ူ င္အား၀န္ၾကီးဌာန၊

သဘာဝဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာ

၀န္ၾကီးဌာနစသည္တို႕မွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ
ႀကီးမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ထဲေရး ျပည္ေထာင္စုဒတ
ု ိယ
ဝန္ႀကီး၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမွ နယ္စပ္/လံုျခံဳေရးရာဝန္ႀကီး၊ သက္
ဆိုင္ရာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တိုင္းမွဴး စသူတ႔ို ပါဝင္ေလ့ရွိပါသည္။

လႊတ္ေတာ္၏ တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီမ်ားတြင္
လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားသာ အမ်ားစုျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ

ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကိုင္
အဖြ႔အ
ဲ စည္းအမ်ားစု၏ တရား၀င္ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရးအဖြ႔ဲ
မ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မေတြ႔ရေပ။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမဟုတ္သည့္
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း ၁၆ ဖြ႔တ
ဲ င
ြ ္ (၂၀၁၃ စက္တင္ဘာ ၃၀ အထိ)
အဖြ႔အ
ဲ စည္း ၃ ဖြ႔၏
ဲ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေရးအဖြ႔တ
ဲ င
ြ ္သာ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္သည္ကို
ေတြ႔ရပါသည္။

ထိုအဖြ႔ဲ

၃

အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္

ဖြ႔မ
ဲ ွာ

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၊

မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔

ကရင္နီ

ျဖစ္ပါသည္။

ဖဒိုေနာ္

စီပိုးရာစိန္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္စဥ္ကာလျဖစ္သည့္ ၁၄
ႀကိမ္ေျမာက္ ပါတီကန
ြ ္ဂရက္သက္တမ္းတြင္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏

ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေရးအဖြ႔(ဲ ၂၀၁၁-၂၀၁၂)

တြင္

အမ်ိဳးသမီးအနည္းဆံုး ၃ ဦးပါဝင္ခဲပ
့ ါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ေနာ္စီပိုးရာစိန္ ဒုတိယ
ဥကၠဌအျဖစ္ တိုးျမႇင့္ေရြးေကာက္ခံရၿပီးေနာက္ ယခုလက္ရွိ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္
ပါတီကန
ြ ္ဂရက္သက္တမ္းတြင္မူ

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏

ေဆြးေႏြး

ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔တင
ြ ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မ်ားစြာမေတြ႔ရေတာ့ေပ။ မြန္ျပည္သစ္
ပါတီ၏ ေဆြးေႏြးေရးအဖြ႔တ
ဲ င
ြ ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး (ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္
ပညာေရးဌာနတာ၀န္ခံျဖစ္သည့္ မိဆာဒါး) အေစာပိုင္းတြင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ သြားလာေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ပါဝင္ျခင္း
မရွိေတာ့သည္ကို

ေတြ႔ရပါသည္။

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၏

ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔၌အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေမာ္ဦးျမာ (ေခၚ) ေနာ္ေဒးေဒးေဖါ
သည္အဖြ႔ဝ
ဲ င္အျဖစ္ပါဝင္သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ား
တြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္ျခင္းသည္ အေျခခံမူ၀ါဒ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေရြးခ်ယ္မႈပံုစံေၾကာင့္
မဟုတ္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ၎တိ႔၏
ု
လက္ရွိထမ္းေဆာင္ေန
သည္ရ
့ ာထူးမ်ားေၾကာင့္သာျဖစ္သည္ကိုလည္း သတိျပဳမိပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာမွ ေလ့လာသူမ်ားကို
ဖိတ္ေခၚေလ့ရွိပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အမ်ိဳးသားမ်ားအား ပိုမို
ဖိတ္ၾကားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထိုေလ့လာသူမ်ားကို ႏွစ္ဖက္လံုးမွ ဖိတ္ၾကား
ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွဖိတ္ၾကားသူမ်ားတြင္ အရပ္
ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွပုဂၢိဳလ္မ်ား ပို၍ပါ၀င္ေလ့ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။
ထူးျခားသည္မွာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အစိုးရ
ဘက္ကေရာ၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဘက္ကပါ ဖိတ္ၾကားေလ့ရွိသည္ကို
ေတြ႔ရပါသည္။

လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈကိုေျဖၾကားခဲသ
့ ူမ်ား၏အဆိုအရ၊

ထိုသ႔ျို ဖစ္ရ

ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား
သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း ႏွစ္ဘက္စလံုးႏွင့္ရင္းႏွီးမႈ
ရွိျပီး၊ အၾကံဥာဏ္ ဗဟုသုတ ၾကြယ္ဝကာ၊ ၎တိ႔ႏ
ု ွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ အေလ်ာ့
အတင္း၊ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လယ
ြ ္သေဘာထားရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါ
သည္။ ထိ႔ျု ပင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား
သည္

၎တို႔၏

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈတင
ြ ္

ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးစီးပြား၊

စီးပြားေရးႏွင့္

ၾကားေနျခင္း၊

ဘက္မလိုက္ျခင္း၊

ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးအျမတ္

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

စသည္တ႔ို မပါျခင္းတို႔ ေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။11
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းၾကား

ေဆြးေႏြး

ညွိႏိႈင္းပြမ
ဲ ်ားတြင္ ေလ့လာသူအျဖစ္ ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရသည့္ အနည္းငယ္ေသာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး၏ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရသည့္ မိုင္ခ်င္းခ်င္း
(ခ်င္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရးေကာ္မတီဝင္)၊

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္

ေရးပါတီႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ င
ြ ္ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ရန္ အစိုးရဘက္၏
ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရသည့္ မာဂရက္သမ
ို ို၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ ဖိတ္ၾကား
ျခင္းခံရသည့္

11

ေဒါက္တာအယ္နာ

ေမေစးဖ

(ျမန္မာႏိုင္ငံဓမၼတကၠသိုလ္

သိကၡာေတာ္ရဆရာေစာမက္သ်ဴးေအးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္။ ၂၄၊ ဇြန္ ၂၀၁၃၊
ရန္ကုန္။

ေက်ာင္းအုပ္ေဟာင္း)၊ ေနာ္စူဇန္နာလွလွစိုး (ကရင္အမ်ိဳးသမီးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြ႔၏
ဲ
ဒါရိုက္တာ)ႏွင့္ နန္႔ခင္ေအးဦး (ကရင့္ေရးရာေကာ္မတီဝင္)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏
ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရသည့္ မိကန
ြ ္းခ်မ္းႏြန္ (မြန္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ဒုတိယဥကၠဌ)စသူတို႔
ပါ၀င္ပါသည္။ မၾကာေသးမီက ရွာလုမ္ (ၿငိမ္း)ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေဒၚလေထာ္
ဂ်ာနန္ႏွင့္

ေဒၚဇခုန္နန္ေရာ္တို႔အား

အၾကံေပးအဖြဲ႔၏

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈနည္းပညာ

အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္

ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္

ကခ်င္လတ
ြ ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔က

ကုလသမဂၢအမ်ိဳးသမီးဌာနက

ေအာက္ပါ

အတိုင္း ေရးသားေဖၚျပခဲ့ပါသည္။
ဤလုပ္ငန္းစဥ္အမ်ားစုကို အမ်ိဳးသားေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းသူမ်ားကသာ ဦးေဆာင္
ေနၾကျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပါဝင္ေစမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးဆဲျဖစ္သည္။
အစိုးရဘက္မွဆိုလွ်င္၊

ျပည္ေထာင္စုၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီလက္ေအာက္ရွိ

လုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြ႔ဝ
ဲ င္ ၅၂ ဦးတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးသာပါဝင္သည္။
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဘက္မွဆိုလွ်င္လည္း ကရင္အဖြဲ႔တစ္ခုတည္းတြင္သာ
အမ်ိဳးသမီး ေဆြးေႏြးေရးအဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္
သူမ်ားႏွင့္ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕ပါဝင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။
မြန္အဖြဲ႔တြင္ ေဆြးေႏြးေရးအဖြ႔၌
ဲ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးပါဝင္ၿပီး ေလ့လာသူအျဖစ္
အမ်ိဳးသမီး

၂

ဦးပါဝင္ခဲ့သည္။

အျခားေသာ

တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား၏

ေဆြးေႏြးေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မပါဝင္ပါ။ (UN Women, n.d.)

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားတြင္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္

ေသာေနရာမ်ား၌ပါ၀င္ခြင့္ မရရွိၾက သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေလ့လာသူအျဖစ္သာ ဖိတ္ေခၚ
ခံရသည္သာမက၊ လက္ရွိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္
က်ား၊ မ ပါ၀င္မႈ၊ က်ား၊ မ မတူကဲျြ ပားမႈအျမင္ႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ
သေဘာတရားတို႔ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ႏိုင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါသည္။ ဤစာေရးခ်ိန္
အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ၁၆ ခု ရွိသည့္အနက္ ၅ခုသည္ ပထမအဆင့္
(ျပည္နယ္အဆင့္)တြင္ႏွင့္၊ ၁၁ ခုသည္ ဒုတိယအဆင့္ (ျပည္ေထာင္စုအဆင့္)
တြင္အသီးသီးေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ျပည္နယ္အဆင့္တင
ြ ္

အပစ္အခတ္

ရပ္စဲေရးႏွင့္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလံုျခံဳမႈကိစၥရပ္မ်ားကို အထူးအာရံုျပဳေဆြးေႏြးၾကပါ
သည္။ အဖြ႔ဲ ၁၆ ဖြ႔အ
ဲ နက္ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊
ဖြ႔ံြၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာစသည့္အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္သေဘာ
တူညီမႈရရွိၿပီးသည့္ အဖြ႔မ
ဲ ွာ ၅ ဖြ႔ခ
ဲ န္႔မွ်သာရွိပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ
ေကာင္းသည္မွာ မည္သည့္အဖြ႔က
ဲ မွ် က်ား၊ မ ပါ၀င္မႈ၊ က်ား၊ မ မတူကျြဲ ပား
ေသာလိုအပ္ခ်က္စသည္တို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာအေရးကိစၥမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေဖၚျပမႈ
မရွိေသးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ထိ႔ျု ပင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ား၏ ဖြ႔စ
ဲ ည္းမႈပံုစံႏွင့္
လုပ္ငန္းတာ၀န္၀တၱရားမ်ားသည္ က်ား၊ မ အတူတကြပါ၀င္မႈ၊ က်ား၊ မ မတူ
ကြဲျပားေသာလိုအပ္ခ်က္စသည္တို႕ကို ထင္ဟပ္ထားမႈမရွိေပ။ ဥပမာဆိုရလွ်င္
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြ႔ထ
ဲ ားရွိလုပ္ေဆာင္သာြ းရန္ အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူ
ညီမႈရရွိၿပီးျဖစ္သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ခ်င္း
အမ်ိဳးသားတပ္ဦး၊
အစည္းအရံုးႏွင့္

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၊

ကရင္အမ်ိဳးသား

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီတို႔သည္

၎တိ႔၏
ု

ေရွ႕ဦးလုပ္ေဆာင္မည့္အရာမ်ားတြင္ က်ား၊ မ အတူတကြပါ၀င္ႏို္င္မႈ၊ က်ား၊ မ
တိ႔၏
ု မတူျခားနားေသာလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈသေဘာတရား
ပါ၀င္က်င့္သံုးမႈစသည္တို႔ကို

ရွင္းလင္းစြာေဖၚျပထားျခင္းမရွိေပ။

အက်ိဳးဆက္

အေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း၌ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈသေဘာတရားကို
အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ပ်က္ကြက္ေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ျမန္မာ့
အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႔မွ ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ေဒၚခင္ဥမၼာ အပါ
အဝင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈကိုေလ့လာသံုးသပ္ေနသူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
လက္ရွိရရွိထားၾကသည့္ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ က်ား၊ မ လိင္
မတူျခားနားမႈကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အေရးကိစၥမ်ားကို ကိုင္တယ
ြ ္

ေျဖရွင္းထားႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဟု သံုးသပ္ေထာက္ျပထားပါသည္။
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ခ်င္းအမ်ိဳး

သမီး လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားတက္ၾကြသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ခ်ယ္ရီဇာေဟာင္းက
လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌

ဂ်ဲန္ဒါ

အသိအျမင္သေဘာထင္ဟပ္မႈ တစ္စံုတရာကိုမွ် မေတြ႔ရပါ” ဟုေထာက္ျပထား
ခဲပ
့ ါသည္။13
က်ား၊ မ ေရးရာကိစၥပါ၀င္ေစရန္ ပ်က္ကြက္ရျခင္း၏ ျဖစ္ႏိုင္သည့္အေၾကာင္းရင္း
တစ္ခုမွာ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အား အပစ္အခတ္ရပ္စဲ
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ အနက္ဖြင့္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္
ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏

ဦးတည္ရည္ရြယ္မႈမွာ

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္အုပ္စု

ႏွစ္ခုၾကား ရန္လိုတိုက္ခိုက္မႈမ်ားရပ္စဲေရးအျဖစ္သာ ထင္ျမင္လ်က္ရွိၿပီး ဂ်ဲန္ဒါ
အေရးကိစၥမ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆိုရွင္းလင္းရန္အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာမရွိေသးဟု ယူဆ
ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ က်ား၊ မ ပါ၀င္မႈႏွင့္ မတူကျြဲ ပားသည့္လိုအပ္ခ်က္
အေရးကိစၥမ်ားကို လက္ရွိအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ အဘယ္ေၾကာင့္
ေဖၚထုတက
္ ိုင္တယ
ြ ္ျခင္းမရွိေသးသည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ၎၏စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ခ်င္း
အမ်ိဳးသားတပ္ဦး၏ လက္ေထာက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ
ေရႊခါးရ္က ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။
ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး၏

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈဆိုင္ရာ

ေရွ႕ဦးေျခလွမ္း

အဆင့္မ်ားတြင္ ဂ်ဲန္ဒါအေရးကိစၥမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မျပဳႏိုင္ခဲ့ပါ။
ထိုအတြက္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ေဆြးေႏြးပြက
ဲ ိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏
လံုျခံဳေရးကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တ႔၏
ို အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး
ဆိုင္ရာညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ယခုအခ်ိန္တြင္ ထည့္သြင္းျခင္း
မျပဳႏိုင္ခဲ့ပါ။

သိ႔ေ
ု သာ္

ႏိုင္ငံေရး

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈအဆင့္သို႔ေရာက္လွ်င္

အဆင့္တိုင္း၌ အမ်ိဳးသမီး အနည္းဆံုး ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ႏိုင္ရန္ အခိုင္အမာ

12

ေဒၚခင္ဥမၼာႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္။ ၂၄၊ ဇြန္ ၂၀၁၃၊ ရန္ကုန္။

13

ခ်ယ္ရီ ဇာေဟာင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္။ ၄၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၃၊ ရန္ကုန္။

တိုက္တြန္းပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ယင္း၏ အကန္႔အသတ္ရွိမႈကိုလည္း
ကြ်န္ေတာ္တ႔ို သိျမင္ပါသည္။ ဥပမာဆိုရလ်င္ ခ်င္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌
အမ်ိဳးသမီး အနည္းဆံုး ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေစရန္ဟူေသာမူ၀ါဒ အမွန္တကယ္
ျဖစ္ေပၚလာရန္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑၌ ပါဝင္ျခင္းကို
ခ်င္းလူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ရပ္လံုးက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လက္ခံရန္ အဆင္သင့္
ျဖစ္မွသာလ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ေပမည္။14

ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြ႕ဲ ၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ပါေမာကၡနန္းဗိုခမ္းကလည္း
ေဒါက္တာေရႊခါးရ္၏ေဖၚျပခ်က္ကို

ေထာက္ခံပါသည္။

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူ

ေထာင္ေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္
အဓိကအားျဖင့္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလံုျခံဳေရးႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥမ်ားသာ
ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္သည္ ဂ်ဲန္ဒါကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္အခ်ိန္အခါ
မဟုတ္ေသးဟုထင္ျမင္ေၾကာင္း သူမက ေျပာဆိထ
ု ားပါသည္။15 သိ႔ေ
ု သာ္ ကရင္
အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး

ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားတြင္ေလ့လာသူအျဖစ္ ပါ၀င္ ေသာ

သိကၡာေတာ္ရဆရာ ေစာမက္သွ်ဴးေအးကမူ အမွန္စင္စစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏
ဂ်ဲန္ဒါအေရးကိစၥအေပၚ သတိအသိႏွင့္အေလးဂရုျပဳလိုမႈႏွင့္ ေဆြးေႏြးေရးအဖြ႔ဲ
မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိထ
ု ည့္သြင္းပါ၀င္ေစျခင္းတို႕သည္ ၎တိ႔၏
ု တစ္ဦးခ်င္း
သေဘာထားႏွင့္စိတဆ
္ ႏၵတ႔တ
ို င
ြ ္သာ မူတည္သည္။ အကယ္၍ ေခါင္းေဆာင္မ်ား
တြင္ ဂ်ဲန္ဒါႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိအျမင္ဗဟုသုတ၊ ဂ်ဲန္ဒါကိစၥကို ထည့္သင
ြ ္း
စဥ္းစားရမည္ဆိုသည့္ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵသာရွိပါက က်ား၊
မ

ပါ၀င္မႈႏွင့္

က်ား၊

မ

တိ႔၏
ု မတူကျြဲ ပားသည့္လိုအပ္ခ်က္အေရးကိစၥကို

မျဖစ္မေန ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားရန္ေနရာရွိသည္ဟု ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။16

14

ေဒါက္တာ ေရႊခါးရ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္။ ၂၁၊ ဇြန္ ၂၀၁၃၊ ရန္ကုန္။

15

ပါေမာကၡ နန္းဗိုခမ္းႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္။ ၂၇၊ ဇြန္ ၂၀၁၃၊ ေတာင္ႀကီး။

16

သိကၡာေတာ္ရဆရာ ေစာမက္သွ်ဴးေအးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္။

လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈကိုေျဖၾကားခဲ့သူအမ်ားစုကိုၾကည့္လွ်င္

လက္ရွိေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား

တြင္ အမ်ိဴးသားမ်ား၏ တိက်၍အေရးပါေသာအခန္းက႑ႏွင့္ေနရာကို ရွင္းလင္း
စြာ

ေဖၚျပေျပာဆိုႏိုင္ၾကေသာ္လည္း၊

အမ်ိဳးသမီးတို႕၏ပါ၀င္မႈအခန္းက႑ႏွင့္

ေနရာကိုမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖၚျပရန္အခက္အခဲရွိေနၾကပါသည္။ ေဆြးေႏြး
ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္၊ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းသူအျဖစ္၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ
အၾကံေပးအျဖစ္၊ အေျခခံသေဘာတူညီခ်က္မူေဘာင္ေရးဆြဲသူအျဖစ္၊ ေဆြးေႏြး
ပြျဲ ဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ညႇိႏိႈင္းစီစဥ္ေပးသူမ်ားအျဖစ္စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို
အလြယ္တကူျမင္ရေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုမူ အဆိုပါေနရာမ်ား၌ အလြယ္
တကူ ေတြ႕ျမင္ရျခင္း မရွိပါ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ
အတြက္

အႀကိဳျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

အမ်ိဳးသားမ်ားသည္

ဦးစီး

ဦးေဆာင္ျပဳသည့္ေနရာမွ ပါဝင္လွ်က္ရွိေနၾကေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္
ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဖယ္ထုတ္ျခင္းခံေနရလွ်က္ရွိပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တိ႔ေ
ု တြ႔ၾကံဳခဲ့ရသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးမႈ
မ်ားမွ ဖယ္ထုတ္ခံခဲ့ရသည့္ အေတြ႔အၾကံဳကို စာေရးသူတို႔အားေျပာျပခဲ့ပါသည္။
မြန္ျပည္နယ္မွ

အမ်ိဳးသမီး

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ

မိျမင့္ျမင္သ
့ န္းက သူမသည္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္စားျပဳရာ
ျပည္နယ္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အစိုးရဘက္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေရး
အဖြ႔ဝ
ဲ င္အျဖစ္
သည္။

17

ပါ၀င္ခြင့္ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရသည္ဟု

စာေရးသူတို႔အား

ေျပာျပခဲ့ပါ

ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တင
ြ ္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အင္ဂ်ဲန္းယန္မဲဆႏၵ
နယ္မွ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚဒြဘ
ဲ ူက သူမ၏အေတြ႔အၾကံဳကို
ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
ေကအုိင္အုိႏွင့္ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔တြင္ အဖြ႔ဝ
ဲ င္အျဖစ္ထည့္သြင္းေပးရန္ ဝန္ႀကီး
အား ကြ်န္မေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူက

17

မိျမင့္

သန္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္။ ၁၄၊

၂၀၁၃၊

ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည့္

။

ေနရာသို႔သြားမည့္ လမ္းခရီးသည္ အလြန္ၾကမ္းတမ္းေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားအတြက္ မလြယက
္ ပ
ူ ါ။ ထို႕ေၾကာင့္ မလိုက္ပါနဲ႔ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။ တကယ္
ေတာ့ ယင္းေနရာသည္ ကြ်န္မႏွင့္မစိမ္းပါ။ မိမိေဒသအတြက္ တာဝန္ရွိသည့္
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ယင္းေနရာသို႔ သြားေရာက္ရန္ ခြင့္မျပဳျခင္းမွာ အမွန္ပင္
အဓိပၸါယ္မရွိပါ။ အေၾကာင္းျပခ်က္သည္လည္း အဓိပၸါယ္မရွိပါ။ ယင္းသည္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခြဲျခား
ဆက္ဆံျခင္းမျပဳရဟု ၂၀၀၈ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအလင္း ေဖၚျပ
ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ ကြ်န္မတို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌
လည္း ခံေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။

ပါဝင္ခြင့္မရေသးသကဲ့သို႔

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း

18

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႏွစ္ဘက္ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားေဘးဖယ္ခံရျခင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံ
ေရးနယ္ပယ္ျဖစ္ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအေတြ႕အၾကံဳရွိသူမ်ားအေရး
ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းမွ မွတ္ခ်က္ျပဳခ့ဲပါသည္။ သူမက
အထက္ပါကဲ့သို႔ေသာ အေတြးအျမင္ခံယူခ်က္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက
ပင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာဦးေဆာင္မႈက႑ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းက႑တိ႔တ
ု ြင္ အမ်ိဳးသမီးတိ႔၏
ု
အခန္းက႑ကို ေလွ်ာ႔
တြက္ေလ့ရွိသည့္ စစ္တပ္ပံုစံ အဖြ႔အ
ဲ စည္းဆိုင္ရာထံုးတမ္းဓေလ့မွ ဆင္းသက္
ေပါက္ဖြားလာျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။ 19 မည္မ်ွပင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအရည္
အခ်င္းရွိေနေစကာမူ၊

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္

တိုက္ရိုက္ပါဝင္ခြင့္မွ ဖယ္ထုတ္ျခင္းခံရလွ်က္ရွိပါသည္။ ယင္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္
တြင္မူ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ပိုမိုတတ္စြမ္းႏိုင္ေသာ၊ မိမိတ႔သ
ို က္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္း
သားလူမ်ိဳးစု၏

တန္းတူညီမ်ွအခြင့္အေရးႏွင့္

ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေရး

18

ေဒၚဒြဲဘူႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္။ ၁၄၊ ဇူလင
ုိ ္ ၂၀၁၃၊ ေနျပည္ေတာ္။

19

ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္။

အတြက္

အလြန္အေရးႀကီးသည့္အေရးကိစၥမ်ားကို

ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းရန္

ပိုမို

သင့္ေတာ္သူမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကပါသည္။ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း
မွ မိခ်ယ္ရီစိုးက “အမ်ိဳးသားမ်ားကို ပိုမိုစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္ေလ့ရွိ
ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည္ဟု
ထင္ျမင္ေလ့ရွိၾကပါသည္။

အမ်ိဳးသားမ်ားသည္

အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာေၾကာင့္

၎တိ႔ေ
ု ျပာဆိုေဆြးေႏြးေသာအခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အသံလည္း ပါ၀င္သာြ းလိမ့္
မည္ဟု ထင္ျမင္တတ္ၾကပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ အမွန္တကယ္တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား
သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္ပါ”20 ဟုေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။
အစဥ္အလာအရ အမ်ိဳးသားမ်ားအား လူ႕အဖြ႔အ
ဲ စည္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား
အျဖစ္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေနာက္လုိက္မ်ားအျဖစ္ ေမ်ွာ္လင့္ေလ့ရွိၾကပါသည္။
ေမ ႏွင့္ ဇြန္ ၂၀၁၃ တြင္ ေအးခ်မ္းျမန္မာလူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ (GDI-Myanmar) မွ
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာသုေတသနေလ့လာခ်က္အရ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ
ျပည္နယ္မ်ားရွိ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို
ႏိုင္ငံေရးကိစၥအျဖစ္ နားလည္သေဘာေပါက္ထားၾကၿပီး၊ ယင္းသည္ ႏွစ္ဘက္
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အလုပ္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူထားၾက
ပါသည္ (GDI, 2012, p. 5)။ ခ်င္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္
အထက္ပါေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ နမူနာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ခ်င္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ခ်င္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး
ေကာ္မတီတ႔၏
ို အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည့္အျပင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးႏွင့္ အစိုးရ
အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖစ္လာေအာင္ ၾကား၀င္ေဆာင္
ရြက္ခဲသ
့ ူျဖစ္ေသာ

သိကၡာေတာ္ရဆရာတလြန္က်ဲအိုက

“ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား

သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ တက္ၾကြႏိုးၾကားမႈမရွိ။ ကြ်န္ေတာ္
သိရွိသည့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္ တိုင္းျပည္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္
ေဆာက္မႈ၌ ၎တိ႔၏
ု အခန္းက႑ရွိသည္ဟု ေတြးထင္ခံယူထားျခင္းမရွိ” ဟု
20

မိခ်ယ္ရီစိုးႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္။ ၄၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၃၊ ရန္ကုန္။

ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။ 21 အလားတူပင္ ထင္ရွားသည့္ မြန္အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္
တစ္ဦးျဖစ္သူ မိကန
ြ ္းခ်မ္းႏြန္ကလည္း “ႏိုင္ငံေရး၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈကို

ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ထားသည့္

အႀကီးမားဆံုး

အဟန္႔အတားမ်ားထဲမွတစ္ခုမွာ ကြ်န္မတိ႔၏
ု
ရိုးရာဓေလ့ႏႈန္းစံမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ကြ်န္မတိ႔၏
ု

ရိုးရာဓေလ့ႏႈန္းစံမ်ားႏွင့္တန္ဖိုးထားမႈမ်ားအရ

ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေစလုိၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုမူ

အမ်ိဳးသားမ်ားကို

အမ်ိဳးသားမ်ားအား ဝန္းရံပံ့ပိုး

ေထာက္ခံအားေပးေသာသူမ်ားျဖစ္ေစလိုၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ဦးစီး
ေခါင္းေဆာင္ရန္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ နာခံရန္ႏွင့္
ေနာက္လိုက္လုပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရာမ်ားသည္ ကြ်န္မတို႔ ေန႔စဥ္ရင္ဆိုင္
ၾကံဳေတြ႔ရေသာ လူမႈပံုစံသင
ြ ္းခံရမႈျဖစ္ၿပီး၊ ကၽြန္မတိ႔က
ု ိုယ္တိုင္ကလည္း ထိုအရာ
မ်ားကို အမွန္အျဖစ္ခံယူႏွလံုးသြင္းထားၾကပါသည္”ဟုေထာက္ျပထားပါသည္။22
လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ က်ား၊ မ ပါ၀င္မႈႏွင့္ က်ား၊ မ မတူကျြဲ ပား
သည့္လိုအပ္ခ်က္အေရးကိစၥမ်ားကို ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားရန္ အကန္႔အသတ္ရွိေန
ေစသည့္အခ်က္တစ္ခုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္လုပ္ငန္းစီမံကိန္း (National Action Plan on
Women, Peace and Security) မရွိျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကုလသမဂၢ၏အဖြ႔ဝ
ဲ င္
ႏိုင္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ အမ်ိဳး
သမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား (ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္
၁၃၂၅ ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တဲဆ
ြ ံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား)ကို လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ တာဝန္ရွိ
ပါသည္။ လံုျခံဳေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ အရဆိုလွ်င္ အပစ္
အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးမႈႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားကို မျဖစ္မေနထည့္သင
ြ ္းပါဝင္ေစရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈမရွိျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
21

သိကၡာေတာ္ရဆရာ တလြန္က်ဲအိုႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္။ ၁၂၊ ဇြန္ ၂၀၁၃၊ ရန္ကုန္။

22

မိကြန္းခ်မ္းႏြန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္။ ၁၅၊ ဇြန္ ၂၀၁၃၊ ရန္ကုန္။

က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးျမွင့္တင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ ႀကီးမားေသာလစ္ဟာမႈရွိေန
သည္ကို ေဖၚညြန္းေနသကဲ့သို႔ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္း
ႏွင့္ စာေရးသူတ႔ေ
ို တြ႔ဆံုစဥ္ ၀န္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ
ဗဟိုဌာန 23 အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္ျခင္း၏
အေရးပါမႈကို လက္ခံအားေပးေသာ္လည္း ၎တိ႔အ
ု ေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစီမံကိန္း စတင္ေရးဆြဲရန္အတြက္မူ အဆင္
သင့္မျဖစ္ေသးေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။24
ခ်င္းျပည္နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚဇာတလဲမ္း၊ အမ်ိဳးသား
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

ျပည္တင
ြ ္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္

တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္

ဦးေပၚလ်ံလင
ြ ္စေသာ

လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ႏွင့္လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား (ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ ႏွင့္ ေနာက္
ဆက္တဲဆ
ြ ံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား)ႏွင့္ ၎တိ႔၏
ု အေရးပါမႈမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္မ်ားအားလံုး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း၊ ေက်ေက်လည္လည္၊ ေသေသခ်ာခ်ာ
သိရွိနားလည္ထားရန္အလြန္ပင္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သိ႔မ
ု ွသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ က်ား၊ မ ပါ၀င္မႈႏွင့္
က်ား၊ မ မတူကျြဲ ပားသည့္လိုအပ္ခ်က္အေရးကိစၥမ်ားကို ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားရန္
လုိအပ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ယႏၱရားမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ က်င့္သံုးရန္တန
ြ ္း
အားေပးျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္။25

23

24

25

သည္ အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစီမံ
လာေရးအတြက္

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္း

ေပး

ေပၚထြက္

အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

သင့္ေတာ္ဆံုးအေနအထားတြင္ရွိေၾကာင္း ယူဆ ါသည္။

ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္။ ၁၁၊ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃၊ ရန္ကုန္။
ေဒၚဇာတလဲမ္းႏွင့္ ဦးေပၚလ်ံလြငတ
္ ႔ႏ
ို ွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္။ ၁၃၊ ဇူလိုင္ ၂၀၁၃၊ ေန
ျပည္ေတာ္။

မတ္ ၂၀၁၃ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ
အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း

(National

Strategic

Plan

for

Advancement of Women) (၂၀၁၃-၂၀၂၂)ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ 26 ယင္း
မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးအားလံုး
သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္
ျမင့္မားလာၿပီး၊ ၎တိ႔၏
ု အခြင့္အေရးရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အျပည့္အ၀ခံစားရရွိႏိုင္ေစ
ရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ဘ၀ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ က်ား၊ မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်
ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ နားလည္လက္ခံ
ႏိုင္ေစမည့္စနစ္မ်ား၊

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုမ်ားႏွင့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား

အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

26

အေကာင္

27

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာစီမံ

ကို ၃

ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔မွ် အခ်ိန္ယူလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၃ တြင္ ေနျပည္
ေတာ္၌ စတင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ၁၀ ႏွစ္စီမံကိန္းမွ အၾကံျပဳထားသည္မွာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ရန္၊ လိင္
အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
ထြက္ေပၚလာေစရန္၊

ပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္

အလုပ္အကိုင္၊

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဥပေဒမ်ား

အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္

အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္

ညီမွ်ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားပိုမိုတိုးတက္လာေရးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာမူဝါဒမ်ား
ထြက္ေပၚလာေရးတို႔အပါအဝင္ ဦးစားေပးနယ္ပယ္ ၁၂ ခုရွိ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို လက္ေတြ႔
က်ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကိုင္တြယ္တံု႔ျပန္ရန္

ျဖစ္ ါသည္ (The Irrawaddy, 7

October 2013)။
27

ၢ

၁၃၂၅

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လုပ္ငန္း

(National Action Plan) ၌ ျခားနားေသာ အလးဂရုျပဳမႈရွိပါသည္။ ၎မွာ၊
ပဋိပကၡကုိသာ တိက်စြာအေလးဂရုျပဳေသာအျမင္မ်ားႏွင့္ အေျပာင္းအလဲကာလဆိုင္ရာ
တရားမွ်တမႈအပါအဝင္

လံုျခံဳေရးရာကိစၥမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ယင္းသည္

မတူညီေသာ

အဖြ႔မ
ဲ ်ား (ဥပမာ၊ စစ္တပ္) ကိုလည္း ေျပာဆိုတိုက္တြန္းပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္၊ ႏွစ္ခု
လံုးသည္ အျပန္အလွန္ တြန္းအားေပးရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္၊ ျမန္မာ
အေနျဖင့္ UNSCR 1325 ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား
စတင္အေကာင္အထည္ေဖၚ
အဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ

တြင္ “အမ်ိဳးသမီးမ်ားတိုးတက္ေရး
” (NSPAW) တြင္ေဖၚျပထားသည့္ တိုင္းတာမႈ ႏႈန္းစံမ်ား

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ
ကိန္းသည္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား

အမ်ိဳးသားအဆင့္

နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္

ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္

မဟာဗ်ဴဟာစီမံ

ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး

ပီကင္းလုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား

(Beijing

Platform For Action) တိ႔အ
ု ေပၚတြင္ အေျချပဳထားသည့္ ဦးစားေပး နယ္ပယ္
၁၂ ခုပါ၀င္၍ ျပဳစုထားပါသည္။ ၎ဦးစားေပးနယ္ပယ္ ၁၂ ခုမွာ (၁) အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ (၂) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ပညာေရး၊ ေလ့က်င့္
သင္ၾကားေရး (၃) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး (၄) အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ
အၾကမ္းဖက္မႈ (၅) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား (၆) အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏွင့္

စီးပြားေရး

(၇)

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး

(၈)

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းယႏၱရားမ်ား (၉) အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး (၁၀) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မီဒီယာ (၁၁) အမ်ိဳးသမီး
မ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္

(၁၂)

အမ်ိဳးသမီးငယ္ရြယ္မ်ားတိ႔ျု ဖစ္ပါသည္။

အစိုးရမဟုတ္ေသာျပည္တြင္းႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာ

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊
စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတို႔ႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ
မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကိုအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။
ယင္းမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္ ‘အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ား’(women in emergency) အေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။ ဤေနရာတြင္
‘အေရးေပၚ’ ဟူေသာေဝါဟာရကို သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနသည့္
အေျခအေနဟူေသာအနက္သာမက ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္အေျခအေနဟူ၍ပါ
ကို အျပန္အလွန္တြန္းအားေပးေစျခင္းအလို႔ဌာ ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ႈ

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္လုပ္ငန္း

ရရွိျပီးပါက UNSCR 1325

အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ မလိုအပ္ေတာ့ဟု အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းျပည္
မ်ားမွ

ျငင္းခ်က္ထုတ္ၾကပါသည္။
ႏိုင္ငံ

သိ႔ေ
ု သာ္

အဆင့္လုပ္ငန္း

1325အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္လုပ္ငန္
မ်ား ပါဝင္

မရွိ

ေပ။

သတိခ်ပ္ရန္မွာ

မ်ားေသာအားျဖင့္
UNSCR

မ်ားတြင္ပါဝင္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာ

အနက္ဖြင့္ထားပါသည္ (မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း အခန္း ၁၁)။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ သဘာ၀
ေဘးအႏၱရာယ္

က်ေရာက္ေနသည့္အေျခအေနႏွင့္

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္

အေျခအေနတို႔သည္ တစ္ထပ္တည္းမတူပါ။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ’အေရးေပၚ’ ဟူသည့္
ေ၀ါဟာရ၏အနက္တြင္

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္သာမက

ပဋိပကၡအေျခအေန

လည္း ပါဝင္ေသာ္လည္း သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနသည့္ အေျခ
အေနႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္အေျခအေနတိ႔က
ု ို အေရးေပၚအေျခအေနဟု
ျခံဳ၍ေဖၚျပလိုက္ျခင္းက လက္ေတြ႔အေျခအေနတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္
ပြားရာအေျခအေနရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အာရံုစိုက္ဂရုျပဳမႈ နည္းပါးသြားေစသည္
ကိုေတြ႔ရပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ယင္း မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္ လက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာအေျခအေနရွိ

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

အေရးကိစၥျပႆနာမ်ားကို

လည္း ပိုမို တိက်စြာျဖင့္ အေလးဂရုျပဳမႈေပးသင့္ပါသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနခ်ိန္ႏွင့္ ျဖစ္ပြားၿပီး
ေနာက္ပိုင္းအေျခအေနမ်ား၌ က်ား၊ မ အေျချပဳခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္
မႈမ်ားေတြ႔ရေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ား (GDI, 2012, p. 6) ရွိေနဆဲျဖစ္ပါ
သည္။ အေထာက္အထားမ်ားအရ က်ား၊ မ အေျချပဳခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈကို ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအတြင္းမွာပင္ မၾကာခဏေတြ႔ရွိရပါ
သည္။ ယင္းအေထာက္အထားမ်ားက လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
စဥ္ႏွင့္ ထိလ
ု ုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနသူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ က်ား၊ မ
အေရးကိစၥႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈၾကားဆက္ႏြယ္မႈျပႆနာ၏ အူတိုင္
ခ်က္မကို ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဟူ၍ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡလန
ြ ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတိ႔၌
ု အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္ခြင့္
ကိုခိုင္မာေသခ်ာသည့္အာမခံခ်က္ေပးအပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယင္းသည္

