


ေက်းဇူးတင္လႊာ

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ဤလက္စြလဲမ္းညႊန္ ေရးဆြျဲပင္ဆင္ရာ၌ အျပဳသေဘာ ဆန္ဆန္  
သုံးသပ္တည္းျဖတ္ေပးခ့ဲၾကသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳ လ္မ်ားကုိအထူး ေက်းဇူးတင္ 
အပ္ပါသည္။ Ambassador Kåre Aas၊ Mr. Daniel De Torres၊ Dr. Scilla 
Elworthy၊ Ms. Rachel Gasser၊ Ms. Melinda Holmes၊ Senator Mobina 
Jaffer၊ Dr. Kathleen Kuehnast၊ Mr. Youssef Mahmoud၊ Dr. Joyce Neu၊ 
Professor John Packer၊ Ms. Antonia Potter-Prentice၊ Dr. Gay Rosenblum 
Kumar၊ Ms. Jolynn Shoemaker၊ Ms., Marita Sørheim-Rensvik၊ 
Ambassador Donald Steinberg၊ Ms. Tuija Talvitie ႏွင့္ Mr. Callum Watson။

ထုိ႔အျပင္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ဒီဇုိင္းပုံစံႏွင့္ ပါ၀င္အေၾကာင္းအရာအတြက္ အႀကံဉာဏ္ 
ေပးခဲ့ၾကသူမ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား၌ တက္ေရာက္ပါ၀င္ေပးခဲ့ ၾကသည့္ 
ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။ 
Ms. Rina Amiri၊ Ms. France Bognon၊ Dr. Virginia Bouvier၊ Ms. Cate 
Buchanon၊ Ms. Mavic Cabrera Balleza၊ Mr. Robert Dann၊ Ambassador 
Tewolde Gebremeskel Redda၊ Ms. Danielle Goldberg၊ Ms. Amal Gorani၊ 
Mr. Stephen Jackson၊ Ms. Lone Jessen၊ Mr. Simon Mason၊ Ms. Sakuntala 
Kadirgamar၊ Ms. Karin Ryan၊ Ms. Elizabeth Scheper၊ Ms. Dewi Suralaga၊ 
Ms. Sanne Tielemans၊ Ms. Gina Torry၊ Ms. Nahla Valji ႏွင့္ Ms. Teresa 
Whitfield။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ပိုေကာင္းသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းညႊန္လက္စြဲကို တရား၀င္ 
ေထာက္ခံ အတည္ျပဳေပးခဲ့ၾကသည့္ Carter Center ႏွင့္ Coalition for Action 
on 1325(ယူဂန္ဒါ)တို႔ကိုလည္း အေလးအနက္ထားေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း 
အသိအမွတ္ျပဳလိုသကဲ့သို႔ တစ္ေလွ်ာက္လံုး စဥ္ဆက္မျပတ္လိုအပ္သလို ပံ့ပိုး 
ကူညီ ေပးခဲ့ၾကသည့္ Cordaid၊ The Norwegian Agency for Development 
Cooperation (Norad)၊ The Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs၊ 
Swiss Federal Department of Foreign Affairs ႏွင့္ UN Women တို႔ကိုပါ 
အထူးတလည္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ပိုေကာင္းသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျခလွမ္းသစ္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား လႈပ္ရွားမႈကြန္ရက္(ICAN)
သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း 

အမ်ိဳးသမီးၿငမိ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာကသူ္မ်ားကိ ုထည့သ္ြင္းပါ ၀င္ေစမည့ ္လက္ေတြ႔ 
က်သည့္ လမ္းညႊန္လက္စြဲတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ပိုေကာင္းသည့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေျခလွမ္းသစ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းစတင္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ခဲ့သည္။ သုေတသနျပဳျခင္း၊ စည္းရံုးစုေ၀းျခင္းႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားကို 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ စီမံကိန္းသည္ ဘာေၾကာင့္ထည့္သြင္းပါ 
၀င္ေစရန္ လုိအပ္သလဲဟူသည့္ ေမးခြန္းထက္ေက်ာ္လြန္၍ ဘယ္လိုေလ့က်င့္ 
ေဖာ္ေဆာင္ေနသလဲဟု ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ႏွင့္ အၿမဲတမ္းလိုလို တားဆီးပိတ္ပင္ 
လ်က္ရွိသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ကာ ယင္းတို႔ကို ရင္ဆိုင္ 
ေက်ာလ္ႊားႏိငုမ္ည့ ္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိ ုထထိိေရာက္ေရာက ္ေရးဆြဲျပငဆ္င ္သြားရန ္
ရည္မွန္းထား ပါသည္။

ပုိေကာင္းသည္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေျခလွမ္းသစ္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင္႔ 
ပုိေကာင္းသည္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းညႊန္လက္စြဲဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင္႔ 

သက္ဆုိင္သည္႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ပုိမုိသိရွိလိုပါက  
www.icanpeacework.org ကိုဝင္ေရာက္ၾကည္႔ ရွႈ၍ #betterpeace 

လူမႈေရးမီဒီယာလိပ္စာ၌ ဝင္ေရာက္ေလ႔လာႏုိင္ပါသည္။ 

စီမံကိန္းအဖြဲ႔
ဤစီမံကိန္းကုိ ICAN တြဲဖက္တည္ေထာင္သူႏွင္႔ အမႈေဆာင္ ဒါရုိက္တာျဖစ္သူ 
Sanam Naraghi Anderlini က ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ သုေတသနျပဳမႈႏွင့္ မူၾကမ္းျပင္ဆင္ေရးတို႔အတြက္ ယခင္က 
Madeline Koch ၏ အစီအစဥ္အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ အစီအစဥ္အရာရွိ 
Stephanie Breitsman ႏွင့္ အႀကီးတန္းအဖြဲ႔၀င္ Andrea Ó Súilleabháin တို႔က 
ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့သည္။ မီဒီယာဒီဇိုင္းကို DHM Media Group ၏ အမႈေဆာင္ 
အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ Reagan Smith က ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည္။



မာတိကာ
ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ ၁

အပိုင္း (၁) ၄
၂၁ ရာစု သံခင္းတမန္ခင္း 
 - သံခင္းတမန္ခင္း ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာမႈ
 - အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပန္းတိုင္မ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း
 - ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ အားလံုးပါ၀င္မႈရွိေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္မည္နည္း ဟူသည့္ ေမးခြန္းကို အေျဖရွာျခင္း

အပိုင္း (၂) ၂၉
ပိုေကာင္းသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းညႊန္လက္စြဲ
အားလံုးပါ၀င္မႈရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားအတြက္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္ 
 အခန္း (၁)  ၃၂
ေတြ႔ေလ့ေတြ႔ထရွိသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ဆန္းသစ္သည့္ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ား 
- အားလံုးပါ၀င္မႈ ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈအတြက္ ထံုးတမ္းသာဓကသစ္မ်ား
-  လူမႈေရးအသိုက္အၿမံဳအလိုက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားေစသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
-  ႀကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားေရးနည္းလမ္းမ်ား
 ၁. “က်ေနာ္တို႔က အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳၿပီးသားျဖစ္တယ္”
 ၂. “ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူအေနနဲ႔ အားလံုးကို တစ္ေယာက္တည္း မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး”
 ၃. “ဒါနဲ႔ ဒီအမ်ိဳးသမီးေတြက ဘယ္သူေတြတုန္း”
 ၄. “ဒါက အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ မသက္ဆိုင္ဘူး”
 ၅. “ဒီေနရာကို က်မအရည္အခ်င္းနဲ႔ ေရာက္လာတာပါ”
 ၆. “အမ်ိဳးသမီးေတြကို ခြဲျခားဖယ္ထုတ္ထားတာက ယဥ္ေက်းမႈလိုျဖစ္ေနၿပီ”
 အခန္း (၂) ၅၁
ပိုေကာင္းသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လမ္းညႊန္နယ္ပယ္ေလးခု - အားလံုးပါ၀င္မႈကို 
အသက္သြင္းဖို႔ ႏိုးၾကားသတိရွိတဲ့ ေျခလွမ္းမ်ား
- ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖမႈအခင္းအက်င္းကို တီးေခါက္ေလ့လာျခင္း
- အားလံုးပါ၀င္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ အေထာက္အကူျပဳျခင္း

- နည္းပညာအကူအညီေပးျခင္း
- လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ေထာက္ကူျပဳအေထာက္အပံ့မ်ားေပးအပ္ျခင္း

သံုးသပ္နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္း ၆၃
အေလ့အထမ်ားႏွင့္ စံနမူနာမ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း

ဇယားကြက္မ်ား

ဇယားကြက္ (၁) ျဖည့္စြက္တန္ဖိုး -

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြင္းရွိ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း

ဇယားကြက္ (၂) အမ်ိဳးသမီးေတြ ဘာေျပာေနလဲ -

ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅

ဇယားကြက္ (၃) စံသတ္မွတ္ခ်က္နမူနာ

ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖမႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကို 
ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္

ဇယားကြက္ (၄) အေလ့အထေကာင္းမ်ား

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရန္

ပူးတြဲဖိုင္မ်ား

ပူးတြဲဖိုင္ (၁)
အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ပူးတြဲဖိုင္ (၂)
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ပူးတြဲဖိုင္ (၃)
အသံုး၀င္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား

၁၆

၂၅

၄၂

၅၇



ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္

ေခတ္သစ္စစ္ပြဲမ်ား၏ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာျခင္းႏွင့္ ဇာတ္ေကာင ္
ေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင ္ တိုးပြားလာျခင္းတို႔ေၾကာင္ ့ စစ္ပြဲမ်ားကိုႀကိဳတင္ 
ကာကြယ္တားဆီးရန္ႏွင္ ့ ဖ်န္ေျဖရန္အတြက ္ ခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္း 
သစ္မ်ား လိုအပ္လာခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ အစိုးရႏွင္ ့အစိုးရ မဟုတ္ 
သည္ ့ လက္နက္ကိုင္ ဇာတ္ေကာင္မ်ား မျဖစ္မေနပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ ္
သည္မွန္ေသာ္လည္း အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ သည္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိ ု ဦးတည္ 
ရည္မွန္းထားပါက ၎တို႔ခ်ည္း သက္သက္ ျဖင္ ့လံုေလာက္မႈမရွိေတာ့ေပ။ 

အလြန္အၾကမ္းဖက္မႈ ျပင္းထန္သည္ ့ အခင္းအက်င္းမ်ား၌ပင ္ အရပ္ဖက္လူထု 
အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည ္ အထူးသျဖင္ ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည ္ မိမိတို႔၏တန္ဖိုး ထားမႈမ်ား 
ႏွင့္ ခိုင္ၾကည္ျပတ္သားသည္ ့ ခံယူခ်က္မ်ားအေပၚ အားကိုးအားထား ျပဳ၍ 
မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက ္ ေရွ႕ထြက္၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုကာ တိုက္ပြဲ 
၀င္ရဲသည္ ့ သတၱိကိုရွာေဖြေတြ႔ရွိေလ့ရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၌ လက္ေလွ်ာ့  
ထြက္ခြာမည္ ့မဟာဗ်ဴဟာမရွိေသာ္လည္း လူမႈေရး တရားမွ်တမႈႏွင္ ့တန္းတူညီမွ်မႈ 
တို႔ကိ ု ေျခကုပ္ယူထားသည္ ့ လူ႔ေဘာင္ အသိုက္အ၀န္းမ်ားကိ ု ေမွ်ာ္လင့္သည္ ့
ရည္မွန္းခ်က္ေတာ့ရွိၾက သည္။ ထို႔အျပင ္၎တို႔သည ္တိုက္ပြဲနယ္ေျမေဒသမ်ား၌ 
ရွင္သန္ေနထိုင္ရသည္ ့ ဘ၀မ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႔ခံစားခဲ့ၾကရသည္ ့
အေတြ႔အႀကံဳႏွင္ ့ေျမျပင္ ပကတိအေျခအေနမ်ားအေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ 
အရွိဆံုးျဖစ္ၿပီး ေပၚေပါက္လာသည္ ့လံုျခံဳေရးအႏၱရာယ္မ်ားမွသည ္အစြန္းေရာက ္
သြားျခင္း မရွိေစရန ္ ထိထိေရာက္ေရာက ္ ကာကြယ္တားဆီး၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဖာ္ေဆာင္မႈအထ ိ အလြန္အေရးပါသည့္ရင္းျမစမ္်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သုေတသန 
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား ကလည္း၎တို႔၏ ေထာက္ပံ့ပါ၀င္မႈႏွင္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ 
မႈ အတြင္းရွ ိ အလြန္အေရးႀကီးသည္ ့ ၎တို႔၏ အခန္းက႑ကိ ု ထပ္ေလာင္း 
အတည္ျပဳေပးလ်က္ ရွိသည္။ 

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈကိ ု လံုျခံဳေရးႏွင္ ့ ႏိုင္ငံေရးလုပ္
ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္သာ သေဘာထားသည္ ့ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အယူအဆမွသည္ 
အားလံုး ပါ၀င္မႈရွိရန္လုိအပ္သည္ ့ လူမႈေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ ္ လက္ခံအသိ 
အမွတ္ျပဳမႈ ဆီသို႔ ေျပာင္းလဲသြားေစမည္ ့ စံနမူနာတစ္ရပ္ရွိရန ္ လိုအပ္သည္။ 
လက္ေတြ႔လိုက္ပါ ေဖာ္ေဆာင္သည္ ့ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ရန္လည္းလိုအပ္ 
သည္။ 

ပိုေကာင္းသည္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းညႊန္လက္စြဲ၌ က်ား/မေရးရာ သေဘာတရား 
မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားအား အဓိပၸာယ္ျပည့္၀စြာ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္ေစရန္အတြက ္လက္ေတြ႔က်က် လမ္းညႊန္ေပးျခင္းအားျဖင္ ့လုပ္ကိုင ္
ေဆာင္ရြက္ပံုကိ ု ေဖာ္ျပထားသည္။ အပုိင္း(၁)၌ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကာလ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ၏ သမိုင္းေနာက္ခံ အခင္းအက်င္းႏွင့္ဆင့္ကဲ ေျပာင္းလဲ 
တိုးတက္မႈပံုစံကိ ု ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ အပိုင္း(၂)၌ ပိုေကာင္းသည့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္စြဲလမ္းညႊန္ကိ ု အခန္း(၂)ခန္းျဖင္ ့ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားသည္။ 
အခန္း(၁)သည ္ အမ်ိဳးသမီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားကိုထည့္သြင္း 
ပါ၀င္ေစရာ၌ ႀကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိသည့္ အဓိက စိန္ေခၚမႈေျခာက္ခုကိ ု ကိုင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး အခန္း(၂)၌ သေဘာတရားပိုင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ 
ႏိုင္ငံေရး၊ နည္းပညာႏွင္ ့ေထာက္ပံ့ကူညီေရး/ေငြေၾကး အေထာက္အပံ ့လိုအပ္ခ်က ္
မ်ားကိ ု မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္ ့ က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုေသာ အပိုင္းေလးပိုင္းပါ 
မူေဘာင္ တစ္ရပ္ကိ ုရွင္းလင္းေဖာ္ျပ ထားသည္။

သေဘာတရားပိုင္းႏွင့္ 
ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ

ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖမႈ အခင္းအက်င္းကို 
နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း

ႏိုင္ငံေရးအေထာက္အပံ့

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ထည့္သြင္း 
ပါ၀င္ေစႏိုင္မည့္ ၾသဇာအရွိန္အ၀ါကို 

အသံုးခ်ျခင္း

နည္းပညာအေထာက္အပံ့

က်ား/မေရးရာ 
ေထာက္ထားညွာတာသည့္ကၽြမ္းက်င္မႈျ

ဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း

ေထာက္ပံ့ကူညီေရးႏွင့္ 
ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့

ရန္ပံုေငြႏွင့္ အကူအညီမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ 
တစ္ေျပးညီ ေပးအပ္ျခင္းအသံုးခ်ျခင္း

အႀကိဳျပင္ဆင္ေရး/အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြင္းႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

ဘယ္သူေတြက “အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူေတြလဲ"
“အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ား” သည္ အၾကမ္းမဖက္ေရးမူကိ ု
လက္ကိုင္ထားသည့္ တစ္ဦးပုဂၢလ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသမီး ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ 
သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ရည္ညႊန္းျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
စကား၀ိုင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာရန္လိုလား၍ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 
အခြင့္အေရးကုိ ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အခ်ိ ႕ဳသည္ တရား မွ်တမႈ 
ရွိေရး စည္းရံုးလႈပ္ရွားသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕သည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ၏ 
သက္ေရာက္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ကုစားေပး၍ က်ား/မ ေရးရာ သေဘာတရား 



ပါ၀င္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအားေပး ျမွင့္တင္ရန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိ 
သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ၾကရန္ ဦးစြာ 
ေတာင္းဆိုသူမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ဖယ္က်ဥ္ခံထားၾကရဆဲပင္ျဖစ္သည္။ 
(စာမ်က္ႏွာ(၁၄)ရွိ ဇယားကြက္(၃)ပါ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေရြးခ်ယ္ 
သတ္မွတ္ေရး စံနမူနာမ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ။)

အပိုင္း (၁)

၂၁ ရာစု သံခင္းတမန္ခင္း - အာဏာခြဲေ၀ေရးမွသည္ 
တာ၀န္ခြဲေ၀ထမ္းေဆာင္ေရးဆီသို႔

Sanam Naraghi Anderlini

သမိုင္းအစဥ္အဆက ္စစ္ပြဲႏွင္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ အခြင့္ထူးခံ 
ႏိုင္ငံေရးႏွင္ ့ စစ္တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဇတ္ေကာင္မ်ား ႀကီးစိုးလ်က္ရွိသည့္ နယ္ပယ္ 
အတြင္းသာ အထူးသီးသန္႔ေဆြးေႏြးရသည္ ့ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကုန္လြန္ခဲ့သည္ ့ဆယ္စုႏွစ္ ကာလမ်ားကစစ္ပြဲႏွင္ ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈအတြက ္ တမူထူးသည္ ့ အေျပာင္းအလဲမ်ားကိ ု
ေဆာင္က်ဥ္း လာခဲ့သည္။ ေရွ႕ဆယ္စုႏွစ္က တစ္ႏိုင္ငံႏွင္ ့တစ္ႏိုင္ငံအၾကားျဖစ္ပြား 
ခဲ့သည္ ့စစ္ပြဲအေရအတြက္မ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္း လာခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္၌ 
ေတြ႔ျမင္ေနရသည္ ့ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ေရွးယခင္ကာလမ်ားထက ္
ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ရႈပ္ေထြးလာခဲ့သည္။ စစ္ေအးကာလ နိဂံုးခ်ဳပ္သြားျခင္းက ျပည္တြင္း 
ပဋိပကၡႏွင္ ့နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သည့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားကိ ုတိုးပြား လာေစ 
ခဲ့သည္။1

ႏိငုင္တံကာႏငွ္ ့ျပညတ္ြင္းလံုျခံဳေရးတပဖ္ြ႔ဲမ်ား၊ တုိက္ေဒသအလုိက္ရိွေနသည့္ၾသဇာ 
အာဏာမ်ားႏွင္ ့ လက္၀ယခ္ံမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည္ ့ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ 
အင္အားစုမ်ားႏွင္ ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုခုသို႔ ေစလႊတ္တုိက္ခိုက္ရန ္ အျခားႏိုင္ငံတစ္ခု၌ 
ေရြးခ်ယ္စုေဆာင္းသည္ ့ နယ္စည္းမထား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ပါ၀င္သည္ ့
လက္နက္ကိုင ္ တပ္ဖြဲ႔ေပါင္းမ်ိဳးစံ ု တစ္ဟုန္ထိုးပ်ံ႔ပြား လာျခင္းႏွင့္အတ ူ တရား၀င္ 
ျပ႒ာန္းခ်က္ေဘာင္ျပင္ပ၌ ေဖာ္ေဆာင္သည္ ့ ‘ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
သို႔မဟုတ ္ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ိဳးစံ’ု ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။2 အမ်ားအျပားသည ္
ေအာက္ေျခ လူထုလူတန္းစားမ်ားအား တာ၀န္ခံျခင္းမရွိဘဲ အဆက္အစပ္ မရွိ 
သေလာက္ ပံုစံမ်ိဳးျဖင္ ့ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင ္ အစီအစဥ္ႏွင္ ့ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း 
ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕သည ္ဒုစရိုက္ဂိုဏ္းတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ေနၿပီး 
မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား၊ လက္နက္မ်ား၊ လူသားမ်ား သုိ႔မဟုတ ္အဖိုးတန္အရင္းအျမစ္ 
မ်ားကိ ုကုန္ကူးျခင္းျဖင္ ့အဖြဲ႔အစည္းကိ ုေငြေၾကးေထာက္ပံ့လ်က္ ရွိသည္။ က်န္ 

1. Mary Kaldor, New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era (Malden: Polity, 2012, 
3rd ed.); World Bank, World Development Report 2011 (Washington, DC: 2011).

2. Institute for Economics and Peace, Global Terrorism Index 2014 (Sydney: 2014); Martin 
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အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည ္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ယိုေပါက္မ်ားမ ွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေန 
ၾကသည္ ့ နယ္ခံျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဂိုဏ္းဂဏအဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ ္
ႏိုင္ငံေရးအရ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ျခယ္ လွယ္လိုသူမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ၎တို႔သည္ ့
ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈေရာင္းခ်ျခင္းႏွင္ ့ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ျခင္း အားျဖင္ ့မိမိတုိ႔၏ ပိငုန္ကန္ယ္ေျမမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ၾကသည္။ အမ်ားအျပား 
သည ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲေသာ စိတ္ကူးစိတ္သန္း 
မ်ားကိ ု တိတိပပ က်င့္သံုးေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ပညာေရး အခြင့္အလမ္းႏွင့္ လူမႈဘ၀တို႔ကိုအဟန္႔အတားျပဳလ်က္ ရွိသည့္အျပင ္
ေလာကီ ဓေလ့ထံုးတမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈ အတြက္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ႀကီးေလး 
ျပင္းထန္ သည္ ့ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ေလ့ရွိၿပီး ဥပေဒကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား အားျဖင့္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း လိင္ကၽြန္ျပဳ ခိုင္းေစျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ 
က်ဴးလြန္မႈမ်ားအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္၍ 
ေျဗာင္က်က်ပင ္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ ျခယ္ထားၾကသည္။ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ား၊ 
အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ၾကံစည္က်ဴးလြန္သည္ ့
ရာဇ၀တ္မႈအၾကား ေၾကာင္းက်ိဳး ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားသည္လည္း နယ္စပ္ 
ျဖတ္ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း တစ္စတစ္စျမင့္ တက္လာသည္။ ပုဂၢလိက က႑သည္ 
လည္း အထူးသျဖင္ ့ သဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ပါ၀င္လာသည့္အခါ 
အလြန္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မ ွပါ၀င္ကျပ လ်က္ရွိသည္။

ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ဆင့္ကဲ 
ေျပာင္းလဲတိုးတက္ပံု 
အမ်ားအားျဖင္ ့ အစိုးရ၏ ထိေရာက္သည့္ လူထု၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမရွိ
သည္ ့ သို႔မဟုတ ္ အဖက္ဖက္မ ွ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ထားသည္ ့ အစိုးရမ်ိဳးရွိေနသည့္ 
အေျခအေနမ်ိဳး၌ ဤကဲ့သို႔ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျဖည့္ဆည္း 
ေဆာင္ရြက္ရန ္ ရပ္ရြာအဆင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာ၌ 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားလ်ကရ္ွိသည္ ့ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္အစိုးရ 
မဟုတ္သည္ ့ လက္နက္မဲ့ဇာတ္ေကာင္မ်ား ေပၚထြန္းလာၿပီး အရွိန္အဟုန္ရလာ 
သည္။ ႏိငုင္တံကာႏငွ္ ့တိကု္ေဒသႀကီးအလိကု ္ကြနရ္က္မ်ားမသွည ္က်ယ္ျပန္႔ သည့္ 
ထြန္းသစ္စလူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားအထ ိသာမန္အမ်ား ျပည္သူမ်ားသည္မၾကာ ခဏ 
ဆိုသလိ ုအလြန္အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္ျမင့္မားသည့္ပံုစံျဖင္ ့အၾကမ္းဖက္မႈႏွင္ ့ဖိႏွိပ္ 
ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ားကိ ုရင္ဆိုင္အံတုရန ္ေရွ႕ထြက္လာေလ့ရွ ိသည္။3

3. See Sarah E. Mendelson, “Why Governments Target Civil Society and What Can Be Done 
About in Response,” Center for Strategic and International Studies (April 2015).

ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ မွ် အမ်ိဳးသားမ်ားႀကီးစိုးသည့္ စစ္ဖက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဆုိင္ရာ 
ေရေပၚဆီလူတန္းစားမ်ားကသာ စစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အဆုံးအျဖတ္ 

ေပးခဲ့ၾကေသာ္လည္း စစ္ပြဲ၏ သေဘာသဘာ၀ ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္ အမွ် 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ပံုစံကုိလည္း ေျပာင္းလဲပစ္ရန္လုိအပ္လာသည္။

လြန္ခဲ့သည္ ့ဆယ္စုႏွစ္ကာလႏွစ္ခုမွ် ပဋိပကၡဖ်န္ေျဖေရးႏွင္ ့အသြင္ေျပာင္းလဲေရး 
နယ္ပယ္သည ္ ပညာသင္ဆုႏွင္ ့ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္မႈအားျဖင္ ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ 
လာခဲ့သည္။ အစိုးရပိုင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္အစိုးရ မဟုတ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည ္
ယခင္က ပထမအဆင့္ သံတမန္လမ္းေၾကာင္း၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ျခင္းအား 
ျဖင္ ့မိမိတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ၊ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖမႈႏွင့္ ပဋိပကၡ ဖ်န္ေျဖေရး 
ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းမ်ားေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာေစရန ္ လုပ္ကိုင္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အျပင ္ပိုမိုအလြတ္သေဘာဆန္သည္ ့ဒုတိယအဆင့္ သံတမန္ 
လမ္းေၾကာင္း (အေရးပါသည္ထက္ အေရးပါလာေသာ)ႏငွ္ ့ရပရ္ြာအေျချပဳ ခ်ဥ္း ကပ ္
ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကိုပါ အေလးေပးေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။

ထို႔အျပင ္ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖျခင္းႏွင္ ့ပဋိပကၡဖ်န္ေျဖေရး နယ္ပယ္အတြင္းပါ၀င္လ်က္ 
ရွိသည္ ့ဇာတ္ေကာင္မ်ားသည္လည္း ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တိုးတက္မ်ားျပားလာလ်က္ 
ရွိသည္။ အေမရိကန္ႏွင္ ့ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုသည ္ ပဋိပကၡဇာတ္ေကာင္မ်ား 
၏ အဓိကေက်ာရိုး ေဒါက္တိုင္ျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိ ု အားေပးအားေျမွာက္ 
ျပဳရန ္ အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညွိခဲ့ၾကသည္ ့ စစ္ေအးကာလ တြင္းကဲ့သို႔ပင ္ ယေန႔ 
ေခတ္တြင္လည္း အစုိးရမ်ားႏွင္ ့ တိုက္ေဒသႀကီးအလိုက ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ကလည္း ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖျခင္းႏွင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိ ုလက္ခံက်င္းပ 
ေပးျခင္းအားျဖင္ ့ မိမိတုိ႔၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား အသိအမွတ္ျပဳခံရရန ္
အၿပိဳင္အဆိုင္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ားမွသည ္ ဘာသာေရး 
အေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ NGOမ်ားႏွင္ ့တစ္သီးပုဂၢလမ်ားကဲ့သို႔ေသာ 
အလႊာေပါင္းစံုမ ွ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ဇာတ္ေကာင္မ်ားသည္လည္း ၾကား၀င္ 
ဖ်န္ေျဖျခင္းႏွင္ ့ ပဋိပကၡဖ်န္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။4

ျပည္တြင္း၌လည္း အေႏွာင္အဖြဲ႔ကင္း၍ လြတ္လပ္သည္ ့ အၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ 
ေရးႏွင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ ဆယ္စု 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏြဲလာခဲ့ၾကသည့္ လက္တင္ 

4. See Peter Wallensteen and Isak Svensson, “Talking Peace: International Mediation in 
Armed Conflicts,” Journal of Peace Research (2014), vol. 51: no. 2.



