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Kaw Lah Foundation (ကော်လားကောင်ကေးရှင်း) အကြောင်း

Kaw Lah Foundation ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွြ် စတြ်တည်ရထာြ်ခဲ့ငပီး ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ြန်းစဉ်ကို 
အရထာက်အပံ့ခပုေန်အတွက် နိုြ်ြံတကာ အန်ဂျအီို အြွဲ့အစည်းများ၊  ခပည်တွြ်း အေပ်ေက်လူမှုအြွဲ့အစည်းများ၊ 
ေပ်ေွာအရခခခပုအြွဲ့အစည်းများနှြ့် ပူးရပါြ်းရောြ် ေွက်ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အရထာက်အပံ့ခပုနိုြ်ေန်အတွက် 
Kaw Lah Foundation သည် အကကံခပုတိုက်တွန်းရေွးရနွးမှုနှြ့် မူဝါဒချမှတ်မှုတို့ကို ပံ့ပိုးကူညီရပးငပီး ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ 
ခပည်သူများကိုလည်း ြွံ့ငြိုးတိုးတက်မှုနှြ့် နိုြ်ြံရေးခပုခပြ်ရခပာြ်းလဲမှုများအတွက် လူထုပါဝြ်ငပီး ရေေှည်တည်တံ့ 

ရသာ နည်းလမ်းများကို ရြာ်ထုတ်ရောြ်ေွက်နိုြ်ရစေန် စွမ်းေည်ခမှြ့်တြ်မှုများ ခပုလုပ်ရပးပါသည်။ 

www.kawlah.org

ငငိမ်းချမ်းကရးသုကေသနပူးကပါင်းကောင်ရွေ်မှု (Peace Research Partnership) အကြောင်း 

Saferworld၊ Conciliation Resources နှြ့်International Alert တို့ ပူးရပါြ်း၍ မူဝါဒချမှတ်သူများနှြ့် လက်ရတွ့
ကျြ့်သုံးရောြ်ေွက်သူများအတွက် ပဋိပက္ခရဒသများတွြ် ငြိမ်းချမ်း၍ အားလုံးပါဝြ် နိုြ်ရသာ အရခပာြ်းအလဲများကို 
ပံ့ပိုးရပးနိုြ်ေန် သက်ရသအရထာက်အထားများနှြ့် သြ်ခန်းစာများကို စုရောြ်းရပးနိုြ်ေန် သုံးနှစ်တာ သုရတသန 
အစီအစဉ်တစ်ခုကို ရောြ်ေွက်လျက် ေှိပါ သည်။ ယူရကအစိုးေ UK aid မှ ေန်ပုံရြွပံ့ပိုးရသာ ဤသုရတသန 
အစီအစဉ်တွြ် စီးပွားရေး ြွံ့ငြိုးတိုးတက်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးခြစ်စဉ်များ၊ အြွဲ့အစည်းများနှြ့် ပဋိပက္ခကို ခြစ်ရစရသာ 
ကျားမရေးောကိစ္စများကို အဓိကဦးတည် ရလ့လာပါသည်။ Peace Research Partnership ၏ အခမြ်များသည် UK 
အစိုးေ၏ တေားဝြ်မူဝါဒများကို ကိုယ်စားခပုခခြ်း မေှိပါ။ 
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တန်းတူညီမျှ မရှိမှုများကို အမမစ်ပါမကျန်ဖယ်ရှားမြင်း

ကေျးဇူးေင်လွှာ

ဤသုရတသနအတွက် ေန်ပုံရြွပံ့ပိုးရပးသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အလှူေှြ်ခြစ်ရသာ UKAID ကို ရကျးဇူးတြ်ေှိပါသည်။ 
ထို့ခပြ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အခခားရသာ ဗျူဟာကျအလှူေှြ်များခြစ်ြကသည့် ဒိန်းမတ်နိုြ်ြံ နိုြ်ြံခခားရေးဝန်ကကီးဌာနနှြ့် 
အိုြ်ယာလန်နိုြ်ြံ နိုြ်ြံခခားရေးနှြ့် ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန တို့ကိုလည်း International Alert မှ ရကျးဇူးတြ်ေှိပါသည်။ 
ဤအစီေြ်ခံစာထဲတွြ် ရြာ်ခပထားရသာ အခမြ်များသည် International Alert ၏ အခမြ်များသာခြစ်ငပီး ကျွန်ုပ်တို့ 
အလှူေှြ်များ၏အခမြ်များ သို့မဟုတ် မူဝါဒများကို ကိုယ်စားခပုခခြ်း မေှိပါ။ 

ဤအစီေြ်ခံစာကို International Alert ခမန်မာ (Jana Naujoks၊ ခမတ်သန္တာကိုနှြ့် နန့်မူရစးခလိန် နှြ့် Kaw Lah 
Foundation (ရစာအယ်ထူးနှြ့် ရစာအယ်ဝါး) တို့က ပူးတွဲရောြ်ေွက်ခဲ့သည့် ကွြ်းေြ်းသုရတသနခပုရလ့လာမှုကို 
အရခခခံ၍ ရေးသားထားခခြ်း ခြစ်ပါသည်။ ဤအစီေြ်ခံစာအတွက် အချနိ်ရပးကာ အခမြ်များကို မျှရဝရပးခဲ့ြကပါရသာ 
ခမန်မာနိုြ်ြံအစိုးေ၊ ကေြ်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး၊ ခပည်တွြ်းနှြ့် နိုြ်ြံတကာ NGO များ၊ ကေြ်အေပ်ေက်လူမှု 
အြွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှြ့် ရဒသခံခပည်သူများကို အစီေြ်ခံစာရေးသားသူများမှ ရကျးဇူးတြ်ေှိပါသည်။ 
ထို့ခပြ် ဤအစီေြ်ခံစာကို ြတ်ရှုသုံးသပ်၍ အကကံခပုချက်များရပးခဲ့ြကရသာ International Alert မှ ဝန်ထမ်းများ 
(Jessica Hartog (ဤအပိုြ်းကို ဦးရောြ်ရပးသူ)၊ Camille Marquette၊ Markus Mayer၊ Ndeye Sow၊ Elizabeth 
Laruni၊ Gabriel Nuckhir၊ Lucy Holdaway နှြ့် Julian Egan) အပါအဝြ် Kaw Lah Foundation၊ ရစာဒိုဝါး 
(ရခမယာမဏ္ဍိုြ်အြွဲ့)၊ ခြ်မိုးြကည် (လူနှြ့်သစ်ရတာ ဗဟိုဌာန - Centre for People and Forest) နှြ့် ခြ်ရစာရဌး 
(Forest Trends) တို့ကိုလည်း အထူးပြ်ရကျးဇူးတြ်ေှိပါရြကာြ်း မှတ်တမ်းတြ်အပ်ပါသည်။
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မာေိော

အေိုကောေ်ကေါဟာရစေားလုံးများ ၄  

အစီရင်ခံစာ၏ အနှစ်ချုပ ် ၅

၁။  နိေါန်း ၁၂

 ရလ့လာမှုတွြ် အသုံးခပုရသာ နည်းစနစ်များ ၁၇

 အစီေြ်ခံစာ၏ ြွဲ့စည်းပုံ  ၁၈

၂။  အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါေင်ကောင်ရွေ်မှုနှင့် ကခါင်းကောင်မှုအေွေ် အဟန့်အေားများ ၂၀

 ပဋိပက္ခအရမွေိုးများ ၂၀

 လက်ရတွ့ေဝတွြ် ေြ်ေိုြ်ေရသာ အဟန့်အတားများ ၂၄

 လူမှုရေးစံသတ်မှတ်ချက်များ ၂၅

 အမျ ိုးသမီးများ ထမ်းေွက်ေသည့် အလုပ်ပမာဏ - နှစ်ေပိုရသာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ ထမ်းေွက်ေခခြ်း  ၂၇

 ေြ့်ပွားေိုးကျ ိုးသက်ရောက်မှုများ ၂၈

 အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုနှြ့် ရခါြ်းရောြ်မှုအတွက် အဟန့်အတားများကို ကိုြ်တွယ် 
ရခြေှြ်းရပးေန် လက်ရတွ့ကျရသာ အကကံခပုချက်များ ၃၀

၃။  သစ်ကောအသုံးပပုမှုနှင့် သစ်ကောစီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ေိုင်မှုေွင် အမျ ိုးသမီးများ လေ်ရှိ  

 မည်သို့ ပါေင်ကောင်ရွေ်ကနသနည်း ၃၂

 သစ်ရတာအသုံးခပုမှုတွြ် အမျ ိုးသားများနှြ့် အမျ ိုးသမီးများြကား ကွာခခားမှုများ ၃၃

 ကျားမရေးောနှြ့် ရခမယာအခွြ့်အရေးများ ၃၅

 သစ်ရတာလုပ်ြန်းေိုြ်ော အသိပညာဗဟုသုတများ ၃၇

 ရခါြ်းရောြ်မှုနှြ့် ေုံးခြတ်ချက်ချမှတ်ခခြ်း ၃၉

 ရခပာရေးေိုခွြ့်နှြ့် မိမိကိုယ်မိမိ ယုံြကည်မှု ၄၁

၄။  အမျ ိုးသမီးပေစ်မှု၊ အမျ ိုးသားပေစ်မှုကပါ် အကပခခံ၍ ကပါ်ကပါေ်နိုင်ကသာ ထိခိုေ်နိုင်ကပခအန္တရာယ်များ ၄၂

 ပဋိပက္ခနှြ့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ရောက်မှုေိုြ်ော ထိခိုက်နိုြ်ရခခအန္တောယ်များ  ၄၃

 အမျ ိုးသမီးခြစ်ရနမှုရြကာြ့် ကကုံရတွ့နိုြ်သည့် ထိခိုက်နိုြ်ရခခအန္တောယ်များ - အမျ ိုးသမီးများ၏  
ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှု  ၄၆

 အမျ ိုးသားခြစ်ရနမှုရြကာြ့် ကကုံရတွ့နိုြ်သည့် ထိခိုက်နိုြ်ရခခအန္တောယ်များ - အမျ ိုးသားများ၏ 
ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှု ၄၉

၅။  နိဂုံးနှင့် အကေံပပုချေ်များ ၅၁

 လက်ြြ်းရောြ်ေွက်ေန် အကကံခပုချက်များ (တစ်နှစ်အတွြ်း) ၅၂

 ရေေှည်အတွက် အကကံခပုချက်များ  ၅၂
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အေိုကောေ်ကေါဟာရစေားလုံးများ

CEDAW  Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
  အမျ ိုးသမီးများအရပါ် နည်းမျ ိုးစုံခြြ့် ခွဲခခားမှု ပရပျာက်ရေး ကုလသမဂ္ဂ သရောတူစာချုပ် 

CSO  civil society organisation
  အေပ်ေက်လူမှုအြွဲ့အစည်း

DKBA   Democratic Karen Benevolent Army
  ဒီမိုကေက်တစ်ကေြ်အကျ ိုးခပုတပ်မရတာ်

EAO  ethnic armed organisation 
  တိုြ်းေြ်းသားလက်နက်ကိုြ်အြွဲ့အစည်း

GFD  Government Forest Department
  အစိုးေသစ်ရတာဦးစီးဌာန

KESAN  Karen Environmental and Social Action Network
  ကေြ်သော၀ပတ်၀န်းကျြ်နှြ့် လူမှုရေးေိုြ်ောလှုပ်ေှားမှုကွန်ယက်

KFG  Kawthoolei Forest Department (of the Karen National Union)
  KNU ၏ ရကာ်သူးရလးဗဟိုသစ်ရတာဌာန

KNU/KNLA  Karen National Union/Karen National Liberation Army 
  ကေြ်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး/ ကေြ်အမျ ိုးသား လွတ်ရခမာက်ရေး တပ်မရတာ်

KWO  Karen Women’s Organisation
  ကေြ်အမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး  

NCA  Nationwide Ceasefire Agreement 
  တစ်နိုြ်ြံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုေပ်စဲရေးသရောတူစာချုပ်

NSA  non-state armed actors 
  အစိုးေမဟုတ်ရသာ လက်နက်ကိုြ် လုပ်ရောြ်သူများ

NSPAW  National Strategic Plan for the Advancement of Women
  အမျ ိုးသမီးများ ြွံ့ငြိုးတိုးတက်ရေးေိုြ်ော အမျ ိုးသားအေြ့် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း 

SGBV  sexual and gender-based violence
  လိြ်ပိုြ်းေိုြ်ောနှြ့် ကျားမအရခခခပုအြကမ်းြက်မှု

VT/WA  Village tract/ward administrators
  ေပ်ကွက်အုပ်စု/ရကျးေွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုးများ
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အစီရင်ခံစာအနှစ်ချုပ် 

သစ်ရတာများသည် ခမန်မာနိုြ်ြံေှိခပည်သူများ၊ အထူးသခြြ့် ကေြ်လူမျ ိုးများကဲ့သို့ တိုြ်းေြ်းသား လူနည်း စုများအတွက် 
အထူးအရေးပါရသာ အေြ်းအခမစ်တစ်ခု ခြစ်ပါသည်။ ပဋိပက္ခရဒသများေှိ သစ်ရတာစီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုြ်မှုများကို 
လျှစ်လျှူရှုထားခခြ်းသည် ပဋိပက္ခခြစ်နိုြ်ရခခ အန္တောယ်များကို တိုးပွားရစငပီး လူမှုရေးနှြ့် သောဝပတ်ဝန်းကျြ်ေိုြ်ော 
ေိုးကျ ိုးသက်ရောက်မှုများကိုလည်း ခြစ်ရပါ်ရစနိုြ်ပါသည်။ 

ရဒသန္တေအုပ်ချုပ်ရေးအေြ့်သည် ပဋိပက္ခရြကာြ့် တစ်ကွဲတစ်ခပားစီခြစ်ရနသည့် ရအာက်ရခခအေြ့်နှြ့် ရကျးေွာ 
အုပ်စုအေြ့်များတွြ် ယုံြကည်မှုတည်ရောက်၍ ဦးစားရပးကိစ္စများ အတူတကွ ရေွးချယ်သတ်မှတ် ရောြ်ေွက်ေန် 
အခွြ့်အလမ်းများေှိရနသည့် နယ်ပယ်တစ်ခုအခြစ်  International Alert နှြ့် Kaw Lah Foundation တို့ ပူးရပါြ်း 
ရောြ်ေွက်ခဲ့ရသာ သုရတသနတစ်ခုတွြ် ရြာ်ထုတ်ရတွ့ေှိခဲ့ပါသည်။1 ခမန်မာနိုြ်ြံ ေှိ ခပည်ရထာြ်စုအေြ့် ငြိမ်းချမ်းရေး 
လုပ်ြန်းစဉ်သည် ရေှ့မေက်နိုြ်ေဲ တန့်ရနချနိ်တွြ် ရဒသန္တေအေြ့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ရောက်ရပးနိုြ်စွမ်း ေှိရသာ 
ဝြ်ရပါက်တစ်ခုအခြစ် သစ်ရတာစီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုြ်မှုကို အသုံးခပုနိုြ်ပါသည်။ အနာဂတ်တွြ် ရပါ်ထွန်းလာမည့် 
ဒီမိုကရေစီြက်ဒေယ် ခပည်ရထာြ်စုကကီးတွြ် အသိအမှတ်ခပုခံေမည့်   တိုြ်းေြ်းသားလူနည်းစုများ၏ ေပိုြ်ခွြ့်များ၊ 
ကျြ့်သုံးမှုအရလ့အထများနှြ့် အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်များကို သစ်ရတာ စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုြ်မှုတွြ် ဝြ်ရပါက်တစ်ခုအရန 
ခြြ့် အသိအမှတ်ခပု ရပးနိုြ်ပါသည်။ 

ဤအစီေြ်ခံစာသည် ယခြ်ကခပုလုပ်ထားရသာသုရတသနအရပါ်တွြ် အရခခခံ၍ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ရောက်မှု 
အခွြ့်အလမ်းများတွြ် ကျားမရေးော၏ အဓိကကျရသာ အခန်းကဏ္ဍကို စူးစမ်းရလ့လာထားပါသည်။ သစ်ရတာစီမံ 
အုပ်ချုပ်လုပ်ကိုြ်မှုအတွြ်းေှိ ကျားမရေးောနှြ့် အခွြ့်အာဏာ အခပန်အလှန်ေက်နွှယ်ချတိ်ေက်ရနမှုတို့ကို ရလ့လာ 
ေန်းစစ်ထားငပီး အမျ ိုးသမီးများ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်လျက်ေှိသည့် အခန်းကဏ္ဍကို မီးရမာြ်းထိုးခပထားပါသည်။ 
သစ်ရတာအသုံးခပုမှု၊ သစ်ရတာစီမံ ခန့်ခွဲမှု နှြ့် အုပ်ချုပ်မှုတို့တွြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုကို ကျားမရေးော 
စံများနှြ့် ကိုယ်စားခပုမှုများက ပုံရြာ်ရပးပါသည်။ ကျားမရေးောသည် အမျ ိုးသားများနှြ့် အမျ ိုးသမီးများ အရပါ် 
လူမှုအြွဲ့အစည်းမှ သတ်မှတ်ထားေှိရသာ ရမျှာ်လြ့်ချက်များကို ကွဲခပားခခားနားရစပါသည်။ ပဋိပက္ခသည် အြကမ်းြက် 
ပဋိပက္ခအသွြ်သို့ မည်သို့မည်ပုံ ကူးရခပာြ်းသွားသည်၊ မည်သည့် အရြကာြ်းရြကာြ့် ကူးရခပာြ်းသွားသည်၊ အြကမ်းြက် 
မှုကို မည်သို့ ကျူးလွန်ြကသည် ေိုသည့် အရပါ်တွြ် ကျားမရေးောသည် ြသဇာသက်ရောက်မှု ေှိပါသည်။ အမျ ိုးသမီး 
များနှြ့် ေက်သွယ်ညှိနှိုြ်းရောြ်ေွက်ခခြ်း မေှိရသာ စီမံချက်များသည် စီမံချက်၏ ထိရောက်မှုအရပါ် သက်ရောက်မှု 
ေှိမည့် အခမြ်များနှြ့် အရတွ့အကကုံများကို လျှစ်လျှူရှုမိနိုြ်ပါသည်။ သို့ရသာ် အစည်းအရဝးများနှြ့် သြ်တန်း များတွြ် 
ပါဝြ်တက်ရောက်ရနသည့် အမျ ိုးသမီးများ၏ အရေအတွက်ကိုသာ ြကည့်၍ ၎ြ်းတို့၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုကို တိုြ်းတာ 
မည်ေိုပါက လုံရလာက်မည်မဟုတ်ပါ။  

အမျ ိုးသမီးများအရနခြြ့် ရဒသန္တေအုပ်ချုပ်ရေးမှစ၍ လုံခခုံရေးနှြ့် သောဝပတ်ဝန်းကျြ်ေိုြ်ော ကိစ္စေပ်များအထိ 
၎ြ်းတို့၏ ေဝအရပါ်သက်ရောက်မှုေှိမည့် ေုံးခြတ်ချက်များချမှတ်ောတွြ် ပါဝြ်ရောြ်ေွက်ခွြ့်သည် ၎ြ်းတို့၏ 
အခွြ့်အရေး ခြစ်ပါသည်။2  အမျ ိုးသမီးများသည် အေြ့်များအားလုံးေှိ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ရောက်မှုတွြ် အရေးကကီး 
သည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝြ်ရနပါသည်။ ရေွးရနွးညှိနှိုြ်းမှုများတွြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ တိုက်ရိုက်ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုသည် 

1 S. Gray, Forestry management and peacebuilding in Karen areas of Myanmar (ခမန်မာနိုြ်ြံ ကေြ်ရဒသများတွြ် သစ်ရတာစီမံအုပ်ချုပ်ခခြ်းနှြ့် ငြိမ်းချမ်းရေး 

တည်ရောက်ခခြ်း), International Alert: London, 2019 

2 ဤအခွြ့်အရေးကို နိုြ်ြံတကာ သရောတူညီချက်နှြ့် ကွန်ဗြ်းေှြ်းအမျ ိုးမျ ိုးတွြ် အာမခံထားပါသည်။ အထူးသခြြ့် အမျ ိုးသမီးများအရပါ် နည်းမျ ိုးစုံခြြ့်ခွဲခခားေက်ေံမှု 

ပရပျာက်ရေး ကုလသမဂ္ဂသရောတူစာချုပ် (၁၉၇၉ ဒီဇြ်ော ၁၈)၊ ကုလသမဂ္ဂလုံခခုံရေးရကာြ်စီ ေုံးခြတ်ချက် ၁၃၂၅ (၂၀၀၀ ရအာက်တိုော ၃၁)တို့တွြ် ခြစ်သည်။ United 

Nations Environment Programme, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, Women and Natural Resources, Unlocking 

the Peacebuilding Potential (ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ရောက်မှု အလား အလာကို ြွြ့်ထုတ်ရပးခခြ်း), New York: United Nations Environment Programme, United 

Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, Women and Natural Resources, 2013 ကို ြကည့်ပါ။ ဤစာအုပ်တွြ် အထက်ပါ စာေွက် 

စာတမ်းများကို ေည်ညွှန်း၍ အမျ ိုးသမီးများ၏ ေဝအရပါ် သက်ရောက်မှုေှိရသာ ေုံးခြတ်ချက်များတွြ် ၎ြ်းတို့ကိုယ်တိုြ် ပါဝြ်ေုံးခြတ်ပိုြ်ခွြ့်နှြ့် စပ်လျဉ်းသည့် အချက်များကို 

ရြာ်ခပထားပါသည်။ 
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ငြိမ်းချမ်းရေး သရောတူညီချက်များကို ရအာြ်ခမြ်စွာ ချုပ်ေိုနိုြ်ရခခ ပို၍များခပားရစရြကာြ်း သက်ရသအရထာက် 
အထားများက ခပသရနပါသည်။ အမျ ိုးသမီးများ၏ အဓိပ္ပါယ်ခပည့်ဝထိရောက်စွာ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုသည် ငြိမ်းချမ်းရေး
သရောတူညီချက်များကို ရအာြ်ခမြ်စွာ အရကာြ်အထည်ရြာ်နိုြ်မည့် အလားအလာကိုလည်း တိုးပွားရစ ပါသည်။3 
အခပန်အလှန်အားခြြ့် အမျ ိုးသမီးများနှြ့် ၎ြ်းတို့အရလးထားသည့် အရေးကိစ္စများကို ရေးြယ်ထားခခြ်းသည် 
ပဋိပက္ခခြစ်ပွားနိုြ်ရခခ အန္တောယ်ေှိပါသည်။ အေယ်ရြကာြ့်ေိုရသာ် ၎ြ်းတို့ကို ရေးြယ်ထားငပီး ချုပ်ေိုသည့် သရော 
တူညီမှုများသည် ပဋိပက္ခေှိရနရသာ ကိစ္စေပ်များအားလုံးကို လွှမ်းခခုံနိုြ်ရခခနည်းပါးသခြြ့် အြကမ်းြက်မှုများ ခပန်လည် 
ခြစ်ပွားနိုြ်ရခခ ပိုများပါသည်။ သစ်ရတာစီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုြ်မှုတွြ် ကျားမရေးောေန်းစစ်မှုကို ထည့်သွြ်းစဉ်းစား
ရောြ်ေွက်ခခြ်းသည် ရေေှည်တည်တံ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို အားရပးရသာ၊ အားလုံးပါဝြ်နိုြ်သည့် ကျားမရေးော 
တန်းတူညီမျှမှုကို အားရပးရသာ နည်းလမ်းတစ်ခု ချမှတ်ကျြ့်သုံးနိုြ်ရေးအတွက် တမူထူးခခားသည့် အခွြ့်အလမ်း 
တစ်ခုကို ေေှိရစမည်ခြစ်သည်။ ဤသတြ်းစကားများသည် အမျ ိုးသမီးအကျ ိုးသက်ေိုြ်သူများထံ ရောက်ေှိသရလာက် 
အမျ ိုးသားအကျ ိုးသက်ေိုြ်သူများနှြ့် အဟန့်အတားခပုလုပ်နိုြ်သူများထံသို့လည်း ရောက်ေှိေန် အလွန်အရေးကကီးပါ 
သည်။ သို့မဟုတ်ပါက ရေေှည်တည်တံ့သည့် လူမှုရေးအသွြ်ကူးရခပာြ်းမှုကို ေေှိနိုြ်မည် မဟုတ်ပါ။ 

ခမန်မာနိုြ်ြံသည် ခပည်တွြ်းပဋိပက္ခဒဏ်ကို ေယ်စုနှစ်နှြ့်ချ၍ီ ခံစားခဲ့ေသည့်အခပြ် စစ်အုပ်ချုပ် ရေးစနစ်ရအာက်တွြ် 
ကာလေှည်ြကာ တစ်သီးတစ်ခခားရနခဲ့ေငပီးမှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွြ် စစ်အစိုးေက တခြည်းခြည်းချြ်း တံခါးြွြ့်ကာ 
ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ တစ်စိတ်တစ်ပိုြ်း ကူးရခပာြ်းခွြ့်ရပးခဲ့ခခြ်း ခြစ်သည်။ သို့ရသာ် ဤကူးရခပာြ်းမှုကို အခပည့်အဝရြာ် 
ရောြ်နိုြ်ခခြ်း မေှိရသးေဲ နိုြ်ြံ၏ ရနောရဒသအမျ ိုးမျ ိုးတွြ် အေှိန်အဟုန်အမျ ိုးမျ ိုးခြြ့် ပဋိပက္ခများ ခြစ်ပွားရနေဲခြစ် 
ပါသည်။ ဤသုရတသနတွြ် ခမန်မာနိုြ်ြံအရေှ့ရတာြ်ပိုြ်းေှိ ကေြ်ရဒသများကို အဓိကထား ရလ့လာခဲ့ပါသည်။ 
ေယ်စုနှစ်နှြ့်ချသီည့် လက်နက်ကိုြ်ပဋိပက္ခများ၊ ရနောအနှံ့ခြစ်ရပါ်ခဲ့သည့် ရနေပ်စွန့်ခွာရေှေ့ရခပာြ်းေမှုများ၊ လူ့အခွြ့်
အရေးချ ိုးရြာက်မှုေိုြ်ော အစီေြ်ခံတြ်ခပမှုများ4 ေှိခဲ့ငပီးသည့်ရနာက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အရောက်တွြ် အစိုးေနှြ့် ကေြ် 
အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး/ကေြ်အမျ ိုးသားလွတ်ရခမာက်ရေး တပ်မရတာ် (KNU/KNLA) ြကား အပစ်အခတ်ေပ်စဲခဲ့သည့် 
အချနိ်မှစ၍ ကေြ်ခပည်နယ်သည် တခြည်းခြည်းချြ်း တည်ငြိမ်မှု ေေှိလာပါသည်။  

အစီရင်ခံစာ၏ ေွဲ့စည်းပုံ

ဤအစီေြ်ခံစာကို အပိုြ်းြါးပိုြ်းခြြ့် ြွဲ့စည်းထားပါသည်။ နိဒါန်းအပိုြ်းတွြ် ရနာက်ခံအရခခအရနများနှြ့် သုရတသန 
တွြ် အသုံးခပုသည့် နည်းစနစ်များကို ေှြ်းလြ်းတြ်ခပထားပါသည်။ ရနာက်အပိုြ်းနှစ်ပိုြ်းတွြ် သုရတသနရတွ့ေှိချက် 
များကို ရေွးရနွးထားငပီး သစ်ရတာအသုံးချမှုနှြ့် သစ်ရတာစီမံအုပ်ချုပ်မှုတို့တွြ် အမျ ိုးသမီးများ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်ရနမှု 
အရခခအရနကို ေန်းစစ်ရလ့လာထားငပီး  အမျ ိုးသမီးများပါဝြ်ရောြ်ေွက်ောတွြ် လက်ေှိကကုံရတွ့ရနေသည့် အဟန့် 
အတားများကို တြ်ခပထားပါသည်။ သုရတသနမှ ရတွ့ေှိသည့် အရသးစိတ်အချက်များရပါ်တွြ် မူတည်၍ စတုတ္တအပိုြ်း 
တွြ် အမျ ိုးသမီး/အမျ ိုးသားခြစ်ရနမှုရပါ်တွြ် အရခခခံ၍ ပဋိပက္ခနှြ့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ရောက်ခခြ်းနှြ့်စပ်လျဉ်းသည့် 
ထိခိုက်နိုြ်ရခခအန္တောယ်များ၊ အမျ ိုးသမီး၊ အမျ ိုးသားများနှြ့် ေက်စပ်ရသာ သစ်ရတာအသုံးချမှုနှြ့် သစ်ရတာစီမံ 
အုပ်ချုပ်မှုတို့နှြ့် စပ်လျဉ်းသည့် ထိခိုက်နိုြ်ရခခအန္တောယ်များကို ေန်းစစ်တြ်ခပထားပါသည်။ အစီေြ်ခံစာ၏ နိဂုံးခြစ် 
ရသာ ပဉ္စမအပိုြ်းတွြ် အဓိကကျသည့် အကျ ိုးသက်ေိုြ်သူများအတွက် အကကံခပုချက်များ တြ်ခပထားပါသည်။    

3 ဤအချက်သည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ြကား လက်နက်ကိုြ်ပဋိပက္ခ ၄၂ ခုတွြ် ချုပ်ေိုခဲ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး သရောတူညီမှု ၈၂ ခုကို စာေြ်းအြ်းပညာအေ စိစစ်ရလ့လာခဲ့ 

မှုရပါ်တွြ် ရတွ့ေှိေသည့်အချက် ခြစ်ပါသည်။ J. Krause et al, Women’s participation in peace negotiations and the durability of peace (ငြိမ်းချမ်းရေးရေွးရနွး 

ညှိနှိုြ်းမှုများတွြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုနှြ့် ငြိမ်းချမ်းရေးတာေှည်ခံမှု), International Interactions, 44(6), 2018, pp.985–1016 ကို ြကည့်ပါ။ 

4 Karen Human Rights Group, Foundation of fear: 25 years of villagers’ voices from southeast Myanmar (ရြကာက်ေွံ့မှု၏ အရခခခံ - ၂၅ နှစ်ကာလ ခမန်မာနိုြ်ြံ 

အရေှ့ရတာြ်ပိုြ်းမှ ေွာသူေွာသူများ၏ အသံများ), Karen Human Rights Group, 2017. အချက်အလက်များ ထပ်မံေေှိလိုပါက Karen Women’s Organisation, State 

of terror: The ongoing rape, murder, torture and forced labour suffered by women living under the Burmese Military Regime in Karen State (ထိတ်လန့်

ရြကာက်ေွံ့မှုများနှြ့်နိုြ်ြံ - ဗမာစစ်အစိုးေအုပ်ချုပ်ရေးရအာက် ကေြ်ခပည်နယ်တွြ် ခြစ်ပွားလျက်ေှိသည့် အမျ ိုးသမီးများ ခံစားရနေရသာ အဓမ္မခပုကျြ့်မှု၊ လူသတ်မှု၊ နှိပ်စက် 

ညှြ်းပန်းမှုနှြ့် အဓမ္မအလုပ်ခိုြ်းရစမှု), Mae Sot, Thailand: Karen Women’s Organisation, 2007

 https://karenwomen.files.wordpress.com/2011/11/state20of20terror20report.pdf ကိုလည်း ရလ့လာပါေန်။
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အဓိေကေွ့ရှိချေ်များ

အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါေင်ကောင်ရွေ်မှုနှင့် ကခါင်းကောင်မှုအေွေ် အဟန့်အေားများ 

သစ်ရတာအသုံးချမှုနှြ့် စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုြ်မှုတွြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုနှြ့် ရခါြ်းရောြ်မှုအတွက် 
အဟန့်အတားများစွာေှိရနပါသည်။ ထိုအဟန့်အတားများတွြ် ပဋိပက္ခသမိုြ်းရြကာြ်းနှြ့် အရမွေိုးများ၊ လက်ရတွ့ 
ေဝတွြ် ကကုံရတွ့ေသည့် အဟန့်အတားများ၊ လူမှုအြွဲ့အစည်းမှ သတ်မှတ်ထားရသာ ကျားမရေးောစံများ၊ အမျ ိုးသမီး 
များ ထမ်းေွက်ြကေသည့် နှစ်ေ၊ သုံးေ များခပားရသာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ၊ ရေေှည်တွြ် ေြ့်ပွားသက်ရောက်နိုြ်သည့် 
ေိုးကျ ိုးများပါ၀ြ်ပါသည်။ အခခားရနောရဒသအများအခပားမှာကဲ့သို့ပြ် ကေြ်ခပည်နယ်တွြ်လည်း လူမှုရေးနှြ့် 
ယဉ်ရကျးမှုစံများက သစ်ရတာစီမံအုပ်ချုပ်မှုအတွြ်း အမျ ိုးသမီးများ ရခါြ်းရောြ်မှု အခန်းကဏ္ဍတွြ်ပါဝြ်နိုြ်ခခြ်း 
မေှိရအာြ် ဟန့်တားထားငပီး ၎ြ်းတို့၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုကို အသိအမှတ်ခပုခံေခခြ်း နည်းပါးရအာြ်လည်း ကန့်သတ် 
ထားပါသည်။ ဤအရခခအရနကို ေယ်စုနှစ်နှြ့်ချသီည့် ပဋိပက္ခနှြ့်ေက်နွှယ်ရသာ အြကမ်းြက်မှုများနှြ့် လုံခခုံမှု 
ကြ်းမဲ့ခခြ်းများက ပို၍ေိုးေွားရစခဲ့ငပီး ရဒသန္တေအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ြန်းစဉ်အတွြ်းေှိ အမျ ိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍများ 
အရပါ် ေိုးကျ ိုးသက်ရောက်မှုများ ေှိခဲ့ပါသည်။ တစ်ြက်တွြ် လုံခခုံမှုမေှိခခြ်းရြကာြ့်  အမျ ိုးသမီးများ၏ တစ်ရနောမှ 
တစ်ရနော သွားလာနိုြ်မှုနှြ့် သစ်ရတာများကို လက်လှမ်းမီနိုြ်မှုတို့အရပါ် ကန့်သတ်ချက်များ တိုးပွားရစခဲ့ငပီး အခခား 
တစ်ြက်တွြ်မူ လက်နက်ကိုြ် အြကမ်းြက်မှုများ ခြစ်ပွားခဲ့သည့် နှစ်ကာလများအတွြ်း အမျ ိုးသမီးများသည် 
ေပ်ကွက်နှြ့် ရကျးေွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအခြစ် တာဝန်ယူရောြ်ေွက်မှုများ တိုးပွားလာပါသည်။ အရြကာြ်းမှာ 
၎ြ်းတို့သည် တပ်မရတာ်အပါအဝြ် လက်နက်ကိုြ်သူများနှြ့် ရေွးရနွးညှိနှိုြ်းနိုြ်စွမ်းပိုေှိငပီး ရိုက်နှက်ခံေနိုြ်ရခခ 
ပိုနည်းသည်ဟု ယူေမှုများရြကာြ့် ခြစ်ပါသည်။  သို့ရသာ် အပစ်အခတ်ေပ်စဲငပီးသည့် ရနာက်တွြ် ထိုရခါြ်းရောြ်မှုအ
ခန်းကဏ္ဍများကို အမျ ိုးသားများက ခပန်လည်ရတာြ်းေိုေယူလာြကပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ရောက်ခခြ်းဟူသည် 
လက်နက်ကိုြ်ပဋိပက္ခမေှိရုံ သက်သက်မျှသာမဟုတ်ေဲ စနစ်များ၊ ြွဲ့စည်းပုံများအတွြ်း ကျားမခွဲခခားေက်ေံခခြ်း 
မေှိသည့်၊ ေုံးခြတ်ချက်ချမှတ်မှုများတွြ် အမျ ိုးသမီးများ အဓိပ္ပါယ်ခပည့်ဝထိရောက်စွာ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်နိုြ်သည့် 
ငြိမ်းချမ်းရေးမျ ိုး (positive peace) ေေှိေန် ေည်မှန်းပါသည်။ လက်ေှိ ချန်လှပ်ထားရသာစနစ်သည် ေုံးခြတ်ချက် 
ချမှတ်မှုများအတွြ်း အမျ ိုးသမီးများ၏  ပါဝြ်ရောြ်ေွက်ပိုြ်ခွြ့်ကို တားေီး ပိတ်ပြ်ထားပါသည်။ 

သစ်ကောအသုံးပပုမှုနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ေိုင်မှုေွင် အမျ ိုးသမီးများ၏ လေ်ရှိ ပါေင်ကောင်ရွေ်မှု 

အမျ ိုးသမီးများသည် သစ်ရတာအသုံးချမှုနှြ့် စီမံအုပ်ချုပ် လုပ်ကိုြ်မှုအတွြ်း မည်သို့ မည်ပုံ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်ရနခခြ်း 
နှြ့်စပ်လျဉ်း၍  ရခါြ်းရောြ်မှုအပိုြ်းေှိ ကျားမ ကွဲခပားခခားနားမှုများအား အဓိကထား၍ ရလ့လာခဲ့ော ရအာက်ပါတို့ကို 
ရတွ့ေှိခဲ့ပါသည်။ သစ်ရတာသယံဇာတများကို အမျ ိုးသမီးများရော အမျ ိုးသားများပါ မြကာခဏအသုံးခပုြကရသာ်လည်း 
အမျ ိုးသားခြစ်မှု၊ အမျ ိုးသမီးခြစ်မှုရပါ်တွြ် မူတည်၍ အသုံးခပုသည့် နည်းလမ်းများ ကွာခခားငပီး သစ်သီးခူးခခြ်းနှြ့် 
ထြ်းရကာက်ခခြ်းကဲ့သို့ရသာ အလုပ်များတွြ် ေြ်တူမှုအချ ို ့ ေှိပါသည်။ သို့ရသာ် လူမှုအြွဲ့အစည်းမှ လက်ခံနိုြ်ြွယ် 
ေှိသည့် အမျ ိုးသားများ၏ လုပ်ြန်းရောြ်တာများ (သစ်ရတာစီမံအုပ်ချုပ်မှုအတွြ်း ေုံးခြတ်ချက်ချမှတ်မှု အခန်းကဏ္ဍ 
များတွြ် ပါဝြ်ခခြ်း၊ သစ်ရတာဌာနတွြ် သစ်ရတာေိုြ်ော တာဝန်များ ထမ်းရောြ်ခခြ်း၊ သစ်ပြ်တက်ခခြ်း၊ သစ်ခုတ် 
ခခြ်း) နှြ့် လူမှုအြွဲ့အစည်းမှ လက်ခံနိုြ်ြွယ်ေှိသည့် အမျ ိုးသမီးများ၏ လုပ်ြန်းရောြ်တာများ (ပိုမိုရပါ့ပါးသည့် 
အလုပ်များခြစ်ရသာ သစ်သီးခူးခခြ်း၊ သစ်ကိုြ်းခုတ်ခခြ်း၊ သစ်ပြ်စိုက်ခခြ်း၊ သစ်ရတာများနှြ့် ထိန်းသိမ်းရစာြ့်ရေှာက် 
ခခြ်းေိုြ်ော အသိပညာရပးအစီအစဉ်များ တက်ရောက်ခခြ်း) ြကားတွြ်မူ သိသာထြ်ေှားသည့် ကွဲခပားခခားနားမှုများ 
ေှိပါသည်။ 

International Alert | 7 တန်းတူညီမျှ မရှိမှုများကို အမမစ်ပါမကျန်ဖယ်ရှားမြင်း



တန်းတူညီမျှ မရှိမှုများကို အမမစ်ပါမကျန်ဖယ်ရှားမြင်း

အမျ ိုးသမီး/အမျ ိုးသားပေစ်မှုကပါ် အကပခခံကသာ ထိခိုေ်နိုင်ကပခအန္တရာယ်များ

သုရတသနမှ အဓိကရတွ့ေှိချက်များရပါ်တွြ် အရခခခံ၍ ပဋိပက္ခရဒသများေှိ သစ်ရတာလုပ်ြန်း အစီအစဉ်များအတွြ်း 
အမျ ိုးသားခြစ်မှု၊ အမျ ိုးသမီးခြစ်မှုရပါ်တွြ် အရခခခံ၍ ခြစ်ရပါ်လာရသာ ထိခိုက်နိုြ်ရခခ အန္တောယ်များကို ေန်းစစ်ခဲ့ော 
စိုးေိမ်ပူပန်စော အဓိကနယ်ပယ်သုံးေပ်ကို ရတွ့ေှိခဲ့ပါသည်။  

ပဋိပက္ခနှြ့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ရောက်မှုေိုြ်ော ထိခိုက်နိုြ်ရခခအန္တောယ်များ - ပဋိပက္ခဒါဏ် ခံစားရနေရသာ 
ကေြ်နယ်ရခမတွြ် ရောြ်ေွက်သည့် မည်သည့် စီမံချက်မေိုသည် ပဋိပက္ခများ ခြစ်ရပါ်ရခပာြ်းလဲရနမှုအရခခအရနနှြ့် 
ကျားမရေးော အရခခအရနများအရပါ် တမြ်ေည်ေွယ်၍ခြစ်ရစ၊ မေည်ေွယ်ေဲခြစ်ရစ ရကာြ်းကျ ိုး သို့မဟုတ် ေိုးကျ ိုး 
သက်ရောက်မှုများ ေှိနိုြ်ပါသည်။ ထို့ရြကာြ့် ပဋိပက္ခကို သတိခပုနားလည်မှုေှိရသာ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အရထာက်အပံ့ခပု 
ရသာ နည်းလမ်းခြြ့် စီမံချက်များ၊ စီမံကိန်းများကို ရောြ်ေွက်သြ့်ပါသည်။ လက်ေှိငြိမ်းချမ်း ရေးလုပ်ြန်းစဉ်တွြ် 
ညှိနှိုြ်းလျက်ေှိရသာ အနာဂတ်ြက်ဒေယ်ခပည်ရထာြ်စုနှြ့်စပ်လျဉ်းသည့် ရေွးရနွးမှုများတွြ် စနစ်အတွြ်း အြကမ်း 
ြက်မှု အခမစ်တွယ်ရနရသာ ငြိမ်းချမ်းရေးမျ ိုး (negative peace) ကိုသာ ေေှိနိုြ်မည့် အန္တောယ်ကို ရေှာြ်ေှားေန်အတွက် 
ကျားမတန်းတူညီမျှမှုေှိရသာ ငြိမ်းချမ်းရေးမျ ိုး (positive peace) ကို ရမျှာ်မှန်း၍ ညှိနှိုြ်းရေွးရနွးမှုများ ခပုလုပ်သြ့် 
ပါသည်။ သစ်ရတာသယံဇာတများကို ရေးကြ်းလုံခခုံစွာ လက်လှမ်းမီအသုံးခပုနိုြ်ရေးကဲ့သို့ အမျ ိုးသမီးများ အရလး 
ထားသည့်ကိစ္စေပ်များကို ရေးြယ်ထားခခြ်းသည် ပဋိပက္ခကို ခြစ်ရစနိုြ်ရသာအန္တောယ်များ ေှိပါသည်။ အကျ ိုး 
သက်ေိုြ်သူများကို ရေးြယ်ထားရသာ လုပ်ြန်းစဉ်များသည် ပဋိပက္ခေှိရနသည့် ကိစ္စေပ်များအားလုံးကို လွှမ်းခခုံနိုြ်မှု 
နည်းပါးခခြ်းရြကာြ့် အြကမ်းြက်မှုများ ခပန်လည်ခြစ်ပွားနိုြ်ရခခ ပိုများပါသည်။ ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ ငြိမ်းချမ်းရေး ရေွးရနွး 
ညှိနှိုြ်းမှုများတွြ် အမျ ိုးသမီးများ အဓိပ္ပါယ်ခပည့်ဝစွာ ထိထိရောက်ရောက် ပါဝြ်ရောြ်ေွက်နိုြ်ပါက လက်ေှိခြစ်ရပါ် 
ရနသည့် မတိုးသာမေုတ်သာခြစ်ရနမှုများကို ပိုမိုရအာြ်ခမြ်စွာ ရကျာ်လွှားနိုြ်မည် ခြစ်သည်။ အရြကာြ်းမှာ အမျ ိုးသား 
များနှြ့် ကွဲခပားစွာ အမျ ိုးသမီးများသည် လူမှုရေးပုံသွြ်းချက်များအေ အရခြေှာခခြ်းကို ရဇာြ်းရပးရသာ ရေွးရနွး 
ညှိနှိုြ်းမှုနည်းလမ်းများနှြ့် ပို၍ ေြ်းနှီးကျွမ်းဝြ်ြကရသာရြကာြ့် ခြစ်သည်။  

အမျ ိုးသမီးခြစ်ရနခခြ်းရြကာြ့်၊ အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုရြကာြ့် ကကုံရတွ့ေနိုြ်သည့် ထိခိုက်နိုြ်ရခခ 
အန္တောယ်များ - သစ်ရတာလုပ်ြန်းနှြ့် သောဝအေြ်းအခမစ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု လုပ်ြန်းများ နှြ့် သြ်တန်းများတွြ် ပါဝြ် 
တက်ရောက်လုပ်ကိုြ်ြကရသာ အမျ ိုးသမီးများသည် လုံခခုံရေးေိုြ်ော အန္တောယ်များနှြ့် ၎ြ်းတို့၏ မိသားစုများနှြ့် 
ေပ်ေွာများအတွြ်း ေန့်ကျြ်တိုက် ခိုက်ခံေနိုြ်သည့် အန္တောယ်များကို ေြ်ေိုြ်ေပါသည်။ ခေီးသွားလာစဉ် သို့မဟုတ် 
ေပ်ရေးေွာရေး နှြ့် အြွဲ့အစည်းများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များအခြစ် ပါဝြ်ရောြ်ေွက်စဉ် လိြ်ပိုြ်းေိုြ်ော ထိပါး 
ရနှာြ့်ယှက်မှုခံေနိုြ်သည့် အန္တောယ်လည်း ေှိပါသည်။ ထို့အခပြ် ၎ြ်းတို့၏ ကျားမရေးောအခန်းကဏ္ဍ သတ်မှတ်ချက် 
များအေ ထမ်းေွက်ထားေသည့် အိမ်တွြ်းမှုနှြ့် အသက်ရမွးဝမ်းရကျာြ်းမှု တာဝန်များအခပြ် အခခားလုပ်ြန်းတာဝန် 
များကိုပါ ထမ်းေွက်ေခခြ်းရြကာြ့် အလုပ်ဝန်ပိနိုြ်သည့် အန္တောယ်လည်း ေှိပါသည်။ 

အမျ ိုးသားခြစ်ရနခခြ်းရြကာြ့်၊ အမျ ိုးသားများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုရြကာြ့် ကကုံရတွ့ေနိုြ်သည့် ထိခိုက်နိုြ်ရခခ 
အန္တောယ်များ - သစ်ရတာအုပ်ချုပ်ရေးတွြ် အမျ ိုးသမီးများ ေုံးခြတ်ချက်ချမှတ် သည့် အခန်းကဏ္ဍများမှ ပိုမိုတက်ကက 
စွာ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်နိုြ်ေန် တိုက်တွန်းရေွးရနွး အကကံခပုရပး ြကရသာအမျ ိုးသားများကို လူမှုအသိုြ်းအဝိုြ်းများက 
ေန့်ကျြ်တိုက်ခိုက်ခခြ်း ခံေနိုြ်ရခခအန္တောယ် ေှိပါသည်။ ဥပမာ သစ်ရတာရေးော ေုံးခြတ်ချက်ချမှတ်မှုများတွြ် 
အမျ ိုးသားများ ကကီးစိုးရနခခြ်းရြကာြ့် လည်းရကာြ်း၊ ရယာက်ျားပီသေန် ရမျှာ်လြ့်ချက် ထားေှိမှုများ၊ ကျားမရေးော 
အခန်းကဏ္ဍ သတ်မှတ်ချက်များနှြ့် ေက်နွှယ်၍ထားေှိရသာ ရမျှာ်လြ့်ချက်များရြကာြ့် လည်းရကာြ်း အသိပညာ 
ရပးအစီအစဉ်များတွြ် အမျ ိုးသားများ ပါဝြ်မှုမေှိရသာရြကာြ့်  ကျားမရေးောနှြ့်ေက်နွယ်ရသာ ထိခိုက်နိုြ်ရခခ 
အန္တောယ်များလည်း ေှိပါသည်။  
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ကျားမရေးောကိစ္စများကို သတိခပုနားလည်မှုမေှိရသာ နည်းလမ်းများခြြ့် ရောြ်ေွက်ခခြ်းရြကာြ့် အားလုံးပါဝြ်နိုြ်ခခြ်း 
မေှိပါက ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ရောက်မှု ကကိုးပမ်းရောြ်ေွက်ချက်များနှြ့် ရဒသန္တေအေြ့် ငြိမ်းချမ်းရေးတို့၏ အေည် 
အရသွးကို ထိခိုက်နိုြ်ငပီး ပဋိပက္ခများကို ပိုမိုေိုးေွားရစနိုြ်ပါသည်။ ပိုရနငမဲကျားရနငမဲအရခခအရနအတိုြ်း ေက်ေှိရန 
မည်ေိုပါက အမျ ိုးသမီးများ၏ ၎ြ်းတို့အရပါ် သက်ရောက်မှုေှိရသာ ေုံးခြတ်ချက်ချမှတ်မှုများတွြ် ပါဝြ်ရောြ်ေွက်ေန် 
အခြွ်အ့ ရေးကိ ုချ ိုးရြာကခ်ခြ်းခြစရ်သာရြကာြ့ ်ပဋပိက္ခကိ ုပိမုိေုိုးေွားရစနိြုပ်ါသည။် ငြမိ်းချမ်းရေးတညရ်ောကေ်ာတြွ ်
ကျားမရေးောနှြ့် အခခားရသာ ကိုယ်ပိုြ်လက္ခဏာများရပါ် မူတည်၍ ခွဲခခားေက်ေံခခြ်း မေှိရသာ ကျားမ တန်းတူညီမျှ 
မှုကို အားရပးသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး (positive peace) ကို တည်ရောက်နိုြ်ေန် ေည်မှန်း ရောြ်ေွက်သြ့်ပါသည်။ 
ထို့ရြကာြ့် ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ရောက်ေန် ကကိုးပမ်းလုပ်ရောြ်မှုများတွြ် ကျားမတန်းတူညီမျှရေးကို 
အားရပးရသာ လူမှုရေးစံများ၊ တန်ြိုးများ၊ စိတ်သရောထားခံယူချက်များကို ရခပာြ်းလဲနိုြ်ေန် ကကိုးပမ်းမှုများ ပါဝြ် 
သြ့်ငပီး ကျားမရေးော ေန်းစစ်ရလ့လာချက်မှ ေေှိရသာ အချက်အလက်များရပါ်တွြ် အရခခခံသြ့်ပါသည်။ ရနာက်ေုံး 
အရနခြြ့် အားလုံးပါဝြ်နိုြ်ရသာ လုပ်ြန်းစဉ်များသည် ရအာြ်ခမြ်မှုေေှိနိုြ်ရခခ ပိုမိုများခပားခခြ်းရြကာြ့် အကျ ိုး 
သက်ေိုြ်သူ အချ ို ့ကို ြယ်ချန်ထားရသာ လုပ်ြန်းစဉ်များရြကာြ့် စီမံချက်၏ ထိရောက်မှုနှြ့် လိုလားရသာ ေလဒ်များ 
ေေှိနိုြ်မှုကို ရလျာ့ပါးထိခိုက်ရစမည်ခြစ်ရြကာြ်း တြ်ခပအပ်ပါသည်။ 