စီးပြားေရး၊

လူမႈေရးႏွင့္

ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၌

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအႏွိမ္ခံရမႈကို ပိုမိုဆိုးရြားေစသည္သာမက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဘဝ
ေကာင္းမြန္စြာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၎တိ႔ု၏အရည္အေသြးကို အေလးမထားရာလည္း
ေရာက္ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေနေသာအသိုင္းအဝိုင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပိုမို
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အသစ္ေသာအခန္းက႑ႏွင့္ အခြင့္
အလမ္းမ်ားျဖစ္ေပၚေစျခင္းတိ႕ု အားျဖင့္

ပဋိပကၡႏွင့္ ပဋိပကၡလြန္အေျခအေနရွိ

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေနရာလြတ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္မႈကို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း တစ္ခါတရံတြင္ ပဋိပကၡၿငိမ္သက္
ရွင္းလင္းသြားၿပီးသည့္အခါ

ထိုေနရာလြတ္မ်ားသည္

ျပန္၍ပိတ္သြားတတ္ပါ

သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အထက္ပါကဲ့သ႔ို
က်ား၊ မ အခန္းက႑ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈတင
ြ ္ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားရွိသည္ဆို
လ်င္ ယင္းေျပာင္းလဲျဖစ္ထန
ြ ္းမႈ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္မာေနေစရန္အလို႔ငွာ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ၎တိ႔က
ု ိုယ္စားျပဳေသာအဖြဲ႔အစည္း
မ်ားအားလံုးသည္ က်ား၊ မ ေရးရာအခန္းက႑၊ အမွတသ
္ ညာႏွင့္ လုပ္ႏိုင္စြမ္း
အင္အားတိ႔က
ု ို ေကာင္းမြန္စြာသေဘာေပါက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈ
မ်ားကို ဆီေလ်ာ္သင့္ေတာ္စြာ ပံုစံေျပာင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္ (ICRW, 2003, P.
25)။

၄။ ျဖစ္ရပ္မ်ား ေလ့လာခ်က္
လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ က်ား၊ မ ပါ၀င္မႈ၊ က်ား၊ မ
မတူကျြဲ ပားေသာအျမင္ပါ၀င္မႈစသည္တို႕ကို

ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ရန္အတြက္

ျဖစ္ရပ္ (Case)မ်ားအျဖစ္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၊
မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီတ႔က
ို ို ေရြးခ်ယ္ခဲ့
ပါသည္။ အထက္ပါအဖြ႔မ
ဲ ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္မွာ ၎
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ေနေသာ

ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားသည္

လက္ရွိ

ျပည္တင
ြ ္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မလ
ႈ ုပ္ငန္းစဥ္၌ အေရးႀကီးေသာထည္၀
့ င္မႈမ်ား
အနက္ အ၀င္အပါျဖစ္ေနသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိ႔ျု ပင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခြင့္ရရွိရန္ အဆင္ေျပႏိုင္ျခင္း၊ ေျဖဆိုသူမ်ား အခ်ိန္ေပး
ႏိုင္ျခင္းစသည္တ႔အ
ို ေပၚတြင္လည္း အေျခခံထားပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ အဓိကအေၾကာင္းအရာေလးခုအေပၚ အေျခခံကာ ေလ့လာတင္ျပ
ထားပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ (၁) ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈတင
ြ ္ က်ား၊ မ ပါ၀င္မႈ (၂)
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ က်ား၊ မ မတူကျြဲ ပားမႈအျမင္ႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူ
ညီမွ်မႈသေဘာတရားထင္ဟပ္ႏိုင္မႈ (၃) ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ
ႏွင့္ (၄) အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ပါဝင္ႏိုင္မႈစသည္တ႔ို
ျဖစ္ပါသည္။

၄-၁။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး
ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးကို ၂၀၊ မတ္လ ၁၉၈၈ တြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသမီး၊အမ်ိဳးသား
တိ႔၏
ု
ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို ရယူေသခ်ာေစရန္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီျပန္လည္ထန
ြ ္းကားေစရန္ စသည္တ႔ို
အတြကရ
္ ည္ရြယ္၍ ဖြ႔စ
ဲ ည္းခဲ့ပါသည္ (Chinland, n.d)။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး၏
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုစည္းမ်ဥ္းအရ တပ္ဦး၏အျမင့္ဆံုးအာဏာပိုင္ျဖစ္ေသာအဓိပတိေကာင္စီ
ကို အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအပါအ၀င္ အဖြ႔ဝ
ဲ င္ ၂၁ ဦးျဖင့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းရမည္

ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤစာေရးခ်ိန္အထိ ဗဟိုေကာ္မတီတြင္ အမ်ိဳးသမီး
အဖြ႔ဝ
ဲ င္တစ္ဦးပါဝင္သည္မွလဲ၍
ြ ၊ အဓိပတိေကာင္စီအတြက္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ဝင္
ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ျခင္း (သိ႔)ု ခန္႔အပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။28 ၃၁၊ ဇူလိုင္
၂၀၀၆ တြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးသည္ ဂ်ီနီဗာေခါလ္(Geneva Call)အဖြ႔၏
ဲ
လူသတ္မိုင္းမ်ားအသံုးမျပဳေရးဆိုင္ရာကတိက၀တ္ (Deed of Commitment
on banning anti-personnel mines) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္
လည္း

အျခားကတိက၀တ္ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ခ်ိန္တင
ြ ္

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ က်ား၊ မ အေျချပဳခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈတားဆီးေရးဆိုင္ရာ
ကတိက၀တ္ႏွင့္

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၏

ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားမွ

ကေလးသူငယ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာကတိက၀တ္တ႔က
ို ိုမူ ဤ
စာေရးခ်ိန္အထိ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိေသးပါ (Geneva call, n.d.)။
၂၀၁၁ တြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္မလ
ႈ ုပ္ငန္းစဥ္
ျပည္ေထာင္စု
ဟားခါးၿမိဳ႕၌

စတင္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး၊

ဇန္နဝါရီလ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္
ပထမဆံုးအႀကိမ္

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၁

တြင္

ခ်င္းျပည္နယ္၊
ယင္းအခ်ိန္မွစ၍

အစိုးရႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ သံုးႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၆၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၂
တြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
ေကာ္မတီတ႔ၾို ကား

ပဏာမသေဘာတူညီခ်က္

လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲပ
့ ါသည္။

(ပထမသေဘာတူညီခ်က္)ကို

ယင္းသေဘာတူညီခ်က္တြင္

ခ်င္းအမ်ိဳးသား

တပ္ဦးႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတိ႔ၾု ကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီ
ခ်က္ ကိုးခ်က္ ပါ၀င္ပါသည္ (Burma Partnership, 6 January 2012)။
၇၊ ေမလ ၂၀၁၂ တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပထမဦးဆံုးႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီ
ခ်က္ (ဒုတိယသေဘာတူညီခ်က္) ကို ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ လက္မွတ္
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ေဒါက္တာ ေရႊခါးရ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္။

ေရးထိုးခဲပ
့ ါသည္။ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ပဏာမ
သေဘာတူညီခ်က္တြင္ပါရွိသည့္အတိုင္း ယာယီေလ့လာမႈ အေျခစိုက္စခန္းမ်ား
သတ္မွတ္ခ်ထားေရး၊ ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊
ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအတြက္အေျခခံမူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ုဳပ္
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊

လူထုႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးသည့္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ေသာကိစၥရပ္မ်ား၊ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္
ေရး၊

တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား

ေဆာင္ေရး၊

ပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္

ျပည္၀င္ခြင့္လက္မွတက
္ ိစၥ၊

ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔၊

ပူးေပါင္းလုပ္
ခ်င္းအမ်ိဳးသား

တပ္ဦး၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥရပ္မ်ား၊ အေျခခံ
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြ႔ဲ ထားရွိျခင္း
ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈၾကား၀င္လုပ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕အစည္းစသည္တို႔အပါအ၀င္ အခ်က္
၁၅ ခ်က္ပါ၀င္ခဲပ
့ ါသည္ (Burma Partnership, 7 May 2012)။ ၉၊ ဒီဇင္ဘာ
၂၀၁၂ တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဒုတိယအႀကိမ္သေဘာတူညီခ်က္ (တတိယ
သေဘာတူညီခ်က္)ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈဗဟို
ဌာနတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။

ယင္းတြင္အခ်က္

၂၇ ခ်က္ပါ၀င္ၿပီး၊

၎အခ်က္မ်ားကို ေခါင္းစဥ္ငါးခုျဖင့္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတိ႔မ
ု ွာ ခ်င္း
အမ်ိဳးသားအေရးကိစၥမ်ား၊ တစ္မ်ိဳးသားလံုး ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့သင့္ျမတ္ေရး၊
လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ တပ္မေတာ္၊ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ
ႏွင့္ရိုးရာဓေလ့ဆိုင္ရာမ်ားတို႔ ျဖစ္ပါသည္ (Burma Partnership, 9 December
2012)။
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား စုစုေပါင္းသံုးခုတင
ြ ္ ပါ၀င္ေသာအခ်က္ ၅၁ ခ်က္အနက္
သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခ်က္တည္း၌သာ ဂ်ဲန္ဒါ (အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားျဖစ္ျခင္း)
ဟူေသာေ၀ါဟာရကို အသံုးျပဳထားေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ “အမ်ားျပည္သူဆိုင္
ရာ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ ခန္႔အပ္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္း ျပဳလုပ္
ရာတြင္ လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အမ်ိဳးသမီး၊အမ်ိဳးသားျဖစ္ျခင္း

ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ခြျဲ ခားမႈ မရွိေစရ” (ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဒုတိယအႀကိမ္
သေဘာတူညီခ်က္ပါ အမွတ္စဥ္ ၂၄)။ အထက္ပါ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုတင
ြ ္
အခ်က္တစ္ခ်က္အျဖစ္ေဖၚျပပါရွိျခင္းမွလဲြ၍၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးႏွင့္ အစိုးရတိ႔ု
ၾကားခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္သံုးခုစလံုးတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ
ရွိရန္လိုအပ္ျခင္းႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းတိ႔တ
ု င
ြ ္

ပဋိပကၡလန
ြ ္

အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္ေရးႏွင့္

ပတ္သက္၍ တိတိက်က်ထည့္သင
ြ ္းခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ခ်င္း အမ်ိဳးသမီး၊ လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ
ခ်ယ္ရီဇေဟာင္းအား

စာေရးသူတို႕မွ

“ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးႏွင့္

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းေသာအခါ

အစိုးရဘက္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ

သူမက

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

တြင္ ဂ်ဲန္ဒါအသိအျမင္ ထင္ဟပ္မႈ လံုး၀မရွိ” ဟုေျပာဆိခ
ု ဲ့ပါသည္။
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ထိ႔ျု ပင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ ခ်င္း
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္မည့္အခန္းက႑မ်ားရရွိလာဖို႔အတြက္ဆိုလ်င္၊ လက္ရွိ
ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး
မ်ားသည္

ေဆာင္ရြက္ေနသည့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈအဆင့္

ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈနည္းပါးဆဲျဖစ္ေၾကာင္း

ေတြ႔ရပါသည္။

ပထမ

အႀကိမ္မွ တတိယအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြေ
ဲ ရာက္သည္အထိ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး
၏ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈအဖြဲ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈ မရွိခဲပ
့ ါ။ ေဆြးေႏြးပြသ
ဲ ို႔ ေလ့လာ
သူအျဖစ္

တရား၀င္ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရေသာ

ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕

(Chin

Human Rights Organization)သည္လည္း အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္ကိုသာ
ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးႏွင့္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတိ႔အ
ု ၾကား

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အေရး
ႀကီးေသာအခန္းက႑မွပါ၀င္ခဲသ
့ ည့္ ခ်င္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရးေကာ္မတီ
၏ အဖြ႔ဝ
ဲ င္ ၂၀ ဦးတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသာ ပါ၀င္ပါသည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္၊ လက္ရွိ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ သူမ၏အခန္းက႑မွာ ခ်င္းအမ်ိဳး
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ခ်ယ္ရီဇေဟာင္ ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္။

သားတပ္ဦး၊

ခ်င္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

တည္ၿငိမ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္

ခ်င္းျပည္နယ္

အစိုးရတိ႔ၾု ကား တရား၀င္ႏွင့္အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ရာ
တြင္လယ
ြ ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္ေရး
ေပါင္းကူးသဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္ (Ja Nan Lahtaw, 2012, p.10)။
ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတင
ြ ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားရွိရန္ အစိုးရဘက္ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသား
တပ္ဦးတိ႔ု ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီခဲၾ့ ကပါသည္။ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္သည္
ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေရရွည္တည္တံ့ေရး
အတြက္ အေရးပါေသာယႏၱရားတစ္ခုျဖစ္သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ထန္တလန္၊ တီးတိန္၊ မတူပီႏွင့္ ပလက္၀စသည့္
ၿမိဳ႕နယ္ေလးခု၌ ခ်င္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးေကာ္မတီ၏ ကူညီေဆာင္
ရြက္မႈျဖင့္ စတင္ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ထိုေကာ္မတီမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ပါ၀င္မႈမွာ အလြန္ေမွးမွိန္ွလွ်က္ရွိပါေသးသည္။

ပလက္၀ႏွင့္တီးတိန္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ

ေကာ္မတီမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးစီ ပါ၀င္ေၾကာင္း ခ်င္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္
ၿငိမ္ေရးေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမွဴး သိကၡာေတာ္ရဆရာ တလြန္က်ဲအို က
ေျပာျပပါသည္။
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လက္ရွိတင
ြ ္ ခ်င္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္

ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔တ႔မ
ို လ
ွ ဲလ
ြ ်င္၊

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္

ေဆာင္မလ
ႈ ုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္
တက္ၾကြထင္ရွားစြာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ခ်င္းအရပ္ဘက္လူမႈအဖြြ႕ဲ အစည္း
မ်ားမရွိပါ။ မၾကာေသးမီက၊ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွကူုညီေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ခ်င္း
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းညႊန္႔ေပါင္းျဖစ္ေသာ ခ်င္းေရးရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
ေရးအဖြဲ႕ (Chin Affairs Partnership)ကိုဖြ႕ဲ စည္းခဲ့ရာ၊ အဖြ႕ဲ ၏မူလအဖြ႕ဲ ၀င္
ကိုးဦးအနက္၊ တစ္ဦးသာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ပါသည္။
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သိကၡာေတာ္ရဆရာ တလြန္က်ဲအိုႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားတြင္ ေလ့လာသူ
တစ္ဦးအျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့ေသာ

မိုင္ခ်င္းခ်င္းက၊

စာေရးသူတို႔ႏွင့္ေတြ႔ဆရ
ံု ာတြင္

အထက္ေဖာ္ျပပါအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

ႏုိင္ငံေရးအျဖစ္

နားလည္ထားၾကၿပီး

အစဥ္အလာအရ ယင္းသည္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ရမည့္ကိစၥမဟုတ္၊ အမ်ိဳးသား
မ်ားသာ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားအေနျဖင့္ ပါ၀င္ရမည့္အရာ ျဖစ္
သည္ဟယ
ု ူဆထားၾကပံုရသည္ဟု

ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း

လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လႈပ္ရွား
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ရန္အတြက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္
အဆင္သင့္ျဖစ္မႈနည္းပါးေနေသးေၾကာင္း၊

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

ထိုသို႔

လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၌ အမ်ိဳးသားမ်ားကသာ လႊမ္းမိုးထားၿပီး၊ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးကို ေနရာေပးရန္ေဖာ္ျပမႈ
မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု သိကၡာေတာ္ရဆရာတလြန္က်ဲအိုက သူ၏ေလ့လာ
ေတြ႔ရွိခ်က္ကို

စာေရးသူတို႕အား

ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး၏

လက္ေထာက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က လူထုႏွင့္
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေနာင္လာမည့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး
ပြမ
ဲ ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိျဖစ္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္
ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး၌ ျပဌာန္းခ်က္ (mandate)ရွိေၾကာင္း စာေရးသူတ႔ႏ
ို ွင့္
ေတြ႔ဆစ
ံု ဥ္ ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။

31

သိ႔ရ
ု ာတြင္ ယင္းျပဌာန္းခ်က္ (mandate)ကို

လက္ေတြ႔ရုပ္လံုးေပၚလာေစရန္ဦးတည္ေသာ

ထင္သာျမင္သာသည့္

လုပ္ထံုး

လုပ္နည္းမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ စနစ္တက် အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားရွိမႈမ်ား လိုအပ္ေနဆဲ
ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။

31

ေဒါက္တာေရႊခါးရ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္။

၄.၂။ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးသည္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၌

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္လ႔အ
ူ ခြင့္အေရး ျဖစ္ထန
ြ ္းေစရန္ အားေပးေထာက္ပံ့
ႏိုင္ေရးအလို႔ငွာ ဖြ႕ဲ စည္းထူေထာင္ထားသည္အ
့ ဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးသည္ ကရင္အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားထုတစ္ရပ္လံုး
၏ ျပင္းျပထက္သန္ေသာ စိတ္ဆႏၵကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ ဦးေဆာင္ႏုိင္ငံေရးအဖြ႔ဲ
အစည္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေထာင္ခသ
ဲ့ ည္
ဟုဆိုေသာ္လည္း၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးအစပ်ိဳးရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာမူ
၁၈၈၁ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ စခဲ့သည္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္(Karen National Union,
n.d.)။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးသည္

ယင္းထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ားတြင္

အစိုးရကဲ့သ႔ေ
ို သာ လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးကို စီမံေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ယင္းစီမံ
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏုိင္ငံျခားေရးရာ၊ ပညာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္
လူမႈဖူလံုေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ သစ္ေတာေရးရာ၊ သတၱဳတြင္း၊ တရား
ေရးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရး၊ ငါးလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၊
မဟာမိတ္ေရးရာ၊ ျပန္ၾကားေရး၊ ဆက္သယ
ြ ္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္
အခြန္ႏွင့္ဘ႑ာေရးစသည္ျဖင့္ ဌာန ၁၄ ခုခေ
ြဲ ၀၍ လုပ္ေဆာင္ပါသည္(Karen
National Union, n.d.)။
၂၆၊ ႏို၀င္ဘာ မွ ၂၆၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂အထိ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏
တစ္ဆယ့္ငါးႀကိမ္ေျမာက္ကန
ြ ္ဂရက္အစည္းအေ၀းကို က်င္းပခဲ့ၿပီး ဗဟိအ
ု လုပ္
အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ၁၁ ဦးကိုေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ ထို
၁၁ဦးတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဖဒိုေနာ္စီပိုးရာစိန္သည္ ဒုတိယဥကၠဌ
အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရပါသည္။ ဖဒိုေနာ္စီပိုးရာစိန္သည္ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္
သက္တမ္းတြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲသ
့ ူျဖစ္ပါ
သည္ (Karen National Union, 27 December 2012)။ လက္ရွိ သက္တမ္း၏
(ဗဟိအ
ု လုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ) အျမဲတမ္း

ေကာ္မတီတြင္ ၄၅ဦးရွိသည့္အနက္ႏွစ္ဦးသာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ
သက္တမ္းတြင္ ဌာနတာ၀န္ခံအျဖစ္ တာ၀န္ေပးခံရသူမ်ားအနက္ အမ်ိဳးသမီး
တစ္ဦး