အေမရိက၌လည္း လူ႔အခြင့္အေရးႏွင္ ့ တရားမွ်တမႈအတြက ္ လက္နက္ကိုင္ 
ထားျခင္းမရွိသည္ ့ အရပ္ဖက္လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားက ေရွ႕တန္းမွေန၍ဦးေဆာင္ 
ေတာင္းဆုိလာၾကသည္။ အာဖရိကတုိက္ တစ္နံတစ္လ်ား၌လည္းအၾကမ္းဖက္မႈကုိ 
ကာကြယ္တားဆီး၍ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ရက္မ်ားႏွင္ ့ ပဋိပကၡ 
ဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အေရးပါသည့္အခန္း က႑မွ ပါ၀င္ကျပခဲ့ၾကသည္။ 
ပဋိပကၡအသြင္ေျပာင္းလဲေရး သေဘာတရားျဖစ္သည္ ့ အၾကမ္းဖက္ေရးဆီသို႔ 
ျပန္လည္ဦးလွည့္ေစျခင္းမရွိဘ ဲပဋိပကၡကိ ုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းကိုနည္းလမ္း 
ေပါင္းစံုျဖင္ ့လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င္သ့ံုးခဲၾ့ကသည။္ ေတာင္အာဖရိက  
ႏိုင္ငံႏွင္ ့ ကင္ညာႏိုင္ငံမ်ား၌ မတူကြဲျပားသည့္လူထုလူတန္းစား အလႊာေပါင္းစံုမွ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဦးစီးေခါင္းေဆာင္သည္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မတီမ်ားကိ ု
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင္ ့ တင္းမာမႈမ်ားကိ ု ေလွ်ာ့ခ်ရနေ္လ့က်င့္ သင္ၾကားေပးခဲ့ၾက 
သည္။5 လိုင္ေဘးရီးယားႏိုင္ငံ၌ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ အပါအ၀င္ ေဒသတြင္း 
အျငင္းပြားမႈမ်ားကိ ု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို၍ ေျဖရွင္းႏိုင္ေစမည္ ့ အ၀န္းအ၀ိုင္း 
တစ္ရပ္ကိ ု Palava Huts က ေဖာ္ထုတ္ေပးအပ္ခဲ့သည္။6 ဆီနီေဂါႏိုင္ငံ၌ 
တိုက္ေဒသႀကီး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္ ့NGO Femmes Africa Solidarité 
က ဦးစီးေခါင္းေဆာင္သည့္ Women’s Situation Room သည ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင္ ့
ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သည္ ့ အၾကမ္းဖက္မႈကိုကိုင္တြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ၌ အဓိက 
ေဒါက္တိုင္ တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။7 အၾကမ္းဖက္မႈအလယ္ ေရာက္ရွိေနသည္ ့
ဆီးရီးယား၌ပင္ သေႏၶတည္စ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည ္ နယ္ေျမတြင္း 
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး စစ္ပြဲတြင္း ေျမစာပင ္
ျဖစ္ခဲ့ရသူမ်ားကိ ု ကူညီေစာင္မ၍ ႏိုင္ငံတကာအဆင္ ့ မူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာေစရန ္စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ားကိ ုတည္ေဆာက္လ်က္ 
ရွိသည္။8

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၌ အရင္းအျမစ္နည္းပါး၍ သမားရိုးက် သတ္မွတ္ 
ထားသည္ ့ ‘အမာစားၾသဇာအာဏာ’ မ်ိဳး မရွိသကဲ့သို႔ယူဆရ ေသာ္လည္း ၎တို႔ 
သည ္ အေပ်ာ့စားၾသဇာအာဏာဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၏ အေရးပါမႈကိ ု

5. See Andries Odendaal, A Crucial Link: Local Peace Committees and National 
Peacebuiliding, United States Institute of Peace (2013).

6. See Ezekiel Pajibo, “Traditional Justice Mechanisms: The Liberian Case,” Institute for 
Democracy and Electoral Systems (Stockholm: International IDEA, 2008).

7. See “Women’s Situation Room,” UN Women West and Central Africa, http://www.
unwomenwestandcentralafrica.com/womens-situation-room.html.

8. See Craig Charney, “Maybe We Can Reach A Solution: Syrian Perspectives on the Conflict 
and Local Initiatives for Peace, Justice, and Reconciliation,” Syria Justice and Accountability 
Center, http://syrianperspectives2015.pressbooks.com/ (2015).

အျပည့္အ၀ ထင္ဟပ္ေစလ်က္ရွိသည္။ ၎တုိ႔သည ္ အစိုးရအေနျဖင့္ရင္ဆိုင္ 
ႀကံဳေတြ႔ရ လ်က္ရွိသည္ ့အခက္အခဲမ်ားကိ ုႀကံဳေတြ႔ရျခင္းမရွိဘဲ နည္းပညာ သစ္ 
မ်ားႏွင္ ့လူမႈကြန္ရက္မ်ားကိ ုတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အသံုးျပဳ၍အလႊာေပါင္းစံုမ ွနယ္ခံလူ
ထုလူတန္းစားမ်ားကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္လွမ္းမ ီခ်ိတ္ဆက္ေဆာင ္ရြက္ႏိုင္ 
ၾကသည္။ ၎တို႔သည ္လူထုလူတန္းစားမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈႏွင္ ့
မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည ္စိတ္ခ်မႈတည္ေဆာက္ျခင္း၊ မတူကြဲျပားသည့္ ေဒသတစ္လႊား 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကိ ုႏွီးေႏွာဖလွယ္ေပးျခင္းႏွင္ ့လားရာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကိ ုထိန္း 
ေက်ာင္းပဲ့ကိုင္ေပးျခင္းတို႔ကို အေလးေပးအာရံုစိုက္ႏိုင္ၿပီး ျပႆနာေျဖရွင္းေရး 
အသားေပး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိ ု ပံ့ပိုးကူညီေပးႏိုင္သည္။ အစြန္းေရာက္၀ါဒ ပ်ံ႕ႏွ ံ
စမိ္၀့ငမ္ႈႏငွ္ ့ပတသ္ကလ္ာပါကလည္း ၎တုိ႔သည္ မတကူြဲျပားမႈအၾကား ၿငမိ္းခ်မ္းစြာ 
အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး အ၀န္းအ၀ိုင္းအဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့မႈ ရွိေစရန ္၀ိုင္း၀န္းထိန္း 
ေက်ာင္းေပးႏိုင္သည္။

သံခင္းတမန္ခင္းေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈအဆင့္ဆင့္ - အရွိတရားသစ္မ်ား 
ကို လက္ေတြ႕က်က် တုန္႔္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား   

ဤအရွိတရားမ်ားကိ ု ရင္ဆိုင္အံတုရန ္ ႏိုင္ငံတကာသံသမန္အသိုက္အ၀န္းသည္ 
လည္း မိမိတို႔၏ အေလ့အက်င့္မ်ားကိ ု လိုက္ေလ်ာညီေထြ မြမ္းမံျပင္ဆင္ခဲ့ၾက 
သည္။ အေရးပါသည္ ့ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုမွာ အစိုးရမ်ားႏွင္ ့ ႏိုင္ငံစံု 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမ ွအစိုးရမဟုတ္သည္ ့လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားကိ ုအသိအမွတ္ျပဳ 
၍ တုိက္ရုိက္ ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရန ္ ပိုမိုစိတ္လိုလက္ရရွိလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
၁၉၉၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလ၌အစိုးရ မဟုတ္သည္ ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား 
(ဥပမာ၊ မိုဇမ္ဘစ္ ႏိုင္ငံရွ ိ RENAMO၊ ဆီရာလိုင္ယြန္နယ္ရွ ိ RUF/SL၊ သို႔မဟုတ ္
အလ္ဆဲလ္ဗာေဒါရွ ိFMLN) ႏွင့္ အျပန္အလွန္ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရန ္ကုလသမဂၢႏွင့္ 
တိုက္ ေဒသအလိုက ္ အစိုးရမ်ားပါ၀င္သည္ ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အလြန္ 
စိန္ေခၚမႈ ျပင္းထန္ခဲ့သည္။ ယင္းကာလမ်ား၌သာမက ယခုအခ်ိန္ထပိါ အခ်ိဳ႕ေသာ 
နယ္ပယ္မ်ား၌ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အေလ့အထမ်ားက ကုလသမဂၢစနစ္၏ ပင္မ 
မ႑ိဳင္ႀကီး တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ ့ ၾကား၀င္စြက္ဖက္မႈမျပဳေရးႏွင္ ့ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ 
အာဏာကိ ုေလးစားလိုက္နာေရး အေျခခံမူကိုစိန္ေခၚ လာႏိုင္သည္ဟ ုစိုးရိမ္ပူပန္ခဲ့ 
ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အင္အားစုမ်ားကိ ု တရား၀င္ ေနရာေပးျခင္း သို႔မဟုတ ္
‘အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင္ ့ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းျခင္း’ ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
စိုးရိမ္တႀကီးျဖင္ ့အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးမႈအမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။



မည္သို႔ဆိုေစ လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္၌ တင္းက်ပ္သည္ ့ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈ 
မ်ားႏွင္ ့ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္၀ါဒ ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရး မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ ္
ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့လင့္ကစား လက္ေတြ႔ အက်ိဳးေမွ်ာ္၀ါဒသာလွ်င္ ေအာင္ပန္းဆင္ခဲ့ 
သည္။ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္ ့ ျပည္တြင္းပဋိပကၡတြင္းရွိအၾကမ္းဖက္
မႈကိ ု အဆံုးသတ္လိုပါက အၿမဲတမ္းလိုလို နည္းပါးလြန္းလွသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ 
နည္းလမ္းမ်ားထဲမ ွ ႏိုင္ငံတကာ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမား စာရင္း၀င္ 
သူမ်ား အပါအ၀င္ အစိုးရမဟုတ္သူမ်ားျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ ္အစိုးရပင္ ျဖစ္ေနပါေစ 
လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားပါက ယင္းဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင္ ့ မျဖစ္မေနထိေတြ႔ 
ဆက္ဆံရန ္လိုအပ္သည္ဟ ုအဆင့္ျမင့္ ထိပ္သီးဇာတ္ေကာင္မ်ား အသိအမွတ္ျပဳ 
ထားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ား၌ ဤေျခလွမ္းသည ္ လက္၀ဲယိမ္း 
လက္နက္ကိုင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ဆိတ္သုဥ္းလာျခင္းႏွင္ ့ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၏ 
အေထာက္အပံ့ ရုပ္သိမ္းလာျခင္းေၾကာင္ ့ ပို၍အလ်င္အျမန္ရုပ္လံုး ေပၚလာခဲ့ 
သည္။ ဥပမာအားျဖင္ ့ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ အတြင္း လက္တင္အေမရိကႏွင္ ့အာဖရိကရွ ိ
အဆိုပါ အင္အားစုမ်ားမ ွေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ ကမာၻလံုး 
ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားသည္လည္း အေရးပါသည္ ့အခန္းက႑မ ွ
ပါ၀င္လာခဲ့ၿပီး အစိုးရမဟုတ္သည္ ့ အင္အားစုအမ်ားအျပား၏ အထူးသျဖင့္ 
ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အတြက ္ တိုက္ပြဲ၀င္ လ်က္ရွိသူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈမ်ားကိ ု တရား၀င္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးႏိုင္သည္ ့ မူေဘာင္ 
တစ္ရပ္ကိ ုေဖာ္ထုတ္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ 

အစိုးရမဟုတ္သည္ ့ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားႏွင္ ့ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံရံုမွ်မက 
ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းသည ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္း ‘ကစားပြဲခ်ိန္ခြင္ 
လွ်ာညီေစရန’္ အေထာက္အကူျပဳသည္ ့ အေျခခံအေထာက္အပံမ့်ားကိုပါစတင္ 
ေပးအပ္ လာၾကသည္။ ယေန႔အခ်ိန္၌ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေပးရန္ႀကိဳးပမ္းလ်က္  
ရွိသည္ ကုလသမဂၢႏွင့္အစိုးရေပါင္းမ်ားစြာသည္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ 
ကိုင္ အင္အားစုမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ ပါ၀င္လာ ေစရန္ 
အားေပး တုိက္တြန္းသည့္အေနျဖင္ ့ နည္းပညာ အကူအညီမ်ား၊လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ 
အာမခံခ်က္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး အကူအညီမ်ားအျပင ္ ေငြေၾကး 
အေထာက္အပံ့မ်ားကို ပင္ေဖာ္ထုတ္ေပး အပ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍မူ ႏွစ္ဖက္ၾကားေနပင္ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢကိ ုအစိုးရမ်ားမွေပါက္ဖြား 
လာသည့္အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္အျဖစ္အယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့ခဲ့သည္ ့အစိုးရ မဟုတ္ 
သည့္ အင္အားစုမ်ားပင္လွ်င ္ ကုလသမဂၢသံတမန္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲအလုပ္ 
လုပ္ႏိုင္ရန ္ ႀကိဳးပမ္းလာၾကသည္။ ဤကိစၥရပ္ႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ ယခုအခ်ိန္၌ 

သက္ေသျပရန္ပင ္မလိုေလာက္ေအာင ္ရွင္းလင္းေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုလသမဂၢ 
သံတမန္မ်ားအား အစိုးရ မဟုတ္သည္ ့အတိုက္အခံႏွင့္လက္နက္ကိုင္ အင္အားစု 
မ်ားႏွင့္ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ရန္ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးသည့္ ကိစၥရပ္ 
သည ္ အလြန္အေရးပါသည္ မွန္ေသာ္လည္း လတ္တေလာမွာပင ္ ေျပာင္းလဲ 
တိုးတက္လာသည္ ့ကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။

တစ္ဖက္ရွ ိ အစိုးရမ်ားႏွင္ ့ အစိုးရေပါင္းစံုပါ၀င္သည္ ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အျခား 
တစ္ဖက္ရွ ိ အစိုးရမဟုတ္သည္ ့ ႏိုင္ငံတကာၾကား၀င္ ဖ်န္ေျဖေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုအားေကာင္း 
လာျခင္းသည္လည္း လတ္တေလာ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ 
The Carter Center သည္လည္း ဤနယ္ပယ္ေလာကရွ ိအေစာဆံုးအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား၌ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ၊ ေနာ္ေ၀း၊ ဖင္လန္၊ ဆြစ္ဇာလန္ 
ႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံမ်ားအပါအ၀င ္ အစိုးရမ်ားသည္ Center for Humanitarian 
Dialogue၊ Swisspeace ႏွင့္ Crisis Management Initiative (CMI) ကဲ့သို႔ေသာ 
INGOs မ်ားႏွင္ ့ပံုမွန္မိတ္ဖက္ ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။ အာဖရိကေဒသရွ ိအျပဳ 
သေဘာေဆာင္သည္ ့ အာဖရိကန္ အျငင္းပြားမႈဖ်န္ေျဖေရးစင္တာ (ACCORD)၊ 
အာဖရိကန္ အေနာက္ပုိင္းေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ရက္ (WANEP)ႏွင့္ လက္တင္ 
အေမရိကေဒသရွ ိ SERAPAZ ကဲ့သို႔ေသာ အထင္ကရ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးမ်ား 
ကလည္း အစိုးရမဟုတ္သည္ ့အင္အားစုမ်ားကိ ုလက္လွမ္းမီ ႏိုင္ေစရန ္ပံ့ပိုးကူညီ 
လ်က္ရွိၿပီး ရပ္ရြာအေျချပဳ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစီး 
ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ကုလသမဂၢသံတမန္မ်ား အပါအ၀င ္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္း အေနျဖင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၌ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့မွားယြင္းမႈမ်ားကိ ုေရွာင္လႊဲရန္ၾကား၀င္ 
ဖ်န္ေျဖသူမ်ားႏွင္ ့ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းလ်က္ရွိသည္ ့ ႏွစ္ဖက္အင္အားစုမ်ားအၾကား 
နယ္ပယ္အလိုက ္သို႔မဟုတ ္ထူးကဲအခင္းအက်င္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈရွိရန္ 
လုိအပ္ေၾကာင္း ပုိမုိထင္ရွားလာၿပီျဖစ္သည္။ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရိွခ့ဲ ေသာ္လည္း 
လက္ေတြ႔ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ေျမျပင္အေနအထားမ်ား (ဥပမာ အားျဖင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး အတြက ္ယုတိၱမက်သည္ ့
အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား)ေၾကာင္ ့အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ သည္ ့
အလားအလာမရွိပါက လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား က်ရံႈးသြားႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ ္ လိပ္ခဲ 
တည္းလည္း အက်ပ္ ရိုက္လာႏိုင္ပါသည္။



“ဆီးရီးယားႏိုင္ငံထဲက လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ထားျခင္း မရွိေသးတဲ့ 
အမ်ိဳးသမီးထုဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ ျပယုဂ္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ အင္အားစုေတြ ျဖစ္တယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ဒီအမ်ိဳးသမီးထုနဲ႔ အျခားအရပ္ဖက္ လူမႈ  
အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ အတူပါ၀င္လုပ္ကုိင္ခြင့္မေပးဘဲနဲ႔ေတာ့  

ဒီႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ လမ္းမျမင္ဘူး။” 

ေဒါက္တာ Rim Turkmani 
ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔၏ တြဲဖက္တည္ေထာင္သူႏွင့္ 

ရူပနကၡတၱေဗဒပညာရွင္

၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဤအားနည္းခ်က္ကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ကုလသမဂၢ 
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာဦးစီးဌာန(DPA)သည္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း 
ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ကုလသမဂၢ၏ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ပိုမို 
က်ယ္ေျပာနက္ရိႈင္းလာေစရန္အတြက္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး ေထာက္ကူျပဳဌာနစိတ္ 
(MSU)ကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အာဏာခြဲေ၀ေရး၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
မ်ား၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ား၏ အေရးပါအခရာက်သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပင္ပမွကၽြမ္းက်င္ 
မႈ အရည္အေသြးမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္အသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အႀကီးတန္းၾကား၀င္ 
ဖ်န္ေျဖေရး အႀကံေပးမ်ားအဖြဲ႔ကို အၿမဲအဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေစရန္ ဖြဲ႔စည္းျပင္ဆင္ 
ထားခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ဤအဖြဲ႔သည္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
ေရးဆြဲျပင္ဆင္မႈ၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ နယ္ပယ္စံုပညာရွင္မ်ားကို ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ 
ႏိုင္ေစရန္  ထပ္မံတိုး ခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။9

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈအဆင့္ဆင့္ - ေအာက္ေျခ 
ေျမျပင္ ပကတိအေျခအေနမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အျမန္ဆံုး 
ထည့္သြင္း ပါ၀င္ေစရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လ်က္ရွိသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာ 
ဥပေဒသမ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးပါသည့္တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈ 
အမ်ားအျပားေတြ႔ရွိလာရသည္။ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီမ ွ အမ်ိဳးသမီး၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ႏွင့္ (ဤအစီအစဥ္ ႏွင့္ 
ဆက္စပ္သည္ ့ေနာက္ဆက္တြဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခုႏွစ္ခုကိ ုပူးတြဲဖိုင(္၁)တြင္ ၾကည့္ပါ) 

9. For the list of members of the 2015 Standby Team and their brief biographies, see http://
peacemaker. un.org/mediation-support/stand-by-team; for an evaluation of the Standby 
Team to date, see Antje Herrberg with John Packer and Miguel Varela, “The Evolution of 
the United Nations Standby Team of Mediation Experts in Context,” Peace My Way and 
mediatEUr (2015).

ကို ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့ျခင္းက တစ္ဆစ္ခ်ိဳး ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈ မ်ားအနက္တစ္ခု 
အပါအ၀င္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲနယ္ေျမေဒသ အတြင္း ရွင္သန္ေနထိုင္ရသည္ ့
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ 
လ်က္ရွသိည့္ ပကတိအေျခအေနမွန္အားျဖင္ ့ေအာက္ေျခေျမျပင္မ ွေမာင္းႏွင္လာ 
သည္ ့ ဤအစီအစဥ္၌ လံုျခံဳေရးႏွင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ အတြင္းရွ ိ
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္အေထာက္ အကူျပဳမႈမ်ား၊ စစ္ပြဲႏွင္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ဆိုင္ရာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင္ ့အခြင့္ 
အေရးႏွင္ ့ ကယ္ဆယ္ေရး၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးႏွင္ ့ ပဋိပကၡလြန္ႀကိဳးပမ္း 
အားထုတ္မႈမ်ားအတြင္းရွ ိ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ မတူကြဲျပားသည္ ့
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေပၚမူတည္၍ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန ္အေရးႀကီးပံုတို႔ကိ ု
အသအိမွတ္ ျပဳထားသည္။

“အကယ္၍ စစ္တုိက္တာက အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ အလုပ္ပဲလုိ႔ဆုိခဲ့ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ 
အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕အလုပ္လုိ႔ သေဘာထားလိုက္ၾကပါစို႔။”

Amal Basha၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအာရပ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖိုရမ္ဥကၠ႒ႏွင့္  
ယီမင္အမ်ိဳးသား ညီလာခံအဖြဲ႔၀င္(ယီမင္) 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႀကီး ရုပ္လံုးေပၚလာေစရန ္ ေနာက္ကြယ္မွ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဦးစီးေခါင္းေဆာင္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚ အေျချပဳထားသည့္ 
အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈသည ္ အရင္းခံေသာ့ခ်က္ 
ေမာင္းႏွင္အား တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဤအခ်က္ကိ ု“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိ ုအမ်ိဳးသမီးမ်ား 
တည္ေဆာက္ၿပီး” ပဋိပကၡဖ်န္ေျဖေရးႏွင္ ့ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ တားဆီးရာ၌အလြန္ 
အေရးပါသည္ ့ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္အေထာက္အက ူ ျပဳလ်က္ရွိသည္ဟူသည္ ့
ပင္မသတင္းစကား၌ အတိအလင္း မီးေမာင္းထုိးျပထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
၂၀၀၀ခုႏွစ္တြင္ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီသည္ “အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း” 
ဟူသည္ ့ အသံုးအႏႈန္းအေပၚ အတိုက္အခံျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အေစာပိုင္း 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္ ့စာသားမ်ား၌ “ဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင္ ့
နယ္ခံပဋိပကၡ ဖ်န္ေျဖေရးသမားမ်ား”ႏွင့္ “အမ်ိဳးသမီးမ်ား” ဟူ၍ ေယဘုယ် 
ဆန္ဆန္သာ သံုးႏႈန္းေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ မူ၀ါဒႏွင့္ သေဘာထားမ်ားေျပာင္းလဲ 
တိုးတက္လာပံုအဆင့္ဆင့္ကိ ု ေနာက္ဆက္တြဲဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အတြင္းရွ ိ
စကားရပ္မ်ား၏ သံုးႏႈန္းပံု သေဘာသဘာ၀ အေျပာင္းအလဲမ်ား အတြင္း သိသိ 
သာသာ ေတြ႔ျမင္လာရသည္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္အေရာက ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ ္၁၈၂၀ 
ကို ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့စဥ္က အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္စီအတြင္း 



အာေဘာင္အာရင္းသန္သန္ အတိုက္အခံလုပ္ခဲ့ၾက သူမ်ားပင္လွ်င ္ “အရပ္ဖက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း” ဟူ၍ ရည္ညႊန္းသံုးႏႈန္းမႈ အေပၚဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ ျခင္း 
မရွိခဲ့ေပ။ ေနာက္ပိုင္း စာသားမ်ားအတြင္း အထူးသျဖင္ ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ ္
၁၈၈၉ ႏွင့္ ၂၁၂၂ ပါ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွ ိအမ်ိဳးသမီးမ်ားဟူသည္ ့
သံုးႏႈန္း ေဖာ္ျပခ်က္သည ္စံစကားရပ္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

