
အမျိုးသမီးအရေးဆိုင်ရာ ဘာသာစကား - မိတ်ဖက်
ပြုခြင်းတွင် အမျိုးသမီးအရေး ဦးတည်ချဉ်းကပ်
ရာ၌ အသွင်ပြောင်း ဘာသာစကား အသုံးပြုနိုင်ရန် 
အခွင့်အလမ်းများ

၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ရေးသားပြုစုသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု 
အစိုးရမှ လှူဒါန်းသည်။

အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ GBV ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း



ေကျးဇူးးးတငမှ်တတ်မ်း

ဤ စာတမ်းရေးသားပြုစုနိုင်ရန် ကူညီပေးသော ကျား၊မ 
အခြေပြု အကြမ်းဖက်မှု (GBV) တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သူများ၊ 
အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ တက်ကြွလှုပ်ရှား
သူများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကွန်ယက်များ၊ မတူကွဲပြား
သော အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ်များအား IRC 
မှ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ဤ စာတမ်းကို Akina Mama 
wa Afrika, GBV Prevention Network, Gender 
Equality Network – Myanmar, International 
Rescue Committee, El-Karama, Strategic Initiative 
for Women in the Horn of Africa, and Women’s 
International Peace Centre.1 တို့၏ ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ပြုစုခဲ့ပါသည်။

Dr. Michelle Lokot ၏ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဤစာတမ်း
ရရှိရန် အားထုတ်ကြိုးပမ်းပေးမှုကို IRC မှ အသိအမှတ်ပြု
ပါသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်ကတည်းက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု 
အစိုးရ၏ လက်ဆောင်အဖြစ် BLTG ညွှန့်ပေါင်း အဖွဲ့
အား ငွေကြေး ပံ့ပိုးပေးသော Bureau of Population, 
Refugees, and Migration – US Department of 
State2 ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

1 Akina Mama wa Afrika: https://www.akinamamawaafrika.org; GBV 
Prevention Network: https://preventgbvafrica.org; Gender Equality 
Network – Myanmar: https://www.genmyanmar.org; El-Karama: 
https://www.elkara.ma; Strategic Initiative for Women in the Horn 
of Africa: https://sihanet.org; Women’s International Peace Centre: 
https://wipc.org.

2 https://www.state.gov/about-us-bureau-of-population-refugees-
and-migration/
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 “ �ာသာစကားက အစမ်ွးထကတ်ယ။် ကွနှ��ပ််
တိ� ့ အသံ�းြပ�တဲ ့စကားလံ�းေတကွ ကွနှ��ပ််တိ� ့ 
အသစိတိရဲ် ့ တစစ်တိတ်စပိ်�ငး်ြဖစလ်ာတယ။် ၎ငး်
ကိ� ထပ်ခါထပ်ခါ အသံ�းြပ�တဲအ့ခါ ဒစီကားလံ�း
ေတ ွသံ�းတာက ပံ�မနှလ်ိ�ြဖစသ်ာွးေစတယ။်
-အေရှိှ�အလယပိ်�ငး်မ ှေြဖ�ကားသတူစဦ်းး

လူသားချင်းစာနာမှု ကဏာ္ဍတွင် အသုံးများသော 
စကားလုံးများနှင့် ပတ်သက်၍ သက်တောင့်သက်သာ ရှိမှု
အဆင့်ကို ဖြေဆိုသူများက ယခုစစ်တမ်းတွင် သတ်မှတ်ခဲ့
သည်။ တစ်ဦးးချင်း၊ အုပ်စုများ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများ
ကို ဖော်ပြသော သက်တောင့်သက်သာ မရှိဆုံး စကားလုံး 
(၅) လုံးမှာ ကျူးလွန်ခံရသူ၊ တတိယကမ္�ာ၊ ဖယ်ကျဉ်
ထားသော၊ လူနည်းစုများ နှင့် ထိခိုက်လွယ်သော စသည်
တို့ဖြစ်သည်။ အချို့သော စကားလုံးများ အသုံးပြုခြင်း
ဖြင့် အားဖြည့်ပေးသော အာဏာာသက်ရောက်မှုအဆင့်
များကို နားလည်သ�ောပေါက်စေရန် အင်တာဗျူးများနှင့် 
ဦးးတည်အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများ လုပ်ဆောင်စဉ်အတွင်း 
ပါဝိင်သူများက ထိုစကားလုံးများနှင့် အခြားစကားလုံး
များကို အသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ပါဝိင်သူများက 
�ာသာစကားသည် လူတစ်ဦးိးချင်းစီအား လျစ်လျူရှုခံရ
သည်၊ အားလုံးကို ပါဝိင်စေသည်၊ သို့မဟုတ် ကျန်ရစ်စေ
သည့် ခံစားချက်များ ခံစားစေနိုင်စွမ်းရှိသည်ကိုလည်း 
ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ သူတို့က ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဝိေါဟာရ
သည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ရံပုံငွေ ရရှိရန်အတွက် စကားလုံး
အချို့ သုံးနှုံးသည့်အပေါ် စိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်နေနိုင်သော ဒေသခံ
အဖွဲ့အစည်းများအား မည်သို့ တွန်းအားပေးနေသည်ကို
လည်း တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

အတိ�ချံ�းတငြ်ပ
ြခငး်

ကျွနု်ပ်တို့ သုံးလိုက်သော စကားလုံးများသည် 
ကျွနု်ပ်တို့ မြင်နေရသော လက်တွေ့ဆန်မှုကို ပုံစံ
အမျိုးမျိုးဖြင့် ဖန်တီးဖြစ်ပေါ်စေသည်။ စကားလုံး
များက ကျွနု်ပ်တို့၏ �က်လိုက်မှုများနှင့် 
သမိုင်းကြောင်းများကို ဆက်နွယ်စေ၍ ကျွနု်ပ်
တို့၏ ပတ်ဝိန်းကျင်နှင့် ကျွနု်ပ်တို့ အပြန်အလှန်
ဆက်သွယ်နေသည့် လူများအပေါ် ကျွနု်ပ်တို့ 
မည်သို့ ရှုမြင်သည်ကို လွမ်းမိုးစေနိုင်သည်။ BLTG 
ညွှန့်ပေါင်းအဖွဲ့ - အာရှ၊ အရှေ့ အာဖရိကနှင့် အရှေ့
အလယ်ပိုင်းရှိ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကွန်
ယက်အဖွဲ့များနှင့် ၎င်းတို့၏ မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်း
များ အုပ်စု - သည် လူသားချင်းစာနာမှု ကဏာ္ဍ
အတွင်း အသုံးပြုသော �ာသာစကားကြောင့်  
အာဏာာသက်ရောက်မှုအဆင့်အား မည်သို့ ပုံသွင်း
အားဖြည့်စေသည်ကို နှစ်အတန်ကြာ ဆွေးနွေးလာ
ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ဤစာတမ်းသည် တန်းတူညီမျှ
မှုကို မြင့်တင်ပေး၍ အားလုံးကို လွှမ်းခြုံနိုင်ကာ 
စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်တင်ပေးသော �ာသာစကား 
အသစ် ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်လိုသော ရည်မှန်းချက်
ဖြင့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ပေး
စဉ်တွင် �ာသာစကားနှင့် အာဏာာ သက်ရောက်မှု
အဆင့် မည်သို့ရှိကြောင်း နှင့် မတူညီသော အုပ်စု
များအတွင်းရှိ ဆက်နွယ်မှုကို �ာသာစကားက 
မည်သို့ အကျိုးသက်ရောက်စေကြောင်းတို့ကို 
စူးစမ်းလေ့လာရန် ဖြစ်ပြီး BLTG အဖွဲ့ဝိင်များနှင့်
အတူ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုများ ပြုလုပ်ကာ ရေးသားပြုစု
ထားခြင်းဖြစ်သည်။ 
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အံ့အားသင့်စရာ မဟုတ်သော်လည်း ဆွေးနွေးမှုများက 
�ာသာစကား စူးစမ်းမှုထက်ကျော်လွန်၍ ဒေသခံ အဖွဲ့
အစည်းများနှင့် အလှုရှင်များအကြား အပြင် ဒေသတွင်း 
နှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများအကြားရှိ အာဏာာကွဲပြား
မှုကို ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ ပါဝိင်သူများသည် မညီမျှသော 
အာဏာာကွဲပြားမှုနှင့် အရင်းအမြစ်များ ရရှိမှုက လစာနှင့် 
စာချုပ်များတွင် မမျှတမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်ကို မီးမောင်း
ထိုးပြခဲ့သည်။ ၎င်းတို့က  ချမှတ်ထားသည့် အထက်စီးဆန်
သော လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများ သိ
ထားသည့်အရာ သို့မဟုတ် ရပ်ရွာလူထု၏ လိုလားမှုအပေါ် 
အမြဲတမ်း အခြေမခံကြောင်းကိုလည်း တင်ပြခဲ့ကြသည်။

ဤစာတမ်းတငွ ်ကွနှ��ပ််တိ�မ့ ှေဒသခ ံအဖဲွ�အစညး် 
ဟေူသာ ေဝိါဟာရကိ� ပးူေပါငး်ပါဝိငသ်မူျားမ ှ၎ငး် 
ေဝိါဟာရအား မညသ်ိ� ့ ေဆးွေနှးွခဲေ့�ကာငး်၊ 
အထးူသြဖင့ ်စာေပတငွ ်ေဒသတငွး်အသံ�းြပ�နှိ�ငေ်အာင ်
ဖနတ်းီြခငး်ကိ� ေဖာြ်ပသည့ပံ်�စတံိ�အ့ား ြပနလ်ညထ်ငဟ်ပ်
ေစရန ်မ�ကာခဏာ အသံ�းြပ��ကသည။် ေဒသခ ံ
ဟေူသာ ေဝိါဟာရ အသံ�းြပ�မအုေ�ကာငး် ေဆးွေနှးွ
ချက ်အြပည့အ်စံ�ကိ� စာမျကန်ှာှ ၂၈-၂၉ တငွ ်ေတွ�
နှိ�ငသ်ည။်

တွေ့ရှိချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမို ကျယ်ပြန့်စွာ 
ပါဝိင်စေ၍ စွမ်းရည်မြင့်တင်ပေးသည့် �ာသာစကား
ကို အထောက်အကူပြုရန် အဓိိက အကြံပြုချက်များ 
ထွက်ပေါ်လာသည်။ ၎င်းက လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
အခင်းအကျင်းများရှိ ကွဲပြားသော ကဏာ္ဍများတွင် ပို၍ 
သာတူညီမျှသော အမျိုးသမီးအရေးဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်မှု
များကိုလည်း မြင့်တင်ပေးလိမ့်မည်ဟု ကျွနု်ပ်တို့ ယုံကြည်
ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များက လူသားချင်း
စာနာမှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်သူများ လုပ်ဆောင်သင့်သည့် 
အချက်များဖြစ်သည်။

ဘာသာစကားဆိ�ငရ်ာ ေရွးချယ်စ်ရာများ

 w မညသ်ည့ ်စကားလံ�းများြဖင့ ်၎ငး်တိ�အ့ား ရညည်ွနွး် သံ�း
နှုးံေစချငေ်�ကာငး်ကိ� ရပ်ရွာလထူ�များအား ေမးပါ။ 

 w ေဒသတငွး် လပ်ုရှိာှးသမူျားအား ၎ငး်တိ�၏့ ေဒသနှာာရ 
အသပိညာေပ် အေြခခ၍ံ ပညာရပ်ဆိ�ငရ်ာ ေဝိါဟာရ
များ ြပ�စ�ရာတငွ ်ဦးးေဆာငန်ှိ�ငမ်ည့ ်အခငွ့အ်လမ်းများကိ� 
ေဖာထ်�တပ်ါ။ ဆိ�လိ�သညမ်ာှ နှိ�ငင်တံကာတငွ ်လပ်ုရှိာှး
သမူျားနှငှ့ ်အလရုှိငှမ်ျားအေနြဖင့ ်ပညာရပ်ဆိ�ငရ်ာ 
ေဝိါဟာရများကိ� လမ်ွးမိ�းနှိ�ငရ်န ်၎ငး်တိ�၏့ အာဏာာကိ� 
အသံ�းြပ�ပံ�နှငှ့ ်အာဏာာမှေဝိပံ�တိ�က့ိ� ြပနလ်ညထ်ငဟ်ပ်
ေတးွေတာရန ်လိ�အပ်လမိ့မ်ည။်    

 w ၎ငး်စကားလံ�းများက အေြခအေနတိ�ငး်၊ �ာသာစကား
တိ�ငး်အတကွ ်သင့ေ်လျာလ်မိ့မ်ည ်မဟ�တေ်�ကာငး်နှငှ့ ်
အေြခအေနေပ် မတူည၍် ၎ငး်စကားလံ�းများတငွ ်မ
တညူေီသာ အဓိိပါါယ ်ရှိှသိညက်ိ� သထိားပါ။  

 w လိ�အပ်ပါက ေြပာငး်လအဲသံ�းြပ�နှိ�ငရ်န ်ေဒသနှာာရ 
အေြခအေနနှငှ့ ်ဆေီလျာက်ာ ေဒသခ�ံာသာစကားများ
တငွလ်ညး် အဓိိပါါယရ်ှိှေိသာ စကားလံ�းများကိ� ေဖာထ်�တ်
သတမ်တှပ်ါ။ 

 w သတူိ�အ့ား ပိ�မိ�ပါဝိငေ်စသညဟ်� ခစံားရေစေသာ 
စကားလံ�းများ ေြပာငး်လသဲံ�းစွမဲ ုြဖစေ်စပါ။ ေ�ာငဝ်ိငရံ်ုံ�
မှ လိ�ကေ်လျာေရးဝိါဒ မြဖစေ်စ� ဲရှိှေိနေသာ အာဏာာ
ကိ� အသအိမတှြ်ပ�ကာ ေသချာစာွ စစိစမ်မုျား ြပ�လ�ပ်၍ 
ထလိယွရ်ှိလှယွရ်ှိှမိကုိ� ေြဖရှိငှး်ပါ။ 

ဘာသာစကားနှငှ့ ်အာဏာာ

 w ေဒသနှာာရ ဗဟ�သ�တရှိှသိမူျားနှငှ့ ်ရပ်ရွာလထူ�တိ�ထ့မံ ှ
အ�ကြံပ�ချကမ်ျားကိ� အေြခခ၍ံ ပိ�မိ� ပါဝိငေ်စြခငး်နှငှ့ ်
ပညာရပ်ဆိ�ငရ်ာ ေဝိါဟာရတိ�က့ိ� ြမင့တ်ငေ်ပးနှိ�ငရ်န ်
အြခားေသာ လသူားချငး်စာနာမဆုိ�ငရ်ာ လ�ပ်ေဆာင်
သမူျားကိ�လညး် သကေ်ရာကမ်ရုှိှေိစမည့ ်အခငွ့အ်လမ်း
များ ဖနတ်းီပါ။ 

 w လသူားချငး်စာနာမ ုကဏ္ဍတငွ ်အသံ�းြပ�ေသာ အဓိိက 
စကားလံ�းများ၏ ေနာကက်ယွရ်ှိှိ အဓိိပါာယက်ိ� ရှိငှး်လငး်
စာွ သတမ်တှပ်ါ။ အချိ� �ေသာ စကားလံ�းများနှငှ့ ်ဆကစ်ပ်
ေနနှိ�ငေ်သာ အာဏာာစးီဆငး်မ၊ု မတညူေီသာ အ�ပ်စ�များ
အေပ် အကျိ�းသကေ်ရာကမ်မုျားနှငှ့ ်အချိ� �ေသာ နညး်
ပညာရပ်ဆိ�ငရ်ာ �ာသာစကား မရှိှြိခငး်တိ�က့ိ� အမြဲမဲ စတိ်
တငွ ်အမတှထ်ားရမည။်  

 w ေဒသတငွး် အဖဲွ�အစညး်နှငှ့ ်အလရုှိငှမ်ျားအ�ကားသာ
မက ေဒသတငွး် နှငှ့ ်နှိ�ငင်တံကာ အဖဲွ�အစညး်များ
အ�ကားရှိှိ ဆကဆ်ေံရးကိ� ပံ�ေဖာေ်နေသာ အာဏာာ မ
မှတမမုျားြဖစေ်နသည့ေ်နရာများကိ� ေဖာထ်�တသ်တမ်တှ်
ကာ ေဝိဖနဆ်နး်စစပ်ါ။
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မိတဖ်ကြ်ပ�ြခငး်အတကွ ်ဘာသာစကား

 w ညမီှေသာ မိတဖ်ကြ်ပ�ြခငး်ြဖစေ်စရန ်နှိ�ငင်တံကာ
လမ်းစဉ်အတိ�ငး် လ�ပ်ေဆာငပ်ါ။ သိ�မ့သှာလှင ်မိတဖ်က်
ြပ�ြခငး်က ေဒသတငွး် အဖဲွ�အစညး်များအား 
အေကာငအ်ထညေ်ဖာမ်ည့ ်မိတဖ်ကအ်ဖဲွ�များအြဖစသ်ာ 
အသံ�းြပ�ြခငး်ထက ်ေကျာလ်နွက်ာ မိတဖ်ကြ်ပ�ြခငး်၏ 
အဆင့တ်ိ�ငး်တငွ ်မတညူေီသာ လပ်ုရှိာှးေဆာငရွ်ကသ်မူျား
အ�ကားရှိှိ အာဏာာသကေ်ရာကမ်အုဆင့က်ိ� အဓိိပါါယ ်
ြပည့ဝ်ိစာွ ေြဖရှိငှး်နှိ�ငမ်ညြ်ဖစသ်ည။်   

 w မတညူေီသာ လသူားချငး်စာနာမဆုိ�ငရ်ာ ေဆာငရွ်က်
သမူျားနှငှ့ ်မိတဖ်ကြ်ပ�မမုျားကိ� ထနိး်သမ်ိးရာတငွ ်�ကငန်ာ
မနုှငှ့ ်ေထာကထ်ားစာနာမတုိ� ့ြဖင့ ်လမ်းညွနွလ်�ပ်ေဆာငပ်ါ။ 
အာဏာာခွေဲဝိြခငး်ဆိ�ငရ်ာ နညး်ဥပေဒသကိ� လိ�ကန်ာကာ 
လ�ပ်ပိ�ငခ်ငွ့ေ်ပးေသာ၊ အားလံ�းပါဝိငန်ှိ�ငေ်သာ၊ ေလးစား
ဖွယေ်ကာငး်ေသာ ဆကဆ်ေံရးြဖစေ်စရန ်အချနိယ်ကူာ 
ဂရုံ�စိ�က ်ပျိ�းေထာငပ်ါ။

ထို့အပြင် ပါဝိင်သူများက မည်သည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ 
ဝိေါဟာရကို အသုံးပြုမည်နှင့် ပတ်သက်၍ တွေးခေါ်ချိန်
တွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အရေးကြီးသော အချက်
များကို အကြံပြုခဲ့သည်။ ဤ အကြံပြုထားသော  အခြား
ရွေးချယ်စရာ �ာသာစကား ထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များ
ကို စာမျက်နှာ ၃၄ -၃၅ များတွင် တွေ့ရသည်။ တွေ့ရှိချက်
များ၊ အကြံပြုချက်များနှင့် အခြားရွေးချယ်စရာများသည် 
�ာသာစကား၏ စွမ်းအားနှင့် ၎င်းကို ပြောင်းလဲစေနိုင်ရန် 
�ာသာစကားကို ကျွနု်ပ်တို့ မည်သို့ အသုံးပြုနိုင်သည်ကို 
အသိအမှတ်ပြုရာတွင် ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်မည့် နည်း
လမ်းတစ်ခုပေးသည်။ 

3 ဤစာတမ်းတွင် ကျွနု်ပ်တို့မှ ဒေသခံ အဖွဲ့အစည်း ဟူသော ဝိေါဟာရကို ပူးပေါင်းပါဝိင်သူများမှ ၎င်း ဝိေါဟာရအား မည်သို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် စာပေ
တွင် ဒေသတွင်းအသုံးပြုနိုင်အောင် ဖန်တီးခြင်းကို ဖော်ပြသည့်ပုံစံတို့အား ပြန်လည်ထင်ဟပ်စေရန် မကြာခဏာ အသုံးပြုကြသည်။ ဒေသခံ ဟူသော ဝိေါဟာရ အသုံးပြုမှု
အကြောင်း ဆွေးနွေးချက် အပြည့်အစုံကို စာမျက်နှာ ၂၈-၂၉ တွင် တွေ့နိုင်သည်။ 

ေနာကခံ်အေ�ကာငး်အရာ
ကျွနု်ပ်တို့ သုံးလိုက်သော စကားလုံးများသည် ကျွနု်ပ်
တို့ မြင်နေရသော လက်တွေ့ဆန်မှုကို ပုံစံအမျိုးမျိုး
ဖြင့် ဖန်တီးဖြစ်ပေါ်စေသည်။ စကားလုံးများက ကျွနု်ပ်
တို့၏ �က်လိုက်မှုများနှင့် သမိုင်းကြောင်းများကို 
ဆက်နွယ်စေ၍ ကျွနု်ပ်တို့၏ ပတ်ဝိန်းကျင်နှင့် ကျွနု်ပ်တို့ 
အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နေသည့် လူများအပေါ် ကျွနု်ပ်
တို့ မည်သို့ ရှုမြင်သည်ကို လွမ်းမိုးစေနိုင်သည်။ BLTG 
ညွှန့်ပေါင်းအဖွဲ့ - အာရှ၊ အရှေ့ အာဖရိကနှင့် အရှေ့
အလယ်ပိုင်းရှိ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကွန်ယက်
အဖွဲ့များနှင့် ၎င်းတို့၏ မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ အုပ်စု 
- သည် လူသားချင်းစာနာမှု ကဏာ္ဍအတွင်း အသုံးပြု
သော �ာသာစကားကြောင့်  အာဏာာသက်ရောက်မှု
အဆင့်အား မည်သို့ ပုံသွင်းအားဖြည့်စေသည်ကို နှစ်
အတန်ကြာ ဆွေးနွေးလာခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ဖယ်ကျဉ်ထား
သော၊ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ၊ နှင့် ထိခိုက်လွယ်သော စ
သည့် စကားလုံးများသည် ရပ်ရွာလူထုရှိ �ဝိများအား 
ကျဉ်းကြပ်စေသော အကျိုးမရှိသော နည်းလမ်းများဖြင့် 
ပုံဖော်၍ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် 
ရပ်ရွာအသိုင်းအဝိိုင်းများကြားတွင် မညီမျှသော အာဏာာ
သက်ရောက်မှုအဆင့်ကို ပိုမိုဆိုးရွားလာစေနိုင်သည်။ 
ဒေသခံ အဖွဲ့အစည်း နှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း စသည့် 
အမှတ်အသားများကလည်း မတူညီသော လူသားချင်း
စာနာမှု လုပ်ဆောင်သူများအကြား အာဏာာသက်ရောက်မှု
အဆင့်ကို အားဖြည့်ပေးပါသည်။3 

BLTG ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့သည် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း
များမှ အသုံးပြုသော �ာသာစကားရွေးချယ်မှုများ
ကို ဆွေးနွေးနိုင်မည့် စာတမ်းတစ်ခု လိုအပ်သည်ကို 
ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် �ာသာစကား
သည် အခွင့်ထူးနှင့် အာဏာာသက်ရောက်မှုအဆင့်များ
ကို အားဖြည့်ပေးနိုင်သည့် နည်းလမ်းများကို ဖော်ထုတ်
ခဲ့သည်။ ဤ စာတမ်းတစ်ခုလုံးတွင် ကျွနု်ပ်တို့သည် 
အမျိုးသမီးအရေးဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်က အားလုံးပါဝိင်
ဆောင်ရွက်မှုနှင့် �ာသာစကား အသုံးပြုမှုကို အားပေး
ခြင်းအတွက် အခွင့်အရေးများ နှင့် တန်းတူညီမျှသော 
အမျိုးသမီးအရေး လုပ်ဆောင်သည့် မိတ်ဖက်မှုများ 
မည်သို့ ဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည်ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပါသည်။ 

6 အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ GBV ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း



ဤ စာတမ်းသည် စာပေကို ပြန်လည်သုံးသပ်မှု၊ ဖြေကြား
သူ (၃၅) ဦးး၏ အွန်လိုင်းစစ်တမ်း၊ အမျိုးသမီး (၁၉) ဦးး
နှင့် ဦးးတည်အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများ၊ နှင့် BLTG အဖွဲ့တွင် 
တက်ကြွလှုပ်ရှားသော အမျိုးသမီး (၁၀) ဦးးအား တစ်ဦးး
ချင်း မေးမြန်းခြင်းများအပေါ် အခြေပြုထားပါသည်။ ပြင်
ပမှ သုတေသီတစ်ဦးးက ဤ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဦးးဆောင်
ကာ အမျိုးသမီး (၂၄) ယောက်နှင့်အတူ အတည်ပြုမှုတစ်
ခုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်း၏ ရလာဒ်သည် 
�ုံအသုံးများသော လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ စကားလုံး
များအား ဒေသအခြေအနေအရ လက်ခံနားလည်ထားမှု 
ပုံစံများ၊ ၎င်းစကားလုံးများရှိ အာဏာာ၊ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော 
နားလည်မှုနှင့် စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတို့ဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့ 
မည်သို့ ရှေ့ဆက်သွားနိုင်ကြောင်း အကြံပြုချက်များကို 
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု တစ်ခုဖြစ်သည်။

ဤစာတမ်းသည် �ာသာစကားနှင့် အာဏာာ ကွဲပြားမှု
ကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းတွင် ထူးခြားသည်ဟု မဆိုနိုင်
သော်လည်း ကျွနု်ပ်တို့ ကိုယ်ပိုင်အမည်ကို အုပ်စုတစ်ခု
အဖြစ် တင်ပြခဲ့သည့် BLTG ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့အတွင်း အစော
ပိုင်း စကားဝိိုင်းများမှ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် စတင်ခဲ့
သည်ကို သတိပြုမိရန် အရေးကြီးသည်။ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲစဉ်
ကာလအတွင်း ရွေးချယ်ခဲ့သော စီမံကိန်းအမည် Building 
Local Thinking Global သည် ကျွနု်ပ်တို့မှ အဖွဲ့တစ်ခု
အဖြစ် တင်ပြခဲ့သည့် မညီမျှသော အာဏာာ ကွဲပြားမှုများ
အား ဆက်နွယ်စေသည်။ အထူးသဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့သည် 
ရွေးချယ်အသုံးပြုလိုက်သည့် �ာသာစကားက အချို့သော 
ရပ်ရွာအသိုင်းအဝိိုင်းများ၊ တက်ကြွလှုပ်ဆောင်သူများနှင့် 
တစ်ဦးးတစ်ယောက်စီအား တန်းတူညီမျှမှုနှင့် အခွင့်အရေး
များအပေါ် မည်သို့ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေသည်ကို 
နောက်ထပ် လေ့လာစူးစမ်းလိုပါသည်။ ဤ စာတမ်းတွင် 
လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်သူများမှ ၎င်းတို့ 
အသုံးပြုသည့် �ာသာစကားကို မည်သို့ စစ်ဆေးသုံးသပ်
နိုင်သည်၊ ၎င်း �ာသာစကားက အခွင့်ထူးနှင့် အာဏာာ မ
ညီမျှမှုများကို အားဖြည့်ပေး၍ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီး
အရေးဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်က တန်းတူညီမျှသော 
အာဏာာနှင့် လေးစားမှုရှိသော �ာသာစကားသို့ မည်သို့ 
ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပုံစသည့် အကြံပြုချက်များကို ဖော်ထုတ်
ပေးသည်။

4 BLTG ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ဝိင်များသည် အရေးပေါ်အခြေအနေ၌ GBV ဆိုင်ရာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အသွင်ပြောင်း 
ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ကို မြင့်တင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်သော အေဂျင်စီများစွာ ပါဝိင်သည့် ကမ္�ာလုံးဆိုင်ရာ ပဏာာမခြေလှမ်းတွင် အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ 
ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့အား အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ်များကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်နှင့် စွမ်းရည်မြင့်တင်ပေးရန် ဂတိကဝိတ်ပြုထားပြီး အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် ထိ
လွယ်ရှလွယ် အခြေအနေများတွင် အလုပ်လုပ်နေသော အမျုိးသမီးအရေး လုပ်ဆောင်သူများ၊ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အဆိုပြုသူများ၊ အောက်ခြေအဖွဲ့အစည်း
များ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ နိုင်ငံအဆင့် ခရိုင်အဆင့်ရှိ ကွန်ယက်အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ BLTG ပဏာာမခြေလှမ်းနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ
ကို https://gbvresponders.org/building-local-thinking-global/ တွင် ပိုမိုလေ့လာနိုင်သည်။

အေရးေပ် အေြခအေနများတငွ ်အမျိ�းသမီးများနှငှ့ ်
မိနး်ကေလးငယမ်ျားအား ကာကယွေ်စာင့ေ်ရှိာှကြ်ခငး်၌ 
လသူားချငး်စာနာမဆုိ�ငရ်ာ အသိ�ငး်အဝိိ�ငး်အတငွး်ရှိှိ 
ေပါငး်စ� အာဏာာကိ� အသံ�းြပ�ရန ်ရညရွ်ယ၍် BLTG ညွနွ ့်
ေပါငး်အဖဲွ�4 သည ်အမျိ�းသမီး အခငွ့အ်ေရးများဆိ�ငရ်ာ 
အဖဲွ�အစညး်များ၊ တကက်ြွကလပ်ုရှိာှးသမူျား၊ ပညာရှိငှ်
များ၊ ရပ်ရွာအေြခြပ� အဖဲွ�အစညး်များ၊ အစိ�းရမဟ�တ်
ေသာ အဖဲွ�အစညး်များ (NGOs) နှငှ့ ်ခရိုံ�ငတ်ငွး်ရှိှိ အရပ်
�ကအ်ဖဲွ�အစညး် ကနွယ်ကမ်ျားအားအတ ူေပါငး်စညး်
ေစသည။် အဆိ�ပါ ပဏာာမစတငလ်�ပ်ေဆာငြ်ခငး်က အာ
ရှိ၊ှ အေရှိှ �အာဖရိက နှငှ့ ်အေရှိှ � အလယပိ်�ငး်ရှိှိ 
အမျိ�းသမီး အခငွ့အ်ေရးများဆိ�ငရ်ာ ကနွယ်ကမ်ျားနှငှ့ ်
၎ငး်တိ�၏့ အဖဲွ�ဝိင ်အဖဲွ�အစညး်များ ညွနွ ့ေ်ပါငး်ကိ� 
ြဖစထ်နွး်ေစသည။်
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အဓိိက ေမးခွန်းများ
ဤစာတမ်းသည် တန်းတူညီမျှမှုကို မြင့်တင်ပေး၍ 
အားလုံးကို လွှမ်းခြုံနိုင်ကာ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်တင်
ပေးသော �ာသာစကား အသစ် ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်
လိုသော ရည်မှန်းချက်ဖြင့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
အထောက်အပံ့ပေးစဉ်တွင် �ာသာစကားနှင့် အာဏာာ 
သက်ရောက်မှုအဆင့် မည်သို့ရှိကြောင်း နှင့် မတူညီ
သော အုပ်စုများအတွင်းရှိ ဆက်နွယ်မှုကို �ာသာစကား
က မည်သို့ အကျိုးသက်ရောက်စေကြောင်းတို့ကို စူးစမ်း
လေ့လာရန် ဖြစ်သည်။ ၎င်းက အာဏာာနှင့် �ာသာစကား
သည် အပြန်အလှန် မှီခိုပြီး အပြန်အလှန် အားဖြည့်ပေး
နေသည်ကို ထောက်ပြသည်။ အာဏာာ သက်ဝိင်လှုပ်ရှား
ပုံကို သိရှိနားလည်ရန်မှာ ကျွနု်ပ်တို့သည် �ာသာစကား 
ရွေးချယ်မှုများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ လူသားချင်း
စာနာမှုဆိုင်ရာ အခြေအနေများတွင် ဖြစ်ပေါ်နေနိုင်သော 
ကွဲပြားခြားနားသည့် အာဏာာ သက်ရောက်မှုအဆင့်များ
အကြား အထူးရှုမြင်သုံးသပ်ခြင်းတို့ကို နားလည်သင့်
သည်။ အာဏာာကို ရှုထောင့်တစ်ဖက်တည်းက ကြည့်၍ မ
ရပါ။ ၎င်းက နိုင်ငံတကာ နှင့် ဒေသခံအဖွဲ့များအကြားသာ
မက အမျိုးသမီးများ၊ မိန်းကလေးငယ်များနှင့် ဒေသခံအဖွဲ့
များ၏ ဆက်ဆံရေးအကြားတွင်လည်း လှုပ်ရှားသက်ဝိင်
သည်။