(တရားေရးဌာန)သာ

အစည္းအရံုးတြင္

ပါ၀င္ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္

ကရင္အမ်ိဳးသား

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာရာထူးအဆင့္မ်ား၌

ေရာက္ရွိေစရန္မူ၀ါဒရွိသည့္တိုင္ ထိပ္တန္းရာထူးေနရာမ်ားကို အမ်ိဳးသားမ်ားက
ကိုင္တြယထ
္ ားဆဲရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာ္စီပိုးရာစိန္
က ေအာက္ပါအတိုင္းရွင္းျပခဲပ
့ ါသည္။
ဤတိုင္းျပည္ရွိ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈသမိုင္းတြင္ အျမင့္ဆံုး
ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာ၌
တည္းေသာ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ထမ္းေဆာင္မႈရွိေနသည့္

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမွာ

တစ္ခု

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး

ပင္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာ ရာထူး
ေနရာမ်ား၌ ပါ၀င္ႏိုင္ခြင့္ရရွိရန္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၌ မူ၀ါဒရွိသည္။
ယင္းသည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္း
အရံုးကို ကူညီျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္၊ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း
အထိေတာ့ ကၽြန္မတိ႔ု မေရာက္ရွိေသးပါ။
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၂၁၊ ဇူလိုင္ ၂၀၁၃တြင္ ဂ်ီနီဗာေခါ(လ္)အဖြ႕ဲ ၏ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္ လိင္
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ က်ား၊ မ အေျချပဳခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေစေရး ကတိ
က၀တ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၏ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားမွကေလးသူငယ္
မ်ားအား

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကတိက၀တ္တ႔က
ို ို

ကရင္အမ်ိဳးသား

အစည္းအရံုးက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္ (Geneva Call, 24 July 2013)။
အထက္ပါကတိက၀တ္ႏွစ္ခုတင
ြ ္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္အတြက္ ကရင္
အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးအေနျဖင့္ ၇ ႏွစ္မွ် အခ်ိန္ယူခဲ့ရပါသည္။ လက္မွတ္ေရး
ထိုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏

ေၾကျငာခ်က္တြင္

ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပထားခဲ့ပါသည္။
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ေနာ္စီပိုးရာစိန္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္။ ၁၉၊

၂၀၁၃။ မဲေဆာက္။

… ထို႔ေၾကာင့္ ဤကတိက၀တ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းအားျဖင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔အဖြ႕ဲ အစည္း၏တည္ဆဲစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဆက္လက္၍ အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္တြန္းအားေပးျခင္း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါ
သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သ႔ို လက္မွတ္
ေရးထိုးရျခင္းကိုဂုဏ္ယူမိပါသည္။ထိ႕ု အတူ

ဂ်ီနီဗာေခါ(လ္)အဖြ႕ဲ အပါအ၀င္

အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ လိင္အၾကမ္းဖက္မႏ
ႈ ွင့္ က်ား၊ မ
အေျချပဳခြဲျခား ဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေစရန္၊ ကေလးသူငယ္မ်ား ထိုက္တန္ေသာ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကူညီေဖးမမႈတို႔ကို က်ိန္းေသခိုင္မာစြာ ရရွိစံစား
ႏိုင္ေစရန္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္ (Geneva Call, 24
July 2013)။

ၾသဂုတ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ဖိတ္ေခၚ
ေသာအခါ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးသည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈထသ
ဲ ႔ို

၀င္ေရာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တင
ြ ္ အဆင့္ေလးဆင့္
ပါ၀င္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲ
ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းတိ႔မ
ု ွာ (၁) ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဆင့္ (၂) ပိုမို
ရွည္ၾကာေသာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဆင့္ (၃) ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ အစျပဳ
ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ကယ
ြ ္ရွိႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား
ကိုေျဖရွင္းျခင္းအဆင့္ (၄) ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္ျခင္းအဆင့္တို႔ျဖစ္ပါသည္ (Karen
National Union, 22 February 2012)။ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ
ဤစာေရးသားခ်ိန္အထိ

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးႏွင့္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔တ႔ၾုိ ကား ၁၂ ႀကိမ္ထက္မက ေတြ႔ဆံုၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း သေဘာ
တူညီခ်က္ ၃ ခုသာ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ပါေသးသည္။
၁၂၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၂တြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ
သေဘာတူညီခ်က္ (ပထမသေဘာတူညီခ်က္)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။
ယင္းသေဘာတူညီခ်က္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏိုင္ေရးကိုသာ အဓိကအားျဖင့္
အေလးဂရုျပဳသည့္ အခ်က္ ၁၁ ခ်က္ပါ၀င္ပါသည္ (Myanmar Peace Monitor,

n.d.,a)။ ၇၊ ဧၿပီ ၂၀၁၂တြင္ အခ်က္ ၁၃ ခ်က္ပါ၀င္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္
သေဘာတူညီခ်က္ (ဒုတိယသေဘာတူညီခ်က္)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္
(Burma Partnership, 7 April 2012)။ ၃၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၂ တြင္ အပစ္
အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ လိက
ု ္နာက်င့္ႀကံရမည့္က်င့္၀တ္ (Ceasefire Code of
Conduct)ႏွင့္ပတ္သက္၍

လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္

(Burma

News

International, 2013; p. 118)။ ယင္း၌ အခန္း ၁၁ ခန္းပါ၀င္ၿပီး၊ အရပ္သား
ဘ၀လံုျခံဳမႈရွိေရး အပါအ၀င္ အေသးစိပ္အခ်က္ ၃၄ ခ်က္ ပါ၀င္ပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈကိစၥကို ဒုတိယအႀကိမ္ သေဘာ
တူညီခ်က္၌ထည့္သင
ြ ္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ သေဘာတူညီခ်က္၏ အပိုဒ္
၅ တြင္ ရပ္ရြာေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီး
ပါ၀င္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ပိုမိုျဖစ္ထန
ြ ္းလာေစရန္အတြက္
ခရိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအဖြ႔မ
ဲ ်ားကို

ဖြ႔စ
ဲ ည္းသြားရ

မည္။ အထူးသျဖင့္္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ ထည့္သင
ြ ္း
ရမည္”ဟူ၍ ေဖၚျပထားပါသည္ (Burmar Ethnic Studies, 2012)။ ဤဒုတိယ
အႀကိမ္သေဘာတူညီခ်က္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈႏွင့္
က်ား၊ မ မတူကျြဲ ပားမႈအျမင္ႏွင့္ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေရးသေဘာတရား
ထင္ဟပ္က်င့္သံုးႏိုင္ျခင္းတိ႔အ
ု တြက္

ေမွ်ာ္လင့္အားတက္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ

အခ်က္မ်ားရွိသည့္တိုင္၊ ယခုထက္ပို၍ ေကာင္းေအာင္ေရးသားရန္လိုအပ္သည့္
အေျခအေနရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ အေၾကာင္းတစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသမီး
ပါ၀င္မႈကို ေဖၚျပထားသည့္တိုင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔
ပါ၀င္ရမည္ဟူေသာအခ်က္ကို တိတိက်က်ေဖၚျပေပးထားမႈမရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ယင္းအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကရင့္ေရးရာေကာ္မတီမွ ေစာေက်ာ္စြာက ေအာက္
ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္ျပဳထားပါသည္။
ေကအဲန္ယူ၏ဒုတိယအႀကိမ္သေဘာတူညီခ်က္၌

ေသခ်ာေစရန္အတြက္

အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈကိုခိုင္မာ

ရွင္းလင္းေသာနည္းလမ္းမ်ား

ေဖၚျပထားသည္ကို

မေတြ႕ပါ။ ဥပမာအားျဖင္-့ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားတြင္ အနည္းဆံုး
အမ်ိဳးသမီး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ရမည္ဟူေသာအခ်က္မ်ိဳးကို ဤသေဘာတူ
ညီခ်က္၌ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသင့္ေသာ္လည္း မေဖာ္ျပထားပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္း

ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခန္းက႑ကို

ျမႇင့္တင္ျခင္းတြင္

ေကအဲန္ယူသည္ အေတာ္ေလးေရွ႕ေျပးေသာ္လည္း ရွင္းလင္းမႈမရွိေသာအေျခ
အေနမ်ားရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။33

အကယ္၍ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတို႔ၾကားခ်ဳပ္ဆိုခဲ့
ေသာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္

အသံုးျပဳသည့္အသံုးအႏႈန္း၊

စကားလံုးမ်ား

သည္ က်ား၊ မ မတူကျြဲ ပားမႈအျမင္ႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူရညီမွ်ေရးသေဘာ
တရားသိျမင္ထင္ဟပ္မႈရွိႏိုင္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားတို႔၏မတူကဲျြ ပားေသာ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမို၍ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ တိတိက်က်လည္းရွိမည္
ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - ပထမအႀကိမ္သေဘာတူညီခ်က္၏ ဒုတိယအပိုဒ္
တြင္ အသံုးျပဳထားေသာစကားစု၌ “ႏုိင္ငံသားအားလံုး၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္
အေရးကိုအာမခံရန္”ဟု ေရးသားျခင္းထက္ “….ႏိုင္ငံသားအမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား
အားလံုး၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုအာမခံရန္”ဟူ၍ေရးသားျခင္းအားျဖင့္
သေဘာတူညီခ်က္စာသားသည္ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားတို႔၏ သီးျခားလိုအပ္
ခ်က္မ်ားကိုပိုမို၍ ေပၚလြင္ထင္ဟပ္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ထိ႔အ
ု တူ ဒုတိယအႀကိမ္သေဘာတူညီခ်က္၏ ဒုတိယအပိုဒ္တင
ြ ္ပါရွိသည့္ စကား
ရပ္ျဖစ္ေသာ “လူထ၏
ု
လံုျခံဳမႈႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈတ႔က
ို ို အာမခံႏိုင္
ရန္ ႏွစ္ဘက္နားလည္လက္ခံေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာက်င့္၀တ္ကို
အေကာင္အထည္ေဖၚရန္သေဘာတူၾကသည္” ဟူေသာစကားရပ္အစား “အမ်ိဳး
သမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားတို႔၏ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈတ႔က
ို ို အာမခံႏိုင္
ရန္ ႏွစ္ဘက္နားလည္လက္ခံေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာက်င့္၀တ္ကို
အေကာင္အထည္ေဖၚရန္သေဘာတူၾကသည္” ဟုေရးသားႏိုင္လွ်င္ သေဘာတူ
33

ေစာေက်ာ္စြာႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္။ ၁၂၊ ဇြန္ ၂၀၁၃။ ဘားအံ။

ညီခ်က္စာသားသည္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားတိ႔၏
ု မတူကဲျြ ပားေသာလိုအပ္ခ်က္
ကိုပိုမို၍တိက်စြာထင္ဟပ္ေစႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကရင္ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာေကာ္မ
တီမွ ေနာ္ဘလြမ္းမင္းႏိုက္စံက “ဂ်ဲန္ဒါအျမင္သေဘာထင္ဟပ္ႏိုင္မႈသည္ အပစ္
အခတ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္္ လံုျခံဳမႈရွိၿပီး၊ စိတ္ခ်ရသည့္အကူးအေျပာင္းျဖစ္စဥ္တစ္ခု
ျဖစ္ထန
ြ ္းႏိုင္ရန္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည္”ဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
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အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာက်င့္၀တ္ (Ceasefire code of conduct) သည္
ေက်းလက္ရပ္ရြာေဒသမွ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပး
ႏိုင္ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေၾကာက္တရားမွ လႊတ္ေျမာက္ႏိုင္ေစရန္
အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔၏လံုျခံဳေရးအတြက္ စိတ္ခ်မႈ ရရွိႏိုင္ေစရန္
အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း

ဆီေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ

တန္ဆာပလာတစ္ခု

ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဂ်ဲန္ဒါခြျဲ ခမ္းစိပ္ျဖာေလ့လာမႈကို စနစ္တက်လုပ္
ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ က်ား၊ မ မတူကြဲျပားေသာအျမင္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမို
ရွင္းလင္းစြာေတြ႕ျမင္ရၿပီး၊

ပိုမိုတိက်ေကာင္းမြန္သည့္တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းျခင္းမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားတိ႔၏
ု လံုျခံဳ
ေရးကိစၥႏွင့္ဆက္ႏြယ္လာေသာအခါတြင္ က်ား၊ မ မတူကျြဲ ပားမႈကိုအေျချပဳ၍
စီမံေဆာင္ရြက္မွသာ ပို၍ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ဖဒိုေနာ္စီပိုးရာစိန္က စာေရးသူတ႔ို
အားေအာက္ပါအတိုင္းရွင္းျပခဲ့ပါသည္။
တကယ္တမ္းတြင္ စစ္တပ္အတြက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္
ရွိရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ကၽြန္မတိ႔ခ
ု ံစားမိခဲ့ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ပဋိပကၡ
ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားစြာကို ခံစားရပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ အပစ္
အခတ္ရပ္စဲေရး ျဖစ္ေပၚေသာ္လည္း စစ္တပ္အတြက္လိုက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္
မရွိလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စိတ္ခ်လံုျခံဳေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ မရွိႏိုင္ပါ။
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ေနာ္ဘလြမ္းမင္းႏိုက္စံႏွင့္ေတြ႕ဆံုခ်က္။ ၂၀၊

၂၀၁၃၊ မဲေဆာက္။

ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္

ယင္းသည္

အရပ္သားမ်ား၊

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ားတို႔၏

လံုၿခံဳေရးကို အာမခံမႈအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။35

သိ႔ရ
ု ာတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္မွာ လက္ေတြ႕အမွန္တကယ္
အေကာင္အထည္ေပၚလာေစရန္အတြက္ အဆင့္မ်ားစြာလိုအပ္ေနပါေသးသည္။
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဖဒို ေစာကြယ္ထူးဝင္း
က ဇြန္ ၂၀၁၃ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုခဲပ
့ ါသည္။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္
မွာ ယခုအခိ်န္အထိ မူၾကမ္းအဆင့္၌သာ ရွိေနပါေသးသည္။ တနည္းဆိုေသာ္
‘မူအားျဖင့္သေဘာတူသည္’

ဟူေသာအဆင့္တြငသ
္ ာ

ရွိေနပါေသးသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၀၁၂ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုသည့္
ေဆြးေႏြးမႈေနာက္ပိုင္း

ယခုအခ်ိန္အထိ

ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား

လိုက္နာရမည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား အၿပီး
သတ္ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေနာက္ဆက္တအ
ြဲ စည္းအေဝးျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း
မရွိေသးပါ (Karen News, 5 June 2013)။

မၾကာမီက ကရင္အမိ်ဳးသားအစည္းအရံုးအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ
အေျပာင္းအလဲသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္း၌ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈအေပၚ
အနည္းႏွင့္အမ်ားသက္ေရာက္ဆက္ႏြယ္မႈရွိမည္ကို အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက စိုးရိမ္
ၾကပါသည္။ ယခင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ခဲ့သူ ဖဒိုေနာ္စီပိုးရာစိန္သည္
ယခင္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဦးစီးဦး
ေဆာင္ကာ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ယခုအခါ သူမသည္ ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ သူမအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး
မႈမ်ားတြင္ သိပ္မေတြ႔ရေတာ့ေပ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္တင
ြ ္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ
ျဖစ္ၿပီး

ကရင္အမ်ိဳးသမီးဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးအဖြဲ႔၏ဒါရိုက္တာလည္းျဖစ္သူ

ေနာ္စူဇန္နာ

လွလွစိုးက အထက္ပါအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာေရးသူတ႔ႏ
ို ွင့္ ေတြ႔ဆစ
ံု ဥ္
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ေနာ္စီပိုးရာစိန္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္။

ကရင္အမိ်ဳးသားအစည္းအရံုး၏ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲသည္ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးေဆြးေႏြးမႈအဖြ႔၏
ဲ
ဖြစ
ဲ ည္းပံုအားထိခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားေနရာတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖင့္ အစားထိုးမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပး
ခဲ့ပါသည္။ 36 ကရင္အမိ်ဳးသားအစည္းအရံုး၏ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဆက္လက္ထည့္
သြင္းပါ၀င္ေစသင့္သည္ဟု အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားတြင္ အရပ္ဘက္
အဖြ႕ဲ အစည္းမွေလ့လာသူ သိကၡာေတာ္ရဆရာ ေစာမက္သွ်ဴးေအး က မွတ္ခ်က္
ျပဳခဲ့ပါသည္။37
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကရင္
အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္ထိေတြ႔လ်က္ရွိသည္ကို
ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ပါတီကန
ြ ္ဂရက္သက္တမ္းတြင္ ေဆြးေႏြးေရး
အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦး ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔မွာ လက္ရွိ ဒုတိယ
ဥကၠဌ ေနာ္စီပိုးရာစိန္ (ယခင္အဖြ႔ဲေခါင္းေဆာင္)၊ ကရင္အမိ်ဳးသားအစည္းအရံုး
၏ ယခင္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေနာ္ေမဦးမူထေရာႏွင့္ ကရင္ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ
ေကာ္မတီ၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ေနာ္ဘလြမ္းမင္းႏိုက္စံတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ကရင္
ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးကြန္ယက္ (Karen Development Network)၊ ကရင့္ေရးရာ ေကာ္မတီ
(Karen Affais Committee)၊ ကရင္အမ်ိဳးသမီးဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ (Karen Women
Empowerment Group)၊ ကရင္လ႔အ
ူ ခြင့္အေရးအဖြဲ႕ (Karen Human Rights
Group)၊ ကရင္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိင
ု ္ရာကြန္ယက္ (Karen
Environment and Social Action Network)၊ စစ္ေဘးေရွာင္ ကရင္လူထု
ဆိုင္ရာေကာ္မတီ (Committee for Internal Displaced Karen People)
အစရွိသည့္ လူထုအေျချပဳ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာသည္ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ
ေဖၚေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္လ်က္ရွိပါသည္။ မည္သို႕ပင္
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ေနာ္စူဇန္နာလွလွစိုးႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္။ ၁၇၊
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သိကၡာေတာ္ရဆရာ ေစာမက္သွ်ဴးေအးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္။