အစီအစဥ္ကိ ုမၾကာခဏဆိုသလိ ုအမ်ိဳးသမီး သို႔မဟုတ ္အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္သာ ရႈျမင္ေလ့ရွိေသာ္လည္း တကယ့္အႏွစ္သာရသည ္
ကုလသမဂၢႏွင္ ့ ႏိုင္ငံတကာဇာတ္ေကာင္မ်ားအား အစိုးရမဟုတ္သည့္ပဋိပကၡ 
ဖ်န္ေျဖရန္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္ ့ ဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင္ ့ ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရန ္
လိုအပ္သည္ဟ ုေတာင္းဆိုထားသည္ ့အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ စစ္ေရးအရ ၾကား၀င္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ ့လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိ ုပိတ္ဆို႔ထားျခင္းအားျဖင္ ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈကိ ု အစိုးရရပ္၀န္းအတြင္းသာ ထိန္းသိမ္းထားရွိမႈကိ ု
ေမးခြန္းထုတ္ထားသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ဤအစီအစဥ္သည ္
ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းအား လက္နက္ကိုင္ေဆာင္စရာ မလိုသည္ ့အေျပာင္း 
အလဲမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ ့အစိုးရမဟုတ္သည့္ 
ျပည္တြင္းဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ တရား၀င္လက္တြဲ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေစသည္ ့အခြင့္ 
အလမ္း တစ္ရပ္ကိုေဖာ္ထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား 
ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ ႏိုင္ငံေရးႏွင္ ့ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မွသာခ်ဥ္းကပ္ 
ေဆာင္ရြက္ ျခင္းထက ္အမ်ားျပည္သဆူိငု္ရာ လပု္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ 
သည္ ့လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ စစ္ပြဲအတြင္းရွ ိလူသားမ်က္ႏွာ
ဖံုးကိုဆြဲထုတ္ႏိုင္ရန ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။ ၎တို႔သည ္အမ်ားအားျဖင္ ့
အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ ရႈေထာင့္မွ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းလ်က္ရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ကိ ုကယ္ဆယ္ေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင္ ့လူမႈေရး တရားမွ်တမႈ 
ဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မ်ားအထ ိက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေလးေပး အာရံုစိုက္လာေစရန ္
ေတာင္းဆိုျခင္းျဖင္ ့စိန္ေခၚေလ့ရွိသည္။ လက္ေတြ႔အားျဖင္ ့အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္သူမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ရန္လိုတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္စဲေရးႏွင္ ့
အာဏာခြဲေ၀ေရးကိုသာ အသားေပးအာရံုစိုက္လ်က္ရွိသည္ ့ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား 
မွသည ္အားလံုးပါ၀င္မႈရွိ၍ ပိုမိုဒီမိုကေရစီ ထံုးနည္းစံက်ျဖစ္သည္ ့အနာဂတ္မ်ိဳးကိ ု
တည္ေဆာက္ရန္အတြက ္စစ္ပြဲဒဏ္သင့္ လူထုလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ထိခိုက္ နစ္နာ 
သူမ်ားကိ ုမွ်မွ်တတခြဲေ၀တာ၀န္ယူသည္ ့အခင္းအက်င္းဆီသုိ႔ ေျပာင္းလဲ သြားေစ 
ႏိုင္သည္။

“စားပြဲေပၚ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေစျခင္းဟာ ပဋိပကၡလြန္အခင္းအက်င္းမွာ 
အားလုံးပါ၀င္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈေတြ ၿပီးဆုံးသြားၿပီးေနာက္ပိုင္း အားလုံးပါ၀င္မႈရွိတဲ့ 
လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ေရးဆြဲပံုေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ ဒီလုိပံုစံမ်ိဳးကုိ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။”

Virginia Bouvier အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစည္းအရံုး(USIP)၏ 
အႀကီးတန္းအၾကံေပး

ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ အစီအစဥ္၌ ေျပာင္းလဲေရးတြန္းအားမ်ားဆက္လက္ 
ေပါင္းစပ္ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ဥေရာပသမဂၢ၊ အာဖရိကသမဂၢႏွင့္ အေမရိက ႏိုင္ငံ မ်ား 
အဖြဲ႔အစည္းတို႔အပါအ၀င္ တုိက္ေဒသအလုိက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၌လည္းအလားတူ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားရွိသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ 
သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာဆက္စပ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစရန္ တာ၀န္အပ္ႏွင္းေပးထားသည့္ အမ်ိဳးသား 
အဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကုိ ေရးဆြဲက်င့္သံုး ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီး 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ပဋိပကၡ အခင္းအက်င္းမ်ားစြာ ဤကဲ့ 
သုိ႔ေသာ စီမံခ်က္မ်ားက်င့္သုံး လာေစရန္စည္းရံုး လႈံ႔ေဆာ္ျခင္းျဖင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့
ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရာ၌ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ 
အသုံးခ်လ်က္ရွိသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ဟုိတစ္ကြက္ ဒီတစ္ကြက္သာ 
ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား၌ အရင္းအျမစ္မ်ားအလံုအေလာက္ မရွိျခင္း 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး သံဓိ႒ာန္ေပ်ာက္ဆုံးေနျခင္းကလည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါ၀င္လ်က္ရွိ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အစီအစဥ္ကုိ ျပည္တြင္းမႈျပဳသည့္ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခား 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားက ျပည္တြင္း၌ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား အျမစ္တြယ္ ခိုင္မာ 
လာေစမည့္ စၾကၤန္တစ္ရပ္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးသည္။ အစီအစဥ္သည္ ‘အမ်ိဳးသား၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရး’ႏွင့္ ‘လူငယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံျခံဳေရး’ ဆုိင္ရာကိစၥရပ္ 
မ်ားကုိ ကမာၻအႏွံ႔ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိလာေစရန္လည္း လမ္းခင္း 
ေပးခဲ့သည္။ 

“ကစားပြဲျပင္ပသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရသည့္ 
မည္သည့္အင္အားစုမဆုိ အေျပာင္းအလဲကုိ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္သည့္ 

ယုံၾကည္ခ်က္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ားကုိ 
အမ်ားအျပားပိုင္ဆုိင္ထားၾကသည္။”

Eshragh Thabit တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ(ယီမင္)



အျငင္းပြားမႈမ်ားကိ ု ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္နည္းလမ္းျဖင္ ့ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖမႈကိ ုအေထာက္ 
အကူျပဳျခင္းသည ္ တူရကီႏွင္ ့ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတို႔၏ ပူးတြဲအေထာက္အပံ့ျဖင့္ေရးဆြဲ 
အတည္ျပဳခဲ့သည္ ့ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၆၅/၂၈၃ 
(၂၀၁၁) အားျဖင္ ့ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အခိုင္အမာ ေထာက္ခံမႈ 
ရရွိခဲ့သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြင္း ယခုထက္ပို၍ အားလံုးပါ၀င္မႈ ရွိေစရန္ႏွင္ ့
အထူးသျဖင္ ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပူးေပါင္းပါ၀င္ခြင့္ျပဳရန ္ေတာင္းဆို ထားသည္။ 
ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင္ ့အျခားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ စံႏႈန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အည ီကုလသမဂၢမ ွထိေရာက္သည္ ့ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရးလမ္းညႊန္ 
ကို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ကမာၻတစ္လႊားရွိ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူမ်ား 
ႏွင့္ စည္းရံုးေရးသမားမ်ားကိ ု ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္ ့ ရလဒ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ 
ထားသည္ ့လမ္းညႊန္စာတမ္းအတြင္း ထိေရာက္သည့္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရးအတြက ္
အဓကိက်သည္ ့ သင္ခန္းစာမ်ားကိ ု အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားၿပီး “အေျခခံ အက်ဆံုး 
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရးလမ္းညႊန္ခ်က”္ ရွစ္ခုကိ ု ေအာက္ပါအတိုင္းမီးေမာင္း ထိုးျပ 
ထားသည္။10

၁။  ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႔၏ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ၊

၂။ အထူးသျဖင္ ့ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးစံမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု 
ျဖစ္သည္ႏွင့္အည ီ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္ ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ဘက္ 
လိုက္မႈ ကင္းရန္လိုအပ္ေသာ္လည္း မျဖစ္မေနၾကားေနရနမ္လိုအပ္ေပ၊

၃။ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ဇာတ္ 
ေကာင္ေပါင္း ေသာင္းေျခာက ္ေထာင္အၾကား ေရွ႕ေနာက္ ညီညြတ္စြာျဖင္ ့
ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊

၄။  စိတ္ရင္းအမွန္ျဖင္ ့ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းရန္အတြက ္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ ့
ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ သေဘာထား တိုက္ဆိုင္မႈႏွင္ ့စိတ္ဆႏၵရွိမႈ၊

၅။ လုပ္ငန္းစဥ္၊ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားႏွင္ ့သေဘာတူညီခ်က ္အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ေရးအေပၚ အမ်ိဳး သားထုတစ္ရပ္လံုး စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္မႈ၊ 

၆။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒသမ်ား၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ေၾကာင္းက်ိဳးညီညြတ္မႈ၊ 

၇။ ပဋိပကၡဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင္ ့အျခားအက်ိဳးသက္ဆိုင္ ပါ၀င္လ်က္ရွိသူမ်ား 
အၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အျပနအ္လနွ ္ဆက္ႏြယလ္်က္ရွသိည္ ့နယ္ပယ္ 
က႑တစ္ရပ္လံုး လႊမ္းျခံဳပါ၀င္မႈ၊ 

10. See United Nations Guidance for Effective Mediation (2012), peacemaker.un.org.

၈။ ပဋိပကၡကိ ုဖ်န္ေျဖရံုမွ်မက တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျဖစ္ပြားမႈမရွိေစေရး ကာကြယ္ 
တားဆီးရန္ပါ ရည္ရြယ္ထားသည္ ့အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား။ 

ဇယားကြက္ (၁) ျဖည့္စြက္တန္ဖိုး 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္သူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း အရပ္ဖက္ လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ၾကေၾကာင္း သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားက ျပဆိုလ်က္ 
ရွိသည္။

√ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈကို 
တုိးတက္ အားေကာင္းလာေစသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ အတြင္း 
ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ေပါင္း ၈၃ ခုကိုဆန္းစစ္ 
သံုးသပ္ခ်က္အရ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈ 
သည္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႔မွ ကတိပ်က္ ခ်ိဳးေဖာက္ 
လာႏိုင္သည့္ အလားအလာကိ ု၆၄% အထိ ေလ်ာ့က်သြားေစ သည္ဟု 
သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။11

√ လူထုအက်ိဳး ေစာင့္ၾကည့္ကာကြယ္သူမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ 
အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးမဟာဗ်ဴဟာ 
တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေႏွးေကြးသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း 
သို႔မဟုတ္ မတတ္သာဘဲ အၾကမ္းဖက္မႈဆီသို႔ တစ္ေက်ာ့ျပန္ျခင္းထက္ 
စာလွ်င္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားျခင္းႏွင့္ သတင္းစကားပါးျခင္းအားျဖင့္ သေဘာ 
တူညီခ်က္ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈရွိလာေစရန္ 
ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႔အား ဖိအားေပးႏိုင္သည္။

√ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ၍အမ်ား 
ျပည္သူ၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို အားေကာင္းလာေစသည္။ အရပ္ဖက္ 
လမူႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသည ္လပုင္န္းစဥတ္စရ္ပလ္ံုးႏငွ္ ့သေဘာ တညူခီ်က ္

11 Desirée Nilsson, “Anchoring the Peace: Civil Society Actors in Peace Accords and Durable 
Peace,” International Interactions (2009), vol. 38: no. 2, pp. 243–266.



အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ မွတ္တမ္း 
တင္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဇာတ္ေကာင္မ်ားသာမက အထူးသျဖင့္လူထု 
အတြက ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ 
လ်က္ရွိသည္။ အလြန္က်ယ္ျပန္႔သည့္ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ လူထုလူတန္းစား 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကိုယ္စားျပဳထားသည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
သည္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားအေပၚ လူထု၏ အျမင္သေဘာ ထားမ်ား 
ေျပာင္းလဲလာေအာင္ လႊမ္းမိုးရာ၌ အလြန္ အေရးပါသည့္  အခန္းက႑မွ  
ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

√ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးအတြက္ အေရးပါသည့္ 
အေရးကိစၥမ်ားကို ေပၚလြင္ထင္ရွား လာေစသည္။ စစ္မက္ျဖစ္ပြားလ်က္ 
ရွိသည့္ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ မိမိတို႔၏ လက္ငင္းလိုအပ္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ အာဏာရရိွေရးကိုသာ အေလးေပးေလ့ရွိသည္။ အရပ္ဖက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ လူထုတစ္ရပ္လံုး၏ အက်ိဳး 
စီးပြားမ်ား၊ ဦးစားေပးက႑မ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈ မ်ားကို ထင္ဟပ္ေစၿပီး 
ပဋိပကၡကို ေမာင္းႏွင္လ်က္ရွိသည့္ ဇစ္ျမစ္အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမည့္ေဆြးေႏြးပြဲ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲ ေပးႏိုင္သည္။

√ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ 
ေပးအပ္၍ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာငရ္ြကမ္ႈနည္း လမ္းသစမ္်ားကိ ုဖနတီ္းေပး သည။္ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါ၀င္လာလွ်င္ ၎တို႔သည္ စင္ၿပိဳင္ 
သို႔မဟုတ္ လမ္းေၾကာင္း(၂) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲျပင္ဆင္၍ 
စိတ္ကူးသစ္မ်ားကို စမ္းသပ္ေဖာ္ ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း တစ္ခု 
ဖန္တီးေပးသည့္အျပင္ ပူးတြဲဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ သို႔မဟုတ္ တစဖ္က္
တစ္ခ်က္ရွိႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ ေျပာင္းလဲလာေစရန္ အေထာက္အကူ 
ျပဳေလ့ရွိသည္။

√ ပိုမိုႀကီးက်ယ္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေရးႏွင့္ လူမႈေရး 
ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈကို ပိုမိုအား ေကာင္းလာေစသည္။ အရပ္ဖက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈအားျဖင့္ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ လူထု 
လူတန္းစားမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစျခင္းျဖင့္ 
အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အေရးပါသည့္အႏွစ္သာရ 

တစ္ခုျဖစ္သည့္ လူမႈေရး ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရးကို အေထာက္အပံ့ 
ျဖစ္ေစသည္။

√ အေရးပါသည့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အႀကဉံာဏ္ႏွင့္သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးအပ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အရပ္ဖက္လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အေရးပါသည္ ့ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဥပမာ 
ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အရင္းအျမစ္ ခြဲေ၀သံုးစြဲမႈ၊ 
ႏိုင္ငံသားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ား၌ျဖစ္ေစ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားကို 
ေဒသမႈျပဳရာ၌ျဖစ္ေစ ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

√ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ 
လာေစရန္ အေရးပါ၍ ထိေရာက္သည့္ အကူအညီမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပး 
သည္။ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ယခင္လမ္းေၾကာင္း (၁) ႏွင့္ 
လမ္းေၾကာင္း(၂) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ေကာင္းစြာ 
နားလည္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ေကာင္မ်ား၌ 
ဤက့ဲသုိ႔ေသာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား အားနည္းေနႏုိင္သျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ 
တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္12 အခင္းအက်င္းမ်ား 
ကို အသိေပးရန္မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါသည္။   

အားလံုးပါ၀င္မႈရွိသည့္ အ၀န္းအ၀ိုင္း - အျမင္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖရာ၌ အက်ိဳးရွိထိေရာက္မႈရွိေစရန ္ အားလံုးပါ၀င္မႈရွိလာေအာင ္
ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည ္ ကုလသမဂၢလက္စြဲအတြင္း မီးေမာင္းထိုးျပ 
ထားသည္ ့ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအနက ္ အဆန္းသစ္ဆံုးသေဘာတရားတစ္ခုျဖစ္ 
သည္။ အရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္ပဓာနျပဳ အေထာက္အထားမ်ားက 

12 For more on the positive impact of women and civil society participation, see Thania 
Paffenholz, ed., Civil Society and Peacebuilding: A Critical Assessment (Boulder: Lynne 
Rienner, 2010); Alexander Ramsbotham and Achim Wennmann, eds., “Legitimacy and 
peace processes: From coercion to consent,” Conciliation Resources, (2014), Accord 25; 
UN Women, “Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections Between Presence 
and Influence,” (2012); Sanam Naraghi Anderlini, Women Building Peace (Boulder: Lynne 
Rienner, 2007); International Alert and Initiative for Inclusive Security, Inclusive Security, 
Sustainable Peace (Washington, DC: 2004).



အားလံုးပါ၀င္မႈရွိသည္ ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အထူးသျဖင္ ့ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားကိ ုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္အက်ိဳး 
ရလဒ္မ်ားကိ ု ေပၚထြက္လာေစၿပီး ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္ ့ အခြင့္အလမ္းပိုမိုမ်ားျပား 
ေလ့ရွိေၾကာင္း ညႊန္းဆိုထားသည္။ ၾကာ၀င္ဖ်န္ေျဖေရးသမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
နည္းပညာရွင္မ်ားအၾကား အားလံုးပါ၀င္မႈ၏ လက္ေတြ႔အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရတက္မေအးႏိုင္ဘ ဲသံသယစိတ္အခံျဖင္ ့အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြး 
ျငင္းခံု ေနၾကဆဲပင္ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ကလည္း ဇတ္ေကာင္ေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကို ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ 
ေစျခင္းသည ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိ ု ပရမ္းပတာျဖင့္ ရႈပ္ေထြးသြားေစႏိုင္သည္ဟ ု
ေထာက္ျပေျပာဆိုေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤအျမင္သေဘာထား မွန္ကန္မႈ 
မရွိေၾကာင္း သုေတသနႏွင္ ့သာဓကမ်ားက အခိုင္အမာ ျပဆိုလ်က္ရွိသည္။ ဥပမာ 
ဘူရြန္ဒီၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌13 လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင္ ့ပါတီစုစုုုေပါင္း 
(၁၇)ဖြဲ႔ ပါ၀င္ခဲ့သလုိ နိေပါၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္14 ၌ ႏိုင္ငံေရးပါတ(ီ၈)ဖြဲ႔ ပါ၀င္ခဲ့ 
သည္။ အလားတူပင ္ဆိုမာလီၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ1္5 အတြင္း ဘာသာေရးႏွင္ ့
ရပ္ရြာ ေခါင္းေဆာင္အေျမာက္အမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

မည္ဆို႔ဆိုေစကာမ ူ“အားလံုးပါ၀င္မႈ”ရွိေစရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည ္တင္းမာမႈႏွင္ ့
၀ိေရာဓိျဖစ္ေစရန ္တြန္းပို႔ ေပးသည္ ့ေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ေနျပန္သည္။ 
အဓိပၸာယ္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္းအားျဖင္ ့ဤသေဘာတ ရားကိ ုဇာတ္ေကာင္အားလံုး 
လက္ခံက်င့္သံုးရန ္သေဘာတူေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ အ၀န္းအ၀ိုင္း၏ အနားသတ ္
တစ္ဖက္ရွ ိအားလံုးပါ၀င္မႈသည ္ကုလသမဂၢသို႔မဟုတ ္တစ္သီးပုဂၢလႏိုင္ငံအလိုက ္
“အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား” အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္အင္အား 
စုမ်ား အပါအ၀င္ ပဋိပကၡအခင္းအက်င္းတစ္ခုအတြင္း ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနႏိုင္သည္ ့
လက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႔မ်ားအားလံုးကိ ုလႊမ္းျခံဳမိေစသည္။ အေတြ႔အႀကံဳရင့္က်က္ 
သည္ ့ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူမ်ားက ထိေရာက္အက်ိဳးရွိေစလိုလွ်င ္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရး 
ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခယ္ကင္းကင္းျဖင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္ လ်က္ရွိသည္ ့
ဇာတ္ေကာင္မ်ားအားလံုးကိ ု လက္လွမ္းမီခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစမည္ ့
ကယ္ေပါက္ရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟ ု အၿမဲတမ္းလိုလိ ု ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ 
ဥပမာအားျဖင္ ့ ယူဂန္ဒါရွ ိ ဘုရင့္ေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ(္LRA)သည္ႏွစ္ရွည္  

13 See Henri Boshoff, Waldemar Vrey and George Rautenbach, “The Burundi Peace Process: 
From civil war to conditional peace,” Institute for Security Studies (June 2012).

14 See Enrico D’Ambrogio “Nepal’s Political Parties And The Difficult Road Towards A New 
Constitution” European Parliamentary Research Service (November 2014).

15 Ibrahim Ali Amber ‘Oker’, “Community Peace Processes in south central Somalia,” Concilia-
tion Resources (2010), Accord 21.

လ မ်ား ပုတ္ခတ္ေ၀ဖန္ ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း၌ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္း 
ႏွင့္ ယူဂန္ဒါအစိုးရတို႔က လက္ကမ္းႀကိဳဆို၍ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖရန ္ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္ 
ဟု လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။16 အလားတူပင္ အာဖဂန္နစၥတန္ရွ ိတာလီဘန္ 
တို႔ႏွင္ ့ထိေတြ႔ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန ္ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေနၾကဆဲပင္ျဖစ္သည္။17 

“ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူေတြသာ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ 
ထိေတြ႔ေဆြးေႏြးၿပီး ပါ၀င္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ဆႏၵရွိခဲ့ရင္ 

နည္းလမ္းရွာလုိ႔ရပါတယ္။” 

Sanam Naraghi Anderlini၊ ICAN အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ

အ၀န္းအ၀ိုင္း၏ အျခားအနားသတ္တစ္ဖက္၌ အားလံုးပါ၀င္ေစေရးသေဘာတရား 
သည ္တိုက္ပြဲနယ္ေျမအတြင္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ္လည္းေဘးဖယ္ 
ခံထားရလ်က္ရွိသည္ ့အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္မဲ့အရပ္ဖက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားကိုပါ သက္ဆိုင္အက်ံဳး၀င္လာေစသည္။ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၌အမ်ိဳးသမီး၊ 
လူငယ္ႏွင္ ့ အျခားက႑အသီးသီးရွ ိ လူနည္းစုလူထုလူတန္းစား အားလံုး ပါ၀င္ 
လ်က္ရွိသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုစာမွ် ဤနယ္ပယ္ အ၀န္းအ၀ိုင္း၏ 
အဓိကအက်ဆံုးေသာ ဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင္ ့ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ပါ၀င္သူမ်ားသည ္
အၿမဲတမ္းလိုလိ ု အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားသည္ ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္ ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင္ ့ လုပ္ကိုင္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ လူသိမ်ားေက်ာ္ၾကားသည္ ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားျဖင့္  
ေသာ္လည္းေကာင္း လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရး အက်ပ္အတည္းမ်ား 
အေပၚ ပထမဦးဆံုး တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 
ေပၚထြန္းလာခဲ့ၿပီး ေက်းရြာတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင္ ့ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။

“မန္ဒဲလားက အမ်ိဳးသားေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစ
ခ်င္တဲ့ဆႏၵမရွိခဲ့ဘူးလုိ႔ လုံျခံဳေရးေကာင္စီမွာ သုံးသပ္ေျပာဆုိခဲ့ဖူးတယ္။ 
ညေနပိုင္းေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ အတူထုိင္ၿပီး (အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ) 
နားေထာင္တယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔မနက္က်ေတာ့ နားေထာင္ထားတဲ့ 
အခ်က္အလက္ေတြကို သူ႔အႀကံျပဳခ်က္လုိ စားပြဲေပၚျပန္ၿပီးေဆြးေႏြး 

အႀကံျပဳလုိက္ေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြလည္း သေဘာေတြက်လုိ႔ေပါ့။ ေနာက္ေတာ့မွ 

16. See Joanna R. Quinn, “Getting to Peace: Negotiating with the LRA in Northern Uganda,” 
Human Rights Review (March 2009), vol. 10: no. 1, pp. 55-71. 

17. See Sean Kane, “Talking with the Taliban: Should the Afghan Constitution Be a Point of 
Negotiation?,” United States Institute of Peace Special Report (January 2015).



အဲဒါေတြက သူ႔ေခါင္းကထြက္လာတာမဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးသမီးေတြဆီကရတဲ့ 
အႀကံဉာဏ္ေတြျဖစ္တယ္လုိ႔ အမ်ိဳးသားေတြကုိ ျပန္ေျပာျပခဲ့တယ္။ ဒါကေတာ့ 

ေနာက္ဆုံးေဆြးေႏြးပြဲႏွစ္ခုမွာ ပါ၀င္ခြင့္မရၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ သူဆြဲတင္သြားတဲ့ 
နည္းလမ္းေလးပါပဲ။”

Anwarul Chowdhury ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္

လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားႏွင္ ့ လက္နက္မဲ့ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအၾကားအစိုးရ 
ဌာနမ်ားမွသည ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအပါအ၀င္ ၎တို႔၏ လက္၀ယ္ခံမ်ား၊ ရိုးရာ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း၊ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာေရႊ႕ေျပာင္း 
ေနထိုင္ၾကသူမ်ား၊ ကုန္သည္ႏွင္ ့ ပညာသည္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ မတူ 
ကြဲျပားစံုလင္သည္ ့ဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင္ ့အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရွိေနၾကသည္။ 

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ ့ ကားခ်ပ္သည ္ ပတ္သက္ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္ ့
ဇာတ္ေကာင္မ်ားကိ ု တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ခ်ိတ္ဆက္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အလား 
အလာရွိသည္ ့ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူမ်ား၊ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းေရး သမားမ်ားႏွင္ ့ အျခားအစု 
အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္ ့ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု ဆက္လက္ 
ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 
အားလံုးပါ၀င္မႈရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္
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လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား
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အမ်ိဳးသမီးမ်ား
လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ား
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ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား
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သြားလာသူမ်ား

လူငယ္မ်ား

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား

အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား

မ်ိဳ းႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ား
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ဖ်န္ေျဖေရး/စကား၀ုိင္း/
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
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အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
ေရးဆြဲျပင္ဆင္သူမ်ား

အစိုးရစစ္တပ္/ 
လုံျခံဳေရး 
ယႏၱရားမ်ား

ေဒသႏၱရအာဏာပုိင္မ်ား

 ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ

အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား

ေထာက္ကူျပဳဌာနခြဲမ်ား
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ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား

မီဒီယာႏွင့္ 
သတင္းေထာက္မ်ား

တစ္သီးပုဂၢလလႈပ္ရွား 
တက္ၾကြသူမ်ား

 ႏုိင္ငံသားေပါင္းစုံပါ၀င္သည့္ 
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား

ေဒသခံျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား 
သို႔မဟုတ္ ဂုိဏ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔
အစည္းမ်ား

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)အတြင္း အစိုးရမဟုတ္သည္ ့ လက္နက္မဲ့ ဇာတ္ေကာင္ 
မ်ားကိ ု ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တိုးတက္မႈအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့သည္။ 
၁၉၉၀ခုႏွစ္အတြင္း ဂြာတီမာလာ၌ အသင္းေတာ္သည ္ ကုလသမဂၢ၏ရန္ပံုေငြ 

အေထာက္အပံ့ျဖင့္ေဖာ္ေဆာင္သည္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အသိေပးကာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ေစရန ္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အျခား အင္အားစု 
မ်ား ကို အတူတကြ စုစည္းမိေစသည္ ့ အရပ္ဖက္ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ဖိုရမ္တစ္ရပ္ကိ ု ကမကထျပဳ၍ ဦးေဆာင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။18 လတ္တေလာ 
မွာပင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခား အင္အားစုမ်ား စုေပါင္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ (အီရတ္ႏွင့္ဆိုမာလီယာကဲ့သုိ႔) မ်ိဳးႏြယ္စုႏွင္ ့ ဘာသာေရး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိ ု ထည့္သြင္းပါ၀င္ ႏိုင္ေစ ရန္၀ိုင္း၀န္း ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အပါအ၀င ္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းမွေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာႏွင္ ့ ျပည္ပ 
ႏိုင္ငံမ်ား၌ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ တစ္သီးပုဂၢလ မ်ားႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အထူးသျဖင္ ့အီရတ္၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ လစ္ဗ်ားႏွင့္ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံမ်ား၌ ျပန္႔က်ဲ 
ေနထိုင္လ်က္ရွိသူမ်ားကိုပါ အသိအမွတ္ျပဳ၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာၾကသည္။ 
သက္ဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းရွ ိ ၎တို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ကိ ု ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားမႈမျပဳဘ ဲ ႏိုင္ငံတကာ ဇာတ္ေကာင္မ်ားက ၎တို႔သည ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ခြင့္ရွိသည္ ့ တရား၀င္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္ ့ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားအျဖစ ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾက 
သည္။19 

ထြက္ေပၚလာသည္ ့ကိန္းဂဏာန္း အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုေလ့လာဆန္းစစ္ ၾကည့္ 
သည့္အခါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း  အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင္ ့ အက်ိဳးရလဒ္အေပၚ ထင္သာျမင္သာရွိသည္ ့ ဆိုးက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈ မရွိဟူသည္ ့ လက္ေတြ႔သေဘာတရားကိ ု ထပ္ေလာင္း ခိုင္မာေစ 
သည္။20 လက္ေတြ႔၌ က်ရႈံးသြားႏိငုသ္ည့္ အလားအလာကိပုင္ ၅၀% အထ ိေလ်ာက့်  
သြားေစႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင ္ အရည္အေသြးပဓာနျပဳ သုေတသနကလည္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္း 
ျခင္းသည ္ ေဆြးေႏြးပြဲအေၾကာင္းအရာႏွင္ ့ အရည္အေသြးအေပၚ အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈရွိေစၿပီး ပိုမိုအဓြန္႔ ရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီ 

18. See “From Civil War to Civil Society: The Transition from War to Peace in Guatemala and 
Liberia,” The World Bank and The Carter Center (June 1997).