 “ �ာသာစကားကိ� ကရိိယာတစခ်�အြဖစ ်
အသံ�းြပ�နှိ�ငသ်လိ� လကန်ကတ်စခ်�၊ ဒိ�ငး်တစခ်�
အြဖစလ်ညး် အသံ�းြပ�နှိ�ငသ်ည။် ကွနှ��ပ််
တိ�သ့ည ်ဤကဲသ့ိ�ေ့သာ နှိ�ငင်ေံရးနှငှ့ ်ဆကန်ှယွ်
ေသာ အလ�ပ်လ�ပ်ကိ�ငေ်နပါက �ာသာစကား
သည ်အလနွအ်ေရးကြီးကးီ၍ �ာသာစကားကိ� 
ေသချာစာွ ဂရုံ�ြပ�ရန ်အေရးကြီးကးီသည။်
-အေရှိှ�အာဖရိကမ ှေြဖ�ကားသတူစဦ်းး

ဤစာတမ်းတွင် တစ်ချိန်က အသုံးပြုခဲ့သော အမျိုးသမီး
အရေးဆိုင်ရာ �ာသာစကားသည် အချိန်တစ်ခု ကြာ
ပြီးနောက် အသုံးပြုမှုနည်းလာနိုင်သည်ကိုလည်း တွေ့ရှိ
ရသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် စကားလုံးနှင့် ဝိေါဟာရ တစ်ခု
ချင်းစီ၏ အသုံးဝိင်ပုံကို အစဉ်မပြတ် ပြန်လည်တွေးတော
သုံးသပ်ရန် လိုအပ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် GBV ကို ကာ
ကွယ်တားဆီးခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်
တွင် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အရေးပေါ်အခြေအနေ
များအတွင်း ကျွနု်ပ်တို့မှ ရပ်ရွာအသိုင်းအဝိိုင်းများအား 

မည်သို့ ပုံဖော်နေသည်ကို သတိကြီးစွာ စဉ်းစားရန် 
အရေးကြီးသည်သာမက ကျွနု်ပ်တို့ ဖန်တီး လုပ်ဆောင်
နေသော လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်း သေချာစွာ စဉ်းစားရန် 
အရေးကြီးသည်။

ဤစာတမ်းမှ စူးစမ်းလေ့လာထားသော အဓိိကမေးခွန်းများ
မှာ

 w လသူားချငး်စာနာမဆုိ�ငရ်ာ လ�ပ်ငနး်များတငွ ်အသံ�းြပ�ေန
သည့ ်မညက်ဲသ့ိ�ေ့သာ စကားလံ�းများ သိ�မ့ဟ�တ ်စကားစ�
များက အာဏာာစးီဆငး်မကုိ� ရုုံပ်ေထးွေစသနညး်။  

 w မညသ်ိ�ေ့သာ အာဏာာစးီဆငး်မမုျား (ကဏ္ဍတစခ်�နှငှ့ ်တစ်
ခ�၏ အာဏာာ သကေ်ရာကမ်အုဆင့၊် ဝိိေသသလကခဏာာ
များနှငှ့ ်ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်တိ� ့ အပါအဝိင)် က လသူား
ချငး်စာနာမဆုိ�ငရ်ာ အေထာကအ်ပံေ့ပးရာတငွ ်�ံ�
အသံ�းြပ�ေနေသာ �ာသာစကားနှငှ့ ်ဆကန်ှယွေ်န
သနညး်။ 

 w GBV ကာကယွတ်ားဆးီြခငး်နှငှ့ ်တံ� ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး် 
လ�ပ်ေဆာငေ်နသမူျား�ကား၊ ၎ငး်တိ�န့ှငှ့ ်အများြပညသ် ူ
သိ�မ့ဟ�တ ်အလရူှိငှမ်ျား�ကား၊ နှငှ့ ်၎ငး်တိ�န့ှငှ့ ်လသူားချငး်
စာနာမဆုိ�ငရ်ာ အခငး်အကျငး်တငွ ်အကျံ�းဝိငေ်သာ 
ရပ်ရွာအသိ�ငး်အဝိိ�ငး်များ၊ အမျိ�းသမီးများနှငှ့ ်
မိနး်ကေလးငယမ်ျား�ကားရှိှိ ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်ေံရး
အေပ် ယငး်�ာသာစကား၏ အကျိ�းသကေ်ရာကမ် ု
မညသ်ိ�ရ့ှိှသိနညး်။

 w GBV ကာကယွတ်ားဆးီြခငး်နှငှ့ ်တံ� ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး် 
လ�ပ်ငနး်စဉ်များနှငှ့ ်အမျိ�းသမီးေရးဆိ�ငရ်ာ မိတဖ်က်
ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်တငွ ်တနး်တညူမီှမကုိ� ြမင့တ်ငေ်ပး၍ 
အားလံ�းကိ� လမ်ှးြခ�ံနှိ�ငက်ာ စမ်ွးေဆာငရ်ည ်ြမင့တ်ငေ်ပး
ေသာ �ာသာစကား အသစ ်ေဖာထ်�တသ်တမ်တှန်ှိ�ငရ်န ်
အမျိ�းသမီးအေရးဆိ�ငရ်ာ အေတးွအေခ်အတကွ ်မည်
သည့ ်အခငွ့အ်လမ်းများ ရှိှနိှိ�ငမ်ညန်ညး်။ 

8 အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ GBV ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း



နညး်လမ်း
ဤစာတမ်း ပြုစုရန်အတွက် စာပေ ပြန်လည်သုံးသပ်မှု၊ အွ
န်လိုင်းစစ်တမ်း၊ ဦးးတည်အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးခြင်းများ (FGD)၊ 
စနစ်တကျ တည်ဆောက်ထားသော အင်တာဗျူးငယ်များ
နှင့် အတည်ပြုခြင်း စသည့် နည်းလမ်းများ ပါဝိင်သည်။ ဤ 
လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ဦးးမှ ဦးးဆောင်
ခဲ့သည်။ စာပေ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင် လူသားချင်းစာနာ
မှုဆိုင်ရာ ကဏာ္ဍတွင် �ာသာစကား၊ ဝိေါဟာရ အသုံး
အနှုံး၊ နှင့် အာဏာာ သက်ရောက်မှုအဆင့်အကြောင်း 
လေ့လာထားသော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာပေနှင့် NGO တို့၏ 
အစီရင်ခံစာများအား သုံးသပ်ထားသည်။ ၎င်းက အွန်
လိုင်းစစ်တမ်း ပုံစံ၊ အင်တာဗျူးများနှင့် FGD များအတွက် 
လမ်းညွှန်ချက်များ ရေးဆွဲရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်
စေသည်။ 

အွန်လိုင်းစစ်တမ်းအား BLTG ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ဝိင်များ၊ 
အခြား မိတ်ဖက်အဖွဲ့များနှင့်အတူ နိုဝိင်�ာ ၂၀၂၀ အစော
ပိုင်းမှစတင်ကာ ရက်သတ္တပတ် (၃) ပတ်ကျော်
ကြာ စာရင်းသွင်းဖြေဆိုကြပါသည်။ ၎င်းအား Survey 
Monkey တွင် အင်္ဂလိပ်၊ အာရေဗျ၊ မြန်မာနှင့် ပြင်သစ် 
�ာသာစကား (၄) မျိုးဖြင့် မျှဝိေခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း (၃၅) 
ယောက် ပါဝိင်ဖြေဆိုထားသည်တွင် ၇၇% မှာ အမျိုးသမီး
များဖြစ်ပြီး ၁၄% မှာ အမျိုးသားများဖြစ်သည်။ ကျန်သော 
ရာခိုင်နှုန်းမှာ မိမိကိုယ်ကို မဖော်ထုတ်လိုသူများစာရင်းတွင် 
ပါဝိင်သည်။ ဖြေဆိုသူ စုစုပေါင်း၏ ၄၃% မှာ အရှေ့ အာဖ
ရိကမှ ဖြစ်ပြီး ၂၉% မှာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ ဖြစ်ကာ ကျန် 
၂၉% မှာ အာရှဒေသမှဖြစ်သည်။ ခြုံငုံကြည့်လျှင် ၈၃%မှာ 
BLTG အဖွဲ့ဝိင်များဖြစ်ပြီး ၁၇% မှာ အဖွဲ့ဝိင်များ မဟုတ်
ကြပေ။ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း
များမှ ၅၄%၊ NGO အဖွဲ့များမှ ၂၃%၊ ရပ်ရွာအခြေပြု အဖွဲ့
အစည်းများမှ ၁၁%၊ ပြည်တွင်း အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း
များမှ ၆%၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများမှ ၃%၊ နှင့် အစိုးရအဖွဲ့
များမှ ၃% တို့ဖြစ်ကြသည်။

5 BLTG ၏ ဦးးဆောင် ကော်မတီအဖွဲ့ဝိင်များမှာ Akina Mama wa Afrika, GBV Prevention Network, Gender Equality Network – Myanmar, El-Karama, 
Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa, နှင့် Women’s International Peace Centre တို့ဖြစ်သည်။

စနစ်တကျ တည်ဆောက်ထားသော အင်တာဗျူးငယ်များ
အား BLTG အဖွဲ့ဝိင် (၇) ဦးး၊ BLTG ၏ အဓိိက ဦးးတည်
ဒေသများဖြစ်သော အာရှ၊ အရှေ့ အာဖရိက၊ နှင့် အရှေ့
အလယ်ပိုင်းရှိ BLTG ၏ ဦးးဆောင် ကော်မတီ အဖွဲ့ဝိင် 
(၃) ဦးး 5 (အမျိုးသီးများသာ) တို့နှင့် ဗီဒီယို ခေါ်ဆိုမှုကို 
အသုံးပြု၍ အင်္ဂလိပ်�ာသာဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤ 
အင်တာဗျူးအား စစ်တမ်းတွင် ပါရှိသော အချို့စကားလုံး
များ နှင့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ကဏာ္ဍရှိ အာဏာာ
သက်ရောက်မှုအဆင့် စသည်တို့ကို ပိုမိုသိရှိရန် ဦးးတည်
ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပထဝိီအနေအထားအရ အကျယ်တဝိင့် 
ဖွဲ့စည်းထားသော အုပ်စု (၃) စုနှင့် ဗီဒီယို ခေါ်ဆိုမှုကို 
အသုံးပြု၍  FGD များကို အင်္ဂလိပ်�ာသာဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့
သည်။ စုစုပေါင်း အမျိုးသမီး (၁၆) ယောက်နှင့် အမျိုးသား 
(၃) ယောက်က FGD တွင် ပါဝိင်ခဲ့သည်။ ပါဝိင်သူများ
သည် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ကဏာ္ဍရှိ အာဏာာ
သက်ရောက်မှုအဆင့်များအပြင် အချို့သော ဝိေါဟာရများ
ကို အသုံးပြုခြင်း၏ အားသာချက်နှင့် အားနည်းချက်များ၊ 
ကနဦးးစစ်တမ်း တွေ့ရှိချက်များကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြ
သည်။ FGD နှင့် အင်တာဗျူးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
ကို အဓိိက အကြောင်းအရာများအပေါ် အခြေခံ၍ စာရင်း
သွင်းထားကာ စစ်တမ်း အချက်အလက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်
ထားသည်။

အတည်ပြုခြင်း အပိုင်းအား အမျိုးသမီး (၁၉) ဦးး၊ 
အမျိုးသား (၅) ဦးးတို့နှင့် ဗီဒီယို ခေါ်ဆိုမှုကို အသုံးပြု၍ 
ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်မှ စစ်တမ်း၊ အင်တာဗျူး
နှင့် FGD တို့မှ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များကို တင်ပြပြီးနောက် 
ပါဝိင်ဆွေးနွေးသူများအား ရှာဖွေ့တွေ့ရှိချက်များအပေါ် 
၎င်းတို့၏ ထင်မြင်ချက်များဖြင့် တုံ့ပြန်ဆွေးနွေးရန် ဖိတ်
ခေါ်ခဲ့သည်။ အင်တာဗျူးနှင့် FGD တွင် ပါဝိင်သူများ
အား အစီရင်ခံစာအကြမ်းတွင် တုံ့ပြန်အကြံပြုချက်များ 
ရေးသားရန်လည်း ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ IRC အပါအဝိင် BLTG 
အဖွဲ့ဝိင်များအားလုံးမှ အတည်ပြုခြင်းအပိုင်းတွင် အသုံးပြု
ခဲ့သော Power point တွင် တုံ့ပြန်အကြံပြုချက် ရေးသား
ရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီးနောက် အစီရင်ခံစာအကြမ်းတွင် တုံ့ပြန်
အကြံပြုချက်ကို ရေးသားရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။
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COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ပါဝိင်သူ အရေအတွက်
အား ကန့်သတ်လိုက်ရသဖြင့်  ဤ လုပ်ငန်းစဉ်မှ 
ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များသည် BLTG ကွန်ယက်အားလုံး
ကို ကိုယ်စားပြုသည်ဟု မဆိုနိုင်ပါ။ စစ်တမ်းအား ဖြေ
ဆိုနိုင်ချေရှိသူ အနည်းငယ်ဖြင့်သာ ပြုလုပ်ရန် ပုံစံပြု
ရေးဆွဲထားသည်ကို သတိပြုရန်လည်း အရေးကြီး
သည်။ သို့သော်လည်း အင်တာဗျူးနှင့် FGD ပြုလုပ်နေစဉ်
အတွင်း ပို၍ နက်ရှိုင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့သည့် ရုတ်တရက် 
ရရှိလာသော အဓိိက ပြဿနာများအား သိရှိရန် စစ်တမ်း
က အထောက်အကူပေးပါသည်။ ထို့ပြင် အင်တာဗျူး
နှင့် FGD ကို အချိန်ကန့်သတ်ရခြင်းကြောင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိ
ချက်များတွင် ပါဝိင်သော သ�ောတရာများနှင့် အဓိိက 
ဆိုလိုရင်းများက ပြဿနာ၏ ပြည့်စုံစေ့စပ်သော စိစစ်
ချက်ကို ကိုယ်စားမပြုပါ။ အင်တာဗျူးနှင့် FGD များတွင် 
စစ်တမ်း၏ သ�ောတရား အားလုံးကို မဆွေးနွေးခဲ့သည်
ဖြစ်၍ လူသားချင်းစာနာမှု ကဏာ္ဍတွင် အသုံးများသော 
စကားလုံးအချို့ကို သာ စစ်တမ်း ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များက 
ကိုယ်စားပြုပါသည်။ ပါဝိင်သူများသည် လူသားချင်းစာနာ
မှုကဏာ္ဍအတွင်းရှိ အာဏာာသက်ရောက်မှုအဆင့်ကို ပိုမို 
ကျယ်ပြန့်စွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည့်အပြင် ရပ်ရွာလူထုများ
နှင့် အလှုရှင်တို့အကြားရှိ ဆက်ဆံရေးကိုလည်း ဆွေးနွေး
ခဲ့သည်။ ထိုအချက်က ဤစာတမ်းကျောရိုးနှင့် �ောင်မ
ဝိင်သောကြောင့် ဖော်ပြခြင်းမပြုထားပေ။ ဤစာတမ်း
က အနာဂတ် လေ့လာမှုများ၊ ဆွေးနွေးချက်များအပေါ် 
ထင်ဟပ်စေနိုင်သည် သာမက ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်သွား
မည့် လေ့လာမှုများ၏ အရေးကြီးသော အစပြုမှု တစ်ခု
လည်းဖြစ်သည်။ စာတမ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် လူသား
ချင်းစာနာမှု ကဏာ္ဍတွင် အသုံးပြုနေသော �ာသာစကား
နှင့် အာဏာာအပေါ် အလွန်အရေးပါသော ထင်ဟပ်မှုတစ်ခု
ဖြစ်ရန် တွန်းအားပေးခြင်းဖြစ်သည်။

6 Cornwall, A. & Brock, K. “ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမူဝိါဒအတွက် ရေပန်းစားသော စကားလုံးများက �ာလုပ်ပေးသလဲ။? 'ပါဝိင်ဆောင်ရွက်ခြင်း', 'လုပ်ပိုင်ခွင့်' နှင့် 
'ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေး' ကို ဆန်းစစ်ကြည့်ခြင်း,” Third World Quarterly, 26:7, 1043-1060 (၂၀၀၅) hereafter, Cornwall & Brock; Cornwall, A. “ရေပန်းစား
သော စကားလုံးများနှင့် ဗန်းစကားများ - ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက်ကို တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်မှု, 17:4-5, 471-484 (၂၀၀၇); 
Eyben, R. & Napier-Moore, R. “စကားလုံးများကို ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ခြင်း။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် အမျုိးသမီးများ၏ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း 
အဓိိပ္ပါယ်များကိုပြောင်းလဲခြင်း၊” Third World Quarterly, 30:2, 285–300 (၂၀၀၉), hereafter, Eyben & Napier-Moore.

7 Cornwall & Brock, 1046; Eyben & Napier-Moore, 294-295.
8 Schnable, A., et al. “နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ရေပန်းစားသော စကားလုံးများ - အလှူရှင်များ၊ အန်ဂျီအိုများနှင့် ပညာရှင်များအကြား သူတို့၏အသုံးပြုမှုကို 

နားလည်ခြင်း၊” ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ လေ့လာမှု ဂျာနယ် (၂၀၂၀), hereafter, Schnable, et al.
9 Cornwall & Brock, 1056.

အဓိိကသေဘာတရား
များနှငှ့ ်စာေပသံ�းသပ်မု

ဘာသာစကား၏ အကျိ�းသကေ်ရာကမု်

လူသားချင်းစာနာမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ကဏာ္ဍများ
တွင် လက်ရှိအသုံးပြုနေသည့် စာပေကို ဝိေဖန်ဆန်းစစ်
ထားသည့် �ာသာစကားတွင် ၎င်းကို လူများ၊ ရံပုံငွေနှင့် 
အစီအစဉ်များကို စုစည်းစေသည့် အားကြီးသော နည်း
လမ်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ဤစာတမ်းတွင် 
ကျွနု်ပ်တို့အနေဖြင့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီ
ပေးရာတွင် �ာသာစကားနှင့် အာဏာာကို အမှီအခိုကင်း
ကာ အပြန်အလှန် အားဖြည့်နေသည်ဟု ထင်မြင်ပါသည်။ 
�ာသာစကားကို အာဏာာသက်ရောက်မှုအဆင့်က ပုံဖော်
ကာ အာဏာာသက်ရောက်မှုအဆင့်ကို �ာသာစကားက 
ပုံဖော်သည်။ 

၂၀၀၀ ခုနှစ် အလယ်ပိုင်းကတည်းက အမျိုးသမီးအရေး 
တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ဆောင်သူများ
သည် လူသားချင်းစာနာမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ 
ကဏာ္ဍများတွင် အသုံးပြုနေသော �ာသာစကားကို 
လက်တွေ့ကျကျ လေ့လာသုံးသပ်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် 
ကျား၊မရေးရာ တန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများ6 နှင့် 
ပတ်သက်၍ လေ့လာခဲ့ကြသည်။ ဤ ဆန်းစစ်လေ့လာမှု
က အချို့သော စကားလုံးများနှင့် အသုံးအနှုန်းများသည် 
အပေါ်ယံအားဖြင့် အုပ်စုများကို ရွေးချယ်စရာနှင့် အသံ 
ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပုံရသော်လည်း အမှန်တကယ်တွင်မူ 
ထိန်းချုပ်မှုကင်းသော ဈေးကွက် ပံ့ပိုးမှုဝိါဒအသစ်7 ကဲ့သို့
သော လွှမ်းမိုးမှုရှိသော အာဏာာသက်ရောက်မှုအဆင့် 
သို့မဟုတ် အစီအစဉ်များ ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုရာတွင် 
အခရာဖြစ်နေနိုင်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။ ရေပန်းစား
သော စကားလုံးများဖြစ်သည့် ကျား၊မရေးရာ၊8 စွမ်းရည်
မြင့်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပါဝိင်ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့သည် 
အချိန်တစ်ခုကြာပြီးနောက် အသုံးပြုမှုနည်းလာကာ ဗလာ
နတ္ထိနှင့် အရာအားလုံး9 နှစ်ခုလုံးကို ရည်ညွှန်းသော မ

10 အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ GBV ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း



ထင်မရှား စကားလုံးများအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားနိုင်သည်။ 
ဤနည်းဖြင့် �ာသာစကားသည် အထူးအစီအစဉ် 
သို့မဟုတ် ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုကို တရားဝိင်မှုပေးရာတွင် 
အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်သွားစေနိုင်သည်။10 ဥပမာအားဖြင့် စွမ်း
ရည်မြင့်တင်ခြင်းဟူသော ဝိေါဟာရသည် အမျိုးသမီး
များနှင့် မိန်းကလေးငယ်များအား ၎င်းတို့�ဝိအပေါ် 
သက်ရောက်မှုရှိသည့် လူမျိုးရေး၊ ကျား၊မရေးရာ၊ ကိုလိုနီ၊ 
နှင့် အခြားသော အာဏာာသက်ရောက်မှုအဆင့်များကို 
လျစ်လျူရှုနေစဉ် ပုံမှန်အားဖြင့် ထိုအရာတို့ကို သူတို့တွင် 
မရှိသကဲ့သို့ သတ်မှတ်ကာ အသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု
များ သင်ပေးသည်နှင့် တူသည်။11 ထိုသို့ ပြုလုပ်ရာတွင် 
လူထု၏ အတွေ့အကြုံများအား နိုင်ငံရေးနှင့် မဆက်နွယ်
စေတော့�ဲ အမျိုးသားကြီးစိုးသော ဝိါဒကို အရိုးရှင်း
ဆုံးဖြစ်ပေါ်စေသကဲ့သို့ �ာသာစကားကို ရှုပ်ထွေးသော 
ပြဿနာများ ဖြေရှင်းရန် �ောင်ဝိင်အောင် အသုံးပြုလိုက်
နိုင်သည်။12 ကျား/မ အခြေပြု အကြမ်းဖက်မှု (GBV) 
ဟူသော ဝိေါဟာရပင်လျှင် တစ်ခါတစ်လေတွင် နိုင်ငံရေး
အမြင်နှင့် မသက်ဆိုင်တော့ကာ ကွဲပြားခြားနားသော 
ကျား/မ ဝိိသေသလက္ခဏာာများနှင့် အခန်းကဏာ္ဍ
များအရ ဖြစ်ပေါ်လာသော အကြမ်းဖက်မှုအပေါ်သာ 
အာရုံစိုက်ရန် ဖော်ပြကာ အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားအကြား
ရှိ မမျှတသော အာဏာာသက်ရောက်မှုအဆင့်ကြောင့် 
ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအဖြစ် ရှုမြင်ရန် သွေဖယ်စေသည်။13

လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ကဏာ္ဍတွင် အသုံးပြုနေသည့် 
ရေပန်းစားသော စကားလုံးအချို့၏ မူလဇစ်မြစ် စိစစ်ချက်
တွင် အဖြစ်အပျက်များ ပုံဖော်စေသည့် အလှုရှင်တို့၏ 
အခန်းကဏာ္ဍကိုလည်း လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ ၎င်းတို့၏ 
ငွေကြေးဆိုင်ရာ အာဏာာကို အသုံးပြု၍ အလှုရှင်များသည် 
�ာသာစကားအချို့ကို အလေးပေးကာ အစီအစဉ်
များ ရေးဆွဲရာတွင် လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်တတ်သည်။14 
သို့သော်လည်း ပညာရှင်များ၊ နိုင်ငံတကာ အဖြစ်အပျက်
များ သို့မဟုတ် အကြပ်အတည်းများအားဖြင့်လည်း 
�ာသာစကားသည် ပုံသွင်းခံရနိုင်သည်။15

10 Schnable et al., 3.
11 Cronin-Furman, A., et al. “စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း၏ သံတမန်များ,” Colin 

Powell School for Civic and Global Leadership, City College of 
New York, 2-6 (၂၀၁၇); Cornwall & Brock, 1045-1047; Batliwala, S. 
“Taking the power out of empowerment: an experiential account,” 
Development in Practice, 17: 4/5, 557-565 (၂၀၀၇).

12 Cornwall & Brock, 1043.
13 COFEM (2017) ‘အမျိုးသမီးရေးဆိုင်ရာ ကျောထောက်နောက်ခံမှ 'ကျား၊ မ

အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု' �ာသာစကားကို ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊’, အမျိုးသမီး
များနှင့် မိန်းကလေးငယ်များအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုအား ကိုင်တွယ်ဖြေ
ရှင်းခြင်းဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးရေးရာအမြင်, Paper No. 2, Coalition of 
Feminists for Social Change.

14 Schnable, et al., 4.
15 Ibid, 14-16.

�ာသာစကားသည် လူထုအား ဖယ်ထုတ်စေသည့် နည်း
လမ်းတစ်ခုအဖြစ် သက်ဝိင်လှုပ်ရှားနိုင်ကာ အထူးပြု 
�ာသာစကားကို အသုံးပြုသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်
များအတွက် သီးသန့်အတွင်းစည်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ထွန်း
စေသည်။16 ကိရိယာပစ္စည်းအစုံ၊ လက်စွဲစာအုပ်များ
နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များတွင် အခြား
လူများကို ကျော်လွန်၍ တန်ဖိုးထားခံရသော အထူး
အသိပညာ အမျိုးအစားကို ရလာဒ်ထွက်ပေါ်စေကာ 
အတွေ့အကြုံထက် နည်းပညာပိုင်းက ပိုအလေးပေးခံရစေ
သည့် �ာသာစကား ပါဝိင်နိုင်သည်။17 အနောက်အုပ်စုက 
လွှမ်းမိုးချယ်လှယ်သော အသိပညာနှင့် အာဏာာဟူသော 
မှန်းဆချက်ကို အမှန်ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ကြောင်းကို
လည်း အသိအမှတ်ပြုရန် အရေးကြီးသည်။ ဒေသန္တာ
ရ အသိပညာကလည်း ဤ လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်သော အမြင်
များတွင် ထပ်လောင်းအားဖြည့်ပေးလိမ့်မည်ဟုလည်း 
အသိအမှတ်ပြုမှု မြင့်တက်လာသည်။18

�ာသာစကားသည် ရွေးချယ်မှုလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာ
အားဖြင့် ရံပုံငွေ တောင်းခံခြင်း သို့မဟုတ် ရေးဆွဲထား
သော အစီအစဉ် လှုပ်ရှားမှုများအကြား အချိတ်အဆက်
ရှိစေရန် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ်များ၏ အသံ
များကို အတိုချုံးနှင့် အရိုးရှင်းဆုံးပုံစံသို့ ပြောင်းလဲကာ ၎င်း
တို့၏ အတွေ့အကြုံများကို ယေ�ုယျသ�ောတရားသာ 
ဖော်ပြလိုက်ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်သည်။19 ဤသို့ ဖြစ်လာသည့်
အခါ မည်သူ၏ အမြင်များကို ကိုယ်စားပြုမည် မပြုမည်
ကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် မူဝိါဒဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများ ပြုစု
သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သုတေသီများသည် အာဏာာ
ဖြင့် လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်သည်။ ၎င်းတို့၏ ရာထူးအနေအထား
သည် ၎င်းတို့အား အခြားသူများအပေါ် ရှုထောင့်များ
နှင့် အစီအစဉ်များကို ဦးးစားပေးရွေးချယ်မှု ဖြစ်ပေါ်စေ
နိုင်သည်။

16 Cornwall & Brock, 1052.
17 COFEM ” သိပ္ပံနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုပန်းတိုင်များ၊ ချဉ်းကပ်

နည်းများနှင့် နည်းလမ်းများအကြား မျှတမှုကိုရှာဖွေခြင်း,” အမျုိးသမီးများ
နှင့် မိန်းကလေးငယ်များအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုအား ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း
ခြင်းဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးရေးရာအမြင်, Paper No. 3, (၂၀၁၇) hereafter, 
COFEM, Finding the Balance.

18 Narayanaswamy, L. “�ယ်သူ့ အမျုိးသမီးရေးဝိါဒက အရေးပါသလဲ။ ဖွံ့ဖြိုး
တိုးတက်မှုအတွက် ကျား/မ အသိပညာနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်မှု,” Third 
World Quarterly, 37:12, 2158 (၂၀၁၆), hereafter Narayanaswamy; 
Briggs, J. ” ဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် ဌာနေတိုင်းရင်းသားတို့၏ ဗဟုသုတများကို
အသုံးပြုခြင်း - ပြဿနာများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ,” Progress in Development 
Studies, 5:2, 99–114, 107 (၂၀၀၅).

