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စာတမ် းများေပးပိ ရန် ဖိ တ်ေခ ြခင်း

ြမန်မာ င
ုိ ်ငံအတွင်း ဖေမးနစ်ဇင် င
ှ ့် ေဘးဖယ်(ခံ ရ)မ၊ က ်ခံရမ အေ ကာင်းအရာများကို

အဓိကထားေဆွးေ းွ မည့် ေဆွးေ းွ ပွဲတစ်ခုကို လွတ်လပ် ေသာ ြမန်မာ့သုေတသနဂျာနယ်
(Independent Journal of Burmese Scholarship) က ကျင်းပမည့် အစီအစ ် ှ ိ ပါသည်။

ဖေမးနစ်ဇင်၊ ကျား ပဓာနြပ ပံုစံ (patriarchy) အမျ ိ းမျ ိ းကို ဆနက
် ့ ျင်တန
ွ း် လှနမ
် ေ ကာင့်

ေဘးဖယ်ခံရမ၊ လိင်ေပ အေြခခံ သည့် မည်သူမည်ဝါြဖစ်မ (identity) ေ ကာင့် သူတစ်ပါးကို
ေဘးဖယ်ြခင်း၊ ေဘးဖယ်ခံရြခင်း အေ ကာင်းများကို ဆန်းစစ်ေလ့လာထားသည့် စာတမ် း
များ ေပးပိ ရန် ဖိ တ်ေခ ပါသည်။ က န်မတိ ဂျာနယ်သည် ြမန်မာြပည် င
ှ ့် ပတ်သက် ပီ း

အေရး ကီးေသာ် ြငား လူအများ ေဆွးေ းွ ေလ့ေဆွးေ းွ ထ မ ှ ိ သည့် အေ ကာင်းအရာများ
ကို ေဆွးေ းွ င
ုိ ်ရန် င
ှ ့် ပညာ ှ င်များ၊ အဖယ်ခံထားရသူများ ကိုယ်တိင
ု ် ေြပာဆို င
ုိ ်စရာ၊

ထိုသူများအတွက် ေြပာေပးနိင်မည့် ေနရာတစ်ခုြဖစ်ေစရန် ရွ ည်ရွယ်ချက်ြဖင့် တည်ေထာင်
ထားသည့် ဂျာနယ်ြဖစ်ပါသည်။ ထိေ ကာင့် ဖေမးနစ်ဇင် င
ှ ့် ေဘးဖယ်(ခံ ရ)/ေရာက်မ င
ှ ့်
ဆိုင်ေသာ စာတမ် းများကို ပညာ ှ င်များ၊ င
ုိ ်ငံေရး င
ှ ့် လူမဝန်းကျင် အေြပာင်းအလဲ

အတွက် လပ် ှ ား ကသူများမှ ေပးပိ ေရးသားရန် ဖိ တ်ေခ ပါသည်။ ေရွ းချယ်ခံရေသာ

စာတမ် း ှ င်များသည် ထားဝယ် မိ ၌ သံုးရက်တာကျင်းပမည့် စာတမ် းဖတ်ပဲွ င
ှ ့် ေဆွးေ းွ ပွဲ

တွင် ယင်းတိ၏ စာတမ် းများကို ဖတ် ကား ကပါမည်။ ေဆွးေ းွ ပွဲအ ပီ းတွင် စာတမ် းများကို
စုေပါင်း တည်းြဖတ်အေချာသတ် ပီ း I BS တွင် ပံု ပ
ှိ ် ေဖာ် ြပသွားပါမည်။ ထိုစာတမ် း

များသည် ြမန်မာြပည်၏ င
ုိ ်ငံေရး င
ှ ်ယ
့
်ေကျးမဘဝ ကားမှ ဖေမးနစ်ဇင် င
ှ ့် ေဘးဖယ်
(ခံ ရ)/ေရာက်မတိကို ပိုမိုနားလည်သေဘာေပါက်ေစရန် အေထာက်အကူြပ မည်ဟု

