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သည့္ အခန္းက႑ကို ဤအခန္းတြင္ သုံးသပ္တင္ျပထားပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးအစုအဖြဲ႕ေပါင္းစုံ၏ 

ႏုိင္ငံေရးအရပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကို အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အဓိကက်သည့္ အမ်ဳိးသမီး 

လႈပ္ရွားသူမ်ားက ျမႇင့္တင္ပုံ၊ ေထာက္ခံအားေပးပုံကို ဤအခန္းတြင္ ဆန္းစစ္ထားသည္။ 

ထို႔အျပင္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်မႈကို ထိုအမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွား 

သူမ်ားက ျမႇင့္တင္အားေပးခဲဲ့ပုံကို ဆန္းစစ္ထားသည္။ Democratic Transitions စီမံခ်က္တြင္ 

ဆန္းစစ္ထားသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္ ‘ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္’ ဟုအက်ယ္အျပန္႔ယူဆ 

ထားသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား၏ က်ား၊မ 

လူမႈေရးရာ ရလဒ္မ်ားအရမူ လြန္စြာကြဲျပားျခားနားေနသည္။ က်ား၊မ လူမႈေရးရာရလဒ္သည္ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို အစဥ္အလာ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ 

သည့္ မ်က္ႏွာစာတစ္ခုျဖစ္သည္။ စင္စစ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအသီးသီး၏ က်ား၊မလူမႈေရးရာ 

မ်က္ႏွာစာကို ထည့္သြင္းစဥ္စားမည္ဆိုပါက အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတစ္ခုလုံး အက်ဳံး၀င္သည့္ 

Georgina Waylen ေရးသည္။
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ေအာင္ျမင္မႈကို သီးျခားအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ ျပဳႏုိင္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။i အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

IDEA ၏ Democratic Transitions စီမံခ်က္တြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား

လုံးမွာအမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားၿပီးၿပီးခ်င္းကာလတြင္ အမ်ဳိးသမီးအနည္း 

ငယ္သာ အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုအမ်ဳိးသမီးအနည္းငယ္ (ဖိလစ္ပိုင္မွ 

ကိုရီ အကြီႏို [ယခုကြယ္လြန္] ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားမွ မီဂါ၀တီ ဆူကာႏိုပူ ထရီတို႔လိုေခါင္းေဆာင္မ်ား) 

သည္၎တို႔၏ ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ (က်ား၊မလူမႈေရးရာအရ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေသာ 

သို႔မဟုတ္မရွိေသာ) ပါတီအဆက္အစပ္မ်ားသက္သက္ကို အေျခခံၿပီးေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ 

ခံၾကရသူမ်ားမဟုတ္ပါ။ ယခင္ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္မႈကလည္း ေရြး 

ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ သို႔တုိင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ 

ငန္းစဥ္မ်ားအားလုံးကဲသ့ို႔ပင ္အသြငက္ူးေျပာင္းမႈမ်ားသည ္က်ား၊မ လမူႈေရးရာခြဲျခားမႈရွိေနသည္။ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားထဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားက ကြဲျပားေသာအခန္းက႑ 

မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား 

ကို ကြဲျပားေသာသက္ ေရာက္မႈမ်ားရွိသည္။ii အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအမ်ား 

အျပားတြင္ ထူးျခားအေရးပါသည့္ေနရာမွပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီး 

မ်ားကို မ်က္ႏွာသာေပးမည့္ ရလဒ္မ်ားအျဖစ္ေသခ်ာေစေရးအတြက္ အားထုတ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾက 

သည္။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္မႈဒီဂရီတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူၾကေပ။ ေအာင္ျမင္မႈဒီဂရီကြဲလြဲရျခင္း၏

အေၾကာင္းရင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစုဖြဲ႕မႈ၏အေရးပါမႈ၊ အစိုးရ႒ာန 

ဆုိင္ရာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ မဟာ 

မိတ္မ်ား ပါ၀င္သည့္က်ယ္ျပန္႔ေသာညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားကို အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား 

က တည္ေဆာက္ႏုိင္စြမ္း၊ ၎တို႔၏ အေရးကိစၥမ်ားကို တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ပီပီျပင္ျပင္ 

ဆက္စပ္ပုံေဖာ္ႏုိင္စြမ္းတို႔ျဖစ္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ 

က်ား၊မ ေရးရာမတူကြဲျပားမႈ ရလဒ္မ်ားေသခ်ာစြာျဖစ္ေပၚလာေစရန္ တက္ၾကြစြာႀကိဳးပမ္းသည့္ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြာသည္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္အခါ သမၼတျဖစ္ကုန္ၾကသည့္ အမ်ဳိးသားမ်ား 

၏ အတြင္းစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္သာ (ဤအခင္းအက်င္းမ်ားႏွင့္နီးစပ္ပတ္

သက္မႈရွိသျဖင့္) တက္ၾကြစြာပါ၀င္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အစိုးရ႒ာနဆုိင္ရာ 

မ်ား၊ ပညာရပ္နယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း တက္ၾကြစြာပါ၀င္ေနၾကပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
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အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ပါ၀င္သည့္ အခန္းက႑ကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ေရးသားတင္ျပမႈမ်ား 

တြင္အေျခခံထားသည့္ ဤေလ့လာခ်က္တြင္ ထင္ရွားသည့္အမ်ဳိးသမီးတက္ ၾကြလႈပ္ရွားသူအခ်ဳိ႕ 

ကိုေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားသည္။ ၎တို႔ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ မဟာ 

ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ထုိမဟာဗ်ဴဟာမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိအကဲျဖတ္ႏုိင္ရန္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း 

မႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘အာရပ္ေႏြဦး’ ႏငွ္ ့ျမနမ္ာႏုငိင္မံွျဖစရ္ပမ္်ား၏အက်ဳိးဆကအ္ျဖစ ္အသြငကူ္းေျပာင္းမႈမ်ားကိ ု

ယေန႔ေခတ္တြင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္စိတ္၀င္စားလာၾကသည္။ ကနဦးေလ့လာခ်က္အရ အသစ္ျဖစ္ 

ေပၚလာသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားစြာသည္ ဟိုးတစ္ခ်ိန္က အမ်ဳိးသမီးထု၏တက္ၾကြလႈပ္

ရွားမႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္လာသည့္ခ်န္လွပ္ခံရမႈပုံစံမ်ား ထပ္တလဲလဲျဖစ္ေပၚေနျခင္းဟု 

ထင္ရသည္။ ဥပမာ အီဂ်စ္ႏွင့္ တူနီးရွားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အာဏာရွင္အစိုးရ မ်ားကိုျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ခဲ့သည့္ 

ဆႏၵျပပြဲမ်ားစြာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ (အေစာဆုံးအသြင္ကူး ေျပာင္းမႈ 

မ်ားတြင္ျဖစ္ခဲ့သလို) အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးစ ႏွစ္ဦးစသာ ‘အုတ္ျမစ္ခ်ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား’တြင္ေရြး 

ခ်ယ္ခံရျခင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္လာျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေကာ္မရွင္မ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ 

ခံရျခင္းတို႔ရွိသည္။ အီဂ်စ္ႏုိ္င္ငံ၏အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္၊ ၂၀၁၂ 

သမၼတေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မြတ္ဆလင္ညီရင္းအစ္ကိုအသင္းမွ သမၼတကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဇူလိုင္လ 

တြင္ စစ္တပ္ကဖယ္ရွားမႈတို႔ၾကားကာလတြင္ ဘာသာေရးကိုင္း႐ႈိင္းမႈနည္းသည့္ ရပ္ရြာအသိုင္း

အ၀ိုင္းႏွင့္ဘာသာေရးနယ္ပယ္ၾကားတြင္ ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ အျပင္းအထန္ကြဲလြဲမႈမ်ားျဖစ္ 

ေပၚလာခဲ့သည္။ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ က်ား၊မေရးရာ မတူ 

ကြဲျပားမႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းမရွိသည့္ အေျခခံဥပေဒကိုအတည္ျပဳခဲ့သည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ အနိမ့္ 

ဆုံးအသက္အရြယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကဲ့သို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို သိသိသာသာ႐ိုက္ခတ္သည့္မူ၀ါဒ

မ်ားကို အၾကံျပဳခဲ့ျခင္းတို႔ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၿခိမ္းေျခာက္ခံရဖြယ္

ရွိေနသည္ကိုညႊန္းဆိုေနသည္။ (ဘာသာေရး က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ လူမႈ 

ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းၾကားတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မထားရွိသည့္) ရွာရီယာ မြတ္ 

ဆလင္ ဘာသာေရးဥပေဒကို အတင္းအက်ပ္ျပ႒ာန္းရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္တုန္းက 

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္ထက္မ်ားသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ယေန႔ေခတ္အမ်ဳိးသမီး 

မ်ားရင္ဆိုင္ လာရသည္။

IDEA  ၏စီမံခ်က္တြင္အၾကံဳး၀င္သည့္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားအတြင္း အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြ 

လႈပ္ရွားသူမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳကို ဤေလ့့လာခ်က္တြင္ ဆန္းစစ္ထားသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 

တန္းတူညီမွ်မႈကို လိုလားမႈျပသည့္ (အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ၊ မူ၀ါဒႏွင့္စီမံကိန္းအေျပာင္းအလဲ

မ်ားအပါအ၀င္) ရလဒ္မ်ားကိုရရွိေစရန္ အခ်ဳိ႕က ဘာေၾကာင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး အခ်ဳိ႕ကဘာ 

ေၾကာင့္မေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ကို ေပၚလြင္ထင္ရွားေစရန္ ထိုသို႔ဆန္းစစ္ၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
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မ်ားေျမာင္႐ႈပ္ေထြးလွသည့္ ရလဒ္မ်ားကို ရွင္းျပႏုိင္ရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အင္စတီ 

က်ဴးရွင္းအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အျပန္အလွန္ပက္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ 

ျခင္းထက္ပိုသည့္ ပမာဏက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားလိုသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 

လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားသည္က်ား၊မ 

ေရးရာမတူကြဲျပားမႈႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆုိင္ရာ ေရးသားတင္ျပမႈမ်ားစြာ၏အေစာပိုင္းက 

အဓိကထားေလ့လာမႈျဖစ္ခဲ့သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမတုိင္ခင္ရွိခဲ့သည့္ အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရး၏ သေဘာသဘာ၀မွထြက္ေပၚလာသည့္ (အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ သက္၀င္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ျဖစ္

ရပ္တစ္ခုၿပီးတစ္ခုျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္) အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အကန္႔အသတ္မ်ား 

ကို မိမိတို႔အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ဖို႔လိုသည္။ လူတန္းစား၊ မ်ဳိးႏြယ္၊ လူမ်ဳိး၊ လိင္အလိုက္ ကြဲျပားသြား 

သည့္ အမ်ဳိးသမီးအစုအဖြဲ႕အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အေျပာင္းအလဲမ်ားက သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း 

ၾကည့္ဖို႔လိုသည္။

၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအထိျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ‘တတိယလႈိင္း’ အသြင္ 

ကူးေျပာင္းမႈမ်ား၏ အခင္းအက်င္းကို ဤအခန္းတြင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာထားသည္။ အခ်ဳိ႕အသြင္ 

ကူးေျပာင္းမႈမ်ားက ျမန္ဆန္လွသည္။ အခ်ဳိ႕က တေမ့တေမာၾကာသည္။ အခ်ဳိ႕အသြင္ကူး 

ေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ တရား၀င္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကမရၾက။ ဒီမိုကေရစီအ

သြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္ၿပီးသားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ထပ္ျဖစ္သည့္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားလည္းရွိသည္။ 

အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ နည္းယူစရာ ဒီမိုကေရစီအေတြ႕အၾကံဳမရွိသေလာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအပါအ၀င္ အပယ္ခံအစုအဖြဲ႕မ်ား 

၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကိုအေလးထားသည့္ ေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။ ထိုအသြင္

ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လူထုစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈဒီဂရီအမ်ဳိးမ်ဳိးပါ၀င္ေန 

သည္။ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆန္႔က်င္သည့္ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားထင္သာ 

ျမင္သာရွိမႈသည္လည္း ေရခ်ိန္အနိမ့္္အျမင့္မ်ားရွိသည္။ ျဖစ္ရပ္သုံး ေလးခုေလာက္တြင္သာ 

က်ား၊မ လူမႈေရးရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအလြန္တြင္ ေရြးေကာက္ တင္ 

ေျမႇာက္ခံရသည့္အစိုးရ၏  စာနာနားလည္ေပးျခင္းက အေရးႀကီးသည့္ေနရာမွပါ၀င္တတ္သည္။ 

အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္မူ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈက လက္ငင္းေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုေဆာင္က်ဥ္းလာ 

တတ္သည္။ အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္မူ လက္ငင္းေအာင္ျမင္မႈက ေတာ္ေတာ္နဲ႔ျဖစ္ေပၚမလာ 

တတ္ေပ။ အေစာပိုင္းရလာသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဆုတ္ယုတ္သြားတတ္ျခင္းသည္လည္း 

ထူးျခားျဖစ္စဥ္မဟုတ္ပဲ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္သာျဖစ္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ရလဒ္ 

မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားခ်ဥ္ျခင္းတပ္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအျဖစ္ေပၚေပါက္မလာျခင္းေၾကာင့္ 

ထိုရလဒ္မ်ားသည္ ဣတၳိယ၀ါဒီမ်ားအတြက္ မွန္းခ်က္ႏွင့္ႏွမ္းထြက္မကိုက္ျဖစ္လာသည္ကမ်ား

လာသည္။ ထိုသို႔ထင္ထားသလိုျဖစ္မလာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား

သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ုိက္စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ေစခဲ့
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သျဖင့္ ဒီမိုကေရစီကေပးလုိက္သည့္ ကတိက၀တ္အတိုင္း ျဖည့္ဆည္းမႈမရၾကဟု ေကာက္ခ်က္ 

ဆြဲလာၾကသည္။

ခ်ီလီႏုိင္ငံ၏အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ ေအာင္ျမင္မႈေရာ လုပ္သေလာက္ခရီးမေရာက္ျခင္း 

အတြက္ ဥပမာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပီႏိုေခ်းကိုဆန္႔က်င္သည့္ 

က်ယ္ျပန္႔ေသာလႈပ္ရွားမႈတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စနစ္တက်စုဖြဲ႕ထားေသာ အဖြဲ႕မ်ားက အေရး 

ႀကီးသည့္ေနရာမွပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ 

အမ်ဳိးသမီးဦးေရအမ်ားအျပားပါ၀င္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအမ်ဳိးသမီးမ်ား အားလုံးသည္ ဣတၳိယ 

၀ါဒီမ်ားမဟုတ္ၾကသလို လက္၀ဲႏုိင္ငံေရးအုပ္စုမွလည္းမဟုတ္ၾကေပ။iii အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မွ်တသည့္ လက္၀ဲအုပ္စုညြန္႔ေပါင္း 

၏ေၾကညာစာတမ္းတြင္ပါရွိလာေစရန္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြ 

လႈပ္ရွားသူမ်ားစုဖြဲ႕ခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီး အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ 

ေရွာက္သည့္ ၀န္ႀကီး႒ာနအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း SERNAM ကိုတည္ေထာင္လုိက္သည့္အခါ ေမွ်ာ္

လင့္ခ်က္မ်ားျမင့္တက္သြားသည္။ သို႔ေသာ္အျခားအသြင္ကူး ေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္မတူသည္

က အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မရွိသည့္အျပင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအၿပီး ပထမ 

ဆယ္ႏွစ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာသည္ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ရန္ ပိုၿပီးခက္ခဲလာသည္ကို 

ၾကံဳလာရသည္။ ဥပမာ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈသည္ တရား၀င္ေသာ္လည္း 

ခ်ီလီတြင္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္အထိ တရားမ၀င္ေသးေပ။iv ေတာင္အာဖရိက၏ အေတြ႕ 

အၾကံဳကေတာ့ ခ်ီလီ၏အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္မတူပါ။ ေတာင္အာဖရိကတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 

အလြန္ကာလေရာက္သည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား လိုခ်င္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ 

မ်ားရရွိခဲ့သည္ဟုယူဆရသည္။  ထုိရည္မွန္းခ်က္မ်ားထဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ မ်ဳိးဆက္ပြား 

အခြင့္အေရးႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ က်ား၊မလူမႈေရးရာ မူ၀ါဒမ်ားလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ပုံႏွင့္ မူ၀ါဒ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းမဲမႈမ်ားပါ၀င္သည္။v ေတာင္အာဖရိကတြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္

ခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးအေရအတြက္အလြန္မ်ားျပားသည္။ အေျခခံဥပေဒသစ္တြင္ က်ား၊မေရးရာ 

တန္းတူညီမွ်မႈဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္အပိုဒ္မ်ားပါ၀င္လာသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြ 

လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအသီသီးတြင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ဳိးစုံ၊ အင္စတီ 

က်ဴးရွင္းအေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ၊ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံဆိုင္ရာ အကန္႔အသတ္မ်ားကိုၾကံဳရ 

သည္။ ထိုသို႔ၾကံဳရျခင္းေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေပၚေပါက္လာသလို ေပ်ာက္ပ်က္

သြားသည္မ်ားလည္းရွိသည္။ အဆိုပါစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ 

ေနာက္ခံအေျခအေနကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား အသုံးျပဳ 

ခဲ့သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ဤအခန္းတြင္ စူးစမ္းေလ့လာထားသည္။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ က်ား၊မ 

ေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈကိုျမႇင့္တင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ၏ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

၏ အေရးပါမႈကိုလည္း  ဤအခန္းတြင္ မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပထားသည္။
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၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္၏ 

စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ထူးျခားအေရးပါသည့္အသြင္ျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားလ်က္ရွိသည္။ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ

အဆုံးသတ္သြားၿပီးေနာက္ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရးေနာက္ခံအေျခအေနအေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ 

ဆိုရွယ္လစ္စနစ္က်ဆုံးသြားျခင္းတို႔သည္ လက္၀ဲႏွင့္ လက္ယာႏိုင္ငံေရးအုပ္စုတို႔ၾကားက အိုင္ဒီ 

ေယာ္ေလာ္ဂ်ီသေဘာတရားေရး စိတ္၀မ္းကြဲမႈကို ေျပာင္းလဲပစ္လုုိက္သည္။ တန္းတူ ညီမွ်မႈ 

မရွိျခင္း ေရခ်ိန္အနိမ့္အျမင့္မ်ားကို ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခၚ ကမာၻျပဳျဖစ္စဥ္က ႐ိုက္ခတ္ခဲ့ 

သည္။ (အစိုးရစြက္ဖက္မႈေလွ်ာ့ကာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမရွိေသာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လြတ္လပ္ 

စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဟူသည့္) နီယိုလစ္ဘရယ္         

စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက တိုင္းျပည္အစိုးရ၏အခန္းက႑ကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္လိုက္သည္။ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ‘အၾကမ္း 

ဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးစစ္’ ေၾကာင့္ေျပာင္းလဲသြားသည့္ လုံျခံဳေရးပတ္၀န္းက်င္သည္  စစ္ေဘာင္ 

ခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ လံုျခံဳေရးေဘာင္ခ်ဲ႕ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အေစာပိုင္းအသြင္ကူး ေျပာင္းမႈမ်ား 

တြင္ လက္၀ဲအုပ္စု၊ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ ႏိုင္ငံေရးသက္၀င္ယုံၾကည္မႈမ်ား၊ ပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး

က်င့္စဥ္မ်ားျဖင့္ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားေပၚတြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူအမ်ားစုက အားျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

ဥပမာ စပိန္ဆိုရွယ္လစ္ ကာလိုတာ ဘက္စတယ္လိုသည္ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပင္သစ္ 

ႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္စဥ္ဆီမြန္ဒီဘိုးဗြား၏စာေပလက္ရာမ်ားႏွင့္မိတ္ဆက္ခံခဲ့ရသည္။ ခ်ီလီဣတၳိယ 

၀ါဒီတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူႏွင့္ ဆိုရွယ္ပါတီ၀င္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အာဒရီ ယာနာ 

မူေနာ့က ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ပေရာက္အျဖစ္ေနထုိင္စဥ္ သူမ၏ ‘ႏိုင္ငံေရးအသြင္ 

ေျပာင္းလဲျခင္း’ ကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားဖူးသည္။ မူေနာ့သည္ ‘ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၏ မာ့စ္က္-

လီနင္၀ါဒီအုပ္စု’ မွလာသူျဖစ္ေသာ္လည္း ဥေရာပရွိ ဣတၳိယ၀ါဒီ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ 

ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ‘ ႏိုင္ငံေရးကို အျခားနည္းလမ္းျဖင့္လုပ္ 

ေဆာင္နည္းကို စတင္နားလည္လာခဲ့ၿပီး မာ့စ္က္လီနင္၀ါဒကိုစြန္႔လြတ္ခဲ့သည္။’ ခ်ီလီသို႔ျပန္ 

ေရာက္သည့္အခါ ‘ႏုိင္ငံေရးအျမင္သစ္၊ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ေနရာ၊ 

အဆင့္အတန္း၊ရပ္တည္ခ်က္တို႔အတြက္ အျမင္သစ္ျဖင့္ ျပည္ပမွျပန္လာသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 

ႏွင့္ အတူစနစ္တက် စတင္စုဖြဲ႕လုပ္ကိုင္လာခဲ့သည္။’ 

၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ေပက်င္းၿမိဳ႕ေတာ္၌က်င္းပသည့္ ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးကြန္ဖရင့္သည္ 

ႏိုင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈ၏ ျမင့္မားသည့္ေရခ်ိန္ကိုျပသည့္ အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္သည္။vi 

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္အေစာပိုင္းေရာက္သည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးကို လူ႔အခြင့့္အေရးအျဖစ္ 

ပုံေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုအၾကမ္းဖက္ျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းဟု 

သတ္မွတ္ျခင္းတို႔တြင္ ကမာၻ့အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈမ်ားက ေအာင္ျမင္မႈရရွိလာၾကသည္။ ထိုသို႔ 

ေအာင္ျမင္လာျခင္းေၾကာင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ပါ၀င္သည့္ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ 

မ်ား၏ က်ား၊မလူမႈေရးရာေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ျမႇင့္တင္ေပး 
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ခဲ့သည္ဟု အေလးထားေျပာဆိုရန္ ပိုမိုလြယ္ကူလာခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

စနစ္မ်ားတြင္ တုိင္းျပည္ အစိုးရ၏အၾကမ္းဖက္မႈကို အဆုံးသတ္ရန္ အေရးဆိုလႈပ္ရွားသည့္ 

ဒီမိုကရက္တစ္အတိုက္အခံတို႔တြင္ ဣတၳိယ၀ါဒီမ်ားပါ၀င္လာၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး 

ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုခ်ိတ္ဆက္လိုက္ျခင္းသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအလြန္ ဒီမိုကေရစီမ်ားစြာ၏ 

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ က်ား၊မလူမႈေရးရာကိစၥရပ္မ်ားပါ၀င္လာေစခဲ့သည္။vii ဆန္႔က်င္ဘက္ 

အေနျဖင့္ အေရွ႕ဥေရာပႏွင့္ ဗဟိုဥေရာပရွိ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ ‘က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈ’ 

ေရွ႕တန္းတင္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္၏ မူ၀ါဒမ်ားစြာ ကိုဖ်က္သိမ္းပစ္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 

အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ဦးေရအခ်ဳိးကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခြင့္ကို အျပင္း 

အထန္ကန္႔သတ္ျခင္းတု႔ိ  ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။  အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ 

အလမ္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေသာ ေန႔ကေလးထိန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း 

ဆံုး႐ံႈးၾကသည္။viii ကမာၻ႔လံုးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအယူအဆကို လက္ခံႏုိင္စြမ္းသည္ ပ်က္စီး 

ယိုယြင္းသြားခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ယေန႔ေခတ္ ဣတၳိယ၀ါဒီမ်ားသည္ အကန္႔အသတ္သစ္မ်ားကို ရင္ဆုိင္ 

လာရသည္။ သို႔ေသာ္ (မ်ဳိးဆက္ပြားျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားတိုးတက္လာျခင္းကဲ့သို႔) 

က်ား၊မ လူမႈေရးရာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈအစီအမံမ်ားကို ဆန္႔က်င္မႈမ်ားတိုးပြားလာျခင္းႏွင့္လည္း 

ဣတၳိယ၀ါဒီမ်ား ရင္ဆုိင္ရာလာရသည္။ ထိုအစီအမံမ်ားကို ဆန္႔က်င္မႈသည္ အထူးသျဖင့္ 

လက္ယာႏုိင္ငံေရးအုပ္စုႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာထံမွ ထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ 

စင္စစ္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ၊ လႈပ္ရွားမႈ၊ 

ခႏၶာပိုင္စိုးမႈတို႔ကဲ့သို႔ ကိစၥရပ္မ်ားကို  အလြန္ပင္အျငင္းပြားစရာေကာင္းေသာ ကိစၥမ်ားအျဖစ္ 

