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ေက်းဇူးတင္လႊာ
ဤေလ့လာမႈတြင္ ပါ၀င္ကူညီပံ့ပိုးခဲ့သူမ်ားအားလံုးကို ပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာသုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္း (EMReF) ၏ အသက္ေမြး 
၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ က်ား-မေရးရာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အဖြဲ႕က အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း  ေျပာၾကားလိုပါသည္။ ဤေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 
ကို က်ား-မေရးရာႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႕အစည္း၏ရန္ပံုေငြထဲက ကမကထျပဳေပးခဲ့သည့္အတြက္ 
ပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာသုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္းကို ဦးစြာေက်းဇူးတင္အပ္ပါသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ေလ့လာေရးျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ 
အတြက္ အဖိုးတန္အႀကံ႟ ဏ္မ်ားေပးခဲ့ေသာ ေဒၚဂေရ႕စ္ေဆြဇင္ထုိက္ကိုလည္း မေမ့ထုိက္ေသာပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါ 
သည္။ ထုိ႔အတူ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးမွ ဥကၠ႒ဦးဇင္၀ိုင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ႏုိင္ငံတကာ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မွ ဦးမင္းထင္ 
ကိုကိုႀကီးႏွင့္ ဆင္ဆာအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ထို႔ျပင္ လန္ဒန္အေရွ႕တုိင္းႏွင့္ အာဖရိကေလ့လာေရး 
ေက်ာင္းမွ ပါေမာကၡ Emma Crewe ႏွင့္ က်ား-မေရးရာ အႀကံေပး Hilary Faxon တို႔ကိုလည္း အႀကံ႟ ဏ္မ်ားေပးခဲ့သည့္အတြက္ 
အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။ လူမႈမီဒီယာကြန္ယက္ျဖစ္သည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚက 'ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားအေဟာင္း ႏွစ္သက္သူမ်ား"အဖြဲ႕ 
တြင္ တင္ထားးေသာ ဓာတ္ပံုအေဟာင္းအမ်ားစုကုိ အသံုးျပဳထားသည့္အတြက္ ၎တုိ႔၏ပံ့ပိုးပါ၀င္မႈမ်ားကိုလည္း အထူးအေလးထား 
ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။ အဆံုးသတ္အေနျဖင့္ ဤေလ့လာေရးတြင္ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ သူတုိ႔၏ပါ၀င္မႈ 
အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔မွ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

တစ္ဦးခ်င္းေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈတြင္ပါ၀င္သူမ်ား 
(အမည္မ်ားကို အဂၤလိပ္အကၡရာစဥ္အတုိင္း (A-Z) စီထားပါသည္။)

၁)  ေဒၚဂေရ႕စ္ေဆြဇင္ထိုက္၊ ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕၀င္
၂)  ေဒၚ ခိုင္ႏွင္းေ၀၊ အမ်ဳိးသမီးသ႐ုပ္ေဆာင္
၃) ေဒၚ ၾကယ္ရီလင္းစစ္၊ ဒါ႐ိုက္တာ
၄)  ေဒၚေက်ာ္ႏွင္းဆီ၊ ဒါ႐ိုက္တာ
၅)  ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီး၊ ဒါ႐ိုက္တာ
၆)  ဦးျမတ္ႏုိး၊ ဒါ႐ိုက္တာ
၇)   ဦးၿငိမ္းခ်မ္းေက်ာ္၊ အမ်ဳိးသားသ႐ုပ္ေဆာင္
၈)  ဦးညိဳမင္းလြင္၊ ဒါ႐ိုက္တာ
၉)  ေဒၚပြင့္သစ္ခ်ဳိ၊ ဇာတ္ၫႊန္းေရးသူ
၁၀) ဦးသိႏၶိ၊ ဒါ႐ိုက္တာ
၁၁) ေဒၚသီတာလင္း၊ ဒါ႐ိုက္တာ
၁၂) ဦးဇာဂနာ (ခ) ဦးသူရ၊ သ႐ုပ္ေဆာင္၊ ဒါ႐ိုက္တာ
၁၃) ဦးဇင္၀ိုင္း၊ သ႐ုပ္ေဆာင္၊ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒

အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါ၀င္သူမ်ား 
၁)  ဦးေအာင္ဇင္ဦး၊ ဒါ႐ိုက္တာ
၂)  ေဒၚကန္ဒဲယ္၊ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးဖန္တီးသူ
၃)  ေဒၚေခ်ာစုစံ၊ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးဖန္တီးသူ
၄)  ေဒၚဂေရ႕စ္စိုးဇာထည္၊ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးဖန္တီးသူ 
၅) ဦးအယ္လ္မင္းျပည့္မြန္၊ ဇာတ္ၫႊန္းေရးသူ
၆) ဦးမင္းညိဳ၊ သ႐ုပ္ေဆာင္
၇) ေဒၚမြန္မြန္သက္ခင္၊ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးဖန္တီးသူ
၈) ေဒၚ ျမေအႏိုး၊ ဇာတ္ၫႊန္းေရးသူ
၉) ေဒၚေစာယုႏြယ္၊ ဇာတ္ၫႊန္းေရးသူ
၁၀) ေဒၚရွား၊ သ႐ုပ္ေဆာင္
၁၁) ဦးေ၀ယံ၊ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးဖန္တီးသူ
၁၂) ဦး၀င္းေက်ာ္သူ၊ တည္းျဖတ္သူ
၁၃) ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕၀င္ ၁၀ ဦး
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သုေတသနအႏွစ္ခ်ဳပ္

၁၉၆၀ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္သည္ တင္းၾကပ္စြာ စည္းၾကပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ 
မွစတင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ (Documentary)/ ဇာတ္လမ္းတို (Short Films) မ်ား အပါ 
အ၀င္ ႐ုပ္ရွင္မ်ားအားလံုးသည္ ဆင္တာဘုတ္အဖြဲ႕ကို ျဖတ္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္မႈတို႔သည္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စု 
ေက်ာ္ၾကာေအာင္ တုန္႔ေႏွးေနရာမွ ျပန္လည္အသက္၀င္လာခဲ့ၿပီဟုဆိုရပါမည္။ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္မႈမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုးပြားလာ 
ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္အတူ ႐ုပ္ရွင္မွတစ္ဆင့္ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ျပသခြင့္ႏွင့္ လူမႈကမ ၻာႀကီးကို အေတြးအျမင္ 
အသစ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ျခင္းတုိ႔တြင္ အႏုပညာဖန္တီးမႈေလာကအတြင္း ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ လိုအပ္ေပသည္။ 
၎သည္ ဒီမိုကေရစီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို ပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ဖန္တီးသူမ်ား၏ အသိ႟ ဏ္ပညာ ထုတ္လုပ္ေ၀ငွ 
သည့္ပံုစံကုိ ထင္ဟပ္ျပသလ်က္ရွိသည္။ 

ဤေလ့လာမႈသည္ ႐ုပ္ရွင္ဖန္တီးသူမ်ား၏ က်ား/မေရးရာ(ဂ်ဲန္ဒါ)အေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ၊ ၎အား ႐ုပ္ရွင္ထဲတြင္ ထည့္သြင္း 
အသံုးျပဳမႈႏွင့္ အယူအဆအေတြးအေခၚအသစ္မ်ားကို ႐ုပ္ရွင္မွတစ္ဆင့္ မိတ္ဆက္ေပးရာတြင္ ဖန္တီးသူတုိ႔ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ စိန္ေခၚ 
မႈမ်ားကုိ နားလည္သိရွိရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤသုေတသနတြင္ ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ႐ုပ္ရွင္ကား 
ေပါင္း ၈၃ ကားကို ထုတ္ႏုတ္၍ ထိုဇာတ္ကားမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာပံုစံကို ေလ့လာေသာနည္း (Content 
Analysis) ျဖင့္ ေလ့လာသံုးသပ္ထားသည္။ သုေတသနတြင္ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ (Key Informant 
Interviews) ေပါင္း ၁၃ ခုႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈ (Focus Group Discussions) ေပါင္း သံုးခုတို႔ကို ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ လူငယ္ 
႐ုပ္ရွင္ဖန္တီးသူတို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

Content Analysis ကို ၁) က်ား/မ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား (Gender Discrimination)၊ ၂) က်ား/မ ပံုေသကားက်ယူဆခ်က္မ်ား၊ 
(Gender Stereotypes)၊ ၃) က်ား/မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ (Gender-based Violance)၊ ၄) က်ား/မဆိုင္ရာ သိျမင္ 
ႏိုးၾကားမႈ/(စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ကို) ျမႇင့္တင္မႈမ်ား (Gender Awareness/empowerment) စသည့္ ဧရိယာ (၄) ခု 
အေပၚတြင္ သံုးသပ္ေလ့လာထားသည္။ 

  ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားအေပၚ Content Analysis လုပ္ရာတြင္ (က်ား (သို႔) မ (သို႔) LGBT) ဇာတ္ေကာင္တစ္ဦးဦးသည္ 
လုပ္ငန္းခြင္၊ ရပ္ရြာ (သို႔) မိသားစုအတြင္းတြင္ ၎တို႔၏ လိင္အရ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းကို ''က်ား/မ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ"" ဟူေသာ 
အေၾကာင္းျခင္းရာေအာက္တြင္ ေလ့လာထားသည္။ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္မ်ားအတြင္ အဓိကအားျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း (အထူး 
သျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား ေယာက်္ားပီသမႈ ဆံုး႐ံႈးသြားေသာခါႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အိမ္ေထာင္မရွိေသာအခါ) က်ား/မ ခြဲျခား 
ဆက္ဆံမႈမ်ားကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသထားတတ္ၾကသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အျပစ္တင္ျခင္း၊ 
ေလွာင္ေျပာင္ျခင္း၊ အသေရပ်က္ေစျခင္း စသည့္ စကားလံုးမ်ားကို သံုးစြဲၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ 

အလားတူပင္ အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္ ကေလးမရႏိုင္သည့္အေပၚ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏႐ႈျမင္မႈကို ႐ုပ္ရွင္မ်ားအတြင္း ထင္ဟပ္ 
ျပသထားၿပီး ထိုအမ်ိဳးသားအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္္းက်င္၏ ဖိအားေပးမႈမ်ား ပါ၀င္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ ဇာတ္ေကာင္ 
အမ်ဳိးသားတစ္ဦးသည္ မိသားစုကို ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းနည္းပါးေနၿပီး ဇနီးအမ်ဳိးသမီးမွ ပိုမိုထက္ျမက္ေနပါက ထုိဇာတ္ေကာင္ 
စ႐ိုက္ကို ႐ုပ္ရွင္မ်ားအတြင္း ''လူဖ်င္းလူညံ့"" အျဖစ္ သရုပ္ေဖာ္ျပသည္။ ရုပ္ရွင္မ်ားအတြင္းတြင္ ဇနီးသည္၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ 
ေအာက္တြင္ရွိေနေသာ ထိုအမ်ိဳးသားဇာတ္ေကာင္စရိုက္အေပၚ ပတ္၀န္းက်င္က သေရာ္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ဇာတ္ေကာင္စ႐ိုက္ 
မ်ားအေပၚ  ခြဲျခားထားေသာ အေလ့အထမ်ားသည္ မိ႐ိုးဖလာနည္းအတိုင္း မ်ားစြာေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေသးပါ။  အမ်ဳိးသားမ်ား 
မွာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ၊ မိသားစု/ရပ္ကြက္/ေက်းရြာဦးစီး၊ ျပင္းထန္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမား၊ တိုက္ခိုက္သူႏွင့္ 
ခ်စ္ခြင့္ပန္သူမ်ားအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို လိမၼာေသာ သမီး၊ ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး ၾကင္နာေသာ မိခင္၊ 
အသိ႟ ဏ္မရွိေသာ မိန္းကေလး၊ သစၥာမရွိေသာ ဇနီး၊ ရွက္တတ္ေသာ၊ သိကၡာရွိေသာ စ႐ိုက္မ်ားတြင္ သ႐ုပ္ျပသၾကသည္။ 
LGBT ဇာတ္ေကာင္စ႐ိုက္မ်ားကို ေလွာင္ေျပာင္ျခင္းမ်ားအျပင္၊ ခႏၶာကိုယ္အေပၚ ေလွာင္ေျပာင္ျခင္းႏွင့္ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈမ်ား 
ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ 
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  ''က်ား/မ ပံုစံခြက္သတ္မွတ္မႈ"" မ်ားသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ေယာက္်ား 
ပီသမႈအတြက္ စကားပံု၊ ဆို႐ိုးမ်ားကို သံုးစြဲၾကသည္။ ''ေယာက်္ားေကာင္း ေမာင္းမတစ္ေထာင္""၊ ''အသံုးမက်တဲ့ေယာက်္ား 
မိန္းမထမိန္နားခိုစား""၊ ''ေယာက်္ားတစ္ေယာက္အတြက္ ကံဆိုးတဲ့အခ်ိန္ေတြဆိုတာ ေခြးကိုက္ခံရတဲ့အခ်ိန္၊ ေရနစ္တဲ့အခ်ိန္ႏွင့္ 
မိန္းမတစ္ေယာက္ အခ်စ္ခံရတဲ့အခ်ိန္ေတြပဲ""၊ ''ေယာက်္ားတံခြန္ လူရည္ခြၽန္ ေကာင္းကင္တမြတ္ ၾကယ္ကိုဆြတ္လည္း 
မလြတ္စတမ္း ရၿမဲလမ္းတည္း"" စသည္တို႔သည္ ထင္ရွားသည့္ သာဓကမ်ားျဖစ္သည္။ ''ေယာက်္ားဆိုရင္"" (ေေယာက်္ားဆိုရင္ 
ကတိတည္ပါ၊ ေယာကၤ်ားဆိုရင္ ဒါမ်ဳိးလုပ္သင့္တယ္ (သို႔) ဒါမ်ဳိးမလုပ္သင့္ဘူး) ဆိုေသာ စကားလံုးမ်ားကို ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ 
မၾကာခဏ ေတြ႕ျမင္ရတတ္သည္။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသြင္အျပင္အရ ေဆးမွင္ေၾကာင္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ 
ေယာက်္ားပီသမႈကိုျပသသည့္ ထင္ရွားသည့္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။ 

အမ်ဳိးသမီးဇာတ္ေကာင္မ်ားတြင္ မိန္းကေလးပီသမႈႏွင့္ ''ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ မည္သို႔ျဖစ္သင့္သည္""ဟူေသာ 
အယူအဆကို ''ျမန္မာ"" ဟူေသာ သညာလကၡဏာႏွင့္တြဲ၍ ႐ုပ္ရွင္မ်ားအတြင္း ေဖာ္ျပတတ္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔ကို 
သိမ္ေမြ႕၊ ေပ်ာ့ညံ့၊ ပရိယာယ္ႂကြယ္သည္ဟု ႐ုပ္ရွင္မ်ားအတြင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားၾကသည္။ ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားကို ဇနီးေကာင္း၊ သမီးအလိမၼာမ်ားအျဖစ္လည္း ပံုသြင္းေဖာ္ျပ ထားၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး ပံုစံသြင္းေဖာ္ျပမႈတစ္ခုမွာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ခံစားခ်က္မ်ား (အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္ကို ခ်စ္ျခင္း)ကို ထိမ္၀ွက္တတ္ၾကပံုကို 
ျပသထားျခင္းျဖစ္သည္။ မိ႐ိုးဖလာအားျဖင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီတစ္ဦးသည္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးမွ ဖြင့္ေျပာမလာမခ်င္း ၎တို႔၏ 
အခ်စ္ကို ဖြင့္ဟခြင့္မရွိေပ။ 

  ''က်ား/မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ"" ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး Content Analysis ျပဳလုပ္ရာတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ၊ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဇာတ္လမ္း၊ ဇာတ္ 
ကြက္၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ သေကၤတမ်ားအားလံုးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေလ့လာထားသည္။ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ ျမန္မာဟာသ႐ုပ္ရွင္အမ်ားစုတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာျပက္လံုးမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရတတ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို 
လွမ္းေခၚေနာက္ေျပာင္ျခင္း၊ ထိကပါးရိကပါးေျပာျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ ကိုယ္ခႏၶာအေပၚ ရာဂစိတ္ျဖင့္ၾကည့္ျခင္း (ဥပမာ- 
အမ်ိဳးသမီး၏တင္သားမ်ားကို အနီးကပ္ဆြဲျပသျခင္း) စသည္တို႔ကို ဇာတ္လမ္းမ်ားအတြင္း ထင္ရွားစြာေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ 
အမ်ားအားျဖင့္ LGBT ဇာတ္ေကာင္မ်ားသည္ လိင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ညစ္ညမ္းေသာ ဟာသျပက္လံုးမ်ားကို ေျပာရန္သာ 
ျဖစ္ေနေသးသည္။ ၎အျပင္ အခ်ိဳ႕႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္မင္းသားႏွင့္ ၎၏ေယာကၡမျဖစ္လာမည့္သူ (ေခါင္းေဆာင္ 
မင္းသမီး၏ ဖခင္)တို႔အၾကား ဇာတ္ၿပိဳင္သ႐ုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဟာသဇာတ္ကြက္မ်ား ျပဳလုပ္ထားၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္ 
မင္းသားမွ မင္းသမီးထံမွအခ်စ္ကိုရယူရာတြင္ မင္းသမီး၏အေဖ (ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္ေခါင္းေဆာင္ (သို႔) မင္းသား၏ အလုပ္ရွင္) 
မွ ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး၏အခန္းက႑သည္ အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦး၏ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈအၾကား 
တြင္ အလယ္လူ အျပဳခံအခန္းက႑ (Passive Role) တြင္သာ ရွိေနခဲ့သည္။ ေလ့လာမႈတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပက္လံုးမ်ားကို 
မ်ားစြာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ 

တစ္ခါတရံတြင္ ႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ (သို႔) ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားကို အဓိကဇာတ္လမ္းတစ္ခုလံုး၏ 
အစျပဳရာအျဖစ္  အသံုးျပဳထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဥပမာ - ဇာတ္လမ္းအစတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ အမ်ိဳသားတစ္ဦး၏ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏိုင့္ထက္စီးနင္းျပဳမႈကို ခံရေသာအခါ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္၀န္ရသြားျခင္း (သို႔) ထိုလူကို 
လက္ထပ္လိုက္ရျခင္းတို႔သည္ ဇာတ္လမ္း၏ အဓိကအပိုင္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အလားတူပင္ အခ်စ္ကားမ်ားတြင္ မင္းသားက 
မင္းသမီးကိုေႏွာင့္ယွက္သည့္ လူဆိုးမ်ားကို မည္သို႔တုိက္ခိုက္ၿပီး မင္းသမီးကို မည္သို႔ကယ္တင္သည္ကို ျပသရန္အတြက္ 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာစေနာက္သည့္ ဇာတ္၀င္ခန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းထားတတ္သည္။ 

တစ္ခါတရံမွာေတာ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္သည့္ (သို႔) အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္သည့္ ဇာတ္၀င္ခန္းမ်ားကို ဇာတ္ကိုေထာက္ပို႔ 
ေပးသည့္ ဇာတ္၀င္ခန္းမ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ရပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္မင္းသမီးသည္ မင္းသားမွေႏွာင့္ယွက္သည္ကို ရပ္ကြက္/ 
ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ (သို႔) ေက်ာင္းအုပ္ထံသြားတိုင္ၿပီး မင္းသားႏွင့္သူ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေခၚအဆူခံရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ 
ဇာတ္၀င္ခန္းမ်ားကို အခ်စ္ကားမ်ားတြင္ေတြ႕ရၿပီး ၎ကို ဟာသအျဖစ္ တင္ဆက္ျပသၾကသည္။ တခ်ဳိ႕႐ုပ္ရွင္မ်ားအတြင္းရွိ 
ဇာတ္၀င္ခန္္းမ်ားတြင္ အရက္မူးေနေသာေယာက်္ားမွ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းကို အမ်ဳိးသားတစ္ဦး၏ ဆိုးေသာ 
ဇာတ္႐ုပ္အျဖစ္ ျပသထားသည္။ 

  ''က်ား/မဆိုင္ရာ သိျမင္ႏိုးၾကားမႈ/(စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ကို) ျမႇင့္တင္မႈ"" သည္ ပံုစံခြက္သတ္မွတ္မႈမ်ားကို ၿဖိဳခ် 
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ၿပီး လူမႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာေစရန္ ေစ့ေဆာ္အလင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕ဇာတ္ၾကမ္းကားမ်ားတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိ ုေခါင္းေဆာင္ေနရာထားၾကသညလ္ည္းရွသိည။္ သိ႔ုရာတြင ္ထိ႐ုပုရ္ငွအ္မ်ားစတုြင ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏တိကုခ္ိကု ္
သည့္စြမ္းရည္ကိုသာ အဓိကျပသၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ကြန္ဖူးသိုင္းပညာသင္ေပးေသာ ဆရာ၏ 
အခန္းက႑ တြင္ ရွိသည္။ ဇာတ္ၾကမ္းကားမ်ားတြင္သာမက မိခင္ေမတၱာဘြဲ႕ကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသေသာ တျခားေသာ ႐ုပ္ရွင္ 
မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔သားသမီးမ်ားကို ပ်ဳိးေထာင္ရာတြင္ မည္မွ်စြမ္းပကားႀကီးၾကသည္ကို သ႐ုပ္ေဖာ္႐ိုက္ျပ 
ၾကသည္။ LGBT မ်ား၊ ျပည့္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး က်ား/မခြဲျခားမႈဆိုင္ရာ သိျမင္ႏိုးၾကားမႈကို အေထာက္အပံ့ေပးေသာ 
႐ုပ္ရွင္တစ္ခ်ဳိ႕ကိုလည္း သုေတသနအဖြဲ႕မွ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အေရအတြက္မွာ နည္းပါးေသးသည္။ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဇာတ္လမ္း 
႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ က်ား/မ ခြဲျခားမႈဆိုင္ရာ အသိရွိမႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားကို ေက်ာ႐ိုးထားၿပီး ႐ိုက္ျပထားေသာ႐ုပ္ရွင္ 
မ်ားႏွင့္ ဇာတ္ကြက္မ်ား အနည္းအက်ဥ္းသာရွိေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈကို အဓိက 
႐ိုက္ျပထားေသာ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား အမ်ားအျပား ရွိေနပါသည္။ အဆိုပါ႐ုပ္ရွင္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ 
ရွိေသာ လူ႕အခြင့္အေရး လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ႏိုင္ငံတကာ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ႏွင့္ ၀ႆန္႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တို႔တြင္ ႐ံုတင္ျပသၾကသည္။ 

အေၾကာင္းအရာ/ အေတြးအေခၚအသစ္မ်ားကိုမိတ္ဆက္ ဖန္တီးရာ၌ ႐ုပ္ရွင္ေလာက၊ အထူးသျဖင့္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ဖန္တီး 
သူတို႔၏ အဓိကအခက္အခဲမ်ားကို ဤေလ့လာမႈမွ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ အမ်ဳိးသမီးဦးေဆာင္သည့္ဇာတ္မ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္မႈ 
ဘာေၾကာင့္နည္းပါးေသးသနည္းဟူေသာ ေမးခြန္းကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအတြင္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
တြင္ LGBT ဇာတ္႐ုပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္မႈမ်ားပါရွိသည့္ ႐ုပ္ရွင္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း၊ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းအတြင္း 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အလွမ္းကြာေ၀းမႈမ်ားႏွင့္ ဆင္ဆာဥပေဒမ်ားအေၾကာင္းလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ 

နာမည္ႀကီးသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား၏လႊမ္းမိုးမႈသည္ ႐ုပ္ရွင္ေစ်းကြက္အတြင္း လားရာအေျပာင္းအလဲအတြက္ အဓိကျဖစ္သည္ကို ေျဖဆိုသူ 
အားလံုးက တညီတၫြတ္တည္း ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၉၀-၂၀၁၀ ကာလမ်ားအတြင္း ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းလာခဲ့ၿပီးေနာက္ 
ဗြီဒီယိုထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္တက္လာခဲ့ရာတြင္ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းသည္ မင္းသား/မင္းသမီးကို အေျချပဳေသာ ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ 
နာမည္ႀကီး မင္းသား/မင္းသမီးမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ အက်ဳိးအျမတ္ျပန္ရရန္ အာမခံခ်က္ရွိခဲ့သည္။ ၎သည္ မင္းသား/မင္းသမီး 
ဦးေဆာင္ေသာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားထုတ္လုပ္ရန္ တြန္းအားေပးသည္။ မင္းသားအသားေပးဇာတ္မ်ားကို ဖန္တီးျခင္းသည္  အမ်ဳိးသား 
ႀကီးစိုးေသာ၀ါဒကို အေထာက္အပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။ 

အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းအရာတုိ႔ေၾကာင့္ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ႐ုပ္ရွင္မ်ားကို ဖန္တီးထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈ ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိသည္။ 
၎တို႔တြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္နည္းပါးမႈ၊ အသိအျမင္ဗဟုသုတအလွမ္းကြာေ၀းမႈႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုျဖစ္ေသာ စတူဒီယို 
ႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ား အလံုအေလာက္မရွိမႈ စသည္တို႔ပါ၀င္သည္။ လူငယ္႐ုပ္ရွင္ဖန္တီးသူမ်ားႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ေမးျမန္းျခင္း (Focused Group 
Discussion_ FGD) (သို႔) အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း (Key Informant Interviews _ KI) တို႔တြင္ အရည္အခ်င္း 
ရွိေသာ ဇာတ္ၫႊန္းေရးဆရာမ်ား အလံုအေလာက္မရွိဟူေသာအခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကသည္။ ထိုအခ်က္သည္ အရည္အေသြး 
ေကာင္းမြန္ေသာ ဇာတ္ကားထုတ္လုပ္ရာတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိေစသည္။ ကြၽမ္းက်င္ေသာ ဇာတ္ၫႊန္းေရးသူမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္အဖြဲ႕သား 
မ်ားကို ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ သူ႔ေနရာအလိုက္ လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလို ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားရန္ ခဲယဥ္းသည္။ ၎အျပင္ လက္ရွိ 
႐ုပ္ရွင္ေလာကတြင္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူတုိ႔တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိျမင္ႏိုးၾကားမႈမ်ား လိုအပ္သည္ဟု ဆိုသည္။ 
စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စကားလံုးမ်ား (သို႔) ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရသည့္ အတြက္ 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဒါ႐ိုက္တာႏွင့္ဇာတ္ၫႊန္းေရးဆရာကဲ့သို႔ေသာ ဇာတ္လမ္းဖန္တီးသူမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလ့လာရန္ သတိမူ 
ႏုိင္မႈ နည္းပါးလာခဲ့ေတာ့သည္။ ၎မွတစ္ဆင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က်င့္၀တ္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈလာၾကသည္။ ထို႔ အျပင္ 
႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ စက္ပစၥည္းမ်ားမလုံေလာက္မႈ၊ စတူဒီယုိေနရာမရိွမႈႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားနည္းပါးလာမႈတုိ႔သည္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ဖန္တီးသူ 
မ်ားအတြက္ အဓိကအခက္အခဲမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