အကေံပပုချေ်များ 

လေ်ငင်းကောင်ရွေ်ရန် အကေံပပုချေ်များ 

အစိုးေ၊ အစိုးေမဟုတ်ရသာ လက်နက်ကိုြ်များ (NSA) နှြ့် အေပ်ေက်လူမှုအြွဲ့အစည်းများသည် ရအာက်ပါတို့ကို 
လုပ်ရောြ်သြ့်ပါသည် -  

• ေိုယ်စားပပုမှု၊ ထိကရာေ်မှုပိုရှိသည့် (ထိန်းသိမ်းကစာင့်ကရှာေ်ကရး၊ ေွံ့ငေိုးေိုးေေ်ကရးနှင့် ငငိမ်းချမ်းကရး) လုပ်ငန်း 
စဉ်များေို ကောင်ရွေ်နိုင်ရန်လည်းကောင်း၊ အမျ ိုးမျ ိုးကသာ လုပ်ကောင်သူများြေား  ပဋိပေ္ခပေစ်ပွားမှုများ   
ကလှော့ချနိုင်ရန်လည်းကောင်းစနစ်အေွင်း အြေမ်းေေ်မှုများ အပမစ်ေွယ်ကနပခင်းမရှိသည့် ငငိမ်းချမ်းကရး 
(positive peace) ၏ အကရးကေီးကသာ အစိေ်အပိုင်းေစ်ခုအပေစ် ေျားမေန်းေူညီမှေမှု၏ အကရးပါပုံနှင့် 
သစ်ကောစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ထိန်းသိမ်းကစာင့်ကရှာေ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များအေွင်း အမျ ိုးသမီးများ၏ အဓိပ္ပါယ်ခပည့်ဝစွာ 
ပါဝြ် ရောြ်ေွက်နိုြ်ခခြ်း၏ အရေးပါပုံတို့ကို နားလည်သိေှိမှုများ ခမြ့်မားလာရအာြ် အသိပညာခြန့်ရဝရပးသြ့် 
ပါသည်။ ဤသတြ်းအချက်အလက်များကို ရအာက်ပါတို့ထံ မျှရဝရပးေပါမည် - 

• ေပ်ေွာအေြ့်ေှိ အသက်အေွယ်စုံ အမျ ိုးသားများနှြ့် အမျ ိုးသမီးများ၊ 
• အေပ်ေက်လူမှုအြွဲ့အစည်းမှ လုပ်ရောြ်သူများ၊
• သစ်ရတာဌာန ဝန်ထမ်းများနှြ့် ရခါြ်းရောြ်များ၊ 
• ေပ်ကွက်/ရကျးေွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ (လက်ေှိတာဝန်ထမ်းရောြ်ရနသူများ နှြ့် ြသဇာအာဏာ 

ေှိရနေဲခြစ်သည့် ယခြ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ)၊ 

• အစိုးရနှင့် ေိုင်းရင်းသားလေ်နေ်ေိုင်အေွဲ့များ ထိန်းချုပ်မှုကရာကထွးကနကသာ  ကေသများေွင် ဤသေင်းအချေ် 
အလေ်များေို လူမှုအသိုင်းအေိုင်းများအားလုံးထံ ကရာေ်ရှိကစရန် ရည်ရွယ်ကေိုးပမ်းလျေ် ေစ်ဦးနှင့် ေစ်ဦး 
အပပန်အလှန်မှေကေေလှယ်၍ ကပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပခင်းပေင် ့ ပဋိပက္ခရြကာြ့် တစ်ကွဲတစ်ခပားစီ ခြစ်ရနသူများြကား 
တူညီသည့် အရေးကိစ္စများကို အတူတကွ ကိုြ်တွယ်ရခြေှြ်းေန် ကကိုးစားေြ်း ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ရောက်မှုကို 
အရထာက်အကူခပုနိုြ်ြကမည်ခြစ်သည်။ ဤသို့ယုံြေည်မှုေည်ကောေ်ပခင်းနှင့် ပူးကပါင်းကောင်ရွေ်ပခင်းများ 
ေွင် အမျ ိုးသမီးများသည်လည်း ၎င်းေို့၏ အကရးပါကသာ အခန်းေဏ္ဍများမှ ပါေင်ကောင်ရွေ်နိုင်ကအာင် 
လုပ်ကောင်ကပးရမည်ပေစ်ပါသည်။ 

International Alert | 9 တန်းတူညီမျှ မရှိမှုများကို အမမစ်ပါမကျန်ဖယ်ရှားမြင်း



တန်းတူညီမျှ မရှိမှုများကို အမမစ်ပါမကျန်ဖယ်ရှားမြင်း

ကရရှည်အေွေ် အကေံပပုချေ်များ 

အသိပညာခမှြ့်တြ်ရပးခခြ်း လုပ်ြန်းများကို ရောြ်ေွက်ြကသူများ (အေပ်ေက်လူမှုအြွဲ့အစည်းများ [CSOs]၊ အစိုးေ၏ 
သစ်ရတာဦးစီးဌာနနှြ့် KNU ၏ ရကာ်သူးရလ ဗဟိုသစ်ရတာဌာန) သည် ရအာက်ပါတို့ကို လုပ်ရောြ်သြ့်ပါသည် - 

• ကအာေ်ပါေို့အေွေ် မိမိေို့၏ အေွဲ့အစည်းေွင်းရှိ စွမ်းကောင်ရည်များေို ပမှင့်ေင်သင့်သည် -  
• သစ်ရတာဌာနများတွြ် အမျ ိုးသမီးဝန်ထမ်းများကို ရခါ်ယူခန့်ထားမှုနှြ့် ောထူး တိုးခမှြ့်ရပးမှုများ တိုးတက် 

ခပုလုပ်လာရစမည့် ကျားမရေးောမူဝါဒနှြ့် လက်ရတွ့ကျ ရသာ လမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်ခပဋ္ဌာန်းခခြ်း၊ 
• ဝန်ထမ်းများကို ကျားမရေးောနှြ့် ပဋိပက္ခကို သတိခပုနားလည်မှုအရြကာြ်း ရလ့ကျြ့်သြ်တန်းရပးခခြ်းနှြ့် 

သြ်တန်းရပးထားရသာ ဝန်ထမ်းများကို အနီးကပ် ညွှန်ြကားခပသမှုများရပးခခြ်း၊ အထူးသခြြ့် အသက် 
အေွယ်ပိုကကီးရသာ၊ ောထူး အေြ့်ပိုခမြ့်ရသာ အမျ ိုးသားရခါြ်းရောြ်များကို စွမ်းေည်ခမှြ့်တြ်ရပးခခြ်း၊ 

• ငမို့နယ်အေြ့်မှအစခပု၍ ခပည်ရထာြ်စုအေြ့်အထိနှြ့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ြန်းစဉ်တွြ် သစ်ရတာနှြ့်      
သောဝအေြ်းအခမစ်စီမံခန့်ခွဲမှုေိုြ်ော ရေွးရနွးမှုများအတွြ်း အမျ ိုးသမီးများ၏ အရေးကိစ္စများကို 
ထည့်သွြ်းရေွးရနွးနိုြ်ရစေန် အမျ ိုးသမီးအြွဲ့အစည်းများနှြ့် ပူးရပါြ်းရောြ်ေွက်မှုများ အားရကာြ်းရအာြ် 
လုပ်ရောြ်ခခြ်း၊ 

•  အကထွကထွဗဟုသုေ အသိအပမင်ေွင့်သင်ေန်းများ ေျင်းပကပးပခင်း - သစ်ရတာထိန်းသိမ်းရစာြ့်ရေှာက်ခခြ်းနှြ့် 
ခပန်လည်စိုက်ပျ ိုးခခြ်းတို့ကို အားရပးေန်အလို့ြှာ ေပ်ေွာအေြ့်တွြ် အမျ ိုးသမီး အများအခပားပါဝြ်လျက်ေှိသည့် 
ကျယ်ခပန့်ရသာ လူထုပေိတ်သတ်များအထိ ရောက်ေှိေန် ောသာရေးရခါြ်းရောြ်များနှြ့် မီဒီယာတို့မှတစ်ေြ့် 
အသိပညာများ ခြန့်ရဝရပးသြ့်သည်။ 

• ဌာကနေိုင်းရင်းသား သို့မဟုေ် မိရိုးေလာ အကလ့အထများေို အားကပးပမှင့်ေင်ပခင်း - ဤသို့ အားရပးခမှြ့်တြ်ောတွြ် 
အားလုံးပါဝြ်နိုြ်မှုနှြ့် ကျားမတန်းတူညီမျှမှုတို့ကို အရလးရပးေမည်ခြစ်ငပီး အမျ ိုးသမီးများ၏ ေုံးခြတ်ချက် 
ချမှတ်မှုများတွြ် ပါဝြ်ရောြ်ေွက်ခွြ့် အပါအဝြ် ၎ြ်းတို့၏အခွြ့်အရေးများနှြ့် ကွဲလွဲေန့်ကျြ်မှုများ မခြစ်ရစြို့ 
သတိခပုေပါမည်။  

ခမန်မာနိုြ်ြံအစိုးေသည် ရအာက်ပါတို့ကို လုပ်ရောြ်သြ့်ပါသည် - 

• သောဝထိန်းသိမ်းနယ်ရခမများနှြ့် ဦးစားရပးကိစ္စများ သတ်မှတ်ရသာအခါတွြ် ကေသခံ ပပည်သူများ၏ လေ်လှမ်း 
မီအသုံးပပုနိုင်ကရးအေွေ် ကေွးကနွးညှိနှိုင်းရန်နှင့် ၎င်းေို့၏ အခွင့်အကရးများေို ကလးစားစွာပေင့် ောေွယ်ကစာင့်
ကရှာေ်ကပးနိုင်ရန်အေွေ် နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းများသည် အမျ ိုးသမီးအေွဲ့အစည်းများအပါအေင် ရပ်ရွာအကပခပပု 
အေွဲ့အစည်းများနှင့် ကေွးကနွးညှိနှိုင်းကောင်ရွေ်ပခင်း၊ နားကထာင်ကပးပခင်းေို့ေို ပပုလုပ်ကစသင့်ပါသည်။   

နိုြ်ြံတကာအလှူေှြ်များသည် ရအာက်ပါတို့ကို လုပ်ရောြ်သြ့်ပါသည် - 

• ေျားမကရးရာအား လုပ်ငန်းေိုင်းေွင် ထည့်သွင်းကရး မူေါေများ ကရးေွဲပခင်းနှင့် အကောင်အထည်ကော်ကောင်ရွေ် 
ပခင်းများအေွေ် အရပ်ဘေ်လူမှုအေွဲ့အစည်းမှ လုပ်ကောင်သူများ နှင့် အစိုးရမဟုေ်ကသာ လုပ်ကောင်သူများေို 
စွမ်းရည်ပမှင့်ေင်ကပးနိုင်ရန် ေူညီပံ့ပိုးကပးသင့်သည်။ အထူးသခြြ့် အေြ်းအခမစ်နှြ့် စွမ်းရောြ်ေည် ကန့်သတ်ချက် 
များ ေှိရနရသာ အေွယ်အစားရသးြယ်သည့် အစိုးေမဟုတ်ရသာ လက်နက်ကိုြ်လုပ်ရောြ်သူများကို ကူညီပံ့ပိုး 
သြ့်ပါသည်။ 
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• အလှူရငှမ်ျား၏ ရနပ်ုကံငပွေင် ့ကောငရ်ေွက်သာ သဘာေအရင်းအပမစမ်ျားနငှ်စ့ပလ်ျဉ်းသည် ့နိငုင်ကံရးလပုင်န်းစဉမ်ျား 
(လက်ေှိ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ြန်းစဉ်တွြ် ပါဝြ်ရနသည့် ရခမယာနှြ့် သောဝအေြ်းအခမစ်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ သောဝ 
အေြ်းအခမစ်များအတွက် ရကာြ်းမွန်သည့် အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ြန်းစဉ်ေိုြ်ော နိုြ်ြံရေးရေွးရနွးပွဲများအပါအဝြ်) 
တွြ် အနိမ့်ေုံးအကနပေင့် ပပည့်မီရမည့် အမျ ိုးသမီများ၏ ပါေင်ကောင်ရွေ်မှုအေင့်များအေွေ် ောေန်ခံမှုများ ပိုမို 
အားကောင်းကအာင် လုပ်ကောင်သင့်ငပီး ဤသည်ကို လက်ရတွ့လုပ်ရောြ်ောတွြ် အရထာက်အကူခြစ်ရစေန် 
အမျ ိုးသမီးအြွဲ့အစည်းများ၊ ကွန်ေက်များနှြ့် ချတိ်ေက်ရောြ် ေွက်မှုများကို အားရပးသြ့်သည်။ 
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တန်းတူညီမျှ မရှိမှုများကို အမမစ်ပါမကျန်ဖယ်ရှားမြင်း

၁။ နိေါန်း
 

“ငငိမ်းချမ်းကရးလုပ်ငန်းစဉ်များေွင် အမျ ိုးသမီးများ အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ ထိကရာေ်စွာ ပါေင်ကောင်ရွေ်ြေကသာအခါ 
အနည်းေုံး ၂ နှစ်ြော ေည်ေံ့သည့် သကဘာေူညီချေ်ေစ်ခု ရရှိနိုင်ကပခ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းေိုးလာငပီး အနည်းေုံး 
၁၅ နှစ်ြောေည်ေံ့သည့် သကဘာေူညီချေ်ေစ်ခု ရရှိနိုင်ကပခ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း ေိုးလာပါသည်။”5

ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ သစ်ရတာလုပ်ြန်းကဏ္ဍတွြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုနှြ့် ကျားမရေးောသည် အရေးပါ 
ပါသည်။ အထူးသခြြ့် ပဋိပက္ခဒါဏ် ခံေရသာ ရဒသများတွြ် ပို၍ပြ် အရေးပါပါ သည်။ အမျ ိုးသမီးများသည် လူဦးရေ၏ 
၅၀% ရကျာ် ေှိရနပါသည်။ သို့ရသာ် ကျားမတန်းတူညီမျှမှု ဟူသည် ကိန်းဂဏန်းအရေအတွက်များခြြ့်သာ တိုြ်းတာေ 
မည်မဟုတ်ပါ၊ ကျားမရေးောဟူသည် အမျ ိုးသားများနှြ့် အမျ ိုးသမီးများြကားေှိ ဇီဝရဗဒ ကွာခခားချက်များကို ေည်ညွှန်း 
ခခြ်း မဟုတ်ေဲ အမျ ိုးသား/အမျ ိုးသမီးခြစ်ရနမှုနှြ့် ေက်နွှယ်၍ လူမှုအသိုြ်းအဝိုြ်း၏ ရမျှာ်လြ့်ချက်များ ကွဲခပား 
ခခားနားမှုကို ေည်ညွှန်းခခြ်း ခြစ်ပါသည်။ ပဋိပက္ခသည် အြကမ်းြက်မှုသို့ မည်သို့၊ မည်သည့်အတွက်အရြကာြ့် 
ကူးရခပာြ်းသွားသည်၊ အြကမ်းြက်မှုကို မည်သို့မည်ပုံ ကျူးလွန်ြကသည် ဟူရသာ အချက်များအရပါ် ကျားမရေးောသည် 
ြသဇာသက်ရောက်မှု ေှိပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက်ခြစ်ရစ၊ ြွံ့ငြိုးတိုးတက်ရေး သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျြ်ထိန်းသိမ်း
ရစာြ့်ရေှာက်ရေးအတွက်ခြစ်ရစ ရောြ်ေွက်ြကောတွြ် အေိုပါအခွြ့်အာဏာ အခပန်အလှန်ေက်နွှယ် ချတိ်ေက်ရန 
မှုများကို နားလည်သိေှိငပီး ထည့်သွြ်းစဉ်းစားသည့် စီမံချက်များသည် ပို၍ရကာြ်းမွန်ရသာ၊ ရေေှည်တည်တံ့မှုေှိရသာ 
ေလဒ်များကို ရောြ်ြကဉ်းရပးနိုြ်ပါသည်။ 

ခမန်မာနိုြ်ြံတွြ် ကျားမတန်းတူညီမျှရေးအတွက် အမျ ိုးသမီးများ၏ အခွြ့်အရေးများကို ခပဋ္ဌာန်းရပးထားရသာ အဓိက 
မူရောြ်မှာ အမျ ိုးသမီးများ ြွံ့ငြိုးတိုးတက်ရေးေိုြ်ော အမျ ိုးသားအေြ့် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (NSPAW) (၂၀၁၃-
၂၀၂၂) ခြစ်ပါသည်။ NSPAW သည် အမျ ိုးသမီးများအရပါ် နည်းမျ ိုးစုံခြြ့် ခွဲခခားမှုပရပျာက်ရေးကုလသမဂ္ဂသရောတူစာ
ချုပ် (CEDAW၊ ခမန်မာနိုြ်ြံမှ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွြ် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့) နှြ့် ကမ္ဘာနှြ့်အဝှမ်း အမျ ိုးသမီးများအတွက် 
တန်းတူညီမျှေှိမှု၊ ြွံ့ငြိုးတိုးတက်မှုနှြ့် ငြိမ်းချမ်းရေးကိုေယူေန် ကမ္ဘာလုံးေိုြ်ော ကတိကဝတ်တစ်ခုခြစ်သည့် ၁၉၉၅ 
ရေဂျြ်းလုပ်ြန်းစီမံချက်တို့နှြ့် ကိုက်ညီရသာ မူရောြ်တစ်ခု ခြစ်ပါသည်။ ခမန်မာနိုြ်ြံတွြ် ကုလသမဂ္ဂလုံခခုံရေး 
ရကာြ်စီ ေုံးခြတ်ချက်အမှတ် ၁၃၂၅ ကို အရကာြ်အထည်ရြာ်ေန်အတွက် သီးခခားအမျ ိုးသားအေြ့် လုပ်ြန်းစီမံချက် 
တစ်ခု မေှိခခြ်းရြကာြ့် အမျ ိုးသမီးများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှြ့် လုံခခုံရေးေိုြ်ော ကိစ္စများအတွက် နိုြ်ြံအေြ့် ရပါြ်းစပ် 
ညှိနှိုြ်းမှုများကို NSPAW အရကာြ် အထည်ရြာ်မှုရပါြ်းစပ်ညှိနှိုြ်းရေး နည်းပညာလုပ်ြန်းအြွဲ့ရလးြွဲ့ (အကျ ိုး 
သက်ေိုြ်သူအမျ ိုးမျ ိုး/ ပါဝြ်ြွဲ့စည်းထားရသာ) ထဲမှ တစ်ြွဲ့က ဦးရောြ်ပါသည်။6 

အမျ ိုးသမီးများ အဓိပ္ပါယ်ခပည့်ဝထိရောက်စွာ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်နိုြ်ပါက ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ြန်းစဉ်များသည် အားလုံး 
ပါဝြ်နိုြ်မှု နှြ့် ထိရောက်မှု ပိုေှိမည်ခြစ်ကာ ငြိမ်းချမ်းရေးသရောတူညီချက်များကို ရအာြ်ခမြ်စွာ အရကာြ်အထည် 
ရြာ်နိုြ်မည့် အလားအလာလည်း ပိုများပါသည်။7 အစိုးေသည် ကျားမတန်းတူညီမျှမေှိမှုများကို ကိုြ်တွယ်ရခြေှြ်းေန် 
ကတိခပုထားရသာ်လည်း ထိုကတိကဝတ်များကို အရကာြ်အထည်ရြာ်ရောြ်ေွက်မှုများမှာ ရနှးရကွးလျက်ေှိပါသည်။ 
ထိုကတိကဝတ်များ အရကာြ်အထည်ရြာ်နိုြ်ေန် အမျ ိုးသမီးများသည် အဓိပ္ပါယ်ေှိစွာ ထိထိရောက်ရောက် ပါဝြ် 
ရောြ်ေွက်နိုြ်ေမည်ခြစ်ပါသည်။ အေြ့်ခမြ့်နိုြ်ြံရေးလုပ်ရောြ်သူများမှ ရကျးေွာအေြ့် လုပ်ရောြ်သူများအထိ 

5 ဤသည်မှာ ၁၉၈၉ ခုနှစ်နှြ့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ြကား လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးသရောတူညီချက် ၁၈၁ ခုနှြ့် စပ်လျဉ်းရသာ အချက်အလက်များရပါ်တွြ် 

အရခခခံထားခခြ်းခြစ်သည်။ L. Stone, Annex II: Quantitative analysis of women’s participation in peace processes (ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ြန်းစဉ်များအတွြ်း 

အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုအား အရေအတွက်စံခပု ရလ့လာေန်းစစ်မှု) in M. O’Reilly et al, Reimagining peacemaking: Women’s roles in peace processes 

(ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ရောက်မှုကို ခပန်လည်စိတ်ကူးပုံရြာ်ခခြ်း - ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ြန်းစဉ်များ အတွြ်းေှိ အမျ ိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍ), New York: International Peace 

Institute, 2015, p.34. 

6 ဤနည်းပညာအလုပ်ြန်းအြွဲ့များတွြ် အစိုးေေက်စပ်ပတ်သက်သူများ၊ ခပည်တွြ်းနှြ့် နိုြ်ြံတကာ အေပ်ေက်အြွဲ့အစည်းများမှ ေက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပါဝြ်ပါသည်။  

7 ဤအချက်သည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ြကား လက်နက်ကိုြ်ပဋိပက္ခ ၄၂ ခုတွြ် ချုပ်ေိုခဲ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး သရောတူညီမှု ၈၂ ခုကို စာေြ်းအြ်းပညာအေ စိစစ်ရလ့လာခဲ့မှု 

ရပါ်တွြ် အရခခခံ၍ ရတွ့ေှိေသည့်အချက် ခြစ်ပါသည်။ J. Krause et al, 2018, Op. cit., pp.985–1016 ကိုြကည့်ပါ။
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အစိုးေေက်စပ်ပတ်သက်သူအများအခပားတွြ် အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ြန်းစဉ်နှြ့် နိုြ်ြံရေး၌ အမျ ိုးသမီးများ ပါဝြ်ရောြ်ေွက် 
ခွြ့် ေေှိရေး၏ အရေးပါပုံကို နားလည်သိေှိခခြ်း မေှိ ြကသလို လူမှုအြွဲ့အစည်းမှ သတ်မှတ်ထားရသာ ကျားမရေးော 
အခန်းကဏ္ဍများနှြ့် အမျ ိုးသမီး နှြ့် အမျ ိုးသားြကား ဇီဝရဗဒေိုြ်ော ကွဲခပားချက်များကို ခွဲခခားနားလည်မှု မေှိြကသခြြ့် 
ကျားမ ခွဲခခားေက်ေံမှုများကို အားရပးရထာက်ခံသကဲ့သို့ ခြစ်ရနပါသည်။ ရအာက်ရခခအေြ့်မှစ၍ အလယ်အလတ် 
အေြ့် ရခါြ်းရောြ်များသာမက အေြ့်ခမြ့်ရခါြ်းရောြ်ပိုြ်းအထိ အကျ ိုးသက် ေိုြ်ေက်စပ်ပတ်သက်သူများအား
လုံးတွြ် ဤသည်တို့ကို နားလည်သိေှိမှု တိုးပွားလာေန် အလွန်ပြ် အရေးကကီးပါသည်။ အမျ ိုးသမီးများ၏ လုပ်ရောြ် 
ချက်များနှြ့် ပါဝြ်ကူညီမှုများကို အကန့်အသတ်ခြစ်ရစလျက်ေှိရသာ လူမှုအြွဲ့အစည်းမှ သတ်မှတ်ရပးထားသည့် 
ကျားမရေးောစံများကို ရြာ်ထုတ်ခခြ်းနှြ့် ခမြ်သာရအာြ် ချခပရပးေပါမည်။ သို့မှသာ သစ်ရတာလုပ်ြန်း၊ ပတ်ဝန်းကျြ် 
ထိန်းသိမ်း ရစာြ့်ရေှာက်ခခြ်းနှြ့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ရောက်မှုလုပ်ြန်းစဉ်များတွြ် အမျ ိုးသမီးများ အရနခြြ့် ၎ြ်းတို့၏ 
အခန်းကဏ္ဍကို အခပည့်အဝပါဝြ်ရောြ်ေွက်နိုြ်ရေးအတွက် ထိုစံသတ်မှတ်ချက်များကို ကိုြ်တွယ်ရခြေှြ်းရပးနိုြ်မည်
ခြစ်ပါသည်။ 

ဤသုရတသနခပုရလ့လာမှု၏ ေည်ေွယ်ချက်မှာ ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ ပဋိပက္ခဒဏ်ခံေရသာ ရဒသများေှိ သစ်ရတာအသုံးချမှုနှြ့် 
သစ်ရတာအုပ်ချုပ်မှုတို့တွြ် လက်ေှိ ကျြ့်သုံးရနသည့် ကျားမရေးော အခန်းကဏ္ဍများကို ရလ့လာစူးစမ်းေန်နှြ့် 
ထိုနယ်ပယ်များေှိ အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုနှြ့် ရခါြ်းရောြ်မှုတို့ကို ေန်းစစ်အကဲခြတ်ေန် ခြစ်ပါသည်။ 
ဤအစီေြ်ခံစာတွြ် လူမှုရေးစံများသည် ပဋိပက္ခအရမွေိုးများနှြ့် ေက်နွှယ်ချတိ်ေက်ငပီး သစ်ရတာအုပ်ချုပ်ရေး 
လုပ်ြန်းစဉ်အတွြ်းေှိ အမျ ိုးသမီးများ၏ ရခါြ်းရောြ်မှုအတွက် အဟန့်အတားများ ခြစ်ရပါ်ရစပုံ၊ ပဋိပက္ခ/ငြိမ်းချမ်း 
ရေးေိုြ်ော ကိစ္စများတွြ် အဟန့်အတားများ ခြစ်ရပါ်ရစပုံတို့ကို တြ်ခပရေွးရနွးထားပါသည်။ ခမန်မာနိုြ်ြံအစိုးေ၏ 
သစ်ရတာဦးစီးဌာန (GFD)၊8 ကေြ်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး၏ ရကာ်သူးရလ ဗဟိုသစ်ရတာဌာန (KFD) တို့သာမက 
ပဋိပက္ခရဒသများတွြ် သစ်ရတာအုပ်ချုပ်ရေးနှြ့် ထိန်းသိမ်း ရစာြ့်ရေှာက်ရေး ကိစ္စများအတွက် လုပ်ရောြ်ရနြကသည့် 
ခပည်တွြ်းနှြ့် နိုြ်ြံတကာ အေပ်ေက်လူမှုအြွဲ့အစည်းများမှ လုပ်ရောြ်သူများသည်  ပါဝြ်ရောြ်ေွက်သည့် 
အမျ ိုးသမီးများအရပါ် ကျရောက်နိုြ်ရခခေှိရသာ အန္တောယ်များ၊ ရဒသန္တေေုံးခြတ်ချက်ချမှတ်မှုများတွြ် အမျ ိုးသားများ 
ကကီး စိုးရနမှုနှြ့် ေန့်ကျြ်ကွဲလွဲရနမှုများ (အထူးသခြြ့် ၎ြ်းတို့၏ အသိပညာရပးလုပ်ြန်းများတွြ် ပါဝြ်တက်ရောက် 
ခခြ်း မေှိမှု) နှြ့် ရေေှည်တည်တံ့ရသာ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ရောက်မှုအရပါ် သက်ရောက်နိုြ်ရခခများကို အစဉ်အငမဲ 
ထည့်သွြ်းစဉ်းစားသြ့်ပါသည်။ အစီေြ်ခံစာ၏ နိဂုံးပိုြ်းတွြ် ရဒသန္တေအေြ့် အကျ ိုးသက်ေိုြ်သူများ၊ ေက်စပ် 
ပတ်သက်သူများနှြ့် တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးခဲ့မှုများ ရပါ်တွြ် အရခခခံ၍ ခပည်တွြ်းခပည်ပအေပ်ေက်လူမှုအြွဲ့အစည်းများမှ 
လုပ်ရောြ်သူများ၊ နိုြ်ြံတကာ အလှူေှြ်များနှြ့် ခမန်မာနိုြ်ြံအစိုးေ၊ GFD၊ KFD သစ်ရတာဌာနများအတွက် အကကံခပု 
ချက်များကို တြ်ခပရပးထားပါသည်။  

8  သစ်ရတာဦးစီးဌာနသည် သယံဇာတနှြ့် သောဝပတ်ဝန်းကျြ်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကကီးဌာနရအာက်တွြ် ေှိပါသည်။  
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ကေြ်ခပည်နယ် ခမ၀တီခရိုြ်တွြ် အမျ ိုးသားနှြ့် အမျ ိုးသမီးတို့သည် မီးရသွးခပုလုပ်ေန်အတွက် သစ်ပြ်ခုတ်ရနစဉ်

နိုင်ငံကရးကနာေ်ခံအကပခအကနများ

အာေှတိုက်ေှိ မတူကွဲခပားရသာ တိုြ်းေြ်းသားလူမျ ိုးများအများေုံး ရနထိုြ်သည့် နိုြ်ြံများထဲမှ တစ်နိုြ်ြံခြစ်ရသာ 
ခမန်မာနိုြ်ြံတွြ် ခပည်တွြ်းပဋိပက္ခများ ေယ်စုနှစ်နှြ့်ချ၍ီ ခြစ်ပွားလာခဲ့ငပီး စစ်ေက်မှ ြိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုနှြ့် နိုြ်ြံတကာ 
နှြ့် အေက်အသွယ်ခြတ်ရတာက်၍ သီးခခားရနခဲ့မှုတို့ ကာလေှည်ြကာ ေှိခဲ့ပါသည်။9 ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစတြ်၍ စစ်အစိုးေ 
သည် ြွဲ့စည်းပုံအရခခခံဥပရဒအသစ်ကို ခပဋ္ဌာန်းခခြ်းနှြ့်အတူ ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ တစ်စိတ်တစ်ပိုြ်း ကူးရခပာြ်းနိုြ်ရအာြ် 
တခြည်းခြည်းချြ်း လမ်းြွြ့်ရပးခဲ့ပါသည်။ သို့ရသာ် စစ်ေက်မှ လွှတ်ရတာ်တွြ် ကိုယ်စားလှယ်ရနော ၂၅% ေယူထားငပီး 
အဓိကကျသည့် ဝန်ကကီးဌာနများ (ကာကွယ်ရေး၊ ခပည်ထဲရေးနှြ့် နယ်စပ်ရေးော) ကို တိုက်ရိုက် ထိန်းချုပ်ထားေဲ 
ခြစ်ော ဤအကူးအရခပာြ်းသည် အခပည့်အဝ ကူးရခပာြ်းနိုြ်မှု မေှိရသးပါသည်။10 တိုြ်းေြ်းသားလက်နက်ကိုြ်ပဋိပက္ခ
များ၏ အရြကာြ်းေြ်းခံသည် “…၁၉၇၄ ခုနှစ် ပြ်လုံညီလာခံတွြ် ….. ရမျှာ်မှန်းခဲ့သည့် ြက်ဒေယ်စနစ်ကို ရြာ်ရောြ် 
နိုြ်မှုမေှိခခြ်း”11 ရြကာြ့်ဟု အချ ို ့က ရှုခမြ်ြကငပီး ယြ်းသည် လက်ေှိ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ြန်းစဉ်တွြ် ယရန့ထက်တိုြ် 
ရခြေှြ်း၍ မေနိုြ်ရသးရသာ ခပဿနာတစ်ေပ်ခြစ်ပါသည်။ 

9 M. Smith, State of strife: The dynamics of ethnic conflict in Burma (ပဋိပက္ခနိုြ်ြံ - ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ တိုြ်းေြ်းသား ပဋိပက္ခ၏ ခပုမူရခပာြ်းလဲမှုပုံစံများ)၊ Washington: 

East-West Centre, 2007; A. South, Ethnic politics in Burma: States of conflict (ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ တိုြ်းေြ်းသားနိုြ်ြံရေး - ပဋိပက္ခခပည်နယ်များ), London and 

New York: Routledge, 2008၊ အချက်အလက်များ ထပ်မံေေှိလိုလျှြ် P. Keenan, By force of arms: Armed ethnic groups in Burma (လက်နက်ကိုြ်အြ်အားခြြ့် - 

ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ တိုြ်းေြ်းသားလက်နက်ကိုြ်အုပ်စုများ), New Delhi: Vij Books, 2013 ကိုလည်း ြကည့်ပါေန်။

10 M. Gravers and F. Ytzen (eds.), Burma/Myanmar–Where now? (ခမန်မာနိုြ်ြံ - ယခု ေယ်သို့ ယွန်းမည်နည်း), Nordic Institute of Asian Studies: Copenhagen, 

2014, p.29 and p.74    

11 L.H. Sakhong and P. Keenan၊ Ending Ethnic Armed Conflict in Burma – A Complicated Peace Process (ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ တိုြ်းေြ်းသားလက်နက်ကိုြ်ပဋိပက္ခ 

အေုံးသတ်ခခြ်း - ရှုပ်ရထွးနက်နဲသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ြန်းစဉ်)၊ Chiang Mai, Thailand: Burma Centre for Ethnic Studies, 2014, p.i
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ဤပဋိပက္ခတွြ် အဓိက ရှုရထာြ့်နှစ်ခု ေှိပါသည်။ ပထမတစ်ခုမှာ “… နိုြ်ြံရတာ်၏ အချုပ်အခခာ အာဏာသည် … 
ဗဟိုမှ ခပည်နယ်များ (နယ်စပ်ရဒသများေှိ တိုြ်းေြ်းသားလူနည်းစု အုပ်စုများေှိော) သို့ ခြန့်ကျက်ပုံ” အရပါ်  သရောထား 
ကွဲလွဲမှုနှြ့် ဒုတိယမှာ ရေွးရကာက်ခံ အစိုးေ၏ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပရဒခပုရေးနှြ့် တေားစီေြ်ရေးမဏ္ဍိုြ်များေှိ စစ်ေက်မှ 
လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုြ်ထားရသာ “…နိုြ်ြံကို အုပ်ချုပ်သည့်စနစ်” 12 အရပါ် သရောထားကွဲလွဲမှု ခြစ်ပါသည်။  

သောဝသယံဇာတအေြ်းအခမစ်များ ထုတ်ယူပုံနှြ့် ေဏ္ဍာရြွများ ြန်တီးပုံတို့ကို မည်သို့ စီမံ အုပ်ချုပ်သနည်းဟူသည့် 
ကိစ္စသည် အေိုပါရမးခွန်းများအတွက် အလွန်အရေးပါရသာ အပိုြ်းကဏ္ဍတစ်ခု ခြစ်ပါသည်။ အရြကာြ်းမှာ သောဝ 
သယံဇာတ (သစ်၊ ရေနှြ့် ရကျာက်မျက်) အများ အခပားသည် ဗမာမဟုတ်သည့် တိုြ်းေြ်းသားအမျ ိုးမျ ိုး မှီတြ်းရနထိုြ် 
သည့် နိုြ်ြံ၏ နယ်စပ်ရဒသများတွြ် တည်ေှိရနရသာရြကာြ့် ခြစ်သည်။ နိုြ်ြံ၏ မတူညီရသာ ရနောရဒသများတွြ် 
တစ်ခုထက်မကရသာ ပဋိပက္ခများသည် အေှိန်အဟုန်အမျ ိုးမျ ိုးနှြ့် ခြစ်ပွားရနေဲ ခြစ်ပါသည်။ ေခိုြ်ခပည်နယ်၊13 
ချြ်းခပည်နယ်၏ အချ ို ့အပိုြ်းများ14 နှြ့် ေှမ်းခပည်နယ်ရခမာက်ပိုြ်း15ေှိ လက်နက်ကိုြ်အြကမ်းြက်မှု နှြ့် ရနေပ်စွန့်ခွာရေှေ့
ရခပာြ်းမှုများ တိုးခမြ့်ခြစ်ပွားရနမှုမှစ၍ ရေေှည်ညှိနှိုြ်း၍ သရောတူညီထားရသာ အပစ်အခတ်ေပ်စဲမှုများနှြ့် ကိုယ်ပိုြ် 
အုပ်ချုပ်ခွြ့် ရပးအပ်ထားမှု၊16 နှစ်ြက်အြွဲ့အစည်းများ ြကားတွြ်လည်းရကာြ်း၊ ၂၁ ောစုပြ်လုံ၊ ခပည်ရထာြ်စုငြိမ်းချမ်း
ရေးညီလာခံ၏ တေားဝြ်အစိတ်အပိုြ်းတစ်ေပ်ခြစ်သည့် တစ်နိုြ်ြံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုေပ်စဲရေး သရောတူစာချုပ် 
(NCA)ကို အြွဲ့ ၁၀ ြွဲ့ လက်မှတ်ရေးထိုးထားခခြ်းခြြ့်လည်းရကာြ်း လက်ေှိရေွးရနွးညှိနှိုြ်းရနေဲ အရခခအရနများ 
အထိ ပုံစံအမျ ိုးမျ ိုး ရတွ့ေပါသည်။17 

ဤအစီေြ်ခံစာသည် ခမန်မာနိုြ်ြံ အရေှ့ရတာြ်ပိုြ်းေှိ ကေြ်18 ခပည်နယ်ကို အဓိကထား ရလ့လာခဲ့ပါသည်။ ေယ်စုနှစ် 
နှြ့်ချသီည့် လက်နက်ကိုြ်ပဋိပက္ခများ၊ ရနောအနှံ့ခြစ်ရပါ်ခဲ့သည့် ရနေပ်စွန့်ခွာ ရေှေ့ရခပာြ်းမှုများ၊ လူ့အခွြ့်အရေး 
ချ ိုးရြာက်မှုကိစ္စ အစီေြ်ခံတြ်ခပမှုများ19  ေှိခဲ့သည့် ရနာက်ပိုြ်း ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွြ် အစိုးေနှြ့် ကေြ်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး/ 
ကေြ်အမျ ိုးသားလွတ်ရခမာက်ရေး တပ်မရတာ် (KNU/ KNLA) ြကား အပစ်အခတ်ေပ်စဲခဲ့သည့်အချနိ်မှစ၍ ကေြ် 
ခပည်နယ်သည် တခြည်းခြည်းချြ်း တည်ငြိမ်မှု ေေှိလာပါသည်။20 သို့ရသာ် ကေြ်ခပည်နယ်တွြ် အစိုးေထိန်းချုပ်ရသာ 
ရဒသများ၊ KNU ၏ ထိန်းချုပ်မှုရအာက်ေှိ ရဒသများ၊ အစိုးေနှြ့် KNU၊ အစိုးေမဟုတ်ရသာ လက်နက်ကိုြ်လုပ်ရောြ်သူ
အမျ ိုးမျ ိုး (NSAs) ယှဉ်ငပိုြ်အုပ်ချုပ်ရသာ ရဒသများဟူ၍ ရောရနှာရတွ့ေှိေပါသည်။ ထိုလုပ်ရောြ်သူများထဲတွြ် KNU 

12 T Kramer “Neither War Nor Peace – The Future of the Ceasefire Agreements in Burma (စစ်လည်းမဟုတ် ငြိမ်းချမ်းရေးမဟုတ် - ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ အပစ်အခတ်ေပ်စဲ

ရေးသရောတူညီမှုများ၏ အနာဂတ်)”, Amsterdam: Transnational Institute, 2009, p.5

13 Amnesty International, ““No one can protect us” – War Crimes and Abuses in Myanmar’s Rakhine State (ကျွန်ရတာ်/ကျွန်မတို့ကို မည်သူမျှ ကာကွယ်မရပးနိုြ်ပါ 

- ခမန်မာနိုြ်ြံ ေခိုြ်ခပည်နယ်ေှိ စစ်ောဇဝတ်မှုများနှြ့် ချ ိုးရြာက်မှုများ) London: Amnesty International, 2019.; ထို့ခပြ် International Crisis Group, “A New Dimension 

of Violence in Myanmar’s Rakhine State (ခမန်မာနိုြ်ြံ ေခိုြ်ခပည်နယ်ေှိ အြကမ်းြက်မှုများ၏ ရှုရထာြ့်အသစ်)”, Crisis Group Asia Briefing N°154, Brussels: 

International Crisis Group, 2019 ကိုလည်း ြကည့်ပါေန်။

14 K.L. Htoon, “Civilians pay the price of conflict in southern Chin (ချြ်းခပည်နယ် ရတာြ်ပိုြ်းေှိ ပဋိပက္ခခြစ်ပွားမှုအတွက် အေပ်သားများ၏ ရပးေပ်ေမှုများ)”, Frontier 

Magazine, 10 March 2020, https://frontiermyanmar. net/en/civilians-pay-the-price-of-conflict-in-southern-chin

15 International Crisis Group, “Myanmar: A Violent Push to Shake Up Ceasefire Negotiations (ခမန်မာ - အပစ် အခတ်ေပ်စဲရေး ရေွးရနွးညှိနှိုြ်းမှုများကို လှုပ်ခါ 

လိုက်သည့် အြကမ်းြက်ထိုးစစ်)”, Crisis Group Asia Briefing N°158: Yangon/Brussels: International Crisis Group, 24 September 2019; ထို့ခပြ် Institute for 

Security and Development Policy, “A Return to War: Militarized Conflicts in Northern Shan State (စစ်ပွဲများ ခပန်လည်ခြစ်ပွာခခြ်း - ေှမ်းခပည်နယ်ရခမာက်ပိုြ်းေှိ 

လက်နက်ကိုြ်ပဋိပက္ခများ), Stockholm: Institute for Security and Development Policy, 2018 ကိုလည်း ြကည့်ပါေန်။

16 B. Lintner, “The United Wa State Army and Burma’s Peace Process (“ဝ” ခပည် ရသွးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မရတာ်နှြ့် ခမန်မာနိုြ်ြံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ြန်းစဉ်)”, 

Washington DC: United States Institute for Peace, 2019

17 လက်ေှိ ခြစ်ရပါ်တိုးတက်မှုများနှြ့် နှစ်စဉ်သုံးသပ်ချက်မျာကို ရအာက်ပါဝက်ေိုက်တွြ် ြတ်ရှုနိုြ်ပါသည် - https:// www.mmpeacemonitor.org/ ။ NCA ရဒသများေှိ 

အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ြန်းစဉ်အရြကာြ်း ရေွးရနွးထားမှုကို A. South et al, Between ceasefires and federalism: exploring interim arrangements in the Myanmar 

Peace Process (အပစ်အခတ်ေပ်စဲမှုများနှြ့် ြက်ဒေယ်စနစ်တို့အြကား - ခမန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ြန်းစဉ်အတွြ်းေှိြကားကာလတွြ် ရောြ်ေွက်ေမည့် အစီအစဉ်များကို 

ရလ့လာေန်းစစ်ခခြ်း), Yangon: Covenant Consult, 2018 တွြ် ြတ်ရှုနိုြ်ပါသည်။

18 စစ်အစိုးေက ကေြ် (Kayin) ခပည်နယ်ဟု တေားဝြ်ရခပာြ်းလဲရခါ်ရဝါ်ခခြ်းမခပုမီ ဤရဒသနှြ့် တိုြ်းေြ်းသား လူမျ ိုးစုကို Karen ဟု အဓိက လူသိများခဲ့ပါသည်။ ရနာက်ပိုြ်းတွြ် 

ေက်စပ်ပတ်သက်သူများက  “Karen” နှြ့် “Kayin” နှစ်မျ ိုးစလုံးကို အလဲြလှယ်သုံးစွဲြကရသာ်လည်း ကေြ်လူမျ ိုးအကျ ိုးေက်စပ်ပတ်သက်သူအများစုက “Karen” ဟူသည့် 

အရခါ်အရဝါ်ကို ပိုမို နှစ်သက်ြကသခြြ့် ဤအစီေြ်ခံစာတွြ် ထိုအရခါ်အရဝါ်ကို  သုံးနှုန်းထားပါသည်။   

19 Karen Human Rights Group, 2017, Op. cit.; Karen Women’s Organisation, 2007, Op. cit. 

20 K. Jolliffe, Ceasefires, governance, and development: The Karen National Union in times of change (အပစ်အခတ်ေပ်စဲမှုများ၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှြ့် ြွံ့ငြိုးတိုးတက်မှု - 

အရခပာြ်းအလဲကာလများအတွြ်းေှိ ကေြ်အမျ ိုးသား အစည်းအရုံး), Yangon: The Asia Foundation, 2016 
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ငြိမ်းချမ်းရေး ရကာြ်စီ၊ ဒီမိုကေက်တစ် ကေြ်အကျ ိုးခပု တပ်မရတာ် (DKBA)၊ အခခား ခပည်သူ့စစ်များနှြ့် (အစိုးေ အုပ်
ချုပ်ရေးြွဲ့စည်းပုံများအတွြ်း ထည့်သွြ်းမှုအတိုြ်းအတာမှာ တစ်ရနောနှြ့်တစ်ရနော မတူညီေဲ တပ်မရတာ်၏ 
ထိန်းချုပ်မှုရအာက်တွြ် ထားေှိရသာ) နယ်ခခားရစာြ့်တပ်များ (BGF) 21 ပါဝြ်ပါသည်။22 ကေြ်ခပည်နယ်တွြ် ကျန်ေှိ 
ရသာ သစ်ရတာအများစုသည် NSA  သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုရောရထွးရသာရဒသများတွြ် တည်ေှိရနငပီး အစိုးေထိန်းချုပ် 
ရသာ ရဒသများေှိ သစ်ရတာအများစုသည် ခုတ်ထွြ်ေှြ်းလြ်းခံထား ေငပီးခြစ်ပါသည်။23

