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ေတာ်လှန်အမျိးသမီးများ ”



ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းတင်ြခင်း

 ြမန်မာိ ုင်ငံတွင် အမျ ိးသမီးများလိုက်နာရမည့် စံသတ်မှတ်ချက်များမ  ှ

အမျိးသမီးများအား ေခါင်းေဆာင်မ ေနရာများှင့် ဆုံးြဖတ်ချက်ချသည့်ေနရာများတွင ်

ပါဝင်ေစရန် အကန့်အသတ်များ ြဖစ်ေစခဲ့သည်။ အထူးသြဖင့ ် ေရှးိုးစွဲဖိုဝါဒကီးစိုးသည့ ်

ဓေလ့ကျင့်သုံးမ များတွင် အမျိးသမီးများှင့ ်ိုင်ငံေရးသည ်လုံးလုံးမ  မသက်ဆိုင်ဟူသည့ ်

သတ်မှတ်ချက်အား ြမန်မာိုင်ငံရှ ိ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း စွဲမဲစွာ လိုက်နာကျင့်သုံးေစ 

သည်။ ေခတ်အဆက်ဆက် ြမန်မာ့ိုင်ငံေရး လ ပ်ရှားမ များတွင် အဘက်ဘက်မှ 

အမျိးသမီးများ၏ ပါဝင်ပံ့ပိုးမ များရှိခဲ့သည်ဆိုသည်ကိ ု ြငင်းဆို၍ မရိုင်ေသာ်လည်း၊ 

စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်မ များ အားနည်းခဲ့သြဖင့ ် အမျိးသမီးများ၏ ပါဝင်ပံ့ပိုးမ ှင့် 

စွန့်လ တ်၊ စွန့်စားမ များမှာ တိမ်ြမပ်ေပျာက်ကွယ်ေနခဲ့သည်။

ထိုေကာင့် ယခု ၂၀၂၁ ခုှစ်၏ ြမန်မာ့ိုင်ငံေရး အချိးအေကွအား ကီးမားေသာ 

အေြပာင်းအလဲြဖစ်ေစမည့ ် ေွဦးေတာ်လှန်ေရးအတွင်း အမျိးသမီးများ၏ အက ရာကျ 

အံ့မခန်းပါဝင်ခဲ့မ များကို သမိုင်းအချက်အလက်အြဖစ ် ကျန်ရှိေနေစရန် ရည်ရွယ်ကာ 

မိမိတို ြမန်မာ့အမျိးသမီးသမဂ အေနြဖင့် အခက်အခဲအမျိးမျိးကားမ ှမှတ်တမ်းတင်ိုင်ရန် 

ကိးစားခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာတိုင်ငံလုံးရှ ိအမျိးသမီးများအေနြဖင့ ်နည်းမျိးစုံ၊ အခန်းက   

ေပါင်းစု ံမှပါဝင်၍ တိုက်ပွ ဲဝင်လ က်ရှ ိေသာ်လည်း မိမိတိ ု လက်လှမ်းမှ ီသမ ကိုသာ 

စုေဆာင်းခဲ့ရသြဖင့် ယခုမှတ်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပခွင့်မရခဲ့သည့် က  များ၊ 

အမျိးသမီးများစွာ ကျန်ရှိေနပီး၊ ထိုသို ပီးြပည့်စုံစွာ မတင်ြပိုင်ခဲ့မ များအတွက်လည်း 

ေမတ ာရပ်ခံပါသည်။

ဤ “ေခတ်ေြပာင်းေက းေကာ်သံေအာက်မှ ေတာ်လှန်အမျိးသမီးများ” မှတ်တမ်း 

စာတမ်းတိုတွင် စုေဆာင်းတင်ြပထားသည့် အမျ ိးသမီးများ၏ ြဖတ်သန်းမ  

အေတွအကံများသည ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ အမျိးသမီးလ ပ်ရှားမ သမိုင်းအတွက ် အေရးကီး 

လှေပသည်။ မည်သိုဆိုေစ ကာယကံရှင် အမျိးသမီးများကိုယ်တိုင်မှ ရဲဝံ့စွာြဖင့ ်



ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုမ များ မရှိခဲ့လ င် မိမိတိုအေနြဖင့ ် မည်သိုမှ မှတ်တမ်းများြပစုိုင်ခဲ့မည ်

မဟုတ်ပါ။ ထိုေကာင့ ် ဤစာတမ်းတို ပီးြပည့်စုံေစရန်အတွက ် အခက်အခဲှင့် လုံြခံေရး 

စိန်ေခ မ များကားမ ှသတ ိရှိစွာြဖင့ ်၎င်းတို၏ အေတွအကံများှင့ ်အချက်အလက်များကိ ု

ေဝမ ဖလှယ်ေပးခဲ့သည့ ်အမျိးသမီးတစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်းစီအား  ြမန်မာ့အမျိးသမီးသမဂ  

မှ ဤစာတမ်းတိုှင့်အတူ ေလးစားစွာ အသိအမှတ်ြပ၊ ဂုဏ်ြပမှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါသည်။

ြမန်မာ့အမျိးသမီးသမဂ 
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၁) နိဒါန်း

ဖိုဝါဒကီးစိုးသည့ ် အြခားေသာ ကမ ာ့ိုင်ငံများစွာကဲ့သိုပင ်  ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

သမိုင်းတေလ ာက်တွင် အမျိးသမီးများ၏ ိုင်ငံေရးပါဝင်မ ၊ ဦးေဆာင်မ များှင့်ပတ်သက်၍ 

တိကျခိုင်လုံေသာ အချက်အလက်များြဖင့ ် မှတ်တမ်းတင်သိမ်းဆည်းထားရှိမ များ 

လွန်စွာနည်းပါးသည်။ အဂ  လိပ်ကိုလိုနီေခတ် လွတ်ေြမာက်ေရး ကိးပမ်းစ် ကာလမှစ၍ 

အမျိးသမီးများစွာ ပါဝင်ခဲ့ေသာ်လည်း မှတ်တမ်းများ စနစ်တကျမထားရှိခဲ့သြဖင့ ်

အမျိးသမီးများ ပါဝင်မ ကို ေလ့လာရန် အရင်းအြမစ်များ မရှိသေလာက်နည်းပါးခဲ့သည်။

၁၉၈၈ ခုှစ်၊ ရှစ်ေလးလုံးလူထုအေရးေတာ်ပုံှင့ ် ေနာက်ပိုင်းြဖစ်ေပ ခဲ့ေသာ 

လူထုလ ပ်ရှားမ များတွင်လည်း အမျ ိးသမီးများ ထုှင့ ်ထည်ှင့ ် ပု ံစံမျိးစုံြဖင့ ်

ပါဝင်ေပးဆပ်ခဲ့ကသည်။ ရှစ်ေလးလုံးအေရးေတာ်ပုံကီး ေနာက်ပိုင်း  ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

အမျိးသမီးလ ပ်ရှားမ သည် တြဖည်းြဖည်းအားေကာင်းလာေသာ်လည်း အမျိးသမီး 

အခွင့်အေရး၊ ကျား၊မ တန်းတူေရးတိုှင့် ပတ်သက်၍ ြမန်မာ့လူ့အဖွဲအစည်း၏ 

အသိအမှတ်ြပမ မှာ ယခုချနိ်အထိ အားနည်းေနဆဲြဖစ်သည်။ တဖက်တွင်လည်း 

ြပည်တွင်းစစ်ကာရှည်လာသည့် ြမန်မာိုင်ငံတွင် အမျိးသမီးများသည် စစ်ပွဲ၏ 

ပစ်မှတ်များြဖစ်ေနပီး ထိခိ ုက်နစ်နာမ  အများဆုံးခံစားေနကရသည်။ အဆိုပါ 

အြဖစ်အပျက်များကိုလည်း စနစ်တကျ မှတ်တမ်းတင်ခဲ ့ ြခင်း မရှ ိသည့်အတွက  ်

အမျိးသမီးများ၏ ိုင်ငံေရးပါဝင်မ ှင့် စစ်ပဋိပက ေအာက်မှ အမျိးသမီးများ 

ရင်ဆိုင်ေနရေသာ ြဖစ်ရပ်မှန ်အချက်အလက်များမှာ ေပျာက်ကွယ်ေနေလသည်။

ြမန်မာ့အမျ ိးသမီးသမဂ  (BWU) အပါအဝင် ၁၉၉၅ ခုှစ်ေနာက်ပိ ုင်း 

နယ်စပ်ေဒသအေြခြပ ေပါက်ဖွားလာကေသာ အမျ ိးသမီးအဖွ ဲအစည်းများသည  ်

ဤသိုေသာ အေရးပါမ များကို ေလ့လာသုံးသပ်ပီး အမျိးသမီး များ၏ ေတာ်လှန်ေရးတွင် 

ပါဝင်မ ၊ အကျ်းေထာင်များထဲမ ှိုင်ငံေရးအကျ်းသူများ၏ ြဖတ်သန်းမ များ၊  စစ်အာဏာ 

ရှင်စနစ်ေအာက်မ ှတိုင်းရင်းသူအမျိးသမီးများ၏ ဘဝအေြခအေနများကိ ုတိကျခိုင်လုံေသာ 
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အချက်အလက်များြဖင့ ်ေဖာ်ထုတ်မှတ်တမ်းတင်ရန ်ကိးစားလာခဲ ့ကသည်။ 

ိုင်ငံတကာအေတွအကံများအရ လူမ ေတာ်လှန်ေရးများကိ ု ေလ့လာကည့်လ င် 

လွယ်ကူြမန်ဆန်စွာ ေအာင်ြမင်ပီးေြမာက်သည်ဟူ၍မရှိပဲ အချနိ်ကာလတခုအထိ 

ကံ့ကံ့ခံ ုန်းကန်လ ပ်ရှားခဲ့ကရပီး ေတာ်လှန်ေရး ေအာင်ြမင်ေစရန ် အမျိးသမီးများ၏ 

ပါဝင်ပံ့ပိုးမ များသည ်ကီးမားသည့ ်အေထာက်အပံ့များ ြဖစ်ေစသည်။

ြမန်မာ့အမျိးသမီးသမဂ  (BWU) သည် ၂၀၂၁ ခုှစ် ေွဦးေတာ်လှန်ေရးတွင် 

အမျိးသမီးများ၏ ထိေရာက်သည့ ် ပါဝင်မ များကို အေသးစိပ် မှတ်တမ်းတင်ထားရန ်

အထူးအေရးကီးေကာင်း ယုံကည်သည့်အားေလျာ်စွာ 

(၁) အေြခခံအမျိးသမီးထု၏ပါဝင်မ ၊ 

(၂) အေြခခံအလုပ်သမများ၏ပါဝင်မ ၊ 

(၃) လူ့အခွင့်အေရး တက်က လ ပ်ရှား သူများ၏ပါဝင်မ ၊  

(၄) အစိုးရဝန်ထမ်းများ၏ပါဝင်မ  

(၅) ိုင်ငံေရးပါတီများ၏ပါဝင်မ ၊ 

(၆) မသန်စွမ်းများ၏ပါဝင်မ  

(၇) လိင်သေဘာထားခံယူမ ြခားနားသူများ (LGBTI) များ၏ပါဝင်မ ၊ 

(၈) လက်နက်ကိုင်ခုခံေတာ်လှန်ေရးအတွင်းပါဝင်မ  စသြဖင့ ် အပိုင်းများခွဲ၍ 

ဤမှတ်တမ်းတွင ်စုစည်းတင်ြပထားပါသည်။ 
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၂) ြမန်မာ့အမျိးသမီးသမဂ  (BWU) အေကာင်းအကျ်းချပ်

ြမန်မာ့အမျ ိးသမီးသမဂ  (BWU) ကို သမိုင်းဝင်ရှစ်ေလးလုံး ဒီမိ ုကေရစ  ီ

အေရးေတာ်ပုံကီးအပီး ထိုင်း၊ ြမန်မာ နယ်စပ်တွင် ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ခဲ့ေသာ 

ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ေကျာင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ABSDF) မှ စတင်ဖွဲစည်း 

ေပးခဲ ့ ပီး ြမန်မာ့အမျ ိးသမီးသမဂ  (BWU) ဖွ ဲစည်းရန် စည်းု ံးေရးေကာ်မတီအြဖစ  ်

တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရေသာ အမျ ိးသမီးတပ်ဖွ ဲ ဝင် (၇) ဦးမှ ကျယ်ြပန့ ်ေသာ 

အမျ ိးသမီးလ ပ်ရှားမ ကီး ြဖစ်ေပ လာေစရန်အတွက် မည်သည့်အဖွ ဲ အစည်း၏ 

ိုင်ငံေရးအရိပ်အာဝါသေအာက်တွင်မ ှ မတည်ရှိပဲ လွတ်လပ်ေသာ အမျိးသမီးအဖွဲတစ်ခ ု

အြဖစ် ေလ ာက်လှမ်းခွင့်ြပရန ်တင်ြပခဲ့ေတာင်းဆိုခဲ့ကသည်။ ထိုမှတဆင့် လွတ်လပ်ေသာ 

အမျိးသမီးအဖွဲအစည်းတစ်ခုအြဖစ် ြမန်မာ့အမျိးသမီးသမဂ  (BWU) ေပ ေပါက် 

လာြခင်းြဖစ်သြဖင့ ် ြမန်မာ့အမျိးသမီးသမဂ  (BWU) ကို ရှစ်ေလးလုံးအေရးေတာ်ပုံကီးတွင ်

ပါဝင်လ ပ်ရှားခဲ့ကေသာ ေဒသအသီးသီးမ ှ အမျိးသမီးများြဖင့ ် စတင်ဖွဲစည်းခဲ့ေကာင်း 

လည်း  န်းဆိုကသည်။

အမျိးသမီးေခါင်းေဆာင ် (၇) ဦး ပါဝင်ေသာ စည်းုံးေရးေကာ်မတီမ ှ ဦးေဆာင်၍ 

၁၉၉၅  ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီ လ (၇)ရက်ေန့၌ ထိုင်းြမန်မာနယ်စပ်တေနရာတွင ် စတင် 

ဖွဲစည်းစ်က ိုင်ငံေရးအဖွဲအစည်းအသီးသီးမ ှ အမျိးသမီးများ၏ စစ်အာဏာရှင်စနစ် 

ဆန့်ကျင်ေရးအတွက ် ိုင်ငံေရးဦးေဆာင်မ အခန်းက  ကို ြမင့်တင်ရန်၊ ဒုက သည် 

စခန်းများှင့် အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများတွင ် ေရာက်ရှိေနထိုင်လျက်ရှိကေသာ ြမန်မာိုင်ငံမ ှ

အမျိးသမီးများ၏ အမျိး သမီး အခွင့်အေရးှင့် ဒီမိုကေရစီစနစ်အေပ   လက်ခံကျင့်သုံးမ  

အေတွးအြမင်များြမင့်တင်ရန်၊ အေြခခံစားဝတ်ေနေရး လိုအပ်ချက်များကိ ု မိမိတို၏ 

ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအားြဖင့ ်ြဖည့်ဆည်းိုင်ရန ်ရည်ရွယ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 
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ြမန်မာ့အမျိးသမီးသမဂ  (BWU) တွင် တိုင်းရင်းသားေပါင်းစုံအမျိးသမီးများမ ှ

အဖွဲဝင်များအြဖစ ် ပါဝင်ကပီး မတူကွဲြပားေသာ ေနာက်ခံသမိုင်းများကိ ု အြပန်အလှန် 

ေလ့လာခွင့်ရရှိခဲ့သလိ ု  BWU မဖွဲစည်းမီကတည်းက တည်ရှိခဲ့ကေသာ တိုင်းရင်းသ ူ

အမျိးသမီးအဖွဲများှင့ ် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်။ ထိုမှတဆင့် 

ြမန်မာြပည်တွင ် ငိမ်းချမ်းေရး၊ တရားမ တေရး၊ တန်းတူေရးှင့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကေရစီိုင်င ံ

ေပ ထွန်းေရးတိုကိ ု ရည်ရွယ်၍  ေနာက်ထပ်တိုင်းရင်းသားေဒသကိုယ်စားြပ အမျိးသမီး 

အဖွဲအစည်းများေပ ထွက်လာပီး စုေပါင်းေဆာင်ရွက်ိုင်ေရးကိ ု ေရှ လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်။ 

ထိုေနာက် WLB ေခ  အမျိးသမီးများအဖွဲချပ ်(ြမန်မာိုင်ငံ) ဖွဲစည်းေပ ေပါက်ေရးအတွက ်

အြခားညီအစ်မအဖွဲအစည်းများှင့်အတ ူ လက်တွဲေဆာင်ရွက်ခဲ့ပီး လက်ရှိ အချနိ် အထိ 

(၂၇) ှစ်တာြဖတ်သန်းခဲ့ေသာ ြမန်မာ့အမျိးသမီးသမဂ  (BWU) သည် ချမှတ်ခဲ့သည့် 

ရည်မှန်းချက်များ အတိုင်း ခိုင်မာစွာ ဆက်လက်ေလ ာက်လှမ်းေနဆဲြဖစ်သည်။ 
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၃) စာတမ်းေရးသားသည့်နည်းနာ

ဤစာတမ်းကိ ုြမန်မာ့အမျိးသမီးသမဂ  (BWU) မှ ခိုင်လုံေသာ သတင်းမီဒီယာများ 

ှင့် အရပ်ဖက်အဖွဲအစည်းှင့ ် အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ တိုးြမင့်လုပ်ေဆာင်ေနေသာ 

အဖွဲအစည်းများမ ှ ထုတ်ေဝထားသည့ ် သတင်းေဆာင်းပါးများှင့ ် မှတ်တမ်းများပါ 

အချက်အလက်များကိ ုထုတ် တ်ထည့်သွင်းထားသည်။ ထိုအြပင် ြမန်မာ့အမျိးသမီးသမဂ  

(BWU) ၏ သတင်းှင့်မှတ်တမ်းတင်ဌာနမ ှ ေွဦးေတာ်လှန်ေရး၏ အာဏာဖီဆန်ေရး 

လ ပ်ရှားမ  - CDM (ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရးှင့ ် CDM စစ်သားများ၏ဇနီးများ၊ 

အမျိးသမီးရဲတပ်ဖွဲဝင်များ စသြဖင့)်၊ လက်နက် ကိုင်ခုခံေတာ်လှန်ေရးလမ်းေကာင်း

တွင် ေလ ာက်လှမ်းေနသည့ ် အမျိးသမီးများ၊ သံပုံးတီးြခင်းအပါအဝင ် အကမ်းမဖက ်

လ ပ်ရှားမ တွင် ပါဝင်ခဲ ့သည့်အမျ ိးသမီးများှင့ ် ေတာ်လှန်သူများအား အဓိက 

ပံ့ပိုးေပးေနသည့ ် အိမ်ရှင်မများ၊ စက်ုံအလုပ်ုံများမ ှ  အလုပ်သမား အမျိးသမီးများ၊ 

မသန်စွမ်းအမျ ိးသမီးများ၊ အွန်လိ ုင်းလ ပ်ရှားမ တွင် ပါဝင်ကသူများ စသည့် 

အမျိးသမီးများကိ ု သီးသန့် ေတွဆုံေမးြမန်းြခင်းြဖင့ ် ၎င်းတို၏ ေွဦးေတာ်လှန်ေရးတွင် 

ြဖတ်သန်းခဲ့ေသာ အေတွအကံများကိ ုစုစည်း တင်ြပထားပါသည်။ 

ဤစာတမ်းအတွက ် အလ ာေပါင်းစုံ၊ ေဒသေပါင်းစုံမ ှ အမျိးသမီး (၃၄) ဦးကို 

ေမးြမန်းထားပီး စာတမ်းပါ အမျိးသမီးများှင့ ်၎င်းတိုမိသားစုဝင်များ၏ လုံြခံေရးေကာင့ ်

အချိအမည်များကိ ုအမည်လ ဲများြဖင့ ်ေဖာ်ြပထားပါသည်။
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၄) ၂၀၂၁ အာဏာသိမ်းမ ကာလုိင်ငံေရးေနာက်ခံအကျ်းှင့် ေွဦးေတာ်လှန်ေရး ြဖစ်စ်အကျ်း

ြမန်မာိုင်ငံသည ် လွတ်လပ်ေရးရပီးေနာက်ပိုင်း ၁၉၆၂ ခုှစ်တွင် ပထမဦးဆုံး 

စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမ  ြဖစ်ပွားခဲ့ပီး (၁၂) ှစ်ကာ စစ်တပ်မှအုပ်ချပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၄ ခုှစ် 

တွင် ဖွဲစည်းပု ံအေြခခံဥပေဒသစ်ကိ ုေရးဆွဲခဲ့ပီး ြမန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစ်ပါတ ီ(မဆလ) 