ေနာက္ဆံုးတစ္ခုမွာ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ျခင္းးသည္ ႐ုပ္ရွင္ဖန္တီးသူမ်ားႏွင့္ ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕အၾကား အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥရပ္တစ္ခု 
ျဖစ္ေနပါသည္။ ႐ုပ္ရွင္ဖန္တီးသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ လက္ရွိဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ တို႔အေရး 
(၃) ပါးျဖစ္သည့္ ၁) ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ ၂) တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး၊ ၃) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးဟူ 
သည့္ လုပ္ထံုးမ်ားအေပၚတြင္ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ဇာတ္၀င္ခန္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ 
ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကိုႏွိမ့္ခ်သည့္ ဇာတ္၀င္ခန္းမ်ားကို ေသခ်ာၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးျခင္းမရွိဘဲ ထင္ရွားသည့္ 
လိင္အသားေပးျပကြက္မ်ားကိုသာ တားျမစ္ျခင္းျပဳလ်က္ရွိသည္။ 
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သို႔ေသာ္ အျခားတစ္ဘက္တြင္မူ ဇာတ္အိမ္ခိုင္ခန္႔ေသာ ဇာတ္ကား႐ုိက္ကူးမႈနည္းပါးလာျခင္းမွာ ဆင္ဆာႏွင့္မသက္ဆိုင္ဟု ဆင္ဆာ 
ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ ေျဖၾကားၾကသည္။ ၁၉၈၈ မတိုင္မီ စစ္အစိုးရလက္ထက္ရွိ ဆင္ဆာတင္းက်ပ္သည့္ ကာလမ်ားအတြင္းမွာေတာင္ 
အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ႐ုပ္ရွင္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ေသးသည္ဟု ၎တုိ႔ကဆိုသည္။ ဖန္တီးမႈေလ်ာ့က်ျခင္းမွာ ႐ုပ္ရွင္ဖန္တီးသူ 
မ်ား၏ အသိအျမင္နည္းမႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဇာတ္မ်ားကို မထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္သာျဖစ္သည္ဟု ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕မွ ေျဖ 
ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သိျမင္ႏိုးၾကားမႈမ်ားတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆင္ဆာ 
ဘုတ္အဖြဲ႕၏ နားလည္ထားမႈႏွင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈမွာလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာေကာင္းပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လိင္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ ညစ္ညမ္းေသာစကားလံုးမ်ားႏွင့္ ျပက္လံုးမ်ားကို တခ်ဳိ႕႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ေနရၿပီး တခ်ဳိ႕တြင္ က်ား/မ ပံုစံသြင္းေဖာ္ျပမႈႏွင့္ 
လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သံုးစြဲေနၾကေသးသည္။ 

ထို႔ျပင္ က်ား/မ ေရးရာ အသိအျမင္မ်ားကုိ ရုပ္ရွင္မွတဆင့္ ျမွင့္တင္ရာတြင္ ဆင္ဆာက အေလးထား စဥ္းစားေသာ “ယဥ္ေက်းမႈ“ 
ဟူသည့္အခ်က္မွာ နဂိုရွိရင္းစြဲ ေရွးရိုးအျမင္မ်ားကို တုိက္ဖ်က္ရာ၌ အတားအဆီးျဖစ္ေနပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ေလာကအေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာက က်င့္သံုးခဲ့သည့္ အရိုးစြဲလာေသာ က်ား-မ 
ေရးရာ ပံုစံခြက္အျမင္မွာ မ်ားစြာမေျပာင္းလဲေသးသည့္အတြက္ က်ား-မ ေရးရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အသိအျမင္ပိုမိုတုိးတက္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ထိုသုိ႔ အရိုးစြဲလာေသာ က်ား-မ အျမင္မ်ားကို တုိက္ဖ်က္ရန္အတြက္ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ေ
လာကတစ္ခုတည္းတြင္သာ တာ၀န္ရွိသည္မဟုတ္ဘဲ ဆင္ဆာအဖြဲ႔ကိုယ္ႏိႈက္က က်ား-မ တန္းတူညီမွ်ေရးဆုိင္ရာ အျမင္မ်ားကုိ 
မိတ္ဆက္ေပးမႈတြင္ လက္ခံႏုိင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
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(၁)
မိတ္ဆက္

႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ လူမႈသ႐ုပ္သကန္မ်ားကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသေန 
သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပံုရိပ္မ်ားကို ပရိသတ္ဆီ 
သို႔ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္သည့္အတြက္ အစြမ္းအထက္ဆံုးေသာ ဆက္
သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။၁ ၎အျပင္ ႐ုပ္ရွင္မ်ား 
သည္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းရွိ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ 
လူတို႔၏ေတြးေခၚမႈမ်ားကို ပံုေဖာ္ေနသည့္အရာလည္း ျဖစ္ 
သည္။ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ကာလ(သုိ႔) အယူအဆ 
ေရးရာ အျငင္းပြားၾကသည့္ကာလမ်ားတြင္ ႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ 
၀ါဒျဖန္႔သည့္ လက္နက္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ဥပမာ - ဟစ္တလာ 
သည္ ဂ်ာမန္မ်ားက ဂ်ဴးမ်ားကို မုန္းသည့္အေၾကာင္းကို ဆက္ 
သြယ္ေရးမီဒီယာနည္းလမ္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုအသံုးျပဳၿပီး ၀ါဒျဖန္႔ခဲ့ 
သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႐ုပ္ရွင္ (သို႔) စာေပမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အႏု 
ပညာအမ်ဳိးမ်ိဳးသည္ အသိအျမင္တည္ေဆာက္မႈအေပၚ လႊမ္းမိုး 
လာခဲ့ၿပီး လူမႈဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာ 
ခဲ့သည္။ က်ား/မေရးရာ သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုးၾကား 
သိျမင္မႈႏွင့္ လိင္တူဆက္ဆံသူ၊ အမ်ဳိးသမီးခ်င္း ခ်စ္ႀကိဳက္သူ 
စသည့္ လိင္ခြဲျခားမႈအေပၚ လက္သင့္ခံႏိုင္မႈတို႔ကို ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္ 
ကာလမ်ားအတြင္း ျမႇင့္တင္ခဲ့ၾကသည္။ 

သို႔ေသာ္ ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳမႈ 

ေလ်ာ့နည္းေနေသးသည္ကို အထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသးပါ 
ေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဓိကျပႆနာမွာ ''႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ သ႐ုပ္ေဆာင္ရမည့္အခန္း ပါ၀င္မႈ"" ဆိုသည္ 
ထက္ ''ထိုသ႐ုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခန္း/ေနရာကို မည္သို႔ပံုေဖာ္ျပ 
ထားသည္""ဟူသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အေရွ႕တိုင္းသားတုိ႔၏ 
အယူအဆတြင္ အမ်ဳိးသားၾကီးစုိးသည့္၀ါဒကို ကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ 
မိန္းမပီသမႈသည္ ၿမဲၿမံစြာအျမစ္တြယ္လ်က္ရွိသည္။ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားကို အမ်ားစုအားျဖင့္ ေလးစားဖြယ္မိခင္ (သို႔) အနစ္နာခံ 
ေသာဇနီး (သို႔) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥတုိ႔တြင္ ျပဳသမွ်ႏုရသည့္ 
ဇာတ္႐ုပ္မ်ားတြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေစတာမ်ားပါသည္။ ဥပမာ - 
တ႐ုတ္႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းျဖစ္သည့္ ''We get married"" သည္ 
''အသက္ ၃၀ နားနီးသည့္တိုင္ လက္မထပ္ရေသးသည့္"" အမ်ဳိး 
သမီးမ်ား၏ မိန္းမသားဘ၀ကို ပံုေဖာ္ျပသထားသည္။ ထို႔အတူ 
တျခားေသာ အာရွ႐ုပ္ရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေဘာလိ၀ုဒ္၊ ကိုရီးယား 
ဇာတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ ထိုင္း (သို႔) ဖိလစ္ပိုင္ ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲမ်ား 
တြင္လည္း အမ်ဳိးသားႀကီးစိုးေရးကို အသားေပး႐ိုက္ကူးမႈမ်ား 
ရွိပါသည္။  

အမ်ဳိးသမီးဇာတ္ေဆာင္စ႐ိုက္မ်ားကို မိ႐ိုးဖလာပံုစံသြင္းေဖာ္ျပ
သ႐ုပ္ေဖာ္ျပမႈပုံစံသည္ နည္းပါးေသးေသာ္လည္း လတ္တေလာ 

၁ McQuail 1994
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ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ ဥပမာ - My wife is 
gangster ကိုရီးယား႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား၊ Chocolate ထိုင္း 
႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား၊ Ki & Ka အိႏၵိယ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ား 
အတြင္းရိွ ဇာတ္လုိက္မင္းသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳ းိသားႏွင့္ အမ်ဳ းိသမီး 
မ်ားအေပၚ မိ႐ိုးဖလာပံုစံသြင္းေဖာ္ျပမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ 
ရည္ရြယ္ၿပီး ထိုဇာတ္ကားတုိ႔သည္ က်ား/မ ထံုးစံသတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားကို ေျပာင္းလဲျပသထားေသာ ႐ုပ္ရွင္မ်ားဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ မိ႐ုိးဖလာ က်ား/မ ပံုစံသြင္းေဖာ္ျပမႈသည္ 
အျမစ္တြယ္လ်က္ရွိၿပီး သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မွာ ဆယ္ 
စုႏွစ္ ငါးစုၾကာေအာင္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ 
ေစမည့္ အေတြးအေခၚမ်ားကို မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမႇင့္တင္ 
ဖို႔ရာ ခဲယဥ္းခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္မ်ား၌ 
လက္ရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေဖာ္ျပေနသည့္ပံုစံမ်ားအေပၚတြင္ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားမ်ားစားစားကို ေမွ်ာ္လင့္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ 

႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ အမ်ားစုေဖာ္ျပေနေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 
ဇာတ္႐ုပ္အခန္းက႑မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၎သည္ တကယ့္ 
အျပင္ဘ၀ကို ထပ္ဟပ္ေနျခင္းလား၊ ပံုစံသြင္းေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခု
လားဆိုသည္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ 
တကယ့္အျပင္ေလာကတြင္ရွိေသာ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားသည္ 
႐ုပ္ရွင္တြင္ ထပ္ဟပ္ေကာင္း ထင္ဟပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ႐ုပ္ရွင္ 
သည္ ထိုသို႔ေသာ ထင္ဟပ္ခ်က္မ်ား၊ လူတို႔၏အယူအဆမ်ားကို 
ဘယ္ေတာ့မွမေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထပ္မံပံုသြင္းလိုက္ျခင္းအား 
ျဖင့္ ခိုင္ခံ့ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း 
႐ုပ္ရွင္အပါအ၀င္ အႏုပညာဖန္တီးမ်ားသည္ အႏုပညာသက္ 
သက္အတြက္ ရပ္တည္သင့္သည္လား (သုိ႔) ၀ါဒျဖန္႔ရန္ ရပ္တည္  
သင့္သလားဆိုသည့္အခ်က္မွာ စဥ္းစားစရာျဖစ္သည္။၂ ပထမ 
အုပ္စုတြင္ အႏုပညာသည္ လူတို႔ကိုေဖ်ာ္ေျဖျခင္း (သို႔) စိတ္ 
ခံစားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္းအတြက္သာ ျဖစ္သင့္သည္ဟု 
ဆိုၿပီး ဒုတိယအုပ္စုမွာ အႏုပညာသည္ တစ္စံုတစ္ခုကို ပညာ 
ေပးရန္ (သို႔) လႊမ္းမိုးရန္ (သို႔) ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အားသန္ 
သည္။ ၎မွာ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ေလာကအတြက္ အဓိကျပႆနာ 
တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး က်ား/မ ပံုစံသြင္းေဖာ္ျပမႈႏွင့္ က်ား/မေရးရာ 
ဆိုင္ရာ အသိရွိမႈတို႔အၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ 
ထိုအျငင္းပြားခ်က္ႏွစ္ရပ္ကို ပိုင္းျခားထားသည့္ မ်ဥ္းမွာလည္း 
ခပ္ေရးေရးသာရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
အတြင္း ျပသခဲ့ေသာ႐ုပ္ရွင္မ်ား၏ သံုးပံုတစ္ပံုသည္ ဟာသကား 
မ်ားျဖစ္ၿပီး က်န္ဇာတ္ကားမ်ားမွာ သရဲကား၊ ဒရမ္မာကားႏွင့္ 
အခ်စ္ကားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဟာသကားအမ်ားစုတြင္ LGBT 
ဇာတ္႐ုပ္မ်ားပါ၀င္ၾကၿပီး ၎တို႔ကုိ ဟာသလုပ္သူမ်ား၊ အသိ႟ ဏ္ 
နည္းပါးသူမ်ား၊ ရယ္ရေသာ/(သို႔) ထံုထိုင္းေသာ ဇာတ္႐ုပ္မ်ား 
အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေစသည္။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ ခႏၶာကိုယ္ 
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ညစ္ညမ္းျပက္လံုးမ်ားႏွင့္ အထင္အျမင္မ်ား 
ကို ဟာသျပကြက္မ်ားတြင္ အလြန္သံုးစြဲၾကၿပီး ၎မွာ လိင္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ ေစာ္ကားေနွာင့္ယွက္မႈကို က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္ကို 
ဇာတ္ေဆာင္မ်ားကိုယ္တိုင္က မသိရွိၾကပါ။ ထိုအေၾကာင္းအရာ 
တုိ႔အေပၚမူတည္ၿပီး ဤေလ့လာမႈသည္ ဇာတ္လမ္း၊ ဇာတ္ေကာင္ 
စ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ ဇာတ္ၫႊန္းမ်ားအျပင္ ဆင္ဆာ၊ နာမည္ႀကီး 
မင္းသား/မင္းသမီး အေျချပဳထုတ္လုပ္မႈ၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္း
အျမစ္နည္းပါးမႈႏွင့္ အျခားျပႆနာႀကီးမ်ား (က်င့္၀တ္ႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏိုးၾကားသိျမင္မႈ) စသည့္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္
ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းတြင္းရွိ အခက္အခဲမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ 
ေလ့လာထားပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ဆင္ဆာမူ၀ါဒ 
ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကစၿပီး ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္မႈ 
တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္ျမင့္တက္လာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

၂  Art and Social Life by G.V.Plekhanov, 1912 
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႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတုိ႔၏ အေၾကာင္းအရာပိုင္းအေပၚ အေလး 
ထားမႈမွာလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာပါသည္။ ဤေလ့ 
လာေရးမွာမူ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတုိ႔၏ အေၾကာင္းအရာအေလး 
ထားမႈကို က်ား-မ ေရးရာရႈေထာင့္မွ အဓိကထား ေလ့လာ 
မည္ျဖစ္သည္။

ဤေလ့လာမႈ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ၁) ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္း 
အတြင္းရွိ က်ား/မေရးရာ ႏိုးၾကားသိျမင္မႈကို ေလ့လာရန္ႏွင့္ 
၂) အေတြးအျမင္အသစ္မ်ားကို ဖန္္တီးထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္၊ ႐ုပ္ရွင္ 
မ်ားမွတစ္ဆင့္ မိ႐ိုးဖလာအေတြးအေခၚမ်ားကို ကိုင္လႈပ္ၿပီး 
က်ား/မေရးရာ အခန္းက႑မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 
ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို နက္႐ႈိင္းစြာ နားလည္ 
သိရွိေစရန္ျဖစ္သည္။ ဤေလ့လာမႈသည္ အရည္အေသြးစံျပဳ 
(Qualitative) အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည့္စနစ္ျဖင့္ ခ်ဥ္း 
ကပ္ထားၿပီး သုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္ခ့ဲေသာ႐ုပ္ရွင္မ်ားအေပၚ  Content 
Analysis ျပဳလုပ္ထားသည္။ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ႐ုပ္ရွင္ 
ေလာကတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ 
ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္းမွ ၀ါရင့္မ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္ဆင္ဆာဘုတ္ 
အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ လူငယ္႐ုပ္ရွင္ဖန္တီးသူမ်ားတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး 
တစ္ဦးခ်င္းေမးျမန္းေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

ဤေလ့လာမႈ၏ ပထမပိုင္းတြင္ ၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၇ အတြင္းတြင္ 
ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဇာတ္လမ္း႐ုပ္ရွင္၊ ဗီဒီယို၊ 
မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ဇာတ္လမ္းတို စုစုေပါင္း ၈၃ ကားကုိ ၾကည့္႐ႈ 

ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားတြင္ က်ား/မေရးရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားအေပၚ Content Analysis ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သုေတသန၏ 
ဒုတိယအပိုင္းတြင္ လက္ရွိ႐ုပ္ရွင္ေလာက ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ 
အတားအဆီးမ်ားကုိအေပၚ ႐ုပ္ရွင္ဖန္တီးသူမ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္သူ 
မ်ား၊ ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕၏႐ႈျမင္မႈမ်ားကို နားလည္ေစရန္ ေလ့ 
လာထားသည္။ ပညာအလင္းပြင့္ျမန္မာသုေတသနေဖာင္ေဒးရွင္း 
(EMReF) သည္ ''႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းမ်ားတြင္ က်ား/မေရးရာ 
အယူအဆမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစမႈ""ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ 
ျဖင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို လူငယ္႐ုပ္ရွင္ဖန္တီးသူမ်ား 
ႏွင့္ ဦးစီးျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၎မွာ ႐ုပ္ရွင္ဖန္တီးသူမ်ား၏ က်ား/မ 
ေရးရာ သိျမင္ႏိုးၾကားမႈမ်ားကိုျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကိုႏွိမ့္ခ်ေသာ ဇာတ္ကြက္မ်ား ေလ်ာ့ပါးေလေစ 
ရန္ နည္းနာမ်ားေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းစဥ္းစား 
အေျဖရွာရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ခဲ့ပါသည္။ 

ဤစာတမ္းကို ၁၉၂၀ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္၏ 
သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ အစမခ်ီမီတြင္ စာတမ္းအတြက္ ေလ့လာ 
ခဲ့ေသာ သီအိုရီပိုင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းကို ဦးစြာတင္ျပပါမည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ အေၾကာင္းအရာပံုစံကုိ ေလ့လာေသာနည္းႏွင့္ 
အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈတုိ႔မွ ရလဒ္မ်ားကို တင္ျပပါမည္။ ၿခံဳငံု၍ 
ေျပာရလွ်င္ က်ား-မေရးရာ ပံုစံခြက္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ခြဲျခားမႈမ်ားမွာ ယေန႔ေခတ္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားတြင္လည္း 
ေတြ႕ရဆဲျဖစ္ၿပီး၊ ၎ကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စနစ္
တက်အံုဖြဲ႕တည္ေဆာက္ခ်က္မ်ားကို ဤစာတမ္းက ေဖာ္ထုတ္ 
ထားပါသည္။
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(၂) 

သီအိုရီခ်ဥ္းကပ္မႈ

(က) ဒဂၤါးျပား၏ မ်က္ႏွာျပင္ႏွစ္ဖက္ - မိ႐ိုးဖလာပံုစံခြက္သြင္းမႈ 
(ပံုေသ ကားက်ယူဆမႈ)ကို ခိုင္မာေစျခင္းလား (သို႔) သိျမင္ႏိုးၾကားမႈကို 
ျမႇင့္တင္ျခင္းလား
ပံုစံခြက္သြင္းျခင္းဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ အခိုင္အမာယံုၾကည္ထား 
မႈမ်ားအေပၚ အေျခတည္ကာ က်န္လူအုပ္စုတို႔၏ စ႐ိုက္လကၡဏာရပ္မ်ား 
အေပၚတြင္လည္း လြန္ကဲစြာ ေယဘုယ်ေကာက္ခ်က္ခ်လိုက္ျခင္းကို ဆိုလို 
သည္။၃ လူသားမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀သည္ မိမိႏွင့္မတူညီဟု ယူဆရေသာ 
အျခားေသာသူမ်ားအေပၚတြင္ ရမ္းဆအကဲျဖတ္လိုမႈမ်ား ရွိေနတတ္သည္။ 
ထို႔ကဲ့သို႔ ရမ္းဆအကဲျဖတ္လိုရျခင္းမွာ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ တျခားသူမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ဂဃနဏ မသိရွိျခင္း၊ စိတ္၀င္စားမႈမရွိျခင္း၊ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ႏွင့္ အသိပညာဗဟုသုတကြာဟျခင္း (သို႔) တျခားသူမ်ား၏ယဥ္ေက်းမႈ 
မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔သိရွိခြင့္နည္းပါးျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ အေျခတည္ျဖစ္ေပၚလာ 
ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။၄ ေပးလိုသည့္သတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခုသည္ ပံုစံခြက္ 
သြင္းမႈျဖစ္ေစသည္လား (သို႔) လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ လက္ေတြ႕ျဖစ္တည္ေန 
သည္မ်ားကို သိရွိေစျခင္းအားျဖင့္ လိုအပ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈေဖာ္ေဆာင္ရန္ 

၃  Gamble and Gamble (2002)
၄   Matusitz( 2012)
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အတြက္ တပ္လွန္႔ေပးေနျခင္းလားဆိုသည္ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို 
ရာတြင္ သိျမင္ဗဟုသုတရွိမႈသည္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑ 
တြင္ ပါ၀င္ေနသည္။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ သိျမင္ဗဟုသုတရွိမႈဆိုသည္မွာ တစ္စံုတရာ 
(သို႔) တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အေတြ႕အႀကံဳ (သို႔) ေလ့လာသင္ယူ 
မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ နားလည္သိရွိေစျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို 
သည္။ သိျမင္ဗဟုသုတရိွမႈဟူသည္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ယဥ္ပါး 
မႈ၊ ႏိုးၾကားမႈ၊ နားလည္သိရွိမႈႏွင့္ သိျမင္မႈတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ 
ရွိသည္။ သိျမင္ဗဟုသုတ ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္ (knowledge 
production process) တစ္ခုတြင္ သိျမင္ဗဟုသုတဆိုသည္ 
မွာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စ႐ိုက္လကၡဏာ၊ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ လူမႈေရး 
က်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းလ်က္ရွိသည္။ လူမႈသိပၸံပညာရွင္ 
ဖူးကုိး၏ ယူဆခ်က္အရ သိျမင္ဗဟုသုတဆိုသည္မွာ ပါ၀ါကို 
လက္ခံက်င့္သံုးျခင္းျဖစ္ၿပီး ပါ၀ါဆိုသည္မွာ သိျမင္ဗဟုသုတ၏ 
ျဖစ္ေစသည့္ မွီကိန္းတစ္ခုအျဖစ္ အၿမဲတည္ရွိသည္။ ဖူးကိုး၏ 
အဆိုအရ ပါ၀ါဆိုသည္မွာ ေနရာတိုင္းတြင္ တည္ရွိေနႏုိင္ပါ 
သည္။ ပါ၀ါႏွင့္အသိအျမင္တုိ႔သည္ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေန 
ၿပီး ၎က ကြၽႏု္ပ္တုိ႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ အကန္႔ 
အသတ္ လုပ္ႏုိင္သကဲ့သို႔၊ တစ္ဖက္တြင္လည္း နည္းလမ္းသစ္ 
မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ပါ၀ါ 
သည္ သိျမင္မႈဗဟုသုတ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အခရာက်သည္။ 
ပါ၀ါသည္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စ႐ိုက္လကၡဏာ၊ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ လူမႈ 
ထံုးတမ္းမ်ားတြင္ လက္ခံက်င့္သံုးေနေသာ အစဥ္အလာ 
အေဟာင္းမ်ားကို ခိုင္ခံေစသည့္နည္းတူ (သို႔) အေတြးအျမင္ 
အသစ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးသည္။ 

သို႔ဆိုလွ်င္ အသိအျမင္ဗဟုသုတမ်ား ခိုင္မာတည္တံ့ေအာင္ 
မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ၾကသနည္း။ ခိုင္မာတည္တံ့ေအာင္ လုပ္ 
ေဆာင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း/႐ႈတ္ခ်ျပစ္တင္ျခင္း 
နည္းလမ္းတုိ႔ျဖင့္ မိမိတုိ႔အလိုရွိေသာအျပဳအမူကို ပံုေဖာ္ျခင္း 
ႏွင့္ အလိုမရွိေသာ အျပဳအမူတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ 
ျဖစ္သည္။ အသိအျမင္ကို ခိုင္မာတည္တံ့ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ 
ျခင္း သီအိုရီအရ လူတို႔သည္ ၎တို႔ရွိ ရွိရင္းစြဲသေဘာထား 
အျမင္မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို တြန္းအားေပးေထာက္ခံ 
မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ရွာေဖြမွတ္သားတတ္ၾကသည္ 
ဟု သိရသည္။ ၎တို႔ ယံုၾကည္ထားေသာအရာမ်ား ေျပာင္းလဲ 
သြားေသာအခါ စိတ္မသက္မသာခံစားၾကရသည္။ လူထု 
ဆက္သြယ္ေရး၏ အက်ဳိးတရားမ်ား ''The effect of Mass 
Communication (1960)၅"" စာအုပ္ကို ေရးသာေသာ ဂ်ဳိးဇက္ 
ကလက္ပါသည္ ''မီဒီယာမ်ားသည္ [တစ္စံုတစ္ရာကို]ေျပာင္း
လဲေပးဖို႔ထက္ [ရွိရင္းစြဲကုိ] ခိုင္မာတည္တံ့ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ 
သည္က မ်ားသည္""ဟု ဆုိထားသည္။ 