ယခြ်က အပစ်အခတ်ေပ်စဲမှုများတွြ် သစ်ရတာသယံဇာတများအပါအဝြ် သောဝအေြ်းအခမစ်များကို အလွန်အကျွ ံ
ထုတ်ယူခခြ်း၊ ပတ်ဝန်းကျြ်ထိခိုက်ပျက်စီးခခြ်း၊ အသက်ရမွးမှုလုပ်ြန်းများ ေုံးရှုံးခခြ်း၊ မိရိုးြလာနှြ့် ထိန်းသိမ်းရစာြ့် 
ရေှာက်မှု အရလ့အထများ ပျက်ယွြ်းခခြ်းတို့ ခြစ်ရပါ်ခဲ့သည်ကို ရတွ့ေှိေပါသည်။24  ရဒသခံခပည်သူများ ထိခိုက်နစ်နာ 
ခခြ်း၊ အြကမ်းြက်မှုကို မီးထိုးရပးသည့် ပဋိပက္ခစီးပွားရေး25ကို ေက်လက်လုပ်ရောြ်ရနခခြ်းများနှြ့်အတူ ရနာက်ေုံး 
တွြ် (၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ ကချြ်ခပည်နယ်တွြ် ခြစ်ပွားခဲ့သကဲ့သို့) အြကမ်းြက်ပဋိပက္ခများ ခပန်လည်ခြစ်ပွားလာခဲ့ 
ပါသည်။ တိုြ်းေြ်းသားလူနည်းစုများ၏ ကိုယ်ပိုြ်လက္ခဏာများကို အရြကာြ်းခပု၍ နစ်နာေုံးရှုံးေမှုများကို နိုြ်ြံရေး 
နည်းလမ်းခြြ့် ရခြေှြ်းခခြ်းကို လျှစ်လျူရှုထားငပီး သောဝသယံဇာတများ အလွန်အကျွထံုတ်ယူမှုကို ေက်လက် 
ခပုလုပ်ရနခခြ်းသည် ပဋိပက္ခခြစ်နိုြ်ရခခ အန္တောယ်များကို တိုးပွားရစသည်မှာ ထြ်ေှားလှပါသည်။ ပဋိပက္ခဒဏ်ခံေရသာ 
ကေြ်ရဒသများေှိ ရဒသန္တေ အေြ့် သစ်ရတာအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ြန်းစဉ် တိုးတက်ရကာြ်းမွန်ရစမည့် အလားအလာများကို 
ေန်းစစ်ေန်အတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွြ် International Alert နှြ့် Kaw Lah Foundation တို့ မှ ရောြ်ေွက်ခဲ့သည့် 
သုရတသနအစီေြ်ခံစာတစ်ရစာြ်ခြစ်ရသာ ခမန်မာနိုြ်ြံ ကေြ်ရဒသများတွြ် သစ်ရတာစီမံအုပ်ချုပ်ခခြ်းနှြ့် ငြိမ်းချမ်း 
ရေးတည်ရောက်ခခြ်းဟူသည့် အစီေြ်ခံစာက ရဒသန္တေ အုပ်ချုပ်ရေးအေြ့်ကို ရအာက်ရခခအေြ့်နှြ့် ရကျးေွာအုပ်စု 
အေြ့်ေှိ ပဋိပက္ခရြကာြ့် ရသွးကွဲရနြကသူများြကား ယုံြကည်မှုတည်ရောက်ေန် အခွြ့်အလမ်းများေှိရနသည့်ရနော 
အခြစ် လည်းရကာြ်း၊ တူညီသည့် ဦးစားရပးကိစ္စများ (ဥပမာ တေားမဝြ်သစ်ခုတ်မှု ေပ်တန့်ရေးနှြ့် သစ်ရတာ 
ခပန်လည်ပျ ိုးရထာြ်မှုကို ကူညီပံ့ပိုးရေး) အတွက် အရတွ့အကကုံများ ြလှယ်နိုြ်မည့် အခွြ့်အလမ်းများ ေှိရနသည့် 
ရနောအခြစ်လည်းရကာြ်း ရြာ်ညွှန်းထားပါသည်။ အေြ့်ခမြ့်ပိုြ်းေိှ နိုြ်ြံရေးရေွးရနွးပွဲများ မတိုးသာမေုတ်သာ 
အရခခအရနတွြ် ေက်ေှိရနငပီး အရခခအရနများ ခက်ခဲရှုပ် ရထွးရနဦးမည်ေိုလျှြ်ပြ် ဤရဒသန္တေအုပ်ချုပ်ရေးအေြ့် 
တွြ်မူ အခွြ့်အလမ်းများ ေှိရနဦးမည် ခြစ်သည်။ ထို ၂၀၁၉ အစီေြ်ခံစာတွြ် အပစ်ေပ်နယ်ရခမများေှိ ပတ်ဝန်းကျြ် 
ထိန်းသိမ်းမှုနှြ့် ြွံ့ငြိုးရေးစီမံချက်များတွြ် ပဋိပက္ခကို သတိခပုနားလည်မှုခြြ့် ေက်စုံမှချဉ်းကပ်ရောြ်ေွက်သည့် 
နည်းလမ်းများကို အသုံးခပုြကေန် တိုက်တွန်းထားငပီး သုံးြွဲ့အထက် သရောတူညီမှုေယူခခြ်း နည်းလမ်း (triple-
green light plus approach) ကို အေိုခပုထားပါသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် အကျ ိုးသက်ေိုြ်သူ/ေက်စပ်ပတ်သက်သူ 
“သုံးဦးနှြ့်အထက်” အား တိုြ်ပြ်ရေွးရနွး၍ ခွြ့်ခပုချက် ေယူရောြ်ေွက်သည့် နည်းလမ်းခြစ်ပါသည်။ ေိုလိုသည်မှာ 
(၁) ခပည်ရထာြ်စု သို့မဟုတ် နိုြ်ြံအေြ့် အစိုးေထံမှ တေားဝြ်ခွြ့်ခပုချက် ေယူေန်သာမက ပဋိပက္ခတြ်းမာမှုများ ပိုမို 
ေိုးေွားလာနိုြ်မှုကို ရေှာြ်ေှားေန်အတွက် (၂) ထိခိုက်ခံစားေမည့် ရဒသခံခပည်သူများနှြ့် (၃) တပ်မဟာအေြ့် နှြ့် ခရိုြ် 
အေြ့် (ရဒသန္တေအေြ့်) များမှ အစိုးေမဟုတ်သည့် လက်နက်ကိုြ် လုပ်ရောြ်သူများကိုပါ အသိရပး၍ ခွြ့်ခပုချက် 
ေယူေန် ခြစ်ပါသည်။ 
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ကလ့လာမှုေွင် အသုံးပပုကသာ နည်းစနစ်များ 

ဤအစီေြ်ခံစာသည် International Alert မှ Kaw Lah Foundation နှြ့် ပူးရပါြ်း၍ ခမန်မာနိုြ်ြံ ကေြ်ခပည်နယ်ေှိ 
ပဋိပက္ခဒါဏ်ခံေရသာ ရဒသများေှိ သစ်ရတာစီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုြ်မှုနှြ့် စပ်လျဉ်းရသာ ပဋိပက္ခကိစ္စများနှြ့် ငြိမ်းချမ်းရေး 
တည်ရောက်မှု အခွြ့်အလမ်းများအရြကာြ်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်က ခပုလုပ်ခဲ့သည့် သုရတသနအရပါ်တွြ် အားခပုထား 
ပါသည်။26  အရစာပိုြ်းက ထုတ်ရဝထားသည့် အေိုပါအစီေြ်ခံစာရပါ်တွြ် အရခခခံ၍ အေိုပါ ပဋိပက္ခဒါဏ်ခံေရသာ 
ရဒသများေှိ သစ်ရတာစီမံ အုပ်ချုပ်လုပ်ကိုြ်မှုများအတွြ်း အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုကို ရြာ်ထုတ်တြ်ခပ 
နိုြ်ေန် ဒီဇိုြ်းရေးေွဲထားသည့် ကျားမရေးောေန်းစစ်မှုကို အရသးစိတ်ခပုလုပ်၍ ပိုမိုခပည့်စုံရသာ သုရတသနခပုမှုကို 
ေက်လက်လုပ်ရောြ်ေန် International Alert နှြ့် Kaw Lah Foundation တို့က ေုံးခြတ်ခဲ့ြကပါသည်။ ဤကျားမ 
ရေးော ေန်းစစ်မှုကို ခပုလုပ်ေခခြ်း၏ ေည်ေွယ်ချက်မှာ အမျ ိုး သမီးများ၏ လက်ေှိ ထမ်းရောြ်ရနရသာ အခန်းကဏ္ဍများ 
ကို ရလ့လာမှတ်တမ်းတြ်ေန်၊  ၎ြ်းတို့ ေြ်ေိုြ်ရနေသည့် အဟန့်အတားများကို ရြာ်ထုတ်ေန်၊  အေပ်ေက်လူမှု 
အြွဲ့အစည်းနှြ့် အခခားလုပ်ရောြ်သူများအား ပဋိပက္ခဒဏ်ခံေရသာရဒသများေှိ ကေြ်ခပည်နယ်ေှိ သစ်ရတာနှြ့် 
စပ်လျဉ်းရသာ လုပ်ြန်းတိုြ်းတွြ် ကျားမရေးောကို ထည့်သွြ်းစဉ်းစားလုပ်ရောြ်နိုြ်ရေး အကကံခပုချက်များရပးေန် 
ခြစ်ပါသည်။   

ရေှ့ယခြ်က International Alert ၏ ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ ကျားမရေးောကိစ္စများကို သုရတသနခပု ရလ့လာမှုများမှ ေေှိခဲ့ရသာ 
သြ်ခန်းစာများရပါ်တွြ် အရခခခံ၍ ဤသုရတသနတွြ် အသုံးခပုေန် နည်းစနစ်များကို ဒီဇိုြ်းရေးေွဲရသာအခါ ကျားမ 
ရေးောကိစ္စေပ်များအား ရယေုယျအားခြြ့် နားလည်သိေှိမှု နည်းပါးရနခခြ်းနှြ့် စီမံချက်ရဒသများေှိ အမျ ိုးသမီးများ၏ 
ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှု၊ အမျ ိုးသမီးရခါြ်းရောြ်များ၏ သစ်ရတာအုပ်ချုပ်ရေးကို ေြ်းနှီးကျွမ်းဝြ်ခခြ်း မေှိမှုတို့ကို ထည့် 
သွြ်းစဉ်းစား၍ ရေးေွဲခဲ့ပါသည်။  

သုရတသနနည်းစနစ်တွြ် အများပါဝြ်ရေွးရနွးသည့် အကကံခပုအလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ နှစ်ခု ပါဝြ်ပါသည်။ 

• ရတာြ်ြူ၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ြသဂုတ်လ ၂၇ ေက်နှြ့် ၂၈ ေက်တို့တွြ် ထန်းတပြ်၊ သံရတာြ်၊ ရောဂလိနှြ့် လိပ်သိုငမို့နယ် 
များတွြ် အရခခစိုက်ရသာ အေပ်ေက်လူမှုအြွဲ့အစည်းနှြ့် ေပ်ေွာအရခခခပုအြွဲ့အစည်းများမှ အမျ ိုးသမီး ၁၄ ဦးနှြ့် 
အမျ ိုးသား ၇ ဦး တက်ရောက်သည့် အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲနှြ့်၊ 

• ေားအံ၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တြ်ောလ ၁၇ ေက်နှြ့် ၁၈ ေက်တို့တွြ် အရေှ့နှြ့် အရနာက် သံလွြ်၊ ေားအံအရနာက်၊ 
ရကာ့ကေိတ်နှြ့် ခမဝတီငမို့နယ်များေှိ အေပ်ေက်လူမှုအြွဲ့အစည်းများ၊ ေပ်ေွာအရခခခပုအြွဲ့အစည်းများ၊ တိုြ်းေြ်း
သားလက်နက်ကိုြ်အြွဲ့အစည်းများ (EAOs) မှ အမျ ိုးသမီး ၂၃ ဦးနှြ့် အမျ ိုးသား ၁၈ ဦး တက်ရောက်သည့် အလုပ်ရုံ 
ရေွးရနွးပွဲတို့ ခြစ်ပါသည်။   

အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲ တက်ရောက်သူများအား ကျားမရေးော၊ ပဋိပက္ခ/ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ရောက်မှု နှြ့် ကျားမရေးောကို 
လုပ်ြန်းတိုြ်းတွြ် ထည့်သွြ်းလုပ်ရောြ်ခခြ်းေိုြ်ော အသိပညာရပးအစီအစဉ်များနှြ့်အတူ သုရတသနရမးခွန်းများ 
အတွက် တက်ရောက်သူများထံမှ အရခြများ ရတာြ်းခံခခြ်းတို့ကို အလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲများနှြ့် ရပါြ်းစပ်ရောြ်ေွက်ခဲ့ 
ပါသည်။ သိမ်ရမွ့ရသာ ကွဲခပားချက်များကို ရပါ်လွြ်ရအာြ် ရေွးရနွးနိုြ်ေန် အားရပးခဲ့ငပီး အေိုပါကိစ္စေပ်များကို 
တက်ရောက်လာသူများမှ ယုံြကည်မှုေှိစွာ ပါဝြ်ရေွးရနွးနိုြ်စွမ်းကို တည်ရောက်ရပးခဲ့ပါသည်။  

ထို့ခပြ် ရတာြ်ြူ (၂၀၁၉ ခုနှစ် ြသဂုတ်လ ၂၈ ေက်နှြ့် ၂၉ ေက်) နှြ့် ေားအံ (၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တြ် ောလ ၁၈ ေက်နှြ့် 
၁၉ ေက်) တွြ် အေပ်ေက်လူမှုအြွဲ့အစည်းနှြ့် KNU၊ DKBA၊ ကေြ်အမျ ိုးသား လွတ်ရခမာက်ရေးတပ်မရတာ် - ငြိမ်းချမ်း 

26 S. Gray, Forestry management and peacebuilding in Karen areas of Myanmar (ခမန်မာနိုြ်ြံ ကေြ်ရဒသများတွြ် သစ်ရတာစီမံအုပ်ချုပ်ခခြ်းနှြ့် ငြိမ်းချမ်းရေး 

တည်ရောက်ခခြ်း), London: International Alert, 2019 
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ရေးရကာြ်စီ အပါအဝြ် အစိုးေမဟုတ်ရသာ လက်နက် ကိုြ်လုပ်ရောြ်သူများအြွဲ့များ၊ အစိုးေသစ်ရတာဦးစီးဌာနတို့မှ 
အမျ ိုးသမီး ၁၅ ဦးနှြ့် အမျ ိုးသား ၁၃ ဦးတို့နှြ့် တစ်ဦးချြ်းရတွ့ေုံရမးခမန်းမှု (key informant interviews) ၂၈ ခုကို 
ခပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပဋိပက္ခများ ေက်လက်ခြစ်ပွားရနသည့် အရခခအရနခြစ်ရသာရြကာြ့် ရတွ့ေုံရမးခမန်းမှုများတွြ် 
ပါဝြ်ရခြေိုရပးခဲ့သူများအရပါ် ေန့်ကျြ်တိုက်ခိုက်မှုများ မခြစ်ရပါ်ရစေန်အတွက် ၎ြ်းတို့အား အမည်ရြာ်ခပရစခခြ်း 
မေှိေဲ (စိုးေိမ်ြွယ်ောမေှိလှသည့်) ၎ြ်းတို့ ကိုယ်စားခပုရသာ အြွဲ့အစည်းများကိုသာ မှတ်တမ်းတြ်၍ ရမးခမန်းခဲ့ပါသည်။ 
ေန်းစစ်ရလ့လာမှုတွြ် ထိုြ်းနိုြ်ြံ မဲရောက်ေှိ ရကာ်သူးရလ ဗဟိုသစ်ရတာဌာနနှြ့်  ချြ်းမိုြ်ေှိ ကေြ်သောဝ 
ပတ်ဝန်းကျြ် နှြ့် လူမှုရေးေိုြ်ော လှုပ်ေှားမှုကွန်ေက် (KESAN) တို့သို့ ၂၀၁၉ နိုဝြ်ောလအတွြ်း သွားရောက်ခဲ့သည့် 
ရေွးရနွးတိုြ်ပြ် မှုများမှ ေေှိသည့် အချက်အလက်များရပါ်တွြ်ပါ အရခခခံ၍ ခပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 

ရတွ့ေှိချက်များမူြကမ်းနှြ့် အကကံခပုချက်များကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝြ်ောလတွြ် ေားအံ၌ ခပုလုပ်ခဲ့ သည့် အလုပ်ရုံရေွးရနွး 
ပွဲတစ်ခုတွြ် အတည်ခပုခဲ့ပါသည်။ ထိုအတည်ခပုအလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲသုိ့ ေားအံ၊ လိပ်သို၊ ရကာ့ကေိတ်၊ ခမဝတီ၊ ရတာြ်ြူ 
နှြ့် ရောဂလိ ငမို့နယ်များမှ မူလပါဝြ်ရေွးရနွး ရပးခဲ့ြကသူများထဲမှ စုစုရပါြ်း ၂၀ ဦး (အမျ ိုးသမီး ၁၀ ဦးနှြ့် အမျ ိုးသား 
၁၀ ဦး) တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။ 

မှေ်ချေ် - သုရတသနတွြ် ပါဝြ်ရေွးရနွးရပးခဲ့ြကသူများသည် KNU၊ အစိုးေနှြ့် ထိန်းချုပ်မှုရောရထွးရသာ နယ်ရခမ 
ရဒသများတွြ် ရနထိုြ်သူများ ခြစ်ြကပါသည်။ ထို့ရြကာြ့် ပါဝြ်ရေွးရနွးရပးသူများက မြကာခဏ ေိုသလို GFD 
သို့မဟုတ် KFD များြကား ၎ြ်းတို့၏ ကွာခခားသည့် အရတွ့အကကုံများရပါ်တွြ် အရခခခံ၍ သိသာထြ်ေှားမှုအေှိေုံး 
စနစ်နှစ်ခုြကား နှိုြ်းယှဉ်သုံးသပ်ခပခဲ့ြကပါသည်။ ဤသုရတသနတွြ် စနစ်နှစ်ခုြကား လက်ရတွ့မျက်ခမြ်ကို အရခခခံ၍ 
နှိုြ်းယှဉ်မှုခပုေန် မေည်ေွယ်ခဲ့သလို ထိုသို့လုပ်ရောြ်ေန် အေြ်းအခမစ်များလည်း မေှိပါ (မေှိခဲ့ပါ)။ သို့ရသာ် ပါဝြ် 
ရေွးရနွးရပးသူများသည် ရမးခွန်းအများအခပားကို ကိန်းဂဏန်းများခြြ့် တိုြ်းတာရခြေိုရပးနိုြ်စွမ်း မေှိြကဟု ယူေ 
ေငပီး ေလဒ်အခြစ် ကွဲခပားမှုများကို ရထာက်ခပသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုကိုသာ အသုံးခပုစောေှိရတာ့သည်ခြစ်ော အစိုးေ 
စနစ်နှြ့် KNU စနစ်ကို နှိုြ်းယှဉ်၍ ရခြြကားရပးခဲ့ြကခခြ်း ခြစ်ပါသည်။ ဤအရခြများသည် ခိုြ်လုံသည့် အချက်အလက် 
များ သို့မဟုတ် ယုံြကည်ကိုးစားနိုြ်သည့် ကိုယ်ရတွ့ မျက်ခမြ်သက်ရသအရထာက်အထားများ မဟုတ်ြကေဲ ရခြေိုသူ 
တစ်ဦးချြ်းစီ၏ အရတွ့အကကုံများကို အရခခခံသည့် ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်ေန်ရသာ မှတ်ချက်များသာခြစ်ရြကာြ်း International 
Alert နှြ့် Kaw Lah Foundation အြွဲ့အစည်းနှစ်ေပ်စလုံးက လက်ခံအသိအမှတ်ခပုထားပါသည်။  

အစီရင်ခံစာ၏ ေွဲ့စည်းပုံ

ရနာက်ခံအရခခအရနများကို တြ်ခပထားသည့် နိဒါန်းအပိုြ်းနှြ့် အသုံးခပုရသာ နည်းစနစ်များအရြကာြ်း အကျဉ်းချုပ် 
တြ်ခပငပီးသည့်ရနာက် အစီေြ်ခံစာ၏ ဒုတိယအခန်းတွြ် သစ်ရတာစီမံ အုပ်ချုပ်လုပ်ကိုြ်မှုအတွြ်းေှိ အမျ ိုးသမီးများ၏ 
ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုနှြ့် ရခါြ်းရောြ်မှုတို့အတွက် ခြစ်ရပါ်လျက်ေှိသည့် အဟန့်အတားအမျ ိုးမျ ိုးကို ေန်းစစ်ရလ့လာ 
တြ်ခပထားပါသည်။ ထိုသို့ ေန်းစစ်ောတွြ် ပဋိပက္ခအရမွေိုးများ၊ လက်ရတွ့ေဝတွြ် ေြ်ေိုြ်ေသည့် အဟန့်အတားများ၊ 
လူမှုအြွဲ့အစည်းမှ ကျားမရေးောစံများ သတ်မှတ်ထားပုံ၊ အမျ ိုးသမီးများ ထမ်းေွက်ရနေသည့် နှစ်ေ၊ သုံးေ ပိုများရသာ 
ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများနှြ့် ေြ့်ပွားေိုးကျ ိုးသက်ရောက်မှုများကို ထည့်သွြ်းစဉ်းစား ရလ့လာထားပါသည်။ ဤေန်းစစ် 
ရလ့လာမှုရပါ်တွြ် အရခခခံ၍ အေိုပါအဟန့်အတားများကို ရကျာ်လွှားေန် လက်ရတွ့လုပ်ရောြ်ေမည့် လုပ်ြန်းများကို 
ရြာ်ခပရပးထားပါသည်။ 

အစီေြ်ခံစာ၏ တတိယအပိုြ်းတွြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ သစ်ရတာအသုံးခပုပုံနှြ့် စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုြ်မှုအတွြ်း ပါဝြ် 
ရောြ်ေွက်လျက်ေှိသည့် လက်ေှိအရနအထားကို ရခါြ်းရောြ်မှုပိုြ်းနှြ့် အုပ်ချုပ်မှုပိုြ်းေှိ ကျားမကွာဟချက်များအား 
အဓိကဦးတည်၍ ရလ့လာေန်းစစ်ထားပါသည်။ 
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စတုတ္ထအပိုြ်းတွြ် ကေြ်ရဒသများေှိ ပဋိပက္ခဒဏ်ခံေသည့် ရနောများတွြ် ရောြ်ေွက်ရနရသာ သစ်ရတာလုပ်ြန်းကဏ္ဍ 
အစီအစဉ်များတွြ် အမျ ိုးသမီးခြစ်မှု၊ အမျ ိုးသားခြစ်မှုရပါ်တွြ် အရခခခံ၍ ခြစ်ရပါ်လာသည့် ထိခိုက်နိုြ်ရခခ အန္တောယ် 
များကို စိစစ်ရလ့လာထားော ထိုအန္တောယ်များ၏ အမျ ိုးသမီးများအရပါ်တွြ်ရော၊ အမျ ိုးသားများအရပါ်တွြ်ပါ ကွဲခပား 
စွာ သက်ရောက်ရနမှုများကို အထူးအရလးထား ရလ့လာခဲ့ပါသည်။  

နိဂုံးအပိုြ်းတွြ် ခပည်တွြ်းနှြ့် နိုြ်ြံတကာ အေပ်ေက်လူမှုအြွဲ့အစည်းများ၊ GFD၊ KFD နှြ့် အစိုးေ မဟုတ်ရသာ 
လက်နက်ကိုြ် လုပ်ရောြ်ရသာအြွဲ့များ၊ နိုြ်ြံတကာအလှူေှြ်များအတွက် အကကံခပုချက်များကို ရပးအပ်ထားပါသည်။ 
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တန်းတူညီမျှ မရှိမှုများကို အမမစ်ပါမကျန်ဖယ်ရှားမြင်း

၂။  အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါေင်ကောင်ရွေ်မှုနှင့် ကခါင်းကောင်မှု  
အေွေ် အဟန့်အေားများ 

ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ အခခားရနောရဒသအများအခပားနည်းတူ ကေြ်ခပည်နယ်ေှိ လူမှုယဉ်ရကျးမှုေိုြ်ော စံသတ်မှတ်ချက်များ 
သည် အမျ ိုးသမီးများ၏ ရခါြ်းရောြ်မှုအတွက် အဟန့်အတားများကို ခြစ်ရပါ်ရစငပီး သစ်ရတာစီမံအုပ်ချုပ်မှုတွြ် 
၎ြ်းတို့၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုများအတွက် အသိအမှတ်ခပုခခြ်း မခံေရအာြ် တားေီးကန့်သတ်ထားပါသည်။ ထိုအဟန့် 
အတားများနှြ့် ကန့်သတ်ချက်များသည် ေယ်စုနှစ်များနှြ့်ချ၍ီ ြကာခမြ့်ရနငပီခြစ်ရသာ အြကမ်းြက် ပဋိပက္ခများနှြ့် 
လုံခခုံမှုမေှိရသာ အရခခအရနများရြကာြ့် ပို၍ ကကီးမားများခပားလာခဲ့ပါသည်။ ထိုအရခခအရနများသည် အမျ ိုးသမီးများ 
အား ရဒသန္တေအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ြန်းစဉ်နှြ့် ေပ်ေွာတွြ်းေှိ ေုံးခြတ်ချက်ချမှတ်မှုများတွြ် ပါဝြ်နိုြ်ခခြ်းမေှိရအာြ် 
တားေီးထားပါသည်။  

ပဋိပေ္ခအကမွေိုးများ 

၂၀၁၂ ခုနှစ် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများ ေပ်စဲခဲ့သည့် အချနိ်မှစ၍ လုံခခုံရေးအရခခအရနသည် တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။ 
သို့ရသာ် ေယ်စုနှစ်များစွာ ကေြ်လူထုကကုံရတွ့ခံစားခဲ့ေသည့် အနိုြ်အထက်ခပုမှုနှြ့် အြကမ်းြက်မှုအရမွေိုးသည် 
ယခုထက်တိုြ် အစိုးေမှရခြေှြ်းရပးနိုြ်ခခြ်း မေှိသလိုရယေုယျအားခြြ့် အသိအမှတ်ခပုခခြ်းလည်း မေှိသခြြ့် 
ရြကာက်ေွံ့မှုနှြ့် မလုံခခုံမှုခံစားချက်များကို ေက်လက်ခြစ်ရပါ်ရစလျက်ပြ်ေှိပါသည်။27 ယြ်းအရခခအရနတွြ် 
သစ်ရတာများသည် အမျ ိုးသမီးများအတွက် လုံခခုံမှုမေှိရသာရနောအခြစ် အမျ ိုးသမီးများရော၊ အမျ ိုးသားများကပါ 
ယုံြကည်ယူေြကသည်ခြစ်ော အမျ ိုးသမီးများ၏ လွတ်လပ်စွာ သွားလာနိုြ်စွမ်းနှြ့် သစ်ရတာဧေိယာများသို့ သွား 
ရောက်နိုြ်စွမ်း သို့မဟုတ် လက်လှမ်းမီအသုံးခပုနိုြ်စွမ်းကို ကန့်သတ်ထားပါသည်။ ရတွ့ေုံရမးခမန်းမှုများကို ရခြေိုခဲ့ 
ြကသူများက ဤအရခခအရနကို ပုံစံအမျ ိုးမျ ိုးခြြ့် ရခပာခပခဲ့ြကပါသည်။

ဥပမာ အမျ ိုးသား KFD အောေှိတစ်ဦးက ပဋိပက္ခနှြ့်ေက်နွှယ်၍ အမျ ိုးသမီးများအရပါ် လိြ်ပိုြ်းေိုြ်ော အြကမ်းြက်မှု 
ောဇဝြ်ေှိခဲ့သည့် ထိန်းချုပ်မှုရောရထွးရသာရဒသများသို့ အမျ ိုးသမီးများ၏ လုံခခုံရေးကို စိုးေိမ်ရသာရြကာြ့် အမျ ိုးသမီး 
အောေှိများကို ကွြ်းေြ်းလုပ်ြန်းများ ရောြ်ေွက်ေန် ရစလွှတ်ခခြ်းမေှိရြကာြ်း ရခပာခပပါသည်။28 ထိုအောေှိကပြ် 
အမျ ိုးသား KFD အောေှိများသည် ရသနတ်များကို ကိုြ်ရောြ်ခွြ့်ေှိသခြြ့် (ဤသည်မှာ GFD အောေှိများနှြ့် ကွာခခား 
ပါသည်၊ ၎ြ်းတို့ သည်လက်နက်ကိုြ်ရောြ်ခွြ့်မေှိပါ) ၎ြ်းတို့ကိုယ် ၎ြ်းတို့ ကာကွယ်နိုြ်စွမ်းေှိသည်ဟု ယူေပါသည်။ 
အမျ ိုးသမီး KFD အောေှိများသည်လည်း မိမိကိုယ်မိမိ ကာကွယ်ေန် ရသနတ်ပစ်သြ်တန်းများ ေေှိထားြကရြကာြ်း 
၎ြ်းကပြ် ရခပာခပခဲ့ပါသည်။ သို့ရသာ်လည်း ထိုအမျ ိုးသမီးများအတွက် သစ်ရတာများသည် လုံခခုံမှုမေှိဟု ၎ြ်းက ယူေ 
ရနေဲခြစ်ပါသည်။ 29 

အမျ ိုးသား GFD အောေှိတစ်ဦးကလည်း အမျ ိုးသမီး GFD အောေှိများသည် လုံခခုံရေးအတွက် စိုးေိမ်ေသခြြ့် သစ်ရတာ 
များထဲတွြ် ကွြ်းေြ်း၍ တာဝန်ထမ်းရောြ်ေန်မသြ့်ဟု ေိုပါသည်။  ရဝးလံသည့် အေပ်ရဒသေှိ သစ်ရတာများသို့ 
သွားရောက်လျှြ် ရတာထဲတွြ် ညအိပ်ေခခြ်းများေှိငပီး လုံခခုံရေးအရစာြ့်အရေှာက်ရပးသည့် လက်နက်ကိုြ်တပ်ြွဲ့ဝြ်
အားလုံးနီးပါးမှာလည်း အမျ ိုးသားများခြစ်ရသာရြကာြ့် အမျ ိုးသမီးများနှြ့် မသြ့်ရတာ်ဟုေိုခခြ်းခြစ်သည်။ 
အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးအြို့ သူမ၏ မိသားစု သို့မဟုတ် ခြ်ပွန်းရယာက်ျား မပါေဲ အခခားအမျ ိုးသား လုပ်ရြာ်ကိုြ်ြက်များ 
သို့မဟုတ် အမျ ိုးသား လက်နက်ကိုြ်လုံခခုံရေးတပ်ြွဲ့ဝြ်များနှြ့် သစ်ရတာထဲတွြ် ညအိပ်ခခြ်းသည် လုံခခုံမှု မေှိသလို 

27  Karen Human Rights Group (ကေြ်လူ့အခွြ့်အရေးအြွဲ့), 2017, Op. cit.

28  ၂၀၁၉ စက်တြ်ောလက ေားအံငမို့တွြ် တနသသာေီမှ ငမို့နယ် KFD ဌာနမှူးအား ရတွ့ေုံရမးခမန်းခခြ်း၊ 

29  Ibid.
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သြ့်ရတာ်ခခြ်းလည်းမေှိဟု ယူေြကပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အမျ ိုးသမီးများ၏ လုံခခုံရေးအတွက် စိုးေိမ်ပူပန်မှုများသည် 
အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုအတွက် အဟန့်အတားများကို ခြစ်ရပါ်ရစပါသည်။ 

လိြ်ပိုြ်းေိုြ်ောနှြ့် ကျားမအရခခခပုအြကမ်းြက်မှု (SGBV) များ ခြစ်ပွားမှု ခမြ့်မားခခြ်းကလည်း စိုးေိမ်ရြကာက်ေေွံ့မှုနှြ့် 
မလုံခခုံမှု ခံစားချက်များ ေှိရနသည့် ဝန်းကျြ်အရခခအရနကို ြန်တီးရပးငပီး အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်လုပ်ရောြ်မှုနှြ့် 
ရခါြ်းရောြ်မှုကို ရလျာ့ပါးထိခိုက်ရစပါသည်။ သမိုြ်းအစဉ်အေက် စစ်ေက်မှ ကေြ်အမျ ိုးသမီးများကို လိြ်ပိုြ်း 
ေိုြ်ော အြကမ်းြက်မှုများ 30  နှြ့် ဒုက္ခသည် စခန်းများအတွြ်း လိြ်ပိုြ်းေိုြ်ော အြကမ်းြက်မှုများ 31 ကျူးလွန်ခဲ့ြကပုံ 
ကို ကေြ်အမျ ိုးသမီး အစည်းအရုံး (KWO) က မှတ်တမ်းတြ်ထားပါသည်။ ထိုအြွဲ့အစည်းသည် ကေြ်ခပည်နယ်နှြ့် 
ထိုြ်း နိုြ်ြံ ဒုက္ခသည်အသိုြ်းအဝိုြ်းအတွြ်းမှ အြွဲ့ဝြ် အမျ ိုးသမီး ၆၀,၀၀၀ ေှိရသာ ဌာရနတိုြ်းေြ်းသား အမျ ိုးသမီးအ
ြွဲ့အစည်းတစ်ခုခြစ်ပါသည်။ ဤ SGBV အြကမ်းြက်မှုများကို ရလျှာ့ချေန် လိုအပ် သည့် တေားမျှတမှုကို လက်လှမ်းမီမှု 
သို့မဟုတ် ကာကွယ်ရစာြ့်ရေှာက်ရပးမှုတို့ မေှိခဲ့ပါ သို့မဟုတ် မလုံရလာက်ခဲ့ပါ။ ထိန်းချုပ်မှုရောရထွးရနရသာနယ်ရခမ
များနှြ့် အစိုးေမဟုတ်ရသာအြွဲ့များ အုပ်ချုပ်သည့်နယ်ရခမများတွြ်လည်း SGBV နှြ့်စပ်လျဉ်း၍ တေားမျှတမှုကို 
လက်လှမ်းမီမှုမေှိသည့် အလားတူအရခခအရနမျ ိုးေှိရြကာြ်း ရခြေိုသူများက ရခပာခပြကပါသည်။ ဥပမာ ရတာြ်ြူေှိ 
တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုတစ်ခုတွြ် ပါဝြ်ရေွးရနွးသူတစ်ဦးက ရအာက်ပါအတိုြ်း ေှြ်းခပပါသည် -

“လိင်ပိုင်းေိုင်ရာ အြေမ်းေေ်မှုေစ်ခုအေွေ် သံကောင်ကေီးေ အမျ ိုးသမီးအေွဲ့ေစ်ေွဲ့ေို အေူအညီကပးေို့ 
ေေ်သွယ်ခဲ့ပါေယ်။ ေါကပမဲ့ သူေို့ေ  ေိုေ်ရိုေ်ေူညီမကပးနိုင်ြေဘူး။ KNU နယ်ကပမမှာ ပေစ်ေဲ့အေွေ် KNU 
ေို လွှဲကပပာင်းညွှန်းပို့ကပးခဲ့ပါေယ်။ အဲေီလို လွှဲကပပာင်းညွှန်းပို့ငပီးေဲ့ကနာေ်ပိုင်းမှာလည်း KNU ဘေ်ေ ပမင်သာ 
ထင်ရှားေဲ့ အကရးယူ ကောင်ရွေ်မှုေို မကေွ့ခဲ့ရဘူး။”32 

KNU တွြ် အမျ ိုးသမီး ရေးောဌာနတစ်ခုနှြ့် ကျားမရေးော မူဝါဒတစ်ခု ေှိရနရသာ်လည်း ရဒသန္တေ အေြ့်တွြ် ခမြ်သာ 
ထြ်ေှားသည့် လုပ်ရောြ်ချက်များ မေှိခခြ်းရြကာြ့် KNU ၏ မူဝါဒရြာ်ရောြ် မှုနှြ့် အမျ ိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို 
တုံ့ခပန်ရောြ်ေွက်ရပးမှုများတွြ် ကွာဟချက်များေှိရနသည်ဟု အမျ ိုးသမီးအြွဲ့အစည်းအချ ို ့က ရှုခမြ်ြကရြကာြ်း 
ရတွ့ေပါသည်။  ရိုးောအစဉ်အလာအေ ေုပ်ကိုြ်ထားသည့် သရောထားခံယူများကို ရကျာ်လွှားနိုြ်ေန် ရဒသန္တေအေြ့် 
အောေှိများအတွက် သြ်တန်းများ ပိုမိုပို့ချရပးြို့ လိုအပ်မည်ခြစ်သည်။ သို့မှသာ ၎ြ်းတို့သည် အမျ ိုးသမီးများ၏ 
အခွြ့်အရေးကို ပိုမိုနားလည်သိေှိလာမည်ခြစ်ငပီး SGBV အရြကာြ်း ရေွးရနွးမှုများသည် လူြကားသူြကားထဲတွြ် 
မရေွးရနွးအပ်ရသာအောအခြစ် လူမှုအြွဲ့အစည်းမှ တားခမစ်ပိတ်ပြ်ထားမှုများ (taboos) ကို ြယ်ေှားရပးနိုြ်မည်ခြစ် 
သည်။ ထို့ခပြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ အရေးကိစ္စများသည်လည်း အရေးပါရြကာြ်း၊ ထိုအတွက် သြ့်ရလျာ်သည့် အရေးယူ 
ရောြ်ေွက်ချက်များ လိုအပ်ရြကာြ်း အသိအမှတ်ခပုလာြကမည်ခြစ်သည်။  

အထက်ရြာ်ခပပါ ကွာဟချက်များက အစိုးေမဟုတ်ရသာ လုပ်ရောြ်သူများ၏ အထက်အေြ့်နှြ့် ရအာက်ရခခ အေြ့် 
များြကား ချဉ်းကပ်ရောြ်ေွက်ပုံနှြ့် နားလည်သိေှိပုံများ ကွာခခားရနမှုကို ခပသရနပါသည်။ ဗဟိုအေြ့်တွြ် KNU/
KNLA သည် ဂျနီီဗာတိုက်တွန်းချက်၏ လက်နက်ကိုြ်ပဋိပက္ခ အရခခအရနများအတွြ်း လိြ်ပိုြ်းေိုြ်ော အြကမ်းြက်မှု 
ကို တားခမစ်ပိတ်ပြ်ခခြ်းနှြ့် ကျားမခွဲခခားေက်ေံမှု ပရပျာက်ရေး ဂျနီီဗာကတိစာချုပ်ကို ခမန်မာနိုြ်ြံမှ ပထမေုံး 

30 Karen Women’s Organisation, 2007, Op. cit.; Karen Women’s Organisation, Shattering silences: Karen women speak out about the Burmese Military 

Regime’s use of rape as a strategy of war in Karen state (တိတ်ေိတ်မှုများကို ငြိုခွဲခခြ်း - ကေြ်ခပည်နယ်တွြ် ဗမာ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မှ အဓမ္မခပုကျြ့်မှုအား စစ်နည်း 

ဗျူဟာအခြစ် အသုံးခပုဟု ကေြ်အမျ ိုးသမီးများ ထုတ်ရြာ်ရခပာြကား) Karen Women’s Organisation, 2004,

  https://karenwomen.files.wordpress.com/2018/05/kwo-shattering-silences-report-2004.pdf

31 Karen Women’s Organisation, Salt in the Wound (အနာကို ေားနှြ့်ပက်ခခြ်း), Mae Sot, Thailand: Karen Women’s Organisation, 2013, https://karenwomen.

files.wordpress.com/2019/09/final-salt-in-the-wound-english-version.pdf

32 ရတာြ်ြူတွြ် အမျ ိုးသမီး CSO နှြ့် ရတွ့ေုံရမးခမန်းခခြ်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ြသဂုတ်လ။
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တန်းတူညီမျှ မရှိမှုများကို အမမစ်ပါမကျန်ဖယ်ရှားမြင်း

လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် အြွဲ့အစည်းခြစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခခြ်းခြစ်သည်။33 ပါဝြ်ရေွးရနွး 
ြကသူများက KNU ၏ တြ်းကျပ်ရသာ စည်းကမ်းများကို ခပန်ရခပာြ်းရခပာခပြကပါသည်။ ဥပမာ NCA မတိုြ်မီက လိြ် 
ပိုြ်းေိုြ်ောအြကမ်းြက်မှုသည် ရသဒဏ်ရပးနိုြ်ရသာ ခပစ်မှုတစ်ခုခြစ်ငပီး ောဇဝတ်ခပစ်မှုများ ခြစ်ပွားခဲ့လျှြ် တေားမျှတ 
မှု ေေှိရအာြ် လျှြ်ခမန်စွာ ရောြ်ေွက်ရပးခဲ့ရြကာြ်း ရခပာခပပါ သည်။34  ထိန်းချုပ်မှုများ ရောရထွးရနသည့် အုပ်ချုပ်ရေး 
နယ်ရခမများတွြ် တေားဥပရဒစိုးမိုးရေး ရောြ်ေွက်ခခြ်းများမှာလည်း ေှြ်းလြ်းမှုမေှိရသာရြကာြ့် ောဇဝတ်မှုများ ပိုမို 
အခြစ်များသည်ဟု ရခပာခပြကပါသည်။ ထို့ရြကာြ့် ထိန်းချုပ်မှုရောရထွးရနရသာရဒသများတွြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ 
ရခါြ်းရောြ်မှုအတွက် အဟန့်အတားများမှာ ပို၍ ကကီးမားပါသည်။   

ထူးခခားသည့်အချက်မှာ အြကမ်းြက်ပဋိပက္ခများသည် အမျ ိုးသမီးများအတွက် ရဒသန္တေ အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ြန်းစဉ်တွြ် 
ပိုမို ပါဝြ်ရောြ်ေွက်ခွြ့်ေေန် အခွြ့်အလမ်းများကို ြန်တီးရပးခဲ့ခခြ်းပြ်ခြစ်သည်။ အရြကာြ်းမှာ အမျ ိုးသား 
အိမ်ရထာြ်ဦးစီးများ သို့မဟုတ် ေပ်ေွာရခါြ်းရောြ်များသည် လက်နက်ကိုြ်အုပ်စုများ၊ ယြ်းနှြ့်ေက်နွှယ်သည့် 
အြကမ်းြက်မှုများတွြ် ပိုမိုပါဝြ်ပတ် သက်ြကေရသာရြကာြ့် ခြစ်သည်။ အမျ ိုးသားများသည် တိုက်ပွဲများတွြ် ပါဝြ်
တိုက်ခိုက်ရနေရသာရြကာြ့်ရသာ်လည်းရကာြ်း၊ လက်နက်ကိုြ် အြကမ်းြက်မှုများ၏ သားရကာြ်ခြစ်ေရသာရြကာြ့် 
ရသာ်လည်းရကာြ်း၊ အြကမ်းြက်ခံေနိုြ်သည့်အန္တောယ်မှ လွတ်ရခမာက်ရအာြ် ထွက်ရခပးေခခြ်းရြကာြ့်ရသာ် 
လည်းရကာြ်း မည်သည့်အရြကာြ်းရြကာြ့်ပြ်ခြစ်ရစ ယြ်းအရခခအရနသည် အမျ ိုးသမီးများအား ရေှ့ထွက်ကာ 
ရဒသန္တေအေြ့် ရခါြ်းရောြ်မှုနှြ့် ရဒသန္တေအုပ်ချုပ်ရေးေိုြ်ော အခန်းကဏ္ဍများတွြ် ပါဝြ်ရောြ်ေွက်လာနိုြ်သည့် 
အခွြ့်အလမ်းများကို မေည်ေွယ်ေဲ ြန်တီးရပးခဲ့ပါသည်။ ထို့ရြကာြ့်လည်း ကေြ်ခပည်နယ်တွြ် ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ အခခား 
ရဒသများနှြ့် နှိုြ်းယှဉ်လျှြ် အမျ ိုးသမီး ရကျးေွာအုပ်စု/ေပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး (VT/WAs) အရေအတွက် ပိုမိုများခပား 
ရနခခြ်း ခြစ်နိုြ်ပါသည်။35 ခမန်မာနိုြ်ြံတွြ် အေိုပါ VT/WA များသည် ဗဟိုအစိုးေနှြ့် ရကျးလက်ရန ခပည်သူလူထု 
များြကား အဓိကကျရသာ ြကားခံရပါြ်းကူးတစ်ခုအခြစ် အရေးပါရသာ အခန်းကဏ္ဍမှ ရောြ်ေွက်ရပးရနြကပါသည်။  

ကေြ်ရဒသများတွြ် အမျ ိုးသားများသည် “အသက်နှြ့်ေြ်း၍ ေွာလူကကီးအခြစ် ရောြ်ေွက်ေန် တွန့်ေုတ်လာြကသည့်” 
၁၉၈၀ ခပည့်လွန်နှစ်များမှ စတြ်၍ အမျ ိုးသမီးများကို ေွာလူကကီးများ အခြစ် ရေွးချယ်တြ်ရခမှာက်သည့် အရလ့အထ 
စတြ်ပျနံှံ့ခဲ့ပါသည်။”36 အမျ ိုးသမီးအများစုသည် ရခါြ်းရောြ်မှုအခန်းကဏ္ဍကို ၎ြ်းတို့၏ ကိုယ်ပိုြ်ေန္ဒအရလျာက် 
ရေှ့ထွက်၍ ေယူခခြ်းထက် ၎ြ်းတို့၏ ေပ်ေွာထဲမှ အများရလးစားသည့် အမျ ိုးသားရခါြ်းရောြ်များမှ ရတာြ်းေိုလာ 
ရသာအခါ မှသာ မိမိတို့၏ ေပ်ေွာကို အလုပ်အရကျွးခပုေန် နည်းလမ်းတစ်ခုအခြစ် ဤစိန်ရခါ်မှုကို လက်ခံခဲ့ ြကခခြ်း 
ခြစ်သည်။37 ကုလသမဂ္ဂြွံ့ငြိုးမှုအစီအစဉ်မှ ရောြ်ေွက်ရစခဲ့ရသာ သုရတသနတွြ် အမျ ိုး သမီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများက 
၎ြ်းတို့သည် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအခြစ် “အမျ ိုးသားများနှြ့် တန်းတူလုပ်ရောြ်နိုြ်သည့်” အစွမ်းေှိြကရုံမျှမက 
အမျ ိုးသမီးများ၏ အားသာချက်များကို အသုံးခပု၍ အမျ ိုးသားများ မစွမ်းရောြ်နိုြ်သည်များကိုပါ စွမ်းရောြ်နိုြ် 
သည်ဟု ယုံြကည်ယူေြကရြကာြ်း တြ်ခပထားပါသည်။ ၎ြ်းတို့က ခပဿနာရခြေှြ်းသူများနှြ့် ေပ်ေွာြွံ့ငြိုးတိုးတက်ရေး 
ကို ပံ့ပိုးကူညီများအခြစ် ၎ြ်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍကို အရလးရပးရခပာြကားြကပါသည်။ အမျ ိုးသားအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ 
သည် လုံခခုံရေးကိုသာ ဦးစားရပးြကငပီး စိတ်ေှည်မှု နည်းပါး၍ အေက်ရသစာရသာက်စားနိုြ်ရခခ ပိုများသည်ဟု 
ယူေြကပါသည်။ ၎ြ်းတို့ကမူ ပူးရပါြ်းရောြ်ေွက်ခခြ်းနှြ့် ညှိနှိုြ်းရေွးရနွးခခြ်းများကို အဓိကထားသည်ဟု 

33 Geneva Call, The KNU/KNLA commits to the protection of children and the prohibition of conflict-related sexual and gender-based violence (KNU/KNLA 

မှ ကရလးများကို ကာကွယ်ရစာြ့်ရေှာက်ရပးေန်နှြ့် ပဋိပက္ခနှြ့် ေက်နွှယ်ရသာ လိြ်ပိုြ်းေိုြ်ောနှြ့် ကျားမအရခခခပုအြကမ်းြက်မှုကို တားခမစ်ပိတ်ပြ်ေန် ကတိခပုခဲ့သည်), 

Geneva: Geneva Call, 24 July 2013, https://www.genevacall.org/knuknla-commits-protection-children-prohibition-conflict-related-sexual-gender-

based-violence/

34 ရတာြ်ြူတွြ် ေပ်ေွာအရခခခပုအြွဲ့အစည်းတစ်ခုနှြ့် ရတွ့ေုံရမးခမန်းခခြ်း၊ ၂၀၁၉ ြသဂုတ်လ

35 ကေြ်ခပည်နယ်၊ တနသသာေီနှြ့် ဧောဝတီတိုြ်းရဒသကကီးတို့တွြ် အရေအတွက် အများေုံး ခြစ်ပါသည်။ E. Röell, Women and local leadership: Leadership journeys 

of Myanmar’s female village tract/ward administrators (အမျ ိုးသမီးများနှြ့် ရဒသန္တေအေြ့်ရခါြ်းရောြ်မှု ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ အမျ ိုးသမီးရကျးေွာအုပ်စု/ ေပ်ကွက် 

အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၏ ရခါြ်းရောြ်မှုခေီးစဉ်များကို ရပါြ်းစည်းတြ်ခပခခြ်း), Yangon: United Nations Development Programme Myanmar, 2015 ကို ြကည့်ပါ။

36 Karen Women’s Organisation, Walking amongst sharp knives (ချွန်ခမရသာဓားသွားများြကား လမ်းရလျှာက်ခခြ်း), Mae Hong Son: Karen Women’s Organisation, 

2010, p.1   

37 E. Röell, 2015, Op. cit., p.2
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ေိုြကပါသည်။38  ထိုအမျ ိုးသမီးေွာလူကကီးများသည် သတ္တိေှိေှိခြြ့် ၎ြ်းတို့ ေပ်ေွာလူထု၏ အခွြ့်အရေးများကို ကာကွယ် 
ရစာြ့်ရေှာက်ေန် ကကိုးပမ်းြကစဉ်တွြ် တပ်မရတာ်၏ အြကမ်းြက်မှုများကိုလည်း မြကာခဏ ရတွ့ကကုံခံစားခဲ့ေေှာပါ 
သည်။39

