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အားၿပိဳင္မႈေတြ၊ သေဘာထား အေလ်ာ့အတင္းေတြနဲ႔ လႈပ္ရွားေနတဲ့ ယေန႔လႊတ္ေတာ္မွာ မၾကားရဆုံး
အေၾကာင္း အရာကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာကိစၥပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်က္၊ တစ္ခ်က္
ေပၚလာ႐ုံကလြဲၿပီး အသံေတြက ေပၚလာလုိက္၊ ေပ်ာက္သြားလုိက္။ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး တုိက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲ
သူေတြရဲ႕ ေလာကမွာ
ေရပန္းစားတဲ့ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔ဘ၀ လုံၿခံဳေရးစတဲ့ စကား လုံးေတြဟာ
ယေန႔လႊတ္ေတာ္ထဲက အမ်ဳိးသမီးအမတ္ေတြၾကားထဲမွာေတာ့ သိပ္မရင္းႏွီးေသးတဲ့ အသုံးအႏႈန္းေတြပဲ
ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။
ဒါေပမဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါ၀င္သင့္တယ္ဆုိတာ ကမၻာ့ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတြမွာ မူအရ ရွိေနေလေတာ့
ျပည္ေထာင္စု အဆင့္၀န္ႀကီး ေနရာမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ မရွိဘူး၊ ရွိေနသင့္တယ္လုိ႔ အသံေတြ “စာ”
ခဲ့တုန္းကလည္း
ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ ကုိ လူမႈ၀န္ထမ္းမွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေပးအပ္လုိက္ပါတယ္။ ဒီေနာက္ အသံေတြ
အနည္းငယ္ ၿငိမ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြမွာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြ
ပါ၀င္သင့္တယ္ ဆုိေတာ့လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္သူေတြကလည္း ေဆြးေႏြးပဲြ ေတြမွာ
အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါ၀င္လာႏုိင္ဖုိ႔ ခြင့္ေပးတာရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြ အေနနဲ႔ အသံေတြ
ထပ္ၿငိမ္သြားျပန္ပါတယ္။
တကယ္အလုပ္လုပ္ေနသူေတြကုိ ခြဲျခားသိဖုိ႔
အစုိးရက ေနရာေပးလုိက္ေပမဲ့ ေနရာရသြားတဲ့သူဟာ အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္သူလား၊ ဒါမွမဟုတ္ နီးစပ္ရာ၊
ေၾကးေရတတ္ေတြ ျဖစ္ေနသလား ဆုိတာေတြကုိ စဥ္းစားရပါမယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါ၀င္သင့္ တယ္ဆုိတာနဲ႔
အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ထည့္ျပလုိက္တာဟာ ျပႆနာတစ္ခုကုိ ေရရွည္မစဥ္းစားဘဲ ေနရာျပသက္သက္
ေရတုိေျဖရွင္းနည္းသာ ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္သူ မဟုတ္ဘဲ ေနရာမွန္ကုိ လူက
မွားၿပီးေရာက္သြားရင္ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါ၀င္ခြင့္ရတယ္ဆုိတဲ့ အသံသာ ထြက္လာၿပီး ေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕
အခြင့္အေရးေတြကုိ အရင္ကထက္ ေတာင္းဆုိရမယ့္ ေနရာေတြမွာ အားေလ်ာ့ သြားႏုိင္ပါတယ္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚခင္ေစာေ၀က “ပုိက္ဆံရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ တုိင္းအလုပ္မလုပ္ႏုိင္ ရင္
ဘာမွမထူးဘူး၊ ႏုိင္ငံေရး လုပ္တယ္ဆုိတာ ပုိက္ဆံဘယ္ ေလာက္ပဲ ရွိေနပါေစ၊ ပညာေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ
တတ္ေနပါေစ၊ ျပည္သူေတြအတြက္ ဘယ္ေလာက္ လုပ္ေပးႏုိင္လဲ တုိင္းျပည္အတြက္ အလုပ္ လုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္
ရွိတဲ့သူမွရမယ္၊ မဟုတ္ရင္ မထူးဘူး” လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ခ႐ုိနီ
နာမည္ပ်က္နဲ႔ က်င္းပခဲ့ရတဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲက ေမြးထုတ္လုိက္တဲ့ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ အမတ္ေတြဟာ ခ႐ုိနီ
အမတ္ေတြျဖစ္ပါ တယ္။ ခ႐ုိနီေတြ ႏုိင္ငံေရးေလာကထဲကုိ ေရာက္လာတာဟာ တစ္ဖက္မွာ အမွန္တကယ္
အလုပ္လုပ္သူေတြ နစ္နာရပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကုိ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ နမူယူရပါလိမ့္မယ္။
“ခ႐ုိနီေတြ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၿပိဳင္မယ္ဆုိရင္ ပိတ္ပင္လုိ႔ေတာ့ မရဘူးေလ၊ ဒါက သူတုိ႔အခြင့္အေရးပဲ” လုိ႔