၂၀၁၃၊ ရန္ကုန္။

ဆိုေစကာမူ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္အရံုး၏ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းေရးကို္ယ္စားလွယ္အဖြ႔၌
ဲ အမ်ိဳး
သမီးပါဝင္မႈသည္ က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။
၈၊ ဧျပီ ၂၀၁၂ တြင္ ျပည္တင
ြ ္းရွိ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ကူညီပံ့ပိုးရန္
အတြက္ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပံ့ပိုးမႈအဖြဲ႔ (Karen Peace Support Team) ကို
ဖြ႔စ
ဲ ည္းခဲ့ပါသည္။ ထိုအဖြ႔တ
ဲ င
ြ ္ အဖြ႔ဝ
ဲ င္ ၁၁ ဦးပါဝင္ၿပီး ၎တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္
ၾကပါသည္။ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၁ ဦးတြင္ ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴးမ်ားျဖစ္သည့္ ေနာ္စူဇန္နာလွလွစိုး
ႏွင့္ နန္႔ခင္ေအးဦးတို႔အပါအဝင္ ၄ ဦးမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။38
ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး (Karen Women Organization)သည္ လက္ရွိ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ထည့္သင
ြ ္းပါ၀င္ေစ
ရန္အတြက္အခိုင္အမာ တိုက္တန
ြ ္းလွ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္
ဆိုင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔တင
ြ ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၌ အမ်ိဳးသမီး
မ်ား အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ထုတ္
ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တင
ြ ္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္လ်က္ရွိ
ေနၾကသည့္အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးသည္ မိမိတ႔၏
ို ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားအား ထည့္သင
ြ ္းရန္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးႏွင့္စည္းလံုးညီညတ
ြ ္ေရးကို တည္ေဆာက္ၾကရာတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၌လည္း အေရးပါေသာအခန္းက႑ရွိသည္” ဟူ၍ ေဖၚျပခဲ့ပါသည္
(Karen Women Organization, 21 September 2012)။ ေနာ္ဘလြမ္းမင္း
ႏိုက္စံက အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ေဆာင္ေသာ
အခါ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဆိုင္ရာဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားအားလံုးႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္
ဆင့္တင
ြ ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမျဖစ္မေနပါဝင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။
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နန္႔ခင္ေအးဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္။

၁၉၊ ဇြန္ ၂၀၁၃၊ ရန္ကုန္။ Deciphering

Myanmar’s Peace Process: A Reference Guide 2013. P. 121.တြင္လည္းၾကည့္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏ အေတြ႕အၾကံဳကိုေလ့လာေသာအခါ သတိျပဳမိ
သည့္အခ်က္တစ္ခုမွာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၌ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်
သည့္ေနရာသို႔

အမ်ိဳးသမီးမ်ားေရာက္ရွိျခင္းသည္

၎တို႔၏

တည္ဆရ
ဲ ာထူး

ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ဖြ႕ဲ စည္းပံုတင
ြ ္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားပိုမိုပါဝင္ေစရန္အတြက္မူဝါဒ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၌ ရွိ
သည့္တိုင္ ယင္းမူဝါဒကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ အားနည္းမႈရွိ
ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သတိျပဳရန္ေကာင္းသည့္အခ်က္တစ္ခု
မွာ ကမၻာတလႊားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ
ေနရာမ်ားကို ရယူထားသည့္ အနည္းငယ္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ က်ား၊ မ
မတူကျြဲ ပားမႈအျမင္ႏွင့္ က်ား၊ မ ေရးရာထိရွလယ
ြ ္ေသာခံစားခ်က္ မျဖစ္မေန
ရွိေနၾကသည္ဟုယူဆ၍ မရႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ သဘာ၀အားျဖင့္ ပိုမို၍ က်ား၊ မ မတူကျြဲ ပားမႈ
အျမင္ႏွင့္ ထိရွလယ
ြ ္မႈခံစားခ်က္ရွိၾကသည္မဟုတ္ပါ။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ အသိအျမင္
ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ားပိုမိုျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေနပါသည္။

၄-၃။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ
မြန္ျပည္သစ္ပါတီကို ဇူလိုင္ ၁၉၅၈ တြင္ ႏိုင္ေရႊက်င္(ခ) ႏိုင္ဘလြင္၏ ဦးေဆာင္
မႈျဖင့္စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၈ မွစတင္ကာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး
ဆင္ႏခ
ဲြ ဲ့ေသာ မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦး (Mon People’s Front)သည္ ၁၉၅၈ တြင္
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံလက္နက္ခ်ခဲ့ရာ၊ ယင္းကိုလက္မခံႏိုင္သည့္ ႏိုင္ေရႊက်င္က
ဦးေဆာင္၍ မြန္ျပည္သစ္ပါတီကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္(New Mon State
Party, n.d.)။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တင
ြ ္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ပထမဦးဆံုးပါတီညီလာခံကို
က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထိုးခဲၿ့ ပီး၊ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ပါတီညီလာခံ
ကို သံုးႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပခဲ့ပါသည္ (Mizzima News, 21 Dec 2011)။
ပါတီညီလာခံက်င္းပခ်ိန္တင
ြ ္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ၂၇ ဦး၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

ေကာ္မတီ၀င္ ခုႏွစ္ဦးတို႔ကို ပံုမွန္ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိပါသည္။ လက္ရွိသက္တမ္းတြင္
ဗဟိအ
ု လုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈမရွိပါ။ သိ႔ေ
ု သာ္ ဗဟို
ေကာ္မတီတြင္ မိဆာဒါးအမည္ရွိ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးရွိၿပီး၊ သူမသည္
မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မတီ၏ တာ၀န္ခံလည္း ျဖစ္ပါသည္။
၂၊ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တင
ြ ္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ဂ်ီနီဗာေခါ(လ္)အဖြ႔၏
ဲ
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၏

ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားမွ

ကေလးသူငယ္မ်ားကို

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာကတိက၀တ္ (Deed of Commitment for
the Protection of Children from the Effects of Armed Conflict)ကို
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲပ
့ ါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ လူသတ္မိုင္းအသံုးျပဳမႈကိုတားျမစ္ျခင္းႏွင့္
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား

ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းကိုတားျမစ္ျခင္း

ဆိုင္ရာကတိက၀တ္ႏွစ္ခုကိုေတာ့ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိေသးပါ (Geneva
Call, n.d)။
၁၉၉၅ ခုႏွစ္တင
ြ ္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
နည္းတူ၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားမပါဘဲ တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ
ရန္သေဘာတူညီမႈျပဳခဲ့ပါသည္။ ၾသဂုတ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တင
ြ ္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက
မိမိတ႔၏
ို တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (Border Guard Force)အျဖစ္သ႔ို
အသြင္ေျပာင္းလဲမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ ေအာက္တို
ဘာလ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တင
ြ ္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ညီညတ
ြ ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္
ေကာင္စီ၏မူ၀ါဒမ်ားအရသာျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ပါသည္
(Min Thu-ta, 23 November 2011)။ ၁၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၂တြင္ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးကို အဓိကဦးတည္ခ်က္ထားသည့္အခ်က္ ၅ ခ်က္ပါ၀င္ေသာ ျပည္နယ္
အဆင့္သေဘာတူညီခ်က္

(ပထမသေဘာတူညီခ်က္)ကို

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၌

လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္ (Peace Monitor, n.d.,b)။ ၂၅၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၂
တြင္ အခ်က္ ၄ ခ်က္ပါ၀င္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္

(ဒုတိယသေဘာတူညီခ်က္) ကို ေမာ္လၿမိဳင္ျမိဳ႕၌ ထပ္မံလက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့
ပါသည္ (Peace Monitor, n.d.,c)။ ဒုတိယသေဘာတူညီခ်က္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံ
လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊

ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၊

ပညာေရးက႑၊

က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္ကာလအတြင္းစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ အခ်က္ ၇ ခ်က္ပါ
အေျခအေနစသည္တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၁ မွစ၍ ယခုဤ
စာေရးခ်ိန္အထိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတို႔ ၆ ႀကိမ္မက ေတြ႔ဆခ
ံု ဲ့
ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ဂ်ဲန္ဒါအျမင္ရႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ အထက္တင
ြ ္ေဖာ္ျပထားေသာ သေဘာတူညီ
ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္ က်ား၊ မ မတူညီေသာအျမင္ႏွင့္ က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရး
သေဘာတရားတို႔ကို ထည့္သင
ြ ္းထားျခင္းမရွိပါ။ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကူညီမႈအဖြ႔ဲ
(Myanmar Peace Support Initiative)၏အကူအညီျဖင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ
သည္

မြန္လူထု၊

မြန္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏

လုပ္ငန္းဌာနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားစသည္တ႔ႏ
ို ွင့္ေတြ႔ဆံုကာ လက္ရွိေဆာင္
ရြက္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ
မ်ားျပဳလုပ္ခဲပ
့ ါသည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ ထိုေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ား၌ က်ား၊ မ မတူညီ
ေသာအျမင္ႏွင့္

က်ား၊

မတန္းတူညီမွ်ေရးဆိုင္ရာကိစရ
ၥ ပ္မ်ားကို

ထည့္သင
ြ ္း

ေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္းမရွိခဲပ
့ ါ။ 39 ထင္ရွားသည့္ မြန္အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္
သူ မိကန
ြ ္းခ်မ္းႏြန္က စာေရးသူတ႔ိုႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေအာက္ပါအတုိင္း ရွင္းျပခဲပ
့ ါ
သည္။
ကၽြန္မ၏ေလ့လာမႈႏွင့္သိရွိမႈအရေျပာရလွ်င္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၌ ဂ်ဲန္ဒါဆိုင္ရာ
မူ၀ါဒမရွိေသးပါ။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ဂ်ဲန္ဒါသေဘာထင္ဟပ္ေသာ မူ၀ါဒႏွင့္ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္ခ်ျခင္းမွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအတြက္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ျပဌာန္းမႈ
တစ္ခုမဟုတ္။
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ယင္းသည္မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏

မိခ်ယ္ရီစိုးႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

သို႔မဟုတ္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဂ်ဲန္ဒါကိစၥ
ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမရွရ
ိ ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။40

မြန္ျပည္နယ္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ပါ၀င္မႈ
ကိုျမႇင့္တင္ရန္လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တင
ြ ္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏
ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ

မိဆာဒါးသည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးအဖြ႔ဲ

တြင္ပါ၀င္ပါသည္။ သူမ၏ပါ၀င္မႈကို မြန္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕က အားေပးေထာက္ခံပါ
သည္။ သိ႔ျု ဖစ္သည့္တိုင္ သူမသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ပါ၀င္
လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အားေလ်ာ့လွ်က္ရွိပါသည္။ စာေရးသူတ႔ႏ
ို ွင့္
ေတြ႔ဆံုစဥ္ သူမက ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာျပခဲ့ပါသည္။
အစိုးရႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ေဆြးေႏြးရာတြင္

အမ်ိဳးသမီးအနည္းဆံုးတစ္ဦးေတာ့

မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္

ပါ၀င္သင့္ေၾကာင္း

ကၽြန္မသိပါသည္။

ယင္းသည္ မြန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ထိုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တစ္စိတ္တပိုင္း ပါ၀င္
ႏိုငရ
္ န္အတြက္ ညီမွ်ေသာအခြင့္အလမ္းေပးျခင္း အမွတ္သညာတစ္ခုလည္း
ျဖစ္ပါသည္။

သိ႔ေ
ု သာ္

ရံဖန္ရံခါ၌

ကၽြန္မသည္

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈ

ေပ်ာက္ဆံုးေနသကဲ့သ႔ို ခံစားရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္
လုပ္ေဆာင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း မေဖာ္ျပတတ္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား၏
အလယ္တြင္ ရပ္တည္ရျခင္းသည္ အလြန္ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါ
သည္။41

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ၊ ဆြစ္ပိစ္အဖြဲ႕(Swisspeace) မွ ေရခ်ယ္ဂက္ဆာ (Rachael
Gasser)က “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ (အမ်ိဳးသမီးမ်ား) ၾကံဳေတြ႕ရ
ေလ့ရွိသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားေသာပတ္၀န္းက်င္၌ ရွိေနေသာ္လည္း မိဆာဒါးသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔အၾကားေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ အမ်ိဳးသမီး
တိ႕ု ၏အသံကိုယူေဆာင္လာႏုိင္ရန္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပသည္” ဟုခ်ီးက်ဳး
40

မိကြန္းခ်မ္းႏြန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္။
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မိဆာဒါးႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္။ ၅၊

၂၀၁၃၊ ေမာ္လၿမိဳင္။

ေရးသားခဲ့ပါသည္ (ISN, 5 August 2013)။ ယခုလက္ရွိ မြန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္

အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍

မြန္ျပည္သစ္

ပါတီ၊ ဗဟိုအမႈေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ႏုိင္တလညီက စာေရးသူ
တိ႔ႏ
ု ွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေအာက္ပါအတိုင္းသံုးသပ္ေျပာျပေပးခဲ့ပါသည္။
အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးအားလံုးအတြက္

ပါတီသည္

တံခါးဖြင့္ေပးထားပါ

သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ အနည္းငယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ
အပိုင္းတြင္ ပါ၀င္ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တ႔၏
ို မြန္လ႔အ
ူ ဖြဲ႕အစည္းတြင္ အမ်ိဳး
သမီးမ်ား ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈက႑၌ ပိုမို ပါ၀င္လာႏိုင္ရန္ ၎တို႔ကအ
ို ားေပး
ျမႇင့္တင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အစဥ္အလာအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဤနယ္ပယ္
တြင္ တက္ၾကြမႈနည္းပါသည္။
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မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၊

မြန္လူငယ္အဖြ႔၊ဲ

ရာမညၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း၊ မြန္အမ်ိဳး
သမီးအဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္

မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မတီအစရွိေသာ

မြန္အဖြ႔အ
ဲ စည္း

မ်ားသည္ မြန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္
လွ်က္ရွိပါသည္။ မြန္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ႏွင့္ မၾကာေသးမီက တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ
မြန္အမ်ိဳးသမီးကြန္ယက္ (Mon Women Network)တိ႔သ
ု ည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္

အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈအခန္းက႑ကို

ျမႇင့္တင္ရန္

တိုက္တန
ြ ္းႏႈိးေဆာ္ရာတြင္ တက္ၾကြသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေလ့လာမွတ္သား

သင္ယူရရွိသည့္အခ်က္

တစ္ခုမွာ ပါတီအဖြဲ႕အစည္း၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ ဖြ႕ဲ စည္းပံုအဆင့္ဆင့္တင
ြ ္
အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈအတြက္လ႕ႈံ ေဆာ္ရာ၌
အခန္းက႑သည္

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

အလြန္အေရးပါသည္ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ထု႔ျိ ပင္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအဆင့္ဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေရာက္ရွိေအာင္
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ႏိုင္တလညီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္။ ၅၊

၂၀၁၃၊ ေမာ္လၿမိဳင္။

ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး၊

ေကာင္းမြန္စြာအသိေပးမႈရွိေသာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းလိုအပ္သည္ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ထိသ
ု ႔မ
ို ဟုတ္ပါက

အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈသည္ အေပၚယံအလွဆင္မႈအတြကသ
္ က္သက္သာျဖစ္ေနေစ
ၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုသာမက အမ်ိဳးသားမ်ားကိပ
ု ါ စိတပ
္ ်က္အားေလ်ာ့သာြ းေစ
ႏိုင္ပါသည္။

၄-၄။ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ
ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီကို ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တင
ြ ္စတင္ခဲ့သည့္ ရွမ္း
ညီညတ
ြ ္ေသာေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္ (Shan United Revolutionary Army)
ကိုအေျခခံကာ စ၀္ရြက္ဆစ္ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တင
ြ ္ စည္းရံုးဖြ႔စ
ဲ ည္းခဲ့ပါ
သည္။

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီကို

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္-

ေတာင္ပိုင္း (Shan State Army -South)ဟူ၍လည္း သိရိွၾကပါသည္။ ရွမ္းျပည္
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ၏

ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မႈသည္

လႊမ္းမိုးေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။
ဖိတ္ေခၚမႈကိုလက္ခံေသာအားျဖင့္

43

အမ်ိဳးသားမ်ား

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ

သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ပါ၀င္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါ
သည္။ ၁၉၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၁ တြင္ ထိုင္း-ရွမ္းနယ္စပ္တစ္ေနရာ၌ ဒုတိယ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စ၀္ယက
ြ ္ဆစ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
ေကာ္မတီဒုတိယဥကၠဌ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းတို႕ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ အလြတ္
သေဘာ ေတြ႔ဆခ
ံု ဲ့ပါသည္ (BNI, n.d.)။
၂၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၁ တြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္
အစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔ၾကား
အခ်က္ ၈ ခ်က္ပါ၀င္ေသာ ျပည္နယ္အဆင့္ (ပထမသေဘာတူညီခ်က္)ကို
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္ (Peace Monitor, n.d.,d)။ ၁၆၊
43

ဗိုလ္မွဴး စိုင္းဦးႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္။ ၂၇၊

၂၀၁၃၊ ေတာင္ႀကီး။

ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၂ တြင္ အခ်က္ ၁၁ ခ်က္ပါ၀င္သည့္ ပထမအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စု
အဆင့္သေဘာတူညီခ်က္

(ဒုတိယသေဘာတူညီခ်က္)ကို

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌

ထပ္မံ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္(Peace Monitor, n.d.,e)။ ၁၉၊ ေမလ ၂၀၁၂
တြင္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ ပါ၀င္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သေဘာ
တူညီခ်က္ (တတိယ သေဘာတူညီခ်က္)ကို က်ိဳင္းတံၿု မိဳ႕၌ လက္မွတ္ေရးထိုး
ခဲ့ပါသည္( Peace Monitor, n.d.,f)။ ၂၈၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၂တြင္
ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ္၊

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္

ကုလသမဂၢ

မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာရံုး (UNODC)တိ႔ၾု ကား အခ်က္ ၉ ခ်က္ပါ
မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ သံုးပြင့္ဆိုင္သေဘာတူညီခ်က္ကိုလက္မွတ္
ေရးထိုးခဲ့ပါသည္ (Peace Monitor, n.d.,g)။ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ
စတင္ကာ

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီသည္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္

၇

ႀကိမ္ခန္႔

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဇြန္လ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စ၀္ယက
ြ ္ဆစ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူ
ေထာင္ေရးေကာင္စီေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္
တြင္

ပထမဆံုးအႀကိမ္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး

အားလံုးပါဝင္မႈရွိေသာ

ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံု

ေဆြးေႏြးပြဲ၊ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းျပည္နယ္တြင္ ပဋိပကၡေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာမႈအဖြဲ႔ ဖြ႔စ
ဲ ည္းေရးတိ႔က
ု ို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္ (ဧရာဝတီ၊ စက္တင္ဘာ
၂၀၁၃)။
သေဘာတူညီခ်က္သံုးခုတင
ြ ္ပါ၀င္သည့္ အခ်က္ေပါင္း ၃၁ ခုႏွင့္ သံုးပြင့္ဆိုင္
သေဘာတူညီခ်က္ပါ အခ်က္ ၉ ခုတ႔တ
ို င
ြ ္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေဖၚေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္
၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လံုးဝေဖၚျပထားျခင္း မရွိပါ။ ထိ႔ျု ပင္
ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတို႔ၾကား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့
ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္
ပဋိပကၡလြန္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ား၊ မ
တန္းတူညီမွ်မႈရွိေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္ေရးလိုအပ္ျခင္းကို ရည္ညန
ြ ္းထင္ဟပ္
ထားျခင္း မရွိပါ။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္၊ ေတာင္ႀကီးအေျခစိုက္ ရွမ္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတက္ၾကြ

လႈပ္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ

နန္းေမႏွင္းေက်ာ္က

သူမ၏ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈကို

စာေရးသူတ႔ႏ
ို ွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတိ႔ၾု ကား ခ်ဳပ္ဆို
ခဲ့ေသာ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ

အမ်ိဳးသမီးထု၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္

ထင္ဟပ္ရန္

ရွမ္း

ပ်က္ကြက္ဆဲျဖစ္သည္။

ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ဂဲ်န္ဒါအျမင္ ရႈေထာင့္ပါရွိရန္ လိုအပ္သည္
ဟု