အမျ ိုးသမီးများကို VT/WA များအခြစ် ခန့်အပ်မှုသည် အေိုပါအြွဲ့အစည်းစနစ်များ၏ အမျ ိုးသား ကကီးစိုးမှု သောဝကို 
မည်မျှအတိုြ်းအတာအထိ ရခပာြ်းလဲရစခဲ့သနည်းေိုသည်မှာ ရမးခွန်းထုတ်စော ခြစ်ပါသည်။ အမျ ိုးသမီးအုပ်ချုပ်ရေး
မှူးများသည် ၎ြ်းတို့ေပ်ေွာအတွြ်းေှိ အမျ ိုးသားများ၏ ေန့်ကျြ်မှုနှြ့် ေံြန်ေံခါ ရစာ်ကားရနှာြ့်ယှက်မှုတို့ကို ရတွ့ကကုံ 
ခံစားခဲ့ေပါသည်။40  ဤသည်ကို ြကည့်လျှြ် အခန်းကဏ္ဍများ ရခပာြ်းလဲခဲ့မှုနှြ့်အတူ လူမှုအြွဲ့အစည်းမှ သတ်မှတ်ရသာ 
စံများ လိုက်ပါရခပာြ်းလဲမှု မေှိရသးရြကာြ်း ရပါ်လွြ်ရနပါသည်။  NCA လက်မှတ်ရေးထိုးငပီးရနာက်တွြ် အမျ ိုးသား 
များသည် ေပ်ေွာများသို့ ခပန်လာြကငပီး ရခါြ်းရောြ်ောထူးများကို ခပန်လည်ေယူလာြကရသာရြကာြ့် အမျ ိုးသမီး VT/
WA များသည် ေပ်ေွာ၏ ရခါြ်းရောြ်မှုအခန်းကဏ္ဍများမှ တခြည်းခြည်း ရနောခပန်ြယ်ရပးြကေရြကာြ်း ကေြ် 
လူ့အခွြ့်အရေးအြွဲ့မှ ရလ့လာရတွ့ေှိခဲ့ပါသည်။41 အမျ ိုးသမီးရခါြ်းရောြ်များကို ရဒသန္တေအေြ့်ေှိ ေပ်ေွာလူထု 
အရခခခပုရသာ အခန်းကဏ္ဍများမှ ပိုမိုခမြ့်မားရသာ အုပ်ချုပ်ရေးအေြ့်များသို့ တက်လှမ်းနိုြ်ရအာြ် ကူညီပံ့ပိုးရပးေန် 
လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအတွက် VT/WA အေြ့်တွြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ ရခါြ်းရောြ်ခဲ့မှုများမှ ေေှိထားသည့် ရအာြ်ခမြ်မှုများ 
ရပါ်တွြ် အရခခခပု၍ ယခြ်က အမျ ိုးသမီးရခါြ်းရောြ်များနှြ့် လက်ေှိ အမျ ိုးသား ရခါြ်းရောြ်များအတွက် ေည်ေွယ် 
ပံ့ပိုးရပးမှုများ ခပုလုပ်ခခြ်းသည် အရေးပါရသာ ရခခလှမ်း တစ်ေပ် ခြစ်နိုြ်ပါသည်။ အထက်အေြ့်များသို့ ရောက်လာလျှြ် 
အမျ ိုးသမီးများသည် ၎ြ်းတို့၏ အရတွ့အကကုံမေှိမှုများရြကာြ့် ရေးရောက်ရနတတ်ြကခပန်ော ရခါြ်းရောြ်မှုနှြ့် 
အုပ်ချုပ်ရေးအရတွ့အကကုံေှိရသာ အမျ ိုးသမီးများ၊ အတိအကျေိုေလျှြ် VT/WA များအခြစ် အရတွ့အကကုံေှိခဲ့သည့် 
အမျ ိုးသမီးများကို ပံ့ပိုးရပးေန်မှာ မဟာဗျူဟာအေ အရေးပါလှပါသည်။     

ပဋိပက္ခ၏ ရနာက်ထပ်အရမွေိုးတစ်ခုမှာ ရဒသခံတိုြ်းေြ်းသားအများအခပားတွြ် တေားဝြ် ရခမယာမှတ်ပုံတြ်များ 
မေှိြကခခြ်းခြစ်ငပီး အထူးသခြြ့် အစိုးေထိန်းချုပ်မှုရအာက်တွြ်မေှိရသာရဒသများ၌ ရနထိုြ်သူများတွြ် မည်သည့် 
အရထာက်အထားမျှ မေှိြကပါ။ အရခခခံစားဝတ်ရနရေးအတွက် တစ်နိုြ်တစ်ပိုြ် လုပ်ကိုြ်စားရသာက်ြကရသာ 
ရကျးလက်ရဒသ တိုြ်းေြ်းသားခပည်သူများအတွက် ရခမယာလုပ်ပိုြ်ခွြ့် အာမခံချက်သည် အလွန်တော အရေးကကီးငပီး 
သစ်ရတာစီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုြ်မှု (ထိန်းသိမ်းရစာြ့်ရေှာက်ေန် သတ်မှတ်ထားရသာ နယ်ရခမများတွြ် လုပ်ကိုြ်ေန်နှြ့် 
ရဒသခံခပည်သူအစုအြွဲ့ပိုြ် သစ်ရတာလုပ်ြန်းကဲ့သို့ ရဒသခံခပည်သူများ၏ ေုံးခြတ်ချက်ချမှတ်ပိုြ် ခွြ့် ေေှိေန်) အတွက် 
ရခမယာမှတ်ပုံတြ်ခခြ်းသည် အဓိက လိုအပ်ချက် ခြစ်ပါသည်။ KNU ကဲ့သို့ အစိုးေမဟုတ်ရသာ လုပ်ရောြ်သူအချ ို ့သည် 
ရခမယာလက်မှတ်များကို ထုတ်ရပးြကရသာ်လည်း ရကျးလက်ရနခပည်သူအများအခပားသည် ၎ြ်းတို့ မိရိုးြလာ 
ထွန်ယက်စိုက်ပျ ိုးလာရသာ ရခမယာများအတွက် မည်သည့်အရထာက်အထား စာေွက်စာတမ်းမျှ မေှိြကပါ။ အထူးသခြြ့် 
ပဋိပက္ခရြကာြ့် ရနေပ်စွန့်ခွာရေှေ့ရခပာြ်းခဲ့ေသူများတွြ် မေှိြကပါ။ ရခြေိုသူများက အရထာက်အထား စာေွက်စာတမ်း 
များ မေှိခခြ်းရြကာြ့် ၎ြ်းတို့၏ ရခမများကို အစိုးေ သို့မဟုတ် တပ်မရတာ်မှ ြွံ့ငြိုးရေး သို့မဟုတ် စီးပွားရေးစီမံကိန်း 
များအတွက် သိမ်းေည်းခံေမည်ကုိ စိုးေိမ်ပူပန်ရြကာြ်း ထုတ်ရြာ်ရခပာြကားြကပါသည်။ လူအများအခပားထံမှ ရခမများ 
သိမ်းယူခံေငပီး လယ်ယာထွန်ယက် စိုက်ပျ ိုးရေး အသက်ရမွးမှုလုပ်ြန်းများ ေုံးရှုံးြကေသည်ကို ခမြ်ရတွ့ရနေမှုများသည် 
အစိုးေအရပါ် ယုံြကည်မှု ခမြ့်မားလာေန် အရထာက်အကူခပုနိုြ်မည်မဟုတ်ပါ။42 

38 Ibid.

39 ရတွ့ေုံရမးခမန်းခဲ့သည့် အမျ ိုးသမီးေွာလူကကီး သုံးပုံတစ်ပုံသည် ရိုက်နှိက်ခခြ်း သို့မဟုတ် ညှြ်းပန်းနှိပ်စက်ခခြ်းတို့ကို ခံခဲ့ေော အဓမ္မခပုကျြ့်ခခြ်း၊ အုပ်စုလိုက် အဓမ္မခပုကျြ့်ခခြ်း၊ 

ရခါ်ယူရမးခမန်းစစ်ရေးခခြ်းနှြ့် ကိုယ်ဝန်ရောြ် သို့မဟုတ် ကရလးနို့တိုက်ရနရသာ အမျ ိုးသမီးေွာလူကကီးများကို အဓမ္မအလုပ်ခိုြ်းရစခခြ်းတို့ ပါဝြ်ပါသည်။ Karen Women’s 

Organisation, 2010, Op. cit., p.2 ကို ြကည့်ပါ။

40 Ibid.

41 Karen Human Rights Group, Hidden strengths, hidden struggles: Women’s testimonies from southeast Myanmar(တိမ်ခမှုပ်ရနရသာ ခွန်အားများ၊ လူမသိသူမသိ 

ရုန်းကန်လှုပ်ေှားေမှုများ - ခမန်မာနိုြ်ြံ အရေှ့ရတာြ်ပိုြ်း ရဒသမှ အမျ ိုးသမီးများ ၏ သက်ရသခံချက်များ), Karen Human Rights Group, 2016, p.3 

42 ရတာြ်ြူနှြ့် ေားအံေှိ တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများနှြ့် ရတွ့ေုံရမးခမန်းမှုများ၊ ၂၀၁၉ ြသဂုတ်လမှ စက်တြ်ောလ၊ 
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တန်းတူညီမျှ မရှိမှုများကို အမမစ်ပါမကျန်ဖယ်ရှားမြင်း

ထိန်းချုပ်မှုရောရထွးရနရသာ နယ်ရခမများတွြ် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်များသည် ေှြ်းလြ်းမှု မေှိသခြြ့် ထိုနယ်ရခမများေှိ 
ရခမများကို ကာကွယ်ရစာြ့်ရေှာက်ရပးေန်မှာ ပို၍ပြ် ခက်ခဲပါသည်။  ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ြန်းစဉ်သည် သရော သောဝ 
အားခြြ့် အလွန်သိမ်ရမွ့ရြကာြ်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ြန်းစဉ်ကို အရြကာြ်းခပု၍ KNU သည် ၎ြ်းတို့၏ ရခမများကို အစိုးေ 
သို့မဟုတ် အစိုးေနှြ့် ပူးရပါြ်းလုပ်ကိုြ်ရနရသာ စီးပွားရေးလုပ်ြန်းများမှ သိမ်းယူခခြ်းမခံေရအာြ် အကာအကွယ်ရပး 
ေန်အတွက် မှတ်ပုံတြ်ရပးြို့ တွန့်ေုတ်ရနခဲ့ရြကာြ်း ရခြေိုသူများက ေိုြကပါသည်။  အများအားခြြ့် အမျ ိုးသားများ 
ကိုသာ အိမ်ရထာြ်ဦးစီးများအခြစ် တေားဝြ် အသိအမှတ်ခပုသည့်စနစ်43 နည်းတူ အစိုးေ၏ ရခမယာ မှတ်ပုံတြ်စနစ်တွြ် 
လည်း အမျ ိုးသားအိမ်ရထာြ်ဦးစီးများ၏ အမည်ခြြ့်သာ မှတ်ပုံတြ်ရပးရလ့ေှိပါသည်။ ထို့ရြကာြ့် တေားဝြ်ရခမ 
ပိုြ်ေိုြ်ခွြ့် မှတ်ပုံတြ်ရပးသည့်စနစ်တွြ် အမျ ိုးသမီးများသည် အစဉ်အေက် ခွဲခခားေက်ေံခခြ်း ခံလာခဲ့ေပါသည်။ 
ထားဝယ်ရဒသေှိ သုရတသနခပု ရလ့လာမှုများတွြ် ကျားမတန်းတူညီမျှရေးကို သတိခပုနားလည်မှု၊ အရလးထားမှုမေှိ 
သည့် တေားဝြ်ရခမယာမှတ်ပုံတြ်ရပးသည့်စနစ်ရြကာြ့် “အမျ ိုးသားများမှ တေားဝြ်ပိုြ်ေိုြ်ခွြ့်ေှိသည့်တိုြ် လက်
ရတွ့ရခမယာပိုြ်ေိုြ်လုပ်ကိုြ်မှုတွြ် ကျားမတန်းတူညီမျှမှု အတန်အသြ့်ေှိရနသည့်စနစ်သည် အစားထိုးခံေနိုြ်ရြကာြ်း” 
ညွှန်ခပရနပါသည်။44 

လေ်ကေွ့ဘေေွင် ရင်ေိုင်ရကသာ အဟန့်အေားများ

အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုကို လက်ရတွ့ကျကျ ဟန့်တားထားရသာ အောအချ ို ့ေှိရနပါသည်။ ထိုအောများ 
သည် လူမှုအြွဲ့အစည်းမှ သတ်မှတ်ထားရသာ ကျားမရေးောစံများနှြ့် များစွာေက်နွှယ်ချတိ်ေက်ရနပါသည်။   

• လွေ်လပ်စွာသွားလာနိုင်မှု (သယ်ယူပို့ကောင်ကရးနှင့် ခရီးသွားလာကရးေိစ္စများ)- အမျ ိုးသမီးများသည် 
မြကာခဏေိုသလို ၎ြ်းတို့ ရနထိုြ်ော ေွာများမှ ထွက်ခွာ၍ သွားလာေန်အတွက် မိသားစုနှြ့် ေပ်ေွာ၏ ခွြ့်ခပုချက်ကို 
လိုအပ်ရလ့ေှိပါသည်။ အထူးသခြြ့် လူနည်းစုအုပ်စုများမှ အမျ ိုးသမီးများကို ဦးတည်သည့် လိြ်ပိုြ်းေိုြ်ော 
အြကမ်းြက်မှု ောဇဝြ်များေှိငပီး လမ်းတွြ် လုံခခုံမှုမေှိသည့် အရခခအရနများကို ရတွ့ေရလ့ေှိရသာ ပဋိပက္ခ 
အရခခအရနများတွြ်  အမျ ိုးသမီးများ၏ အသွားအလာကန့်သတ်ချက်များသည် ပို၍တြ်းကျပ်ပါသည်။ မြကာရသး 
မီက ခမဝတီအနီးတွြ် ယာဉ်မရတာ်တေမှုတစ်ခု ခြစ်ခဲ့ငပီး CSO လုပ်ြန်းများအတွက် ခေီးသွားရသာ အမျ ိုးသမီး 
တစ်ဦး ရသေုံးခဲ့ေရြကာြ်း ရခြေိုသူအချ ို ့က ရခပာခပခဲ့ပါသည်။45 ဤသည်နှြ့် ေက်နွှယ်ရနသည်မှာ အမျ ိုးသမီး 
တစ်ဦးအြို့ ရမာ်ရတာ်ေိုြ်ကယ်ခြြ့် ခေီးသွားခခြ်းသည် လက်သြ့်ခံနိုြ်ြွယ်မေှိ သို့မဟုတ် အန္တောယ်မကြ်းဟု 
ရှုခမြ်ယူေမှု ခြစ်ပါသည်။ အမျ ိုးသမီးများ ေိုယ်ကယ်ရမာြ်းခခြ်းသည် လက်သြ့်ခံနိုြ်သည့်အချက် ခြစ်သည်ဟု 
ယူေမှုအတိုြ်းအတာမှာ လူတစ်ဦးနှြ့် တစ်ဦးြကား များစွာကွာခခားြကသည်ကို ရတွ့ေပါသည်။ ထို့ရြကာြ့် 
လူများ၏ လက်ခံနိုြ်မှုနှြ့် မိေများနှြ့် ေပ်ေွာ၏ စိုးေိမ်ရြကာြ့်ြကမှုများရြကာြ့် CSO များအရနခြြ့် လူြယ်များ 
နှြ့် အမျ ိုးသမီးများ (အထူးသခြြ့် အမျ ိုးသမီးြယ်များ) ကို အခခားေွာတစ်ေွာသို့ သြ်တန်းတက်ေန် သို့မဟုတ် 
အစည်းအရဝးတက်ေန် ရခါ်ယူနိုြ်ရေးသည် စိန်ရခါ်မှုတစ်ခု ခြစ်လာပါသည်။46

• ေကလးပပုစု ကစာင့်ကရှာေ်ပခင်း နှင့် အိမ်မှုေိစ္စ ောေန်များ- ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ အခခားရဒသများမှာကဲ့သို့ပြ် ကေြ်ရဒသ 
တွြ်လည်း အမျ ိုးသမီးများ၏ တာဝန်ဟု ထုံးတမ်းစဉ်လာ ရှုခမြ်သတ်မှတ်ထားမှုများ ေှိပါသည်။ အိမ်မှုကိစ္စတာဝန် 

43 ခမန်မာနိုြ်ြံ၏ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွြ် အိမ်ရထာြ်စုတိုြ်းအတွက် အိမ်ရထာြ်ဦးစီးတစ်ဦး ရေွးချယ်သတ်မှတ်ေပါသည်။ ထိုအိမ်ရထာြ်ဦးစီးများသည် အမျ ိုးသားများသာ 

ခြစ်ပါသည်။ အမျ ိုးသားများသည် အရဝးတွြ် သွားရောက်၍ အလုပ်လုပ်ကိုြ်ရနခခြ်း၊ ကွယ်လွန်သွားခခြ်း သို့မဟုတ် မိသားစုကို စွန့်ခွာသွားခခြ်းေှိမှသာ အမျ ိုးသမီးများကို 

အိမ်ရထာြ်ဦးစီးအခြစ် အသိအမှတ်ခပုပါသည်။  ၂၀၁၆ အမျ ိုးသားရခမအသုံးချမှုမူဝါဒတွြ် အမျ ိုးသမီးများသည် တစ်ဦးတည်းရသာ်လည်းရကာြ်း၊ ခြ်ပွန်းရယာက်ျားနှြ့် ပူးတွဲ 

၍ရသာ်လည်းရကာြ်း ရခမပိုြ်ေိုြ်ခွြ့်ေှိသည်ဟု ရြာ်ခပပါေှိရသာ်လည်း ရခမယာမှတ်ပုံတြ်စာေွက်တွြ် နာမည်တစ်ခုသာ ရေးသွြ်းေန် ရနောေှိငပီး ရေးသွြ်းေမည့် အမည်မှာ 

အိမ်ရထာြ်ဦးစီး၏ အမည်သာခြစ်သခြြ့် အိမ်ရထာြ်စု၏ စီးပွားရေးကို အမျ ိုးသားများ၏ ကကီးစိုးမှုအား ပိုမိုခိုြ်မာရစပါသည်။ 

44 Tròcaire and Land Core Group and, Briefing paper: Formalising land, marginalising women? Norms and customary practices regarding land rights in 

Dawei (ရခမယာတေားဝြ်မှတ်ပုံတြ်ခခြ်းသည် အမျ ိုးသမီးများကို ပစ်ပယ်ထားပါသလား - ထားဝယ်ေှိ ရခမယာအခွြ့်အရေးများေိုြ်ော စံသတ်မှတ်ချက်များနှြ့် မိရိုးြလာ 

ကျြ့်သုံးမှု အစဉ်အလာများ), Dublin: Tròcaire, 2018, p.1  

45 ေားအံရကျးလက်ရဒသတွြ် အမျ ိုးသားတစ်ဦးကို ရတွ့ေုံရမးခမန်းခဲ့မှု၊ ၂၀၁၉ စက်တြ်ောလ 

46 Ibid.
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များသည် များခပားငပီး နိုြ်ြံတစ်ဝှမ်းေှိ အိမ်ရထာြ်စုများ၏ ၄၀% တွြ် ၎ြ်းတို့၏ ရနအိမ်ခခံဝြ်းအတွြ်း ရေကို 
လက်လှမ်းမီ ေေှိမှု မေှိြကပါ။47 ရကျးလက်ရနအိမ်ရထာြ်စုများတွြ်လည်း အစိုးေလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုြ်း ကွန်ေက် 
နှြ့် ချတိ်ေက်နိုြ်သည်မှာ ၂၅% သာ ေှိပါသည်။48 

• စီးပွားကရးေိုင်ရာ လိုအပ်ချေ်များ- အမျ ိုးသမီးများကို မြကာခဏေိုသလို အိမ်ရထာြ်စုဝြ်ရြွအား တစ်ြက် 
တစ်လမ်းမှ ေှာရြွရပးေန် ရမျှာ်လြ့်ြကပါသည်။ ဤသည်က အမျ ိုးသမီးများအတွက် ကျားမရေးော၊ ပတ်ဝန်းကျြ် 
ထိန်းသိမ်းမှု သို့မဟုတ် ြွံ့ငြိုးတိုး တက်မှုနှြ့်စပ်လျဉ်းရသာ အသိပညာဗဟုသုတများကို ရလ့လာသြ်ယူခခြ်း နှြ့် 
အချြ်းချြ်း မျှရဝရပးခခြ်းတို့ကို လုပ်ရောြ်နိုြ်သည့် အချနိ်ရလျာ့နည်းသွားရစပါသည်။ ဥပမာ ပါဝြ်ရေွးရနွးရပး
သူအမျ ိုးသမီးတစ်ဦးက သူမ၏ KNU စစ်မှုထမ်းရဟာြ်းတစ်ဦးခြစ်ရသာ ခြ်ပွန်းရဟာြ်းက ရေှးဦး အေွယ်ကရလး
သူြယ်ခပုစုရစာြ့်ရေှာက်ရေးနှြ့် ြွံ့ငြိုးတိုးတက်ရေးေိုြ်ော အစီအစဉ်တွြ် အခခားသူများကို ဗဟုသုတများ ခြန့်ရဝ 
ရပးသည့်အလုပ်အား ဝြ်ရောက်လုပ်ကိုြ်ခခြ်းကို လစာနည်းလွန်းသည်ဟု ယူေသခြြ့် အားမရပးခဲ့ဟု ေှြ်းခပပါ 
သည်။ 49

အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်နိုြ်မှုကို ဟန့်တားထားရသာ အောများသည် တစ်ခုနှြ့်တစ်ခု အခပန်အလှန် 
ေက်နွှယ်ချတိ်ေက်လျက်ေှိပါသည်။ အမျ ိုးသားခြစ်မှု၊ အမျ ိုးသမီးခြစ်မှုရပါ်တွြ် အရခခခံ၍ လူမှုအြွဲ့အစည်းမှ 
သတ်မှတ်ရသာ လူမှုရေးစံများသည် အခခားရသာ ကိုယ်ပိုြ်လက္ခဏာေိုြ်ော အရြကာြ်းအချက်များ ခြစ်သည့် အသက် 
အေွယ်၊ တိုြ်းေြ်းသားလူမျ ိုးစု၊ ကိုးကွယ်သည့် ောသာ၊ ပညာအေည်အချြ်း၊ ဝြ်ရြွ အေြ့်အတန်းတို့၏ ပုံသွြ်းခခြ်း 
ကိုလည်း ခံေပါသည်။ ထို့ခပြ် အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးသည် ငမို့ခပ၊ ငမို့ခပဝန်းကျြ် သို့မဟုတ် ရကျးလက်တွြ် ရနထိုြ်ခခြ်း 
ဟူသည့် အရြကာြ်းအချက်ကလည်း ၎ြ်းတို့ ေြ်ေိုြ်ေသည့် အဟန့်အတားများအရပါ် ြသဇာသက်ရောက်မှု ေှိပါသည်။ 
မသန်စွမ်းအမျ ိုးသမီးများ၊ အထူးသခြြ့် လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွြ့်ကို ကန့်သတ်ခံထားေ သူများသည် ပါဝြ်ရောြ်ေွက် 
ခွြ့်ေေန် အဟန့်အတားများ ထပ်ရောြ်းေြ်ေိုြ်ြကေပါသည်။ သုရတသနတွြ် ပါဝြ်ရေွးရနွးရပးသူများက အသက် 
အေွယ်သည်လည်း အရေးပါသည့် အရြကာြ်းအချက်တစ်ခုခြစ်ရြကာြ်း၊ ြယ်ေွယ်ရသာ အမျ ိုးသမီးများ အလွန် 
တက်ကကစွာ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်ြကရသာအခါ အမျ ိုးသမီးကကီးအချ ို ့မှာ စိတ်မသက်မသာ ခံစားြကေရလ့ေှိရြကာြ်း 
သုံးသပ်ရခပာခပြကပါသည်။50 ထိုကဲ့သို့ အမျ ိုးသမီးြယ်များ တက်ကကစွာ ပါဝြ်လာမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ရဒသသည် ပညာ 
တတ်ရခမာက်မှုအရခခအရနများ ရခပာြ်းလဲလာမှုနှြ့် ေပ်ေွာအရခခခပုြွံ့ငြိုးမှုရောြ်ေွက်ချက်များ များခပားလာမှုတို့ 
ရြကာြ့် ခြစ်ပါသည်။ အလားတူပြ် ကျားမရေးောစံများသည်လည်း တခြည်းခြည်းချြ်းနှြ့်တစ်ေြ့်ချြ်း စတြ်တိုးတက် 
ရခပာြ်းလဲလာနိုြ်ပါသည်။    

လူမှုကရးစံသေ်မှေ်ချေ်များ

ရယေုယျအားခြြ့် လူမှုအြွဲ့အစည်းမှ သတ်မှတ်ထားရသာ စံများသည် အမျ ိုးသမီးများ၏ စွမ်းေည် အရပါ် ယုံြကည်မှု 
နည်းပါးရစရသာ အောများဟု မှတ်ယူြကပါသည်။ လူမှုအြွဲ့အစည်းမှ ထားေှိရသာ ရမျှာ်လြ့်ချက်များသည် အမျ ိုးသမီး 
များမှ ၎ြ်းတို့၏ ကိုယ်ပိုြ်စွမ်းေည်များနှြ့် အခခားအမျ ိုးသမီးများ၏ စွမ်းေည်များအရပါ် ရှုခမြ်ပုံအား ရောြ်ခတ် 
ကန့်သတ်ထားပါသည်။ ထိုမျှသာမက အမျ ိုးသားများက အမျ ိုးသမီးများ (နှြ့် ၎ြ်းတို့ကိုယ်၎ြ်းတို့) အရပါ် ရှုခမြ်ပုံကို 
လည်း ပုံသွြ်းရပးပါသည်။ ယြ်းသည် အမျ ိုးသမီးများ၏ ကိုယ်ကာယပိုြ်းေိုြ်ော ခွန်အားနှြ့် စွမ်းရောြ်နိုြ်မှုများ 
သာမက ေပ်ေွာ သို့မဟုတ် အြွဲ့အစည်းများတွြ် ရခါြ်းရောြ်နိုြ်သည့် စွမ်းေည်များနှြ့်ပါ သက်ေိုြ်ပါသည်။ ထို့ရြကာြ့် 

47 Central Statistical Organization, United Nations Development Programme and World Bank, Myanmar living conditions survey 2017: Key indicators report 

(ခမန်မာရနထိုြ်မှုအရခခအရနစစ်တမ်း၊ ၂၀၁၇ - အဓိကညွှန်ကိန်းများ အစီေြ်ခံစာ), Nay Pyi Taw and Yangon: Ministry of Planning and Finance, United Nations 

Development Programme and World Bank, 2018, p.68. ရနွောသီနှြ့် မိုးောသီြကားတွြ် လက်လှမ်းမီမှု ကွာခခားငပီး ငမို့ခပရဒသများတွြ် လက်လှမ်းမီမှု ပိုများပါသည်။ 

48 Ibid., p.68. ထိုအိမ်ရထာြ်စုများထဲမှအချ ို ့သည် ေပ်ေွာဓာတ်အားလိုြ်းများကို လက်လှမ်းမီေေှိြကငပီး မီးထွန်းေန် အတွက် အိမ်သုံးေိုလာစနစ်များ တပ်ေြ်အသုံးခပုြကသည့် 

အိမ်ရထာြ်စုအရေအတွက်မှာ တိုးလာပါသည်။ 

49 လိပ်သိုမှ အမျ ိုးသမီး အေပ်ေက်အြွဲ့အစည်းဝြ်တစ်ဦးကို ရတာြ်ြူတွြ် ရတွ့ေုံရမးခမန်းခဲ့မှု၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ြသဂုတ်လ ၂၇-၂၈ ေက်  

50 ရတာြ်ြူနှြ့် ေားအံတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့သည့် တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများ၊ ၂၀၁၉ ြသဂုတ်-စက်တြ်ော၊
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တန်းတူညီမျှ မရှိမှုများကို အမမစ်ပါမကျန်ဖယ်ရှားမြင်း

“အမျ ိုးသားများသည် ေုံးခြတ်ချက်ချမှတ်သည့်အခန်းကဏ္ဍများမှ အစဉ်အငမဲပါဝြ်ရောြ်ေွက်ြကပါသည်။”  
51ယြ်းကို အားခြည့်ရပးရနသည်မှာ သောဝပတ်ဝန်းကျြ် သို့မဟုတ် ြွံ့ငြိုးရေးအတွက် ဦးတည်ရောြ်ေွက်ရသာ 
သမားရိုးကျ လုပ်ြန်းများတွြ် ရတွ့ေရလ့ေှိသည့် ကျားမရေးောေက်နွှယ်ပတ်သက်မှုများ ခြစ်ပါသည်။ ဥပမာ 
အသိပညာရပး အစီအစဉ်များ၊ သြ်တန်းများတွြ် အမျ ိုးသမီးသြ်တန်းသားများကို အမျ ိုးသား သြ်တန်းေောများက 
သြ်တန်းပို့ချရပးရနငပီး ရြွသား သို့မဟုတ် စိုက်ပျ ိုရေးကို အရခခခံရသာ လုပ်ြန်းများတွြ် အမျ ိုး သားများက ဝြ်ရောက် 
လုပ်ကိုြ်ရနြကခခြ်းတို့ခြစ်သည်။52 ေားအံေှိ ရဒသခံခပည်သူအစုအြွဲ့ပိုြ် သစ်ရတာလုပ်ြန်းတစ်ခုမှ အမျ ိုးသမီး 
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက “သစ်ရတာလုပ်ြန်းအရြကာြ်း သြ်တန်းရပးတဲ့ အမျ ိုးသမီးသြ်တန်းေောကို တစ်ခါမှ 
မခမြ်ြူးေူး”ဟု ေိုပါသည်။53 ဤအရခခအရနသည် အမျ ိုးသားများသည် ဦးရောြ်သူများခြစ်ငပီး အမျ ိုးသမီးများသည် 
ရနာက်လိုက်များ ခြစ်သည်ဟူရသာ ယူေချက်များကို အားခြည့်ရထာက်ကူရပးရနပါသည်။ 

ရဒသန္တေအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ြန်းစဉ်တစ်ခုခြစ်သည့် အိမ်ရထာြ်စုစာေြ်းများတွြ် အိမ်ရထာြ်စုအတွြ်း မည်သူက မိသားစု 
ဝြ်ရြွကို ေှာရြွရပးရနသည်ခြစ်ရစ အမျ ိုးသားများကိုသာ ‘အိမ်ရထာြ်ဦးစီး’ အခြစ်နှြ့် ကျန်အိမ်ရထာြ်စုဝြ်များအား
လုံးကို ‘မှီခိုသူများ’အခြစ် စာေြ်းသွြ်းသည့် စနစ်များကလည်း အထက်ပါအယူအေများကို တေားဝြ်ခြစ်ရအာြ် 
ကျားကန်ရပးလျက် ေှိပါသည်။ လူမှုယဉ်ရကျးမှုေိုြ်ော ရမျှာ်လြ့်ချက်များနှြ့် မိရိုးြလာယုံြကည်ချက်များကလည်း 
လူမှုရေး၊ ောသာရေး သို့မဟုတ် နိုြ်ြံရေးနယ်ပယ်များတွြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ ရခါြ်းရောြ်မှု အခန်းကဏ္ဍများကို 
ေယူနိုြ်မည့် အခွြ့်အရေးများအား ထပ်မံကန့်သတ်ထားခပန်ပါသည်။ ခေစ်ယာန်ောသာခြစ်ရစ၊ ဗုဒ္ဓောသာခြစ်ရစ 
သို့မဟုတ် နတ်ကိုးကွယ်မှုတွြ်ခြစ်ရစ ောသာရေးေိုြ်ော ကျြ့်သုံးမှုအများစုသည် သာမာန်ကိုးကွယ်သူမှစ၍ 
ောသာရေးရခါြ်းရောြ်အထိ အမျ ိုးသားများကိုသာ အမျ ိုးသမီးများထက်ပို၍ အခွြ့်ထူးများ ရပးအပ်ထားပါသည်။  
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ကေြ်ခပည်နယ် ေားအံတွြ် အမျ ိုးသမီးများနှြ့် အမျ ိုးသားများသည် ရဒသပိုြ်ဥယျာဉ်ခခံခပုလုပ်ေန်အတွက် ခပြ်ေြ်ရနြကစဉ်

51 ရတာြ်ြူတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့သည့် တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ြသဂုတ်လ

52 ရတာြ်ြူနှြ့် ေားအံတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့သည့် တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများ၊ ၂၀၁၉ ြသဂုတ်-စက်တြ်ော၊

53 ေားအံတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့သည့် တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တြ်ောလ၊
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အမျ ိုးသမီးအြွဲ့အစည်းများေှိ ရခါြ်းရောြ်မှုောထူးများကို ေယူထားရသာ အမျ ိုးသမီးများသည်လည်း များရသာ      
အားခြြ့် သစ်ရတာ၊ သောဝပတ်ဝန်းကျြ်နှြ့် ေက်နွှယ်ရသာ ကိစ္စများထက် အခခားဦးစားရပးနယ်ပယ်များကို အာရုံ 
စိုက်ရလ့ေှိပါသည်။54 မြကာခဏေိုသလို ၎ြ်းတို့သည် ကျန်းမာရေးနှြ့် ပညာရေးကဲ့သို့ လူမှုရေးကိစ္စများကို အာရုံစိုက် 
ြကငပီး နိုြ်ြံရေးလုပ်ြန်းစဉ်များ တွြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှု ခမြ့်မားလာရအာြ် အားရပးခခြ်းနှြ့် SGBV 
အြကမ်းြက်မှုခံခဲ့ေသူများကို ပံ့ပိုးကူညီခခြ်းတို့ကို ရောြ်ေွက်ြကပါသည်။ သစ်ရတာကဏ္ဍတွြ် တက်ကကစွာ 
ရောြ်ေွက်ရနသည့် အမျ ိုးသမီးရခါြ်းရောြ် အနည်းြယ်မျှသာေှိသည့်အထဲမှတစ်ဦးမှာ အငြိမ်းစားမူလတန်းရကျာြ်း
အုပ်ေောမကကီးခြစ်ငပီး ယခုအခါ တနသသာေီေှိ ရဒသခံခပည်သူအစုအြွဲ့ပိုြ် သစ်ရတာလုပ်ြန်းတစ်ခုကို ဦးရောြ်ရန 
ပါသည်။55  

အမျ ိုးသားများရော အမျ ိုးသမီးများကပါ သစ်ရတာများကို အမျ ိုးသားများသာ သွားလာကကီးစိုးသြ့်သည့် ရနောအခြစ် 
ယူေြကခခြ်းကလည်း အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုကို အသိအမှတ်ခပုခံရေးတွြ် အဟန့်အတားခြစ်ရစပါ 
သည်။56 ဥပမာ ရတွ့ေုံရမးခမန်းခဲ့သည့် အမျ ိုးသမီးများက ၎ြ်းတို့သည် သစ်ရတာများကို အသုံးခပုခခြ်း သို့မဟုတ် 
စီမံလုပ်ကိုြ်ခခြ်းများတွြ် မည်သည့်အခန်းကဏ္ဍကမျှ ပါဝြ်ခခြ်းမေှိဟု ေိုပါသည်။ သို့ရသာ် အရသးစိတ် ထပ်မံ 
ရမးခမန်းရသာအခါ ၎ြ်းတို့သည် ရန့စဉ် ထြ်းခြြ့်ချက်ခပုတ်ရနြကငပီး ထိုထြ်းများကို ၎ြ်းတို့ကိုယ်တိုြ် သို့မဟုတ် 
၎ြ်းတို့၏ သမီးများက သစ်ရတာထဲမှ ရကာက်ယူစုရောြ်းလာခခြ်းခြစ်ရြကာြ်းသိေပါသည်။57 ထြ်းများ ရောြ်းချရပး 
ရနရသာ ေိုြ်ပိုြ်ေှြ် အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးသည်လည်း အစပိုြ်းတွြ် သူမကိုယ်သူမ သစ်ရတာနှြ့်စပ်လျဉ်းသည့် ရေွးရနွးမှု 
များတွြ် ပါဝြ်ရေွးရနွးသြ့်သည့် အကျ ိုးသက်ေိုြ်သူ တစ်ဦးအခြစ် ရှုခမြ်ခဲ့ခခြ်း မေှိပါ။ ရနာက်ပိုြ်းမှသာ သူမသည် 
သစ်ရတာမှ ထွက်ရသာပစ္စည်းများကို တိုက်ရိုက်အသုံးခပုသူနှြ့် တစ်ေြ့်ခံရောြ်းချရပးသူခြစ်ရြကာြ်း သိေှိလာခဲ့ပါ 
သည်။58 အမျ ိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍများနှြ့် သစ်ရတာထွက်ပစ္စည်းများကို ရန့စဉ်သုံးစွဲရနမှုအား ပိုမိုခမြ်သာ 
ထြ်ေှားရအာြ် လုပ်ရောြ်ရပးခခြ်းခြြ့် အမျ ိုးသမီးများအား သစ်ရတာစီမံ အုပ်ချုပ်လုပ်ကိုြ်မှုတွြ် ရခါြ်းရောြ်မှု 
အခန်းကဏ္ဍများကို ေယူေန် ယုံြကည်မှုများ တိုးပွားလာရအာြ် ကူညီရပးနိုြ်ပါသည်။ 

အမျ ိုးသမီးများ ထမ်းရွေ်ရသည့် အလုပ်ပမာဏ - နှစ်ေပိုကသာ ေန်ထုပ်ေန်ပိုးများ 
ထမ်းရွေ်ရပခင်း 

အမျ ိုးသမီးများ ထပ်ရောြ်းေြ်ေိုြ်ေရသာ အဟန့်အတားတစ်ေပ်မှာ အိမ်ရထာြ်စု အေြ့်ေှိ အမျ ိုးသားနှြ့် အမျ ိုးသမီး 
ြကား အလုပ်တာဝန်ခွဲရဝသတ်မှတ်ချက် ခြစ်ပါသည်။ ထိုသတ်မှတ်ချက်အေ အမျ ိုးသမီးများသည် အိမ်ရထာြ်စု 
စားသုံးေန် တစ်နိုြ်တစ်ပိုြ်ထွန်ယက်စိုက်ပျ ိုးခခြ်း သို့မဟုတ် သက်ရမွးမှုလုပ်ြန်းများနှြ့်အတူ အိမ်မှုကိစ္စနှြ့် ကရလး 
ခပုစုရစာြ့်ရေှာက်မှု တာဝန်အများစုကို ထမ်းေွက်ြကေပါသည်။ များခပားရလးလံရသာ ထိုလုပ်ြန်းတာဝန်များကို 
ထမ်းေွက်ရနေသည့် အမျ ိုးသမီးများအြို့ ေပ်ေွာထဲေှိ သစ်ရတာစီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုြ်မှုေိုြ်ော ရေွးရနွးပွဲများတွြ် ပါဝြ် 
တက်ရောက်ေန် အချနိ်နည်းပါးသွားသည်မှာ သောဝကျပါသည်။ ထို့ခပြ် ေုံးခြတ်ချက်ချမှတ်မှုလုပ်ြန်းစဉ်များ 
အတွြ်းေှိ အမျ ိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း အကန့်အသတ် ခြစ်ရစပါသည်။ 

54 ရတာြ်ြူနှြ့် ေားအံတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့သည့် တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများ၊ ၂၀၁၉ ြသဂုတ်-စက်တြ်ော၊ ယြ်းသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွြ်း အစီေြ်ခံစာရေးသားသူ၏ ေန်ကုန် 

နှြ့် ရနခပည်ရတာ်ေှိ နိုြ်ြံအေြ့် အမျ ိုးသမီးရခါြ်းရောြ်များ၊ အမျ ိုးသမီးအြွဲ့အစည်းများ၊ ကွန်ေက်များနှြ့် ကျားမရေးော မူဝါဒပိုြ်းေိုြ်ော ရေွးရနွးမှုများတွြ် ရလ့လာ 

ရတွ့ေှိချက်နှြ့် ကိုက်ညီမှု ေှိပါသည်။

55 သစ်ရတာကျွမ်းကျြ်သူနှြ့် ရတွ့ေုံရမးခမန်းမှု၊ ေားအံ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တြ်ောလ၊

56 ရတာြ်ြူတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့သည့် တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ြသဂုတ်လ

57 ရတာြ်ြူတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့သည့် တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ြသဂုတ်လ

58 လိပ်သိုမှ အမျ ိုးသမီးနှြ့် ရတွ့ေုံရမးခမန်းမှု၊ ရတာြ်ြူ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ြသဂုတ်လ၊ 

International Alert | 27 တန်းတူညီမျှ မရှိမှုများကို အမမစ်ပါမကျန်ဖယ်ရှားမြင်း



တန်းတူညီမျှ မရှိမှုများကို အမမစ်ပါမကျန်ဖယ်ရှားမြင်း

အမျ ိုးသမီးများအရပါ် ထားေှိသည့် အိမ်မှုကိစ္စနှြ့် ကရလးများ ရမွးြွား၍ ခပုစုရစာြ့်ရေှာက်ရပးေန် တာဝန်များအား 
ထမ်းရောြ်ေန် ရမျှာ်လြ့်ချက်သည် မိန်းကရလးြယ်များ၏ ရကျာြ်းပညာသြ်ယူနိုြ်မှု အခွြ့်အလမ်းအား နည်းပါး 
သွားရစသည်မှာလည်း အစဉ်အလာခြစ်ရနပါသည်။ ပဋိပက္ခရြကာြ့် ရကျာြ်းများ ပျက်စီးခခြ်းနှြ့် ရနေပ်စွန့်ခွာ 
ရေှေ့ရခပာြ်းေခခြ်းရြကာြ့် ရကျာြ်းေက်မတက် နိုြ်ခခြ်းကဲ့သို့ ပဋိပက္ခရြကာြ့် ရကျာြ်းပညာသြ်ယူနိုြ်မှုအရပါ် 
သက်ရောက်မှုများက အရခခအရနကို ပိုေိုးရစပါသည်။ ထိုအရခခအရနများသည် ပဋိပက္ခဒဏ်ခံေသည့် ရကျးလက် 
ရနလူမှု အသိုြ်းအဝိုြ်းများမှ မိန်းကရလးများအရပါ် ပို၍သက်ရောက်မှု ေှိပါသည်။ မိန်းကရလးခြစ်ရနမှုရြကာြ့် 
ပညာရေးအတွက် အတားအေီးခြစ်မှုသည် အမျ ိုးသမီးခြစ်ရနခခြ်းရြကာြ့် ပါဝြ်ရောြ်ေွက်နိုြ်မှုနှြ့် ရခါြ်းရောြ်မှု 
အတွက် အတားအေီးများ ခြစ်လာပါသည်။ 

ပါဝြ်ရေွးရနွးသူများက ငမို့ခပရဒသများမှ အမျ ိုးသမီးများသည် ပါဝြ်ရောြ်ေွက်နိုြ်ရခခ ပိုများငပီး ရကျးလက်ရဒသ 
များတွြ်မူ နှိုးရော်စည်းရုံးအားရပးမှုများ မေှိရသာရြကာြ့် ရကျးလက်ရဒသမှ အမျ ိုးသမီးများသည် ပါဝြ်ရောြ်ေွက် 
ရခခ နည်းပါးသည်ဟု ေိုြကပါသည်။59  အစည်းအရဝးနှြ့် သြ်တန်းတိုြ်းတွြ် များရသာအားခြြ့် ပါဝြ်တက်ရောက်ရနကျ 
အမျ ိုးသမီးများသာ တက်ရောက်ရနြကငပီး ၎ြ်းတို့၏ နားလည်သိကျွမ်းမှု၊ စွမ်းရောြ်ေည်နှြ့် မိမိကိုယ်မိမိ ယုံြကည်မှု 
များကို တိုးပွားရအာြ်လုပ်ရောြ်နိုြ်ြကရသာ်လည်း ၎ြ်းတို့ကဲ့သို့ ပါဝြ်တက်ရောက်နိုြ်ခခြ်းမေှိြကသူများမှာ 
‘ရနာက်တွြ် ပို၍ရဝးကွာစွာ ကျန်ေစ်’ြကပါသည်။ ထို့ရြကာြ့် ပါဝြ်တက်ရောက်နိုြ်သူများသည် ေပ်ေွာေှိ အခခားသူများ 
ထံသို့ ရလ့လာသြ်ယူခဲ့သည့် သတြ်းအချက်အလက်များကို ‘ေြ့်ပွား လက်ေြ့်ကမ်းရပးနိုြ်သည့်’ နည်းလမ်းများကို 
ေှာရြွရပးေန် လိုအပ်ရနပါသည်။ တစ်ြက်တွြ်လည်း အမျ ိုးသားရခါြ်းရောြ်များသည် သြ်တန်းတက်ထားရသာ 
အမျ ိုးသမီးများထံမှ သြ်ယူလိုခခြ်းမေှိြကသခြြ့် အသိပညာဗဟုသုတများ ေယူနိုြ်မှု နည်းပါးရစပါသည်။ ဥပမာ 
ရအာ်ဂဲနစ် ရခမြသဇာသြ်တန်းခြစ်သည်။60 ဤအရခခအရနသည် အိမ်ရထာြ်စုအေြ့်ေှိ ပတ်ဝန်းကျြ်ထိခိုက် ပျက်စီးမှု 
မေှိရစရေး ကကိုးပမ်းမှုများကိုလည်း ဟန့်တားထားပါသည်။ ဥပမာ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာြ်းမှုအတွက် သစ်ရတာများမှ 
မျှစ်ချ ိုးေရသာ အမျ ိုးသမီးများသည် ၎ြ်းတို့၏ ခြ်ပွန်းရယာက်ျားများကုိ မျှစ်အချ ို ့ကို အပြ်ကကီးခြစ်လာရအာြ် မချ ိုးေဲ 
ချန်ထားေန် အငမဲသတိရပးရြကာြ်း၊ သို့မှသာ ၎ြ်းတို့၏ အသက်ရမွးဝမ်းရကျာြ်းမှုအတွက် မျှစ်များ ခပတ်လပ်မသွားရစ 
ေန် ခြစ်ရြကာြ်း၊61 သို့ရသာ် အမျ ိုးသားများက ၎ြ်းတို့ရခပာစကားကို နားမရထာြ်ြကရြကာြ်း62 ရခပာခပပါသည်။ 
ထို့ရြကာြ့် ၎ြ်းတို့မိသားစုများ၏ ဝြ်ရြွများမှာ ရေေှည်တွြ် ထိခိုက်ြကေပါသည်။   

ေင့်ပွားေိုးေျ ိုးသေ်ကရာေ်မှုများ

မိန်းကရလးများနှြ့် အမျ ိုးသမီးများ၏ ပညာသြ်ယူနိုြ်မှု အကန့်အသတ်ေှိခခြ်း (အထူးသခြြ့် ရဝးလံရခါြ်ြျား 
ရကျးလက်ရဒသများတွြ်) သည် အမျ ိုးသားများနှြ့် အမျ ိုးသမီးများြကား ကျွမ်းကျြ်မှုများ ကွာဟသည်ဟု ယူေမှုနှြ့် 
အမှန်တကယ်ကွာဟရနမှုတို့ကို ပို၍ေိုးေွားရစပါသည်။ ပါဝြ်ရေွးရနွးသူများက အမျ ိုးသမီးများ ေြ်ေိုြ်ေသည့် 
ပညာရေးေိုြ်ော အဟန့်အတားများနှြ့် ၎ြ်းတို့ ထမ်းေွက်ေသည့် အိမ်မှုကိစ္စတာဝန်များရြကာြ့် ၎ြ်းတို့၏ သစ်ရတာ 
လုပ်ြန်းများ အရကာြ်အထည်ရြာ်မှုသည် အရတာ်ပြ်အားနည်းရြကာြ်း ရခပာပါသည်။63 ဤသည်မှာ အမျ ိုးသမီး 
ခြစ်ရနမှုရြကာြ့် ပါဝြ်ရောြ်ေွက်ောတွြ် ကကုံရတွ့ေသည့် အဟန့်အတားများကို အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက် 
နိုြ်စွမ်း အားနည်းမှုအခြစ် လှည့်စားရှုခမြ်ခခြ်းပြ်ခြစ်ငပီး အမျ ိုးသမီးများကို ၎ြ်းတို့ ေြ်ေိုြ်ေသည့် အဟန့်အတားများ 

59 ရတာြ်ြူနှြ့် ေားအံတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့သည့် တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ြသဂုတ်လ-စက်တြ်ောလ၊

60 ထန်းတပြ်မှ အမျ ိုးသမီးများက ၎ြ်းတို့၏ အရတွ့အကကုံကို ရေွးရနွးတြ်ခပြကပါသည်။ ၎ြ်းတို့သည် (တိေစ္ဆာန်ရချး များမှ) -ရအာ်ဂဲနစ်ရခမြသဇာ ထုတ်လုပ်အသုံးခပုခခြ်းခြြ့် 

ေေှိနိုြ်မည့် သောဝပတ်ဝန်းကျြ်ေိုြ်ော အကျ ိုးရကျးဇူးများအရြကာြ်း သြ်တန်းေေှိြကပါသည်။ သို့ရသာ် ေပ်ေွာတွြ် ဦးရောြ်ရနရသာ အမျ ိုးသားများ၏ အတိုက်အခံခပု 

မှုများရြကာြ့် ၎ြ်းတို့သည် ရအာ်ဂဲနစ်ရခမြသဇာကို ရခပာြ်းလဲသုံးစွဲနိုြ်ခခြ်း မေှိြကပါ။ ထိုအမျ ိုးသားများသည် သြ်တန်း တက်ရောက်ခခြ်း မေှိြကေဲ ဓာတုဓာတ်ရခမြသဇာများကို 