မွတ္ယူလာၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ တင္းက်ပ္ေသာဘာသာေရး၀ါဒီတို႔၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ 

ယုံၾကည္မႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္လႊမ္းမိုးသည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္  အျငင္းပြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။

က်ဳိးေၾကာင္းဆက္ႏႊယ္မႈပုံစံမ်ားသည္ အေစာပိုင္းအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား၏ က်ားမလူမႈ 

ေရးရာ ရလဒ္မ်ားတြင္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားစြာကို ရွင္းျပႏုိင္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတစ္ခု 

ခ်င္းစီကို ဆန္းစစ္ေလ့လာၾကည့္ပါ။ ထုိသို႔ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ကိုင္စြဲ 

ခဲ့ၾကသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအသီးသီးရွိ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အလမ္းဖြဲ႕စည္းပုံ

တို႔ကိုေတြ႕ၾကရမည္။ ထိုႏုိင္ငံေရးအခြင့္အလမ္းႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒ၊ ေရြး 

ေကာက္ပြဲ၊အစိုးရ႒ာနဆိုင္ရာမ်ား၊ မူ၀ါဒအခင္းအက်င္းမ်ားတြင္ က်ား၊မ လူမႈေရးရာရလဒ္မ်ား 

၏ပမာဏကို သိရွိနားလည္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ အဆိုပါက်ဳိးေၾကာင္းဆက္ႏႊယ္မႈပုံ

စံမ်ားသည္ ယခင္က အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ေတြ႕ၾကံဳခံစားမႈက အမ်ဳိးသမီး 

အခြင့္အေရးကို မည္သို႔႐ိုက္ခတ္သနည္းဟု အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ႏုိင္ေစသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ဳိး 

သမီးမ်ား၏ လက္ရွိႏွင့္ေနာင္အနာဂတ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း 

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ႏုိင္ေစသည္။ 
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အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ပါ၀င္သည့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ဤအခန္းတြင္ပါရွိသည့္ ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုတြင္ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားကို ျပည္သူတစ္ရပ္ 

လုံးကဆန္႔က်င္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ တက္ၾကြၿပီးထင္သာျမင္သာရွိစြာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္ 

ခဲ့ၾကသည္။ (ဖိလစ္ပိုင္မွ ‘ျပည္သူ႔အာဏာ’ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားကဲ့သို႔) လူထုဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ားတြင္ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ရင္ေပါင္ဆန္းကာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုဆႏၵျပပြဲ 

မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက်ဆုံးပ်က္စီးျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ix  

သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးဆန္ဆန္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းအေရအတြက္မွာ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတစ္ခုျခင္းစီ၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ အဆင့္မ်ားအတြင္း ေျပာင္းလဲသြားျခင္း၊ 

ပိုမိုနည္းပါးလာျခင္းတို႔ရွိသည္။ ရပ္ေရးရြာေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စီးပြားေရးအရ ရပ္တည္မႈအတြက္ 

ဖြဲ႕စညး္ထားသည့္ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွသည္ လူ႔အခြင့္

အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေပၚလြင္ထင္ရွားသည့္ ဣတၳိယ၀ါဒီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအထိ အမ်ဳိး 

သမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ပုံစံမ်ားမွာ လြန္စြာကြဲျပားျခားနားလ်က္ရွိသည္။ လက္တင္အေမရိက 

တြင္ ႏိုင္ငံေရးရပ္၀န္းကိုဖိႏွိပ္မႈသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စုဖြဲ႕မႈဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္းကို ေခ်ာေမြ႕လြယ္ကူ 

ေစခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတို႔သည္ ခုခံ 

ေတာ္လွန္မႈႏွင့္ အတုိက္အခံျပဳလုပ္မႈတို႔ျဖစ္ေပၚရာေနရာမ်ား ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ပင္။x ေပ်ာက္ 

ဆုံးသြားသည့္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား ျပန္လာႏိုင္ေရးကိုေတာင္းဆိုသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈ၊၊ ႏိုင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ ခ်ီတက္ 

ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ‘တိုင္းျပည္အတြင္းႏွင့္ မိသားစုအတြင္း’ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးေတာင္းဆိုမႈတို႔ကဲ့

သို႔ ဣတိၳယ၀ါဒီတို႔၏တက္ ၾကြလႈပ္ရွားမႈတို႔သည္ ခ်ီလီႏုိင္ငံတြင္ အာဏာရွင္စနစ္ကို ျပည္သူ 

လူထုကဆန္႔က်င္မႈ၏ အေရးႀကီးသည့္ အေစာပိုင္းသာဓကမ်ားျဖစ္သည္။xi အာဂ်င္တီးနား 

ႏိုင္ငံမွ (အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလက ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည့္သားသမီးမ်ား၏ အေမမ်ား 

အဖြဲ႕) The Mothers of Plaza de Mayo ကဲ့သို႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလိုျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး

မ်ား၏တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈသည္ အေရးႀကီးသည့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈရွိေသာ္လည္း 

ဣတၳိယ၀ါဒီဆန္ေသာအျမင္မ်ားကို ေရွ႕တန္းသို႔တကယ္ေရာက္ရွိလာေစျခင္းမရွိခဲ့ပါ။

သို႔ေသာ္ ဘရာဇီး၊ ခ်ီလီ၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားသည္ ဣတၳိယ၀ါဒီအေရးကိစၥမ်ားကို အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမျဖစ္မီကပင္ ၎တို႔၏   

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ထည့္သြင္းခဲ့ၾကသည္။xii ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ကိပ္ေတာင္းရွိ United 

Women’s Organization တြင္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း တက္ၾကြစြာပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ 

ေနသည့္ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံသူ ရွီလာ မင္ဂ်က္စ္က ေအာက္ပါအတိုင္းေရးသားခဲ့သည္။

 အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ၌ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိး 

သမီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ေရာ United Democratic Front (UDF) တြင္ပါ၀င္ေသာ 
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ရပ္ရြာလႈမႈေရးအသင္းအေနျဖင့္ပါ စနစ္တက်စုဖြဲ႕မႈျဖင့္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 

သည္ က်ား၊မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးအသြင္ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ကို 

UDF တြင္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္လာျခင္းမွာ အလြန္ထူးျခားအေရးပါသည္။ က်ား၊မ ေရး

ရာတန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ေတာင္းဆိုျခင္းသာမကဘဲ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို လူပုံအလယ္တြင္ 

ေရာ မိသားစုအတြင္းတြင္ပါ တန္းတူရည္တူဆက္ဆံရန္လိုအပ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ 

လည္း မည္ေပသည္။

၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက ဘရာဇီးဣတၳိယ၀ါဒီ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ယက္လင္း ပီတန္ဂီက 

‘ဘရာဇီးမွာေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈဟာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ 

အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ၊  ဥပေဒအရ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိး

သမီးမ်ားအၾကမ္းဖက္ခံရမႈအေရးနဲ႔ မ်ဳိးဆက္ပြားအခြင့္အေရးတို႔လို ကိစၥရပ္မ်ားနဲ႔တန္းတူညီမွ်မႈ

မရွိတဲ့အသိုက္အ၀န္းမွာရွိေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေၾကာင္းကိုေဆြးေႏြးမႈ ေတြျဖစ္ေပၚလာေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္တဲ့ ပထမဆုံးလူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈျဖစ္တယ္’ ဟုတရား၀င္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ  

ဆိုင္ရာကိစၥတို႔ကဲ့သို႔ေသာၾသဇာႀကီးသည့္ အယူအဆမ်ားေအာက္တြင္ က်ား၊မလူမႈေရးရာ 

ကိစၥရပ္မ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပုံေဖာ္ရန္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အေရွ႕ဥေရာပႏွင့္ဗဟို 

ဥေရာပတြင္မူ အေျခအေနက ဆန္႔က်င္ဘက္အေနအထားျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အမ်ဳိးသမီး

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားစြာက ဣတၳိယ၀ါဒကို ေနာက္ထပ္ ‘၀ါဒ’ တစ္ခုဆိုၿပီး ျငင္းပယ္ၾကသည္။ 

‘အမ်ဳိးသမီးတို႔၏တန္းတူညီမွ်မႈ’ ကို အမိန္႔ေပးအမိန္႔ခံစနစ္ျဖင့္ ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ဒုတိယကမာၻစစ္ 

လြန္ကာလ  ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည္ဟုဆိုကာ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွား 

သူမ်ားက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾကသည္။xii အမ်ဳိးသမီးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏စုဖြဲ႕မႈသည္ ေရရွည္ရပ္ 

တည္မႈႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔မႈနည္းပါးသည့္ေနရာေဒသမ်ားတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလအတြင္းႏွင့္ 

ယင္းမတိုင္မီ လက္ငင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မူ၀ါဒေျဖေလွ်ာ့ေရးကာလမ်ားသည္ ဣတၳိယ၀ါဒီအဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အေရအတြက္ အလြန္အမင္းတုိး ပြားလာ 

ျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ဂါနာကဲ့သို႔ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ယခင္ကရွိၿပီးသား အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း 

မ်ား၏ အေရအတြက္နည္းပါးသည့္တိုင္ မူ၀ါဒေျဖေလွ်ာ့ေရးကာလမ်ားေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္း 

အေရအတြက္ မ်ားစြာတိုးလာသည္။ စပိန္အာဏာရွင္ ဖရန္ကိုကြယ္လြန္ၿပီး ႏွစ္ပတ္အၾကာတြင္ 

ကာလိုတာ ဘက္စတီလိုက ေအာက္ပါအတုိင္းေရးသားေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

 ပထမဆုံး အမ်ဳိးသမီးမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာကြန္ဖရင့္ကုိ မက္ဒရင့္ၿမိိဳ႕တြင္ 

ခိုးေၾကာင္ခုိး၀ွက္က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုကြန္ဖရင့္သို႔ တစ္တိုင္းျပည္လုံးမွ အမ်ဳိးသမီး ၅၀၀ 

ခန္႔တက္ေရာက္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ (အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးရေရး) 

ဣတၳိယ၀ါဒီ ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား 
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ဆန္တုတ္တိုက္မရမႈကိုလက္ခံေသာ ဣတၳိယ၀ါဒီ (Difference Feminist) ေၾကညာ 

စာတမ္းဟူ၍ ေၾကညာစာတမ္းႏွစ္ေစာင္ကို အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေၾကညာစာတမ္း 

မွာ ႏွစ္ေစာင္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားတြင္မူ ႏွစ္ဘက္စလုံးက 

သေဘာတူညီၾကသည္။ ထိုေၾကညာစာတမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားထံသို႔တင္ျပခဲ့ၾက 

ၿပီးေနာက္ ထိုေၾကညာစာတမ္းမ်ားကိုအတည္ျပဳျခင္း မြမ္းမံျခင္းမ်ားထပ္မံ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ 

သည္။ ထိုနည္းအားျဖင့္ ဣတၳိယ၀ါဒသည္ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္လည္းရွိေနၿပီဆိုသည္ကို 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား သိရွိနားလည္သြားေစခဲ့သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏

လက္ရွိေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္ဆိုသည္ကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ 

မ်ားအား သိရွိနားလည္သြားေစခဲ့သည္။xiv

အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ပထမဆုံးအမ်ဳိးသမီးညီလာခံကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 

ကာလတြင္ က်င္းပသည္။ ထိုညီလာခံတြင္ ျပည္နယ္ေပါင္း ၂၅ ျပည္နယ္မွအမ်ဳိးသမီးမ်ားတက္ 

ေရာက္ခဲ့ၿပီး တရားမွ်တမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရး အမ်ဳိးသမီးညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ (WCJD) ကိုဖြဲ႕စည္း

သည့္ရလဒ္ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။xv ယင္းအဖြဲ႕အစည္းကိုတည္ေထာင္သူ နာဆီရာဘာနီ ကက္ 

ဂ်ာ ဆြန္ကာနက ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာျပခဲ့သည္။

 ဆႏၵျပပြဲေတြက ေန႔တိုင္းရွိတယ္။ ေနာက္ေတာ့ေက်ာင္းသားေတြပါ ေရာက္လာတယ္။ 

ေနာက္ေတာ့ ဆႏၵျပပြဲေတြႀကီးသထက္ႀကီးလာၿပီး ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေမလမွာ ဆူဟာတိုကိုရာ

ထူးကဆင္းေအာင္လုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ လူထုအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုဖြဲ႕ဖို႔အၾကံရ 

လာၾကတယ္။ ကၽြန္မနဲ႔တျခားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြ ထပ္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ဂ်ကာတာက 

ကၽြန္မစိတ္ထင္ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၁၂ ေယာက္ေလာက္ပါတဲ့ ေကာ္မတီကို 

ဖြဲ႕ လုိက္တယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕ၿပီး ပထမဆုံးအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းလူထုေဆြးေႏြးပြဲကို

က်င္းပဖို႔ ျပင္ဆင္ၾကတယ္။ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲဟာ ႏိုင္ငံေရးမွာအမ်ဳိးသမီးေတြပါ၀င္ေဆာင္

ရြက္မႈနဲ႔ ကိုယ္စားျပဳမႈကိုတုိးျမႇင့္ေပးဖို႔ကုိ အဓိကထားမယ့္ ေဆြးေႏြးပြဲေပါ့။ ဒါနဲ႔ဒီဇင္ဘာလ 

ေရာက္ေတာ့ အင္ဒိုနီးရွားတစ္ႏုိင္ငံလံုးက အမ်ဳိးသမီး ၆၀၀ နီးပါးတက္ ေရာက္တဲ့ 

ေဆြးေႏြးပြဲကိုက်င္းပႏုိင္ခဲ့တာေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားအမ်ဳိးသမီးထု လႈပ္ရွားမႈသမုိင္းကို 

ေရးထုိးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဂါနာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္းက အမ်ဳိးသမီးေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ သတ္ 

ျဖတ္ခံရမႈကလည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားစုဖြဲ႕မႈကိုျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။xvi  

ထိုျဖစ္ရပ္မွသည္ ဂါနာအမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးကြန္ရက္ (NETRIGHT) ကဲ့သို႔ က်ယ္ျပန္႔ေသာမ

ဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ဂါနာေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္

ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ အာဏာသိမ္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဂ်ယ္ရီ ေရာလင္းက လ်ာထားသည့္ 

သမၼတရာထူးဆက္ခံမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို အတုိက္အခံကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
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ဂၽြန္ကူဖူးကအႏိုင္ရရွိသြားခဲ့သည္။xvii စစ္စစ္ ဂါနာႏုိင္ငံတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွစ္ခုရွိခဲ့သည္ဟု 

NETRIGHT ကိုတည္ေထာင္သူ ေဇာ္ဇီ ဆီကာတာကေျပာသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္ခဲ့ရျခင္းမရွိဘဲ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 

တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုတက္ၾကြစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာသည္ဟုေျပာျပခဲ့သည္။ 

 အေျခခံဥပေဒအရအုပ္ခ်ဳပ္မႈဟာ ေအာက္ေျခကို တျဖည္းျဖည္းလမ္းဖြင့္ေပးလာခဲ့တယ္။ 

အသင္းအဖြဲ႕ငယ္ေလးေတြကိုစၿပီး တည္ေထာင္လာၾကတယ္။ မူ၀ါဒေတြကို ပိုၿပီးေမးခြန္း 

ထုတ္လာၾကၿပီး ကုိယ့္ကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈလည္းပိုရွိလာၾကတယ္။ အေျခခံဥပေဒအရ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိသြားၿပီကိုး။ လူေတြက အခြင့္အေရးေတြကို စၿပီးစမ္းသပ္လာၾကတယ္။ 

အနည္းငယ္ပိုၿပီး လမ္းဖြင့္ေပးလာၾကတယ္။ ဒီအေျခအေနက အမ်ဳိးသမီးေတြကို အက်ဳိး 

ျပဳမယ္ထင္တယ္။  ဒီေတာ့ အျခားေသာတစ္ဦးခ်င္း လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားနဲ႔အတူ အမ်ဳိးသမီး 

အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ စတင္တိုက္ပြဲ၀င္လာၾကတယ္။ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးကို ပိုၿပီး 

ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ တြန္းအားေပးေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစိတ္ပါ၀င္စားတဲ့ သီးျခားအေရး 

ကိစၥမ်ားကို ပိုၿပီးအာ႐ုံစိုက္လာေစေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္လာၾကတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြကို  

အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ႀကီးက်ယ္တဲ့အေရးကိစၥအျဖစ္ ေဆြးေႏြးလာၾကတယ္။ အဖြဲ႕အစည္း 

ေတြ အားလံုးက သူတို႔ရဲ႕အားနည္းခ်က္ေတြကို နည္းနည္းပိုၿပီး သိရွိနားလည္လာၾကတယ္။ 

အဲဒီအားနည္းခ်က္ေတြကေတာ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ေသးငယ္တာ၊ လူထုကအလုံး 

အရင္းနဲ႔ အဖြဲ႕၀င္ထားၾကတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြမဟုတ္တာ၊ တုိင္းျပည္အစိုးရကို လႊမ္းမိုးမႈ 

မရွိတာေတြပဲ။ ဒီလုိအားနည္းခ်က္ေတြရွိတာေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ၾသဇာကိုတုိးပြားလာေအာင္ 

လို႔ဆိုၿပီး အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းေတြၾကား ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕အစည္းေတြကို စတင္တည္ 

ေထာင္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လာၾကတယ္။

ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ 

ဖိအားေပးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ လာေစေရးကို အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သိသိသာသာအက်ဳိးမျပဳ

သည့္အခ်ိန္မွာပင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုယ္၌က တခါတရံတြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာမ

ဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စုေပါင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားေပၚထြန္း

လာေရးကို အေထာက္အကူျပဳေစတတ္ေၾကာင္း ရည္ညႊန္းလ်က္ရွိေပသည္။ 

ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာတို႔တြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလြန္ကာလသည္ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏လႈပ္ရွာမႈမ်ား

အပါအ၀င္ လူထု၏ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိုေတာ့ က်ဆင္းသြားေစတတ္ 

သည္။ (ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို လူမႈေရး လႈပ္ရွားမႈထက္ပိုၿပီးလိုလားသည့္) ‘လမ္း႐ိုးႏိုင္ငံေရး’ က 

ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုပင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာေစသည္။ 

ဘရာဇီး၊ ခ်ီလီႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက 

(အသစ္ဖန္တီးလိုက္သည့္ အမ်ဳိးသမီး၀န္ႀကီး႒ာနမ်ား အပါအ၀င္) တိုင္းျပည္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္   
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တုိင္းျပည္အဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္းသို႔၀င္ေရာက္သြားၾကသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားသည္ ၎တို႔၏ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို လက္လႊတ္ဆုံး႐ႈံးလိုက္ရသည္။xviii ထိုကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္ 

သက္ၿပီး ခ်ီလီ ဣတၳိယ၀ါဒီ တီရီဆာ ဘာလ္ဒက္စ္က ဒီလိုေျပာျပသည္။

 အမ်ဳိးသမီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အမ်ဳိးသမီးထုလႈပ္ရွားမႈကေန ဗဟုိအစိုးရတို႔၊ ၀န္ႀကီး 

႒ာနေတြတို႔၊ ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕တို႔ေတြထဲကို ေရာက္သြားၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီမို 

ကေရစီအစိုးရတစ္ခု တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္းေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား 

မွာ ေခါင္းေဆာင္က မက်န္ေတာ့ဘူး။ ဒါက အမ်ဳိးသမီးထုလႈပ္ရွားမႈကို ဆိုးက်ဳိးသက္ 

ေရာက္မႈပဲ။ ဒါ့အျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြက အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း 

ေတြကို အရင္လိုအေထာက္အပံ့ေတြမေပးေတာ့ဘဲ တိုင္းျပည္အစုိးရကိုပဲ ေပးလာၾက 

တယ္။

ေတာင္အာဖရိကမွ ပရက္ဂ္စ္ ဂိုဗင္ဒါက  ‘ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပတာနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြ

အားလုံးအဲဒီလိုျဖစ္ကုန္ ၾကတာပဲ။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲကိုပထမဆံုး ၀င္ကုန္ၾကတယ္။ 

ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈအခ်ဳိ႕၊ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ အစည္းအခ်ဳိ႕၊ ရပ္ေရးရြာေရးလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ အစိုးရ

နဲ႔လႊတ္ေတာ္ထဲကို၀င္သြားၾကတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ဦးေဆာင္မႈဟာ ေလ်ာ့ပါးေပ်ာက္ 

ကြယ္လာခဲ့တယ္။ ကၽြန္မတို႔မွာလည္း ဒီကိစၥကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့စီမံကိန္းမရွိခဲ့

ဘူးထင္ပါတယ္။ ဒါကိုေျဖရွင္းဖို႔ စီမံကိန္းဆြဲလို႔မရဘူးရွင့္’ ဟုေျပာျပခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာကို လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္မႈ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အဖြဲ႕အစည္း 

အသြင္ေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ‘အန္ဂ်ီအိုအျဖစ္ရပ္တည္လာေစျခင္း’တို႔အျပင္ (အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားရဲ႕ တုိင္းျပည္အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာကေပးအပ္တဲ့ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား

ကိုမွီခိုေနရျခင္း) တို႔က  ယင္းအဖြဲ႕အစည္မ်ား၏ စ႐ိုက္လကၡဏာကို ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္သည္။ 

အေျခခံလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ကင္းကြာသြားေစသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားကတိုင္း ျပည္အစိုးရႏွင့္ လက္တြဲလိုက္ၾကရသည္။ က်ဆင္းလာေသာ ႏုိင္ငံတကာ၏ 

ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးက ယွဥ္ၿပိဳင္လာရသည္။xix ‘အရပ္ဖက္ 

အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ဆက္ဆံေရးကို အစိုးရက 

ထူေထာင္လုိက္ျခင္းဟာ ကၽြန္မတို႔က ဒီဘာသာရပ္မွာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာပညာ 

သည္မ်ားျဖစ္ေနလို႔သာလွ်င္ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္မတို႔ တင္ျပတဲ့ဟာရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္းအရာကို 

ဖယ္ထုတ္လိုက္ၿပီးမွသာလွ်င္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဆက္ဆံေရးျဖစ္ပါတယ္။’ဟု ဘားလ္ ဒက္စ္ကေျပာ 

သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားအားလုံးသည္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈစြမ္းရည္ 

ကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ခဲ့သည္။

သို႔တုိင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ႏုိင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈတိုးျမင့္လာမည္ဟု အမ်ဳိးသမီး
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မ်ားစု႐ုံးမႈသက္သက္ျဖင့္ အာမမခံႏုိင္ပါ။ ထို႔အျပင္ က်ား၊မ လူမႈေရးရာတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈရွိ 

ေသာ အစီအမံမ်ားကို က်င့္သုံးလာမည္ဟုလည္း အာမမခံမပါ။ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 

ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအသြင္ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းအင္အားက်ဳံ႕သြားျခင္းမ်ဳိးကို 

အဓိကက်သည့္လႈပ္ရွားသူမ်ားက မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စုဖြဲ႕မႈႏွင့္ လိုလားဖြယ္အင္စတီက်ဴးရွင္း 

အေဆာက္ အအုံဆုိင္ရာ ေနာက္ခံအေျခအေနႏွစ္ခုစလုံးသည္ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။ 

အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈစစခ်င္းက်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ အမ်ဳိးသမီး 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ညြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕ၾကသည္။ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည္ကေတာ့ အိမ္တြင္းအၾကမ္း 

ဖက္မႈကဲ့သို႔ သီးျခားအေရးကိစၥမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အေရးဆိုလႈပ္ရွား 

သည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာမဟာမိတ္အဖြဲ႕ကို အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတူတကြဖြဲ႕စည္းၾကျခင္း 

ျဖစ္သည္။ က်ား၊မလူမႈေရးရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကလည္း လႊတ္ေတာ္၊ အစုိးရ၊ ႏုိင္ငံေရး 

ပါတီ၊ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ ကြဲျပားျခားနားေသာ 

အခင္း အက်င္းမ်ားတြင္ (စာနာေထာက္ထားမႈရွိေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား) အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မဟာ 

ဗ်ဴဟာေျမာက္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းၾကသည္။ ခၽြင္းခ်က္အခ်ဳိ႕ေတာ့ရွိသည္။ အမ်ဳိးသမီး 

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးအီလစ္လူတန္းစားမွလာသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ 

၎တို႔သည္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရသြားၾကျခင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီး 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေနာက္လိုက္လူထုၾကားတြင္ စိတ္၀မ္းကြဲမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္သည္။ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚစဥ္ကာလအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုလမ္းေပၚ ထြက္လာေစခဲ့ 

သည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးကို လႊမ္းျခံဳသည့္စုဖြဲ႕မႈရွိခဲ့သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအၿပီး 

က်ား၊မ လူမႈေရးရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဥပေဒသစ္ေရးဆြဲျခင္း၊ ျပည္သူတို႔၏တုံ႔ျပန္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိး 

ေပၚထြက္လာျခင္းကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကိုအားစိုက္လုပ္ေဆာင္ လူထုေထာက္ခံမႈရဖို႔ 