ကြ်န္မခိုင္မာစြာယံုၾကည္သည္။

သိ႔မ
ု ွသာ

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား

ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ရသည့္ ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္ရွိေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳး
အျမတ္မ်ားကို ရရွခ
ိ ံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
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တတိယသေဘာတူညီခ်က္၏ အပိုဒ္ ၈ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္
လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီတို႕ၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ဖြ႕ဲ စည္းရန္ေဖၚျပထားပါသည္။ ၂၂-၂၃၊ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၂တြင္
ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္
အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ဂုဏ္သေရရွိထင္ရွားသည့္ပုဂၢိဳလ္ ၁၉ ဦးကို
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔တင
ြ ္ပါ၀င္ရန္

ထည့္သင
ြ ္း

အဆိုျပဳခဲ့ပါသည္ (BNI, n.d.)။ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအနက္ ႏွစ္ဦးမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ပထ၀ီဌာနမွ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡ
နန္းဗိုခန္းႏွင့္

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွထင္ရွားသည့္

ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သည့္အျပင္

ရွမ္းေစာ္ဘာြ းမ်ိဳးဆက္ျဖစ္သည့္ စ၀္ျမ၀တီတ႔ျို ဖစ္ပါသည္။45 သို႔ေသာ္ ေအာက္တို
ဘာလ၊ ၂၀၁၃ မတိုင္မီအေတာအတြင္း ေဒသအတြင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး
အဖြ႕ဲ အသက္၀င္ေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ဆျဲ ဖစ္ပါသည္။ နန္းေမႏွင္းေက်ာ္မွ၊
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နန္းေမႏွင္းေက်ာ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္။ ၁၅၊
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စပ္ျမ၀တီႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္။ ၂၇၊

၂၀၁၃၊ ေတာင္ႀကီး။

၂၀၁၃၊ ေတာင္ႀကီး။

ကၽြန္မ၏ေလ့လာမႈအရဆိုလွ်င္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ေနရာမ်ားတြင္

ရွမ္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၌
အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈ

ရွိလာေရးအတြက္

အေရးတယူထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည့္ အေျခအေနမရွိေသး။ ပညာတတ္
ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးအား ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီက ေစာင့္
ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ဖိတ္ၾကားခန္႔အပ္ခဲ့သည္၊ သိ႔ေ
ု သာ္ ယင္း
သည္ ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးထုတစ္ရပ္လံုးကိက
ု ိုယ္စားျပဳၿပီဟု ယူဆ၍မရပါ။ ထိ႔ျု ပင္
အျခားေသာ

တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္

ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္

ျပည္တြင္း၌

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ရွမ္းအရပ္ဘက္
လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွာလည္း နည္းပါးလွ်က္ရွိေနပါေသးသည္။

46

ကရင္ႏွင့္မြန္စသည့္ အျခားေသာတိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္
ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ရွမ္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
စဥ္တင
ြ ္ ရွမ္းအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရွမ္းျပည္နယ္တင
ြ ္း
အေျခစိုက္

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏

တိုက္ရိုက္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈ

နည္းပါးဆဲျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးကြန္ယက္(Shan Women
Action Network)ႏွင့္ ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (Shan Human Rights
Foundation)တိ႔သ
ု ည္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အနည္းငယ္ေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားထဲမွ
ထင္ရွားသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ ေတာင္ႀကီး အေျခ
စိုက္လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ကေမာၻဇလူငယ္ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ စာဖတ္
အသင္းသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသိ
ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္သည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။

ရွမ္းတိုင္းရင္းသား

မ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ေသာ စိုင္းလွေက်ာ္က
ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
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နန္းေမႏွင္းေက်ာ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္။

ရွမ္းအရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္ ေအာက္ေျခလူထု၏ အသံမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ရာ၌ ကရင္၊ ကခ်င္စေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္
လြန္စြာအားနည္းပါေသးသည္။

ဤသိ႔ျု ဖစ္ရျခင္းမွာ

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း

တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသို႔ ခရီးသြားလာရန္ခက္ခဲျခင္းႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ
ခက္ခဲျခင္းတု႔ေ
ိ ၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု

ကၽြႏု္ပ္ထင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္

ရာစုႏွစ္တစ္၀က္ေက်ာ္မွ် ဖိႏွိပ္ေသာစစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆက္ဆက္ေအာက္
၌ ေနထိုင္ခဲ့ရၿပီး လူထုသည္ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ႏွင့္ျပည့္လွ်က္ရွိပါသည္။ စစ္
အစိုးရ၏စစ္တပ္ကိုသာမက ေဒသခံလက္နက္ကိုင္မ်ားကုိပါ ေၾကာက္ေနရပါ
သည္။

ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္

ဤေၾကာက္ရြံ႕စိတသ
္ ည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔အား

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရန္ တြန္းပိ႔ေ
ု နပါသည္။

ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္

ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးကြန္ယက္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
47

(၂၀၀၂)တိ႔က
ု

အသိေပးတိုင္ၾကားေသာ မုဒိန္းမႈႏွင့္ အျခားေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ
၁၇၃မႈကို မွတ္တမ္းတင္ထားခဲပ
့ ါသည္။ ယင္းသည္
အတြင္းအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး

၁၉၉၆ မွ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း

တပ္စထ
ြဲ ားေသာ

အစိုးရစစ္တပ္မွစစ္သားမ်ားက က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ကာ ထိုျဖစ္စဥ္တင
ြ ္ အမ်ိဳးသမီး
ႏွင့္မိန္းကေလး စုစုေပါင္း ၆၂၅ ဦး အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 48 မၾကာ
ေသးခင္က ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးကြန္ယက္သည္ စစ္မွန္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတိ႔အ
ု ၾကား
ျပဳလုပ္ထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ႏွစ္ဘက္စလံုးမွ
ေလးစားလိုက္နာရန္၊ အမ်ိဳးသမီး၊ အမိ်ဳးသားအားလံုးက ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စား
လ်က္ရွိသည့္

စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔

ေရွ႕ဆက္တက္လွမ္းေရးအတြက္

တိုက္တန
ြ ္းသည့္ ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္ (S.H.A.N, 22 April
2013)။ ထိ႔ျု ပင္၊ ေဒသတြင္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ
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စိုင္းလွေက်ာ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္းေမးျမန္းခ်က္။ ၁၉၊

၂၀၁၃၊ ရန္ကုန္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚဆဲျဖစ္ေသာစစ္ပြဲ၌ ျမန္မာအာဏာရွင္စစ္တပ္၏
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာအသံုးျပဳမႈ

။ ခ်င္းမိုင္။ Ref: SWAN, May 2002.

မ်ားသည္ အခိုင္အမာမွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ မုဒိန္းမႈမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား
ႏွင့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားအၾကမ္းဖက္မႈအပါအဝင္

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ

မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္းေၾကာင့္ (SWAN, 19 December 2012) က်ား၊ မ
မတူကျြဲ ပားေသာလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေရးသေဘာတရားကို အပစ္
အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သင
ြ ္းရန္မွာ အလြန္အေရးႀကီး
ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီမွ ဆက္ဆံ
ေရးအရာရွိ ဗိုလ္မွဴးစိုင္းဦးႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ရာ၊ ၎က
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ရွမ္းအမိ်ဳးသမီးမ်ားသည္ လိင္ႏွင့္ က်ား၊ မ ျဖစ္မႈ
အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားၾကံဳေတြ႔ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း၊
တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ

အစိုးရတပ္သားမ်ားသည္

မုဒိန္းမႈက်ဴးလြန္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊

သိ႔ေ
ု သာ္

လည္း က်ဳးလြန္ခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ား၏ အေရးယူအျပစ္ေပးခံ
ရမည္ကို

ေၾကာက္ရြံ႕ေသာေၾကာင့္

ေၾကာင္း၊

ထို႔ျပင္

မုဒိန္းမႈအမ်ားစုကို

က်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူမ်ားသည္

တိုင္ၾကားျခင္းမျပဳခဲ့

ရွက္ရြံ႕ျခင္းေၾကာင့္လည္း

၎တိ႔၏
ု အမႈကို ေဖၚျပျခင္းမရွိေၾကာင္း စာေရးသူတ႔က
ို ို ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္မွဴး
စိုင္းဦးမွ

ဆက္လက္ေဖၚျပသည္မွာ

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ

သည္ ယင္းကိစၥမ်ားကို သိရွိသတိျပဳမိပါေၾကာင္း၊ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ယခုအခ်ိန္
သည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ၿပီး၊ အျပန္အလွန္
ဆက္ဆံေရးေရရွည္ခိုင္ျမဲရန္ ႀကိဳးပမ္းေနရသည့္ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ယင္း

ကိစၥမ်ားကို ထုတ္ေဖၚေဆြးေႏြးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်ိန္မဟုတ္ေသးဟု ၎
အေနျဖင့္ထင္ျမင္ေၾကာင္းရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ၎က ယခုသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္
ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစမွ်သာ ရွိေသးသည္။ ေရွ႕ဆက္လွမ္းရန္ မ်ားစြာရွိ
ေသးသည္” ဟုေျပာျပခဲပ
့ ါသည္။49
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ဗိုလ္မွဴးစိုင္းဦးႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္။

၄-၅။ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ားမွ ရရွိသည့္အခ်က္မ်ား
အထက္ပါ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္
ခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု
မ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈကိုျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ က်ား၊မ မတူကျြဲ ပားမႈအျမင္ႏွင့္ က်ား၊
မတန္းတူညီမွ်မႈသေဘာတရားကို

ထည့္သင
ြ ္းအသံုးျပဳရန္

လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲ

အစည္းမ်ားတြင္ အားသာခ်က္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ အကန္႔အသတ္မ်ားလည္း ရွိေန
ေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္
က်ား၊မ

မတူကျြဲ ပားမႈအျမင္ႏွင့္ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို

ထည့္သင
ြ ္းထားႏိုင္ျခင္း လံုး၀မရွိသေလာက္ျဖစ္ၿပီး၊ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္
အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္လည္း အားနည္းလွ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္
ပါသည္။

သို႔ေသာ္

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးႏွင့္

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး

စေသာအဖြ႔အ
ဲ စည္းအနည္းငယ္၌

လာမည့္ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားတြင္

အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈကိုျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္

က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

ကိုထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္ မူဝါဒခ်မွတ္ထားမႈမ်ားရွိသည္ကိုလည္းေတြ႔ရပါသည္။
ေလ့လာခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ဆံုးျဖတ္
ခ်က္ခ်သည့္ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားႏွင့္

အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္မႈအဆင့္

မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈကို ဇယား ၁ ႏွင့္ ၂ တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။
ဇယား ၁။ ျမန္မာႏိုင္င္ငၿံ ငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈဗဟိုဌာနႏွင့္ ေလ့လာခဲ့ေသာ
အဖြ႔အ
ဲ စည္းေလးခု၏ ဂ်ဲန္ဒါဆိုင္ရာဆန္းစစ္ခ်က္စာရင္း (၃၁ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃ အထိ)
အေၾကာင္းအရာမ်ား

CNF

KNU

NMSP

RCSS

MPC

၁။ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

မရွိ

ရွိ

မရွိ

မသိ

မဆီ

ေကာ္မတီ/ အဓိပတိေကာင္စီတြင္

ေလ်ာ္

အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ
၂။ ဗဟိုေကာ္မတီတြင္
အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ

ရွိ

ရွိ

ရွိ

မသိ

မဆီ
ေလ်ာ္

၃။ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးအဖဲြ႔တြင္

မရွိ

ရွိ

ရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မသိ

မရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ

?

ရွိ

?

မသိ

?

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ

မသိ

ရွိ

ရွိ

ရွိ

မရွိ

မသိ

?

၁၀။ ဂ်ဲန္ဒါအၾကံေပးခန္႔ထားမႈ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

မရွိ

၁၁။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

မရွိ

မရွိ

မဆီ

?

?

မသိ

မရွိ

အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈ
၄။ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်ေရး
ဆိုင္ရာထည့္သြင္းက်င့္သံုးရန္
မူ၀ါဒ
၅။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေလ့လာ
သူမ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈ
၆။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး
ပါ၀င္ရန္ မူ၀ါဒ
၇။ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္
က်ား၊မ မတူကျြဲ ပားမႈအျမင္ႏွင့္
က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးသေဘာ
တရား ထည့္သြင္းထားမႈ
၈။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈအေၾကာင္း
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္း
၉။ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ
ျပဳလုပ္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီး ၃၀
ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ရမည့္ မူ၀ါဒ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္

ေလ်ာ္

အမ်ိဳးသမီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ပါ၀င္မႈ
၁၂။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
တက္တက္ၾကြၾကြပါရွိမႈ

မရွိ

ရွိ

ရွိ

ဇယား

၂။

ေလ့လာခဲ့ေသာ

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏

ထိပတ
္ န္း

ဦးေဆာင္မဖ
ႈ ြ႔စ
ဲ ည္းပံုမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားပါဝင္မႈ (၃၁ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃ အထိ)
အဖြ႕ဲ အစည္းအမည္

စီအီးစီ/ အဓိပတိေကာင္စီ
ေပါင္း

က်ား

စီအန
ဲ ္အက္ဖ္

၂၁

ေကအဲန္ယူ

၁၁

ဗဟိုေကာ္မတီ

မ

ေပါင္း

က်ား

မ

၂၀

-

မသိ

မသိ

၁

၁၀

၁

၄၅

၄၃

၂

အဲန္အဲမ္အက္စ္ပီ

၇

၇

-

၂၇

၂၆

၁

အာရ္စီအက္စ္အက္စ္

၁၁

မသိ

မသိ

မသိ

မသိ

မသိ

၅။ အနာဂတ္ေျခလွမ္းမ်ားအတြက္ အလားအလာႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား
ဂ်ဲန္ဒါသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပဋိပကၡအေရးကိစၥတင
ြ ္ အေျခခံက်ေသာ အေၾကာင္း
ခ်င္းရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္း
စဥ္ ျဖစ္ထန
ြ ္းလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရာ၌ ဂ်ဲန္ဒါခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းသည္
အေရးပါေသာအခန္းက႑တြင္ရွိပါသည္။ ဂ်ဲန္ဒါခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္းမွ ရရွိ
လာသည့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွတဆင့္ အနာဂတ္အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ားကို ကာ
ကြယ္ျခင္းအတြက္ အသိပညာႏွင့္က်ြ မ္းက်င္မႈတည္ေဆာက္ရာတြင္ ျဖည့္ဆည္း
ကူညီႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိအ
ု ေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္
မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ဂ်ဲန္ဒါႏွင့္ က်ား၊မ သာတူညီမ်ွမႈကိစၥသည္ ဆီေလ်ာ္ျခင္းမရွိဟု
ထင္ျမင္လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းမျပဳသင့္ပါ (ICRW, 2003, p. 26)။
ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ဂ်ဲန္ဒါ၏ဆီေလ်ာ္ကိုက္
ညီမႈကို အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ ဂ်ဲန္ဒါႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈၾကားသာမက ဂ်ဲန္ဒါႏွင့္ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးၾကား အေျခခံက်သည့္ဆက္ႏြယ္မႈကို ေတြ႔ျမင္သိရွိရန္ႏွင့္ တစ္ဖက္ဖက္
ကိုလႊမ္းမိုးအုပ္စိုးႏိုင္ရန္ ဦးတည္ခ်က္ထားေသာဆက္ဆံေရးသည္ တရားမွ်တမႈ
ရွိသည့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေဖၚေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိေၾကာင္း

နားလည္လက္ခံရန္

အလြန္အေရးႀကီးပါသည္(Francis, 2004, p. 10)။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္သည္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ေျပာဆိုလုပ္ေဆာင္တိုင္း က်ား၊ မ အေရးထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားရန္
လိုအပ္မႈႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာအားထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈ
တိုင္း၌ က်ား၊မ မတူကျြဲ ပားမႈအျမင္ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈသေဘာတရား ေပါင္းစည္း
ထည့္သင
ြ ္းျခင္းျပဳလုပ္ရန္

အေရးတႀကီးႏွင့္

မရွိမျဖစ္လိုအပ္မႈတို႔ကို

သိရွိ၊

အသိအမွတ္ျပဳရန္အခ်ိန္ေကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကရင္ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာေကာ္မတီ
မွတာ၀န္ရွိသႏ
ူ ွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးမႈတင
ြ ္ ေလ့လာသူတစ္ဦးအျဖစ္
ပါ၀င္ခဲ့သူ ေနာ္ဘလြမ္းမင္းႏိုကစ
္ က
ံ ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲပ
့ ါသည္။
သူတို႔ [အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား] သည္ အပစ္
အခတ္ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌

က်ား၊မ

မတူကြျဲ ပားမႈအျမင္

ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းျခင္း

ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္အစီအစဥ္ ထားရွိရမည္ျဖစ္ ါ
သည္။ ၎သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား၏ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သင့္
သည္။
သာမက

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလည္း

တာဝန္အပ္ႏွင္းရမည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

အမ်ိဳးသားမ်ားကိုလည္းညီမွ်စြာတာဝန္အပ္ႏွင္းရမည္။

အမ်ိဳးသမီး

မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို အတူတကြလုပ္ကိုင္ရန္ အခြင့္အေရးေပးၾကပါစို႔။” 50

ထိ႔ျု ပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ပါဝင္စား
မႈ တိုးပြားလာျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္
အမ်ိဳးသားမ်ားတို႔၏ မတူညီသည့္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ထည့္သင
ြ ္း
ေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္မႈကို

လူထုမွ

ပိုမိုသိျမင္နားလည္လာျခင္းတို႔သည္လည္း

လက္ရွိႏိုင္ငံေရးညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔
ေသာေနရာထားရွိေပးအပ္ရန္ႏွင့္ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်မႈအျမင္ရႈေထာင့္ဘက္မွ
လည္းထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားရန္တ႔အ
ို တြက္ အေရးပါေသာအခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္
လာပါသည္။ ေနာ္စီပိုးရာစိန္က “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေသာ
အခါမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ ေဆြးေႏြး
ေျပာဆိုရန္ လိုအပ္သည္မဟုတ္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ေနရာႏွင့္ ၎တိ႕ု ၏
အရည္အေသြးကို ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္လည္းလိုအပ္ေၾကာင္း
လူထုက တျဖည္းျဖည္း သိျမင္၊ လက္ခံလာၾကၿပီျဖစ္သည္”ဟု ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။
ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္
အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈႏွင့္ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်မႈအျမင္ရႈေထာင့္ဘက္မွ ထည့္သင
ြ ္း
ေဆြးေႏြးရန္

တင္ျပေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည့္

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

တိုးပြားလာလွ်က္ရွိပါသည္။ ၎တိ႔အ
ု ထဲတင
ြ ္ ထင္ရွားသည့္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွာ
ရွာလုမ္(ၿငိမ္း)ေဖါင္ေဒးရွင္းဦးစီးသည့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္

အရပ္ဘက္လူမႈ

အဖြ႕ဲ အစည္းဖိုရမ္ (Civil Society Forum of Peace)၊ ေအးခ်မ္းျမန္မာလူမႈဖြံ႔ၿဖိဳး
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ေနာ္ဘလြမ္းမင္းႏိုက္စံႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္။