အလွယ်တကူ ဝယ်ယူသုံးစွဲငမဲ သုံးစွဲရနြကပါသည်။ ရအာ်ဂဲနစ် ရခမြသဇာ ထုတ်လုပ်ေန် ကကိုးပမ်းမှုများတွြ် မပါဝြ်သလို အချနိ်လည်း မရပးြကပါ။ ရတာြ်ြူတွြ် တိုြ်ပြ် 

ရေွးရနွးပွဲမှု၊ ၂၀၁၉ ြသဂုတ်လ၊

61 ရတာြ်ြူတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့သည့် တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးပွဲမှုများ၊ ၂၀၁၉ ြသဂုတ်လ၊

62 ရတာြ်ြူတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့သည့် တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးပွဲမှုများ၊ ၂၀၁၉ ြသဂုတ်လ၊

63 ရတာြ်ြူနှြ့် ေားအံတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့သည့် တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများ၊ ၂၀၁၉ ြသဂုတ်-စက်တြ်ော၊
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အတွက် အခပစ်တြ်လိုက်ခခြ်းပြ် ခြစ်ပါသည်။ ယြ်းကတစ်ြန် အမျ ိုးသမီးများကိုယ်တိုြ် ဝန်ခံရခပာခပြကသည့် 
ရခါြ်းရောြ်မှုအခန်းကဏ္ဍများတွြ် ပါဝြ်ရောြ်ေွက်ေန် ယုံြကည်ချက်မေှိခခြ်းကို ခြစ်ရပါ်ရစပါသည်။ 

ပဋိပက္ခ၏ သက်ရောက်မှု ရနာက်တစ်ခုမှာ လုံခခုံရေးအတွက် စိုးေိမ်ပူပန်မှုများသည် အစဉ်တည်တံ့ကျန်ေစ်ရနခခြ်းပြ် 
ခြစ်သည်။ ထိုစိုးေိမ်ပူပန်မှုများက အမျ ိုးသမီးများ၏ လွတ်လပ်စွာ သွားလာနိုြ်မှုကို ကန့်သတ်ပိတ်ပြ်ငပီး အစည်းအရဝး 
များ၊ သြ်တန်းများ သို့မဟုတ် တိုက်တွန်း အကကုံခပုရေွးရနွးမှု (advocacy) ခပုေန် အခွြ့်အလမ်းများကို လက်လှမ်းမီခခြ်း 
မေှိရအာြ် ၎ြ်းတို့၏ ခေီးသွားနိုြ်စွမ်းကို ဟန့်တားထားပါသည်။ သစ်ရတာများသည် ပဋိပက္ခအြကမ်းြက်မှုများ 
ခြစ်ပွားောရနောများ ခြစ်ပါသည်။ တိုက်ပွဲများ ခြစ်ပွားရနသည့် နှစ်ကာလများအတွြ်းက သစ်ရတာများကို အမျ ိုးသမီး 
များနှြ့် မိန်းကရလးများအတွက် ရေးကြ်းလုံခခုံမှု မေှိရသာ ရနော များအခြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချနိ်ကာလများ 
အတွြ်းက လက်နက်ကိုြ်တပ်ြွဲ့များ၏ တိုြ်းေြ်းသားလူနည်းစု အမျ ိုးသမီးများကို လိြ်ပိုြ်းေိုြ်ော အြကမ်းြက်မှုများ 
အား စနစ်တကျကျူးလွန်ခဲ့ြကပုံကို အမျ ိုးသမီးအခွြ့်အရေးအြွဲ့အစည်းများက မှတ်တမ်းတြ်ထားသည်များ ေှိပါ 
သည်။64 ရခါြ်းရောြ်များနှြ့် အေပ်ေက်လူမှုအြွဲ့အစည်းများများမှ SGBV တားေီးကာကွယ်ေန် နှြ့် ရလျှာ့ချေန် 
ကကိုးပမ်းြကရသာအခါတွြ်လည်း SGBV ကျူးလွန်သူများကို ဦးတည်၍ သို့မဟုတ် ထိရောက်စွာရေွးရနွးညှိနှိုြ်း၍ 
ရောြ်ေွက်ခခြ်းထက် အြကမ်းြက်ခံေသူများ၏ အခပုအမူကို ထိန်းချုပ်ခခြ်း၊ အထူးသခြြ့် “၎ြ်းတို့၏ ရေးကြ်း 
လုံခခုံရေး” ကို အရြကာြ်းခပ၍ ၎ြ်းတို့၏ လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွြ့်ကို ရလျှာ့ချခခြ်းတို့ကိုသာ အများေုံး လုပ်ရောြ်ြက 
ပါသည်။ 

64 ဥပမာ Shan Women’s Action Network and the Shan Human Rights Foundation, License to Rape (အဓမ္မခပုကျြ့်ေန် လိုြ်စြ်ထုတ်ရပးထားခခြ်း), Chiang Mai, 

Thailand, Thailand, Shan Human Rights Foundation, 2002- http://burmacampaign.org.uk/media/License_to_rape.pdf, Women’s League of Burma, Same 

impunity, same patterns: Sexual abuses by the Burma Army will not stop until there is a genuine civilian government (ခပစ်ဒဏ်မခံေေဲ လွတ်ရခမာက်သွားသည့် 

တူညီရသာခြစ်ေပ်များနှြ့် တူညီသည့် ပုံစံများ - စစ်မှန်သည့် အေပ်သား အစိုးေမတက်မချြ်း ဗမာစစ်တပ်၏ လိြ်ပိုြ်းေိုြ်ော မြွယ်မောခပုမှုများ ေပ်တန့်မည်မဟုတ်), 

Yangon: Women’s League of Burma, January 2014; နှြ့် United Nations Human Rights Council, Sexual and gender-based violence in Myanmar and the 

gendered impact of its ethnic conflicts (ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ လိြ်ပိုြ်းေိုြ်ောနှြ့် ကျားမအရခခခပုအြကမ်းြက်မှုနှြ့် တိုြ်းေြ်းသားပဋိပက္ခများ၏ ကျားမရေးောသက်ရောက်မှု)၊ 

Geneva: United Nations Human Rights Council, 2019 တို့ကို ြကည့်ပါ။
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တန်းတူညီမျှ မရှိမှုများကို အမမစ်ပါမကျန်ဖယ်ရှားမြင်း

အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါေင်ကောင်ရွေ်မှု၊ ကခါင်းကောင်မှုနှင့် ကခါင်းကောင်မှုအေွေ် အဟန့် 
အေားများေို ေိုင်ေွယ်ကပေရှင်းကပးရန် လေ်ကေွ့ေျကသာ အကေံပပုချေ်များ  

ခမန်မာနိုြ်ြံတွြ် အမျ ိုးသမီးများ အဓိကေြ်ေိုြ်ရနေသည့် အဟန့်အတားများအား စိစစ်ရလ့လာမှုရပါ်တွြ် အရခခခံ၍ 
ပဋိပက္ခဒဏ်ခံေရသာ ရဒသများေှိ သစ်ရတာစီမံလုပ်ကိုြ်မှုနှြ့် အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ြန်းစဉ်တွြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ် 
ရောြ်ေွက်မှုနှြ့် ရခါြ်းရောြ်မှုကို ခမှြ့်တြ်ရပးနိုြ်ေန် လက်ရတွ့လုပ်ရောြ်နိုြ်သည့် အောအချ ို ့ ေှိပါသည်။ 

သင်ေန်းများနှင့် အကောင်အထည်ကော်မှုများေွင် အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါေင်ကောင်ရွေ်မှု ပမှင့်ေင်ကပးနိုင်ရန် 
လေ်ကေွ့ေျေျထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချေ်များ 

 ✔ ေျင်းပသည့် ကနရာ -  ကျြ်းပသည့် ရနောသည် ေွာများေှိ အမျ ိုးသမီးများ လက်လှမ်းမီမှု ေှိေမည်ခြစ်ငပီး 
လုံခခုံစိတ်ချေသည့် သယ်ယူပို့ရောြ်ရေးအတွက် စီစဉ်ရပးခခြ်း သို့မဟုတ် စေိတ်ခပန်ထုတ်ရပးခခြ်းများ 
ခပုလုပ်ရပးေပါမည်။  

 ✔ ညအိပ်ညကန သွားရပခင်း - အမျ ိုးသမီးများကို ရနအိမ်မှ ညအိပ်ညရနသွားေန် လိုအပ်ခခြ်း မေှိေရအာြ် 
စီစဉ်ေပါမည်။ အခခားတစ်ရနောတွြ် ညအိပ်ေန် လိုအပ်မည်ေိုပါက ထိုသို့လုပ်ရောြ်ေသည့် အရြကာြ်း 
ေြ်းများနှြ့် ရေးကြ်းလုံခခုံရေးအတွက် အစီအစဉ်များကို မိသားစုဝြ်များ ေှြ်းလြ်းစွာ သိေှိရအာြ် 
လုပ်ရပးေပါမည်။ အထူးသခြြ့် အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုကို တားေီးပိတ်ပြ်နိုြ်သည့် အလား 
အလာေှိသူများ (ဥပမာ မိေများ၊ ခြ်ပွန်းများ သို့မဟုတ် ရယာက္ခမများ) ေှြ်းေှြ်းလြ်းလြ်း နားလည်သိေှိ 
ရအာြ် ရောြ်ေွက်ေပါမည်။ 

 ✔ ေျင်းပသည့် အချနိ် -  စုရဝးေန် အချနိ်ကို သတ်မှတ်ရသာအခါ အမျ ိုးသမီးများ၏ ကရလးခပုစု ရစာြ့်ရေှာက် 
ခခြ်း၊ အိမ်မှုကိစ္စနှြ့် စီးပွားရေးေိုြ်ော ရန့စဉ်လုပ်ြန်းတာဝန်များကို ထည့်သွြ်းစဉ်းစားေန် အရေးကကီး 
သည်။ 

 ✔ ေကလးကပျာ်သည့်ကနရာ - အစည်းအရဝးကျြ်းပသည့် ရနောများနှြ့် အစည်းအရဝးများသည်  ကရလးများ 
အတွက်ပါ အေြ်ရခပသည့်ရနောများ ခြစ်ရအာြ် စီစဉ်ရပးထားခခြ်းခြြ့် မိခြ်များသည် သားသမီးများကို 
ရခါ်လာြို့ ဝန်မရလးရအာြ် ရောြ်ေွက်သြ့်သည်။ သို့မဟုတ် ကရလးထိန်းရပးသူများ သို့မဟုတ် ကရလး 
များကို ခပုစုရစာြ့်ရေှာက်ေန် လွယ်ကူရအာြ် စီစဉ်ရပးခခြ်းတို့ ခပုလုပ်သြ့်သည်။

 ✔ သေင်းစေားပါးပခင်း - ေက်သွယ်ရေးနှြ့် သြ်တန်းအရထာက်အကူပစ္စည်းများ (လက်စွဲစာရစာြ်များ 
အပါအဝြ်) တွြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍများကို အြကမ်းြက်မှုခံေနိုြ်သူများ (သို့) မိခြ်များအခြစ် 
သာမက တက်ကကရသာရခါြ်းရောြ်များအခြစ်ပါ ရြာ်ခပသြ့်သည်။

 ✔ စံနမူနာပပသူများ - သြ်တန်းရပးသည့် သို့မဟုတ် ကူညီပံ့ပိုးသည့် အြွဲ့တွြ် ကျားမမျှတစွာ ပါဝြ်ရေးစဉ်းစား 
သြ့်သည်။ အမျ ိုးသမီးသြ်တန်းေောများသည် အမျ ိုးသမီးများ၏ ဦးရောြ်မှုနှြ့် အကျ ိုးရောြ်ရပးနိုြ်မှု 
အတွက် အလွန်စွမ်းအား ကကီးမားရသာ စံနမူနာများ ခြစ်သည်။
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 ✔ ေိေ်ြေားမှုများ - လူထုထဲမှခြစ်ရစ၊ အေပ်ေက်လူမှုအြွဲ့အစည်းများမှခြစ်ရစ ပါဝြ်တက် ရောက်သူများကို 
ြိတ်ြကားရသာ အခါ အမျ ိုးသားများရော အမျ ိုးသမီးများကိုပါ ရစလွှတ်ရပး ေန် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး သို့မဟုတ် 
အေြ့်ခမြ့် CSO အောထမ်းထံ ရတာြ်းေိုသြ့်သည်။ အစည်းအရဝးများနှြ့် သြ်တန်းများအားလုံးကို 
တက်ရနကျလူများကို လွှတ်ရပးခခြ်းထက် လူမှုအသိုြ်းအဝိုြ်း၏ အစိတ်အပိုြ်းအမျ ိုးမျ ိုး ပါဝြ်လာရစေန် 
အတွက် အသက်အေွယ်စုံ၊ လူမှုယဉ်ရကျးမှု ရနာက်ခံအမျ ိုးမျ ိုး ေှိသူများကို မျှတစွာရေွးချယ်ရစလွှတ်ရပးြို့ 
စည်းကမ်းခပဋ္ဌာန်းသြ့်သည်။ 

 ✔ ေန့်ေျင်ေိုေ်ခိုေ်မှုများေို ေားေီးောေွယ်ကပးပခင်း -  ကျားမတန်းတူညီမျှရေး သြ်တန်းများသို့ 
အမျ ိုးသမီးများကို ြိတ်ြကားရသာအခါ ေန့်ကျြ်ကန့်ကွက်မှုများမခံေရအာြ် တားေီးကာကွယ်ရပးေန် 
လုပ်ရောြ်သြ့်သည်များကို လုပ်ရောြ်ေပါမည်။ ဥပမာ အမျ ိုးသမီးများ ေေှိထားသည့် သတြ်းအချက် 
အလက်များကို လက်ခံေေှိထားခခြ်းမေှိရသာ ခြ်ပွန်းရယာက်ျားများ (သို့) ြခြ်များမှ ေန့်ကျြ်ကန့်ကွက်မှု 
များ ခြစ်ပါသည်။ ထိုအတွက် ခြ်ပွန်းရယာက်ျားများနှြ့် ြခြ်များကိုလည်း ကျားမတန်းတူညီမျှရေး 
သြ်တန်းများသို့ ြိတ်ြကားခခြ်း သို့မဟုတ် အမျ ိုးသားများအတွက် ကျားမတန်းတူညီမျှရေးသြ်တန်းများ 
သီးသန့် ခပုလုပ်ရပးေန် စဉ်းစားနိုြ်ပါသည်။ ကျားမတန်းတူ ညီမျှမှုေိုြ်ော ရေွးရနွးမှုများတွြ် ေက်စပ် 
ပတ်သက်သူ အမျ ိုးသားများကို မည်သို့ရေွးရနွးညှိနှိုြ်းေမည်ေိုသည်ကို အမျ ိုးသမီး သြ်တန်း တက်ရောက် 
သူများအား ကကိုတြ်ခပြ်ေြ်ရပးခခြ်းတို့ ခပုလုပ်နိုြ်ပါသည်။ ကျားမတန်းတူညီမျှမှုကို အားရပး ခမှြ့်တြ်ခခြ်း 
သည် ထုံးတမ်းစဉ်လာ တန်းတူညီမျှ မေှိမှုများကို စိန်ရခါ်ခခြ်းခြစ်သခြြ့် (အမျ ိုးသမီးများ အချြ်းချြ်းြကား 
အပါအဝြ်) အိမ်ရထာြ်စုများအတွြ်း သို့မဟုတ် ေပ်ေွာများအတွြ်း ပွတ်တိုက်မှုများ ခြစ်နိုြ်ပါသည်။ ကျားမ 
တန်းတူညီမျှ မေှိမှုများကို အသွြ်ရခပာြ်းလဲေန် ကျားမတန်းတူညီမျှရေးကိုအားရပးေန် လိုအပ်သည် 
မှန်ရသာ်လည်း အမျ ိုးသမီးများ၏ အခွြ့်အရေးနှြ့် စစ်မှန်ရသာ ငြိမ်းချမ်းရေး (positive peace) ေေှိေန် ဦး
တည်လုပ်ရောြ်သွားေမည်ခြစ်ပါသည်။ ကျားမတန်းတူညီမျှရေး လုပ်ရောြ်ချက်များရြကာြ့် အမျ ိုးသမီး 
များ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးေဝတွြ် ေန့်ကျြ်တိုက်ခိုက်မှုများ ခံေခခြ်းမျ ိုး မခြစ်သြ့်ပါ။ ထိုသို့ မခြစ်ရအာြ် 
ကာကွယ်ရပးေန်အတွက် ေြ်ေိုြ်ရကျာ်လွှားနိုြ်မည့် နည်းဗျူဟာများကို ရေွးရနွးရပးြို့ လိုအပ်ပါသည်။  

 ✔ လေ်ေင့်ေမ်းပခင်း - ပါဝြ်တက်ရောက်သည့် အမျ ိုးသမီးများအတွက် ရေွးရနွးသည့် သတြ်းအချက် 
အလက်များကို ၎ြ်းတို့၏ အိမ်ရထာြ်စုနှြ့် ေပ်ေွာေှိ အခခားသူများထံ မျှရဝရပးနိုြ်သည့် လုပ်ြန်းစဉ်များကို 
ကကိုတြ်ထည့်သွြ်းချမှတ်ရပးထားခခြ်းခြြ့် ပိုမိုကကီးမားသည့် အကျ ိုးသက်ရောက်မှုများ ေေှိေန်နှြ့်  
အမျ ိုးသမီးများကို (အမျ ိုးသားများထံသို့ အပါအဝြ်) သတြ်းအချက်အလက်များ မျှရဝနိုြ်သူများ ခြစ်လာ 
ရအာြ်ကူညီေန် ခြစ်ပါသည်။

 ✔ ကနာေ်ေေ်ေွဲ လုပ်ကောင်ချေ်များ - သြ်တန်းမှ ပို့ချလိုက်သည်များကို လက်ရတွ့ကျြ့်သုံးေန် 
ရနာက်ေက်တွဲလုပ်ရောြ်မှုများတွြ် အမျ ိုးသမီးများရော အမျ ိုးသားများပါ ပါဝြ်လာရအာြ် လုပ်ရောြ် 
သြ့်သည်။ 
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တန်းတူညီမျှ မရှိမှုများကို အမမစ်ပါမကျန်ဖယ်ရှားမြင်း

၃။ သစ်ကောအသုံးပပုမှုနှင့် သစ်ကောစီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ေိုင်မှုေွင် 
အမျ ိုးသမီးများ လေ်ရှိ မည်သို့ ပါေင်ကောင်ရွေ်ကနသနည်း 

သစ်ရတာအသုံးခပုမှုနှြ့်စပ်လျဉ်း၍ ကျားမခွဲခခား ရကာက်ယူထားရသာ တေားဝြ် စာေြ်းအြ်း အချက်အလက်များကို 
မေေှိနိုြ်ပါ။ သို့ရသာ် ေားအံေှိ သစ်ရတာကျွမ်းကျြ်ပညာေှြ်တစ်ဦး၏ ခန့်မှန်းချက်အေ ရဒသန္တေအေြ့် သစ်ရတာ 
အသုံးခပုမှုများ၏ ၃၀ မှ ၅၀% သည် အမျ ိုးသမီးများက အသုံးခပုခခြ်းခြစ်ရြကာြ်း သိေပါသည်။65 ကချြ်ခပည်နယ်ေှိ 
ရဒသခံခပည်သူအစုအြွဲ့ပိုြ်သစ်ရတာ လုပ်ြန်းအသုံးခပုသူများအြွဲ့များ၏ ၅၀% သည် အမျ ိုးသမီးများခြစ်ငပီး 
အမျ ိုးသားအြွဲ့ဝြ်များက စီးပွားရေးကိစ္စများကို ပို၍ဦးစားရပးေသခြြ့် သစ်ရတာလုပ်ြန်းများ၏ ၇၅% ကို အမျ ိုးသမီး 
များက လုပ်ကိုြ်ရနသည်ဟု ခန့်မှန်းပါသည်။66 သို့ရသာ် သစ်ရတာသယံဇာတများ စီမံခန့်ခွဲရနမှုတွြ် သစ်ရတာများ 
အတွြ်း အမျ ိုးသမီးများ၏ သစ်ရတာအသုံးခပုမှုပုံစံများနှြ့် ရန့စဉ်လုပ်ရောြ်ရနသည့် လုပ်ြန်းများကို ထည့်သွြ်း 
စဉ်းစားရပးသြ့်သည်ကို ေပ်ေွာလူမှုအသိုြ်းအဝိုြ်းများ (အမျ ိုးသမီးများကိုယ်တိုြ်အပါအဝြ်) နှြ့် အမျ ိုးသမီး 
အြွဲ့အစည်းများမှ အသိအမှတ်ခပုေန် ပျက်ကွက်ရနြကပါသည်။ 

ထိုသို့ အမျ ိုးသမီးများ၏ သစ်ရတာအသုံးချမှု သို့မဟုတ် သစ်ရတာစီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုြ်မှုများကို မျက်ကွယ်ခပုထားမှု 
အတိုြ်းအတာအား ရအာက်ပါ ရတွ့ေုံရမးခမန်းမှုတစ်ခုအတွြ်း အခပန်အလှန် ရခပာေိုရေွးရနွးမှုများတွြ် ထြ်ေှားစွာ 
ရတွ့ခမြ့်နိုြ်ပါသည် -  

• ရတွ့ေုံရမးခမန်းသူ - သစ်ရတာအသုံးချမှုရတွ ဒါမှမဟုတ် စီမံလုပ်ကိုြ်မှုရတွမှာ အမျ ိုးသမီးရတွက ေယ်လို 
ပါဝြ် ရောြ်ေွက်ရနပါသလဲ။ 

• ရခြြကားသူ - သိပ်မေှိပါေူး။ အမျ ိုးသားရတွကပဲ ရတာထဲသွားငပီး စီမံခန့်ခွဲ လုပ်ကိုြ်တာပါ။ အမျ ိုးသမီးရတွ 
က ောမှ သိပ်ငပီး ပါဝြ်ပတ်သက်မှု မေှိပါေူး။ 

• ရတွ့ေုံရမးခမန်းသူ - အိမ်မှာ ေယ်လိုချက်ခပုတ်တာလဲ - ထြ်းနဲ့ချက်တာလား။ 
• ရခြြကားသူ - ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်မ ထြ်းနဲ့ချက်တာပါ။ 
• ရတွ့ေုံရမးခမန်းသူ -အဲဒီထြ်းကို ေယ်လိုေပါသလ။ဲ
• ရခြြကားသူ - ကျွန်မ ရကာက်တယ် ဒါမှမဟုတ် ကျွန်မသမီး သွားရကာက်တယ။် 
• ရတွ့ေုံရမးခမန်းသူ - သစ်ရတာထဲမှာ သွားရကာက်တာလား၊ ေယ်နှေက်တစ်ခါရလာက် သွားသလ။ဲ  
• ရခြြကားသူ - သစ်ရတာထဲမှာ ရကာက်တာပါ၊ ရန့တိုြ်းနီးပါးပါပ။ဲ 
• ရတွ့ေုံရမးခမန်းသူ - ဒါေို အစ်မက ရန့တိုြ်း သစ်ရတာကို အသုံးခပုရနတာရပါ။့  
• ရခြြကားသူ - အြ်း၊ ဟုတ်တာရပါ့။67

အရသးစိတ် စူးစမ်းရမးခမန်းြကည့်မှသာ အမျ ိုးသမီးများ၏ သစ်ရတာများကို မြကာခဏ အသုံးခပုရနမှုကို ရြာ်ထုတ် 
ရတွ့ေှိေပါသည်။ သို့ရသာ် သစ်ရတာအသုံးခပုမှုနှြ့်စပ်လျဉ်း၍ အမျ ိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍများနှြ့် အမျ ိုးသားများ၏ 
အခန်းကဏ္ဍများြကားတွြ် ေြ်တူမှုများနှြ့် ကွဲခပားမှုများ ေှိရနပါသည်။ 

65 ေားအံတွြ် ရတွ့ေုံရမးခမန်းခခြ်း၊ ၂၀၁၉ စက်တြ်ောလ။ ၂၀၁၄ လူဦးရေသန်းရခါြ်စာေြ်းအေ စိုက်ပျ ိုးရေး၊ သစ်ရတာလုပ်ြန်းနှြ့် ြါးလုပ်ြန်းကျွမ်းကျြ်လုပ်သားများတွြ် 

၆၄% သည် အမျ ိုးသားများခြစ်ငပီး အမျ ိုးသမီးများက ၃၆% သာ ေှိရြကာြ်း ရတွ့ေှိေပါသည်။ ဤသည်မှာ ပျှမ်းမျှကိန်းဂဏန်းများ ခြစ်ငပီး ြါးလုပ်ြန်းတွြ် အမျ ိုးသားများ ကကီးစိုး 

ရနရသာ်လည်း ြါးခပုခပြ်စီမံထုပ်ပိုးမှုတွြ်မူ အမျ ိုးသမီးများ လုပ်ကိုြ်မှု ပိုများပါသည်။ သစ်ခုတ်ခခြ်းနှြ့် သစ်လုပ်ြန်းကဏ္ဍများတွြ် အမျ ိုးသားအဓိကလုပ်ကိုြ်ပါသည်။ 

အရသးစိတ်ကို The Republic of the Union of Myanmar (2017) 2014 Myanmar Population and Housing Census: Policy Brief on Gender Dimensions (၂၀၁၄ 

လူဦးရေနှြ့် အိမ်အရြကာြ်းအော သန်းရခါြ်စာေြ်း - ကျားမရေးောရှုရထာြ့်များအရြကာြ်း မူဝါဒစာတမ်းတို).  Department of Population Ministry of Labour, 

Immigration and Population, 2017, p.82  တွြ် ြကည့်ပါ။

66 ကချြ် NGO တစ်ခုမှ ရဒသခံခပည်သူအစုအြွဲ့ပိုြ်သစ်ရတာလုပ်ြန်းစီမံချက်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကို ရတွ့ေုံရမးခမန်းခခြ်း၊ ခမစ်ကကီးနား၊ ၂၀၁၇ ဇန်နဝါေီလ၊ 

67 ဤသည်မှာ ရတာြ်ြူအလုပ်ရုံရေွးရနွးပွဲတွြ် အမျ ိုးသမီးများနှြ့် ရတွ့ေုံရမးခမန်းမှုများအား အကျဉ်းချုပ်တြ်ခပထားခခြ်းခြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ြသဂုတ်လ။  
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သစ်ကောအသုံးပပုမှုေွင် အမျ ိုးသားများနှင့် အမျ ိုးသမီးများြေား ေွာပခားမှုများ68 

အမျ ိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး အမျ ိုးသား

• ထြ်းရကာက်ခခြ်း၊ အနီးအနား 
သစ်ရတာမှ ရန့စဉ် ထြ်းရကာက် 
ေပါက အမျ ိုးသမီးမှ ရောြ်ေွက်၊ 

• ကိုယ်ကာယခွန်အားများစွာ 
မလိုသည့် အလုပ်များ - သစ် 
မဟုတ်သည့် သစ်ရတာထွက် 
ပစ္စည်းများ ေယူစုရောြ်းခခြ်း 
- မျှစ်ချ ိုးခခြ်း၊ သစ်သီးခူးခခြ်း၊ 
ရေးေွက်ခူးခခြ်း၊ အိမ်မိုးေန် 
အေွက်ခူးခခြ်း(ထန်းတပြ်တွြ်) 

• ရေးတွြ် မျှစ်၊ တိေစ္ဆာန်ဦးချ ို/ 
သားရမွး ရောြ်းချခခြ်း၊ 

• ပန်း၊ သစ်သီး၊ အပြ်၊ ဝါးစိုက်ခခြ်း၊ 
•  သစ်ရတာနှြ့် ပတ်ဝန်းကျြ် 

ထိန်းသိမ်းရေးေိုြ်ော ရစတနာ့ 
ဝန်ထမ်း အလုပ်များ၊ 

•  သစ်ရတာဌာန (KNU နှြ့် 
အစိုးေဌာနနှစ်ခုစလုံး) တွြ် 
ရုံးထိုြ်လုပ်ေသည့် အလုပ်များ၊ 

• ေပ်ေွာအေြ့် ပတ်ဝန်းကျြ် 
ထိန်းသိမ်းရေးနှြ့် အခခားကိစ္စ 
များေိုြ်ော သြ်တန်းများ 
သို့မဟုတ် အသိပညာရပး       
အစီအစဉ်များ တက်ရောက်ခခြ်း၊ 

• ထြ်းရကာက်ခခြ်း
•  အိမ်ရောက်ေန် သစ်ပြ်ခုတ်ခခြ်း၊  
•  လယ်များနှြ့် ဉယျဉ်ခခံများတွြ် 

သီးနှံသစ်ရတာရောရနှာစိုက်ပျ ိုး 
ခခြ်း (ြာလာ၊ ဒူးေြ်း၊ မြ်းဂွတ်)၊ 
ရတာမီးကာကွယ်ေန် ခုတ်ထွြ် 
ေှြ်းလြ်းထိန်းသိမ်းခခြ်း၊ 

•  သစ်ပြ်ခပန်စိုက်ခခြ်း အပါအဝြ် 
ပတ်ဝန်းကျြ် ထိန်းသိမ်းရေး 
လုပ်ြန်းများ၊ 

•  သစ်ရတာစီမံခန့်ခွဲမှု ရကာ်မတီ 
တွြ် အြွဲ့ဝြ်အခြစ် ပါဝြ်ခခြ်း၊ 

•  တေားမဝြ်သစ်ခုတ်မှုကို ရစာြ့် 
ြကည့်ခခြ်းနှြ့် သတြ်းပို့ခခြ်း၊ 

• မျ ိုးေက်သစ်များကို ထုံးတမ်း 
စဉ်လာအရလ့အထများ မျှရဝခခြ်း၊ 

• အလှည့်ကျရတာြ်ယာ စိုက်ပျ ိုး 
ခခြ်း (မိရိုးြလာ ရေှေ့ရခပာြ်း 
ရတာြ်ယာစိုက်ပျ ိုးမှု အရလ့              
အထများနှြ့်အညီ) 

•  ရေရဝရေလဲရဒသနှြ့် ဇီဝမျ ိုးစုံ 
မျ ိုးကွဲများကို ကာကွယ်ရစာြ့် 
ရေှာက်ခခြ်း၊

• ယဉ်ရကျးမှုေိုြ်ော အခန်းကဏ္ဍ 
များ - နတ်များကို ပူရဇာ်ပသခခြ်း၊ 
အထူးသခြြ့် သစ်ပြ် မခုတ်မီ၊ 

• အိမ်ရထာြ်စုတိုြ်းအား KNU မှ 
တစ်နှစ်စာအတွက် ချရပးသည့် 
ခွဲတမ်းအတိုြ်း  ပိုမိုရဝးလံရသာ 
သစ်ရတာထဲသို့ သွား၍ ထြ်းရခွ 
ေခခြ်း၊ 

• ခွန်အားသုံးေသည့် အလုပ်များ၊ 
ဥပမာ အပြ်ကကီးများ ခုတ်ခခြ်း၊ 
သစ်ပြ်တက်၍ သစ်သီးခူးခခြ်း၊ 
ရတာထဲတွြ် အမဲလိုက်ခခြ်း နှြ့် 
လယ်ထွန်စက် ရမာြ်းနှြ်ခခြ်း၊ 

•  သစ်ရတာထဲေှိ လုပ်ခလစာ 
ေရသာ အလုပ်များ၊ 

• သစ်ရတာဌာန (KNU နှြ့် အစိုးေ 
ဌာနနှစ်ခုစလုံး) တွြ် သစ်ရတာ 
တွြ်း လုပ်ကိုြ်ေရသာ အလုပ်များ၊ 
စီမံခန့်ခွဲသည့် အလုပ်များ 
လုပ်ကိုြ်ခခြ်း၊ 

• ေပ်ေွာအေြ့်၊ ရဒသခံအစုအြွဲ့ပိုြ် 
သစ်ရတာလုပ်ြန်း ရကာ်မတီများ၊ 
သစ်ရတာဌာနများတွြ် 
ရခါြ်းရောြ်မှုနှြ့် ေုံးခြတ်ချက် 
ချမှတ်မှု အခန်းကဏ္ဍများ၊ 

ပါဝြ်ရေွးရနွးရပးသူများသည် အချ ို ့ရသာအခန်းကဏ္ဍများကို အမျ ိုးသားခြစ်မှု၊ အမျ ိုးသမီးခြစ်မှု ရပါ်မူတည်၍ 
သီးသန့်ခွဲခခားထားြကငပီး ကွဲခပားချက်များကို ရထာက်ခပရခပာေိုြကပါသည်။ အေိုပါ အခန်းကဏ္ဍများနှြ့် ၎ြ်းတို့ြကားေှိ 
ကွဲခပားချက်များကို အမျ ိုးသားနှြ့် အမျ ိုးသမီး ရခြေိုသူများက ရယေုယျအားခြြ့် သရောတူြကငပီး အမျ ိုးသားများ၏ 
ရခြြကားမှုများနှြ့် နှိုြ်းယှဉ်လျှြ် အမျ ိုးသမီး များ၏ ရခြြကားမှုများမှာ သိသာစွာ ကွာခခားခခြ်း မေှိပါ။ ခခြ်းချက်အရနခြြ့် 
ရဒသေြ်း ရတာရိုြ်းတိေစ္ဆာန်အပြ်များ အနည်းြယ်စီကွဲခပားသွားခခြ်းရြကာြ့် အချ ို ့ရသာအခန်းကဏ္ဍများ ကွာခခား 
သွားခခြ်းမျှသာ ေှိပါသည်။ ြယ်ေွယ်သည့် အမျ ိုးသား NSA ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက ခမဝတီေှိ အမျ ိုးသမီးများ၏ 
ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုအခန်းကဏ္ဍသည် အရနာက်သံလွြ်မှ ပါဝြ်ရေွးရနွးြကသည့် အမျ ိုးသမီးများ ရခပာခပသည်ထက် 
များစွာ ပို၍ နည်းပါးသည်ဟု ေိုပါသည်။69 

68  ဤဇယားတွြ် ၂၀၁၉ ြသဂုတ်နှြ့်စက်တြ်ောလများအတွြ်း ရတာြ်ြူနှြ့်ေားအံမှ ရေွးရနွးပွဲများတွြ် ရခြြကားသည့် အရခြများကို စုရပါြ်းတြ်ခပထားပါသည်။ 

69 ေားအံတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့ရသာ အကကံခပုအလုပ်ရေွးရနွးပွဲနှြ့် အတည်ခပုအလုပ်ရေွးရနွးပွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တြ်ောလနှြ့် နိုဝြ်ောလ၊  
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တန်းတူညီမျှ မရှိမှုများကို အမမစ်ပါမကျန်ဖယ်ရှားမြင်း

ရယေုယျအားခြြ့် သစ်ရတာထဲတွြ် အမျ ိုးသားရော၊ အမျ ိုးသမီးပါ သစ်သီးခူးြကရသာ်လည်း အမျ ိုးသမီးများက 
ရကကကျရနသည့် အသီးများကို ရကာက်ေန် အားသန်ငပီး အမျ ိုးသားများက အပြ်ရပါ် တက်ခူးေန်လိုသည့် အသီးများကို 
ခူးခခြ်းခြစ်သည်။ သစ်ပြ်တက်ခခြ်းသည် အမျ ိုးသမီးများ မလုပ်သြ့်ဟု ယူေသည့်အောတစ်ခု ခြစ်သည်။ ဤသည်မှာ 
ခပုတ်ကျနိုြ်သည့် အန္တောယ်ေှိသည်ဟူသည့် ရေးကြ်းလုံခခုံရေးအတွက် စိုးေိမ်ပူန်ခခြ်းနှြ့် ယဉ်ရကျးမှုေိုြ်ော ယုံြကည် 
ယူေချက်များရြကာြ့် ခြစ်ပါသည်။ ခမန်မာနိုြ်ြံတွြ် အမျ ိုးသားများသည် အမျ ိုးသမီးများထက် ပို၍ ခမြ့်ခမတ်သည် 
ဟူသည့် ယဉ်ရကျးမှုေိုြ်ော ယုံြကည်ယူေချက်သည် ရယာက်ျားတို့၏ တန်ခိုးစွမ်းအား၊ ခွန်အား သို့မဟုတ် ဂုဏ်တစ်မျ ိုး 
ခြစ်သည့် ‘ေုန်း’ ဟူရသာ သရောတေားတစ်ခုရပါ်တွြ် အရခခခံပါသည်။ ထိုေုန်းတန်ခိုးမျ ိုးသည် အမျ ိုးသမီးများတွြ် 
မေှိနိုြ်ဟု ယူေြကပါသည်။ ထို့ခပြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ အဝတ်အစားများ (အထူးသခြြ့် လုံချည် သို့မဟုတ် အတွြ်းခံ) 
နှြ့် ထိမိလျှြ် သို့မဟုတ် ထိုအဝတ်အစားများ ရအာက်သို့ ရောက်သွားလျှြ် ထိုေုန်းတန်ခိုးသည် ရလျာ့ပါးသွားနိုြ်သည်၊ 
ေုန်းနိမ့်သည်ဟု ယူေြကပါသည်။70 အမျ ိုးသမီးများနှြ့် မိန်းကရလးများသည် သစ်ပြ်ရပါ်သို့ မတက်သြ့်၊ အရြကာြ်း 
မှာ သစ်ရပါ်တက်ခခြ်းခြြ့် ၎ြ်းတို့သည် ရတာထဲတွြ်ေှိရနသည့် အမျ ိုးသားများနှြ့် ရယာက်ျားရလးများအရပါ်သို့ 
ရောက်သွားငပီး ေုန်းနိမ့်သွားရစမည်ခြစ်သခြြ့် မသြ့်ရတာ်၊ ဟု ရခြေိုသူများက ယုံြကည်ြကပါသည်။ ရယာက်ျားခြစ်သူ 
က ထြ်းမရခွရပးသခြြ့် မခြစ်မရန သစ်ပြ်ရပါ်တက်ေရသာ အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးကို မိသားစုက နားလည်ရသာ်လည်း 
အများက ဝိုြ်းဝန်းရဝြန်ကဲ့ေဲ့ြကရြကာြ်း ရခပာခပြကပါသည်။71 

ထို့ခပြ် “ရတာများ၊ ရတာြ်များ၊ ရေကန်၊ ရကျးေွာနှြ့် လူများ၏ ကျန်းမာရေးကို ရစာြ့်ရေှာက်ရပးသူများ” ဟု ယူေြက 
သည့် နတ်များနှြ့် သက်ေိုြ်သည့် ယုံြကည်ချက်များလည်း ေှိပါသည်။72 ရခြေိုသူများက သစ်ရတာတွြ်းေှိ သစ်ပြ် 
အချ ို ့တွြ် ရနထိုြ်ရသာ သို့မဟုတ် ရစာြ့်ြကပ်ရနရသာ နတ်များအရြကာြ်းကို ရခြေိုသူများက ရခပာခပြကငပီး သစ်ပြ် 
များကို မခုတ်လှဲမီ နတ်များကို ပူရဇာ်ပသခခြ်းများ ခပုလုပ်ေသည်ဟု တညီတညာတည်း ေိုြကပါသည်။ တိုြ်ပြ်ရေွးရနွး 
မှုများတွြ် ထိုပူရဇာ်ပသမှုများကို အမျ ိုးသမီးများ ခပုလုပ်သြ့်သည်၊ အမျ ိုးသားများ ခပုလုပ်သြ့်သည် ဟူသည်နှြ့် 
စပ်လျဉ်း၍ အမျ ိုးသမီးအချ ို ့နှြ့် အမျ ိုးသားအချ ို ့ြကားအခမြ်များ ကွာခခားမှုကို ထြ်ေှားစွာ ရတွ့ေပါသည်။ ရိုးောအစဉ်
အလာကျြ့်သုံးမှုများသည် ရနောရဒသကိုလိုက်၍ ကွာခခားြကရသာ်လည်းများစွာ တန်ြိုးထားလိုက်နာြကသည်ကို 
ရတွ့ေပါသည်။73 ထိုသို့ အခမြ်များ သိသာစွာ ကွာခခားမှုေှိရသာ်လည်း ပါဝြ်ရေွးရနွးသူများတွြ် တူညီသည့် အယူသီးမှု 
တစ်ခုမှာ အမျ ိုးသမီးများ သို့မဟုတ် မိန်းကရလးများ သစ်ပြ်တက်ခခြ်းသည် နတ်များကို စိတ်ေိုးရစငပီး ရနာက်ေက်တွဲ 
ေိုးကျ ိုးများ ခြစ်နိုြ်သည်ဟု ယုံြကည်ြကခခြ်း ခြစ်သည်။ နတ်များသည် အမျ ိုးသားများ သို့မဟုတ် ရယာက်ျားရလးများ 
သစ်ပြ်ရပါ်တက်သည်ကို စိတ်မေိုးရသာ်လည်း “နတ်ရတွက အမျ ိုးသမီးရတွ သစ်ပြ်ရပါ်တက်တာကို မကကိုက်ြကေူး” 
ဟု ေိုပါသည်။74   

အမျ ိုးသမီးများရော အမျ ိုးသားများပါ ကိုယ်ကာယအား စိုက်ထုတ်ေသည့် အလုပ်ရပါြ်းများစွာကို လုပ်ကိုြ်ေရသာ်လည်း 
အမျ ိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသာ ‘ခက်ခဲြကမ်းတမ်းရသာ’ အလုပ်များ ကို လုပ်ေသည်ဟု သတ်မှတ်ရလ့ေှိပါသည်။ 
ဥပမာ အိမ်ရောက်ေန်အတွက် သစ်ပြ်ခုတ်ခခြ်းကို အမျ ိုးသားရော၊ အမျ ိုးသမီးပါ ခပုလုပ်ြကရသာ်လည်း ကကီးမားသည့် 
သစ်ပြ်များ ခုတ်ေန်မှာ အမျ ိုး သားများ၏ တာဝန်ဟု ရှုခမြ်ြကပါသည်။ ထိုသို့ ကျား/မခွဲခခား ရှုခမြ်မှုသည် အပြ်ကကီးများ 
ကို ခုတ်လှဲေန် လိုအပ်သည့် ခွန်အား၊ ခုတ်လှဲစဉ် ထိခိုက်ဒဏ်ောေနိုြ်ရခခတို့နှြ့် ေက်စပ်ရနပါသည်။ ထို့ခပြ် ခုတ်လှဲ 
ထားရသာ အပြ်ကကီးကို ရောြ်းချခခြ်းခြြ့် ေေှိနိုြ်မည့် ဝြ်ရြွ၊ ဝြ်ရြွ ေေှိခခြ်းနှြ့်ဒွန်တွဲပါ လာမည့် အေြ့်အတန်းတို့နှြ့် 
လည်း ေက်နွှယ်မှု ေှိနိုြ်ပါသည်။ ပါဝြ်ရေွးရနွးသူများက သစ်ရတာကဏ္ဍတွြ် အမျ ိုးသားများသည် လုပ်ခလစာေရသာ 

70 A. Löfving et al, Raising the curtain. Cultural norms, social practices and gender equality in Myanmar, (ကန့်လန့်ကာကို မတြ်ခခြ်း - ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ 

ယဉ်ရကျးမှုစံများ၊ လူမှုရေးအစဉ်အလာများနှြ့် ကျားမတန်းတူ ညီမျှမှု), Yangon: Gender Equality Network, 2015, p.34

71 Ibid., p.74

72 P. Ravangban, Nat and Nat Kadaw: The existence of the local cult in Myanmar transition (နတ်နှြ့် နတ်ကရတာ် - ခမန်မာနိုြ်ြံ၏ အကူးအရခပာြ်းအတွြ်း ကိုးကွယ် 

ယုံြကည်မှုေိုြ်ော အစွဲအလမ်းများေှိရနမှု), Paper presented at the International Conference on Burma/Myanmar Studies, Burma/Myanmar In Transition: 

Connectivity, Changes and Challenges (အသွြ်ကူးရခပာြ်းရနရသာ ခမန်မာနိုြ်ြံ - ချတိ်ေက်မှု၊ အရခပာြ်းအလဲများ နှြ့် စိန်ရခါ်မှုများ), University Academic Service 

Centre, Chiang Mai University, Thailand, 24–25 July 2015, p.2 

73 ေားအံတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့သည့် တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တြ်ောလ၊ 

74 ေားအံတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့သည့် တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တြ်ောလ၊
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အလုပ်များကို လုပ်ကိုြ်ရလ့ေှိြကငပီး အမျ ိုးသမီးများမှာမူ ပျ ိုးပြ်များခပုစုခခြ်းနှြ့် သစ်ပြ်များ ခပန်စိုက်ခခြ်းကဲ့သို့ 
လုပ်ခလစာမေသည့် ရစတနာ့ဝန်ထမ်းအလုပ်များကို ပိုမိုလုပ်ကိုြ်ရလ့ေှိသည်ဟု ေှြ်းခပြကပါသည်။75 အမျ ိုးသားနှြ့် 
အမျ ိုးသမီး လုပ်ခလစာ ေေှိမှုကွာခခားချက်ကိုလည်း ပါဝြ်ရေွးရနွးသူများက ရထာက်ခပြကပါသည်။ တူညီရသာ 
အလုပ်များကို လုပ်ကိုြ်ေလျှြ်ပြ် အမျ ိုးသားများက အမျ ိုးသမီးများထက် ပိုမိုများခပားရသာ လုပ်ခလစာများကို 
ေေှိပါသည် (ြာလာရစ့ ေိတ်သိမ်းခခြ်း)။76 ဤသည်မှာ ခမန်မာနိုြ်ြံတစ်ဝှမ်းေှိ စိုက်ပျ ိုးရေးကဏ္ဍများတွြ် ကျား/မ 
အရခခခပု၍ လုပ်ခလစာများတွြ် ခွဲခခားေက်ေံခံေမှု သာဓကတစ်ခုမျှသာခြစ်ငပီး အမျ ိုးသမီးများသည် အမျ ိုးသားများ 
ထက် ၂၀% ပိုနည်းရသာ လုပ်ခလစာများကိုသာ ေေှိြကပါသည်။77 အခခားကဏ္ဍများတွြ်လည်း အမျ ိုးသားလုပ်ေမည့် 
အလုပ် နှြ့် အမျ ိုးသမီးလုပ်ေမည့် အလုပ်ဟူ၍ ခွဲခခားထားမှုများ ေှိပါသည်။ 

ေျားမကရးရာနှင့် ကပမယာအခွင့်အကရးများ

“KNU ေ ေျွန်မေို့ေို ေန်းေူညီမှေအခွင့်အကရးကပးပါေယ်…. အမျ ိုးသားကရာ၊ အမျ ိုးသမီးကရာ [ကပမယာ] 
ပိုင်ေိုင်ေို့ ေန်းေူအခွင့်အကရး ရှိပါေယ်။” လိပ်သိုမှ ကေွ့ေုံ ကမးပမန်းမှုေွင် ပါေင်ကပေေိုကပးသူ (အမျ ိုးသမီး) 

အမျ ိုးသမီးများသည် အမျ ိုးသမီးခြစ်ရနမှုကို အရြကာြ်းခပု၍ ရခမယာလက်လှမ်းမီအသုံးခပုနိုြ်မှုတွြ် အမျ ိုးသားများနှြ့် 
ကွာခခားလျက်ေှိငပီး ထိုကွာခခားမှုများနှြ့် ၎ြ်းတို့ ေြ်ေိုြ်ေသည့် အဟန့်အတားများကို ရပါြ်းစပ်ကာ အမျ ိုးသမီးများ၏ 
ဒုတိယတန်းစားအေြ့်တွြ်သာ ထားေှိခံေမှုအရနအထားအား ပိုမိုခိုြ်ငမဲေှည်ြကာရစပါသည်။78 ခမန်မာနိုြ်ြံ၏ ဥပရဒ 
မူရောြ်သည် အတိအလြ်း ေက်လိုက်ထားခခြ်း မေှိရသာ်လည်း အမျ ိုးသားကကီးစိုးသည့် အုပ်ချုပ်ရေး အြွဲ့အစည်းများ 
နှြ့် မိရိုးြလာအစဉ်အလာများ ရပါြ်းစပ်ကာ အမျ ိုးသမီးများကို တေားဝြ်ရခမယာပိုြ်ေိုြ်နိုြ်ခခြ်း မေှိရအာြ် 
ထိရောက်စွာ ရေးြယ်ထားပါသည်။79 ပါဝြ်ရေွးရနွးြကရသာ အမျ ိုးသား၊ အမျ ိုးသမီး အများစုက အစိုးေ၏ ရခမယာ 
စနစ်တွြ် အမျ ိုးသမီးတစ်ဦး၏အမည်ခြြ့် ရခမယာမှတ်ပုံတြ်ေန် ခြစ်နိုြ်ရခခေှိသည်ဟု မြကားြူးဟု ေိုပါသည်။ ထိုစနစ် 
တွြ် ရခမယာမှတ်ပုံတြ် စာေွက်စာတမ်းများကို အိမ်ရထာြ်ဦးစီး (အမျ ိုးသားများသာ ခြစ်ရလ့ေှိ) ၏ အမည်ခြြ့်သာ 
မှတ်ပုံတြ်ရပးပါသည်။80 တက်ရောက်လာသူများထဲတွြ် အမျ ိုးသမီးရခါြ်းရောြ်နှစ်ဦးကသာ ရခမယာပိုြ်ေိုြ်ခွြ့် 
သည် အမျ ိုးသမီးများ ၏ တေားဝြ်အခွြ့်အရေးခြစ်ရြကာြ်း ေှြ်းေှြ်းလြ်းလြ်း သိေှိြကပါသည်။ ထိုသို့ သိေှိြကခခြ်းသည် 
၎ြ်းတို့၏ နိုြ်ြံအေြ့်ေှိ ကွန်ေက်များ၊ အေက်အသွယ်များရြကာြ့်ခြစ် ြွယ်ေှိပါသည်။ ပါဝြ်ရေွးရနွးရပးသူ လိပ်သိုမှ 
အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးက အမျ ိုးသားကကီးစိုးသည့် ရခမယာအုပ်ချုပ်ရေးနှြ့် ရခမပိုြ်ေိုြ်မှုစနစ်တွြ်  အမျ ိုးသမီးများကို 
ရေးြယ်ထားပုံအား ရအာက်ပါအတိုြ်း အကျဉ်းချုပ်ရခပာခပပါသည် -  