အဆုိပါစုဖြဲ႕မႈအတိုင္းထပ္တူျဖစ္ေပၚ ေအာင္လြယ္လြယ္လုပ္ေဆာင္၍ မရႏုိင္ပါ။ အသြင္ကူး 

ေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည့္ သို႔မဟုတ္ (အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွထြက္ေပၚလာခဲ့သည့္) အမ်ဳိး 

သမီးမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈသည္ လူတန္းစား၊ မ်ဳိးႏြယ္၊ လိင္ႏွင့္ဘာသာေရးအမွတ္လကၡဏာအမ်ဳိမ်ဳိး 

ရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအပါအ၀င္ အလြန္ပင္ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ေရာေႏွာေနသည့္ 

လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဣတၳိယ၀ါဒီမ်ားသည္ အရပ္ဘက္မွေရာ ဘာသာ 

ေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းမွပါပါ၀င္ေနသည္။ ေတာင္အာဖရိကတြင္ မ်ဳိးႏြယ္ႏွင့္လူတန္းစားတိုု႔သည္ 

သိသာထင္ရွားသည့္ အေရးကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။xx အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ 

သူ၏အမွတ္ရခ်က္ကို ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံသူ အာဖရိကအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီ ဒုတိယ 

အတြင္းေရးမွဴး သန္ဂ်ီ၀ီ တန္စတိုက ‘မ်ဳိးႏြယ္နဲ႔ပတ္သက္ ၿပီးကၽြန္မတို႔ၾကားမွာ ျပႆနာရွိတယ္။ 

လူျဖဴအမ်ဳိးသမီးနဲ႔လူမည္းအမ်ဳိးသမီးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ လူမည္းအမ်ဳိးသမီး ေတြၾကားမွာေတာင္ 

လူတန္းစားခြဲျခားမႈကရွိေနတယ္’ ဟုဆိုေလသည္။ 

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေနာက္ခံအေျခအေန၊ ယုံၾကည္မႈမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကြဲျပားျခားနားမႈ
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ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ကြဲျပားေသာ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္္းခ်က္မ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 

ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးတို႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏နယ္ပယ္မ်ဳိးစုံတို႔ၾကား ပဋိပကၡ 

မ်ားရံဖန္ရံခါျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ ျပင္ဆင္စု႐ုံးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ 

ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားလုံးက ဣတၳိယ၀ါဒီမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (ထိုရည္မွန္း 

ခ်က္မ်ား၏အနက္အဓိပၸာယ္သည္ ပြဲဆူေစသည့္အေၾကာင္းအရာျဖစ္ခဲ့သည္) ကို ေထာက္ခံအား 

ေပးျခင္းမျပဳခဲ့ၾကပါ။ အထူးသျဖင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ 

မ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးျခင္းမျပဳခဲ့ၾကပါ။ အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ‘အီလစ္လူတန္းစား’ အမ်ဳိး 

သမီးမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည့္ အေနာက္တုိင္းအယူအဆဟု ဣတၳိယ၀ါဒကို သေဘာထားၾက 

သည္။ (က်ား၊မေရးရာ တန္းတူ ညီမွ်မႈဆုိင္ရာေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီးေဟာင္း) ရွီလာ မင့္ဂ်က္စ္က 

‘လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈ ဆန္႔က်င္ေရးအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားမွာ ဣတၳိယ၀ါဒဟာ အာဖရိ 

ကန္ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔အမ်ားႀကီးမသက္ဆုိင္တဲ့ အေနာက္ႏုိင္ငံကသြင္းကုန္ဆိုတဲ့ခံစားမႈက 

လည္းရွိေနတယ္။ အေနာက္ႏုိင္ငံံကအမ်ဳိးသမီးေတြေျပာေျပာေနတဲ့ ျပႆနာ ေတြနဲ႔တစ္ထပ္ 

တည္း အာဖရိကန္အမ်ဳိးသားေတြနဲ႔သူတို႔နဲ႔ၾကားမွာ အာဖရိကန္အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ ရွိမေန 

ဘူး’။ အခ်ဳိ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္မူ မလြဲမေသြ ဖခင္အုပ္စိုးမႈဆုိင္ရာ၊ အမ်ဳိးသားမ်ားလႊမ္းမိုး 

သည္ဟုျမင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ထံမွ ‘မိမိကိုယ္ကိုယ္ပိုင္စိုးမႈ’ကို ရရွိေအာင္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ 

မိမိကုိယ္ကို ဣတၳိယ၀ါဒီႏွင့္ ပါတီတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအျဖစ္ျမင္ကာ အျပည့္အ၀ပါ၀င္ 

ေဆာင္ရြက္လိုသည့္သူမ်ားၾကားတြင္ ပဋိပကၡရွိတတ္သည္။ 

ဘရာဇီးႏွင့္ ခ်ီလီတြင္လည္းေကာင္း (စပိန္တြင္အတိုင္းအတာတစ္ခုထိုလည္းေကာင္း) 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားက ပါတီရပ္တည္ခ်က္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြ

လႈပ္ရွားသူမ်ားကို စိတ္၀မ္းကြဲေစခဲ့သည္။ တီရီဆာ ဘားလ္ဒက္စ္ကေအာက္ပါအတိုင္း ျပန္ 

ေျပာျပခဲ့သည္။

 ကၽြန္မအဖြဲ႕၀င္ထားတဲ့ Mujeres Por La Vida အဖြဲ႕မွာ သိပ္ကိုအေနရခက္တဲ့ကာလ 

တစ္ခုရွိခဲ့တယ္။ [ပီႏိုေခ်းကို ေထာက္ခံမဲေပးမလား၊ ကန္႔ကြက္မဲေပးလားဆုံးျဖတ္ရမယ့္] 

၁၉၈၈ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ လက္၀ဲႏိုင္ငံေရးအုပ္စုက လူေတြက ပယ္ခ်ခဲ့ 

လို႔ပါ။ အတိအက်ေျပာရမယ္ဆို [စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလမွာ ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့] ၁၉၈၀ အေျခခံ 

ဥပေဒမွာ အဆိုျပဳထားတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ကေန အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာလမ္းေၾကာင္းကို 

လက္ခံဖို႔ သူတို႔ကသေဘာမတူၾကဘူးေလ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔အဖြဲ႕ထဲမွာ အင္မတန္၀မ္း 

နည္းစရာေကာင္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရခက္ခဲတဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုကိုလုပ္လိုက္ရတယ္။ 

ကၽြန္မတို႔အဖြဲ႕ရဲ႕စည္းလုံးမႈကိုေရြးမလား၊ ဖြဲ႕ၿပီးသားညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ထဲက ႏုိင္ငံေရးအရ 

ေထာက္ခံမႈကိုေရြးမလား ျဖစ္လာတယ္။ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲထဲ ႏုိင္ငံေရးအရေထာက္ခံမႈ 

လမ္းေၾကာင္းကိုေရြးမယ္ဆိုရင္ ရာဒီကယ္ပါတီနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးလက္၀ဲအုပ္စုရဲ႕ ပါတီကို 

ေဘးဖယ္ထုတ္လိုက္တာပဲ။
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ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီးေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အျခားေသာအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကလည္း 

အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈ၏ ပုံသ႑ာန္ႏွင့္ အတုိင္းအတာကို ႐ိုက္ခတ္မႈရွိခဲ့သည္။ ဒီမို 

ကေရစီမဆန္သည့္ အစိုးရမ်ား၏ အေဆာက္အအုံဆုိင္ရာအစဥ္အလာ(ႏွင့္ ထိုအစိုးရအသီးသီး 

က ကိုယ္စားျပဳသည့္ က်ား၊မလူမႈေရးရာအုပ္စိုးမႈ) သည္ အလြန္ပင္ကြဲျပားျခားနားေနသည္။ 

ဥပမာ ခ်ီလီႏွင့္စပိန္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ (၎တု႔ိထက္ေလ်ာ့နည္းသည့္ ဒီဂရီျဖင့္ ဘရာဇီး) တြင္ျဖစ္ေပၚ 

ခဲ့သည့္ အာဏာရွင္စနစ္သည္ က်ား၊မ လူမႈေရးရာ ဆက္ႏႊယ္ခ်က္မ်ားတြင္ အလြန္ေရွး႐ိုးစြဲ 

သည့္အျမင္မ်ားရွိသည္။ အျခားေသာ ဒီမိုကေရစီမဆန္သည့္ (အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဆိုရွယ္ 

လစ္အစိုးရမ်ားကဲ့သို႔) အစိုးရမ်ားသည္  အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အက်ဳိးျပဳသည့္ ဥပေဒေရးရာ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။xxi အဆိုပါကြဲျပားျခားနားေသာ ဒီမိုကေရစီမဆန္သည့္ 

အစိုးရမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏စုဖြဲ႕မႈ ေရခ်ိန္အနိမ့္အျမင့္မ်ားကိုလည္း ေခ်ာေမြ႕ေစခဲ့သည္။  

ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဘာသာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံသည့္ စုဖြဲ႕မႈအတြက္ 

အခြင့္အလမ္းမ်ားကို မေပးသေလာက္ျဖစ္သည္။xxii ဥပမာ ပိုလန္တြင္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 

(Women’s League) ကဲ့သို႔ ရပ္တည္ခြင့္ရထားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း 

သည္ တိုင္းျပည္အစိုးရ၏ခြင့့္ျပဳမႈရၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

အခ်ဳိ႕ေသာအာဏာရွင္အစိုးရမ်ားက ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္စီမံခန္႔ခဲြမႈျဖင့္ စုဖြဲ႕မႈအတြက္ လြတ္ 

လပ္ခြင့္ေပးထားေသာ္လည္း အျခားေသာအစိုးရမ်ားက ထင္ရွားသည့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း 

ႀကီးမ်ားကို အစုိးရလက္ေအာက္ခံအျဖစ္သို႔ သြတ္သြင္းလိုက္သျဖင့္   ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေသာ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္စြမ္းရည္ကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ခဲ့သည္။xxiii အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ‘လြတ္လပ္ 

ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း တိုးတက္မႈအရွိဆုံးေသာ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ ကို၀ါနီအဖြဲ႕ကို 

ဆူဟာတိုက အစိုးရလက္ေအာက္ခံအျဖစ္ သိမ္းသြင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဓမၼ၀ါနိတ အမည္ရွိ 

အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈကို ဆူဟာတိုက ကမကထျပဳခဲ့သည္။

ဓမၼ၀ါနိတအဖြဲ႕အစည္းက အီဘူ၀ါဒကုိ ျမႇင့္တင္အားေပးတယ္’ ဟု အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြ 

လႈပ္ရွားသူ ႏ်ူဆီယာဘာနီ ကက္ဂ်ာေဆာင္ကနားကေျပာသည္။ (အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ပထမ 

ဇနီးသည္၊ဒုတိယ မိခင္၊ တတိယ သားသမီးမ်ားကို သြန္သင္သူ၊ စတုတၳ လူမႈေရးလုပ္သား၊ 

ပဥၥမ ႏိုင္ငံသားဟူ၍ျဖစ္ရမည္ဟူေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူ၀ါ ဒသည္ အီဘူ၀ါဒျဖစ္သည္။)

ဂါနာႏုိင္ငံတြင္လည္း အလားတူျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။ ဂါနာတြင္ အစုိးရက ကမကထလုပ္သည့္ 

ဒီဇင္ဘာ ၃၁ လႈပ္ရွားမႈသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ လႊမ္းမိုးသည့္ေနရာကပါ၀င္ခဲ့ၿပီး 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေအာင္ျမင္စြာျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ပင္ လႊမ္းမိုးမႈရွိေနဆဲျဖစ္ 

သည္။xxiv  ဂါနာျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တာဆီကာတာက ေအာက္ပါအတုိုင္းေျပာျပခဲ့သည္။

 အစုိးရကို ပိုၿပီးတိုက္႐ိုက္က်က်ေထာက္ခံတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကဆက္စပ္မႈ မဆို 

စေလာက္နည္းတဲဲ့ ဒါမွမဟုတ္ နဲနဲပိုၿပီးလြတ္လပ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြထက္ သုံးႏိုင္ျဖဳန္း 
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ႏုိင္တယ္။ ၁၉၈၄-၈၅ ခုႏွစ္ေရာက္တဲ့အခါ တစ္ခုတည္းက်န္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း 

က ဒီဇင္ဘာ ၃၁ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ပဲရွိေတာ့တယ္။ ဒီအဖြဲ႕ကို သမၼတကေတာ္က 

ဦးေဆာင္လာခဲ့တယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕က အခြင့္အေရးသူမ်ားထက္ပိုရတယ္။ တိုင္းျပည္အစုိးရ

ရဲ႕ေထာက္ခံမႈရတယ္။ တျခားအခြင့္ထူးေတြအားလုံးလည္းရတယ္။ ဒီေတာ့ႏိုင္ငံေရး 

ျမင္ကြင္းထဲမွာ လႊမ္းမိုးလာခဲဲ့တယ္။ အလွဴရွင္ေတြကလည္း ဒီအဖြဲ႕ကိုအေထာက္အပံ့ 

ေတြေပးတယ္။ သိပ္မၾကာခင္မွာ ဒီအဖြဲ႕ဟာ မီဒီယာမွာေဖာ္ျပခံရတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ 

အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္နညး္ေျပာရရင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အားလုံံးကို 

ဒီအဖြဲ႕ကယူသြားတာပဲ။ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းေတြအမ်ားႀကီးက သူတို႔ရဲ႕အေရး ကိစၥ 

ေတြကို ထုတ္ေဖာ္ဖုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ သူတိုု႔ရဲ႕လႈႈပ္ရွားမႈေတြကို လူသိရွင္ၾကားလုပ္ဖို႔ ခက္လာ 

တယ္။ ေတာ္ေတာ္ၾကာတဲဲ့အခ်ိန္အထိ တိုင္းျပည္ထဲမွာ တစ္ခုတည္းေသာအဖြဲ႕အစည္း

လို႔ယူဆရတယ္။ အာဏာကို သူတကာထက္သာေအာင္ရရွိထားတာက အမ်ဳိးသမီး 

လႈပ္ရွားမႈမွာ သူ႔ရဲ႕လႊမ္းမိုးမႈအတြက္ သိပ္ေသခ်ာတဲ့ေသာ့ခ်က္ပဲ။

က်ား၊မ လူမႈေရးရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြကို ထုတ္ေျပာႏုိင္တဲ့လြတ္လပ္ခြင့္ဟာ ဒီမိုကေရစီ 

မဆန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆန္႔က်င္တဲ့အတိုက္အခံအုပ္စုအတြင္းမွာလည္း ႀကီးမားစြာကြဲျပား 

လ်က္ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အတုိက္အခံပါတီမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ဥပမာ လက္၀ဲအုပ္စုႏွင့္ လူ႔

အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ စုဖြဲ႕ထားသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အေရး 

ကိစၥအတြက္ ပိုၿပီးပြင့္လင္းမႈရွိၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေရးကိစၥသည္ ၎တု႔ိ၏တန္းတူ 

ညီမွ်မႈ၊ အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔၏ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း 

အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ စပိန္ႏွင့္ ခ်ီလီဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၀င္မ်ားကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၀င္ အမ်ဳိးသမီး 

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ဘရာဇီးဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီ၊ ဘရာဇီးအလုပ္သမားပါတီ၊ ေတာင္ 

အာဖရိကမွ အာဖရိက အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ (ANC) တို႔သည္ သီးျခားအမ်ဳိးသမီးအဖဲြ႕အစည္း

မ်ားအျဖစ္တင္မကဘဲ ပါတီတြင္းမွာပင္ က်ယ္ျပန္႔စြာစုဖြဲ႕မႈရွိၾကသည္။xxv စပိန္ႏုိင္ငံသို႔ျပန္ေရာက္ 

သည့္ကာလလႈပ္ရွားမႈကို ကာလိုတာ ဘက္စတီိလုိက ေအာက္ပါအတိုင္းျပန္ေျပာျပသည္။

 စပိန္ဆိုရွယ္လစ္အလုပ္သမားပါတီ (PSOE) နဲ႔ ကၽြန္မအဆက္အသြယ္ရတယ္။ ပါတီမွာ 

ကၽြန္မတို႔အမ်ဳိးသမီးတစ္ခုက ‘အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ဆုိရွယ္လစ္စနစ္’အုပ္စုကိုဖြဲ႕ထားတယ္။အဲဒီ

အဖြဲ႕ကေန အမ်ဳိးသမီးမ်ားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပါတီမူ၀ါဒကို လႊမ္းမိုးဖို႔ဆႏၵရွိခဲ့တယ္။ ကၽြန္မတို႔ 

ေဆြးေႏြးၾက၊ ေဆာင္ရြက္ၾကရင္း ပိုၿပီးဣတၳိယ၀ါဒီပိုဆန္လာတယ္၊ တိုက္ရဲခိုက္ရဲပိုျဖစ္လာ 

ၾကတယ္။ ပါတီရဲ႕ပညာေရး႒ာနအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ၿပီး PSOE ရဲ႕လက္၀ဲယိမ္းအုပ္စုက 

လူအစ္ဂိုမက္ဇ္က သူ႔ရဲ႕အသုံးစရိတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုေပးတယ္။ အသစ္ေပၚလာတဲ့ 

အဖြဲ႕ေတြကို ပုံေဖာ္ရာမွာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကို အက်ဳိးျပဳႏုိင္ေအာင္ အားေပး 

တုိက္တြန္းတတ္တယ္။ ကၽြန္မတို႔က မက္ဒရစ္ၿမိဳ႕ေပၚက ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစုံကိုသြားၿပီး 
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ပို႔ခ်ခ်ကဒ္ါမွမဟုတ ္ေဆြးေႏြးပြဲေတြကုိ လူမသိေအာင္လုပ္ၿပီး အဖြဲ႕ကေလးေတြျဖစ္ေပၚလာ 

ေအာင္ ပုံေဖာ္ခဲ့ၾကတယ္။ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာကေလးေတြ၊ ကက္ဆက္ေခြေတြထုတ္ၿပီး 

ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ဣတိၳယ၀ါဒအယူအဆေတြျပန္႔ႏွံ႔ေအာင္လုပ္ဖို႔ ကၽြန္မတို႔မွာေငြနည္းနည္းရွိ 

တယ္။ အဲဒီစာရြက္ေတြ၊ တိပ္ေခြေတြကို ပိုၿပီးျပန္႔ႏွံ႔ဖို႔ အျခားသူေတြကျဖန႔္ေပးႏုိင္ေအာင္

လုပ္ေပးခဲ့တယ္။

သန္ဂ်ီတန္ဆို (ထုိစဥ္က ANC/Umkhonto weSizwe အဖြဲ႕၏ ျပည္ပေရာက္ တက္ၾကြ 

လႈပ္ရွားသူ) က ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ANC ပါတီ၏ပါတီ၀င္အမ်ဳိးသမီးအုပ္စုသည္ ‘က်ား၊မ 

လူမႈေရးရာႏွင့္ အားလုံးပါ၀င္ခြင့္အတြက္တိုက္ပြဲမွာ အလြန္အေရးႀကီးေသာေျခလွမ္းကိုလွမ္းခဲ့ပါ

တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈကိုယ္၌မွာ ပါ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့ အမ်ဳိး 

သမီးေတြကို က်ားမလူမႈေရးရာနဲ႔အားလုံးပါ၀င္ခြင့္က စည္း႐ုံးလိုက္တာေၾကာင့္ပါပဲ။ အမ်ဳိးသမီး 

မ်ားရဲ႕ေနရာ၊ အခန္းက႑၊ အဆင့္အတန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို သိရွိ 

နားလညမ္ႈ ျမႇင္တ့ငခ္ဲတ့ယ။္  အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕လြတ္ေျမာကမ္ႈန႔ဲ က်ား၊မေရးရာတန္းတညူမီွ်မႈေတြ 

ဟာ ေဘးထြက္ပစၥည္းမျဖစ္ေစေအာင္လုပ္ေဆာင္ေရး လိုအပ္ခ်က္ကိုျမႇင့္တင္ေပးခဲ့တယ္။’ဟု 

ေျပာခဲ့သည္။ ခ်ီလီမွ အက္ဒရီယာနာ မြန္ဇိုက ေအာက္ပါအတုိင္းေျပာျပသည္။

 တခ်ဳိ႕ဣတၳိယ၀ါဒီေတြက ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြထဲမွာ အေျခခ်သြားတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ 

အျပင္မွာရွိေနတုန္းပဲ။ ကၽြန္မတို႔လို ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြထဲေရာက္သြားသူေတြက ညႇိႏႈိင္းေစ့ 

စပ္မႈေတြလုပ္ၾကတဲ့ပါတီအတြင္းမွာ ရွိကိုရွိရမယ္လို႔ေတြးတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ 

ခ်ီလီရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခြင့္ ေယာက္်ားေတြပဲရထား 

တာေလ။ အဲဒီထဲမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ကမပါဘူးဆိုတာ ကၽြန္မတို႔ေသခ်ာသိ 

တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပါတီမွာအာဏာရွိတ့ဲအဆင့့္တိုင္းမွာ ကၽြန္မတို႔ကိုယ္စားျပဳႏုိင္ေအာင္ 

ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ၾကတယ္။ ကၽြန္မက ဆိုရွယ္လစ္ပါတီနဲ႔ ဒီမိုကေရစီပါတီတုိ႔မွာ လႈပ္ရွား 

တယ္။ တျခားအမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔အတူကၽြန္မတို႔ဟာ အစီအစဥ္ဆြဲတဲ့ေကာ္မရွင္အားလုံးမွာ 

ပါ၀င္ပတ္သက္လာၾကတယ္။ ကၽြန္မတို႔အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္ 

အေရးတို႔ိအတြက္ အေရးဆိုခဲ့တယ္။

႐ိုမန္ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္ကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ေသာယဥ္ေက်းမႈအရ အစဥ္အလာဆန္ေသာ 

ဘာသာေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုဆန္႔က်င္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ က်ား၊မလူ

မႈေရးရာေတာင္းဆိုမႈမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းမႈနည္းၿပီး ဘရာဇီးႏွင့္ ခ်ီလီတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အတိုင္း 

(ထုိေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ကန္႔ကြက္ရန္စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ၾကမည့္ အလားအလာရွိသည္) ပင္ျဖစ္ 

သည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၏အျမန္ႏႈန္းသည္လည္း အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခုျဖစ္ 
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သည္။ ခၽြင္းခ်က္အျဖစ္ အာဏာရွင္အစိုးရေဟာင္းက လ်င္ျမန္စြာျပဳတ္က်သြားသည့္ အင္ဒိုနီး

ရွားႏွင့္ဖိလစ္ပိုင္မွလြဲလွ်င္ ဤစာအုပ္တြင္ သုံးသပ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအမ်ားစု 

သည္ အေတာ္ပင္ေႏွးေကြးၿပီး အေတာ္ပင္ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းခဲ့ရသည္။ သေဘာတူညီခ်က္ရေအာင္ 

သို႔မဟုတ္ ‘လမ္းညႊန္မႈရေအာင္’အေတာ္လုပ္ခဲ့ရသည္။ ထိုႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ ေတာင္အာဖရိက၊ 

စပိန္၊ဘရာဇီး၊ခ်ီလီႏွင့္ ဂါနာႏုိင္ငံမ်ားပါ၀င္သည္။ သေဘာတူညီခ်က္ရယူထားသည့္ အသြင္ 

ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္ အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အီလစ္လူတန္းစားၾကားတြင္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈ

မ်ားပါ၀င္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားမွာ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ေတာင္း

ဆိုမႈမ်ားကိုပါ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ခြင့္ေပးရန္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ စပိန္၊ ခ်ီလီ၊ ပိုလန္ႏွင့္ ဂါနာႏုိင္ငံ 

မ်ားတြင္ အစုိးရေဟာင္းႏွင့္ ယင္း၏မဟာမိတ္မ်ားက အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ႀကီးမားစြာ 

ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ကိုင္စြဲထားသည္။ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားကိုလည္း ပိတ္ပင္ထားသည္။ (သို႔မဟုတ္ 

လွ်ဳိ႕၀ွက္၍ပင္ထားတတ္သည္။) သို႔ျဖစ္၍ အမ်ဳိးသမီးအနည္းငယ္သာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရခဲ့ 

သည္။ ဘရာဇီးႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတို႔သည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းစာပါက ပိုၿပီးပြင့္လင္းမႈရွိ 

သည္။ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေသာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိသည္။ အမ်ဳိးသမီး အစု 

အဖြဲ႕မ်ားပံုစံျဖင့္စုဖြဲ႕မႈမ်ားသည္ အခြင့္အေရးရရန္ အလားအလာပိုၿပီးႀကီးမားသည္။ အဆုိပါကြဲ 

ျပားျခားနားမႈမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အေရးကိစၥပါေအာင္ အမ်ဳိး 

သမီးလႈပ္ရွားမႈမ်ားက လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းကို နားလည္ႏုိင္ေစသည္။ က်ား၊မ

လူမႈေရးရာႏွင့္ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္သည့္ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲႏွင့္ အေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈဒီဂရီအခ်ဳိ႕ကို ျဖစ္ထြန္းေအာင္လုပ္ရာတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ 