ကို တည်ေထာင်ကာ တစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ်ြဖင့ ် အသွင်ေြပာင်းအုပ်ချပ်ခဲ ့သည်။  

တဖက်တွင်လည်း ပင်လုံစာချပ်ကိ ု အေကာင်အထည် မေဖာ်ေဆာင်ိ ုင်ခဲ ့သြဖင့  ်

တိုင်းရင်းသားများက လွတ်လပ်ေရးရပီးချနိ်မှစ၍ လက်နက်ကိုင ် ခုခံေတာ်လှန်လာခဲ့က 

သည်။

၁၉၈၈ ခုှစ်တွင် အဖက်ဖက်မ ှ ယိုယွင်းလာေသာ အေြခအေနများေကာင့ ်

တိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင့် လူထုအုံက မ များြဖစ်ေပ ခဲ့ပီး သမိုင်းဝင်ရှစ်ေလးလုံး 

အေရးေတာ်ပုံကီး ေပ ေပါက်ခဲ့သည်။ စစ်တပ်သည် ငိမ်း ချမ်းစွာ ဆ ြပေတာင်းဆိုကေသာ 

ေကျာင်းသူေကျာင်းသားများ၊ အရပ်သားြပည်သူများအား ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခဲ့သလိ ု

ဖမ်းဆီးေထာင်ချြခင်း၊ ညင်းပမ်းှိပ်စက်ြခင်း၊ အကမ်းဖက်ဖိခွင်းြခင်းများ ကျးလွန်ပီး 

အာဏာသိမ်းခဲ့သည်။ 

၁၉၉၀ ခုှစ်တွင် စစ်တပ်မှ ေရွးေကာက်ပွဲြပလုပ်ေပးခဲ့ေသာ်လည်း  အိုင်ရရှိခဲ့သည့် 

အမျိးသားဒီမိုကေရစ ီ အဖွဲချပ် (NLD) ကို အာဏာလွဲအပ်ေပးြခင်းမရှိပ ဲ  ေရွးေကာက်ခ ံ

အမတ်များကိ ု လိုက်လံဖမ်းဆီးေထာင်ချခဲ့သြဖင့ ် အများအြပားမှာ နယ်စပ်ေဒသများသို 

တိမ်းေရှာင်လာခဲ့ပီး NCGUB ေခ   အမျိးသားွန့်ေပါင်းအစိုးရကိ ုဖွဲစည်းခဲ့သည်။  

၁၉၉၀ ခုှစ်မှ ၂၀၁၀ ခုှစ်အထိ စစ်တပ်မှ အမည်အမျိးမျိးေြပာင်း၍ တိုင်းြပည်ကိ ု

ဆက်လက်အုပ်ချပ်ခဲ့ရာမ ှ ၂၀၀၈ ဖွဲစည်းပုံကိ ု ှစ်ရှည်လများေရးဆွဲခဲ့ပီး တဖက်သတ် 

အတည်ြပခဲ့သည်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ေတာ်လှန်ေရးအဖွဲအစည်းများှင့ ်



8

နယ်စပ်ေဒသတေလ ာက် ဒီမိုကေရစီေရးတိုက်ပွဲဝင်အဖွဲအစည်းများသည ် စစ်အာဏာရှင် 

စနစ်သက်ဆိုးရှည်ေရးအတွက် ေရးဆွဲထားေသာ ၂၀၀၈ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒှင့ ်

၂၀၁၀ ေရွးေကာက်ပွဲကိုလည်း ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့ကသည်။ လူထုေခါင်းေဆာင် 

ေဒ ေအာင်ဆန်းစုကည်မှ ၂၀၀၈ ဖွဲစည်းပုံ ြပင်ဆင်ေရးအတွက် လ တ်ေတာ်တွင်း 

လ ပ်ရှားမ ှင့် လ တ်ေတာ်ြပင်ပလ ပ်ရှားမ တုိ ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရွက်ရမည်ဟု ေြပာဆုိပီး ၂၀၁၂ 

ကားြဖတ်ေရွးေကာက်ပွဲကိ ုဝင်ေရာက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ေရွးေကာက်ပွဲမ ှေပ ထွက်လာေသာ 

သမ တဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက်၌ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင ် အဖွဲအစည်းများှင့ ်

အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး၊ ငိမ်းချမ်းေရး ေဆွးေွးမ များကို ဦးစားေပးြပလုပ်ခဲ့ရာ တိုင်းရင်း

သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်း (၂၁) ဖွဲ၏ ကိးပမ်းမ ြဖင့် NCA ေခ  တိုင်ငံလုံး ပစ်ခ

တ်တိုက်ခိုက်မ ရပ်စဲေရးစာချပ ် ေပ ေပါက်လာခဲ့သည်။ စစ်တပ်ဖက်မ ှ အားလုံးပါဝင်မ ကို 

ြငင်းဆိုပီး အချိအဖွဲများ ပါဝင်လက်မှတ်ေရးထိုး ိုင်ေရးကိ ု ကန့်သတ်ခဲ့သြဖင့ ် ၂၀၁၅ 

ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ (၁၅) ရက်ေန့တွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင ် အဖွဲအစည်း 

(၈)ဖွ ဲသာ ပါဝင်လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ ့ ကပီး ေနာက်ပိ ုင်းတွင် (၁၀) ဖွ ဲအထိသာ 

ပါဝင်လာသည်။ လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ေသာ တိုင်းရင်းသားအဖွဲအစည်း များက NCA အေြခခံ၊ 

ြပည်ေထာင်စုငိမ်း ချမ်းေရး ညီလာခံ (NLD အစိုးရ လက်ထက်တွင ် ၂၁ ရာစုပင်လုံဟ ု

ေခ ေဝ သုံးစွဲခဲ့) ြဖစ်စ်ကို လ တ်ေတာ်ြပင်ပ ဖွဲစည်းပုံြပင်ဆင်ေရး ကိးပမ်းမ ြဖစ်စ်ဟု 

 န်းဆိုသည်။ သိုေသာ် NCA တွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင ်အဖွဲအစည်းများအားလုံး 

ပါဝင်မ  မရှိြခင်း၊ ၂၀၀၈ ဖွဲစည်းပု ံြပင်ဆင်ေရးအတွက ် လ တ်ေတာ်တွင်းှင့် လ တ်ေတာ်ြပင်ပ 

လ ပ်ရှားမ များ (တနည်းဆိုရေသာ် NLD ပါတီှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင ်

အဖွဲအစည်းများအကား) အားေကာင်းသည့ ်ချတိ်ဆက်မ  မရှိြခင်း၊ စစ်တပ်အေနြဖင့် NLD 

အစိုးရ လက်ထက်တွင ်ိုင်ငံေရးေဆွးေွးပွဲများကိ ုပိုမိုကန့်သတ်လာြခင်းတိုေကာင့ ် NCA 

စာချပ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင ်အခက်အခဲများစွာ ြဖစ်ေပ ခဲ့သည်။ 

၂၀၁၅ ိုဝင်ဘာတွင် ကျင်းပခဲ့သည့ ် ေရွးေကာက်ပွဲတွင ် NLD ပါတီေတာင်ပိကမ်းပိ 

ိ ုင်ခဲ ့ ပီးေနာက် NLD ပါတီဦး ေဆာင်ေသာအစိုးရေပ ေပါက်လာခဲ ့သည်။ ၂၀၂၀ 
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ေရွးေကာက်ပွဲတွင ် NLD ပါတီမှ ဆက်လက်၍ အိုင်ရရှိြပန်ရာ စစ်တပ်၏ ေရွးေကာက်ပွ ဲ

ရလာဒ် အြငင်းပွားမ များြဖစ်ေပ ခဲ့ပီး ၂၀၂၁ ေဖေဖာ် ဝါရီလ (၁) ရက်ေန့တွင် တေကျာ့ြပန် 

အာဏာသိမ်းမ ကီးေပ ေပါက်ခဲ့သည်။ 

လက်ရှိအာဏာသိမ်းမ တွင် စစ်တပ်သည် ြပည်သူများအား အကမ်းဖက်ှိမ်နင်းမ များ 

ဆက်တိုက်ြပလုပ်ခဲ့ရာ ိုင်ငံေရးအကျ်းသားများ ကူညီေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း၏ 

ထုတ်ြပန်ချက်အရ ၂၀၂၁ ခုှစ်မှ ၂၀၂၂ ခုှစ် ဩဂုတ်လ ၁ရက်ေန့အထိ ေသဆုံးသူဦးေရ 

စုစုေပါင်း (၂၁၄၂) ဦးရှိပီး အဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသ ူ စုစုေပါင်း (၁၄၉၅၆) ဦးရှိပ ီ

ြဖစ်သည်။ ၎င်းလူဦးေရစာရင်းများအတွင်း ြမန်မာ့အမျိးသမီးသမဂ မှ ေကာက်ယူထားသည့ ်

အချက်အလက်များအရ အဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသည့ ် အမျိးသမီးဦးေရ စုစုေပါင်း 

(၂၃၇၂) ဦးရှိပီး ေသဆုံးသူ ဦးေရ စုစုေပါင်း (၂၄၁) ဦး ရှိသည်။ ၎င်းအချက်အလက်များသည ်

စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းရန် ကိးပမ်းသည့်ကာလ ဆက်သွယ်ေရးစနစ်ှင့  ်

အင်တာနက်လိုင်းများ ြပတ်ေတာက်မ များေကာင့် မိမိတို လက်လှမ်းမှီသည့် အချက် 

အလက်များသာြဖစ်သည်။
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၅) အမျိးသမီးများ ေွဦးေတာ်လှန်းေရးတွင ်က  ေပါင်းစုံ ပါဝင်မ အေြခအေန

ေွဦးေတာ်လှန်ေရးအစကိ ု ြပန်ကည့်လ င် ိုင်ငံတဝှမ်း စစ်အာဏာသိမ်းမ  

ဆန့်ကျင်သည့်လ ပ်ရှားမ များ ြဖစ်ေပ လာရန် အစပျိးဦးေဆာင်ခဲ့သူများထဲတွင ် တက်

က လ ပ်ရှားသူအမျိးသမီးငယ်များ၊ စက်ုံအလုပ်ုံများမ ှ အမျိးသမီးအလုပ်သမားများ 

ကို မျက်ဝါးထင်ထင်ေတွြမင်ရမည်ြဖစ်သည်။ ၎င်းတို၏ ရဲရဲေတာက်ဦးေဆာင်မ သည် 

စစ်အာဏာသိမ်းမ ဆန့်ကျင်ေရးမှ ခွဲြခားဆက်ဆံမ များအားလုံး ပေပျာက်ေရး ှင့် 

စစ်မှန်ေသာ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကေရစီြပည်ေထာင်စ ု တည်ေဆာက်ေရးအထ ိ စိတ်ခွန်အားများ 

လက်ဆင့်ကမ်းိုင်ခဲ့သည်။  

ေွဦးေတာ်လှန်ေရးတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိးေပါင်းစုံပါဝင်၍ နယ်ပယ်အသီးသီးမ ှ

အုပညာရှင်များ၊ အစိုးရဝန်ထမ်းများ၊ စီးပွားေရးနယ်ပယ်မ ှလူပုဂ ိလ်များ၊ စက်ုံအလုပ်ုံမ ှ

အလုပ်သမားများ၊ တက်က လ ပ်ရှားသ ူများ၊ ေကျာင်းသားလူငယ်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများစသည့ ်

အရပ်သားြပည်သူများ ေရာင်စုံပွင့်ဖူးသည့် ပန်းခင်းသဖွယ် ပါဝင်ဆင်ွဲခဲ့ကသည်။ 

အရွယ်စုံအမျိးသမီးများ၊ မတူကွဲြပား လိင်စိတ်သေဘာထားရှိသူများ၊ ဘာသာေရး 

လူနည်းစုများလည်း တက်က စွာပါဝင်ခဲ့ကသည်။ လ ပ်ရှားမ တစုံလုံးကို ြခံကည့်ပါက 

အမျိးသမီးများ၏ ပါဝင်မ  အချိးအဆမှာ အမျိးသားများထက ်မနည်းသည်ကိ ုအသိမှတ်ြပ 

မှတ်တမ်းတင်ရမည်ြဖစ်သည်။
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   (က) အေြခခံအမျိးသမီးထု၏ပါဝင်မ 

စစ်အာဏာရှင်စနစ်အား အြမစ်ြဖတ်ေချမ န်းရာတွင် အလ ာေပါင်းစုံမှ ြပည်သူများ 

ဟန်ချက်ညီညီ ပါဝင်မှသာလ င် ေအာင်ြမင်ိုင်မည်ြဖစ်ပီး အေြခခံအမျိးသမီးထုြဖစ်ေသာ 

အိမ်ရှင်မများ၏ အေရးကီးသည့ ် အခန်းက  ကို ချန်လှပ်ထား၍ မရေပ။ ြမန်မာိုင်ငံမ ှ

စစ်အာဏာသိမ်းမ  ဆန့်ကျင်ေရးကိ ု ညစ်အချနိ်မှန် သံပုံးတီးဆန့်ကျင်ြခင်းြဖင့ ်

တခဲနက်စတင်ခဲ့ပီး ိုင်ငံတကာ၏ အာုံစိုက်မ ကို ရယူိုင်ခဲ့သည်။ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ေရး 

သပိတ်စတင် လ ပ်ရှားသည့်အချနိ်မှစ၍ ဆ ြပသူများအား ေရဗူးေဝြခင်း၊ 

အစားအေသာက်များ ေဝငှြခင်းများမှစ၍ သံပုံးတီးသပိတ်၊ အသံတိတ်သပိတ်များတွင ်

ပါဝင်ကသည့်အြပင ် သား/သမီးများကိ ု အားေပးေထာက်ပံ့ြခင်းများှင့ ် သပိတ်ဖိခွဲခံရ 

သြဖင့ ်ထွက်ေြပးလာကသည့ ်လူငယ်များအား ပုန်းေအာင်းေရှာင်ရှားိုင်ရန ်လုပ်ေဆာင်ေပး 

ကြခင်းတိုြဖင့ ်အေြခခံအမျိးသမီးထုက ေွဦးေတာ်လှန်ေရးတွင် တက်က စွာ ပါဝင်ခဲ့သည်။

ဆ ြပြပည်သူလူထုများအား ေထာက်ခံအားေပးမ ြပသည့် မခိုင်(အမည်လွဲ) မှ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း ရှင်းြပခဲ့သည်။

“ဆ ြပသူေတွကိ ုလမ်းကေန လက်ခုပ်တီးကိဆိုတယ်၊ ေရသန့်ေဝတယ်၊ ညဘက်ကျ (၈) 

နာရီထိုးတာနဲ့ သံပုံး တီးတယ်။ သံပုံးတီးတဲ့သူေတွကိ ု စစ်သားနဲ့ရဲေတွက အိမ်ထဲအထိ 

ဝင်ဖမ်းတာတို ဝရန်တာမှာ တီးေနတာေတွရင ် ေအာက်ကေန ေလးခွနဲ့ပစ်တာတို 

ြဖစ်လာပီး အ ရာယ်များတယ်၊ ရပ်ကပါေြပာတဲ့အချနိ်အထ ိ လနဲ့ချ ီ မပျက်မကွက ်

တီးခဲ့တယ်။ CDM ဝန်ထမ်းအချိကိ ုေထာက်ပံ့တာလုပ်တယ်၊ အတိအကျေြပာရရင ် CDM 

ဝန်ထမ်း တဦးစာ တာဝန်ယူထားတယ်” 

ကေလးငယ်တဖက်ြဖင့ ် မိခင်များသမဂ တွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် single mother မသ ာက 

ေတာ်လှန်ေရးတွင် ပါဝင်ရန် ဆ ြပင်းြပေသာ်လည်း ကေလးငယ်ရှိေနသည့်အတွက ်
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ကျရာေနရာမ ှပါဝင်ခဲ့ပုံကို ယခုလို ရှင်းြပသည်။ 

“ေငွေရးေကးေရး ကူညီေပးတယ်။ အေအးေတွ၊ ေရသန့်၊ အစားအစာနဲ့ ေဆးဝါးေတွ 

ကူညီေပးရင်း  ေွဦးေတာ် လှန်ေရးမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ကေလးနဲ့ဆ ြပလိုက်သွားတာ 

အ ရာယ်ရှိတယ ်ေြပာကေတာ ့ ေနာက်ပိုင်း သိပ်မသွားြဖစ်ေတာ့ဘူး။ ပိုက်ဆံလှတာ 

ဆက်လုပ်တယ်။ စာကူိုက်ေပးတာ၊ လုံြခံေရးအရ ေနရာေတွလိုက် ကည့် ေပးတာ၊ အစား 

အေသာက်ေတွေဝေပးတာ အဲဒါေတွ ဆက်လုပ်ေပးြဖစ်တယ်။”

အဖက်ဖက်မ ှခ တ်ြခံကျေနသည့် ြမန်မာိုင်ငံတွင ်သား/သမီး၊ ခင်ပွန်းများ ေတာ်လှန်ေရး၌ 

ထဲထဲဝင်ဝင ်ပါဝင်ိုင် ေစရန် အိမ်ရှင်မများမှာ ရရာအလုပ်လုပ်ကိုင်ကာ စားဝတ်ေနေရးကိ ု

ေြဖရှင်းကရသည်။ 

“အာဏာသိမ်းပီး တစ်ှစ်ေကျာ်လာတဲ့အချနိ် ဝင်ေငွလည်း မရှိ၊ မိသားစုကိ ုအရင်ကတည်းက 

ကည့်ေနတဲ့ သမီးနဲ့သားက သူတို မူရင်းအလုပ်ေတွကိ ုစွန့်ခွာ၊ ေတာ်လှန်ေရးထဲ ထဲထဲဝင်ဝင ်

ပါဝင်သွားကတဲ့အခါ ဝင်ေငွမရှိေတာ ့အန်တီ ေဈးထွက်ေရာင်းတယ်ေလ” ဟု မခိုင်မှ သူမ၏ 

စားဝတ်ေနေရးေြဖရှင်းရပုံကိုေြပာြပပါသည်။ 

Single Mother အေနြဖင့် ရပ်တည်ေနသည့် မသ ာကလည်း စားဝတ်ေနေရး 

ကပ်တည်းေနသည့်ကားမှ ေွဦးေတာ်လှန်ေရးကို တတ်ိုင်သမ  ပံ့ပိုးေနပုံကိုလည်း 

ေအာက်ပါအတိုင်း ေြပာြပသည်။ 

“တကယ်တန်းကျေတာ့ အခုချနိ်မှာ အရမ်းကပ်တည်းတယ်။ အခု ေစျးထဲက အထည်ဆိုင်မှာ 

အထည်ေရာင်းဝန်ထမ်း လစာ(၂)သိန်းရတယ်။ လှတာလည်းလုပ်၊ ကေလးအတွက ်

လိုအပ်တာလည်း ဝယ်ေပါ့ေနာ်။” 

အမျိးသမီးများသည် စားဝတ်ေနေရးှင့် လုံြခံေရး စိန်ေခ မ များရှိေနေသာ်လည်း 

အာဏာရှင်အြမစ်ြပတ်ေချမ န်း ေရးအတွက် ဆက်လက်ပါဝင်သွားရန ်ဆ ြပင်းထန်ေကာင်း 

ေတွရှိရသည်။



14

“ြပည်သူတေယာက်အေနနဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကိ ု ကိက်မှ မကိက်တာ၊ တိုင်းြပည်ရဲ 

အနာဂတ်ကို ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ ့ ဒီလုပ်ရပ်ကိ ု စက်ဆုပ်လွန်းလို ြပည်သူတေယာက်အေနနဲ့ 

နာကျည်းမိတာေလ။” (မခိုင်) 

“အာဏာရှင်ကျဆုံးဖိုကေတာ ့ ညီမတတ်ိုင်တဲ့ဘက်ကေနပီးေတာ ့ အဆုံးထိ၊ 

ေြပာမယ်ဆိုရင ် ကိုယ့်ရဲ ေနာက်ဆုံး အချနိ်ထိေပါ့ ပါဝင်သွားမယ်။ မေတာ်တဆ 

အဖမ်းခံခဲ့ရရင်လည်း ေတာ်လှန်ေရးကိ ု သစ ာမေဖာက်ဘူး။ တကယ်လို အဖမ်းခံထိခဲ့မယ် 

ဆိုရင်လည်း စိတ်ဓါတ်နဲ့ ဆက်ပီးေတာ ့ေတာ်လှန်ေနမယ်။” (မသ ာ)

အေြခခံအမျိးသမီးထုသည ် အကမ်းဖက်စစ်တပ်ကိ ု ြပန်လည်ေတာ်လှန်ိုင်မှသာလ င် 

ဘဝလုံြခံမည်ဟ ု ယုံကည်ကသြဖင့ ် ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုရန ် အခါအခွင့်သင့်သည့်တိုင်း 