19. See Amanda Roth, “The Role of Diasporas in Conflict,” Journal of International Affairs 
(SpringSummer 2015); Lisa Laakso and Petri Hautaniemi, Diasporas, Development and 
Peacemaking in the Horn of Africa (London: Zed Books, 2014).

20. Desirée Nilsson, “Anchoring the Peace: Civil Society Actors in Peace Accords and Durable 
Peace,” International Interactions: Empirical and Theoretical Research in International 
Relations (2012), vol. 38: no. 2, pp. 243-266. 



ခ်က္မ်ား ရရွိလာေစရန ္အေထာက္အကူျပဳသည္ဟ ုျပဆိုလ်က္ရွိသည္။21 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပန္းတိုင္မ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း
၀ိေရာဓအိေနျဖင္ ့ပဋိပကၡတုိင္း၌ ႏိငုင္ံေရးအရ လႈပရ္ွားေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွလိင္ ့ကစား 
လက္ေတြ႔၌ ၎တို႔ကိ ု ေမာင္းႏွင္လ်က္ရွိသည္ ့ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္တင္းက်ပ္ 
သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မူေဘာင္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွအမ်ိဳ းသမီးမ်ား 
(အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူမ်ား)ကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ဖယ္က်ဥ္ထားသည္ ့ ရလဒ္မ်ိဳးသာ ထြက္ေပၚလာသည္။ အမ်ိဳးသမီး အေရးသည ္
ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္းမ ွ အာေဘာင္အာရင္းသန္သန ္ ေျပာဆိုမႈအမ်ားဆံုး 
နယ္ပယ္က႑ျဖစ္ေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႔အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေန 
သည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိ ု ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစရန ္
ေျပာဆိုျခင္းသည ္ မၾကာခဏဆိုသလိုပင ္ ႏိုင္ငံတကာမူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအား 
အျခားအလားအလာရွိသည္ ့ သို႔မဟုတ ္ အမွန္တကယ္ ပါ၀င္လ်ကရ္ွိသူမ်ား 
အေၾကာင္း ေမးျမန္းေျပာဆိုမႈ မရွိသေလာက္နည္းပါးသည္ ့ေမးခြန္းမ်ားကိုေမးျမန္း 
စံုစမ္းရန ္လႈံ႔ေဆာ္ေပးေလ့ရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေအာက္ေျခ လူတန္းစား 
မ်ားကိ ုမ်က္ႏွာသာေပးလြန္းသည္ သို႔မဟုတ ္ေရေပၚဆီလူ႔မလိုင္မ်ားျဖစ္သည္ဟ ု
စြပ္စြဲေျပာဆိုခံေနရသည္။ ၎တို႔၏ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင္ ့ရပ္ရြာအတြင္းရွ ိ၎တို႔၏ 
ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ခံေနရၿပီး ၎တို႔၏ ‘ျဖည့္စြက္ေပး သည္ ့
တန္ဖိုး’ သို႔မဟုတ ္ထည့္၀င္ကူညီမႈ အေထာက္အထားမ်ား အေပၚ အယံုအၾကည ္
တန္ေနဆဲျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ား၌ ႏိုင္ငံတကဇာတ္ေကာင္ 
မ်ားသည ္ အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားကိ ု မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္သည္ 
အထ ိ ထူးထူးျခားျခားေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ ဥပမာအေနျဖင္ ့
၂၀၁၄ခုႏွစ ္ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက ္ဆီးရီးယား ေဆြးေႏြးပြဲ၌အႀကီးတန္း သံအရာရွိ  
တစ္ဦးက ဆီးရီးယန္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ (သင့္ေတာ္သည့္ အရည္အခ်င္းရိွေၾကာင္း 
ျပဆိုသည့္အေနျဖင္)့ အၾကမ္းဖက္အစြန္းေရာက္ အင္အားစုမ်ားကိ ု ရပ္တန္႔ႏိုင္ပါ 
သလားဟ ုေမးျမန္းခဲ့သည္။ ယေန႔အခ်ိန္ထ ိမည္သည့္အစိုးရမွ် စီမံေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း 
မရွိေသးသည္ ့စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ိဳးကိ ုေမးခြန္းထုတ္ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။22

21. See O’Reilly, Ó Súilleabháin, and Paffenholz, “Reimagining Peacemaking,” International 
Peace Institute (June 2015); see also, Thania Paffenholz, “Results on Women and Gender 
from the ‘Broader Participation’ and ‘Civil Society And Peacebuilding’ Projects,” Geneva: 
The Graduate Institute of International and Development Studies’ Centre on Conflict, 
Development and Peacebuilding (April 2015).

22. Author was present during the discussions between Syrian women peace activists and a 

“အမ်ိဳးသမီးေတြဖက္က ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူေတြနဲ႔ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးသမားေတြကုိ 
အင္တုိက္အားတုိက္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈမျပဳဘဲ အစုအဖြဲ႔တစ္ခုအျဖစ္ 

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အသာတၾကည္ပါ၀င္ခြင့္ရတာမ်ိဳးက 
မရွိသေလာက္ကိုရွားပါတယ္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနနဲ႔ မၾကာခဏဆုိသလို 

သူတုိ႔ကုိအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစတဲ့ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းလို အျခားအရပ္
ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ထည့္သြင္းထားေလ့ရွိတယ္။ 

အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ အစီအစဥ္တက်ျဖစ္တဲ့ ေထာက္ကူျပဳက႑ကေန 
ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစၿပီး ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္တဲ့ 

အခြင့္အလမ္းမ်ိဳးရေပးခဲ့ရင္ သူတုိ႔ေတြဟာ က်ား/မေရးရာနဲ႔ 
အမ်ိဳးသမီးအေရးကိစၥေတြသာမက အေရးပါတဲ့ အျခားအေၾကာင္းအရာေတြ 

ကုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္ထဲ ေဆာင္က်ဥ္းလာတတ္တယ္။ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ 
အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာကုိ ဘယ္တုန္းကမွ 

အပ်က္သေဘာသက္ေရာက္မႈေတြ မသယ္ေဆာင္လာခဲ့ဖူးပါဘူး။”

Graduate Insitute of Geneva ရွိ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈက်ယ္ျပန္႔လာေရးစီမံကိန္းမွ  
Thania Paffenholz 

“အရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြမရွိဘူးလုိ႔ လြယ္လြယ္ေျပာလို႔မရပါဘူး။ 
အရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ အမ်ားႀကီးရွိသလုိ ထက္၀က္မကတဲ့ 

လူဦးေရရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္တဲ့ေနရာမွာ 
ခ်န္လွပ္ထားလုိ႔မရပါဘူး။”

Betty Ogwaro၊ ယူဂန္ဒါအစိုးရႏွင့္ ဘုရင့္ေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္(LRA)အၾကား 
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေပးသည့္အဖြဲ႔မွ (ေတာင္ဆူဒန္)အဖြဲ႔၀င္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစေရး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္အေနာက္တိုင္း 
NGOs မ်ား၏ လႈံ႔ေဆာ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး စံသတ္မွတ္ခ်က္ မူေဘာင္သည္လည္း 
လက္ေတြ႔အရွိတရားထက္စာလွ်င ္ စိတ္ကူးေပၚ၌သာ အေျခခံလ်က္ရွိသည္ 
ဟူသည္ ့ လြဲမွားေသာအယူအဆမ်ိဳး အျမစ္တြယ္လ်က္ရွိသည္။ ဤအခ်က္သည္ 
သီးျခားယဥ္ေက်းမႈ အခင္းအက်င္းအလိုက ္ ခြဲျခားထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ၾသဇာအာဏာႏွင္ ့အခန္းက႑ဆိုင္ရာ လြဲမွားသည္ ့ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားေၾကာင္ ့
ပိုမိုဆိုးရြားလာသည္။ ဥပမာအားျဖင္ ့၂၀၁၁ခုႏွစ ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္  
အတြင္း ဆိုမာလီအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၍ 

senior governmental envoy, Geneva, Switzerland, January 2014.



သံတမန္အသိုက္အ၀န္းမ ွအဖြဲ႔၀င္အမ်ားအျပားက ဆိုမာလီယာသည ္အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၌ ၾသဇာအာဏာႏွင္ ့ လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းကင္းမဲ့သည္ ့ ေရွးရိုးစြဲယဥ္ေက်းမႈအစဥ္ 
အလာရွိခဲ့သည္ ့ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟ ုထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ အခ်ိန္ထ ိ
ဆိုမာလီအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည ္ ဓားစာခံမ်ားကိ ု ျပန္လႊတ္ေပးရန္၊ေလဆိပ္သစ္ 
ဖြင့္လွစ္ရန္ႏွင္ ့ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားေရးႏွင္ ့ ေဆး၀ါး အကူအညီမ်ား 
ေပးအပ္ႏိုင္ရန္အတြက ္ Al Shabab ႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းလာခဲ့သည္။23 ၎တို႔၏ 
သက္ဆုိငရ္ာမ်ိဳးႏြယစ္မု်ားႏငွ္ ့လမူႈအသိကုအ္၀န္းအတြင္းရွ ိ၎တုိ႔၏ ရပ္တည္ ခ်က္ 
အေနအထားမ်ားက စစ္ဘုရင္မ်ားႏွင္ ့ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းျခင္း၊ တပ္ဖြဲ႔၀င္ စာရင္းပယ္ဖ်က ္
ရန္ စခန္းမ်ားထူေထာင္၍ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင္ ့ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖ ေပးရန ္
ေရွ႕မီေနာက္မီ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိ ု ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔အတြက္ မ်ားစြာ 
အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။24 အလားတူပင ္အာဖဂန္နစၥတန္၌လည္း အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားသည ္ တာလီဘန္မ်ားႏွင္ ့ ပံုမွန္ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းလ်က္ ရွိသည္သို႔မဟုတ ္
ေဒသအဆင္ ့ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ ္
ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္းကမ ူယခုအခ်ိန္ထ ိတာလီဘန္မ်ားသည္အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ႏွင့္ စကားေျပာလိမ့္မည္မဟုတ္ဟ ုဆက္လက္ေျပာဆို ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။

ဇယားကြက္ (၂) အမ်ိဳးသမီးေတြ ဘာေျပာေနၾကသလဲ။

ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင္ ့လံုျခံဳေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅

အဓိကက်သည့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း25

၁။ အစိုးရမ်ား၊ ကုလသမဂၢ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားသည္ SCR 1325 အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နားလည္မႈ လြဲမွား 
ေနဆဲ သို႔မဟုတ္ သိျမင္နားလည္မႈလြဲမွားေနဆဲျဖစ္သည္။ 

၂။ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာၾကား၀င္ ဖ်န္ေျဖသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ 
တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္မႈမရွိဘဲ ပ်က္ကြက္လ်က္ရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစျခင္းသည္  
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ အစိုးရမ်ား 

23. Raised in discussions between Somali women leaders at UN hosted meeting with Author 
(Nairobi: 2011).

24. See Faiza Jama, “Somali Women and Peacebuilding, “Conciliation Resources (2010),  
Accord 21; Hudda Ibrahim, “Somali Women Mobilizing for Peace,” Somali Current (January 
2, 2015).

25. Sanam Anderlini and John Tirman,“What the Women Say: Participation and UNSCR 1325, A 
Case Study Assessment.” MIT Center for International Studies/ICAN, October 2010.

သို႔မဟုတ္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈပိုင္း 
ဆိုင္ရာ စံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၌ ပါ၀င္မႈမရွိေသးေပ။ 

၃။    အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေစရန္ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳသည့္ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို စနစ္တက်ေရးဆြဲ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း 
ထက္ ကံအေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္မႈျဖင့္ အလ်ဥ္းသင့္သလိုသာေမာင္းႏွင္ 
လ်က္ရွိသည္။

၄။   အလွဴရွင္မ်ားသည္ ေျပာထားသည့္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း 
မရွိေပ။ UNSCR 1325 ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၎တို႔၏မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရး 
အစီအစဥ္မ်ား၊ ပဋိပကၡအခင္းအက်င္း၌ သံတမန္နည္းလမ္းျဖင့္ ၾကား၀င္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအၾကား အခ်ိတ္အဆက္ ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ ရွိသည္။ 

၅။  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ၀င္ခြင့္သည္ “ခင္ဗ်ားဘယ္သူလဲ” “ခင္ဗ်ားမွာ 
စစ္တပ္တစ္ခုခုရွိသလား” ဟူသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္အေပၚ မူတည္ 
ေနဆဲျဖစ္သည္။ သံုးသပ္ၾကည့္ရသေလာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
အဆင့္ျမင့္ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈ အေတြ႔အႀကံဳရွိသည့္ အထင္ကရ 
ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးႏွင့္ ေနာက္ခံအင္အား က်ယ္ျပန္႔သည့္ေအာက္ေျခ 
လူထုအတြင္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးအျဖစ္ တစ္ၿပိဳင္တည္းျဖစ္ေန 
မွသာလွ်င ္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီ သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေန 
သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လွ်င္ပင္ ပါ၀င္ခြင့္ရရန္ အျပည့္အ၀ 
အာမခံခ်က္ မရွိေသးေပ။ လက္နက္ကိုင္ ဇာတ္ေကာင္မ်ားအတြက္မူ 
လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ႏိုင္စြမ္းရွိရံုျဖင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွသီူ 
ျဖစ္ေနသည္။ 

၆။  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို 
ႀကိဳးပမ္းရွာေဖြေနျခင္းမရွိေပ။ ယင္းအစား ၎တို႔သည္ပစ္ခတ္ 
တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရေပၚဆီႏိုင္ငံေရး 
သမားမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပဋိပကၡစီမံခန္႔ခြဲေရးကိစၥရပ္မ်ား
ကိုသာ အေလးေပးအာရံုစိုက္ေလ့ရွိသည္။

၇။    ႏိုင္ငံတကာဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရေပါင္းမ်ားစြာသည္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၏ အေရးအရာမ်ားကို ပါးစပ္ျဖင့္သာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိၿပီး 
အေရးပါသည့္ ပင္မအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြင္း ထိထိမိမိ 
ပံ့ပိုးကူညီ ေပးထားျခင္းမရွိေပ။



၈။      အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေနျခင္း 
မရွိေပ။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည္ဆိုလွ်င္ပင္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးႏွင့္ 
အာဏာခြဲေ၀ေရးကဲ့သို႔ေသာ အဓိကကိစၥရပ္ေပါင္းမ်ားစြာကိုတစ္ထိုင္
တည္း ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေစရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ 
ျပင္ဆင္ေပးထားျခင္းမရွိေပ။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အားလံုးပါ၀င္လာေစရန္ “မည္ကဲ့သို႔” 
ေဆာင္ရြက္မည္နည္းဟူသည့္ ေမးခြန္းကို အေျဖရွာျခင္း။

အျမင့္ဆံုးအဆင့္၌ ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည္ ့ နားလည္သေဘာ 
ေပါက္မႈပံုစံမ်ားအပါအ၀င ္ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရးႏွင္ ့ပဋိပကၡဖ်န္ေျဖေရးအေလ့အထ 
မ်ား သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေသာ္လည္း ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ 
သမားရိုးက်ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားထည့္သြင္း 
ပါ၀င္ေစရန ္ တြန္႔ဆုတ္ေနဆဲျဖစ္သကဲ့သို႔ နားလည္လက္ခံသည့္ ပံုစံပါလြဲမွား 
ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည ္မိမိတို႔၏ အနာဂတ ္
ကံၾကမၼာကိ ု အဆံုးအျဖတ္ေပးမည္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွဖယ္ၾကဥ္ခံ 
ေနရသည္။ ၎တို႔အေနျဖင္ ့ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈမျပဳႏိုင္ေစရန ္ တားဆီးလ်က္ 
ရွိသည္ ့ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ၾကရာ၀ယ ္ ဥပမာ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူမ်ားႏွင္ ့
တတိယအုပ္စု၀င္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးသမားမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရးဆႏၵကင္းမဲ့ေနျခင္း 
ႏွင့္ မိမိတို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈအရည္အခ်င္းႏွင္ ့တရား၀င္မႈကိ ုယုတ္ေလ်ာ့ပ်က္ျပယ္ 
ေစလိုသည္ ့ ေမးခြန္းမ်ား သို႔မဟုတ ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက ္ ခြဲျခားျပင္ဆင္ထား 
သည္ ့အေလ့အထမ်ားကိ ုရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကိ ု ေတြ႔ျမင္ေနရသျဖင္ ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား လႈပ္ရွားမႈကြန္ရက(္ICAN)ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားသည2္6 အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိ ု၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ေခၚယူစည္းေ၀း၍ “ပိုေကာင္းသည္ ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈ” စာတမ္းကိ ု ေရးဆြဲျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ဖိုရမ္သည ္
အဘယ္ေၾကာင့္အားလံုးပါ၀င္သင့္သနည္းဟူသည္ ့ ေမးခြန္းထက္ ေက်ာ္လြန္၍ 

26. UN Women, United States Institute of Peace, The Institute for Inclusive Security, Women 
in International Security, Crisis Management Initiative, Athena Consortium, The Global 
Network of Women Peacebuilders, Swisspeace.

မည္ကဲ့သို႔က်င့္သံုးေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသနည္းဟူသည္ ့ ေမးခြန္းကိုပါ ခ်ဥ္းကပ္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ တက္ေရာက္လာသည္ ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အားလံုးပါ၀င္ 
ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ႀကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိသည္ ့ ဘံုစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ 
လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအတြင္း ေပၚေပါက္လာေလ့ရွိသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိ ုေျဖရွင္း ႏိုင္မည့္ 
ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားကိ ု၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာခဲ့ၾကသည္။

ပိုေကာင္းသည္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျခလွမ္းသစ္အတြက ္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊တိုက္ 
ေဒသအလိုက ္ လူထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင္ ့ ညီလာခံမ်ားကိ ု ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ 
ခဲ့ၿပီးေနာက ္ အခန္း(၂)အတြင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ ပိုေကာင္းသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လက္စြဲလမ္းညႊန(္BPT)၌ အားလံုးပါ၀င္မႈရွိေရးအတြက္အဓိက ဘံုအတားအဆီး 
ႀကီး (၆) ခု (အခန္း ၁)ကိ ုရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားၿပီး ၾကား၀င္ ဖ်န္ေျဖေရးႏွင္ ့ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (အခန္း ၂)အတြင္း အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္သူမ်ားႏွင့္ က်ား/မေရးရာ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ပိုမို စနစ္က် 
သည္ ့ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ိဳးျဖင္ ့ ထည့္သြင္း ေပါင္းစပ္ရာ၌ ထိန္းေက်ာင္း 
လမ္းညႊန္ေပးရန္္္ ္ရိုးရွင္းေသာ္လည္း က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုသည့္မူေဘာင္ တစ္ရပ္ကိုပါ 
ျပင္ဆင္ေပးထားသည္။ 

ဘယ္သူေတြက “အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူေတြလဲ။” 

“အမ်ိဳးသမီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူမ်ား” ဆိုသည္မွာ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကိ ု လိုလား၍ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင္ ့ အမ်ိဳးသမီး 
အခြင့္အေရးမ်ားကိ ုအားေပးအားေျမွာက္ျပဳရန ္သံဓိ႒ာန္ခ်မွတ္ေဖာ ္ေဆာင္လ်က္ 
ရွိသည္ ့တစ္သီးပုဂၢလအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဦးစီးေခါင္းေဆာင္သည္ ့
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိ ုရည္ညႊန္္းျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက တရားမွ်တေရး 
အတြက ္စည္းရံုးလႈပ္ရွားလ်က္ရွိစဥ ္အခ်ိဳ႕က လည္း က်ား/မေရးရာရႈေထာင့္မွေန၍ 
ပဋိပကၡ၏ ရိုက္ခတ္မႈမ်ားကိ ုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိ ုအားေပးျမွင့္တင္ 
ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေတြ႔ဆံု 
ေဆြးေႏြးမႈျပဳရန ္ ပထမဦးဆံုး ေတာင္းဆိုေလ့ရွိသူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ယခု 
အခ်ိန္ထ ိ ေဘးဖယ္ခံထားရဆဲျဖစ္သည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၁၄ ရွိ ဇယားကြက(္၃)၌ 
အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေရး စံနမူနာကိ ုၾကည့္ရႈပါ။)



အပိုင္း (၂)

ပိုေကာင္းသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္စြဲလမ္းညႊန္

အားလံုးပါ၀င္မႈရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္

ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး၌ အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားကိ ုခ်ိတ္ဆက္ 
ပါ၀င္ေစျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ ့ အေပးအယူေကာင္း 
တစ္ရပ္ရွိေနသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က ္ အမ်ားစုသည ္
အလ်ဥ္းသင့္သလိ ုေဆာင္ရြက္ျခင္းသာျဖစ္သကဲ့သို႔ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ ေပးသည္ 
ဆိုေသာ္လည္း ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ျခင္းမရွိသလိ ု
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစရန ္ လိုအပ္သည္ဟု အာေဘာင္အာရင္း 
သန္သန ္ ေထာက္ခံအားေပးသည္ဆိုေသာ္လည္း လိုအပ္သည့္ နည္းပညာပိုင္း 
ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ ္ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ ေက်ာေထာက္ 
ေနာက္ခံ ျပဳထားျခင္းမရွိေပ။ အၿမဲတမ္းလိုလိုပင ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဇာတ္ေကာင္မ်ားကိ ု
ခ်ိတ္ဆက္ေဖာ္ျပသည့္အဆင့္ႏွင္ ့ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ထား 
သည္ ့“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” သေဘာတရားကိ ုေရးဆြဲျပင္ဆင္သည့္ အဆင့္၌ ေပ်ာက္ဆံုး 
ေနေလ့ရွိသည္။ ပိုေကာင္းသည္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္စြဲ လမ္းညႊန္သည ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္တိုင္း၌ ႀကံဳသလိုေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္ ့ အေလ့အထမ်ားကိ ု
ေရွာင္လႊဲရန္ႏွင္ ့ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံု၍စနစ္တက်ရွိသည္ ့ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈကိ ု
အားေပးအားေျမွာက္ျပဳကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင္ ့ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖမႈ 
အေလ့အထမ်ားတိုးတက ္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အတြက္ရိုးရွင္းလြယ္ကူသည္ ့
မူေဘာင္တစ္ရပ္ကိ ုျပင္ဆင္ေပးထားသည္။

ပိုေကာင္းတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္စြဲလမ္းညႊန္ဆိုတာဘာလဲ။

ပိုေကာင္းသည္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္စြဲလမ္းညႊန္သည္ စနစ္တက်ရွိသည္ ့ ဖြဲ႔စည္း 
တည္ေဆာက္ပံုမ်ိဳးျဖင္ ့ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစျခင္းကုိ အေလးေပး အာရံုစိုက္ျခင္းျဖင္ ့
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစရန ္အေထာက္အကူ 
ျပဳသည္ ့အမ်ားသံုးလက္စြဲလမ္းညႊန္ရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

•	 အၾကမ္းဖက္ျခင္းမရွိဘ ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့ တန္းတူညီမွ်ေရးကိ ု လိုလား 
ေထာက္ခံသည္ ့အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား - အထူးသျဖင္ ့အမ်ိဳးသမီး  
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူမ်ား၊ 

•	 က်ား/မေရးရာ သေဘာတရားမ်ားသည ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ 
အေရးပါသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။

တစ္ဖက္သတ ္နည္းလမ္းတစ္ရပ္တည္းျဖင္ ့အရာအားလံုးကိ ုေျဖရွင္း၍မရႏိုင္ေပ။ 
သို႔ျဖစ္၍ လက္စြဲလမ္းညႊန္၌ ထိေရာက္သည္ ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန ္ သက္ဆိုင္ရာအခင္းအက်င္းေပၚလိုက္၍ အလိုက္သင့္လိုက္ေလ်ာ
ညီေထြျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည္ ့ တန္ဆာပလာမ်ားကိုသာ မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပ 
ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ဘယ္သူေတြအသံုးျပဳဖို႔ ရည္ရြယ္တာလဲ။
ဤလက္စြဲလမ္းညႊန္သည ္ အစိုးရေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ား၊ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းလ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္ ့
သံဓိ႒ာန္ခ်ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ ့ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအ၀င ္ တတိယ 
အုပ္စု၀င ္အစိုးရမ်ားအတြက ္အဓိကရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

၁။  ပဋိပကၡ သို႔မဟုတ ္အက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္ကိ ုၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖျခင္း၊ 

၂။  ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖမႈကို ေရးဆြဲျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းႏွင္ ့ ရန္ပံုေငြ 
ေထာက္ပံ့ျခင္း၊

၃။  ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည္ ့ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းမ်ိဳးကိ ု
အေထာကအ္ကူျပဳျခင္းႏွင္ ့တစ္ေက်ာ့ျပန ္သုိ႔မဟုတ္ ပိမုိဆုိုးရြား ျပင္းထန ္
သည္ ့ အၾကမ္းဖက္မႈဆီသို႔ ဦးလွည့္သြားေစႏိုင္သည္ ့ လုပ္ငန္းစဥ္၏  
အားနည္းခ်က္ ေပ်ာ့ကြက္ႏွင္ ့ ဆက္စပ္၍ထြက္ေပၚလာသည္ ့
အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္ကိ ုေလ်ာ့ပါးသက္သာေစျခင္း၊