တစ္ခါတစ္ရံ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိမႈကို နားလည္လာေစသည္။ အျခားေသာေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားတြင္ 

က်ား၊မလူမႈေရးရာျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ပိတ္ပင္ခံရျခင္း၊ က်႐ႈံးသြားျခင္းမ်ားကိုလည္း နား 

လည္လာေစသည္။

ရလဒ္မ်ား

အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာနယ္ပယ္ 

အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲမႈသည္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းရေသာ၊ သေဘာတူညီခ်က္ 

ယူရေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားစြာ ၏ဗဟိုခ်က္ျဖစ္ခဲ့ 

သည္။ အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ညီလာခံမ်ားအျဖစ္ အသစ္တင္ေျမႇာက္လိုက္ 

သည့္လႊတ္ေတာ္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ အေျခခံဥပေဒသစ္မ်ားကို ဒီဇုိင္းေရးဆြဲကာ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ 

ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္မူ တည္ဆဲအေျခခံံဥပေဒမ်ား၏ ျပင္ဆင္ထားေသာမူမ်ား သို႔မဟုတ္ ယခင္မူမ်ား 

ကိုထိန္းသိမ္းထားသည္။ သို႔မဟုတ္ ခ်ီလီတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သလို သိသာထင္ရွားသည့္ အေျခခံဥပ 

ေဒဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုံး၀မရွိေပ။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စစ္တပ္ကျပ႒ာန္းသည့္ 
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အေျခခံဥပေဒအရ လုပ္ေဆာင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို ခ်ီလီတြင္က်င့္သုံးခဲ့သည္။ အမ်ဳိး 

သမီးဆန္ဆန္စုဖြဲ႕ထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒဒီဇိုင္းေရးဆြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္

ပါ၀င္သည့္ပမာဏမွာ က်ယ္ျပန္႔စြာကြဲျပားျခားနားသည္။ ဘရာဇီးႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတြင္ စုဖြဲ႕ 

ထားသည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားကိုဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ 

မ်ားႏွင့္ တရား၀င္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ က်ား၊မလူမႈ 

ေရးရာကိုနားလည္ခံစားမႈရွိသည့္ အေျခခံဥပေဒမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ အေထာက္ အကူျပဳခဲ့ၾက 

သည္။ စပိန္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တို႔တြင္ စုဖြဲ႕ထားသည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ဣတၳိယ၀ါဒီမ်ားက ျပင္ပ 

မွဆြယ္တရားေဟာၾကေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဒီဇုိင္းဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တိုက္႐ိုက္ 

ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရနည္းသည္။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲအၿပီးျဖစ္ေပၚလာသည့္ 

ကန႔္သတ္ထားသည့္ ခ်ီလီႏုိင္ငံ၏အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ (တက္ၾကြသည့္ 

အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈရွိေနသည့္တိုင္) စုဖြဲ႕ထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ပါ၀င္မႈ လုံး၀ပင္မရွိခဲ့ 

ေခ်။ ဂါနာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံံဥပေဒသစ္ေရးဆြဲရာတြင္ တက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အမ်ဳိးသမီး 

လည္း မရွိခဲ့ေခ်။ ပိုလန္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စပိန္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ က်ား၊

မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈအပိုဒ္အခ်ဳိ႕ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းမႈရွိေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း 

မ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္းႏုိင္မႈမွာ မဆိုစေလာက္သာရွိသည္။

ဘရာဇီးႏွင့္ေတာင္အာဖရိက ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံးတြင္ သေဘာတူညီထားသည့္ တျဖည္းျဖည္း 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအရ အေျခခံဥပေဒကို မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ယာယီ 

အေျခခံဥပေဒကို မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းသည္ ANC ႏွင့္ ၁၉၉၂-၁၉၉၄ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားသည့္ လူျဖဴ 

အစိုးရက လႊမ္းမိုးခဲ့သည့္ ပါတီေပါင္းစုံေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ အဓိကက်သည့္အခ်က္ ျဖစ္ခဲ့ 

သည္။ ဒီမုိကရက္တစ္ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ကနဦး ေစ့စပ္ 

ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးအနည္းငယ္ပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္  အမ်ဳိးသမီးမ်ား(အထူးသျဖင့္ 

ANC ပါတီ၀င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္) ေနာင္ေပၚေပါက္လာသည့္ ပါတီေပါင္းစုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ 

ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕မ်ားအားလုံးတြင္ ပါ၀င္မႈေသခ်ာေစေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾက သည္။ 

ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ (WNC) ကိုဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။ ယင္းညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ 

သည္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာလြတ္လပ္သည့္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ ျဖစ္ 

သည္။xxvi WNC ၏ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ၁၉၉၂ မွ ၁၉၉၄ အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ 

ပရက္ဂ္ ဂိုဗင္ဒါက ေအာက္ပါအတိုင္းတင္ျပသည္။

 WNC ဟာ ANC အမ်ဳိးသမီးအသင္းခ်ဳပ္ကလုပ္တဲ့ တစ္ႏုိင္ငံလုံးက အျခားႏုိင္ငံေရးပါတီ 

မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ားနဲ႔ေတြ႕ဆုံမႈကေနစတင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအမ်ဳိးသမီး 

ေတြဟာ ေနာက္ခံအေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးကေနလာခဲ့ၾကတာ။ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 

မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြခ်န္လွပ္ထားခံရတဲ့ကိစၥကိုေလ့လာဖို႔ ေတြ႕ဆုံၾကတာျဖစ္တယ္။ လူမ်ဳိး 
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ေရးခြဲ ျခားမႈကိုဆန္႔က်င္ရာမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အလြန္တက္ၾကြခဲ့ၾကေသာ္လည္း 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုတိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္တဲ့၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဘ၀ကို ႐ိုက္ခတ္တဲ့အေရး 

ကိစၥေတြဟာ ေဆြးေႏြးပြဲစားပြဲ၀ိုင္းမွာ မပါမွာကိုစုိးရိမ္လို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေတြ႕ဆုံရျခင္းျဖစ္ 

တယ္။  အဲဒီအေရးကိစၥေတြထဲမွာ လိင္အေျခခံၿပီးခြဲျခားမႈမျပဳေရး၊ က်ား၊မေရးရာတန္းတူ

ညီမွ်မႈရွိေရးတို႔လို ကိစၥရပ္ေတြပါတယ္။ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ က်ားမေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈ၊ လူမႈ 

စီးပြားေရးအခြင့္အေရးမ်ား၊ မိမိခႏၶာမိမိကိုယ္ပိုင္စိုးခြင့္၊ မ်ဳိးဆက္ပြားအခြင့္အေရးေတြဟာ 

အေျခခံဥပေဒမွာပါမလာမွာကို စိုးရိမ္ၾကတယ္။ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းၾကတဲ့သူေတြ၊ ေရွ႕ေနေတြ၊ 

သုေတသီေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈကိုတည္ေဆာက္ျခင္းနဲ႔ စည္း႐ုံးျခင္းမွာကၽြမ္းက်င္

သူေတြကိုေပါင္းစပ္လိုက္ျခင္းဟာ အလြန္ထိေရာက္ပီျပင္တဲ့ပုံစံနဲ႔ ေပါင္းစည္းလာခဲ့တယ္။

ဓေလ့ထုုံးတမ္းဥပေဒႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈအပိုဒ္မ်ားၾကားဆက္သြယ္ခ်က္အတြက္ အစဥ္ 

အလာေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္သည့္ေစ့့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈတြင္ WNC သည္အဓိက်သည့္ေနရာမွ ပါ၀င္ 

ခဲ့သည္။xxvii WNC ၏သုေတသီႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္သည့္ ရွီလာ မင့္ဂ်က္စ္က ထိုေစ့့စပ္ 

ေဆြးေႏြးမႈသည္ ‘ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒသည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဆႏၵရွိသည့္အတိုင္း အေျခခံံ 

ဥပေဒကိုလက္တစ္လုံံးျခားမလုုပ္မိေစေရးေသခ်ာေစရန္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕အတြက္ အလြန္႔အလြန္ 

အေရးႀကီးသည္။ ဓေလ့ထုုံးတမ္းဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေျခခံဥပေဒပါ 

ရပိုင္ခြင့္မ်ားအျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကျပ႒ာန္းလိုေသာ္လည္း ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒက အာဖရိ

ကန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားလုံးကို ဥပေဒအရေအာက္တြင္ အားလံုးတန္းတူညီတူရွိၾကမည္’ ဟု 

ေရးသားခဲ့သည္။ အဆိုပါယာယီအေျခခံဥပေဒကို အသစ္တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္လႊတ္ေတာ္က 

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ကာ စဥ္းစားသုံးသပ္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ 

ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအထူးသျဖင့္ ANC မွအမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အခ်ဳိ႕ေသာ 

တိက်သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ဥပမာအိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ဆုိင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို 

က်ား၊မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္မႈွႏွင့္ 

အတူ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ ေအာင္ျမင္စြာတြန္းအားေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ အရပ္သားသမၼတ၏ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ အသစ္ေရြးေကာက္တင္ 

ေျမႇာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္က တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အျဖစ္ ၁၉၈၆မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ၾကားတြင္ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးပါတီ၀င္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း 

မ်ားအတူတက္ၿပီး အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အတူတကြဆြယ္တရား 

ေဟာခဲ့ၾကသည္။ (အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေကာင္စီ) ဟုေခၚဆိုသည့္ ျပည္ 

ေထာင္စုအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕သစ္တြင္ တိုင္းျပည္အစိုးရႏွင့္အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုစလုံးမွ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည္။ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ဆြယ္တရားေဟာျခင္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ 

သည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းက အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဣတၳိယ၀ါဒီတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား 
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ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အျဖစ္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ကိုဖိအား 

ေပးခဲ့သည္။xxviii CNDM ဥကၠ႒ ယက္ကလင္း ပီတန္ဂီ က အေျခခံဥပေဒအတြက္အလုပ္လုပ္ရန္ 

႒ာနတစ္ခုကိုသီးသန္႔ဖြဲ႕စည္းခဲ့့ပုံကိုရွင္းျပသည္။ ‘ကၽြန္မတို႔အရင္ဦးဆုံံး ျပည္နယ္အဆင့္ကိုသြား 

တယ္။ အဲဒီမွာျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီက အမ်ဳိးသမီးအစုအဖြဲ႕ေတြကို စာရင္းခ်လိုက္တယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီမွာ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈကိုစဖို႔ ကၽြန္မတို႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္

တာ။ ဒီစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈက CNDM ရဲ႕စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈျဖစ္ေသာ္လည္း မူပိုင္ကေတာ့ ျပည္နယ္ 

အဆင့္မွာေပါ့။” ဟုေျပာျပခဲ့သည္။ ၎တို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားထဲတြင္ ႏိုင္ငံလုံးဆို္င္ရာညီလာခံ(ႏွင့္ 

ျပည္နယ္အသီးသီး)သို႔တင္ျပခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွရယူထားသည့္ ေတာင္းဆို

ခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားသည့္ ‘ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ေပးစာ’ျဖစ္သည္။ ညီလာခံအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ 

မဲဆႏၵနယ္၊ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မဲဆြယ္ လႈပ္ရွားမႈ 

ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ပီတန္ဂီက ‘ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အတြင္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္အလုပ္လုပ္ရပုံ’ကို

ရွင္းျပခဲ့သည္။

 ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာထိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက 

ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးရတယ္။ စႀကၤံေတြကေလွ်ာက္သြားရတာကိုသတိရမိတယ္။ 

တစ္ခ်ိန္လံုးလိုလိုပါပဲ။ ျပည္နယ္ေတြကေန ေၾကးနန္းေတြ၀င္လာတယ္။ ေဒသဆုိင္ရာ 

အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ကတစ္ခ်ိန္လုံး အဆက္အသြယ္ရွိတယ္။ ဒီစည္း႐ုံး 

လႈပ္ရွားမႈဟာ ျပည္နယ္ေပါင္းစုံနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အဆင့္တင္မကပါဘူး တစ္ႏုိင္ငံလုံးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ 

စည္း႐ုံံးလႈပ္ရွားမႈလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ တစ္ေနရာကကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ကို 

သြားေတြ႕၊ သူက ဒီကိစၥမွာ  ေပလယ်ကံထားေနသလဲဆိုတာ စနည္းနာရတယ္။ ဒီေတာ့ 

သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္က အမ်ဳိးသမီးအစုအဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္ရတယ္။

(ႏႈတ္ခမ္းနီမဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈဟုေခၚၾကသည့္) အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

သည္ ညီလာခံတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး CNDM ႏွင့္အတူလုပ္ကိုင္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ 

အသီးသီးမွ ပါတီ၀င္မ်ားျဖစ္သည္။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ေတာင္းဆိုမႈအားလုံး၏ ၈၀ 

ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိလာခဲ့သည္ကို ပီတန္ဂီသတိျပဳမိသည္။ 

‘အသက္ရွင္သန္ခြင့္’ကို ဦးစားေပးရန္္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ႐ႈံးနိမ့္သြားခဲ့သည္ကိုလည္း သတိျပဳမိခဲ့ 

သည္။ သို႔ေသာ္ ထြက္ေပၚလာသည့္အေျခခံဥပေဒသည္ ကိုင္တြယ္ရခက္ခဲသည့္ စာရြက္စာတမ္း 

တစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး အသက္၀င္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ဥပေဒေရးဆြဲမႈလိုအပ္ေနသည္။

စပိန္ႏုိင္ငံ၏ သေဘာတူညီမႈ၊ ညႇိႏိႈင္းမႈျဖင့္သြားသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ အေျခခံ 

ဥပေဒကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံလႊတ္ေတာ္က ၁၉၇၇-၇၈ ခုႏွစ္တြင္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ 

ေတာ္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ကာ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ညြန္႔ေပါင္း(ေနာင္ပါတီ) 

Union of the Democratic Centre ၏ေခါင္းေဆာင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဒိုဖို ဆြာရက္ဇ္ဦးေဆာင္သည့္ 
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အီလစ္တို႔တြန္းအားေပးသည့္ ပြင့္လင္းမႈမရွိသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးအနည္းငယ္သာ 

ပါ၀င္ခဲ့ရသည္။xxix (အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးညီလာခံအျဖစ္ေဆာင္ရြက္စဥ္က စပိန္လႊတ္ေတာ္ 

ျဖစ္သည့္) Constituent Cortes ၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားထဲမွ အမ်ဳိးသားမ်ားခ်ည့္သာပါ၀င္ေသာ 

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕က အေျခခံဥပေဒကိုေရးဆြဲခဲ့သည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕၀င္ ၇ဦးအနက္သုံးဦး 

သည္ အာဏာရႏိုင္ငံေရးအျမင္မွ်တသည့္လက္၀ဲအုပ္စု UCD ပါတီမွျဖစ္သည္။ တစ္ဦးမွာ 

PSOE မွျဖစ္သည္။ ၎တို႔ေရးဆြဲ သည့္အေျခခံဥပေဒကို အဖြဲ႕၀င္ ၃၅ ဦးပါေသာ လႊတ္ေတာ္

အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာေကာ္မတီက ဖတ္ၾကားေဆြးေႏြးသည္။ ထိုေကာ္မတီတြင္ အမ်ဳိးသမီး 

တစ္ဦးသာပါၿပီး အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးက အတည္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ 

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ ၂၇ ဦးသာရွိသည္။ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္ကို လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးသည့္ ဣတၳိယ၀ါဒီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားွရိခဲ့သည္။ 

အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္အတြင္း တာ၀န္ထမ္း 

ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ဘက္စတယ္လိုက သူမသည္ ‘ တန္းတူညီမွ်မႈကိုရည္ညႊန္းထားသည့္ 

ပုဒ္မ ၉ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၄ တို႔ကိုမူၾကမ္းေရးဆြဲရသည့္ စုံညီအဖြဲ႕တစ္ခုတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ရသည္’ 

ဟုေျပာသည္။ သို႔ျဖစ္၍ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈ ဆုိင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုထည့္ 

သြင္းခဲ့သည္။ မ်ဳိးဆက္ပြားအခြင့္အေရးႏွင့္ သားႀကီးၾသရသ(အေမြဆက္ခံခြင့္) ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္း 

မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မႈမရွိျဖစ္ခဲ့သည္။xxx

ဖိလစ္ပိုင္တြင္ အသစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ ကိုရာဇြန္ အကြီႏိုသည္ (အမ်ဳိး 

သမီး ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပင္ မပါေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးဥကၠ႒လုပ္သည့္) အဖြဲ႕၀င္ ၅၀ ဦးပါ အေျခခံ 

ဥပေဒဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ကို အေျခခံဥပေဒသစ္မူၾကမ္းေရးဆြဲရန္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ အေစာဆုံး 

ဣတၳိယ၀ါဒီအဖြဲ႕အစည္း Gabriela အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 

မဟာမိတ္အဖြဲ႕က မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရာေထြးသည့္ရလဒ္မ်ား 

ထြက္လာခဲ့သည္။ တန္းတူညီမွ်မႈျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုပါလာေသာ္လည္း ထိုျပ႒ာန္းခ်က္သည္ 

အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အဆိုျပဳတင္ျပသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္ေလာက္ ခရီးမေရာက္ေပ။ 

ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း ကိုဆန္႔က်င္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုကို ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ 

ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈဆန္႔က်င္ေရး အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕၏ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ စည္း႐ုံးမႈျဖင့္ 

ေထာက္ခံအားေပးမႈရရွိကာ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လိုက္ 

ေလ်ာသည့္အေနျဖင့္ မိခင္၏အသက္ရွင္သန္ခြင့္အျပင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ထားရသည့္ ကေလး 

အတြက္ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ကိုပါ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပခ်က္ပါရွိသည္။xxxi

အင္ဒိုနီးရွားတြင္ အေျခခံံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ တျဖည္းျဖည္းျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ 

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ 

အခ်ဳိ႕ေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ (PCA) ၏အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ခန္႔အပ္ခဲ့
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သည္။ PCA က ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ၾကားတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ လူမ်ဳိးအသားအေရာင္ခြဲျခားမႈကို ပါ၀င္ေစရန္ ဣတၳိယ၀ါဒီ 

မ်ားက ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တိက်ျပတ္သားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားမရရွိခဲ့ေပ။ PCA 

တြင္ ေရွ႕ေနမ်ားအသင္း၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ပါ၀င္သူ နာဆီယာဘာနီ ကက္ဂ်ာဆန္ကာနာက  

လူမ်ဳိး ေရးခြဲျခားမႈမရွိေရး အေျခခံမူႏွင့္ လူမ်ဳိးအသားအေရာင္ေၾကာင့္ အႏွိမ္ခံရျခင္းကို ေက်ာ္ 

လႊားသည့္က်င့္စဥ္တို႔ အပါအ၀င္ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားထဲမွသင္ခန္းစာယူ

ကာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမျပဳျခင္းဥပေဒသႏွင့္ ခြဲျခားဆန္႔က်င္ခံခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ အထူးရပိုင္ခြင့္

မ်ားဖန္တီးေပးသည့္ ဥပေဒသမ်ားပါဝင္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံမ်ားကိုအေျခခံဥပေဒတြင္ 

ထည့္သြင္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆန္႔က်င္ဘက္/အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စစ္တပ္ 

ကထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ကနဦးအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ထိုအေျခခံဥပေဒ 

သည္ က်ား၊မလူူမႈေရးရာ မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ 

ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အဓိကႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ 

စစ္အစိုးရတို႔ၾကား လူထုဆႏၵခံယူပြဲအၿပီး ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ပြင့္လင္းမႈမရွိေသာ အေျခခံဥပေဒ 

ဆိုင္ရာ (အဆင့္နိမ့္) ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လုံး၀ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ အထူး 

သျဖင့္ Mujeres por la Vida ႏွင့္ Concertación အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ကဲ့သို႔ သက္တမ္းရင့္စုေပါင္း 

အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားအပါအ၀င္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာ၏ တက္ၾကြေသာအခန္းက႑ 

ရွိေသာ္လည္း ဤသို႔အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေဘးဖယ္ထုတ္ထားျခင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ

တြင္ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရနိမ့္က်ေနျခင္းကို တုံ႔ျပန္သည့္ အေန 

ျဖင့္ Concertación ၏လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈပါရွိေစေရးအတြက္ 

Concertación အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။xxxii 

ဂါနာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၌  အာဏာရွင္ ေရာလင္းအစိုးရလက္ထက္ အစိုးရကဦးေဆာင္ 

သည့္အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းစာလွ်င္ ေစာစီးစြာျဖင့္ 

ဖန္တီးလိုက္သည့္ အတိုင္ပင္ခံညီလာခံ၌ အေျခခံဥပေဒသစ္ကုိ ေရးဆြဲလိုက္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ 

အနည္းငယ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို 

လႊမ္းမိုးရန္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထြက္ေပၚလာသည့္ အေျခခံဥပေဒတြင္ က်ား၊မလူမႈ 

ေရးရာကိစၥရပ္မ်ား မပါရွိလာေပ။ ေဇာ္ဇီ ဆီကာတာက ‘အေျခခံဥပေဒမွာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕အေရးကိစၥ 

ေတြအမ်ားႀကီးမပါခဲ့ဘူး။ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ကၽြန္မတို႔အရမ္းမတက္ၾကြခဲ့ 

ၾကဘူးေလ။ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမရွိဘဲျဖစ္ေနခဲ့တယ္။ အေျခခံဥပေဒအေၾကာင္း 

ေဆြးေႏြးတာရွိတယ္လို႔ မမွတ္မိဘူး’ဟုေျပာသည္။

ပိုလန္တြင္  ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္မွ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ 
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ေနာက္ခံ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ စုဖြဲ႕ထားသည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွဏ္အေျခခံဥပေဒ 

ေရးဆြဲရာ တြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ သက္ေရာက္မႈမရွိခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ Women’s Rights 

Centre ကဲ့သို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အန္ဂ်ီအိုအခ်ဳိ႕က အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားေပးခဲ့ၾကသည္။xxxiii 

အၿပီးသတ္ေရးဆြဲရရွိသည့္ အေျခခံဥပေဒတြင္ အမ်ဳိးသားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးတန္းတူအခြင့္အေရးကို 

အာမခံသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါေသာ္လည္း ထိုျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို သီးျခားဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း 

သို႔မဟုတ္ တရားမေၾကာင္း ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းျခင္းတို႔ျဖင့္ က်ားကန္ေပးမထားသျဖင့္ အသက္၀င္ 

ရန္ မလြယ္ျဖစ္ေနသည္။ အလုုပ္သမားဥပေဒကဲ့သို႔ ဥပေဒမ်ားတြင္ ဥပေဒေဟာင္းသည္ 

အေျခခံဥပေဒႏွင့္တိုက္႐ိုက္ပင္ ဆန္႔က်င္ေနသည္။ အျခားေသာ အေရွ႕ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၏ျဖစ္ 

ရပ္မ်ားနည္းတူ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ မိမိအသက္ကိုႏႈတ္ယူခြင့္တို႔ကို တားျမစ္သည့္ျပ႒ာန္း 

ခ်ကပ္ါ၀ငသ္ည။္ အျပင္းအထန္ျငင္းခုံေဆြးေႏြးၿပီးမ ွထိုျပ႒ာန္း ခ်ကက္ိ ုထည္သ့ြင္းခဲ့ျခင္းျဖစသ္ည။္ 

သေႏၶသားကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ စကားရပ္ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းရာတြင္ ကက္သိုလစ္ 

ေက်ာင္းေတာ္က ေအာင္ျမင္သြားခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ အေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံးက ယင္းျပ 

႒ာန္းခ်က္ကို လက္ခံလိုက္သည္။xxxiv

ေရြးေကာက္ပြဲအခင္းအက်င္း

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလအလြန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈအေရ 

အတြက္သည္ လြန္စြာကြဲျပားျခားနားမႈရွိေနသည္။ ခ်ီလီ၊ ဂါနာ၊ စပိန္၊ ဘရာဇီး၊ ပိုလန္ႏွင့္ 

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကနဦးကိုယ္စားျပဳမႈသည္ နိမ့္က်ခဲ့သည္။ (၁၀ 

ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔မဟုတ္ ယင္းေအာက္တြင္ရွိသည္) ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံက မွတ္သားေလာက္ 

ဖြယ္ခၽြင္းခ်က္ျဖင့္ ၂၇ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုယ္စားျပဳမႈရွိသည္။ တတိယလႈိင္း အသြင္ကူးေျပာင္း 

မႈမ်ားထုံးစံအတိုင္း ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ အမ်ဳိး 

သမီးဦးေရသည္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် တိုးပြားလာသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိေရာက္သည့္ 

ကိုယ္စားလွယ္ခြဲတမ္းမ်ားသတ္မွတ္လိုက္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္အေရ

အတြက္တုိးလာသည္။ ဥပမာ ေတာင္အာဖရိကတြင္ ANC က ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ 

အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ခြဲတမ္း ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ စတင္သတ္မွတ္ခဲ့ 

သည္။ အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာခြဲတမ္းမ်ား (အနည္းဆုံးအမ်ဳိးသမီးကိုယ္စား 