၎င်းတို၏ စားဝတ်ေနေရး၊ လုံခံေရးှင့ ် တရားမ တမ ရရှိေရးထက ် စစ်အာဏာရှင်ကိ ု

ေတာ်လှန်ရန် လက်နက်အေထာက်အပံ့များကိုသာ ေတာင်းဆိုကသည်။

“အစ်မအေနနဲ့ကေတာ့ တိုက်ခိုက်ေရးသမားေတွအတွက ် လက်နက်အစစ်ေလးေတွဘ ဲ

ေတာင်းဆိုချင်တယ်။ လက်နက်အစစ်သာချေပးပါ။ သူတိုက ဒီလိုလှည့်ေသာင်းကျန်း 

ေနေတာ့ ကိုယ့်ြပည်သူေတွက မျိးချစ်စိတ် ကေလးရှိေတာ ့ သူတိုအသက်ေတွ စွန့်စားပီး 

ခုခံေနတဲ့အချနိ်မှာ သူတိုမှာ လက်နက်ချင်းက လုံးဝ မမ ပါဘူး။” (ယင်းမာပင်မိနယ်၊ 

ဘန့်ေဘွးေကျးရွာအုပ်စုေန အမျိးသမီးတဦး)

ြမန်မာိ ုင်ငံအလယ်ပိ ုင်းေဒသမှ အမျ ိးသမီးများသည် မိမိတိ ု ေနအိမ်များအား 

စစ်ေကာင်စီတပ်မှ မီးဖျက်ဆီးခဲ ့သြဖင့ ် အိုးအိမ်များ ဆုံး ံးခဲ ့ရေသာ်လည်း 

ြပည်သူ့ကာကွယ်ေရးတပ်သားများအား မိမိတိုစုေဆာင်းထားေသာ ေရ ထည်ပစ ည်းများကိ ု

လှဒါန်းေနကသည်အထိ ပါဝင်ေနကသည်။ 

အမျိးသမီးများသည ်ေွဦးေတာ်လှန်ေရးအတွက်လိုအပ်သည့ ်ရန်ပုံေငွရှာရန်အတွက ်‘click 

to donate’ ကဲ့သို ေသာ အွန်လိုင်းလ ပ်ရှားမ များကိုလည်း တက်က စွာပါဝင်ခဲ့ကသည်ကိ ု
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ကီးဘုတ်ဖိုက်တာတစ်ဦးြဖစ်သည့ ်အသက် (၂၅) ှစ်အရွယ် မဇင်ေမက -

“ေွဦးေတာ်လှန်ေရးမှာ ေငွအားြဖင့ ် ကူညီသလို clicker အေနနဲ့လဲ ပါဝင်ြဖစ်ပါတယ်။ 

တြခားသူေတွကိုလ ဲ ပါဝင်ေပးဖို လ ့ံေဆာ်ေပးပါတယ်။ စကစရဲစီးပွားေရးကိုလည်း 

ေဆးလိပ်တစ်လိပ်ကအစ အားမေပးပါဘူး” 

ဟု သူမ၏ ေွဦးေတာ်လှန်ေရးတွင် ပါဝင်မ အား ေြပာြပပါသည်။ ထိုအြပင် ကလစ်ကာများ၏ 

အေရးပါပုံကိုလည်း သူမက ယခုလို ရှင်းြပသည်။ 

“Clicker တစ်ေယာက်ဟာ ေတာ်လှန်ေရးအတွက ် အေရးပါတယ်လို ဆိုချင်ပါတယ်။ 

လူတိုင်းေတာထဲလက်နက ် ကိုင်ေနရင ် လိုအပ်တဲ့ အသုံးစရိတ်စီးဆင်းမ နည်းိုင်ပါတယ်။ 

ဒီေန့အချနိ်အထိ ေတာ်လှန်ေရးအရှိန်ေလျာ့မသွားတာကလ ဲ clicker ေတွရဲ အင်အားေတွ 

ေကာင့ ်ြဖစ်တယ်ဆိုတာ ြငင်းလိုမရပါဘူး။” 

ဒီဂျတီယ်ပိုင်းမ ှ ပါဝင်ေနသူများသည ် စကစ၏ စစ်ေဆးေရးဂိတ်များတွင ် ခရီးသွားလာ 

သူများအား မိုဘိုင်းဖုန်းများ အပါအဝင် တင်းကပ်သည့ ် စစ်ေဆးမ များ ြပလုပ်ေနသြဖင့ ်

ြပည်သူ့ကာကွယ်ေရးတပ်ဖွဲများ၏ လူမ ကွန်ယက် စာမျက်ှာများအား like လုပ်ုံြဖင့ ်

လည်း အချနိ်မေရွး ဖမ်းဆီးခံရိုင်ေကာင်းလည်း သူမက ဆက်ေြပာပါသည်။ 

လူထုေတာ်လှန်ေရး ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် ေန့တဓူဝ စားဝတ်ေနေရးအတွက်ပါ 

ုန်းကန်ေနရသည့် အေြခခံအမျိးသမီး များ၏ အခန်းက  သည် လူထုေတာ်လှန်ေရးတွင ်

အေရးပါသြဖင့ ်သမိုင်းမှတ်တမ်းထားရမည်ြဖစ်သည်။
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(ခ) အလုပ်သမအမျိးသမီးများ၏ ပါဝင်မ 

 ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးလည်ပတ်ရာတွင ် စက်ုံအလုပ်ုံများသည ် အဓိက 

ကျပီး စက်ုံအလုပ်ုံများ မလည်ပတ်ိုင်ပါက အစိုးရယ ယားများလည်း ရပ်တန့် 

သွားမည် ြဖစ်သည်။

 ေွဦးေတာ်လှန်ေရးတွင် တက်က စွာပါဝင်ခဲ့သည့် အလုပ်သမားအမျိးသမီး 

ေခါင်းေဆာင်များအား အကမ်းဖက်စစ်တပ်မ ှ ိုင်ငံေတာ်ပုန်ကန်မ ြဖင့် ဝရမ်းထုတ်ခဲ့သည့ ်

အြပင် ၎င်းတို၏ ိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုလည်း ပယ်ဖျက်ထားေကာင်း CTUM 

(ြမန်မာိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂ များအဖွဲချပ)်၏ ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်တစ်ဦး 

ြဖစ်သည့ ်မဖိးစ ာစိုးမှ ေအာက်ပါအတိုင်း ေြပာြပခဲ့သည်။

 “ကျမတို ဗဟိုအလုပ်အမ ေဆာင်အားလုံးကိ ု ၁၂၄(က) ိုင်ငံေတာ်ပုန်ကန်မ နဲ့ 

ဝရမ်းထုတ်ထားပါတယ်။ ကျမတိုရဲ ပါတ်စပိုေတွအားလုံးကိုလည်း ပျက်ြပယ်ေကာင်း 

ေကြငာထားပါတယ်။”

 အမျိးသမီးအလုပ်သမများသည ် အနာဂတ်မျိးဆက်သစ်များ လုံြခံငိမ်းချမ်းေရး 

အတွက် ရည်ရွယ်လုပ်ေဆာင်ေနကေကာင်း ယခုလိုေြပာြပခဲ့သည်။ 
 “ေွဦးေတာ်လှန်ေရးပီးတဲ့ထ ိ ကိုယ်ိုင်တဲ့ဘက်ကေန ပါဝင်သွားပါမယ်။ 

ိုင်ေအာင်မတိုက်ိုင်ရင ် အနာဂတ်မျိးဆက်ေတွက ခုလိုှိပ်စက်မ  ဆိုးဝါးမ ေတွကို 

ပိုပီးခံစားရမှာဆိုေတာ ့ ညီမတိုလက်ထက်မှာ ြပတ်သုန်းသွားမှရမှာမို ဆက်တိုက်သွား 

မှာပါ။” (မအိ- အမည်လ ဲ)

 ေတာ်လှန်ေရးအတွင်း လမ်းေပ ထွက်ဆ ြပမ များ မလုပ်ိ ုင်ေသာ်လည်း 

တတ်ိုင်သည့်ဘက်မ ှပါဝင်ိုင်မည် ့နည်းလမ်းများကိ ုမထက် (အမည်လ ဲ) မှလည်း -
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 “ကိုယ့်ရဲစိတ်ဆ ေတွေကာင့ ် ေွဦးေတာ်လှန်ေရးမှာ ပါဝင်တာြဖစ်တဲ့အတွက ်

စစ်အာဏာရှင ်အြမစ်ြပတ ် ြပတ်ကျတဲ့အထ ိပါဝင်သွားမယ်။ လက်နက်ကိုင်မ ှသပိတ်ပါမှ 

ေတာ်လှန်ေရး မဟုတ်ဘူး၊ MYTEL မသုံးဘူးဆိုရင်ေတာင ် ဒါက ေတာ်လှန်ေရးမှာ 

ပါဝင်ေနတာြဖစ်တယ”် ဟု ေဝမ ခဲ့သည်။

 စက်ုံအလုပ်သမတစ်ဦးြဖစ်သ ူမစိုးစိုး (အမည်လ ဲ) မှလည်း သူမ၏ အဝန်းအဝိုင်း 

အတွင်း စစ်တပ်ထုတ်ကုန်များ  အသုံးမြပေရးလ ပ်ရှားမ များကို တိုင်တပိ ုင် 

စည်းုံးလ ့ံေဆာ်ေနေကာင်း ေအာက်ပါအတိုင်း ေြပာြပခဲ့သည်။ 
 “လတ်တေလာကာလက တစ်ေယာက်ထဲေတာင် စားဖိ ု ပ ူေနရတယ်။ 

အလုပ်လုပ ်ေနတာက စားဝတ်ေနေရးအတွက် အလုပ်ဆင်းတာြဖစ်တယ်။ 

မိုင်တဲစင်းကတ်ကိ ု မသုံးဘူး၊ အသိေတွထဲက သုံးရင်ေတာင်မသုံးဖို ေြပာတယ်။ 

တတ်ိုင်သေလာက် ေထာက်ပံ့ေပးတယ”် 
စက်ုံအလုပ်ုံများမ ှ အမျိးသမီးများသည ် မတည်ငိမ်သည့ ် ိုင်ငံေရးအေြခအေနများ 

ေကာင့ ် အဖက်ဖက်မ ှ ကပ်တည်းေနချနိ်အထိ မိမိတတ်ိုင်သည့်ဘက်မ ှ ဆက်လက် 

ပါဝင်သွားရန် သံဓိဌာန်ချထားကသည်။

“ကိုယ့်အခွင့်အေရးကို ကိုယ်တိုင်တိုက်ပွဲဝင်မှ ြဖစ်မယ်။ သူများပါေနုံနဲ့မပီးဘူး။ 

ကိုယ်တိုင်ပါဝင်မ ှ ြဖစ်မယ်၊ သူများပါေနုံနဲ့မရဘူး။ ငါတိုစားဝတ်ေနေရးေကာင့်ဆိုပီး 

ဒီအတိုင်းေနလိုက်လို မရဘူး။ စစ်တပ်ထုတ်ကုန်ေတွကို မသုံးတာမျိး၊ သတ်မှတ် 

ေနရာေတွကို မသွားတာမျိးေတွနဲ့ ိုင်တဲ့ဘက်ကေန ပါဝင်လိုရတယ”် (မထက်-အမည်လွဲ 

- အထည်ချပ်စက်ု)ံ
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(ဂ) အစိုးရဝန်ထမ်း အမျိးသမီးများ၏ပါဝင်မ 

အစိုးရဝန်ထမ်းများအေနြဖင့ ် လူထုအာဏာဖီဆန်ေရးလ ပ်ရှားမ  (CDM) လုပ်ြခင်းအားြဖင့ ်

အစိုးရယ ရားများ ရပ်တန့်သွားေစိ ုင်သည်။ ကျန်းမာေရးှင့ ်ပညာေရးဌာနမ  ှ

ဝန်ထမ်းများသည ်လ ပ်ရှားမ တွင် အရှိန်အဟုန်ြဖင့်ပါဝင်ခဲ့သည့်အတွက ်စစ်ေကာင်စီသည ်

အစိုးရယ ရားများကိ ုအြပည့်အဝ မထိန်းချပ်ိုင်ခဲ့ေပ။

သူနာြပဆရာမ ေနာ်တနာထူးမှ အဆိုးဆုံးအ ရာယ်ြဖစ်သည့ ်စစ်ေကာင်စီ၏ ဖမ်းဆီးြခင်း၊ 

သတ်ြဖတ်ြခင်းတိုကိ ု ခံရိုင်ေကာင်း ကိတင်ေတွးထားပီး CDM ဝင်ရန် ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပုံကိ ု

ယခုလိုရှင်းြပခဲ့သည်။

“စစ်အာဏာရှင်ေတွကိ ု မကိက်လို ေတာ်လှန်ချင်လို CDM လုပ်ဖိုဆုံးြဖတ်ခဲ့တာပါ။ 

ဘာလိုလဲဆိုေတာ့ ကျမတိုရဲ ေနာက်မျိးဆက်ေတွကိ ုကျမတိုလို ဆက်ပီးမခံစားေစချင်ဘူး၊ 

စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကေရစ ီလိုချင်တယ်”

သူမသည် ကရင်နီြပည်နယ်ရှ ိသူနာြပများအားလုံးပါဝင်ဖွဲစည်းထားသည့ ်Karenni Nurse 

Association (KNA) တွင် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည်။ 

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းေကျာင်းမ ှ CDM လုပ်ေနသည့် ဆရာမတစ်ဦးမှလည်း CDM 

လုပ်ရန် ဆုံးြဖတ်ရသည့ ်အေြခအေနကို ဤသိုမ ေဝခဲ့သည်။ 

“သူတိုလက်ေအာက်မှာေတာ ့ မလုပ်ချင်ဘူး။ ကိုယ့်သားသမီးေတွကိုလည်း ဒီလိုဘဝမျိး 

မြဖစ်ေစချင်ဘူး။ ဒီဟာ ‘ကျက် - ေအာင်’ စနစ်ကို မကိက်လို ဝင်ြဖစ်တာပါ” 

အစိုးရဌာနတခုြဖစ်သည့ ် ရဲဌာနမှ ရဲဝန်ထမ်းများ CDM လုပ်ရာတွင် တပ်မေတာ်သားများ 

ကဲ့သိုပင ် ကီးမားသည့ ်စိန်ေခ မ များှင့် ရင်ဆိုင်ရသည်။ ရဲေြပးအြဖစ ်ဝရမ်းထုတ်ခံရလ င် 

ေနာက်ဆက်တွဲ ြပစ်မ ြပစ်ဒဏ်များမှာ ကီးေလးသည့်အြပင ်မိသားစုဝင်များေပ တွင်လည်း 

ေဘးအ ရာယ်ကျေရာက်ိုင်သည်။ မိသားစုအား မိမိတိုလစာြဖင့ ် ေထာက်ပံ့ေနရသူများ 

အတွက်ဆိုလ င် ပို၍ခက်ခဲသည်။   ကရင်နီြပည်နယ်၊ ရဲတပ်ဖွဲမ ှ ရဲေမက ၎င်း၏ရွာတွင ်
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သူမအား ေန့စ်တမ်းတေနမည့် ကိုယ်တပိုင်းေလြဖတ်ေနသည့ ်ဖခင်အားချန်ထားခဲ့ရသည်။ 

သူမက -

“အာဏာရှင်ေတွရဲ အာဏာရှင်ဆန်ဆန် အုပ်ချပ်မ ေတွေအာက်မှာ အလုပ်မလုပ်ချင်ဘူး။ 

အဲဒါေကာင့ ် CDM လုပ်ဖို ဆုံးြဖတ်ခဲ့တာပါ။ ြပည်သူကေပးတဲ ့ လစာယူထားတဲ့အတွက ်

ြပည်သူ့ရဲပ ဲ လုပ်မှာပါ။ အမှားအမှန် မခွဲြခားိုင်ပ ဲ အမိန့်ေအာက်မှာ လုပ်ေနရမယ့် 

အေြခအေနမျိး မလိုလားဘူး။ မလုပ်ချင်ပါဘူး” (ရဲေမ မိရှာ) ဟုေြပာ သည်။

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၂၅)ရက်ေန့တွင် ကရင်နီြပည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ - KSP အား 

ဖွဲစည်းေကာင်း ကရင်နီြပည်နယ ်အတိုင်ပင်ခံေကာင်စီမ ှထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး ၎င်းရဲတပ်ဖွဲတွင ်

CDM ရဲေမ (၃၀) ရာခိုင် န်းခန့် ရှိသည်ဟ ုသိရှိရသည်။ 

CDM လ ပ်ရှားမ တစ်ှစ်ေကျာ်လာသည်ှင့်အမ  ပါဝင်ေနသည့် ဝန်ထမ်းများသည ်စိန်ေခ မ ှင့် 

အခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်လာကရသည်။ စစ်ေကာင်စီမ ှ လိုက်လံဖမ်းဆီးမ များေကာင့ ်

မိဘများ၏ေနာက်ဆုံးအချနိ်တွင ် အိမ်သို မြပန်ိုင်သူများ၊ ဝန်ထမ်းလစာြဖင့်သာ 

ရပ်တည်ေနကသြဖင့ ်စားဝတ်ေနေရး ကပ်တည်းမ များ၊ ရင်ခွင်ပိုက ်ကေလးငယ်များအား 

ခွဲခွာခဲ့ရြခင်းများ စသြဖင့ ်ဘက်ေပါင်းစုံမ ှအကပ်အတည်းများ ရင်ဆိုင်ေနရသည်။ 

“ေနာင်လာမဲ့ မျိးဆက်ေတွကို ဒီလိုမျိးမကံေစချင်ဘူး။ ေနာက်ပီး ကျမကေလးကိုလည်း 

non CDM သားသမီးပါလို မျက်ှာမငယ်ေစချင်ဘူး။ စိန်ေခ မ ေတွေတာ့ များပါတယ်။ 

ကေလးနဲ့ခွဲခွာရတဲ ့ အခိုက်အတန့်ေတာ့ ူးမတတ်ပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ြပန်ေြဖသိမ့်တဲ ့

စကားတခွန်းေတာ့ရှိတယ်၊ ကေလးဂုဏ်ယူရတဲ ့အေမတစ်ေယာက် ြဖစ်ဖိုဆိုတာပါပ”ဲ 

ဟု ဒီေမာ့ဆိုမိမရဲစခန်းမ ှ အေထွေထွရဲတပ်သားတာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည့ ် ရဲေမ(၈၆) 

(အမည်လ ဲ) မှလည်း သူ၏ခံစားချက်များကိ ု ေြပာြပခဲ့သည်။ 

 “အိမ်မှာ အေဖအေမနဲ့ ကျမပဲရှိပါတယ်။ အေဖက လွိင်ေကာ်မှာ အေရးေပ ြဖစ်ပီး 

ဆုံးသွားပီ။ အိမ်ေဟာင်းေလးထဲမှာ အေမအိုတစ်ေယာက်ဘဲရှိေတာ ့ထမင်းလဲနပ်မှန်ေအာင ်
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စားြဖစ်မယ်မထင်ပါဘူး။ အေရးေတာ်ပုံကီးေအာင်သွားရင ် အေမနဲ့ အိမ်အိုေလးမှာ 

သီချင်းေလးဖွင့်ပီး အေပျာ်ဆုံးြဖစ်ေအာင ်ေနချင်ပါတယ်” (ရဲေမ မိရှာ) 

“မိသားစုစားဝတ်ေနေရးလည်း ခက်ခဲလာသလို ကျမတိုမှာ အိမ်လည်းြပန်လိုမရ၊ 

မိသားစုေတွ တကွဲတြပား ြဖစ်ကုန်တယ်။ စစ်ေရှာင်ရတာကာလာေတာ ့ စိတ်ဓာတ်ေတွ 

လည်း အခါခါကျပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ ကျမတိုထက ် အသက်ေပးဆပ်ေနကတဲ့သူေတွ၊ 

မိသားစုဝင ် ဆုံး ံးရတဲ့သူေတွထက်စာရင ် ကျမတိုက သူတိုေလာက်မခက်ခဲေသးဘူးလိုပ ဲ

စိတ်ေြဖရတယ်။”(ေနာ်တနာထူး - သူနာြပ)

စစ်တပ်အတွင်း တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် တပ်မေတာ်သား ဇနီးမယားများ၏ 