၄။  အျငင္းပြားမႈမ်ားကိ ုၿငိမ္းခ်မ္းစြာၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ 
အေထြေထြညီလာခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိ ုအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ 

၅။  အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ (UNSCR 
1325 ႏွင့္ ဆက္စပ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား)ကိ ုအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္

၆။  UNSCR 1325 ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း အရပ္ဖက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစျခင္းရွိမရွ ိ ေစာင့္ၾကည့္ 
အကဲခတ္ရန္ႏွင္ ့စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္း။ 



ဘာေၾကာင့္ ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစျခင္းက အေရးႀကီးရသလဲ။

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိ ုထည့္သြင္း ပါ၀င္ေစျခင္းအားျဖင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အဓြန္႔ရွည ္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈႏွင္ ့ တရား၀င္မႈကိ ု ပိုမိုခိုင္မာ 
အားေကာင္းလာေစသည္။

•	 လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း တစ္မ်ိဳးသားလံုး သက္ဆိုင္ပါ၀င္မႈႏွင္ ့အမ်ားျပည္သူ 
၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးတက ္ေကာင္းမြန္လာေစသျဖင္ ့ေဘးဖယ္ခံ 
ထားရသည္ ့ အင္အားစုမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္ လမ္းေခ်ာ္သြားေစရန္ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကိ ုေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ 

•	 ရန္လိုေနၾကသည္ ့ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား မွ်မွ်တတ 
‘အာဏာ’ ခြဲေ၀ေပးရန္ႏွင္ ့ မိမိတို႔ လူ႔ေဘာငအ္သိုက္အ၀န္း၏ 
အနာဂတ္မ်ား အတြက ္‘တာ၀န္ယူမႈ’ရွိရွိျဖင္ ့ပိုမို တာ၀န္ခံလာေစျခင္း၊

•	 ရန္လိုေနၾကသည္ ့ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈကို 
အဆံုးသတ္၍ ပဋိပကၡမ်ားကိ ု ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းလိုသည္ ့
ႏိုင္ငံေရးဆႏၵမ်ား အားေကာင္းလာေစရန ္အားေပးတိုက္တြန္းျခင္း၊ 

•	 အလြန္အေရးႀကီးသည္ ့လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားေရးႏွင့္လူသား 
လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိ ုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း၊ 

•	 ျပႆနာရပ္မ်ားကိ ုအေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္၍ ေျဖရွင္းႏိုင္ေစရန ္အျခား 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊

•	 ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတရားမ်ားႏွင္ ့အေလ့အထမ်ားအေပၚ 
စုေပါင္းလက္ခံထားသည္ ့ဘံုနားလည္သေဘာေပါက္မႈကိုပိုမို က်ယ္ျပန္႔ 
လာေစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူမ်ား၏ အသဉိာဏ္ကိ ု ပိုမို 
အလင္းရလာေစျခင္းႏွင္ ့

•	 ရရွိထားသည္ ့သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိ ုသံဓိ႒ာန္အခိုင္အမာခ်မွတ္၍ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ့အလားအလာ ျမင့္တက္လာေစျခင္း၊

အခန္း (၁)

အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႔ရေလ့ရွိသည့္ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ဆန္းသစ္သ
ည့္ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ား

အားလံုးပါ၀င္မႈရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ အခြင့္အလမ္းသစ္

လူမႈေရးအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကဲ့သို႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူေျပာင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္အၾကမ္းဖက္ 
မႈကိ ု အဆုံးသတ္၍ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ေျပလည္သြားေစေရးကုိသာ 
အစဥ္တစိုက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကသည္။ မည္သို႔ဆိုေစဤလုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားသည ္ပဋိပကၡ သို႔မဟုတ ္အက်ပ္အတည္း ရိုက္ခတ္မႈဒဏ္ ခံခဲ့ရသည္ ့ႏိုင္ငံမ်ား 
အသြင္ကူးေျပာင္းရန ္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္ ့ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုပါ ေဖာ္ထုတ္ 
ေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းအခြင့္အလမ္းမ်ားက အစိုးရယႏၱရားသစ္မ်ား၊ ဖြဲ႔စည္း
ပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည္ ့ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား၊ 
အာဏာ အေဆာက္အအုံသစ္မ်ားႏွင္ ့ လူမႈအသုိက္အ၀န္းတစ္လႊားရွ ိ ပဋိပကၡ၏ 
ေနာက္ဆက္တြဲဆိုး က်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင္ ့ ဇစ္ျမစ္အေၾကာင္းတရားမ်ားကိ ု
ကုစားေပးသည္ ့ လူမႈဆက္ဆံေရးေႏွာင္ထံုးမ်ားကိ ု ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ပါသည္။ 
ကမာၻတစ္လႊားရွ ိလူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑အတြင္းယခုထက္ ပို၍ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္ခြင့္ျပဳရန ္ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည့္အျပင ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္ 
မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈအဆံုးသတ ္ ေရးကဲ့သို႔ေသာ ေရတိုရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ 
မ်ားမွသည ္ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့ လူမႈေရးျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးကဲ့သို႔ေသာ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ 
ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္လည္း တျဖည္းျဖည္းက်ယ္ေလာင္လာလ်က္ ရွိသည္။ 

“အမ်ိဳးသမီးေတြက က်ား/မေရးရာနဲ႔ တုိင္းရင္းသားေရးရာ ကိစၥရပ္ေတြကုိ 
ေဆာင္က်ဥ္းလာၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးနဲ႔ လူထုသေဘာထားေတြကုိ 

ကုစားေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ သူတုိ႔ေတြကုိ စားပြဲေပၚ ေရာက္ေစခ်င္တာပါ။ 
ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းသူေတြနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့သူေတြ ရိုးသားမႈရွိေအာင္ 

သူတုိ႔ေတြပဲ ထိန္းေက်ာင္းေပးေနတာပါ။”

သံအမတ္ Don Steinberg၊ အင္ဂိုလာႏိုင္ငံ အေမရိကန္သံအရာရွိေဟာင္းႏွင့္ World 
Learning ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ ဥကၠ႒



အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားကိ ု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ 
ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစျခင္းသည ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
အေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက ္ အေရးႀကီးသည္ ့ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ 
ျဖစ္သည္။ BPT၌ အားလံုးပါ၀င္မႈရွိရန ္အခက္အခဲျဖစ္ေစလ်က္ရွိသည္ ့ေအာက္ပါ 
အတားအဆီး (၆)ခုကိ ုေက်ာ္လႊားႏိုင္ေစမည္ ့ေျခလွမ္းမ်ားကိ ုအဆိုျပဳထားသည္။

ပထမအတားအဆီး

“က်ေနာ္တို႔က အားလံုးကိ ု ကိုယ္စားျပဳၿပီးသားျဖစ္တယ္။” ပဋိပကၡဇာတ္ေကာင္ 
မ်ားသည ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စားပြဲေပၚ၌ လိုလိုလားလားလက္ခံၾကလိမ့္မည္ 
မဟုတ္ပါ။ 

ဒုတိယအတားအဆီး

“ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူအေနနဲ႔ အရာအားလံုးကိ ုတစ္ေယာက္တည္း မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး” 
သို႔မဟုတ ္ အမ်ိဳးသမီးေတြကိ ု ဦးစားေပးအေနနဲ႔ ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစဖို႔ မစဥ္းစား 
ၾကဘူး။ 

တတိယအတားအဆီး

“ဒါနဲ႔ဒီအမ်ိဳးသမီးေတြက ဘယ္သူေတြတုန္း။” အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ 
သူမ်ား၏ တရား၀င္မႈကိ ုေမးခြန္းထုတ္ျခင္း။ 

စတုတၳအတားအဆီး

“ဒါက အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ မသက္ဆိုင္ဘူး။” 
စစ္ေရးႏွင္ ့ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား 
သည ္‘နည္းပညာ’ဆန္ သျဖင္ ့အရပ္ဖက ္
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ‘သက္ဆုိင္ျခင္း 
မရွိပါ။’

ပဥၥမအတားအဆီး

“ဒီေနရာကိ ု က်မ အရည္အခ်င္းနဲ႔ 
ေရာက္လာတာပါ။” အမ်ိဳးသမီး 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဤသို႔ေျပာဆိုျခင္း 
သည ္‘က်မတို႔အေနနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ေတြ 
ကို ကုိယ္စားမျပဳပါဘူး’ ဟု ဆိုျခင္းျဖစ္ 
သည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး/သေဘာတူညီခ်က္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ 

ယႏၱရားမ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး/လက္ေတြ႔
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး

လုပ္ငန္းစဥ္

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း/ၾကား၀င္ဖ်န္
ေျဖေရးအဖြ ဲ႔ဖြဲ႔စည္းျခင္း/ 

လုပ္ငန္းစဥ္ ေရးဆြဲပံုေဖာ္ျခင္း

ဆ႒မအတားအဆီး

“အမ်ိဳးသမီးေတြကိ ု ခြဲျခားဖယ္ထုတ္ထားတာက ယဥ္ေက်းမႈလိုျဖစ္ေနၿပီး” 
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲဆိုတာ က်ား/မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကိ ု ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္
ရမဲ့ေနရာမဟုတ္ဘူး။”

ဤအတားအဆီးမ်ားသည ္ညာဖက္ရွိပံုတြင ္ျပထားသည္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ ္
အဆင့္အသီးသီးႏွင္ ့ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းသည္ ့ က႑အလိုက္ ေခါင္းစဥ္အသီးသီး၌ 
ေပၚထြက္ လာေလ့ရွိသည္။



ပထမအတားအဆီး

“က်ေနာ္တို႔က အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳၿပီးသားျဖစ္တယ္။”

ပဋိပကၡဇာတ္ေကာင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စားပြဲေပၚ၌ လိုလို
လားလားလက္ခံၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

အေတြ႔အႀကံဳႏွင္ ့ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ ရန္လိုတိုက္ခိုက္လ်က္ရွိသည့္ 
ႏွစ္ဖက္ အင္အားစုမ်ားသည္ အထူးသျဖင္ ့ေရွ႕မီေနာက္မီသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင္ ့
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အရပ္ဖက္ဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္လက္တြဲ 
ေဆာင္ရြက္ရန ္ လိုလိုလားလားရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့
ပတ္သက္လာပါက အခင္းအက်င္းတိုင္းလိုလုိ၌ သိသိသာသာ ျငင္းဆန္ေလ့ 
ရွိၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဖယ္ထုတ္ထားျခင္းသည ္ ‘ယဥ္ေက်းမႈ’ 
ဓေလ့သာျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္စလံုးက ေျပာဆိုဆင္ေျခ ေပးတတ္ၾကေသာ္လည္း 
အခ်က္အလက္မ်ားက တစ္ကမာၻလံုး၌ ျဖစ္ပ်က္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင္ ့ မၾကာခဏ 
ဆိုသလိ ု လိင္မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္ ့ အယူ၀ါဒေပၚ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း 
အေျခခံလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိ ုခြဲျခားဖယ္ထုတ္ရန ္
သံုးႏႈန္းေလ့ရွိသည္ ့ ဆင္ေျခမ်ား၌ “သူတို႔မွာ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းမရွိလို႔ပါ” 
ဟူသည္ ့ကိစၥရပ္မွသည္ တိုက္ပြဲနယ္ေျမအတြင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက ္ “သြားေရးလာ ေရးလံုျခံဳမႈမရွ”ိ ဟူသည္ ့
ကိစၥရပ္အထ ိအေၾကာင္းျပေလ့ရွိသည္။

ဒီအတားအဆီးေတြကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲ။

၁။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစျခင္းသည ္ ရန္လိုတိုက္ခိုက္ 
လ်က္ရွိသည္ ့ အင္အားစုမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကိ ု ပိုမိုအက်ိဳးျဖစ္ 
ထြန္းေစသည္ဟူသည့္အခ်က္ေပၚ အေျခခံ၍ ကိုးကားေျပာဆိုပါ။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ္ (က) မိမိတို႔၏ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားကိုဂရု 
တစိုက္ရွိေၾကာင္း ျပဆိုျခင္းအားျဖင္ ့ ၎တို႔၏ တရား၀င္မႈကိ ု
ပိုမိုခိုင္မာသြားေစၿပီး (ခ) ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမည္ ့အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုပိုမို 
က်ယ္ျပန္႔လာေစ၍ သာမန္လူထုမ်ားအေပၚ ရိုက္ခတ္လ်က္ရွိသည္ ့
ကိစၥရပ္မ်ားကိ ုပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္လာေစသည္။ 

၂။ နည္းပညာပိုင္းကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္၍ အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ 
သူမ်ားႏွင္ ့ အခိုင္အမာခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသည္ ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိ ု ခန္႔အပ္ 
တာ၀န္ေပးရန ္ႏွစ္ဖက္အင္အားစုမ်ားကိ ုတိုက္တြန္းေျပာဆိုပါ။

၃။ အမ်ိဳးသမီးႏွင္ ့အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ စစ္ပြဲ၏ ရိုက္ခတ္မႈပံုစံႏွင့္တုန္႔ျပန္ 
ေဆာင္ရြက္မႈပံစံုကုိ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး နားလည္ သေဘာေပါက္ 
ႏိုင္ေစရန္အတြက ္ ေခါင္းစဥ္အလိုက ္ က်ား/မေရးရာ သံုးသပ္ခ်က္ 
စာတမ္းမ်ားကိ ုျပင္ဆင္ေပးပါ။

၄။ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာကုိ္ယစ္ားလယွမ္်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား အပုခ္်ဳပ္ေရး 
ယႏၱရားမ်ားမ ွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိ ု ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစရန ္ တိုက္တြန္း 
ေျပာဆိုပါ။

၅။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိ ု အေရးပါသည့္ အေရအတြက္တစ္ခုအထ ိ ပါ၀င္ 
ေဆာငရ္ြက္ေစသည့္ အင္အားစုမ်ားအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ ထပ္တုိး 
ေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာအျပဳသေဘာဆန္သည္ ့မက္လံုးမ်ားျပင္ဆင္ေပးပါ။

၆။ အနည္းဆံုးပါ၀င္ရမည္ ့ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္သတ္မွတ္၍ ခြဲတမ္း 
စနစ္ တစ္ရပ္ထူေထာင္ကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးခံရျခင္း 
မရွိပါက အဆိုပါကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားကိ ုအလြတ္ထားေပးရမည္။  

၇။ မိမိတို႔၏ ရပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းမ်ားႏွင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ရိုက္ခတ္လ်က္ရွ ိ သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိ ု မီးေမာင္း 
ထိုးျပရန္အတြက ္ အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားႏွင္ ့
ပဋိပကၡ ဇာတ္ေကာင္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ 
လာေစရန ္ပံ့ပိုးကူညီပါ။ 

၈။ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ထည့္သြင္းထားရွိ 
ပါက လုိအပ္သည္ ့နည္းပညာအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရန္ႏွင္ ့အမ်ိဳးသမီး  
ၿငိမ္းခ်မး္ေရးတည္ေဆာက္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္အတြက္ သီးသန္႔ 
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပါ။

၉။ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏အဖြဲ႔မ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကား၍ လုိအပ္ 
သလုိအႀကံေပးရန္ က်ား/မေရးရာေထာက္ကူျပဳ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ 
အဖြဲ႔မ်ားကိ ုဖြဲ႔စည္းထားရွိရန ္သံတမန္မ်ားအားတိုက္တြန္း ေျပာဆိုပါ။ 

ကိုလံဘီယာ၌ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးသည္ ၎တို႔၏ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္ 
လိမၼာမႈႏွင့္ အသိပညာဗဟုသု တၾကြယ္၀မႈေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၌ ခန္႔အပ္ တာ၀န္ 
ေပးခံခဲ့ရၿပီး အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားႏွင့္ပါ ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုလိုလားလားရွိခဲ့ၾကသည္။ ကိုလံဘီယာ လုပ္ငန္းစဥ္ 



တစ္ေလွ်ာက္ လမ္းေၾကာင္း ၁ ႏွင့္ လမ္းေၾကာင္း ၂ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအၾကား 
ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
စားပြဲ ျပင္ပအထိ က်ယ္ျပန္႔လာေစခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္း 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၌ အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ၄၄၉ ဦးတက္ေရာက္ 
ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းေစ့စပ္ ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔မ်ားထံသို႔ တင္သြင္းခဲ့သည့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ အဆို ျပဳခ်က ္
(၆)ခ်က္ကို ေရးဆြဲျပင္ဆင္ခဲ့ၾက သည္။

ဒုတိယအတားအဆီး

“ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူအေနနဲ႔႔ အရာအားလံုးကို တစ္ေယာက္တည္း 
မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။”

အမ်ိဳးသမီးေတြကို ဦးစားေပးအေနနဲ႔႔ ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစဖို႔႔ 
မစဥ္းစားၾကဘူး။

အၾကမ္းဖက္မႈကိ ု အေရးတႀကီးအဆံုးသတ္ရန ္ လိုအပ္မႈေၾကာင့္ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖ 
သူမ်ားသည ္မၾကာခဏဆိုသလိ ုအေစာပိုင္းအဆင့္မ်ားသည ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့
တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္မႈမရွိဟ ုယူဆေလ့ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖင္ ့ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔၍ အကဲဆတ္သည္ ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကိ ု
ပိုမိုရႈပ္ေထြးသြားေစႏိုင္သည ္ သို႔မဟုတ ္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးစားပြဲကိ ု မလိုအပ္ဘဲ 
“၀န္ပိ” လာေစႏိုင္ၿပီး က်ရႈံးသြားႏိုင္သည္ ့ အလားအလာ ျမင့္တက္သြားေစ 
ႏိုင္သည္ဟ ု စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစလိ ု
လွ်င္ပင ္ “ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူမ်ားသည ္ ဘုရားမဟုတ္သျဖင္”့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိ ု
ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစရန ္ႏွစ္ဖက္အင္အားစုမ်ားအား အႀကိမ္တိုင္း စည္းရံုး ေဆာ္ၾသ 
ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစျခင္း 
သည ္ ထိုက္တန္သည့္ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟ ု သုေတသနမ်ားက 
အခိုင္အမာျပဆိ ုလ်က္ရွိသည္။ အေျခအေန ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
သည ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲ၍ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေစ 
သည္ ့ အ၀န္းအ၀ိုင္းမ်ိဳးဖန္တီးရာ၌ အဓိကက်သည္ ့ ေသာ့ခ်က္ေနရာမွပါ၀င ္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ဒီအတားအဆီးေတြကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲ။

၁။  သံတမန ္ သို႔မဟုတ ္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူတစ္ဦးကိ ု ခန္႔အပ္တာ၀န္ 
ေပးသည့္အခါ လံုျခံဳေရးေကာင္စီဆံုး ျဖတ္ခ်က္အမွတ ္ ၁၃၂၅ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကိုပါ တာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ ္အပ္ႏွင္းေပးပါ။ 

၂။  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစရန္ သံဓိ႒ာန္ခ်မွတ္ထားသည္ ့
တတိယအစုအဖြဲ႔မ်ားအား(ဥပမာ အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္လ့ံုျခံဳေရး 
ဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အင္အားစုမ်ား) ရွာေဖြခ်ိတ္ဆက္၍ ေအာက္ပါ 
အကူအညီမ်ားကိ ုေတာင္းခံရယူပါ။

•	 စံသတ္မွတ္ထားသည္ ့တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ ထိေရာက္အက်ိဳး 
ရွိေစေရးအတြက ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အျပဳသေဘာဆန္သည္ ့
သက္ေရာက္လႊမ္းမိုးမႈႏွင္ ့အျခားေဒသမ်ားရွ ိ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖ 
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္သည္ ့ ၎တုိ႔၏ အေတြ႔ 
အႀကံဳ မ်ားကိ ု ရည္ညႊန္းကိုးကား၍ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူႏွင့္ 
အတ ူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစေရး အလြတ္ 
သေဘာ စည္းရံုးလႈပ္ရွားပါ။

•	 လုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ကတည္းက စနစ္တက်အျပန္အလွန ္
ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈကိ ု အားေပးအား ေျမွာက္ျပဳရန ္
အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားႏွင္ ့ သံတမန္ 
အဖြဲ႔အၾကား အစည္းအေ၀းမ်ားကိ ု စီစဥ္က်င္းပပါ သို႔မဟုတ ္
ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ပါ။

•	 ၎တို႔၏ အမ်ိဳးသမီးအင္အားစုမ်ားႏွင္ ့ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္
ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိ ု အစီရင္ခံရန ္ သံတမန္အဖြဲ႔ကိ ု
တရား၀င္ ေတာင္းဆိုပါ။

•	 ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မႈကိ ု ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ျခင္းႏွင္ ့ ရန္ပံုေငြ 
ခြဲေ၀ခ်ထားမႈမွတစ္ဆင္ ့ ၾကား၀င္ဖ်န ္ ေျဖေရးအဖြဲ႔အတြင္း 
အစက တည္းက ထည့္သြင္းပါ၀င္မႈ/က်ား-မေရးရာကၽြမ္းက်င္ 
ႏွံ႔စပ္မႈရွိသည္ ့အတိုင္ပင္ခံတစ္ဦးပါရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

၃။  အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူးသည္ ့ ယခင္သံတမန္ 
မ်ားကိ ု ျပန္လည္ေခၚယူ၍ အားလံုး ပါ၀င္မႈရွိေစရန္ မည္ကဲ့သို႔လုပ္ကိုင္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း စံနမူနာမ်ားျဖင္ ့သာဓကျပပါ။ 



၄။  လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူမ်ား
အား ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစရာမ ွရရွိ သည္ ့အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင္ ့အေတြ႔
အၾကံဳေကာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည္ ့အျခားၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူမ်ား ႏွင့္ 
သံတမန္မ်ား၏ သာဓကျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင္ ့ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကိ ု
ကိုးကားေဖာ္ျပပါ။ 

၅။  မတူကြဲျပားသည္ ့ နယ္ပယ္ေခါင္းစဥ္အလိုက ္ သေဘာတူထားၿပီး 
ျဖစ္သည္ ့ အခ်က္မ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းႏိုင္မည့္ က်ား/မေရးရာ 
ဘာသာစကား အသံုးအႏႈန္းမ်ားကိ ုနမူနာေဖာ္ျပပါ။ 

၆။  အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့ လံုျခံဳေရးနယ္ပယ္၌ ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္မႈ 
ရွိသည္ ့ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္ ့ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍နယ္ခံ 
အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားကို အေကာင္းဆံုး 
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေစရန ္၎တို႔အား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပါ။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ကုလသမဂၢအထူးကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေမရိ ေရာ္ဘင္ဆန္ 
သည္ DRCႏွင့္ တိုက္ေဒသႀကီးအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားကိုအားေပး 
ျမွင့္တင္ရန ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ေရး မူေဘာင္ 
အတြက္ The Great Lakes အမ်ိဳးသမီးစၾကၤန္ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 
ဤစၾကၤန္သည္ အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားကို ရန္ပံုေငြ 
ေထာက္ပံ့ေပး၍ ၎တုိ႔အား တရား၀င္အဖြဲ႔၀င္မ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဘးဖယ္ထားသည့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ တိုက္ေဒသႀကီးအလိုက္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ခိ်တ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

တတိယအတားအဆီး

“ဒါနဲ႔႔ ဒီအမ်ိဳးသမီးေတြက ဘယ္သူေတြတုန္း။”

အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ား၏ တရား၀င္မႈကို 
ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း။

အစုအဖြဲ႔တစ္ခ ု သို႔မဟုတ ္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား၏ တရား၀င္မႈကိုေမးခြန္း 
ထုတ္ျခင္းသည ္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ ွ ၎တို႔ကိုဖယ္ထုတ္လိုသည္ ့

အဓိပၸာယ္ပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစျခင္းႏွင္ ့ပတ္သက္ 
၍ ဤ ‘တရား၀င္မႈ’ ဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကိ ု မၾကာခဏေမးျမန္းေလ့ ရွိသည္။ 
၎တို႔သည ္ ‘ေအာက္ေျခ လူတန္းစားဆန္လြန္းသည’္ ဟူ၍ျဖစ္ေစ ‘အခြင့္ထူးခံ 
လြန္းသည’္ ဟူ၍ျဖစ္ေစ ေဘာင္ခတ္ခံရေလ့ရွိသျဖင္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန ္ အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံမႈႏွင္ ့ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းကင္းမဲ့ 
သြားၾကရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင ္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ ္
ေရွ႕မီေနာက္မီ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခားအရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားသည ္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးမႈကိ ု ျဖတ္သန္းစရာမလိုဘ ဲ
လြယ္လင့္တက ူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရေနၾကသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္၍ အၾကမ္းဖက္မႈကိ ု က်ဴးလြန္ေနၾကသည္ ့
အင္အားစုမ်ားသည ္ အင္အားသံုး၍ လုပ္ငန္းစဥ္ကိ ု ဖ်က္္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္ႏိုင္ 
ၾကသူမ်ားျဖစ္သျဖင္ ့တရား၀င္မႈရွိမရွ ိ မည္သူမွ်ေမးျမန္းေလ့မရွိဘဲ အစစ္အေဆး 
မရွိ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန ္ ဖိတ္ေခၚခံရေလ့ရွိသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ လိုတစ္မ်ိဳး 
မလိုတစ္မ်ိဳးစံႏႈန္းမ်ိဳးသည ္ ပဋိပကၡဖန္တီးသူကိ ု စားပြဲေပၚ၌ ထိုင္ခံုေနရာခ်ီးျမွင့္ျခ
င္းျဖင္ ့ အၾကမ္းဖက္ၾကရန္ မက္လံုးေပးသည္ ့ အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္ကိ ု ဖိတ္ေခၚ 
သလိုျဖစ္ေနသည့္အျပင ္အၾကမ္းမဖက္ဘ ဲပဋိပကၡဖ်န္ေျဖရန ္သံဓိ႒ာန္ခ်မွတ္ထား 
သည္ ့ အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားႏွင္ ့ အျခားအရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔
အစည္းဇာတ္ေကာင္မ်ားကိုပါ မ်က္ႏွာလႊဲခဲပစ္ရာ ေရာက္သြားေစလ်က္ရွိသည္။

ဒီအတားအဆီးေတြကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲ။

၁။  ပဋိပကၡအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ 
ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း၊ ယခငက္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈႏွင္ ့ ေအာင္ျမင္မႈ 
မ်ားႏွင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ၊ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး၊ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရး ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈေရးႏွင္ယ့ဥ္ေက်းမႈ  
အေျပာင္းအလဲပံုစံမ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္သည္ ့ ၎တို႔၏ လုပ္ကိုင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိ ုသုေတသနျပဳပါ။

၂။  အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည ္ ‘အခြင့္ထူးခံလြန္းသည’္ သို႔မဟုတ ္ ‘ေအာက္ေျခ 
လူတန္းစားဆန္လြန္းသည’္ သို႔မဟုတ ္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီျခင္းမ
ရွိဟူသည္ ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကိ ု ျပန္လည္သံုးသပ္၍ စားပြဲေပၚရွ ိ 
အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကိ ု ျပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းအား 
ျဖင္ ့ထိထိမိမိျငင္းပယ္ပါ။ 