လွယ္အေရအတြက္သတ္မွတ္မႈ) သည္ အေဆာက္အအုံဆုုိင္ရာ သိသာထင္ရွားသည့္ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္မႈျဖစ္သည္။ ဘရာဇီးႏုိင္ငံတြင္မူ ၿပီးစလြယ္ေရးဆြဲထားၿပီး 

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ခြဲတမ္းသတ္မွတ္မႈသည္ အမ်ဳိသမီးမ်ား၏ကိုယ္စား 

ျပဳမႈကို သက္ေရာက္မႈလုံး၀မရွိခဲ့ေပ။ စင္စစ္အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားျပဳမႈသည္ (က်ား၊မလူမႈေရးရာ

ခြဲတမ္းမရွိသည့္) အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ (က်ားမလူမႈေရးရာခြဲတမ္းရွိသည့္) ေအာက္လႊတ္ 

ေတာ္ထက္မ်ားျပားေနခဲ့သည္။xxxv အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ားသည္လည္း ေရြးေကာက္ 
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ပြဲစနစ္ေရာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ပုုံမွန္အစဥ္အလာကိုတည္ ေထာင္ျခင္းဒီဂရီႏွင့္ပါ ဆက္ႏႊယ္ 

လ်က္ရွိသည္။xxxvi လက္၀ဲအုပ္စုုႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက လက္ယာအုပ္စုႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားထက္ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းပိုမိုမ်ားျပား 

သည္။ လက္၀ဲဲအုပ္စုႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ား၏ သာတူညီမွ်ေကာင္းစားမႈပိုမိုရရွိေရး သေဘာတရား 

မ်ားက ေဘးဖယ္ထုတ္ခံအုပ္စုမ်ားကိုေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္   ကိုယ္စားျပဳမႈတို႔တိုးျမင့္လာေစသသည့္ 

အျပဳသေဘာအစီအမံမ်ားကိုက်င့္သုံးရန္ အလားအလာပိုမိုမ်ားျပားသြားေစသည္။  ဣတၳိယ၀ါဒီ 

တို႔၏တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈအတြက္ စာနာနားလည္မႈပိုရွိေသာ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ 

လည္း ပိုၿပီးအလားအလာရွိလာေစသည္။

သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ကိုယ္စားျပဳမႈကို အေရအတြက္အရသာမၾကည့္သင့္ပါ။ အသြင္ 

ကူးေျပာင္းမႈ အသီးသီးတြင္ ‘အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္’ (သီးျခားအစုအဖြဲ႕အတြက္အေရးဆိုရန္ 

ကိုယ္စားျပဳသည့္) အမ်ဳိးသမီးဥပေဒျပဳ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆာင္ရြက္လုပ္ကို္င္ေပးသည့္ 

ပမာဏကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးအေရးကိုယ္စားျပဳအမ်ဳိး

သမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ရွိႏုိင္သည္။ အမ်ဳိး

သမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ က်ား၊မ ေရးရာ 

တန္းတူညီမွ်မႈ ခိုင္မာအားေကာင္းေစမည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားတင္သြင္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေခတ္ 

ေနာက္ျပန္ဆြဲေသာအစီအမံမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို တားဆီးရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းတို႔ျပဳ 

လုပ္ဖြယ္ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ပါတီမ်ားၾကားစုဖြဲ႕မႈတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္း 

တို႔တြင္လည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ သီးျခား အစုအဖြဲ႕အတြက္ အေရးဆိုကိုယ္စားျပဳ 

သည့္ဒီမိုကေရစီသည္ မိမိတု႔ိေလ့လာထားသည့္ တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီ၏ျဖစ္ရပ္အလိုက္ ကြဲျပားသည္။ 

ဥပမာ ဂါနာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးအနည္းငယ္သာေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီး ဣတၳိယ၀ါဒီ 

ခံယူခ်က္ရွိသူနည္းသည္။ လႊတ္ေတ္ာျပင္ပရွိ စုဖြဲ႕ထားသည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ 

နည္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ား၊မလူမႈေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမရွိသေလာ

က္ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ အဆိုပါခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားမရွိရျခင္းမွာ တစ္လမ္းသြားျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ဟု 

ဇိုဇီ ဆီကာတာကဆိုပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ႀကိဳးစားခဲ့

သည္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားရွိခဲ့ၿပီး အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈမရွိခဲ့ဟု သူမကေျပာ 

သည္။

အင္ဒိုနီးရွား၊ ခ်ီလီ၊ ဘရာဇီးႏွင့္ စပိန္တို႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးအနည္းငယ္သာ ေရြးေကာက္ 

တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ သို႔ေသာ္ တိုးတက္ေသာ က်ား၊မ လူမႈေရးရာဥပေဒျပဳမႈမ်ားအတြက္ 

အဓိကက်သည့္ ဣတၳိယ၀ါဒီ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ သူတို႔ေအာင္ျမင္ 

ျခင္း ရွိ/မရွိဆိုသည္မွာမူ လက္ရွိအာဏာရအစိုးရက ဘယ္ေလာက္စာနာနားလည္မႈေပးသနည္း
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ဆိုသည္၌သာ တည္မီေနသည္။xxxvii  ၂၀၀၄-၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း အင္ဒိုနီးရွားလႊတ္ေတာ္တြင္ရွိစဥ္ 

သူမ၏ပါတီမွ တိုးတက္ေသာအမ်ဳိးသမီးတစ္စုႏွင့္အျခားသူမ်ားစြာ (၎တို႔အနက္ တက္ၾကြလႈပ္

ရွားမႈေနာက္ေၾကာင္းရွိသူမ်ားပါသည္) တို႔က ဥပေဒ ၁၄ ခုထက္မနည္းကိုျပ႒ာန္းေအာင္လုပ္ႏုိင္

ခဲ့ၾကသည္ဟု နာဆီယာဘာနီ ကက္ဂ်ာဆန္ကာနာက ေျပာသည္။ ဘရာဇီးႏွင့္ေတာင္အာဖရိ

ကႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စုဖြဲ႕မႈသည္ အခ်ဳိ႕ေသာ 

ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ထူးျခားအေရးပါလာခဲ့သည္။ ဘာရာဇီးအေျခခံဥပေဒကိုပုံေဖာ္ရာတြင္ အမ်ဳိး 

သမီးမ်ား၏ စည္း႐ုံံးမႈက အေထာက္အကူျပဳခဲ့ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ပထမဆုံးအႀကိမ္ လူမ်ဳိးစု 

ေပါင္းစုံ ေတာင္အာဖရိကလႊတ္ေတာ္တြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဣတၳိယ၀ါဒီစုဖြဲ႕မႈေနာက္

ခံသမုိင္းရွိၾကသည့္ (WNC ကဲ့သို႔ ယခင္ကတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးသိကၽြမ္း

ထားၾကသည့္) အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစြာက ပါတီေပါင္းစုံမွအမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္

အဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းၾကသည္။ ထိုအဖြဲ႕က အၾကမ္းဖက္မႈအပါအ၀င္ က်ယ္ျပန္႔ေသာက်ား၊မလူမႈေရး

ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လက္ဦးမဆြကပင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ခဲ့့ၾကသည္။xxxviii ANC ပါတီမွ ပထမဆုံး 

လႊတ္ေတာ္၏ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ သန္ဂ်ီ မင့္ဆိုက WNC ၏  ေရရွည္အက်ဳိးသက္ 

ေရာက္မႈအေၾကာင္းေျပာျပခဲ့သည္။ 

 တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးေတြ႕ဆုံႏုိင္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးကကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ အမ်ဳိး 

သမီးအဖြဲ႕ဆိုၿပီးရွိပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ဘ၀အဆင့္အတန္း၊ အရည္ 

အေသြးျမႇင့္တင္ေရးေကာ္မတီ ဆိုတာလည္းရွိတယ္။ အဲဒီ ေကာ္မတီက သိၿပီးသား 

ေကာ္မတီေတြနဲ႔မတူပါဘူး။ ဒါေပမယ့္အဲဒီေကာ္မတီမ်ဳိးဖြဲ႕ဖို႔ ကၽြန္မတို႔ေတာင္းဆိုခဲ့ၾက 

တယ္။ ကၽြန္မတို႔အရင္ကလုပ္ခဲ့တဲ့ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈ၊ အမ်ဳိးသမီးညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕နဲ႔ အမ်ဳိး 

သမီးမ်ားဆိုင္ရာပဋိဥာဥ္စတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြေၾကာင့္ ဒီေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္းဖို႔ လြယ္ကူ 

ေစခဲ့ပါတယ္။

ဣတၳိယ၀ါဒီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရရွိတတ္သည္။ ဣတၳိယ၀ါဒီ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လက္၀ဲႏုိင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ားျဖစ္ေနသည္က ပိုမ်ားသည္။ 

ပါတီစည္းကမ္းေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ ပါတီဖြဲ႕စည္းပုံ လည္ပတ္မႈတို႔သည္လည္း သက္ေရာက္မႈတစ္ခု

ရွိႏုိင္သည္။ပါတီဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားေလ်ာ့လ်ဲေနၿပီး ပါတီစည္းကမ္းမတင္းက်ပ္သည့္ အခါမ်ဳိးတြင္ 

ပါတီ အခ်င္းခ်င္းၾကားစုဖြဲ႕မႈပိုလြယ္တတ္သည္။ ဥပမာ ဘရာဇီးတြင္ ပါတီအခ်င္းခ်င္းၾကားဖြဲ႕ 

ထားသည့္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းရန္ အျခားႏိုုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းစာလွ်င္ ပိုၿပီးလြယ္သည္။ သို႔ေသာ္ 

ေတာင္အာဖရိကတြင္ ပိုၿပီးခက္သည္။ အထူးသျဖင့္ ပါတီစည္းကမ္းႏွင့္သစၥာခံမႈက အေစာပိုင္း 

ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ခိုင္မာလာၿပီးေနာက္တြင္ ပိုၿပီးခက္လာသည္။ ေတာင္အာဖရိကမွ ANC 

မွလြဲၿပီး ပါတီမ်ားအတြင္း ပီျပင္ေသာအမ်ဳိးသမီးအစုအဖြဲ႕မ်ားကို သာဓကအနည္းငယ္ျပႏုိင္သည္။ 
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တရား၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ဘ၀ေနမႈႏွင့္ 

အဆင့္အတန္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးပူးတြဲေကာ္မတီသည္ ပထမဆုံးအႀကိမ္က်င္းပသည့္ 

လူမ်ဳိးေရးမခြဲျခားေသာလႊတ္ေတာ္တြင္ ပရက္ဂိုဗန္ဒါကဲ့သို႔ ထင္ရွားသည့္ ဣတၳိယ၀ါဒီကိုယ္စား 

လွယ္မ်ားထံမွ ပီျပင္ေသာေခါင္းေဆာင္မႈေၾကာင့္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ေရာက္ 

ခ်ိန္တြင္ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါရွိသည့္ က်ား၊မလူမႈေရးရာဥပေဒျပဳမႈ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို 

အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္သည္ဟု ပရက္ ဂိုဗန္ဒါကယူဆခဲ့သည္။

ပါတီအခ်င္းခ်င္းၾကားစုဖြဲ႕မႈသည္လည္း အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကဲ့သို႔ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 

ပိုၿပီးလြယ္ကူလာသည္။ မ်ဳိးဆက္ပြားအခြင့္အေရးကဲ့သို႔ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား သေဘာ 

ထားခ်င္းမတိုက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါတီခ်င္းစုဖြဲ႕မႈရရန္ခက္သည္။ ဥပမာ မ်ဳိးဆက္ပြား

အခြင့္အေရးကိစၥရပ္တြင္ နက္႐ႈိင္းစြာသေဘာထားကြဲလြဲၾကေသာ္လည္း ကေလးထိန္းျခင္း 

အတြက္ အစီအမံမ်ားကိုေထာက္ခံသည့္ မဟာမိတ္မ်ားကို ခ်ီလီႏိုင္ငံမွ လက္၀ဲႏွင့္လက္ယာ 

ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကဖြဲ႕စည္းႏုိင္ၾကသည္။ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ အမ်ဳိးသမီး 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာတြင္ အတူတကြစုဖြဲ႕ႏုိင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ 

ဘာသာေရးမဆန္သည့္ အမ်ဳိးသမီးႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ 

အစၥလာမၼစ္ အမ်ဳိးသမီးႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကို စိတ္၀မ္းကြဲေစသည့္ ညစ္ညမ္းစာေပ၊႐ုပ္ရွင္တိုက္

ဖ်က္ေရးဥပေဒၾကမ္းကိစၥတြင္ စုဖြဲ႕ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။xxxix နာဆီယာဘာနီ ကက္ဂ်ာဆန္ကာနာ၏ 

ပါတီက ထိုဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိတ္၀မ္းကြဲခဲ့သည္။ သူမတစ္ဦးတည္းအေနျဖင့္ ထို 

ဥပေဒကို သေဘာမတူပါ။ ထိုဥပေဒသည္ကို ‘လႊတ္ေတာ္အတြင္းေဆြးေႏြးမႈသည္ ဘ၀တြင္  

က်ဥ္းထဲက်ပ္ထည္းေရာက္သြားရသည့္ ကာလတစ္ခုျဖစ္သည္’ဟု သူကေျပာခဲ့သည္။

အစိုးရ႒ာနဆိုင္ရာေလာက

အစိုးရ႒ာဆိုင္္ရာေလာကတြင္ က်ား၊မလူမႈေရးရာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚမႈပမာဏႏွင့္ 

ပုံစံမ်ားသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလအလြန္ျဖစ္ရပ္မ်ားအနက္ လြန္စြာကြဲျပားသည္။ အခ်ဳိ႕ 

ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ မူ၀ါဒကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕မ်ားကို (WPAs သို႔မဟုတ္ ကုလ 

သမဂၢ၏အသုံးအတိုင္းဆိုလွ်င္ ‘အမ်ဳိးသမီးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား’) သည္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက 

ကုလ၏ လႊမ္းမိုးမႈကိုတု႔ံျပန္သည့္အေနျဖင့္ ယခင္အစိုးရမ်ားက မဖြဲ႕စည္းပဲထားခဲဲ့သည္။ ထုိသို႔မ

ဖြဲ႔စည္းပဲထားသည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဂါနာႏွင့္ဖိလစ္ပိုင္တို႔ပါ၀င္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ထိုကိုယ္စား 

ျပဳအဖြဲ႕အစည္းကို အီမယ္လ္ဒါ မားကို႔စ္ကဦးေဆာင္သည္။ ကာလေရြ႕ေလ်ာလာသည့္အခါ 

WPA ကိုဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္အစားထုိးဖြဲ႕စည္းျခင္းမ်ားကို ႏုိင္ငံအားလုံးတြင္ 

လုပ္ေဆာင္လာသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေပက်င္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္က်င္းပသည့္ ကုလကြန္ဖရင့္အၿပီး 

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး အေျခအေနပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္းက ထိုသို႔ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ျခင္းမွာ 

လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕လာေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ WPAs သည္ အလြန္ျခား နားသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ 
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ျခားနားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား၊ အာဏာမ်ား၊ အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အက်ဳိးစီးပြားကို ကိုယ္စားျပဳရန္ ကြဲျပား 

သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္ေနသည္။ ဥပမာ အေရွ႕ဥေရာပ 

တြင္ အခ်ဳိ႕အစိုးရမ်ားက ဥေရာပသမဂၢသို႔၀င္ခြင့္ရေရးကို အကူအညီေပးရန္ WPAs ကို အစိုးရ 

အခ်ဳိ႕ကဖြဲ႕စည္းၾကသည္။ WPAs ၏ အသုံး၀င္မႈႏွင့္ထိေရာက္ပီျပင္မႈတို႔ကို အကဲျဖတ္ရန္ ဖြဲ႕ 

စည္းပုံႏွင့္ဖြဲ႕စည္းရသည့္အေၾကာင္းရင္းတို႔ကိုေလ့လာရမည္။ ခြဲေ၀ထားသည့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို 

ေလ့လာရမည္။ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တိုင္းျပည္ျပင္ပရွိအစုအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ 

တာ၀န္ခံမႈတို႔ကိုေလ့လာရမည္။ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ က်ယ္ျပန္႔ 

ေသာ ႏုိင္ငံေရးေနာက္ခံအေျခအေနကိုလည္းေလ့လာရမည္။

ဘရာဇီး၊ ခ်ီလီႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတုိ႔တြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလအတြင္းႏွင့္ယင္း

ကာလမတိုင္မီ စုဖြဲ႕ထားသည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွတိုက္႐ုိက္ျဖစ္လာသည့္ ရလဒ္ 

မ်ားအျဖစ္ WPAs မ်ားကိုတည္ေထာင္ၾကသည္။ စပိန္တြင္မူ (ကာလိုတာ ဘက္စတီလိုဦးေဆာင္ 

ၿပီး) ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ WPA တစ္ဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရး 

ပါတီ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထဲမွ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက 

စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းမ်ား၏ ရလဒ္အျဖစ္ စာနာေထာက္ထားမႈရွိသည့္ အသစ္တက္လာေသာ 

အစိုးရမ်ားက WPA အဖြဲ႕မ်ားကိုဖြဲ႕စည္းေပးၾကသည္။ ခ်ီလီတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီ အမ်ဳိး 

သမီးမ်ားအတြက္ ၀န္ႀကီး႒ာနတစ္ခုဖြဲ႕စည္းရန္ Women’s Concertación ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က 

ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။xl ဣတၳိယ ၀ါဒီတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူႏွင့္ သုေတသီ ထရီဆာဘားလ္က္စ္က 

Women’s Concertación အတြင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားဆုိ္င္ရာ စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ျပင္ဆင္ေန 

သည့္ ေကာ္မတီတစ္ခုသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကို 

ရရွိေအာင္ အဆုိုျပဳခ်က္တစ္ခုကိုေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပုံကို ျပန္ေျပာျပခဲ့သည္။ ထိုမူေဘာင္သည္ ၀န္ႀကီး 

႒ာနတစ္ခုသို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္နားလည္သိရွိၿပီးသားျဖစ္သည္ဟု ၎ကျပန္ေျပာျပခဲ့ 

သည္။ ဘရာဇီးႏိုင္ငံမွ Women’s Council ႏွင့္ စပိန္ႏုိင္ငံမွ Instituto de la Mujer အဖြဲ႕မ်ား 

၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအျပင္ ျပည္ပမွျပန္ေရာက္လာသည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမွ 

သင္ခန္းစာယူႏုိင္ခဲ့သည္ဟု သူကေျပာျပသည္။ ေတာင္အာဖရိကတြင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ 

အေတြ႕အၾကံဳကို အေသးစိတ္ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္းေၾကာင့္ တုိင္းျပည္အစိုးရ႒ာနမ်ားႏွင့္ 

လႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ စီမံကိန္းအစုအေ၀း၏ ဆုံခ်က္မ်ားကိုေရးဆြဲႏုိင္ေစခဲ့သည္။

ဂါနာႏုိင္ငံတြင္ သမၼတ ကူဖူက အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ဆႏၵႏွင့္ဆန္႔က်င္ကာ အမ်ဳိး 

သမီး၀န္ႀကီး႒ာန (MOWAC) ကိုဖြဲ႕စည္းသည္။xli ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီက 

အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တာဆီကာက ေအာက္ပါအတုိင္း 

ေျပာျပခဲ့သည္။ 
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 အစုိးရသစ္က ဒီ၀န္ႀကီး႒ာနကိုဖြဲ႕ၿပီး အမ်ဳိးသမီးေတြကို ခ်ီးေျမႇာက္သြားမယ္တဲ့။ ဒီ 

အာဖရိကတိုက္ေပၚက တျခား၀န္ႀကီး႒ာနေတြက အေတြ႕အၾကံဳေတြကိုအေျခခံၿပီး ကၽြန္မ 

တို႔လိုတာ ၀န္ႀကီး႒ာနမဟုတ္ဘူး၊ ဘက္ဂ်က္မရွိရင္ ၀န္ႀကီး႒ာနေတြဆိုတာ အားေကာင္း 

ေမာင္းသန္ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ေတြကေျပာလာၾကတာေၾကာင့္ ကၽြန္မ 

တို႔က တင္းမာတဲ့သေဘာထားနဲ႔ တံု႔ျပန္ခဲ့ၾကတာပဲ။ ဒီလိုတုံ႔ျပန္တဲ့တင္ျပေျပာဆိုမႈေတြ 

လုပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီ၀န္ႀကီး႒ာနကိုျဖဳတ္ခ်ဖို႔ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကို ၀န္ႀကီး အျဖစ္ 

ခန္႔အပ္ခံရမယ့္သူက ၀န္ႀကီး႒ာနမဖြဲ႕ေသးခင္ကတည္းက သေဘာမက်ဘူးထင္ပါတယ္။ 

ဒီေတာ့ ကၽြန္မတို႔  ခ်င္းဆက္ဆံေရးက တင္းမာသြားတာေပါ့။ ေတာ္ေတာ္ၾကာလာတဲ့ 

အထိ အေျခအေနေတြက သိပ္ဆိုးေနတယ္။

 ဣတၳိယ ၀ါဒီဆန္႔က်င္ေရးသမား ၀န္ႀကီးတစ္ပါးဦးေဆာင္သည့္ MOWAC သည္ ၂၀၀၁-

၂၀၀၅ ခုႏွစ္အစိုးရ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲဲ့ 

သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကေထာက္ခံအားေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

သည္ပင္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ရသည္။  နည္းပါးသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ မဆိုစေလာက္ 

အာဏာရွိသည့္ WPA အဖြဲ႕မ်ားသည္ ျမင့္မားသည့္ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ရသလို 

တုိင္းျပည္အစိုးရျပင္ပ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လည္း အယက္အကန္ဆက္ဆံေရးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ 

WPA မ်ားက အေထာက္အပံ့ရင္းျမစ္မ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 

အန္ဂ်ီအိုအသြင္ျဖင့္လုပ္ကိုင္လာရျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 

အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအေထာက္အပံ့ကို ပိုမိုမွီခိုရၿပီး ေအာက္ေျခအဆင့္စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈကို 

မွီခိုမႈနည္းပါးသည္။ WPA မ်ား လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရသည့္္ ႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံအေျခအေနက 

လည္းအေရးပါသည္။ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ားက အစဥ္အလာပုံစံခ်မွတ္မႈနည္းပါးသည္ဆိုပါက အစိုးရ 

ႏွင့္ ပိုၿပီးအေျပာက်ယ္ေသာ သေဘာတရားေရးဆုိင္ရာလမ္းေၾကာင္းမ်ား၏ အေျပာင္းအလဲသည္ 

WPA မ်ားကို အဆိုးဘက္မွသက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ အစိုးရသစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ စာနာေထာက္

ထားမႈမရွိသည့္အစိုးရမ်ားသည္ ရန္ပုံေငြမ်ားကိုျပန္ယူျခင္း၊ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး 

WPA တို႔၏အဆင့္ေလွ်ာက်ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ (က်ား၊မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈေကာ္မ

ရွင္၏ ပထမဆုံးေခါင္းေဆာင္ သန္ဂ်ီမင့္ဆို၏အျမင္အရ) ေတာင္အာဖရိက က်ား၊မလူမႈေရးရာ

ခ်ိတ္ဆက္အဖြဲ႕အစည္းသည္ အသုံးစရိတ္ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား၊ဥပကၡာျပဳမႈမ်ား၊ ဖယ္က်ဥ္မႈမ်ား 

ေၾကာင့္ အားနည္းသြားခဲ့ရသည္။ အလားတူအျဖစ္အပ်က္မ်ဳိး ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားကုန္ခါနီးက 

ဘရာဇီးတြင္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။ ပီတန္ဂီႏွင့္ သူ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား အုံႏွင့္က်င္းႏွင့္ WPA မွ 

ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ၾကသည္။ ပိုလန္တြင္ အစိုးရအႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ WPA မ်ား 

အားနည္းသြားခဲဲ့ရမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ 

လက္၀ဲမဟာမိတ္ႏုိ္င္ငံံေရးအဖြဲ႕ကို လက္ယာအုပ္စု စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမဟာ 

မိတ္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ကအႏုိင္ရလိုက္ၿပီးေနာက္ WPA မ်ားအားနည္းသြားခဲ့သည္။xlii ထို႔ေၾကာင့္ 
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WPA သည္ က်ား၊မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို စာနာေထာက္ထားမႈရွိသည့္ အစိုးရ၏ 

အစိတ္အပိုင္းျဖစ္လွ်င္ ပိုၿပီးထိေရာက္ပီျပင္မႈရွိမည့္ အလားအလာရွိသည္။ စပိန္၊ ခ်ီလီႏွင့္ 

ေတာင္အာဖရိကတို႔တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္အတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရ စာနာေထာက္ထားမႈရ

သည့္အခ်ိန္တြင္ပင္ သိသာထင္ရွားသည့္ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရႏုိင္သည္။

က်ား၊မလူမႈေရးရာမူ၀ါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

က်ား၊မလူမႈေရးရာ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ တစ္ခုတည္း တစ္သမတ္တည္း အမ်ဳိးအစား 