ေဒၚခင္ေစာေ၀က ေျပာပါတယ္။ ခ႐ုိနီေတြရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခြင့္ဟာ ပိတ္ပင္တားျမစ္လုိ႔ မရႏုိင္ေပမဲ့
ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြက ခ႐ုိနီေတြကုိ ကန္႔သတ္ ႏုိင္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ တုန္းကလုိ အျဖစ္မ်ဳိး ထပ္မျဖစ္ဖုိ႔
ပါတီေတြက ႀကိဳးစားၾက ရမွာပါ။
ပါတီမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ဆြဲတင္ေပးမႈ
ႏုိင္ငံေရး လုပ္တဲ့သူနဲ႔ ေထာင္ဆုိတာ အိမ္ဦးနဲ႔ ၾကမ္းျပင္လုိျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စစ္အစုိးရေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး
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မ်ဳိးဆက္သစ္ဟာ ဒီေန႔မွာ သိပ္အားရစရာ မရွိပါဘူး။ ပင္နီ အက်ႌ၀တ္ရင္ အဖမ္းခံခဲ့ၾကရတဲ့ စနစ္ဆုိးေၾကာင့္
မ်ဳိးဆက္ဟာ ပ်က္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ အမွန္တကယ္လုိအပ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ လုိအပ္တဲ့၊ ကုိက္ညီတဲ့
သူေတြကုိ ေနရာမေပးႏုိင္ေတာ့ဘဲ အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူေတြနဲ႔ အမ်ဳိးသားေတြကုိသာ
အမ်ားဆုံးေနရာေပးမႈေတြ လုပ္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒါဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ ေနရာ ရွားပါးမႈကုိ
ျဖစ္ေပၚလာေစေတာ့ တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏုိင္ငံေရးပါတီဆုိရင္ ဥကၠ႒နဲ႔ အလုပ္အမႈေဆာင္ေတြဆုိတာ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသားေတြသာ မ်ားပါတယ္။
အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ေနရာေပးဖုိ႔အတြက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကေရာ ႏုိင္ငံေရး အသုိက္အ၀န္းကေရာ ေမ့ေလ်ာ့
ေနခဲ့ၾကပါတယ္။
ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲက အဓိက၀င္ေရာက္ႏုိင္တဲ့ေနရာဟာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ပါတီေတြဟာ
အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာ ဆြဲတင္ေပးရမယ့္ တစ္ခုတည္းေသာေနရာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
“ေအာက္ေျခက အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ႏုိင္ငံေရးအသိေတြ အဓိက ျဖန္႔ေပးဖုိ႔လုိပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲကုိ
၀င္ေရာက္လာၿပီဆုိရင္လည္း ပါတီႀကီးေတြက အမ်ဳိးသမီးကုိ ေနရာေပးတဲ့ ပုံစံေတြကုိ ျပင္ဖုိ႔လုိတယ္။
အမ်ဳိးသမီး အေရအတြက္ေတြ မ်ားျပားလာဖုိ႔ ကိစၥမွာ အစုိးရမွာလည္း တာ၀န္ရွိသလုိ ႏုိင္ငံ
ေရးပါတီေတြမွာလည္း အျပည့္အ၀ တာ၀န္ ရွိတယ္” ဟု အင္န္အယ္ဒီက အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္အမတ္
ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ဟာ ပါတီေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ကုိ မီးေမာင္းထုိးျပေနပါတယ္။
ႏုိင္ငံေရးလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ခံအေထာက္အပံ့
ဒီေနရာမွာလည္း ေနာက္ထပ္ အယူအဆတစ္ခုရွိေနပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ပါတီေတြက ေနရာေပးလုိက္ၿပီး
လႊတ္ေတာ္ ထဲေရာက္သြားၿပီဆုိပါေတာ့။ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အေထာက္အပံ့ဟာ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ ဖုိ႔အတြက္
လုံေလာက္ရဲ႕လား ဆုိတာ ျပန္တြက္ၾကည့္ရမွာပါ။
“ကြၽန္မတုိ႔ အခုရတဲ့ ခရီးစရိတ္ေတြဆုိ ေတာ္ေတာ္နည္းတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကရတဲ့ လစာကလည္း
မေလာက္ဘူး။ တကယ္လုပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကုိယ့္အိတ္ထဲက ပုိက္ဆံစိုက္ႏုိင္တဲ့သူက ပိုၿပီး
လုပ္ႏုိင္မွာေပါ့” လုိ႔ ေဒၚခင္ေစာေ၀ က ေျပာပါတယ္။
အျခားနယ္ပယ္တစ္ခုမွာ ၀င္ေငြေကာင္းေကာင္းရေနသူဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲလာၿပီး မေလာက္မငတဲ့ ေငြနဲ႔
ႏိုင္ငံေရးလုပ္မလား၊ လက္ရွိ အဆင္ေျပတဲ့ေနရာမွာပဲေနမလား ဆုိတာဟာလည္း အလုပ္အကုိင္ (Life Career)
တစ္ခုလုိ စဥ္းစားစရာပါ။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ပထမသက္တမ္းမွာ ဒီအခ်က္ေတြကုိ မျပင္ႏိုင္ေပမဲ့လာမယ့္ ၂၀၁၅
လႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ ျပင္ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြ
ပါ၀င္လာမႈ ျမင့္တက္လာရမယ္လုိ႔ ေျပာေနေပမဲ့ ခ်က္ခ်င္းႀကီး ျပင္ဆင္ဖုိ႔ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္သလုိ တစ္ထစ္ခ်င္း၊
တစ္ရစ္ခ်င္း သြားရမဲ့ ကိစၥပါ။
လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကုိ ေထာက္ပံ့ထားတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ အခြန္ေတြကုိ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြကုိ
အက်ဳိးရွိရွိ အသုံးခ်ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ခ႐ုိနီေတြရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ အေရးႀကီးလာပါတယ္။ ခ႐ုိနီေတြ
အမတ္ျဖစ္လာရင္ တကယ္ အလုပ္လုပ္တဲ့သူေတြ နစ္နာမယ္ဆုိေပမဲ့ ဒီေနရာမွာေတာ့ ခ႐ုိနီေတြကပုိၿပီး
အားသာပါတယ္။
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ခ႐ုိနီအမ်ားဆုံး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တာက ႀကံ႕ခုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အမတ္
ေနရာေတြ
ျဖစ္ပါတယ္။ ခုတစ္ေလာ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ေနရာေပးဖုိ႔ ဆုိလာျပန္ေတာ့ လက္ရွိအာဏာရ ပါတီက
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၂၀၁၅ အလြန္ လႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ဳိးသမီးအေရအတြက္ မ်ားလာႏုိင္မလား
သတင္းရင္းျမစ္ > ျမတ္ေက်ာ္သူ
တနလၤာေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၀၆ မိနစ္

အမ်ဳိးသမီးေတြ ကုိေတာ့ ေနရာေတြေပးပါရဲ႕။ ဒါေပမဲ့ တကယ္အလုပ္လုပ္တဲ့သူေတြ မဟုတ္ဘဲ ခ႐ုိနီေတြ
ျဖစ္လာခဲ့ရင္ ....။
“သူတုိ႔ေတြက တကယ့္သာမန္လူေတြ၊ ေအာက္ေျခက လူေတြဘာျဖစ္ေနသလဲဆုိတာမသိဘူး။ သူတုိ႔
ကုိယ္တုိင္က
ေအာက္ကတက္လာတဲ့သူေတြ မဟုတ္ဘဲ အေပၚက Elite (ေရေပၚဆီ လူတန္းစား) ေတြျဖစ္ေနတာမ်ားတယ္”
လုိ႔ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ ခ်ယ္ရီဇာေဟာင္က ေျပာပါတယ္။
ဒီေန႔ လႊတ္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း အမ်ဳိးသမီး ပါ၀င္မႈဟာ ၄ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၀န္ႀကီးဆုိ၍ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ တစ္ေယာက္သာ လက္ညိဳးထုိးျပစရာ
တစ္ခုပဲရွိပါတယ္။
အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံရဲ႕ လႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ဳိးသမီး ပါ၀င္မႈႏႈန္းကုိ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပါ၀င္ရမယ္ဆုိတာ ဥပေဒအရ
သတ္မွတ္ထား
ၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ အိႏ္ၵိယဟာ လႊတ္ေတာ္ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံထက္ အလ်င္ထိ ေတြ႔ခဲ့တာက သူတုိ႔ရဲ႕
အားသာခ်က္တစ္ခုပါ။
ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြမ်ားလာႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတာ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ထဲက အမ်ဳိးသမီး
လႊတ္ေတာ္အမတ္
ေတြက အရင္ဆုံး စတင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ႕ အျခား မ်ားျပားလွတဲ့ ကိစၥေတြကုိ အဆုိတင္သြင္းေနခ်ိန္မွာ
အမ်ဳိးသမီးေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မ်ားလာဖုိ႔ကုိလည္း ေမ့ထားလုိ႔မရပါဘူး။
နိဂုံး
လက္ရွိ အေနအထားအရ အမ်ဳိးသမီး ရာခုိင္ႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ပါရမယ္ဆုိၿပီး ဥပေဒတစ္ခု မျပဳႏုိင္
ေသးေပမဲ့လာမယ့္ ၂၀၁၅ အတြက္ ယခုကတည္းက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၾကရေတာ့မွာပါ။ ေတာေန၊ ေက်းလက္
အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ႏုိင္ငံေရး အသိေတြ မွ်ေ၀ေပးမယ္ဆုိတဲ့ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ မလုံေလာက္ေတာ့ပါ။
ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကုိ ပါတီတြင္းမွာရွိတဲ့ အမ်ဳိးသမီးငယ္ေတြကုိ ေနရာေပးရမွာျဖစ္သလုိ အရာရာ
အမ်ဳိးသားႀကီးေတြ လုပ္မွ အဆင္ေျပမယ္ဆုိတဲ့ ေရွး႐ုိးေတြကုိလည္း ေဖ်ာက္ပစ္ဖုိ႔လုိေနပါၿပီ။
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