၃။  ဘံုတန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ေက်ာေထာက္ 
ေနာက္ခံမဲဆႏၵနယ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ကို ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္အတ ူ‘မွ်မွ်တတ 
ထည့္သြင္းပါ၀င္မႈရွိေသာ’ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အတြက ္ ပံုေသနည္း 
တစ္ခ ုေရးဆြဲအၾကံျပဳပါ။ 

၄။  လုပ္ငန္းစဥ္အတြက ္ ဘံုသေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္စာတမ္း ေရးဆြဲ 
ျပင္ဆင္ရန ္ လူထုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပြဲမ်ား စီစဥ္က်င္းပ၍ ၎တို႔၏ 
ကိုယ္စားျပဳမႈအတြက ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည္ ့ သို႔မဟုတ ္
ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည္ ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိ ုသေဘာတူညီခ်က္ရယူသည္ ့
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကိ ုပံ့ပိုးကူညီပါ။

ဆီးရီးယားႏိုင္ငံရွိ ေဒသအလိုက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းရာ၌ အလြန္အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အေစာပိုင္း ဂ်ီနီဗာ၌ ကုလသမဂၢမွ 
ၾကား၀င္၍ စီစဥ္က်င္းပခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ဆိုးဆိုးရြားရြားခ်န္
လွပ္ခံခဲ့ၾကရသည္။ ထိုအခ်ိန္က အေထာက္အကူျပဳသည့္ တတိယအစုအဖြဲ႔၀င္ 
အစိုးရမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားႏွင့္ ဆီးရီးယား 
ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢသံတမန္အၾကား ေတြ႔ဆံုစည္းေ၀းပြဲျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ 
၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာျဖင့္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညွိေပးခဲ့ၾကသည္။ တရား၀င္ ေဆြးေႏြးပြဲ 
ျဖစ္စဥ္၌ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ခြင့္မရခဲ့ၾကေသာ္လည္း တရား၀င္ 
လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း အေစာပိုင္းကာလ၌ ဤကဲ့သို႔ ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခြင့္ 
ရခဲၾ့ကသျဖင္ ့အက်ိဳးထူးရရွခိဲၾ့ကသည။္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိ ုထည္သ့ြင္းပါ၀င္ေစရန ္
ျပင္ပမွ ဖိအားေပးျခင္းသည္ ပိုမိုစနစ္တက် ရွိသည့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ 
ျဖစ္လာေစရန္ ေပါင္းကူးေပးခဲ့သျဖင့္ ေနာက္ပိုင္း၌ လမ္းေၾကာင္း (၁) ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဆီးရီးယန္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ 
အျခားတရား၀င္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထက္စာလွ်င္ ပိုမိုက်ယ္
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လႊမ္းျခံဳမႈရွိခဲ့သည္။  

ဇယားကြက္ (၃) ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖရာ၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစမည့္ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္နမူနာ

ပဋိပကၡအခင္းအက်င္း၌ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အေဟာင္းႏွင့္အသစ္ 
ဟူ၍ ရွိေနတတ္သည္။ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖရာ၌ ထည့္သြင္းပါ၀င္ ေစရန္အတြက္ 
မည္သည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း 
ရာ၌ အမွန္တကယ္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရန္ 
အတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ ္ ရွိရန္လိုအပ္သည္။ ေအာက္တြင္ နမူနာ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ကမာၻတစ္လႊားမွ ႏိုင္ငံတကာၾကား၀င္ 
ဖ်န္ေျဖေရး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သံတမန္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး 
တိုင္ပင္ရာမ ွဆင္းသက္ ေပါက္ဖြားလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘံုတန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ သံဓိ႒ာန္မ်ား 

• အျငင္းပြားမႈကို အၾကမ္းမဖက္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဖ်န္ေျဖျခင္း၊ 

• လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊

• လံုျခံဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြင္း က်ား/မေရးရာ 
ေထာက္ထားျခင္း၊ 

• ႏိုင္ငံေရးအရ အေႏွာင္အဖြဲ႔ကင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘက္လိုက္မႈကင္းရွင္း 
ျခင္း၊ 

• ပါ၀င္ကိုယ္စားျပဳျခင္း/အမ်ိဳးသမီး၊ လူငယ္၊ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ အပယ္ခံ 
လူထုလူတန္းစားမ်ားကဲ့သို႔ေသာ မတူကြဲျပားသည့္ နယ္ပယ္ 
အသီးသီးအား ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစျခင္း။ 

အနည္းဆုံး ဤနယ္ပယ္တစ္ခုခု၌ ကၽြမ္းက်င္ႏံွ႔စပ္မႈရိွသည့္ အရည္အခ်င္း

• လက္ေတြ႔ အေတြ႔အႀကံဳရွိျခင္းႏွင့္ ေအာက္ေျခေျမျပင္၏ ပကတိ 
အေနအထားအေပၚ က်ား/မေရးရာအျမင္ျဖင့္ သိျမင္နားလည္ျခင္း၊ 

• အမ်ိဳးသမီးမ်ား/ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အခိုင္အမာကိုယ္စားျပဳ 
ရပ္တည္ေပးခဲ့သည့္ ေနာက္ခံသမိုင္း၊

• လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ၊ အေစာပိုင္းျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
သို႔မဟုတ္ အျခားအသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ 
ေပးအပ္ျခင္း၊ 



• လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီႏုိင္မႈ ေသာ္လည္းေကာင္း 
ယာယီတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ ္ တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းမႈကို ကာကြယ္
တားဆီးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

• လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး/ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ/
ရပ္ရြာလံုျခံဳေရး၊ 

• ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖမႈ/ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ အေတြ႔အႀကံဳ အထူး 
သျဖင့္ ရပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းမ်ားအၾကား၊

• လူမႈေရးေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယဥ္ေက်းမႈကုိအားေပး 
ျမွင့္တင္ျခင္း၊

• တရားမွ်တေရးကုိ အေလးေပးအာရုံစုိက္၍ အေရးကိစၥမ်ားကုိ ျပန္လည္ 
ကုစားျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲအလုပ္ လုပ္ျခင္း၊ 

• ေဒသခံလူထုလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
သိျမင္နားလည္ျခင္းႏွင့္အတူ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 
ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားအပါအ၀င္ အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊

မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ သေဘာသဘာ၀

သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံမဲဆႏၵနယ္၏ က်ယ္ျပန္႔နက္ရိႈင္းမႈအေပၚ 
မူတည္၍ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲ ျပားႏိုင္ေသာ္လည္း ေအာက္ပါနယ္ပယ္မ်ား၌ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစျခင္း 
ျဖင္ ့အက်ိဳးထူးရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

• “ေအာက္ေျခေျမျပင္ရွိ” မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုခုႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိျခင္း၊ 

• အပယ္ခံအစုအဖြဲ႔မ်ားအပါအ၀င္ ေဒသခံလူထုလူတန္းစားကုိ အသိေပး 
အေၾကာင္းၾကား၍ နားစုိက္ေထာင္ေပးသည့္ တုန္႔ျပန္မွတ္ခ်က္ 
ေပးေရး ယႏၱရားမ်ား၊ 

• လူထုသေဘာထားအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုး၍ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ႏိုင္သည့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္၊ 

• အမ်ိဳးသမီး၊ လူငယ္၊ လူနည္းစုအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ပထ၀ီေရေျမ အေန 
အထား/ တုိင္းရင္းသား နယ္ေျမေဒသမ်ား/ဘာသာေရး အစုအဖြဲ႔မ်ား 
အလိုက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္ကိုယ္စားျပဳျခင္း၊

စတုတၳအတားအဆီး

“ဒါက အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ မသက္ဆိုင္ဘူး။”

စစ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားသည ္‘နည္းပညာ’ဆန္သျဖင့္ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ‘သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိပါ။’

အခ်ိဳ႕ကလည္း စစ္ေရးႏွင္ ့ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားသည ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
စိုးရိမ္ပူပန္ရမည္ ့ ကိစၥရပ္မ်ားမဟုတ္သျဖင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းပြဲမ်ား၌ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိ ု မျဖစ္မေနထည့္သြင္း ပါ၀င္ေစရန ္ မလိုအပ္ဟ ု ေစာဒက 
တက္လ်က္ရွိသည္။ တနည္းဆိုရေသာ ္ လံုျခံဳေရးအသားေပးအစီအစဥ္ႏွင္ ့
“အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား” ဆက္စပ္အက်ံဳး၀င္ျခင္းမရွိဟ ုရႈျမင္သံုးသပ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမွသည ္ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲထားစဥ္အတြင္း အရပ္သားျပည္သူမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားအထ ိ ပဋိပကၡေမာင္းႏွင္အားမ်ားအတြင္း ဤကိစၥရပ္မ်ား၏ အေရးပါသည့္ 
အခန္းက႑ကိ ုမ်က္ႏွာလႊဲခဲပစ္ရာေရာက ္လ်က္ရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္း 
မ်ား၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရလာသည့္အခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည ္ ေဆြးေႏြးရမည္ ့
ကိစၥရပ္မ်ားကိ ု ေၾကာင္းက်ိဳးခိုင္လံုစြာျဖင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစၿပီး ေရတိုေရရွည ္
လံုျခံဳေရးႏွင္ ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိ ု ေပၚလြင္ထင္ရွား လာေစ 
သည္။ ဤနည္းအားျဖင့ ္ အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့
က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုသည္ ့သေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳးရရိွလာေစရန ္အေျခခံက်က် အားေပး 
ကူညီလ်က ္ရွိသည္။

ဒီအတားအဆီးေတြကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲ။

၁။   ေျမျမွဳပ္မိုင္းနယ္ေျမေဒသမ်ား၊ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင္ ့ လက္နက္ကိုင္ 
ဇာတ္ေကာင္မ်ား ေဆြးေႏြးတင္ျပမည ္မဟုတ္သည္ ့အရပ္သားျပည္သူ 
မ်ား၏ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအပါအ၀င ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္ ့ ေခါင္းစဥ္အမ်ားစုသည ္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥ 
ရပ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းကိ ုမီးေမာင္းထိုးျပပါ။ 

၂။  ေျပာင္းလဲလာသည္ ့ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္ ့
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၏ ထက္ျမက္သည့္အသိႏွင္ ့အရဲစြန္႔ရမႈ အႏၱရာယ္မ်ား 
အေပၚ ၎တို႔၏ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈပံုစံကုိ မီးေမာင္းထိုးျပပါ။ 
ပဋိပကၡအခင္းအက်င္း၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည ္ ပိုမိုေရႊ႕ေျပာင္းလႈပ္ရွား 
ရေလ့ ရွိသျဖင္ ့ အျခားသူမ်ားအတြက ္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည္ ့ ေဒသႏၱရ 
အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားကိ ုပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည္။



၃။  အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည ္ မိမိတို႔၏ ရပ္ရြာအသုိက္အ၀န္းႏွင္ ့ ထဲထဲ၀င္၀င္ 
ခ်ိတ္ဆက္ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသျဖင္ ့အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး/ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာေရးအဖြဲ႔မ်ား၌ အေကာင္းဆံုးအဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ ္ တာ၀န္ထမ္း 
ေဆာင္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါ။

၄။  အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားသည ္၎တို႔၏ သက္ဆိုင္
ရာရပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းမ်ား၌ ယံု ၾကည္ေလးစားခံရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း 
အမွတ္ရရန္လုိအပ္သည္။ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ လံုျခံဳေရးဆိငုရ္ာ ၿခမိ္းေျခာက ္
မႈမ်ား၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ လူထု၏ 
အျမင္သေဘာထား မည္ကဲ့သို႔ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္အဖိုးမျဖတ္ ႏိုင္ 
ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု ေကာက္ယူစုေဆာင္းျခင္းႏွင္ ့
အျမင္သေဘာထား စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုပံ့ပိုး 
ကူညီေပးႏိုင္သည္။ 

၅။  ပဋိပကၡႏွင္ ့ ဆက္စပ္၍ ေပၚေပါက္လာေလ့ရွိသည္ ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈသည ္ မၾကာခဏဆိုသလိ ု ပဋိပကၡကို ပိုမိုျပင္းထန္လာ 
ေစၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိ ု အကဲဆတ္ 
လာေစသည္ ့ အဓိကေမာင္းႏွင္အား ျဖစ္ေနတတ္ေၾကာင္း ဂရုျပဳရန္ 
လိုအပ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြင္း ေဆြးေႏြး အေျဖရွာ 
ႏိုင္ခဲ့လွ်င ္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည္ ့ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ 
ျမင့္မားလာေစရန ္တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္သကဲ့သုိ႔ ေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပယ္ 
မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေပၚထြက္လာႏိုင္သည္ ့ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကိုလည္း 
ေလွ်ာ့ခ် ကန္႔သတ္ေပးသည္။ 

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း က်င္းပသည့္ မင္းဒေနာင့္လူထု 
စည္းေ၀းပြဲ၌ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာမည့္ အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔ အရပ္သား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ 
တစ္ခုကို စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ အေစာပိုင္း၌ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံတစ္လႊားရွိ 
က်ယ္ျပန္႔သည့္ ဘာသာေရး ေနာက္ခံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုေ
ပါင္းစံုကို လႊမ္းျခံဳကိုယ္စားျပဳသည့္ အမ်ိဳးသမီး အေယာက္(၃၀) ျဖင့္ စတင္ခဲ့ 
သည္။ အမ်ားအျပားသည္ စစ္ပြဲအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရင္ဆိုင္ရသည့္ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ UNSCR 1325 ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ 
အေလးအနက္ထား အာရံုစိုက္လာေစရန္ အင္တိုက္အားတိုက္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္  

ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အသက္ (၂၀)မွ (၆၂) ႏွစ္အၾကားရွိ အဆုိပါ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အရပ္သား လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးကို 
ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ရန္၊ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ရာ အထြဋ္အျမတ္နယ္ေျမမ်ားကုိ 
ပဋိပကၡဇာတ္ေကာင္မ်ား ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ 
နယ္ခံ လူထုု၊လူတန္းစားမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ 
ခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား ေရးအကူအညီမ်ားေပးအပ္ 
ေထာက္ပံ့မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ေဒသႏၱရ 
ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ ခိုင္မာအားေကာင္း လာသည္အထိ ျဖည့္ဆည္း 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ဟူသည့္ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားျဖင့္ 
မင္းဒေနာင့္ေဒသ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ နယ္ေျမအသီးသီးသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ၾကသည္။ 
အေစာပိုင္း၌ အခ်ိဳ႕ေသာစစ္ဖက္ႏွင့္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကို လုိလိုလားလား မရွိခဲ့ေသာ္လည္း လူထုလူတန္းစား 
မ်ား၏ တုန္႔ျပန္မႈသည္ အားတက္သေရာရွိခဲ့သည္။ မတူကြဲျပားသည့္ အရွိတရား 
ကို အသုံးခ်၍ စစ္မက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ မတူကြဲျပားေသာ အသိုက္အ၀န္းမ်ား 
အၾကား ကြာဟခ်က္မ်ားကို ေပါင္းကူးတံတားထုိးေပးခဲ့ၾကသည္။ အဖြဲ႔၀င္မ်ား 
သည္ စစ္ပြဲတစ္ေလွ်ာက္ ရွင္သန္ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
အရပ္သားျပည္သူမ်ားအတြက္ ေလးေလးနက္နက္ စာနာနားလည္မႈရွိၿပီး၎တို႔ 
အတြက္ ေပးဆပ္ရန္အသင့္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသလုိအစိုးရ တပ္ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရး 
တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား အျပဳသေဘာဆန္ဆန္ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိၾက 
သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။  

ပဥၥမအတားအဆီး

“ဒီေနရာကို က်မအရည္အခ်င္းနဲ႔႔ ေရာက္လာတာပါ။” 
အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဤသို႔႔ေျပာဆိုျခင္းသည္ ‘က်မတို႔႔အေနနဲ႔႔ 

အမ်ိဳးသမီးေတြကို ကိုယ္စားမျပဳပါဘူး’ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

အားလံုးပါ၀င္မႈရွိရန ္ မလုိလားသည္ ့ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈသည ္ လက္နက္ကိုင္ 
အင္အားစုမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရ ဇာတ္ေကာင္မ်ားထံမွသာ ဆင္းသက္ လာျခင္း 
မဟုတ္ဘဲ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွလည္း ဆင္းသက္လာႏိုင္သျဖင္ ့
အမ်ိဳးသမီးသံတမန္မ်ား သို႔မဟုတ ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္ ့ အရပ္ဖက္ လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား မလိုလားအပ္သည္ ့ တင္းမာမႈမ်ားကိ ု ေပၚေပါက္လာေစ 
ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အခင္းအက်င္းမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးသံတမန္မ်ားသည၎္တို႔၏ 



ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈႏွင္ ့ အရည္အခ်င္းေၾကာင့္ ရရွိလာသည္ ့ အက်ိဳးရလဒ္တစ္ခု 
ထက ္အမ်ိဳးသမီးေနရာအတြက ္ခ်န္ထားေပးသျဖင္ ့အလြယ္ရရွိျခင္း ျဖစ္သည္ဟ ု
ရႈျမင္ခံရမည္ကိ ု စိုးရိမ္ပူပန္ၾကသျဖင္ ့ ၎တုိ႔ကိုုယ္ကိ ု ေအာက္ေျခေျမျပင္ရွ ိ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့အဆက္အစပ္မရွိေၾကာင္း ျပဆိုႏိုင္ရန္ပင ္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ 
သို႔ျဖစ္၍ စားပြဲေပၚ၌ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးရွိရံုမွ်ျဖင့္ ၎သည ္ မိမိႏိုင္ငံ အတြင္းရွ ိ
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အားလုံးကိ ု အလိုအေလ်ာက္ ကိုယ္စားျပဳၿပီးသားျဖစ္သည္ 
သို႔မဟုတ ္ယင္းအမ်ိဳးသမီးသည ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည ္ေဆာက္သည္ ့အသိုက္အ၀န္း 
ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟ ုအာမခံႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။

ဒီအတားအဆီးေတြကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲ။

၁။  အမ်ိဳးသမီးသံတမန္မ်ားအား ၎တို႔၏ တက္လမ္းအတြက ္အေထာက္ 
အကူျပဳသည့္ အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အဆက္အသြယ္မျပတ္ ဆက္လက္ 
ခ်ိတ္ဆက္ထားရန ္အားေပးတိုက္တြန္းပါ။

၂။  အမ်ိဳးသမီးသံတမန္မ်ားအား ေခါင္းေဆာင္မႈ အဆင့္အတန္းသုိ႔ တင္ေျမွာက္ 
ေပးၿပီး ၎တုိ႔ကိ ုခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးသည္အထိ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ေပးႏိုင္ 
သည္ ့ အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ စည္းေႏွာင္ေပးသည့္က်င့္၀တ္ စည္းကမ္းကိ ု
ကူညီျပင္ဆင္ေပးပါ။ ဤကဲ့သို႔ေသာတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း စည္းေႏွာင္အား 
ရွိသည္ ့ သေဘာတူညီခ်က္သည ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အတြက ္
ဘံုေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကိ ုျပင္ဆင္ေပးပါလိမ့္မည္။ 

၃။  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ၌ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ရရွိထားၾကသည္ ့
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက ္ လိုအပ္သည္ ့ အကူအညီႏွင္ ့ အၾကဉံာဏ္မ်ား 
ေဖာ္ထုတ္ေပးအပ္၍ တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင္ ့ကာလရွည္ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ 
ျပဳရန္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွကာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ အေျခအေန  
မ်ိဳး၌ပင ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အလုပ္လုပ ္ ကိုင္ႏိုင္ေစရန္ဆန္းသစ္သည္ ့
အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုပါ လိုအပ္သလုိ အသံုးျပဳပါ။ အထူး 
သျဖင္ ့ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္ ့ နယ္ပယ္ေဒသမ်ား၌ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသိပညာဗဟုသုတႏွင္ ့ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားျမင့္မား 
တိုးတက္လာေစရန ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသည ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ ္အရွိန္ရလာေစရံုမွ်မက အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ 
အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံမႈကိုပါ ျမင့္မားတိုးတက ္လာေစလိမ့္မည္။ 

၄။  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ုိင္းမ်ား၌ လႊမ္းမုိးႏုိင္ေစမည့္မဟာဗ်ဴဟာသင္တန္း မ်ား 

ပို႔ခ်ေပးပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး သံတမန္မ်ားအေနျဖင့္ က်ား/မ 
ေရးရာ ကြာဟခ်က္ကုိ ေပါင္းစည္းေပးႏိုင္ရန ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက ္
သင့္သည့္အျပင ္ရာထူး သို႔မဟုတ ္၀ါစဥ္အႀကီးအငယ္ႏွင္ ့သက္ဆိုင္ျခင္း 
မရွိဘဲ အမ်ိဳးသားမဟာမိတ္မ်ားထားရွိ သင့္သည္။ 

အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရး အတြက္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စည္းရံုးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ 
အသံမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္မႈ 
အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္အခါ ထိထိေရာက္ေရာက္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားႏိုင္ရန္ 
အတြက္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံအင္အားႏွင့္ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားျဖင္ ့
ပံ့ပိုးေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ လက္ရိွပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ဤကိစၥရပ္သည္ 
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ႏွင့္ သိသိသာသာ ကြဲျပားသည့္ပံုစံျဖင့္ ပြဲထြက္လာခဲ့သည္။ 
ေတာင္ဆူဒန္ႏိုင္ငံ၌ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသညအ္ရပ္ဖက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈကို 
ျဖတ္ေတာက္ပစ္ခဲ့ၿပီး အစိုးရအင္အားစုမ်ားေနာက္သို႔ ေကာက္ေကာက္ 
ပါေအာင္ လုိက္ပါသြားခဲ့သည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏အစိုးရ 
ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အတြင္းရွ ိအမ်ိဳးသမီးေစ့ စပ္ညွိႏိႈင္းသူမ်ားသည္ အရပ္ဖက္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ 
ပတ္သက္မႈကုိ အခုိင္အမာဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားရိွၿပီး ၎တုိ႔၏ အႀကံျပဳခ်က္ 
မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး ဘန္ဆာေမာ္ရို အသြင ္
ကူးေျပာင္းေရးဥပေဒအေပၚ ျငင္းခုန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဆ႒မအတားအဆီး

“အမ်ိဳးသမီးေတြကို ခြဲျခားဖယ္ထုတ္ထားတာက 
ယဥ္ေက်းမႈလိုျဖစ္ေနၿပီ။”

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲဆိုတာ က်ား/မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကို 
ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ရမဲ့ေနရာမဟုတ္ဘူး။”

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမ ွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိ ု ခြဲျခားဖယ္ထုတ္ျခင္းသည ္
ယဥ္ေက်းမႈဆိငုရ္ာ ကိစၥရပ္ျဖစ္ခဲမ့ည္ဆုိပါက ကိလုဘံယီာႏငွ္ ့ဆီးရီးယား၊ ျမန္မာ ႏွင့္ 
ဘူရြန္ဒီကဲ့သို႔ေသာ ေရခံေျမခံခ်င္း လံုး၀ကြာျခားလ်က္ရွိသည္ ့နယ္ေျမေဒသမ်ား 



အၾကား သိသိသာသာကြဲျပားျခားနားမႈကိ ု ျမင္ေတြ႔ၾကရပါလိမ့္မည္။ ယခု 
အခ်ိန္ထ ိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိ ု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ ွ ခြဲျခားဖယ္ထုတ္မႈကိ ု
ဤအခင္းအက်င္းအားလံုး၌ တစ္ပံုစံတည္း ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ကမာၻအ၀ွမ္း 
ရိုက္ခတ္လ်က္ရွိသည္ ့ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္လာလ်က္ရွိသည္။ အျခားဆက္စပ္လ်က္ရွ ိ
သည္ ့ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ ရွိသည့္အနက ္ အထူးသျဖင္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
စားပြဲသည ္ အာဏာပြဲစား၍ အာဏာမွ်ေ၀သံုးစြဲရန္ ျပင္ဆင္သည္ ့ ေနရာတစ္ခု 
ျဖစ္သည္ဟူသည္အ့ခ်က္သည ္ ဆက္စပ္မႈအရွိဆံုးျဖစ္ေနသည္။ စားပြဲေပၚသို႔ 
ေရာက္ရွိလာၾကသူမ်ားကလည္း ကိုယ့္တာကိုယ္လံုရန္သာ ဦးစားေပးၾကသည္။ 
၎တို႔အေနျဖင္ ့လက္ရွိဆုပ္ကိုင္ထားသည့္ အာဏာကိ ုခြဲေ၀ေပးရန္ ဆႏၵမရွိ သလိ ု
အျခားအေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ ့ အင္အားစုမ်ားကိုလည္း တာ၀န္ခံလိုစိတ္ 
မရွိၾကေပ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲသည ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအားျဖင့္ျဖစ္ေစ အစီအစဥ္အတြင္း က်ား/မေရးရာ တန္းတူ 
ညီမွ်ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကိ ုထည့္သြင္းျပင္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ အကဲဆတ္ 
သည္ ့ယဥ္ေက်းမႈစံမ်ားကိ ုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန ္အေၾကာင္းမရွိပါဟုလည္း အခ်ိဳ႕ 
ေစာဒကတက္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စားပြဲေပၚသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္ ့
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည ္ က်ား/မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကိုသာ ေတာင္းဆိုရန ္
ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္ဟူသည့ ္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္သည ္ မွားယြင္းလ်က္ရွိ 
သည္။

ဒီအတားအဆီးေတြကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲ။

၁။  စစ္ပြဲ၏ ရိုက္ခတ္မႈဒဏ္သည ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ 
အေရးကိစၥျဖစ္သည္ဟ ု ကိုးကားေျပာဆိုျခင္းျဖင္ ့ ဤအဆိုကိုျပန္လည္ 
ေခ်ပပါ။ တိုက္ပြဲနယ္ေျမအတြင္း အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ 
သူမ်ားသည ္အထူးသျဖင္ ့အမ်ိဳးသားမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရလ်က္ ရွိသည္ ့
ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္မ်ား အပါအ၀င ္ ရပ္ရြာလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားကိ ုထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေလ့ရွိသည္။ 

၂။  အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားသည ္မၾကာခဏ ဆိုသလိ ု
လူအေယာက္စီတိုင္းႏွင္ ့ ဆက္စပ္မႈရွိသည့္အေရးပါေသာ ကိစၥရပ္မ်ား 
ကိုသာ ေဆြးေႏြးတင္ျပေလ့ရွိေၾကာင္း မွတ္သားရန္ လိုအပ္သည္။ 
(ဥပမာ က်ား/မေရးရာရႈေထာင့္ျဖင္ ့သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ခြဲေ၀ျခင္း၊ 
ရဲတပ္ဖြဲ႔တြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင္ ့ လံုျခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေရး)