ခြဲ၍မရပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာ ျငင္းခုံမႈနည္းသည့္ က်ား၊မေရးရာအခြင့္အေရးနယ္ပယ္အခ်ဳိ႕တြင္ မူ၀ါဒ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈရရွိရန္ လြယ္ကူသည္။xliii ေယဘုယ်အားျဖင့္ က်ား၊မလူမႈေရးရာအေျခခံ 

အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ခြဲတမ္းသတ္မွတ္ 

ျခင္း၊ ပိုင္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားသည္ မ်ဳိးဆက္ပြားအခြင့္အေရးမ်ားထက္ ေျဖရွင္းရပိုမိုလြယ္ကူ 

သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ က်ား၊မလူမႈေရးရာ အခြင့္အေရးမ်ားက ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ထို 

အခြင့္အေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈထြက္ေပၚလာေစ 

သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားစရာမိသားစုဘ၀ကို 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္သည္ဟု  ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ 

အသြင္ကူေျပာင္းမႈကာလအလြန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားအတြက္ သိသိသာသာအဆုံးအျဖတ္ေပး 

သည့္အရာျဖစ္သည္။ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဆြယ္တရားေဟာျခင္းရွိသည့္တိုုင္ ထိုျပဳျပင္ေျပာင္း 

လဲမႈသည္ ေအာင္ျမင္ရန္ခဲယဥ္းသည္။ ဤစာအုပ္တြင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့သည့္ အျခားေသာ 

ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈၿပီးၿပီးခ်င္း ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံႏွင့္ (ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရ 

ေအာင္ပြဲရၿပီးေနာက္) စပိန္ႏုိင္ငံတြင္ ဆယ္ႏွစ္ၾကာသည့္အခါမွသာ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းဆုိင္ရာ 

အခြင့္အေရးရရွိခဲ့ၾကသည္။ ႐ႈံးနိမ့္ပ်က္ျပားမႈဥပမာမ်ားလည္းရွိသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ 

အတိုင္း  အေရွ႕ဥေရာပတြင္ အနည္းဆုံးစာရြက္ေပၚတြင္ေရးထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာကို 

ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရလက္ေအာက္တြင္  အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ ပိုလန္ႏုိင္ငံ 

တြင္ ယခင္ကက်ယ္ျပန္႔စြာက်င့္သုံးသည့္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခြင့္သည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ အလြန္ 

အမင္း ကန္႔သတ္ခံလာရသည္။xliv ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ မူ၀ါဒေျဖေလွ်ာ့မႈအခ်ဳိ႕ရွိလာသည့္တိုင္ 

ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈေရခ်ိန္သည္ နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ် 

ေရးစီမံခ်က္သည္ အခ်ဳိ႕ေသာေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို 

ကန္႔သတ္မႈမ်ားတိုးပြားလာေစသည္။ ထိုေဒသမ်ားတြင္ (ရံဖန္ရံခါ အစၥလာမၼစ္ပိုဆန္သည့္) 

ေဒသဆုိင္ရာအစီအမံမ်ားကို စတင္ခဲ့သည္။xlv အမ်ဳိးသမီး ဥပေဒေထာက္ကူအဖြဲ႕ APIK ကို 

တည္ေထာင္သူ နာဆီရာဘာနီ ကက္ဂ်ာဆန္ကာနာက ‘အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား  အၾကမ္းဖက္မႈ 

တိုက္ဖ်က္ေရး ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေကာ္မရွင္ရဲ႕အဆိုအရ ျပည္သူေတြကို ခြဲျခားဆက္ဆံထားတဲ့ 

တင္းက်ပ္ေသာ နည္းဥပေဒ ၂၅၀ ခန္႔ရွိၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးေတြကို  ခြဲျခားဆက္ဆံတဲ့နည္းဥပေဒက 
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၇၈ ခုရွိပါတယ္။ ဥပမာ အ၀တ္အစား၊ ျခံဳထည္ ဒါမွမဟုတ္ ေယာက္်ားေလးေဆြမ်ဳိးမပါဘဲ အမ်ဳိး

သမီးေတြအိမ္အျပင္ထြက္လုိ႔မရဘူးဆိုတာလို၊ ျခံဳထည္မ၀တ္ရင္ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈစာရြက္စာ 

တမ္းေတြတို႔ မွတ္ပုံတင္တို႔ မရၾကတာေတြရွိတယ္’ ဟုေျပာျပသည္။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကို 

တန္ျပန္တိုက္ဖ်က္ရန္ ဥစၥာပစၥည္းပိုင္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အစီအမံမ်ားကို ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 

သည္ပင္လွ်င္ အျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရတတ္သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အစိုးရ႒ာနဆိုင္ရာ၊ လႊတ္ေတာ္၊ 

အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတို႔တြင္ အဓိကက်သည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားက မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕ 

စည္းရန္စတင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ယင္းသို႔ဖြဲ႕စည္းမႈကို လိုလားမႈရွိသည့္ႏုိင္ငံေရးေနာက္ခံ

အေျခအေနတြင္လုပ္ကိုင္ရျခင္းတို႔သည္ အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။xlvi  အိိမ္တြင္း 

အၾကမ္းဖက္မႈဥပေဒျပဳေရးက ထိုအခ်က္ကိုထင္သာျမင္သာရွိေစသည္။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ 

မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကေထာက္ခံသည့္ အေရးကိစၥျဖစ္ၿပီး လူတန္းစား 

ႏွင့္သေဘာ တရားေရးဆိုင္ရာရပ္တည္ခ်က္အသီးသီးရွိသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 

ေထာက္ခံမႈရသည္။ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလဆယ္စုႏွစ္လႈပ္ရွားမႈ (UN Decade) 

စတင္ခ်ိန္ကစၿပီး ထိုအေရးကိစၥမ်ားကို  ရင္ဆုိင္ရန္လိုအပ္ခ်က္၊ ထိုသို႔ရင္ဆုိင္ရန္လိုအပ္သည့္ 

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕အစည္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ 

မ်ား တိုးပြားလာသည္။ သို႔ေသာ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလလြန္အစိုးရမ်ားက ျပ႒ာန္းသည့္ 

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးေရး၊ ယင္းသို႔တားဆီးမႈကိုျမႇင့္တင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ 

ဆန္႔က်င္မႈကိုျမႇင့္တင္သည့္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းက်င့္သုံးမႈတို႔၏ ပမာဏႏွင့္ျမန္ႏႈန္းတို႔တြင္ 

ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ျဖစ္ရပ္တိုင္းတြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕

မ်ားကိုဖြဲ႕စည္းလိုက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားက အျခားအဖြဲ႕မ်ားထက္ 

ပိုၿပီးထိေရာက္ပီျပင္ၾကသည္။ ဂါနာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္တြင္းအ ၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးမဟာမိတ္

အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြားေပါင္းစပ္ကာ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ တြင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ 

သို႔တုိင္၎တို႔၏အေရးဆိုလႈပ္ရွားမႈသည္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၏ေထာက္ခံမႈရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဆန္႔က်င္ 

သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထဲတြင္ MOWAC မွအျငင္းပြားဖြယ္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ၀န္ႀကီးက အဓိက 

ဆန္႔က်င္သူ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ခ်ိနဲ႔ယိမ္းယိုင္သြားခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ယခင္၀န္ႀကီးထက္ 

ငယ္ရြယ္ၿပီး (ပို၍တုိးတက္ေသာ) ၀န္ႀကီးတစ္ဦးကိုအစားထိုးခန္႔အပ္လိုက္သည့္အခါမွသာ အိမ္

တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို ျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့သည္။xlvii  MOWAC ႏွင့္ဆက္ဆံေရး 

ဆိုးရြားလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆီကာတာက ေအာက္ပါတိုင္းေျပာျပခဲ့သည္။ 

 ဆက္ဆံေရးက အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအတြက္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ 

ရာမွာ ပိုၿပီးဆိုးလာတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ အမ်ဳိးသားေတြအတြက္ ဥပေဒထဲမွာ 

မေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြပါေနတယ္ဆိုတာကို အာ႐ုံစုိက္လာေအာင္ လုပ္တဲ့သူေတြထဲမွာ 
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၀န္ႀကီးတစ္ေယာက္ပါေနတယ္ဆိုကတည္းက မဟုတ္ေတာ့ဘူးေလ။အိမ္တြင္းအၾကမ္း 

ဖက္မႈဥပေဒကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းဖို႔ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က ခုႏွစ္ႏွစ္ေတာင္အခ်ိန္ယူခဲ့ရတယ္။ 

ညြန္႔ေပါင္းမွာပါတဲ့ အဖြဲ႕ေတြအားလုံးက အပူတျပင္းနဲ႔တြန္းအားေပးခဲ့ၾကတယ္။ အစိုးရက 

ေတာ့ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ရဲ႕အင္အား၊ သူတို႔ရဲ႕ေတာင္းဆိုမႈေတြကို ျဖံဳေတာင္မျဖံဳဘူး။ ဥပေဒ 

ကိုျပ႒ာန္းဖို႔ ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလုပ္ေနခဲ့တာပဲ။

ခ်ီလီတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္းႏွင့္လႊတ္ေတာ္ျပင္ပက အခက္အခဲၾကံဳရတတ္သည့္ ဣတၳိယ 

၀ါဒီမဟာမိတ္အဖြဲ႕၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဆုိင္ရာ၀န္ႀကီး႒ာန SERNAM တို႔သည္ အိမ္တြင္းအၾကမ္း 

ဖက္မႈဥပေဒျပ႒ာန္းမႈကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။xlviii သို႔ေသာ္ အိမ္တြင္းအၾကမ္း 

ဖက္မႈတိုုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ၏ ေနာက္ဆုံးအဆင့္မူၾကမ္းကို SERNAM ကသူ႔သေဘာႏွင့္သူျပင္

ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဣတၳိယ၀ါဒီ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား 

က ယူဆၾကသည္။ SERNAM သည္ ေရွး႐ိုးစြဲႏုိင္ငံေရးေနာက္ခံအေျခအေနတြင္လုပ္ကိုင္ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး အာဏာရ Concertación ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရထဲမွ ခရစ္ယာန္ဒီမို 

ကရက္ပါတီ၀င္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈရွိခဲ့သည္။ Concertación သည္လည္း ကက္သိုလစ္ 

ေက်ာင္းေတာ္ထံမွ ဖိအားမ်ားေအာက္တြင္က် ေရာက္ေနခဲ့သည္။ မူလဥပေဒမူၾကမ္းကိုအဆိုျပဳခဲ့ 

သည့္ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အက္ဒ ရီယာနာ မြန္ဇိုက ေအာက္ပါ 

အတိုင္းတင္ျပခဲဲ့သည္။

 ကၽြန္မတို႔က သေဘာထားမွ်တတဲ့ လက္၀ဲႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႕ျဖစ္ေနျခင္းက အႀကီး 

ဆုံးျပႆနာျဖစ္ေနတယ္။ ‘မိသားစုအတြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ’အတြက္ ဥပေဒတစ္ခုကို 

ျပ႒ာန္းခဲ့တယ္။ ကၽြန္မတင္ျပခဲ့တဲ့ဥပေဒကက် အမ်ဳိးသမီမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈကို တား 

ျမစ္တဲ့ဥပေဒ (မိန္းမေတြရဲ႕က်ား၊မလူမႈေရးရာေၾကာင့္ သူတို႔ကိုအၾကမ္းဖက္တာကို ေျပာ 

တာ) ပါ။ ျပ႒ာန္းလုိက္တဲ့ဥပေဒဟာ ဘာမွဆက္လုပ္လို႔မရႏုိင္ဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆုိရင္ ဒီ 

ျပႆနာဟာ အိမ္တြင္းေရးျပႆနာဆိုၿပီး အေလးထားဖို႔လိုတယ္လို႔ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရ

က္ပါတီ၀င္အမ်ဳိးသမီးေတြက ယူဆလို႔ပါပဲ။ ကၽြန္မတို႔လက္ေလွ်ာ့လိုက္ရတယ္။ ဒါက 

အေလွ်ာ့ေပးလိုက္ေလ်ာလိုက္တာပဲ။ ကၽြန္မတို႔ဘာမွေရွ႕ဆက္လုပ္မရဘူးေလ။ ကၽြန္မတို႔ 

က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလိုအပ္တဲ့ေထာက္ခံမဲမွ မရၾကတာကိုး။ အဲဒီလက္ယာအုပ္စုက 

ခလုတ္ကန္သင္းပဲ။ ေသတဲ့အထိရွိေနမယ့္ အတိုက္အခံပဲ။ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ 

ပါတီ၀င္ေတြဆီကေန ကၽြန္မတို႔တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေရွ႕ဆက္တိုးႏုိင္မယ့္ မဲေေတြကိုရဖို႔ 

ဣတၳိယ၀ါဒီေတြနဲ႔ လက္၀ဲႏုိင္ငံေရးအုပ္စုက အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ ေသေရးရွင္ေရးျဖစ္ 

ေနတယ္။

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ နာဆီရာဟာဘာနီ ကက္ဂ်ာဆန္ကာနာေျပာျပခ်က္အရေအာက္ပါ

အတိုင္းျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။
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 ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈအက္ဥပေဒကို APIK ကမူၾကမ္းေရးခဲ့တယ္။ ကၽြန္မ 

နဲ႔တျခားသူေတြ (တျခားအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ သုေတသီေတြကိုေမးျမန္းခဲ့ရတာေပါ့) က ‘ဖိုခေနာ

က္ဆုိင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးအပ္ျခင္း’ဆိုၿပီး သုေတသီအမ်ဳိးသမီး၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူအမ်ဳိး 

သမီး၊ အမ်ဳိးသမီးဒီမိုကရက္အုပ္စုသုံးစုနဲ႔ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အတူတူလုပ္ကိုင္ခဲ့ၾက 

တယ္။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးအက္ဥပေဒကို ျမႇင့္တင္အားေပးဖို႔ ညြန္႔ 

ေပါင္းအဖဲြ႕ကို ကၽြန္မတို႔ဖြဲ႕ႏုိင္ခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္စစခ်င္းမွာ ဒီဥပေဒဟာ ကၽြန္မတို႔မိသားစု 

ေတြရဲ႕ သဟဇာတျဖစ္မႈ၊ မိသားစုအယူအဆစတာေတြကို ပ်က္စီးသြားေစမယ္လို႔ ေျပာ 

တဲ့ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြထံကေန စိန္ေခၚမႈေပၚလာတယ္။ ဒါနဲ႔ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ 

အဲဒီဥပေဒကို မူၾကမ္းေရးၿပီးခဲ့တာ ေနာက္ဆုံး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာျပ႒ာန္းႏိုင္တဲ့အထိ ခုႏွစ္ႏွစ္ 

ၾကာသြားတယ္။

ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ ဘရာဇီးတို႔တြင္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရး ဥပေဒမ်ားကို 

၎တို႔၏အသြင္ကူး ေျပာင္းမႈအလြန္ကာလမ်ားတြင္ ပိုၿပီးလြယ္ကူစြာျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံးတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြင္းႏွင့္ ယင္းမတိုင္ခင္ကတည္းက ၎တို႔၏လုပ္ငန္း 

စဥ္တြင္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ထည့္သြင္းထားခဲ့ 

သည္။ ေတာင္အာဖရိကတြင္ ထိုလႈပ္ရွားမႈကို WNC၊ ANC ပါတီတြင္းမွ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြ 

လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ANC ၏ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ကလုပ္ေဆာင္သည္။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ

တိုက္ဖ်က္ေရးအေၾကာင္းအရာအတြက္ စာတမ္းတစ္ခုကို အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈ 

မ်ားတြင္ ANC ကတင္သြင္းခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေပက်င္းတြင္က်င္းပမည့္ အမ်ဳိးသမီးကြန္ဖရင့္ 

အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ANC အစိုးရက ႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာကြန္ရက္ျဖင့္ 

ပူးေပါင္းကာ လက္ေတြ႕တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေကာ္ 

မတီက ယင္း၏ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒတစ္ခုကိုျပ႒ာန္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ANC ၏အမ်ဳိး

သမီးကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕က ထိုဥပေဒျပ႒ာန္းမႈကို အေဆာတလ်င္ေဆာင္ရြက္ရန္တင္ျပခဲ့ 

သည္။xlix ဘရာဇီးႏုိင္ငံတြင္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးျပ႒ာန္းခ်က္ကို အေျခခံဥပ 

ေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ေဆာ္ေပၚလိုၿမိဳ႕တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ရဲကင္းမ်ားခ်ထား 

ျခင္းကဲ့သို႔ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံလုံးခ်ီအဆင့္ အစီအမံမ်ားစြာကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထို 

အစီအမံမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တုိင္းျပည္အစိုးရ၏ျပင္ပႏွင့္ 

အတြင္းစည္းႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ဣတၳိယ၀ါဒီတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈ၏ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္သည္။ ဘရာဇီး 

ႏိုင္ငံသူ ဣတၳိယ၀ါဒီမ်ားသည္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းမႈကိစၥရပ္ကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဆင့္သို႔ 

တင္ျပရာတြင္ အဓိကေနရာမွပါ၀င္ခဲ့သည္။l သို႔ေသာ္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးေကာင္စီ 

(CNDM) ယိမ္းယိုင္လာျခင္း၏သည္ ဘရာဇီးဣတၳိယ၀ါဒီမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာ၏ 

ထိေရာက္အက်ဳိးရွိမႈကို ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းေစခဲ့သည္။ အျခားေသာဥပေဒမ်ားႏွင့္ အေျခခံ 

ဥပေဒဆုိင္ရာ အစီအမံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရးပါ၀င္ေနသည့္ ဥပေဒမ်ား 
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သည္ ထိေရာက္ပီျပင္သည့္ ျပ႒ာန္းမႈတြင္ မူတည္ေနသည္။ ေအာက္တြင္သုံးသပ္ထားသည့္ 

ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အဆိုပါဥပေဒမ်ားကို ထိေရာက္ပီျပင္စြာျပ႒ာန္းမႈသည္ ႀကီးႀကီးမားမား ကြဲျပား 

ျခားနားလ်က္ရွိသည္။

နိဂုံး - သင္ခန္းစာရခဲ့ၿပီေလာ။

ျဖစ္ရပ္မ်ားအားလုံးက အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏စနစ္တက်စုဖြဲ႕မႈ အဓိကအေရးပါပုံကို အထင္ 

အရွားျပေနသည္။ ခ်ီလီတြင္ ‘လမ္းမေတြေပၚမွာ၊ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ ဒီလိုအင္အားျပတာ

မ်ဳိးမရွိခဲ့ဘူးဆိုရင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကေန ကၽြန္မတို႔ရရွိခဲဲ့တာကိုရဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္လာႏုိင္ပါဘူး။ 

လူမႈေရးနဲ႔ႏုိင္ငံေရးေလာကေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ထားလိုက္တာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ဒီမိုက 

ေရစီေရးအဆိုျပဳတင္ျပခ်က္ေတြဟာ ပါထရီဆီယို အဲလြင္အစိုးရရဲ႕ စီမံကိန္းမွာ ပါ၀င္လာခဲ့ 

တယ္’ဟု ဘားလ္ဒက္စ္ကေျပာသည္။ ဘရားဇီးအရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း စုဖြဲ႕မႈျဖစ္လာ 

သည္ ့အမ်ဳိးသမီးထုလႈပရ္ွားမႈ၏အဓကိက်ေသာ အေရးပါမႈကုိ ပတီနဂ္ကီေဇာင္းေပးေျပာခဲသ့ည။္  

သို႔ေသာ္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက အမ်ဳိး 

သမီးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ေအာက္ေျခလူထုႏွင့္ကင္းကြာမႈ အႏၱရာယ္ကို အေလးထားေျပာခဲ့ၾကသလို 

အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ရာထူးမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၀င္ေရာက္သြားျခင္းေၾကာင့္ အရွိန္ 

အဟုန္ႏွင့္ တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ေဆာင္မႈတို႔ ေပ်ာက္ဆုံးသြားပုံတို႔ကို အေလးေျပာခဲ့ၾကသည္။ 

အခက္အခဲဆုံးစိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈကို တည္တံ့ေစျခင္း 

သည္ ေရရွည္တြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ က်ား၊မလူမႈေရးရာရလဒ္ကိုရရွိေအာင္ လုပ္ရာ 

တြင္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့သည္။ 

ပညာရပ္နယ္ပယ္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈတြင္ပါသည့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမား 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား (ေတာင္အာဖရိကတြင္ ‘ဖိုခေနာက္မဟာမိတ္’ ဟုေခၚၾကသည့္) က်ယ္ျပန္႔ ေသာ 

ညြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕စည္းမႈတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ (ေတာင္အာဖရိကႏွင့္အင္ဒိုနီးရွား၏ လုပ္ငန္းစဥ္ 

မေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္တိုင္) အသိပညာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေပါင္းစည္းေအာင္လုပ္ရာတြင္ အလြန္ပင္ 

အေရးႀကီးသည္။ နာဆီရာဘာနီ ကက္ဂ်ာဆန္ကာနာကေတာ့ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရိွသည့္တိုင္ 

ဘာသာေရးမေရာယွက္သည့္ ဣတၳိယ၀ါဒီမ်ားႏွင့္ အစၥလာမၼစ္ဣတၳိယ၀ါဒီမ်ားသည္ အတူ 

တကြလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကေၾကာင္း အေလးထားေျပာသည္။ ပရက္စ္ ဂိုဗင္ဒါက WNC ၏ 

အားသာခ်က္ကို အေလးထားေျပာသည္။ ယင္းညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စြမ္းရည္၊ 

အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈတို႔ကို ျဖည့္စည္းႏိုင္စြမ္း၏ အေရးႀကီးပုံကို ဂိုဗင္ဒါက အေလး 

ထားေျပာသည္။ ကြဲျပားသည့္ထည့္၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားလုံးကိုတန္ဖိုးထားႏုိင္စြမ္း၊ စိတ္ 

၀မ္းကြဲမႈမ်ားၾကားမွ အတူတကြလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းတို႔ကို အေလးထားေျပာျပသြားခဲ့ 

သည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားထဲမွ အမ်ားစု (ဥပမာေတာင္အာဖရိကမွ) သည္ အသြင္ကူး 

ေျပာင္းမႈမတိုင္ခင္ အတူလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈရွိထားျခင္းက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ပိုၿပီး 
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လြယ္ကူေစေၾကာင္း အေလးထားေျပာခဲ့သည္။ သူ႔အဆိုအရ အလြန္ျခားနားသည့္ ေနာက္ခံသ

မုိင္းေၾကာင္းႏွင့္အျမင္မ်ားရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားၾကားတြင္ပင္သည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 

မတိုင္ခင္ အတူလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈရွိထားျခင္းက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ပိုၿပီးလြယ္ကူေစ 

သည္ဟု သိရသည္။ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြာ၏ စာနာမႈကိုရရွိၿပီး (၎တို႔ကိုစည္း႐ုံးႏုိင္သည့္) တူညီေသာလုပ္ငန္းစဥ္ 

ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ မဟာမိတ္မ်ားဖြဲ႕ျခင္းသည္လည္း အေရးႀကီးသည္။ 

အေကာင္းဆုံးမွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးကိုလႊမ္းျခံဳသည့္ ညြန္႔ေပါင္းမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းအဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားတြင္ ဣတၳိယ၀ါဒီမ်ားႏွင့္ ဣတၳိယ၀ါဒီမဟုတ္သူမ်ား၊ ျခားနားေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 

ဘာသာေရးရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဆြဲေဆာင္စည္း႐ုံးမႈမ်ားပါ၀င္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားသည္ 

ခ်ီလီ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သီးျခားအေရးကိစၥမ်ားအတြက္  ထိေရာက္ 

ပီျပင္သည့္ အေရးဆိုလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏အေျခခံပင္ျဖစ္သည္။ WNC အဖြဲ႕ထဲမွာ ‘က်ား၊မေရးရာ 

တန္းတူ ညီမွ်မႈကို အသိအမွတ္ျပဳတာက ကၽြန္မတို႔ကိုညီညြတ္ေစတယ္။ ကၽြန္မတို႔မွာတစ္သက္

လုံးရွိေနမယ့္ မတူကြဲျပားမႈေတြရွိေနတယ္။ ကၽြန္မတို႔တစ္သက္လုံးအဲဒါေတြနဲ႔ေနသြားရမွာပဲ။ 

ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ဒါကႏုိင္ငံေရးေလ။ က်ား၊မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈကို အေျခခံဥပေဒထဲ

မွာမထည့္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔စုံးစုံးျမဳပ္သြားမွာပဲ’ မင့္ဂ်က္စ္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ ခ်ီလီမွ 

Concertación ၏အမ်ဳိးသမီးညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕အတြင္းမွာပင္ ႏုိင္ငံေရး သေဘာထားအျမင္ 

မတူသည္မ်ားရွိသည္ဟု မြန္ဇိုက ေထာက္ျပသည္။ 

 ကၽြန္မတို႔ဆိုရွယ္လစ္ဣတၳိယ၀ါဒီေတြက ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းနဲ႔ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈတို႔လို 