ေမ ာ် လင့် ပါသည်။ စိတ်ပါဝင်စားသူမည်သူမဆို ေဆွးေ းွ ပွဲတင
ွ ် ပါဝင်ေဆွးေ းွ ကရန်
လည်း ဖိ တ်ေခ ပါသည်။
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Call for Papers
The Independent Journal of Burmese Scholarship announces a Workshop/
Conference on the Theme: Feminism and Marginality in Myanmar
We invite papers that examine feminism, marginality based on the resistance
against all forms of patriarchy, and marginalized and marginalizing gender
identities. As a journal devoted to giving voice to public intellectuals,
marginalized voices, and the civic space vital to rational discourse on the
important yet not-widely discussed issues in Myanmar, we invite applications
from intellectuals and leading activists who can contribute to an original,
rational, and historically informed dialogue on these issues. The participants
selected will present their papers at an intensive three day workshop to be
held in Dawei, Myanmar. Final papers revised on the basis of the discussion
and debate will be published (both physically and digitally) in an issue of the
I BS. We hope and anticipate that this issue of the journal will represent an
important advance in the understanding of feminism and issues of
marginality in political and cultural life of Myanmar. The workshop will also
serve as a public forum for anyone to attend and discuss these issues.
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အေသးစိ တ်အချက် အလက် များ
၁။ ေဆွးေ းွ ပွဲ င
ှ ့် စာတမ် းဖတ်ပဲွကို ထားဝယ် မိ တွင် ၂ဝ၁၉ ခု စ
ှ ် စက်တင်ဘာလ ၂၆ရက်
ေနမှ့ ၂၈ရက်ေနအထိ
့
ကျင်းပပါမည်။ တက်ေရာက်ခွင်ရ
့ သူများကို ရိ နး် ေဖာဂျန်ဒါ ေလ့လာ
ေရးအဖဲ မှ ဖိ တ် ကားပါမည်။ စာတမ် းများ၏ အရည်အေတွးြပည့်မီမေပ မူတည်၍

စာတမ် းဖတ်သူ ၁၂ေယာက်မှ ၁၅ေယာက်အထိ ဖိ တ် ကား င
ုိ ်ရန် ေမ ာ် လင့်ပါသည်။
၂။ စာတမ် းများကို ေနာက်ဆံုးထားေပးပိ ရမည့်ရက်မှာ ၂ဝ၁၉ ခု စ
ှ ် ဇူလိင
ု ်လ ၃၁ ရက်ေန ့
ြဖစ်ပါသည်။

-စာတမ် း ှ င်များသည် ကိုယ်ေရးအကျ ်း င
ှ ်တ
့ ကွ စာလံးု ေရ ၃ဝဝထက် မပိုေသာ စာတမ် း
အကျ ်းချ ပ် ကို ြမန်မာဘာသာ င
ှ ်ြ့ ဖစ်ေစ အဂလိပ်ဘာသာ င
ှ ်ြ့ ဖစ်ေစ
rainfall.burma@gmail.com သိ ေပးပိ င
ုိ ်ပါသည်။

-ေရွ းချယ်ခံရသူများကို ၂ဝ၁၉ခု စ
ှ ် သဂုတ်လ ၇ရက်ေနေနာက်
့
ဆံုးထား ပီ း အေ ကာင်း
ကားပါမည်။ ဖိ တ်စာများကို ရိ နး် ေဖာဂျန်ဒါေလ့လာေရးအဖဲ မှ ေပးပိ သွားပါမည်။

-စာတမ် းအြပည့်အစံုကို ၂၀၁၉ခု စ
ှ ် စက်တင်ဘာလလယ်တင
ွ ် ေပးပိ ရပါမည်။

၃။ ထားဝယ်သိ အသွားအြပန် ခရီ းစရိ တ်၊ ေဆွးေ းွ ပွဲအတွင်း အစားအေသာက် င
ှ ့် တည်းခို
စရိ တ်အားလံးု ကို ဂျာနယ်မှ ကျခံ ပါမည်။

၄။ ဂျာနယ်တင
ွ ်ပံု ပ
ှိ ် ရန်အဆင့်အထိ ေရးသား င
ုိ ်သည့် စာတမ် း ှ င်များကို ဥာဏ်ပူေဇာ် ခ
ချ ီးြမင့်သွားပါမည်။
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Important Details
INDEPENDENT OURNAL OF BURMESE SCHOLARSHIP
www.jounalo burmesescholarship.org
1. The workshop will be held in Dawei, –September 26-28, 2019. Participants
will be the guests of Rainfall Gender Study Organization. We anticipate
inviting between 12 and 15 people on the basis of the uality of their
applications.
2. The deadline for applications to participate is July 31st, 2019.
— Applicants shall consist of a synopsis of the proposed paper either in English
or Burmese (no longer than 300 words) together with a résumé/ curriculum
vitae.
— all applications should be sent electronically to email address:
rainfall.burma@gmail.com.
— Applicants will be informed of the results by August 7th 2019.
The invitations will be issued in the name of Rainfall.
— A substantial draft of the paper (either in English or Burmese) is re uired by
mid September, 2019.
3. The journal will cover all local expenses (domestic airfare, food,
accommodation).
4. A modest honorarium will be given to each participant on the delivery of a
inal draft paper suitable for publication in the I BS.