19 Lokot, M. “ကျွန်ုပ်တို့ကြားရှိအကွာအဝိေး - ဒုက္ခသည်များနှင့် သုတေသန
ပြုခြင်း၌ အမျုိးသမီးရေးဆိုင်ရာ တန်ဖိုးများနှင့်  လူသားချင်းစာနာ
ထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အာဏာာစီးဆင်းမှု,” Gender & Development, 27:3, 
467-484, 480 (၂၀၁၉), hereafter, Lokot.
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လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အခင်းအကျင်းများ
တွင် �ာသာစကား အသုံးပြုခြင်းသည် အစီအစဉ်
များ အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ တိုက်ရိုက် အကျိုး
သက်ရောက်မှုများ ဖြစ်စေသည်။ ဥပမာအားဖြင့် သက်သေ
အထောက်အထား ခိုင်လုံသော သို့မဟုတ် အချက်အလက်
ခိုင်လုံသော စသည့် ဝိေါဟာရသည် အကောင်အထည်ဖော်
ရေး အေဂျင်စီများအား GBV ကို ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း
နှင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများကို ပြုပြင်
ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သည်ဟု ခံစားရစေသည်။ အမှန်
တကယ်တွင် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အခြေအနေ၌ GBV 
ကို တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှု ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် GBV ဖြစ်ပွား
နေသည်ဟု သက်သေပြစရာ မလိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြထား
သည့် GBV တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ လက်ရှိလမ်းညွှန်
ချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်ကာ အချိန်နှင့် ငွေကုန်ကြေးကျ များ
သော ပျံ့ကြဲနေသည့် အချက်အလက်များ ကောက်ယူရန်
အတွက် သူတို့ကို စိတ်ဖိအားဖြစ်စေနိုင်သည်။20 အခြား ဥပမာ
တစ်ခုမှာ ထိခိုက်လွယ်သော ဟူသည့် ဝိေါဟာရဖြစ်သည်။ 
လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် 
မည်သည့် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ အုပ်စု သို့မဟုတ် လူထု၏ 
ထိခိုက်လွယ်မှုအဆင့်ကို သတ်မှတ်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်
များကို လူသားချင်းစာနာမှု လုပ်ဆောင်သူများ ချမှတ်ထား
သော စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံထားသည်။ ထိခိုက်လွယ်
မှု စံအမှတ်နှင့် ကိုက်ညီခြင်းတွင် ငွေကြေးအထောက်အပံ့ 
ကဲ့သို့သော အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့် တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက်မှု 
ရှိသည်။ သို့သော်လည်း ယင်း အယူအဆ သ�ောထားက 
လူထု၏ အတွေ့အကြုံများတွင် ရှုပ်ထွေးမှု ဖြစ်စေသည်။21 
ရံပုံငွေ ရရှိရန် ဦးးစားပေးရာတွင် ထိုဝိေါဟာရကို အသုံးပြု
နေချိန်တွင် ၎င်းက လူထုအား ထိခိုက်လွယ်စေကာ ဖွဲ့စည်းပုံ
နှင့် စနစ်များကို ဖုံးကွယ်စေသည့် အမှတ်အသားတစ်ခု
အဖြစ်လည်း သက်ဝိင်လှုပ်ရှားနိုင်သည်။ လူသားချင်းစာနာ
မှုဆိုင်ရာ အခြေအနေများအတွင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်
ထုတ် ရောင်းဝိယ်ဖောက်ကားခြင်း ကဲ့သို့သော ဝိေါဟာရ 
အသုံးပြုခြင်းသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခေါင်းပုံဖြတ် အမြတ်
ထုတ်ခြင်း နောက်ကွယ်ရှိ အာဏာာသက်ရောက်မှုအဆင့်ကို 
မှေးမှိန်စေသည်။ အလားတူပင် ရပ်ရွာအသိုင်းအဝိိုင်းအား 
“အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ” ဟုရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုခြင်းက တစ်ဦးး
ချင်းစီရှိ အာဏာာနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်စွမ်းကို ပျက်ပြားစေ
ပြီး လူများအား အကူအညီလက်ခံသော တတိယလူနေရာသို့ 
ရောက်စေသည်။

20 COFEM, Finding the Balance, 2-4.
21 Johnson, H. ” လှူဒါန်းရန်နှိပ်ပါ - ပုံရိပ်များ၊ ဒုက္ခသည်များ တည်ဆောက်

ခြင်းနှင့် အမျုိးသမီးဒုက္ခသည်ကို ပုံဖော်ခြင်း,” Third World Quarterly, 32:6, 
1015-1037 (၂၀၁၁), hereafter, Johnson.

လးသားချငး်စာနာ
မု အေ�ာကအ်ပ့ံ
နှငှ့ ်အမျိ�းသမီးအေရး
ဆိ�ငရ်ာ အေတးွအေခ်

အမျိုးသမီးအရေးဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်က လူသား
ချင်းစာနာမှု အထောက်အပံ့ပေးရာတွင် အာဏာာနှင့် 
�ာသာစကားအကြားရှိ လွတ်လပ်သော ဆက်ဆံရေးကို 
သိမြင်နားလည်ရန် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးသည်။ 
အမျိုးသမီးရေးဝိါဒ ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသည်တွင် အမျိုးသမီး
အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများက အမျိုးသမီးများ
နှင့် မိန်းကလေးငယ်များအား ဖိနှိပ်မှုကို အဆုံးသတ်ရန်
အတွက် ချမှတ်ထားသည့် ကျယ်ပြန့်သော ရည်မှန်းချက်
များ ရှိကြသည်။22 အမျိုးသမီးအရေးဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်
က မတူကွဲပြားသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝိိသေသလက္ခဏာာ၊ 
ကျား/မရေးရာ ဝိိသေသလက္ခဏာာများနှင့် ထုတ်ဖော်
မှုရှိသူများ (SOGIE)၊ အမျိုးသမီးများ၊ မိန်းကလေးငယ်
များ၊ အမျိုးသားများနှင့် ယောင်္ကျားလေးများ တွေ့ကြုံနေ
ရသည့် အတွေ့အကြုံများကို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုနှင့် အာဏာာ
သက်ရောက်မှုအဆင့်တို့ဖြင့် အကြောင်းပြ ရည်ညွှန်းခံ
နေရသည်။ အမျိုးသမီးဝိါဒသည် ထင်သာမြင်သာရှိသော 
နိုင်ငံရေးဖြစ်သည်။ အ�ယ်ကြောင့်ဆိုသော် မညီမျှ
သော အာဏာာစီးဆင်းမှုကို ဖြေရှင်းခြင်းအပေါ် အဓိိက 
ဦးးတည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ဖွံ့ဖြိုး
ရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာမှု ဇာတ်ခုံတွင် အမျိုးသမီးရေး
ဝိါဒကို ၎င်း၏ မူလအဓိိပ္ပါယ်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်မှ သွေ
ဖီစေခြင်းအား ပိုမိုလက်ခံနိုင်ဖွယ် ဖြစ်စေသည့် ဝိေဖန်
မှုများရှိနေသည်။23 တစ်ခါတစ်ရံ အမျိုးသမီးရေးဝိါဒ
ကို အခြားအခြေအနေများတွင် အခွင့်အရေးယူသော 
အနောက်တိုင်း အယူဝိါဒအဖြစ် ဝိေဖန်ကြသည်။ ယင်း
ဝိေဖန်မှုများက အောက်ခြေနင်းပြား သို့မဟုတ် တောင်
ပိုင်း အမျိုးသမီးရေးဝိါဒ၏ အတွေးအခေါ်ကို ပေါ်ပေါက်
စေသည်။ ၎င်းကို ဒေသတွင်းနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားတို့၏ 
အမျိုးသမီးရေးဝိါဒကို  လက်ခံယူဆသော နည်းလမ်းများ
အဖြစ် မြင်ကြသည်။ အာဖရိက အမျိုးသမီးအရေးဆိုင်ရာ 

22 Letherby, G. အမျုိးသမီးရေးဆိုင်ရာ သုတေသနရှိ သီအိုရီနှင့် 
အလေ့အကျင့်။ Buckingham: Open University Press, 4 (၂၀၀၃).

23 Cornwall, A. et al. “ကျား/မရေးရာ ဒဏာ္ဍာရီများနှင့် အမျုိးသမီးရေးဆိုင်ရာ 
ယုံတမ်းပုံပြင်များ - ကျား၊ မရေးရာနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အဓိိပ္ပါယ်
ဖွင့်ဆိုနိုင်စွမ်းအတွက် ရုန်းကန်မှု,” ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပြောင်းလဲမှု, 38:1, 1-20 
(၂၀၀၈); Smyth, I. “ကျားမရေးရာ ပြောဆိုခြင်း - ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ
မှစကားလုံးများနှင့်အဓိိပ္ပါယ်များ,” ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်, 
17:4-5, 582-588 (၂၀၀၇).

12 အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ GBV ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း



ပဋိညာဉ် ကဲ့သို့သော ကနဦးးကြိုးပမ်းမှုက အရေးကြီး
သော အမျိုးသမီးရေးရာ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့
ပြီး “ဒေသခံ” အမျိုးသမီးရေးဝိါဒီတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုကို 
အာရုံစိုက်စေသည်။24 သို့သော် အခြားသူများကမူ “တောင်
ပိုင်း” အမျိုးသမီးရေးဝိါဒကို အာဏာာသက်ရောက်မှုအဆင့်
များက ပုံသွင်းထားပြီး “အထက်တန်းလွှာ” ဒေသတွင်း
အသံများ၏ ရလာဒ် ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဆိုကြသည်။25 ဒေသ
တွင်း လုပ်ဆောင်သူများသည် ၎င်းတို့၏ ပညာရေး၊ လူမှု
စီးပွားရေး အခြေအနေ သို့မဟုတ် အခြားသော အာဏာာ 
သက်ရောက်မှုအဆင့်များအရ အာဏာာအသုံးပြုနိုင်သော 
အနေအထားသို့ ရောက်ရှိခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို 
ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ ခံစားရနိုင်သည်။

နိုင်ငံတကာ နှင့် ဒေသတွင်းရှိ စွမ်းဆောင်ရည်များအကြား 
အရေးကြီးသော ခြားနားမှုမှာ ဒေသတွင်း လှုပ်ရှားသူများ
အပေါ် အလှုရှင်များနှင့် နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်
သော အဖွဲ့အစည်းများ (INGOs) အပါအဝိင် နိုင်ငံတကာ 
လူသားချင်းစာနာမှုအဖွဲ့များ၏ အာဏာာကို လေ့လာသော 
လုပ်ဆောင်မှုအား အသိအမှတ်ပြုသည့် ၂၀၁၆ ကမ္�ာ့ 
လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ထိပ်သီးအစည်းအဝိေးမှစ၍ 
ရရှိလာသော ဒေသတွင်းအသုံးပြုနိုင်အောင် ဖန်တီးခြင်း 
ဟူသော အကြံဉာဏာ်ဖြစ်သည်။26 ဒေသတွင်း အသုံးပြု
နိုင်အောင် ဖန်တီးခြင်းကို ကတိပေးထားသော်လည်း 
လက်တွေ့တွင်မူ ဒေသတွင်း အသုံးပြုနိုင်အောင် ဖန်တီး
ခြင်းဟူသော ဝိေါဟာရတွင် နေရပ်စွန့်ခွာရွေ့ပြောင်းခြင်း
နှင့် ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ အခြေအနေများ၌ ရှုပ်ထွေး
သော အာဏာာစီးဆင်းမှုနှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် စိန်ခေါ်မှု
များ ရှိနေနိုင်သည်။27

ဒေသတွင်း အသုံးပြုနိုင်အောင် ဖန်တီးရာတွင် အမျိုးသမီး
အရေးဆိုင်ရာ ချဉ်းကပ်မှုများသည် ယုံကြည်မှုနှင့် သင့်
သင့်လျောက်ပတ်စွာ လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့၏ ချိတ်ဆက်မှု
က အရေးကြီးကြောင်း ပြသသည်။ ထို့ပြင် ဒေသန္တာ
ရခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် အမျိုးသမီးထု တစ်ရပ်လုံး 

24 The African Feminist Forum, ” အာဖရိက အမျုိးသမီးရေးရာ ပဋိညာဉ်
စာတမ်း,” (၂၀၀၇). Available online: https://awdf.org/the-african-
feminist-charter/.

25 Narayanaswamy, 2157.
26 Roepstorff, K. ” လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အရေးယူ

ဆောင်ရွက်မှုတွင် ဒေသဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကို ဝိေဖန်သုံးသပ်ရန်တောင်းဆိုမှု,” 
Third World Quarterly, 41:2, 284-301 (၂၀၂၀), hereafter, Roepstorff.

27 Pincock, K., Betts, A., & Easton-Calabria, E. ” ဒေသတွင်း အသုံးပြုနိုင်
အောင် ဖန်တီးခြင်း၏ အပြောအဆိုနှင့် လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်မှန် - လူသားချင်း
စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်မှုတွင် ဒုက္ခသည် ဦးးဆောင်သောအဖွဲ့
အစည်းများ,” The Journal of Development Studies, 13 (၂၀၂၀).

ပါဝိင်စေခြင်းတွင် အထက်တန်းလွှာများကိုသာ ရွေးချယ်
ခြင်းထက် ကျော်လွန်ကာ လုပ်ဆောင်ရမည်။ ဒေသခံ 
အဖွဲ့အစည်းများအား အာဏာာလွှဲပြောင်းပေးခြင်းက 
အဓိိပ္ပါယ်ရှိကာ �ောင်ဝိင်ရုံမျှ လိုက်လျောမှုမဟုတ်�ဲ 
အကျိုးသက်ရောက်မှု အပေါ် တူညီသော ပူးပေါင်းဖြေရှင်း
ခြင်းတို့ ပါဝိင်ရမည်။28 ယင်း ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုက ဒေသခံ
လှုပ်ရှားသူများနှင့် လူထုများအကြား၊ အမျိုးမျိုးသော 
ဒေသခံလုပ်ဆောင်သူများအကြား သာမက ဒေသခံနှင့် 
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ နှစ်ခုလုံး အပါအဝိင် အဆင့်အမျိုးမျိုးတွင် 
ရှိသော အာဏာာ၏ အရေးပါမှုကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း၏ 
အရေးကြီးပုံကို အလေးပေးထားသည်။

အမျိုးသမီးအရေးဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်က အာဏာာ
သက်ရောက်မှုအဆင့်အတွင်းရှိ ရှုပ်ထွေးမှုများ၊ ဖိနှိပ်
ချုပ်ချယ်ခြင်းနှင့် အာဏာာသက်ရောက်မှုအဆင့်က 
အာဏာာ မညီမျှမှုကို ပိုလေးနက်စေရန် တစ်ခုနှင့်တစ်
ခု တွေ့ဆုံပတ်သက်နိုင်သည်ကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း တို့
အား အာရုံစိုက်စေသည်။29 ဥပမာအားဖြင့် ဒုက္ခသည် မ
သန်စွမ်း ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးတစ်ဦးးသည် တစ်
ချိန်တည်းတွင်ပင် ဒုက္ခသည်ဖြစ်နေခြင်း၊ မသန်စွမ်းခြင်း၊ 
ငယ်ရွယ်မှု၊ အမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်း စသည်တို့နှင့် ဆက်နွယ်
နေသည့် အာဏာာသက်ရောက်မှု အဆင့်များကို တွေ့ကြုံ
ရသည်။30 “တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ချိတ်ဆက်ကာ အကျိုး
သက်ရောက်မှုရှိသော ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပုံစံများ” ဟူသော 
ဝိေါဟာရသည် ယင်းကဲ့သို့ တစ်ခုနှင့် တစ်ခုချိတ်ဆက်
ကာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို နားလည်ရန်အတွက် 
အမျိုးသမီးအရေးဆိုင်ရာ ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်
ခုနှင့် တစ်ခု ချိတ်ဆက်ကာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော 
ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပုံစံများက တစ်ခါတစ်ရံ လူသားချင်းစာနာ
မှုဆိုင်ရာ အခြေအနေများတွင် ဖြစ်ပွားလေ့းရှိသကဲ့သို့ပင် 
အချို့သော အုပ်စုများအကြား ကွဲပြားခြားနားမှုကို ခွဲခြား
သတ်မှတ်ခြင်းထက် သာလွန်သည်။ ယင်းအစား ၎င်း

28 Al-Abdeh, M. & Patel, C. “လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်ကို 
“ဒေသတွင်း အသုံးပြုနိုင်အောင် ဖန်တီးခြင်း” - ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော 
အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း အမျုိးသမီးရေးရာနှင့် အမျုိးသမီးအခွင့်အရေး
များပေါ် အခြေခံသော ဝိန်ဆောင်မှုများကို ဖြန့်ဝိေပေးခြင်း,” Gender & 
Development, 27:2, 237-252, 247-250 (၂၀၁၉).

29 Crenshaw, K. “နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်း - ဝိိသေသလက္ခဏာာ
ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေး၊ အသားရောင် ကွဲသောအမျုိးသမီးများအပေါ် 
အကြမ်းဖက်မှုနှင့် အပြန်အလှန် အကျုိးသက်ရောက်မှု,” Stanford 
Law Review, 43:6, 1241–1299 (၁၉၉၁); Crenshaw, K. 
“Intersectionality Matters Podcast.” Available online: 
https://soundcloud.com/intersectionality-matters.

30 Building Local Thinking Global (BLTG), “အရေးပေါ် အခြေအနေတွင် 
GBV တုံ့ပြန်မှုနှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း။ မတူကွဲပြားသော အမျုိးသမီးများ
နှင့် မိန်းကလေးငယ်များအားလုံး ပါဝိင်စေခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်,” (၂၀၁၉). 
Available online: https://bit.ly/3hZjSRy.
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သည် အာဏာာမညီမျှမှုများကို အသွင်ပြောင်းကာ နားလည်
သ�ောပေါက်ခြင်းတွင် အတိအလင်း မှီတည်သည်။31

အမျိုးသမီးအရေးဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်က အာဏာာ
သက်ရောက်မှုအဆင့်များသည် ရပ်ရွာအသိုင်းအဝိိုင်း
များနှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိထားသည့်အရာအပေါ်
တွင် ပုံသွင်းပေးသည်ဟု အသိအမှတ်ပြုသည်။ 
သမိုင်းကြောင်းအရ အသိပညာကို “အမျိုးသားများ
ထံမှ လာသော အသိပညာ” အဖြစ်သာ �ောင်ခတ်ရှု
မြင်ခဲ့ကြကြောင်း အမျိုးသမီးရေးဝိါဒီများက အဆိုပြုကြ
သည်။ ၎င်းက ကမ္�ာတစ်ဝိန်းလုံး၏ နားလည်မှုကို 
အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေသည်။32 လူသားချင်းစာနာမှု
ဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ပေးရာတွင် တစ်ခါတရံ၌ ရပ်ရွာ
လူထု၏ လိုအပ်ချက်များကို နားလည်သ�ောပေါက်
ရန် ပြုလုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် 
မိန်းကလေးငယ်များ၏ အသံအစား ရပ်ရွာခေါင်းဆောင်
များ၊ �ာသာရေးခေါင်းဆောင်များ သို့မဟုတ် ဂိတ်
စောင့်များ ဖြစ်ကြသည့် အမျိုးသားများ၏ အသံများကို
သာ အလေးပေး နားထောင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ယင်း
က တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဒေသခံယဉ်ကျေးမှုကို လေးစား
သည့်အသွင်ဆောင်၍ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ရာထူး
အာဏာာရှိသူများမှ တွန်းအားပေးသည်ထက်စာလျှင် 
အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ်တို့အပေါ် မြင်သည့် 
ရှုထောင့်များနှင့် ၎င်းတို့၏ လိုအပ်ချက်များကို ဗဟိုပြု
ကာ တန်ဖိုးထားရန် အမျိုးသမီးရေးဝိါဒီများက တိုက်တွန်း
ထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ တစ်ဦးးချင်းစီ သို့မဟုတ် ရပ်ရွာ
အသိုင်းအဝိိုင်းများအကြောင်း ခန့်မှန်းယူဆမည့်အစား 
တစ်ခုနှင့် တစ်ခု အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေသော ကျား/
မရေးရာ စိစစ်ချက်ကို လုပ်ဆောင်ခြင်းက အရေးကြီး
သော အမျိုးသမီးရေးရာ အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ 
အခြား အခြေအနေများမှ သင်ယူခြင်းက အထောက်အကူ
ပြုသော်လည်း အမျိုးသမီးများ၊ မိန်းကလေးငယ်များနှင့် 
ရပ်ရွာလူထုတို့၏ အတွေ့အကြုံများမှ ဆင်းသက်လာသော 
အစီအစဉ်ဖြစ်စေခြင်းက အရေးကြီးသည်။

31 COFEM, “COFEM Feminist Pocketbook Tip Sheet #1. အမျိုးသမီး
များနှင့် မိန်းကလေးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုကိုကာကွယ်ရန်နှင့် တုန့်ပြန်
ရန် အမျိုးသမီးရေးရာရှုထောင့်က အ�ယ်ကြောင့်အရေးပါသလဲ။,” (၂၀၁၈) 
Available online: https://bit.ly/35uBmzY; Michelis, I. “ကောက်ယူ
ခြင်း၊ တလွဲသုံးခြင်း၊ အလွဲသုံးစားပြုခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း- ကျား/မ အခြေပြု
အကြမ်းဖက်မှုအပေါ် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ရေးသားဖော်ပြချက်တွင် ပါ
သော အပြန်အလှန် အကျုိးသက်ရောက်မှု ,” (၂၀၂၀).

32 Brooks, A. “အမျိုးသမီးများ၏ အတွေ့အကြုံမှတစ်ဆင့် အသိပညာနှင့် စွမ်း
ရည်မြှင့်တင်ခြင်း,” in Leavy, P. L. and Hesse-Biber, S. (eds) Feminist 
research practice: a primer. London: SAGE Publications Ltd, 53–82, 
68 (၂၀၀၆).

၎င်းသည် အမျိုးသမီးအရေးနှင့် ပတ်သက်သော နောက်ဆုံး
ရလာဒ် ဖြစ်သည်သာမက ရလာဒ်များ ရရှိရန် လုပ်ဆောင်
ရာတွင် ပါဝိင်သည့် ဖြစ်စဉ်များလည်းဖြစ်သည်။33 
ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးရေးဝိါဒီများသည် လူသားချင်းစာနာ
မှု အခြေအနေများတွင် သုတေသနပြုခြင်း သို့မဟုတ် 
စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း၌ လက်ခံ
ထားသော နည်းလမ်းများကို စိန်ခေါ်လုပ်ဆောင်သည်။ 
တစ်ခါတစ်ရံတွင် အချက်အလက်များ နှိုက်ထုတ်သည့် ပုံစံ
များဖြင့် ရပ်ရွာလူထုများနှင့် ထိတွေ့ခြင်းကြောင့် သက်သေ
အထောက်အထား ရယူခြင်းအပေါ် အလွန်အမင်း 
အလေးထားကာ ဝိေဖန်ကြသည်။  အမျိုးသမီးရေးဝိါဒီ
များသည် ငွေကြေးတန်ဖိုး နှင့်တူသော မရှိမဖြစ်အရာများ
အပေါ် ဦးးစားပေး ဆက်နွယ်နေသည့် ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ 
ချဉ်းကပ်မှုများတွင် အလေးထားသည်။34 အမျိုးသမီးရေး
ဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်အား ပြဿနာများကို နားလည်
ခြင်း ပုံစံများက ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ ဥပမာ- လူသား
ချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အခြေအနေများတွင် လျှပ်တစ်ပြတ် 
ပြုလုပ်ရသော လေ့လာဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း။ ယင်း
အစား အမျိုးသမီးရေးဝိါဒီများက ထိုအချက်အလက်များ
ကို မျှဝိေရန် ရပ်ရွာလူထုမှ အဆင်ပြေသည်ဟု ခံစားရ
မှသာလျှင် ၎င်းတို့ တွေ့ကြုံနေရသည့် ပြဿနာများအား 
ဖွင့်ထုတ်လာရန် အချိန်ပေးဖို့ အရေးကြီးကြောင်း အကြံပြု
ထားသည်။35 ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်မှာ အဓိိပ္ပါယ်ပြည့်ဝိ
သော ပါဝိင်မှု ဖြစ်စေသည့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သော 
နည်းလမ်းများ အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည်။36 အမျိုးသမီးရေး
ဝိါဒီများက ရပ်ရွာလူထုများနှင့် ထိတွေ့လုပ်ဆောင်မှုသည် 
အချက်အလက်ပေးသူနှင့် ယူသူအကြားရှိ အာဏာာစီးဆင်း
မှုကို မျှတစေသကဲ့သို့ အပြန်အလှန် အပေးအယူရှိသည့် 
သ�ောတရားအပေါ် အခြေခံသင့်ကြောင်း အလေးပေး
ဖော်ပြထားသည်။37

33 Interpares, Action Canada, & Oxfam Canada “ကနေဒါရဲ့နိုင်ငံတကာ
အကူအညီမှ အမျုိးသမီးရေးဆိုင်ရာ ချဉ်းကပ်မှု,” (၂၀၁၆).  
Available online: https://bit.ly/39kuy9w.

34 Lokot, 477-480.
35 Trinh, Minh-ha, အမျုိးသမီး၊ ဇာတိ၊ အခြား - ကိုလိုနီခေတ်လွန်ကာလနှင့်

အမျုိးသမီးရေးဝိါဒကို ရေးသားခြင်း, Bloomington and Indianapolis: 
Indiana University Press, 1 (၁၉၈၉).

36 Liamputtong, P. ထိခိုက်လွယ်မှုကို သုတေသနပြုခြင်း။ အထိခိုက်မ
ခံတဲ့သုတေသနနည်းလမ်းများအတွက် လမ်းညွှန်။ London: SAGE 
Publications Ltd, 13 (၂၀၀၇).

37 Huisman, K. “‘ဒါက ကျွနု်ပ်ဆီ သင်လာမလည်တော့�ူး ဆိုလိုတာလား။
အမျုိးသမီးရေး လူမျိုးစုဆိုင်ရာ သုတေသနတွင် အပြန်အလှန်အကျုိးဖြစ်ထွန်း
မှုနှင့် အနေအထားကိုလေ့လာခြင်း၊” Sociological Inquiry, 78:3, 372–396 
(၂၀၀၈).

14 အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ GBV ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
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အမျိုးသမီးအရေးဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်သည် တန်ပြန်
အကျိုးသက်ရောက်မှု အလေ့အကျင့်အားဖြင့် ဖြစ်
ပေါ်လာသည်။ တန်ပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွင် ကျွနု်ပ်
တို့၏ ရာထူး၊ နောက်ခံနှင့် အတွေ့အကြုံများက ကျွနု်ပ်တို့ 
အပြုအမူ၊ ရှုထောင့်အမြင်နှင့် �က်လိုက်မှုတို့ကို မည်သို့ 
ပုံသွင်းစေနိုင်သည့်အပေါ် အလေးပေး တွေးတောခြင်း
ဖြင့် အတွင်း�က်သို့လှည့်၍ အာရုံစူးစိုက်မှုတို့ ပါဝိင်
သည်။ လူသားချင်းစာနာမှု အထောက်အပံ့ပေးရာတွင် 
အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း မည်သို့ နေရာချထားခြင်းက 
အာဏာာအား ပုံသွင်းစေနိုင်သည် သို့မဟုတ် အာဏာာမရှိ
ခြင်းကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ 
တန်ပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းဆိုသည်မှာ အလှု
ရှင်၏ ဦးးစားပေးမှုက အစီအစဉ်များအပေါ် လွှမ်းမိုးခြင်း
အပါအဝိင် လူသားချင်းစာနာမှု အထောက်အပံ့ကို ပုံသွင်း
နေသော ရှုပ်ထွေးသည့် အာဏာာ သက်ရောက်မှုအဆင့်
များကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ပညာရှင်အချို့က 
အမျိုးသမီးရေးဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်သည် ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် 
လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အခြေအနေများရှိ ထိန်းချုပ်
မှုကင်းသော ဈေးကွက်ပံ့ပိုးမှုကြောင့် မျက်နှာသာပေး 
ရွေးချယ်မှုဖြစ်စေကာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေး
ငယ်များအား စီးပွားရေး ကြွယ်ဝိမှု ဖြစ်စေသူများ
အဖြစ် အလွန်အမင်း အာရုံစိုက်မိစေသည်။38 အကူအညီ 
အရင်းအမြစ်များအပေါ် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော အလှု
ရှင်များနှင့် အခြားသူများ၏ အခန်းကဏာ္ဍကို ပြန်လည် 
သုံးသပ်ခြင်းသည် ယင်း အာဏာာသက်ရောက်မှုအဆင့်
များကို အသိအမှတ်ပြုကာ ဖြစ်နိုင်ပါက ၎င်းကို စိန်ခေါ်ရန် 
လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။

38 Calkin, S. “အမျိုးသမီးရေးဝိါဒ ပြတ်တောက်ခဲ့သလား။ စမတ်ကျသော 
စီးပွားရေးခေတ်၏ ကျား/မရေးရာနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး,’” Progress in 
Development Studies, 15:4, 295-307, 297 (၂၀၁၅).
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ေတွ� ရိှှိချက်
များ

ဘံ�စကားလံ�းများ
နှငှ့ ်၎ငး်တိ�၏့ အာဏာာ
သကေ်ရာကမု်အဆင့်

ဤစစ်တမ်းတွင် ဖြေကြားသူများအား လူသား
ချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ကဏာ္ဍ၌ အုပ်စုများ၊ အဖွဲ့
အစည်းများနှင့် လူတစ်ဦးးချင်းစီအား ဖော်ပြရာတွင် 
အသုံးပြုလေ့ရှိသော စကားလုံးအချို့ကို သူတို့ ကြား
မိချိန်တွင် မည်သို့ ခံစားရသည်နှင့် ပတ်သက်၍ 
တုံ့ပြန်ရန် ပြောဆိုမည်။ သူတို့က စကားလုံးများ 
စာရင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ကာ အလွန် စိတ်မ
သက်မသာဖြစ်သည်၊ စိတ်မသက်မသာဖြစ်သည်၊ 
ကြားနေ၊ စိတ်သက်သာသည်၊ သို့မဟုတ် အလွန် 
စိတ်သက်သာသည် စသည့် စကေးသတ်မှတ်ချက်
ပေါ် မူတည်၍ တုံ့ပြန်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဖြေကြား
သူ အများစုမှ ရွေးချယ်သော စိတ်မသက်မသာဖြစ်
ဆုံး စကားလုံး (၅) ခုမှာ ကျူးလွန်ခံရသူ၊ တတိယ
ကမ္�ာ၊ ဖယ်ကျဉ်ထားသော၊ လူနည်းစုများ နှင့် 
ထိခိုက်လွယ်သော စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အောက်
ဖော်ပြပါ အပိုင်းတွင် အင်တာဗျူးများ၊ FGD များ
နှင့် စစ်တမ်းတွင် ပါဝိင်သူများမှ ဆွေးနွေးခဲ့သော 
အခြား�ုံစကားလုံးများအပြင် ဤ ဝိေါဟာရများ
ကို အသေးစိတ် ဖော်ပြထားသည်။ ထိုဝိေါဟာရ
စာရင်း အပြည့်အစုံကို အက္ခရာစဉ်ဖြင့် တွေ့ရ
မည်။