အေရးကီးသည့ ် အခန်းက  ကိုလည်း ေွဦးေတာ်လှန်ေရးတွင် ြမင်ေတွိုင်သည်။  

စစ်တပ်တာဝန်မှ ရပ်တန့်၍ CDM လုပ်ေဆာင်ရန် ဇနီးမယားများက စည်းုံးေဖျာင့်ဖျခဲ့ကပီး 

ခင်ပွန်းများလုံြခံရာသို ေရာက်ရှိသည်အထ ိလုပ်ေဆာင်ခဲ့ကသည်။ 

“အများကီးပံ့ပိုးခဲ့ပါတယ်။ အ ရာယ်ကင်းတဲ ့ ခရီးစ်ြဖစ်ဖို သတင်းအချက်အလက်ေတွ၊ 

လိုအပ်တာေတွေရာ၊ ကေလးအတွက ် လိုအပ်တဲ့ေဆးပစ ည်းမှအစ ကိုယ့်ခင်ပွန်း 

အတွက်ေရာ ကိတင်စ်းစားပီးေတာ ့စီစ်ခဲ့ပါတယ်။” 

ေဆးဗိုလ်ကီး၏ဇနီး မဝင့်ဝါမှ သူမမိသားစု၏ CDM ခရီးစ်အတွက် ြပင်ဆင်ခဲ့ပုံကိ ု

ေြပာြပခဲ့သည်။ 

“စစေရာက်ချင်း ေကာက်တာေရာ အသိေတွလည်း မရှိတာေကာင့ ် (၂)ရက်၊(၃)ရက်က 

ဘဝကီးအဓိပ ါယ်မဲ့သွားသလိုပါပဲ။ စားစရိတ်ြပတ်ခါနီး၊ အိမ်ငှားခေပးခါနီးဆို အရမ်း 

စိတ်ပူပီး ငိုရတဲ့အထိပါ။ ြပည်သူေတွရဲ အားေပးမ နဲ့ ကျမသမီးေလးအတွက ်ရှင်သန်ရမယ ်

ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ အရာအားလုံးေကျာ်ြဖတ်ိုင်ခဲ့ပါတယ်။” 

အကမ်းဖက်စစ်တပ်၏ လူမဆန်သည့်ဖမ်းဆီး၊ ည်းပမ်း၊ ှိပ်စက်၊ သတ်ြဖတ်မ များေကာင့ ်

ြပည်သူများမ ှတပ်မေတာ်သားများအား မုန်းတီးေနသည့်အေြခအေနတွင် စွန့်စား၍ CDM 
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လုပ်ေဆာင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေကာင်း ဗိုလ်ကီးစေန ၏ဇနီးမှ ေြပာြပခဲ့သည်။ 

“ညီမကိုယ်တိုင ် CDM လုပ်ဖို သူ့ကို တိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။ CDM လုပ်မှပဲ တပ်ကေန 

ထွက်လိုရမယ်ဆိုတဲ ့အေကာင်း နားချတိုက်တွန်းခဲ့ရတာေပါ့ေနာ်။ ပီးေတာ ့သူကိုယ်တိုင် 

ကလည်း သူ့မျက်စိေရှမှာတင ် မတရား ဖမ်းဆီးတာေတွ၊ ိုက်ှက်ေနတာေတွကိ ု

ေတွတဲ့အခါမှာ ဒီတပ်ကိုစွန့်ခွါေတာ့မယ်၊ ဆက်ေနရင် တေန့ဒါမျိးေတွ လုပ်လာရမယ ်

ဆိုပီးေတာ ့ဒီလိုဆုံးြဖတ်ခဲ့တယ်။” 

CDM လုပ်ေဆာင်ရာတွင ်ကံလာိုင်သည့် စိန်ေခ မ များကို ကိတင် စ်းစားထားေကာင်းှင့ ်

သူမ၏ ဆုံးြဖတ်ချက ်မှန်ကန်ခဲ့ေကာင်းကိ ုရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချပ်၏ မှတ်တမ်းဌာနခွဲတွင် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည့ ်တပ်ကပ်ကီး စာေရး ကလည်း ေြပာသည်။

“CDM စလုပ်တည်းက ငါြပန်လိုမရဘူးဆိုတာ ေတွးထားပီးသားပါ။ CDM လုပ်တာကျေတာ ့

ြပစ်ဒဏ်ပိုကီးတယ်ေလ၊ ိုင်ငံေတာ်ပုန်ကန်မ ဆိုပီး အှစ် (၂၀) ေထာင်ချတာေတွလည်း 

ရှိတယ်။ ေနာက်ပိုင်း စစ်တပ်က ပိုဆိုးလာတယ်။ ရွာမီးဖျက်ဆီးတာေတ ွ ေတွရေတာ ့

လူေတွကို ဒုက ေပးေနတဲ့အဖွဲအစည်းကီးမှာ ငါမရှိေတာ့ဘူးဆိုပီး ကိုယ့်ဆုံးြဖတ်ချက ်

မှန်ကန်ခဲ့တာကို ေကျနပ်ပါတယ်” 

CDM လုပ်၍ြပည်သူှင့်အတူ ရပ်တည်ေနကသည့် တပ်မေတာ်သားမိသားစုဝင်များမ ှ

ကျန်ရှိေနသည့် တပ်မေတာ်သားများကိုလည်း CDM လုပ်ေဆာင်ကရန် တိုက်တွန်း 

ထားေသးသည်။ 

 “ကျမဆို တပ်ထဲမှာေမွး၊ တပ်ထဲမှာပဲကီးြပင်း၊ အရာရှိကေတာ်ြဖစ်တဲ့အထ ိ

တပ်ထဲမှာပဲ ရှင်သန်ခဲ့တာပါ။ မတရားတာကိ ု သည်းမခံိုင်လို ဒီလမ်းကိုေရွးခဲ့ပါတယ်။ 

ကိုယ့်သားသမီးေတွရဲ အနာဂတ်ကိုလည်း ေတွးကေစချင်ပါတယ်။ ခုချနိ်ေတွရမယ့် 

အခက်အခဲေတွဆိုတာ ေနာင်တချနိ်ကံရမဲ့ ေပျာ်ရွင်မ ပါလို ေြပာချင်ပါတယ”် ဟု CDM 

ဗိုလ်ကီးစေန၏ ဇနီးက ေြပာသည်။
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ေွဦးေတာ်လှန်ေရးအတွင်း ေပးဆပ်မ ကီးမားသည့ ် CDM များသည ် အချနိ်ကာလာ 

သည်ှင့်အမ  မီဒီယာများတွင ် ေဖာ်ြပမ ၊ အာုံစူးစိုက်မ တို ေမှးမှိန်လာသည်။ သိုေသာ် 

စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိ ု အြမစ်ြဖတ်ရန ် CDM ဝန်ထမ်း များသည ် အခက်အခဲများကားမ ှ

ကံ့ကံ့ခံ အံတုေနဆဲြဖစ်ပီး CDM လုပ်ခဲ့သည့် ၎င်းအမျိးသမီးများ၏ စွန့်လ တ်၊ စွန့်စားရဲသည့ ်

သတ ိများကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်ထားရေပမည်။
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(ဃ) လူ့အခွင့်အေရးတက်က လ ပ်ရှားသ ူအမျိးသမီးများပါဝင်မ 

လက်ရှိ ေတာ်လှန်ေရးကာလတွင် စစ်တပ်၏ အဓိကပစ်မှတ်ထားြခင်းခံရသူများ

မှာ  ၎င်းတိုအား အမဲတေစ ပုံစံမျိးစုံြဖင့် ဆန့်ကျင်ေနသည့် လူ့အခွင့်အေရးတက်က  

လ ပ်ရှားသူများြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့ ် အမျိးသမီးတက်က လ ပ်ရှားသူများကိုလည်း 

ဖမ်းဆီးှိပ်စက်ကာ အမျိးသမီးများ၏ ိုင်ငံေရးိုးကားတက်က မ များအား ေလျာ့ကျ 

သွားေစရန် လုပ်ေဆာင်ေနပီး စစ်ေကာေရးစခန်းများတွင ် စစ်ေကာင်စီတပ်ဖွဲဝင်များ၏ 

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကမ်းဖက်မ များကိုပါ ရင်ဆိုင်ေနရသည်။

Myanmar Pressphoto Agency ၏ သတင်းအရင်းအြမစ်အရ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေမလအတွင်း 

ဧရာဝတီတိ ုင ် း ေဒသကီး၊ မအူပင် မ ိ  တွင ် သမီးြဖစ်သူကိ ု စစ်ေကာေရးဝင်စ  ်

တပ်ရင်းမှးကိုယ်တိုင ်ရင်သားများကိုင်တွယ်ြခင်း၊ သားေြပာ၊ မယားေြပာ ေြပာဆိုြခင်းတိုကိ ု

ဖခင်ြဖစ်သူေရှတွင်ပင ် ေြပာင်ေြပာင်တင်းတင်း ြပလုပ်ေနသည်ကိ ု ြမင်ေတွခဲ့ရသည်ဟ ု

အဆိုပါကာလတွင် အဖမ်းခံထားရသည့် မအူပင်မိခံတစ်ဦးမှ ေအာက်ပါအတိုင်း 

ေြပာသည်။1

“စစ်ေနတာက တပ်မ (၁၁) လက်ေအာက်ခံ၊ တပ်ရင်း ၂၁၆ တပ်ရင်းမှး ဒုဗိုလ်မှး 

သက်လွင်ဦး ကိုယ်တိုင် စစ်တာ။ ကေလးမေလးက အလွန်ဆုံး ၁၈ ှစ်ေလာက်ပဲ ရှိမယ်။ 

စစ်ေကာေရးက ရဲစခန်းထဲမှာပ ဲစစ်တပ်က စစ်တာ” ဟု ၎င်းကိုယ်တိုင ်ြမင်ေတွခဲ့ရသည်ကိ ု

ထုတ်ေဖာ်ေြပာသည်။ 

ထိုသိ ု  စစ်တပ်၏ အကမ်းဖက်လုပ ်ေဆာင်ချက်များကပင် အမျ ိးသမီးများ 

ေွဦးေတာ်လှန်ေရး ေအာင်ြမင်သည်အထ ိ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ရန ် တွန်းအားတခု 

ြဖစ်ခဲ့သည်ဟ ုလက်ရှိ ရန်ကုန်ကွန်ပျတာတက သိုလ်၏ အလုပ်အမ ေဆာင် တစ်ဦးလည်းြဖစ်၊  

တကသများရန်ကုန်၏ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးလည်းြဖစ်သည့ ် အမျိးသမီးမဟာမိတ ်

အင်အားစု၏ အဖွဲ၀င ်“N” မှ ေအာက်ပါအတိုင်း ေြပာြပခဲ့သည်။ 
1 Myanmar Pressphoto Agency, 13th May 2022. 
 https://www.facebook.com/mmpressphoto/posts/7484860881554874?_rdc=1&_rdr
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“ေတာ်လှန်ေရးထဲ ဘာလိုပါဝင်ြဖစ်တာလဲလိုေမးရင် ြမန်မာိုင်ငံမှာ ထပ်တလဲလဲ 

ကံေနရ၊ ကံခဲ့ရတဲ့ အာဏာသိမ်းမ ရဲ ဆိုးကျိးကို လက်ေတွသိြမင်ခံစားခဲ့ရလိုလို  

ေြဖရမှာပါပဲ။ နယ်ေြမအှံမှာ မတရား ဖိှိပ်ဖမ်းဆီး သတ်ြဖတ်တာေတွကိ ုမျက်ဝါးထင်ထင ်

ေတွ ကံရတဲ့အခါ က န်ေတာ်တိုမှ ဒီအာဏာရှင်စနစ်ကို မတိုက်ဖျက်ရင် ဒီဝါဒ 

သက်ဆိုးရှည်ေနသေရွ ေနာက်မျိးဆက်ေတွ ဆက်ခံစားေနရဦးပဲဆိုတာကိ ု သိြမင်လာ 

တယ်။”

အမျိးသမီးမဟာမိတ်အင်အားစုအဖွဲ၏ ကေလးမိ အမျိးသမီးသပိတ်ေခါင်းေဆာင်တစ်ဦး 

ကလည်း ၎င်းအေနြဖင့ ် ိုင်ငံေရးကိ ု နားမလည်ေသာ်လည်း ေွဦးေတာ်လှန်ေရးတွင် 

ပါဝင်ြဖစ်ခဲ့ပုံကိ ုယခုလို ေြပာြပပါသည်။ 

“အေစာပိုင်းကေတာ ့ ိုင်ငံေရးကိ ု နားမလည်ဘူးဆိုပီး မပါဝင်ခဲ့ဘူး။ ြပည်သူေတွကိ ု

လက်နက်နဲ့ အကမ်းဖက ် လာတာကို မျက်ြမင်ကိုယ်ေတွ ြမင်ရတဲ့အချနိ်မှာ ိုင်ငံေရးကိ ု

နားလည်စရာ မလိုေတာ့ဘဲ ကိုယ်တတ်ိုင်သေရွ ထမ်းရွက်မယ ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ပါဝင်ြဖစ်ခဲ ့

တာပါ” 

အမျိးသမီးများြဖစ်သည့်အတွက ် မိသားစုကိစ တွင် တာဝန်အရှိဆုံးဟူေသာ တရားေသ 

သတ်မှတ်ချက်များှင့ ် ိုင်ငံေရးသည ် အမျိးသားများှင့်သာ သက်ဆိုင်သည် ဟူေသာ 

အြမင်များက အမျိးသမီးများိုင်ငံေရးပါဝင်မ ကို အားနည်းေစသည့် အဓိကအဟန့်အတား 

ြဖစ်သည်။

အမျိးသမီးမဟာမိတ်အင်အားစုအဖွဲ၏ ကေလးမိ၊ အမျိးသမီးသပိတ်ေခါင်းေဆာင ်

တစ်ဦးမှ “နင်က မိန်းကေလး အဲဒီေလာက်အထိ မလုပ်နဲ့ေတာ့၊ ဒီေလာက်ဆိုတာဝန်ေကျပီ။ 

နင့်မိသားစုမှာ နင်မရှိလိုမြဖစ်ဘူး” စသြဖင့ ်သူမ ၏ ပါဝင်မ တေလ ာက်လုံးတွင ်ဂျန်ဒါအရ 

တိုက်ိုက်ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း မဟုတ်ေသာ်လည်း ထိုသိုဖိအားေပးမ များ ရှိေကာင်း 

သူမ၏အေတွအကံအား ဖလှယ်ခဲ့သည်။ 
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သိုေသာ်လည်း မိမိတို၏ရင်ေသွးများကိ ုေတာ်လှန်ေရးလုပ်ရန် ခွင့်ြပေပးထားသည့ ်

မိခင်များလည်း ရှိေနပါသည်။ အမျိးသမီးမဟာမိတ်အင်အားစု၏ အဖွဲ၀င်တစ်ဦးြဖစ်သည့ ်

“N” မှ သူမ၏ ေတာ်လှန်ေရးအတွင်း လ ပ်ရှားမ များကို မိဘများမ ှမကန့်ကွက်ေသာ်လည်း 

တစ်ဦးတည်းေသာသမီးြဖစ်သြဖင့ ် မိဘများှင့ ် ခွဲခွာလာရသည်ကိ ု ဝမ်းနည်းေကာင်း 

ဆိုပါသည်။ 

ေွဦးေတာ်လှန်ေရးတွင် ပါဝင်လာသည့် အမျိးသမီးများမှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိ ု

အြမစ်ြပတ်ေချမ န်းရန်သာမက “ကျား၊ မ” ြဖစ်တည်မ ှင့်ပတ်သက်၍ တရားေသအိုးစွ ဲ

သတ်မှတ်ချက်များ၊ ခွဲြခားဆက်ဆံမ များ အားလုံးတိုကိ ု တပါတည်းအြမစ်ြပတ်ေချမ န်းရန် 

လိုအပ်ေကာင်း ယုံကည်ထားကသည်။ ဂျန်ဒါအရ ခွဲြခား ဆက်ဆံခံရမ များအား 

တပိင်နက်တည်း တိုက်ထုတ်သင့်ေကာင်းကိ ု“N” မှ ယခုကဲ့သို ခိုင်မာစွာေြပာဆိုခဲ့သည်။ 

“ေွဦးေတာ်လှန်ေရးကိ ု စခဲ့တာက စစ်အာဏာရှင်စနစ်တစ်ခုတည်းကိ ု ြဖတ်ချဖို 

မဟုတ်ပါဘူး။ ှစ်ေပါင်းများစွာ အြမစ်တွယ်လာတဲ ့ ဘာသာေရးအစွန်းေရာက်မ ေတွ၊ 

ခွဲြခားမ ေတွ၊ တန်းတူညီမ မ မရှိြခင်းေတွ၊ ှိမ့်ချဆက်ဆံြခင်းေတွ စတဲ့လွဲမှားေနတဲ့ 

အေတွးအေခ ေဟာင်းေတွကိုပါ တပါတည်း တိုက်ထုတ်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။” 

ထိုေကာင့ ်အမျိးသမီးများ၏ထမီသည ်ဘုန်းကံနိမ့်သည်ဟူသည့ ်ပုံစံခွက်အစွဲအလန်းများ 

ကို ေဖျာက်ဖျက်ကေစလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် အမျိးသမီးများသည် ၎င်းတို၏ 

ထမီများကိ ုေွဦးေအာင်လံအြဖစ ်ဆ ြပပွဲများတွင ်လ င့်ထူ အသုံးြပခဲ့ကသည်။ 

ေွဦးေတာ်လှန်ေရးပါဝင်မ တေလ ာက်တွင် အတိုက်အခံများ၊ အဟန့်အတားများ၊ 

အခက်အခဲများှင့ ် စိန်ေခ မ များကို ရင်ဆိုင်ေနရေသာ်လည်း စစ်အာဏာရှင်ကိ  ု

အြမစ်ြပတ်ေချမ န်းရန် လူ့အခွင့်အေရးတက်က လ ပ်ရှားသူ အမျိးသမီးများအေနြဖင့ ်

လက်ေလျာ့မည ် မဟုတ်ေကာင်းကိ ု အမျိးသမီးမဟာမိတ်အင်အားစုအဖွဲ၏ ကေလးမိ 

အမျိးသမီးသပိတ်ေခါင်းေဆာင်မ ှယခုလိုေြပာကားသည်။
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“ခုလက်ရှိလုပ်ေနရတာေတာ ့ေတာ်ေတာ်ကိုပင်ပန်းေနပါပီ။ ဒါေပမယ့် ေနာက်ဆုတ်မယ်လို 

လုံးဝ မစ်းစားပါဘူး။ အခက်အခဲအများကီးြဖတ်ေကျာ်ခဲ့ပီးပီ။ နစ်နာဆုံး ံးရတာေတွလ ဲ

အများကီးဘဲ။ အ ံးနဲ့ေနာက်ဆုတ်လိုက်ရင ်ငါတို ၂ ခါ ံးမှာေလ”
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(င) ိုင်ငံေရးပါတီဝင ်အမျိးသမီးများ၏ ပါဝင်မ 

၂၀၁၅ ခုှစ်ေရွးေကာက်ပွ ဲေနာက်ပိ ုင်းတွင် ိ ုင်ငံေရးပါတီများ၏ လ ပ်ရှားမ များမှာ 

ယခင်အချနိ်ှင့ ် ှ ိင်းယှ်ပါက ပိ ုမိ ုအားေကာင်းလာပီး တိုင်းရင်းသားေဒသများအား 

ကိုယ်စားြပသည့် တိုင်းရင်းသားိ ုင်ငံေရးပါတီများလည်း ပိ ုမိ ုေပ ေပါက်လာသည်။ 

အမျိးသမီးများအေနြဖင့ ် ၎င်းတိုယုံကည်အားသန်ရာ ိုင်ငံေရးပါတီများတွင ် ပါတီဝင်များ 

အြဖစ် ေဒသအသီးသီးရှိြပည်သူများ၏ ိုင်ငံေရးအြမင ်ပိုမိုကျယ်ြပန့်လာေစရန ်စည်းုံးလ ့ံ

ေဆာ်ိုင်ခဲ့ကသည်။  

၂၀၂၀ ေရွးေကာက်ပွဲတွင ်ဝင်ေရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့သည့ ်အမတ်ေလာင်းဦးေရ (၆၉၆၉) ဦးရှိပီး 

၂၀၁၅ ေရွးေကာက ် ပွဲှင့် ှိင်းယှ်ပါက အမျိးသမီးအမတ်ေလာင်းအေရအတွက်သည ်

(၃၇) ရာခိုင် န်းအထိ တိုးလာခဲ့သည်။2 သိုေသာ်လည်း ၂၀၂၀ ေရွးေကာက်ပွဲရလာဒ်အား 

ဆန့်ကျင်ပီး စစ်တပ်မှ အာဏာရန်သိမ်းကိးပမ်းခဲ့သည့်အတွက ် ၎င်းအေြခအေနများသည ်

၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ (၁) ရက်ေန့မှစ၍ ပျက်စီးဆုံး ံးခဲ့ရသည်။ စစ်တပ်၏ အာဏာသိမ်း 