“ပုံစံ (၇) ေ အများအားပေင့် အိမ်ကထာင်ဦးစီး [အမျ ိုးသားသာပေစ်ကလ့ရှိ] ရဲ့ နာမည်နဲ့ပဲ ထုေ်ကပးပါေယ်။ 
ေျွန်မေို့ေ ကပမယာေိစ္စကေွ [ဥပမာ ေရားေင်ကပမယာမှေ်ပုံေင် ောေကန ကပမသိမ်းေည်းခံရမှုကေွေကန 
ောေွယ်ကစာင့်ကရှာေ်ေို့ အထိ] ေို ကေွးကနွးချင်ကပမဲ့ အမျ ိုးသားကေွေပဲ အစိုးရအရာရှိကေွေီသွားငပီး 

75 ရတာြ်ြူနှြ့် ေားအံတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့သည့် တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ြသဂုတ်လနှြ့် စက်တြ်ောလ၊

76 ရတာြ်ြူတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့သည့် ရတွ့ေုံရမးခမန်းမှု၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ြသဂုတ်လ၊ 

77 Oxfam Briefing Paper, Delivering Prosperity in Myanmar’s Dryzone. Lessons from Mandalay and Magway on realizing the economic potential of small-

scale farmers (ခမန်မာနိုြ်ြံ အပူပိုြ်းဇုန် သာယာဝရခပာရေး - လုပ်ကွက်ြယ်ရတာြ်သူများ၏ စီးပွားရေးအလားအလာ အခပည့်အဝခြစ်ထွန်းရေး မန္တရလးနှြ့် မရကွးမှ 

ေေှိရသာ သြ်ခန်းစာများ), Oxford: Oxfam GB, 2014, p.19 

78 E. Louis et al, An assessment of land tenure regimes and women’s land rights in two regions of Myanmar (ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ တိုြ်းရဒသကကီးနှစ်ခုမှ ရခမယာလုပ်ပိုြ်ခွြ့်

စနစ်များနှြ့် အမျ ိုးသမီးများ၏ ရခမယာအခွြ့်အရေးများ ေန်းစစ်ချက်)၊ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာေဏ်၏ ရခမယာနှြ့် ေြ်းေဲ နွမ်းပါးမှုေိုြ်ော ညီလာခံ” တွြ် တြ်ခပေန် ခပုစုရသာ စာတမ်း၊ 

Washington DC, 19–23 March 2018, https://cdn.landesa.org/wp-content/uploads/Landesa-World-Bank-Gender-Assessment-Myanmar-2018-EN.pdf 

79 C.J. Pierce and N.T.T. Oo, Gendered aspects of land rights in Myanmar: Evidence from paralegal casework (ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ ရခမယာအခွြ့်အရေးများ၏ 

ကျားမရေးောအပိုြ်းကဏ္ဍများ - ရေှ့ရနအကူလူမှုဝန်ထမ်းလုပ်ြန်းများမှ အရထာက်အထားများ), Yangon: Namati, 2016. အချက်အလက်များ ထပ်မံေေှိလိုပါက J. Naujoks 

and M.T. Ko, Pulling the strings: Masculinities, gender and social conflict in Myanmar(ကကကိုးေွဲမှုများ - ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ ရယာက်ျားပီသမှုလက္ခဏာ၊ ဂျန်ဒါနှြ့် 

လူမှုရေးပဋိပက္ခ), Yangon: International Alert, 2018a ကိုလည်း ြတ်ရှုရလ့လာပါေန်။

80 ရတာြ်ြူနှြ့် ေားအံတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့ရသာ တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများ၊ ၂၀၁၉ ြသဂုတ်လ-စက်တြ်ောလ၊ 

International Alert | 35 တန်းတူညီမျှ မရှိမှုများကို အမမစ်ပါမကျန်ဖယ်ရှားမြင်း

https://cdn.landesa.org/wp-content/uploads/Landesa-World-Bank-Gender-Assessment-Myanmar-2018-EN.pdf


တန်းတူညီမျှ မရှိမှုများကို အမမစ်ပါမကျန်ဖယ်ရှားမြင်း

ကေွးကနွးြေေယ်။ အမျ ိုးသမီးကေွေျ ကော့ မသွားရဘူး။ ဘာကြောင့်လဲေိုော ေျွန်မကော့ နားမလည်ဘူး။ 
ေျွန်မအကနနဲ့ ကပပာရရင် သင်ေန်းကေွ ေေ် ထားလို့ ေျွန်မမှာ အသိပညာ၊ ဗဟုသုေကေွ ေိုးလာောပဲကလ။”81 

ထိန်းချုပ်မှုရောရထွးရနရသာယ်ရခမများမှလာရသာ ပါဝြ်ရေွးရနွးသူများက ရခမယာမှတ်ပုံတြ်ခခြ်း နည်းလမ်း 
အမျ ိုးမျ ိုးကို ရြာ်ထုတ်ရေွးရနွးရပးြကပါသည်။ အချ ို ့က ၎ြ်းတို့၏ ရခမများကို အစိုးေ ရခမယာစနစ်တွြ် မှတ်ပုံတြ် 
ထားငပီး အချ ို ့က အစိုးေမဟုတ်ရသာ အာဏာပိုြ်အြွဲ့အစည်းများထံ တွြ် မှတ်ပုံတြ်ထားြကပါသည်။82  ပါဝြ်ရေွးရနွး 
သူများက KNU စနစ်မှ အမျ ိုးသားနှြ့်အမျ ိုးသမီးများအား တန်းတူညီမျှ ရခမယာအခွြ့်အရေး ရပးအပ်မှုသည် ပို၍ 
တိကျခိုြ်မာမှု ေှိသည်ဟု ယူေြကငပီး KNU စနစ်ကို ပိုမိုနှစ်သက်ရြကာြ်း အတိအလြ်းထုတ်ရြာ်ရခပာြကား ြကပါ 
သည်။83 KNU ၏ ရခမယာမူဝါဒတွြ် “အမျ ိုးသမီးများသည် ရတာြ်သူများ၊ ရကျးလက်လုပ်သားများ၊ သစ်ရတာတွြ်း 
ရနထိုြ်သူများ သို့မဟုတ် ရမွးခမူရေးလုပ်ကိုြ်သူများနှြ့် အမျ ိုးသမီးများအခြစ် ရခမယာကို ထိရောက်စွာ လက်လှမ်းမီ 
အသုံးခပုနိုြ်ေန် ရတာြ်းေိုပိုြ်ခွြ့်ေှိရြကာြ်း အသိအမှတ်ခပုထားပါသည်။”84 “ရကျးလက်ရန ေြ်းေဲနွမ်းပါးရသာ 
အမျ ိုးသမီးများသည် အိမ်ရထာြ်စုအတွြ်းေှိ အမျ ိုး သားများနှြ့် သီးခခားလွတ်လပ်စွာခြြ့် ရခမယာအေြ်းအခမစ်များနှြ့် 
ကိယုပ်ိြုေ်ကန်ွှယခ်ျတိေ်ကမ်ှု များ ေှြိကသခြြ် ့၎ြ်းတိုသ့ည ်ကိယုပ်ိြုရ်ခမယာအသုံးချခြွ်မ့ျား သီးခခားပိြုေ်ိြုခ်ြွ်ေ့ှသိည”် 
ဟု ထိုရခမယာမူဝါဒတွြ် အတိအလြ်း ရြာ်ခပထားပါသည်။85 အမျ ိုးသမီးများသည် အိမ်ရထာြ်ဦးစီးအခြစ် ခြ်ပွန်း 
သို့မဟုတ် ြခြ်ေှိရနလျှြ်ပြ် ၎ြ်းတို့၏အမည်ခြြ့် ရခမယာလက်မှတ်များ ေေှိပိုြ်ခွြ့်ေှိသည်ဟု ေိုလိုခခြ်းခြစ်သည်။ 

ကေြ်ရိုးောဓရလ့ နယ်ရခမစီမံအုပ်ချုပ်ခခြ်းစနစ်ကို ‘ရကာ်’ စနစ်ဟု ရခါ်ပါသည်။ ထိုစကားလုံး အသုံးအနှုန်းသည် ကေြ် 
လူမျ ိုးများမှ ၎ြ်းတို့၏ ရခမယာများ၊ ေပ်ေွာလူထုအရခခခပု အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်များ၊ ယြ်းတို့နှြ့် ေက်နွှယ်ပတ်သက်ရန 
ပုံများကို ရြာ်ခပေန် အစဉ်အေက် အသုံးခပုခဲ့ရသာ အသုံးအနှုန်းခြစ်ပါသည်။86 ‘ရကာ်’ သည် ရအာက်ပါလုပ်ြန်းရောြ်
တာအမျ ိုးမျ ိုး ခပည့်စုံစွာ ပါဝြ်သည့် နယ်ရခမယူနစ်တစ်ခုကို ေည်ညွှန်းပါသည် - ဓရလ့ထုံးတမ်းကိုးကွယ်ယုံြကည်ခခြ်း၊ 
နယ်ရခမ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်၊ လူမှုရဂဟ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်အတွြ်းေှိ အခမ်းအနားများ၊ ရေှာြ်ြကဉ်ေန် တားခမစ်ထားရသာ 
အောများမှတစ်ေြ့် သစ်ရတာ၊ ရခမ၊ ရေနှြ့် ရခမရပါ်ေှိ သက်ေှိများကို ထိန်းသိမ်းရစာြ့်ရေှာက်သည့် ပတ်ဝန်းကျြ် 
စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တို့ ခြစ်ပါသည်။87 ‘ရကာ်’စနစ်တွြ် အမျ ိုးသမီးနှြ့် အမျ ိုးသားလူြယ်များ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်ေန် သီးခခား 
ြွဲ့စည်းပုံများ ပါေှိပါသည်။ ‘ရကာ်’ စနစ်တိုြ်း၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအြွဲ့ (ေရလာ) တွြ် အေိုခပုခံေရသာ အမျ ိုးသမီးနှြ့် 
အမျ ိုးသား လူြယ်ကိုယ်စားလှယ်များကို ထည့်သွြ်းြွဲ့စည်းပါသည်။88 ကေြ်အမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး (KWO) နှြ့်  
KESAN ကဲ့သို့ရသာ CSO များက KFD နှြ့် ‘ရကာ်’ စနစ်တို့တွြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ခမှြ့်တြ်ရပးေန် 
တိုက်တွန်းအကကံခပု ရေွးရနွးမှုများ ခပုလုပ်ရနြကပါသည်။89 ရလ့လာမှုတွြ် ပါဝြ်ရေွးရနွးရပးသူ များကလည်း 
အလားတူ သရောထားများေှိသည်ကို ရတွ့ေပါသည်။90

81 ရတာြ်ြူတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့ရသာ တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများ၊ ၂၀၁၉ ြသဂုတ်လ

82 ရတာြ်ြူနှြ့် ေားအံတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့ရသာ တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများ၊ ၂၀၁၉ ြသဂုတ်လ-စက်တြ်ောလ၊

83 ရတာြ်ြူနှြ့် ေားအံတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့ရသာ တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများ၊ ၂၀၁၉ ြသဂုတ်လ-စက်တြ်ောလ၊

84 KNU ရခမယာမူဝါဒ (၂၀၁၅ ဒီဇြ်ောလ) အပိုဒ် ၂.၁.၃ နှြ့် ၂.၂.၅၊ KNU. https://www.tni.org/files/article-down loads/knu_land_policy_eng.pdf. ရခမယာအခြြ်းပွားမှု 

ရခြေှြ်းရေးရကာ်မတီများတွြ်လည်း အမျ ိုးသမီးနှြ့် လူြယ်ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝြ်ြကပါသည် (အပိုဒ် ၁.၁.၉)။  

85 Ibid.

86 J. Lubanski, Kaw policy briefer: The recognition, registration and governance structures of Karen customary lands (Kaw) under KNU policy (KNU မူဝါဒ 

ရအာက်ေှိ ကေြ်ရိုးောဓရလ့ ရခမများ (ရကာ်) အား အသိအမှတ်ခပုခခြ်း၊ မှတ်ပုံတြ်ခခြ်းနှြ့် အုပ်ချုပ်ရေးြွဲ့စည်းပုံများ), Chiang Mai, Thailand: Karen Environmental and 

Social Action Network and Sone Sie Programme, p.1, http://kesan.asia/wp-content/uploads/2019/05/FINAL-Kaw-Briefer-KESAN-Eng.pdf

87 A. Paul, Kaw: The indigenous Karen customary lands (ရကာ် - ဌာရနတိုြ်းေြ်းသားကေြ်လူမျ ိုးများ၏ ရိုးော ဓရလ့ ရခမယာများ), Chiang Mai, Thailand: Karen 

Environmental and Social Action Network, http://kesan.asia/wp-content/uploads/2019/08/Final-Briefer_KAW-English_2.pdf

88 J. Lubanski, no date, Op. cit., p.2

89 ရတာြ်ြူတွြ် ကေြ်အမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံးနှြ့် ရတွ့ေုံရမးခမန်းမှု၊ ၂၀၁၉ ြသဂုတ်နှြ့် ထိုြ်းနိုြ်ြံ၊ ချြ်းမိုြ်တွြ် ကေြ်သောဝပတ်ဝန်းကျြ်နှြ့် လူမှုရေးေိုြ်ောလှုပ်ေှားမှု 

ကွန်ေက်နှြ့် ခပုလုပ်ရသာ အစည်းအရဝး၊ ၂၀၁၉ နိုဝြ်ော၊ 

90 ရတာြ်ြူနှြ့် ေားအံတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့ရသာ တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများ၊ ၂၀၁၉ ြသဂုတ်လ-စက်တြ်ောလ၊
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သစ်ကောလုပ်ငန်းေိုင်ရာ အသိပညာဗဟုသုေများ 

သစ်ရတာလုပ်ြန်းကဏ္ဍအတွြ်းေှိ ကျားမကွာခခားချက်များကို ပိုမိုနားလည်သိေှိနိုြ်ရစေန်အလို့ြှာ သုရတသနအြွဲ့ 
သည် ပါဝြ်ရေွးရနွးရပးသူများ၏ သစ်ရတာလုပ်ြန်းနှြ့်စပ်လျဉ်းရသာ အရထွရထွ ဗဟုသုတများကိုလည်း ေန်းစစ် 
အကဲခြတ်ခဲ့ပါသည်။ အမျ ိုးသားနှြ့် အမျ ိုးသမီးများ၏ အသိပညာဗဟုသုတ ေည်းပူးစုရောြ်းနိုြ်မှုအတွက် အဟန့် 
အတားများသည် ၎ြ်းတို့၏ သစ်ရတာသယံဇာတများ သို့မဟုတ် ေုံးခြတ်ချက်ချမှတ်မှုများကို လက်လှမ်းမီမှုအား 
ကွဲခပားရစသလားဟူသည်ကို စူးစမ်းရလ့လာနိုြ်ေန် ေည်ေွယ်၍ ဤေန်းစစ်အကဲခြတ်မှုကို ခပုလုပ်ခဲ့ခခြ်း ခြစ်ပါသည်။ 

“(အစိုးရထိန်းချုပ်ေဲ့ကေသေ ကောထဲကောင်ထဲမှာ ကေီးပပင်းလာခဲ့ေဲ့) ေျွန်ကော့်အကနနဲ့ ေျွန်ကော့်မိဘကေွ၊ 
အထူးသပေင့် ေျွန်ကော့်အကေေီေ သင်ယူခဲ့ပါေယ်။ အကေေ ေျွန်ကော်ေို့ မိသားစုနဲ့ ရပ်ရွာရဲ့ 
ရှင်သန်ရပ်ေည်ကရး အေွေ် သစ်ကောရဲ့ ေန်ေိုးေို ကောင်းကောင်းသိေယ် …. ေရင်အမျ ိုးသမီးကေွကရာ၊ 
အမျ ိုးသားကေွပါ lလူမှု အသိုင်းအေိုင်းရဲ့ ကရရှည်ေည်ေံနိုင်မှုေို ောေွယ်ကစာင့်ကရှာေ်ကပးနိုင်ေို့အေွေ်] 
ကရကေကရလဲကေသကေွနဲ့ ဇီေမျ ိုးစုံ မျ ိုးေွဲကေွေို ောေွယ်ကစာင့်ကရှာေ်ေို့ ောေန်ရှိပါေယ်။” ဘားအံရှိ 
သစ်ကောေျွမ်းေျင်ပညာရှင် (အမျ ိုးသား) 

ပါဝြ်ရေွးရနွးရပးသူအများစုသည် သစ်ရတာများအရြကာြ်းနှြ့် သစ်ရတာများမှ အေြ်းအခမစ်များ (မျှစ်မှစ၍ ထြ်း 
အထိ) ကို ေယူအသုံးခပုမှုများအရြကာြ်းကို မိေများထံမှ သြ်ယူခဲ့ြကခခြ်းခြစ်ငပီး ထိုအရခြနှြ့်စပ်လျဉ်း၍ အမျ ိုးသမီး
များနှြ့်အမျ ိုးသားများြကား ကကီးမားသည့်ကွာခခားချက် မေှိပါ။91 ပဋိပက္ခရြကာြ့် ရနေပ်စွန့်ခွာရေှေ့ရခပာြ်းခဲ့ေသည့် 
ရခြေိုသူများက  ၎ြ်းတို့၏   ရေှေ့ရခပာြ်းရနထိုြ်ေမှုရြကာြ့်   မိရိုးြလာအစဉ်အလာ၊   အရလ့အထများကို   ေက်လက် 
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ကေြ်ခပည်နယ် ေားအံတွြ် အမျ ိုးသမီးများနှြ့် အမျ ိုးသားများသည် ရဒသပိုြ်ဥယျာဉ်ခခံခပုလုပ်ေန်အတွက် သစ်ရတာတွြ်းမှ ဝါးများကို 

ခုတ်ယူရနစဉ်

91  ရတာြ်ြူနှြ့် ေားအံတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့ရသာ တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ြသဂုတ်လ-စက်တြ်ောလ၊
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တန်းတူညီမျှ မရှိမှုများကို အမမစ်ပါမကျန်ဖယ်ရှားမြင်း

ကျြ့်သုံးနိုြ်ခခြ်း မေှိရတာ့သခြြ့် သစ်ရတာများ၊ သစ်ရတာသယံဇာတများနှြ့် ေြ်းနှီးကျွမ်းဝြ်မှု မေှိရတာ့ရြကာြ်း 
ရခပာခပပါသည်။92 လူလတ်ပိုြ်းနှြ့် အသက်အေွယ်ကကီးရသာ အမျ ိုးသမီးနှြ့် အမျ ိုးသားရခြေိုသူများက လက်ေှိကာလ 
တွြ် လျှြ်ခမန်စွာ ခြစ်ရပါ်ရနသည့် ြွံ့ငြိုးတိုးတက်မှုခြစ်စဉ်နှြ့်စပ်လျဉ်း၍ စိုးေိမ်ပူပန်ရြကာြ်း ရခပာြကပါသည်။ 
လျှြ်ခမန်စွာ ရခပာြ်းလဲတိုးတက်မှုလာမှုများရြကာြ့် များများထုတ်၊ များများသုံး ဝါဒနှြ့် မိုေိုြ်းြုန်းသုံးစွဲမှု များခပား 
လာသည့် ေဝရနထိုြ်မှုပုံစံအသစ်ရြကာြ့် သောဝရတာများကို တန်ြိုးထားမှု ရလျာ့နည်းလာသခြြ့် မိရိုးြလာ 
အသိပညာဗဟုသုတများ ကွယ်ရပျာက်သွားငပီး သစ်ရတာကို ထိန်းသိမ်းရစာြ့်ရေှာက်မှု အစဉ်အလာအရလ့အထများ 
လည်း အားနည်းလာမည်ကို စိုးေိမ်ရနြကပါသည်။93  

ရကျးလက်ရဒသများေှိ ေပ်ေွာအေြ့်တွြ် သစ်ရတာဥပရဒ၊ သောဝပတ်ဝန်းကျြ်နှြ့် ကျားမရေးောေိုြ်ော ကိစ္စေပ် 
များကို ရလ့လာသိေှိနိုြ်သည့် အခွြ့်အရေး အနည်းြယ် ေှိပါသည်။ သို့ရသာ် ထို အခွြ့်အရေးများကို စဉ်ေက်မခပတ် 
ေေှိနိုြ်သည်ရတာ့ မဟုတ်ပါ။ အဓိကအားခြြ့် KESAN (KNU ထိန်းချုပ်ရသာ နယ်ရခမများတွြ်) အပါအဝြ် အေပ်ေက်
လူမှုအြွဲ့အစည်းများမှတစ်ေြ့် ေေှိခခြ်းခြစ်ပါသည်။ GFD နှြ့် KNU သစ်ရတာဌာနနှစ်ခုစလုံးသည် တေားမဝြ် 
သစ်ခုတ်ခခြ်းကို တားေီးကာကွယ်ေန်နှြ့် သစ်ရတာများထိန်းသိမ်းရစာြ့်ရေှာက်မှုကို အားရပးခမှြ့်တြ်ေန်အတွက် 
ရကျးေွာများတွြ် အသိပညာရပးအစီအစဉ်အချ ို ့ကို ခပုလုပ်ရပးြကပါသည်။ သို့ရသာ် ထိုအစီအစဉ်များသည် ရောဂလိ 
ကဲ့သို့ ရဝးလံရခါြ်ြျား ရကျးေွာများေှိ အပစ်အခတ်ေပ်စဲငပီးရနာက် ရနေပ်ခပန်လာြကသူများအထိ ရောက်ေှိခခြ်းမေှိပါ။ 
94 KNU ရဒသများနှြ့် ထိန်းချုပ်မှုရောရထွးရနရသာ နယ်ရခမရဒသများမှ ရခြေိုသူများက ၎ြ်းတို့သည် သစ်ရတာဥပရဒ 
အပါအဝြ် သစ်ရတာနှြ့် သက်ေိုြ်ရသာ သြ်တန်းများကို အစိုးေထံမှ မဟုတ်ေဲ KNU ထံမှ ေေှိခဲ့ခခြ်း သို့မဟုတ် 
ြကားသိခဲ့ခခြ်းခြစ်သည်ဟု ေိုပါသည်။95 

GFD သည် သစ်ရတာခပန်လည်ထူရထာြ်ရေး အမျ ိုးသားအေြ့် ပန်းတိုြ်များ (သစ်ရတာများ ခပန်လည်ထူရထာြ်ရေး 
၁၀ နှစ်စီမံကိန်း၊ ၂၀၁၅-၂၀၂၅)၊ ရဒသခံခပည်သူ အစုအြွဲ့ပိုြ် သစ်ရတာလုပ်ြန်း ပြ်မစီမံကိန်းတို့နှြ့်အညီ အသိပညာ 
ခြန့်ရဝခခြ်း၊ သစ်ရတာခပန်လည် ပျ ိုးရထာြ်ခခြ်းနှြ့် ရဒသခံခပည်သူ အစုအြွဲ့ပိုြ်သစ်ရတာလုပ်ြန်း အစီအစဉ်များကို 
ရောြ်ေွက်ပါသည်။ ထိုပြ်မစီမံကိန်းများအေ ကေြ်ခပည်နယ်တွြ် သစ်ပြ်ရပါြ်း ၄၀၀,၀၀၀ ခပန်လည်စိုက်ပျ ိုးေန်နှြ့် 
လက်ေှိမှတ်ပုံတြ်ထားရသာ ရဒသခံခပည်သူအစုအြွဲ့ပိုြ်သစ်ရတာဧကကိုလည်း ၈,၅၁၄ဧက မှ ၁၆,၂၉၉ဧက အထိ 
တိုးချဲ့ေန် လျာထားေည်မှန်းချက်များ ထားေှိပါသည်။96 သို့ရသာ် အစိုးေသစ်ရတာဦးစီးဌာနသည် ေဏ္ဍာရေးနှြ့် 
လူ့စွမ်းအားအေြ်းခမစ် ကန့်သတ်ချက်များ ကကုံရတွ့ရနေပါသည်။97 တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများအတွြ်း ပါဝြ်ရေွးရနွး 
သူများကလည်း98 ထိုအချက်ကို စိုးေိမ်ပူပန်ရြကာြ်း ရခပာပါသည်။99 

ေားအံငမို့ေှိ GFD ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက “လက်ေှိ ကေြ်ခပည်နယ်မှာ သစ်ရတာစီမံအုပ်ချုပ် လုပ်ကိုြ်မှုမှာပဲခြစ်ခြစ်၊ 
သစ်ရတာထိန်းသိမ်းရစာြ့်ရေှာက်ရေးမှာပဲခြစ်ခြစ် အမျ ိုးသမီးရတွအရနနဲ့ များများစားစား ပါဝြ်နိုြ်တာ မေှိပါေူး။ 
ဒါရပမဲ့ ဒီကဏ္ဍမှာ အမျ ိုးသမီးရတွကို လျှစ်လျှူရှုထားလို့ မေပါေူး”ဟု ေှြ်းခပပါသည်။100 ေပ်ေွာအေြ့်ေှိ အမျ ိုးသမီး 
များတွြ်လည်း အေပ်ေက်လူမှုအြွဲ့အစည်း၏ ေပ်ေွာြွံ့ငြိုးရေးလုပ်ြန်းများတွြ် ပါဝြ်ရောြ်ေွက်ခခြ်းခြြ့် သစ်ရတာ 
စီမံအုပ်ချုပ်မှုအရြကာြ်း အသိပညာဗဟုသုတများ စုရောြ်းေန် အခွြ့်အရေးေေှိြကပါသည်။101 ခပည်တွြ်းခပည်ပ 

92 ထန်းတပြ်မှ ပါဝြ်ရေွးရနွးရပးသူနှြ့် ခပုလုပ်ခဲ့ရသာ ရတွ့ေုံရမးခမန်းမှု၊ ရတာြ်ြူ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ြသဂုတ်လ၊ 

93 ရတာြ်ြူနှြ့် ေားအံတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့ရသာ တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ြသဂုတ်လ-စက်တြ်ောလ၊ 

94 ရတာြ်ြူတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့ရသာ တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ြသဂုတ်လ၊

95 ရတာြ်ြူနှြ့် ေားအံတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့ရသာ တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများ၊ ၂၀၁၉ ြသဂုတ်လ-စက်တြ်ောလ၊ 

96 သစ်ရတာစီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုြ်မှုနှြ့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ရောက်ခခြ်းေိုြ်ော ရေွးရနွးြလှယ်ပွဲတစ်ခု၌ ကေြ်ခပည်နယ် သစ်ရတာဦးစီးဌာန ညွှန်ြကားရေးမှူး၏ တြ်ခပ 

ရေွးရနွးချက်၊ ေားအံငမို့၊ ကေြ်ခပည်နယ်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ၃ ေက်

97 ၂၀၁၆-၂၀၁၉ အတွြ်း ရဒသအစုအြွဲ့ပိုြ်သစ်ရတာ တည်ရထာြ်ခခြ်း၊  အစိုးေ သစ်ရတာဦးစီးဌာန https://www.forestdepartment.gov.mm/cf-data-detail

98 Ibid.

99 ရတာြ်ြူနှြ့် ေားအံမှ တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများနှြ့် ရတွ့ေုံရမးခမန်းမှုများ၊ ၂၀၁၉ ြသဂုတ်လ-စက်တြ်ောလ၊

100 GFD နှြ့် ရတွ့ေုံရမးခမန်းမှု၊ ေားအံ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တြ်ောလ၊ 

101 ရတာြ်ြူနှြ့် ေားအံမှ တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများနှြ့် ရတွ့ေုံရမးခမန်းမှုများ၊ ၂၀၁၉ ြသဂုတ်လ-စက်တြ်ောလ၊
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အေပ်ေက်လူမှုအြွဲ့အစည်းများ စုရပါြ်းအြွဲ့မှ ခမန်မာနိုြ်ြံတစ်ဝှမ်းတွြ် ရောြ်ေွက်သည့် ရေှးဦးအေွယ် ကရလး 
သူြယ်ြွံ့ငြိုးရေးအစီအစဉ်သည် ပါဝြ်ရောြ်ေွက်ရသာ အမျ ိုးသမီးများအတွက် သစ်ရတာလုပ်ြန်းနှြ့် သောဝ 
သယံဇာတများ စီမံခန့်ခွဲမှုအရြကာြ်း ရလ့လာသြ်ယူနိုြ်သည့် သာဓကတစ်ခု ခြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ရသာ ရလ့လာသြ်ယူ 
နိုြ်မည့် အခွြ့်အလမ်းများကို အမျ ိုးသမီးများကလည်း နှစ်သက်မက်ရမာြကငပီး အထူးသခြြ့် ပိုမိုတက်ကကသည့် 
အမျ ိုးသမီးြယ်များက အမျ ိုးသမီးကကီးများထက် ရလ့လာသြ်ယူလိုရသာေန္ဒ ပို၍ခပြ်းခပြကပါသည်။102 အမျ ိုးသမီး 
များကို သစ်ရတာထိန်းသိမ်းရစာြ့်ရေှာက်မှုသြ်တန်းများ တိုးခမှြ့်ပို့ချရပးေန်နှြ့် ပတ်ဝန်းကျြ်နှြ့် သစ်ရတာထိန်းသိမ်း 
ရေး လုပ်ရောြ်ရနရသာ အြွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ြန်းများနှြ့် မူဝါဒများတွြ် ကျားမရေးောကို ပိုမိုထည့်သွြ်းပံ့ပိုးနိုြ်
ရအာြ် ပံ့ပိုးကူညီရပးေန် ရခြေိုသူများက ရတာြ်းေိုြက ပါသည်။103 သို့ရသာ် အမျ ိုးသမီးများ ေြ်ေိုြ်ကကုံရတွ့ရနေသည့် 
လူမှုရေး အတားအေီးများကို ခပုခပြ်ရခပာြ်းလဲရပးခခြ်းမေှိပါက ကျားမရေးောနှြ့် အသက်အေွယ်ေိုြ်ော လူမှု 
ယဉ်ရကျးမှု စံသတ်မှတ်ချက်များသည် တစ်ခုနှြ့်တစ်ခု ေက်နွှယ်ချတိ်ေက်ရနမှုရြကာြ့် ထိုကကိုးပမ်းရောြ်ေွက်မှု 
များသည် အကန့်အသတ်ေှိရနမည်သာ ခြစ်ပါသည်။   

ကခါင်းကောင်မှုနှင့် ေုံးပေေ်ချေ်ချမှေ်ပခင်း 

ရဒသန္တေအုပ်ချုပ်ရေးတွြ် အဓိကကျရသာ ရမးခွန်းတစ်ခုမှာ ေုံးခြတ်ချက်များကို မည်သို့ ချမှတ်သနည်းဟူသည့် 
ရမးခွန်း ခြစ်ပါသည်။ စစ်မှန်ရသာ ငြိမ်းချမ်းရေး (positive peace) ေှိသည့် လူမှု အြွဲ့အစည်းတစ်ခုတွြ် လူတစ်ဦး၏ 
ကိုယ်ပိုြ်လက္ခဏာ သို့မဟုတ် ဂျန်ဒါ သို့မဟုတ် မည်သည့်အရြကာြ်းရြကာြ့်မျှ မည်သူ့ကိုမျှ ေုံးခြတ်ချက်ချမှတ်မှုများ 
တွြ် ပါဝြ်ခွြ့်မေှိရအာြ် ရေးြယ်မထားသြ့်ပါ။ အမျ ိုးသမီးများသည် ၎ြ်းတို့၏ေဝအရပါ် သက်ရောက်မှုေှိသည့် 
ေုံးခြတ်ချက်ချမှတ်များတွြ် ပါဝြ်ရောြ်ေွက်ပိုြ်ခွြ့် ေှိပါသည်။ သို့ရသာ် သြ်တန်းများနှြ့် အစည်းအရဝးများတွြ် 
အမျ ိုးသမီးများ ပါဝြ်တက်ရောက်မှု အချ ိုးအစားများခပားခခြ်းခြြ့် အမျ ိုးသမီးများ၏ ရခါြ်းရောြ်မှုအခန်းကဏ္ဍများ 
အလိုအရလျာက် ခမြ့်မားလာမည်မဟုတ်ပါ။ ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ ရဒသန္တေ အုပ်ချုပ်ရေး လုပ်ြန်းစဉ်နှြ့် ရခါြ်းရောြ်မှုတို့တွြ် 
အမျ ိုးသားများသာ ကကီးစိုးရနေဲ ခြစ်ပါသည်။ ပုံရသကားကျ ယူေြကသည့် စိတ်ရနသရောထားများရြကာြ့် 
“လူအများက အမျ ိုးသမီးများ၏ ရခါြ်းရောြ်မှု ရနာက်မှ လိုက်ပါလိုခခြ်း မေှိြကသည့်” အရခခအရနများကို ခြစ်ရပါ်ရစ 
ပါသည်။104 

ေပ်ကွက်/ရကျးေွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများထဲတွြ် အမျ ိုးသမီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှာ ၁% ရအာက်တွြ်သာ ေှိပါသည်။105 
အမျ ိုးသမီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ဦးေှိခခြ်းရြကာြ့် ေေှိသည့်ရကာြ်းကျ ိုးသက်ရောက်မှုများ၏ သာဓကအခြစ် လိပ်သိုမှ 
အမျ ိုးသမီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ညွှန်ခပြကပါသည်။ အမျ ိုးသမီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသည် ေပ်ေွာလူထုအား သတြ်းအချက် 
အလက်များ (ဥပမာ ခပည်နယ်နည်းပညာ သြ်တန်းရကျာြ်းမှ ပို့ချရပးရသာ သက်ရမွးမှုသြ်တန်းများအရြကာြ်း) ကို 
ပိုမိုမျှရဝရပးြကငပီး အမျ ိုးသားအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသည် ေပ်ေွာြွံ့ငြိုးတုိးတက်ရေးအတွက် အမျ ိုး သမီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး 
များရလာက် စိတ်ပါဝြ်စားခခြ်းမေှိဟု ပါဝြ်ရေွးရနွးသူများက ရှုခမြ်ြကပါသည်။106 

ထိုသို့ရသာ ရခါြ်းရောြ်မှုနှြ့်စပ်လျဉ်းသည့် ကျားမရေးော အရခခအရနများသည် ရဒသခံခပည်သူ အစုအြွဲ့ပိုြ်သစ်
ရတာလုပ်ြန်းကဏ္ဍတွြ်လည်း ရတွ့ေပါသည်။ ထိုကဏ္ဍတွြ် အစိုးေနှြ့် KNU စနစ် နှစ်ခုစလုံးေှိ ေုံးခြတ်ချက်ချမှတ်ရသာ 
အြွဲ့အစည်းများတွြ် အမျ ိုးသားများသာ အများစုပါဝြ်ရြကာြ်း ပါဝြ်ရေွးရနွးသူများက ရခပာခပြကပါသည်။ ခခြ်းချက် 
တစ်ခုအခြစ် အေြ့်ခမြ့်ရနော တစ်ရနောမှ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်ရနသည့် အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးသည်လည်း အစုအြွဲ့ပိုြ် 

102 ရတာြ်ြူနှြ့် ေားအံမှ တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများနှြ့် ရတွ့ေုံရမးခမန်းမှုများ၊ ၂၀၁၉ ြသဂုတ်လ-စက်တြ်ောလ၊

103 ရတာြ်ြူနှြ့် ေားအံမှ တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများနှြ့် ရတွ့ေုံရမးခမန်းမှုများ၊ ၂၀၁၉ ြသဂုတ်လ-စက်တြ်ောလ၊

104 ရတာြ်ြူနှြ့် ေားအံမှ တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများနှြ့် ရတွ့ေုံရမးခမန်းမှုများ၊ ၂၀၁၉ ြသဂုတ်လ-စက်တြ်ောလ၊

105 K. Ryan, She leads in Myanmar: Inspiring women leaders (ခမန်မာနိုြ်ြံတွြ် သူမ ဦးရောြ်သည် - အမျ ိုးသမီး ရခါြ်းရောြ်များအတွက် စိတ်ဓာတ်ခွန်အား), Yangon: 

International Foundation for Electoral Systems and Yaung Chi Thit, 2019, p.8

106 ရတာြ်ြူနှြ့် ေားအံတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့ရသာ တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများ၊ ၂၀၁၉ ြသဂုတ်လ-စက်တြ်ောလ၊

International Alert | 39 တန်းတူညီမျှ မရှိမှုများကို အမမစ်ပါမကျန်ဖယ်ရှားမြင်း



တန်းတူညီမျှ မရှိမှုများကို အမမစ်ပါမကျန်ဖယ်ရှားမြင်း

သစ်ရတာလုပ်ြန်းရကာ်မတီ၏ ေဏ္ဍာထိန်းအခြစ် ရောြ်ေွက်ရနခခြ်းခြစ်ော ဤသည်ကလည်း အမျ ိုးသမီးများ၏ 
အိမ်ရထာြ်စုတွြ် ရြွရြကးစီမံထိန်းသိမ်းေသူများအခြစ် ထမ်းေွက်ေသည့် သမားရိုးကျ အခန်းကဏ္ဍမျ ိုးကိုသာ 
ထမ်းရောြ်ရနေခခြ်း ခြစ်ပါသည်။ (GFD က အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှု ၃၀% ေေှိရေး ေည်မှန်းထား 
ရသာ်လည်း) အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုသည် အစိုးေထိန်းချုပ်သည့် ရဒသများတွြ် ထူရထာြ်ထားရသာ 
ရဒသခံခပည်သူအစုအြွဲ့ပိုြ် သစ်ရတာလုပ်ြန်းများမှာထက် KNU ၏ ရဒသခံခပည်သူအစုအြွဲ့ပိုြ်သစ်ရတာများတွြ် ပိုမို 
ခမြ့်မားသည်ဟု ေိုပါသည်။ 107 ဤသို့ကွာခခားေခခြ်း၏ အရြကာြ်းေြ်းများကို တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများတွြ် ရြာ်ထုတ် 
နိုြ်ခဲ့ခခြ်းမေှိရသာ်လည်း ကေြ်စနစ်တွြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ ကိုယ်စားခပုပါဝြ်မှုကို ပိုမို အရလးထားခခြ်း သို့မဟုတ် 
အမျ ိုးသားများသည် သက်ရမွးမှုလုပ်ြန်းများ လုပ်ကိုြ်ေန် လိုအပ်သည့် ြိအားများရြကာြ့် လုပ်ခလစာမေသည့် 
ရစတနာ့ဝန်ထမ်းအလုပ်များတွြ် ပါဝြ်ရောြ်ေွက်နိုြ်မှုမေှိခခြ်းတို့နှြ့် ေက်နွှယ်ရနနိုြ်ပါသည်။  

ထို့ခပြ် GFD နှြ့် KNU သစ်ရတာဌာနနှစ်ခုစလုံးသည် အမျ ိုးသမီးများကို ရခါ်ယူခန့်ထားရေး အရလးရပးလာမှုနှြ့်အတူ 
ထိုသစ်ရတာဌာနများတွြ် အမျ ိုးသမီးများသည် တက်ကကစွာ ပါဝြ် ရောြ်ေွက်လာြကသည်ဟု တက်ရောက်ရေွးရနွး 
ရပးသူများက ေိုပါသည်။ NCA လက်မှတ်ရေး ထိုးငပီးရနာက် လုံခခုံရေးအတွက် စိုးေိမ်ပူပန်ေမှုများ ရလျာ့နည်းလာ 
ရသာအခါ KNU သည် အမျ ိုးသမီးများကို တိုးခမှြ့်ခန့်အပ်လာပါသည်။ ဤသည်မှာ အခပုသရောရောြ်ရသာ ရခပာြ်းလဲ 
မှုတစ်ခု ခြစ်ရသာ်လည်း သစ်ရတာဌာနနှစ်ခုစလုံးတွြ် အမျ ိုးသမီးဝန်ထမ်းများကို ကွြ်းေြ်းေသည့်၊ သစ်ရတာကို 
အရခခခံသည့် ောထူးရနောများထက် ရုံးထိုြ်ေသည့်၊ ဗျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးေိုြ်ော ောထူးများတွြ်သာ ခန့်အပ်ေန် 
အားသန်ြကပါသည်။ ေလဒ်အရနခြြ့် အေြ့်ခမြ့် သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲမှုောထူးများတွြ် အမျ ိုးသမီးများ နည်းပါး 
ရနပါသည်။ အစိုးေနှြ့် နှိုြ်းယှဉ်လျှြ် KNU အုပ်ချုပ်ရေးအြွဲ့တွြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှု ပိုမိုခမြ့်မား 
သည်ဟု တက်ရောက်ရေွးရနွး သူများကေိုရသာ်လည်း အများခပည်သူေိုြ်ောကဏ္ဍများအတွြ်း အမျ ိုးသမီးများ၏ 
ရခါြ်းရောြ်မှုကို စနစ်နှစ်ခုစလုံးတွြ် ခမြ်သာထြ်ေှားစွာ မရတွ့ေှိေပါ။108 ရဒါ်ရအာြ်ေန်းစုြကည်သည် အစိုးေကို 
ဦးရောြ်ရနသည့် အမျ ိုးသမီးရခါြ်းရောြ်တစ်ဦးခြစ်သည် မှန်ရသာ်လည်း သူမ၏ အခန်းကဏ္ဍ သည် ခမန်မာနိုြ်ြံ၏ 
လွတ်လပ်ရေးြခြ်ကကီး ဗိုလ်ချုပ်ရအာြ်ေန်း၏ သမီး ခြစ်ရနမှုနှြ့် ခွဲခခား မေရအာြ် ေက်စပ်လျက်ေှိပါသည်။ 

KFD တွြ် အမျ ိုးသမီးဝန်ထမ်း အချ ိုးအစားမည်မျှ ပါဝြ်ေမည်ဟူသည့် သတ်မှတ် ချက် တိတိကျကျ မေှိပါ။ သို့ရသာ် 
ကျားမရေးောတာဝန်ခံအခြစ် အေိုခပုခံေသူများသည် CEDAW နှြ့် အမျ ိုးသမီး အခွြ့်အရေးများေိုြ်ော သြ်တန်းများ 
ေေှိြကပါသည်။109 KFD  ငမို့နယ်ဌာနမှူးက ၎ြ်း၏ ဌာနတွြ် အမျ ိုးသမီးများ အလုပ်ရလျှာက်ထားမှု နည်းပါးရသာရြကာြ့် 
အမျ ိုးသမီးဝန်ထမ်းများ ရေွးချယ် ခန့်အပ်ေန်ဟူသည့် ေည်မှန်းချက်ကို ခပည့်မီြို့ ခဲယဉ်းရြကာြ်း ရခပာခပပါသည်။110 
ထိုသို့ နည်းပါးေခခြ်း၏ အရြကာြ်းေြ်းတစ်ခုမှာ အမျ ိုးသမီးများရော၊ အမျ ိုးသားများပါ ကိုယ်တိုြ်ခံယူနှလုံးသွြ်း 
ထားသည့် လူမှုအြွဲ့အစည်း၏ အမျ ိုးသမီးနှြ့် အမျ ိုးသားများအရပါ် ကွဲခပားစွာ ထားေှိရသာ ရမျှာ်လြ့်ချက်များရြကာြ့် 
ခြစ်နိုြ်ပါသည်။ အမျ ိုးသမီးများသည် ရတာထဲတွြ် သို့မဟုတ် ရဝးလံ ရခါြ်ြျားအေပ်များသို့ တစ်ဦးတည်း ခေီးသွားေန် 
လိုအပ်ရသာ အလုပ်မျ ိုးကို လုပ်ကိုြ်ေန် ‘စိတ်မဝြ်စား’ သို့မဟုတ် ‘စိတ်သက်ရတာြ့်သက်သာမေှိ’ ြကပါ။111 
အမျ ိုးသမီးများသည် ရနအိမ်မှခွာ၍ ညအိပ်ညရနခေီးသွားခခြ်း မခပုအပ်ဟူသည့် လူမှုယဉ်ရကျးမှုေိုြ်ော 
တားခမစ်ချက်များအခပြ် လက် နက်ကိုြ်များ၊ အမျ ိုးသားသစ်ရတာအသုံးခပုသူများ သို့မဟုတ် ရတာရိုြ်းတိေစ္ဆာန်များ၏ 
အန္တောယ်ေှိသည်ဟု ယူေမှုများရြကာြ့် ထိုလုပ်ြန်းများကို အမျ ိုးသား စီမံခန့်ခွဲသူများကလည်း အမျ ိုးသမီးများကို 
တာဝန်ရပးအပ်ခခြ်း သို့မဟုတ် အားရပးခခြ်း ခပုနိုြ်ရခခ နည်းပါးပါသည်။112 

107 သစ်ရတာကျွမ်းကျြ်ပညာေှြ်နှြ့် ရတွ့ေုံရမးခမန်းခခြ်း၊ ေားအံ၊ ၂၀၁၉ စက်တြ်ောလ၊ 

108 ရတာြ်ြူတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့သည့် တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးခဲ့မှု၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ြသဂုတ်လ၊ 

109 တနသသာေီမှ KFD ငမို့နယ်ဌာနမှူးကို ေားအံတွြ် ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တြ်ောလအတွြ်း ရတွ့ေုံရမးခမန်းခဲ့မှု  

110 Ibid.

111 ရတာြ်ြူနှြ့် ေားအံတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့ရသာ တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ြသဂုတ်လ-စက်တြ်ောလ၊

112 ေားအံတွြ် KFD နှြ့် GFD တို့နှြ့် တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးခဲ့မှုများ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တြ်ောလ
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ကပပာကရးေိုခွင့်နှင့် မိမိေိုယ်မိမိ ယုံြေည်မှု

“သင်ေန်းကေွ၊ အလုပ်ရုံကေွးကနွးပွဲကေွမှာ ေျွန်မရဲ့ အပမင်ကေွေို ေင်ပပခွင့်ရပါေယ်။ ေျွန်မအကနနဲ့ 
ကပပာေိုခွင့်ရငပီး လူကေွေ ေျွန်မကပပာောေို နားကထာင်ြေေယ်။ ေါကပမဲ့ ေျွန်မရွာေို ပပန်သွားေဲ့အခါ 
ေျွန်မ ဘာမှကပပာေိုခွင့် မရှိဘူး။ လူကေွေ အမျ ိုးသမီးေစ်ကယာေ် ကပပာောေို နားမကထာင်ချင်ြေဘူး။” 
ကေသခံအစုအေွဲ့ပိုင်သစ်ကော လုပ်ငန်းမှ အမျ ိုးသမီးေိုယ်စားလှယ်၊ ဘားအံ

ထုံးတမ်းစဉ်လာစံသတ်မှတ်ချက်များကို အမျ ိုးသမီးများ ကိုယ်တိုြ် လက်ခံနှလုံးသွြ်းထားရသာရြကာြ့် (အမျ ိုးသား 
များ၏ နယ်ပယ်ဟု မှတ်ယူထားြကသည့်) နိုြ်ြံရေးတွြ် ပါဝြ်ရောြ်ေွက်ေန် “ယုံြကည်ချက်” ကြ်းမဲ့ရနေဲ ခြစ်ရသာ် 
လည်း ကျားမတန်းတူညီမျှရေးအရြကာြ်း အသိအခမြ်ြွြ့်ရပးသည့် ရောြ်ေွက်ချက်အမျ ိုးမျ ိုးရြကာြ့် အကျ ိုး 
သက်ရောက်မှုများမှာ ရနှးရကွးရသာ်လည်း တခြည်းခြည်းချြ်း ကကီးမားလာပါသည်။ ရေှ့ထွက်ကာ ေုံးခြတ်ချက် 
ချမှတ်မှုများတွြ် ပါဝြ်ရောြ် ေွက်ေန်၊ ၎ြ်းတို့၏ ေပ်ေွာများကို ကိုယ်စားခပုေန် ယုံြကည်မှု ပိုေှိလာရသာ အမျ ိုးသမီးများ 
ပိုမို များခပားလာပါသည်။ ယြ်းနှြ့်အတူ ောသာရေးပွဲများအတွက် အပါအဝြ် ေုံးခြတ်ချက်ချမှတ်မှုများတွြ် 
အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုများကို ေက်စပ်ပတ်သက်သူအမျ ိုးသားများထံမှ ပံ့ပိုးအားရပးမှုများ တိုးပွားလာ 
ရြကာြ်း ပါဝြ်ရေွးရနွးသူများက ရခပာခပပါသည်။ 113  