မိ႐ိုးဖလာယံုၾကည္မႈ (သို႔) အယူအဆမ်ားကို ရင္ႏွီးၿပီးသား 
စကားလံုးမ်ား၊ ႐ုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာျခင္းမ်ားႏွင့္ 
ဖန္တလဲလဲေဖာ္ျပျခင္းသည္ ပံုေသကားက်ယူဆခ်က္ကို ခိုင္မာ 
တည္တံ့ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သိရွိရင္းစြဲ အသိအျမင္ 
ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစကားမ်ားသည္ 
မွန္ကန္ၿပီး သိရွိရင္းစြဲမဟုတ္သည့္ အသိအျမင္ဗဟုသုတမ်ား 
သည္ မွားသည္ (သို႔) အျပစ္ေပးထိုက္သည္ဟု ယူဆေစျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ  ခိုင္မာ 
တည္တံ့ေအာင္ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳးျဖစ္သည္။  ႐ုပ္ရွင္မ်ား 
တြင္ စကားလံုးမ်ား၊ သေကၤတမ်ားႏွင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ 
ဇာတ္လမ္းကို အဓိပၸာယ္ေပၚေစသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားပါ၀င္ပါ 
သည္။ ဇာတ္လမ္းၿပီးသြားေသာအခါ ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ 
သေဘာသဘာ၀မ်ားသည္ ၾကည့္႐ႈသူတုိ႔အတြက္ ထင္ျမင္ခ်က္ 
(သို႔) လႊမ္းမိုးမႈတစ္စံုတစ္ရာ ခ်န္ရစ္ထားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ပရိသတ္ 
၏ အသိအျမင္ဗဟုသုတကို ပံုသြင္းရာတြင္ (ပါ၀ါရွိေစသည္) 
သက္ေရာက္မႈရွိေစပါသည္။

အေတြးအေခၚယူဆခ်က္မ်ားကို ခုိင္မာတည္တ့ံေအာင္ လုပ္ေဆာင္ 
မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အခ်ဳိ႕သူမ်ားကမူ ႐ုပ္ရွင္ဆိုသည္မွာ ျပင္ပ 
ေလာကရွိ သရုပ္သကန္မ်ားကို အမွန္တကယ္ ထင္ဟပ္ေစ 
ျခင္းမွ်သာျဖစ္သည္၊ အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ အေတြးအေခၚ 
မ်ားျဖစ္လာေအာင္ တမင္ပံုသြင္းေနျခင္းမဟုတ္ဟု ျငင္းခ်က္ 
ထုတ္ၾကပါသည္။ လူမႈေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုခုျဖစ္ေစေအာင္ ျပင္ပ 
ေလာကမွ သရုပ္မွန္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ အသိအျမင္ 
ဖြင့္ေပးျခင္းလား (သို႔) သိေနျမင္ေနက်အရာမ်ား ထပ္တလဲလဲ 
ျပသျခင္းအားျဖင့္ ပံုေသကားက်ယူဆခ်က္မ်ား ခိုင္မာေအာင္ 
ျပဳလုပ္ေနျခင္းလားဆုိသည္မွာ ၾကည့္႐ႈသူက မည္သည့္႐ႈေထာင့္ 
ကေနၾကည့္၍ အနက္ျပန္ထားသည္ကို ျပန္လည္စူးစမ္းၾကည့္ 
ရန္လိုပါသည္။ ၾကည့္႐ႈသူ၏အနက္ျပန္မႈသည္ ၎၏အသိ 
အျမင္ဗဟုသုတ၊ အေတြ႕အႀကံဳ၊ သင္ယူထားေသာ အေတြး 
အေခၚႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္စိတ္၀င္စားမႈ စသည္တို႔အေပၚတြင္ 
မူတည္ၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားႏိုင္သည္။ 

ဤေနရာတြင္ ဇာတ္လမ္းမ်ားသည္ အျပင္ေလာကကို ထင္ဟပ္ 
ေနေသာ္လည္း ဇာတ္လမ္းပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္ တင္ျပသည့္ 
နည္းလမ္းတို႔သည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ 
အေၾကာင္းအရာသည္ အေတြးအျမင္သစ္တစ္ခုကို ထုတ္လုပ္ 
ရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေနျခင္းလား၊ အသိအျမင္ဗဟုသုတအသစ္တစ္ 
ရပ္ကို တည္ေဆာက္ေနျခင္းလားဆိုသည္ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရန္ 
လိုသည္။ ႐ုပ္ရွင္တြင္ပါရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ 
အႏုတ္သေဘာေဆာင္မည့္ ပံုစံသြင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို သတိ 
ျပဳေရွာင္ရွားၿပီး အေတြးအျမင္ေဟာင္းမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ေစမည့္ 

၅  Klapper (1960)
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သတင္းစကားမ်ားကို ပရိသတ္ထံေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
ဥပမာ - က်ဳိးႏြံေသာအမ်ဳိးသမီး (သို႔) ထမင္းဟင္းခ်က္ေသာ 
မိခင္စသည့္ ဇာတ္ေကာင္စ႐ိုက္တို႔သည္ အာရွအမ်ဳိးသမီး 
အမ်ားစု၏ အျပင္ေလာကမွပုံစံပင္ျဖစ္သည္။ သာမန္အေၾကာင္း 
အရာသာ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ မညီမွ်စြာ 
ဆက္ဆံခံရမႈေၾကာင့္ ၀န္ပိုထမ္းေနရေသာေၾကာင့္ ထိုအမ်ဳိး 
သမီးမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ 
႐ုန္းကန္ေနရျခင္းကို ႐ုိက္ျပပါက ႐ုပ္ရွင္ပါအေၾကာင္းအရာ၏ 
လားရာမွာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု ျဖစ္ေစလိုေသာဘက္သို႔ 
ဦးတည္သြားမည္ျဖစ္သည္။  

ဤေလ့လာမႈ၏ Content Analysis တြင္  ႐ုပ္ရွင္ထဲက အခ်ီ 
အခ်စကားေျပာ၊ ဇာတ္လမ္း၊ စကားလံုးႏွင့္သေကၤတတို႔ကို ဂ႐ု 
ထားေလ့လာၿပီး အုပ္စု(၄)စုခြဲကာ ဆန္းစစ္ထားပါသည္။ ဤ 
ေနရာတြင္ ႐ုပ္ပံုသေကၤတတုိ႔မွာ တစ္ခုခုကုိ ကိုယ္စားျပဳ၍ 
အဓိပၸာယ္ကုိေဖာ္ေဆာင္တတ္သည္ျဖစ္၍ ၎ကိုလည္း 
ေလ့လာရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အ ထူးသျဖင့္ ဘာသာစကား၊ 
႐ုပ္ပံုႏွင့္ အရာ၀တၳဳပစၥည္းမ်ားသည္ အဓိပၸာယ္တစ္စံုတစ္ရာ 
ျဖစ္ေပၚေစရန္ အသံုးခ်ခံမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔က 
ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အဓိပၸာယ္ကိုသိႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တုိ႔ကို 
လည္း ေလ့လာရန္လိုအပ္ပါသည္။၆

ပထမအုပ္စုျဖစ္သည့္ ''က်ား/မ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ""တြင္ စကား 
လံုးမ်ားႏွင့္ သေကၤတမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ 
အရည္အခ်င္းကို မည္သုိ႔နိမ့္က်ေစသည္ကို ေလ့လာထားသည္။ 
''က်ား/မ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ"" ႏွင့္ ''က်ား/မ ပံုစံခြက္သြင္းေဖာ္ျပမႈ"" 
တို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ေနေသာ္လည္း ''ပံုစံခြက္သြင္း 
သည့္ သတင္းစကားမ်ား""ကို ဒုတိယအုပ္စုတြင္ သီးသန္႔ေလ့လာ 
ထားသည္။ ၎တြင္ ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္း 
က႑မ်ားကို မည္သို႔ေဖာ္ျပထားသည္ႏွင့္ ဇာတ္ကားတြင္ ပါ၀င္ 
ေသာ တျခားသူမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို မည္သုိ႔သတ္မွတ္ 
ၾကသည္ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ တတိယအုပ္စုတြင္ 
''က်ား/မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ""ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဇာတ္ကား 
ထဲတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ကာယကံေျမာက္ 
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ကို ပံုေဖာ္ 
ထားပံုအေပၚ ေလ့လာထားသည္။ ထိုအပိုင္းတြင္ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္း
တမ္းေသာစကားလံုးမ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာျပက္လံုးမ်ား အသံုး 
ျပဳမႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တဆင့္ႏွိမ့္ ဆက္ဆံခံရသူတုိ႔အေပၚတြင္ 
က်ဴးလြန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို သုေတသေနျပဳလုပ္သူ 
မ်ားမွ ေလ့လာထားသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ 
ရာကိစၥအေပၚ ျဖစ္ေနက်ျဖစ္သည္၊ ဘာမွမွားယြင္းေနတာမရွိ 
(သို႔) ၎တို႔သည္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာမရွိဟူ၍ ႐ုပ္ရွင္က မည္သို႔ 
ပံုေဖာ္ထားသည္ကို ေလ့လာရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ 

၆  Brian Curtin (2006)
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ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ သုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ ''စြမ္းေဆာင္ 
ရည္/ႏိုင္ခြင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္း (သို႔) သိျမင္ႏိုးၾကားမႈေပးျခင္း"" ဟူ 
ေသာ အုပ္စုေအာက္တြင္ သိျမင္ႏုိးၾကားမႈျဖစ္ေစမည့္  သတင္း 
စကားမ်ား (သို႔) ၎ကိုအားေပးသည့္ ဇာတ္ေကာင္မ်ားကို 
ေလ့လာခဲ့သည္။ ဥပမာ - အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ပရိသတ္၏ 
အျမင္ကို ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္သည့္ စကားလံုးမ်ား (သို႔) ေတြ႕ေန 
က်ပုံစံမဟုတ္သည့္ သမား႐ုိးက်အမ်ဳ းိသမီးဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ 
ကြဲလြဲေနေသာ အမ်ဳိးသမီးဇာတ္ေကာင္မ်ားကို ဤေခါင္းစဥ္ 
ေအာက္တြင္ ေလ့လာထားသည္။ 

(ခ) အႏုပညာသည္ မည္သည့္အတြက္နည္း။ 
အႏုပညာသည္ ျပည္သူ႔အတြက္လား၊ အႏုပညာသည္ 
အႏုပညာအတြက္လားဆုိသည္မွာ အျငင္းပြားေနရဆဲ အေၾကာင္း 
အရာျဖစ္သည္။ အႏုပညာဟူသည္ [မည္သည့္အရာျဖစ္သည္ 
ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိရာတြင္] ၎ကိုဖန္တီးရသည့္ အေၾကာင္း 
အရာအေပၚတြင္သာ မူတည္ႏုိင္ၿပီး၊ အမ်ားက သေဘာတူညီစြာ 
ဖြင့္ဆိုထားေသာ ယူဆခ်က္ဟူ၍ရွိမေနပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အႏု 
ပညာ ဖန္တီးရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ သမိုင္းအစဥ္အလာ
အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိ႐ိုးဖလာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရသေပးစြမ္းႏုိင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အလအွပအႏုအရြသက္သက္ ႐ႈျမင္ေစလုိ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ႏုိင္ 
ပါသည္။၇  ကန္႔၏အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ အႏုပညာပါရမီထူး 
မႈဆိုသည္မွာ အႏုပညာပစၥည္မ်ားကိုဖန္တီးရာတြင္ ကိုယ္စားျပဳ 
မႈရိွရမည္၊ အသြင္သဏၭာန္ဦးစားေပးရမည္၊ သ႐ုပ္မွန္မွ ေသြဖယ္ 
ရမည္ဟု ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ၎က ''အႏုပညာသည္ အဆံုးရွိ 
သည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ပင္ကုိယ္အရ သူ႔ဘာသာ ဦးတည္ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိေနတတ္ၿပီး လူမႈဆက္သြယ္ေရးအတြက္ 
စိတ္စြမ္းအားကို ေဖာ္ထုတ္ျမႇင့္တင္လ်က္ရွိသည္"" ဟုဆိုသည္။၈ 

သို႔ရာတြင္ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္သည္  အႏုပညာပစၥည္း 
မ်ားကို ဖန္တီးရာတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိတတ္ၿပီး ၎တို႔သည္ 
လူ႔သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ လူတုိ႔၏ေတြ႕ႀကံဳခံစားမႈမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ 
ေဖာ္ျပေပးေနသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ အႏုပညာသည္ ႏိုင္ငံေရး 
(သို႔) ဘာသာေရးအေတြးအေခၚမ်ား၊ လူသားဆန္သည့္ အေတြး 
အျမင္မ်ားႏွင့္ အႏုပညာရွင္မွ ဦးတည္လိုေသာ လူတို႔၏ေတြ႕ႀကံဳ 
ခံစားမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္သည့္ ၾကားခံတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အႏုပညာတန္ဖုိးႏွင့္၀ါဒျဖန္႔ႏုိင္စြမ္းကုိ (ဥပမာအေနျဖင့္) ၁၉၃၀ 
ျပည့္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအလြန္တြင္ မာက္စ္၀ါဒ 
ျဖန္႔ရာတြင္ ေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္ 
ေ၀ဖန္ေနမႈမွာ အႏုပညာကို၀ါဒျဖန္႔ေသာ လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ 
လြတ္လပ္ေသာ လစ္ဘရယ္ကာလတြင္လည္း ဆက္လက္ 

အသံုးခ်သင့္ပါသလားဟူ၍  ျဖစ္သည္။ အႏုပညာရွင္ တိုင္းက 
ကမ ၻာ့ႏိုင္ငံေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္လိုသူခ်ည္းမဟုတ္ 
ဟု တစ္ခ်ဳိ႕ကဆိုၾကသည္။ ၎တို႔သည္ မည္သို႔ျဖစ္ပ်က္ေန 
သည္ကိုသာ ထင္ဟပ္ျပသလိုဟန္ရွိသည္။ တစ္စံုတစ္ရာ 
ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ေသာ အႏုပညာပစၥည္း 
မ်ားသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစသည္ဟူေသာ 
အခ်က္ကို ၎တို႔က ျငင္းဆုိၾကသည္။ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈကို 
ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေစရန္အလို႔ငွာ အေျခခံလူထုကို အႏုပညာမွတစ္ဆင့္ 
႟ ဏ္အလင္းဖြင့္ေပးျခင္းသည္ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ေဘာင္ခတ္ 
ထားမႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္သင့္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ထို႔ 
အတြက္ေၾကာင့္ ထိုအႏုပညာရွင္မ်ားသည္ ခံစားသူမ်ား၏ 
အေတြးအေခၚကို သတင္းစကားမ်ားျဖင့္ ေဘာင္ခတ္ကန္႔သတ္ 
ထားျခင္းထက္ အႏုပညာသည္ အႏုပညာအတြက္ဟူေသာ 
အေတြးအေခၚကို ပိုၿပီးလက္ခံယံုၾကသည္။ 

Jonas Staal ကဲ့သို႔ေသာ ၀ါဒျဖန္႔အႏုပညာသမားမ်ား၏ 
အဆုိအရ အႏုပညာထုတ္လုပ္မႈတစ္ရပ္သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ 
၏ ခံစားခ်က္ (သို႔) ေပ်ာ္႐ႊင္သာယာမႈအေပၚ အေျခခံထားေသာ္ 
လည္း လူတို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံထားသမွ် 
၎သည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ေျပာင္းလဲမႈ၊ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ 
တျခားလႊမ္းမိုးေနေသာအရာမ်ားႏွင့္ မလႊဲမေသြ ဆက္စပ္ေန 
မည္ျဖစ္သည္။ ၀ါဒျဖန္႔သည့္အႏုပညာမွာ ျပႆနာတစ္ခု မဟုတ္ 
ေပ။ သို႔ေသာ္ ၀ါဒျဖန္႔သည့္သတင္းစကားမ်ားကို အႏုပညာ 
ပံုစံသို႔ မည္သုိ႔ေျပာင္းလဲၾကမည္ဆိုျခင္းသာ ေမးခြန္း တစ္ခုျဖစ္ 
ေနခဲ့သည္။ ၀ါဒျဖန္႔ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ရင္းသည္ အာဏာတည္ 
ေဆာက္လိုျခင္းျဖစ္ၿပီး အႏုပညာမွာ ခံစားရန္ (သို႔) ေဖာ္ျပရန္ 
အတြက္ျဖစ္သည္။ အႏုပညာသည္ ႏူးညံ့သည္၊ သိမ္ေမြ႔သည္၊ 
အကန္႔အသတ္မဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ''ႏူးညံ့ေသာစြမ္း 
အား"" တစ္မ်ဳိးအျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳေနေသာ ၀ါဒါျဖန္႔သည့္အႏု 
ပညာသည္ ၀ါဒျဖန္႔သည့္ သတင္းစကားမ်ားကို အႏုပညာပံုစံသို႔ 
ညက္ညက္ေညာေညာျဖင့္ အသြင္ေျပာင္းထည့္ရန္ လုိအပ္သည္။ 

''က်ား/မေရးရာ အေတြးအေခၚ "" သည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး 
အေတြးေခၚတို႔ျဖင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ ႐ုပ္ရွင္ကဲ့သို႔ အႏု 
ပညာထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ က်ား/မေရးရာ သိျမင္ႏိုးၾကားမႈကို 
ေလ့လာျခင္းသည္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
လူမႈေရးအေတြးအေခၚ ေရစီးေၾကာင္းမ်ားအတြင္း လူ႔အဖြဲ႕ 
အစည္းမွ က်ား/မ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ လက္ခံသည္ 
(သို႔) ေျပာင္းလဲသည္ႏွင့္ ထိုဦးတည္မႈမ်ားသည္ မ်က္ေမွာက္ 
ေခတ္အႏုပညာကို မည္သို႔ထင္ဟပ္ေနသည္ကို ေလ့့လာ 
ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ အဓိကဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ 

၇  Uidhir and Magnus (2011)
၈  Kant (2000) Guyer translation
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ႏိုင္ငံတကာ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ 

က်ား/မေရးရာ အသိအျမင္

လူထုမီဒီယာသည္ အမ်ဳိးသားႀကီးစုိးေရး၀ါဒကိုျဖန္႔ေ၀ရာတြင္ အဓိကကိုယ္စားလွယ္ 
အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည္ဟု အမ်ဳိးသမီး၀ါဒ၏ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားထဲက တစ္ခုတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎သည္ အမ်ိဳးသားလႊမ္းမိုးေသာ လူမႈယဥ္ေက်းမႈ၊ 
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆက္တင္မ်ားကို နည္းစနစ္တက် အားေပးသ႐ုပ္ေဖာ္ေနျခင္း 
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္႐ွင္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အကာအကြယ္လိုအပ္သည့္အသြင္ 
ပံုေဖာ္ထားသည့္အတြက္ အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ က်ား/မ ပံုစံသြင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 
ကို ေထာက္ခံအားေပးရာက်ေနသည္။ ဥပမာ - ''Filmsite"" အမည္ရွိ Website တြင္ 
Box-Office ထိပ္တန္း အေမရိကန္႐ုပ္ရွင္ကား ၁၀၀ စာရင္းတြင္ ထိပ္ဆံုး ၁၀ ကား 
ေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ႐ုပ္ရွင္အမ်ားစုမွာ စစ္ကား၊ စြန္႔စားခန္းကား၊ သိပၸံကားႏွင့္ 
စံုေထာက္ကားမ်ားကိုသာ ျဖစ္သည္။၉ ထို႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားဇာတ္ေကာာင္မ်ား 
၏ စြမ္းပကားကို အားေပးသည့္ကားမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုပံုစံသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာ 
ေအာင္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိခဲ့။ James Bond ၊ Superman၊ Spiderman ႐ုပ္ရွင္မ်ား၏ 
ေအာင္ျမင္မႈသည္ အထင္ရွားဆံုး သာဓကပင္ျဖစ္သည္။ 

ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အဓိကဇာတ္ေကာင္ 
ေနရာတြင္ ေနရာမေပးျခင္းသည္ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းသည္ အမ်ဳိးသားႀကီးစိုးေသာလုပ္ငန္း 
ျဖစ္ေနၿပီး ႐ုပ္ရွင္အဖြဲ႕သားအမ်ားစုမွာ အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ 
သည္။ ဥပမာ - လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံကဲ့သို႔ တခ်ဳိ႕ေသာ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ႐ုပ္ရွင္တြင္ ပါ၀င္ခြင့္နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ 
အမ်ဳ းိသားဇာတ္႐ုပ္မ်ားကုိသာ အစားထုိးကာ အထူးျပဳဖန္တီး႐ုိက္ကူးခ့ဲၾကသည္။ ဒုတိယ 
တစ္ခုမွာ အမ်ဳိးသမီး႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးပရိသတ္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏စိတ္၀င္စားမႈ 
အတြက္သာျဖစ္သည္ဟူေသာ အပ္ေၾကာင္းထပ္ေနေသာ အေတြးအေခၚမ်ားကို တစ္ခ်ဳိ႕ 
ေသာ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူမ်ားမွ ကိုင္ဆြဲထားဆဲျဖစ္သည္။ ၁၉၃၀မွ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား 
အတြင္း ေဟာလိ၀ုဒ္တြင္ရွိေသာ အမ်ဳိးသမီး႐ုပ္ရွင္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈသူပရိသတ္မွာ သူ႔ 
အကန္႔ႏွင့္သူသာရွိခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔ကို အမ်ဳိးသမီးထုအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။၁၀  
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယေန႔ေခတ္အထိ အမ်ဳိးသမီး႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ 
သက္သာသာႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ျပန္ေပးႏုိင္ေသာ ဇာတ္ကားမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသား 
႐ုပ္ရွင္မ်ားမွာမူ နည္းပညာအျမင့္မ်ားကိုသံုးရျခင္း၊ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဖာက္ခြဲျပသမႈ 

၉ ၎႐ုပ္ရွင္ကား ၁၀၀ ကို Box Office Mojo ၏ ထိပ္ဆံုး႐ုပ္ရွင္ကား ၁၀၀ စာရင္းမွ ဆံုးျဖတ္ယူသည္။ 
၁၀  Heidi, 2006
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ကဲ့သို႔ စြန္႔စားခန္းမ်ားႏွင့္ ျပင္ပ႐ိုက္ကူးမႈမ်ားး ပါ၀င္ေနျခင္းေၾကာင့္ 
စရိတ္ပိုႀကီးျမင့္ႏိုင္သည္။

အမ်ဳိးသမီး႐ုပ္ရွင္မ်ားကို ဖန္တီးရန္အတြက္ ၎တို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား 
ႏွင့္ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားကို အထူးျပဳထားေသာ ဇာတ္ကားမ်ားသာမက 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို သာမန္ဇာတ္႐ုပ္မဟုတ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အဓိက 
ဇာတ္ေကာင္အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခိုင္းထားေသာကားမ်ားကိုပါ ေလ့လာ 
ႏိုင္သည္။ ဥပမာ - သိပၸံကားမ်ားျဖစ္ေသာ ''Maleficent (2014)"" ႏွင့္ 
''Wonder Woman (2016)"" တြင္ ပါ၀င္ေသာ အမ်ဳိးသမီးအဓိက 
ဇာတ္ေကာင္မ်ားျဖစ္သည္။ ၎႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈအႀကီး 
အက်ယ္ ရရွိခဲ့သည္။ USC ၏ Annenberg Inclsion Initiave (2017) 
ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၀၇ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ၎တို႔ 
ဦးတည္ေလ့လာေသာ ေဟာလိ၀ုဒ္႐ုပ္ရွင္ကား ၉၀၀ ၏ ၁၂% သာလွ်င္ 
က်ား/မ ညီမွ်သည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ၎အရ 
ထိပ္တန္း႐ုပ္ရွင္ ၁၀၀ ၏ ၃၄ ကားတြင္သာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ 
ဦးေဆာင္ဇာတ္႐ုပ္တြင္ရွိေနသည္။၁၁  ႐ုပ္ရွင္ ၈ ကားတြင္ အသက္ ၄၅ 
ႏွစ္အရြယ္ရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ထားရွိၿပီး 
႐ုပ္ရွင္ ၃ ကားတြင္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္္စုအုပ္စုမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို 
ေခါင္းေဆာင္ (သို႔) ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ေနရာတြင္ ထားရွိထားသည္ကို 
ေတြ႕ရသည္။ အမ်ဳိးသမီးဇာတ္ေကာင္မ်ားတြင္ ရမၼက္ႂကြယ္ေစရန္ 
ဆင္ျမန္းျပသမႈမ်ား ရွိေနေသးသည္မွာ ျငင္းဖြယ္ရာမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာျပသမႈမ်ားကို အထူးသျဖင့္ လူျဖဴအမ်ဳိးသမီးဇာတ္ 
ေဆာင္မ်ား၏ သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္သာ ထည့္သြင္းမႈမ်ားၿပီး အာရွ 
ဇာတ္ေကာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္တတ္သည့္သူမ်ား 
အျဖစ္ ေဖာ္ၫႊန္းၾကသည္။ တျခားစိတ္၀င္စားသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ရွိ ႐ုပ္ရွင္ကား ၁၀၀ တြင္ ကားေပါင္း ၇၆ ကားမွာ LGBT 
ဇာတ္႐ုပ္မ်ားကို ျပသခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ၎အျပင္ LGBT ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
႐ုပ္ရွင္ကားမ်ား၏ ၇၈% မွာ လူျဖဴမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။
 
(ဥပမာ - ကိုရီးယား လူမႈဘ၀႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားထဲကကဲ့သို႔) 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အကာအကြယ္အေစာင့္ေရွာက္ခံရသည့္သူမ်ား 
အျဖစ္ အာရွ႐ုပ္ရွင္အမ်ားစုတြင္ ႐ိုက္ျပေနၾကေသးေသာ္လည္း အမ်ဳိး 
သမီးဇာတ္႐ုပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလည္း ရွိလာခဲ့ 
သည္။ လူတန္းစားႏွင့္ က်ား/မ အေပၚအေျခတည္ၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
မ်ား ခိုင္ခုိင္မာမာ အျမစ္တြယ္ေနေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ ေဘာလိ၀ုဒ္႐ုပ္ရွင္ 
မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခန္းက႑မ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္းသည္ 
အသိအမွတ္ျပဳထိုက္ေပသည္။ အိႏၵိယ႐ုပ္ရွင္ ရာဇ၀င္တြင္ ''Raja 
Harishchandra"" သည္ ၁၉၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ပထမဆံုး 
ေသာ ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ အမ်ဳိးသားဇာတ္ေကာင္မ်ားသည္ အမ်ဳိး 
သမီးဇာတ္ေကာင္ေနရာမ်ားတြင္ ေနရာယူထားၾကသည္။ ထိုကာလ 
မ်ားတုန္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႐ုပ္ရွင္မရိုက္ရဲေသးေပ။ ထို႔အျပင္ ထို 
အခ်ိန္ကာလမ်ားတုန္းက ႐ုပ္ရွင္မ်ားအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ထည့္ 
႐ိုက္ျခင္းကို ျပင္းထန္စြာ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ၾကသည္။ ပထမဆံုးေသာ 