ရာဒီကယ္အခြင့္အေရးေတြကိုပိုၿပီး လိုခ်င္ၾကတယ္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မွ်တတဲ့ 

လက္၀ဲညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ဆုိုေတာ့ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီ၀င္ အမ်ဳိးသမီးေတြက သူတုိ႔

အျမင္နဲ႔သူတို႔ျဖစ္ေနၾကေတာ့ ဘုံရပ္တည္ခ်က္ကိုယူလိုက္ၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက 

အေရးႀကီးတာက ဒီမိုကေရစီအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြညြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕ဖို႔ရယ္၊ Women’s 

Concertación for Democracy အမ်ဳိးသမီးညြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕ဖို႔ရယ္ပဲ။ အဲဒီလိုဖြဲ႕တာ ကၽြန္မ 

တို႔ပါတီတစ္ခုခ်င္းစီထဲက အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ ဒီမိုကေရစီကိုျမႇင့္တင္မယ္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အာဏာေတြအမ်ားႀကီးရလာေအာင္လုပ္မယ္ဆိုၿပီး ရည္ရြယ္ၿပီးဖြဲ႕ခဲ့တာပါ။ ကၽြန္မတု႔ိက 

လက္ေတြ႕က်က်ပဲ။ ‘အေရးႀကီးတာ ညီညြတ္ေရး၊ ညီညြတ္တဲ့ရပ္တည္ခ်က္ရေရးပဲ၊ 

တို႔ကိုစိတ္၀မ္းကြဲေစမယ့္ အရာေတြမွန္သမွ်ကို ေဘးဖယ္ထားခဲ့မွာပဲ’လို႔ ကၽြန္မတို႔ေျပာ 

ေလ့ရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈ၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ မ်ဳိးဆက္ပြားအခြင့္အေရးေတြ၊ 

ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်တာ စတာေတြလို အေရးကိစၥေတြအမ်ားႀကီးကို ေဘးခ်ိတ္ထားခဲ့ရတယ္။  

Concertación ညြန္႔ေပါင္းရဲ႕ႏုိင္ငံေရး ဗဟိုခ်က္နဲ႔ဆန္႔က်င္ၿပီး လက္၀ဲအုပ္စုရယ္၊ ဣတၳိယ 

၀ါဒီပိုဆန္တဲ့အုပ္စုေတြရယ္ၾကားမွာ ပြဲဆူတဲ့အေရးကိစၥေတြအားလုံးကို ကၽြန္မတို႔ေဘး 
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ခ်ိတ္ထားၿပီး ကၽြန္မတို႔ကိုလုံေလာက္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးမယ့္ ညီညြတ္ေသာ 

စီမံကိန္းတစ္ခုကို အဆိုျပဳတင္ျပႏုုိင္ဖို႔လုပ္ခဲ့တယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းထဲက 

ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈေတြမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခ်င္းစီဟာ သူတို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းေတြကို ကိုယ္စီ 

ကိုယ္ငွျမႇင့္တင္အားေပးႏိုင္လာမယ့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရေအာင္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ 

တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ခ်ီလီႏုိင္ငံ၏ျဖစ္ရပ္တြင္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးႏွင့္ ၎တို႔ကိုအၾကမ္း 

ဖက္မႈအေရးကိစၥမ်ားအား မိသားစုဘ၀ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစေရးအသြင္ျဖင့္ ပုံေဖာ္သတ္ 

မွတ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားၾကားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ 

အားျဖည့္ေထာက္ကူေပးရန္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။ ထိုသို႔ပုံေဖာ္သတ္မွတ္ 

ျခင္းသည္ လူမႈစီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲ၊ လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအညီအမွ် 

ခြဲေ၀ေပးျခင္း၊ (အမ်ဳိးသမီးမ်ားေရာ အမ်ဳိးသားမ်ားကိုပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ေပးအပ္မႈအပါ 

အ၀င္) က်ား၊မေရးရာဆက္သြယ္ခ်က္မ်ား ပိုမိုနက္႐ိႈင္းစြာေျပာင္းလဲမႈကဲ့သို႔ အေရးကိစၥမ်ားကို 

မေျဖရွင္းေပးခဲ့ဟု ဣတၳိယ၀ါဒီမ်ားစြာက ယူဆသည့္သေဘာသက္၀င္သည့္တိုင္ အေထာက္ 

အကူျပဳခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ရပ္တည္ခ်က္မ်ား၊ အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား၊ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား 

သည္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲသို႔ လုံး၀၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳမီတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာပါက 

အမ်ဳီးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပိုၿပီးထိေရာက္ပီျပင္တတ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း

မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပီတန္ဂီက -

 အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းေတြက သူတို႔အခ်င္းခ်င္း မဟာမိတ္ဖြဲ႕ၾကရမယ္။ ေစ်းဆစ္၍မရ 

ေသာ အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ ညႇိႏိႈင္း၍ရေသာ အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္ 

မ်ားကို အဆင္သင့္ျပင္ကာ အေျခခံဥပေဒသို႔ေရာက္ေအာင္သြားၾကရမယ္။ ဒီမိုကေရစီအ

သြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုျဖတ္သန္းေနတဲ့ တုိင္းျပည္မ်ားက အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈတိုင္းအတြက္ 

ပထမဆံုး လုပ္ရမယ့္ဟာက အမ်ားသေဘာတူညီမႈအေျခခံကုိ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္းၾကားရဖုိ႔ပဲ။ 

သူတို႔အေနနဲ႔ အခ်ိန္၊လုံ႔လဥႆဟနဲ႔ခြန္အားေတြ မျဖဳန္းတီးအပ္ဘူး။ သမူဟျဖစ္တဲ့ 

အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲကို သူတုိ႔၀င္လာၾကရမယ္။

အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ‘အေျခခံဥပေဒလုပ္ငန္းစဥ္၏အစိတ္အပိုင္းျဖစ္

ရမည္’ဟု ပီတန္ဂီက အေလးထားေျပာသည္။ အတိုက္အခံႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အလြန္ 

ကာလတြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ က်ား၊မလူမႈေရးရာေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို 

ေအာင္ျမင္စြာဆုပ္ကိုင္ေျပာၾကားႏုိင္ေရးအတြက္ အဆုံးစြန္ ပဓာနက်ေသာ အေျခအေနျဖစ္ 

သည္။ ထုိသို႔တက္ၾကြစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းသည့္ ဂါနာႏွင့္ပိုလန္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အျပဳ 
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သေဘာေဆာင္ေသာ က်ား၊မလူမႈေရးရာရလဒ္မ်ား ေပၚေပါက္မႈနည္းပါးခဲ့သည္။ သိမ္းသြင္းခံရ 

မည္ကိုစိုးရိမ္မႈမ်ားရွိသည့္တိုင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အသြင္ကူေျပာင္းမႈ၏ အေစာဆုံးကာလ 

မ်ားကတည္းက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု အခ်ဳိ႕ေသာတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ယူဆ 

သည္။ စစခ်င္းကတည္းက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ က်ား၊မလူမႈေရးရာ ပါ၀ါ ဆက္သြယ္ ခ်က္မ်ားကို 

အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္းကိစၥရပ္သည္ သေဘာတရားေရးရာ၊ လက္ေတြ႕ေရးရာ၊ သင္းဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းမႈ 

ေရးရာ စဥ္းစားသုံးသပ္မႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ရမည္။ အေၾကာင္းမွာ ‘ထိုစဥ္း စားသုံးသပ္မႈမ်ား 

ျဖစ္မလာပါက ေျပာင္းလဲမႈ၏အသြင္ေျပာင္းျခင္းအဆင့္တြင္ ယင္းစဥ္းစားသုံးသပ္မႈမ်ားကိုေပါင္း

စပ္ပါ၀င္ေအာင္လုပ္ရန္ အလြန္ခက္ခဲေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အသင့္ျပင္ထားရမည္။ 

ANC တြင္လုပ္ေဆာင္စဥ္က ကၽြန္မတို႔အသင့္ျပင္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ေက်နပ္အားရဖြယ္မဟုတ္ 

သည့္တုိင္ ကၽြန္မတို႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အသင့္ျပင္ထားျခင္းက အေျခခံဥပေဒ၊ 

ဥပေဒျပဳေရး၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း အေဆာက္အအုံမ်ားဟူသည့္ ရလဒ္ကိုအမ်ားႀကီးလႊမ္းမိုးမႈရွိေစ

ခဲဲ့သည္’ဟု မင့္ဆိုကတင္ျပခဲ့သည္။ ‘အသင့္ျပင္သည့္အခိုက္အတန္႔ကို လက္လြတ္ဆုံး႐ႈံးမခံဖို႔ 

သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ ခ်ိန္သားကိုက္မႈအတြက္ စနစ္တက် စုဖြဲ႕ထားရမယ္။ ပြဲမ၀င္ခင္ အျပင္ 

ကက်င္းပထားရမယ္’ဟု ပီတန္ဂီကလည္း ယူဆေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့့သည္။

ေအာင္ျမင္ေသာ ပါ၀င္စြက္ဖက္မႈမ်ားအားလုံးအတြက္ လိုအပ္ေသာအေျခအေနမ်ား 

ရွိသည္။ ပထမဆုံး သင့္ေတာ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေရးဆြဲရမည္။ 

ဥပမာ ဘရာဇီးႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကအေျခခံ ဥပေဒမ်ားကိုပုံေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ပစ္ 

မွတ္ထားသည့္ ဆြယ္တရားေဟာျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား 

ႏွင့္ႏႈိင္းစာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့သည္ဟု ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈတြင္ပါ၀င္သူမ်ားက ယူဆၾကသည္။ 

‘တာ၀န္တစ္ခုနဲ႔ေရာက္လာတယ္။ သို႔ေသာ္ဘယ္လိုေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းရမယ္ဆိုတာ ကၽြန္မတို႔ သိ 

တယ္။ မဟာမိတ္ဘယ္လိုဖြဲ႕ရလဲဆိုတာသိတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ ကၽြန္မတို႔က ႏုိင္ငံေရး 

သမားေတြပဲ။ ကၽြန္မတုို႔ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေနၾကတာ။ ႏိုင္ငံေရးရဲ႕ လက္နက္ကိရိယာေတြနဲ႔အလုပ္

လုပ္ေနၾကတာဆိုတာ သိတယ္မို႔လား။ အာဏာရွင္စနစ္တို႔၊ အစြန္းေရာက္၀ါဒတို႔ရဲ႕လက္နက္

ကိရိယာေတြနဲ႔အလုပ္လုပ္ေနၾကတာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီလက္နက္ကိရိယာေတြကို ကၽြန္မတို႔ဆန္႔ 

က်င္တယ္။ အစိုးရအတြင္းမွာ ဘယ္လိုမဟာမိတ္ေတြဖြဲ႕ရမယ္၊ ဘယ္လိုညႇိႏိႈင္းရမယ္ဆိုတာ 

ကၽြန္မတို႔သိတယ္’ ဟုပီတန္ဂီကေျပာခဲ့သည့္အတုိင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

‘ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခြင့္ပိတ္ပင္သည့္’ ျပ႒ာန္းခ်က္လိုအမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးကိုၿခိမ္းေျခာက္

တဲ့ အစီအမံေတြစတင္လာျခင္းႏွင့္ အခြင့္အေရးကို ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္မႈ ေတြတားဆီးဖို႔ 

မဟာမိတ္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာမ်ားလိုအပ္သည္။ အင္ဒို

နီးရွားကဲ့သို႔ႏိုုင္ငံမ်ားတြင္သာမက အေရွ႕ဥေရာပႏွင့္ ဗဟိုဥေရာပ၊ လက္တင္အေမရိကရွိ ႏုိင္ငံ 

မ်ားလို ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္က ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈတြင္ တက္တက္ၾကြၾကြရွိသည့္ 
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ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ဘာသာေရးေရွး႐ိုးစြဲမ်ားသည္ ေထာက္ခံအားေပးမႈျမင့္ျမင့္မားမားရၾကသ

ည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္းကို ေရွာင္လြဲဖို႔ခက္သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၾသဇာႀကီးသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ အစိုးရ႒ာနမ်ား သို႔မဟုတ္ 

အဓိကက်သည့္၀န္ႀကီး႒ာနမ်ားကဲ့သို႔ ေနရာ႒ာနမ်ားတြင္ မဟာမိတ္မ်ားဖြဲ႕ျခင္းသည္ အင္မတန္ 

အေရးႀကီးသည္။ က်ား၊မလူမႈေရးရာတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ 

ပါ၀င္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ထိုပါတီမ်ားကို အတြင္းစည္းမွေျပာင္းလဲရန္ စည္း႐ုံးလႈ႔ံေဆာ္ 

ရာတြင္ ပါ၀င္ရန္အလြန္အေရးႀကီးေပသည္။ အာဏာရအစိုးရႏွင့္ၾသဇာရွိႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသ

ည္ က်ား၊မလူမႈ ေရးရာတိုးတက္မႈရွိေသာ အစီအမံမ်ားကို စာနာနားလည္မႈ ပိုရွိမည္ဆိုပါက 

မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲကိုရရွိရန္ ပိုၿပီးလြယ္ကူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအခ်ဳိ႕သည္ 

အျခားအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားထက္ပိုၿပီး ပြင့္လင္းသည္။ ထိုသို႔ပြင့္လင္းမႈရွိျခင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိး 

သမီးမ်ား၏စုဖြဲ႕မႈက အျပဳသေဘာသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာရန္ ပိုၿပီးအလားအလာရွိသည္။ 

သို႔ျဖစ္၍ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္လႈပ္ရွားမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိက်သည့္ 

ေနရာကပါေနသည္။ ပါတီမ်ားက အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ က်ား၊မလူမႈေရးရာ 

ကိစၥရပ္မ်ားကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမရွိျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံ လြန္စြာကြဲျပား 

သည္။ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက အျခားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားထက္ ပိုၿပီးအျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 

ပတ္၀န္းက်င္ကိုေပးအပ္သျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ပါတီမ်ား၏အတြင္းေရာ အျပင္ကပါ 

အေျပာင္းအလဲအတြက္ ပီပီျပင္ျပင္စုဖြဲ႕လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ 

ထူးျခားအေရးပါသည့္ရလဒ္မ်ားကိုရရွိေအာင္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ လိုလားဖြယ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေနာက္ခံအေျခအေန၏ 

အေရးပါမႈက ထင္ရွားသည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို သင္ခန္းစာယူျခင္း 

အေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားစြာက ေျပာၾကားၾကသည္။ ဥပမာ ထိေရာက္ပီျပင္ 

ေသာ WPA အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းပုံဖြဲ႕စည္းနည္းျဖစ္သည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ 

မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားတြင္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ၎တို႔ကိုအားသစ္ေလာင္းေပးသည္ကို အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွား 

သူမ်ား ေဇာင္းေပးေျပာၾကသည္။ ၎တု႔ိ၏ေဒသဆုိုင္ရာႏုိင္ငံေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအေျခအေန

မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္လုပ္ရန္ႏွင့္ မဟာ 

ဗ်ဴဟာမ်ားကိုမွ်ေ၀ရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားတြင္ အခြင့္အေရးရလာေစသည္ 

ဟု တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက အေလးထားေျပာျပၾကသည္။ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ားက 

တိုင္းျပည္၏အေျခခံဥပေဒမ်ားအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္တိုင္ အျပန္အလွန္ 

အားျဖည့္ေထာက္ကူသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ မဟာမိတ္မ်ား၏ ထူးျခားအေရးပါမႈကို 

ပီတန္ဂီကေျပာျပခဲ့သည္။ ဂါနာႏုိင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားသည္ အျခားအာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားမွ 

အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ဆက္ဆံေရးရွိၾကသည္။ ေဘာ့စ၀ါနာ၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားတို႔မွ 
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သင့္ေတာ္သင့္နမူနာပုံစံမ်ားကိုေလ့လာၾကသည္။ ေဘာ့စ၀ါနာ၏သာဓကအေရးပါပုံကို ဆီကာ 

တာက အေလးထားေျပာျပသည္။ ေဘာ့စ၀ါနာႏုိင္ငံ သည္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔တင္ျပခဲ့သည့္ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ေၾကညာစာတမ္းအတြက္  စိတ္ကူးဉာဏ္ေပးေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ နာဆီယာ 

ဘာနီ ကက္ဂ်ာဆန္ကာနာ၏အဆိုအရ  Women’s Decade (၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့သည့္ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးကုလကြန္ဖရင့္မ်ား)၊ 

CEDAW (အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပုံစံအားလုံးကို ဖယ္ရွားေရး ကုလသေဘာတူညီ 

ခ်က္)၊ Beijing Platform for Action (အမ်ဳိးသမီးမ်ားတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္အခြင့္အလမ္းပိုမို ရရွိ 

ေရးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုလကြန္ဖရင့္) တို႔က  အင္ဒိုနီးရွားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို မ်ားစြာ 

လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။ အလားတူ အိႏၵိယဣတၳိယ၀ါဒႏွင့္အယူအဆမ်ားကလည္း ၎တုိ႔ကိုလႊမ္းမိုးခဲ့ 

သည္ဟု နာဆီယာဘာနီကဆုိသည္။ ခ်ီလီ၏ဣတၳိယ၀ါဒသည္ ဘရာဇီးႏွင့္စပိန္တို႔ ၏အေတြ႕

အၾကံဳမ်ားကိုအေျခခံနည္းမွီးခဲ့သည္။ စင္စစ္ႏုိင္ငံတကာ၏ကူညီေထာက္ပံ့မႈသည္ ဘ႑ာေရး 

အကူအညီသက္သက္သာမဟုတ္ဘဲ အသိပညာမွ်ေ၀မႈကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံ 

တကာ၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈအားလုံး၏အေရးပါပုံကို အမ်ားစုကအေလးထားေျပာၾကသည္။ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအလြန္ကာလတြင္ အန္ဂ်ီအိုမ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရး 

ေထာက္ပံ့မႈေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အထိနာေစခဲ့သည္ဟု 

ဂါနာ၊ ေတာင္အာဖရိက၊ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမ်ားမွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားခဲ့သူမ်ားက 

ဆိုသည္။ ထိုအေထာက္ပံ့ခံႏုိင္ငံမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတာအလွဴရွင္မ်ားအတြက္ ဦးစားေပးႏုိင္ငံမ်ား 

အျဖစ္မွရပ္တံ့သြားကာ အျခားေဒသမ်ားသို႔ အာ႐ုံစိုက္မႈေရြ႕ေလ်ာသြားျခင္းေၾကာင့္လည္း 

ေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ထိုအေထာက္ပံ့ခံႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဆက္လက္အေထာက္အပံ့ေပးအပ္ရန္ 

မလိုေလာက္ေအာင္ ျပည့္စုံၾကြယ္၀လြန္းေန၍လည္းေကာင္း ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈေလွ်ာ့ခ် 

လိုက္ျခင္းျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ ေနာက္ခံအေျခအေနသည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၅ 

ခုႏွစ္အတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အေရးကိစၥမ်ားကို အျခားကာလမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ပိုၿပီး 

မ်က္ႏွာသာေပးလာခဲ့သည္ဟုယူဆရသည္။ ထိုကာလတြင္ အထက္ပါအေစာပိုင္း အသြင္ကူး 

ေျပာင္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး လူမႈေရးကိစၥမ်ားတြင္ ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္ 

က ေရွး႐ုိးစြဲရပ္တည္ခ်က္အတိုင္းဆက္ရွိေနျခင္း၊ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးေရးအမွတ္လကၡဏာ 

ႏုိ္င္ငံေရး၏ အေရးပါမႈတိုးပြားလာျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္က်ား၊မ 

ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္မည့္သူမ်ားကိုပံ့ပိုးမႈေလွ်ာ့ခ်သည့္ ႏုိင္ငံတကာ 

ေနာက္ခံအေျခအေနကို ရည္ညႊန္းေနသည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ အေစာဆုံးအဆင့္မ်ားကတည္းက အဓိကပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ 

မ်ားသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ က်ား၊မလူမႈေရးရာရလဒ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသည္။ အရပ္ဖက္ 

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း က်ယ္ျပန္႔သည့္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားကေထာက္ခံၿပီး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူ 

မ်ားစြာက ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ခဲ့သည့္ ရွင္းလင္းေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
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အတြက္ လိုအပ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ အတူလုပ္ကိုင္ေဆာင္ 

ရြက္ရန္ႀကိဳးစားအားထုတ္သင့္သည္။သာဓကအားျဖင့္ စာနာေထာက္ထားမႈ အလားအလာ 

ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အစိုးရမ်ားႏွင့္ အစိုးရ႒ာနဆိုင္ရာမ်ားသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 

၏လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးေသာအယူအဆမ်ားႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္မည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေရးကိစၥမ်ား 

ကိုပုံေဖာ္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ အတူအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းသင့္ 

သည္။ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္နည္း 

လုပ္ဟန္အယူအဆ (rules of the game) မ်ားကိုျပန္လည္ပုံေဖာ္ရန္ႀကိဳးစားသည့္လူမႈေရး 

လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာအခြင့္အလမ္းကိုေပးအပ္ႏုိင္သည္။  က်႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္စိတ္

အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္စရာမ်ားရွိသည့္တိုင္ ထိေရာက္ပီျပင္မည့္အလားအလာရွိေသာ မဟာ 

ဗ်ဴဟာမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူႏုိင္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားရွိသည္။ ယေန႔ေခတ္အသြင္ကူးေျပာင္း

မႈမ်ားသည္ သစ္လြင္ေသာ ကြဲျပားျခားနားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုတင္ျပလာသည္။ သို႔ေသာ္ 

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပါ၀င္စြက္ဖက္မႈႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တုိ႔အတြက္အေရးပါသည့္အခြင့္အလမ္း 

အခ်ဳိ႕ကိုလည္း ေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။

မူ၀ါဒဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ေရြးစရာနည္းလမ္းမ်ား

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အေရးဆိုသူမ်ား

• အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေစာႏုိင္သမွ်အေစာဆုံး စုဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္စုဖြဲ႕မႈကို ေစာစီးစြာေဆာင္ရြက္ေလေလ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ငန္း 

စဥ္ကို အျပဳသေဘာလႊမ္းမိုးမႈအခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေလေလျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆုံး 

အေျခအေနမွာ ‘တရား၀င္’ လုပ္ငန္းစဥ္မစမီ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက စတင္စုဖြဲ႕ၾကရေပမည္။ 

သို႔မွသာ ‘အႀကိဳေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈ’ ကာလ (ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမည္သို႔ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ ကို 

ေဆြးေႏြးျခင္း) တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္အဆင္သင့္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဤသို႔ 

အသင့္ျပင္ထားျခင္း စုဖြဲ႕မႈဆုိင္ရာအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ေဆာင္ 

ျခင္း၊ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ျခင္း၊ယုံၾကည္မႈႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း၊ တူညီ 

ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာကို ရွာေဖြသတ္မွတ္ျခင္းတို႔အတြက္ အခ်ိန္ရရွိမည္ျဖစ္ 

သည္။

• မဟာမိတ္မ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာဖြဲ႕စည္းပါ။  မူ၀ါဒအတြက္ေဆာင္ရြက္ေနသူ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ 

မဟာမိတ္မ်ားဖြဲ႕စည္းသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ပိုၿပီးႀကီးေသာကြန္ရက္မ်ားကိုအျပည့္အ၀ 

အသုံးခ်ႏိုင္ေစသည္။ ထိုကြန္ရက္မ်ားက မူ၀ါဒအတြက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ လူအေရ 

အတြက္ပိုမ်ားေအာင္ စည္း႐ုံးႏုိင္ေစသည္။ အေရးႀကီးသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ 

လူတစ္ဦးခ်င္းစီကို ဖိအားေပးႏုိင္ေစသည္။ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ရင္းျမစ္ အခင္း 
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အက်င္းကို အသုံးခ်ခြင့္ရလာေစသည္။ က်ယ္ျပန္႔သည့္မဟာမိတ္မ်ားထဲတြင္ အမ်ဳိးသမီး 

အုပ္စုမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူအမ်ဳိးမ်ဳိး (ထိုသူမ်ားသည္ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈႏွင့္ 

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားကဲ့သို႔ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေထာက္ အပံ့ကိုေပး 

အပ္ႏိုင္သည့္ အုပ္စုမ်ားအပါအ၀င္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် 

အက်ယ္ျပန္႔ဆုံးရယူရမည္)၊ ဣတၳိယ၀ါဒီႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ စာနာနားလည္မႈရွိသည့္ မဟာမိတ္မ်ား၊ အစိုးရ၀န္ႀကီး႒ာနမ်ားႏွင့္ 

႒ာနဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားကဲ့သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၀န္ထမ္းမ်ားပါ၀င္သည္။

• ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အခင္းအက်င္းမ်ားအားလုံးတြင္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ပါ။  အေျခခံ 

ဥပေဒေရးဆြဲျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံဆိုင္ရာ ဒီဇိုင္းဆြဲျခင္းႏွင့္အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ျခင္းဟူသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆင့္မ်ားအားလုံးတြင္ ပါ၀င္ 