အမျ ိုးသမီးအခွြ့်အရေးများအရြကာြ်း အသိအခမြ်ြွြ့်ရပးခခြ်းနှြ့် SGBV အြကမ်းြက်မှုများ ကိုြ်တွယ်ရခြေှြ်းခခြ်း 
တို့တွြ် အလွန်အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ရောြ်ေွက်ရနသည့် KWO နှြ့် ကေြ်အမျ ိုးသမီးများ ြွံ့ငြိုးတိုးတက်ရေး 
အြွဲ့ကဲ့သို့ ခိုြ်မာအားရကာြ်းရသာ ရဒသန္တေအေြ့်နှြ့် ခပည်နယ်အေြ့် အမျ ိုးသမီးအြွဲ့အစည်းများနှြ့် ကွန်ေက်များ 
ေှိြကပါသည်။ သို့ရသာ် ၎ြ်းတို့သည် သစ်ရတာလုပ်ြန်းကဲ့သို့ သောဝသယံဇာတ စီမံခန့်ခွဲမှုကိစ္စေပ်များအရပါ် ဦးတည် 
ရောြ်ေွက်မှု နည်းပါးရသာရြကာြ့် ဤနယ်ပယ်တွြ် ၎ြ်းတို့၏ အခမြ်များကို တြ်ခပခွြ့်မေြကပါ။ KNU မှ အမျ ိုးသမီး 
ရခါြ်းရောြ်များကို ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ြန်းစဉ် အစည်းအရဝးများ တက်ရောက်ေန် ရစလွှတ်သည်ဟု ေိုပါသည်။ 
သို့ရသာ် ထိုရေွးရနွးညှိနှိုြ်းမှုများတွြ် ထိုအမျ ိုးသမီးများ ရကာြ်းစွာ ပါဝြ်ရေွးရနွးနိုြ်ပါသလားေိုသည်ကို 
သုရတသနတွြ် ရခြြကားရပးသူများက ရသရသချာချာ မသိေှိြကပါ။114 ဤသည်မှာ တစ်နိုြ်ြံလုံးေှိ အစိုးေမဟုတ်ရသာ 
လက်နက်ကိုြ်အြွဲ့အစည်းများ (NSAs) တွြ် အမျ ိုးသမီးများသည် လက်ရအာက်ခံအခြစ်သာ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်ရနသည့် 
အရခခအရနနှြ့် ကိုက်ညီမှုေှိပါသည်။ ရယေုယျအားခြြ့် အမျ ိုးသားရခါြ်းရောြ်များသည် အမျ ိုးသမီးများ၏ စွမ်းေည် 
နှြ့် အရတွးအကကံများကို အသိအမှတ်ခပုေန် ပျက်ကွက်ြကပါသည်။ သို့ရသာ်လည်း တပ်မရတာ်နှြ့်နှိုြ်းစာလျှြ်မူ NSA 
များေှိ အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုသည် အေြ့်များအားလုံးတွြ် များစွာပိုမို ခမြ့်မားပါသည်။115 

113 ရတာြ်ြူေှိ ေပ်ေွာအရခခခပုအြွဲ့အစည်းနှြ့် ရတွ့ေုံရမးခမန်းမှု၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ြသဂုတ်လ၊

114 ရတာြ်ြူတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့သည့် တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှု ၂၀၁၉ ြသဂုတ်လ

115 Å. Kolås and L.U. Meitei, Women in ethnic armed organizations in Myanmar (ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ တိုြ်းေြ်းသားလက်နက်အြွဲ့အစည်းများမှ အမျ ိုးသမီးများ), Oslo: Peace 
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၄။ အမျ ိုးသမီးပေစ်မှု၊ အမျ ိုးသားပေစ်မှုကပါ် အကပခခံ၍ ကပါ်ကပါေ် 
နိုင်ကသာ ထိခိုေ်နိုင်ကပခအန္တရာယ်များ

ပဋိပက္ခဒဏ်ခံေရသာ အရခခအရနတစ်ခုတွြ် ရောြ်ေွက်သည့် မည်သည့်စီမံချက်မေိုတွြ် “ငြိမ်းချမ်းရေးနှြ့် ပဋိပက္ခ 
ပတ်ဝန်းကျြ်ရပါ်တွြ် ရကာြ်းကျ ိုးခြစ်ရစ၊ ေိုးကျ ိုးခြစ်ရစ၊ တိုက်ရိုက်ခြစ်ရစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ခြစ်ရစ၊ တမြ်ေည်ေွယ်ခြစ်ရစ၊ 
မေည်ေွယ်ေဲခြစ်ရစ အကျ ိုးသက်ရောက်မှု မလွဲမရသွေှိမည်သာခြစ်သည်။” 116 ထိုသက်ရောက်မှုများကို အပိုြ်းကဏ္ဍ 
သုံးခု ပါဝြ်သည့် ပဋိပက္ခကို သတိခပုနားလည်မှုေှိရသာ နည်းလမ်းတစ်ခုခြြ့် လုပ်ရောြ်သူများအားလုံးအတွက် 
ကိုြ်တွယ်ရခြေှြ်းရပးနိုြ်ပါသည်။ ထိုအပိုြ်းကဏ္ဍသုံးခုမှာ - (၁) မိမိတို့ ရောြ်ေွက်ရနရသာ လုပ်ြန်းများ၏ ရနာက်ခံ
အရခခအရနအရြကာြ်းအချက်များကို ရကာြ်းစွာနားလည်သိေှိခခြ်း၊ (၂) မိမိတို့၏ ရောြ်ေွက်ချက်များနှြ့် ပဋိပက္ခ 
ေိုြ်ော အရခခအရနအရြကာြ်းအချက်များြကား အခပန်အလှန်ေက်နွှယ် သက်ရောက်ပုံကို ရကာြ်းစွာနားလည် သိေှိမှု 
နှြ့် (၂) ထိုနားလည်သိေှိမှုရပါ်တွြ် အရခခခံ၍ ေိုးကျ ိုးသက်ရောက်မှုများ အနည်းေုံးခြစ်ေန်နှြ့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို 
အရထာက်အပံ့ခပုမည့် ရကာြ်းကျ ိုးသက်ရောက်မှုများကို များနိုြ်သမျှများများေေှိရအာြ် လုပ်ရောြ်မှုတို့ ခြစ်ပါ 
သည်။117 

အထူးသခြြ့် သစ်ရတာအသုံးခပုမှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှြ့် အုပ်ချုပ်လုပ်ကိုြ်မှုတို့တွြ် ပါဝြ်ရောြ်ေွက် ရနရသာ အမျ ိုးသမီးများ 
အရပါ် ကျရောက်နိုြ်ရခခေှိသည့် အန္တောယ်အချ ို ့ ေှိပါသည်။ ထိုအန္တောယ် ကျရောက်နိုြ်ရခခများကို အေပ်ေက်လူမှု 
အြွဲ့အစည်းခြစရ်စ၊ အစိုးေ သိုမ့ဟတု ်အစိုးေ မဟတု ်ရသာ လပုရ်ောြသ်မူျားခြစရ်စ လပုြ်န်းအရကာြအ်ထညရ်ြာသ်ည် ့
အြွဲ့အစည်းများအားလုံး သိေှိထားသြ့်ပါသည်။ စီမံချက်ဒီဇိုြ်းနှြ့် ရစာြ့်ြကည့်စစ်ရေးမှုများတွြ် ထိုအန္တောယ်ကျ 
ရောက်နိုြ်ရခခများကို ထည့်သွြ်းစဉ်းစား၍ ကိုြ်တွယ်ရခြေှြ်းေန် သို့မဟုတ် တားေီးကာကွယ်ေန် နည်းလမ်းများကို 
တတ်နိုြ်သမျှ ထည့်သွြ်းလုပ်ရောြ်သြ့်ပါသည်။ စီမံချက်အရကာြ်အထည်ရြာ်စဉ်အတွြ်း မေည်ေွယ်ရသာ ေိုးကျ ိုး 
သက်ရောက်မှုများ ခမြ်သာထြ်ေှားလာရသာအခါ လိုက်ရလျာညီရထွ တုံ့ခပန်နိုြ်ေန် စီမံချက်သည် ရခပာြ်းလွယ်ခပြ်လွယ် 
ေှိသြ့်ပါသည်။  လုပ်ရောြ်သူများသည် ကျားမ တန်းတူညီမျှ မေှိမှုများကို အသွြ်ရခပာြ်းလဲနိုြ်ရအာြ် ပံ့ပိုးကူညီရပးေြ်း 
ပဋိပက္ခများြကား ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ယုံြကည်မှုနှြ့် ရေွးရနွးြလှယ်မှုများကို အရထာက်အကူခပုမည့် အခွြ့်အလမ်းများကို 
ခမှြ့်တြ်ရပးခခြ်း မခပုနိုြ်လျှြ်ပြ် အနိမ့်ေုံးအရနခြြ့် ေိုးကျ ိုးခြစ်ရပါ်ခခြ်း မေှိရစေန် ဂရုခပုရောြ်ေွက်သည့် (Do No 
Harm) နည်းလမ်းခြြ်1့18  မေည်ေွယ်ေဲ ခြစ်ရပါ်လာသည့် ေိုးကျ ိုးသက်ရောက်မှုများကို ကိုြ်တွယ်ရခြေှြ်းသြ့်သည်။ 
ထို့ခပြ် လုပ်ရောြ်သူများအရနခြြ့် ပဋိပက္ခရြကာြ့် ရသွးကွဲရနသူများြကား ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ယုံြကည်မှုနှြ့် အခပန်အလှန်
ရေွးရနွးြလှယ်မှုများကို ခမှြ့် တြ်အားရပးနိုြ်မည့် အခွြ့်အလမ်းများ များနိုြ်သမျှများများ ေေှိရအာြ် ရောြ်ေွက်ရပးငပီး 
တစ်ြက်တွြ်လည်း ကျားမတန်းတူညီမျှ မေှိမှုများကို အသွြ်ကူးရခပာြ်းခခြ်းအား တစ်ငပိုြ်နက်တည်း အားရပးပံ့ပိုးြို့ 
လိုအပ်ပါသည်။   

116 K. Bush, A measure of peace: Peace and Conflict Impact Assessment (PCIA) of development projects in conflict zones (ငြိမ်းချမ်းရေး၏ အတိုြ်းအတာတစ်ခု 

- ပဋိပက္ခဇုန်များမှ ြွံ့ငြိုးမှုစီမံချက်များ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှြ့် ပဋိပက္ခေိုြ်ော အကျ ိုးသက်ရောက်မှု ေန်းစစ်ခခြ်း), Ottawa: International Development Research 

Centre, 1998, cited in Conflict Sensitivity Consortium, How to guide to conflict sensitivity, no place: Conflict Sensitivity Consortium, 2012, p.3, https://

conflictsensitivity.org/wp-content/uploads/2015/04/6602_HowToGuide_CSF_WEB_3.pdf

117 Conflict Sensitivity Consortium, 2012, Op. cit., p.2  

118 ပဋိပက္ခဒဏ်ခံေရသာ ရဒသများတွြ် နိုြ်ြံတကာမှ ကူညီပံ့ပိုးသည် လုပ်ရောြ်ချက်များသည် ရသွးကွဲမှုများ၊ တစ်ကွဲတစ်ခပားစီ ခြစ်ရနမှုများကို အားခြည့်ရပးသကဲ့သို့ ခြစ်နိုြ် 

ရသာ အန္တောယ်ေှိပါသည်။ သို့ရသာ် အစီအစဉ်များကို ရကာြ်းစွာဒီဇီုြ်းရေးေွဲထားလျှြ် အကူအညီရပးရေးလုပ်သားများအရနခြြ့် လူမှုအသိုြ်းအဝိုြ်းများကို စစ်ပွဲများမှ 

ြယ်ခွာရစမည့် လုပ်ြန်းစဉ်များကို ပံ့ပိုးရပးနိုြ်သည့် အခွြ့်အလမ်းများ ေေှိနိုြ်ပါသည်။ ထို့ခပြ် M.B. Anderson, Do No Harm: How aid can support peace–or war 

(ေိုးကျ ိုးခြစ်ရပါ်ခခြ်း ေှိရစေ - အကူအညီများသည် ငြိမ်းချမ်းရေး သို့မဟုတ် စစ်ပွဲကို မည်သို့ အရထာက်အပံ့ခပုနိုြ်သနည်း), Boulder CO: Lynne Rienner Publishers, 1999 

ကိုလည်း ြကည့်ပါ။ 
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ပဋိပေ္ခနှင့် ငငိမ်းချမ်းကရးေည်ကောေ်မှုေိုင်ရာ ထိခိုေ်နိုင်ကပခအန္တရာယ်များ 

“ေရင်ပပည်နယ်မှာ သစ်ကောကရးရာေိစ္စကေွနဲ့ပေ်သေ်လို့ လုပ်ကောင်ကနေဲ့ အစိုးရ အေွဲ့အစည်းကေွကရာ၊ 
EAO အေွဲ့အစည်းကေွကရာ အများကေီးရှိပါေယ်။ ေဏ္ဍစုံေ အေွဲ့အစည်းကေွဟာ ပေ်ေန်းေျင်ထိန်းသိမ်း 
ကစာင့်ကရှာေ်ကရးအေွေ် ပူးကပါင်းကောင်ရွေ်ေို့လိုပါေယ်။ ေါမှ ေစ်ေွဲ့နဲ့ေစ်ေွဲ့ ရန်ပေစ်ေို့ မကေွးကော့မှာ။” 
ဘားအံရှိ အေည်ပပု အလုပ်ကေွးကနွးပွဲ ေေ်ကရာေ်သူ (သေ်ကေီးပိုင်း အမျ ိုးသားေစ်ဦး) 

ပဋိပက္ခခြစ်ငပီးသည့်ရနာက် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ရောက်ခခြ်းသည် ခက်ခဲရှုပ်ရထွးရသာ လုပ်ြန်းစဉ် ခြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ 
နှြ့်အဝှမ်းတွြ် ရေွးရနွးညှိနှိုြ်းရနသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးသရောတူညီချက်များ အားလုံး၏ ထက်ဝက်ခန့်သည် ြါးနှစ်တာ 
ကာလအတွြ်း ပျက်ခပားခဲ့ငပီး နိုြ်ြံများတွြ် ခပည်တွြ်း စစ်များ ခပန်လည်ခြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။119 ပဋိပက္ခများသည် 
သောဝသယံဇာတများနှြ့် ေက်နွှယ်ရနပါက ထိုအချနိ်ကာလအတွြ်း ငြိမ်းချမ်းရေးသရောတူညီမှုပျက်ခပားနိုြ်ရခခ
သည် နှစ်ေခြစ်ပါသည်။120 ထို့ရြကာြ့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ြန်းစဉ်များနှြ့် ငြိမ်းချမ်းရေးသရောတူညီချက်များသည် 
ရေေှည်တည်တံ့ငပီး အားလုံးပါဝြ်နိုြ်ရသာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ေေှိရစမည့် အခွြ့်အလမ်းများ တိုးပွားလာရစေန်အတွက် 
တတ်နိုြ်သမျှ ခိုြ်မာအားရကာြ်းငပီး အားလုံးပါဝြ်နိုြ်မှုေှိေန် အလွန်ပြ် အရေးကကီးပါသည်။ 

ငြိမ်းချမ်းရေးနှြ့် ရေေှည်တည်တံ့ခိုြ်ငမဲရသာ ြွံ့ငြိုးတိုးတက်မှုေေှိရေး ကမ္ဘာလုံးေိုြ်ော ပန်းတိုြ်များအတွက် အမျ ိုးသမီး 
များ၏ နိုြ်ြံရေးတွြ် ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုသည် အလွန်ပြ် အရေးကကီးပါ သည်။ အမျ ိုးသမီးများသည် ရဒသန္တေအုပ်ချုပ်ရေး 
မှ လုံခခုံရေးေိုြ်ောကိစ္စများအထိ   ၎ြ်းတို့၏ေဝ အရပါ် သက်ရောက်မှု ေှိသည့် ေုံးခြတ်ချက်များတွြ် ပါဝြ်ရောြ်ေွက် 
ခွြ့်သည် အမျ ိုးသမီးများ၏ အခွြ့်အရေး ခြစ်ပါသည်။ သက်ရသအရထာက်အထားများအေ ငြိမ်းချမ်းရေး ရေွးရနွး 
ညှိနှိုြ်းမှုများတွြ် အမျ ိုးသမီးများ အဓိပ္ပါယ်ေှိစွာ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုသည် “ငြိမ်းချမ်းရေးသရောတူစာချုပ်ပါ အချက် 
များ ပိုမို ရကာြ်းမွန်ခခြ်း၊ သရောတူစာချုပ် အရကာြ်အထည်ရြာ်မှုနှုန်း ပိုမိုခမြ့်မား ခခြ်းနှြ့် ငြိမ်းချမ်းရေး ပိုမိုရေေှည် 
တည်တံ့ခခြ်း” တို့ကို ခြစ်ရစရြကာြ်း ရတွ့ေှိေပါသည်။121 အမျ ိုး သမီးအြွဲ့များသည် ရေွးရနွးညှိနှိုြ်းမှုနှြ့် အရကာြ် 
အထည်ရြာ်မှု လုပ်ြန်းစဉ်အရပါ် ကကီးမားစွာ ြသဇာသက်ရောက်နိုြ်ပါက ယြ်းသည် ငြိမ်းချမ်းရေးသရောတူညီချက်
တစ်ခုကို အငပီးသတ်ချုပ်ေိုနိုြ်ငပီး ရအာြ်ခမြ်စွာ အရကာြ်အထည်ရြာ်နိုြ်မည့် အခွြ့်လမ်းများကို တိုးပွားရစပါ 
သည်။122 အခပန်အလှန်အားခြြ့် အမျ ိုးသမီးများနှြ့် ၎ြ်းတို့ အရလးထားသည့် ကိစ္စများ (ဥပမာ ရေ၊ ရခမနှြ့် သစ်ရတာ 
သယံဇာတများကို ရေးကြ်းစွာ လက်လှမ်းမီေေှိနိုြ်မှု၊ ရခမခမှုပ်မိုြ်းအန္တောယ် ကြ်းရဝးရေး၊ လူမှုရေးဝန်ရောြ်မှုများ၊ 
လူ့အခွြ့်အရေးချ ိုးရြာက်မှုများအတွက် တေားမျှတမှု၊ စသခြြ့်) ကို ရေးြယ်ထားခခြ်းသည် ပဋိပက္ခခြစ်ရစနိုြ်သည့် 
အန္တောယ်များ ေှိပါသည်။ အေယ်ရြကာြ့်ေိုရသာ် အကျ ိုးသက်ေိုြ်သူများကို ရေးြယ်ထားရသာ ငြိမ်းချမ်းရေးသ
ရောတူညီမှုများသည် ပဋိပက္ခေှိရနသည့် ကိစ္စများအားလုံးကို လွှမ်းခခုံနိုြ်ရခခ နည်းပါးရသာရြကာြ့် အြကမ်းြက်မှုများ 
ခပန်လည်ခြစ်ပွားနိုြ်ရခခ ပိုများပါသည်။  

အစိုးေရဒသများနှြ့် တိုြ်းေြ်းသားရဒသများတွြ် ေှိရနရသာ ေုံးခြတ်ချက်ချမှတ်မှု ြွဲ့စည်းပုံများ တွြ် အမျ ိုးသားများ 
ကကီးစိုးလျက် ေှိပါသည်။ ကေြ်အမျ ိုးသားညီလာခံ၏ ရခါြ်းရောြ်ပိုြ်းတွြ် လည်းရကာြ်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ြန်းစဉ် 
ဦးရောြ်အြွဲ့တွြ်လည်းရကာြ်း၊ ငြိမ်းချမ်းလုပ်ြန်းစဉ်ကကီးတစ်ခုလုံး (ခပည်ရထာြ်စုငြိမ်းချမ်းရေးရေွးရနွးမှု ပူးတွဲ 

119 C. King, Ending Civil Wars (ခပည်တွြ်းစစ်များ အေုံးသတ်ခခြ်း), Oxford: Oxford University Press for the International Institute for Strategic Studies, 1997, p.25 

120 S. A. Rustad and H.M. Binningsbø, A Price Worth Fighting for? Natural Resources and Conflict Recurrence (တိုက်ခိုက်ေန် ထိုက်တန်ပါေဲ့လား ၊ သောဝ 

သယံဇာတများနှြ့် ပဋိပက္ခများ ထပ်တလဲလဲ ခြစ်ပွားမှု). Journal of Peace Research 49:4, 2012, pp.531-546 

121 ဤသည်မှာ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ြကား လက်နက်ကိုြ်ပဋိပက္ခ ၄၂ တွြ် ချုပ်ေိုခဲ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး သရောတူညီချက် ၈၂ ခုအား ရလ့လာေန်းစစ်ထားသည့် စာေြ်း 

အြ်းအချက်အလက်များရပါ်တွြ် အရခခခံထားပါသည်။ အချက်အလက်များ ထပ်မံေေှိလိုလျှြ် J. Krause, Women’s participation in peace negotiations and the 

durability of peace (ငြိမ်းချမ်းရေးရေွးရနွးညှိနှိုြ်းမှုများတွြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုနှြ့် ငြိမ်းချမ်းရေး တာေှည်ခံမှု). Policy Brief, London: Conflict, 

Security and Development Research Group, King’s College London, 2018, p.4 ကို ြကည့်ပါ။

122 T. Paffenholz et al, Making Women Count - Not Just Counting Women: Assessing Women’s Inclusion and Influence on Peace Negotiations (အမျ ိုးသမီးများကို 

ပါဝြ်ရောြ်ေွက်ရစခခြ်း - အရေအတွက် သက်သက်မျှသာမဟုတ် - ငြိမ်းချမ်းရေးရေွးရနွးညှိနှိုြ်းမှုများတွြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်နိုြ်မှုနှြ့် ြသဇာသက်ရောက်နိုြ်မှုကို 

ေန်းစစ်ခခြ်း) , Geneva: The Graduate Institute of International and Development Studies and UN Women, 2016, p.6
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ရကာ်မတီ နှြ့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ေပ်စဲရေးေိုြ်ော ပူးတွဲရစာြ့်ြကည့်ရေးရကာ်မတီ) တွြ်လည်းရကာြ်း 
အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ် ရောြ်ေွက်မှုသည် ၃၀% အထိ ခပည့်မီခခြ်း မေှိပါ။ ဥပမာ ခပည်ရထာြ်စုငြိမ်းချမ်းရေးရေွးရနွး
မှု ပူးတွဲရကာ်မတီ၏ ရခမ၊ သယံဇာတနှြ့် သောဝပတ်ဝန်းကျြ်ကဏ္ဍ လုပ်ြန်းရကာ်မတီတွြ် အြွဲ့ဝြ် ၁၅ ဦးအနက် 
အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးသာ ပါေှိငပီး နိုြ်ြံရေးကိစ္စေပ်များ ရေွးရနွးမှုလုပ်ြန်းရကာ်မတီတွြ်မူ တစ်ဦးမျှ မပါေှိပါ။123 ထို့ရြကာြ့် 
အမျ ိုးသမီးများ၏ အရလးထားသည့်ကိစ္စများနှြ့် ပါဝြ်ကူညီရပးနိုြ်မှုများသည် ရေးြယ်ခံေနိုြ်ရခခေှိငပီး ပိုမို ကျယ်ခပန့် 
သည့် ရခြေှြ်းနည်းများကို ေှာရြွနိုြ်သည့် အခွြ့်အလမ်းများကို နည်းပါးရစပါသည်။  

လူဦးရေ၏ ၅၀% ထံမှ အသံများကို နားမရထာြ်ခခြ်းရြကာြ့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ြန်းစဉ်၏ ခမြ့်မား ရသာ ေည်မှန်းချက် 
ပန်းတိုြ် ခပည့်ရခမာက်ရစမည့် အခွြ့်အလမ်းများကို များစွာရလျာ့နည်းသွားရစပါသည်။ အမျ ိုးသမီးများ သို့မဟုတ် 
လူနည်းစုများကို ြယ်ြကဉ်ထားခခြ်းမေှိေဲ နိုြ်ြံသားများ အားလုံးအတွက် စစ်မှန်ရသာ ငြိမ်းချမ်းရေး (positive peace) 
ကို ထိရောက်စွာ ရောြ်ြကဉ်းရပးနိုြ်မည့် ြက်ဒေယ်စနစ်ကို သရောတူချုပ်ေိုထားသည့် ခပည်ရထာြ်စုအေြ့် 
ငြိမ်းချမ်းရေး သရောတူညီမှုတစ်ခု ေေှိရေးဟူသည့် ပန်းတိုြ် ခပည့်ရခမာက်ရစရေးတွြ် အားလုံးပါဝြ်နိုြ်ရသာ လုပ်ြန်း 
စဉ်တစ်ခု ေှိေန် လိုအပ်ပါသည်။   

NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့်ြကားမှ အြကမ်းြက်မှုများ ခပန်လည်ခြစ်ပွားလျက်ေှိရစသည့် ကိစ္စေပ်များကို   
ထိုယန္တေားများမှ ရအာြ်ခမြ်စွာ ကိုြ်တွယ်ရခြေှြ်းနိုြ်စွမ်း မေှိေခခြ်း၏ ခြစ်နိုြ်ရခခ ေှိရသာ အရြကာြ်းတစ်ခုမှာ  ပစ်ခတ်
တိုက်ခိုက်မှုေပ်စဲရေးေိုြ်ော ပူးတွဲရစာြ့်ြကည့်ရေးရကာ်မတီများတွြ် အမျ ိုးသမီးရခါြ်းရောြ်များ မပါေှိရသာရြကာြ့် 
ခြစ်နိုြ်ပါသည်။ အထူးသခြြ့် အြကမ်း ြက်မှုများ သို့မဟုတ် တိုက်ခိုက်မှုများ ရလျာ့နည်းသွားရစေန် လက်နက်ကိုြ်အြွဲ့ 
များြကား ညှိနှိုြ်း ရေွးရနွးောတွြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ အားသာချက်များကို အသုံးခပုမှုမေှိခခြ်း124 ရြကာြ့် ခြစ်ပါသည်။ 
အလားတူပြ် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုေပ်စဲရေးေိုြ်ော ပူးတွဲရစာြ့်ြကည့်ရေးရကာ်မတီများသည် ကေြ်ရဒသများတွြ် 
ေက်လက်ခြစ်ပွားရနသည့် ပဋိပက္ခများကို ယရန့အချနိ်အထိ ရအာြ်ခမြ်စွာ ကိုြ်တွယ်ရခြေှြ်းနိုြ်မှု မေှိခခြ်းမှာလည်း 
ထိုရကာ်မတီများေှိ အမျ ိုးသားရကာ်မတီဝြ်များ၏  ခွန်အားနှြ့် အနိုြ်နှြ့်အရှုံးသာ ေှိေမည် (zero-sum perspectives) 
ဟူသည့် “အခခားသူများအရပါ် အနိုြ်ယူလိုမှု” တို့ကို အရလးထားသည့် အခမြ်များ လွှမ်းမိုးရနခခြ်းရြကာြ့် ခြစ်နိုြ်ပါ 
သည်။ သို့ပါရသာရြကာြ့် ထိုအခမြ်များသည် လက်နက်ကိုြ်သူများ၏ ေပ်တည်ချက်များကို ရေွးရနွးညှိနှိုြ်းေန် ထက် 
ခပည်သူများ လိုလားရတာြ့်တရနသည့်ကိစ္စများကို ဦးစားရပးကာ သရောထားရပျာ့ရပျာြ်းစွာ အားလုံးရကျနပ် 
လက်ခံနိုြ်မည့် နည်းလမ်းများ (win-win solutions) ကို အရပးအယူညှိနှိုြ်း၍ အရခြေှာနိုြ်ရေးတွြ် အတားအေီး 
များကို ခြစ်ရပါ်ရစနိုြ်ပါသည်။      

International Alert မှ ရောြ်ေွက်ခဲ့သည့် ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ ရယာက်ျားပီသမှုလက္ခဏာများနှြ့် ပဋိပက္ခအရြကာြ်း 
သုရတသနတွြ် အမျ ိုးသားများသည် ပဋိပက္ခကို ရခြေှြ်းော၌ အခွြ့်အာဏာ သို့မဟုတ် အေြ့်အတန်းကို အရခခခံသည့် 
ေုံးခြတ်ချက်ချမှတ်မှုကို အများေုံးအသုံးခပုြကရြကာြ်း ရတွ့ေှိခဲ့ပါ သည်။125 ယြ်းသည် အားလုံး၏ သရောတူညီမှုကို 
ေယူေန် သို့မဟုတ် အားလုံးရကျနပ်လက်ခံ နိုြ်မည့် အရခြများ (win-win solutions) ကို ေှာရြွေန် ေည်ေွယ်သည့် 
နည်းလမ်းများနှြ့် ေန့်ကျြ်ေက် ခြစ်ပါသည်။126 အမျ ိုးသမီးများကမူ ရေွးရနွးညှိနှိုြ်းသည့်၊ အရပးအယူအရလျှာ့ 
အတြ်း ခပုလုပ်သည့် နည်းဗျူဟာများကို ပိုမိုအသုံးခပုြကသည်ဟု ယူေေပါသည်။ ဤသည်မှာ အမျ ိုးသမီးများ၏ 
သဟဇာတခြစ်မှုကို တန်ြိုးထားငပီး ရခပာေိုေက်ေံေ ခက်ခဲသည် သို့မဟုတ် ြီလာေန့် ကျြ်သည်ဟု ထြ်ခမြ်ခခြ်း 
မခံေရအာြ် ရေှာြ်ေှားေမည်ဟူသည့် ၎ြ်းတို့၏ (အမျ ိုးသမီးခြစ်ရနခခြ်းကို အရြကာြ်းခပု၍) လူမှုပုံသွြ်းခံေမှုများမှ 

123 R. Warren et al, Women’s Peace Building Strategies Amidst Conflict: lessons from Myanmar and Ukraine (အမျ ိုးသမီးများ၏ ပဋိပက္ခများြကားမှ ငြိမ်းချမ်းရေး 

တည်ရောက်မှု နည်းဗျူဟာများ - ခမန်မာနိုြ်ြံနှြ့် ယူကေိန်းနိုြ်ြံ များမှ သြ်ခန်းစာများ), Georgetown Institute for Women, Peace and Security, p.20

124 Karen Women’s Organisation, “Kill Me Instead of Them” - A Report on the Resilience of Karen Women Village Chiefs (“သူတို့အစား ကျွန်မကို သတ်ပါ” - ကေြ် 

အမျ ိုးသမီးေွာလူကကီးများ၏ ကကံ့ကကံ့ခံေြ်ေိုြ်နိုြ်စွမ်းေိုြ်ော အစီေြ်ခံစာ), no location: Karen Women’s Organisation, 2020, p.7  

125 J. Naujoks and M.T. Ko, Behind the masks–Masculinities, gender, peace and security in Myanmar (မျက်နှာ ြုံးများ၏ ရနာက်ကွယ် - ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ ရယာက်ျား 

ပီသမှုလက္ခဏာများ၊ ဂျန်ဒါ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှြ့် လုံခခုံရေး), Yangon: International Alert, 2018b 

126 အခြြ်းပွားမှုရခြေှြ်းခခြ်းကို အဓိကထား လုပ်ရောြ်ရသာ အေပ်ေက်လူမှုအြွဲ့အစည်းနှြ့် ေန်ကုန်တွြ် ရတွ့ေုံရမး ခမန်းမှု၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုြ်လ၊ 
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အရခခခပုလာသည်ဟု ယူေနိုြ်ြွယ်ေှိပါသည်။127 ဥပမာ KWO မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်နှြ့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်ြကားတွြ် ရတွ့ေုံရမးခမန်း 
ခဲ့သည့် ကေြ်အမျ ိုးသမီး ေွာလူကကီး ၁၀၉ ဦး၏ ခပဿနာများကို ေြ်ေိုြ်ရကျာ်လွှားေန် အသုံးခပုခဲ့ရသာ အဓိကနည်းလမ်း 
များမှာ ရေွးရနွးညှိနှိုြ်းနိုြ်သည့် စွမ်းေည်ခမြ့်မားမှု၊ လျှြ်ခမန်စွာ ရတွးရခါ်နိုြ်မှုနှြ့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းေည်ခမြ့်မားမှုတို့ 
ခြစ်ပါသည်။    

ခမန်မာနိုြ်ြံတွြ် အမျ ိုးသမီးများသည် အမျ ိုးသားများထက် အခွြ့်အာဏာနှြ့် အေြ့်အတန်း ပိုမိုနည်းပါးနိမ့်ကျ 
ရလ့ေှိရသာရြကာြ့် ၎ြ်းတို့အြို့ ေုံးခြတ်ချက်များကို ချမှတ်ခခြ်းနှြ့် မိမိတို့၏ ေုံးခြတ်ချက်များကို လိုက်နာရအာြ် 
လုပ်ရောြ်ခခြ်းထက် အခခားသူများ နားလည်လက်ခံလာရအာြ် လုပ်ရောြ်ြို့ ပို၍လိုအပ်ပါသည်။ ဤသည်ကို 
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ြန်းစဉ် သို့မဟုတ် အပစ်အခတ်ေပ်စဲမှု ရစာြ့်ြကည့်ရလ့လာရေးတို့တွြ် အသုံးချမည်ေိုလျှြ် လက်ေှိ 
မတိုးသာမေုတ် သာ ခြစ်ရနသည့် အရခခအရနကို ကွဲခပားရသာ ရှုရထာြ့်တစ်ခုမှ ရှုခမြ်နိုြ်ြွယ် ေှိပါသည်။ ေိုလိုသည်မှာ 
(ယှဉ်ငပိုြ်တိုက်ခိုက်ရနသည့် လက်နက်ကိုြ်တပ်ြွဲ့များမှ အမျ ိုးသားကိုယ်စားလှယ်များသာ အများစု ပါဝြ်ရနသည့်) 
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ြန်းစဉ်တွြ် ရေွးရနွးညှိနှိုြ်းနိုြ်မှု၊ အရပးအယူ အရလျှာ့အတြ်းလုပ်နိုြ်မှု စွမ်းေည်များကို ပိုြ်ေိုြ် 
ရသာ အမျ ိုးသမီးအရေအတွက်ကို တိုးခမှြ့်ရပးခခြ်းသည် ေန်းသစ်တီထွြ်ရသာ အရခြများ၊ နည်းလမ်းများကို ပိုမို 
ေှာရြွရတွ့ေှိငပီး အကျ ိုးများရစနိုြ်ပါသည်။ ဤအချက်သည် အေပ်သားများအတွက် သက်ေိုြ်သည့်ကိစ္စ အမျ ိုးမျ ိုး ကို 
ရေွးရနွးေန် လိုအပ်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ြန်းစဉ်၏ နိုြ်ြံရေးရေွးရနွးပွဲများအတွက် အထူးပြ် အရေးကကီးပါသည်။ 
ရေွးရနွးေမည့်ကိစ္စများတွြ် အနာဂတ်ြက်ဒေယ်ခပည်ရထာြ်စုကကီးအတွက် စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေးနှြ့် ပညာရေးစနစ် 
များနှြ့်အတူ အားလုံးပါဝြ်နိုြ်ရသာ သောဝသယံဇာတ စီမံအုပ်ချုပ်မှုတို့သည် အဓိက ကိုြ်တွယ်ရခြေှြ်းေမည့်ကိစ္စ 
များ ခြစ်ပါသည်။   

ယရန့ ြွဲ့စည်းတည်ရောက်ရနရသာ အြွဲ့အစည်းစနစ်များနှြ့် ရခါြ်းရောြ်မှုပုံစံများသည် လက်ေှိ အစိုးေနှြ့် အစိုးေ 
မဟုတ်ရသာ လုပ်ရောြ်သူနှစ်မျ ိုးစလုံး၏ စနစ်များ ပါဝြ်လာြွယ်ေှိသည့် ဗဟိုချုပ်ကိုြ်မှု ရလျှာ့ချထားရသာ အနာဂတ် 
ြက်ဒေယ်စနစ်ြွဲ့စည်းပုံ၏ အရခခခံအုတ်ခမစ်များ ခြစ်လာရပလိမ့်မည်။ မည်သို့မည်ပုံ ပါဝြ်လာမည်ေိုသည်ကို 
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ြန်းစဉ်၏ အစိတ်အ ပိုြ်းတစ်ခုခြစ်ရသာ နိုြ်ြံရေးရေွးရနွးပွဲများတွြ် ရေွးရနွညှိနှိုြ်းသွားေမည်ခြစ်
သည်။ လက်ေှိစနစ်များတွြ် အခမစ်တွယ်ရနသည့် အြကမ်းြက်မှု (structural violence) ပုံစံတစ်မျ ိုးအခြစ် အမျ ိုးသမီး 
များကို ရေးြယ်ထားမှု ေှိရနရသာ်လည်း အထက်ရြာ်ခပပါြွဲ့စည်းပုံများတွြ် အမျ ိုးသမီးများ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်နိုြ် 
ရေးသည့် အမျ ိုးသမီးများ၏ အခွြ့်အရေး ခြစ်သည်သာမက128 အမျ ိုးသမီးများကို ပိုမိုကျယ်ခပန့်စွာ ပါဝြ်ရစမှုသည် 
ရေေှည်တည်တံခိုြ်ငမဲရသာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ေေှိနိုြ်ရခခ ပိုများရစမည် ခြစ်ပါသည်။ ကျားမတန်းတူညီမျှ မေှိမှု ပိုမိုခမြ့်မား 
ရသာ လူမှုအြွဲ့အစည်းများတွြ် နယ်ရခမရဒသများြကား အြကမ်းြက်ပဋိပက္ခ129 နှြ့် ခပည်တွြ်း အြကမ်းြက်ပဋိပက္ခ130 
ခြစ်ပွားမှုနှုန်း ပိုမိုခမြ့်မားငပီး လူတစ်ဦး၏ အသက်ေှြ်သန်ခွြ့်နှြ့် ြိနှိပ်ေက်ေံမှုမှ ကြ်းရဝးခွြ့်များ (personal 
integrity rights) ကို ချ ိုးရြာက်မှု အေြ့်လည်း ပို၍ ခမြ့်မားပါသည်။131 ထို့ရြကာြ့် ဗဟိုချုပ်ကိုြ်မှု ရလျှာ့ချထားရသာ 
ြက်ဒေယ်ြွဲ့စည်းပုံတစ်ခုတွြ် အားလုံးပါဝြ်ရောြ်ေွက်နိုြ်ငပီး ရပါြ်းစပ်ညှိနှိုြ်းမှုေှိသည့်စနစ်တစ်ခု ေေှိရစေန် လက်ေှိ 
နိုြ်ြံရေးရေွးရနွးပွဲများနှြ့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ြန်းစဉ်၏ အရေးကကီးရသာ အစိတ်အပိုြ်းတစ်ခုအခြစ် အစိုးေနှြ့် အစိုးေ 
မဟုတ်ရသာ သစ်ရတာအုပ်ချုပ်မှု စနစ်နှစ်ခုစလုံးအတွြ်းေှိ အမျ ိုးသမီးများကို ပစ်ပယ်ထားမှုအား ယခုအချနိ်ကတည်းက 
စတြ်ကိုြ် တွယ်ရခြေှြ်းေန် အရေးကကီးရနငပီ ခြစ်ပါသည်။  

127 Ibid. အချက်အလက်များ ထပ်မံေေှိလိုလျှြ် Karen Women’s Organisation, 2020, Op. cit., p.13 နှြ့် E. Röell, 2015, Op. cit., p.32 တို့ကိုလည်း ြကည့်ပါ။ 

128 “စနစ်များတွြ်အခမစ်တွယ်ရနသည့် အြကမ်းြက်မှု (structural violence)” ဟူရသာ စကားလုံးကို ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွြ် Johan Galtung က စတြ်တီထွြ်သုံးစွဲခဲ့ပါသည်။ ပိုမိုသိေှိ 

လိုပါက J. Galtung, Violence, peace, and peace research (အြကမ်းြက်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှြ့် ငြိမ်းချမ်းရေးသုရတသန), Journal of Peace Research 6(3), 1969, pp. 

167–191 ကို ြကည့်ပါ။  

129 M. Caprioli, Gender equality and state aggression: The impact of domestic gender equality on state first use of force (ကျားမတန်းတူညီမျှမှုနှြ့် နိုြ်ြံ၏ 

ကျူးရကျာ်ေန်လိုမှု - ခပည်တွြ်းေှိ ကျားမတန်းတူညီမျှမှု၏ နိုြ်ြံ၏ အြ်အားသုံးမှုအရပါ် သက်ရောက်မှု), International Interactions, 29(3), 2003, pp.195–214

130 D. Cingranelli et al, Human rights violations and violent internal conflict (လူ့အခွြ့်အရေးချ ိုးရြာက်မှုများ နှြ့် ခပည်တွြ်းအြကမ်းြက်ပဋိပက္ခ), Journal of Social 

Sciences, 8(41), 2019, pp.1–33, https://www.mdpi.com/2076-0760/8/2/41

131 E. Melander, Political gender equality and state human rights abuse (နိုြ်ြံရေးတွြ် ကျားမတန်းတူညီမျှမှုနှြ့် နိုြ်ြံ၏ လူ့အခွြ့်အရေးချ ိုးရြာက်မှု), Journal of 

Peace Research, 42(2), 2005, pp.149–166
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အမျ ိုးသမီးပေစ်ကနမှုကြောင့် ကေုံကေွ့နိုင်သည့် ထိခိုေ်နိုင်ကပခအန္တရာယ်များ -            
အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါေင်ကောင်ရွေ်မှု 

ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ လူမှုအသိုြ်းအဝိုြ်းအများအခပားတွြ် သြ်တန်းများနှြ့် ရခါြ်းရောြ်မှုအခန်းကဏ္ဍများတွြ် အမျ ိုးသမီး 
များ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုကို မိရိုးြလာ ကျားမရေးော ရမျှာ်လြ့်ချက်များနှြ့် ေန့်ကျြ်သည်ဟု ရှုခမြ်ခံေနိုြ်ပါသည်။132 
ေပ်ေွာထဲေှိ နှြ့်/သို့မဟုတ် အိမ်ေှိ ထုံးတမ်းစဉ်လာ ရခါြ်းရောြ်များ သို့မဟုတ် အသက်အေွယ်ကကီးရသာ အမျ ိုးသမီးများ 
ကဲ့သို့ ရေှးရိုးစွဲသူများမှ အမျ ိုး သမီးများ၏ ရခပာရေးေိုခွြ့်နှြ့် တက်ကကလှုပ်ေှားမှုများကို ပုံစံမျ ိုးစုံပေင့် ေန့်ေျင်ေိုေ်ခိုေ် 
မှုများ ပပုလုပ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိပါသည်။ ေပ်ထဲေွာထဲတွြ် အမျ ိုးသမီး၏ အကျြ့်စာေိတ္တ၊ အမျ ိုးသမီး၏ လုပ်ရောြ် 
ချက်တို့ကို ပုတ်ခတ်ရခပာေိုခခြ်း သို့မဟုတ် ကျားမရေးောစံများနှြ့် ကိုက်ညီမှုမေှိခခြ်းကို “ရခပာေိုေခက်ရသာ 
အမျ ိုးသမီး”၊ “ရပါ့ပျက်ပျက်အမျ ိုးသမီး” ဟူ၍ ရဝြန်ကဲ့ေဲ့ခခြ်း နည်းလမ်း များခြြ့် ေန့်ကျြ်မှုကို ရြာ်ခပနိုြ်ပါသည်။133 
ရနအိမ်အနီးနှြ့် ရနအိမ်အတွြ်းတွြ်လည်း အမျ ိုးသမီးများ၏ မိမိကိုယ်မိမိယုံြကည်မှုနှြ့် အကျ ိုးရောြ်နိုြ်မှုတို့ တိုးပွား 
လာခခြ်းကို သရောမကျရသာ သို့မဟုတ် ငခိမ်းရခခာက်မှုအခြစ်ယူေရသာ ခြ်ပွန်း သို့မဟုတ် မိသားစုဝြ်များ၏ 
ေန့်ကျြ်တိုက်ခိုက်မှုကို ခံေနိုြ်သည့် အန္တောယ်ေှိပါသည်။ ထိုေန့်ကျြ်တိုက်ခိုက်မှုများကို နှုတ်ခြြ့် သို့မဟုတ် ကိုယ်ထိ 
လက်ရောက်ကျူးလွန်သည့် အိမ်တွြ်းအြကမ်းြက်မှုနှြ့် ထိပါးရစာ်ကားမှု၊ အမျ ိုးသမီး၏ လုပ်ရောြ်မှု သို့မဟုတ် 
ခေီးသွားလာမှုများကို ပိတ်ပြ်ကန့်သတ်ေန် ကကိုးပမ်းခခြ်း၊ ရခပာေဲေိုေဲေှိရသာ သမီးများကို “အိမ်ရထာြ်ချရပးခခြ်း” 
သို့မဟုတ် အေိုပါလုပ်ြန်းစဉ်များတွြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုကို တားခမစ်ပိတ်ပြ်ခခြ်း သို့မဟုတ် 
ရလျာ့နည်းထိခိုက်ရအာြ် လုပ်ရောြ်ခခြ်း၊ စသည့် ပုံစံများခြြ့် ခပုလုပ်နိုြ်ပါသည်။134 ထို့အတွက်ရြကာြ့် အခွြ့်အာဏာ 
ကို ေုပ်ကိုြ်ထားရသာ အမျ ိုးသားများ၊ တားခမစ်ပိတ်ပြ်နိုြ်သည့် အမျ ိုးသားများနှြ့် ေက်သွယ်ပူးရပါြ်း ရောြ်ေွက်မှု 
သည် မေှိမခြစ်လိုအပ်ပါသည်။ သို့မှသာ ၎ြ်းတို့၏ အားရပးပံ့ပိုးမှုများ ေေှိနိုြ်မည်ခြစ်သလို အမျ ိုးသမီးများ၏ 
ထိရောက်ရသာ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုသည် ၎ြ်းတို့၏ မိသားစု၊ ေပ်ေွာနှြ့် ြွံ့ငြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ြန်းစဉ်များတွြ် 
အေယ်ရြကာြ့် အရေးပါရြကာြ်း နားလည်သိေှိလာမည် ခြစ်သည်။ 

132 A. Löfving et al, 2015, Op. cit., p.18

133 အကဲေတ်မှုအေှိေုံး ကျားမရေးောနှြ့်ေက်နွှယ်သည့် လူမှုအြွဲ့အစည်း၏ ရေှာြ်ြကဉ်ေန် တားခမစ်ပိတ်ပြ်ထားမှုများနှြ့်စပ်လျဉ်း၍ လှုံ့ရော်တိုက်ပွဲဝြ်ြကရသာ (ဥပမာ 

လိြ်တူချစ်သူအမျ ိုးသမီးများ၊ ရယာက်ျားရလး၊ မိန်းကရလး နှစ်ဦးစလုံးကို ချစ်ကကိုက်နိုြ်သူ၊ လိြ်ရခပာြ်း အမျ ိုးသမီးများ၏ အခွြ့်အရေးများ၊ ပဋိပက္ခနှြ့်ေက်နွှယ်ရသာ 

လိြ်ပိုြ်းေိုြ်ော အြကမ်းြက်မှုများကို ေန့်ကျြ်ခခြ်း၊ လိြ်ပိုြ်းေိုြ်ောနှြ့် မျ ိုးေက်ပွားကျန်မားရေးေိုြ်ော အခွြ့်အရေးများကို အားရပးခမှြ့်တြ်ခခြ်း၊ အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ် 

ရောြ်ေွက်မှုနှြ့် ရခါြ်းရောြ်မှုအတွက် အကကံခပုတိုက်တွန်းရေွးရနွးခခြ်း) အမျ ိုးသမီး လူ့အခွြ့်အရေး ကာကွယ်ရစာြ့်ရေှာက်သူများသည် ၎ြ်းတို့၏ တက်ကကလှုပ်ေှားမှုကို 

ေန့်ကျြ်တိုက်ခိုက်မှုအခြစ် ကျားမအရခခခပုအြကမ်းြက်မှုကို ခံေနိုြ်သည့်အန္တောယ်အများေုံးခြစ်ရြကာြ်း ရတွ့ေှိေပါသည်။ ထပ်မံသိေှိလိုပါက Free Expression Myanmar, 

Daring to Defy Myanmar’s Patriarchy – An assessment of the risk of challenging gender taboos for Myanmar’s women human rights defenders (ခမန်မာနိုြ်ြံ၏ 

အမျ ိုးသား ကကီးစိုးမှုဝါဒကို အာခံေဲခခြ်း - ခမန်မာအမျ ိုးသမီး လူ့အခွြ့်အရေးကာကွယ်ရစာြ့်ရေှာက်သူများအတွက် ဂျန်ဒါနှြ့်စပ်လျဉ်းသည့် ပိတ်ပြ်တားခမစ်မှုများကို စိန်ရခါ် 

ခခြ်းရြကာြ့် ကကုံရတွ့ေနိုြ်သည့် အန္တောယ်များကို ေန်းစစ်ရလ့လာခခြ်း), Yangon: Free Expression Myanmar, 2018 ကို ြကည့်ပါ။

134 ရတာြ်ြူနှြ့် ေားအံတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့ရသာ တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများ၊ ၂၀၁၉ ြသဂုတ်လ-စက်တြ်ောလ၊
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ကေြ်ခပည်နယ်ေားအံတွြ် ရဒသခံများနှြ့် လူြယ်များသည် ရဒသပိုြ်ဥယျာဉ်ခခံများပိုမိုစိုက်ပျ ိုး ခပုလုပ်လာရစေန်အတွက် မိခြ်ကသမီးြယ်နှြ့် 
အတူ၄ြ်း၏ ဥယျာဉ်ခခံတွြ် ဓါတ်ပုံရိုက်မှတ်တမ်းတြ်ရနစဉ်