၁၁   http://www.latimes.com/entertainment/movies/la-ca-mn-women-stereotyped-roles-20180316-story.html
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အမ်ဳိးသမီးပါ၀င္သည့္ ႐ုပ္ရွင္မွာ ''Alam Ara"" ျဖစ္ၿပီး ၁၉၃၁ 
ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည္မွာ 
ဟိႏၵဴ ႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ က်ား/မ ခြျဲခားဆဲျဖစ္သည္ကုိ ေဘာလိ၀ုဒ္ 
႐ုပ္ရွင္မ်ားမွ မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္ဟု IBM သုေတသနတစ္ခု 
မွ ဆိုထားသည္။ ထုိေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ၁၉၇၀ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
အတြင္း ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဟိႏၵဴ႐ုပ္ရွင္ေကားေပါင္း ၄၀၀၀ 
ကို ေလ့လာထားေသာ သုေတသနတစ္ခုမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ တျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ''Neerja''၊ ''Dear Zindagi"" 
ႏွင့္ ''Margarita with a Straw"" ကဲ့သုိ႔ေသာ အမ်ဳိးသမီး 
အသားေပး ႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ ယခုကာလအပိုင္းအျခားမ်ား 
အတြင္း ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးအသားေပး ႐ုပ္ရွင္ 
မ်ားသည္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ၇% သာရွိေနခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅ 
မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ ၁၁.၉% သို႔ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ 

တတိယလိင္အုပ္စုဟု သတ္မွတ္ခံရသည့္ LGBT မ်ားကို 
ရယ္စရာ၊ ဟာသႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈမရွိေသာ ဇာတ္႐ုပ္မ်ား 
အျဖစ္ အာရွ႐ုပ္ရွင္အမ်ားစုတြင္ ေဖာ္ၫႊန္းျပသေနဆဲျဖစ္သည္။ 
က်ား/မေရးရာ ႏိုးၾကားသိျမင္မႈ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။ ဥပမာ - 
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ လိင္တူခ်စ္ႀကိဳက္သူမ်ား ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို 

ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ 
တြင္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ LGBT လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းကုိ ေထာက္ပ့ံ 
ေပးသည့္ ႐ုပ္ရွင္မ်ားထုတ္လုပ္ရန္ တြန္းအားရခဲ့သည္။ သို႔ရာ 
တြင္ LGBT ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ တစ္ခ်ဳိ႕အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေန 
ေသးသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕သည္ လိင္တူ 
ဆက္ဆံသည့္ ျပကြက္မ်ားကို အထူးပိတ္ပင္ထားသည္။ ဥပမာ- 
ထိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးခံုအဖြဲ႕ Thailand's Administrative Court 
သည္ ''Insects in the Backyard"" အမည္ရွိ ျပည္တြင္း 
လိင္တူ႐ုပ္ရွင္ကားကို ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ျပည္သူ႔ 
သိကၡာႏွင့္ လူမႈက်င့္၀တ္အေပၚ အဆိုးသက္ေရာက္ေစသည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပိတ္ပင္ထားေသာ ပုဒ္မ ၂၈၇ ကို 
ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ လိင္ဆက္ဆံသည့္အခန္းမ်ား အေသးစိတ္ပါရွိ 
ေနသည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။၁၂

ထို႔ေၾကာင့္ အေရွ႕တိုင္းသည္ အေနာက္တိုင္းႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အမ်ဳိး
သမီးအသားေပးရုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ LGBT ႐ုပ္ရွင္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ 
ရာတြင္ ပိုမို႐ုန္းကန္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ မိ႐ိုးဖလာ 
က်ား/မ ပံုစံခြက္သြင္းမႈမ်ားႏွင့္ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ အဟန္႔ 
အတား မ်ား ခိုင္ခုိင္မာမာ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 
ျငားလည္း အေျပာင္းအလဲမွာ စတင္ေနခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ 

၁၂  http://www.filmjournal.com/columns/thai-court-reaffirms-ban-lgbt-film
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(၄) 

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္မ်ားထဲက အမ်ဳိးသမီးမ်ားက႑

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ႐ုပ္ရွင္တြင္ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခြင့္ကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ 
အျခားေသာ အာရွႏုိင္ငံမ်ား၊ ဥပမာ အိႏၵိယထက္ ပိုၿပီး လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ ပထမဦးစြာ႐ိုက္ကူးခဲ့သည့္ ဇာတ္လမ္း႐ုပ္ရွင္ ''ေမတၱာႏွင့္သူရာ"" (၁၉၂၀) 
တြင္ ၾကည့္ျမင္တုိင္ေစ်းၾကီးက မေအးၾကည္ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ခြင့္ရခဲ့ရာ ပထမဆံုးအမ်ဳိးသမီး 
သ႐ုပ္ေဆာင္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။

ထိုနည္းတူ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ေငြရတုေခတ္ကာလတြင္၁၃ ပထမဆုံး အမ်ဳ းိသမီးဒါ႐ုိက္တာ ေဒၚခင္ၫႊန္႔ 
(မဟာဒုတ္႐ုပ္ရွင္)၊ ပထမဆံုး ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးဦးစီးတည္ေထာင္သည့္ ႐ုပ္ရွင္ကုမၸဏီ ''ရန္ကုန္ 
႐ုပ္ရွင္ ေဒၚမမ""၊ ႐ုပ္ရွင္ထူးခြၽန္ဆု အကယ္ဒမီ စတင္ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွာပင္ အမ်ဳိးသမီး 
ဇာတ္ေဆာင္ဆု ထည့္သြင္းခ်ီးျမႇင့္ျခင္း စသည္ျဖင့္  ဒါ႐ုိက္တာ၊ ထုတ္လုပ္သူ၊ အဓိကဇာတ္ေဆာင္၊ 
ဇာတ္ပို႔တုိ႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔၏ပါ၀င္မႈ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ရွိေသာ္လည္း ဇာတ္ၫႊန္းပိုင္း 
တြင္ အမ်ဳိးသမီးဇာတ္ၫႊန္းေရးသူ အနည္းငယ္သာရွိၿပီး ႐ုပ္ရွင္ဓာတ္ပံု၊ အသံပညာရွင္၊ 
တည္းျဖတ္တုိ႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးမရွိသေလာက္ျဖစ္ပါသည္။ အဓိကက်သည့္အခ်က္တစ္ခုမွာ 

ဓာတ္ပုံ-http://rareknowing.blogspot.com/2015/01/love-and-liquor-ref-wikipedia.html

၁၃  Soe (1998)
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ဖန္တီးထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းတြင္သာမက ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းမ်ား 
တြင္ အမ်ဳိးသမီးတို႔ ပါ၀င္ရသည့္အခန္းက႑၊ ေနရာေပးခံရ 
သည့္ အေနအထားကိုလည္း ဆန္းစစ္ရန္လိုပါသည္။

ႏုိင္ငံတာကာတြင္ေရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ပါ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို 
အဓိကဇာတ္ေဆာင္ေနရာတြင္ထား၍ ႐ိုက္ကူးေသာ ႐ုပ္ရွင္ 
ဇာတ္ကားမ်ား မရွိမဟုတ္၊ ရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိခင္ေမတၱာ 
ေဖာ္က်ဴးေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ၾကမ္းတမ္းေသာ ေခတ္ကာလတစ္ခု 
တြင္ အမ်ဳ းိသမီးတို႔ႀကံဳေတြ႕ရေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္  
ေဖ်ာ္ေျဖေရးဘက္ကဲေသာ အမ်ိဳးသမီးလူစြမ္းေကာင္း ဇာတ္ 
လမ္းမ်ဳိး စသည္တုိ႔မ်ားပါသည္။ ေခတ္ကာလတစ္ခုတြင္ အမ်ဳိး 
သမီးတုိ႔ႀကံဳေတြ႕ရေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေၾကာင္းဟုဆိုရာ 
တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္ကို သူ႔အတုိင္း ပရိသတ္ကို 
တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမွတဆင့္ ပရိသတ္ကုိ လြတ္လပ္စြာ 
ဆင့္ပြားခံစားေတြးျမင္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ 

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မွစ၍ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားက ႐ိုက္ကူး 
ေသာ ဇာတ္ကားတစ္ခ်ဳိ႕တြင္မူ အေၾကာင္းအရာ (issue) ကို 
ဦးတည္၍တင္ျပကာ ဆင့္ပြားခံစားေစျခင္းမ်ိဳးသာ မဟုတ္ေတာ့ 
ဘဲ၊ အေတြးအေခၚ အယူအဆ (ideology) ကို တုိက္႐ိုက္ၫႊန္း 
ဆုိေသာ ဇာတ္ကားမ်ားလည္း ေပၚထြက္လာသည္။ ဥပမာ- 
ေဘာလိ၀ုဒ္ဇာတ္ကားတစ္ခုျဖစ္ေသာ Ki & Ka ျဖစ္သည္။ ထုိ 
ဇာတ္ကားတြင္ အမ်ဳိးသားက မီးဖိုေခ်ာင္၀င္၊ မိသားစုထိန္းသိမ္း၊ 
အမ်ဳိးမီးက စီးပြားေရးကို ဦးေဆာင္လုပ္ရင္း မိသားစုထူေထာင္ 
ၾကသည့္အေၾကာင္း ႐ိုက္ကူးၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အိမ္ 
ေထာင္ထိန္းသိမ္း၊ အမ်ဳိးသားကုိ စီးပြားရွာဟူေသာ အစဥ္ 
အလာအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခန္းက႑မ်ားမွာ အဓိပၸာယ္ 
မရွိေၾကာင္း ထိုဇာတ္ကားထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးအေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ အေတြး 
အေခၚ အယူအဆ (ideology) ကို တုိက္႐ိုက္ေျပာင္းလဲေစမည့္ 
ဇာတ္ကားမ်ဳိး နည္းပါးေသာ္လည္း အလႊာစံုမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အေၾကာင္း ဇာတ္လမ္း႐ိုက္ကူးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ အမ်ဳိး 
သမီးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဇာတ္ကားအမည္မ်ားစြာလည္း ရွိခဲ့ပါ 
သည္။

(က) ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ေငြရတုေခတ္
ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ေငြရတုေခတ္ (၁၉၂၀-၁၉၄၅) အတြင္း အမ်ဳိး 
သမီးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဇာတ္ကားအမည္ႏွင့္ ဇာတ္ကားေပါင္း 
မ်ားစြာ ႐ိုက္ကူးခဲ့သည့္အနက္ ထင္ရွားသည့္ ဇာတ္ကားမ်ားမွာ 
ေက်းေတာသူမႏု (ေမတၱာႏွင့္သူရာ ၿပီးသည့္ေနာက္ ဒုတိယ 
ေျမာက္ ျမန္မာဇာတ္လမ္း႐ုပ္ရွင္)၊ ခင္ခင့္မွားေတာ္ပံု၊ က်ားသစ္ 
မယ္၊ ယု၀တီ၊ မေဟသီ၊ ဘီေအမ၊ မိန္းမ၊ မမ၊ ကုမၼာရီ၊ ဣတၳိယ၊ 

အပ်ဳိ႕လင္၊ သူဇာ၊ ဥစၥာေစာင့္မေလး၊ ေခတ္ဆန္သူ၁၄ ဇာတ္ကား 
မ်ားျဖစ္သည္။ ကိုလိုနီေခတ္အတြင္း ႐ိုက္ကူးခဲ့ေသာ ထိုဇာတ္ 
ကားမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔သည္ ဇာတိေသြး 
ဇာတိမာန္တက္ႂကြေရး၊ အမ်ဳိးသားစိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ေရး 
အတြက္ လံႈ႔ေဆာ္ရာတြင္ အေထာက္အကူေပးရသည့္ ဇာတ္႐ုပ္ 
မ်ား၊ သိုက္နန္းရွင္ဇာတ္႐ုပ္မ်ား၊ လင္ေယာက်္ား (သို႔မဟုတ္) 
အျခားေသာအမ်ဳိးသားတစ္ဦး၏ အရိပ္ေအာက္တြင္ေနထုိင္၍ 
ဘ၀လံုၿခံဳမႈရွာရသည့္ ဇာတ္႐ုပ္မ်ား၊ ဘာသာတရားကိုင္း႐ႈိင္းသူ 
မ်ား စသျဖင့္ ေနရာအေပးခံၾကရသည္။

''ရတနာပံု"" ႏွင့္  ''ခ်စ္အမွ်"" ဇာတ္ကားတုိ႔တြင္မူ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔၏ 
ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့မႈ၊ အိမ္ေထာင္ေရး သစၥာေဖာက္မႈ 
ေၾကာင့္ ဘ၀အဆံုးသတ္မလွသည့္အေၾကာင္း ပညာေပးထားပါ 
သည္။ နာမည္ႀကီးဇာတ္ကားမ်ားျဖစ္ေသာ ''ခ်စ္ေရစင္""ႏွင့္ 
''ခ်စ္သက္ေ၀"" ဇာတ္ကားတုိ႔တြင္ ေမတၱာေရးကိစၥတြင္ အမ်ဳိး 
သားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ၾက၊ အထင္လြဲၾကပါက ေျဖရွင္းခြင့္နည္းပါး 
သည့္ အမ်ဳ းိသမီးမ်ား၏အေနအထား၊ တစ္နည္း ခ်စ္မႈေရးရာတြင္ 
အမ်ဳးိသားႏွင့္ အမ်ဳးိသမီးအၾကားက မတူညီသည့္ ပါ၀ါအေနအထား 
အေၾကာင္းကုိ ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုေခတ္ကာလက ဒါ႐ုိက္တာ 
ေရႊဒံုးဘီေအာင္၏ နာမည္ႀကီးဇာတ္ကားတစ္ကားျဖစ္ေသာ 
''ဗုိလ္ေအာင္ဒင္""တြင္မူ ဇာတ္ေဆာင္ မျမ၀င္း (ေမေမ၀င္း) သည္ 

''ျမမွာ ပိုင္တဲ့သူရွိေနၿပီးသားမုိ႔ ခ်စ္တယ္ဆိုတဲ့ 
စကားကုိ ျမ မေျပာရဲဘူး ""၊  ''ဟိုတဖက္သားက 
သစၥာနဲ႔ေစာင့္ေနတဲ့တုန္း ျမက ေမတၱာေဖ်ာက္ရင္ 
က်ပန္းမိန္းမသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနမွာေပါ့ ""၊ 
''ႏွစ္ေယာက္စလံုးအေပၚမွာ ေမတၱာအတူတူပါပဲ၊ 
ဒါေပမယ့္ ကိုကိုခ်စ္အေပၚမွာ သစၥာမေဖာက္ပါရေစနဲ႔၊ 
ျမဟာ မ်ဳိးေကာင္း႐ိုးေကာင္းက ဆင္းသက္လာတဲ့ 
မိန္းမတစ္ေယာက္ပါ ""၊ ''အစ္ကုိႀကီးအေပၚမွာ 
ေမတၱာထားဖုိ႔ထက္ ကိုကိုခ်စ္အေပၚမွာ 
သစၥာေစာင့္ဖို႔က ျမမွာ ပိုအေရးၾကီးပါတယ္ ""

စေသာ ေျပာစကားမ်ားျဖင့္ ဇာတ္ေဆာင္၏ မျပတ္သားမႈ၊ 
အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္အဖို႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထက္ သစၥာေစာင့္ 
ထိန္းဖို႔က ပို၍အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ သစၥာၿမဲျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိး 

၁၄  The History of Myanmar's Film (1920-1945) by MMPO
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သမီးေကာင္းျဖစ္ေစျခင္း၊ မ်ဳိး႐ိုးေကာင္း က ဆင္းသက္လာသည့္ 
ဂုဏ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္းစသည္တို႔ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ျပထားပါသည္။ 

တစ္ခုထူးျခားသည္မွာ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္တြင္ ေငြရတုေခတ္ကာလ 
ကတည္းကပင္ စတန္႔မင္းသမီးမ်ားကိုထည့္၍ ႐ိုက္ကူးမႈမ်ားရွိ 
ခဲ့သည္။ ဥပမာ - ''၀င္းသိဂႌ"" (၁၉၃၂) တြင္ မင္းသားေက်ာ္မိုးႏွင့္ 
အတူ စတန္႔မင္းသမီး ခင္စန္းကို ဦးဆံုးပြဲထုတ္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ 
''ေခတ္ဆန္သူ"" ဇာတ္ကားတြင္ မင္းသမီးျမျမကို အမ်ဳိးသမီး 
ပုလိပ္အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ေစခဲ့သည္မွာလည္း ထူးျခားမႈတစ္ 
ရပ္ျဖစ္သည္။ ၿခံဳငံု၍ဆုိရလွ်င္ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔ ႐ုပ္ရွင္ထဲတြင္ 
ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္မႈကုိ ႐ုပ္ရွင္အသိုင္းအ၀ိုင္းက မကန္႔သတ္ 
ထားခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာရပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးဇာတ္ေဆာင္၏ 
ဇာတ္႐ုပ္ကုိလည္း သမား႐ုိးက်မွခြထုဲတ္ေသာပုံစံမ်ဳ းိျဖင့္ ႐ုိက္ကူး 
မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားအားျဖင့္မူ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ 
ေခတ္ဦးပိုင္းရွိ ဇာတ္ကားမ်ားတြင္ ဇာတ္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးတုိ႔ 
၏အခန္းက႑ကုိ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔က ျပ႒ာန္းထား 
သည့္အတုိင္းသာ ပံုေဖာ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 

(ခ) ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ေရႊရတုေခတ္
ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ေရႊရတုေခတ္ (၁၉၄၆-၁၉၇၀)၁၅ အတြင္း ႐ိုက္ကူး 
ခဲ့ေသာ ဇာတ္ကားမ်ားတြင္မူ အလႊာစံုက အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
အေၾကာင္း ပိုမိုပါ၀င္လာသည္။ ထိုေခတ္ကာလတြင္ ''စကား 

ေျပာေသာ အသည္းႏွလံုး""ကဲ့သို႔ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈ 
ေၾကာင့္ ဘ၀နိဂံုးမလွျခင္းႏွင့္ မိခင္ေမတၱာႀကီးမားပံုကဲ့သို႔ 
ဇာတ္ကားမ်ား၊ ''မိန္းကေလးရွင္ရဲ႕ဆႏၵ""ကဲ့သို႔ လင္ေယာက်္ား
ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္တြင္ တစ္ပင္လဲရာ တစ္ပင္ထူရန္အတြက္ 
မလြယ္ကူေသာ က်န္ရစ္သူမိန္းမသား၏ဘ၀ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး 
အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္မပိုင္ေသာ 
အမ်ဳိးသမီးတုိ႔၏အေနအထားကိုျပေသာ ဇာတ္ကားမ်ား၊ အပ်ဳိ 
စင္ဘ၀စြန္းထင္းလွ်င္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေရစံုေမ်ာရမည္ဟု 
သတိေပးေသာ ဇာတ္ကားမ်ားရွိသည္။ 

မိန္းမသားတုိ႔ဘ၀ကို အဓိကထား၍ ႐ိုက္ကူးေသာ ''ကြၽန္မမွာ 
မိန္းမသား"" တြင္ မည္မွ်ပင္ ပညာတတ္ေစကာမူ အေနအထိုင္ 
တတ္မွ တန္ဖိုးရွိသည့္ မိန္းမသားျဖစ္မည့္အေၾကာင္း စကား 
ေျပာခန္းတြင္ထည့္ေျပာသကဲ့သို႔ လင္ေယာက်္ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
ရမွ တစ္ခုခုဆံုးျဖတ္ခြင့္ရသည့္ ဘ၀၊ အစစအရာရာ ျပည့္စံု 
ေသာအလႊာက အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ သာမန္လူတန္းစားထဲက အမ်ဳိး 
သမီးႏွစ္ဦးအၾကား မိမိကုိယ္မိမိ ယံုၾကည္ခ်က္ကြာဟပံု၊ လိင္ 
ပိုင္းဆိုင္ရာ မဖြယ္မရာအက်ဴးလြန္ခံရလွ်င္ အရွက္ကို အသက္ 
ႏွင့္လဲပံုတုိ႔ကို ေဖာ္က်ဴးထားပါသည္။ ထုိ႔အတူ ''အားႏြဲ႕သူပါရွင္"" 
တြင္လည္း ႏွစ္ဦးသားခ်စ္နယ္ကြၽံၿပီးေနာက္ ပဋိသေႏၶရွိလွ်င္ 
လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ရင္ဆိုင္ရႏုိင္သည့္ အမ်ဳိးသမီး၏ အခက္ 
အခဲကိုျပထားသည္။ ထိုဇာတ္ကားမ်ားသည္ ထိုေခတ္ကာလက 

၁၅ The History of Myanmar's Films (Golden Age) by MMPO
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ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကုိခံရ 
ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတို႔၏ဘ၀ကို ပိုမိုနားလည္ေစေသာ  
ဇာတ္ကားမ်ားဟုဆိုႏုိင္သလို တစ္ဖက္ကလည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
ကုိ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာက်ဴ းလြန္ခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ေရွ႕ေလွ်ာက္ 
ဒုကၡေရာက္ဖြယ္ရာသာ ရွိေတာ့သည္ဟူေသာ ပိုမိုထိခိုက္ေစ 
သည့္ သေဘာမ်ဳိးကုိလည္း ေဖာ္က်ဴးေနရာေရာက္ပါသည္။

အလႊာစံုမွ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔၏ဘ၀ကို ထည့္သြင္း႐ိုက္ကူးမႈမ်ားမွာ 
ေရႊရတုေခတ္ႏွင့္ ၎ေခတ္အလြန္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္းတြင္ ပို၍ 
မ်ားျပားလာပါသည္။ ဥပမာ - ''အပယ္ရတနာ""တြင္ လူတန္းစား 
ကြာဟခ်က္ႏွင့္ ျပႆနာကိုျပသည္။ ထုိ႔အတူ ''အေတြ႕""ႏွင့္ 
''ပန္းပန္လ်က္ပါ""တုိ႔တြင္လည္း လူတန္းစားျပႆနာကို ျမင္ႏုိင္ 
ပါသည္။ ''ၾကည္ျပာ""တြင္ ပံုမွန္ျမင္ေတြ႕ေနက် အမ်ဳိးသမီး 
ဇာတ္ေကာင္မ်ဳ းိမဟုတ္ဘဲ မိဘမ့ဲကေလးေက်ာင္းက မိန္းကေလး 
တုိ႔၏ဘ၀ကို ျပသည္။ တိုင္းရင္းသား အမ်ဳိးသမီးဇာတ္ေကာင္ 
ကို အဓိကထားေသာ ''ေနာ္ကူးမ""ကဲ့သို႔ ဇာတ္ကားမ်ားလည္း 
ရွိခဲ့သည္။ ''ခ်စ္သူငယ္ခ်င္း""ဇာတ္ကားတြင္ ဘတ္စကတ္ေဘာ 
ကစားေသာ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးအေၾကာင္း ဇာတ္အိမ္တည္ထား 
ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးကို ေတာ္လွန္ေရးသမားအျဖစ္ ဦးတည္ 
႐ိုက္ကူးခဲ့ေသာ ''သူပုန္မ"" ဇာတ္ကားမ်ဳိးလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။
 
သုိ႔ေသာ္ တစ္ဖက္ကလည္း ''မယားေနစ ေၾကာင္ေသမွ""၊ 
''ခ်စ္သူေရြးမယ္ ခ်စ္၀ဲလယ္"" ႏွင့္ ''ေၾသာ္..မိန္းမ၊ မိန္းမ""တုိ႔ကဲ့သို႔ 
အမ်ဳိးသမီးဟူသည္မွာ ႂကြား၀ါတတ္သူ၊ အတင္းေျပာတတ္သူ၊ 
ေလာင္းကစားခံုမင္သူ၊ သူတုိ႔ကို လင္ေယာက်္ားမ်ားကသာ 
လိမၼာေအာင္ ျပဳျပင္ေပးႏုိင္သည္ စသျဖင့္ အ႐ိုးစြဲျမင္လာေသာ 
အျမင္မ်ားကို ပရိသတ္တုိ႔အသိထဲတြင္ ခိုင္ခံ့သြားေအာင္ 

ဟာသေႏွာ၍  ႐ိုက္ကူးခဲ့ေသာ ဇာတ္ကားမ်ားလည္း ရွိေနခဲ့ 
ပါသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ေရႊရတုေခတ္ကာလ ျမန္မာ့ 
႐ုပ္ရွင္တြင္ အမ်ဳိးသမီးဇာတ္ေကာင္တုိ႔၏ဇာတ္႐ုပ္မ်ား ပို၍ 
အေရာင္အေသြးစုံလင္ခ့ဲသည္။ ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္တြင္ ေပၚေပါက္ 
ခ့ဲေသာ ႐ုပ္ရွင္အခ်ဳ ႕ိသည္ အေတြးအေခၚအယူအဆ (ideology) 
ပိုင္းတြင္ လူတန္းစားျပႆနာ၊ အလႊာကြာျခားခ်က္ကိုသာ ပို၍ 
ဦးတည္ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔၏ဘ၀ကို ႐ုပ္ရွင္တြင္ထည့္သြင္း 
႐ိုက္ကူးရာတြင္ ထိုလူတန္းစားအေရးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍သာ 
႐ႈျမင္ရပါသည္။