၃။  အဓိကက်သည္ ့ အစီအစဥ္ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိေပးကာ 
အၾကဉံာဏ္ရယူရန္ အမ်ိဳးသမီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူမ်ားကိ ု
အစည္းအေ၀းေခၚယူပါ။ ၎တို႔အား က်ား/မေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင္ ့
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုသာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းကိ ု
ေရွာင္ၾကည္ပါ။  

၄။  အစီအစဥ္အတြင္းပါရွိသည ္ အဓိကေခါင္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီ (ေျမယာ 
အခြင့္အေရး၊ တပ္ဖြဲ႔၀င္စာရင္းပယ္ဖ်က္ျခင္း စသည္ျဖင္)့ႏွင့္ ပတ္သက္ 
၍ မိမိတို႔၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားရွ ိအမ်ိဳးသမီးႏွင္ ့အမ်ိဳးသားမ်ား၏မတူကြဲျပား 
သည္ ့အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကိ ုသက္ဆိုင္ရာ 
အစုအဖြဲ႔မ်ားအား ေမးျမန္းပါ။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲေပၚ၌ ေဆြးေႏြးရရွိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ အျခားအစုအဖြဲ႔မ်ားအပါအ၀င္ လူ႔ေဘာင္ 
အသိုက္အ၀န္းတစ္ခုလံုး၏ အနာဂတ္လမ္းျပေျမပံုတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤအစုအဖြဲ႔ 
မ်ား စားပြဲေပၚ၌ ပါ၀င္ကိုယ္စားျပဳခြင့္မရပါက ၎တို႔၏ အနာဂတ္သည္စားပြဲေပၚ 
တင္က်န္ရစ္ကာ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းရင္း တိမ္ျမွဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္သည့္အရဲစြန္႔
ရမႈ အႏၱရာယ္ရွိေနသည္။ အာေခ်းၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းမ်ားက အမ်ိဳးသမီး 
အခြင့္အေရးကို ဆန္႔က်င္သည့္ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲေသာ အစီအစဥ္ကို 
ေရွ႕တန္းတင္သည့္ အစၥလမ္မစ္တပ္ဖြဲ႔ ေပၚေပါက္လာေစရန္ဦးတည္ ေပးခဲ့သည္။ 
အစုအဖြဲ႔တစ္ခု သို႔မဟုတ္ လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္း၏ အလႊာတစ္ခု အက်ိဳး 
ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အထူးသျဖင့္ လူဦးေရ 
ထက္၀က္မကသည့္ အျခားအလႊာရွိ ဘ၀မ်ားကို စေတးခံ၍မရႏိုင္ပါ။      



အပိုင္း (၂)

ပိုေကာင္းသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လမ္းညႊန္နယ္ပယ္ ေလးခု - 
လက္ေတြ႔ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစရန္ ဖန္တီးယူႏိုင္သည္ ့ေျခလွမ္းမ်ား

ဒီလက္စြဲလမ္းညႊန္ကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုအသံုးျပဳရမလဲ။

ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖရာ၌ တတ္ႏိုင္သမွ် တရား၀င္လုပ္ငန္းစဥ္မစတင္မ ီ လူပုဂိၢဳလ္ 
အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင္ ့ အစီအစဥ္မ်ားကိ ု အတည္မျပဳရေသးသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္ ့
အေစာဆံုးအဆင့္ကတည္းက အားလံုးပါ၀င္မႈရွိျခင္းသည ္ အလြယ္ကူဆံုးႏွင္ ့
အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္က်သည္ဟူ၍ မရွိေပ။

လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီ၌ တစ္ၿပိဳင္တည္းေဖာ္ေဆာင္ရသည္ ့အျပန္အလွန္ 
ေထာက္ကူျပဳလ်က္ရွိေသာ နယ္ပယ္ေလးခုရွိသည္။

•	 မတူကြဲျပားသည္ ့ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကိ ု အသိအမွတ္ျပဳ၍ 
အခင္းအက်င္း၊ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္ ့ဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင္ ့နယ္ခံအက်ိဳး 
သက္ဆိုင္ပါ၀င္သူမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိ ုနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း၊ 

•	 တရား၀င္ႏွင္ ့ အလြတ္သေဘာအခင္းအက်င္းမ်ား၌ အားလံုးပါ၀င္မႈ 
ရွိေစေရးအတြက ္ႏိုင္ငံေရးအရ အေထာက္အကူျပဳျခင္း၊

•	 က်ယ္ျပန္႔သည္ ့ အေရးကိစၥမ်ားကိ ု ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန ္
၎တုိ႔၏ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းေရးဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာမႈမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္မ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစရန္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ နည္းပညာ 
အကူအညီမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးအပ္ျခင္း၊ 

•	 အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားကိ ုအခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ 
ျဖစ္သည္ ့ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေငြေၾကးအကူအညီမ်ားေဖာ္ထုတ္ 
ေပးအပ္ျခင္း၊ 

BPT ၌ ဖြဲ႔စည္းျပင္ဆင္ထားသည္ ့ ထိထိေရာက္ေရာက ္ ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစေရး 
ဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ အသီးသီး၌ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန ္ လိုအပ္သည္ ့ နယ္ပယ္ေလးခုကိ ု မီးေမာင္းထိုးျပထား 
သည္။

သေဘာတရားေပၚအေျခခံ၍ 
ဆန္းစစ္သုံးသပ္ျခင္း

အခင္းအက်င္းကုိ ေလ့လာတီးေခါက္၍ အမ်ိဳးသမီး 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားႏွင့္အတူ 
ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ပါ။

ႏိုင္ငံေရးအရအေထာက္အကူျပဳျခင္း
အေရးပါသည့္ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ 

ညီလာခံမ်ားႏွင့္ လူထုေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပြဲမ်ားႏွင့္ 
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖမႈအတြင္း အမ်ိဳးသမီး 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူမ်ားအား 

ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစရန္ တြန္းအားေပးပါ။ 

နည္းပညာအကူအညီ

က်ား/မေရးရာ ေထာက္ထား 
ညွာတာသည့္ကၽြမ္းက်င္မႈျဖင့္ 

ပံ့ပိုးကူညီျခင္း

ေထာက္ပံ့ကူညီေရးႏွင့္ 
ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံ

ခရီးသြားလာေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ ျပည္၀င္ခြင့္ ဗီဇာမ်ားႏွင့္ 
အခ်ိန္မီရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ အားျဖင့္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီပါ။

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ/ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြင္းႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 

“ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဘယ္လုိအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားသလဲ။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ အဓိပၸာယ္ ကုိယ္၌က ရွင္းလင္းသဲကြဲမႈမရွိဘဲ ဘယ္လုိလုပ္ 

‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရး’လုပ္ငန္းစဥ္ ရွိလာႏိုင္မွာလဲ။”

Dana B၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ (ဆီးရီးယား)

(၁) ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖမည့္ အခင္းအက်င္းကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း

၁။  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့ပဋိပကၡ၏ ေမာင္းႏွင္အားမ်ား/ဇစ္ျမစ္အေၾကာင္းတရား 
မ်ားကိ ုေလ့လာသင္ယူပါ။

၂။ ပဋိပကၡ၏ အမ်ိဳးသမီးႏွင္ ့အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ထိခိုက္မႈ 
ကြျဲပားပုံ၊ တုန္႔ျပန္အေရးေဆာင္ရြက္သည့္ပုံစံႏွင့္ နယ္ခံလူထုလူတန္းစား 
မ်ား၏ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တို႔ကိ ုေမးျမန္းတီးေခါက္ ၾကည့္ပါ။ 

၃။  ရွိရင္းစြဲႏွင္ ့ အသစ္ေပၚေပါက္လာသည့္ အရပ္ဖက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ဇာတ္ေကာင္မ်ား အပါအ၀င္ ပတ္သက္ပါ၀င္လ်က္ရိွသည့္ ဇာတ္ေကာင္မ်ား 
အားလံုးကိ ုေျခရာခံခ်ိတ္ဆက္ပါ။ မိမိအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွ ိထည့္သြင္း 
ပါ၀င္ေစျခင္း/က်ား/မေရးရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ သို႔မဟုတ ္ ေဒသခံ 
အရပ္ဖက္လူ႔မႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိ ုေမးျမန္း စံုစမ္းပါ။



၄။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အမ်ားေရွ႕ႏွင္ ့ ေနာက္ကြယ္၌ အာဏာလက္လွမ္း 
မီႏိုင္မႈႏွင္ ့ လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းမည္မွ်ရွိေၾကာင္း ေမးျမန္းပါ။ သို႔မွသာ 
ခ်ိတ္ဆက္ လႊမ္းျခံဳရာ၌ အခင္းအက်င္းကိ ုေထာက္ထား စဥ္းစားႏိုင္ၿပီး 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္လက္လႊတ္ဆုံးရႈးံရမႈ နည္းပါးသြားပါလိမ့္မည္။ 

၅။ ၎တို႔၏ (က) အစီအစဥ္ပါ ေခါင္းစဥ္မ်ားအေပၚ က်ား/မေရးရာ 
ရႈေထာင့္မ ွ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္၊ (ခ) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္လက္တြဲ 
ေဆာင္ရြက္ရန ္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ဖူးသည္ ့ သမိုင္းေနာက္ခံ၊ (ဂ) လံုျခံဳေရး၊ 
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရးႏွင္ ့ အဓိကက်သည့္အျခားကိစၥ 
ရပ္မ်ား အတြက ္ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားကိ ုအသံုးျပဳႏိုင္ရန/္ေတာင္းခံ 
ရယူရန ္ အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားႏွင္ ့ ေတြ႔ဆံု 
စည္းေ၀းပါ။ 

၆။ တရား၀င ္ လမ္းေၾကာင္း(၁)လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမ ွ ပဲ့ထြက္မသြားေစရန ္
အမ်ိဳးသမီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူမ်ားကုိ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး 
မဟာဗ်ဴဟာအတြင္း ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ပါ။ 

၇။ ပဋိပကၡအတြင္းရွ ိႏွစ္ဖက္စလံုးမ ွအမ်ိဳးသမီး၊ အပယ္ခံအစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင္ ့
အရပ္သားျပည္သူမ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္လႊမ္းျခံဳမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာ 
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္၍ အစိုးရေပါင္းစံုႏွင္ ့ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လႊမ္းျခံဳမႈရွိသည္ ့ လူထုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပြဲမ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ရန ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကိ ု အေထာက္အကူျပဳ၍ 
လိုအပ္ပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုး ပါ၀င္ႏိုင္ေစမည္ ့ အ၀န္းအ၀ိုင္း 
တစ္ခ ုဖန္တီးေပးပါ။

အေရႀကီးသည့္မွတ္ခ်က္ - 

•	 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား “အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား”ကိုသာ ေျပာဆို 
ေဆြးေႏြးမႈကိ ု ေရွာင္ၾကည္၍ ကိစၥရပ္တိုင္း၌ ၎တို႔၏ အျမင္သေဘာ 
ထားမ်ားကိ ု ေတာင္းခံရယူကာ နယ္ပယ္အလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ 
တက ္ေရာက္ပါ၀င္စကား ေျပာေပးရန ္ဖိတ္ေခၚပါ။ 

•	 မည္သည္အ့စိုးရ သို႔မဟုတ ္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမွ် ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ လူထုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပြဲမ်ား သို႔မဟုတ ္ အႀကိဳ 
ျပင္ဆင္ေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္လာသည္ ့
အမ်ိဳးသမီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူမ်ားအား တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ 
ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ ေထာင္သြင္းျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ ္

တရားစြဲဆိုတင္ပို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာႏိုင္ျခင္း မရွိေစရန္လံုျခံဳေရးအရ 
အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ေအာင ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ အလြန္အေရး 
ႀကီးသည္။ လက္နက္ကုိင္ အင္အားစုမ်ားကိ ုကာကြယ္ေပးသကဲ့သို႔ပင ္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္း အျပည့္အ၀ အကာအကြယ္ ေပးသင့္သည္။ 

“အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူေတြဟာ အႏၱရာယ္အႀကီးဆုံးအလုပ္ကုိ 
လုပ္ေနၾကရသူေတြပါ။”

သံအမတ္ Don Steinberg၊ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာသင္ယူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ 
အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ အင္ဂိုလာဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ေဟာင္း

(၂) အားလံုးပါ၀င္မႈရွိေစရန္ ႏိုင္ငံေရးအရ အေထာက္အကူျပဳျခင္း

၁။  ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္၌ UNSCR 1325 အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေရးကိ ုထည့္သြင္းထားရွပိါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့အရပ္ဖက္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင္ ့လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈကုိ အဓိကက်သည္ ့ေရြးခ်ယ ္
ခန္႔အပ္ေရး စံႏႈန္းတစ္ရပ္အျဖစ ္သတ္မွတ္ထားရွိပါ။ 

၂။  UNGA ၏ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိ ု ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖ်န္ေျဖေရးဆိုင္ရာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင္ ့UNSCR 1325 အစီအ စဥ္အတြက ္မိမိတို႔အဖြဲ႔အစည္းမ ွ
အခိုင္အမာသံဓိ႒ာန္ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူေရွ႕ႏွင္ ့ ေနာက ္
ကြယ္၌ ရည္ညႊန္းေျပာဆို၍ သက္ေသျပပါ။

၃။  က်ား/မမဟူ တန္းတူခံစားခြင့္ျပဳရန ္ သံဓိ႒ာန္ခ်၍ မိမိအဖြဲ႔အစည္း 
အတြင္း (ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔/သံတမန္မ်ားအၾကား အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အား အနည္းဆံုး ၃၀% ကိုယ္စားလွယ္ေနရာေပးရန)္ ဦးစြာက်င့္ၾကံ၍ 
အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားပါ လိုက္နာက်င့္သံုးလာ 
ေအာင ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ပါ။

၄။  အက်ိဳးပတ္သက္ပါ၀င္သူမ်ားႏွင္ ့ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူမ်ားအား ပံုစံမ်ိဳးစံ ု
ျဖင္ ့ ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား/ပံုစံမ်ားကိ ု ခင္းက်င္း 
ျပသ၍ မည္သို႔အေရးပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာဆိုပါ။ နည္းစနစ္ 
တစ္ခုတည္းအေပၚ မွီခိုအားထားမႈ မျပဳပါႏွင့္။



၅။  ႏိုင္ငံတကာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ၊ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲျပင္ဆင္မႈ သို႔မဟုတ ္
အစည္းအေ၀းမ်ား/ ညီလာခံမ်ားကိ ု အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ 
တက္ေရာက္ပါ၀င္၍ စကားေျပာေပးရန ္ အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္သူမ်ားကိ ု ဖိတ္ေခၚပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ 
ႏိုင္ေစရန ္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီအသိေပး၍ လိုအပ္သလို ေထာက္ပံ့ 
ကူညီကာ အခ်ိန္ေပးပါ။   

၆။  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ 
သူမ်ားကိုပါ အသိသက္ေသအျဖစ ္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုး ခြင့္ျပဳရန ္
ေတာင္းဆိုရာ၌ လိုင္ေဘးရီးယား၊ ဆိုမာလီယာႏွင္ ့ အိုင္ယာလန္ 
ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားမ ွသာဓကမ်ားကိ ုရည္ညႊန္းကိုးကား ပါ။

၇။  အသြင္ကူးေျပာင္းေရး သို႔မဟုတ ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး တာ၀န္ခံ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအတြင္း က်ား/မေရးရာ 
ေထာက္ထားညွာတာမႈျပဳရန ္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားျခင္း ရွိမရွိ စိစစ္ 
အတည္ျပဳ၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ 
ခြင့္ရရွိေစမည္ ့ ခြဲတမ္းစနစ္မ်ား သို႔မဟုတ ္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား 
ပါ၀င္မႈရွိမရွ ိေသခ်ာေအာင ္စိစစ္ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

၈။  အႀကိဳေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြင္းႏွင္ ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္ ့
အဆင့္မ်ားအပါအ၀င ္ အမ်ိဳးသမီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ား 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အထူးတာ၀န္ခရီးစဥ္မ်ား၊ သံတမန္အဖြဲ႔မ်ားႏွင္ ့
သံကုိယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ပုံမွန္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသည့္အစည္းအေ၀း 
မ်ား စီစဥ္ဖန္တီးပါ သို႔မဟုတ ္ဦးစီးက်င္းပပါ။ 

၉။  ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ရန္ႏွင္ ့ က်ား/မေရးရာ ေထာက္ထားညွာတာမႈ 
ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ‘၁၃၂၅’ အဖြဲ႔ကိ ုထည့္သြင္းေပါင္းစပ္၍ ၂၀၀၇ 
ခုႏွစ္ နီေပါႏိုင္ငံလုပ္ငန္းစဥ္ကဲ့သို႔ပင ္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား အျခားနယ ္
ပယ္အလိုက္အစုအဖြဲ႔မ်ားအတြင္း သတ္မွတ္တာ၀န္ေပးကာ သေဘာ 
တူညီခ်က္မ်ားကိ ုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက ္အမ်ိဳးသားအဆင္ ့
က႑အလိုက္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ပါ။ 

၁၀။  အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကိ ု အေလးေပးအာရံုစိုက္ရန ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လိုလားသည္ ့အမ်ိဳးသမီးအင္အားစမု်ားကိ ုထိန္းသိမ္းထားရွိၿပီး ရန္ပံုေငြ 
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းအားျဖင္ ့ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး ေႏွာက္ယွက္သူမ်ား၏ 
အႏၱရာယ္ကိုေလွ်ာ့ခ်၍ သေဘာတူညီခ်က ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး 
ေနာက္ပိုင္း မလိုလားအပ္သည္ ့အပ်က္သေဘာေဆာင္သည္ ့ကိစၥရပ္
မ်ားေပၚထြန္းလာျခင္းမရွိေအာင ္ဂရုစိုက္ရန ္သတိေပးပါ။

အေရးႀကီးသည့္မွတ္ခ်က္ -

•	 လမ္းေၾကာင္း (၁) သုိ႔မဟုတ္ လမ္းေၾကာင္း (၂) ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ 
ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ မ်ိဳးႏြယ္စု ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ 
သက္ႀကီး ရြယ္အုိမ်ားကုိ ဖိတ္ၾကားမည္ဆုိပါက မည္သူသည္ယုံၾကည္ 
စိတ္ခ်ရသူ၊ ေလးစားထုိက္သူျဖစ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တန္းတူညီမွ် 
ေရး တန္ဖိုးမ်ားကုိ လုိက္နာက်င့္ၾကံသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ေစရန္ 
အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပါ။

•	 အကယ္၍ တရား၀င္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ က်ယ္ျပန္႔လာ 
ေအာင္ တုိးခ်ဲ႕ႏိုင္သည့္ အတုိင္းအတာက်ဥ္းေျမာင္းေနလွ်င္ပင္လုပ္ငန္း  
စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ အမ်ိဳးသမီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားႏွင့္ 
စနစ္တက်ျဖင့္ အဆက္အသြယ္မျပတ္ ပံုမွန္ထိေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ပါ။

•	 ခြဲျခားဖယ္ထုတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ လူသားခ်င္းစာနာ 
ေထာက္ထားေရး၊ လုံျခံဳေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈမ်ားက 
က်ရႈံးသြားႏိုင္သည့္ အလားအလာကုိ ပိုမိုျမင့္တက္လာေစလ်က္ရွိသျဖင့္ 
ႏုိင္ငံေရးေရခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံအတြက္ အားလုံးပါ၀င္မႈရိွရန္ 
လုိအပ္သည္ဟူသည့္အသိကုိ လူထုၾကားျပန္႔ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

•	 ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ႏိုင္ငံအလုိက္ ခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း 
အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ 
သူမ်ား၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို နားေထာင္ရန္အတြက္ သီးသန္႔ 
ေတြ႔ဆံုစည္းေ၀းသင့္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ထည့္သြင္းပါ၀င္ ေစႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိ၏ၾသဇာလႊမ္းမိုး 
ႏိုင္စြမ္းကိုပါ အသံုးခ်ရန္ ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားပါ။ အာဖဂန္နစၥတန္ဆိုင္ရာ 
ေနာ္ေ၀းသံအမတ္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ Kare Aas က “ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံအေန 
နဲ႔ အာဖဂန္ေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲေပၚ ေခၚလာရမည္ဆိုရင္အမ်ိဳးသမီးေတြ 
ပါကို ပါရမယ္လို႔ ႀကိဳတင္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္မွာပါ” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 
၎၏ႏိုင္ငံေရးအရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳမႈေၾကာင့္ သံကိုယစ္ားလွယ္အဖြဲ႔၌ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္လာခဲ့သည္။ 



ဇယားကြက္ (၄) အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ 

အေကာင္းဆံုးအေလ့အထမ်ား

ႏုိင္ငံတကာဇာတ္ေကာင္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္းရိွ အရပ္ဖက္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရသည့္ 
ျပႆနာသည္ ၎တို႔အား ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစေရးအတြက္အႀကီးဆံုးေသာ 
အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္ေနသည္ဟု ကိုးကားေျပာဆိုေလ့ရွိသည္။ တတိယ 
အတားအဆီး၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္းပင္ “သူတို႔ေတြကဘယ္သူေတြလဲ၊”  
“မွန္ကန္တဲ့ ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္မႈ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေသခ်ာေအာင္ ဘယ္လို 
လုပ္ႏိုင္မလဲ” ဟူသည့္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ “တကယ္လို႔ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို 
ဖိတ္လိုက္မိ တယ္ဆိုရင္ အားလံုးကိုမျဖစ္မေနဖိတ္ဖို႔ လိုအပ္လာလိမ့္မယ္” 
ဟူသည့္ အယူအဆမ်ိဳးသည္ ပဋိပကၡအဆံုးသတေ္ရး သံဓိ႒ာန္ခ်၍တက္ၾကြ 
လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုးကို ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ 
သည့္ ရလဒ္မ်ိဳးကိုသာ ေပၚထြက္လာေစေလ့ရွိသည္။

ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ နယ္ခံအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ဂြာတီမာလာႏွင့္ 
အိုင္ယာလန္ေျမာက္ပိုင္း၌ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သကဲ့သို႔ အစည္းအေ၀းေခၚယူ၍ 
၎တို႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္ အခြင့္အေရး 
ေပးလိုက္ျခင္းသည္သာလွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္လိမ့္မည္။ အလြတ္သေဘာ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္ေစျခင္းႏွင့္ ရာထူးေခၚစာမ်ား ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္သည္မွန္ေသာ္လည္း 
ဤနည္းလမ္းမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ား၌ အလုပ္မျဖစ္ေၾကာင္း 
ေတြ႔ရွိရသည္။ 

ဤဇယားကြက္သည္ ဇယားကြက္(၃) “အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေရြးခ်ယ္ 
သတ္မွတ္ေရးစံနမူနာ” အေပၚတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကမာၻအႏွံ႔ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္ 
မ်ားႏွင့္အညီ တက္ေရာက္ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ 
သတ္မွတ္ရာ၌ လိုက္နာက်င့္ၾကံသင့္သည့္ အေကာင္းဆံုး အေလ့အထမ်ားကို 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

၁။  စစ္မွန္မႈ/အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံမႈကို စိစစ္အတည္ျပဳရန္ ကြင္းဆင္းေလ့လာ 
ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ ယံုၾကည္အားကိုးရသည့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 

အဆက္အသြယ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ပါ ၀င္လ်က္ရွိသည့္ 
ဇာတ္ေကာင္မ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္ေျခရာခံပါ။  

၂။  ေဒသခံအင္အားစုမ်ား (ဇယားကြက္ ၃ ကိုၾကည့္ပါ)ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍ 
ေရြးခ်ယ္ေရးစံႏႈန္းတစ္ရပ္ေရး ဆြဲျပင္ဆင္ပါ။ အထက္ေအာက ္အာဏာရွင္ 
ဆန္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းမ်ားသည္ အမ်ားယံုၾကည္ 
လက္ခံမႈကင္းမဲ့သြားေစႏိုင္သည္။ ဦးစားေပးစံမ်ားအတြင္း က်ား/မေရးရာ 
ေထာက္ထားညွာတာ မႈပါ၀င္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစၿပီး တိတိက်က် 
အမွန္တကယ္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ 
ေအာင္ ေရးဆြဲျပင္ဆင္ပါ။ 

၃။  အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားကို လက္လွမ္းမီႏိုင္ေစရန္ 
အတြက္ သမားရိုးက်မဟုတ္သည္ ့အင္အားစုမ်ား အထူးသျဖင့္ကမာၻ႔အႏွံ႔ရွိ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကြန္ရက္မ်ားအား ခ်ဥ္းကပ ္
ေဆာင္ရြက္ပါ။  

၄။  (က) ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားသည့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားကို ထပ္ခါတလဲလဲဖိတ္ေခၚ 
မိျခင္း၊ (ခ) ‘အဂၤလိပ္’ စကားေျပာသူမ်ားျဖစ္ရမည္ဟု ကန္႔သတ္ထားျခင္း၊ 
(ဂ) နယ္ေျမေဒသ/တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွ်မွ်တ တေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္း 
ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင့္ (ဃ) ေရြးခ်ယ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွန္ကိုေဆြးေႏြး 
အသိေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ရွင္းလင္းေျပာဆိုမႈမရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ မလိုလား 
အပ္သည့္ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာ ျခင္းမရွိေစရန္ ေရွာင္ၾကည္ပါ။

၅။  တစ္ဦးခ်င္းထက္စာလွ်င္ အဖြဲ႔အစည္းကို ဦးတည္ဖိတ္ၾကား၍ အေၾကာင္း 
အရာေပၚ မူတည္ကာ ေစလႊတ္ရမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ၎တို႔ဘာသာ 
ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ရန္/အဆိုျပဳတင္သြင္းရန္ ေတာင္းဆိုပါ။   

၆။  ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
အတူ စင္ၿပိဳင္အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူထုေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပြဲမ်ားကို စီစဥ္က်င္းပ 
ပါ။

၇။  ကာလသက္တမ္း တုိေတာင္းလွ်င္ပင္ လူထုအား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ 
ျပန္ၾကားေပးႏိုင္ရန္အတြက ္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ တုန္႔ျပန္မွတ္ခ်က္ေပးေရး 
အ၀န္းအ၀ုိင္းမ်ားကုိ ထူေထာင္ထားရိွပါ။ အခမ္းအနားတုိင္းသုိ႔ အဘယ္ေၾကာင့္ 
လူတိုင္းအား ဖိတ္ေခၚ၍မရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာျပပါ။  