မ ေကာင့ ် ိုင်ငံေရးပါတီများ၏ လ ပ်ရှားမ များအားလုံး ရပ်တန့်လိုက်ရပီး စစ်အာဏာရှင် 

စနစ်အား ဆန့်ကျင်သည့် ိုင်ငံေရးပါတီများမ ှ ပါတီဝင်အများစုမှာ ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင ်

ေနကရသည်။ အိုင်ရပါတီြဖစ်သည့် NLD ေခါင်းေဆာင်အများစုမှာလည်း ဖမ်းဆီး 

ထိန်းသိမ်းခံထားရသည်။  အချိိုင်ငံေရးပါတီဝင်များ၏ ေနအိမ်များကိုလည်း ချတိ်ပိတ် 

သိမ်းယူြခင်းများ ြပလုပ်ေနသည်။ 

လူ့ေဘာင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင ် ေဒ ှင်းှင်းေမ းမှ “၂၀၂၁ မတ်လ ၁၀ ရက်ေန့မှာ 

အြခားအမ တွဲ (၂၇) ခုနဲ့အတူ ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) အတပ်ခံရလို တိမ်းေရှာင်ေနရပီးေတာ ့၂၀၂၂၊ 

ေဖေဖာ်ဝါရ ီ (၁၈) ရက်ေန့မှာ စကစက ေနအိမ်ကို ဝရမ်းလာကပ်ပီး ချတိ်ပိတ်ခံရတယ်” 

ဟုဆိုသည်။ 

2 International Women’s Development Agency, 2nd Nov 2020. 
 https://iwda.org.au/inside-the-womens-movement-sweeping-myanmars-election/ 
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ကယားြပည်နယ ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင ် အမျိးသမီးတစ်ဦးမ ှ လက်ရှိအာဏာသိမ်းရန ်

ကိးပမ်းမ ကာလအတွင်း ၎င်း၏ ိုင်ငံေရး လ ပ်ရှားမ ကို ယခုကဲ့သိုေြပာခဲ့သည်။ 

“လူထုထဲဆင်းပီး မလုပ်ိုင်ေတာ့ဘူး။ အကပ်အတည်းဆိုက်တယ်။ လူမ ေရးလ ပ်ရှားမ ေတွ 

လုပ်ပီးဆိုရင်လည်း ပံ့ပိုးမ အပိုင်းက low profile ပဲသွားရတာများတယ်။ ပါတီကိုယ်စားြပ 

ဆိုတာထက် အခုေတာ်လှန်ေရးမှာ တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်းစီက လုပ်ေဆာင်ေနတာ 

ြဖစ်ပါတယ်”

လူ့ေဘာင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမ ှ ေဒ ှင်းှင်းေမ းအေနြဖင့် လက်ရှိေွဦးေတာ်လှန်ေရး 

တွင် ပါတီတွဲဖက် အေထွေထွအတွင်းေရးမှးအြဖစ ် အမျိးသားညီွတ်ေရး အတိုင်ပင်ခံ 

ေကာင်စီ (NUCC)၊ ိုင်ငံေရးပါတီများအစုအဖွဲတွင ် လည်းေကာင်း၊ Joint Coordination 

Committee (JCC) ေကာ်မတီှစ်ခုတွင်လည်း ပါတီကိုယ်စားပါဝင်လျက ်  စစ်အာဏာရှင် 

စနစ် အြမစ်ြပတ်ေချမ န်းေရးှင့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကေရစီိုင်င ံတည်ေဆာက်ေရး လုပ်ငန်းစ် 

များတွင် ဆက်လက်ပါဝင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ 

ဧရာဝတီတိုင်း၊ အမျိးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ ်ရပ်ေကျးပါတီဝင ်မြမင့် မှလည်း

“ေတာ်လှန်ေရးမှာ အုတ်တချပ် သဲတစ်ပွင့်အေနနဲ့ မရရေအာင် ပါဝင်မယ်လုိ စိတ်ထားေပမယ့် 

အန်တီမိသားစုကျေတာ ့ အန်တီလို စိတ်မြပင်းဘူးေလ။ အဲဒီေတာ့ စိတ်သေဘာထား 

မတိုက်ဆိုင်မ ေတွ ြဖစ်တယ်” ဟု သူမ၏ အခက်အခဲများကို ရှင်းြပပါသည်။ 

“အစကတည်းက အာဏာရှင်ကိ ုလုံးဝအြမစ်ြပတ်ေရးဘ ဲရည်မှန်းထားတာြဖစ်တဲ့အတွက ်

တေန့ေန့မှာ သူတို အြမစ်ကို ြပတ်ရမယ်၊ ယုံလဲ ယုံကည်တယ်။ အခုဆိုရင် 

တိုင်းရင်းသားေတွနဲ့ ေြမြပန့ ်သားေတွနဲ့ အကုန်လု ံး တစိတ်တည်း၊ တေသွးတည်း၊ 

တသားတည်း ြဖစ်ပီေလ။ အန်တီကေတာ့ ယုံကည်တယ်၊ ဒီေတာ်လှန်ေရးေအာင်မှာ” ဟု 

သူမက အခိုင်အမာ ေြပာဆိုသည်။ 

ေဒ ှင်းှင်ေမ းကလည်း ိုင်ငံေရးအင်အားစုများအကား စုစည်းညီွတ်မ အားနည်း 
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ေနြခင်းှင့် ပါတီကီး လူမျိးကီး အေြခခံအေပ စ်းစားချက်များရှိြခင်း၊ လက်နက်ကိုင ်

အစုအဖွဲများကားတွင ် စစ်ေရးကွပ်ကဲမ စနစ် (Chain of Command) အားနည်းေနြခင်း၊ 

NUG အေနြဖင့ ် ဖက်ဒရယ်ချာတာကို လိုက်နာမ  အားနည်းေနေသးြခင်းှင့ ်

Social Influencer များ၊ Stakeholder များမှ ေမ ာ်လင့်ချက် အမှားများ၊ လဲွမှားေသာ 

အယူအဆများ လူထုကားတွင် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ြဖန့ ်ေဝေနြခင်းတို ေကာင့  ်

လက်ရှိတာဝန်ယူလုပ်ေဆာင်ေနသည့် လုပ်ငန်းေဆာင်တာများတွင် အခက်အခဲများ 

ရှိေနသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထိုအြပင ် အာဆီယံ မူ(၅)ချက်၊ စစ်ေကာင်စီ၏ အတုအေယာင် 

ငိမ်းချမ်းေရးဖိတ်ေခ မ ှင့် လမ်းြပေြမပုံအတိုင်း၂၀၂၃ ေရွးေကာက်ပွ ဲ ြပလုပ်မည်ဟူသည့ ်

စစ်ေကာင်စီ၏ ေကညာချက်၊ NLDပါတီ၏ စု-ေရွး-လ တ်မူ၊ စစ်ေကာင်စီအား 

ေတာ်လှန်ေနသည့် ိုင်ငံေရးအင်အားစုများအကား စုစည်းညီွတ်မ  အားနည်းြခင်းှင့ ်

ဘ  ာေရးှင့် လက်နက်လိုအပ်ချက ် ကီးမားြခင်းတိုမှာ ေတာ်လှန်ေရးအတွက် 

အကီးမားဆုံး စိန်ေခ မ များြဖစ်ေနေကာင်း  ြဖည့်စွက်ေြပာကားသည်။ 

ဤသည်ကိုကည့်ြခင်းအားြဖင့ ်  ိုင်ငံေရးပါတီဝင ် အမျိးသမီးများသည ် စစ်အာဏာရှင် 

စနစ်တိုက်ဖျက်ေရးတွင ်စွမ်းစွမ်းတမ ံဆက်လက်ပါဝင်ေနသည်ကိ ုြမင်ေတွိုင်ေပသည်။ 
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(စ) လက်နက်ကိုင ်ခုခံေတာ်လှန်ေရးတိုက်ပွဲတွင ်အမျိးသမီးများ၏ ပါဝင်မ 

အြပစ်မဲ့ြပည်သူများအား အကမ်းဖက်ပစ်ခတ်ှိမ်နင်းမ များ၊ မတရားဖမ်းဆီးသတ်ြဖတ်မ  

များှင့် အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်များကို မီးရှိဖျက်ဆီးမ များကို စစ်ေကာင်စီဘက်မ ှ

အစီအစ်ချကာ စနစ်တကျြပလုပ်လာသည်ှင့် တပိင်နက်တည်းပင် အကမ်းဖက ်

စစ်တပ်အား လက်နက်ကိုင်၍ ြပန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်မ များ အရှိန်ြမင့်လာခဲ့သည်။ ထိုသို 

စစ်ေရးတိုက်ပွဲြဖင့ ် ခုခံတွန်းလှန်ေနသူများတွင် အလ ာအသီးသီးမ ှ အမျိးသမီးများလည်း 

ပါဝင်လာသည်။ 

ကေလးမိနယ်၊ စက်မ သိပ ံမှ ကထိက၊ ဌာနမှးြဖစ်သည့် ဆရာမေဒ ရတီအုန်းက 

အာဏာသိမ်းကာလအေစာပိုင်း ငိမ်းချမ်းစွာဆ ြပမ များကို စစ်တပ်မှ အကမ်းဖက ်

ပစ်ခတ်မ များေကာင့် လက်နက်ကိုင်ခုခံေတာ်လှန်ေရးလုပ်ရန် ေရွးချယ်ခဲ့ရေကာင်း 

ဧရာဝတီသတင်းဌာနှင့ ်အင်တာဗျးရာတွင ်ေြဖကားခဲ့သည်။3

ထိုအြပင ် ဒီဇိုင်းနာအလုပ်ကိုစွန့်၍ ကရင်နီေဒသတွင်းရှ ိ လက်နက်ကိုင်ေတာ်လှန်ေရးတွင ်

ပါဝင်ေနသည့် အမျိးသမီးတစ်ဦးမ ှ “လက်နက်ေတွကိုင်ပီး ကျေနာ်တိုလို လက်နက် 

မရှိတဲ့သူေတွကိ ု အိုင်ကျင့်ှိပ်စက်တာမျိးေတ ွ မခံမရပ်ိုင်ြဖစ်လို လက်နက်ကိုင်ဖို 

ဆုံးြဖတ်ခဲ့တာပါ” ဟု Burma News International - Myanmar Peace Monitor ၏ 

“ကရင်နီေဒသအတွင်း တိုက်ပွဲဝင်ေနတဲ့ မ ေလးက ရဲေဘာ်အမျိးသမီးတစ်ဦးနဲ့ 

ေမးြမန်းချက”် သတင်းေဆာင်းပါးတွင ်ေဖာ်ြပခဲ့သည်။4 

အမျ ိးသမီးများ လက်နက်ကိုင်လမ်းေကာင်းကို ပါဝင်လာြခင်းေကာင့ ် ြပည်သူ့ 

ကာကွယ်ေရးတပ်များ ဖွ ဲစည်းရာတွင် အမျ ိးသမီးသီးသန့် တပ်ခွ ဲတပ်ဖွ ဲ များ 

တိုးချဲ ဖွဲစည်းလာသည်။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊  စက်တင်ဘာလ (၂၅) ရက်ေန့တွင် ြပည်သူ့ 

3 The Irrawaddy, 6th Oct 2021. 
 https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=3146930225551681 
4 Burma News International- Myanmar Peace Monitor, 4th Oct 2021. 
 https://bit.ly/3QHqMeQ 
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ေတာ်လှန်ေရးတပ်မေတာ် (PRA) မှ အမျိးသမီး (၅၁) ဦးပါဝင်သည့ ် အမျိးသမီးသီးသန့ ်

စစ်သင်တန်းကို စတင်ဖွင့် လှစ်ခဲ့သည်။5 

၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ (၂၆) ရက်ေန့တွင်လည်း ေြမာင်မိနယ်၊ အမျိးသမီးစစ်သည ်

ေြပာက်ကျားအဖွဲ ဖွဲစည်းပီးေကာင်း ေကညာခဲ့သည်။ ေြမာင်အမျိးသမီးတပ်ဖွဲ 

ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသူမ ှ ၎င်းတိုဖွဲစည်းရြခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကိ ု  Myanmar Pressphoto 

Agency တွင် ေအာက်ပါအတိုင်း ေြပာကားခဲ့သည်။6 

“ေွဦးေတာ်လှန်ေရးရဲ ေအာင်ြမင်မ မှာဆိုရင် စစ်အာဏာရှင်ကျဆုံးဖိ ု  ြဖစ်တယ်။ 

ေနာက်ထပ်ကေတာ ့ညီမတို အမျိး သမီးများ တန်းတူအခွင့်အေရးဆိုတဲ့ ပန်းတိုင်တစ်ခုကိုပါ 

အတူတွဲပီးေတာ့မ ှေလ ာက်လှမ်းေနတာ ြဖစ်တယ်။”

စစ်ေကာင်စီအား စစ်ေရးအရ ခုခံမ အားေကာင်းေနသည့် ကရင်နီအမျ ိးသားများ 

ကာကွယ်ေရးတပ ်(KNDF) တပ်ရင်း (၅) မှလည်း အမျိးသမီးအထူးတပ်ဖွဲ ဖွဲစည်းေကာင်း 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ေမလအတွင်းက ေကညာခဲ့ပီး အမျိးသမီး အထူးတပ်ဖွဲှင့်ပတ်သက်၍ 

တပ်ခွဲမှး မအိန်ဂျယ်လစ်မိုးမ ှသူမ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မ ကို  ယခုလိုေြပာကားခဲ့သည်။ 

“ပထမဆုံး အမျိးသမီးတပ်ခွဲြဖစ်ေတာ ့စိတ်ဝင်စားမ ေတွ အများကီးရှိတယ်။ အဖက်ဖက်က 

ေစာင့်ကည့်ေနတာေတွရှိေတာ့ အထက်ကေပးတဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်ေတွကို ေကျပွန် 

ပါ့မလား။ လုပ်ိုင်ပါ့မလားလိုလည်း စိုးရိမ်မိတယ်” မအိန်ဂျယ်လစ်မိုးသည် CDM 

ေကျာင်းဆရာမတစ်ဦးြဖစ်ပီး အမျိးသမီးအထူးတပ်ဖွဲ၏ ေခါင်းေဆာင်များကိ ု အမျိးသမီး 

စစ်သည်များမ ှေရွးချယ်တင်ေြမာက်ခဲ့ရာတွင ်တပ်ခွဲမှးြဖစ်လာြခင်းြဖစ်သည်။ 

ကရင်နီအမျ ိးသားကာကွယ်ေရးတပ် တပ်ရင်း(၅)အမျ ိးသမီးတပ်ဖွ ဲ ၏ ဒုတပ်ခွ ဲမှး 

ေနာ်ေဘွေဖာထူးအေနြဖင့်လည်း ဒုတပ်ခွဲမှး ေရွးချယ်ခံရမ ှင့်ပတ်သက်၍ “ဒုတပ်ခွဲမ း 

အေနနဲ့ ေရွးချယ်ထားေတာ ့ စိတ်လ ပ်ရှားတယ်။ ဒါေပမယ့် ငါလုပ်ိုင်မယ်ထင်လို 

5 Delta News Agency, Sep 25th 2021.  https://bit.ly/3PEbJkM
6. Myanmar Pressphoto Agency, Oct 29th 2021. 
 https://www.facebook.com/mmpressphoto/posts/6409161419124831
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သူတိုေရွးချယ်ထားတာပဲ။ ငါကိးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ”် ဟု ဆိုပါသည်။  

ပထမဦးဆုံးဖွဲစည်းသည့် အမျိးသမီးတပ်ဖွဲြဖစ်သည့်အတွက်  အြခားရဲေဘာ်များ၏ 

အြမင်အမျိးမျိးြဖင့ ်ေမးခွန်းထုတ်ြခင်းများကိုလည်း ခံရေကာင်း သူမက ေအာက်ပါအတိုင်း 

ေြပာကားခဲ့သည်။ 

“အြခား PDF ရဲေဘာ်ေတွက ပထမဆုံး အမျ ိးသမီးတပ်ခွ ဲကိ ု စဖွ ဲတာဆိုေတာ့ 

သူတိုကေမးတယ်၊ နင်တိုဘာလုပ်မလဲေပါ့။ နင်တိုမထင်မှတ်တာေတွ ငါတိုလုပ်ြပမယ ်

ဆိုတာမျိး ြပန်ေြပာထားတယ်။”

အမျိးသမီးတပ်ဖွဲြဖစ်သည့်အတွက ် အမျိးသားတပ်ဖွဲများှင့ ် မတူညီေသာအခက်အခဲ 

များကိုလည်း ေြမာင်မိနယ ် အမျိးသမီးစစ်သည်ေပျာက်ကျားအဖွဲမ ှ တာဝန်ခံတစ်ဦးက 

Myanmar Pressphoto Agency ှင့် အင်တာဗျးတွင ်ေအာက်ပါအတိုင်း ေြဖကားခဲ့သည်။7 

“အခက်အခဲက ပိ ုရှ ိပါတယ်ဗျ။ ဘာလို ဆိ ု အမျ ိးသားနဲ့အမျ ိးသမီး  ခ ာကိုယ် 

ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပုံက မတူဘူး။  ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း ခ ာကိုယ်ကျစ်လစ်ဖိုလည်း 

ြပင်ဆင်ရသလိ ုမိန်းကေလးမို တကိုယ်ရည်ကိစ ေတွကိုလည်း ေသေသချာချာဂုတစိုက်နဲ့ 

လုပ်ရတဲ့ အပိုင်းေတွရှိတယ ်” 

ြမန်မာ့အမျိးသမီးသမဂ  (BWU) ၏ အင်တာဗျးများအရ ေွဦးေတာ်လှန်ေရးတွင် 

အမျိးသမီးများ လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲလမ်းေကာင်းကို ေရွးချယ်မ များရှိေနသည်ှင့ ်

တပိင်နက်တည်းတွင် လက်နက်ကိုင်ေတာ်လှန်ေရးအား အကမ်းဖက်နည်းလမ်းအြဖစ ်

ေဝဖန်ေြပာဆိုမ များ ရှ ိလာသည့်အေပ  ကရင်နီအမျ ိးသားများကာကွယ်ေရးတပ  ်

တပ်ရင်း(၃) တပ်ခွဲ (၁) ေဆးမှး ဓာတ်ခဲ(အမည်လွဲ)မှ -

“လက်နက်ကိုင်တိုင်း အကမ်းဖက်တာမဟုတ်ဘူးလိုပ ဲ ြမင်တယ်။ သူများက ကိုယ့်ကို 

မခံမရပ်ိုင်ေအာင ် ဖိှိပ်ထားမယ်ဆိုရင ် ကိုယ့်မှာရှိတဲ ့ ခွန်အားနဲ့ ကိုယ်လွတ်ေြမာက်ဖို 

7. Myanmar Pressphoto Agency, 29th Oct 2021. 
 https://www.facebook.com/mmpressphoto/posts/6409161419124831
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ိုင်သေလာက်ြပန်တိုက်ခိုက်မှာပဲေလ။ သူတိုမေတွကံေသးလို အကမ်းဖက်တယ်လို 

သတ်မှတ်တာြဖစ်မယ်။ သူတိုဘယ်လိုေြပာေြပာ ကျမတိုကေတာ ့လွတ်ေြမာက်ေရးအတွက ်

ဆက်လက်တိုက်ခိုက်မယ်။ ိုင်တဲ့အထိေပါ့” ဟုေြပာခဲ့သည်။

ကရင်နီအမျိးသားများကာကွယ်ေရးတပ ်(KNDF) တပ်ရင်း (၅) တပ်ခွဲမှး မအိန်ဂျယ်လစ်မိုး 

မှလည်း -

“စစ်ေကာင်စီက အရမ်းဆိုးရွားတယ်။ လူေတွ အများကီးေသကရတယ်။ လူငယ်ေတွ 

မတရားဖမ်းဆီးခံရတယ်။ သတ်ြဖတ်ခံရတယ်။ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ေတ  ွ

ဆုံး ံးကရတယ်။ သူတိုက ကျမတိုလို ဖိှိပ်ခံရတာေတွ မကံဖူးလိုြဖစ်မယ်။ အခုလို 

အဖိှိပ်ခံေနရမ ေတွကို ေကျာ်ြဖတ်ဖို၊ အသက်ရှင်ဖိုဆိ ု လက်နက်ကိုင်ြပန်ေတာ်လှန်မ ှ

ရမယ်” ဟု ၎င်းှင့်အင်တာဗျးတွင ်သူမ၏ သေဘာထားကိ ုဖလှယ်ေပးခဲ့သည်။ 

ဒုတပ်ခွဲမှး ေနာ်ေဘွေဖာထူးကလည်း လက်နက်ကိုင်ရြခင်း၏ အဓိကအေကာင်းအရင်းကိ ု

ယခုလိုရှင်းြပခဲ့သည်။

“စစ်ေကာင်စီက အမျိးသမီးေတွကိုဖမ်းမိပီဆိုရင် မေတာ်မတရားေတွေြပာတယ်။ 

မုဒိန်းကျင့်တယ်။ ကျမတို ေနာက်ဆုတ်လိုမရေတာ့ဘူး။ လက်နက်ချလည်း သူတိုက 

သတ်တာ။ ဒါ့ေကာင့ ်ကျမတိုလက်နက်ကိုင ်တွန်းလှန်မှ ြဖစ်မယ”်

လက်နက်ကိုင်ေတာ်လှန်ေရးသည် အမျိးသမီးများအတွက် ုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ 