အကျိ�းခံစားခွင့ရိှ်ှိသး

ေြဖ�ကားသ ူ၂၃% က အကျိ�းခစံားခငွ့ရ်ှိှသိ ူဟေူသာ 
စကားလံ�းအား စတိမ်သကမ်သာြဖစသ်ည၊် အလနွ ်စတိ်
မသကမ်သာြဖစသ်ည ်ကိ� စစတ်မ်းတငွ ်ေဖာြ်ပ
ထားသည။် ၂၉% က �ကားေနြဖစက်ာ ၄၉% က 
စတိသ်ကသ်ာသည ်သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွ ်
စတိသ်ကသ်ာသည ်ဟ� ေဖာြ်ပ�ကသည။် 

FGD သုံးခုစလုံးတွင် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဟူသော 
ဝိေါဟာရအပေါ် ရောထွေးသော ခံစားချက်များရှိကြသည်။ 
အများစုက ၎င်းသည် ကြားနေဝိေါဟာရတစ်ခုအဖြစ် 
ခံစားကြသည်။ FGD တွင် ပါဝိင်သူအချို့က ထိုဝိေါဟာရ
ကို အပြုသ�ောဆောင်သည်ဟု ခံစားကြသည်။ လူတစ်
ယောက် အကျိုးခံစားရဖို့ ကောင်းသောအရာတစ်ခု ဟု 
အရှေ့အာဖရိကမှ ဖြေကြားသူတစ်ဦးးက ပြောပြခဲ့သည်။ 
FGD တွင် အာရှမှ ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက အကျိုးခံစားခွင့်ရှိ
သူဆိုသည်မှာ အစပျိုးလုပ်ဆောင်မှုများမှ အကျိုးကျေးဇူး 
ရရှိသူတစ်ဦးး ဖြစ်သည်။ အာရှမှ အခြား ဖြေကြားသူတစ်
ဦးးက ၎င်းသည် အလှုလက်ခံသူ - အကူအညီ လက်ခံရရှိ
သူ သို့မဟုတ် လှူဒါန်းမှုတစ်ခုကို လက်ခံရရှိသူ - ဟူသော 
ဝိေါဟာရထက် ပိုကောင်းသည်ဟု မှတ်ချက်ပြုသည်။

တစ်ဖက်တွင်မူ FGD တွင် ပါဝိင်သော အခြားသူများ
က ၎င်းစကားလုံး၏ အပျက်သ�ောဆောင်သော 
အနက်အဓိိပ္ပါယ်အကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။ ၎င်း
သည် ကျွနု်ပ်တို့က သူတို့ကို မျက်နှာသာပေးနေသည်နှင့် 
တူသည် ဟု အရှေ့အာဖရိကမှ ပါဝိင်သူတစ်ဦးး ပြောသည်။ 
FGD တွင် ပါဝိင်သူ အာရှမှ အခြားတစ်ယောက်က ထို
ဝိေါဟာရသည် နိုင်ငံရေးနှင့် ဆက်နွယ်နေနိုင်သည် - “၎င်း
ကို ကျွနု်ပ်တို့က အမှန်တကယ် သတိမပြုမိကြ�ူး။ 
အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ သို့မဟုတ် ရပ်ရွာလူထုများက 
ကျွနု်ပ်တို့နှင့် အတူတူ မိတ်ဖက်များပင်ဖြစ်ကာ ၎င်းတို့
တွင်လည်း အရင်းအမြစ်များ ရှိကြသည်။ ပန်းတိုင်ရောက်
အောင် အတူတကွ ကျွနု်ပ်တို့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။” 
အာရှမှ FGD တွင် ပါဝိင်သူ တစ်ယောက်က ထိုဝိေါဟာရ
ကို အင်္ဂလိပ်�ာသာမှ ပြန်ဆိုမှုအကြောင်းကို ဖြေကြား
ထားသည်။ “ ၎င်းကို ကျွနု်ပ်တို့၏ �ာသာစကားသို့ ပြန်ဆို
ရာတွင် အာမခံမှုဆိုင်ရာတွင် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူဟု 
အနက်ရသောကြောင့် ၎င်းက အဓိိပ္ပါယ်မရှိပါ။” အရှေ့
အာဖရိကမှ အခြားတစ်ဦးးက “ပရဟိတလုပ်ငန်း” ဟူသော 
ဝိေါဟာရ အကြောင်းပြောသည်။ အာရှမှ အခြားတစ်ဦးးက 
“ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဆိုသည်မှာ အခြားသူများ ပေးသော 
ဝိန်ဆောင်မှုများကို မှီခိုနေခြင်း ဖြစ်သည်။” ဟုဆိုသည်။
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ထိုဝိေါဟာရက ပို၍ ကြားနေမှု ခံစားချက်ကို ခံစား
စေသည်ဟု ပြောသော အရှေ့အာဖရိကမှ အခြားပါဝိင်
သူတစ်ဦးးက “အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ” ဟု သုံးနှုံးသော 
အခြေအနေအလိုက် ယင်းသို့ သုံးစွဲခြင်းက သင့်လျော်မှု
ရှိ/မရှိကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ ၎င်းကို လူသားချင်းစာနာမှု 
ကဏာ္ဍတွင် အသုံးပြုရန် အဆင်ပြေသော်လည်း စည်းရုံး
လှုံ့ဆော်ရေး အလုပ်တွင် အဆင်မပြေပါ။ ၎င်းအလုပ်များ
တွင်မူ “ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတွင် ပါဝိင်သူ” သို့မဟုတ် “ 
အဓိိကကျသူ” ဟု ဖြစ်သင့်သည်။” အာရှမှ ပါဝိင်သူ 
အခြားတစ်ဦးးက “မိတ်ဖက်” ဟူသည့် စကားလုံးကို 
အကြံပြုသည်။ အပြောင်းအလဲအဖြစ် FGD ပါဝိင်သူအချို့
က “ပစ်မှတ်” သို့မဟုတ် “ ဦးးတည်အုပ်စု” ဟု အကြံပြု
သော်လည်း “အမျိုးသမီးများ သို့မဟုတ် ကလေးများအား 
ပစ်မှတ်များအဖြစ် စဉ်းစားရန် အဆင်မပြေပါ။” ဟု အရှေ့
အလယ်ပိုင်းမှ အခြားပါဝိင်သူတစ်ဦးးက ဆိုသည်။ အရှေ့
အာဖရိကမှ ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းက
လေငယ်များအား ပစ်မှတ်ထားသည်ဟု ဆိုရာတွင် ၎င်းတို့
ကို အရာဝိတ္တုပစ်မှတ်တစ်ခုကဲ့သို့ ထင်မှတ်စေသည် ဟု
ဆိုသည်။ အပြောင်းအလဲအဖြစ် ပါဝိင်သူတစ်ဦးး အကြံပြု
သည်မှာ “အခွင့်အရေး ရပိုင်ခွင့်ရှိသူများ” နှင့် “ဖြည့်ဆည်း
ရန် တာဝိန်ရှိသူများ” ဖြစ်သည်။ အ�ယ်ကြောင့်ဆိုသော် 
၎င်းက လူထုတွင် အခွင့်အရေးရှိကာ လူသားချင်းစာနာ
မှု ကဏာ္ဍရှိ မတူညီသော လုပ်ဆောင်သူအသီးသီးတွင် 
တာဝိန်ရှိသည့် အယူအဆကို သေချာစေသည်။

“ဤစကားလုံးကို လူသားချင်းစာနာမှု ကဏာ္ဍတွင် 
တော်တော်အသုံးများကာ ၎င်းက ကြားနေ အဓိိပ္ပါယ်ရှိ
သည့် �ုံစကားလုံးတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ကျွနု်ပ်တို့က ယင်း
စကားလုံးတွေက �ာ အဓိိပ္ပါယ်လဲဆိုတာ မိမိကိုယ်
ကို ပြန်မေးဖို့လိုတယ်။” ဟု အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ ပါဝိင်
သူတစ်ဦးး ပြောသည်။ “ကျွနု်ပ်တို့ လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေ
အပေါ် ယုံကြည်တဲ့အတွက် ၎င်းရဲ့ အဓိိပ္ပါယ်ကို သေချာ 
မလေ့လာမိတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။” ဟု အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ 
အခြားပါဝိင်သူတစ်ဦးးက ထပ်ဖြည့်သည်။ 

စမ်ွးရညတ်ညေ်ဆာကြ်ခငး်

စစတ်မ်းတငွ ်ေြဖ�ကားသ ူ၁၁% က “စမ်ွးရည်
တညေ်ဆာကြ်ခငး်” ဟေူသာ ေဝိါဟာရကိ� �ကားလှင ်
စတိမ်သကမ်သာြဖစက်ာ ၁၇% က �ကားေနြဖစမ်ြဲပီး 
၇၁% က စတိသ်ကသ်ာသည ်သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွ်
စတိသ်ကသ်ာသည ်ဟ� ေြပာသည။်

“စွမ်းရည်တည်ဆောက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ လူတွေကို တစ်

နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ရွေ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းက စွမ်း
ရည်မြင့်တင်ခြင်း နှင့် ဆင်တူသည်” ဟု အရှေ့ အာဖရိကမှ 
အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက ပြောသည်။ 

ရဲ ကဲ့သို့သော အာဏာာပိုင်များအား ဖိတ်ခေါ်ချိန်တွင် “စွမ်း
ရည်တည်ဆောက်ခြင်း” ဟူသော စကားလုံးကို သူတို့ 
ရှောင်ကျဉ်ပုံကိုလည်း ပါဝိင်သူတစ်ဦးး ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ 
ထိုစကားလုံးကို ရပ်ရွာလူထုများရှေ့တွင်မူ သူတို့ပြောဆို 
သုံးနှုံးကြသော်လည်း သူမအနေဖြင့် အဆင်မပြေဟု ခံစား
ရသည်။ “ဖယ်ကျဉ်ခံရသော အုပ်စုတွေကို သင်တန်းပေး
ရင်တော့ စွမ်းရည်တည်ဆောက်ခြင်း စကားလုံးကို သုံးရ
တာလွယ်တယ်။ ကျွနု်ပ်တို့ စိတ်ထဲမှာတော့ အဲသင်တန်း
တွေကို သူတို့ လိုအပ်တယ်။ သူတို့ရှေ့ အဲစကားလုံးပြောဖို့ 
အဆင်ပြေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရဲတွေကို သင်တန်းပေးရင်တော့ 
အဲစကားလုံးထက် အနည်းငယ် ပျော့ပြောင်းတဲ့ စကားလုံး
သုံးဖို့လိုတယ်” ဟု အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက 
ပြောသည်။ 

“စွမ်းရည်တည်ဆောက်ခြင်းဆိုတဲ့ စကားမှာ အနုတ်
သ�ောဆောင်တာ မရှိပါ�ူး။” ဟု အာရှမှ အင်တာဗျူး
တွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးပြောသည်။ အခြားတစ်ယောက်က 
ယင်းစကားလုံးသည် အပြုသ�ော နှင့် အပျက်သ�ော 
နှစ်မျိုးလုံးရှိသည် ဟု ဆိုသည်။ “ အကယ်၍ သင်က စေ့စေ့
ပေါက်ပေါက် ပြောလိုပါက သို့မဟုတ် အာဏာာ�ောင်
အတွင်း ရှာကြည့်လိုပါက စွမ်းရည်တည်ဆောက်ခြင်းဆို
တာက သင့်ထံတွင် စွမ်းရည်များရှိကာ အခြားသူတွေဆီ
မှာ စွမ်းရည်မရှိလို့ သင်က သူတို့ကို စွမ်းရည်တည်ဆောက်
ပေးတယ်။ ဒါဟာမှားပါတယ်။ သူတို့ဆီမှာလဲ သူတို့
ကိုယ်ပိုင် စွမ်းရည်တွေရှိပါတယ်။” ဟု အရှေ့အာဖရိကမှ 
တစ်ဦးးက ဆိုသည်။ “ စွမ်းရည်တည်ဆောက်ခြင်းဆိုသည်
မှာ စွမ်းရည်မရှိ�ူးဟု အဓိိပ္ပါယ်ရတယ်။ စွမ်းရည် ဖွံ့ဖြိုး
ရေး” ဟု အာရှမှ တစ်ဦးးက အကြံပြုသည်။ အာရှမှ အခြား
တစ်ဦးးက စွမ်းရည် အားဖြည့်ပေးခြင်း ဟု မှတ်ချက်
ပြုသည်။ 

စွမ်းရည်တည်ဆောက်ခြင်းက အပြန်အလှန်ဖြစ်သည်။ 
တစ်ဖက်တည်းသာ မဟုတ်ဟု အရှေ့ အာဖရိကမှ ပါဝိင်
သူအခြားတစ်ဦးးက ပြောသည်။ သူမက “ စွမ်းရည်
တည်ဆောက်ခြင်းက ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ ပညာရပ်ဝိေါဟာရ
တွင် ကျွနု်ပ်တို့ အားကိုးအားထားပြုရတဲ့ စကားလုံးတစ်ခု 
ဟုတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပေါင်းစပ်ထားသော ဝိန်ဆောင်မှုများ 
မရှိ�ဲ စွမ်းရည်တည်ဆောက်ခြင်းက သူတစ်ခုတည်းဆိုရင် 
ဖွံ့ဖြိုးရေး အလုပ်တွေမှာ ပိုကြီးမားတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်
မှုဖြစ်လာမှာ မဟုတ်�ူး။” အမျိုးသမီးရေးဝိါဒကို ဆွေးနွေး
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မည်ဆိုပါက စွမ်းရည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော 
သ�ောတရားကို သိထားရမည်ဟု သူမဆိုသည်။ “ စကား
ဝိိုင်းတွေထဲ �ယ်လိုပဲပြောနေပါစေ အာဏာာသက်ရောက်
မှုအဆင့်ကို ဖျက်သိမ်းနိုင်အောင် ကျွနု်ပ်တို့ ကြိုးစားရမယ်။ 
အကယ်၍ သင်က သင်တန်းဆရာတစ်ယောက်ဆိုရင် သင်
က စွမ်းရည်တည်ဆောက်ရေး သင်တန်းတွေ လုပ်မှာပဲ။ 
သင့် သတင်းအချက်အလက်တွေက သင်လေ့ကျင့်ပေးနေ
တဲ့ လူတွေရဲ့ သတင်းအချက်အလက်ထက် ပိုပြီး ယုံကြည်
စိတ်ချရမယ်လို့ မဆိုလိုပါ�ူး။” ဟု အရှေ့ အာဖရိကမှ တစ်
ဦးးက ပြောသည်။ 

စမ်ွးရညြ်မင့တ်ငြ်ခငး်

စစတ်မ်းတငွ ်ေြဖ�ကားသ ူ၃% က “စမ်ွးရညြ်မင့တ်င်
ြခငး်” ဟေူသာ ေဝိါဟာရကိ� �ကားလှင ်စတိမ်သက်
မသာြဖစက်ာ ၁၄% က �ကားေနြဖစမ်ြဲပီး ၈၃% က 
စတိသ်ကသ်ာသည ်သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွစ်တိသ်ကသ်ာသည ်
ဟ� ေြပာသည။်

ပါဝိင်သူများစွာက “စွမ်းရည်မြင့်တင်ခြင်း” သည် 
အပြုသ�ောဆောင်သော ဝိေါဟာရတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု 
ဖော်ပြခဲ့သည်။ အရှေ့အာဖရိကမှ အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူ
တစ်ဦးးက “ ဒါဟာ သင့်�ဝိကို အကျိုးသက်ရောက်စေမယ့် 
လုပ်ရပ်တွေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ စွမ်း
ရည်အကြောင်းပါ။ ၎င်းက ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဟုတ်တယ်။ အဲ
ဒါက သင့်ခံစားချက်အပေါ်လည်း သက်ရောက်မှုရှိတယ်။” 
ဟု ပြောသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်
သူအခြားတစ်ဦးးက “ အားနည်းချက်မှ အားသာချက်သို့ 
ဖြတ်ကူးရန် နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် အသုံးမပြုသရွေ့တော့ 
တစ်ခါတစ်လေမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်က အားနည်းနေကာ 
သူတို့၏ စွမ်းရည်များ တိုးမြင့်ရန် လိုအပ်နေသည့်သ�ော 
အနုတ်လက္ခဏာာ ဆောင်တတ်တယ်။” ဟု ပြောသည်။ 
အခြားသူများက စွမ်းရည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် စွမ်း
ရည်မြင့်တင်ခြင်းကို အပြန်အလှန် အသုံးပြုကြသည်။ “ 
တစ်စုံတစ်ဦးးအား စွမ်းရည်မြင့်တင်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် 
စွမ်းရည်တည်ဆောက်ပေးခြင်း၏ ရလာဒ်တွင် ကျွနု်ပ်က 
အပြုသ�ောဆောင်သော လက္ခဏာာတစ်ခုလို့ ခံစားရ
တယ်။ မိမိရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ဖော်ထုတ်ပြောဆိုတတ်
လာအောင် သူတို့ကို ကျွနု်ပ်တို့က စွမ်းရည်တည်ဆောက်
ပေးတယ်။ သူတို့ အခွင့်အရေး သူတို့ရဖို့ ကျွနု်ပ်တို့က သူတို့
ကို အသိပညာတွေပေးတယ်။ လက်ခံရရှိသူတွေဟာ အဆုံး
မှာ ပြန်လည်ပေးဝိေသူတွေလည်း ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်း
တွေရှိတယ်။” ဟု အာရှမှ ပါဝိင်သူတစ်ဦး်းပြောသည်။

ပါဝိင်သူအချို့က သင်တန်းလှုပ်ရှားမှုများကို ဖုံးကွယ်ရန် 
စွမ်းရည်မြင့်တင်ခြင်းဟူသော ဝိေါဟာရကို တလွှဲ အသုံးပြု
နေနိုင်သော်လည်း စွမ်းရည်မြင့်တင်ပေးခြင်းကို သေချာ
စေရန် သင်တန်းတစ်ခုတည်းနှင့် မလုံလောက်နိုင်ကြောင်း 
ပြောသည်။ အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက ယင်း
ဝိေါဟာရသည် တစ်ခါတရံတွင် ချဲ့ကားလွန်းသည်ဟု 
ပြောသည်။ “စွမ်းရည်မြင့်တင်ခြင်းသည် ကျွမ်းကျင်မှု တိုး
မြင့်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် စွမ်းရည်တည်ဆောက်ပေးခြင်း၏ 
အသစ်သော ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း လုပ်ဆောင်နေသော 
ကြားဝိင်ကူညီပေးမှုများက လူတွေကို အမှန်တစ်ကယ် စွမ်း
ရည်မြင့်တင်ပေးပါသလား။” ဟု အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ ပါဝိင်
သူတစ်ဦးးပြောသည်။ “ အဲစကားလုံးကို ကျွနု်ပ်တို့ အမြဲတမ်း 
ကြားဖူးသလို သုံးလဲသုံးတယ်။ အဲတာက တစ်စုံတစ်ဦးးကို 
အမြင်ဖွင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ပေးပြီး စွမ်းရည်မြင့်
တင်ပေးတာကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်�ူး။ အဲထက်ပိုပါတယ်။ 
အကယ်၍ ကျွနု်ပ်တို့က စွမ်းရည်မြင့်တင်ခြင်း အကြောင်း
ပြောမယ်ဆိုရင် ကျွနု်ပ်တို့က စီမံကိန်းအကြောင်း မဟုတ်
�ဲ အစီအစဉ်အကြောင်း ပြောရမယ်။ ဒီတစ်နှစ်မှာ ဒီ
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ပြီး နောက်နှစ်ကျရင် ရံပုံငွေ ကုန်
သွားပြီဆိုရင် အဲတာက စွမ်းရည်မြင့်တင်တာ မဟုတ်တော့
�ူး။” ဟု အရှေ့ အလယ်ပိုင်းမှ အခြားတစ်ဦးးက ပြောသည်။ 
စွမ်းရည်မြင့်တင်ခြင်းကို ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်ပါလျှင် 
၎င်းက ပြဿနာ၏ အဓိိက ဇစ်မြစ်ကို ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်
ကြောင်း အရှေ့အာဖရိကမှ အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးး
ပြောသည်။ 

ထိုဝိေါဟာရ အသုံးပြုရန် အလှုရှင်များထံမှ ဖိအားပေးသည်
နှင့် ပတ်သက်၍ အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက 
ဆွေးနွေးသည်။ “ တစ်ခါတလေမှာ ၎င်းကို အသုံးပြုဖို့ ကျွနု်ပ်
တို့ တွန်းအားပေးခံရပါတယ်။ စီမံချက်လျောက်ထားမယ့်
အချိန် စီမံချက်ရဲ့ အဓိိကလုပ်ငန်းက စွမ်းရည်မြင့်တင်မှု
ဆိုင်ရာ ပန်းတိုင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန် အဲစကားလုံးကို မုချ
အသုံးပြုရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်က စွမ်းရည်မြင့်တင်ခြင်း 
ဆိုတဲ့စကားလုံးကို မသုံးဖို့ ကျွနု်ပ်တို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ လူ
တိုင်းမှာ အစွမ်းအစရှိပြီး လူတိုင်းက ကိုယ်စီသန်စွမ်းကြ
တာကို ယုံတယ်။ သူတို့မှာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေရှိတယ်။ 
ဒါပေမဲ့ သူတို့မှာ ရှိတဲ့ အဲအစွမ်းတွေကို ဖော်ထုတ်ဖို့ သူတို့
ကိုယ်တိုင် နားလည်ဖို့ သူတို့ကို အခွင့်ပေးရမယ်။ သူတို့ကိုယ်
ကို သူတို့ နားလည်ဖို့ သူတို့မှာရှိတဲ့ အရင်းအမြစ်တွေကို 
အသုံးပြုတတ်ဖို့ သူတို့ကို စွမ်းရည်တိုးမြင့်ပေးဖို့လိုတယ်။” 
ဟု အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက ပြောသည်။ 
အရှေ့အာဖရိကမှ အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးကလည်း 
အမျိုးသမီးများ၏ �ဝိများအား ပုံသွင်းနေသော အာဏာာ၏ 
အခန်းကဏာ္ဍကို အသိအမှတ်ပြုရန် သူတို့ အဖွဲ့အစည်းက 
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အမျိုးသမီးများ၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စွမ်းရည်မြင့်တင်မှု
မှ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ တရားမျှတမှုသို့ ပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်း 
တင်ပြသည်။ 

သကေ်သအေ�ာကအ်�ား ခိ�ငလ်ံ�ေသာ

စစတ်မ်းတငွ ်ေြဖ�ကားသ ူ၆% က “သကေ်သ
အေထာကအ်ထား ခိ�ငလ်ံ�ေသာ” ဟေူသာ ေဝိါဟာရကိ� 
�ကားလှင ်စတိမ်သကမ်သာြဖစသ်ည ်သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွ်
စတိမ်သကမ်သာြဖစသ်ည ်ဟ�ေြဖ�ကားသည။် ၂၆% ခန ့်
က �ကားေနြဖစမ်ြဲပီး ၆၉% က စတိသ်ကသ်ာသည ်
သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွစ်တိသ်ကသ်ာသည ်ဟ� ေြပာသည။်

သက်သေအထောက်အထား ခိုင်လုံသော ဟူသည့် 
ဝိေါဟာရကို FGD တွင်လည်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ FGD 
တွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက ထိုစကားလုံးကို သုံးနှုံးခြင်း၏ 
နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ လှိုင်းဂယက်ကို ထုတ်ဖော်လာသည်။ 
“ အကယ်၍ သက်သေအထောက်အထား ခိုင်လုံသော 
သို့မဟုတ် သက်သေအထောက်အထားပေါ် အခြေခံထား
သော ဟူသော စကားလုံးကို ကျွနု်ပ်တို့ သုံးပါက အစိုးရ
အတွက် အနည်းငယ် ထိရှလွယ်စေလိမ့်မည်။ �ာကြောင့်
လဲဆိုတော့ ကျွနု်ပ်တို့ တိုင်းပြည်မှာ ဒီလို ဝိေါဟာရ မရှိလို့
�ဲ။ တစ်စုံတစ်ဦးးက မူဝိါဒများနှင့် နိုင်ငံရေးတွင် ကြားဝိင်
လုပ်ဆောင်ရန် သက်သေရယူတယ် သို့မဟုတ် အစိုးရကို 
စစ်ဆေးတယ်ဆိုပြီး အစိုးရက သံသယရှိနိုင်တယ်။” ဟု 
အာရှမှ ပါဝိင်သူတစ်ဦးးပြောသည်။ 

အရှေ့အာဖရိကမှ အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက 
“သက်သေအထောက်အထား ခိုင်လုံသော” သည် “ဒေ
တာအချက်အလက် ခိုင်လုံသော” ထက်ပိုကောင်းသည်။ 
ဒေတာ သ�ောတရားက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အမြင်များ
ကို ဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့ အဖြစ်ကို ရောက်စေတယ်” ဟု ရှင်း
ပြသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ FGD တွင် ပါဝိင်သူတစ်
ဦးးက “ ဒေတာကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ အနက်ပြန်နိုင်တယ်။ ၎င်း
ကို အဖတ်မှားနိုင်တယ် သို့မဟုတ် သာလွန်ကာ အနက်ပြန်
နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် အဲအပေါ်မှာ အလွန်အကျွံ မှီခို
တာက ဒေတာမှာ မပါတဲ့ အခြား အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်း
တွေကို လုံးဝိ လျစ်လျူရှုလိုက်မိတဲ့ အဖြစ်ကို ရောက်
စေတယ်။” ဟု ပြောသည်။ အလှုရှင်များအား ကိန်းဂ
ဏာာန်းအချက်အလက်များနှင့်သာ တင်ပြခြင်းမျိုးမဟုတ်
�ဲ မသိမသာ ကွဲပြားချက်များကို နက်နက်နဲနဲ ဆွေးနွေး
နိုင်သော သီးသန့်အစည်းအဝိေးတွေ ပြုလုပ်ရန်လည်း 
အရေးကြီးကြောင်း သူမက ပြောသည်။ 

ေေသတငွး်အသံ�းြပ�နှိ�ငေ်အာင ်ဖန်တးီြခငး်

စစတ်မ်းတငွ ်ေြဖ�ကားသ ူ၁၇% က “ေဒသတငွး် 
အသံ�းြပ�နှိ�ငေ်အာင ်ဖနတ်းီြခငး်” ဟေူသာ ေဝိါဟာရကိ� 
�ကားလှင ်စတိမ်သကမ်သာြဖစသ်ည ်သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွ်
စတိမ်သကမ်သာြဖစသ်ည ်ဟ�ေြဖ�ကားသည။် ၂၉% ခန ့်
က �ကားေနြဖစမ်ြဲပီး ၅၄% က စတိသ်ကသ်ာသည ်
သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွစ်တိသ်ကသ်ာသည ်ဟ� ေြပာသည။်

အင်တာဗျူးနှင့် FGD များတွင် ပါဝိင်သူများက ဒေသ
တွင်း အသုံးပြုနိုင်အောင် ဖန်တီးခြင်း၏ သ�ောတရား
ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အာရှမှ အင်တာဗျူး ပါဝိင်သူ
တစ်ဦးးက “ဒေသတွင်း အသုံးပြုနိုင်အောင် ဖန်တီးခြင်းမှာ 
ဒီမှာတော့ ကျရှုံးပါတယ်။ �ာကြောင့်ဆိုတော့ �ယ်သူ
မှ အကူအညီမပေးလို့ပါ။ ဒေသတွင်း NGO အဖွဲ့တွေကို 
အလှုရှင်တွေက မယုံကြည်�ူး။ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း
တွေကလည်း သူတို့ရဲ့ အနည်းငယ်သော ရံပုံငွေကိုတောင် 
ကျွနု်ပ်တို့ကို မပေးချင်�ူး။” ဟု ပြောသည်။ အရှေ့အာဖရိ
ကမှ အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက အလှုရှင်များသည် 
ဒေသတွင်းရှိ NGO အဖွဲ့များထက် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့များ
ကို ငွေကြေးပို၍ ထောက်ပံ့လိုကြကြောင်း ပြောသည်။ 
အင်တာဗျူးတွင် အာရှမှ ပါဝိင်သူအခြားတစ်ဦးးက ဒေသ
တွင်း အဖွဲ့အစည်းငယ်များ၏ စိန်ခေါ်မှုများကို ဆွေးနွေး
ခဲ့သည်။ သူက “ အမြဲတမ်း စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေး ရရှိနေတဲ့ 
ဒေသတွင်း NGO အဖွဲ့ကြီးတွေက စီမံချက်တွေ အမြဲရ
ကြတယ်။ �ာကြောင့်လဲဆိုတော့ အလှုရှင်တွေ အကြိုက် 
�ယ်လိုရေးရမယ် �ယ်လို အကောင်အထည်ဖော်ရမယ်
ဆိုတာ သူတို့သိတယ်။ အခြားအဖွဲ့ငယ်တွေက ရံပုံငွေ
တွေ မရကြ�ူး။” ဟု ပြောသည်။ ပါဝိင်သူများထဲမှ တစ်
ဦးးတည်းကသာ အလှုရှင်များအပေါ် အပြုသ�ောဆောင်
သော အမြင်ရှိသည်။ အာရှမှ သူက “ အရင်တုန်းကတော့ 
အလှုရှင်တွေရဲ့ ချဉ်းကပ်ပုံက လုံးဝိ ကွဲပြားတယ်။ သူတို့
က ဗျူရိုကရေစီစနစ်ဆန်တယ်။ အခုတော့ သူတို့က ကျွနု်ပ်
တို့ကို မိတ်ဖက်အဖြစ် သတ်မှတ်ကာ အခုတော့ ကျွနု်ပ်တို့
က မိတ်ဖက်ဖြစ်သွားပြီဟု ပြောတယ်။ အဲတာက အလှုရှင်
တွေနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေအကြား
ရှိ ကွာဟမှု ပျောက်ကွယ်စေတယ်။” ဟုပြောသည်။
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ဖယ်က်ျဉ်�ားေသာ

စစတ်မ်းတငွ ်ေြဖ�ကားသ ူ၆၆% က “ဖယက်ျဉ်ထား
ေသာ” ဟသူည့ေ်ဝိါဟာရကိ� �ကားလှင ်စတိမ်သက်
မသာြဖစသ်ည ်သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွစ်တိမ်သကမ်သာ
ြဖစသ်ည ်ဟ�ေြဖ�ကားသည။် ၉% ခန ့က် �ကားေနြဖစ်
မြဲပီး ၂၆% က စတိသ်ကသ်ာသည ်သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွ်
စတိသ်ကသ်ာသည ်ဟ� ေြပာသည။်