(ဂ) ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ စိန္ရတုေခတ္ႏွင့္ ၎ေခတ္အလြန္
စိန္ရတုေခတ္ (၁၉၇၀-၁၉၉၅)၁၆ တြင္ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္ ပုိ၍ 
စုံလာသည္။ ''မြန္းတည့္ခ်ိန္တြင္ ေန၀င္သည္""က့ဲသုိ႔ ျပည့္တန္ဆာ 
ဇာတ္ေကာင္ပါ၀င္သည့္ ဇာတ္ကားရွိသကဲ့သို႔ ''မသုဓမၼစာရီ""လို 
သီလရွင္ ျဖစ္လာသည့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ၎၏သီလရွင္ဘ၀ကို 
ဦးတည္ေသာ ဇာတ္ကားမ်ားလည္း ရွိလာခဲ့သည္။ ''သမီးႏွင့္ 
အေမမ်ား""ဇာတ္ကားလုိ မင္းသားမပါသေလာက္ရိွေသာ မင္းသမီး 
အဓိကဇာတ္ကားမ်ဳိးလည္း ရွိခဲ့သည္။ ''ပူစူးမ""၊ ''မယ္မင္းႀကီးမ""၊ 
''မိန္းမလည္သိန္းႂကြယ္""၊ ''ဇာတ္လမ္းက မသန္း"" စသည့္ဇာတ္ကား 

၁၆ The History of Diamond Age (1970-1995) by MMPO
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နာမည္တြင္ အမ်ဳိးသမီးပါေသာ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားလည္း ပိုမို 
မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ''မေအးပြင့္၊ ျမင့္ျမင့္စန္း၊ လမ္းသံုးဆယ္""လို 
အမ်ဳိးသမီးအက္ရွင္ကားသည္လည္း ၀င္ေငြအရဆုံးကားျဖစ္ခ့ဲ 
သည္။ ထုိ႔ျပင္ ထူးျခားသည္မွာ (ေဒၚ)ၾကည္ေအး၏ ၀တၳဳတိုႏွစ္ပုဒ္ 
ကိုေပါင္း၍႐ိုက္ကူးေသာ ''ခ်စ္ရည္းစား"" ဇာတ္ကားမွာ အမ်ဳိး 
သမီးငယ္တစ္ဦး၏ အပ်ဳိေဖာ္၀င္ခ်ိန္ စပ္ကူးမတ္ကူးကာလတြင္ 
ျဖစ္ေသာ ခံစားခ်က္ကို ပံုေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

၁၉၉၀ ဦးပိုင္း ႏွစ္ကာလမ်ားကတည္းက ႐ုပ္ရွင္ေနရာတြင္ 
ဗီဒီယိုဇာတ္ကားမ်ား ေနရာယူခဲ့သည္။ ဗီဒီယိုဇာတ္ကားမ်ား 
တြင္ အမ်ဳိးသမီးအက္ရွင္ကားမ်ား တစ္ေခတ္ဆန္းဖူးသည္။ 
ယခုအခ်ိန္ထိလည္း မင္းသမီးယဥ္လတ္၏ အက္ရွင္ကားမ်ား 
က နယ္ေစ်းကြက္တြင္ ခိုင္မာေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎ 
အက္ရွင္ကားမ်ားသည္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအသြင္သာ ပို၍ကဲပါ 
သည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၀န္းက်င္ ဗီဒီယိုဇာတ္ကားမ်ားတြင္မူ ''မ""ႏွင့္ 
ဆံုးေသာ ဟာသဇာတ္ကားမ်ား (ဥပမာ- ေမာ္တာမ၊ ပန္ကာမ၊ 
စြာစိမ စသျဖင့္) အထြက္မ်ားခဲ့သည္။ ထိုဇာတ္ကားမ်ားသည္ 

အမ်ဳိးသမီးကို ဦးတည္႐ိုက္ကူးေသာ္လည္း ေဖ်ာ္ေျဖေရးဇာတ္ 
ကားမ်ားသာျဖစ္၍ မည္သည့္အေတြးအျမင္ ေျပာင္းလဲမႈကိုမွ် 
မျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အာၾကမ္း၊ လွ်ာၾကမ္း၊ 
ဗ႐ုတ္သုကၡ ဇာတ္ေကာင္မ်ားအျဖစ္သာ ေနရာထားခဲ့သည္။

၂၀၀၀ ခုႏွစ္အလြန္တြင္ ''တစ္ခါကဧရာ၀တီညမ်ား""ကဲ့သို႔ 
အမ်ဳိးသမီးက ေတာ္လွန္ေရးလုပ္သည့္ ဇာတ္ကား၊ ''ဆဌဂံ"" လို 
ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးေျခာက္ဦးအေၾကာင္း ဇာတ္ကားဟူ 
၍ ထူးထူးျခားျခားရွိခဲ့သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္မူ ''ေခါက္ထီးေလး 
မလံု႔တလံု""၊ ''ေရႊၾကာ""၊ ''ေရာင္ျပန္""တုိ႔ကဲ့သို႔ အမ်ဳိးသမီး 
ျပည့္တန္ဆာအေၾကာင္း၊ လိင္တူစံုမက္သူအေၾကာင္း ႐ိုက္ကူး 
မႈရွိလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပညာေပးဆန္လြန္းျခင္းႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖ 
ေရးဆန္လြန္းျခင္း အစြန္းႏွစ္ဘက္အၾကား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာမညီမွ်မႈ 
ႏွင့္ ဇာတ္ေကာင္စ႐ိုက္ မပီျပင္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ဆန္းသစ္ေသာ 
ဇာတ္ကားမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏုိင္ျခင္းမွအပ ပရိသတ္အေပၚ 
အေတြးအေခၚ ပိုင္း တစ္စံုတစ္ရာသက္ေရာက္မႈ ရွိမလာခဲ့ေပ။
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(၅) 
''က်ား/မ ေရးရာ""ႏွင့္ ပတ္သက္၍

(၂၀၁၆-၂၀၁၇)အတြင္း
ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္တုိ႔ မည္သို႔တင္ျပၾကသနည္း။ 

ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္အမ်ားစုတြင္ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈ၊ လိင္တူခ်စ္ႀကိဳက္မႈအေပၚ အဆိုးျမင္မႈႏွင့္ လိင္ခြဲျခားသည့္ 
ျပက္လုံးမ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ၎မွာ စစ္အစုိးရအုပ္ခ်ဳ ပ္စဥ္က ဆင္ဆာျဖတ္ျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ 
ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို တင္းၾကပ္ခဲ့ျခင္း၏ရလဒ္ေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ တျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း တခ်ဳိ႕ 
႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ တျခားေသာ လူမ်ဳိးစုငယ္မ်ား၏တည္ရွိမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဖိႏွိပ္ခဲ့ဟန္ရွိသည္။၁၇  ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အာဏာရရွိခဲ့စဥ္တြင္ ျပည္သူတို႔သည္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာၾကားခြင့္ကို ယခင္ထက္ပိုၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္မႈသည္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကစၿပီး 
တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေရအတြက္သာမက ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတုိ႔၏ အေၾကာင္း 
အရာ အရည္အေသြးပိုင္းဆုိင္ရာမွာလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာအခ်က္ ျဖစ္လာပါသည္။ ထိုအေျခ 
အေနသည္ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္မ်ားအတြင္း က်ား/မေရးရာ ႐ႈျမင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားကို 
ေလ့လာရန္ အေၾကာင္း ျပခ်က္ျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ 

Content Analysis အတြက္ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ေဖ်ာ္ေျဖေရး႐ုပ္ရွင္၊ 
ဗီြဒီယို၊ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ဇာတ္လမ္းတို စုစုေပါင္း ၂၉ ကားႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ 
႐ုပ္ရွင္ေပါင္း ၅၄ ကားတြင္ က်ား/မေရးရာ အသိအျမင္ဗဟုသုတမ်ားကို မည္သို႔ထည့္သြင္းထားသည္ကို 
ရွာေဖြေလ့လာခဲ့သည္။ စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုပ္ရွင္ကားထုတ္လုပ္မႈသည္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ 
ႏွစ္ဆမ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈေပၚ ေ၀ဖန္မႈအေျမာက္အျမားေပၚထြက္ 
လာခဲ့ၿပီးေနာက္ က်ား/မ ပံုစံခြက္သြင္းသည့္သိျမင္မႈမ်ား တြန္းလွန္ခဲ့ၿပီလား (သို႔) ဆန္႔က်င္ခဲ့ၿပီလား ဆို 
သည္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္ ၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားအေရအတြက္ကို ႏွစ္ဆ 
တိုး ေလ့လာခဲ့ပါသည္။

႐ုပ္ရွင္မ်ားကို အုပ္စုခြဲျခားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ကားရရွိႏိုင္မႈအေပၚတြင္သာ အေျခခံထားသည္မွာ 
ေလ့လာမႈမွာ အရည္အေသြးစံျပဳေလ့လာမႈ (qualitative study) ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေလ့လာမႈ၏ 
အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ႐ုပ္ရွင္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ရွိေသာ က်ား/မ အသီးသီး၏ အခန္းက႑မ်ားကို ေလ့လာ 
ေဖာ္ထုတ္ရန္သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ႐ုပ္ရွင္အမ်ဳိးအစားတစ္ခုစီအတြက္ ႐ုပ္ရွင္ 
ကား မည္မွ်ပါရသည္ကို သတ္မွတ္ျခင္းမရွိဘဲ ႐ုပ္ရွင္ကားအမ်ဳိးအစားအမ်ဳိးမ်ဳိး ပါ၀င္ေအာင္သာ 
ထည့္သြင္းထားသည္။ ၾကည့္႐ႈခဲ့ေသာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားကို အမ်ဳိးအစား ခုနစ္ခုခြဲႏိုင္သည္။ ၎တုိ႔မွာ 

၁၇  http://time.com/5374231/myanmar-cinema-film-movies/
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သရဲကားမ်ား (၂ ကား)၊ စံုေထာက္ ႏွင့္/သို႔ လွ်ဳိ႕၀ွက္သည္းဖို 
ဇာတ္ကားမ်ား (၃ ကား)၊ ဇာတ္ၾကမ္း (အက္ရွင္)ကားမ်ား (၁၅ 
ကား)၊ ဟာသကားမ်ား (၂၂ ကား)၊ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္/ဇာတ္လမ္း 
တိုမ်ား (၉ ကား)၊ ဒရမ္မာကားမ်ား (၃၀ ကား) ႏွင့္ အခ်စ္ကား 
(၂ ကား) တို႔ျဖစ္ ၾကၿပီး စုစုေပါင္း ၈၃ ကား ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ရွင္ 
(သို႔) ဗီြဒီယိုမ်ားကို အမ်ဳိးအစား သတ္မွတ္ထုတ္ေ၀ျခင္းမရွိ 
ေသာေၾကာင့္ လူသိမ်ားေသာ ႏိုင္ငံတကာ၀က္ဘ္ဆိုက္၁၈ တစ္ခု 
အေပၚတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအရ 
သုေတသနအဖြဲ႕မွ ရည္ၫႊန္းအုပ္စုခြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား 
အရ ေၾကာက္မက္ဖြယ္႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားကို သရဲကားမ်ားအျဖစ္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကသည္။ စံုေထာက္/လွ်ိဳ႕၀ွက္သည္းဖို ဇာတ္ 
ကားမ်ားဆိုသည္မွာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္မႈ၊ 
ရာဇ၀တ္မႈမ်ား (သို႔) ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
စသည္တုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္သည္။ ဇာတ္ၾကမ္း (အက္ရွင္) ႐ုပ္ရွင္ကား 
မ်ားမွာ စြမ္းအားအမ်ားအျပားသံုး၍ ႐ိုက္ကူးရေသာ၊ စတန္႔မ်ား၊ 
စစ္ပြဲ၊ တိုက္ခိုက္မႈ၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေရးတို႔ပါ၀င္ 
ေနသည့္ ကားမ်ားျဖစ္သည္။ ဟာသကားမ်ားမွာ ၾကည့္႐ႈသူကို 
ရယ္စရာေပးစြမ္းရန္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ဇာတ္၀င္ခန္းမ်ား ပါ၀င္ 
သည္။ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားမွာ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို 
ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္ကုိေပးခ်င္သည့္ အဓိကသတင္း 
စကားတစ္ခု သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရိွေနသည္။ ဒရမ္မာဇာတ္ကား  
မ်ားသည္ ဘ၀အတြင္းရွိ တကယ့္ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ ေလးနက္ 

ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ပံုေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်စ္ 
ကားမ်ားသည္ လွပေသာ အခ်စ္ပံုျပင္ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ား 
အေၾကာင္း ႐ုိက္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။
 
Content Analysis တြင္ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ႐ုပ္ရွင္အတြင္း 
ရွိ အဓိကဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ အဓိကဇာတ္ပို႔မ်ား၏က႑ႏွင့္ 
၁) က်ား/မ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ၂) က်ား/မ ပံုစံခြက္သြင္းေဖာ္ျပ 
ျခင္း၊ ၃) က်ား/မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ၄) က်ား/မ 
ခြဲျခားမႈအေပၚ အသိရွိမႈ /(သို႔) စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ 
ေနသည့္ စကားလံုးမ်ားႏွင့္သကၤတမ်ားကို အဓိကထားေလ့လာ 
ထားသည္။ 

(က) က်ား/မ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
''အိမ္ေထာင္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား သာတူညီမွ်မႈအေပၚ အေျခတည္လ်က္ 
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ 
တရားမေရးရာ (သို႔) မည္သည့္နယ္ပယ္တြင္မဆို လိင္အေပၚ 
အေျခခံၿပီး အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ  
(သို႔) လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈကို ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ (သို႔) 
အက်ိဳးပ်က္ျပားစသည့္ မည္သည့္ခြဲျခားျခင္း၊ ဖယ္ထုတ္ျခင္း 
(သို႔) ကန္႔သတ္ျခင္းကိုမဆို က်ား/မ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈဟုေခၚဆို 
သည္။၁၉ ယခုေလ့လာမႈတြင္ အမ်ဳိးသား (သို႔) အမ်ိဳးသမီး (သို႔) 
LGBT ဇာတ္ေကာင္တစ္ေယာက္ေယာက္သည္ အလုပ္ခြင္၊ 
ရပ္ရြာ (သို႔) အိမ္ေထာင္စုအတြင္းတြင္ လိင္ႏွင့္လူမႈေရး စံသတ္ 

၁၈  http://www.filmsite.org/genres.html
၁၉ European Institute for Gender Equality: https://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1161
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မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံခံရပါက ထို 
အေျခအေနကုိ က်ား/မ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းေအာက္တြင္ ေလ့လာ 
ထားသည္။ 

ဥပမာ - ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားထဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို မိန္းမ 
ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ႀကီးၾကပ္သူ (supervisor)ေနရာ မေပး 
ျခင္းကို ေတြ႕ရွိပါက ၎ကို က်ာ/မ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းအျဖစ္ 
သတ္မွတ္သည္။ က်ား/မခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ အမ်ဳိးသား 
ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔ပါ၀င္ရသည့္ အခန္းက႑မ်ားကို သတ္မွတ္ 
ရာတြင္ ပံုေသကားက်ယူဆ၍ လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ ဇာတ္ကားထဲ 
တြင္ အခ်ီအခ်စကားေျပာမ်ားႏွင့္ သေကၤတမ်ားသည္ မိ႐ုိး 
ဖလာအရ ျပဳမူေသာ က်ား/မ ခြဲျခားမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။

ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အမ်ဳိးသားမ်ား 
ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရပံုကုိ ထပ္ဟပ္သ႐ုပ္ေဖာ္ 
ထားၾကသည္။ ဥပမာ - အမ်ဳိးသားမ်ား ေယာကၤ်ားပီသမႈ ဆံုး႐ႈံး 
ျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အိမ္ေထာင္ဘက္မရွိျခင္းအတြက္ 
အျပစ္တင္ျခင္း၊ ေလွာင္ေျပာင္ျခင္းႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ေသာ စကားလံုး 
မ်ားကို သံုးစြဲၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဥပမာ- ''ႀကီးႀကီး 
က်ယ္က်ယ္ (၂၀၁၇)"" ဟာသ႐ုပ္ရွင္ကားတြင္ ဇာတ္လိုက္ 
မင္းသမီးသည္ ဇာတ္လိုက္မင္းသားကို ''ရွင့္လို ဟိုမေရာက္ 
ဒီမေရာက္ကို ကြၽန္မ ဘယ္လိုလက္ထပ္လို႕ရမွာလဲ""ဟု ဆုိခဲ့ 
သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စကားလံုးမ်ဳိကို ''မႀကီးစန္းႏွင့္ သူ၏ 
ခ်စ္သူမ်ား (၂၀၁၆)"" ႏွင့္ ''ဇြတ္က်ား (၂၀၁၇)"" တို႔တြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ 
သည္။ ထို႔အျပင္ ပတ္၀န္းက်င္မွ ေယာက်္ားပီသမႈအေပၚ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ မ်ဳိးဆက္ပြားႏိုင္မႈလည္း ပါ၀င္ေနသည္။ 
အမ်ဳိးသားမ်ား၏ မ်ဳိးဆက္ပြားမႈအေပၚ ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္ 
သက္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိလည္း ေလ့လာခဲ့ပါ 
သည္။ ''ပေရာ္ဖက္ဆာ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား (၂၀၁၇)"" ႐ုပ္ရွင္ 
ဇာတ္ကားတြင္ ေခါင္းေဆာင္ဇာတ္ေကာင္သည္ ''မိန္းမေတြက 
ဗိုက္ႀကီးၿပီး ေယာက္်ားေတြက ဗိုက္မႀကီးေအာင္ သဘာဝ 
တရားႀကီးက ေယာက္်ားေတြဘက္က ရပ္တည္ေနလုိ႔ ေယာက္်ား 
ေတြကမွ အထက္တန္းစား""ဟု ဇာတ္လမ္းထဲတြင္ ေျပာဆုိခ့ဲသည္။ 

ထို႔အျပင္ အမ်ဳိးသားဇာတ္ေကာင္တစ္ေယာက္သည္ မိသားစု 
ကို ဦးမေဆာင္ႏိုင္ပါဘဲ ဇနီးသည္က ပိုမိုထက္ျမက္ေနပါက 
ထုိသူကုိ ဇာတ္ကားမ်ားထဲတြင္ ''အသုံးမက်သူ""အျဖစ္ ေဖာ္ၫႊန္း 
ၾကသည္။ မိန္းမဦးေဆာင္ျခင္းကိုခံေနရေသာ ထိုဇာတ္ေကာင္ 
ကို ပတ္၀န္းက်င္က ေလွာင္ေျပာင္ၾကသည္။ အထင္ရွားဆံုး 
ဥပမာမ်ားမွာ ''ေဖစ့္ဘြတ္ခ္ေၾကာင့္ ဘ၀ပ်က္ရသူ (၂၀၁၆)""ႏွင့္ 
''ရွင့္အေမနဲ႔ကြၽန္မ (၂၀၁၇)""တို႔သည္ ထင္ရွားသည့္ သာဓက 
မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေယာက်္ားပီသမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အစဥ္အလာအရ လက္ကိုင္ထားအသံုးျပဳခဲ့ေသာ ခြဲျခား 
ဆက္ဆံသည့္ စကားလံုးမ်ားကို စကားေျပာခန္းထဲတြင္ ထည့္ 
သြင္းအသံုးျပဳၾကသည္။ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဒီဗီဒီအခ်ပ္အျဖစ္ 

ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ေသာ) ''ေကာင္းက်ဳိးကိုယ္၌ တည္ေစမင္း"" 
ဟူေသာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားထဲတြင္ ''ေယာက်္ားမဟုတ္တဲ့သူ 
ေတြနဲ႔ စကားကိုမေျပာခ်င္ဘူး""ဟူသည့္ စကားပါသည္။ ဆိုလို 
သည္မွာ ေယာက်္ားစင္စစ္မ်ားကသာ စကားကို အမွန္အကန္ 
တည္တည္တံ့တံ့ေျပာနုိင္သည္ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။ 

ဇာတ္ေကာင္တုိ႔ ပါ၀င္ရသည့္ အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ခြဲျခားသည့္ပံုစံမ်ားမွာ မ်ားစြာမေျပာင္းလဲေသးဘဲ ယခင့္ယခင္ 
ပုံစံမ်ားအတုိင္းပင္ ရိွေနေသးသည္။ အမ်ဳ းိသားမ်ားမွာ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္သူ၊ မိသားစု/ရပ္ကြက္/ေက်းရြာဦးစီး၊ စိတ္အား 
ထက္သန္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ တိုက္ခိုက္သူႏွင့္ ခ်စ္ခြင့္ 
ပန္သူမ်ားအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို လိမၼာ 
ေသာ သမီး၊ ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး ၾကင္နာေသာ မိခင္၊ အသိ႟ ဏ္ 
မရွိေသာ မိန္းကေလး၊ သစၥာမရွိေသာ ဇနီး၊ ရွက္တတ္ေသာ၊ 
သိကၡာရွိေသာစ႐ိုက္မ်ားတြင္ သ႐ုပ္ျပသၾကသည္။ LGBT 
ဇာတ္ေကာင္မ်ားကို ေလွာင္ေျပာင္ၾကသည္သာမက လူမ်ဳိးေရး 
ခြဲဲျခားေသာ၊ တစ္ပါးသူခႏၶာကိုယ္ကို အရွက္ရေစေအာင္ ေျပာ 
ဆုိေသာ ဇာတ္၀င္ခန္းမ်ားကိုပါ ေတြ႕ရသည္။ အကယ္ဒမီရရွိ 
ခ့ဲေသာ ''ခုိးဆုိးလုႏႈက္ိ (၂၀၁၆)"" ႐ုပ္ရွင္ကားထဲတြင္ တစ္ခ်ဳ ႕ိေသာ 
လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားသည့္ စကားလံုးမ်ားကို အၿပိဳင္အမ်ဳိးသား 
ဇာတ္ေကာင္မ်ားအၾကား အသံုးျပဳသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 
''ကိုႀကီး (၂၀၁၇)"" ဇာတ္ကားတြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ပြင့္၏ ခႏၶာ 
ကုိယ္အားေလွာင္ေျပာင္သည့္ ဇာတ္၀င္ခန္းမ်ားကို ထင္ထင္ 
ရွားရွား ေတြ႕ရသည္။ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ပတ္၀န္းက်င္၏ ႐ႈျမင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အမ်ဳ းိသမီးမ်ား၏ သိမ္ငယ္ရေသာအေနအထားကုိသာ အမ်ားစု 
႐ိုက္ျပၾကသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားတြင္  အိမ္ေထာင္ 
မျပဳေသးေသာ အရြယ္လြန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ''အပ်ဳိႀကီး"" ဟူ၍ 
စကားမ်ားသူ၊ တံုးအသူ၊ ဟာသဇာတ္ေကာင္၊ တြန္႔တိုသူ၊ ဇီဇာ 



ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာက၏  က်ား-မ ဆိုင္ရာ  အသိအျမင္ႏိုးၾကားမႈ

28  

ေၾကာင္ၿပီး အထိမခံအတို႔မခံ ဇာတ္႐ုပ္မ်ားအျဖစ္ ပံုစံခြက္သြင္း 
႐ိုက္ျပၾကသည္။ ႐ုပ္ရွင္မ်ားအတြင္းတြင္ ၎တုိ႔ကို ဘာမွ အသံုး 
မ၀င္သည့္ပံု (သို႔) ပရိသတ္ကို ေဖ်ာ္ေျဖရသည့္သူမ်ားအျဖစ္ 
ထားၿပီး ႐ိုက္ျပၾကသည္။ ဒုတိယတစ္ခုမွာ အိမ္ေထာင္ကြဲ 
အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ခင္ပြန္းသည္ ဆံုးပါးသြားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံၾကမႈျပဳၾကသည္ကို ႐ိုက္ျပသည္။ ၎တုိ႔ 
၏ သားသမီးမ်ားကိုပါ ပတ္၀န္းက်င္ကႏွိမ္ခ်ေသာ ဇာတ္ကြက္ 
မ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ဥပမာ - ''မေအးသား ရမ္းကားသည္ 
(၂၀၁၇)"" ႏွင့္ ''လက္ယဥ္တဲ့ယဥ္လက္ (၂၀၁၇)""။ တျခားတစ္ 
ဖက္တြင္လည္း ၎မွာ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အမွန္ 
ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ရွင္မ်ားမွာ အမွန္ေတာ့ 
ခင္ပြန္းသည္တစ္ဦး၏ အခန္းက႑မွာ မည္သုိ႔အေရးႀကီး 
ေၾကာင္းကို ႐ိုက္ျပလိုျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးဇာတ္ေကာင္ 
တစ္ဦးဦးကုိ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ တိုက္တြန္းလွ်င္ ""ေမာင္တစ္က်ိတ္ 
ပင္ရွိလင့္ကစား လင္ေယာကၤ်ားမရွိရင္ မတင့္တယ္"" ဟူေသာ 
ဆို႐ိုးကို ဇာတ္ကားမ်ားအတြင္း ထည့္ေျပာၾကသည္ကို မၾကာ 
ခဏေတြ႕ရသည္။ 

၎အျပင္ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ အမ်ားနည္းတူ မဟုတ္ဘဲ 
ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ပိုၿပီးအားနည္းသည့္ 
အသြင္ ႐ိုက္ျပၾကသည္။ ''စေနမ(၂၀၁၇)"" ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတြင္ 
''ေဒါင္းမေလး""အမည္ အမ်ဳိးသမီးဇာတ္႐ုပ္သည္ အျမင္အာ႐ုံ 
ခ်ဳိ႕တဲ့ေနသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ သူမသည္ ေယာက်္ားတစ္ 
ေယာက္အတြက္ တာ၀န္ယူႏိုင္တဲ့ ဇနီးတစ္ေယာက္ ဘယ္ေတာ့ 
မွျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဟု ဇာတ္ကားထဲတြင္ ေျပာခဲ့သည္။ အမ်ဳိး 
သား ဇာတ္ေဆာင္ကိုယ္၌ကပင္ အျမင္ခ်ိဳ႕တဲ့ေနေသာ အမ်ဳိး 
သမီးတစ္ေယာက္ကို လက္ထပ္ရသည္မွ မည္မွ်အထိ ခက္ခဲ 
ေၾကာင္း ေျပာစကားမ်ား ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ 