ေရးအဖြဲ႕/ဂ်ီဒီအိုင္-ျမန္မာ(Gender and Development Initiative-Myanmar)၊
အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကြန္ယက္ - ျမန္မာ (Women Organizations
Network of Myanmar)၊ ကရင္အမ်ိဳးသမီးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ (Karen Women
Empowerment Group)၊ ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ (Shan Women’s Action
Network)၊ မြန္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ (Mon Women Organization)ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားအဖြ႔ဲခ်ဳပ္-ျမန္မာႏိုင္ငံ (Women League of Burma) စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။
မၾကာေသးမီက

ျပည္တြင္းရွိအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္

တြဲဖက္၍

ဂ်ီဒီအိုင္-ျမန္မာအဖြဲ႔သည္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၃၂၅ ကို
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္လုပ္ငန္းစီမံကိန္း (National Action Plan) ေရးဆြဲႏိုင္ေရး
အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား အေရးဆိုတင္ျပေျပာဆိုမႈအား အားျဖည့္ျမႇင့္တင္
ႏိုင္ရန္အလိ႔င
ု ွာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႔တစ္ခုကို စတင္
စည္းရံုးလံ႔ေ
ႈ ဆာ္ခဲ့ပါသည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ swisspeace၊ Center for Humanitarian
Dialogue အစရွိေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
အေမရိကန္၊ အဂၤလန္၊ ၾသစေၾတးလ်ားအစရွိေသာ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံမ်ားတိ႔သ
ု ည္
လည္း ျပည္တြင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစႏိုင္ရန္အတြက္ ၀ိုင္း၀န္း
အားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၈ လမွစ၍ ရွာလုမ္(ၿငိမ္း) ေဖာင္ေဒးရွင္း
သည္ ကုလသမဂၢအမ်ိဳးသမီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္
ရွိပါသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေထာက္ရႈေသာ္ အစိုးရအပါအဝင္ အဖြ႔ဲ
အစည္းအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဂ်ဲန္ဒါဟူေသာ ေဝါဟာရအား အႏၱရာယ္တစ္ခု
အေနႏွင့္ ရႈျမင္ျခင္းမွ ေလ်ာ့က်နည္းပါးလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္
ပါသည္။
တစ္ဖက္တြင္

(တိုင္းရင္းသား)လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္၊

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်
မႈသေဘာတရားတို႕ တိုးျမႇင့္ရန္အတြက္အေရးႀကီးသည့္ တန္ဆာပလာတစ္ခုမွာ
ဂ်ီနီဗာေခါ(လ္)ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိတင
ြ ္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ပါ၀င္ၿပီးျဖစ္သည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္း ၁၆ ခုအနက္ အဖြ႔ဲ
အစည္းေလးခု (ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသား
တပ္ဦးႏွင့္

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ)တိ႕ု သည္

ကတိက၀တ္ကို

လက္ခံလက္မွတ္ေရးထိုးခဲၿ့ ပီး၊

ဂ်ီနီဗာေခါ(လ္)၏

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး

သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား က်ား၊မ အေျချပဳခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ
အၾကမ္းဖက္ျခင္းတိ႔မ
ု ွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ကတိက၀တ္ (Deed of Commitment
prohibiting sexual violence and gender discrimination of women) ကို
လက္မွတ္ ေရးထိုးထားပါသည္။
ထိ႕ု ျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္ခ်သည့္ေကာ္မတီမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီး အနည္းဆံုး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္ေစရန္
ဟူေသာမူဝါဒမ်ိဳးခ်မွတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ ကရင္အမ်ိဳး
သားအစည္းအရံုးမွ

ထည့္သင
ြ ္းေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ

Conduct)အပါအ၀င္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈက်င့္၀တ္

(Code

of

သေဘာတူညီခ်က္အနည္းငယ္မွ်တြင္သာ

က်ား၊မ

တန္းတူညီမွ်မႈရႈေထာင့္အျမင္မ်ိဳးပါရွိေသာ

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို

ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အမ်ိဳးသမီး ပိုမို ပါဝင္
ႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ခ်မွတ္
ထားေသာအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း
ေဖၚမႈပိုင္းတြင္

မူဝါဒမ်ားသည္၊

အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနလင့္ကစား၊

လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ က်ား၊ မ မတူကျြဲ ပားမႈအျမင္ႏွင့္ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်မႈ
သေဘာတရားမ်ားပါ၀င္ေစႏိုင္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းျပဴတင္းေပါက္သဖြယ္
ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ပါလွ်က္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈအေရအတြက္ ခြေ
ဲ ၀ သတ္မွတ္
သည့္ကိစၥသည္ အျငင္းပြားဖြယ္အေနအထားတြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါေသးသည္။ ဤ
အေရအတြက္ခေ
ြဲ ဝသတ္မွတ္မႈကို လက္ခံလိုက္နာျခင္းအားျဖင့္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုယ္စားျပဳျခင္းႏွင့္

မျမင္ရသည့္

ျပႆနာမ်ားအတြက္

ပိုမို

သိသာထင္ရွားေသာေတြ႔ျမင္ရမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ၎သည္
ရုတ္ခ်ဥ္းေျပာင္းလဲမႈကိုျဖစ္ေစမည္ဟု အာမ မခံႏိုင္ေပ။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ကာလ

ၾကာေညာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ယင္းသည္ အခြင့္အာဏာရွိေသာေနရာမ်ားတြင္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားရွိျခင္းသည္

ေအာင့္သီးေအာင့္သက္ျဖစ္ရေသာကိစၥျဖစ္သည္ဟူ

ေသာထင္ျမင္မႈမွ အခြင့္အာဏာရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသား
အတူတကြ ယွဥ္တဲြရွိေနျခင္းကို သာမန္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုသဖြယ္ထင္ျမင္လာႏိုင္သည့္
အေျပာင္းအလဲကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း သာဓကမ်ားက ညႊန္းျပပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌

က်ား၊

မ

မတူကျြဲ ပားမႈအျမင္ႏွင့္

က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်မႈ သေဘာတရားမ်ားပါ၀င္ေစႏိုင္ေရးအတြက္ အျပဳသေဘာ
ေဆာင္သည့္အခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိသည့္တိုင္၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ ပထမ
အခ်က္အေနျဖင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္
ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ က်ား၊ မ လူမႈေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာ
ႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈ မရွိေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိ႔ျု ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားရွိ က်ား၊မေရးရာကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုျပည့္စံုစြာ စူးစမ္းေလ့လာရန္ႏွင့္ စုစည္းေကာက္ခံရန္
လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ဘက္ေပါင္းစံုမွ

ျပည့္စံုလံုေလာက္သည့္

သတင္း

အခ်က္အလက္ေပးအပ္ႏိုင္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း ဤအေရးအရာ၏အေရးႀကီး
ပံုကို ေခါင္းေဆာင္ေနရာရယူထားသည့္

အမ်ိဳးသားမ်ားက လက္မခံႏိုင္ဘ၊ဲ

အလြယ္တကူ ျငင္းပယ္တတ္ၾကပါသည္။
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥျဖစ္သည္၊ ထိ႕ု ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားကသာ
လုပ္ေဆာင္ရမည့္အေရးျဖစ္သည္” ဟူေသာ ေရွးရိုးစြဲအစဥ္အလာ သေဘာထား
ခံယူခ်က္သည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားထိခိုက္သက္ေရာက္ရာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားရွိ
အမ်ိဳးသမီး၊

အမ်ိဳးသားမ်ားၾကားတြင္ နက္ရိႈင္းစြာ အျမစ္စေ
ြဲ နဆဲျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ တိုင္းရင္းသားအဖြ႔အ
ဲ စည္း
မ်ားႏွင့္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ရာ၊ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္လည္း
သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားတိ႔၏
ု
ထံုးတမ္းစဥ္လာခံယူခ်က္၊ က်င့္သံုးမႈရႈေထာင့္
ဘက္မွ ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားဆင္ျခင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္း

တစ္ေလွ်ာက္တြင္ တိုင္းရင္းသားအေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား အမ်ိဳးသားမ်ားကသာ
ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အားႏြ႔သ
ဲ ူမ်ားအျဖစ္ရႈျမင္ၾကၿပီး ၎တိ႕ု ၏
အခန္းက႑ကို ဒုတိယတန္းစားႏွင့္ အေထာက္အမ၊ ကူေဖာ္ေလာင္ဖက္အျဖစ္
သာ ရႈျမင္နားလည္ထားခဲ့ၾကပါသည္။ ထိ႔ျု ပင္ တိုင္းရင္းသားတို႕၏ ကိုယ္ပိုင္
ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အေရးႀကိဳးပမ္းမႈသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား ဦးေဆာင္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္
တစ္ရပ္အျဖစ္ လူအမ်ားက လက္ခံထားၾကပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ေတာေတာင္
လွ်ိဳေျမႇာင္ထရ
ဲ ွိ တိုက္ပဝ
ြဲ င္တစ္ဦး၏ဘဝသည္ အမွန္ပင္ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲပါသည္။
ထိုကဲ့သ႔ို ၾကမ္းတမ္းေသာဘဝအေျခအေနမ်ိဳးကို အမ်ိဳးသားမ်ားသာ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံ
ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း သိျမင္ထားၾကပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္း၏ အစပိုင္းႏွစ္
မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအေတာ္မ်ားမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီး
စစ္သည္မ်ားစြာရွိေၾကာင္း အေထာက္အထားရွိပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ေနာက္ပိုင္းတြင္
အမ်ိဳးသမီးစစ္သည္ဦးေရသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့
နည္းလာၿပီး

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

စစ္ေျမျပင္တိုက္ပဝ
ြဲ င္ျခင္းမွ

က်န္းမာေရး၊

ပညာေရးႏွင့္ အေထြေထြစီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးဌာနမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ရွိသာြ းၾက
ပါသည္။
ဖလံ-ု စေဝၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ နန္းေစးအြာ
က “အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားစစ္သည္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
ျပဳလုပ္ရန္

လိုအပ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္

အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္သင့္ပါသည္”ဟု ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ လက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား
၏သာမန္လူမႈဘ၀သိ႔ု ျပန္လည္၀င္ေရာက္ျခင္း (social reintegration) ကို
ေသေသခ်ာခ်ာ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈ မရွိျခင္းသည္လည္း လက္နက္ကိုင္
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားတြင္ ေနာက္ထပ္ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာလက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားရွိ
အႏုတ္သေဘာေဆာင္သည့္

အမ်ိဳးသားစစ္သည္မ်ားၾကားတြင္

ဖိုဆန္ျခင္းျပႆနာ

(Negative

masculinity

crisis) ကို တေျဖးေျဖး သတိထားေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဥပမာ၊ အခ်ိဳ႕ေသာ

အမ်ိဳးသားစစ္သည္မ်ား အထူးသျဖင့္ ရာထူးနိမ့္စစ္သည္မ်ားသည္ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎တိ႔၏
ု
လုပ္ကိုင္ရမွန္းမသိဘဲ
သည္

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းကို မည္ကဲ့သ႔စ
ို ီမံ

အခက္အခဲမ်ားၾကံဳရတတ္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာအမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္

ထိုအေျခအေနမ်ိဳး

ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈျဖစ္ေစၿပီး၊

မိသားစုႏွင့္ ရပ္ရြာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းၾကားတြင္ အၾကမ္းဖက္သည့္အျပဳအမူမ်ား
ျပဳလုပ္ရန္အေျခအေနမ်ိဳးသို႔ဦးတည္သြားေစပါသည္။ စစ္သားမ်ားသည္ စစ္နယ္
ဝန္းက်င္တင
ြ ္ တိုက္ခိုက္သူမ်ားျဖစ္ရန္အတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းခံရ
သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ အၾကမ္းပတမ္းျပဳမႈႏွင့္ လက္နက္ကိုအသံုးျပဳျခင္း
သည္

လက္နက္ကိုင္အမ်ိဳးသားအမ်ားစု

လက္ခံႏိုင္ေသာအေျခအေနတစ္ရပ္

ျဖစ္ၿပီး၊ ၎သည္ ဖိုဆန္ျခင္း၏အမွတ္လကၡဏာတစ္ရပ္လည္းျဖစ္လာပါသည္။
သိ႔ရ
ု ာတြင္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ထသ
ဲ ႔ို

ဝင္ေရာက္လာၿပီးေနာက္တင
ြ ္ စစ္သည္မ်ားသည္ ၎တိ႔၏
ု
အျပဳအမူႏွင့္ စိတ္
သေဘာထားတို႔ကို

ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္လာပါသည္။

ယခင္က

၎တိ႕ု ႏွင့္

အေသအေၾကရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသူမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္လာရ
ပါသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးသည္ လြယ္ကူေသာအေနအထားမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။
လက္ရွိအေနအထားတြင္ အမ်ိဳးသားစစ္သည္မ်ား၏ ၎တိ႔က
ု ို ထိခိုက္နစ္နာေစ
သည့္ ဖိုဆန္ျခင္းျပႆနာမ်ားကို စနစ္တက်ေဖၚထုတ္ကိုင္တယ
ြ ္ႏိုင္ျခင္း မရွိ
ေသးပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခိုင္မာတိက်ေသာအခ်က္မ်ားကို ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး
အေနျဖင့္

ထူးထူးျခားျခားအဆိုျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

သိ႔ရ
ု ာတြင္

ထိုက်င့္၀တ္မ်ား

သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲအစည္းတို႔ ႏွစ္ဘက္
စလံုးရွိ

အမ်ိဳးသားစစ္သည္မ်ား၏

၎တိ႕ု ကိုထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ဖိုဆန္ျခင္း

ျပႆနာကို ကိုင္တယ
ြ ္ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းမရွိေသးပါ။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား
မ်ားအားထိခိုက္နစ္နာေစသည့္

အႏုတ္သေဘာေဆာင္ဖိုဆန္ျခင္းျပႆနာကို

စနစ္တက်ေဖၚထုတ္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားစစ္သည္ေဟာင္းမ်ားအတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္
ရာႏွင့္ လူမႈေရးရာပံ့ပိုးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိ႕ု ေၾကာင့္၊

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ

ႏိုင္တလညီက စစ္သည္ေဟာင္းအမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ စစ္သား မဟုတ္ေတာ့
သည္သ
့ ာမန္လူမႈဘ၀သိ႕ု ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ၀င္ေရာက္ျခင္းျဖစ္စဥ္ဖန္တီးေပး
ႏိုင္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ သိ႔မ
ု ဟုတ္ပါက ၎တို႔အေနျဖင့္ ၎တိ႔၏
ု
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈႏွင့္

ဖိုဆန္မႈအတြက္

၎တို႔၏လက္နက္မ်ားကို

လြယ္ကူစြာ ထပ္မံအသံုးျပဳၾကမည္ျဖစ္သည္ဟူ၍ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲပ
့ ါသည္။
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏
အၾကပ္စစ္သည္မ်ား၏

လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအေတြ႔အၾကံဳ၊

အရာရွိႏွင့္

လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအေတြ႔အၾကံဳႏွင့္

အရပ္သူ၊အရပ္သားမ်ား၏

လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကာလ

သာမန္

အေတြ႔အၾကံဳ

တိ႕ု မွာ တစ္ထပ္တည္း မတူညီႏိုင္ပါ။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု
ၾကားတြင္လည္း ၎တိ႕ု ၏ျဖစ္တည္မႈဆိုင္ရာ၀ိေသသႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရး အေတြ႔
အၾကံဳမ်ားအေပၚအေျခခံ၍

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚရႈျမင္ပံုတို႔မွာလည္း

တစ္ထပ္တည္း မတူညီႏိုင္ပါ။ ထိ႕ု ေၾကာင့္ အားလံုးပါ၀င္မႈရွိေသာလုပ္ငန္းစဥ္
ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ က်ား၊ မ မတူကျြဲ ပားမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုထုတ္ေဖၚေျဖရွင္းႏိုင္
ျခင္းတိ႕ု သည္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္
ထြန္းလာေရးတြင္ အေရးပါသည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ပါက ေအာက္ေဖၚျပပါ စြန္႔စားရမႈမ်ားကို ေတြ႔ၾကံဳရႏိုင္ပါသည္။
- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ ေရရွည္ခိုင္ျမဲတည္တ့ံမႈမရွိျခင္း အကယ္၍

အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ

မရွိပါက

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ

လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေရရွည္ မခိုင္ျမဲႏိုင္။
- အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာလုပ္ငန္းစဥ္ - အကယ္၍အမ်ိဳးသမီးမ်ား
အားပါဝင္ေစမႈမရွိလွ်င္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္ခြင့္အခြင့္အေရးကို မေလးစားျခင္းျဖစ္သည္။
- အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္မႈ မရွိ
ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ - အကယ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္

သည္ က်ား၊မ မတူကျြဲ ပားမႈအျမင္ႏွင့္ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်မႈ သေဘာ
တရားကို ထည့္သင
ြ ္းအသံုးျပဳထားႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ယခုေဖာ္ေဆာင္
ေနေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတိုင္သည္

မိန္းကေလးႏွင့္

အမ်ိဳးသမီး၊

အမ်ိဳးသားမ်ား၊

ေယာက်္ားေလးမ်ားအားလံုးတို႔၏

မတူညီသည့္

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ျဖစ္လိမ့္မည္။
- ဖိုဆန္ျခင္းျပႆနာပိုမိုႀကီးထြားလာမႈ

-

အကယ္၍

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ က်ား၊မ မတူကျြဲ ပားမႈအျမင္ႏွင့္ က်ား၊မ
တန္းတူညီမွ်မႈသေဘာတရားကို ထည့္သင
ြ ္းအသံုးျပဳထားႏိုင္ျခင္း မရွိ
လွ်င္

စစ္၀ါဒလႊမ္းမိုးမႈ

(militarization)ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားလာရသည့္

စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဖၚထုတ္ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းရွိမည္ မဟုတ္။
အကယ္၍
အားလံုး

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းရွိ
သာမန္လူမႈဘ၀သိ႔ု

အမ်ိဳးသမီး၊အမ်ိဳးသားမ်ား

ျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္

ဦးတည္လွ်င္

ဤအေရးကိစၥကို မျဖစ္မေနကိုင္တယ
ြ ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ထပ္မံ၍ အခိုင္အမာေဖၚျပလိုသည္မွာ၊ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚ
ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည့္ ႏွစ္ဘက္အစုအစည္းမွ
ေခါင္းေဆာင္အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား

တည္ရွိေနသည့္လုပ္ငန္းစဥ္သာမဟုတ္၊

အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ မိန္းကေလး၊ ေယာက်္ားေလးမ်ားအားလံုး ပါဝင္သည့္
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ရပါမည္။ သိ႔မ
ု ွသာ ေအာင္ျမင္သည့္ ျပည္တင
ြ ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးအျဖစ္ ပီျပင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၆။ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဓိပၸါယ္ရွိရွိႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါဝင္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ က်ား၊မတန္းတူညီမွ်မႈအျမင္ကိုထည့္သြင္းေပါင္းစည္းကာ
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါတိ႔က
ု ို အေရးႀကီးေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
အျဖစ္ ေဖၚျပအပ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၁။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ

အမ်ိဳးသားအဆင့္

မဟာ

ဗ်ဳဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၃-၂၀၂၂)တြင္ေဖၚျပထားသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား
ႏွင့္အညီ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးအဖြ႕ဲ အစည္း
မ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကိုရယူလွ်က္ အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္စီမံကိန္း(National Action Plan
on Women, Peace and Security or UNSCR 1325)ကို ေရးဆြဲၿပီး၊
အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ၎စီမံခ်က္ကို ထိေရာက္စြာ
အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ လံုေလာက္ေသာ
ရံပံုေငြခြေ
ဲ ၀ထားရွိေပးရန္။
၂။

အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စီမံ
ကိန္းကို လက္ခံက်င့္သံုးျခင္းမျပဳမီ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း
သူမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပြလ
ဲ ုပ္ငန္းစဥ္ေပၚေပါက္လာေသာအခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္
ႏိုင္ရန္အတြကလ
္ ည္းေကာင္း ယာယီျပဌာန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္။

အစိုးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၁။

ဂ်ီနီဗာေခါ(လ္)ပါ

ကတိက၀တ္မ်ားႏွင့္အညီ

အစည္းမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈကို

ရယူလွ်က္ အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
မူ၀ါဒဆိုင္ရာမူေဘာင္ (Policy Framework on Women, Peace
and Security or UNSCR 1325)ကို ေဖၚထုတ္ေရးဆြဲ၍ အေကာင္
အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္

အဆိုပါမူ၀ါဒကို

အမွန္တကယ္

အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ လံုေလာက္ေသာ
ရံပံုေငြ ခြေ
ဲ ၀ထားရွိေပးရန္။
၂။

အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒစီမံခ်က္ကို လက္ခံ
က်င့္သံုးျခင္းမျပဳမီ၊

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ

ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းသူမ်ားအျဖစ္
လည္းေကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ
လုပ္ငန္းစဥ္ေပၚေပါက္လာေသာအခါ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ႏိုင္ရန္

အတြက္လည္းေကာင္း ယာယီျပဌာန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္။
၃။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္အရပ္ေဒသမ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီး၊အမ်ိဳးသမီး
မ်ား အေၾကာက္တရားမွကင္းေဝး၍ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး၊ ေရရွညခ
္ ိုင္ျမဲေသာ
လူေနမႈဘဝမ်ား ရရွိႏိုင္ေစေရးအေၾကာင္းအရာကိစၥမ်ားကို လာမည့္
ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား၏ အစီအစဥ္တင
ြ ္ ထည့္သင
ြ ္းေပးရန္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ဖက္စလံုးအေနျဖင့္ ၁။

သက္ဆိုင္သည့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔မ်ားတြင္ ဂ်ဲန္ဒါအၾကံေပးမ်ား
ကို ေဆာလွ်င္ႏိုင္သမွ် ေဆာလွ်င္စြာ ခန္႔အပ္ထားရွိေပးရန္။

၂။

အႏုတ္သေဘာေဆာင္သည့္

ဖိုဆန္ျခင္းလကၡဏာေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚ

လာရသည့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအပါအ၀င္ အမ်ိဳးသမီး၊အမ်ိဳးသားၾကား
တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လူမႈေရးရာကိစၥမ်ား
ကို လာမည္အ
့ ပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္
ထည့္သင
ြ ္းေဆြးေႏြးေပးရန္ႏွင့္

သေဘာတူညီခ်က္အားလံုးသည္

က်ား၊မ မတူကျြဲ ပားမႈအျမင္ႏွင့္တန္းတူညီမွ်မႈသေဘာတရား ပါ၀င္မႈ
ရွိေစရန္။
၃။

သက္ဆိုင္သည့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔မ်ားအား ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္း
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား
ႏွင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ စီေဒါ (CEDAW)၊ စီအာရ္စီ (CRC)ႏွင့္
ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ ႏွင့္ ၎၏
ေနာက္ဆက္တဲြဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားစသည္တို႕အပါအဝင္
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာ

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအေၾကာင္းအသိအျမင္ဖြင့္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ
အေတြ႕အၾကံဳရယူေစျခင္းႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ အသိပညာေပးျခင္း
စသည္တို႕ကိုျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္၊

အဆိုပါေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔မ်ား၏

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိလည္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္။
၄။

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

လူထုအေျချပဳအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ား

ႏွင့္ပဋိပကၡဒဏ္ခံစားရသူလူထုမ်ားအေနျဖင့္

ရပ္ရြာ/ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊

ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မ်ားရွိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္
ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးႏိုင္ရန္အတြက္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေသာ၊ လံုျခံဳမႈရွိ
ေသာ၊ ေကာင္းမြန္စြာအသိေပးထားျခင္းရွိေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ယႏၱရား ေဖၚထုတ္ခ်မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ ၎အတိုင္းစီမံေဆာင္
ရြက္ေပးရန္။

၅။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ က်ား၊မ မတူကျြဲ ပားမႈအျမင္ ေပါင္းစည္း
ထည့္သင
ြ ္းျခင္းအခန္းက႑ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္အတြက္

အရပ္ဘက္

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဂ်ဲန္ဒါႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အဖြ႔အ
ဲ စည္း
မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ေထာက္ပ့ံအားေပးရန္။
၆။

လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

(ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းပြဲ

မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚမႈမ်ား)တိ႕ု ႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပဋိပကၡဒဏ္ခံစားေနရ
သည့္လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွအမ်ိဳးသမီး၊အမ်ိဳးသားမ်ားအား ပြင့္လင္း
ျမင္သာစြာ ျဖန္႔ေဝေပးမႈကို စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပံ့ပိုးကူညီ
ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိသည့္ အလွဴရွင္မ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း
မ်ားအေနျဖင့္ ၁။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား၌ က်ား၊မ
မတူကျြဲ ပားမႈအျမင္ႏွင့္ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်မႈသေဘာတရားတိ႔ထ
ု ည့္
သြင္းပါ၀င္မႈရွိေစရန္အတြက္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္

မူ၀ါဒႏွင့္

လက္နက္ကိုင္

လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ

တိုက္တန
ြ ္းလႈံ႕ေဆာ္မႈျပဳလုပ္ေပးရန္။
၂။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္

က်ား၊မ မတူကျြဲ ပားမႈ

အျမင္ႏွင့္ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်မႈသေဘာတရားတို႔ထည့္သင
ြ ္း ပါ၀င္မႈ
ရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္

ျပည္တြင္းအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း

မ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ တာ၀န္
ယူ၊တာ၀န္ခံမႈရွိေသာနည္းလမ္းတို႔ျဖင့္မိတ္ဖက္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ရန္။

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း

မိတ္ဖက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား၌ ေသခ်ာစြာထည့္သြင္းထားေပးရန္။

ဂ်ဲန္ဒါႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ားအပါအဝင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊
ျပည္တြင္း အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၁။

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနဆဲႏွင့္ ပဋိပကၡလြန္ေဒသမ်ားတြင္ လူမႈဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးႏွင့္
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈစီမံကိန္းမ်ားကို

စီမံေဆာင္ရြက္ရာ၌

ပဋိပကၡႏွင့္ က်ား၊မ မတူကျြဲ ပားမႈဆိုင္ရာ သတိထားမႈမ်ားႏွင့္ တစ္ဖက္
သားအေပၚမထိခိုက္ေစေရး (Do No Harm)မူကို ကိုင္စအ
ြဲ သံုးျပဳရန္။
၂။

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနဆဲႏွင့္ ပဋိပကၡလြန္ေဒသမ်ားတြင္ က်ား၊ မေရးရာ၊
က်ား၊ မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အျပဳသေဘာမေဆာင္သည့္ ဖို
ဆန္ျခင္းစသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သုေတသနျပဳေလ့လာရန္။

၃။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌

က်ား၊မ မတူကဲျြ ပားမႈအျမင္ႏွင့္ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်မႈသေဘာတရား
တိ႔ထ
ု ည့္သင
ြ ္းပါ၀င္ေစျခင္းႏွင့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ျခင္းတိ႔အ
ု တြက္

ျပည္တင
ြ ္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္သူ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဆက္လက္လ႔ေ
ႈံ ဆာ္တိုက္တြန္းရန္။

ေနာက္ဆက္တြဲ - ၁။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းအား ေျဖၾကားေပးသူမ်ား
စဥ္

အမည္

က/

ရာထူးအဆင့္

မ
၁

ဦးေအာင္မင္း

က

ေတြ႔ဆံု
သည့္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊

၁၁

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန

ၾသဂုတ္
၂၀၁၃

၂

ေနာ္ဘလြမ္း

မ

မင္းႏိုက္စံ

တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး၊

၂၀

ကရင္ဒုကၡသည္ေရးရာေကာ္မတီ

ဇူလိုင္
၂၀၁၃

၃

ခ်ယ္ရီ

မ

ဇေဟာင္း

လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြ

၄

လႈပ္ရွားသူ

ဇူလိုင္
၂၀၁၃

၄

မိခ်ယ္ရီစိုး

မ

မြန္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း

၄

(Hurform)

ဇူလိုင္
၂၀၁၃

၅

မိုင္ခ်င္းခ်င္း

မ

အဖြ႔ဝ
ဲ င္၊ ခ်င္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

၃

တည္ၿငိမ္ေရးေကာ္မတီ။

ဇူလင
ို ္
၂၀၁၃

၆

ေဒၚဒြဘ
ဲ ူ

မ

ျပည္သ႔လ
ူ ႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား

၁၄

လွယ္၊ အန္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္၊

ဇူလုိင္

ကခ်င္ျပည္နယ္။ စည္းလံုးေရးႏွင့္

၂၀၁၃

ဒီမိုကေရစီပါတီ
(ကခ်င္ျပည္နယ္)။
အတြင္းေရးမွဴး၊ ျပည္သ႔ူ
လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ
ေကာ္မတီ။
၇

စိုင္းလွေက်ာ္

က

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊

၁၉

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒိီမိုကရက္

ဇြန္

တစ္ပါတီ။

၂၀၁၃

႔

ျပည္သ႔လ
ူ ႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္၊ လင္းေခးၿမိဳ႕နယ္၊
ရွမ္းျပည္နယ္။
၈

ဦးလွေမာင္ေရႊ

က

အႀကီးတန္းအၾကံေပး၊

၁၁

ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ၾသဂုတ္

ေဖၚေဆာင္မႈ ဗဟိုဌာန

၂၀၁၃
၅ ဇူလုိင္

၉

ႏွင္းျဖဴ

မ

မြန္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔

၁၀

မိေထာဥာဏ္

မ

မြန္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔

၂၀၁၃
၅ ဇူလုိင္
၂၀၁၃
၁၁

မိက်ရိုင္းႏြန္

မ

မြန္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔

၅ ဇူလိုင္

၁၂

နန္႔ခင္ေအးဦး

မ

အဖြ႕ဲ ၀င္၊ ကရင့္ေရးရာေကာ္မတီ။

၉

ညွိႏႈိင္းေရးမွဴးအဖြ႔၀
ဲ င္၊

ဇြန္

ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပံ့ပိုးမႈကန
ြ ္ရက္

၂၀၁၃

ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး၊

၂၄

ျမန္မာ့အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက

ဇြန္

၂၀၁၃

၁၃

ခင္ဥမၼာ

မ

ႈအဖြ႔ဲ
၁၄

မိကန
ြ ္းခ်မ္းႏြန္

မ

ဒုတိယဥကၠဌ၊ မြန္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔

၂၀၁၃
၁၅
ဇြန္
၂၀၁၃

၁၅

ေစာေက်ာ္စြာ

က

အတြင္းေရးမွဴး၊

၁၂

ကရင့္ေရးရာေကာ္မတီ

ဇြန္
၂၀၁၃

၁၆

သိကၡာေတာ္ရ

က

ဒါရိုကတ
္ ာ၊ ေကဒီအဲန္။

၂၄

ဆရာ

ေလ့လာသူ၊ ေကအဲန္ယူႏွင့္

ဇြန္

ေစာမက္သ်ဴး

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား။

၂၀၁၃

ဒါရိုက္တာ၊

၁၅

ကေမၻာဇလူငယ္စာႀကည့္တိုက္

ဇြန္

ႏွင့္စာဖတ္အသင္း၊ ေတာင္ႀကီး။

၂၀၁၃

ေအး
၁၇

နန္းေမႏွင္း
ေက်ာ္

မ

၁၈
၁၉

မင္းမင္းႏြယ္
ေဒါက္တာ

က
က

ဦးေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္၊

၅ ဇူလိုင္

မြန္လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္

၂၀၁၃

ဒါ

၁၁

၊

မင္းေဇာ္ဦး

။
ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ၾသဂုတ္
၂၀၁၃

ေဖၚေဆာင္မႈ ဗဟိုဌာန
၂၀

စ၀္ၿမ၀တီ

မ

ေရွ႕ေန၊

၁၄

အဖြ႕ဲ ၀င္၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္

ဇူလိုင္

(ေတာင္ပိုင္း)၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေဖာ္

၂၀၁၃

ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္
အရပ္ဘက္ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာေရးအဖြ႕ဲ ။
၂၁

မိျမင့္ျမင့္သန္း

မ

ျပည္သ႔လ
ူ ႊတ္ေတာ္

၁၄

ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊

ဇူလိုင္

မြန္ျပည္နယ္။

၂၀၁၃

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ
ဒီမိုကေရစီပါတီ။
၂၂

ေဒါက္တာ

မ

ညိဳညိဳသင္း
၂၃

ဦးညိဳအုန္းျမင့္

က

၂၄

စ၀္အုံၾကာ

က

တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္

၁၁

ကိုယ္စားလွယ္၊ ဗဟန္းမဲဆႏၵနယ္

ၾသဂုတ္

၂၊ ရန္ကန
ု ္တိုင္းေဒသႀကီး။

၂၀၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး

၄ ဇူလိုင္

ေဖၚေဆာင္မႈ ဗဟိုဌာန

၂၀၁၃

ရွမ္းႏိုင္ငံေရးသမား

၂၇
ဇြန္
၂၀၁၃

၂၅

ပူးေပၚလ်ံလင
ြ ္

က

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၁၃

ကုိယ္စားလွယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္

ဇူလုိင္

မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၉)။

၂၀၁၃

အဖြ႕ဲ ၀င္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား
ေရးရာေကာ္မတီ။

၂၆

နန္းေဖာေဂ

မ

ဒါရိုက္တာ၊

၂၄

ကရင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန

ဇူလိုင္
၂၀၁၃

၂၇

မိဆာဒါ

မ

ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊

၅

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ။

ဇူလုိင္

အဖြ႔ဝ
ဲ င္၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ

၂၀၁၃

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရးအဖြ႕ဲ ။
၂၈

ဗိုလ္မွဴးစိုင္းဦး

က

ဆက္ဆံေရးရံုးတာ၀န္ခံ၊

၂၇

ေတာင္ႀကီးဆက္ဆံေရးရံုး၊

ဇြန္

အာရ္စီအက္စ္အက္စ္/

၂၀၁၃

အက္စ္အက္စ္ေအ။
၂၉

မိဆာယာ

မ

မြန္အမ်ိဳးသမီးအဖြ႔ဲ

၅
ဇူလိုင္
၂၀၁၃

၃၀

၃၁

နန္းေစးအြာ

ေဒါက္တာ

မ

က

ေရႊခါးရ္
၃၂

ေနာ္စူဇန္နာ

မ

လွလွစိုး

ျပည္သ႔လ
ူ တ
ြ ္ေတာ္ကိုယ္စားလွ

၂၀

ယ္၊ ဖားအံ၊ ကရင္ျပည္နယ္။

ဇြန္

ဖလံ-ု စေ၀ၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ။

၂၀၁၃

လက္ေထာက္

၂၁

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၂)၊

ဇြန္

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး။

၂၀၁၃

ဒါရိုက္တာ၊

၁၇

ကရင္အမ်ိဳးသမီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြ႕ဲ ။

ဇြန္
၂၀၁၃

၃၃
၃၄

ႏုိင္တလညီ
ေနာ္တာမလာ

က
မ

ေစာ

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

၅ ဇူလိုင္

၀င္၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ

၂၀၁၃

တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး၊

၂၀

ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး

ဇူလိုင္
၂၀၁၃

၃၅

သိကၡာေတာ္ရ

က

အတြင္းေရးမွဴး၊

၁၂

ဆရာ

ခ်င္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

ဇြန္

တလြန္က်ဲအို

တည္ၿငိမ္ေရး ေကာ္မတီ

၂၀၁၃

၃၆

နန္း၀ိုခမ္း

မ

အၿငိမ္းစားပါေမာကၡ၊ ပထဝီဌာန၊

၂၇

ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္။

ဇြန္

အဖြ႕ဲ ၀င္၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္

၂၀၁၃

(ေတာင္ပိုင္း)၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေဖာ္
ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္
အရပ္ဘက္ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာေရးအဖြ႔။ဲ
၃၇

၃၈

ပီးဇာတလဲမ္း

ဖဒို
ေနာ္စီပိုးရာစိန္

မ

မ

ျပည္သ႔လ
ူ ႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွ
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Swisspeace

သည္

ပဋိပကၡခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္မႈႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္

ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာစၾကၤန္ႏွင့္
အေကာင္းဆံုးဗဟိုဌာနတစ္ခုအျဖစ္ မိမိကိုယ္ကို သံုးသပ္ရႈျမင္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္
တိ႔သ
ု ည္

စစ္ပမ
ြဲ ်ားႏွင့္

အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ား၏

အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို

သုေတသနျပဳပါသည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ တင္းမာမႈမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာ သိရွိႏိုင္သည့္
အေထာက္အပံ့ဆိုင္ရာမ်ားကို တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ ပဋိပကၡမ်ားေလ်ာ့က်
ေစရန္ႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေထာက္ျခင္းဆိုင္ရာ

နည္းစနစ္မ်ားျပဳလုပ္ဖန္တီးျခင္းမ်ားလည္း

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအတြက္

ျပဳလုပ္ပါသည္။

အစည္းအေဝးႏွင့္

ကြန္ဖရင့္မ်ား၊ အစီရင္ခံစာႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳ
ေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား၏

လက္ရွိျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

သတင္းအခ်က္

အလက္ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းတိ႔ျု ပဳလုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။
Swisspeaceကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ဆြစ္ဇလန္ႏိုင္ငံရွိ လြတ္လပ္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္း
ေရးအတြက္သုေတသနျမႇင့္တင္ေရးအတြက္

ရည္ရြယ္၍

ဆြဇ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဖာင္ေဒးရွင္းအျဖစ္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔တင
ြ ္ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၄၀
ခန္႔မွ်ျဖင့္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိပါသည္။ Swisspeace ၏ အေရးအပါဆံုးမိတ္ဘက္
မ်ားမွာ ဆြစ္ဗဟိအ
ု စိုးရ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနႏွင့္ ဆြစ္အမ်ိဳးသားသိပၸံေဖာင္ေဒးရွင္း
တိ႔ျု ဖစ္ပါသည္။ Swisspeace ကို အားေပးေထာက္ပံ့သည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏
အကူအညီျဖင့္ Swisspeace ၏လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ အစိုးရ၊
သိပၸံ၊ႏွင့္

ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မ်ားမွ

ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားပါဝင္သည့္

ေကာင္စီသည္ Swisspeace၏ အျမင့္ဆံုးအဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။

အာဏာပိုင္