အာရှမှ အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက ထိုဝိေါဟာရကို 
အ�ယ်ကြောင့် အသုံးပြုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ “၎င်းကို 
ကျွနု်ပ်တို့က အခွင့်အလမ်းနည်းပါးစွာ ရရှိသူများအတွက် 
အသုံးပြုတယ်။” ဟု ရှင်းပြသည်။ အခြားသူများက ၎င်း၏ 
အနုတ်သ�ောဆောင်သော လက္ခဏာာများကို ဆွေးနွေးခဲ့
ကြသည်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းတွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက လူ
များအား ဖယ်ကျဉ်ထားခံရသူ ဟုဖော်ပြခြင်းသည် ရပ်ရွာ
လူထုများ၏ ဝိေဖန်မှုတစ်မျိုး ဖြစ်စေကာ အရင်းအမြစ်
များ မရရှိခြင်း သို့မဟုတ် ကံမကောင်းခြင်းဟု ရည်ညွှန်း
ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အကြံပြုသည်။ “ဝိန်ဆောင်မှုများနှင့် ဝိေး
သော နေရာတွင်နေထိုင်ကာ ဝိန်ဆောင်မှုများ မရရှိသည်
က သူတို့ရဲ့ ပြဿနာ မဟုတ်ပါ�ူး။ အဲတာက ကျွနု်ပ်တို့ 
ပြဿနာဖြစ်တယ်။ �ာကြောင့်လဲဆိုတော့ အရင်က သူ
တို့ဆီ ကျွနု်ပ်တို့ မရောက်နိုင်ခဲ့�ူး။ ဒါမှမဟုတ် အစိုးရ
ရဲ့ ဝိန်ဆောင်မှုတွေက သူတို့ဆီ မရောက်ခဲ့�ူး။ ဖယ်ကျဉ်
ထားသည်ဟု ဆိုရာတွင် ၎င်းက သူတို့အပြစ်ဖြစ်တယ် လို့ 
ပြောတာနဲ့တူတယ်။” ဟု အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ ပါဝိင်သူတစ်
ဦးးဆိုသည်။ အာရှမှ အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက 
“၎င်းက ရပ်ရွာအတွင်း အရေးမကြီးသော အနေအထား
ကို သွယ်ဝိိုက် ညွန်းဆိုသည်။ ဒါဟာ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု တစ်
မျိုးဖြစ်တယ်။ ကမ္�ာ့ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ထိပ်သီး
အစည်းအဝိေးမှာ ကျွနု်ပ်တို့အနေနဲ့ ထိခိုက်နစ်နာသူများ 
ဟု စတင်အသုံးပြုခဲ့တယ်။” ဟုပြောသည်။

FGD တွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက တစ်ခါတစ်ရံတွင် လူငယ်
များနှင့် အမျိုးသမီးများကို ဖယ်ကျဉ်ခံရသူများဟု ဖော်ပြ
သော်လည်း တစ်ကယ်တမ်းတွင် သူတို့က ဖယ်ကျဉ်ခံ
ရသူများ မဟုတ်ကြောင်း ပြောပြသည်။ ၎င်းဝိေါဟာရ
ကို မှားယွင်းစွာ အသုံးပြုရသည့်အကြောင်းရင်းကို သူမ
က ရှင်းပြသည်။ “ သူတို့မှာ တူညီတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ မ
ရှိ�ူးလို့ပြောချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွနု်ပ်တို့က ဖယ်ကျဉ်
ထားသောဟူသည့် ဝိေါဟာရကို အသုံးပြုတယ်။ အဲဒါက 
အားနည်းမှုကို ပြပေမဲ့ တစ်ကယ်တမ်းတော့ သူတို့က 
အားနည်းနေတာ မဟုတ်ပါ�ူး။ သူတို့မှာ အခွင့်အလမ်းရရှိ
မှု နည်းပေမဲ့ သူတို့မှာ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ဖြစ်နိုင်ချေ တန်းတူ

ရှိတယ်။ တစ်ခြားအရာတွေတောင် ပိုရှိကြတယ်။ ဒီ
တော့ ဒီစကားလုံးက ကျွနု်ပ်တို့ ပြောချင်တာရဲ့ အဓိိပ္ပါယ်
အစစ်အမှန် မဟုတ်�ူး။” ဟုအာရှမှ ပါဝိင်သူတစ်ဦးး
ပြောသည်။ 

ပါဝိင်သူများစွာက ဖယ်ကျဉ်ထားသော ဟူသည့် ဝိေါဟာရ
သည် နောက်ခံအခြေအနေလိုအပ်ကြောင်း အလေးပေး
ပြောကြားခဲ့သည်။ အရှေ့အာဖရိကမှ ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက 
“ဖယ်ကျဉ်ထားသော ဟူသည့် စကားလုံးထက် အခြား
တစ်ခုရှိဖို့ ကျွနု်ပ် ဆန္ဒပြုသည်။ ၎င်းကို �ယ်နေရာမှာ 
အသုံးပြုသည်ပေါ် မူတည်ပြီး ဖယ်ကျဉ်ထားသော ဟု သုံး
နှုံးလိုက်ချိန်တွင် အချို့သော အုပ်စုတွေ ကျန်ခဲ့ပြီဟု သိနိုင်
တယ်။ “ဖယ်ကျဉ်ထားသော” က အခြေအနေတော်တော်
များများပေါ် မူတည်တယ်။ အချို့သော လှုပ်ရှားမှုတွေက 
အားလုံးပါဝိင်နိုင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ မဟုတ်�ူးလို့လဲ ဆိုလို
နိုင်တယ်။” ဟု ပြောသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ ပါဝိင်
သူတစ်ဦးးက “သူတို့�ာကြောင့် ဖယ်ကျဉ်ခံနေရတာလဲ။ 
�ယ်လိုစိန်ခေါ်မှုမျိုးကို သူတို့ရင်ဆိုင်နေရတာလဲဆိုတာကို 
ကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်။” ဟု ပြောသည်။

FGD တွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက အထူးသဖြင့် ဝိေးလံဒေသ
တွင် နေထိုင်သူများက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဖယ်ကျဉ်ခံထား
ရသူများအဖြစ် မမြင်ကြောင်း၊ ဒုက္ခသည် အသိုင်းအဝိိုင်း
များနှင့် ပတ်သက်သော သူမ၏ အလုပ်အကြောင်းကို 
ပြောပြသည်။ မြို့ပြဒေသတွင် နေထိုင်ခြင်းသည် ဗဟိုတွင် 
နေထိုင်းခြင်း ကိုဆိုသည်သည် ဟူသော အတွေးကို သူမ
မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ “သူတို့ကို ဖော်ညွှန်းတဲ့ စကားလုံး
တွေ အကုန်းလုံးက ကျွနု်ပ်တို့နှင့်လည်း သက်ဆိုင်တယ်။ 
ကျွနု်ပ်တို့က [---မြို့] တွင်နေထိုင်ကာ ၎င်းက အလယ်ဗဟို
ကျသည်ဟု ထင်တယ်။ [---မြို့]မှာ နေထိုင်တဲ့ ကျွနု်ပ်တို့ 
အလှုရှင်က သူ့မြို့ကို အလယ်ဗဟိုကျတယ်လို့ ထင်တယ်။ 
[ဥရောပ ---မြို့] မှာ နေတဲ့ ကျွနု်ပ်တို့ နိုင်ငံတကာ အလှု
ရှင်က သူ့မြို့ကို ဗဟိုကျတယ်လို့ ထင်တယ်။ ဗဟိုချက် 
ပြောင်းလဲသွားတာကို တွေ့ရတာ စိတ်ဝိင်စားစရာ ကောင်း
သလို အာဏာာ ပြောင်းလဲသွားတာကို တွေ့ရတာလဲ 
စိတ်ဝိင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။” ဟု အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ 
ပါဝိင်သူတစ်ဦးးပြောသည်။ အရှေ့အာဖရိကမှ အင်တာဗျူး
တွင် ပါဝိင်သူအခြားတစ်ဦးးက “စကားလုံးကို သုံးနှုံးသူက 
စကားလုံး လက်ခံရသူထက် ပိုအားကြီးကြောင်း တွေ့ရ
တယ်။”ဟု ပြောသည်။

20 အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ GBV ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း



လးနညး်စ�များ

စစတ်မ်းတငွ ်ေြဖ�ကားသ ူ၅၁% က “လနူညး်စ�များ” ဟူ
သည့ေ်ဝိါဟာရကိ� �ကားလှင ်စတိမ်သကမ်သာ
ြဖစသ်ည ်သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွစ်တိမ်သကမ်သာြဖစသ်ည ်
ဟ�ေြဖ�ကားသည။် ၃၁% ခန ့က် �ကားေနြဖစမ်ြဲပီး ၁၇% 
က စတိသ်ကသ်ာသည ်သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွ်
စတိသ်ကသ်ာသည ်ဟ� ေြပာသည။်

ပါဝိင်သူအချို့က “လူနည်းစု”ဟူသော ဝိေါဟာရ သုံးခြင်း
အတွက် စိန်ခေါ်မှုများကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ One အာရှ
မှ FGD တွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက ထိုစကားလုံးကို ပုံမှန် 
အသုံးပြုနေသော်လည်း ရပ်ရွာလူထုများနှင့် အပြန်အလှန် 
အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင် ပြဿနာများ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း 
ကို “သူတို့ကပြောတယ်။ ကျွနု်ပ်တို့ကို လူနည်းစုလို့မခေါ်
နဲ့။ ကျွနု်ပ်တို့က လူနည်းစုတွေ မဟုတ်�ူး။ ကျွနု်ပ်တို့က 
အားလုံးနဲ့တန်းတူ နိုင်ငံသားတွေပဲ။ ကျွနု်ပ်တို့ကို လူနည်းစု
လို့ ခေါ်တဲ့အတွက် ကျွနု်ပ်တို့ကို သိမ်ငယ်စေတယ်။ အဲ
လိုကြုံတွေ့ပြီးနောက်တော့ ‘အခြား လူမျိုးစုနဲ့ သက်ဆိုင်
သောသူ’ လို့ သုံးဖြစ်လာတယ်။ �ာကြောင့်ဆိုတော့ ဒီ
စကားလုံးကြားရတာ သူတို့အတွက် မကောင်း�ူးလို့ 
ခံစားရလို့ပဲ။” ဤသို့ ပြောပြသည်။ ယင်းဥပမာကို ကြည့်
လျှင် ရပ်ရွာလူထုမှ တိုက်ရိုက်ကြားသိလိုက်ရခြင်းက သူမ 
အသုံးပြုသော �ာသာစကားတွင် ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စေခဲ့
သည်ကို တွေ့ရသည်။ 

အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက 
“လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာာရှိတဲ့ အုပ်စုတစ်စုကို လူနည်းစုတစ်
မျိုးအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းက လူတွေရဲ့ အခွင့်အရေး
ကို ပျက်ပြားစေတယ်။ တခါတရံမှာ အဲဒါကို ကောင်း
တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ပြုလုပ်သော်လည်း လူတွေ
ရဲ့ အလားအလာရှိမှုတွေကို သေတ္တာထဲ ထည့်ပြီး 
ကန့်သတ်လိုက်သလိုပဲ။” ဟုပြောသည်။ 

ပါဝငေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်

စစတ်မ်းတငွ ်ေြဖ�ကားသ ူ၃% က “ပါဝိငေ်ဆာငရွ်က်
ြခငး်” ဟသူည့ေ်ဝိါဟာရကိ� �ကားလှင ်စတိမ်သက်
မသာြဖစသ်ည ်ဟ�ေြဖ�ကားသည။် ၃% ခန ့က် �ကားေန
ြဖစမ်ြဲပီး ၉၄% က စတိသ်ကသ်ာသည ်သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွ်
စတိသ်ကသ်ာသည ်ဟ� ေြပာသည။်

အတည်ပြုခြင်းအပိုင်းတွင် ပါဝိင်သူများက ပါဝိင်
ဆောင်ရွက်ခြင်း၏ သ�ောတရားကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ 

အရှေ့အာဖရိကမှ ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက “ကျွနု်ပ်အတွက် 
ပါဝိင်ဆောင်ရွက်ခြင်းက ကျွနု်ပ်က တစ်စုံတစ်ရာရဲ့ 
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်တယ်၊ အဲဒါကို ကျွနု်ပ် ပိုင်တယ် 
လို့ အဓိိပ္ပါယ်ရတယ်။” ဟုပြောသည်။ အရှေ့အာဖရိကမှ 
အခြားတစ်ဦးးက ပါဝိင်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို အဓိိပ္ပါယ်ဖွင့်
သည့်အနေဖြင့် “တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းခြင်း” ဟုဆိုသည်။ 
၎င်းက “ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှု” ဟူသော စကားလုံးက 
ပါဝိင်ဆောင်ရွက်ခြင်းထက် “ပို၍တက်ကြွသည်” ဟုခံစား
ရသော အာရှမှ အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးး ပြောသည်
နှင့် ဆင်တူသည်။

အတည်ပြုခြင်းအပိုင်းတွင် ပါဝိင်သူများက “ပါဝိင်
ဆောင်ရွက်ခြင်း” ဟူသော ဝိေါဟာရကို အလွဲသုံးစား 
အသုံးပြုနိုင်ပုံလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ “ပါဝိင်ပတ်သက်
မှု စကားလုံးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အဲဒါကို အလွဲသုံးစားလုပ်
နိုင်တယ်။ ပါဝိင်ပတ်သက်မှု ဆိုသည်မှာ ကျွနု်ပ် အဲဒီမှာ ရှိ
ခဲ့တယ်၊ ကျွနု်ပ် ပါဝိင်ခဲ့တယ်ကို ဆိုလိုနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ 
ကိုယ်စားပြုမှု တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်း
ခြင်း မရှိ�ူး ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာမှာ မပါဝိင်�ူးဆိုရင် ပါဝိင်
မှုက အဓိိပ္ပါယ်မဲ့သွားပြီ။ အမှန်တကယ် အသံတွေ မ
ထုတ်ဖော်�ူးဆိုရင် ပါဝိင်ရုံ၊ ကိုယ်စားပြုရုံက အဓိိပ္ပါယ်
မရှိ�ူး။” ဟု အရှေ့အာဖရိကမှ ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက 
ထင်ဟပ်ပြသည်။ “သူတို့က သင့်ကို ပါဝိင်ဖို့ ပြောပြီး သင့်
ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အတွေးအခေါ်တွေကို လျစ်လျူရှုထားပါက 
ပါဝိင်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို တလွဲ အသုံးပြုခြင်းဖြစ်တယ်။” 
ဟုအခြားပါဝိင်သူတစ်ဦးးပြောသည်။ “အဲဒါက မကြာခဏာ 
ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ 
အဖွဲ့အစည်းတွေကို ပါဝိင်ဖို့တောင်းဆိုကြတယ်။ အဲတော့ 
အဖွဲ့အစည်းတွေက ပါဝိင်တယ်။ သူတို့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု၊ 
အတွေးအခေါ်တွေကို မျှဝိေကြတယ်။ မြေပြင်အခြေအနေ
ကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဆန်းစစ်လေ့လာချက်တွေ ပြောပြ
တယ်။ ဒါပေမဲ့ ထိုဗဟုသုတတွေကို လွဲပြောင်းတဲ့အခါ 
၎င်းက တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပျောက်ကွယ်သွားပြီးတော့ 
ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ အဆင့်ကို မရောက်တော့�ူး။” ဟု သူမ
ရှင်းပြသည်။  အမျိုးသမီးရေးရာ တန်ဖိုးများကို ပြန်လည်
သုံးသပ်ရာတွင် အောက်ခြေမှ အထက်သို့ ချဉ်းကပ်နည်း
များဖြင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများအပေါ် 
အာရုံစိုက်ရန် သူမ အကြံပြုသည်။ သို့မှသာလျှင် လူတိုင်း
က အားလုံးပါဝိင်နိုင်သည်ဟု ခံစားရကာ “သူတို့ ဒီကိစ္စ
မှာ ပြောစရာရှိတယ်၊ ဒီကိစ္စမှာ ပါဝိင်မယ်။” ဟု ပြောလာ
မည်ဖြစ်သည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ သူမက “စီမံကိန်း ရ
လာဒ်ကောင်းကိုသာ ကြည့်ခြင်းထက် အမှန်တစ်ကယ်တွင် 
ဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုဖန်တီးခြင်းဖြစ်တယ်။” ဟုဆိုသည်။ 
ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက အမျိုးသမီးရေးဝိါဒီများက “မိတ်ဖက်
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ပြုခြင်း” ဟူသော စကားလုံးကို “ပါဝိင်ဆောင်ရွက်ခြင်း” 
ထက် မကြာခဏာ ပိုမိုအသုံးပြုသင့်ကြောင်း အကြံပြုသည်။

ေ�ကခသည်

စစတ်မ်းတငွ ်ေြဖ�ကားသ ူ၄၆% က “ဒ�ကခသည”် ဟူ
သည့ေ်ဝိါဟာရကိ� �ကားလှင ်စတိမ်သကမ်သာ
ြဖစသ်ည ်သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွစ်တိမ်သကမ်သာြဖစသ်ည ်
ဟ�ေြဖ�ကားသည။် ၂၉% ခန ့က် �ကားေနြဖစမ်ြဲပီး ၂၆% 
က စတိသ်ကသ်ာသည ်သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွ်
စတိသ်ကသ်ာသည ်ဟ� ေြပာသည။်

အတည်ပြုခြင်းအပိုင်းတွင် ပါဝိင်သူများက “ဒုက္ခသည်” 
ဟူသော ဝိေါဟာရကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။  အာရှမှ ပါဝိင်
သူတစ်ဦးးက ယင်းသည် နေရပ်စွန့်ခွာနေထိုင်ခြင်းနှင့် 
ဆက်စပ်သည်ဟု ဖော်ပြသည်။ အရှေ့အာဖရိကမှ အခြား
ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက ယင်းသည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု
မှ ဆင်းသက်လာသော စကားဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။ 
အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှ ပါဝိင်သူအချို့က “ဒုက္ခသည်” 
ဟူသော ဝိေါဟာရသည် ၎င်းတို့နေအိမ်များမှ စွန့်ခွာရန် 
ဖိအားပေးခံရသော ပါလက်စတိုင်း နိုင်ငံသားများအတွက် 
အထူးသဖြင့် အရေးကြီးသော နိုင်ငံရေးနှင့် ဆက်နွယ်နေ
သော အဓိိပ္ပါယ်ကို ထိထိမိမိ ဖော်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်း 
သူတို့၏ ခံစားချက်ကို ပြောပြသည်။  

ပါဝိင်သူအချို့က ၎င်း ဝိေါဟာရနှင့် ဆက်နွယ်နေသော 
စိတ်ဒဏာ်ရာကိုလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။ “ဒုက္ခသည်ဆို
တဲ့ နာမည်က ကျွနု်ပ်တို့နဲ့ မသက်ဆိုင်�ူးလို့ အဓိိပ္ပါယ်ရ
တယ်။ ကျွနု်ပ်တို့က ဒီနိုင်ငံသားတွေ မဟုတ်�ူး။ သင့်ကို 
လူသားတစ်ယောက် မဟုတ်သကဲ့သို့ တစ်ခြားနိုင်ငံကို ပို့
လိုက်တယ်။ အဲဒီနေရာနဲ့ မသက်ဆိုင်�ူးလို့ သင်ခံစားရ
တယ်။ အဲတိုင်းပြည်က လူတွေလို သင့်မှာ အခွင့်အရေး
ရယူပိုင်ခွင့်တွေ မရှိ�ူးလို့ သင်ခံစားရတယ်။” ဟု အရှေ့
အာဖရိကမှ ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက ပြောကြားခဲ့သည်။ အခြား 
ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက ယင်းဝိေါဟာရသည် ရပ်ရွာလူထုများ
အား ထူးခြားသော ပုံစံများဖြင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေ
ကြောင်း ပြောပြသည်။ “ပြန်လည်ထူထောင်မှုပြီးနောက် 
သူတို့က ဒုက္ခသည်များ ဖြစ်သည်ကို ဆက်လက်ထင်မှတ်
နေတယ်။ သူတို့ ဒုက္ခသည်တွေ ဖြစ်လို့၊ သူတို့က ရွေ့
ပြောင်းသွားလာသူတွေ ဖြစ်လို့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ကူညီတာ
ကို စောင့်နေကြတုန်း။ ၎င်းက သူတို့ကို အရင်းအမြစ်ရှိသူ 
တစ်ဦးးက လာကူညီမယ်၊ သူတို့က အားနည်းသူတွေဖြစ်
တယ်လို့ အမြဲတမ်း တွေးထင်စေတယ်။” ဟု အရှေ့အာဖရိ
ကမှ ပါဝိင်သူတစ်ဦးးပြောသည်။ 

အရှေ့အာဖရိကမှ FGD တွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက ၎င်းတို့
မှ တစ်နည်းအားဖြင့် “စိုးရိမ်ပူပန်ရမည့်သူများ” ဟု သုံးနှုံး
ကြောင်း ပြောပြသည်။

ေဏ်ာခံနှိ�ငမု်

စစတ်မ်းတငွ ်ေြဖ�ကားသ ူ၃%က “ဒဏာခ်နံှိ�ငမ်”ု ဟသူည့်
ေဝိါဟာရကိ� �ကားလှင ်အလနွ ်စတိမ်သကမ်သာ
ြဖစသ်ည ်ဟ�ေြဖ�ကားသည။် ၂၀% ခန ့က် �ကားေနြဖစ်
မြဲပီး ၇၇% က စတိသ်ကသ်ာသည ်သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွ်
စတိသ်ကသ်ာသည ်ဟ� ေြပာသည။်

ဒဏာ်ခံနိုင်မှုဟူသည့် ဝိေါဟာရကို အင်တာဗျူးနှင့် FGD များ
တွင် ဆွေးနွေးမှု နည်းသည်။ “၎င်းက ကောင်းတဲ့စကားလုံး
ပါ။ အဲဒါက အာဏာာရှိစေတယ်။ ၎င်းက အားနည်းချက် 
အကြောင်းမပြော�ူး။” ဟု အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ 
အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက ဖြေသည်။ အင်တာဗျူး
တွင် ပါဝိင်သော အခြားသူတစ်ဦးးက ယင်းဝိေါဟာရနှင့် 
ဆက်နွယ်နေသော စိန်ခေါ်မှုများကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။ 
“၎င်းက ခါးပတ်ပတ်ပါ။ ပြီးတော့ လက်ခံဖြေရှင်းဖို့ နည်း
လမ်းရှာကြမယ်လို့ ပြောတာနဲ့တူတယ်။ စိတ်ပညာပိုင်း
ဆိုင်ရာ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ၎င်းက မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ 
ကျွနု်ပ်တို့ရဲ့ စွမ်းရည်မြင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းတွေမှာတော့ အဲ
ထက်ပို လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်။” ဟု အရှေ့အာဖရိ
ကမှ တစ်ဦးးက ပြောသည်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတွင် ပါဝိင်သူ 
အရှေ့အာဖရိကမှ အခြားတစ်ဦးးက “လူမှုအသိုင်းအဝိိုင်း
များအနေဖြင့် အခက်အခဲများကို အ�ယ်ကြောင့် 
ခံနိုင်ရည်ရှိသင့်သနည်း။ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိ
အောင် ပြန်ကန်ထွက်လာနိုင်အောင် သူတို့ရဲ့ ခံနိုင်ရည်ကို 
တိုးမြင့်ပေးမယ့်အစား လူတွေကို ဆင်းရဲတွင်းကနေ ကယ်
ထုတ်နိုင်အောင် ကျွနု်ပ်တို့ �ာကြောင့် မလုပ်နိုင်တာလဲ။” 
ဟု ပြောသည်။

တတယိ်ကမာာ

စစတ်မ်းတငွ ်ေြဖ�ကားသ ူ၆၉% က “တတယိကမာာ” 
ဟသူည့ေ်ဝိါဟာရကိ� �ကားလှင ်စတိမ်သကမ်သာ
ြဖစသ်ည ်သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွစ်တိမ်သကမ်သာြဖစသ်ည ်
ဟ�ေြဖ�ကားသည။် ၂၀% ခန ့က် �ကားေနြဖစမ်ြဲပီး ၁၁% 
က စတိသ်ကသ်ာသည ်သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွ်
စတိသ်ကသ်ာသည ်ဟ� ေြပာသည။်

အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ စစ်တမ်းဖြေဆိုသူတစ်ဦးးက “တတိယ
ကမ္�ာက �ယ်သူ့ကို ရည်ညွှန်းတာလဲ။ ဥရောပနှင့် အ
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မေရိကသည် လူမှု�ဝိ တိုးတက်မှု၏ စံနမူနာဖြစ်ပြီး လူ
တိုင်း မျှော်လင့်သော စံပြ�ဝိ ဖြစ်သည်ဟု မည်သူ ယူဆ
ကာ အ�ယ်ကြောင့် ယူဆသနည်း။” ဟုမေးခွန်းထုတ်
သည်။ အာရှမှ စစ်တမ်းတွင် ပါဝိင်သူ အခြားတစ်ဦးးက 
ယင်းဝိေါဟာရသည် “အာဏာာဆက်နွယ်မှုနှင့် အများ
ထက်သာလွန်သော အရည်အသွေး”ကို ထင်ဟပ်သည်
ဟု ပြောသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ စစ်တမ်းဖြေဆိုသူ
တစ်ဦးးက “နိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီကို ပထမ သို့မဟုတ် တတိယ
ကမ္�ာလို့ မသုံး�ဲ ၎င်းရဲ့ နာမည်အတိုင်း ခေါ်တာကောင်း
တယ်။ မြောက်အာဖရိက၊ အာရပ်ကမ္�ာ၊ အစ္စလာမ်
ကမ္�ာ၊ လက်တင်အမေရိက စသဖြင့်ပေါ့။” ဟုအကြံပြု
သည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ စစ်တမ်းဖြေဆိုသူတစ်ဦးးက 
အခြားသူများက ယင်းဝိေါဟာရနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်
ပူပန်မှုများ ဖော်ထုတ်သော်လည်း အခြားနည်းဖြင့် တောင် 
- မြောက် ဟု သုံးနှုံးရန် အကြံပြုသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း
မှ စစ်တမ်းဖြေဆိုသူ အခြားတစ်ဦးးက “စီးပွားရေးအရ 
ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများ” ဟုသုံးရန် အကြံပြုသည်။ 

ဓိေလ�့ံ�းတမ်း အစဉ်အလာ

စစတ်မ်းတငွ� ေြဖ�ကားသ ူ၂၃% က “ဓိေလထ့�းတမ်း 
အစဉ်အလာ” ဟသူည့ေ်ဝိါဟာရကိ� �ကားလှင ်စတိမ်
သကမ်သာြဖစသ်ည ်သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွစ်တိမ်သကမ်သာ
ြဖစသ်ည ်ဟ�ေြဖ�ကားသည။် ၄၀% ခန ့က် �ကားေနြဖစ်
မြဲပီး ၃၇% က စတိသ်ကသ်ာသည ်သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွ်
စတိသ်ကသ်ာသည ်ဟ� ေြပာသည။်

FGD တွင် ပါဝိင်သူများက “ဓိလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာ” 
ဟူသော စကားလုံးသည် အပြုသ�ော သို့မဟုတ် 
အပျက်သ�ော ဖြစ်နိုင်ပုံကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ FGD 
တွင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက ၎င်းသည် 
သမိုင်း၊ အဝိတ်အထည်၊ သို့မဟုတ် အစားအစာ စသည့် 
အပြုသ�ောဆောင်သည့်အရာများကို မည်သို့ ရည်ညွှန်း
နိုင်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ အရှေ့အာဖရိကမှ FGD တွင် 
ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက ထိုအသုံးအနှုံးသည် ”ခေတ် နောက်ပြန်
ဆွဲခြင်း၊ ခေတ်သစ်နှင့် လုံးဝိ မကိုက်ညီသောအရာ” နှင့် 
ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟု အကြံပြုခဲ့သည်။ အရှေ့အာဖရိ
ကမှ FGD တွင် ပါဝိင်သူ အခြားတစ်ဦးးက ထိုအသုံးအ
နှုံးသည် “လူများအား ရှေးရိုးစွဲကဲ့သို့ ထင်မြင်စေသည်” 
ဟုဆိုသည်။ အာရှမှ FGD တွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက ထို
ဝိေါဟာရကို ဒေသခံလူထုများက အကောင်းမြင်လိမ့်မည် 
မဟုတ်ကြောင်း အကြံပြုသည်။ -“မကောင်းသော ဓိလေ့
ထုံးတမ်းတွေကို ကျွနု်ပ်တို့ ဖော်ပြပါက အချို့သော လူမှု
အသိုင်းအဝိိုင်းများအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်

တယ်။ အကယ်၍ ၎င်းကို သင်က ဒေသခံ �ာသာစကား
သို့ ပြန်ဆိုပါက လူတွေက ခေတ်မမီတော့�ူးလို့ ထင်
လိမ့်မယ်။” အရှေ့အာဖရိကမှ FGD တွင် ပါဝိင်သူတစ်
ဦးးက အုပ်စုတစ်စုကို ဖော်ညွှန်းရန် “ဓိလေ့ထုံးတမ်း 
အစဉ်အလာ” ဟူသော စကားလုံး သုံးခြင်းသည် ထိုအုပ်စု
ထဲတွင် ကွဲပြားခြားနားသော လူမျိုးစု အသိုင်းအဝိိုင်း
များရှိနေပါက may be “ဖယ်ကျဉ်ထားခြင်း” ဖြစ်လာ
နိုင်သည်။ ၎င်းအစား ဒေသခံ အရင်းအမြစ်များ၊ ဒေသခံ 
အသိုင်းအဝိိုင်း သို့မဟုတ် ဒေသခံ အာဏာာပိုင်များ ဟုသုံး
ရန် အကြံပြုသည်။ 

အရှေ့အာဖရိကမှ FGD တွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက 
“အထူးသဖြင့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ကဏာ္ဍတွင် 
ဓိလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာ ဟူသည့်စကားလုံးကို 
အပြုသ�ောဖြင့် သုံးနှုံးတာ အချိန်တော်တော်ကြာ ကျွနု်ပ် 
မတွေ့ခဲ့ရ�ူး။” ဟုပြောသည်။ သူမက ယင်းဝိေါဟာရ
ကို “လူတွေ စွန့်ပစ်သင့်သည့်အရာ” အားညွှန်းဆိုရန် 
မကြာခဏာ သုံးလေ့ရှိပြီး အခြေအနေ အကြောင်းမစဉ်းစား
�ဲ လူတွေ သုံးနှုံးသည့် “မတည်ငြိမ်သော စကားလုံး” တစ်
ခုအဖြစ် ရှင်းပြသည်။ 

အရှေ့အာဖရိကမှ FGD တွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက ဆိုလိုရင်း
မှန်ကန်စွာဖြင့် ဝိေါဟာရကို ရှင်းပြရန် လိုအပ်ကြောင်း 
ပြောနေစဉ်တွင် အခြားတစ်ဦးးသည် အခြေအနေက 
အရေးကြီးကာ “မှားယွင်းသော အယူအဆ သို့မဟုတ် ၎င်း
ကြောင့် အန္တရာယ် မဖြစ်စေရန် ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု” 
ရှိသင့်ကြောင်း အကြံပြုသည်။ 

ကျ�းလန်ွခံရသး

စစတ်မ်းတငွ ်ေြဖ�ကားသ ူ၇၁% က “ကျ�းလနွခ်ရံသ”ူ 
ဟသူည့ေ်ဝိါဟာရကိ� �ကားလှင ်စတိမ်သကမ်သာ
ြဖစသ်ည ်သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွစ်တိမ်သကမ်သာြဖစသ်ည ်
ဟ�ေြဖ�ကားသည။် ၁၇% ခန ့က် �ကားေနြဖစမ်ြဲပီး ၁၁% 
က စတိသ်ကသ်ာသည ်သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွ်
စတိသ်ကသ်ာသည ်ဟ� ေြပာသည။်

အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက 
“ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူ က ပိုကောင်းတယ်။ အဲဒါက သူ
တို့ဆီမှာ မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်။ သူတို့ အခြေအနေ
ကို ပြောင်းလဲလိုက်ဖို့ သူတို့မှာ စွမ်းအင်တွေရှိတယ် လို့ 
အဓိိပ္ပါယ်ရတယ်။” ဟုပြောသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ 
အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက “ကျူးလွန်ခံရသူများ” 
က ၎င်းတို့ထံသို့ ရောက်လာသော အန္တရာယ်အားဖြင့် 
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သတ်မှတ်ကြပြီး “ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများ” က အန္တရာယ် 
ကြုံတွေ့ပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ �ဝိဖြင့် သတ်မှတ်သည်
ဟု ရှင်းပြသည်။ သူမက ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူဆိုသော 
စကားလုံးသည် အကြမ်းဖက်မှု အဖြစ်အပျက် ဖြစ်ပွား
ပြီးနောက် ဆက်လက် အသက်ရှင်သန်နိုင်သည့် စွမ်းအား
ကို ဖော်ပြနေကြောင်း အကြံပြုသည်။ အာရှမှ FGD တွင်
ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက “ကျူးလွန်ခံရသူ” အစား “အမှုသည်” ဟု
ပြောင်းလဲ အသုံးပြုရန် အကြံပြုသည်။ 

အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူ အခြားတစ်
ဦးးက ယင်းဝိေါဟာရကို �ာသာပြန်ဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ 
“အင်္ဂလိပ် �ာသာစကားတွင် ‘ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူ’ 
ကို အကြမ်းဖက်မှု တွေ့ကြုံခံစားရသော အမျိုးသမီး 
အကြောင်းပြောရာတွင် သုံးတယ်။ ၎င်းစကားလုံးကို အာ
ရေဗျ �ာသာစကားကို အနက်ပြန်လိုက်ရင် အကြမ်းဖက်
မှုမှ လွတ်မြောက်သွားတဲ့ အမျိုးသမီးကို ဆိုလိုတယ်။ 
ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်းတော့ သူမက အကြမ်းဖက်မှု 
စက်ကွင်းထဲမှာပဲရှိသေးတယ်။ အဲစက်ကွင်းကနေ သူမတို့ 
အပြင်မထွက်နိုင်ခဲ့ကြ�ူး။ ကျူးလွန်ခံရသူဟု ဆိုရာတွင် အဲ
ဒါက အမျိုးသမီးက အရမ်းအားနည်းနေတာနဲ့ တူတယ်။ 
ဒါပေမဲ့ ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူ ကို အာရေဗျလို သုံးနှုံးလိုက်ချိန်
မှာတော့ အင်္ဂလိပ်�ာသာနဲ့ အဓိိပ္ပါယ် မတူပါ�ူး။” ဟု 
အလေးပေးထုတ်ဖော်သည်။ 

�ခိိ�ကလ်ယွ်ေ်သာ

စစတ်မ်းတငွ ်ေြဖ�ကားသ ူ၇၁% က “ထခိိ�ကလ်ယွေ်သာ” 
ဟသူည့ေ်ဝိါဟာရကိ� �ကားလှင ်စတိမ်သကမ်သာ
ြဖစသ်ည ်သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွစ်တိမ်သကမ်သာြဖစသ်ည ်
ဟ�ေြဖ�ကားသည။် ၁၇% ခန ့က် �ကားေနြဖစမ်ြဲပီး ၁၁% 
က စတိသ်ကသ်ာသည ်သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွ်
စတိသ်ကသ်ာသည ်ဟ� ေြပာသည။်

အာရှမှ အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက ယင်းဝိေါဟာရ
ကို အသုံးပြုရခြင်း အကြောင်းရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ 
“ဒုက္ခသည်များအကြောင်း ကျွနု်ပ်တို့ ပြောဆိုပါက သူ
တို့က နိုင်ငံသားများ မဟုတ်တဲ့အတွက် တစ်နေရာမှ 
တစ်နေရာ ပြောင်းရွေ့နေရသောကြောင့် သူတို့က ၎င်း
အခြေအနေမှာ ထိခိုက်လွယ်သူတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ 
အဲဒီဒေသမှာ သူတို့ဆီမှာ နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ 
ဂုဏာ်ဒြပ် မရှိကြ�ူး။ အဲဒါက အဲဒီအုပ်စုဟာ “အဲလိုခံရ
ဖို့ ပိုထိုက်တန်တယ်” ဆိုတဲ့ အနက်ရစေတယ်။” ဟုရှင်း
ပြသည်။ 

အာရှမှ အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူအချို့က ထိခိုက်လွယ်
ခြင်းသည် အားနည်းချက်ရှိခြင်းနှင့် ဆက်နွယ်နေကြောင်း 
ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ စစ်တမ်းဖြေဆိုသူ
တစ်ဦးးကလည်း ထိခိုက်လွယ် ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းအရင်း
ကို မပြောထားသည့်အတွက် ၎င်းက “ကျယ်ပြန့်သော” 
ဝိေါဟာရ ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း
မှ အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက ယင်းဝိေါဟာရ
ကို သုံးနှုံးခြင်းသည် အခြားအုပ်စုတစ်ခုအပေါ် အာဏာာ
သက်ရောက်နိုင်ပုံကို “သင့်အနေဖြင့် ထိခိုက်လွယ်သော 
အခြေအနေတွင် မရှိချိန် အဆိုပါ အုပ်စုရဲ့အပြင်�က်
မှာ ရှိခြင်းက ဒီအမျိုးအစားအောက်မှာ ကျန်လူအားလုံး
ကို ထည့်လိုက်ဖို့က ပိုလွယ်ပါတယ်။ အဲဒါက အာဏာာ
သက်ရောက်မှုအဆင့် ဖြစ်ပေါ်တဲ့ အချိန်ဖြစ်တယ်။ 
ကောင်းမွန်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ လုပ်ဆောင်လျှင်ပင် 
သင်ဟာ အဲအုပ်စုမှ သင့်ကိုယ်သင် ဖယ်ထုတ်ထားနေ
ဆဲဖြစ်တယ်။” ဟုဆွေးနွေးခဲ့သည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ 
သူမက ထိုဝိေါဟာရကို ထပ်မံ၍ အသေးစိတ် ဆွေးနွေးခဲ့
သည်။ - “တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၎င်းဂုဏာ်ဒြပ်က ပြင်ပကလာ
တဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့် ဖြစ်သလို အတွင်း�က်က
လာတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်တယ်။ ၎င်း
က ငွေကြေးအရ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ၊ စီးပွားရေးအရ ဖြစ်
တာလား။ ၎င်းက သူ့တစ်ခုတည်းတော့ မဖြစ်နိုင်�ူး။” 
ဟုဆိုသည်။ သူမက ထိခိုက်လွယ်မှု၏ အဆင့်များစွာ
ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အရေးကြီးကြောင်းနှင့် ထိခိုက်
လွယ်မှုကို “အရွယ်အစားအားလုံးနှင့် ကိုက်ညီသည်” ဟု
မြင်မည့်အစား ထိခိုက်လွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ခုနှင့် 
တစ်ခုချိတ်ဆက်ကာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းကိုလည်း 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် ဖြစ်ကြောင်း အလေးပေးပြောဆို
သည်။ 

အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ စစ်တမ်းဖြေဆိုသူတစ်ဦးးကလည်း 
ထိခိုက်လွယ်မှု၏ နောက်ဆုံးရလာဒ်ကို ရှင်းပြရန် တစ်
ခုနှင့် တစ်ခု ချိတ်ဆက် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်း ကို
အသုံးပြုခြင်းက ပိုအကြိုးရှိကြောင်း ပြောသည်။ အရှေ့အာ
ဖရိကမှ အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူအချို့က ထိခိုက်လွယ်
မှုသည် အခြေအနေပေါ်မူတည်ကြောင်း နှင့်ပတ်သက်၍ 
“ထိခိုက်လွယ်သော ဟူသည့်စကားလုံးက တစ်စုံတစ်ဦးး
က စွမ်းအင်မဲ့နေကာ တစ်ခါတစ်လေတွင် အခြေအနေ
ပေါ် မူတည်ပြီး ထိခိုက်လွယ်မှု ဖြစ်နိုင်တယ်။” ဟုထင်ဟပ်
ပြသည်။ FGD တွင်ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက သူတို့၏ ဒေသခံ
�ာသာစကားတွင် �ာသာပြန်ဆိုထားသော  “မတိုးတက်
သေးသော အုပ်စုများ” ကို “ထိခိုက်လွယ်သော” အစား 
ပြောင်းလဲအသုံးပြုရန် အကြံပြုသည်။

24 အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ GBV ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း



ဘာသာစကားနှငှ့ ်
ဝိေသသလကခဏာာများ

မတူကွဲပြားသော အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ်များ
အားလုံးကို ပါဝိင်စေသည့် GBV ကို အရေးပေါ်အခြေအနေ
တွင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်း
ဆိုင်ရာ BLTG ၏ လမ်းညွှန်ချက် (ဂျူလိုင် ၂၀၁၉) က 
�ာသာစကားနှင့် ဝိိသေသလက္ခဏာာကို ထုတ်ဖော်
ထားသည်။ ထိုစာရွက်စာတမ်းတွင် ကျွနု်ပ်တို့မှ အမျိုးသမီး
များနှင့် မိန်းကလေးငယ်များအား ၎င်းတို့ ကြိုက်နှစ်သက်
ရာ �ာသာစကားနှင့် အသုံးအနှုံးကို မေးမြန်းခြင်း၏ 
အရေးကြီးမှု၊ ဂုဏာ်သိက္ခာ ကျဆင်းစေကာ လူများအား 
“အခြားအရာ” အဖြစ် အလွယ်တကူ သတ်မှတ်စေသည့် 
အတိုကောက်စကားလုံးများ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ လူတစ်ဦးး၏ 
ဝိိသေသလက္ခဏာာကို တစ်ဖက်တည်း ရှုမြင်ပုံဖော်မှုအား 
ရှောင်ကြဉ်ခြင်း တို့ကို အလေးပေးဖော်ပြထားသည်။  

ဤစာတမ်းအတွက် BLTG အဖွဲ့ဝိင်များနှင့် ကျွနု်ပ်တို့၏ 
စကားဝိိုင်းများတွင် သီးခြား ဝိိသေသလက္ခဏာာများ
နှင့် ဆက်နွယ်သော �ာသာစကားကို ထပ်မံဆွေးနွေး
ခဲ့ကြသည်။ ဤစာတမ်းအတွက် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ 
အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက လူအများအား အမျိုး
အစားအလိုက် အုပ်စုခွဲခြင်းသည် “ဆက်သွယ်ရေးနှင့် 
အလှုရှင်တို့၏ �ဝိကို ပိုမိုလွယ်ကူစေ” သော်လည်း 
ကျွနု်ပ်တို့သည် “၎င်းကို ရှုထောင့်တစ်ခု အဖြစ်ရှုမြင်ခြင်း 
ထောင်ချောက်ထဲ ကျရောက်နိုင်သည်” ဟုဆိုလိုခြင်း 
ဖြစ်ကြောင်း အကြံပြုခဲ့သည်။ 

ယေ�ုယျအားဖြင့် ဤအပိုင်း၏ တွေ့ရှိချက်များ
က အကန့်အသတ်ရှိပါသည်။ အ�ယ်ကြောင့်ဆို
သော် ဖြေဆိုသူများတွင် မသန်စွမ်းသော အမျိုးသမီး
များနှင့် မိန်းကလေးငယ်များ၊ အသက်ကြီးသော 
အမျိုးသမီးများ၊ သို့မဟုတ် မတူကွဲပြားသော လိင်
ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝိိသေသလက္ခဏာာများ၊ ကျား/မရေးရာ 
ဝိိသေသလက္ခဏာာများ သို့မဟုတ် ထုတ်ဖော်ချက်များ
ရှိသော အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ်များ အတွက် 
အလုပ်လုပ်သော အထူးအဖွဲ့အစည်းများမှ မပါဝိင်
သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ဖြေဆို
သူများထံမှ တုံ့ပြန်ချက်များသည် ကျွနု်ပ်တို့အတွက် ထို 
ဝိိသေသလက္ခဏာာများရှိသူများ၏ ကြိုက်နှစ်သက်မှုကို 
ထင်ဟပ်စေသည့် �ာသာစကားဖြစ်ရန် သေချာစေသော 
ကူညီလုပ်ဆောင်သူများ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ ရပ်ရွာ
အသိုင်းအဝိိုင်း အုပ်စုများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်

ခြင်း၏ အရေးကြီးပုံကို ပြန်လည်အာရုံစိုက်စေသည်။ 
ယင်းသည် အခြေအနေဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်
များ ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ကာ - အစွမ်းထက်၍ လေးစားစရာ
ကောင်းသော �ာသာစကားဖြစ်အောင် �ာတွေ ကြုံတွေ့
ခဲ့ရသနည်း။ - �ေးကင်းလုံခြုံရေး ထည့်သွင်းစဉ်းစား
ချက်များကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ အရှေ့အာဖရိ
ကမှ အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက “အမျိုးသမီးများ
နှင့် မိန်းကလေးငယ်များ” ဟူသော ဝိေါဟာရတစ်ခုသည် 
ကျား/မ အခန်းကဏာ္ဍကို ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ လိုက်မ
လုပ်သူများနှင့် လိင်လက္ခဏာာ ပြောင်းလဲထားသူများ 
တစ်ဦးးချင်းအား မည်သို့ ပါဝိင်စေခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍  
မည်ကဲ့သို့ နိုင်ငံရေးနှင့် ဆက်နွယ်နိုင်ပုံကို ထင်ဟပ်
ပြသည်။ ပါဝိင်သူများက အမူအကျင့်များ၊ ယုံကြည်မှုများ
နှင့် စံနှုန်းများသည် �ာသာစကားနှင့် မည်သို့ ဆက်နွယ်
နေသည်ကို၎င်း ရုတ်တရက် �ာသာစကား ပြောင်းလဲ
သုံးစွဲမှုက အခြေအမြစ်မရှိသော အစွဲအလမ်း သို့မဟုတ် 
�က်လိုက်မှုများကို ဖော်ထုတ်လိမ့်မည်ဟူသော ခန့်မှန်း
ခြင်းထက်စာလျှင် ပိုမိုလေးနက်သော ပြဿနာများကို ဖြေ
ရှင်းခြင်း၏ အရေးကြီးမှုကိုလည်း ထင်ဟပ်ပြခဲ့သည်။ 

ဘာသာစကားနှငှ့ ်ေဘာငဝ်င်
ရံုံ�မှ လိ�ကေ်လျာေရးဝါေ

ဥပမာအားဖြင့် အချို့သော အုပ်စုများ၏ လိုအပ်ချက်
များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည် သို့မဟုတ် အားလုံးပါဝိင်
စေသည့် အလုပ်ဟု ထင်မြင်စေရန် �ာသာစကားကို 
ရေးကြီးခွင်ကျယ် သို့မဟုတ် �ောင်ဝိင်ရုံမျှ လိုက်လျော
သည့်ပုံစံများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ စစ်တမ်းတွင် ဖြေဆို
သူ ၆၉% က ယင်းအဆိုနှင့် ပတ်သက်၍ သ�ောတူကြ
သည်။ “လူသားချင်းစာနာမှု ကဏာ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများ
နှင့် မိန်းကလေးငယ်များအား ပါဝိင်စေရန် ကျွနု်ပ်တို့၏ 
ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုက တစ်ခါတစ်လေ �ောင်ဝိင်ရုံမျှ 
လိုက်လျောပေးသလိုဖြစ်နေတယ်လို့ ကျွနု်ပ်ခံစားရတယ်။”  
(၁၄% ခန့်က ကြားနေဖြစ်ပြီး ၁၄%က သ�ောမတူကာ 
ကျန် ၃%က ၎င်းတို့ မသိပါဟု ဖြေဆိုသည်။) အင်တာဗျူး
များနှင့် FGD များတွင် ပါဝိင်သူများက “အမျိုးသမီးများ
နှင့် မိန်းကလေးငယ်များ” ကဲ့သို့သော �ုံစကားလုံး
ကို လူသားချင်းစာနာမှု ကဏာ္ဍတွင် မည်သို့ အသုံးပြုပုံ
ကို ဆွေးနွေးကြသည်။ ပါဝိင်သူများစွာက “အမျိုးသမီး
များနှင့် မိန်းကလေးငယ်များ” စကားလုံးသုံးနှုံးခြင်းကို 
သေချာစေရန် အရေးကြီးကြောင်းကို အထူးဖော်ပြခဲ့
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သည်။ အ�ယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့၏ လိုအပ်ချက်
များနှင့် စိန်ခေါ်မှုများသည် အမျိုးသားများနှင့် ယောင်္
ကျားလေးများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ 
ကွဲပြားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ FGD တွင် ပါဝိင်သူတစ်
ဦးးက အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ်များ၏ ပါဝိင်
ဆောင်ရွက်ခြင်းကို သေချာစေရန် ၎င်းကို အတိအလင်း 
ရည်ညွှန်းသုံးစွဲရန် အရေးကြီးပုံကို မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ 

ပါဝိင်သူအချို့က “အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ်
များ” ဟု ရိုးရှင်းစွာ ခေါ်ဆိုခြင်းသည် အမျိုးသမီးများ
နှင့် မိန်းကလေးငယ်များဖြစ်ခြင်း နှင့် အခြား အာဏာာ
သက်ရောက်မှုအဆင့်များ သို့မဟုတ် ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုများ
အကြားရှိ အပြန်အလှန် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို မ
ဖော်ညွှန်းကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အရှေ့အာဖရိကမှ 
အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက “အမျိုးသမီးများနှင့် 
မိန်းကလေးငယ်များ ဟူသော ဝိေါဟာရကို တော်တော်များ
များ အသုံးပြုကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွနု်ပ်အတွက်တော့ အဲ
ဒါက အရမ်းကို ယေ�ုယျဆန်ပါတယ်။ ဥပမာ HIV/AIDS 
ရှိသော အမျိုးသမီးများ၊ သက်ကြီးရွယ်အို အမျိုးသမီးတွေ
မှာ မတူညီတဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိလိမ့်မယ်။ မတူညီတဲ့ 
လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ်များ
ဟာ ကွဲပြားခြားနားကြတယ်။” ဟုဆိုသည်။ အရှေ့အာဖရိ
ကမှ FGD တွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက မည်သူက မိန်းကလေး
ငယ်များ ဖြစ်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ် လေ့လာ
ရန် လိုအပ်ကြောင်းကို “ကျောင်းနေတဲ့ မိန်းကလေးငယ်
တွေရှိတယ်။ ကျောင်းမနေတဲ့ မိန်းကလေးငယ်တွေ ရှိ
တယ်။ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးငယ်တွေရှိတယ်။ 
အလွန်တိကျတဲ့ အမျိုးအစားခွဲခြားဖို့လည်း အရေးကြီး
တယ်။ �ာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲဒါက တိကျတဲ့ အမျိုး
အစားမှာ ပါတဲ့လူတွေအပေါ် ကျွနု်ပ်တို့ရဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု၊ 
ကျွနု်ပ်တို့ရဲ့ ကြားဝိင်လုပ်ဆောင်မှုတွေကို အဓိိပ္ပါယ်ရှိစေ
လို့ပဲ။” ဟုပြောသည်။

အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူ အခြားတစ်
ဦးးက “ကျား/မရေးရာ ကို သင်ထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်တယ် 
လို့ သ�ောသက်ရောက်စေတယ်။ ၎င်းက သင်ရောက်ရှိ
နေတဲ့ ပစ်မှတ်နှင့် ပတ်သက်၍ အလှုရှင် ကျေနပ်အောင် 
သင် ထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်တာနဲ့တူတယ်။ လက်တွေ့မှာ
တော့ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ်များက အဓိိက 
လက်ခံသူများ ဖြစ်တယ်။ သို့သော် တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ 
ဝိါကျတစ်ခုမှာ အမြီးတစ်ခုအဖြစ် ထပ်ပေါင်းလိုက်တာနဲ့
လည်း တူတယ်။ အဲဒါက ဖွံ့ဖြိုးရေးကို �က်စုံ ပြဿနာ
တစ်ခု အဖြစ် မမှတ်ယူစေ�ူး။” ဟုပြောသည်။  

ဘာသာစကား၊ အာဏာာ
နှငှ့ ်လ�ပ်ေဆာငပံ်�အ�ကား
ရိှှိ ချတိဆ်ကမု်များ

လသူားချငး်စာနာမ ုကဏ္ဍရှိှိ အာဏာာ သကေ်ရာကမ်ု
အဆင့မ်ျားအေ�ကာငး် အဆိ�ြပ�ချကမ်ျားကိ� ေြဖဆိ�ေပး
ရန ်စစတ်မ်းတငွ ်ပါဝိငသ်မူျားအား ေတာငး်ဆိ�ခဲသ့ည။် 

• ေြဖဆိ�သ ူ၆၃%က “လသူားချငး်စာနာမဆုိ�ငရ်ာ အဖဲွ�
အစညး်များစာွက အထကေ်အာကဆ်နေ်သာ ဝိါစဉ်
အလိ�က ်ဆံ�းြဖတခ်ျကမ်ျား ချမတှလ်�ပ်ေဆာင�်က
သည။်” ဟေူသာ အဆိ�ြပ�ချကအ်ေပ် သေ�ာတ ူ
သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွသ်ေ�ာတခူဲ�့ကသည။် ၂၉% ခန ့က် 
�ကားေနြဖစမ်ြဲပီး ၉% က သေ�ာမတပူါ။  

• ေြဖဆိ�သ ူ၅၇% က “လသူားချငး်စာနာမဆုိ�ငရ်ာ အဖဲွ�
အစညး်များစာွက အမျိ�းသားကြီးကးီစိ�းေသာ ဝိါဒ 
ကျင့သ်ံ�း�ကသည။်” ဟေူသာ အဆိ�ြပ�ချကအ်ေပ် 
သေ�ာတ ူသိ�မ့ဟ�တ ်အလနွ ်သေ�ာတခူဲ�့ကသည။် 
၂၀% ခန ့က် �ကားေနြဖစမ်ြဲပီး ၁၁% က သေ�ာမတူ
ကာ ကျန ်၁၁% က ၎ငး်တိ� ့ မသပိါဟ� ေြပာသည။် 

အင်တာဗျူးများနှင့် FGD တစ်လျောက်လုံးတွင် ပါဝိင်
သူများက လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများရှိ 
အာဏာာ သက်ရောက်မှုအဆင့်များသည် ၎င်းတို့ အသုံးပြု
နေသော �ာသာစကားအပေါ် မည်သို့ အကျိုးသက်ရောက်
မှုရှိစေသည်ကို ထင်ဟပ်ပြခဲ့သည်။ ပါဝိင်သူများစွာက 
ကွဲပြားသော လှုပ်ရှားသူများက ကွဲပြားသော အသုံးအ
နှုံးများ သုံးစွဲသောကြောင့် ဒေသခံ အဖွဲ့အစည်းများက 
လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် အသုံးပြုရပုံကို ဆွေးနွေး
ခဲ့ကြသည်။ အရှေ့အာဖရိကမှ FGD တွင် ပါဝိင်သူတစ်
ဦးးက “လူသားချင်းစာနာမှု ကဏာ္ဍတွင် ရှိနေတဲ့အတွက် 
အကယ်၍ သင်က စီမံကိန်းများစွာ ကိုင်တွယ်ကာ သင်နဲ့ 
တွဲဖက်လုပ်ကိုင်မည့်သူအပေါ် မူတည်ပြီး �ာသာစကား 
ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေပါက အဲဒါကို ကျွနု်ပ်တို့အားလုံး 
သ�ောတူနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းက တစ်ဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲ
လာနေတယ်။ ‘အိုး ဒါကို အသုံးမပြုတော့�ူး။ ခုတော့ ဒါ
ကို ပြန်သုံးနေပြီ။ ပြီးတော့ နောက်တစ်ကြိမ် ဒါကို အသုံး
မပြုတော့�ူး။ ခုတော့ နောက်တစ်ခု ပြန်သုံးနေပြီ။ တစ်ခါ
တစ်လေတော့ အဲဒါက အပိုဖြစ်နိုင်တယ်။” ဟုပြောသည်။ 
အလားတူစွာ အာရှမှ အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူတစ်
ဦးးက “ဒီ နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ထားတဲ့ ဝိေါဟာရတွေ၊ 
နိုင်ငံတကာ အလုပ်လုပ်ပုံတွေက ကျွနု်ပ်တို့ကို တာဝိန်ကြီး
စေတယ်။” ဟု မှတ်ချက်ပြုသည်။ 
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ပါဝိင်သူများက နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် 
ဒေသခံ အဖွဲ့အစည်းများ အသုံးပြုသော ဝိေါဟာရများ
အပေါ် လွှမ်းမိုးမှုရှိပုံကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အာရှမှ 
အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက “ ဒေသခံလူထုတွေ နား
မလည်နိုင်တဲ့ အဆင့်မြင့် စကားလုံးတွေ သူတို့ မကြာခဏာ 
ပြောကြတယ်။ ဒေသခံတွေတောင် �ာသာမပြန်ဆိုယူ
တတ်တဲ့ စကားလုံးတွေဟုတ်တယ်။” ဟုပြောသည်။ 
သူမက “ဆက်စပ်မှု” ကဲ့သို့သော �ာသာပြန်ရန် ခက်ခဲ
သော စကားလုံးကို ဥပမာပေးသည်။ ထို့အတူ “ကျား/မ
ရေးရာ” ဟူသော ဝိေါဟာရကို သူမ၏ ဒေသအခြေအနေ
တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး အဖြစ်သာ �ာသာပြန်
ကြသည်။ ၎င်းက အခြားအုပ်စုများကို ဖယ်ထုတ်ထား
သလို ဖြစ်စေသည်။ သူမက “နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း
များအနေနဲ့ ယင်းဝိေါဟာရများကို မယူဆောင်လာမီ ၎င်း
တို့၏ ရှုပ်ထွေးမှုများ နှင့် ဒေသခံတွေအတွက် �ယ်လို 
အဓိိပ္ပါယ်ထွက်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားဖို့ အရေးကြီးပါ
တယ်။” ဟု အကြံပြုသည်။

ဖြေဆိုသူ ၂၉%က“ကျွနု်ပ် အဖွဲ့အစည်းမှာတော့ ရပ်ရွာ
လူထုကို ဖော်ညွှန်းတဲ့အခါမှာ တစ်ချို့စကားလုံးတွေကို သုံး
ဖို့ ဖိအားပေးတာမျိုးရှိတယ်။ �ာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲ
ဒါက လိုအပ်ချက်တွေပေါ်လွင်စေပြီး ရံပုံငွေ ရရှိစေတယ်။”  
ဟူသော အဆိုပြုချက်အပေါ် သ�ောတူ သို့မဟုတ် အလွန်
သ�ောတူခဲ့ကြသည်။  (၂၆% ခန့်က ကြားနေဖြစ်ပြီး 
၄၀% က သ�ောမတူ သို့မဟုတ် အလွန် သ�ောမတူ
ကာ ၆% က ၎င်းတို့မသိပါဟု ဖြေသည်။) အရှေ့အလယ်
ပိုင်းမှ FGD တွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက အလှူရှင်များ အသုံးပြု
သော ဝိေါဟာရများကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အာဏာာ
သက်ရောက်မှုအဆင့်များ အကြောင်းကို “ကျွနု်ပ်တို့က 
အလှူရှင်တွေ အသုံးပြုတဲ့ �ာသာစကားအပေါ် လုံးဝိမှီခို
နေရတယ်။ ကျွနု်ပ်တို့က အခြား ဝိေါဟာရတွေ ပြောင်းလဲ
သုံးစွဲလဲ သူတို့က လက်မခံ�ူး။ ပြင်ဆင်လိုက်ကြတယ်။ ဒီ
လိုနဲ့ပဲ ကျွနု်ပ်တို့က သူတို့ လက်အောက်ခံ ဖြစ်သွားတယ်။” 
အလှူရှင်ပေါ် မူတည်ပြီး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့် 
မည်သို့ ပြောင်းလဲသွားကြောင်းကို ဥပမာပေးခဲ့သည်။ 
“အလှူရှင်တွေအနေနဲ့ ကျွနု်ပ်တို့ဆီ ရောက်ရှိနိုင်ဖို့ အထင်
ရှားဆုံး အသုံးအနှုံးပေါ် မူတည်ပြီး တစ်ခါတစ်လေ ကျွနု်ပ်
တို့ကို NGO အဖွဲ့လို့ခေါ်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေတော့ 
အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့လို့ ခေါ်တယ်။ တစ်ခါ
တစ်လေတော့ အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းလို့ခေါ်တယ်။ ဒီလို
နဲ့ ကျမတို့က တော်တော်များများ ပူးပေါင်းပါဝိင်သလို ဖြစ်
သွားတယ်။ အဲဒါက အဲဒီဆက်ဆံရေးကို တကယ် ဖော်ပြ
ပေးလိုက်တာပဲ။ ကျမတို့က လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
စနစ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုအဖြစ် ဤဝိေါဟာရနှင့် ၎င်း

နောက်ကွယ်ရှိ အတွေးအခေါ်တွေကို လက်ခံကျင့်သုံးဖို့ 
အတူတကွ ရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်။” ဟုပြောသည်။

ပါဝိင်သူများက ကုလသမ္မဂ အေဂျင်စီများနှင့် အလှူရှင်
များတွင် သီးခြား နည်းပညာဆိုင်ရာ ဗန်းစကားများ ရှိ
သည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ ပါဝိင်သူ
တစ်ဦးးက “ကုလသမ္မဂ အေဂျင်စီများနှင့် နိုင်ငံတကာ 
အဖွဲ့အစည်းများသည် အတိုကောက်စကားလုံးတွေ 
အများကြီးသုံးကြတယ်။ အကယ်၍ သင်က အဲဒီ
အတိုကောက် စကားလုံးတွေကို နားမလည်�ူးဆိုရင် 
သင်ပါဝိင်နေတဲ့ အစည်းအဝိေးရဲ့ အဓိိပ္ပါယ်ကို သင်မ
သိ�ူး။ ဒါမှမဟုတ် အဲ အတိုကောက် စကားလုံးတွေ သုံး
ထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေမှာ ဖြည့်စွက်ဖို့ ခက်ခဲတာ
လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။” ဟု ရှင်းပြထားသော အကြံပြုစာ ပို့
ပါသည်။ အလှူရှင်များ၏ နိုင်ငံရေး ရပ်တည်ချက်ကြောင့် 
တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကွဲပြားသော �ာသာစကား လိုအပ်
ကာ အချို့သော လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အခြေအနေ
များတွင် ကြုံတွေ့ရတတ်သော အတွေ့အကြုံများကို ဖော်ပြ
ရာတွင် ၎င်းက စိန်ခေါ်မှုများ ဖန်တီးစေနိုင်ကြောင်းကို
လည်း ပါဝိင်သူ အချို့က သတိထားမိကြသည်။  