ထုိ႔အျပင္ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းသည္ အမ်ဳ းိသားမ်ားကုိ ပုိၿပီးသေဘာက် 
လိုလားေၾကာင္းႏွင့္ မိဘမ်ာကလည္း သားေယာက်္ားေလးကို 
ပိုလိုလားေၾကာင္းကို ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ၎ေနာက္ 
ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားမွတစ္ဆင့္ ခြဲျခားမႈကိုျဖစ္ေပၚေစ 
ေသာ ဆက္စပ္အေၾကာင္းခ်င္းရာအစံု (Intersectionality) ၏ 
သေဘာတရားကုိလည္း ေလ့လာရပါသည္။ Intersectionality 
သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အသက္အရြယ္၊ ပညာအရည္အခ်င္း 
ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္တို႔အေပၚတြင္ အေျခတည္ၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေပၚရသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ 
ေခြၽးမႏွင့္ ေယာကၡမအၾကား ၿပိဳင္ဘက္ကဲ့သို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္မမ်ား 
တြင္ ေခြၽးမကုိႏိွပ္ကြပ္သည့္ဇာတ္ကြက္မ်ားတြင္ intersectionality 
၏ သေဘာတရားကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

(ခ) က်ား/မ ပံုစံခြက္သြင္းမႈမ်ား 
က်ား/မ ပံုစံခြက္သြင္းေဖာ္ျပမႈမ်ားသည္ က်ား/မခြဲျခားဆက္ဆံ 
ျခင္း၏ ေရေသာက္ျမစ္ျဖစ္သည္။ က်ား/မ ပံုစံခြက္သြင္းမႈဆို 
သည္မွာ က်ား (သို႔) မ လိင္တစ္ခုခုအေပၚတြင္ ေရွး႐ိုးယံုၾကည္ 

ထားမႈမ်ားအေပၚ အေျခတည္လ်က္ ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမတို႔၏ 
အျပဳအမူ၊ အရည္အခ်င္းနွင့္ စြမ္းရည္တို႔ကို ႀကိဳတင္မွန္းဆကာ 
သတ္မွတ္ယူဆထားျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္မ်ား 
သည္ က်ား/မ ပံုစံခြက္သြင္းမႈကို ယခင့္ယခင္ကိုင္စြဲခဲ့ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အားေပးမႈျပဳၾကသည္။ ဥပမာ - ေယာက်္ား 
ဆိုသည္မွာ ရဲရင့္သည္၊ တာ၀န္သိတတ္တယ္၊ တက္ႂကြထက္ 
သန္သည္၊ ဇြဲလံု႔လရွိသည္၊ အမွီအခိုကင္းသည္။ မိန္းမဆိုသည္ 
မွာ ၾကင္နာတတ္သည္၊ သိမ္ေမြ႕သည္၊ ခန္႔မွန္းရခက္သည္၊ 
အားနည္းသည္ႏွင့္ မီွခိုရန္လိုသည္ စသျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤေလ့လာမႈအရ ဇာတ္ကား (၈၃) ကားအနက္ ၃၆ ကားတြင္ 
အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔၏အခန္းက႑ကို ေဖာ္ျပရန္အတြက္ 
ခြဲျခားေျပာဆိုေသာ ဆို႐ိုးမ်ား၊ စကားပံုမ်ားကုိ အသံုးျပဳခဲ့သည္ 
ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ႐ုပ္ရွင္ထဲတြင္ ေယာက်္ားပီသေသာ အျပဳ 
အမူမ်ားကို ေဖာ္ျပရာတြင္ ဆို႐ိုးစကားျဖင့္ ကိုးကားေဖာ္ျပၾက 
သည္။ ''ေယာက်္ားေကာင္း ေမာင္းမတစ္ေထာင္""၊ ""အသံုးမက် 
တဲ့ေယာက်္ား မိန္းမထမိန္နားခိုစား""၊ ''ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ 
အတြက္ ကံဆိုးတဲ့အခ်ိန္ေတြဆိုတာ ေခြးကိုက္ခံရတဲ့အခ်ိန္၊ 
ေရနစ္တဲ့အခ်ိန္ႏွင့္ မိန္းမတစ္ေယာက္ အခ်စ္ခံရတဲ့အခ်ိန္ေတြ 
ပဲ""၊ ''ေယာက်္ားတံခြန္ လူရည္ခြၽန္ ေကာင္းကင္တမြတ္ ၾကယ္ကို 
ဆြတ္လည္း မလြတ္စတမ္း ရၿမဲလမ္းတည္း"" စသည္တို႔သည္ 
ထင္ရွားသည့္ သာဓကမ်ားျဖစ္သည္။ ''ေယာက်္ားဆိုတာ...."" 
ႏွင့္အစခ်ီကာ ''ေယာက်္ားဆိုတာ ကတိတည္တယ္၊ ေယာက်္ား 
ဆိုရင္ ဒါမ်ဳိးလုပ္သင့္တယ္ (သို႔) ဒါမ်ဳိးမလုပ္သင့္ဘူး"" ဆိုေသာ 
စကားလံုးမ်ားကို ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ မၾကာခဏ ေတြ႕ျမင္ရတတ္ 
သည္။ အမ်ဳိးသားဇာတ္႐ုပ္မ်ားသည္ ႐ုပ္ရွင္မ်ားအတြင္း ဖြင့္ဟ 
ငိုခြင့္မေပးဘဲ ၀မ္းနည္းမႈကို ဖံုးကြယ္သည့္ပံုစံ သ႐ုပ္ေဆာင္ခုိင္း 
တတ္သည္။ ''ေယာက်္ားပီပီ စိတ္ခိုင္ခိုင္ထားစမ္းပါ... မငိုနဲ႔"" 
စတဲ့ စကားလံုးကို ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ မၾကာခဏေတြ႕ရသည္။ 
''ေသြးနဲ႔ေရးတဲ့ သံေယာဇဥ္ (၂၀၁၇)"" ဗီဒီယိုဇာတ္ကားတြင္ 
အဆိုပါစကားလံုးကို သံုးႏႈန္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ျပင္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔ထက္ ပို၍ဘုန္းတန္ခိုးႀကီး 
သည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ကို တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ား 
တြင္ ခိုင္မာေအာင္ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားရွိသည္။ ဥပမာ- 
မိန္းမအ၀တ္ေတြနဲ႔ေရာမေလွ်ာ္နဲ႔ ဘုန္းနိမ့္သြားမယ္ ဆိုသည့္ 
စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ဳိးျဖင့္ ျဖစ္သည္။

႐ုပ္ပံု၊ သေကၤတႏွင့္ ျမင္လြယ္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပမႈျပဳ 
ရာတြင္ ေဆးမင္ေၾကာင္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားဇာတ္ေကာင္ 
တစ္ေယာက္ မည္မွ်ေယာက်္ားပီသသည္ကို ျပသသည့္အျမင္ 
လြယ္ဆုံး သေကၤတျဖစ္သည္။ ''တက္တူးထုိးထားလုိ႔ ေယာက္်ား 
စစ္တယ္""ဟူေသာအေျပာကို ''ခင္မာၾကည္စီစဥ္သည္ (၂၀၁၆)"" 
ဇာတ္ကားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ LGBT ဇာတ္႐ုပ္မ်ားကို မိတ္ကပ္ 
မ်ားထူေနေအာင္လိမ္းေစၿပီး ပိုပိုသာသာ သ႐ုပ္ေဆာင္ေစ 
သည္။ ထိုပံုစံသြင္းေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ LGBT တို႔သည္ ပံုမွန္ 
မဟုတ္သည့္ ရယ္စရာေကာင္းေသာသူမ်ားျဖစ္သည္ဟူေသာ 
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အျမင္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၇ တြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ 
ေသာ ႐ုပ္ရွင္မ်ား၏ သံုးပံုတစ္ပံုတြင္ LGBT ပံုစံျဖင့္ သ႐ုပ္ 
ေဆာင္မႈကို အဓိကဇာတ္ေကာင္ (သို႔) ဇာတ္ရံတို႔ကို သ႐ုပ္ 
ေဆာင္ေစခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသမီးဇာတ္ေကာင္မ်ားတြင္ မိန္းကေလးပီသမႈႏွင့္ ''ျမန္မာ 
အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ မည္သို႔ျဖစ္သင့္သည္""ဟူ၍ ''ျမန္မာ"" 
ဟူသည့္ သညာလကၡဏာႏွင့္တြဲ၍ ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထား 
တတ္ၾကသည္။ ''လက္ယဥ္တဲ့ယဥ္လတ္"" ဇာတ္ကားတြင္ 
''ျမန္မာမိန္းကေလးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေယာက်္ားေလးတစ္ 
ေယာက္တည္းေနတဲ့အိမ္ကို ဝင္ထြက္သြားလာေနတာ ဘယ္လို 
မွမသင့္ေတာ္ဘူး""ဟု ဇာတ္ေဆာင္မင္းသမီးအား ေျပာထား 
သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အလားတူပင္ ''က်ဴးပစ္၏ ေက်းကြၽန္ 
(၂၀၁၆)"" ဇာတ္ကားတြင္ ျမန္မာမိန္းကေလးတစ္ေယာက္အေန 
ျဖင့္ ေဆးလိပ္မေသာက္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္က်ဴးမႈမ်ားပါရွိသည္။ 
ေနာက္တစ္ခုမွာ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာရ သတ္မွတ္ထားေသာ 
မိန္းမမ်ားသည္ သိမ္ေမြ႕သည္၊ အားႏြဲ႕သည္ႏွင့္ မာယာႂကြယ္ 
သည္ဟူေသာ သေဘာတရားမ်ားကို သြတ္သြင္းျပၾကသည္။ 
''မိန္းကေလးပီပီ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း၊ သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ေနပါ""၊ 
''အားႏြဲ႕တဲ့မိန္းမသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးကို က်ဴး 
လြန္ရဲတယ္""၊ ''မိန္းမေတြ မာယာႂကြယ္ၿပီဆို ေယာက်္ားေတြ 
ခံႏိုင္႐ိုးလား"" စသည္ စကားမ်ားသည္ ႐ုပ္ရွင္မ်ားအတြင္း 
အၾကားမ်ားေသာ စကားမ်ားျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ ႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဇနီးေကာင္း၊ 
သမီးလိမၼာစသည္ျဖင့္ သြတ္သြင္းေဖာ္ျပၾကသည္။ ၎တုိ႔ကို 
ေအာက္ပါ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။  ဥပမာ - မယား 
ေတာသူသည္ လိမၼာသူျဖစ္ေၾကာင္း ၫႊန္းဆိုေသာ စကားပါ 
သည့္ ''ကိုႀကီး (၂၀၁၇)"" ဇာတ္ကား၊ ''မိန္းကေလးဆုိတာ အိမ္မႈ 
ကိစၥေတာ့ တတ္ထားသင့္တာေပါ""ဆိုသည့္ စကားပါေသာ  
''ေရႊမႈန္စားတဲ့ ေရႊမင္းသား (၂၀၁၇)"" ဇာတ္ကားႏွင့္ ''ဂယက္ 
(၂၀၁၇)"" ဇာတ္ကားတြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ သစၥာမဲ့ခံရ 
သည္မွာ ေယာက်္ားကုိ အကုိင္အတြယ္မတတ္၍ဟူေသာ သေဘာ 
တုိ႔ကို ျပသထားသည္။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုမွာ ဇာတ္ေကာင္ 
အမ်ဳ းိသမီးတစ္ေယာက္သည္ အမ်ိဳ းသားအေပၚ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ 
ပါက ထိုခံစားခ်က္ကို ဖံုးကြယ္ထားေစျခင္းျဖစ္သည္။ ဓေလ့ 
ထံုးစံအရ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ားသည္ မိမိတို႔ဘက္မွစၿပီး 
ခ်စ္ခင္မႈကို ဖြင့္ဟခြင့္မရွိပါ။ ''အပယ္ခံ (၂၀၁၇)"" ဇာတ္ကားတြင္ 
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''မိန္းကေလးဘက္က လက္ထပ္ဖို႔ဖြင့္ေျပာရတာ ရွက္စရာဆို 
တာ သိပါတယ္""၊ ''မိန္းကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ အခ်စ္ဆို 
တာ ဖန္တီးလို႕မရသလို ေမွ်ာ္လင့္လို႔မရဘူး""ဆိုေသာ ေျပာ 
စကားမ်ား ပါရွိပါသည္။

(ဂ) က်ား/မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ဤအပိုင္းတြင္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေႏွာက္ယွက္မႈ၊ ႏွိပ္စက္ 
ညႇင္းပန္းမႈႏွင့္ အိမ္တြင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဇာတ္လမ္းမ်ား၊ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ စကား 
လံုးမ်ားႏွင့္ သေကၤတမ်ားကို ေလ့လာထားသည္။ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ ျမန္မာဟာသကားအမ်ားစုတြင္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာျပက္
လံုးမ်ားကို မၾကာခဏေတြ႕ရသည္။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို 
လွမ္းေခၚေနာက္ေျပာင္ျခင္း၊ ထိကပါးရိကပါးေျပာျခင္း၊ အမ်ဳိး 
သမီးတစ္ဦး၏ ကုိယ္ခႏၶာအေပၚ ရာဂစိတ္ျဖင့္ၾကည့္ျခင္း (ဥပမာ - 
အမ်ဳိးသမီး၏တင္သားမ်ားကို အနီးကပ္ဆြဲျပသျခင္း) စသည္ 
တို႔ကို ဇာတ္လမ္းမ်ားအတြင္း ထင္ရွားစြာေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ 
အမ်ားအားျဖင့္ LGBT ဇာတ္ေကာင္မ်ားသည္ လိင္ႏွင့္ပတ္ 
သက္သည့္ ညစ္ညမ္းေသာ ဟာသျပက္လံုးမ်ားကို ေျပာရန္သာ 
ျဖစ္ေနေသးသည္။ ၎အျပင္ အခ်ဳ ႕ိ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္ 
မင္းသားႏွင့္ ၎၏ေယာကၡမျဖစ္လာမည့္သူ (ေခါင္းေဆာင္ 
မင္းသမီး၏ ဖခင္) တို႔အၾကား ဇာတ္ၿပိဳင္သ႐ုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ဟာသဇာတ္ကြက္မ်ား ျပဳလုပ္ထားၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္ 
မင္းသားမွ မင္းသမီးထံမွ အခ်စ္ကိုရယူရာတြင္ မင္းသမီး၏ 
အေဖ (ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္ ေခါင္းေဆာင္ (သို႔) မင္းသား၏ 
အလုပ္ရွင္) မွ ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ႐ုပ္ရွင္မ်ား 
တြင္ အမ်ဳိးသမီး၏ အခန္းက႑သည္ အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦး၏ 
ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအၾကားတြင္ အလယ္လူ အျပဳခံအခန္းက႑ (Passive 
Role) တြင္သာ ရွိေနခဲ့သည္။ ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ေအာက္လံုးမ်ား 
(လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပက္လံုးမ်ား) အမ်ားအျပားပါရွိသည္ကိုလည္း 
ေလ့လာမႈမွ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ 

တစ္ခါတရံတြင္ ႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ 
(သို႔) ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားကို အဓိကဇာတ္ကြက္ကို အစျပဳရာ 
အျဖစ္ အသံုးျပဳထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဥပမာ - ဇာတ္လမ္း 
၏ အစဦးပိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး၏ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏုိင့္ထက္စီးနင္းျပဳမႈကို ခံရၿပီးေနာက္ ေနာက္ 
ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္၀န္ရသြားျခင္း (သို႔) ထိုလူ 
ကို လက္ထပ္လိုက္ရျခင္းတို႔သည္ ဇာတ္လမ္း၏ အဓိကအပိုင္း 
ျဖစ္လာခဲ့သည္ (ဥပမာ - ခ်စ္လွစြာေသာ အမုန္း (၂၀၁၆)။ 
အလားတူပင္ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းမ်ားတြင္ မင္းသမီးကို ေႏွာင့္ 
ယွက္သည့္ လူဆိုးမ်ားကို မင္းသား မည္သို႔တုိက္ခိုက္ၿပီး 
မင္းသမီးကုိ မည္သုိ႔ကယ္တင္သည္ကုိ ျပသရန္အတြက္ လိင္ပုိင္း 
ဆိုင္ရာ ထိကပါးရိကပါးျပဳသည့္ ဇာတ္၀င္ခန္းမ်ားကုိ ထည့္ သြင္း 
ထားတတ္သည္ (မေအးပြင့္၊ ျမင့္ျမင္းစန္း၊ လမ္း ၃၀ _၂၀၁၆)။ 

ထို႔အျပင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကို လက္စားေခ်ျခင္း 

၏ လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ ႐ိုက္ျပသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ 
''နကၡတ္မွားတဲ့ တိုက္ပြဲ (၂၀၁၆)"" ဇာတ္ကားတြင္ ေယာက်္ား 
မပီသသူအျဖစ္  အေျပာခံရသည္ကို လက္စားေခ်သည့္အေန 
ျဖင့္ အဓိက ဇာတ္ေဆာင္အမ်ဳိးသားက အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို 
အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သည္ကို ႐ိုက္ျပထားသည္။ တစ္ခါတရံတြင္ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္သည့္ (သို႔) အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ 
သည့္ ဇာတ္၀င္ခန္းမ်ားကို ဇာတ္ကိုေထာက္ပို႔ေပးသည့္ 
ဇာတ္၀င္ခန္းမ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ရသည္။ ေခါင္းေဆာင္မင္းသမီးကို 
ေခါင္းေဆာင္မင္းသားက စေနာက္သည့္အတြက္ မင္းသမီးက 
ရပ္ကြက္/ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ (သို႔) ေက်ာင္းအုပ္ထံ သြားတိုင္ 
ၿပီး မင္းသားႏွင့္သူ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေခၚအဆူခံရသည္။ ထို 
ကဲ့သို႔ေသာ ဇာတ္၀င္ခန္းမ်ားကို အခ်စ္ကားမ်ားတြင္ ေတြ႕ရၿပီး 
၎ကို ဟာသအျဖစ္ တင္ဆက္ျပသၾကသည္။ တခ်ိဳ႕႐ုပ္ရွင္ 
မ်ားတြင္ အရက္မူးေနေသာ လင္ေယာက်္ားက ဇနီးမယားကို 
႐ိုက္ႏွက္ျခင္းကို အမ်ဳိးသားတစ္ဦး၏ ဆိုးသြမ္းေသာဇာတ္႐ုပ္ 
ကို သ႐ုပ္ေဖာ္ရန္အတြက္ ထည့္သြင္း ျပသထားသည္။ 

လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ တြန္းအားေပးသည့္ ဆုိ႐ုိး 
စကားမ်ားကိုလည္း ဇာတ္ကားမ်ားတြင္ေတြ႕ရသည္။ ''မယား 
ေနစ ေၾကာင္ေသမွ"" ဆိုေသာ ဆို႐ိုးသည္ မိန္းမတစ္ေယာက္ကို 
အိမ္ေထာင္စစခ်င္းကတည္းက အပိုးက်ဳိးေအာင္ ခ်ဳိးထားရန္ 
ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ''အ႐ိုးကြဲေအာင္႐ုိက္မွ အသည္းစြဲေအာင္ 
ခ်စ္တယ္"" ဟူေသာ စကားလံုးကို မၾကာခဏၾကားရသည္။ 
ထို႔အတူ ကိုယ္စားျပဳခုိင္းႏႈိင္းရာတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို 
ပန္းပြင့္မ်ားႏွင့္ ခိုင္းႏႈိင္းၿမဲျဖစ္သည္။ ခ်စ္ရည္လူးသည့္ ဇာတ္ 
ကြက္မ်ားတြင္ ''ပန္းပြင့္ေပၚတြင္ ပ်ားပိတုန္းတစ္ေကာင္ နားေန 
ျပျခင္း""ကို ခိုင္းႏႈင္းျပၿမဲျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အနုိင့္အထက္ျပဳက်င့္ခံရပါက မိုးသက္မုန္တိုင္း 
တိုက္ခတ္သည့္အသံ၊ ဖန္ခြက္က်ကြဲသြားျခင္း (သို႔) ပန္းပြင့္၏ 
ပြင့္ဖက္မ်ား ေႂကြလြင့္ျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ သေကၤတျပကာ 
႐ိုက္ျပတတ္သည္။ 

(ဃ) က်ား/မ ေရးရာ သိျမင္ႏိုးၾကားမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္/ခြင့္ကို ျမႇင့္တင္မႈ 
က်ား/မေရးရာ သိျမင္ႏိုးၾကားမႈသည္ ပံုစံခြက္သြင္းေဖာ္ျပမႈ 
မ်ားကိုၿဖိဳခ်ၿပီး လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္း အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကုိ 
ေဆာင္ၾကဥ္းေစပါသည္။ က်ား/မေရးရာ စြမ္းေဆာင္ရည္/ခြင့္ 
ကို ျမႇင့္တင္မႈဆိုသည္မွာ က်ား-မေရးရာ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္ၿပီး 
တစ္စံုတစ္ဦး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းတို႔ကို 
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ တျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း က်ား/မ 
ေရးရာ သိျမင္ႏိုးၾကားမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္/ခြင့္ကို ျမႇင့္တင္ 
ျခင္း သည္ က်ား/မ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ ပံုစံခြက္သြတ္သြင္းမႈ၊ 
အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ 
ဆိုေသာ္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို သိျမင္ၿပီးေနာက္ ၾကည့္႐ႈသူတို႔ 
သည္ က်ား/မ ေရးရာ သိျမင္ႏိုးၾကားမႈ (သို႔) စြမ္းေဆာင္ရည္/
ခြင့္ကို ျမႇင့္တင္မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေတြးအျမင္တုိ႔ကိုရရွိ 
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ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ဥပမာ - ''သူႀကီးမ (၂၀၁၆)"" ဇာတ္ကားတြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ 
ေယာက္သည္ ရပ္ရြာမွ မည္သုိ႔ပင္ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ္လည္း 
ရြာလူႀကီးေနရာႏွင့္ထုိက္တန္ေအာင္ ႀကိဳးစားပံုကို ႐ုိက္ျပထား 
သည္။ ထိုဇာတ္ကားထဲတြင္ ဇာတ္ေဆာင္၏ မိသားစုသည္ ရြာ 
လူႀကီးေနရာကို အစဥ္အဆက္ အေမြဆက္ခံခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေ 
သာ္ ေယာက်္ားေလးကိုသာ ထိုေနရာကိုေပးရန္ ရပ္ရြာက 
ေျပာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိဘမ်ားသည္ လူ႔ေလာကအတြင္းသို႔ 
ေရာက္လာသည့္ သမီးျဖစ္သူကို ေယာက်္ားေလးဟန္ေဆာင္ 
ခိုင္းၿပီး အရည္အခ်င္းရွိေအာင္ ပ်ဳိးေထာင္ေပးသည္။ ေက်းရြာ 
ေခါင္းေဆာင္ေနရာရယူၿပီး ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာေသာအခါမွ 
ရြာသားမ်ားက ထုိသူကို အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးမွန္း သိရွိသြားၾက 
သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူမ၏ အရည္အခ်င္းကို ယံုၾကည္သည့္အတြက္ 
ရပ္ရြာမွ လက္ခံခဲ့သည္။ 

အလားတူပင္ LGBT ဇာတ္႐ုပ္မ်ားကို ႐ိုက္ေနက်ပံုစံမ်ားႏွင့္ 
မတူေအာင္ ႐ိုက္ျပထားေသာ LGBT ဇာတ္ကားႏွစ္ကားကို 
လည္း ေလ့လာခဲ့သည္။ ၎တုိ႔သည္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဇာတ္လမ္း 
႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားျဖစ္ၿပီး LGBT ဇာတ္႐ုပ္မ်ား၏ အေျခအေန 
အေပၚ ႏွိမ့္ခ်လိုျခင္းမရွိေပ။ ''ေမထုန္ရာသီဖြား (၂၀၁၆)"" ဇာတ္ 
ကားသည္ လိင္တူခ်စ္သူႏွစ္ဦးအေၾကာင္းကို ႐ိုက္ျပထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။ သူ၏ခ်စ္သူသည္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ 
သြားခ်ိန္တြင္ ထိုအမ်ိဳးသားဇာတ္ေကာင္သည္ တျခားအမ်ဳိး 
သားမ်ား၏ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေစာ္ကားမႈကို ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ 
လည္း သူတုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ဆက္လက္ခ်စ္ႀကိဳက္ခဲ့ၾက 
သည္။ ထိုဇာတ္ကားသည္ လိင္တူခ်စ္ႀကိဳက္သည့္ အမ်ဳိးသား 
မ်ားအေပၚ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ယံုၾကည္ထားမႈႏွင့္ေသြဖယ္ 
ေနေသာ ဇာတ္ကားျဖစ္သည္။ လိင္တူခ်စ္ႀကိဳက္သူ အမ်ဳိးသား 
ဟူသည္ တျခားမိန္းမတစ္ေယာက္ႏွင့္ လက္မထပ္ဘဲ ၎တုိ႔ 
ကိုယ္ကုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကဲ့သို႔႔သာေျပာင္းလဲ၍ ျပဳမူေနထိုင္ 
သည္ဟု အမ်ားစုက မွတ္ထင္ၾကသည္။ ဇာတ္ကားအဆံုးတြင္ 
''အခ်စ္တြင္ က်ား-မ မရိွ""ဟူေသာ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္သည့္ 
အေတြးအျမင္ကုိ ရရိွပါသည္။ အကယ္ဒမီဆုရေသာ ''တာေတ 
ႀကီး (၂၀၁၇)"" ဇာတ္ကားသည္ လိင္စိတ္တိမ္းၫြတ္မႈ ေျပာင္းလဲ 
သူအေၾကာင္းကို ႐ိုက္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဓိကဇာတ္ 
ေဆာင္သည္ လိင္စိတ္တိမ္းၫြတ္မႈ ေျပာင္းလဲသည့္အတြက္ 
ပတ္၀န္းက်င္တြင္ လူမႈေရးအရ ႏွိပ္ကြပ္ခံရၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ 
အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ ေသၿပီးသည့္ေနာက္ မေကာင္းဆုိး၀ါးတစ္ 
ေကာင္ျဖစ္သြားေသာအခါ သူ႔ကုိအႏိုင္က်င့္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသား 
မ်ားကုိ ျပန္လက္စားေခ်ခဲ့သည္။ ''(ကြၽန္မတုိ႔ဟာ) လူထဲကလူ 
ေတြပါပဲ""ဟူေသာ ဇာတ္၀င္စကားသည္ မွတ္သားဖြယ္ျဖစ္သည္။ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာ ႐ုပ္ရွင္မ်ားမွာ နည္းပါးေသးေသာ္လည္း ျမန္မာ 
႐ုပ္ရွင္ေလာကတြင္ အေျပာင္းအလဲဟုဆုိရေပမည္။ 