စိန်ေခ မ များများစွာ ရင်ဆိုင်ရသည့် ေရွးချယ်မ ြဖစ်သည်။ ကျား၊မတန်းတူေရးှင့ ်

ပတ်သက်၍ လက်ခံကျင့်သုံးမ အားနည်းသည့် ြမန်မာ့လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတွင ်အမျိးသမီးများ 

လက်နက်ကိုင်ေတာ်လှန်ေရးလုပ်ရန ် ေရွးချယ်မ သည် ကျား၊မ ခွဲြခားဆက်ဆံမ များကို 

စစ်အာဏာရှင်စနစ်ှင့်အတူ အြမစ်ြဖတ်လုပ်ေဆာင်ရန် ကိးပမ်းမ တရပ်ဟုလည်း 

ယူဆိုင်သည်။ မိမိတိုကိုယ်တိုင ် လက်နက်မကိုင်ိုင်သည့ ် အမျိးသမီးများသည်လည်း 

လက်နက်ကိုင်ေတာ်လှန်ေရးကိ ု တတ်ိုင်သည့် နည်းလမ်းများြဖင့ ် အြပည့်အဝ ကူညီပံ့ပိုး 

ေနကသည်။ 
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(ဆ) မသန်စွမ်း အမျိးသမီးများ၏ ပါဝင်မ 

 စစ်အာဏာရှင်စနစ်အား အြမစ်ြပတ်ေချမ န်းေရးတွင် မသန်စွမ်းအမျိးသမီးများ၏ 

အခန်းက  ကိုလည်း ေမ့ေလျာ့ထား၍ မရိုင်ေပ။ အကမ်းဖက်စစ်တပ်မ ှ ၎င်းတိုအား 

ဆန့်ကျင်သူ မည်သူမဆို ခ င်းချက်မရှ ိဥပေဒမဲ့ ဖမ်းဆီးှိပ်စက်ိုင်သည့ ်အ ရာယ်များကိ ု

မသန်စွမ်းအမျိးသမီးများလည်း ရင်ဆိုင်ေနကရသည်။ သာမန်ြပည်သူများ ရင်ဆိုင် 

ေနရသည့် အကပ်အတည်းများသည ်  မသန်စွမ်းအမျိးသမီးများအတွက ် ဆထက်တပိုး 

ကီးမားသည့ ် စိန်ေခ မ များြဖစ်ေသာ်လည်း ၎င်းစိန်ေခ မ များကို ကံ့ကံ့ခံ အံတု၍ ပါဝင် 

လ ပ်ရှားခဲ့ကသည်။

 မသန်စွမ်းအမျိးသမီးများ၏ ေွဦးေတာ်လှန်ေရးတွင် ပါဝင်ခဲ့ပုံများကိ ုကိုယ်လက် 

အဂ  ါမသန်စွမ်းသူ မပုံပုံ (အမည်လ ဲ) မှ “မသန်စွမ်းေတွအေနနဲ့   ေတာ်လှန်ေရးလုပ်တာက 

စိန်ေခ မ ၊ အခက်အခဲနဲ့ အ ရာယ်လည်း ပိုများတယ်။ သူများေတွလို ေြပးဖိုကလည်း 

ပိုပီးခက်ခဲတယ်။ ေတာ်လှန်ေရးထ ဲတကယ်ကိုစိတ်ပါတဲ့အတွက ်အခက်အခဲများစွာကားမ ှ

တတ်ိုင်တဲ့ဘက်က ပါဝင်ြခင်းြဖစ်တယ”် ဟု ေြပာြပခဲ့သည်။ 
 ထိုနည်းတူ အကားအာုံမသန်စွမ်းသူတစ်ဦးြဖစ်သ ူ ေွဦးအားမာန် (အမည်လ ဲ) 

မှလည်း ေအာက်ပါအတိုင်း ေြပာြပခဲ့သည်။

 “မသန်စွမ်းသူတစ်ေယာက်အေနနဲ့ တခုခုဆိ ုရင် မှတ်မိရလွယ်ေနတာက 

အတားအဆီးကီး ြဖစ်ေနြပန်ပါတယ်။ သူများေတွလိုလည်း ေပ ေပ ထင်ထင်လ ပ်ရှားဖို 

မလွယ်တာေကာင့ ်ိုင်ရာဝန်ေလးကိုပ ဲထမ်းေနရပါ တယ်။” (ေွဦးအားမာန်- အကားအာု ံ

မသန်စွမ်းသူ)
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 အာဏာသိမ်းမ ဆန့်ကျင်ေရးဆ ြပပွဲများတွင ် လမ်းမေလ ာက်ိုင်သြဖင့ ် ဖခင်မှ 

ဆိုင်ကယ်ြဖင့ ် လိုက်ပိုခဲ့ရပီး အင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်ခဲ့ပုံကိ ု မပုံပုံ (ကိုယ်လက်အဂ  ါ 

မသန်စွမ်း) မှ 
 “ေန့တိုင်းလိုက်ကတယ်။ ကျမက လမ်းမေလ ာက်ိုင်ေတာ့ အေဖ့ဆိုင်ကယ်နဲ့ပ ဲ

သပိတ်စစ်ေကာင်းေနာက်ကေန ေန့တိုင်းလိ ုက်တယ်။ တစ်အိမ်လု ံးလိ ုက်တာ၊ 

အေမတေယာက်ဘဲကျန်တယ ်အိမ်မှာ” ဟု သူမ၏ ပါဝင်ပုံ ကို ေြပာြပခဲ့သည်။ 
လုံြခံေရးှင့်ပါတ်သက်၍ ြပင်ဆင်မ များကိုလည်း ေအာက်ပါအတိုင်း  ေြပာြပခဲ့သည်။ 
 “လုံြခံေရးနဲ့ပတ်သက်ပီး ေထွေထွထူးထူး ြပင်ဆင်ထားိုင်ြခင်း မရှိပါဘူး။ 

ေြပးစရာေြမမရှိဆိုသလိုေပါ့။ သတိထားတယ်။ သိုသိုသိပ်သိပ်ေနတယ်။ ဖုန်းဟန်းဆက်အပို 

ေဆာင်ထားရတယ်။” (ေွဦးအားမာန်- အကားအာု ံမသန်စွမ်းသူ)

 “မေကာက်ဘူးလားဆိုေတာ ့ ေကာက်ေတာ ့ ေကာက်တာေပါ့။ ဘယ်လိုအထိ 

ြဖတ်သန်းရမလဲဆိုတာကအစ ကျမြပင်ထားတယ်။ တကယ်ဘဲ ေထာင်ကျသွားရင ်

ငါဘယ်လိုေနရမလဲဆိုတာကိ ုေန့တိုင်းေတွးေနရတယ်။ အဆုံးစွန်ထိ ေတွးထားရတာေပါ”့ 

မပုံပုံ (ကိုယ်လက်အဂ  ါ မသန်စွမ်းသူ) 
 ထိုသို စိုးရိမ်ေကာက်ရွံမ များကားမှပင ်စစ်အာဏာရှင်စနစ် အြမစ်ြဖတ်ေချမ န်းေရး 

လ ပ်ရှားမ များတွင် တတ်စွမ်းသမ ပါဝင်ေနကသည့ ်မသန်စွမ်းအမျိးသမီးများ၏ ပါဝင်မ ကို 

သမိုင်းမှတ်တမ်းတင်ရမည်ြဖစ်သည်။ 







45

(ဇ) လိင်စိတ်ခံယူမ  ကွဲြပားသ ူ(LGBTI) များ၏ ပါဝင်မ 

လိင်စိတ်ခံယူမ  ကွဲြပားသူများ (LGBTI) သည် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း 

ခွဲြခားဆက်ဆံခံရမ  အများဆုံးခံ ကရသည်။ ထိုေကာင့ ် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ေအာက်တွင ်

ပိုမိုဆိုးရွားလာမည့ ် ခွဲြခားဖိှိပ်ခံရမ များမှ လွတ်ေြမာက်ရန ် LGBTI များသည်လည်း 

ရသည့်နည်းလမ်းများြဖင့ ် စစ်အာဏာရှင်စနစ် အြမစ်ြပတ်ေချမ န်းေရးကို လုပ်ေဆာင် 

ေနကသည်။ ထိုသိုလုပ်ေဆာင်မ များေကာင့ ် အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီ၏ ဖမ်းဆီးခံရြခင်း၊ 

စစ်ေကာေရးများတွင ်ည်းပမ်းှိပ်စက်ခံရြခင်းတိုသာမက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကမ်းဖက်မ  

များ ကျးလွန်ခံေနရသည်။ ဤအေြခအေနများထဲမ ှLGBTI တို၏ စွမ်းစွမ်းတမ ံပါဝင်မ များကို 

ေွဦး ေတာ်လှန်ေရးမှ ကဗျည်းတင်ရေပမည်။

ေွဦးေတာ်လှန်ေရးတွင် ပါဝင်မ များှင့် ပတ်သက်၍ LGBTI များမှ ေအာက်ပါအတိုင်း 

ေြပာြပခဲ့ကသည်။ 

“ေကျာင်းသား CDM စလုပ်ခဲ့တာေပါ့။ သူငယ်ချင်းေတွစုပီး သပိတ်ေတွ ထွက်ခဲ့ 

တယ်။ တစ်ရက်မ ှမပျက်ခဲ့ဘူး။ ေနာက်သူငယ်ချင်း (၂)ေယာက်နဲ့အတူ ေမလ (၃)ရက်ေန့မှာ 

အဖမ်းခံခဲ့ရတယ်။ တစ်ပတ်ေလာက ်စစ်ေကာေရးမှာ ေနခဲ့ရတယ်” (အဝင်း)
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“အာဏာရှင်ကိုမကိက်လို အလိုမရှိတဲ့အတွက ် အများနည်းတူ လမ်းေပ ထွက် 

ဆ ြပလ ပ်ရှားမ ေတွမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်တပ်ဘက်က လူထုကို အကမ်းဖက ်

ဖိခွင်းချနိ်မှာ သံစ်ရာဘာကျ် (၈)ချက် ထိမှန်ခဲ့ပါ တယ်။” (သံစ် - မိတ်ကပ်ပညာရှင)်

ပဋိပက ေဒသတွင်း လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ အကမ်းဖက်မ  (Conflict Related Sexual 

Violence–CRSV) သုေတသနစစ်တမ်းေကာက်ယူရန်အတွက် သွားေရာက်ေတွဆုံမည့ ်

LGBTI တဦးြဖစ်သည့် စူးရှရှင်းသန့်အား ြမစ်ငယ်စစ်ေဆးေရးဂိတ်တွင် ကားြဖင့်တိုက်ကာ 

ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ သူမှင့်အတူသွားသည့်အမျိးသားမှာ သတိလစ်ေမ့ေြမာခဲ့ပီး သူမ၏ 

ညာဖက်ေြခေထာက်တွင် ဒဏ်ရာအကီးအကျယ်ရရှိခဲ့ေသာ်လည်း ေဆးကုသခွင့်မေပးပ ဲ

(၈)နာရီခန့် လမ်းမေပ တွင်ပစ်ထားခံရကာ သူမတိုအား ေသနတ်ြဖင့်ချနိ်ထားပီး  

လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များကို ဖုန်းဆက်လိမ်ညာေခ ခိုင်းပီး ေထာင်ဖမ်းြခင်းခံခဲ့ရသည်ကိ ု

စူးရှရှင်းသန့်၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် Try Organization မှ စီမံချက်အရာရှိ ေမဂမ် (LGBTI) မှ 

ေြပာြပခဲ့သည်။

စစ်ေကာေရးတွင် LGBTI တေယာက်အေနြဖင့် မေနရဲဘဲ ေယာက်ျားပုံစံြဖင့ ်

ရင်ဆိုင်ေကျာ်ြဖတ်ခဲ့ရသည့ ် အေတွအကံကိုလည်း အဝင်းမှ ေအာက်ပါအတိုင်း ေြပာြပခဲ ့

သည်။ 

“မိန်းမလျာမှန်း သူတိုရိပ်မိလိုလားမသိဘူး နည်းနည်းညစ်ညမ်းတဲ ့ စကားေတွ 

ေြပာချင်တာေပါ့။ မိန်းမလျာေတွအဖမ်းခံရရင ် ဘယ်လိုေတွလုပ်တာဆိုပီး ကိုယ်က 

ကားဖူးေတာ ့ေယာက်ျားလိုပုံစံမျိးပ ဲသူတိုနဲ့ေြပာတယ”် (အဝင်း) 

အကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီ၏ ဖမ်းဆီးြခင်းခံခဲ့ရသည့် စူးရှရှင်းသန့်အား ြမစ်ငယ ်

စစ်ေကာေရးတွင် (၈)ရက်ကာ စစ်ေဆးေမးြမန်းခဲ့ပီး (၂)ရက်တိတိ ေရမတိုက်၊ 

အစာမေက း၊ ေဆးကုသခွင့်မေပးပဲထားကာ  ေန့စ်သစ်ပင်တွင် တွဲေလာင်းချတိ်ဆွဲ၍ 

ိုက်ှက်ြခင်း၊ ရင်သားများကို လ ပ်စစ်မီးပူြဖင့်ကပ်ြခင်း၊ လက်သီးများြဖင့် တစ်ကိုယ်လုံး 

ထိုးြခင်းှင့် ိုက်ှက်ြခင်းတိုြဖင့် စစ်ေဆးေမးြမန်းခံခဲ့ရသည်။ ကွန်ြပတာ၊ ဖုန်း၊ 
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ပိုက်ဆံအိတ်များ အသိမ်းခံရပီး Kpay အေကာင့်ထဲရှိ ေငွများကိုလည်း Password 

အတင်းေတာင်းယူကာ ထုတ်ယူခဲ့ကပီး  မိသားစုှင့် ဆက်သွယ်ခွင့်မရသည့်အေြခအေန 

ကို သူမ၏ေရှေနမှတဆင့် သိရှိရေကာင်း ေမဂမ် (LGBTI) မှ ေြပာြပသည်။ လက်ရှိတွင ်

စူးရှရှင်း သန့်သည် ၅၀၅ (က) ြဖင့် ေထာင်ဒဏ် (၃) ှစ်ချမှတ်ခံထားရကာ ကျန်အမ များကိ ု

ဆက်လက်ရင်ဆိုင်ေနရသည်။

LGBT များအေနြဖင့် ေထာင်တွင်းတွင် သူမတို၏ြဖစ်တည်မ ကို ြပက်ရယ်ြပ 

ေလှာင်ေြပာင်ြခင်းများကို ခံရပီး ဆဲဆိုြခင်း၊ ေငါက်ငမ်းြခင်းှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 

မကားဝံ့မနာသာများေြပာ၍ ေစာ်ကားြခင်းများအြပင် အေဆာင်အတွင်းတွင် အမျိးသမီး 

ကဲ့သို ဝတ်စားေနထိုင်သူများကို ဆံပင်ညပ်ပစ်မည်၊ ကတုံးတုံးမည်၊ ေယာက  ျားကဲ့သို 

ဝတ်ခိုင်းမည်စသြဖင့် အမဲခိမ်းေြခာက်ခံေနရသည်။ အမိန့်ချအြပစ်ေပးခံရပီးေနာက်တွင ်

လည်း အမျိးသမီးကဲ့သို ဝတ်ဆင်ိုင်ရန်ှင့် LGBT အေဆာင်တွင် ေနထိုင်လိုလ င် ေငွေပး 

လာဘ်ထိုးရြခင်းများ ရင်ဆိုင် ကံေတွေနကရသည်။  ထိုသို ခက်ခဲသည့်အေြခအေနများ 

ေအာက်တွင် ေတာ်လှန်ေရး၌ပါဝင်လ ပ်ရှားေနကသည့် LGBTI များသည် အစစ အရာရာ 

သတိှင့်သာ ေနထိုင်ေနကရသည်ဟု ဆိုသည်။ 

“အချိေတွ ေသေနကရတယ်။ အချိေတွေနစရာအိမ်မရှိေတာ့တဲ့အချနိ်မှာ 

ကိုယ်က အသက်ရှင်ေနရတာေတာင ် လိပ်ြပာသိပ်မလုံချင်ဘူး။ ဒါ့ေကာင့ ် လုံြခံေရးနဲ့ 

ပတ်သက်ပီးလည်း ဘာမှသိပ်မြပင်ဆင်ထားဘူး” (အဝင်း)

“လုံြခ ံေရးနဲ့ပတ်သတ်ပီးေတာ့ အထူးတလည် ြပင်ဆင်ထားတာေတာ  ့

သိပ်မရှိပါဘူး။ ဒါေပမယ့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ေတာ့ သတိနဲ့ေနတယ်။ သတိနဲ့သွားတယ်။ 

သတိနဲ့စားတယ်” (သံစ် - မိတ်ကပ်ပညာရှင)်

LGBTI များအေနြဖင့ ် မိမိတို၏ လိင်စိတ်ခံယူမ ကွဲြပားမ များေကာင့ ် ခွဲြခား 

ဆက်ဆံမ များှင့် စိန်ေခ မ အများအြပား ရင်ဆိုင်ကံေတွရေသာ်လည်း စစ်အာဏာရှင် 

အြမစ်ြပတ်ေချမ န်းေရးအတွက် ေွဦးေတာ်လှန်ေရးေအာင်ြမင်သည်အထ ိ ပါဝင်သွားရန် 
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ခိုင်မာသည့် သံဓိဌာန်များ ချမှတ်ထားသည်ကိ ုေတွရှိရသည်။

“LGBT တစ်ေယာက်အေနနဲ့ အများကီးြဖတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်။ ကိုယ်ေရွးချယ်ထားတဲ ့

လမ်းကိ ု အဆုံးထိေလ ာက်လှမ်းဖို ခိုင်မာတဲ့ဆုံးြဖတ်ချက ် ချထားပီးသားပါ” (သံစ် - 

မိတ်ကပ်ပညာရှင)်

“စိန်ေခ မ ေတွကေတာ့ အများကီးရှ ိခဲ ့တယ်လို  ေြပာရပါတယ်။ ဒါေပမယ့် 

ဒီေွဦးေတာ်လှန်ေရးအတွက ် ငါသည် ဘယ်လိုအခက်အခဲေတွေတွ ပါဝင်ိုင်ရမယ်ဆိုတဲ ့

အချက်ကို အဓိကထားပီး ရင်ဆိုင်ပါတယ်။ အသက်မေသေသးသေရွ ကိုယ်ိုင်တဲ့ဝန်ကို 

ထမ်းေနမှာပါ” (အဝင်း)
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၆) ရှစ်ေလးလံုးအေရးေတာ်ပံုှင့် ေွဦးေတာ်လှန်ေရးတုိတွင် အမျိးသမီးများပါဝင်မ  အခန်းက  

ြမန်မာိုင်ငံတွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုေတာ်လှန်သည့် လူထုေတာ်လှန်ေရးများ 

ေခတ်အဆက်ဆက်ေပ ေပါက်ခဲ့ပီး လူထုေတာ်လှန်ေရးတိုင်းတွင ် အမျိးသမီးများသည ်

ကျရာတာဝန်ကို မပျက်မကွက ်တာဝန်ယူပါဝင်ခဲ့ကသည်။ ရှစ်ေလးလုံးလူထုေတာ်လှန်ေရး 

ှင့် ေွဦးေတာ်လှန်ေရးအတွင်း အမျိးသမီးပါဝင်မ များှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်ေတွ 

ပါဝင်ခဲ့ကသည့ ်အမျိးသမီးများမှလည်း ၎င်းတို၏ အြမင်များကိ ုသုံးသပ်ဖလှယ်ခဲ့သည်။ 

“၈၈ တုန်းက အမျိးသမီးေတွပါတယ်။ ပါတာမှ အဲဒီတုန်းက အိမ်ရှင်မသပိတ်စစ်ေကာင်း 

ဆိုပီးေတာ ့ဆန်ေကာေတွ၊ ဆန်ကာေတွရွက်၊ ထမင်းအိုးေတွပိုက်၊ ငုပ်ကျည်ေပွေတွကိုင်၊ 

တံြမက်စည်းေတွကိုင်ပီးေတာ ့ အမျိးသမီးအင်အားစုေတွက မိနယ်အလိုက်ထွက်ကတာ။ 

အမျိးသမီးသပိတ်ဆိုပီးေတာ.့.” (မခိုင်) 