၈။  သက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈနယ္ပယ္အလိုက္ ျပည္တြင္းအရပ္ဖက္လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေ၀းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ပါ၀င္ရန္ 
ဖိတ္ေခၚပါ။ (ဥပမာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရး ညီလာခံသို႔ 
ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား)

၉။  အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေရးဆြဲျပင္ဆင္ထားသည့္ ေရြးခ်ယ္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳ၍ ၎တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိ ု
လႊမ္းမိုးစြက္ဖက္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ 

(၃) နည္းပညာအကူအညီေပးအပ္ျခင္း

၁။  နည္းပညာအႀကံေပးမ်ား (ဥပမာ ကုလသမဂၢအရန္အဖြဲ႔)ႏွင့္ ၾကား၀င္ 
ဖ်န္ေျဖေရးေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအေနျဖင္ ့ (က) မိမိတို႔၏ တာ၀န္တစ္စိတ္ 
တစ္ပိုင္းအေနျဖင္ ့ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားမႈအတြင္း ဤအခ်က္ကို 
စံတစ္ခုအျဖစ ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း၊ (ခ) တရား၀င္ သင္တန္းပို႔ခ် 
ေပးျခင္းႏွင္(့ဂ) ထည့္သြင္းပါ၀င္မႈ/က်ား/မ ေရးရာ အတိုင္ပင္ခံမ်ားႏွင္ ့
မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ရန ္ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔အားျဖင့္ မိမိတို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
နယ္ပယ္ကိ ု က်ား/မေရးရာရႈေထာင့္မ ွ သိျမင္နားလည္မႈရွိေၾကာင္း 
ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

၂။  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေျခရွိသည္ ့ အဓိက 
နယ္ပယ္ က႑မ်ားအားလံုးအတြက ္က်ား/မေရးရာ မူ၀ါဒသံုးသပ္ခ်က္ 
စာတမ္းမ်ား ေရးသားျပဳစုရန ္ တာ၀န္ေပးပါ။ အဆိုပါ စာတမ္းမ်ားကိ ု
ေရးဆြဲျပင္ဆင္ရာ၌ အျငင္းပြားလ်က္ရွိသည္ ့ အင္အားစုမ်ားအျပင ္
အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူမ်ားႏွင့္ပါ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။  

၃။  အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားႏွင္ ့လက္တြဲေဆာင္ရြက္ 
ရာ၌ မွတ္တမ္းေကာင္းရွိခဲ့သည့္ သံကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိ ုရွာေဖြ ခန္႔အပ္ 
၍ အေရးပါသည္ ့ နယ္ပယ္က႑မ်ားသို႔ က်ား/မေရးရာ အျမင္ကိ ု
ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ပါ။  

၄။  ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးျဖစ္သည္ ့ သံကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူအား 
တိုက္ရိုက္ အစီရင္ခံရန ္တာ၀န္ရွိသည္ ့အႀကီးတန္း က်ား/မေရးရာႏွင္ ့
ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစေရး အတိုင္ပင္ခံတစ္ဦးကိ ုေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးပါ။ 

၅။  ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းလ်က္ရွိသည္ ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးကိ ု ပညာေပးရန္ 
တာ၀န္ယူမည္ ့ အေႏွာင္အဖြဲ႔ကင္းသည္ ့ ထည့္သြင္းပါ၀င္မႈျပဳေရးႏွင့္
က်ား/မ ေရးရာ အတိုင္ပင္ခံတစ္ဦး ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရန ္တိုက္တြန္း 
အႀကံျပဳပါ။ 

၆။  အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားအား ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရး 
ႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးစြမ္းရည္မ်ား အပါအ၀င္နည္းပညာ ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ား (ဥပမာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား၊ 
ရနလုိ္တိကုခ္ိက္ုမႈရပဆ္ိငု္းေရး) အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ ေပးပါ။ 
ဤအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက ္သြားမည္ဆိုလွ်င္ ၎တို႔ ကိုယ္တိုင ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားႏွင္ ့ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား ျဖစ္လာ 
 ႏိုင္ပါသည္။ 

၇။  အတင္းအက်ပ ္ အစုအဖြဲ႔တစ္ခုေအာက္ သြတ္သြင္းျခင္းမျပဳဘ ဲ
အမ်ိဳးသမီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားအၾကား မဟာမိတ္ 
တည္ေဆာက္မႈကိ ုပံ့ပိုးကူညီပါ။ လိုအပ္သည္ ့အကူအညီမ်ားအတြက ္
ကုလသမဂၢ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔သာမက ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ားႏွင့္ပါ 
လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

အေရးႀကီးသည့္မွတ္ခ်က္

•	 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အေရးပါသည့္ နယ္ပယ္က႑မ်ားအတြင္း 
UNSCR 1325 အစီအစဥ္ကိ ု မည္မွ်ထိထိေရာက္ေရာက ္ အေကာင္  
အထည္ေဖာ္ႏုိင္ခ့ဲသနည္းဟူသည့္ အခ်က္ေပၚအေျခခံ၍ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖ 
သူမ်ားအား သံုးသပ္အကဲျဖတ္သင့္သည္။ 

•	 ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႔အတြင္း ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသ ူ သို႔မဟုတ ္
သံကိုယ္စားလွယ္အား တိုက္ရိုက္ပံုမွန ္ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေစရန္ၾကားခံ 
ေပါင္းကူးေပးသည့္အေနျဖင္ ့ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင္ ့ အမ်ိဳးသမီး 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားအား လိုအပ္သလိုအသိေပး၍ 
ျပန္ၾကား ေပးရန္အတြက ္ လူထုဆက္ဆံေရး အရာရွိတစ္ဦး (အမ်ား 
ျပည္သူ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ လိပ္စာႏွင့္အတ)ူ ခန္႔အပ္တာ၀န္ ေပးရန ္
စဥ္းစားပါ။ 



အားလံုးပါ၀င္မႈရွိသည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပရန္ ပူးတြဲ အမ်ိဳးသမီး 
ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရးသမားမ်ားထားရွိရန္ ေတာင္းဆိုပါ။ Graça 
Machel ႏွင့္ Kofi Annan တို႔ ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကင္ညာ ႏိုင္ငံ 
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အေရးပါသည့္ အစဥ္အလာ တစ္ရပ္ကို 
ေဆာင္က်ဥ္းေပးခဲ့သည္။

(၄) ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေငြေၾကးအကူအညီေပးအပ္ျခင္း

၁။  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈကိ ု အၿမဲလႈပ္ရွားဖန္တီးႏိုင္ေစရန္ အတြက ္
ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိသည္ ့ ရန္ပံုေငြ 
အေထာက္အပ့ံမ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီေပးအပ္ပါ။ လုိအပ္လာပါက 
အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိ ု
စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ မွတ္တမ္းေကာင္း 
ရွိ၍ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည္ ့INGO မ်ားမွတစ္ဆင္ ့ရန္ပံုေငြ ထုတ္ေပးပါ။

၂။  အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားအတြက ္ ျပည္၀င္ခြင့္ 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး အေထာက္အပံ့ 
မ်ား ေပးအပ္ျခင္းျဖင္ ့လြယ္ကူျမန္ဆန္ေအာင ္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါ။

လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္၍ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ 
အတြက္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသည့္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး 

တိုင္ပင္ပါ။

၃။  ႏိုင္ငံတကာ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည္ ့အမ်ိဳးသမီး 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ား ၌ သက္ဆိုင္ရာ ျဖတ္သန္းသြားလာ
ခြင့္လက္မွတ္မ်ားရရွိထားၿပီး စည္းေ၀းခန္းမေနရာမ်ားကိ ု လက္လွမ္းမ ီ
အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန ္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ 

၄။  အမ်ိဳးသမီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္သို႔ တက္ေရာက္ပါ၀င္ရံုသက ္ သက္မဟုတ္ဘဲ ေနအိမ္၌ 
က်န္ရစ္ခဲသ့ည့္ မိသားစု၀င္မ်ားကုိပါ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေစမည့္ေငြေၾကး 
အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ပါ။ 

၅။  အစည္းအေ၀းတိုင္း၌ ဘာသာျပန္ထားရွိေပး၍ နည္းပညာပိုင္းအရ 
ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ရသည္ ့စာရြက္စာ တမ္းမ်ားအပါအ၀င ္အစည္းအေ၀း 
မွတ္တမ္းမ်ားအားလံုးကိ ုေဒသသံုးဘာသာစကားျဖင္ ့ျပန္ဆိုေပးပါ။ 

၆။  အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူမ်ား၏ ကြန္ရက္မ်ား အဓြန္႔ရွည္  
တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစရန္အတြက ္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္ ့ အရင္းအျမစ္မ်ား 
အထူးသျဖင့္ က႑တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ၎တုိ႔၏ ေဒသဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ 
ႏွံ႔စပမ္ႈႏငွ္ ့နကန္သဲည္ ့နည္းပညာဗဟသုတုမ်ား အလြနအ္ေရး ပါေန သည္ ့
အေကာင္အထည ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဆင့္၌ စဥ္ဆက္မျပတ္ေအာင ္
ျပင္ဆင္ေပးထားပါ။



နဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္

အေလ့အထမ်ားႏွင့္ စံမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း

ေသနတ္သံခ်ဳပ္ၿငိမ္း၍ ဗံုးမ်ားအသက္မဲ့သြားေစရန္ႏွင္ ့စစ္ပြဲမ်ားကိုအဆံုးသတ္ရန ္
သေဘာတူျခင္းျဖင္ ့ စစ္မွန္သည္ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယဥ္ေက်းမႈမ်ား အျမစ္တြယ္လာ 
ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည ္ အၿမဲတမ္းလိုလိ ု ခက္ခဲေနဦးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
အာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ထားႏိုင္သည္ ့ ျဖတ္လမ္းတစ္ခုကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ 
သက္၀င္ယံုၾကည္လ်က္ရွိသည္ ့ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူနည္းစု၏လက္၀ယ္ ၀ကြက္ 
အပ္ႏွံထားခဲ့မည္ဆိုပါက စစ္ပြဲမ်ားႏွင္ ့ ၎တို႔၏ေမာင္းႏွင္အားမ်ား ဆက္လက္ 
သက္ဆိုးရွည္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိ ုအဆံုးသတ္ရန ္အာေဘာင္ 
အာရင္းသန္၍ အၾကမ္းဖက္တတ္သည္ ့အဆိုပါလူနည္းစုကိ ုလိုအပ္လ်က္ရွိသျဖင္ ့
အသံမထြက္ဘ ဲ ေအးခ်မ္းစြာေနလိုသူမ်ားကိ ု ဥေပကၡာျပဳ၍မရသလိ ု သက္၀င္ 
လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္ ့ လူနည္းစုကိုလည္း အလားတူအေလးေပးအာရံုစိုက္ရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ 

ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္၍ ရႈပ္ေထြးေပြလီလြန္းလွသည္ ့ပဋိပကၡမ်ားအလယ္ေရာက္ရွိ 
ေနသည္ ့ဆီးရီးယား၊ အာဖဂန ္နစၥတန္၊ ဆူဒန ္သုိ႔မဟုတ ္ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ 
အေျခအေနမ်ိဳး၌ပင ္ လူထုလူတန္းစားအမ်ားစုသည ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိ ု ထိန္းသိမ္း 
ရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွင္ ့ မိသားစုဘ၀မ်ား ပုံမွန္အတိုင္း ဆက္လက္ရွင္သန္ 
ရပ္တည္ႏိုငေ္စရန္ မဆုတ္မနစ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အခင္းအက်င္း 
အားလံုး၌ လက္တစ္ဆုပ္စာအရပ္သား လူထုလူတန္းမ်ားသည ္ မိမိတို႔၏ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင္ ့ ႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက ္ မိမိတို႔၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင္ ့
ခိုင္ၾကည္သည့္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကိ ု အားကုိးအားထားျပဳ၍ သတၱိရွိရွိျဖင္ ့
ကိုယ့္စရိတ္ကိုယ္ခ ံေရွ႕ထြက္လာခဲ့ၾက သည္။ ၎တို႔၌ အျမင္သေဘာထားမ်ားႏွင္ ့
အသံမ်ားသည ္ပရမ္းပတာျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေနႏိုင္ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ အၾကမ္း 
ဖက္မႈကိ ု အဆံုးသတ္လိုသည္ ့ ရဲစြမ္းသတၱိ၊ ခိုင္မာသည့္သံဓိ႒ာန္ႏွင္ ့ လူ႔ေဘာင္ 
အသိုက္အ၀န္း အတြက္ထားရွိသည္ ့ စိတ္ကူးအိပ္မက္တို႔သည ္ လူမႈေရးတရား 
မွ်တမႈႏွင္ ့တန္းတူညီမွ်ေရးတို႔အေပၚ ေျခကုပ္ယ ူထားသျဖင္ ့အလြန္အေရးပါသည္ ့
ဇာတ္ေကာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသုိက္အ၀န္းအေနျဖင္ ့ အနာဂတ္ 
ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ပူးေပါင္းပါ၀င္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္အတ ူ ၎တို႔၏ အေရးပါ 
အေရာက္မႈကိ ုေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရန္လို အပ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိ ု က်ဥ္းေျမာင္းသည္ ့ လံုျခံဳေရးႏွင္ ့
ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အျဖစ္သာ ေတြးထင္ယူဆထားသည္ ့ စံႏႈန္းမ်ားကိ ု

လူမႈေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ပါ သေဘာထားသည္ ့အယူအဆမ်ိဳးအျဖစ ္
ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲကိ ု အာဏာခြဲေ၀ေရး 
လြန္ဆြဲအားၿပိဳင ္ၾကသည္ ့ေနရာတစ္ခုအျဖစ ္သတ္မွတ္ျခင္းထက ္စစ္ပြဲဒဏ္သင္ ့
လူထုလူတန္းစားမ်ားကိ ုျပန္လည္ထူေထာင္ေပးရန္ တာ၀န္မ်ားကိ ုညွိႏိႈင္းခြဲေ၀ယူ 
သည္ ့ေနရာတစ္ခုျဖစ္သင့္သည္။ 

ေခတ္သစ္စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း ကန္႔သတ္ခ်န္လွပ္ထားသည္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားျဖင္ ့အဓြန္႔ရွည္တည္တ့ံခုိင္ ၿမသဲည့္ ၿငမိ္းခ်မ္းေရးကိ ုေဆာငက္်ဥ္းေပးႏိငုသ္ညဟ္ ု
ထင္ျမင္ယူဆျခင္းသည ္ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္လြန္းရာက်ေနပါသည္။ အရပ္ဖက္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူမ်ားျဖစ္သည္ ့ အမ်ိဳးသမီးႏွင္ ့ အမ်ိဳးသားမ်ားကိ ု
ထည့္သြင္း ပါ၀င္ေစျခင္းသည ္မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကိ ု
ထိထိေရာက္ေရာက ္ကာကြယ္တားဆီးေရး၊ ဖ်နေ္ျဖေရးႏွင္ ့အသြင္ကူးေျပာင္းေရး 
အတြက္မရိွမျဖစ္လုိအပ္သည့္ အႏွစ္သာရတစ္ခုထက္ ပုိလာၿပီျဖစ္သည္။ ပုိေကာင္း 
သည္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္စြဲလမ္းညႊန္သည ္ညီညြတ္မွ်တစြာ ထည့္သြင္းပါ၀င္ ေစေရး 
အတြက ္ ႏိုးၾကားသတိရွိ၍ ယုတၱိက်သည္ ့ ေျခလွမ္းမ်ားကိ ု ျပင္ဆင္ေပးထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 

ပူးတြဲဖိုင္ (၁)

အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ  
လံုျခံဳေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား27

ဆံုးျဖတ္ခ်က္/ႏွစ္ အေၾကာင္းအရာ

၁၃၂၅/၂၀၀၀ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပဋိပကၡ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ ပဋိပကၡ ဖ်န္ေျဖ  
ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈအတြင္း အမ်ိဳးသမီး  
မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ တန္းတူပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္မႈကို 
ခြင့္ျပဳေပးရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထား သကဲ့သို႔ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း က်ား/မေရးရာ သေဘာ 
တရားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ေတာင္းဆို ထားသည္။

27. UN Women, United States Institute of Peace, The Institute for Inclusive Security, Women 
in International Security, Crisis Management Initiative, Athena Consortium, The Global 
Network of Women Peacebuilders, Swisspeace



၁၈၂၀/၂၀၀၈ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈကို စစ္ေရးနည္းဗ်ဴ ဟာတစ္ရပ္ အျဖစ္ 
ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡကာကြယ္ တားဆီးေရးႏွင့္ ဖ်န္ေျဖေရး 
ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ 

၁၈၈၈/၂၀၀၉ ၁၈၂၀ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လက္စြဲကိရိယာ  
မ်ားကို ထပ္ေလာင္းအားျဖည့္ေပးၿပီး အမ်ိဳးသမီး ၾကား၀င္ 
ဖ်န္ေျဖသူမ်ား ကင္းမဲ့ေနျခင္း အေပၚ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္း
ဖက္မႈေရးရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ခန္႔အပ္တာ 
၀န္ေပးရန္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အား တုိက္တြန္း 
ေတာင္းဆို ထားသည္။

၁၈၈၉/၂၀၀၉ ညႊန္းကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ 
၁၃၂၅ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈကို တိုင္းတာအစီရင္ခံ၍ ေစာင့္
ၾကည့္ေလ့လာျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ ပဋိပကၡလြန္ကာလႏွင့္ 
ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရိွေရး ထပ္ေလာင္းႏိႈး ေဆာ္ထားသည္။  

၁၉၆၀/၂၀၁၀ ပဋိပကၡအတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္း 
ဖက္မႈအတြက္ တာ၀န္ခံသည့္ စနစ္တစ္ရပ္ ျပင္ဆင္ေပးၿပီး 
တရား၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္းအမ်ိဳးသမီး 
မ်ားပါ ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျမင့္မားတိုးတက္လာေအာင ္
ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုထား 
သည္။

၂၁၀၆/၂၀၁၃ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ ကို ျပင္ဆင္ေပးထားၿပီး 
အမ်ိဳးသမီးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အတိုင္ပင္ခံမ်ားကို 
တိုးျမွင့္ ေစလႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

၂၁၂၂/၂၀၁၃ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတန္းတူ အျပည့္ 
အ၀ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိေရး ပံ့ပိုး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 
ၿငမိ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၌ ပါ၀ငလ္်ကရ္ွသိည္ ့အငအ္ား စ ု
မ်ားအားလံုးကို တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုထားသည္။ ပဋိပကၡ 
နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား တိုးျမင့္ရရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ 
ေပးျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈအတြင္းအမ်ိဳးသမီး 
မ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကိ ု ျမွင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ 
ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
အေရးပါသည့္ထည့္၀င္ ကူညီမႈကို အသိအမွတ္ ျပဳထား 
သည္။ 

၂၂၄၂/၂၀၁၅ ၁၅ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္ၿပီး 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၃၂၅ ကတိက၀တ္ကို ထပ္ေလာင္းခိုင္မာ 
ေစၿပီး အၾကမ္းဖက္သည့္ အစြန္းေရာက္၀ါဒကို တန္ျပန္ 
တိုက္ခိုက္ရာ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေရးပါသည့္ အခန္း 
က႑ကို မီးေမာင္းထိုးျပ၍ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္ 
မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚသက္ေရာက္ လ်က္ရွိသည့္ 
အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္၀ါဒ၏ ထိခိုက္မႈ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို 
ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းထားသည္။  



ပူးတြဲဖိုင္ (၂)

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ား

The Afghan Women’s 
Network (AWN) 

The African Centre for the 
Constructive Resolution 
of Disputes (ACCORD)

 African Leadership and 
Reconciliation Ministries 

(ALARM) 

Athena Consortium 

Berghof Foundation 

Casa de la Mujer 

Center for Peace 
Mediation Centre for 

Humanitarian Dialogue 
(HD) 

Centre for Mediation in 

Africa (CMA) 

Centre for Peace and 
Conflict Studies (CPCS)

 Conciliation Resources 

(CR)

 Crisis Management 
Initiative (CMI) 

EVE Organization for  
Women Development 

Folke Bernadotte 
Academy 

Foundation for Tolerance 

International (FTI) 

Generation in Action 
Global Network of 

Women 
Peacebuilders (GNWP) 

Initiative on Quiet 
Diplomacy Institute for 
Inclusive Security (IIS) 

International Peace 
Institute (IPI)

 Mediation Support 
Network (MSN) 

Mobaderoon:  

Active Citizens in Syria 
Mujeres por la Paz 

Nairobi Peace Initiative-
Africa  (NPI-Africa) 

Peace Research Institute 
Oslo (PRIO) 

Search for Common 

Ground (SFCG) 

SERAPAZ Southeast Asian 
Conflict Studies Network 

(SEACSN) 

Swisspeace 

Syrian Women’s Initiative 
for Peace and Democracy 

(SWIPD) 

United Nations 
Department of Political 

Affairs (UNDPA) 

Members of the United 
Nations Standby Team of 

Mediation Advisors 

United States Institute of 
Peace (USIP) 

Women Engaged in 
Action on 1325 (WE Act 

1325)

 West Africa Network for 
Peacebuilding (WANEP)

 Women’s International 
League for Peace and 

Freedom (WILPF)

မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္ ့ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားကိ ု အျပည့္အစံုသိရွိလိုပါက 
www.betterpeacetool.org ကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။ 

ပူးတြဲဖိုင္ (၃)

အသံုး၀င္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ
Radhika Coomaraswamy, Preventing Conflict, Transforming Justice, 
Securing the Peace: A Global Study on the Implementation of the United 
Nations Security Council resolution 1325. UN Women, 2015. http://wps.
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Marie O’Reilly, Andrea Ó Súilleabháin, and Thania Paffenholz, “Reimagining 
Peacemaking: Women’s Roles in Peace Processes.” International Peace 
Institute, 2015. 

Thania Paffenholz, Antonia Potter Prentice, Cate Buchanan, “Fresh Insights 
on the Quantity and Quality of Women’s Inclusion in Peace Processes,” 
CCDP Policy Brief, 2015.

Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections Between 
Presence and Influence,” UN Women, 2012. 

Christine Bell and Catherine O’Rourke, “Peace Agreements or ‘Pieces of 
Paper’?: The Impact of UNSC Resolution 1325 on Peace Processes and their 
Agreements,” International and Comparative Law Quarterly, 2010: Vol. 59, 
No. 4, pages 941–980. 

Desirée Nilsson, “Anchoring the Peace: Civil Society Actors in Peace 
Accords and Durable Peace,” International Interactions, 2009: Vol. 38, No. 
2, pages 243–266. 

Sanam Naraghi-Anderlini, Women Building Peace: What They Do, Why it 
Matters. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2007.

အမ်ိဳးသမီး၊ က်ား/မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင္ ့ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ လူ႔အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား
Voice and Agency: Empowering Women and Girls for Shared Prosperity, 
World Bank, 2014. 

Valerie Hudson, Bonnie Ballif-Spanvill, Mary Caprioli, and Chad F. Emmett, 
Sex and World Peace. New York: Columbia University Press, 2012.



ေအာက္တြင္သာဓကေဖာ္ျပထားသည္ ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္မႈရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးၿငိမ္းခ်
မ္းေရးတည္ေဆာက္သူမ်ား၏ ကြန္ရက္မ်ားကိ ု ထိန္းသိမ္းလည ္ ပတ္ေနသည္ ့
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည္။
ICAN (icanpeacework.org), the Global Network of Women Peacebuilders 
(gnwp.org), the Institute for Inclusive Security (inclusivesecurity.org), the 
Women Peacemaker’s Program (womenpeacemakersprogram.org) and 
PeaceWomen (peacewomen.org).







ပိုေကာင္းသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္စြဲလမ္းညႊန္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

“ဒီလက္စြဲလမ္းညႊန္က အရမ္းကုိအံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္တယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်ေနာ္တုိ႔ 
လုိအပ္ေနခဲ့တဲ့ အရာတစ္ခုပါပဲ။”

Scilla Elworthy၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူႏွင့္ Oxford သုေတသနအဖြဲ႔ကို တည္ေထာင္သူ

“ဒီအစီရင္ခံစာက အရမ္းကုိ စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းတယ္။ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ 
ေရးခဲ့သမွ်ထဲက အေကာင္းဆံုးတစ္ခုပါ။”

သံအမတ္ Kare Aas၊ အေမရိကန္ဆိုင္ရာ ေနာ္ေ၀းသံအမတ္ႀကီး

“လက္ေတြ႔က်တဲ့ သုေတသနနဲ႔ နက္နဲတဲ့ဉာဏ္ပညာကေန ဆင္းသက္လာခဲ့တဲ့ 
အေကာင္းဆုံးလက္ရာမြန္တစ္ခုပါပဲ။”

Youssef Mahmoud၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစည္းအရံုး၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပး

“BPT က အေတာ္လည္းကုိ ေျပာင္ေျမာက္ပါတယ္။ အရမ္းေကာင္းတဲ့ သတင္း 
အခ်က္အလက္ေတြ အလွ်ံပယ္ပါေနသလုိ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမဲ့သူေတြအတြက္ 

လည္း အလြယ္တကူလက္လွမ္းမီေစပါတယ္။ ပထ၀ီေျမကမာၻတစ္လႊား ျပန္႔က်ဲေနတဲ့ 
အေထာက္အထားေတြကုိ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ေရးဆြဲျပင္ဆင္ထားတဲ့အတြက္ 

သူ႔အမ်ိဳးအစားထဲမွာေတာ့ က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုမႈအရွိဆုံး လမ္းညႊန္တစ္ခုပါပဲ။”
သံအမတ္ႀကီး Don Steinberg၊ အင္ဂိုလာဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ေဟာင္းႏွင့္ World Learning 

အဖြဲ႔အစည္း၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္

ဘာေၾကာင့္ ပိုေကာင္းတဲ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္စြဲလမ္းညႊန္ကို 
လိုအပ္ရသလဲ။

“အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကေန 
ခ်န္လွပ္ထားျခင္းရဲ႕ အရဲစြန္႔ရမႈကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိတာကုိ 

ရွိလာေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။”
ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္အမတ ္Mobina Jaffer၊ ကေနဒါဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွင့္ ဆူဒန္ဆိုင္ရာ 

ကေနဒါသံကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေနတဲ့ ပံုစံအေပၚမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္ဖို႔လုိတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ 
ေဆာင္က်ဥ္းဖို႔ လုိအပ္တာနဲ႔ တုိက္ခိုက္မႈေတြ ရပ္ဆိုင္းဖို႔ေဆြးေႏြးတာ လုံး၀မတူပါဘူး။”

Rosa Emilia Salamanca၊ CIASE ၏ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
(Corporación de Investigación y Acción Social y Económica)၊ Colombia

International Civil Society Action Network (ICAN)

1779 Massachusetts Ave, NW Suite 710

Washington DC 20036 USA

www.icanpeacework.org
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