အက္ရွင္ဇာတ္ကားအခ်ဳိ႕တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္ 

ေနရာတြင္ထားၿပီး ႐ိုက္ကူးမႈမ်ားလည္းရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ထို 
႐ုပ္ရွင္အမ်ားစုတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ တိုက္ခိုက္သည့္စြမ္းရည္ 
ကိုသာ အဓိကျပသၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို 
ကြန္ဖူးသိုင္းပညာသင္ေပးေသာ ဆရာေနရာ (''စေနမ (၂၀၁၆)"" 
ႏွင့္ ''တစ္ပြင့္႐ိုင္း (၂၀၁၇)"") ႏွင့္ ကယ္တင္ရွင္ေနရာ - ဥပမာ- 
''မေအးပြင့္၊ ျမင့္ျမင့္စန္း၊ လမ္း ၃၀ (၂၀၁၆)""တုိ႔တြင္ ပါရွိသည္။  
ဇာတ္ၾကမ္းကားမ်ားတြင္သာမက မိခင္ေမတၱာဘြဲ႕ကို သ႐ုပ္ 
ေဖာ္ျပသေသာ တျခားေသာ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 
သည္ ၎တို႔သားသမီးမ်ားကို ပ်ဳိးေထာင္ရာတြင္ မည္မွ် 
စြမ္းပကားႀကီးၾကသည္ကို သူရဲေကာင္းသဖြယ္ တင္းစားသ႐ုပ္ 
ေဖာ္ ႐ိုက္ျပၾကသည္။ ''ထာ၀ရအေမ (၂၀၁၇)"" ဇာတ္ကားတြင္ 
ထက္ျမက္၊ ၾကင္နာ၊ စြန္္႔လႊတ္တတ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ 
မိခင္ေမတၱာကို ေဖာ္ၫႊန္း႐ိုက္ျပထားသည္။ ၎အျပင္ 
''ေကာင္းက်ဳိးကိုယ္၌တည္ေစမင္း (၂၀၁၇)"" ဇာတ္ကားတြင္ပါရွိ 
ေသာ အမ်ဳ းိသမီး အလုပ္သမားအဖြ႕ဲေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ''ေခါက္ထီး 
ေလး မလံု႔တလံု"" ဇာတ္ကားထဲက လိင္အလုပ္သမတစ္ဦး၏ 
ဇာတ္႐ုပ္ကိုေလ့လာၿပီး အမ်ဳိးသမီးထဲတြင္မွ အေျခအေနႏွင့္ 
အဆင့္အတန္းေပၚမူတည္ၿပီး ယံုၾကည္ခ်က္ရွိမႈႏွင့္ မတူညီေသာ 
ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈအေနအထားကို သိျမင္နားလည္ရပါသည္။

က်ား/မ ခြဲျခားမႈဆိုင္ရာ အသိရွိမႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈ 
မ်ားကို ေက်ာ႐ိုးထားၿပီး ႐ိုက္ျပထားေသာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဇာတ္ 
လမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဇာတ္ကြက္မ်ား အနည္းအက်ဥ္းသာရွိေသာ္ 
လည္း ၎အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႐ိုက္ကူးထားေသာ 
မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဇာတ္လမ္းတို အမ်ားအျပားရွိခဲ့ပါ 
သည္။ လိင္တူႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ မိတ္ကပ္ပညာရွင္တစ္ 
ေယာက္အေၾကာင္း ႐ုိက္ျပထားသည့္ ''Miss or Miss"" (၂၀၁၇)၊ 
လူသားဆန္မႈ၊ မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းကို 
ေျပာၾကေသာ မတူညီသည့္ ဘာသာ၀င္သံုးခုမွ အမ်ဳိးသမီး 
သံုးဦးအေၾကာင္းကို ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ''She"" (၂၀၁၇)၊ 
အမ်ဳးိသမီးစစ္သည္တစ္ဦးအေၾကာင္း ႐ုိက္ျပထားသည့္ ''Woman 
with a gun"" (၂၀၁၆)၊ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦး 
အေၾကာင္း ႐ိုက္ျပထားသည့္ ''Woman and Win"" (၂၀၁၆)၊ 
အမ်ဳိးသမီးေလယာဥ္ေမာင္းသူတစ္ဦးအေၾကာင္း ႐ိုက္ျပထား 
ေသာ ''In the air"" (၂၀၁၆)၊ အမ်ဳိးသမီးအငွားယာဥ္ေမာင္းသူ 
တစ္ဦးအေၾကာင္း ႐ိုက္ျပထားေသာ ''On the way"" (၂၀၁၆)၊ 
အမ်ဳိးသမီးသတင္းေထာက္တစ္ဦးအေၾကာင္း ႐ိုက္ျပထား 
ေသာ ''The  scoop"" (၂၀၁၆)၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမွ 
လြတ္ေျမာက္လာသူတစ္ဦးအေၾကာင္း ႐ိုက္ျပထားသည့္ 
''Reborn"" (၂၀၁၆)၊ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္သူ၏ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အႏုိင့္အထက္ျပဳက်င့္မႈကိုခံရေသာ မသန္စြမ္းအမ်ိဳးတစ္ဦး၏ 
အမႈအေၾကာင္း႐ိုက္ျပထားေသာ ''အာလူးမ"" (၂၀၁၆) စသည္ 
တို႔သည္ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္မ်ားကို ျမႇင့္တင္သည့္ 
သာဓကဇာတ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါ႐ုပ္ရွင္မ်ားကို ရန္ကုန္ 
ၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ လူ႕အခြင့္အေရး လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ႏိုင္ငံတကာ 
႐ုပ္ရွင္ပြေဲတာ္ႏွင့္ ၀သန္႐ုပ္ရွင္ပြေဲတာ္တုိ႔တြင္ ႐ုံတင္ျပသၾကသည္။ 
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(၆) 

လက္ရွိ႐ုပ္ရွင္
လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ 

စိန္ေခၚမႈမ်ား

ဖန္တီးမႈအသစ္မ်ားျပဳလုပ္ရာႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအသစ္မ်ား 
ႏွင့္ မိတ္ဆက္ရာတြင္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ပညာရွင္မ်ား 
အေနျဖင့္ အေျပာင္းအလဲကုိ လုံလုံေလာက္ေလာက္ ေဆာင္ၾကဥ္း 
မလာႏိုင္ေသးသည့္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိသည္။ သုေတသန 
တြင္ အဓိကသတင္းေပးသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ (Key 
Informant Interviews) ကို ႐ုပ္ရွင္ (သို႔) မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ 
ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၊ ဇာတ္ၫႊန္းေရးသူမ်ား၊ မင္းသားမ်ားႏွင့္ မင္းသမီး 
မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးႏွင့္ ဆင္ဆာအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ 
ရွိသူမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဦးတည္အုပ္စုေမးျမန္းမႈ (Focus 
Group Discussions) တစ္ခုကို ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ 
က်န္ႏွစ္ခုကို လူငယ္႐ုပ္ရွင္ဖန္တီးသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျပဳလုပ္ခဲ့ 
သည္။ အမ်ဳိးသမီးဇာတ္ျဖစ္သည့္ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ား အဘယ္ 
ေၾကာင့္ နည္းပါးေနေသးသနည္း၊ LGBT ဇာတ္႐ုပ္မ်ားကို 
အဘယ္ေၾကာင့္ ေလွာင္စရာအျဖစ္ ထည့္႐ိုက္ေနေသးသနည္း၊ 
႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းအတြင္း လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ အလွမ္းကြာေ၀းမႈမ်ား 
ႏွင့္ ဆင္ဆာဥပေဒတို႔ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအတြင္း အဓိက 
ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

(က) မင္းသားဗဟိုျပဳေစ်းကြက္ 
႐ုပ္ရွင္ေစ်းကြက္ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ နာမည္ႀကီးမင္းသား၏ 
ေစ်းကြက္အေပၚလႊမ္းမိုးႏိုင္မႈမွာ အခရာအက်ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း 
အားလံုးက ေျဖၾကားၾကသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေနသည္မွာ တိုင္းျပည္ 
၏ စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္ နည္းပညာဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ
တြင္ မူတည္ေနသည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 
အနိမ့္ဆုံးေသာႏုိင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခ့ဲၿပီးေနာက္ပုိင္း တုိင္းျပည္ 
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၏စီးပြားေရး ရပ္တန္႔ခဲ့သည့္နည္းတူ ႐ုပ္ရွင္ေစ်းကြက္သည္ 
လည္း က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ 
ေရးလုပ္ရန္အတြက္ အရင္းအႏွီးမွာ အလြန္ႀကီးမားျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ဗီဒီယို (သို႔) ဗီစီဒီ/ဒီဗီဒီ 
တို႔သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားေနာက္ပိုင္းတြင္ ႐ုပ္ရွင္မ်ားေနရာ 
တြင္ အစားထိုးလာခဲ့သည္။ ဗီဒီယို/ဗီစီစီစက္မ်ားကို မိသားစု 
တိုင္း၀ယ္ႏိုင္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗြီဒီယိုထုတ္လုပ္မႈမွာ 
မိသားစုေဖ်ာ္ေျဖေရးအသြင္ေဆာင္လာခဲ့သည့္နည္းတူ ၎ 
အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္မွာလည္း (႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား 
ႀကီးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္) နည္းပါးပါသည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ၁၉၇၀ 
ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေပါင္း ၇၀ ၀န္းက်င္ထုတ္လုပ္ 
ႏုိင္ရာမွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ၁၂ ကား၀န္းက်င္မွ် အထိသာ ထုတ္ 
လုပ္ႏုိင္ေတာ့သည္အထိ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိ 
အခ်ိန္တြင္ ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္မႈမွာ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဗီဒီယိုဇာတ္ကားေပါင္း ၈၀၀ 
၀န္းက်င္ကို ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းတြင္ ျပန္လည္ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္၀င္စားလားၾကၿပီး၊ ႐ုပ္ရွင္ကားထုတ္လုပ္မႈမွာ 
တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပန္လည္တိုးတက္လာ 
ခဲ့သည္။  

ယခင္က ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္လာျခင္းသည္ မင္းသားကို 
အေျချပဳေသာ ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္ေပၚရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့ 
သည္။ ဗီဒီယိုအေခြ/ဒီဗီဒီအခ်ပ္မ်ား ထြက္မလာခင္ကတည္းက 
ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ဇာတ္ကားကိုျဖန္႔ေ၀သူမ်ားထံသို႔ ေခါင္း 
ေဆာင္အျဖစ္ပါ၀င္ေသာ မင္းသားနာမည္ျဖင့္ ႀကိဳတင္ေရာင္းခ် 
ၾကသည္။ ၎ကို ''ပရီ""စနစ္ဟု ေခၚသည္။ မင္းသား၏ နာမည္ 
ႀကီးမႈအေပၚတြင္မူတည္ၿပီး အျမတ္အစြန္းမွာ ေသခ်ာမႈရွိသည္။ 
ထိုပံုစံေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္မႈသည္ မင္းသားအေပၚမူတည္ 
ေသာ ထုတ္လုပ္မႈတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

''႐ိုက္ကြင္းေပၚမွာဆို မင္းသားသေဘာခ်ည္းပဲ။ ထုတ္လုပ္သူ 
ကုိယ္တုိင္က ေခါင္းေဆာင္မင္းသား သေဘာက်တဲ့ ဒါ႐ိုက္တာ 
နဲ ႔မင္းသမီးကိုပဲ ေရြး႐ိုက္ရတာမ်ဳိး ရွိတယ္။""
(အမ်ဳိးသမီး ဇာတ္ၫႊန္းေရးသူ၊ ၃၇ ႏွစ္)

မင္းသားအသားေပးေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ားဖန္တီးျခင္းသည္ 
အမ်ဳိးသားႀကီးစိုးေသာ၀ါဒကို အေထာက္အပံ့ေပးရာေရာက္ 
သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအရ အမ်ဳိးသားႀကီးစိုးေသာ 
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုသာမက တျခားေသာ 
လိင္စိတ္ခံယူမႈ မတူသူမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားကိုပါ ေနာက္ 
တန္းသို႕ပိုရာေရာက္သည္။ 

''ေသေသခ်ာခ်ာျပင္ဆင္ၿပီး ႐ိုက္တဲ့ဇာတ္ေတြက တျဖည္းျဖည္း 
နည္းနည္းလာတယ္။ ဇာတ္ၫႊန္းေတြဟာ ႐ိုက္ကြင္းေပၚ 
ေရာက္မွ ျပင္ၾက၊ ေရးၾကတာေတြ ရွိတယ္။ တကယ္လို႔ 

မင္းသားက ဇာတ္ၫႊန္းကိုျပန္ျပင္ေရးခိုင္းရင္ ဇာတ္ၫႊန္းေရး 
ဆရာက ေရးေပးရတယ္။ လိုအပ္ရင္ မိန္းမလ်ာဇာတ္႐ုပ္ေတြ 
ကို မင္းသားကို ဇာတ္ပို႔ေပးဖို႔နဲ႔ ဟာသျဖစ္ဖို႕အတြက္ ထည့္ေပး 
ရတယ္ ""  
(အမ်ဳိးသားဒါ႐ိုက္တာ၊ ၅၅ ႏွစ္) 

LGBT ဇာတ္႐ုပ္မ်ားကို ဇာတ္ပို႔ေနရာမွာမွမဟုတ္ဘဲ ေခါင္း 
ေဆာင္ေနရာတုိ႔တြင္ ထည့္သြင္း႐ိုက္ကူးသည္မ်ားလည္း ရွိ 
သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဇာတ္တြင္ မင္းသားမွာ လိင္စိတ္ခံယူမႈ 
ေျပာင္းေနေသာ္လည္း၊ ေနာက္ဆုံးတြင္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ 
ကို ခ်စ္ႀကိဳက္မိကာ အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္၏ မူလစိတ္ကို 
ျပန္ေျပာင္းသြားေသာ ဇာတ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သိုေသာ 
႐ုပ္ရွင္မ်ားမွာ ယုတၱိမရွိေသာ္လည္း ၀င္ေငြေကာင္းခဲ့သည္။

(ခ) ယိုေပါက္မ်ားစြာႏွင့္ အိုးတစ္လံုး    
အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေကာင္းမ်ားကို 
ဖန္တီးထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈမွာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ က်ဆင္း 
လ်က္ရွိသည္။ ၎တို႔တြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ နည္းပါးမႈ၊ 
အသိအျမင္ဗဟုသုတအလွမ္းကြာေ၀းမႈႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္ 
အအံုျဖစ္ေသာ စတူဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ား အလံုအေလာက္မရွိမႈ  
စသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။

လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ နည္းပါးမႈ 
လူငယ္႐ုပ္ရွင္ဖန္တီးသူ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
(သို႔) တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ဇာတ္ၫႊန္းေရးဆရာမ်ား 
အလံုအေလာက္မရွိဟူေသာအခ်က္ကို ထည့္သြင္းေျဖၾကားမႈ 
မ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္သည္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား၏ အရည္ 
အေသြးကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။ ကြၽမ္းက်င္သည့္ ဇာတ္ၫႊန္းေရး 
ဆရာမ်ားႏွင့္ ကား႐ိုက္၊ ကားဆက္တုိ႔တြင္ ကြၽမ္းက်င္သည့္ 
႐ိုက္ကူးေရးအဖြဲ႕သားႏွင့္ ပညာရွင္တုိ႔ကို ရွာေဖြ၍မရႏိုင္ပါ။ 

''အခု႐ုပ္ရွင္ေတြ႐ိုက္ၾကတဲ့အခါ ႐ိုက္ကူးတဲ့အဆင့္မွာ 
အ၀တ္အစားဒီဇိုင္နာေတြ သီးသန္႔ရွိမေနဘူး။ ဒါ့အျပင္ 
ထုတ္လုပ္သူက စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်င္ေတာ့ တစ္ခါတေလဆို 
ဇာတ္ပို႔ေတြကိုပါ ေလွ်ာ့ပစ္ရတာမ်ဳိးရွိတယ္။""
 (အမ်ိဳးသားဒါ႐ိုက္တာ၊ ၅၇ ႏွစ္) 

အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ စရိတ္နည္းေသာ အရည္အေသြးနိမ့္ 
႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားကို ထုတ္လုပ္လာၾကသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ 
မ်ားအရ နာမည္ႀကီးမင္းသား၊ မင္းသမီးမ်ားအတြက္ ႐ုပ္ရွင္ 
တစ္ကား႐ိုက္ရင္ ၁၀-၁၄ ရက္ အထိလိုအပ္သည္။ လူသစ္တန္း 
မ်ားျဖစ္သည့္ ဒါ႐ိုက္တာ (သို႔) သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားမွာ တိုးေပါက္ 
ရန္ မလြယ္ကူေပ။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဗီဒီယိုကား ၈၀၀ ၀န္းက်င္မွ် 
ထုတ္လုပ္ေနသျဖင့္ ဇာတ္ကားတစ္ကား၏ အရည္အေသြးဆို 
သည္မွာ မည္သုိ႔နည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ 
႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းသည္ နာမည္ႀကီးမင္းသားအေပၚ 
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အေျခတည္ေနသ၍ ဇာတ္ညႊန္းေရးဆရာႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား 
ကဲ့သို႔ေသာ တျခားသူမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားမွာ ေမွးမွိန္လ်က္ 
ရွိသည္။ မင္းသားကုိ ထုိသို႔အေျချပဳရျခင္းမွာ ပရိသတ္အႀကိဳက္ 
ကိုလုိက္၍ ႐ိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု တခ်ဳိ႕ကေျဖၾကားၾကသည္။ 
ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ အျမတ္အစြန္းကို ဦးစားေပးလြန္းသည္ 
ဟု လည္း တခ်ဳိ႕က ေျဖၾကားၾကသည္။ 

''ပရိသတ္အႀကိဳက္အေပၚမူတည္ၿပီး ထုတ္လုပ္သူေတြက 
လိုက္လုပ္တာပဲ။ ထုတ္လုပ္သူေတြကေတာ့ ဘာကိုမွ 
ေျပာင္းလဲခ်င္စိတ္မရွိဘူး။ သူတို႔စိတ္၀င္စားတာ ဘယ္ေလာက္ 
ျမတ္မလဲပဲ "" 
(႐ုပ္ရွင္ဖန္တီးသူ၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ၂၅ ႏွစ္) 

အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ေငြကိုေခြၽတာသည့္ အရည္အေသြးနိမ့္ 
ဇာတ္ကားမ်ား ထြက္ေပၚလာၾကသည္။ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္ 
မ်ားကုိ ဖန္တီးရာတြင္လည္း က်ား/မေရးရာႏွင့္ မသန္စြမ္းသူ 
တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ''ထိခိုက္မႈကင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ား (Do 
No Harm Principles)"" ကဲ့သို႔ေသာ က်င့္၀တ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းအစဥ္းစားခံရာဖုိ႔ရာ ခက္ခဲပါသည္။ 

အသိအျမင္ဗဟုသုတ အလွမ္းကြာမႈ 
တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ''လူ႕အခြင့္အေရး""၊ ''ဒီမို 
ကေရစီ"" ႏွင့္ ''လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္"" ဟူေသာ 
စကားလံုးမ်ားႏွင့္ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အႏုပညာထုတ္လုပ္ 

မႈမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့သည္။ ၎အျပင္ 
လူသားအခြင့္အေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ကို ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးခြင့္မရွိခဲ့ေပ။ ႀကံဳရမည့္စြန္႔စားမႈကို ေရွာင္ရွား 
လိုျခင္းႏွင့္ ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕၏ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္မႈ 
အေပၚတြင္ တင္းၾကပ္စြာ ပိတ္ပင္မႈတို႔ေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား 
သည္ ဆင္ဆာက ခြင့္ျပဳဖြယ္ရွိေသာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားကို 
သာ ႐ုိက္ကူးၾကေတာ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ ဒါ႐ိုက္တာ 
ႏွင့္ ဇာတ္ၫႊန္းေရးဆရာကဲ့သို႔ေသာ ဇာတ္လမ္းဖန္တီးသူတို႔ 
သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို မ်က္ကြယ္ျပဳမိလ်က္သား ျဖစ္လာၾက 
သည္။ အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ လူသား၏အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို သတိမမူမိဘဲ 
ျဖစ္လာၾကေတာ့သည္။ 

ေနာက္ထပ္ျပႆနာတစ္ခုမွာ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ား 
၏ နားလည္သေဘာေပါက္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ ၎တုိ႔ 
အေနျဖင့္ အာဏာရွင္ကိုေတာ္လွန္ေသာ ဇာတ္ကားမ်ားကသာ 
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတို႔ကို ထင္ဟပ္ေဖာ္က်ဴးျပႏုိင္ 
သည္ဟု ထင္ျမင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္အစုိးရ၏ ဖိႏိွပ္မႈ 
တစ္ခုတည္းတြင္မဟုတ္ဘဲ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေျချပဳသည့္ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ဳိးကို ကိစၥရပ္တိုင္းတြင္ အဓိကေက်ာ႐ိုးထား၍ 
ထည့္စဥ္းစားသြားရမည္ ျဖစ္သည္ကို သိရွိမႈ နည္းပါးၾကပါသည္။ 
႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္မႈနယ္ပယ္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ 
ၿပီး သိျမင္ႏိုးၾကားမႈရွိေစရန္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကို အေျခခံ 
ေသာ ႐ုပ္ရွင္မ်ားကို ''လူ႕အခြင့္အေရး""ဟူေသာ စကားလံုးမပါဘဲ 
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ပရိသတ္က အလိုအေလ်ာက္ သေဘာေပါက္နားလည္ရန္ 
အတြက္ ဖန္တီးရန္လိုအပ္ပါသည္။

''အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ လူေတြရဲ႕ 
ပညာေရးအဆင့္နဲ႔လည္းဆိုင္တယ္။ ပရိသတ္မွာေရာ ႐ုပ္ရွင္ 
႐ိုက္ေနတဲ့သူေတြေရာ ျပည္သူ႔နီတိကို မသင္ယူခဲ့ရတဲ့အတြက္ 
စဥ္းစားဆင္ျခင္ၿပီးေတြးတာမ်ဳိးနဲ႔႔ က်င့္၀တ္ပိုင္းကို ထည့္ 
စဥ္းစားတာမ်ဳိးေတြ မရွိၾကေတာ့ဘူး ""
(အမ်ဳိးသမီး ဒါ႐ိုက္တာ၊ ၄၂ ႏွစ္) 

တျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးကို ျမႇင့္တင္သည့္ 
႐ုပ္ရွင္ပြေဲတာ္မ်ားကုိ ၂၀၁၀ ေနာက္ပုိင္းမွသာ ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္။ 
၀ႆန္႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ဇာတ္လမ္းတို/မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္/
အေတြးအျမင္သစ္႐ုပ္ရွင္ကား ၂၀ မွ်ကုိ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း တင္ဆက္ 
ျပသၾကသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္ဖန္တီးသူမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ဖန္တီးမႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ အခြင့္အေရးတစ္ခု 
ရလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ႏိုင္ငံတကာ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ 
ျပည္တြင္း ဇာတ္လမ္းတို/မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ကားေပါင္း ၁၇၇ 
ကားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဇာတ္လမ္းတို/မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ကားေပါင္း 
၁၃၉ ကားတို႔ကို ျပသခဲ့သည္။ အမ်ားစုမွာ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္ 
အေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈ၊ LGBT အခြင့္အေရး 
မ်ား၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို အဓိကထား ႐ိုက္ျပထားၾကသည္။ LGBT 

႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို LGBT မ်ားျမႇင့္တင္မႈ ျပင္သစ္အဖြဲ႕အစည္း 
တြင္ (French Institute for the LGBT community's 
empowerment ) ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
 
သို႔႔ရာတြင္ ထို႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မ်ားသည္ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္မႈ 
လုပ္ န္းႀကီးအတြင္း ေျပာင္းလဲမႈရွိေစရန္ သက္ေရာက္မႈမရွိဟု 
တခ်ဳိ႕႐ုပ္ရွင္ဖန္္တီးသူမ်ားမွ ဆိုၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို 
ေသာ္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္/ဇာတ္လမ္းတိုမ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး 
ဇာတ္လမ္း ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀မွာ 
ကြဲျပားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္/ ဇာတ္လမ္းတို 
မ်ားသည္ အသိအျမင္တစ္ခုေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုရွိၿပီး 
ခံစားမႈရသကုိ ဦးစားေပးေဖာ္က်ဴ းေသာဟန္ (expressionism) 
ရွိသည္။ ႐ုပ္ရွင္ကားႀကီးမ်ားမွာ အႏုပညာတန္ဖိုးတစ္ခုႏွင့္ 
စီးပြားေရးအရ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ ႐ုပ္ရွင္သမားမ်ားကေတာ့ မွတ္တမ္း 
႐ုပ္ရွင္/ဇာတ္လမ္းတိုမ်ားသည္ လက္ရွိ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္
ငန္းအေပၚသြယ္၀ိုက္ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈရွိေစႏိုင္သည္ဟု ဆိုၾက 
သည္။ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္/ဇာတ္လမ္းတိုမ်ားမွတစ္ဆင့္ က်ား/မ 
ေရးရာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔႔အေပၚ အသိအျမင္တိုးလာပါက 
က်င့္၀တ္ႏွင့္မညီေသာ ႐ုပ္ရွင္ကားႀကီးမ်ားအေပၚ ပရိသတ္၏ 
တံု႔ျပန္မႈမွာ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲလာမည္ဟုဆိုသည္။
 
သို႔ရာတြင္ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကိုႏွိမ့္ခ်သည့္ ဇာတ္ကြက္ 
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ က်င့္၀တ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု 
ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ဟာသကား 
မ်ားတြင္ ထိုကဲ့သုိေသာ ဇာတ္၀င္ခန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းၿမဲျဖစ္ 
သည္မွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာျပက္လံုးမ်ားပါမွသာ ေစ်းကြက္တြင္ 
ေနရာရမည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကဆဲျဖစ္၍ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က 
ဆိုသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းသည္ 
အရည္အေသြးရွိေသာ ဇာတ္ကားမ်ားထုတ္လုပ္မႈႏွင့္အတူ လူ႔ 
အခြင့္အေရးကုိ အသိပညာေပးေသာအစီအစဥ္မ်ား လုိအပ္လ်က္ 
ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အေၾကာင္းအရာပိုင္းတြင္သာမက 
(မထုတ္လုပ္မီႏွင့္ ထုတ္လုပ္ၿပီးေနာက္)စသည့္ ထုတ္လုပ္မႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျချပဳသည့္ 
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ခ်ဥ္းကပ္နည္းစနစ္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေပသည္။
 