“၂၀၂၁ ေွဦးေတာ်လှန်ေရးအတွင်းမှာ လူငယ်အမျိးသမီးေတ ွပါဝင်မ  ပိုအားေကာင်းတယ်။ 

ေခါင်းေဆာင်မ ေနရာေတွမှာလည်း ပိုပီးပါဝင်လာကတယ်။ ေြမာင်အမျိးသမီးတပ်လိ ု

ေတာ်လှန်ေရးတပ်ဖွဲေတွကိ ု ထူေထာင်လာကတဲ့အြပင ် သင်တန်းနည်းြပအြဖစ ် တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်တာေတွကိ ုေတွလာရေတာ ့တကယ်ကို ဂုဏ်ယူအားရမိပါတယ်။ ၈၈ ကာလ 

တုန်းကလည်း ဒီလိုမျိးရှိခဲ့ေပမယ့ ်အခုေလာက် မများြပားတာ အမှန်ပါပဲ။” (ေဒ ှင်းှင်း 

ေမ း) 

ရှစ ်ေလးလု ံ း လူထုအေရးေတာ်ပ ု ံတွင ် အမျ ိးသမီးများပါဝင်လ ပ်ရ ှားမ  သည် 

ေွဦးေတာ်လှန်ေရးကာလေလာက ်မများေသာ်လည်း ပါဝင်ခဲ့ကသည့ ်အမျိးသမီးများသည ်

သတ ိရှင်များြဖစ်ေကာင်း၊ အာဏာသိမ်းပီးေနာက်ပိုင်း ရဲရဲေတာက်အမျိးသမီးများသာ 
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လက်နက်ကိုင်ေတာ်လှန်ေရးထဲဝင်ေရာက်သွားကပီး  လူထုဆ ြပမ များတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် 

အမျိးသမီးအများစုမှာ ေြမေအာက်ေတာ်လှန်ေရး (Underground) အေနြဖင့်သာ လ ပ်ရှား 

ခဲ့ကေကာင်း ေြပာြပခဲ့သည်။ 

 “၈၈ တုန်းက အမျိးသမီးေတွပါဝင်မ က အခုေလာက်မများေပမဲ ့ သူတိုလည်း 

တကယ့်သတ ိရှင်ေတွပါ။ အေရှကိ ု ထွက်ရဲတယ်၊ ဦးေဆာင်ရဲတယ်၊ အေသခံရဲခဲ့ကတဲ ့

သူေတွမိုလို ဂုဏ်ယူပါတယ်။ တချိဆိုရင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ေတွထဲ၀င်ပီး 

ဆက်ေတာ်လှန်ခဲ့ကတာေတွလည်း ရှိကပါတယ်။” (ယိင်းဟန်ဖ- ရှမ်းအမျိးသမီး)

အမျိးသမီးများသည ် လူထုေတာ်လှန်ေရးများတွင ် ကျရာတာဝန်များကိ ု ေကျပွန်စွာ 

ထမ်းေဆာင်ေနေသာ်လည်း ယခုလက်ရှိ ေွဦးေတာ်လှန်ေရးကာလအထ ိ ိုင်ငံေရး 

အခန်းက  တွင်  ကိုယ်စားြပပါဝင်ခွင့် နည်းပါးေနေသးသည်ဟု ရှစ်ေလးလုံးလူထ ု

အေရးေတာ်ပုံတွင ်ပါဝင်ခဲ့သည့် ေဒ ေအးေအးခိုင်မှ ေြပာသည်။ 

“အမျိးသမီးေတ ွ ေနရာရယူပီး ိုင်ငံေရးအရ ကိုယ်စားြပတာမျိးကေတာ ့ အခုထိ 

နည်းေနေသးတယ်ထင်တယ်။ ဟိုတုန်းကနဲ့ အခု ဘာကွာသလဲလိုေမးရင ်အမျိးသမီးေတွ 

ိုင်ငံေရး အသိအြမင်ေတွ ပိုကျယ်လာကပီ။ လ ပ်ရှားမ ေတွ ပိုအားေကာင်းလာမယ်၊ 

ကျယ်ြပန့်လာမယ်ထင်ပါတယ်။ အခုပိုအားေကာင်းလာတယ်ဆိုတာက ေတာက်ေလ ာက် 

လ ပ်ရှားမူေတ ွရှိခဲ့လို ခုချနိ်ပိုအားေကာင်းလာတာလို ေြပာလိုရပါတယ”် (ေဒ ေအးေအးခိုင်) 

လက်ရှ ိေွဦးေတာ်လှန်ေရးတွင် မိဘများကိုယ်တိုင်က မိမိတိ ု ၏သားသမီးများ 

စစ်အာဏာရှင်ကိ ုလက်နက်ကိုင်ေတာ်လှန်ရန ်အားေပးဝန်းရံမ များေကာင့ ်လက်နက်ကိုင ်

ေတာ်လှန်ေရး ပိုမိုအားေကာင်းလာေကာင်း သုံးသပ်က သည်။ 

“သူတို (စစ်ေကာင်စ)ီကေတာင် လက်နက်အားကိုးပီး ပစ်သတ်ေနရင် ငါတိုလည်း 

လက်နက်ရိှမှရမယ်၊ ချသာချဆုိပီးေတာ့ မိဘေတွကလည်း အားေပးတယ်။  အမျိးသမီးေတွနဲ့ 

ကိုယ့်လူငယG်-Zေတွ အကုန်လုံးက လက်နက်ကိုင်လမ်းစ်ကိ ု ေရွးကတယ်ဆိုေတာ ့
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အခုကပိုပီးအားေကာင်းတာေပါ့။ ဒီ ၂၀၂၁ စစ်အာဏာသိမ်းမ မှာ G-Z အမျိးသမီးေတွ 

အားေကာင်းတယ်လိုေတာ ့အန်တီြမင်တာေပါ့” (မခိုင်) 

ဤေကာက်ုတ်ချက်များကိုကည့်ပါက ေခတ်အဆက်ဆက် စစ်အာဏာရှင်အုပ်စိုးမ ကို 

ေတာ်လှန်ရာတွင် ငိမ်းချမ်းစွာဆ ြပခဲ့ကသည့်အြပင ်လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်သည်အထ ိ

အမျိးသမီးများပါဝင်ခဲ့ကသည်ကိ ုြမင်ေတွိုင်သည်။ စစ်အာဏာရှင်ေတာ်လှန်ေရးများတွင ်

အမျိးသမီးများပါဝင်မ ၏ တူညီသည့်အချက်မှာ အသက်ေဘးအ ရာယ်စိန်ေခ မ  

ကီးမားသည့်အြပင ်  ဖမ်းဆီးခံရပါက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကမ်းဖက်မ များကိုပါ ခံစားရိုင် 

ေသာ်လည်း မေကာက်ရွံ ေနာက်မတွန့်ခဲ့ကေပ။

အမျ ိးသမီးများအေပ  ခွ ဲြခားဆက်ဆံသည့် ပု ံေသသတ်မှတ်ချက်များြဖစ်သည့  ်

“အမျိးသမီးများ ဝတ်သည့်ထမီသည ်ဘုန်းကံနိမ့်သည်” ဆိုသည့် အစွဲအလမ်းေဟာင်းများ 

ကိုပင်လ င် ေချဖျက်ိ ုင်ရန် ေွဦးေတာ်လှန်ေရးတွင် လုပ်ေဆာင်ိ ုင်ခဲ ့သည်။ 

ေွဦးေတာ်လှန်ေရးတွင် အမျိးသမီးများ ပိုမိုပါဝင်လာရြခင်းှင့ ် အမျိးသမီးများအေပ  

အသိအမှတ်ြပမ များ ပိုမိုရရှိြခင်းမှာလည်း ေရှအဆက်ဆက်ေတာ်လှန်ေရးများတွင ် ပါဝင် 

တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည့ ်အမျိးသမီး ေခါင်းေဆာင်များ၏ လမ်းြပမ ၊ ဦးေဆာင်မ ၊ ပါဝင်လ ပ်ရှားမ  

များ၏ အကျိးရလာဒ်ဟ ုဆိုရေပမည်။ 
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၇) အမျိးသမီးများအေပ  လူ့အခွင့်အေရးချိးေဖာက်မ များ

ေခတ်အဆက်ဆက် စစ်အာဏာရှင်စနစ် ြဖတ်ချေရးအတွက ် ပါဝင်ခဲ့သည့် အမျိးသမီး 

များသည ် လူ့ဂုဏ်သိက ာှင့်အညီ ရပ်တည်ရှင်သန်ခွင့်ကဲ့သိုေသာ လူ့အခွင့်အေရးများ 

ချိးေဖာက်ခံခဲ့ရသကဲ့သို ယခုချနိ်အထိလည်း ဆက်လက်ချိးေဖာက်ခံေနရဆဲြဖစ်သည်။ 

မတရားဖမ်းဆီးြခင်း၊ ဓားစားခံအြဖစ်ဖမ်းဆီးြခင်း၊ ည်းပမ်းှိပ်စက်ြခင်း၊ မတရား 

ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရြခင်း၊ အချပ်ခန်းှင့် အကျ်းေထာင်များတွင ် လုံေလာက်ေသာ 

ေဆးကုသခွင့် မရြခင်း၊ ဖမ်းဆီးပီးေနာက ် မိသားစုဝင်များှင့ ် အဆက်သွယ်ြဖတ်ြခင်း၊ 

သတ်ြဖတ်ြခင်းှင့ ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကမ်းဖက်ြခင်းများကိ ုကျးလွန်ခံေနကရသည်။ 

စစ်အာဏာရှင်ကိ ု တွန်းလှန်သည့် ေတာ်လှန်ေရးကာလများတွင ် အမျိးသမီးများအေပ  

စစ်တပ်၏ လူ့အခွင့်အေရးချိးေဖာက်မ များသည် တူညီသည့်ပုံစံများေတွရှိရသည်။ 

အမျိးသမီးများ၏ ိုင်ငံေရးပါဝင်မ ကို ဟန့်တားရန်လည်း စစ်တပ်မှ လိင်အကမ်းဖက်မ  

အေကာက်တရားြဖင့် ဖိှိပ်ခဲ့သည်။ သိုေသာ်လည်း စစ်တပ်မှ အမျိးသမီးများအေပ  

မည်သိုပင ်ဖိှိပ်ေသာ်လည်း အမျိးသမီးများ၏ ိုင်ငံေရးပါဝင်မ များကို ဟန့်တားိုင်ခဲ့ြခင်း 

မရှိေချ။ 
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  (က) ဖမ်းဆီးှိပ်စက်ေထာင်ချြခင်း

စစ်ေကာင်စီသည ် တက်က လ ပ်ရှားသ ူ အမျိးသမီးများကိ ု ဖမ်းဆီးရာတွင ် လူအင်အား 

အဆမတန်သုံးသည့်အြပင ် အမျိးသမီးများ၏ ဂုဏ်သိက ာညိးွမ်းေစေသာ အကမ်းဖက ်

ဖမ်းဆီးမ များှင့် ညအချနိ်မေတာ် ဝင်ေရာက်စီးနင်းြခင်းများ ြပလုပ်ေလ့ရှိသည်။ 

စစ်ကိုင်းပညာေရးတက သိုလ်ေကျာင်းသားများသမဂ  (ဗကသများအဖွဲချပ)် မှ ဥက ဌ 

မေအးန ာစိုးအား ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၉) ရက်ညေနပိုင်းတွင ် စစ်ကိုင်းအဝင ်

စစ်ေဆးေရးဂိတ်တွင ်အရပ်ဝတ်ဝတ်ဆင်ထား သူများမှ မှတ်ပုံတင်စစ်၍ ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။8 

ဖမ်းဆီးပီးေနာက်ပိုင်း (၇) လေကျာ်ကာသည်အထ ိ မည်သည့်ေနရာသို ပိုေဆာင်သည်ကိ ု

မိသားစုများ သိခွင့်မရရှိခဲ့ေပ။

ဒဂုံတက သိုလ်ေကျာင်းသားများသမဂ  အမ  ေဆာင်တစ်ဦးြဖစ်သ ူ မဝတ်ရည်ေအာင်သည ်

အင်းစိန်ေထာင်အတွင်း ဖမ်းဆီးြခင်းခံထားရစ ်၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ေလြဖန်းေရာဂါ 

ခံစားခဲ့ရေသာ်လည်း ြပင်ပေဆးုံတွင ် ေဆးကုသခွင့် မရရှိပဲ ေထာင်တွင်းေဆးုံတွင်သာ 

ေဆးကုသခဲ ့ရသည်။ ေထာင်တွင်းေရာက်ရှ ိေနေသာ်လည်း အမျ ိးသမီးများသည  ်

ေထာင်အာဏာပိုင်များအား သပိတ်ေမှာက်ကရာတွင်လည်း တက်က စွာ ပါဝင်ကသည်ကိ ု

ေတွရှိရသည်။ ၂၀၂၂ခ ု ှစ်၊ ေမလ (၂၁) ရက်တွင် ကိုယ်ဝန်သည် အမျိးသမီးတစ်ဦးအား 

ေထာင်အာဏာပိုင်များမှ အချနိ်မီ ေဆးုံပို  မီးဖွားေပးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့မ ေကာင့ ်

ကေလးေသဆုံးခဲ့ရသည့်အတွက် ိုင်ငံေရး အကျ်းသူများမှ ေထာင်တွင်းဆ ြပမ  

ြပလုပ်ခဲ့ကသည်။ ထိုသိုဆ ြပြခင်းေကာင့ ်အမျိးသမီးအေဆာင်များတွင ် ေသာက်သုံးေရ 

များ ြဖတ်ထားြခင်းခံကရသည်။ 

8. All Burma Federation of Student Unions - cec, 19th Oct 2021. https://bit.ly/3cgirQe 
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“အခုအိမ်သာေရေတွ ေသာက်ေနရတယ်လို  ေြပာတယ်၊ ေသာက်ေရမေပးတာ 

ဆ ြပပီးကတည်းက မေပးတာလို  ေြပာပါတယ်။ အကျ်းခန်းတစ်ခန်းကို 

ိ ုင်ငံေရးအကျ်းသူ (၆၀) ကေန (၇ဝ) ကားထားတာ။ အကုန်လု ံးက အိမ်သာေရ 

ေသာက်ေနရတဲ့ သေဘာေပါ့” ေထာင်ဝင်စာေတွခဲ့သည့ ် အမျိးသမီးတစ်ဦးမ ှ ေြပာြပခဲ ့

သည်ကို RFA ထုတ် ဇွန်လ (၉) ရက်ေန့သတင်းတွင ်ေဖာ်ြပခဲ့သည်။9 

9. RFA Burmese, 9th June 2022. 
 https://www.facebook.com/rfaburmese/posts/10161877465993128
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(ခ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာေစာ်ကားြခင်း၊ အကမ်းဖက်ြခင်းှင့ ်မုဒိမ်းကျင့်ြခင်း

အာဏာရှင်စစ်တပ်သည ် မုဒိန်းကျင့်ြခင်းအား စစ်လက်နက်သဖွယ်အသုံးချ၍ 

ြပည်တွင်းစစ်အတွင်း စက်ဆုပ်ဖွယ်ရာ လိင်ပိ ုင်းဆိ ုင်ရာ အကမ်းဖက်မ များကို 

တိုင်းရင်းသူအမျိးသမီးများအေပ  အစီအစ်တကျ ကျးလွန်သည့် လုပ်ရပ်များေကာင့ ်

ိ ုင်ငံတကာအထိပင် နာမည်ဆိုးြဖင့ ် ေကျာ်ကားခဲ ့သည်။ ၎င်းအေြခအေနများှင့  ်

ပတ်သက်၍ အမျ ိးသမီးများအဖွ ဲ ချ ပ ် ( ြမန်မာိ ုင ်င ံ)မှလည်း “ကျးလွန ်ခ ွင ့ ် 

ြပထားသည့်စနစ်များ၊ တရားမ တမ အတွက် ေမ ာ်လင့်ချက်သာေပးပါ”10၊ အေရးယူမ မှ 

ကင်းလွတ်ြခင်းှင့ ်မေြပာင်းလဲေသးသည့်စနစ်များ11 ၊ အေမှာင်လ မ်းေစေသာ တပ်မေတာ်မှ 

ဂုဏ်ြပထိုက်ေသာ တပ်မေတာ်သို12   စသြဖင့ ်အစီရင်ခံစာများှင့ ်ုပ်သံများ ထုတ်ေဝကာ 

အကမ်းဖက်စစ်တပ်၏ လူမဆန်သည့် ကျးလွန်မ များအား ေဖာ်ထုတ်ခဲ့သည်။ 

ေွဦးေတာ်လှန်ေရးတွင် အမျိးသမီးများအား မတရားဖမ်းဆီးေထာင်ချြခင်းများှင့ ်

စစ်ေကာေရးတွင် စစ်ေဆးေမးြမန်းမ များတွင် လိင်ပိ ုင်းဆိ ုင်ရာ ေစာ်ကားမ များ၊ 

အကမ်းဖက်မ များ ရှိေနေသာ်လည်း ဓေလ့ထုံးတမ်းများေကာင့် အစွဲကီးလွန်းသည့ ်

ြမန်မာိုင်ငံတွင် အမျိးသမီးများမှ ၎င်းအကမ်းဖက်မ များကို ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုရန ်

စိန်ေခ မ များစွာ ရှိေနေသးသည်။ ြမန်မာ့အမျိးသမီးသမဂ  (BWU)မှ စုေဆာင်းရရှိသည့ ်

သတင်းများအရ ေွဦးေတာ်လှန်ေရးအတွင်း အမျိးသမီးများအေပ  လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 

အကမ်းဖက်မ များ စုစုေပါင်း (၃၅)မ  ရှိခဲ့သည်။ 

10. အမျိးသမီးများ အဖွဲချပ် (ြမန်မာိုင်ငံ)၊ Nov 2014. https://womenofburma.org/sites/default/
files/2018-06/2014_Nov_VAW_Iftheyhadhope_TheywouldSpeak_Burmese.pdf
11. အမျိးသမီးများ အဖွဲချပ် (ြမန်မာိုင်ငံ)၊ Jan 2014. https://womenofburma.org/sites/default/
files/2018-06/2014_Jan_SameImpunitySamePattern_Burmese-final.pdf
12. အမျိးသမီးများ အဖွဲချပ် (ြမန်မာိုင်ငံ)၊ 19th June 2009. 
 https://womenofburma.org/reports/ending-impunity-0 
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ြပင်ဦးလွင်မိအဝင ် ေကျာက်ြဖဂိတ်တွင ် အဖမ်းဆီးခံရပီး စစ်ေကာေရးသိုေရာက်ခဲ့သည့ ်

မဝင်းဝင်းမှ သူမအား စစ်ေဆးေနသည့် စစ်သားများ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာေစာ်ကားမ  

ြပလုပ်လာသြဖင့် သူမတွင် ခုခံအားကျေရာဂါ HIV ပိုးရှိေနသည်ဟု စစ်သားများကိ ု

လိမ်ေြပာခဲ့ရေကာင်း Myanmar Now သတင်းဌာနသို ေြပာြပခဲ့သည်။13 

“အေပ ပိုင်းကိ ု လာကိုင်တာမျိးလုပ်တယ်။ ကျမုန်းတယ်။ ကျမကို သတ်ပစ်လိုက်၊ 

ဒါမျိးေတာ့ အလုပ်မခံိုင်ဘူး ေအာ်တာေပါ့။ ုန်းတယ်။ သူတိုထဲကတစ်ေယာက်က 

အက  ျ  ကယ်သီးကိ ု လာြဖတ်တယ်။ အေပ ပိုင်းပဲလုပ ် ဆိုတာမျိး အချင်းချင်းေြပာေန 

ကတာ” (မဝင်းဝင်း) 

စစ်ေကာင်စီေမွးထုတ်ထားသည့ ် ပျေစာထီးအဖွဲသည်လည်း အကမ်းဖက်စစ်တပ်များ 

နည်းတူ သက်ငယ်မုဒိမ်းမ အပါအဝင် အမျိးသမီးများအေပ  လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကမ်းဖက်မ  

များ လုပ်ေဆာင်ေနသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ ကန့်ဘလူမိ၊ နတ်အင်းေကျးရွာတွင ်