အရှေ့အာဖရိကမှ ပါဝိင်သူ အချို့က ဝိေါဟာရများ၏ 
ဆိုလိုရင်းကို ရှင်းလင်းစွာ နားလည်ရန် အရေးကြီးကြောင်း
ကို “အဲဒီစကားလုံးတွေကို နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း
တွေနဲ့ သေချာ ဆွေးနွေးဖို့ လိုပါမယ်။ အဲဒါမှ ကျွနု်ပ်တို့ 
အတူတူ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ မှန်ကန်တဲ့ အသုံးအနှုံးတွေ 
ကို သ�ောတူညီမှု ရရှိမှာဖြစ်တယ်။ အဲဒါမှ�ဲ အားလုံး 
ပိုမိုပါဝိင်နိုင်မှာလဲဖြစ်တယ်။ အကယ်၍ အုပ်စုတစ်စုက 
၎င်းတို့ကို ဖယ်ကျဉ်ထားသည် သို့မဟုတ် �ာသာစကား
က မသင့်လျော်�ူးလို့ ခံစားရပါက သူတို့ နုတ်ဆိတ် သွား
လိမ့်မယ်။ ကျွနု်ပ်အတွက်တော့ အတူတူ အလုပ်လုပ်မယ်
ဆိုရင် အသုံးပြုမယ့် �ာသာစကားကို သ�ောတူညီမှု ရရှိ
ဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ မြင်တယ်။” ဟု အလေးပေး ပြောခဲ့
သည်။  
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ေေသတငွး် နှငှ့ ်နှိ�ငင်တံကာ
တိ�၏့ ကွ�ြပားမုများ
နှငှ့ ်ဘာသာစကား

စစတ်မ်းတငွ ်ပါဝိငသ်မူျားအား “ေဒသတငွး် အဖဲွ�
အစညး်” ဟေူသာ ေဝိါဟာရကိ�၎ငး် နှိ�ငင်တံကာ နှငှ့ ်
ေဒသတငွး် အဖဲွ�အစညး်များ�ကားရှိှိ အာဏာာ 
သကေ်ရာကမ်အုဆင့မ်ျားကိ�၎ငး် စဉ်းစားေစသည။် 

• ေြဖဆိ�သ ူ၂၃% က “ေဒသတငွး် အဖဲွ�အစညး်” ဟူ
သည့ေ်ဝိါဟာရကိ� �ကားလှင ်စတိမ်သကမ်သာ
ြဖစသ်ည ်သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွစ်တိမ်သကမ်သာြဖစသ်ည ်
ဟ�ေြဖ�ကားသည။် ၂၉% ခန ့က် �ကားေနြဖစမ်ြဲပီး ၄၉% 
က စတိသ်ကသ်ာသည ်သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွ်
စတိသ်ကသ်ာသည ်ဟ� ေြဖသည။်

• ေြဖဆိ�သ ူ၈၀%က “အချနိ�်ကာလာတာနဲအ့မှ လသူား
ချငး်စာနာမဆုိ�ငရ်ာ နှိ�ငင်တံကာ အဖဲွ�အစညး်များက 
ေဒသတငွး် အဖဲွ�အစညး်ေတကွိ� အထကေ်အာက်
ဆန၍် အာဏာာလမ်ှးမိ�းမရုှိှေိသာ ပံ�စြံဖင့ ်ဆကဆ်လံာ
တယလ်ိ� ့ ခစံားရတယ”် ဟေူသာ အဆိ�ြပ�ချကအ်ေပ် 
သေ�ာတ ူသိ�မ့ဟ�တ ်အလနွသ်ေ�ာတခူဲ�့ကသည။် 
၉% ခန ့က် �ကားေနြဖစမ်ြဲပီး ၆% က သေ�ာမတကူာ 
၆% က ၎ငး်တိ� ့ မသပိါဟ�ေြဖသည။်    

• ေြဖဆိ�သ ူ၆၆%က “လသူားချငး်စာနာမ ုကဏ္ဍတငွ ်
ေဒသတငွး် အဖဲွ�အစညး်ေတနွဲ ့ မိတဖ်ကြ်ပ�ြခငး်၊ 
ေဒသတငွး်ရှိှိ ကွမ်းကျငမ်နုဲ ့ အသပိညာေတကွိ� 
နှိ�ငင်တံကာက အသအိမတှမ်ြပ��းူ” ဟေူသာ အဆိ�ြပ�
ချကအ်ေပ် သေ�ာတ ူသိ�မ့ဟ�တ ်အလနွသ်ေ�ာတူ
ခဲ�့ကသည။် ၁၄% ခန ့က် �ကားေနြဖစမ်ြဲပီး ၁၄% က 
သေ�ာမတ ူသိ�မ့ဟ�တ ်အလနွသ်ေ�ာမတကူာ ၆% 
က ၎ငး်တိ� ့ မသပိါဟ�ေြဖသည။်

• ေြဖဆိ�သ ူ၈၀%က “အကယ၍် ေဒသတငွး် အဖဲွ�
အစညး်ေတကွိ� ရံပံ�ေင၊ွ အသထံကွခ်ငွ့န် ဲ ့ ဆံ�းြဖတခ်ျကခ်ျ
နှိ�ငစ်မ်ွး များများေပးမယဆ်ိ�ရင ်လသူားချငး်စာနာမ ု
ကဏ္ဍရှိှိ အာဏာာမမှတမမုျား ေလျာက့ျသာွးလမိ့်
မယ”် ဟေူသာ အဆိ�ြပ�ချကအ်ေပ် သေ�ာတ ူ
သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွသ်ေ�ာတခူဲ�့ကသည။် ၁၁% ခန ့က် 
�ကားေနြဖစမ်ြဲပီး ၆% က သေ�ာမတ ူသိ�မ့ဟ�တ ်
အလနွသ်ေ�ာမတကူာ ၃% က ၎ငး်တိ� ့ မသပိါဟ�
ေြဖသည။်

အင်တာဗျူးနှင့် FGD များတွင် ပါဝိင်သူများ အများဆုံး
ဆွေးနွေးသော ကွဲပြားမှုမှာ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့
အစည်းများအကြားရှိ ဆက်ဆံရေးဖြစ်သည်။ စစ်တမ်း
တွင် ဖြေဆိုသူ ၂၉% က “ဒေသတွင်း” ဟူသည့်ဝိေါဟာရကို 
ကြားလျှင် စိတ်မသက်မသာဖြစ်သည် သို့မဟုတ် အလွန်
စိတ်မသက်မသာဖြစ်သည် ဟုဖြေသည်။ ၃၁% ခန့်က 
ကြားနေဖြစ်ပြီး ၄၀% က စိတ်သက်သာသည် သို့မဟုတ် 
အလွန်စိတ်သက်သာသည် ဟု ပြောသည်။

အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူများက “ဒေသခံ” ဟူသော 
ဝိေါဟာရ နောက်ကွယ်မှ အဓိိပ္ပါယ်ကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့
သည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူတစ်
ဦးးက “အဲဒါက သူတို့မှာ �ာမှ မရှိ�ူး၊ သူတို့က ကျွမ်းကျင်
မှုမရှိ�ူး၊ သူတို့မှာ စွမ်းဆောင်ရည်မရှိ�ူး၊ သူတို့က ပရော်
ဖက်ရှင်နယ် မဆန်�ူး ဆိုတဲ့ အဓိိပ္ပါယ်ပဲ။ သူတို့က သိ
ပြီး ကျွနု်ပ်တို့က မသိတဲ့လူတွေနဲ့ တူတယ်။” ဟုဆိုသည်။ 
အရှေ့အာဖရိကမှ အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူ အခြားတစ်
ဦးးက “အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေက သူတို့
မှာ ရှိတဲ့ အရင်းအမြစ်တွေ၊ အသိပညာတွေနဲ့ ပိုမိုလွမ်းခြုံ
နိုင်မှုတွေကို ခွဲခြားသိမြင်စေချင်တဲ့အခါ “ဒေသတွင်း” ဆို
တဲ့ အခေါ်အဝိေါ်ကို သုံးကြတယ်။ သေးငယ်တဲ့ နေရာမှာ 
အလုပ်လုပ်နေသူတွေဆိုပြီး သူတို့ ဆိုလိုချင်ကြတယ်။” 
ဟုမှတ်ချက်ပြုသည်။ သူမက “ကျမတို့ [NGO အမည်] နဲ့ 
မိတ်ဖက်ပြုထားတယ် ဆိုပြီး အဲဒီဒေသမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ 
အဖွဲ့အစည်းတွေကို” ရည်ညွှန်းတယ်”ကဲ့သို့ ပြောင်းလဲသုံး
နှုံးရန် အကြံပြုခဲ့သည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ အင်တာဗျူး
တွင် ပါဝိင်သူ အခြားတစ်ဦးးက “ဒေသတွင်း အဖွဲ့အစည်း 
မဟုတ်�ဲ နိုင်ငံတော်တွင်း အဖွဲ့အစည်းလို့ခေါ်တာ ကျွနု်ပ် 
ပိုကြိုက်တယ်။ နိုင်ငံတော်တွင်း ဆိုတာက ပိုကောင်းတယ်။ 
�ာလို့ဆိုတော့ အဲဒါက အဆင့်အတန်းမြင့်ပြီး အခွင့်ထူး
ရှိတယ်ဆိုတာကို ပြသနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတကာ ညွှန်းကိန်း
မဟုတ်�ူး။” ဟုပြောသည်။ အရှေ့အာဖရိကမှ အင်တာဗျူး
တွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက သူမ၏ ဒေသအခြေအနေတွင် 
“ဒေသခံ” ဟူသော အသုံးအနှုံးသည် တိုင်းပြည်၏ ကိုလိုနီ
သမိုင်းကြောင်း နှင့် ချိတ်ဆက်နေကာ ဒေသဗန်းစကား
အရ ၎င်းက မထိုက်တန်သော သို့မဟုတ် အပျက်သ�ော
ဆောင်သော အရာဟု အဓိိပ္ပါယ်ရကြောင်း ပြောသည်။ 

အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက “ဒေသခံ” ဟူသော 
ဝိေါဟာရသည် အချို့သော အဖွဲ့အစည်းများအား 
အလေးထားမခံရသော အနေအထားသို့ ရောက်ရှိစေ
ကြာင်းကို “ကျွနု်ပ်တို့ [နိုင်ငံတကာ NGO အဖွဲ့များ] နဲ့ 
အလုပ်လုပ်ချိန်တွင် သူတို့က ကျွနု်ပ်တို့ကို ဒေသခံလို့ခေါ်
တယ်။ အဲဒါက သူတို့ �ာကြောင့် ကျွနု်ပ်တို့ကို ငွေကြေး 

28 အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ GBV ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း



အနည်းငယ်ပဲ ပေးတာကို ဖြေရှင်းပြသလိုဖြစ်နေတယ်။ 
သူတို့ �ာကြောင့် ကျွနု်ပ်တို့ကို အရင်းအမြစ် နည်းနည်း
ပဲ ပေးတာကို ဖြေရှင်းချက်ပေးဖို့ သူတို့က ကျွနု်ပ်တို့ကို 
ဒေသခံ လို့ခေါ်တယ်။ သူတို့အတွက်တော့ သင့်ကို လွမ်း
မိုးနိုင်တဲ့ အာဏာာ၊ အရင်းအမြစ်တွေရှိတဲ့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့
ဟုတ်တယ်။ ကျွနု်ပ်တို့ အဲလိုခံစားရတယ်။ ကျွနု်ပ်တို့ အဲလို
ခံစားရအောင် သူတို့လုပ်ကြတယ်။ စကားလုံးတွေနဲ့ အသံ
နေ အသံထားက သင်ဟာ အသုံးမဝိင်�ူးလို့ ခံစားရအောင် 
ပြုလုပ်စေတယ်။ သင်က ဒေသခံဖြစ်လို့ အဲဒီအရာတွေကို 
သင်မသိ�ူး။” ဟုအကြံပြုသည်။ 

အရှေ့အာဖရိကမှ အင်တာဗျူးတွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက 
နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများသည် ၎င်းတို့ မရောက်
ရှိနိုင်သော ဒေသများကို လက်လှမ်းမီအောင် သတင်း
အချက်အလက်များ ရရှိအောင် သေးငယ်သော အဖွဲ့
အစည်းများအား မှီခိုနေရသော်လည်း ၎င်းတို့တွင် 
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း မရှိသကဲ့မြင်သည်။ အစီရင်ခံစာများ၊ 
ဆုံးဖြတ်ချက်များ သို့မဟုတ် အများသိအောင် ကြေငြာ
ခြင်းတို့တွင် ထို သေးငယ်သော အဖွဲ့အစည်းများအား မ
ဖော်ပြခြင်းက သူတို့ ဒေသမှာ ဖြစ်နေတဲ့ လူမျိုးရေး ခွဲခြား
မှုတစ်မျိုး ဖြစ်နိုင်သည်။” ဟုလေ့လာဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ 

အာရှမှ အင်တာဗျူးဖြေဆိုသူ အခြားတစ်ဦးးကမူ INGO 
များအနေဖြင့် ငွေကြေးအပေါ် အာဏာာလွှမ်းမိုးမှု ရှိသည်
ဟု မှတ်ချက်ချခဲ့သည်။ - “INGO တွေကို အလှူရှင်အနေ
နဲ့ မြင်စေတယ်။ သူတို့ကို ပိုပြီး အင်အားကြီးတဲ့သူတွေ
လို့ သတ်မှတ်တယ်။ သူတို့က ရံပုံငွေကိုင်ထားသူတွေလို 
အဓိိကကျတဲ့ အခန်းကဏာ္ဍမှ ပါဝိင်တယ်။ သူတို့က ရံပုံ
ငွေတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ သူတို့က သင့်ကို သူ
တို့အကြိုက် လုပ်စေချင်ပြီး သူတို့မှာ ပိုက်ဆံရှိတဲ့အတွက် 
ဒေသခံ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကို ခြယ်လှယ်နိုင်ကြ
တယ်။” ဟုဆိုသည်။

ကိ�လိ�နီအေမွအနှစှမ်ျား
နှငှ့ ်လးမျိ�းေရး ခွ�ြခား
မု၊ အကးအညေီပးေရး
ဆိ�ငရ်ာ ဘာသာစကား၏ 
အားြဖည့မု်

အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း �ာသာစကား၊ 
အာဏာာနှင့် ပတ်သက်သော စကားဝိိုင်းများသည် 
အကူအညီပေးရေး ကဏာ္ဍမှ ကိုလိုနီ အမွေအနှစ်များ
နှင့် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအပေါ်တွင်လည်း ရောင်ပြန်ဟပ်
မှု ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဖြေဆိုသူ ၃၁% က “လူမျိုးရေး ခွဲခြား
မှုက ကျွနု်ပ် အလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာမှာတော့ ပြဿနာ
တစ်ခုဖြစ်တယ်။” ဟူသည့် အဆိုပြုချက်ကို သ�ောတူ
သည် သို့မဟုတ် အလွန် သ�ောတူကြသည်။ (၁၁% ခန့်
က ကြားနေဖြစ်ပြီး ၅၁% က သ�ောမတူပါ သို့မဟုတ် 
အလွန် သ�ောမတူကာ ကျန် ၆%မှာ ၎င်းတို့ မသိပါ 
ဟုဖြေသည်။) ဖြေဆိုသူ ၆၉% က “လူသားချင်းစာနာ
မှု ကဏာ္ဍအနေဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့ရဲ့ ရပ်ရွာလူထုနဲ့ ဆက်ဆံ
ရေးတွေမှာ ကိုလိုနီအာဏာာ သက်ရောက်မှုအဆင့်
ကို ဖော်ထုတ်ပေးဖို့ လိုတယ်” ဟူသည့် အဆိုပြုချက်
ကို သ�ောတူသည် သို့မဟုတ် အလွန် သ�ောတူကြ
သည်။ (၁၇% ခန့်က ကြားနေဖြစ်ပြီး ၁၄% က သ�ောမ
တူပါ သို့မဟုတ် အလွန် သ�ောမတူပါ။) ယင်း ပြန်လည်
ထင်ဟပ်မှု အချို့က �ာသာစကားထက်ကျော်လွန်ကာ 
အခြားအရာများနှင့် ချိတ်ဆက်နေသည်သာမက ၎င်း
ထက်ပို၍လည်း ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းကို ဤနေရာတွင် 
မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ ဆက်လက်လေ့လာမှုများနှင့် 
စကားဝိိုင်းများအတွက် ယင်းအပိုင်းကို ကျွနု်ပ်တို့ အကြံပြု
ပါသည်။ 

အာရှမှ FGD တွင်ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက အာဏာာသက်ရောက်
မှုအဆင့်ကို အားဖြည့်ပေးသော ကိုလိုနီခေတ်၏ အခန်း
ကဏာ္ဍကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြောင်းကို “ကိုလိုနီနယ်
ချဲ့ သမိုင်းကြောင်း အတွေ့အကြုံရှိသော နိုင်ငံများမှ 
ဆင်းသက်လာတဲ့ ကျွနု်ပ်တို့အတွက်တော့ ကိုလိုနီခေတ်
မှာ ရှိနေဆဲလို့ တစ်ခါတစ်လေ ခံစားရတယ်။ တစ်ခါတစ်
လေမှာ ကျွနု်ပ်တို့ဟာ အနောက်ဒေသက လာတဲ့အခြား
သူတွေထက် နိမ့်ကျတယ်လို့ ခံစားရတုန်းပဲ။ တစ်ခါတစ်
လေမှာ ကျွနု်ပ်တို့ဟာ စကားပြောဖို့ အတွေ့အကြုံတွေ 
ဗဟုသုတတွေ ဝိေမျှဖို့ ယုံကြည်ချက်မရှိ�ူး။ ဒါကြောင့် 
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကျွနု်ပ်တို့ဟာ အနောက်နိုင်ငံကလာတဲ့ 
အခြားနိုင်ငံတွေကလာတဲ့ အသိပညာတွေက ကျွနု်ပ်တို့
မှာ ရှိတဲ့ဟာတွေထက် ပိုကောင်းတယ်လို့ ထင်တယ်။” ဟု
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ပြောသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ အင်တာဗျူးဖြေဆိုသူတစ်
ဦးးက “အခုဆိုရင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတော်တော်
များများက တိုက်ရိုက် အကောင်အထည်ဖော်နေကြပြီ။ 
�ာကြောင့်လဲ။ ကိုလိုနီအစီအစဉ်ကို �ာကြောင့် ချမှတ်
နေတာလဲ။ ဒါဟာ ရပ်ရွာအသိုင်းအဝိိုင်းတွေကို ကိုလိုနီ
လမ်းစဉ်နဲ့ ဆက်ဆံနေတာဖြစ်တယ်။ ဒီကိုလိုနီစနစ်ကို 
ကျွနု်ပ်တို့ သ�ောမတူသင့်�ူး။” ဟု အကြံပြုသည်။  

ပါဝိင်သူများက “နိုင်ငံတကာ” နှင့် “ဒေသခံ” ဟူသော 
�ာသာစကားကြောင့် လစာနှင့် စာချုပ်များတွင် ကွာဟ
မှုများ ဖြစ်စေသည့် အာဏာာစီးဆင်းမှုကို ထင်ဟပ်ပြခဲ့
သည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ အင်တာဗျူး ဖြေဆိုသူတစ်
ဦးးက “နိုင်ငံတကာလူတွေနဲ့ ဒေသခံတွေအတွက် စာချုပ်
တွေ မတူကြ�ူး။ ဒါဟာ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အခြေအနေ၊ 
လစာ၊ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အခွင့်ထူးတွေပါပဲ။ နိုင်ငံတကာ
နဲ့ ဒေသခံဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးက မညီမျှမှုအချို့ကို ဖြစ်စေ
တယ်။” ဟုပြောသည်။ အရှေ့အာဖရိကမှ အင်တာဗျူး ဖြေ
ဆိုသူတစ်ဦးးက နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လစာ
ညှိုနှိုင်းမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာနှင့် ပတ်သက်၍ “ကျွနု်ပ်တို့ကို 
ဒေသခံတွေလို့ သူတို့ထင်တဲ့အတွက် သူတို့လို စိန်ခေါ်မှု
တွေ ကျွနု်ပ်တို့မှာ မရှိ�ူးလို့ သူတို့ထင်ကြတယ်။ သူတို့
လို အရင်းအမြစ်တွေ ကျွနု်ပ်တို့ မလိုအပ်�ူးလို့ ထင်ကြ
တယ်။ သူတို့က ‘မင်းဒီမှာ နေတယ်၊ မင်းဒီဒေသခံဖြစ်
တာကို သိတယ်နော်” ဟုထပ်ထပ်ပြောတယ်။ ဒီဥပမာကို 
ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒေသခံ NGO တွေမှာ ညှိုနှိုင်းဆွေးနွေးနိုင်
စွမ်း နည်းတာကို တွေ့ရတယ်။ သူတို့ပြောတာကို ကျွနု်ပ်တို့ 
လက်ခံနေရတယ်။ အများကြီး ပြောင်းလဲလို့မရ�ူးဆိုတာ 
ကျွနု်ပ်တို့ သိတယ်။” ဟုထုတ်ဖော်သည်။ အရှေ့အလယ်
ပိုင်းမှ အင်တာဗျူးဖြေဆိုသူ အခြားတစ်ဦးးက “ဒေသခံဖြစ်
မယ်ဆိုရင် ညှိုနှိုင်းမှုမရှိ�ဲနဲ့ အားလုံးကို လက်ခံရမယ်။ 
သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လွတ်လပ်စွာ ချနိုင်ခွင့်မရှိ�ူးလို့ ထင်
ရတယ်။” ဟုပြောသည်။ 

ကွနှ��ပ််တိ� ့ အလ�ပ်လ�ပ်ေသာ ေနရာရိှှိ ဘာသာစကား၊ 
အာဏာာနှငှ့ ်ရပ်ရွာလး��များ

စစတ်မ်းတငွ ်ေြဖဆိ�သ ူ၇၇%က “ကွနှ��ပ််တိ�မ့ ှရပ်ရွာ
လထူ�ေတကွိ� ေြပာတဲစ့ကားလံ�းေတကွိ� သတူိ� ့�ကားရင ်
အံ�့သလမိ့မ်ယ။်” ဟေူသာ အဆိ�ြပ�ချကအ်ေပ် 
သေ�ာတသူည ်သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွ ်သေ�ာတသူညဟ်� 
ေြဖသည။် ၁၇% ခန ့က် �ကားေနြဖစမ်ြဲပီး ၆% က 
သေ�ာမတပူါ သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွ ်သေ�ာမတပူါ။ 

အငတ်ာဗျ�းနှငှ့ ်FGD များတငွပ်ါဝိငသ်မူျားက ရပ်ရွာ
လထူ�များနှငှ့ ်သင့ေ်လျာေ်သာ ေဝိါဟာရများြဖစြ်ခငး်ကိ� 
ေသချာေစကာ ၎ငး်တိ�၏့ အဓိိပါါယအ်တိ�ငး် မနှက်နစ်ာွ 
�ာသာြပနရ်န ်အေရးကြီးကးီေ�ကာငး် တငြ်ပခဲသ့ည။် 
အေရှိှ �အာဖရိကမ ှအငတ်ာဗျ�းေြဖဆိ�သတူစဦ်းးက 
“ကိ�ယ့အ်သိ�ငး်အဝိိ�ငး်က စကားလံ�းေတ ွရနှိ�ငရ်ငေ်ကာငး်
တယ။် ကိ�ယ့က်ိ�ယပိ်�င ်စကားလံ�းများနဲ ့ ေြပာပါက ၎ငး်
က လေူတကွိ� အြခားသေူတလွိ� ့ ခစံားရေစနှိ�ငတ်ယ။်” ဟ�
ေြပာသည။် 

30 အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ GBV ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
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ေရှှိ�ဆက်
လ�ပ်ေဆာငြ်ခငး် 
- ဘာသာစကား
အသစ ်ဖန်တးီြခငး်

FGD၊ အင်တာဗျူးနှင့် စစ်တမ်းများတွင် ပါဝိင်
သူများက လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ကဏာ္ဍတွင် 
�ာသာစကား၏ အခန်းကဏာ္ဍကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်
စွာ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ “�ာသာစကားကို ကိရိယာ
တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သလို လက်နက်တစ်ခု၊ 
ဒိုင်းတစ်ခုအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွနု်ပ်
တို့သည် ဤကဲ့သို့သော နိုင်ငံရေးနှင့် ဆက်နွယ်
သော အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါက �ာသာစကားသည် 
အလွန်အရေးကြီး၍ �ာသာစကားကို သေချာစွာ 
ဂရုပြုရန် အရေးကြီးသည်။” ဟု အရှေ့အာဖရိကမှ 
အင်တာဗျူးဖြေဆိုသူတစ်ဦးးက ပြောသည်။   အရှေ့
အာဖရိကမှ အင်တာဗျူးဖြေဆိုသူ အခြားတစ်ဦးးက 
လေ့လာသင်ယူခြင်း၏ အရေးကြီးမှုကို “ဒါဟာ 
ကျွနု်ပ်တို့ အသုံးပြုတဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဝိေါဟာရ
တွေကို လေ့လာသင်ယူခြင်းတစ်ခုပဲ။ တစ်ခါတစ်ရံ
မှာ အချို့သော �ာသာစကားက စွှမ်းရည်မရှိ
တာကို သင် သတိမပြုမိ�ူး။” ဟုအလေးပေး
ပြောသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ အင်တာဗျူးတစ်
ခုတွင် လူများအား အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းသည် 
၎င်းကိုယ်တိုင်က လုပ်ပိုင်ခွင့်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း 
ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ အာရှမှ စစ်တမ်းဖြေဆိုသူတစ်
ဦးးက “လူသားအားလုံး တန်းတူ အခွင့်အရေးရှိပြီး 
တန်းတူလေးစားမှု ရထိုက်ပေမဲ့ ယင်း စကားလုံး
တွေနဲ့ သူတို့ကို ခေါ်ဝိေါ်ခြင်းကြောင့် သူတို့ကို ခွဲခြား
လိုက်ကြတယ်။” ဟုပြောသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း
မှ စစ်တမ်းဖြေဆိုသူ အခြားတစ်ဦးးက လူသားချင်း
စာနာမှု လုပ်သားများ အသုံးပြုသော “အကြမ်းဖက်
မှု” စကားလုံးအကြောင်း အပြင် လူသားချင်းစာနာ
မှုဆိုင်ရာ ကဏာ္ဍတွင် �ာသာစကားသည် နည်း
ပညာဆန်ကာ စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင် သုံးနှုံးသော 
စကားလုံးများကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည့် အကြောင်း
အရင်းကိုလည်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ 

 “ �ာသာစကားက အစမ်ွးထကတ်ယ။် ကွနှ��ပ််
တိ� ့ အသံ�းြပ�တဲ ့စကားလံ�းေတကွ ကွနှ��ပ််တိ� ့ 
အသစိတိရဲ် ့ တစစ်တိတ်စပိ်�ငး်ြဖစလ်ာတယ။် ၎ငး်
ကိ� ထပ်ခါထပ်ခါ အသံ�းြပ�တဲအ့ခါ ဒစီကားလံ�း
ေတ ွသံ�းတာက ပံ�မနှလ်ိ�ြဖစသ်ာွးေစတယ။်  
-အေရှိှ �အလယပိ်�ငး်မ ှေြဖ�ကားသတူစဦ်းး

ပါဝိင်သူအချို့က သူတို့သည် ယခင်က ယင်းဝိေါဟာရ
များ၏ အသုံးပြုပုံများကို တွေးတောမိခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း 
ဖော်ပြခဲ့သည်။ အာရှမှ ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက “ဒါက ဒီ
ပြဿနာတွေအကြောင်း ပြောဖို့ ကျွနု်ပ်အတွက် ပထမ
ဆုံးအခွင့်အရေးပဲ။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွနု်ပ်တို့ မ
ပြောကြ�ူး။ ၎င်းက ပုံမှန် အသုံးအနှုံးတွေနဲ့ တူတယ်။” 
ဟုပြောသည်။ ထိုစကားဝိိုင်းများ လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် 
မည်သည့် စကားလုံးများ အသုံးပြုသည်ကို ဂရုပြုရန် 
အရေးကြီးသည်ဟူသော အချက်ကို သူတို့ ထင်ဟပ်ပြခဲ့
သည်။ အခြားသူများက ဤအခွင့်အလမ်းကို အသုံးချ၍ 
၎င်းတို့၏ အလုပ်တွင် အသုံးပြုသော စကားလုံးများ
အပေါ် ပြန်လည် ဝိေဖန်သုံးသပ်ခဲ့သည်။ - “မေးခွန်းလွှာ
ကို ကျွနု်ပ်ဖတ်တဲ့အခါ ရှက်မိတယ်။” ဟု အရှေ့အလယ်
ပိုင်းမှ တစ်ဦးးကပြောသည်။ အာရှမှ စစ်တမ်းဖြေဆိုသူ
တစ်ဦးးက ဝိေါဟာရစာရင်းတစ်ခုလုံးက ကျွနု်ပ်ကို စိတ်
ထိခိုက်စေသည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ “ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ လူသား
ချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ကဏာ္ဍတွေမှာ ဆိုလိုရင်းကို သေချာ
မသိ�ဲ ကျွနု်ပ်တို့ အသုံးပြုနေတဲ့ စကားလုံးတွေရှိတယ်။ 
ကျွနု်ပ်တို့ ဆိုလိုစေချင်သလို ၎င်းက တစ်ကယ် အဓိိပ္ပါယ်
ထွက်မယ်ဆိုရင် ကျွနု်ပ်တို့အတွက် ၎င်းရဲ့ ဆိုလိုရင်းက 
�ာလဲဆိုတာကို တကယ် မသိ�ူး။” ဟု အရှေ့အာဖရိကမှ 
အင်တာဗျူးဖြေဆိုသူ အခြားတစ်ဦးးကပြောသည်။ 

စစတ်မ်းတငွ ်ေြဖဆိ�သ ူ၆၆%က “ရပ်ရွာလထူ�များ 
အေ�ကာငး်ေြပာဆိ�ချနိမ်ာှ အကယ၍် လ�ပ်ေဖာက်ိ�ငဖ်က်
ေတနွဲ ့ မိတဖ်ကအ်ဖဲွ�အစညး်ေတကွ မသင့ေ်လျာေ်သာ 
သိ�မ့ဟ�တ ်စမ်ွးရညမဲ်ေ့စတဲ ့စကားလံ�းေတ ွသံ�းပါက သူ
တိ�က့ိ� စနိေ်ခ် ရဲတယ။်” ဟေူသာ အဆိ�ြပ�ချကအ်ေပ် 
သေ�ာတသူည ်သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွ ်သေ�ာတသူညဟ်� 
ေြဖသည။် ၂၀% ခန ့က် �ကားေနြဖစမ်ြဲပီး ၁၄% က 
သေ�ာမတပူါ သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွ ်သေ�ာမတပူါ။

အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ FGD တွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက မည်
သည့် ဝိေါဟာရများကို အသုံးပြု၍ မည်သည်ကို အသုံးမ
ပြုသည်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရန် NGO များအနေဖြင့် 
၎င်းတို့၏ �ာသာစကားအပေါ် ၎င်းတို့အတွင်း သုံးသပ်
ရန် အရေးကြီးပုံကို “NGO များအနေဖြင့် သူတို့အတွက် 
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ရေးသားထားသော အရာတွေကို အမြဲတမ်းလက်ခံပြီး 
ဆိတ်ဆိတ်နေဖို့ မလို�ဲ သူတို့အား အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထား
ပြီး သူတို့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အရာတွေကိုပြောဆိုသင့်တယ်။ 
သင့်ရပ်တည်ချက်အပေါ် အဖွဲ့အစည်းတွင်း၌ ဆွေးနွေးမှု
တွေကို အရင်မလုပ်�ဲ ၎င်းစကားလုံးများရဲ့ အဓိိပ္ပါယ်ကို 
လက်ခံကျင့်သုံးနိုင်မှာ မဟုတ်�ူး။” ဟု ပြောသည်။ အရှေ့
အာဖရိကမှ FGD တွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးကလည်း ဝိေါဟာရ
များ၏ အဓိိပ္ပါယ်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် အရေးကြီးပုံကို “အစ
ကတည်းက ဒါ�ာကိုဆိုလိုတာလဲ၊ �ာကြောင့် အသုံးပြု
တာလဲလို့ မေးပါ။” ဟု မှတ်ချက်ပြုသည်။ အရှေ့အလယ်
ပိုင်းမှ ပါဝိင်သူအချို့ကလည်း စကားလုံးများ ပြောင်းလဲ
လိုက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ “ဒါဟာ လှည့်ကွက်ဖြစ်တယ်။ 
အကယ်၍ သင်ဟာ အနည်းငယ် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တယ် 
ဆိုရင်တော့ အဲဒါရဲ့ အဓိိပ္ပါယ်အမှန် ပျောက်ဆုံးသွားလိမ့်
မယ်။” ဟုသတိပေးခဲ့သည်။ 

စစတ်မ်းတငွ ်ေြဖဆိ�သ ူ၁၀၀%က “လသူားချငး်စာနာမု
ဆိ�ငရ်ာ လ�ပ်ေဆာငသ်ေူတကွ အမျိ�းသမီးများနှငှ့ ်
မိနး်ကေလးငယေ်တကွိ� သတူိ�အ့ား �ယလ်ိ� ရညည်ွနွး်
ေစချငေ်�ကာငး်ကိ� နားလညဖိ်� ့ သတူိ�န့ ဲ ့ တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေနှးွ
သင့တ်ယ။်” ဟေူသာ အဆိ�ြပ�ချကအ်ေပ် သေ�ာတူ
သည ်သိ�မ့ဟ�တ ်အလနွ ်သေ�ာတသူညဟ်� ေြဖသည။် 
၆၃% ခန ့က် အလနွသ်ေ�ာတမူြဲပီး ၃၇% က သေ�ာတူ
သည။် 

အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ အင်တာဗျူးဖြေဆိုသူတစ်ဦးးက မည်
သည့်စကားလုံးများ သုံးသင့်ကြောင်း ရပ်ရွာလူထုများအား 
မေးမြန်းခြင်း၏ အရေးကြီးပုံကို “အဲဒါက အရေးကြီးဆုံး
လို့ထင်တယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးမှုကြီး လုပ်ဖို့
လိုတယ်။ ဒါပေမဲ့ NGO တွေနဲ့ပဲ မဟုတ်�ဲ ရပ်ရွာလူထု
တွေဆီကိုလည်း သွားဆွေးနွေးရမယ်။ ဦးးတည်အုပ်စု၊ ဖယ်
ကျဉ်ခံရသူများ၊ ဒုက္ခသည်များ လို့ ကျွနု်ပ်တို့ခေါ်တဲ့ သူ
တွေနဲ့ ဆွေးနွေးရမယ်။ �ယ်လို ခေါ်ခံချင်သလဲ၊ �ယ်လို
ခေါ်တာ ကြိုက်သလဲ၊ အဲဒါကို ကြားတဲ့အချိန်မှာ သင့်ကို 
�ယ်လိုထိခိုက်စေသလဲ။ ပြီးတော့ ဒီလူတွေဆီကနေ 
�ယ်လိုခေါ်ရမလဲဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျွနု်ပ်တို့ ယူရ
မယ်။” ဟုမှတ်ချက်ချသည်။

အတည်ပြုခြင်းအပိုင်းတွင် ပါဝိင်သူများက သူတို့အတွက် 
“အမျိုးသမီးအရေး” ဆောင်ရွက်သူဖြစ်ခြင်းက မည်သို့ 
အဓိိပ္ပါယ်ဆောင်သည်၊ ပိုမို ပြောင်းလဲလွယ်သော 
�ာသာစကားတစ်ခု ပြုစုရန် အမျိုးသမီးရေးဆိုင်ရာ စိစစ်
ချက်က မည်သည့် အခွင့်အလမ်းပေးသည်နှင့် ပတ်သက်
ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ အရှေ့အာဖရိကမှ အင်တာဗျူးဖြေ

ဆိုသူတစ်ဦးးက အာဏာာသက်ရောက်မှုအဆင့် အကြောင်း
ပြောဆိုရာ၌ အမျိုးသမီးရေးဝိါဒ၏ အရေးကြီးမှုကို 
“အမျိုးသမီးရေးရာ ချဉ်းကပ်မှုများက အာဏာာစိစစ်မှုကို 
အသုံးပြုရန် �ယ်အရာတွင်မှ ကြားနေဝိါဒဆိုတာ မရှိတဲ့
အကြောင်းသိရန် ဝိန်ထုပ်ဝိန်ပိုးဖြစ်စေတယ်။ အမျိုးသမီး
ရေးရာ ချဉ်းကပ်မှုများက သင့်ကို အာဏာာသက်ရောက်မှု
အဆင့်တွေ ပြိုပျက်ဖို့ ကူညီပေးတယ်။ ကျွနု်ပ်တို့ ဂရုစိုက်
ဖို့လိုတဲ့ အာဏာာ သက်ရောက်မှုအဆင့်တွေ ရှိတယ်ဆိုတာ
ကို သတိပြုမိစေတယ်။ ဒီအရာတွေ အားလုံးက ကျွနု်ပ်
တို့ကို ပုံဖော်စေတယ်၊ သတင်းအချက်အလက်ပေး
တယ်၊ အစကနားလည်ဖို့ ပြန်တည်ဆောက်ပေးတယ်။”ဟု 
ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ပါဝိင်သူများက “အမျိုးသမီးရေးဝိါဒီ” 
သို့မဟုတ် “အမျိုးသမီးရေးဝိါဒ” ဟူသော ဝိေါဟာရ
များသည် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ
အတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း 
သတိပြုမိကြသည်။ “ကျွနု်ပ် အဖွဲ့အစည်းရှိ လူတော်တော်
များများက အမျိုးသမီးရေးဝိါဒီ ဆိုတဲ့ ဝိေါဟာရကြားရင် 
စိတ်မသက်မသာဖြစ်ကြတယ်။” ဟူသော အဆိုပြုချက်
အပေါ် ဖြေဆိုသူ ၄၃%က သ�ောတူသည် သို့မဟုတ် 
အလွန်သ�ောတူသည်ဟု ဖြေသည်။ (၁၁% ခန့်က ကြား
နေဖြစ်ပြီး ၃၄% က သ�ောမတူ သို့မဟုတ် အလွန်
သ�ောမတူကာ ၁၁% က ၎င်းတို့မသိပါဟု ဖြေသည်။)  

လ�ပ်ေဆာငပံ်�များနှငှ့ ်
တန်ဖိ�း�ားမုများ

FGD နှင့် အင်တာဗျူးများတွင် ပါဝိင်သူများက လုပ်ဆောင်
ပုံများနှင့် တန်ဖိုးထားမှုများကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။  
“�ာသာစကားနှင့် စကားလုံးများရွေးချယ်မှုတို့ဖြင့် ကျွနု်ပ်
တိုပသည် အာဏာာ၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ အချို့ကို 
သေချာဖန်တီးဖို့ လိုမယ်။ ဒါမှပဲ ကျွနု်ပ်တို့ဟာ တူညီသော 
နည်းလမ်း၊ ပိုမိုသည်းခံစိတ်နဲ့ ဖော်ရွေတဲ့ �ာသာစကား
တွေ သုံးခြင်းအားဖြင့် အတားအဆီးတွေကို ဖြိုချနိုင်မှာ
ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ ရေးသားဖော်ပြတဲ့အချိန်အပြင် ပြောဆို
ဆက်ဆံရေးအတွက်လည်း ဥပမာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ တစ်
ဦးးကို တစ်ဦးး ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ ဆက်ဆံပြီး အရာရာတွင် 
သနားကြင်နာစွာဖြင့် ပြောဆိုကြမယ်။ ကျွနု်ပ်တို့ တိုးတက်
အောင် လုပ်နိုင်တာ အများကြီးရှိပါတယ်။” ဟု အရှေ့
အလယ်ပိုင်းမှ FGD တွင် ပါဝိင်သူတစ်ဦးးက စကားလုံး
များအပေါ် သာမက�ဲ ၎င်းကို မည်သို့ ပြောဆိုသည်နှင့် 
ပတ်သက်၍ ထင်ဟပ်ပြခဲ့သည်။  
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စစ်တမ်းတွင် ဖြေဆိုသူများက မတူကွဲပြားသော အုပ်စု
များအကြား အာဏာာသက်ရောက်မှုအဆင့်ကို လျော့ချရန်
အတွက် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများတွင် 
ရှိသင့်သော တန်ဖိုးများကိုလည်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ယင်း
တို့ကို အောက်တွင် ပုံဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ ပိုကြီးသော 
စာလုံးအရွယ်အစား၏ တန်ဖိုးက ဖြေဆိုသူများစွာမှ 
ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြောင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ 

စစ်တမ်း၊ အင်တာဗျူး၊ FGDနှင့် အတည်ပြုခြင်းအပိုင်းတို့
မှ အကြံပြုချက်များအပြင် အောက်ဖော်ပြပါ ဇယားတွင် 
စကားလုံးအချို့အား အသုံးပြုချိန်တွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစား
ရမည့်အချက်များနှင့် အခြားရွေးချယ်စရာများကို ဖော်ပြ
ထားသည်။ အောက်ဖော်ပြထားသော ထည့်သွင်းစဉ်းစား
ချက် များစွာအား အစီရင်ခံစာ နောက်ဆုံးအတည်ပြုခြင်း 
လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွင်းမှ ရရှိသည်
သာမက စာပေနှင့် ပါဝိင်သူများထံမှလည်း ရရှိခဲ့ခြင်း
ဖြစ်သည်။ 

စကားလံ�း �ည့သ်ငွး်
စဉ်းစားချကမ်ျားနှငှ့ ်အြခား
ေရွးချယ်စ်ရာများ

အကျိ�းခံစားခွင့ရိှ်ှိသး

ဝိန်ဆောင်မှုများ/လှုပ်ရှားမှုများမှ အကျိုးခံစားခွင့်
ရှိသူများသည် အကူအညီကို သွယ်ဝိိုက်လက်ခံရရှိ
သူများ မဟုတ်သော်လည်း ကျွနု်ပ်တို့ တုံ့ပြန်ချက်ကို 
ပစ်မှတ်ထားသည့် အဓိိကသက်ဆိုင်သူများအဖြစ် 
တက်ကြွစွာ ပါဝိင်လုပ်ဆောင် သင့်သည်ကို သတိပြု
ပါ။ ၎င်းက နှစ်လမ်းသွား ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။ 

အခြားရွေးချယ်စရာများ - ပါဝိင်သူ၊ အဓိိက
သက်ဆိုင်သူ၊ ရပ်ရွာလူထု၊ မိတ်ဖက်

စမ်ွးရည ်တညေ်ဆာကြ်ခငး်

စွမ်းရည်ဖြည့်ပေးခြင်းက အပြန်အလှန် အကျိုး
သက်ရောက်ကာ တစ်လမ်းသွား မဟုတ်သည်ကို 
သတိပြုပါ။ 

လူတိုင်းတွင် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်ကို သတိပြုပါ။

အခြားရွေးချယ်စရာများ - စွမ်းရည်အားဖြည့်ပေး
ခြင်း၊ စွမ်းရည်မျှဝိေခြင်း

မသန်စမ်ွးသး

၎င်းအုပ်စုက တစ်သားတည်းမဖြစ်သည်ကို 
သတိပြုပါ။ မသန်စွမ်းသော ထိုသူသည် ကျား/မ
ရေးရာ၊ လူမျိုးရေး၊ အသက်အရွယ် စသဖြင့် အခြား 
ဝိိသေသလက္ခဏာာများလည်း ရှိနိုင်သည်။ 

အခြားရွေးချယ်စရာများ - အခြားနည်းဖြင့် သန်စွမ်း
သော အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ်များ၊ 
အခြားနည်းဖြင့် သန်စွမ်းသူများ

ေနရပ်စနွ ့ခွ်ာ ေရွ �ေြပာငး်သည်

ယင်းကို တစ်ခုတည်း ရပ်တည်နိုင်သော ဝိေါဟာရ
အဖြစ် အသုံးမပြုရ။ နေရပ်စွန့်ခွာရွေ့ပြောင်းရသည့် 
အခြေအနေနှင့် ယှဉ်တွဲ အသုံးပြုပါ။ 

အခြားရွေးချယ်စရာများ - ထိခိုက်နစ်နာသူ

စမ်ွးရည ်ြမင့တ်ငေ်ပးြခငး်

ယင်းက ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်ကို သတိပြုပါ။ 
သင်တန်းများဖြင့်သာ ၎င်းကို မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါ။ 
စွမ်းရည်မဲ့ဖြစ်စေသည့် အဓိိက ဇစ်မြစ်များကို ဖြေ
ရှင်းရန် အဆင့်တိုင်းတွင် ပြီးပြည့်စုံသော ကြိုးပမ်း
အားထုတ်မှုများ လိုအပ်သည်။

ေအာကေ်ြခ အဖွ��အစညး်

အခြားရွေးချယ်စရာများ - လူထု အဖွဲ့အစည်း၊ 
တိုင်းရင်းသားဌာနေ အဖွဲ့အစည်း

LGBTQI, SOGIE, ေယ်ာကျ်ားလျာ နှငှ့ ်မိန်းမလျာများ

အတိုကောက်ကို �ာသာပြန်ခြင်းက အကူအညီမ
ဖြစ်စေပါ။ 

အခြားရွေးချယ်စရာများ - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကွဲပြား
ခြားနားသော အမျိုးသမီး၊ မတူကွဲပြားသော လိင်
ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝိိသေသလက္ခဏာာ၊ ကျား/မရေးရာ 
ဝိိသေသလက္ခဏာာနှင့် ထုတ်ဖော်ချက်များ ရှိသော 
အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ်များ

ေေသတငွး် အဖွ��အစညး်

အခြားရွေးချယ်စရာများ - နိုင်ငံတွင်း အဖွဲ့အစည်း၊ 
အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်း၊ မိတ်ဖက်၊ ယင်းအပိုင်း
ကို လုပ်ဆောင်သော အဖွဲ့အစည်း၊ အမျိုးသမီး 
အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း၊ အမျိုးသမီးများ 
ဦးးဆောင်သော အဖွဲ့အစည်း

34 အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ GBV ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း



ဖယ်က်ျဉ်�ားေသာ

ယင်းကို တစ်ခုတည်း ရပ်တည်နိုင်သော ဝိေါဟာရ
အဖြစ် အသုံးမပြုရ။

ယင်းအုပ်စုအား ဖယ်ကျဉ်ခံရစေသည့် အချက်ကို 
ရှင်းလင်းပါ။ (ဥပမာ အခွင့်အလမ်းများ မရှိခြင်း၊ 
အရင်းအမြစ်များ ရရှိခွင့် မရှိခြင်း၊ လက်လမ်းမမှီ
သေးခြင်း သို့မဟုတ် မရောက်ရှိသေးခြင်း စသဖြင့်)

လးနညး်စ�များ

အခြားရွေးချယ်စရာများ - အခြား �ာသာရေးအုပ်စု
နှင့် သက်ဆိုင်သူများ၊ အခြား လူမျိုးစုနှင့် သက်ဆိုင်
သူများ

သကက်ြီးကးီ ရွယ်အ်ိ� အမျိ�းသမီးများ

လူများတွင် မတူကွဲပြားသော ဝိိသေသလက္ခဏာာ
များရှိသည်ကို သတိပြုပါ။ (ဥပမာ - ကျား/မ
ရေးရာ၊ လူမျိုးရေး စသဖြင့်) တစ်စုံတစ်ဦးးအား 
အသက်အရွယ်ပေါ်သာ အခြေခံ၍ အမျိုးအစားခွဲခြင်း
က လူ့ဂုဏာ်သိက္ခာကို ကင်းမဲ့စေနိုင်သည်။ 

အခြားရွေးချယ်စရာများ - အသက်ကြီးသော 
အမျိုးသမီးများ

ပါဝငေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်

ပါဝိင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတွင် ကိုယ်စားပြုခြင်း
မှစ၍ မတူညီသော အဆင့်များစွာ ရှိကာ ၎င်းက 
ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း သို့မဟုတ် အသံပြု အရေးဆို
ခြင်းနှင့် ခြားနားသည်ကို သတိပြုပါ။

အခြားရွေးချယ်စရာများ - မိတ်ဖက်ပြုခြင်း၊ ပူးပေါင်း
လုပ်ဆောင်ခြင်း

ေ�ကခသည်

“ဒုက္ခသည်” ဟူသော စကားလုံးက နိုင်ငံရေး
နှင့် ဆက်နွယ်သည်ကို သတိပြုပါ။ ထို့ကြောင့် ၎င်း
ကို ပြောင်းလဲသုံးစွဲခြင်းက အုပ်စုအချို့အတွက် 
အကျိုးဆက်များရှိစေနိုင်သည်။ 

လူတို့၏ ဝိိသေသလက္ခဏာာများတွင် ကွဲပြား
ခြားနားသော ရှုထောင့်များရှိသည်ကို သတိပြု
ပါ။ သူတို့ကို ဒုက္ခသည်များ အဖြစ်သာမဟုတ်�ဲ 
လူသားကဲ့သို့ လေးစားပါ။ ၎င်းတွင် ကျား/မရေးရာ၊ 
လူမျိုးရေး၊ အသက်အရွယ်ကဲ့သို့သော အခြား 
လက္ခဏာာများလည်း ပါဝိင်သည်။ 

အခြားရွေးချယ်စရာများ - စိုးရိမ်ပူပန်ရမည့်သူ၊ 
ထိခိုက်နစ်နာသူ

တတယိ် ကမာာ

တိုင်းပြည်တိုင်းအား အမည် သို့မဟုတ် ဒေသအစွဲပြု 
ခေါ်ဝိေါ်ပါ။ 

အခြားရွေးချယ်စရာများ - စီးပွားရေးအရ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ 
နိုင်ငံများ၊ တောင်/မြောက်

ဓိေလ�့ံ�းတမ်း အစဉ်အလာ

ဓိလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာအရ သတ်မှတ်ထား
သည့်အရာကို ရှင်းလင်းစွာ သိပါ။

ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အခြေအနေများ၏ ရှုပ်ထွေးမှု
များကို သတိပြုကာ ဓိလေ့ထုံးတမ်းအကြောင်းကို မ
ခန့်မှန်းပါနှင့်။

အခြားရွေးချယ်စရာများ - ဒေသတွင်းရှိ 
အရင်းအမြစ်များ၊ ဒေသခံလူထု၊ ဒေသခံ အာဏာာပိုင်
များ၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသား

ကျ�းလန်ွခံရသး

အခြားရွေးချယ်စရာများ - ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူ

�ခိိ�ကလ်ယွ်ေ်သာ

ယင်းကို တစ်ခုတည်း ရပ်တည်နိုင်သော ဝိေါဟာရ
အဖြစ် အသုံးမပြုရ။

ထိုအုပ်စုအား �ယ်အရာက ထိခိုက်လွယ်စေသည်ကို 
ရှင်းလင်းဖော်ထုတ်ပါ။ (ဥပမာ ၎င်းတို့၏ ငွေကြေး
ဆိုင်ရာ အခြေအနေ၊ အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်း၊ ကျား/မ
ရေးရာ၊ မြို့ပြ/ကျေးလက် နေရာ စသဖြင့်)

အမျိ�းသမီးများနှငှ့ ်မိန်းကေလးငယ်မ်ျား

မည်သည့် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ်များကို 
ဆိုလိုတာလဲ နှင့် ပတ်သက်၍ အပြန်အလှန် အကျိုး
သက်ရောက်မှုဆိုင်ရာ ချဉ်းကပ်နည်းဖြင့် ရှင်းလင်း 
အဖြေရှာပါ။ (ဥပမာ မသန်စွမ်း မိန်းကလေးငယ်များ၊ 
HIV/AIDS ခံစားနေရသော အမျိုးသမီးများ စသဖြင့်)

ထိုဝိေါဟာရကို သီးခြား ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ 
အခြေအနေတွင် အသုံးပြုပုံအတိုင်း နိုးကြားစွာ 
အသုံးပြုပါ။ (ဥပမာ အချို့သော အခြေအနေများ
တွင် အမျိုးသမီး နှင့် မိန်းကလေးငယ် ဟူသော 
စကားလုံး၏ ကွဲပြားချက်မှာ အိမ်ထောင်ရေး 
အခြေအနေနှင့် ဆက်နွယ်နေနိုင်သည်။) ထို့ကြောင့် 
မိန်းကလေးငယ်ဟု သုံးမည့်အစား ငယ်ရွယ်သော 
အမျိုးသမီးဟုသုံးလျှင် ပိုသင့်လျော်နိုင်သည်။
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အ�ကြံပ�ချကမ်ျား

အောက်ဖော်ပြပါများသည် GBV ဆိုင်ရာ ကြိုတင်
ကာကွယ်ခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်း လှုပ်ရှားမှုများ
နှင့် အမျိုးသမီးရေးဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်ပြုခြင်းများအတွင်း 
တန်းတူညီမျှမှုကို တိုးမြင့်စေကာ အားလုံးပါဝိင်နိုင်၍ စွမ်း
ရည်မြင့်တင်ပေးသော �ာသာစကားအသစ် ဖြစ်စေ
ရန် အမျိုးသမီးအရေးဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်များအတွက် 
ပြုလုပ်သည့် စစ်တမ်း၊ အင်တာဗျူးများ၊ FGD များနှင့် 
အတည်ပြုခြင်းအပိုင်းများမှ ရရှိလာသော အဓိိက အကြံပြု
ချက်များကို အတိုချုပ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ အောက်ပါ
အချက်များကို လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်
သူများမှ လုပ်ဆောင်သင့်သည်။

ဘာသာစကားဆိ�ငရ်ာ ေရွးချယ်စ်ရာများ

 w မညသ်ည့ ်စကားလံ�းများြဖင့ ်၎ငး်တိ�အ့ား ရညည်ွနွး် သံ�း
နှုးံေစချငေ်�ကာငး်ကိ� ရပ်ရွာလထူ�များအား ေမးပါ။ 

 w ေဒသတငွး် လပ်ုရှိာှးသမူျားအား ၎ငး်တိ�၏့ ေဒသနှာာရ 
အသပိညာေပ် အေြခခ၍ံ ပညာရပ်ဆိ�ငရ်ာ ေဝိါဟာရ
များ ြပ�စ�ရာတငွ ်ဦးးေဆာငန်ှိ�ငမ်ည့ ်အခငွ့အ်လမ်းများကိ� 
ေဖာထ်�တပ်ါ။ ဆိ�လိ�သညမ်ာှ နှိ�ငင်တံကာတငွ ်လပ်ုရှိာှး
သမူျားနှငှ့ ်အလရုှိငှမ်ျားအေနြဖင့ ်ပညာရပ်ဆိ�ငရ်ာ 
ေဝိါဟာရများကိ� လမ်ွးမိ�းနှိ�ငရ်န ်၎ငး်တိ�၏့ အာဏာာကိ� 
အသံ�းြပ�ပံ�နှငှ့ ်အာဏာာမှေဝိပံ�တိ�က့ိ� ြပနလ်ညထ်ငဟ်ပ်
ေတးွေတာရန ်လိ�အပ်လမိ့မ်ည။်    

 w ၎ငး်စကားလံ�းများက အေြခအေနတိ�ငး်၊ �ာသာစကား
တိ�ငး်အတကွ ်သင့ေ်လျာလ်မိ့မ်ည ်မဟ�တေ်�ကာငး်နှငှ့ ်
အေြခအေနေပ် မတူည၍် ၎ငး်စကားလံ�းများတငွ ်မ
တညူေီသာ အဓိိပါါယ ်ရှိှသိညက်ိ� သထိားပါ။  

 w လိ�အပ်ပါက ေြပာငး်လအဲသံ�းြပ�နှိ�ငရ်န ်ေဒသနှာာရ 
အေြခအေနနှငှ့ ်ဆေီလျာက်ာ ေဒသခ�ံာသာစကားများ
တငွလ်ညး် အဓိိပါါယရ်ှိှေိသာ စကားလံ�းများကိ� ေဖာထ်�တ်
သတမ်တှပ်ါ။ 

 w သတူိ�အ့ား ပိ�မိ�ပါဝိငေ်စသညဟ်� ခစံားရေစေသာ 
စကားလံ�းများ ေြပာငး်လသဲံ�းစွမဲ ုြဖစေ်စပါ။ ေ�ာငဝ်ိငရံ်ုံ�
မှ လိ�ကေ်လျာေရးဝိါဒ မြဖစေ်စ� ဲရှိှေိနေသာ အာဏာာ
ကိ� အသအိမတှြ်ပ�ကာ ေသချာစာွ စစိစမ်မုျား ြပ�လ�ပ်၍ 
ထလိယွရ်ှိလှယွရ်ှိှမိကုိ� ေြဖရှိငှး်ပါ။ 

ဘာသာစကားနှငှ့ ်အာဏာာ

 w ေဒသနှာာရ ဗဟ�သ�တရှိှသိမူျားနှငှ့ ်ရပ်ရွာလထူ�တိ�ထ့မံ ှ
အ�ကြံပ�ချကမ်ျားကိ� အေြခခ၍ံ ပိ�မိ� ပါဝိငေ်စြခငး်နှငှ့ ်
ပညာရပ်ဆိ�ငရ်ာ ေဝိါဟာရတိ�က့ိ� ြမင့တ်ငေ်ပးနှိ�ငရ်န ်
အြခားေသာ လသူားချငး်စာနာမဆုိ�ငရ်ာ လ�ပ်ေဆာင်
သမူျားကိ�လညး် သကေ်ရာကမ်ရုှိှေိစမည့ ်အခငွ့အ်လမ်း
များ ဖနတ်းီပါ။ 

 w လသူားချငး်စာနာမ ုကဏ္ဍတငွ ်အသံ�းြပ�ေသာ အဓိိက 
စကားလံ�းများ၏ ေနာကက်ယွရ်ှိှိ အဓိိပါာယက်ိ� ရှိငှး်လငး်
စာွ သတမ်တှပ်ါ။ အချိ� �ေသာ စကားလံ�းများနှငှ့ ်ဆကစ်ပ်
ေနနှိ�ငေ်သာ အာဏာာစးီဆငး်မ၊ု မတညူေီသာ အ�ပ်စ�များ
အေပ် အကျိ�းသကေ်ရာကမ်မုျားနှငှ့ ်အချိ� �ေသာ နညး်
ပညာရပ်ဆိ�ငရ်ာ �ာသာစကား မရှိှြိခငး်တိ�က့ိ� အမြဲမဲ စတိ်
တငွ ်အမတှထ်ားရမည။်  

 w ေဒသတငွး် အဖဲွ�အစညး်နှငှ့ ်အလရုှိငှမ်ျားအ�ကားသာ
မက ေဒသတငွး် နှငှ့ ်နှိ�ငင်တံကာ အဖဲွ�အစညး်များ
အ�ကားရှိှိ ဆကဆ်ေံရးကိ� ပံ�ေဖာေ်နေသာ အာဏာာ မ
မှတမမုျားြဖစေ်နသည့ေ်နရာများကိ� ေဖာထ်�တသ်တမ်တှ်
ကာ ေဝိဖနဆ်နး်စစပ်ါ။

မိတဖ်ကြ်ပ�ြခငး်အတကွ ်ဘာသာစကား

 w ညမီှေသာ မိတဖ်ကြ်ပ�ြခငး်ြဖစေ်စရန ်နှိ�ငင်တံကာ
လမ်းစဉ်အတိ�ငး် လ�ပ်ေဆာငပ်ါ။ သိ�မ့သှာလှင ်မိတဖ်က်
ြပ�ြခငး်က ေဒသတငွး် အဖဲွ�အစညး်များအား 
အေကာငအ်ထညေ်ဖာမ်ည့ ်မိတဖ်ကအ်ဖဲွ�များအြဖစသ်ာ 
အသံ�းြပ�ြခငး်ထက ်ေကျာလ်နွက်ာ မိတဖ်ကြ်ပ�ြခငး်၏ 
အဆင့တ်ိ�ငး်တငွ ်မတညူေီသာ လပ်ုရှိာှးေဆာငရွ်ကသ်မူျား
အ�ကားရှိှိ အာဏာာသကေ်ရာကမ်အုဆင့က်ိ� အဓိိပါါယ ်
ြပည့ဝ်ိစာွ ေြဖရှိငှး်နှိ�ငမ်ညြ်ဖစသ်ည။်   

 w မတညူေီသာ လသူားချငး်စာနာမဆုိ�ငရ်ာ ေဆာငရွ်က်
သမူျားနှငှ့ ်မိတဖ်ကြ်ပ�မမုျားကိ� ထနိး်သမ်ိးရာတငွ ်�ကငန်ာ
မနုှငှ့ ်ေထာကထ်ားစာနာမတုိ� ့ြဖင့ ်လမ်းညွနွလ်�ပ်ေဆာငပ်ါ။ 
အာဏာာခွေဲဝိြခငး်ဆိ�ငရ်ာ နညး်ဥပေဒသကိ� လိ�ကန်ာကာ 
လ�ပ်ပိ�ငခ်ငွ့ေ်ပးေသာ၊ အားလံ�းပါဝိငန်ှိ�ငေ်သာ၊ ေလးစား
ဖွယေ်ကာငး်ေသာ ဆကဆ်ေံရးြဖစေ်စရန ်အချနိယ်ကူာ 
ဂရုံ�စိ�က ်ပျိ�းေထာငပ်ါ။

36 အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ GBV ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
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