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား လိုအပ္မႈ 
လံုေလာက္ေသာ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ 
စတူဒီယိုမ်ား မရွိျခင္းတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႐ုပ္ရွင္ဖန္တီးသူ 
မ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္သည္။ ဇာတ္ၫႊန္း 
ေကာင္းေကာင္းမ်ား လိုအပ္ေနျခင္းႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ ၎သည္ 
အေရးႀကီးမႈ ေလ်ာ့နည္းေသးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း က႑ 
တစ္ခုလံုး တိုးတက္လာေစရန္ ၎တုိ႔ကိုလည္း ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။
 
တစ္ဖက္တြင္လည္း ထုတ္လုပ္ၿပီးအေျခအေနတြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ား 
နည္းပါးလာျခင္းည္လည္း တျခားျပႆနာရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ဆယ္စုႏွစ္ သံုးးစုအတြင္းတြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ံု ၂၄၄ ႐ံုမွ ၇၁ ႐ံုအထိ 
က်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားေပၚေပါက္ေရးကို ျမန္မာႏုိင္ငံ 
႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းကို 
စိတ္၀င္စားေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဦးစီးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ 
သည္။ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာစနစ္မွာ ႐ံုရွင္မွ ႏွစ္သက္လွ်င္ 
အရင္တင္စနစ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႐ုပ္ရွင္ 
ထုတ္လုပ္မႈ ျပန္လည္ျမင့္မားလာေသာအခါ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
ဇာတ္ကားေပါင္း ၈၀ ခန္႔ကို ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။ ႐ုပ္ရွင္႐ံု 
မ်ားမလံုေလာက္မႈသည္ ႐ံုတင္ျပသရန္ အခက္အခဲကို ျဖစ္ေပၚ 
ေစသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လအထိ ႐ုံတင္ရန္ေစာင့္ဆိုင္းေန 
ေသာ ႐ုပ္ရွင္ကားေပါင္း ၈၀ ခန္႔႔ရွိသည္။ ထို႔႔႔ေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္ 
သူမ်ားသည္ ပရိသတ္မ်ားၿပီး ႐ံုရွင္မ်ားမွသေဘာက်သည့္ 
ဟာသကားမ်ားကိုသာ ထုတ္လုပ္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို 
အခက္အခဲမ်ားသည္ ဇာတ္ကားအမ်ဳိးအစားမ်ားကို အရည္ 
အေသြးျပည့္မီေအာင္ဖန္တီးရာတြင္ သြယ္၀ိုက္ၿပီး အဆိုး 
သက္ေရာက္မႈ ရွိေစသည္။ 

(ဂ) ဆင္ဆာတည္းျဖတ္ျခင္း - အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျပႆနာ 
တစ္ခု 
၁၉၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္း စတင္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ပထမ 
ဆံုးဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕ကို ရန္ကုန္ရွိ ျဗိတိသွ်ရဲမင္းႀကီးအပါ 
အ၀င္ ျဗိတိသွ်အရာရွိမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
မိသားစုအတူတကြၾကည့္႐ႈရန္ မသင့္ေတာ္သည့္ ဇာတ္၀င္ခန္း 
မ်ား (သို႔) အမ်ားျပည္သူကိုျပသရန္ မသင့္ေတာ္ေသာ (အထူး 
သျဖင့္ လိင္စိတ္ကိုႏိုးႂကြေစမည့္) ဇာတ္၀င္ခန္းမ်ားကို စစ္ေဆး 
ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္မ်ားကို အိႏၵိယ 
ပါလီမန္အက္ဥပေဒျဖင့္ စည္းၾကပ္စစ္ေဆးသည္။ အထူးသျဖင့္ 
လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွာမႈ အမ်ဳိးသားေရးသေဘာပါေနေသာ 
ဇာတ္၀င္ခန္းမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ျခင္းႏွင့္ တခ်ိဳ႕ဇာတ္၀င္ 
ခန္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ျခင္း စသည္တုိ႔႔ကို ျပဳလုပ္သည္။ ၁၉၂၆ 
ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ဒုတိယကမ ၻာစစ္ေနာက္ပိုင္း ၁၉၄၇ မွ 
၁၉၄၉ အတြင္းတို႔႔တြင္ ျမန္မာအရာရွိမ်ားျဖင့္ ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕ 
ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ္လည္း စည္းမ်ဥ္းျပ႒ာန္းေနေသာ အစိုးရ၏ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္ၿမဲေရးအတြက္သာ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 

၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ေတာင္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္အတြင္း ဆင္ဆာ 
ဘုတ္အဖြဲ႕ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာတြင္ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကား 
ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိမ်ား၊ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၀င္မ်ား၊ စစ္တပ္ 
မွအရာရွိမ်ား၊ ဗဟိုလံုၿခံဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီမွ အရာရွိ 
မ်ားမွာ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ 
တြင္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ေလတပ္ဌာနတို႔မွ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔ 
သည္ပင္ ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ 
လက္ရွိဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕ကိုမူ ႐ုပ္ရွင္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူ (၅) 
ဦး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္သာသနာေရးဌာနတုိ႕မွ အရာထမ္း 
မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ 

ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလတြင္ ဆင္ဆာဘုတ္အဖြ႕ဲသည္ အာဏာရ 
ပါတီ၏ အာဏာတည္ၿမဲေရးအေပၚတြင္သာ ပိုၿပီးအာ႐ံုစိုက္ခဲ့ 
သည္။ လက္ရွိဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္း 
ျခင္းႏွင့္ တို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးျဖစ္သည့္ ၁) ျပည္ေထာင္စု 
မၿပိဳကြဲေရး၊ ၂) တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး၊ ၃) အခ်ဳပ္ 
အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးဟူသည့္ လုပ္ထံုးမ်ားအေပၚ 
တြင္ ပိုၿပီးအဓိကထား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးႏွင့္ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဇာတ္၀င္ခန္းမ်ားအေပၚ 
အေလးထားမႈ ေလ်ာ့နည္းသည္။ ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ျပေသာ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာျပကြက္မ်ားကိုသာ ကန္႔သတ္သည္ကို ေတြ႕ရ 
သည္။ ''ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္သည္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကို ထင္ဟပ္ျပသ 
ရမည္""ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ စိန္ရတု 
သဘင္ကို ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ေျခာက္ရပ္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့သည္။ ''ယဥ္ေက်းမႈ""ဟုဆုိရာတြင္ 
တိတိပပသတ္မွတ္ထားေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မရွိေပ။ 
အမ်ားစုအားျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္မ်ားအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၀တ္စား 
ဆင္ရင္ပံုႏွင့္ေနထိုင္ပံု (အရက္ေသာက္ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ 
ျခင္း) စသည္တို႔အေပၚတြင္ ဆံုးျဖတ္သည္။ 

''ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္က 'ျပန္ၾကားေပးရန္၊ 
ပညာေပးရန္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈေပးရန္ " ေလ။ ဒါေပမယ့္ 'ပညာ 
ေပးျခင္း " ဆိုတာက အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အစိုးရရဲ႕ အာေဘာ္ေတြကို 
ေျပာေပးတာလားေတာ့ မသိဘူး""
 (အမ်ဳိးသား႐ုပ္ရွင္ဖန္တီးသူ၊ ၃၈ ႏွစ္) 

''ဆင္ဆာလြတ္မလား မလြတ္မလားက ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕ရဲ႕ 
လက္တေလာခံစားခ်က္အေပၚမွာ မူတည္တယ္။ တစ္ခါတေလ 
'ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈနဲ႕ မညီညြတ္ဘူး၊ ယုတၱိမရွိဘူး "ဆိုၿပီး 
မွတ္ခ်က္ေပးတာရွိတယ္။ အဲ့ဒါ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲေတာ့ 
မသိဘူး။ "" 
(သ႐ုပ္ေဆာင္၊ ၅၅ ႏွစ္) 
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''ဆင္ဆာအဖြဲ႕က LGBT ဇာတ္႐ုပ္ေတြကို အဓိက 
ဇာတ္ေကာင္ေနရာ မွာ ခြင့္မျပဳဘူး။ အဓိကဇာတ္႐ုပ္မွာ 
ပါရတယ္ထားဦး ဟာသကားေတြမွပဲပါရတာ။ ဒရမ္မာ 
ဇာတ္လမ္းကားေတြထဲမွာဆို ဇာတ္ေကာင္တစ္ေယာက္က 
လိင္တူခ်စ္ၾကိဳက္တာ (ဒါမွမဟုတ္) ေယာက်္ားခ်င္း ခ်စ္ႀကိဳက္ 
တာက သဘာ၀မဟုတ္ဘူးလို႔ မွတ္ခ်က္ေပးခံရတယ္။ ဥပမာ- 
ေမထုန္ရာသီဖြားလုိ ဇာတ္ကားေပါ့ "" 
(႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးဖန္တီးသူ၊ အမ်ဳိးသား၊ ၄၀ ႏွစ္) 

ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕၏အျမင္မွာမူ ၁၉၈၈ မတိုင္မီ စစ္အစိုးရ 
အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္လက္ထက္ ဆင္ဆာတင္းၾကပ္သည့္ ကာလမ်ား 
အတြင္းမွာပင္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ႐ုပ္ရွင္မ်ားကို 
ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ဖန္တီးသူ 
မ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ အျမတ္အစြန္း အလြယ္တကူရလိုမႈ 
ေၾကာင့္  အရည္အေသြးညံ့ေသာ ႐ုပ္ရွင္မ်ားကိုသာ ထုတ္လုပ္ 
ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕၏အျမင္မွာ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ား၏ 
အရည္အေသြး က်ဆင္းလာျခင္းသည္ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ 
ျခင္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဇာတ္အိမ္ခိုင္မာေအာင္ 
မတည္ေဆာက္ႏုိင္ျခင္း၊ ႐ုပ္ရွင္ဖန္တီးသူမ်ားကုိယ္တိုင္က 
အသိအျမင္ႏွံ႔စပ္မႈ နည္းပါးျခင္းစေသာ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ 
သာျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ 

''ဆင္ဆာအဖြဲ႕က ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္တဲ့သူေတြကို အၾကပ္ေတြ႕ေအာင္ 
လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ ကူညီေနတာပါ။ တစ္ခါတေလ 
ဒါ႐ိုက္တာက တရား႐ံုးက ဇာတ္၀င္ခန္းမ်ဳိးကို ႐ိုက္တယ္။ 
အဲဒီတရား႐ံုးက အျပင္ကနဲ႔မတူဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ 
လူကိုေခၚ ၿပီး ယုတၱိရွိေအာင္ ျပန္ျပင္ခိုင္းရတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ 
႐ုပ္ရွင္ဖန္တီးသူေတြက တအားေပါ့ဆၾကတယ္။ ""
(ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး) 

''ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕ထားတယ္ဆိုေပမယ့္လည္း ဥပေဒကို 
ခ်ိဳးေဖာက္ရင္ အျပစ္ေပးတယ္ဆိုတာ ရွားပါတယ္။ ေခၚ ၿပီး 
ေဆြးေႏြးတယ္။ တခ်ဳိ႕ဇာတ္၀င္ခန္းေတြကို ျပန္ျပင္ခိုင္းတယ္.. 
ဒီေလာက္ပဲ။ တခ်ဳိ႕႐ုပ္ရွင္ေတြက ပရိသတ္ကို ဆြဲေဆာင္ဖုိ႔ 
လိင္အသားေပးဇာတ္ကြက္ေတြ ထည့္ၾကတယ္။ ဒါေတြက 
နည္းလမ္းမမွန္ဘူး ""
(ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး) 

႐ုပ္ရွင္ဖန္တီးသူမ်ားဘက္ကလည္း ဆင္ဆာဘုတ္အဖြ႕ဲကုိ ေမးခြန္း 
မ်ားစြာထုတ္ခဲ့သည္။ ဥပမာ - LGBT ဇာတ္လမ္းတိုကားတစ္ 
ကားျဖစ္သည့္ ''A simple love story"" ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၀ႆန္ 
႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ျပသခြင့္မရခဲ့ပါ။ ႐ုပ္ရွင္ထဲတြင္ လိင္ပိုင္း 
ဆုိင္ရာအခန္းမ်ား တစ္ခန္းမွမပါပါ။ လိင္တူအခ်စ္ဇာတ္လမ္း
တစ္ပုဒ္သာျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ ''ေမထုန္ရာသီဖြား"" ဇာတ္ 
ကားတြင္လည္း ဆင္ဆာအဖြဲ႕၏ ေၾကာင္းက်ိဳးမွန္ကန္မႈ နည္းပါး 
ေသာ စိုးရိမ္ေသာကကို ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ ၎မွာ ထို႐ုပ္ရွင္၏ 

ေခါင္းစဥ္ကို  ျမန္မာ့ေ၀ဒပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕က လက္ခံပါ့မလား 
ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 

သမၼတဦးသိန္းစိန္အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလတြင္ ၁၉၉၇ ဆင္ဆာအက္ 
ဥပေဒပါ အေၾကာင္း ၁၀ ခ်က္ကို ၆ ခ်က္သို႕ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ျပန္ 
လည္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ဆင္ဆာဥပေဒအသစ္အရ သဘာ၀လြန္ 
ျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ားကို ႐ိုက္ျပေသာ႐ုပ္ရွင္မ်ားကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ 
ႏိုင္ငံေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တခ်ဳိ႕ဇာတ္မ်ားကိုေတာ့ 
ကန္႔သတ္ထားဆဲျဖစ္သည္။ 

''႐ုပ္ရွင္ေတြက အျပင္ေလာကမွာ တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနတာ 
ေတြကို ထင္ဟပ္ရမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆင္ဆာလုပ္ေနတဲ့ပံုစံက 
အမႈအခင္းျဖစ္ပြားတဲ့ႏႈန္းေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔႔က ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ေန 
တဲ့သူေတြမွာပဲ တာ၀န္ရွိေနသလိုပဲ "" 
(သ႐ုပ္ေဆာင္၊ ၅၅ ႏွစ္) 

သို႔႔ရာတြင္ ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ 
အေပၚ နားလည္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိရွိ 
နားလည္မႈကုိလည္း ဆန္းစစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဇာတ္ကား 
မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး၊ ကေလး၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ လူနည္းစု 
တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည့္ 
ဇာတ္ကြက္မ်ားကို ျမင္ရသည့္အခါတိုင္း ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕၏ 
လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိရွိနားလည္မႈမွာ ေမးခြန္း 
ထုတ္စရာျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕၏ ဂ႐ုမျပဳမႈ 
ေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္မ်ားထဲတြင္ ၾကမ္းတမ္းေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
စကားလံုးမ်ားႏွင့္ ျပက္လံုးမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔႔ျပန္႔႔ ၾကားေန 
ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔႔အျပင္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးကို ျမႇင့္တင္ 
ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ ဇာတ္ကားတုိ႔တြင္ ဆင္ဆာစိစစ္ေရး 
တြင္ အသံုးျပဳေသာ ''ယဥ္ေက်းမႈ""ဟူေသာ စကားလံုးေၾကာင့္ 
အဟန္႔အတားျဖစ္ေနခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ 
ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕သည္ လိင္အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ (GBV)၊ 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပက္လံုးမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တြင္ရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို ေလွာင္ေျပာင္သည့္ 
ဇာတ္ကြက္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္မ်ားကုိစိစစ္ရန္ စတင္ႀကိဳးစား 
လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ 
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းရွိ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ 
ဗီဒီယို/႐ုပ္ရွင္မ်ား/မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရာ 
တြင္ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းသည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ေျပာင္းလဲ 
မႈျဖစ္ေစသည့္ အေတြးအျမင္အသစ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ေပး 
ႏိုင္မႈ နည္းပါးပါသည္။ ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ျပင္ပေလာကကို 
ထပ္ဟပ္ျပသရန္မွာ အကန္႕အသတ္မ်ားရွိေနၿပီး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္လွ်င္ အကဲဆတ္မႈမ်ား ရွိေနေသးသည္။ တျခားဘက္ 
တြင္လည္း အျမတ္အစြန္းကိုအသားေပးေသာ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ 
မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကလိထိုးရီရေသာ ဟာသကားမ်ားကို 
ထုတ္လုပ္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ရွင္မ်ားမွာ အျပင္ေလာကကို 
မည္မွ်ပင္ထင္ဟပ္ပါေစ (သို႔႔) အတင္းကာေရာ ျပက္လံုးမ်ားကို 
ထည့္သြင္း႐ိုက္ကူးပါေစ၊  အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ ၎၏ 
အႏုပညာတန္ဖုိးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ရိွ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းသည္ 
ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္ကာလ (pre-production) 
မွာပင္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဇာတ္မ်ားကို 
အသံုးမျပဳျခင္းေၾကာင့္ အရည္အေသြးနိမ့္က်ၿမဲျဖစ္ သည္။ 

က်ား/မ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ပံုစံခြက္သြင္းျခင္း အေလ့အထ 
တို႕သည္ လက္ရွိ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ မ်ားစြာေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေသး 
ဘဲ တကယ့္လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္ရွိေသာ ခြဲျခားသည့္အေလ့အထ 
မ်ားးကို က်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္မ်ား 
(အထူးသျဖင့္) ဟာသကားမ်ားသည္ က်ား/မ ပံုစံခြက္သြင္းမႈကုိ 
အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳေနသကဲ့သို႕ျဖစ္သည္။

က်ား/မ ပံုစံခြက္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းလား၊ လက္ေတြ႕ကိုထင္ဟပ္ 
ေစၿပီး က်ား/မ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ျခင္းလားဟူေသာ 
ေမးခြန္းကိုေျဖဆိုရာတြင္ လက္ရွိျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ မိ႐ိုး 
ဖလာအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ က်ား/မ အခန္းက႑မ်ား 
အတိုင္းသာ ႐ိုက္ကူးမႈရွိေနသည္ဟု ဆုိရပါမည္။ ဥပမာ - အမ်ဳိး 
သမီးဇာတ္႐ုပ္မ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားကို ေဖာ္ၫႊန္းရာတြင္ 
လက္ရွိ႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ ဒီဇာတ္ကြက္၊ ဒီတင္စားခ်က္မ်ားကို 
သာ ေရွးယခင္ကအတိုင္း ထပ္ခါထပ္ခါ သံုးစြဲလ်က္ရွိသည္။ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ မိ႐ိုးဖလာ ေရွး႐ိုးစြဲယူဆခ်က္မ်ားမွာ 
မွန္ကန္သည္ဟု ႐ုပ္ရွင္မ်ားမွ သတင္းေပးလ်က္ရွိၿပီး ထို 
ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေသြဖယ္လုပ္ေဆာင္မိပါက ထိုအမ်ဳိးသမီးသည္ 
ဒုကၡေရာက္သည္ကို ဇာတ္ကားအတြင္း ေျပာစကား (သို႔) ဆို႐ိုး 

တို႔တြင္ ေဖာ္က်ဴးျပေနသည္။ ထို႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ အသိအျမင္ 
ေျပာင္းလဲေအာင္ေဖာ္ၫႊန္းျပျခင္းထက္ က်ား/မေရးရာ ပုံစံခြက္ 
သြင္းေဖာ္ျပေနျခင္းသာျဖစ္ၿပီး အေတြးအေခၚအသစ္မ်ား၊ နည္း 
ပညာအသစ္မ်ား ေပါက္ဖြားလာျခင္း မရွိပါ။ 

က်ား/မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လိင္ပိုင္း 
ဆုိင္ရာ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈမ်ားကို ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ 
ရုပ္ရွင္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား
တြင္ ေနာင္ထြက္မည့္ကားမ်ားတြင္ ဇာတ္ေကာင္စ႐ိုက္မ်ား 
ျမင္ေနက်ထက္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ တိုးတက္မႈမ်ဳိး ျမင္ရႏိုင္ 
ဖြယ္ရွိသည္ဟုဆိုၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ တခ်ဳိ႕႐ုပ္ရွင္ဖန္တီး 
သူမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးခ်င္း 
ခ်စ္ႀကိဳက္သည့္ ဇာတ္႐ုပ္မ်ားကို ေခါင္းေဆာင္ထား ႐ိုက္ကူး 
လာၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၎မွာ က်ား/မ ပံုစံခြက္သြင္း 
ေဖာ္ျပမႈကို ေက်ာ္လႊားရန္ ေရစီးေၾကာင္းအသစ္တစ္ခု၏ အစ 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ LGBT ဇာတ္ေကာင္မ်ားကို ညစ္ညမ္းေသာ 
ျပက္လံုးမ်ားေျပာရန္အတြက္သာ ထည့္႐ိုက္ေနၾကျခင္းသည္ 
မသင့္ေတာ္ဟု ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႔၀င္တုိ႔ကလည္း ထုတ္လုပ္သူ 
မ်ားကို စတင္ပညာေပးေနေျပာၾကားမႈမ်ား ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ 

အႏုပညာသည္ မည္သည့္အတြက္နည္း။ က်ား/မေရးရာ 
သိျမင္မႈကို ႐ုပ္ရွင္မ်ားမွတဆင့္ ျမႇင့္တင္ၾကေသာအခါ ၎ 
သည္ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ေနေသးသည္။ 
အႏုပညာသည္ လူထုအတြက္ျဖစ္ရမည္ (သ႔ို) အႏုပညာသည္ 
အႏုပညာအတြက္သာ ျဖစ္ရမည္။ မိမိယံုၾကည္ရာကို လက္ခံ၍ 
ရပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ဖန္တီးမႈတစ္ခုသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ 
၏ တစ္ကိုယ္ေရအေတြ႕အႀကံဳကို အေျခခံဖန္တီးထားေသာ္ 
လည္း ၎၏ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းအတြင္းရိွ ယဥ္ေက်းမႈ/ 
ထံုးတမ္း (သိ႔ု) ႏိုင္ငံေရး/စီးပြားေရးတို႕ျဖင့္ ဆက္စပ္ေနဦးမည္ 
ျဖစ္သည္။ ဖန္တီးသူအႏုပညာရွင္၏ ၀န္းက်င္အေပၚတြင္လည္း 
တစ္စုံတရာ သက္ေရာက္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ 
အႏုပညာရွင္သည္ ၎ဖန္တီးထုတ္လုပ္သည့္ အႏုပညာ 
အတြက္ တာ၀န္ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သိုေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္း 
တစ္ခုသည္ တိုင္းျပည္၏ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ကင္းလြတ္ၿပီး 
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ရပ္တည္၍မရပါ။ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္သည္ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္တြင္ (လြတ္ 
လပ္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားခဲ့သူ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး 
ျဖစ္သည့္) ဦးထြန္းရွိန္၏စ်ာပနကို ႐ိုက္ကူးျပသည့္ မွတ္တမ္း 
႐ုပ္ရွင္ျဖင့္ အစျပဳခဲ့ရသည္။ ႐ုပ္ရွင္ေလာကသား အမ်ားစုမွာ 
လည္း ျဗိတိသွ်အစိုးရလက္ေအာက္၌ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ 
မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခ့ဲသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အလားတူ လႈပ္ရွားတက္ႂကြ 
မႈမ်ဳိးကုိ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ၂၀၁၀ႏွင့္ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတုိ႔တြင္ ဆႏၵမဲေပးသူမ်ား 
ကို ပညာေပးျခင္း လႈံ႔ေဆာ္ေပးရာတြင္ ရုပ္ရွင္ေလာကသားတုိ႔ 
၏ ပါ၀င္မႈကုိ ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ စစ္ေဘးဒဏ္ခံ 
ျပည္သူမ်ား၊ ေရႀကီးမႈမ်ားႏွင့္ မီးေလာင္မႈတုိ႔အတြက္ ရန္ပံုေငြ
ထူေထာင္ရာတြင္ဖန္တီးသူမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း 
ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ၎မွာ ႐ုပ္ရွင္ဖန္တီးသူမ်ားသည္ တိုင္းျပည္ 
အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ႏုိင္သည့္ လူထုမွ အသိ 
အမွတ္ျပဳမႈရထားေသာသူမ်ားျဖစ္သည္ကို ျပသေနျခင္းျဖစ္ 
သည္။ 

နိဂံုးခ်ဳပ္ရလွ်င္ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားကိုျဖစ္ေစ၊ 
အမ်ဳိးသမီးကိုျဖစ္ေစ ၎တုိ႔၏ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားသင့္ၿပီး 
က်င့္၀တ္ႏွင့္ညီညြတ္သင့္ေၾကာင္း ဤေလ့လာမႈက အႀကံျပဳလို 

ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးမႈ၏အဆင့္တုိင္းတြင္ က်ား/မ 
ေရးရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈကို ထည့္သြင္းသင့္သည္။ ဆိုလို 
သည္မွာ က်ား/မေရးရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ 
မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္အဆင့္မွာ ကတည္းက 
စတင္ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ၎သည္ အေရးႀကီး သည့္ 
ကနဦးအဆင့္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳ းိသမီးမ်ားကုိျမႇင့္တင္သည့္ ႐ုပ္ရွင္ 
မ်ားကို ပိုမိုအားေပးသင့္သည့္အေၾကာင္းကေတာ့ ဒုတိယ 
အေရးၾကီးသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ 

မည္သူ႔မွာ တာ၀န္ရိွသနည္း။ ႐ုပ္ရွင္ဖန္တီးသူမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္ 
သူမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္/ဇာတ္ပို႔ ဇာတ္ေဆာင္မ်ား၊ ဇာတ္ၫႊန္း 
ေရးဆရာမ်ားသာမက ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕တြင္လည္း တာ၀န္ရွိ 
ပါသည္။ အေျပာင္းအလဲစတင္ရန္အတြက္ ပရိသတ္မ်ားတြင္ 
လည္း တာ၀န္ရွိသည္။ ႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ အေတြးအေခၚအသစ္ 
မ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးရန္ စြမ္းအားႀကီးသည့္ ၾကားခံမီဒီယာ 
တစ္ခုျဖစ္သည့္္အတြက္ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ႐ုပ္ရွင္ 
လုပ္ငန္းကို က်ား/မေရးရာ အသိအျမင္ႏိုးၾကားမႈဆိုင္ရာ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ တြန္းအားေပးရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ 
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