(၈)ှစ်အရွယ် ဒုတိယတန်းေကျာင်းသူတစ်ဦးအား ပျေစာထီးေခါင်းေဆာင်မ ှ ၂၀၂၂ ဇွန်လ 

(၆)ရက်ေန့တွင် အဓမ ြပကျင့်ခဲ့မ ြဖစ်ပွားခဲ့ေကာင်း Burma Human Rights Network 

သတင်းစာမျက်ှာတွင ်ေဒသခံတစ်ဦးမှ ေြပာြပခဲ့သည်။14 

“ပျေတွက သူတိုနားတဲ့စာသင်ေကျာင်းအခန်းထဲကို ေချာ့ေခ ပီး ြပကျင့်တယ်လို 

သိထားတယ်ဗျ။ အဲဒါကို စစ်သားကရွာခံေတွ ေကျနပ်ေအာင် နဲနဲပါးပါးိုက်ြပတယ်။ 

အခုလိုြဖစ်လည်း ပျရွာေတွဆိုေတာ့ ေကျာင်းကေတာ ့တက်မဲပဲ။ ဒါေပမယ့် ြပကျင့်ခံရတဲ ့

မိန်းကေလးကိုေတာ ့ေကျာင်းမပိုေတာ့ဘူး”

စစ်တပ်၏ လိင်အကမ်းဖက်မ များကို သတင်းအချက်အလက်ေကာက်ယူရာတွင  ်

ခိမ်းေြခာက ် အကပ်ကိုင်မ များေကာင့ ် အကန့်အသတ်များစွာရှိပါသည်။ လူမ ကန့်သတ်မ  

များေကာင့်လည်း ကျးလွန်ခံရသူများမှာ ြဖစ်စ်အား ထိန်ဝှက်ထားတတ်ကသလိ ု

13. Myanmar Now, 17th Jan 2022. https://www.myanmar-now.org/mm/news/10110
14. BHRN, 9th June 2022. https://www.facebook.com/BHRNUK/posts/350004473907227
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ထုတ်ေဖာ်ေြပာလိုက်ေသာ်လည်း တရားမ တမ မရရှိသည့်အြပင ် ဆိုးရွားသည့ ် တုန့်ြပန် 

ချက်များ၊ လူမ ေရးအြမင်လွဲများှင့်လည်း ကံေတွိုင်သြဖင့ ်သတင်းမေပးလိုမ  များလည်း 

ရှိေနသည်။
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    (ဂ) ဓါးစားခံဖမ်းဆီးြခင်း

စစ်ေကာင်စီသည် အကမ်းမဖက် အာဏာဖီဆန်ေရး CDM လ ပ်ရှားသူများ၊ 

အမျိးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲချပ ် ပါတီဝင်များ၊ ေတာ်လှန်ေရးအင်အားစုများအား ရှာေဖွ 

ဖမ်းဆီးရာတွင် ၎င်းတို အလိုရှ ိသူများအား ရှာမေတွသြဖင့ ် ကိုယ်ဝန်ေဆာင်များ၊ 

လူမမယ်ကေလးငယ်များအပါအဝင် ၎င်းတို၏ မိသားစုဝင်များအား ဓါးစာခံလုပ်၍ 

ဖမ်းဆီးေထာင်ချမ များကို ေွဦးေတာ်လှန်ေရးစတင်သည့်အချနိ်မှ ယခုအချနိ်အထိ 

လုပ်ေဆာင်ေနသည်။ ထိုအြပင ် ဖမ်းဆီးမိသူများအား စစ်ေကာေရးတွင ် အကပ်ကိုင်ရန ်

အတွက် ၎င်းတို၏ လသားအရွယ်မှ ေကျာင်းေနအရွယ်အထိ ကေလးငယ်များအား 

ဖမ်းဆီးြခင်းကိ ုဥပေဒမဲ့ ြပလုပ်လျက်ရှိသည်။ 

ထိုသို မိသားစုဝင်များှင့် ကေလးငယ်များအားဖမ်းဆီးရာတွင် ညအချနိ် အင်အား 

အလုံးအရင်းြဖင့ ်ဝင်ေရာက်၍ အကမ်းဖက်ဖမ်းဆီးြခင်းများအြပင ်စာသင်ေကျာင်းဝင်းအထ ိ

လာေရာက်ဖမ်းဆီးမ များရှိသည်။ အသက် (၄) ှစ်အရွယ် ေမာင်သန့်ဘုန်းေဝယံအား 

မူကိေကျာင်းတွင ်လာေရာက်ဖမ်းဆီးပုံကိ ုမူကိေကျာင်းှင့် နီးစပ်သူမှ ေအာက်ပါအတိုင်း 

BBC သတင်းဌာနကို ေြပာြပခဲ့သည်။15 

“ကေလးမိဘေတွက PDF ကိုေထာက်ပံ့တယ်ဆိုပီး လာဖမ်းတာ။ လာေခ တာလည်း 

အုပ်ချပ်ေရးမှးေတွ၊ နယ်ထိန်းေတွမပါဘူး။ အရပ်ဝတ်ေတွနဲ့ပဲ လာေခ သွားတယ်။ 

ကေလးကိုထုတ်ေပးဖိ ု  အတင်းအကပ်ေြပာတယ်။ ေနာက်ဆုံး မထုတ်ေပးလည်း 

အတင်းအကပ်ရှာမှာပဲေလ။ ကေလးမိဘေတွကိုဖမ်းထားပီး ကေလးကိုလာေခ တာဆိုပီး 

ညာေခ သွားတာ” 

15. BBC Burmese, 7th Apr 2022. 
 https://www.facebook.com/BBCnewsBurmese/posts/5175998635789313
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ိုင်ငံေရးအကျ်းသားများ ကူညီေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း (AAPP) ှင့် အမျိးသား 

ညီွတ်ေရးအစိုးရ (NUG) ၏ အမျိးသမီး၊ လူငယ်ှင့် ကေလးသူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန 

တိုမှ ေကာက်ယူရရှိထားသည့ ် စာရင်းအချက်အလက်များအရ ေွဦးေတာ်လှန်ေရး 

စတင်ြဖစ်ပွားသည့်အချနိ်မှစ၍ ဧပီလ ၂၀၂၂ ခုှစ်အထိ အရွယ်မေရာက်ေသးသည့ ်

ကေလးသူငယ ်(၂၅ဝ) ေကျာ် ဖမ်းဆီးခံထားရသည်ဟ ုသိရှိရသည်။ ြမန်မာ့အမျိးသမီးသမဂ  

(BWU)၏ အချက်အလက်စုေဆာင်းမ များအရ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းသည့်ေန့မှစ၍ 

၂၀၂၂ခုှစ်၊ ဇွန်လအထိ မိသားစုဝင်များအား ဓါးစာခံဖမ်းဆီးမ ေပါင်း (၆၀) ရှိခဲ့သည်။ 
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(ဃ) သတ်ြဖတ်ြခင်း 

အမျိးသမီးများသည ် အကမ်းဖက်စစ်တပ်၏ ရက်စက်စွာှိပ်စက်သတ်ြဖတ်ြခင်းှင့ ်

အသက်ရှင်လျက ် မီးခံရြခင်းများေကာင့ ် အသက်ဆုံး ံးမ များရှိသည်။ အကမ်းဖက ်

စစ်တပ်သည် အေကာင်းြပချက်ခိုင်လုံမ  မရှိေသာ်လည်း ၎င်းတိုအား ဆန့်ကျင်သည်ဟ ု

သံသယရှိုံြဖင့ ် သက်ကီးရွယ်အိ ု ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မေရွး လူမဆန်စွာ သတ်ြဖတ်ြခင်းများ 

လုပ်ေဆာင်သည်။

ပဲခူးတိုင်း၊ နန်းေတာ်ရာရပ်ကွက်၊ အင်းဝင် (၁၀) လမ်းထိပ်တွင ်ေန့ေစ့လေစ့ကိုယ်ဝန်ေဆာင ်

မချစ်ချစ်ထွန်း ကို ဇန်နဝါရီလ (၃၁)ရက်ေန့ ည ၉ နာရီခွဲခန့်တွင် အကမ်းဖက်စစ်တပ်က 

ပစ်သတ်ခဲ့ေကာင်း ရန်ကုန်ေခတ်သစ် မီဒီယာသတင်းတွင ် ေဖာ်ြပခဲ့သည်။16 ထိုအြပင် 

လူထုအာဏာဖီဆန်ေရးလ ပ်ရှားမ တွင် ပါဝင်သည့် ကိုယ်ဝန်(၅)လလွယ် ထားသည့် 

ေကျာင်းဆရာမအပါအဝင ်အမျိးသမီး (၃) ဦးှင့် အရပ်သား (၂) ဦးတိုအား အရှင်လတ်လတ် 

မီးသတ်ြဖတ်ခဲ့ေကာင်း ေရစကိေြမာက်ပိုင်း ေြပာက်ကျားတပ်ဖွဲ (N-YSO) မှ ထုတ်ြပန် 

ခဲ့သည်။17 

အမျိးသမီးများသည ် စစ်တပ်၏သတ်ြဖတ်ြခင်းအြပင ် ိုင်ငံေရး မတည်ငိမ်မ များေကာင့ ်

ြဖစ်ေပ လာသည့် ခိုးဆိုးလုယက်သူများ၏ သတ်ြဖတ်ြခင်းကိုလည်း ခံေနကရသည်။ 

၂၀၂၂ခုှစ ် ဇွန်လ ၁၈ရက်ေန့တွင ် ရခိုင်ြပည်နယ်၊ မင်းြပားမိနယ်၊ မင်းဖူးေကျးရွာမ ှ

အဖွားအိုတစ်ဦးသည ်ဓားြပတိုက်၍ သတ်ြဖတ်ြခင်းကိ ုခံခဲ့ရသည်။18

16. Khit Thit Media, 1st Feb 2022. 
 https://www.facebook.com/khitthitnews/posts/1414909445613064
17. The Irrawaddy, 15th June 2022. 
 https://www.facebook.com/theirrawaddyburmese/posts/5756074367770001 
18. Border News Agency, 20th June 2022. 
     https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=175519974890317&id=107469705028678 
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အခွင့်အေရးချိးေဖာက်မ ၏ ေနာက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မ များ

ြမန်မာိုင်ငံသည် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ေအာက်တွင် တေလ ာက်လုံးေနထိုင်ခဲ့ကရပီး 

စစ်ပွဲများ၏ ေြမစာပင်ြဖစ်ခဲ့ ရသည့် စစ်ေရှာင်များ၊ IDPs များ၊ အကမ်းဖက်ခံရသည့ ်

ြပည်သူများအတွက် စိတ်ပိုင်း၊ ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ြပန်လည် ြပစုပျိးေထာင်ေပးသည့ ်

အစီအစ်များလည်း မရှိခဲ့ေပ။ 

စစ်ဗိုလ်ချပ်များသည ် ၎င်းတို အာဏာတည်မဲေရးကိုသာ အစ်ေရှး ၍ ၎င်းတိုအား 

ဆန့်ကျင်သူများကိ ု ဆိုးရွားသည့ ် ှိပ်ကွပ်မ များြပလုပ်ရန်သာ အစ်ေစာင့်ကည့်လျက ်

ရှိသည်။ ေွဦးေတာ်လှန်ေရးကာလတွင ် လူ့အခွင့်အေရး ချိးေဖာက်ခံရသူများအတွက ်

တရားမ တမ  ကင်းမဲ့ေနုံသာမက စိတ်ပိုင်း၊ ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုစားေပးမ များလည်း 

အေရးတကီး လုပ်ေဆာင်ေပးရန ်လိုအပ်သည်။ 

အကမ်းဖက်စစ်တပ်မ ှ ၎င်းတိုအား ဆန့်ကျင်သည်ဟ ု ယူဆသူများအားလုံးကိ ု လိုက်လံ 

ဖမ်းဆီးကာ စစ်ေကာေရးများတွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကမ်းဖက်မ များအပါအဝင် 

စက်ဆုပ်ဖွယ်ေကာင်းသည့ ် လူ့အခွင့်အေရးချိးေဖာက်မ များြပလုပ်၍ ည်းပမ်းှိပ်စက ်

လျက်ရှိေသာ်လည်း  မည်သည့်အခါမှ ၎င်း၏ဥပေဒမဲ ့လုပ်ရပ်များအား တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမ  

မြပဘဲ ကျးလွန်ခွင့်ြပထားသည်။ 

‘‘စစ်ဖို တစ်ခါလာေခ ရင် မျက်လုံးစည်းပီး ေခ သွားတာ။ လာေခ တဲ့သူေတွကလည်း 

အရက်နံ့ေတွ မ န်ထူေနတာပဲ။ ေခ သွားရင်လည်း လှမ်းေကျာ်စရာ ငုံစရာမရှိလည်း၊ 

ေဘးနားကလူေတွက ပါးစပ်သရမ်းကတယ်။ ဟိုေကျာ်၊ ဒီေကျာ်၊ ဟိုငုံ ဒီငုံဆိုပီး ေဘးကေန 

ဝိုင်းေအာ်ကတယ”် ဟု သူေတွကံခဲ့ရေသာ ေန့စ်ှင့်အမ  စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မလုံြခံမ များကို 

မေရ ူပါလင်း က BBC ကိုေြပာြပခဲ့သည်။19 

19  BBC, 24th Oct 2022. https://www.bbc.com/burmese/burma-59029175?fbclid=I-
wAR1l-zWkwIjzPI9f_-G_Ipx0oXsw2s-G1yVGiQ5wSQ1YYYqJh5EePc-mNLU 
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ကိုယ်ဝန်သု ံးလလွယ်ထားသည့် မေကသီသည် စစ်တပ်၏ ဖမ်းဆီးြခင်းကိုခံခဲ ့ရပီး 

အကျ်းေထာင်အတွင်းတွင် (၄)လကာ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်များအတွက် ကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်မ ှင့် အြခားလိုအပ်ချက်များမရရှိပ ဲေနထိုင်ခဲ့ရသည်။

“အာဟာရရှိတာမရှိတာ၊ သန့်ရှင်းတာမသန့်ရှင်းတာထက ် ကိုယ်နဲ့ဗိုက်ထဲက ကေလး 

အသက်ရှင်ဖိုပဲလိုတယ်ဆိုပီး မစားိုင်လည်း စားပီးေကျာ်ြဖတ်ခဲ့တယ်။ သူတိုေက းတာ 

ကေတာ့ တကယ်မေသုံေက းတာပဲ” ဟု မေကမှ HI အမျိးသမီးသတင်းစာမျက်ှာအား 

ေြပာြပခဲ့သည်။ 20 

စစ်အာဏာရှင်ှင့ ် အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ကိ ု ေတာ်လှန်ရာတွင် အမျိးသမီးများသည ်

အထက်တွင် ေဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိုင်း စိတ်ပိုင်း၊ ုပ်ပိုင်းတို အြပင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 

အကမ်းဖက်မ များခံရသလိ ု မိသားစုှင့် ပတ်ဝန်းကျင်လူ့အသိုင်းအဝိုင်း၏ ဖယ်ကျ်ြခင်း 

တိုေကာင့ ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ဆိုးရွားစွာခံစားကရသည်။ 

20  HI, 18th July 2021. https://www.facebook.com/honestinfo/posts/1792147427635325 
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၈) ဖိုဝါဒလ မ်းမိုးမ ှင့် အမျိးသမီးများ၏ ေတာ်လှန်ခရီးကမ်း

ဖိုဝါဒကီးစိုးမ  လွန်ကဲသည့် ြမန်မာိုင်ငံတွင ်အမျိးသမီးများသည ်ေန့စ်သွားလာေနထိုင်၊ 

ဝတ်စားဆင်ယင်ြခင်းများတွင်ပင ်ပတ်ဝန်းကျင်ှင့ ်မိသားစုဝင်များ၏ သတိေပးဆုံးမြခင်း 

များှင့်  ကီးြပင်းလာခဲ့ရသည်။ လူထုေရှထွက်၍ ိုင်ငံေရးလ ပ်ရှားမ များတွင် ပါဝင်သူ 

အမျိးသမီးများသည ်မိသားစုှင့် ပတ်ဝန်းကျင်၏ တုန့်ြပန်မ များကို ပို၍ရင်ဆိုင်ကရသည်။ 

အမျိးသမီးများိုင်ငံေရးတွင ် တက်က စွာ ပါဝင်လ ပ်ရှားေနေသာ်လည်း အမျိးသမီးများ 

အေပ  ှိမ့်ချသည့်ုပ်ပုံများ၊ ကာတွန်းများ ဆက်လက်ရှိေနေသးသည်။ မင်းေအာင်လှိင ်

ကဲ့သို ေသာ အကမ်းဖက်စစ်ေခါင်းေဆာင်ကို ပုံေဖာ်ြပသရာတွင် ထမီဝတ်၍  တ်ခမ်းနီ 

ဆိုးေပးသည့်ုပ်ပုံများြဖင့် အမျိးသမီးများ၏ ဝိေသသများကို ထိပါးေစာ်ကားသည့ ်

ပုံေဖာ်မ များ ရှိေနဆဲြဖစ်သည်။ ိုင်ငံေရးမတည်ငိမ်မ ေကာင့် ြမန်မာြပည်ပိကွ ဲ

လုနီးပါးြဖစ်ေနသည်ကို ြမန်မာိုင်ငံေြမပုံအား ထမီဝတ်၍ ှစ်ြခမ်းကွဲေနသည့်ပုံြဖင့ ်

သုပ်ေဖာ်မ များရှိေနသည်။ 

တဖက်တွင်လည်း အမျိးသမီးများိုင်ငံေရးပါဝင်မ ကို ကိဆိုသည့် ပတ်ဝန်းကျင်လည်း 

ရှိလာသည်။ အထူးသြဖင့ ် အမျိးသမီးများ၏ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲအေပ  အာုံစိုက် 

အသိအမှတ်ြပမ များ ရရှိေနသည်။ ကမ ာတလ ား လ မ်းမိုးိုင်ဆုံး ဆုစာရင်းများတွင ်

ြမန်မာြပည်မ ှိုင်ငံေရးလ ပ်ရှားေနသည့်အမျိးသမီးများလည်း ပါဝင်လာသည်။ 
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၁၀) နိဂုံး

 တရားမ တမ ၊ တန်းတူညီမ မ ှင့် ငိမ်းချမ်းသည့ ်လူ့ေဘာင်ဘ၀ကိ ုအမျိးသမီးများက 

ပိုမိုလိုလားကမည်ဆိုသည်မှာ အမှန်တရားြဖစ်သည်။ ိုင်ငံတစ်ခုတွင် စစ်ြဖစ်ပါက 

စစ်၏ဆိုးကျိးကိ ု ခါးစည်းခံကရသူအများစုမှာ အမျိးသမီးများြဖစ်ကသည်။ ထိုေကာင့ ်

လည်း ၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖ ဝါရီလတွင် စစ်တပ်မှအာဏာသိမ်းေကာင်း ေကညာလိုက်ချနိ ်

တွင် ပထမဦးဆုံးဆန့်ကျင်မ ကိုကည့်ပါက မှတ်တမ်းများအရ အမျိးသမီးလူငယ်များ၊ 

အလုပ်သမားများအပါအဝင် အမျ ိးသမီးအင်အားစုကိ ု ေတွြမင်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

အလ ာေပါင်းစုံ၊ လူမျိးေပါင်းစုံ၊ ဘာသာေပါင်းစုံစသည့ ် ေနာက်ခံသမိုင်းေကာင်း စုံလင် 

ကွဲြပားေသာ အမျိးသမီးများသည် အာဏာရှင်အဆက်ဆက် ကီးစိုးလ မ်းမိုးမ ေကာင့ ်

ဆင်းရဲမွဲေတမ ၊ ပုံစံမျိးစုံြဖင့ ် အကမ်းဖက်မ ၊ လူ့အခွင့်အေရးချိးေဖာက်မ ၊ မတရား 

ေခါင်းပုံြဖတ်မ  စသည့် မတရားမ များကို ေတာ်လှန်ခဲ့သည်မှာ ရာစုှစ်ချတီိုင်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ 

 အာဏာရှင်စနစ်ကိ ု ေတာ်လှန်ေသာ ေခတ်အဆက်ဆက်တွင် အမျိးသမီးများ 

အင်ြပည့်အားြပည့် ပါဝင်ခဲ့ေသာ်လည်း အမျိးသမီးများ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်သည ်

သမိုင်းစာမျက်ှာတွင ်ေဖာ်ြပြခင်း မခံခဲ့ရေပ။ အမျိးသမီးများသည ်သမိုင်းစာမျက်ှာတွင ်

ေဖာ်ြပြခင်းမခံရေစကာမူ အမှန်တရားှင့် တရားမ တမ တိုအတွက် အာဏာရှင် 

အဆက်ဆက်ကို ဆက်လက် ေတာ်လှန်ေနမည့်သူများြဖစ်သည်။ ထိုသိ ု ေသာ  

အမျိးသမီးများအားလုံးကိ ု “ေခတ်ေြပာင်းေက းေကာ်သံေအာက်မှ ေတာ်လှန်အမျိးသမီးများ” 

အြဖစ် မိမိတိုြမန်မာ့အမျိးသမီးသမဂ (BWU)မှ ဦး တ်ဂုဏ်ြပရင်း မှတ်တမ်းတင်လိုက ်

ပါသည်။ 
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