ေဆာင္ရြက္ပါ။ ထိုသုိ႔ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေျခခံဥပေဒေလ့လာသုံးသပ္ေရးေကာ္မ

တီမ်ား၏အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ နည္းပညာပိုင္းႏွင့္ မူၾကမ္းေရးဆြဲမႈအပိုင္း 

ေကာ္မတီမ်ား၊ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲေရးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၊ လႊတ္ေတာ္ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဆြယ္တရားေဟာေပးသူမ်ား၊ အေရးဆိုေထာက္ခံသူမ်ားအျဖစ္ 

ႏုုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ပါ။ က်ား၊မ လူမႈေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို 

စာနာနားလည္ဖြယ္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြင္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈသည္အမ်ဳိး 

သမီးမ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ခန္႔အပ္ခံမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို အားေပး 

ရာေရာက္သည္။ အေရးႀကီးသည့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားစြာသည္ တရား၀င္ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားႏွင့္ 

လုပ္ထုုံးလုပ္နည္းမ်ားအျပင္ဘက္တြင္ ျဖစ္ေပၚျခင္းေတာ့ရွိသည္။ အလြတ္သေဘာ ဆုံး 

ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္ခြင့္သည္ ၎တို႔တည္ေဆာက္ 

ထားသည့္ မဟာမိတ္မ်ားကိုခင္းက်င္းထားမႈအေပၚတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမူတည္သည္။

•  အမ်ဳိးသမီးအုပ္စုအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ညီညြတ္ေစသည့္ရပ္တည္ခ်က္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ပါ။ ႏုုိင္ငံ 

ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ရပ္တည္ခ်က္အခင္းအက်င္း

တစ္ခုရွိသည္။ ရည္မွန္းခ်က္တုိင္းကို သေဘာတူညီဖို႔မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္ က်ယ္ျပန္႔ 

ေသာမဟာမိတ္ထိန္းသိမ္းထားရန္ႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မဟာ 

ဗ်ဴဟာေျမာက္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္အလို႔ငွာ မူ၀ါဒအတြက္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို 

ညီညြတ္ေအာင္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အေရးဆိုလႈပ္ရွားကာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုအဓိကထားျခင္းတို႔

အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ အထိုင္မ်ား၏ တူညီေသာရပ္တည္ခ်က္ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ 

ျခင္းသည္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ 

•  ၾက့ံခိုင္ေအာင္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကာလ အပိုင္းအျခားမ်ားအတြင္း 

အရွိန္အဟုန္ကိုထိန္းပါ။ အမ်ဳိးသမီးအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္ 
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မ်ားသည္ အစိုးရရာထူးမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ခံရသျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ‘ခါးဆက္ျပတ္’ မသြား 

ေစရန္၊ အရွိန္အဟုန္ကို အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအလြန္ကာလတြင္ ဆက္လက္တည္တံ့ 

ေနေစရန္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း သင့္ေလ်ာ္သည့္ ရာထူးဆက္ခံမႈစီမံကိန္းႏွင့္မ်ဳိးဆက္ 

တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ အေရးအႀကီးဆုံံးျဖစ္သည္။ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပညာသည္ပိုဆန္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေအာက္ေျခလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ 

ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားမွသာ အဆင့္တုိင္းတြင္ရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏လို 

အပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈသည္ ရွိျမဲရွိေနေပ 

လိမ့္မည္။

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား 

• အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလုံးသည္မူ၀ါဒအတြက္ေဆာင္ရြက္သူအမ်ဳိးသမီး 

မ်ားကို အစြမ္းကုန္လမ္းဖြင့္ေပးထားပါေစ။ အထူးသျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး 

ပါတီမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ပါတီမ်ား၊ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား၊အစိုးရမ်ားတြင္ပါ၀င္မႈရွိ 

ေစရမည္။ အဆင့္တုိင္းတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္အတူ တေျပးညီပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစရမည္။ 

ထိုသို႔ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရွိဟုယူဆရပါက အခြင့္အာဏာျဖင့္ေပးအပ္သည့္ ခြဲတမ္းကို 

ထိေရာက္ပီျပင္သည့္ တရား၀င္ခြင့့္ျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ထည့္ 

သြင္းစဥ္းစားကာ တက္ၾကြေသာ၊ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေသာ အခန္းက႑မ်ားတြင္ အမ်ဳိး 

သမီးမ်ားလူလုံးျပႏုိင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ဥပမာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕မ်ားအ

တြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္ေစေရး။

• အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလအလြန္အေျခခံဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္

ပုံဆုိင္ရာဒီဇိုင္းမ်ားသည္ တန္းတူညီမွ်ေရးကိစၥရပ္ကို ထင္ဟပ္ေစရမည္။ ဤကိစၥရပ္မ်ား 

ကို တာရွည္ခံသည့္၊ အဓိပၸာယ္ရွင္းလင္းသည့္၊ အသက္၀င္ႏုိင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 

အေသးစိတ္မူၾကမ္းေရးဆြဲကာ တရား၀င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သင့္သည္။

ႏိုင္ငံတကာမွမူ၀ါဒအတြက္ေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

•  က်ား၊မလူမႈေရးရာကိစၥရပ္မ်ားသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ပါ၀င္ေစရန္လုပ္ကိုင္ေဆာင္

ရြက္ေနသည့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီပါ။ ဤပံ့ပိုးကူညီမႈတြင္ ဘ႑ာေရး 

အကူအညီ၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားၾကား (ေဒသတြင္းေရာ၊အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာတြင္ပါ) 

အသိပညာႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈႏွင့္ မွ်ေ၀မႈကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ 

တည္ေဆာက္ျခင္းစီမံခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။

•  က်ား၊မလူမႈေရးရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈကို ပိုၿပီးက်ယ္ျပန္႔ေသာ 
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တုိုင္းျပည္တစ္ခုလုံး အတြက္ပံ့ပိုးကူညီမႈမွ သီးျခားခြဲထုတ္ထားပါ။ က်ား၊မေရးရာတက္ၾကြ 

လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီမႈသည္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီရရန္ တိုင္းျပည္တစ္ခုအတြက္ 

သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီမႈ (ဥပမာ ဂ်ီဒီပီအဆင့္ စသည္) အေပၚတြင္ မမူတည္သင့္ပါ။ ဤ 

အခ်က္သည္ ေျပာင္းလဲေနေသာ အလွဴရွင္မ်က္စိက်မႈမ်ားေၾကာင့္ က်ား၊မလူမႈေရးရာ 

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားနစ္နာရႏုိင္ေျခကိုေလ်ာ့ပါးေစႏုိင္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားခိုင္မာ 

ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းမႈကိုတားဆီးႏုိင္သည္။

• မူ၀ါဒအတြက္ေဆာင္ရြက္သည့္အျခားသူမ်ားကို ဖိအားေပးမႈက်င့္သံုးပါ။ က်ား၊မလူမႈ 

ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒအတြက္ေဆာင္ရြက္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အသြင္ကူး 

ေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစရန္ ႏိုင္ငံေရးမူ၀ါဒ 

အတြက္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဖိအားေပးႏုိင္သည္။

i  Paxton 2000

ii  Waylen 2007

iii   Baldez 2002

iv   Haas 2010

v   Waylen 2010

vi   Molyneux and Razavi 2005

vii   Waylen 1994

viii     Jaquette and Wolchik 1998

ix     Roces 2010

x     Jaquette 1994

xi     Waylen 1994

xii     Alvarez 1990; Baldez 2002; Hassim 2006; Aquino 1994; Quindoza Santiago 1995

xiii    Einhorn 1993; Gal and Kligman 2000

xiv     See also Duran and Gallego 1986

xv     Blackburn 1999

xvi     Fallon 2003

xvii     Mama 2005

xviii    Alvarez 1990; Franceschet 2005; Hassim 2006

xix     Alvarez 1999

xx     Blackburn 2010
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xxi     Htun 2003; Threlfall 2004

xxii     Einhorn 1993

xxiii     See Blackburn 2010

xxiv     Mama 2005

xxv     Valiente 2003; Waylen 2007

xxvi     Albertyn 1994

xxvii    Albertyn 1994

xxviii  Alvarez 1990; Htun 2003

xxix   Threlfall 2004

xxx     Bonime-Blanc 1987, p. 95

xxxi     Abao and Yang 2001

xxxii   Baldez 2002

xxxiii   Waylen 2007

xxxiv Waylen 2007

xxxv  Marx, Borner and Caminiotti 2009

xxxvi   Waylen 2007

xxxvii   Valiente 2003; Haas 2010; Blackburn 2010

xxxviii  Geisler 2000

xxxiv   Wieringa 2006; Brenner 2011

xl     Franceschet 2005

xli     Mama 2005

xlii     Matynia 2003

xliii     Htun and Weldon 2010

xliv     Zielinska 2000

xlv     Wieringa 2006; Brenner 2011

xlvi     Tripp 2013

xlvii     Tsikata 2009

xlviii   Haas 2010

xlix    Hassim 2006

l   Alvarez 1990
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ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအညႊန္း

ကာလိုတာ ဘက္စတီလိုႏွင့္စာေရးသူ၏ စာအဆက္အသြယ္၊ ဧၿပီ ၂၀၁၃။

ပရက္ဂယ္လက္စ္မီ ဂိုဗင္ဒါႏွင့္စာေရးသူ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၃။

နာဆီယာဘာနီ ကက္ဂ်ာဆန္ကာနာႏွင့္စာေရးသူ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၃။

ရွီလာ မင့္ဂ်က္စ္ႏွင့္ စာေရးသူ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၃။

သန္ဂ်ီ၀ီ မင့္ဆိုႏွင့္ စာေရးသူ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္။ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၃။
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ကာလိုတာဘက္စတီလို

ကာလိုတာဘက္စတီလိုသည္ စပိန္ႏုိင္ငံေရးသမားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးတက္ၾကြ

လႈပ္ရွားသူျဖစ္သည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားမွစၿပီး စပိန္ႏုိင္ငံတြင္ လက္၀ဲဣတၳိယ၀ါဒီလႈပ္ရွားမႈအတြင္း 

ဦးေဆာင္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ စပိန္အမ်ဳိးသမီးလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ပါ၀င္ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ စပိန္အလုပ္သမားပါတီ (PSOE) သို႔၀င္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၇-

၇၉ ခုႏွစ္ကာလတြင္ စပိန္ႏိုင္ငံ၏အေျခခံဥပေဒသစ္ကိုမူၾကမ္းေရးဆြဲရသည့္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ 

လႊတ္ေတာ္ Cortes constituyentes ၏အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လိင္ပိုင္းႏွင့္ 

မ်ဳိးဆက္ပြားအခြင့္အေရးမ်ားကို အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ အက်ဳိးျပဳလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားထဲတြင္ က်ား၊မ ကိုယ္စားလွယ္ခြဲတမ္းႏွင့္ဘက္ညီမႈအတြက္ ကြန္ဂရက္ 

လႊတ္ေတာ္တြင္ အခိုင္အမာအေရးဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈအက္ဥပေဒေရးရာ

တြင္ အဓိကေနရာမွပါခဲ့သည္။ ၁၉၈၃ မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသားမ်ား 

ၾကား တူညီေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားကိုျမႇင့္တင္ရန္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အစုိးရ႒ာနဆုိင္ရာ 

အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ Instituto de la mujer ၏ ပထမဆုံးအေထြေထြညႊန္မွဴးတာ၀န္ထမ္း 

ေဆာင္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈပုံစံအားလုံးကိုဖယ္ရွားေရး ကုလသေဘာ 

တူညီခ်က္ (CEDAW) တြင္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည္။

ပရက္ဂယ္လက္စ္မီ (ပရက္ဂ္) ဂိုဗင္ဒါ

ပရက္စ္ဂိုဗင္ဒါသည္ ေတာင္အာဖရိကလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစၿပီး 

ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေကာ္မရွင္၏ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ CEDAW ႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိခြင့္အက္ဥပေဒတို႔ကို ဦးေဆာင္ခဲ့ 

သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွစၿပီး လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွား

သူျဖစ္သည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားသမဂၢလႈပ္ရွားမႈတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ေတာင္ 

အာဖရိက၏ပထမဆုံး အလုပ္သမားေကာလိပ္ကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္၏အသြင္ 

ကူးေျပာင္းမႈကာလတြင္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာအမ်ဳိးသမီးညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ကို စီမံခန္႔ခြဲခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႕ 

သည္ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အေျခခံဥပေဒကေျဖရွင္းေပးေစရန္ ေတာင္ 

အာဖရိကႏိုင္ငံသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုစုစည္းညီညြတ္ေစခဲ့သည္။ ျပန္္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (RDP) ႐ုံးတြင္လည္း အလုပ္လုပ္ကာ RDP တြင္အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ကိစၥရပ္မ်ား
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ကိုေပါင္းစပ္ပါ၀င္ေစခဲ့သည္။ အာဖရိကအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီ၀င္ျဖစ္သူ ဂိုဗင္ဒါသည္ ၁၉၉၄ 

ခုႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီ 

တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး (အစိုးရ႒ာနမ်ားအားလုံးက ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံသူမ်ားအ

တြက္သုံးစြဲသည့္ အသုံးစရိတ္ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္) Women’s Budget သုေတ သန 

စီမံကိန္းကိုဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ သမၼတ မက္ဘီကီလက္ထက္တြင္ HIV/AIDS လူထုၾကားနာ 

စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ အစိုးရအသုံးစရိတ္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈ 

တြင္ လက္နက္၀ယ္ယူေရးအစီအစဥ္ကို ကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့သည့္ တစ္ဦးတည္းေသာ လႊတ္ေတာ္ 

ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

ႏူဆီယာဘာနီ ကက္ဂ်ာဆန္ကာနာ

အင္ဒိုနီးရွားလူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေန၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း၊ က်ား၊မလူမႈ 

ေရးရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ 

ထိန္းသိမ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အန္ဂ်ီအိုမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ 

တရားမွ်တမႈႏွင့္ဒီမိုကေရစီအေရးဆုိင္ရာ အင္ဒိုနီးရွားအမ်ဳိးသမီးညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕၏ ပထမဆုံး

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းသည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း အင္ဒို 

နီးရွားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအုံႏွင့္က်င္းႏွင့္ပါ၀င္သည့္ ပထမဆုံးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ တရားမွ် 

တမႈဆုိင္ရာ အင္ဒိုနီးရွားအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းကို ပူးတြဲတည္ေထာင္သူျဖစ္သည္။ အာရွေဒသ 

တြင္ Kartini Network for Women’s/Gender Studies သုုေတသနအဖြဲ႕ကို ပူးတြဲတည္ေထာင္ 

သူျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အၾကံေပးဘုတ္အဖြဲ႕တြင္အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည္။ 

CEDAW ကိုဥပေဒတြင္ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းေရး အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

ကိုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ အမ်ဳိးသမီးအန္ဂ်ီအိုကြန္ရက္ကို ပူးတြဲတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 

၁၉၉၈ မွ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အထိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုအၾကမ္းဖက္မႈ ဆန္႔က်င္ေရးေကာ္မရွင္တြင္ 

ေကာ္မရွင္နာတစ္ဦးျဖစ္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားတိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ (၁၉၉၉-၂၀၀၉) တြင္ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္။ ထိုကာလတြင္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ 

အက္ဥပေဒကို မူၾကမ္းေရးဆြဲ ခဲ့သည္။

ရွီလာမင့္ဂ်က္စ္

ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံသူ ပညာရွင္ႏွင့္အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူျဖစ္သည္။ 

၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားမွစၿပီး ဣတၳိယ၀ါဒီႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးႏုိင္ငံေရးတြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ခဲ့သည္။ လူ



392

မ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕မ်ားထဲတြင္ အထင္ရွားဆုံံးအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ ညီညြတ္ေသာ 

ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦးႏွင့္ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လူထုအေျချပဳရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္း United 

Women’s Organisation တြင္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ 

စၿပီး ဂ်ဳိအန္းနက္စ္ဘာ့ဂ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ Witwatersrand တကၠသိုလ္၌ ကထိကျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ 

လုံးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕၏ သုေတသနေရးရာညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သူျဖစ္သည္။ 

ထိုညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ေတာင္အာဖရိက၏ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ 

သည့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ အေရးႀကီးသည့္ေနရာမွပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ က်ား၊မေရးရာ

တန္းတူညီမွ်မႈေကာ္မရွင္ (၂၀၀၁-၂၀၀၄) တြင္ ေကာ္မရွင္အျဖစ္ခန္႔အပ္ခံရသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အစီအစဥ္အတြက္ ထိုေကာ္မရွင္ကိုဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ဂူတန္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ကို 

တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ Wits တကၠသိုလ္တြင္ ပါေမာကၡျဖစ္သည္။ ပေဒသာယဥ္ ေက်းမႈလူ႔အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ား၊ ဣတၳိယ၀ါဒသီ၀ရီ၊ က်ား၊မလူမႈေရးရာႏုိင္ငံေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပဋိပကၡအသြင္ 

ကူးေျပာင္းေရးတို႔သည္ သူမသုေတသနလုပ္ရန္စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည္။

သန္ဂ်ီ၀ီ မင့္ဆို

ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္၊ သံအမတ္ေဟာင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အ 

ေရးကာကြယ္သူျဖစ္သည္။ ဆိုအီတိုၿမိဳ႕တြင္ေမြးဖြားခဲ့သူ မင့္ဆိုသည္ ေတာင္အာဖရိကေက်ာင္း 

သားအဖြဲ႕၊ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ (Black Consciousness Movement) တို႔တြင္ 

ေက်ာင္းသားဘ၀၌ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား 

ေၾကာင့္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ တကၠသိုလ္မွအထုတ္ခံရကာ ဖမ္းစီးႏွိပ္စက္ခံရသည္။ ၁၉၇၈ 

ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပသုိ႔တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၿပီး ANC ႏွင့္ Umkhonto weSizwe အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တြင္ 

ပါ၀င္ခဲ့သည္။ Unkhonto (ANC ၏လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕) တြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးျဖစ္လာသည္။ ၁၉၉၂ 

ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္အာဖရိကသို႔ျပန္လာကာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆုိင္ရာအမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

တြင္ ခန္႔အပ္ခံရသည္။ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (CODESA) ၏ ေစ့စပ္ညႇိ 

ႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ ပထမဆုံးေရြး 

ေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 

ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ က်ား၊မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈဆိုင္ရာေကာ္မရွင္၏ ပထမဆုံးဥကၠ႒ 

ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ANC ၏ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ပထမဆုံးလက္ေထာက္အေထြ 

ေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္လာသည္။ ANC ပါတီ၏ ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာအမႈေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္၊ 

က်ဴးဘားႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ေတာင္အာဖရိကသံအမတ္အျဖစ္ တာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ခဲ့ 

သည္။ 
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အက္ဒရီယာနာမြန္ဇို

ခ်ီလီႏို္င္ငံသူ ႏို္င္ငံေရးသမား၊ လူမႈေဗဒပညာရွင္၊ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္သူျဖစ္သည္။ ၁၉၆၇ တြင္ ခ်ီလီဆိုရွယ္လစ္ပါတီသို႔၀င္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ 

အာဏာသိမ္းမႈအၿပီး ၾသစႀတီးယားသို႔တိမ္းေရွာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ီလီသို႔ျပန္လာသည္။ 

ခ်ီလီဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၏ႏိုင္ငံေရးေကာ္မရွင္သို႔ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ တြင္၀င္ေရာက္သည္။ ၁၉၈၇ တြင္ 

ဒီမိုကေရစီပါတီ (PPD) တည္ေထာင္ရာတြင္ပါ၀င္သည္။ ၁၉၈၈မွ ၁၉၉၀ျပည့္ ႏွစ္ကာလအတြင္း 

ဆိုရွယ္လစ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ျဖစ္သည္။ PPD ၏ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ 

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ၾကားတာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည္။ ၁၉၉၀-၉၄ ခုႏွစ္တြင္တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ 

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ခ်ီလီေအာက္လႊတ္ေတာ္အတြင္း PPD ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ ပထမဆုံးအမ်ဳိးသမီးဥကၠ႒ (၂၀၀၂-၂၀၀၃)

အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္အေရးဆိုလႈပ္ရွား

သူအေနျဖင့္ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈ၊ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈစသည့္ကိစၥရပ္မ်ား 

အတြက္ ဥပေဒမ်ားတင္သြင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္သို႔ကိုကင္

ဘိုေဒသကိုယ္စားျပဳကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ သုေတသီအျဖစ္ 

လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး က်ား၊မလူမႈေရးရာႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းမ်ားစြာ၌ ပါ၀င္ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ယက္ကလင္း ပီတန္ဂီ

ဘရာဇီးႏိုင္ငံသူ ပညာရွင္၊မူ၀ါဒခ်မွတ္သူႏွင့္ က်ား၊မေရးရာတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူျဖစ္သည္။ 

ဘရာဇီးတြင္နာမည္ အေက်ာ္ၾကားဆုံး ဣတၳိယ၀ါဒီတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္ 

စစ္အာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္သူျဖစ္ၿပီး တုိင္းျပည္၏ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ 

ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရးအတြက္

လည္း ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပန္ရၿပီးေနာက္ပိုင္း 

အေျခခံဥပေဒသစ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈအေရးကိစၥမ်ားပါ၀င္ေစေရးအတြက္ လုပ္ 

ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံံလုံးခ်ီေကာင္စီ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သည္။ 

ထိုရာထူး သည္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ရာထူးျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၆ မွ ၁၉၈၉ အထိတာ၀န္္ထမ္းေဆာင္သည္။ 

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ဘ၀အေျခအေနတိုးတက္လာေစေရးမူ၀ါဒ

မ်ားကိုေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ (ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး၊ ေလ့လာမႈ၊ သတင္းႏွင့္လႈပ္ရွားမႈ) CEPIA 

အဖြဲ႕၏ ပူးတြဲအမႈေဆာင္ညႊန္မွဴးျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္တည္ 

ေထာင္ခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရး၊ လိင္ႏွင့္မ်ဳိးဆက္ပြားအခြင့္အေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ 
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ရရွိေရး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈတို႔ကို က်ား၊မလူမႈေရးရာမ်က္ႏွာစာမွ အာ႐ုံစိုက္ 

လုပ္ကိုင္သည့္ အန္ဂ်ီအိုျဖစ္သည္။

ဇိုဇိ ဆီကာတာ

ဂါနာႏိုင္ငံသူပညာရွင္၊ က်ား၊မလူမႈေရးရာ အေရးဆိုလႈပ္ရွားသူျဖစ္သည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ 

မ်ားမွစၿပီး ဂါနာအမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈတြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္သည္။ ဂါနာႏုိင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္ 

အေရးကြန္ရက္ကို တည္ေထာင္သည့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားထဲတြင္ပါသည္။ ယင္းကြန္ရက္၏ညီလာခံ 

ျဖစ္ေျမာက္ေရးစီစဥ္သူလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ကြန္ရက္၏ဦးေဆာင္ေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ 

သည္။ စာရင္းအင္း၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးသုေတသနသိပၸံတြင္ တြဲဖက္ပါေမာကၡျဖစ္သည္။ 

ဂါနာတကၠသိုလ္၏ က်ား၊မလူမႈေရးရာေလ့လာမႈႏွင့္ အေရးဆိုလႈပ္ရွားမႈ႒ာန ညႊန္မွဴးေဟာင္းျဖစ္ 

သည္။ က်ား၊မလူမႈေရးရာႏွင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ၊ က်ား၊မလူမႈေရးရာႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူ၀ါဒ

မ်ား၊က်င့္စဥ္မ်ား၊ ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈစနစ္မ်ား၊ ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ 

ႏိုင္ငံေရးစသည္တို႔သည္ သူမသုေတသနျပဳရန္စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည္။

တီရီဆာ ဘားလ္ဒက္စ္

ခ်ီလီလူမႈေရးေဗဒပညာရွင္၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး 

အခြင့္အေရးအတြက္ အေရးဆိုလႈပ္ရွားသူျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ပီႏိုေခ်း 

အစိုးရက သူ႔ကိုေထာင္ခ်ခဲ့သည္။ ေထာင္မွလြတ္သည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္ 

ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ Women for Life အဖြဲ႕ကိုပူးတြဲတည္ေထာင္သည္။ ယင္း 

အဖြဲ႕သည္ အာဏာရွင္စနစ္ကိုဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားစီစဥ္က်င္းပခဲ့သည္။ လက္တင္ 

အေမရိက လူမႈေရးသိပၸံပညာ႒ာနတြင္ သုေတသီႏွင့္ပါေမာကၡအျဖစ္ ၂၅ ႏွစ္တာတာ၀န္ ထမ္း 

ေဆာင္သည္။ ထို႒ာနတြင္ Gender Studies Area ကိုတည္ေထာင္သူႏွင့္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သူ 

ျဖစ္သည္။ ခ်ီလီႏိုင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ေလ့လာေရးဗဟို႒ာန၏ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္ 

အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေသာ သုေတသနႏွင့္အေရးဆိုလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ 

က်ား၊မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (Gender Equality Observatory) တြင္ ညႇိႏႈိင္း 

ေဆာင္ရြက္သူအျဖစ္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသည္။