သြ်တန်းများ သွားတက်ရသာအခါ၊ သစ်ရတာများအတွြ်းသို့ သွားရောက်ရသာအခါ သို့မဟုတ် နိုြ်ြံရေးလှုပ်ေှားမှုများ 
ခပုလုပ်ရသာအခါ လုံခခုံကရးေိုင်ရာ အန္တရာယ်များေို ရင်ေိုင်ကေုံကေွ့ရနိုင်ပါသည်။ အြကမ်းြက် ပဋိပက္ခများမှာ 
များစွာ ရလျာ့ပါးသွားငပီခြစ်ရသာ်လည်း ကေြ်ရဒသချ ို ့တွြ် တြ်းမာမှုများနှြ့် ထိရတွ့ တိုက်ခိုက်မှုအချ ို ့ ခြစ်ပွားရနေဲ 
ခြစ်ပါသည်။135 သစ်ရတာများအတွြ်း သို့မဟုတ် အချ ို ့ရသာ လယ်ကွြ်းများတွြ် ရခမခမှုပ်မိုြ်း အန္တောယ်ကလည်း 
ေက်လက်ငခိမ်းရခခာက်ရနေဲ ခြစ်ပါသည်။136 အကူးအရခပာြ်းကာလ တေားမျှတမှုလုပ်ြန်းစဉ် (transitional justice 
process) တစ်ခု မေှိသည့် အရခခအရနတွြ် ေယ်စုနှစ်နှြ့်ချသီည့် ပဋိပက္ခအြကမ်းြက်မှုနှြ့် အစုလိုက်အခပုံလိုက် 
ရနေပ်စွန့်ခွာရေှေ့ရခပာြ်းေမှု ပုံေိပ်များ137 နှြ့်အတူ ယခုအချနိ်အထိ ရခမခမှုပ်မိုြ်းများနှြ့် ရသနတ်ကိုြ်ထားသူများကို 
ေက်လက်ခမြ်ရတွ့ရနေမှုတို့ရြကာြ့် ရြကာက်ေှေံ့ထိတ်လန့်မှုနှြ့် အယုံအြကည်ကြ်းမဲ့မှု စိတ်ခံစားချက်များ စွဲကျန် 
ရနေဲ ခြစ်ပါသည်။138 ဤအရခခအရနသည် ရဒသခံခပည်သူများ၏ သစ်ရတာနှြ့် ေက်နွှယ်ရသာ ခပဿနာများ ရခြေှြ်း 
သည့်ရနောတွြ် ပါဝြ်အကျ ိုးခပုနိုြ်စွမ်းအရပါ် သက်ရောက်မှု ေှိနိုြ်ပါသည်။ ဥပမာ ရအးချမ်းရေးနှြ့် ငြိမ်းချမ်းရေး 
အြွဲ့အစည်းပိုြ်နယ်ရခမများေှိ ရဒသခံခပည်သူများသည် လက်နက်ကိုြ်အြကမ်းြက်မှုများကို ရြကာက်ေွံ့ခခြ်းရြကာြ့် 
ကုမ္ပဏီကကီးများ၏ တေားမဝြ်သစ်ခုတ်ခခြ်းများကို တိုြ်ြကားခခြ်းမေိှြကသခြြ့် ခပည်သူများ၏ ပါဝြ်အကျ ိုးခပုနိုြ်မှုကို 

135 Ibid.

136 Ibid. တစ်ကမ္ဘာလုံးတွြ် တပ်မရတာ်သည် ရခမခမှုပ်မိုြ်းများချရနေဲခြစ်သည့် တစ်ခုတည်းရသာ အစိုးေလုံခခုံရေးတပ်ြွဲ့ခြစ်ငပီး NSA အများစုသည် လူကိုရထာြ်ရသာ ရခမခမှုပ် 

မိုြ်းများကို ထုတ်လုပ်ထားသည်ဟု အတည်ခပုထားသည် သို့မဟုတ် ယူေနိုြ်ြွယ်ေှိသည်။ ေယ်စုနှစ်နှြ့်ချ၍ီ ပဋိပက္ခအတွြ်း လက်နက်ကိုြ်လုပ်ရောြ်သူအများအခပားမှ 

ချထားရသာ ရခမခမှုပ်မိုြ်းများကို ြယ်ေှားသည့် တေားဝြ်လုပ်ြန်းစဉ်တစ်ခု ယခုထက်တိုြ် မေှိရသးပါ။ ထပ်မံသိေှိလိုပါက Landmine and Cluster Munition Monitor, 

Myanmar/Burma Country Report, November 2019, Geneva: World Council of Churches, 2019 ကို ြကည့်ပါ -https://themimu.info/sites/themimu.info/files/ 

documents/Assessment_Landmine_Monitor_Report_2019_ENG.pdf

137 Karen Human Rights Group, 2017, Op. cit.

138 ရတာြ်ြူနှြ့်ေားအံတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့ရသာ ရတွ့ေုံရမးခမန်းမှုများနှြ့် တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများ၊ ၂၀၁၉ ြသဂုတ်လ-စက်တြ်ောလ၊ အချက်အလက်များ ထပ်မံေေှိလိုပါက Karen 

Human Rights Group, 2016, Op. cit., p.1 ကို ြကည့်ပါ။
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ရလျာ့နည်းရစပါသည်။139 တစ်ြွဲ့ထက်မကသည့် အစိုးေမဟုတ်ရသာ လက်နက်ကိုြ်လုပ်ရောြ်သူများ ေှိရနငပီး 
လက်နက်ကိုြ်အြွဲ့များနှြ့် သစ်ကုမ္ပဏီများြကား စီးပွားရေး ချတိ်ေက်ရောြ်ေွက်မှုများ၏ ပွြ့်လြ်းခမြ်သာမေှိမှုက 
ဤအရခခအရနကို ပို၍ေိုးရစပါသည်။140 အထက်ပါအရြကာြ်းများရြကာြ့် ခေီးသွားလာေန် ခက်ခဲမှုများကို ပို၍ 
ကကီးမားရစသည်မှာ ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ လမ်းများ၏ အရခခအရနပြ်ခြစ်ငပီး လမ်းများမရကာြ်းသခြြ့် မရတာ်တေမှုများ 
ခြစ်နိုြ်ခခြ်း (အထူးသခြြ့် မိုးတွြ်းကာလတွြ်) သည် အမျ ိုးသမီးအချ ို ့ကို ခေီးသွားလာနိုြ်ခခြ်း မေှိရအာြ် ဟန့်တား 
ထားပါသည်။141 

အေွဲ့အစည်းများသည် လိင်ပိုင်းေိုင်ရာ ထိပါးကနှာင့်ယှေ်မှု သို့မဟုေ် လိင်ပိုင်းေိုင်ရာ ကခါင်းပုံပေေ် မှုနှင့် မေွယ်မရာပပုမှု 
အန္တရာယ်ပေစ်နိုင်ကပခေိုလည်း သိရှိသေိပပုသင့်ပါသည်။142 မြကာမီက ရောြ်ေွက်ခဲ့ရသာ ရလ့လာမှုတစ်ခုတွြ် 
ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ လုပ်ြန်းခွြ်များအတွြ်း လိြ်ပိုြ်းေိုြ်ော ထိပါးရနှာြ့်ယှက်မှု အန္တောယ်များကို ရြာ်ခပထားပါသည်။ 
အထူးသခြြ့် အလုပ်ကိစ္စနှြ့် ခေီးသွား လာစဉ်တွြ် ထိုအန္တောယ်ကျရောက်နိုြ်သည်ဟု ေိုပါသည်။143  ဤခပဿနာကို 
ကိုြ်တွယ်ရခြေှြ်း ေန်အတွက် သက်ေိုြ်ော အမျ ိုးသား၊ အမျ ိုးသမီး ဝန်ထမ်းများအားလုံးကို လိြ်ပိုြ်းေိုြ်ော ထိပါး 
ရနှာြ့်ယှက်မှုနှြ့် မြွယ်မောခပုမှုအရြကာြ်း နားလည်ငပီး ခြစ်ပွားခဲ့လျှြ် သိေှိနိုြ်ေန် အသိပညာခမှြ့် တြ်ရပးေပါမည်။ 
ထို့ခပြ် သတြ်းပို့ တိုြ်ြကားနိုြ်သည့် လုပ်ြန်းစဉ်များကို လက်လှမ်းမီ အသုံးခပု နိုြ်ရအာြ် ရောြ်ေွက်ရပးေန်၊ ခြစ်ပွား 
ခဲ့ရသာ ကိစ္စများတွြ် ကျူးလွန်သူများ အခပစ်ရပးမခံေေဲ လွတ်ရခမာက်မှုများ အေုံးသတ်ရစေန်နှြ့် ရနာက်ရနာြ် 
ထပ်မံမခြစ်ပွားေရအာြ် တားေီးေန်တို့ သည်လည်း အလွန်အရေးကကီးပါသည်။ 

အမျ ိုးသမီးများသည် အလုပ်ောေန်များေို နှစ်ေ၊ သုံးေ ေိုး၍ ထမ်းရွေ်ရနိုင်ကပခ ရှိပါသည်။ အမျ ိုးသမီးများတွြ် 
အိမ်မှုကိစ္စတာဝန်များသာမက ထွန်ယက်စိုက်ပျ ိုးခခြ်းနှြ့် သက်ရမွးမှုလုပ်ြန်း တာဝန်များ အချနိ်ခပည့်ထမ်းရောြ်ရန
ေရသာရြကာြ့် သစ်ရတာစီမံအုပ်ချုပ်မှု လုပ်ြန်းတာဝန်များကို ထပ်ရောြ်းထမ်းေွက်ေခခြ်းရြကာြ့် အလုပ်ဝန်ပိ 
ရစခခြ်းကို ရေှာြ်ြကဉ်ေန် အရေးကကီးပါသည်။ အထူးသခြြ့် ရကျးလက်ေှိ ပိုမို ေြ်းေဲနွမ်းပါးရသာ ရနောရဒသများတွြ် 
ေုံေိုြ်ရေ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်မီးကဲ့သို့ရသာ ဝန်ရောြ်ပစ္စည်းမှုများ မေှိခခြ်းရြကာြ့် အိမ်မှုကိစ္စတာဝန်များကို ပို၍ 
ပြ်ပန်းကကီးစွာ လုပ်ကိုြ်ေပါသည်။144 အိမ်ရထာြ်စုအေြ့်တွြ် အလုပ်တာဝန်ခွဲရဝထားမှုကို ခပန်လည်သုံးသပ်၍ 
ကရလးခပုစုရစာြ့်ရေှာက်သည့် တာဝန်များကို အလှည့်ကျထမ်းရောြ်နိုြ်မည့် နည်းလမ်းများကို ေှာရြွေန် 
အခွြ့်အရေးများ ေှိနိုြ်ပါသည်။ ေပ်ကွက်အေြ့်တွြ်လည်း သြ်တန်းများ သို့မဟုတ် သစ်ပြ်စိုက်သည့် အစီအစဉ်များ 
အတွြ်း  အလားတူအခွြ့်အလမ်းများ ေှိနိုြ်ပါသည်။ ေုံေိုြ်ရေနှြ့် လျှပ်စစ်မီး အသုံးခပုနိုြ်ေန်လည်း ရောြ်ေွက်ရပး 
နိုြ်ပါသည်။ ရကျးလက်ေှိ ေြ်းေဲနွမ်းပါးရသာ ရဒသများတွြ် (အမျ ိုးသားများ၏) ရေှေ့ရခပာြ်းသွားလာမှုများလည်း 
ခမြ့်မားသည်ခြစ်ော ခြ်ပွန်းရယာက်ျားများက ခပည်ပတွြ် ရေှေ့ရခပာြ်းလုပ်သားအခြစ် သွားရောက်လုပ်ကိုြ် ရသာအခါ 
အမျ ိုးသမီးများသည် အလုပ်တာဝန်များ ထပ်တိုး၍ ထမ်းရောြ်ေတတ်ပါသည်။ ထိုလုပ်ြန်းတာဝန်များထဲတွြ် အချ ို ့ 
ခြစ်ရသာ သစ်ရတာများအတွြ်း ထြ်း သို့မဟုတ် စားစောေှာေခခြ်းတုိ့အတွက် အမျ ိုးသမီးများသည် သစ်ရတာဧေိယာ 
များအတွြ်းသို့ ဝြ်ရောက်ေသည်ခြစ်ော ေပ်ေွာအေြ့်ေှိ အေိုပါသယံဇာတအေြ်းအခမစ်များနှြ့်စပ်လျဉ်းရသာ 
ေုံးခြတ်ချက်ချသည့် ကိစ္စများတွြ် ၎ြ်းတို့၏ အခမြ်များကို တြ်ခပရခပာေိုခွြ့် ေှိသြ့်ပါသည်။ စီမံချက်လုပ်ြန်းများ၊ 
သြ်တန်းများ သို့မဟုတ် တက်ကကလှုပ်ေှားမှုများတွြ် ပါဝြ် ရောြ်ေွက်ခခြ်းခြြ့် အမျ ိုးသမီးများ၏ အိမ်မှုကိစ္စတာဝန်များ 
ရောြေ်ကွေ်န ်အချနိ ်ရလျာန့ည်းသွားမညခ်ြစရ်သာအခါ ထိတုာဝနမ်ျားကိ ုသမီးများအား လွှရဲခပာြ်းလပုက်ိြုရ်စခခြ်းများ 

139 ရတာြ်ြူတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့သည့် ရတွ့ေုံရမးခမန်းမှု၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ြသဂုတ်လ၊

140 Ibid.

141 ရတာြ်ြူနှြ့် ေားအံတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့ရသာ တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ြသဂုတ်လ-စက်တြ်ောလ၊  

142 အချက်အလက်များ ပိုမိုေေှိလိုပါက InterAction, PSEA Basics. Training Guide. Preventing and Responding to Sexual Exploitation & Abuse (PSEA) (PSEA အရခခခံ 

အချက်များ၊ သြ်တန်းလမ်းညွှန် - လိြ်ပိုြ်းေိုြ်ော ရခါြ်းပုံခြတ်မှုနှြ့် မြွယ်မောခပုမှု တားေီးကာကွယ်ခခြ်းနှြ့် တုံ့ခပန်ရောြ်ေွက်ရပးခခြ်း), Washington DC: InterAction, 

December 2013 ကို ြကည့်ပါ။

143 D. Laplonge, Respectful workplace: Assessing the costs of sexual harassment and bullying to Myanmar businesses(ရလးစားမှုေှိရသာ လုပ်ြန်းခွြ် - လိြ်ပိုြ်း 

ေိုြ်ော ထိပါးရနှာြ့်ယှက်မှုနှြ့် အနိုြ်ကျြ့်မှုများအတွက် ခမန်မာ့ စီးပွားရေးလုပ်ြန်းများ၏ ရပးေပ်ေမှုများကို ေန်းစစ်ခခြ်း), Yangon: International Finance Corporation 

and the DaNa Facility, 2019 

144 ရတာြ်ြူနှြ့် ေားအံတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့ရသာ တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ြသဂုတ်လ-စက်တြ်ောလ၊ 
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ေှိနိုြ်ပါသည်။ ထိုအခါ အေိုပါမိန်းကရလးများ၏ ပညာသြ်ယူနိုြ်မှုအရပါ် သက်ရောက်မှု ေှိနိုြ်ပါသည်။ သို့မဟုတ် 
မိသားစုများ အတူစုရနပါက ရယာက္ခမများထံမှ အပါအဝြ် အိမ်ရထာြ်စုအေြ့်တွြ် ေန့်ကျြ်တိုက်ခိုက်ခံေမှုများ 
ခြစ်ရပါ်ရစ နိုြ်သည့် အန္တောယ် ေှိပါသည်။145 

အမျ ိုးသားပေစ်ကနမှုကြောင့် ကေုံကေွ့နိုင်သည့် ထိခိုေ်နိုင်ကပခအန္တရာယ်များ - အမျ ိုးသား 
များ၏ ပါေင်ကောင်ရွေ်မှု 

အမျ ိုးသမီးများ၏ အကျ ိုးရောြ်နိုြ်မှု၊ စွမ်းရောြ်ေည်ခမှြ့်တြ်မှုနှြ့် ရခါြ်းရောြ်မှုများ ခမြ့်မားလာခခြ်းကို ခြ်ပွန်း၊ 
ြခြ်သို့မဟုတ် ေပ်ေွာရခါြ်းရောြ်တစ်ဦးရနောမှ အားရပးပံ့ပိုးသည့် အမျ ိုးသားများတွြ်လည်း ရပ်ရွာလူထု၏ 
ေန့်ေျင်ေိုေ်ခိုေ်မှုများေို ရင်ေိုင်ရနိုင်ပါသည်။146 ထိုအမျ ိုး သားများသည် ၎ြ်းတို့၏ ရယာက်ျားပီသမှုကို ရမးခွန်း 
ထုတ်ခံေခခြ်း၊ ရဝြန်ကဲ့ေဲ့ခခြ်း သို့မဟုတ် “ရလှာြ်ရခပာြ်ခခြ်း”၊ မိမိ၏ အိမ်ရထာြ်စုကို ထိန်းချုပ်နိုြ်မှု သို့မဟုတ် 
ြသဇာရညာြ်းမှု မေှိသည့် ရပျာ့ညံ့သူဟု ရှုခမြ်ခံေခခြ်းဟူသည့် ပုံစံများခြြ့် ေန့်ကျြ်တိုက်ခိုက်မှုများ ေြ်ေိုြ်ေနိုြ် 
ပါသည်။147 အထူးသခြြ့် စစ်ပွဲရပါြ်းရခမာက်များစွာ ခြစ်ပွားခဲ့သည့် ရနောရဒသများတွြ် ပို၍အန္တောယ်ေှိပါသည်။ 
အြကမ်းြက်မှုများ ငပီးေုံးသွားရသာအခါ အမျ ိုးသားများအရပါ် မူလထားေှိသည့် ရမျှာ်လြ့်ချက်များသည် အသွြ် 
ရခပာြ်းလဲသွားငပီး မိသားစု သို့မဟုတ် ေပ်ေွာအား ‘ကာကွယ်ရစာြ့်ရေှာက်ခခြ်း’ ထက် မိသားစုကို ‘ေှာရြွရကျွးရမွးခခြ်း’ 
က ပို၍ အရေးကကီးလာပါသည်။  

စီးပွားရေးခပန်လည်ထူရထာြ်မှုများ ရနှးရကွးရနသည့် သို့မဟုတ် ရနေပ်စွန့်ခွာရေှေ့ရခပာြ်းငပီးရနာက်တွြ် ရခမယာ 
အခွြ့်အရေးများ ေေှိေန်ခက်ခဲသည့် သို့မဟုတ် အများစုရပါြ်းအသုံးခပုရနရသာရခမများကို စီးပွားရေး၊ ဓာတ်သတ္တု 
တူးရြာ်ထုတ်ယူမှု သို့မဟုတ် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများအတွက် သိမ်းေည်းခံေရသာ ရနောရဒများတွြ် မိသားစုကို 
ေှာရြွရကျွးရမွးေခခြ်းသည် များစွာခက်ခဲနိုြ်ပါသည်။148 အမျ ိုးသားများေက်မှ အေိုပါစိန်ရခါ်မှုများကို ေြ်ေိုြ်ေရသာ 
အခါ အိမ်တွြ်းအြကမ်းြက်မှုနည်းလမ်းအပါအဝြ် ေပ်ေွာ သို့မဟုတ် အိမ်ရထာြ်စုအရပါ် ၎ြ်းတို့၏ လွှမ်းမိုး ချုပ်ကိုြ် 
နိုြ်မှုကို ခပန်လည်ေေှိရအာြ် ရောြ်ေွက်ခခြ်းခြြ့် ၎ြ်းတို့၏ အေြ့်အတန်း သို့မဟုတ် မိမိကိုယ်မိမိ မည်သူ မည်ဝါ 
ဟူသည့် သတ်မှတ်ချက်ကို ခပန်လည်တည်ရောက်ေန် ကကိုးပမ်းနိုြ်ပါသည်။ ထိုစိန်ရခါ်မှုများကို ေြ်ေိုြ်ေခခြ်း သည် 
အန္တောယ်ေှိရသာ အခပုအမူများ သို့မဟုတ် အေက်ရသစာရသာက်စားခခြ်းကဲ့သို့ မိမိကိုယ်မိမိ ြျက်ေီးရသာ အခပုအမူ 
များကို ခြစ်ရပါ်ရစ နိုြ်ငပီး ယြ်းသည် အပစ်ေပ်နယ်ရခမများေှိ ကျ ိုးပျက်လွယ်ရသာ လူမှုသဟဇာတခြစ်မှုကို ထပ်မံအား 
နည်းချနိဲ့ရစပါသည်။149 ကျားမတန်းတူညီမျှမှုအရြကာြ်း လူထုကို ကျယ်ကျယ်ခပန့်ခပန့် အသိပညာရပးခခြ်းနှြ့် 
ေက်သွယ်ရခပာေိုခခြ်းတို့တွြ် အမျ ိုးသားခြစ်ရစ၊ အမျ ိုးသမီးခြစ်ရစ အိမ်ရထာြ်စုနှြ့် ေပ်ေွာကို ရကာြ်းကျ ိုးခပုနိုြ် 
ရြကာြ်း အရလးထား ပညာရပးသြ့်ပါသည်။ ထို့ခပြ် အိမ်တွြ်းမှု တာဝန်များ ငပီးစီးရအာြ် ထမ်းရောြ်နိုြ်မှု၏ တန်ြိုး 
နှြ့် အေြ့်အတန်းကိုလည်း ခမှြ့်တြ်ရပးသြ့်ပါသည်။ ထို့ခပြ် ရနအိမ်တွြ် ခြစ်ရစ၊ ေပ်ေွာထဲတွြ် ခြစ်ရစ ရေှးရိုးစွဲသူများ 
ထံမှ အြကားအခမြ်ဗဟုသုတနည်းပါးစွာခြြ့် လူမှုရေးတိုးတက်ရခပာြ်းလဲမှုများကို ေန့်ကျြ်တိုက်ခိုက်မှုများအား 
တန်ခပန်နိုြ်ေန်အတွက် ေုံးခြတ်ချက်ချမှတ်မှုများတွြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုကို ခမှြ့်တြ်ရပးခခြ်းရြကာြ့် 
ေေှိနိုြ်မည့် အကျ ိုးရကျးဇူးများကိုလည်း မီးရမာြ်းထိုးခပသြ့်ပါသည်။  

145 ရတာြ်ြူနှြ့် ေားအံတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့ရသာ တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ြသဂုတ်လ-စက်တြ်ောလ၊

146 H. Myrttinen et al, Re-thinking Gender in Peacebuilding (ငြိမ်းချမ်း ရေးတည်ရောက်မှုတွြ် ဂျန်ဒါကို ခပန်လည်သုံးသပ်စဉ်းစားခခြ်း), London: International Alert, 

2014 

147 J. Naujoks and M. T. Ko, 2018b, Op. cit., p.35

148 J. Naujoks and M.T. Ko, 2018a, Op. cit.
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ရလ့လာမှုတွြ် ပါဝြ်သူများက ေပ်ေွာအေြ့်ေှိ သြ်တန်းများနှြ့် အသိပညာရပးအစီအစဉ်များကို အမျ ိုးသမီးများကသာ 
အများေုံးတက်ရောက်ြကရြကာြ်း၊ အေယ်ရြကာြ့်ေိုရသာ် အမျ ိုးသားများသည် အမျ ိုးသားခြစ်ရနခခြ်းရြကာြ့် 
မိသားစုကို ေှာရြွရကျွးရမွးသူအခြစ် ရမျှာ်လြ့်ချက်များ ထားေှိ ခံေခခြ်းနှြ့်အညီ ရြွေသည့်အလုပ်များကို ဦးစားရပးြက 
သခြြ့် သြ်တန်းများကို စိတ်ဝြ်စားမှု နည်းပါးသည်ဟု ယူေရသာရြကာြ့် ခြစ်ရြကာြ်း သုံးသပ်ရေွးရနွးြကပါသည်။150 
သြ်တန်းများကို တက်ရောက်သူများတွြ် အများစုသည် အမျ ိုးသမီးများ ခြစ်ြကသည်မှန်ရသာ်လည်း သြ်တန်းများ 
တွြ် ရေွးရနွးသည့် အရြကာြ်းအောများသည် သစ်ခုတ်ခခြ်း သို့မဟုတ် အိမ်ရောက်ခခြ်းကဲ့သို့ အမျ ိုးသားများ 
လုပ်ကိုြ်ရလ့ေှိသည့် လုပ်ြန်းရောြ်တာများနှြ့် သက်ေိုြ်ရနပါက အမျ ိုးသမီးများသည် ရလ့လာသြ်ယူခဲ့သည်များကို 
လက်ရတွ့အရကာြ်အထည်ရြာ် ကျြ့်သုံးနိုြ်သည့် အရကာြ်းေုံးအရနအထားတွြ် အစဉ်အငမဲ မေှိြကပါ။151 ဤသည် 
မှာ ေပ်ေွာအေြ့်တွြ် အရခပာြ်းအလဲများ ခြစ်ရပါ်ရအာြ် လုပ်ရောြ်ေန် အရေးကကီးရသာ အမျ ိုးသား အေျ ိုးေေ်စပ် 
ပေ်သေ်သူများနှင့် အမျ ိုးသားပရိေ်သေ်များေို စီမံချေ်များမှ ေယ်ထုေ်ထားမိနိုင်ကသာ အန္တရာယ်ေို ညွှန်ပပကနပါ 
သည်။ ထိုအစီအစဉ်များ၊ သြ်တန်းများတွြ် အမျ ိုးသားများ ပါဝြ်တက်ရောက်မှုမေှိခခြ်းနှြ့် ေေ်နွှယ်ကနသည့် 
အန္တရာယ်ေစ်ခုမှာ ၎င်းေို့၏ အကရးေိစ္စများ၊ စိေ်ပါေင်စားမှုများေို ေုံးပေေ်ချေ်ချမှေ်သူများ နှင့်/သို့မဟုေ် 
အကောင်အထည်ကော်သူများမှ ထည့်သွင်းစဉ်းစားကနပခင်းမရှိမှုပင် ပေစ်ပါသည်။ ေပ်ေွာအေြ့်တွြ် လုပ်ရောြ်ရနရသာ 
အသိပညာရပးလုပ်ြန်းများကို လုပ်ရောြ်ရနသူမည်သူမေို (အေပ်ေက်လူမှုအြွဲ့အစည်း၊ အစိုးေနှြ့် အစိုးေမဟုတ် 
ရသာ လုပ်ရောြ်သူများ) သည် ေည်ေွယ်ရသာ ပေိတ်သတ်ထံသို့ ရောက်ေှိေန် ထိုလုပ်ြန်းများကို စနစ်တကျ 
ဒီဇိုြ်းရေးေွဲသြ့်ရြကာြ်း သိေှိေန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအစီအစဉ်များေှိ အမျ ိုးသမီးနှြ့် အမျ ိုးသားများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက် 
မှု အရခခအရနများကို အမှန်တကယ် ပါဝြ်ရောြ်ေွက်သည့် အရေအတွက် (ကျား/မခွဲခခား၍ အချက်အလက်များ 
ရကာက်ယူခခြ်း) ကိုသာမက အေည်အရသွးကိုပါ ဂရုတစိုက် ရစာြ့်ြကည့်ရလ့လာသြ့်ပါသည်။ ေုံးခြတ်ချက်များကို 
တက်ရောက်သူ အမျ ိုးသား ၅% ကသာ ချမှတ်သည်ေိုလျှြ် အမျ ိုးသမီး ၉၅% ၏ ပါဝြ်တက်ရောက်မှုသည် အဓိပ္ပါယ် 
ေှိမည် မဟုတ်ပါ။ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှု၊ ေုံးခြတ်ချက်ချမှတ်မှုတို့တွြ် အမျ ိုးသမီးနှြ့် အမျ ိုးသား မျှတမှုေှိရစေန် အရကာြ် 
အထည်ရြာ်သည့် နည်းဗျူဟာများကို လိုက်ရလျာညီရထွ ခပြ်ေြ်၍ ရောြ်ေွက်သြ့်ပါသည်။  

150  ရတာြ်ြူနှြ့် ေားအံတွြ် ခပုလုပ်ခဲ့ရသာ တိုြ်ပြ်ရေွးရနွးမှုများနှြ့် ရတွ့ေုံရမးခမန်းမှုများ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ြသဂုတ်လမှ စက်တြ်ောလ၊

151  Ibid.

50 | International Alert



၅။ နိဂုံးနှင့် အကေံပပုချေ်များ

ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ သစ်ရတာအသုံးခပုမှု၊ သစ်ရတာစီမံခန့်ခွဲမှုနှြ့် သစ်ရတာအုပ်ချုပ်မှုတို့တွြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ် 
ရောြ်ေွက်မှုအရပါ် ကျားမရေးောစံများနှြ့် ကိုယ်စားခပုပါဝြ်မှုများက ြသဇာလွှမ်းမိုး သက်ရောက်ရနပါသည်။ 
အမျ ိုးသမီးများသည် မည်သည့်အခန်းကဏ္ဍများတွြ် ပါဝြ်ရောြ်ေွက်ေန် သြ့်ရတာ်သည်ဟူ၍ လူမှုအြွဲ့အစည်းမှ 
သတ်မှတ်ရပးထားရသာ ကျားမရေးော ရမျှာ်လြ့်ချက် များသည် ရေးကြ်းရေးနှြ့် လုံခခုံရေးအတွက် စိုးေိမ်ပူပန်မှုများ 
နှြ့် ရပါြ်းစပ်၍ အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်နိုြ်မှု၊ အထူးသခြြ့် ရခါြ်းရောြ်ပိုြ်းတွြ် ပါဝြ်ရောြ်ေွက်နိုြ်မှုကို 
ကန့်သတ် ပိတ်ပြ်ထားနိုြ်ပါသည်။ ကေြ်ခပည်နယ်တွြ် (ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ အခခားရဒသအများအခပားမှာကဲ့သို့ပြ်) ကကံ့ခိုြ် 
တက်ကကသည့် ရခါြ်းရောြ်များ၏ ဦးရောြ်မှုရအာက်တွြ် အားမာန်အခပည့်ခြြ့် တက်ကကလှုပ်ေှားရနရသာ အမျ ိုးသမီး 
အြွဲ့အစည်းများနှြ့် ကွန်ေက်များ ေှိရနပါသည်။ အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုအတွက် အဟန့်အတားခြစ်သည့် 
မိမိကိုယ်မိမိ ယုံြကည်မှုမေှိခခြ်းက ထိုအမျ ိုးသမီးရခါြ်းရောြ်များကုိ ဟန့်တားနိုြ်ခခြ်း မေှိပါ။ ယရန့အချနိ်အထိ 
ထိအုမျ ိုးသမီးအြွဲ့အစည်း များသည ်ကျန်းမာရေး၊ ကရလးခပုစရုစာြ်ရ့ေှာကမ်ှုနှြ် ့SGBV ကဲသ့ို ့‘အမျ ိုးသမီးရေးော’များကိ ု
ပို၍ အရလးရပးရောြ်ေွက်ရနြကငပီး သစ်ရတာနှြ့် သောဝသယံဇာတ စီမံခန့်ခွဲမှု ကိစ္စများအရပါ် အာရုံစိုက်မှုနည်း 
ရနပါသည်။ ရခမနှြ့် သောဝသယံဇာတစီမံခန့်ခွဲမှု ြိုေမ်များသို့ ကျွမ်းကျြ်မှုေှိ ရသာ ထိုအမျ ိုးသမီးရခါြ်းရောြ်များနှြ့် 
တက်ကကလှုပ်ေှားသူများ ပါဝြ်လာရအာြ် လုပ်ရောြ်နိုြ်ပါက အေိုပါကိစ္စေပ်များနှြ့်စပ်လျဉ်းသည့် ေုံးခြတ်ချက် 
ချမှတ်မှုများတွြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ ရခပာရေးေိုခွြ့်ကို  သိသိသာသာ တိုးခမှြ့်ရပးနိုြ်မည်ခြစ်သည်။   

အမျ ိုးသမီးများသည် ၎ြ်းတို့ ေဝနှြ့် သောဝအေြ်းအခမစ်များ လက်လှမ်းမီအသုံးခပုနိုြ်မှုအရပါ် သက်ရောက်မှုေှိရသာ 
ရေွးရနွးမှုများနှြ့် ေုံးခြတ်ချက်ချမှတ်မှု လုပ်ြန်းစဉ်များတွြ် ပါဝြ်ရောြ်ေွက်နိုြ်ရေးသည် အမျ ိုးသမီးများ၏ 
အခွြ့်အရေး ခြစ်ပါသည်။ ကျားမရေးောစံများကို လျှစ်လျှူရှု ထားရသာ သစ်ရတာအုပ်ချုပ်မှုနှြ့် ထိန်းသိမ်းရစာြ့်ရေှာက်မှု 
အစီအစဉ်များသည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို အရထာက်အကူခပုခခြ်း သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျြ်နှြ့် သစ်ရတာများကို ကာကွယ် 
ရစာြ့်ရေှာက်ခခြ်းတို့ကို ထိရောက်စွာ လုပ်ရောြ်နိုြ်ရခခ နည်းပါးပါသည်။ ထိုအစီအစဉ်များသည် ထြ်းေှာေန် 
သို့မဟုတ် အသက်ရမွးဝမ်းရကျာြ်းမှုအတွက် မျှစ်ချ ိုးေန် သစ်ရတာများအရပါ် မှီခိုအားထား အသုံးခပုြကေရသာ 
အမျ ိုးသမီးများကဲ့သို့ အရေးကကီးသည့် အကျ ိုးသက်ေိုြ်သူများ၏ အခမြ်များကို ချန်လှပ်ထားမိနိုြ်ရခခ ေှိပါသည်။ လူမှု 
ယဉ်ရကျးမှုနှြ့် ပညာရေးေိုြ်ော အတားအေီးများရြကာြ့် အမျ ိုးသမီးများကို ရော်ြသစည်းရုံးေန် ခက်ခဲသည့်ရနော 
များတွြ်ပြ်လျှြ် အမျ ိုးသမီးများ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်လာရအာြ် ကကိုးပမ်းအားထုတ်ခခြ်းသည် ထိုက်တန်ရသာ 
အားထုတ်မှုတစ်ခု ခြစ်ပါသည်။ သို့မှသာ အားလုံးပါဝြ်နိုြ်မှု ပိုေှိသည့် ပိုမိုရကာြ်းမွန်ရသာ လုပ်ြန်းစဉ်တစ်ခု ခြစ်ရစငပီး 
ပိုမိုကျယ်ခပန့်များခပားရသာ ရှုရထာြ့်အခမြ်များကို ထည့်သွြ်းစဉ်းစားခခြ်းခြြ့် ပိုမိုရကာြ်းမွန်ရသာ ေလဒ်များ ေေှိနိုြ် 
ရခခ တိုးပွားလာရစမည်ခြစ်ပါသည်။ ရကျးေွာအေြ့်များေှိ အသိပညာရပး အစီအစဉ်များ၊ သြ်တန်းများတွြ် လက်ေှိ
ေုံးခြတ်ချက်ချမှတ်မှုလုပ်ြန်းစဉ်များတွြ် ပိုမိုပါဝြ်ရောြ်ေွက်နိုြ်ရခခများသည့် အမျ ိုးသားများနှြ့် အမျ ိုးသား 
ရခါြ်းရောြ်များ ပါဝြ်လာေန်လည်း တန်းတူညီမျှအရေးကကီးပါသည်။ စီမံချက်လုပ်ြန်းများတွြ် အမျ ိုးသားများ ပါဝြ် 
ရောြ်ေွက်မှု မေှိခခြ်း သည် စီမံချက်၏ ထိရောက်မှုနှြ့် ပတ်ဝန်းကျြ်ထိန်းသိမ်းရေး သို့မဟုတ် ြွံ့ငြိုးရေး ေည်ေွယ်ချက် 
များ ခပည့်မီနိုြ်မည့် အလားအလာတို့ကို ရလျာ့နည်းထိခိုက်ရစနိုြ်ပါသည်။ ရနာက်ေုံးအရနခြြ့် အရေးကကီးသည့် 
အချက်တစ်ချက်မှာ စီမံချက်ဒီဇိုြ်းနှြ့် အရကာြ်အထည်ရြာ်မှုများတွြ် ပါဝြ်ရောြ်ေွက်ရသာ အမျ ိုးသမီးများ ေြ်ေိုြ် 
ေနိုြ်ြွယ်ေှိ ထိခိုက်နိုြ်ရခခအန္တောယ်များကို ထည့်သွြ်းစဉ်းစားငပီး ပဋိပက္ခအား သတိခပုနားလည်၍ ငြိမ်းချမ်းရေးကို 
အရထာက်အပံ့ခပုသည့် နည်းလမ်းခြြ့် ထိုအန္တောယ်ခြစ်နိုြ်ရခခများကို နည်းနိုြ်သမျှနည်းရအာြ် ရလျှာ့ချရပးေန် 
လိုအပ်သည်ဟူရသာ အချက်ပြ် ခြစ်ပါသည်။ 
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တန်းတူညီမျှ မရှိမှုများကို အမမစ်ပါမကျန်ဖယ်ရှားမြင်း

လေ်ငင်းကောင်ရွေ်ရန် အကေံပပုချေ်များ (ေစ်နှစ်အေွင်း)

အစိုးေ၊ NSAနှြ့် အေပ်ေက်အြွဲ့အစည်းများမှ လုပ်ရောြ်သူများအားလုံးသည် ရအာက်ပါတို့ကို ရောြ်ေွက်သြ့်သည်-  

• ကိုယ်စားခပုမှု၊ ထိရောက်မှုပိုေှိသည့် (ထိန်းသိမ်းရစာြ့်ရေှာက်ရေး၊ ြွံ့ငြိုးတိုးတက်ရေးနှြ့် ငြိမ်းချမ်းရေး) လုပ်ြန်း 
စဉ်များကို ရောြ်ေွက်နိုြ်ေန်လည်းရကာြ်း၊ အမျ ိုးမျ ိုးရသာ လုပ်ရောြ်သူများြကား  ပဋိပက္ခခြစ်ပွားမှုများ ရလျှာ့
ချနိုြ်ေန်လည်းရကာြ်းစနစ်အတွြ်း အြကမ်းြက်မှုများ အခမစ်တွယ်ရနခခြ်းမေှိသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး(positive 
peace) ၏ အရေးကကီးရသာ အစိတ်အပိုြ်းတစ်ခုအခြစ် ေျားမေန်းေူညီမှေမှု၏ အကရးပါပုံနှင့် သစ်ကော စီမံ 
အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ထိန်းသိမ်းကစာင့်ကရှာေ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များအေွင်း အမျ ိုးသမီးများ၏ အဓိပ္ပါယ်ပပည့်ေစွာ ပါေင် 
ကောင်ရွေ်နိုင်ပခင်း၏ အကရးပါပုံေို့ေို နားလည်သိရှိမှုများ ပမင့်မားလာကအာင် အသိပညာပေန့်ကေကပးသင့် 
ပါသည်။ ဤသတြ်းအချက်အလက်များကို ရအာက်ပါတို့ထံ မျှရဝရပးခခြ်းခြြ့် လူမှုရေးအသွြ်ကူးရခပာြ်းမှု 
အတွက် အရခခခံအုတ်ခမစ်ကို ချမှတ်ေန် ခြစ်ပါသည် - 

• ေပ်ေွာအေြ့်ေှိ အသက်အေွယ်စုံ အမျ ိုးသားများနှြ့် အမျ ိုးသမီးများ၊ 
• အေပ်ေက်လူမှုအြွဲ့အစည်းမှ လုပ်ရောြ်သူများ၊
• သစ်ရတာဌာန ဝန်ထမ်းများနှြ့် ရခါြ်းရောြ်များ၊ 
• ေပ်ကွက်/ရကျးေွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ (လက်ေှိတာဝန်ထမ်းရောြ်ရနသူများ နှြ့် ြသဇာအာဏာ 

ေှိရနေဲခြစ်သည့် ယခြ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ)၊ 

• အစိုးရနှင့် ေိုင်းရင်းသားလေ်နေ်ေိုင်အေွဲ့များ ထိန်းချုပ်မှုကရာကထွးကနကသာ ကေသများေွင် ဤသေင်းအချေ် 
အလေ်များေို လူမှုအသိုင်းအေိုင်းများအားလုံးထံ ကရာေ်ရှိကအာင် ကေိုးပမ်းရန် ရည်ရွယ်လျေ် ေစ်ဦးနှင့်ေစ်ဦး 
အပပန်အလှန်မှေကေေလှယ်၍ ကပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပခင်းပေင် ့ ပဋိပက္ခရြကာြ့် တစ်ကွဲတစ်ခပားစီ ခြစ်ရနသူများြကား 
တူညီသည့် အရေးကိစ္စများကို အတူတကွ ကိုြ်တွယ်ရခြေှြ်းေန် ကကိုးစားေြ်း ငြိမ်းချမ်းရေးတည် ရောက်မှုကို 
အရထာက်အကူခပုနိုြ်ြကမည်ခြစ်သည်။ ဤသို့ ယုံြေည်မှုေည်ကောေ် ပခင်းနှင့် ပူးကပါင်းကောင်ရွေ်ပခင်းများေွင် 
အမျ ိုးသမီးများသည်လည်း အကရးပါကသာ အခန်းေဏ္ဍများမှ ပါေင်ကောင်ရွေ်ကပးနိုင်ပါသည်။ 

ကရရှည်အေွေ် အကေံပပုချေ်များ 

အသိပညာခမှြ့်တြ်ရပးခခြ်း လုပ်ြန်းများကို ရောြ်ေွက်ြကသူများ (CSO  များ၊ အစိုးေ သစ်ရတာဦးစီးဌာန [GFD] နှြ့် 
ရကာ်သူးရလ ဗဟိုသစ်ရတာဌာန [KFD]) သည် ရအာက်ပါတို့ကို လုပ်ရောြ်သြ့်ပါသည် -

အေွဲ့အစည်းေွင်း စွမ်းကောင်ရည်ပမှင့်ေင်ပခင်း - 
• သစ်ရတာဌာန (အေြ့်တိုြ်းနှြ့် ရနောရဒသတိုြ်း) တွြ် အမျ ိုးသမီးဝန်ထမ်းများကို ရခါ်ယူခန့်ထားမှုနှြ့် ောထူး 

တိုးခမှြ့်ရပးမှုများကို တိုးတက်ခပုလုပ်လာရစမည့် ကျားမရေးောမူဝါဒနှြ့် လက်ရတွ့ကျရသာ လမ်းညွှန်ချက်များ 
ချမှတ်ခပဋ္ဌာန်းနိုြ်ရအာြ် စွမ်းေည်ခမှြ့်တြ်ရပးသြ့်ပါသည်။  

• စီမံချက်အရကာြ်အထည်ရြာ်ောတွြ် ေိုးကျ ိုးခြစ်ရပါ်ခခြ်းမေှိရစေမူနှြ့် ပဋိပက္ခခြစ် လွယ်မှုကို သတိခပုနားလည်မှု 
ေှိရစေန်အတွက် ဝန်ထမ်းများကို ကျားမရေးောနှြ့် ပဋိပက္ခကို သတိခပုနားလည်မှုအရြကာြ်း ရလ့ကျြ့်သြ်တန်း 
ရပးခခြ်းနှြ့် သြ်တန်း ရပးထားရသာ ဝန်ထမ်းများကို အနီးကပ် ညွှန်ြကားခပသမှုများရပးခခြ်းတို့ ခပုလုပ်သြ့်သည်။ 
အထူးသခြြ့် အသက်အေွယ်ပိုကကီးရသာ၊ ောထူး အေြ့်ပိုခမြ့်ရသာ အမျ ိုးသားရခါြ်းရောြ်များကို စွမ်းေည်ခမှြ့်တြ် 
ရပးသြ့်သည်။  
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• ငမို့နယ်အေြ့်မှအစခပု၍ ခပည်ရထာြ်စုအေြ့်အထိနှြ့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ြန်းစဉ်တွြ် သစ်ရတာနှြ့် သောဝ 
အေြ်းအခမစ်စီမံခန့်ခွဲမှုေိုြ်ော ရေွးရနွးမှုများအတွြ်း အမျ ိုးသမီးများ၏ အရေးကိစ္စများကို ထည့်သွြ်းရေွးရနွးနိုြ် 
ရစေန် ခိုြ်မာအားရကာြ်းသည့် အမျ ိုးသမီးအြွဲ့အစည်းများ၊  အမျ ိုးသမီးရခါြ်းရောြ်များနှြ့် ပူးရပါြ်းရောြ်ေွက်မှု 
များ အားရကာြ်းရအာြ် လုပ်ရောြ်နိုြ်ေန် မိမိတို့၏ အြွဲ့အစည်းစွမ်းေည်ကို ခမှြ့်တြ် ရပးသြ့်သည်။ 

အကထွကထွဗဟုသုေ အသိအပမင်ေွင့်သင်ေန်းများ ေျင်းပကပးပခင်း 
• သစ်ရတာထိန်းသိမ်းရစာြ့်ရေှာက်ခခြ်းနှြ့် ခပန်လည်စိုက်ပျ ိုးခခြ်းတို့ကို အားရပးေန်အလို့ြှာ ေပ်ေွာအေြ့်တွြ် 

အမျ ိုးသမီးအများ အခပားပါဝြ်လျက်ေှိသည့် ကျယ်ခပန့်ရသာ လူထုပေိတ်သတ်များအထိ ရောက်ေှိေန် ောသာရေး 
ရခါြ်းရောြ်များနှြ့် မီဒီယာတို့မှ တစ်ေြ့် အသိပညာများ ခြန့်ရဝရပးသြ့်သည်။

• ဌာကနေိုင်းရင်းသား သို့မဟုေ် မိရိုးေလာ အစဉ်အလာေျင့်သုံးမှုများေုိ အားကပး ပမှင့်ေင်ရာေွင် အားလုံးပါေင်နိုင် 
မှုနှင့် ေျားမေန်းေူညီမှေမှုေို့ေို အကလးကပးရမည်ပေစ်ငပီး အမျ ိုးသမီးများ၏ ေုံးခြတ်ချက်ချမှတ်မှုများတွြ် 
ပါဝြ်ရောြ်ေွက်ခွြ့် အပါအဝြ် ၎ြ်းတို့၏ အခွြ့်အရေးများနှြ့် ကွဲလွဲေန့်ကျြ်မှုများ မခြစ်ရစြို့ သတိခပုေပါမည်။

ခမန်မာနိုြ်ြံအစိုးေအတွက် အကကံခပုချက် -
• နိုြ်ြံ့ဝန်ထမ်းများသည် ရဒသခံခပည်သူများ၏ လက်လှမ်းမီအသုံးခပုနိုြ်မှုကို ရေွးရနွးညှိနှိုြ်းနိုြ်ေန်နှြ့် ၎ြ်းတို့၏ 

အခွြ့်အရေးများကို ရလးစားလိုက်နာရစာြ့်ထိန်းရပးနိုြ်ေန်အတွက် အမျ ိုးသမီးများအပါအေင် ရပ်ရွာအကပခပပု 
အေွဲ့အစည်းများ၊ ကေသခံပပည်သူများနှင့် ကေွးကနွးညှိနှိုင်းပခင်း၊ ၎င်းေို့၏ အသံေို နားကထာင်ကပးပခင်းေို့ ပပုလုပ် 
ကနကြောင်း ကသချာကအာင် ကောင်ရွေ်သင့်ပါသည်။  

နိုြ်ြံတကာအလှူေှြ်များသည် ရအာက်ပါတို့ကို လုပ်ရောြ်သြ့်ပါသည် -
• ေျားမကရးရာအား လုပ်ငန်းေိုင်းေွင် ထည့်သွင်းကရး မူေါေများ ကရးေွဲပခင်းနှင့် အကောင်အထည်ကော်ကောင်ရွေ် 

ပခင်းများအေွေ် အရပ်ဘေ်လူမှုအေွဲ့အစည်းမှ လုပ်ကောင်သူများ နှင့် အစိုးရမဟုေ်ကသာ လုပ်ကောင်သူများေို 
စွမ်းရည်ပမှင့်ေင်ကပးနိုင်ရန် ေူညီပံ့ပိုး ကပးသင့်သည်။ အထူးသခြြ့် အေြ်းအခမစ်နှြ့် စွမ်းရောြ်ေည် ကန့်သတ်ချက် 
များ ေှိရနရသာ အေွယ်အစားရသးြယ်သည့် အစိုးေမဟုတ်ရသာ လက်နက်ကိုြ်လုပ်ရောြ်သူများကို ကူညီပံ့ပိုး 
သြ့်ပါသည်။ 

• အလှူရငှမ်ျား၏ ရနပ်ုကံငပွေင် ့ကောငရ်ေွက်သာ သဘာေအရင်းအပမစမ်ျားနငှ်စ့ပလ်ျဉ်းသည် ့နိငုင်ကံရးလပုင်န်းစဉမ်ျား 
(လက်ေှိ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ြန်းစဉ်တွြ် ပါဝြ်ရနသည့် ရခမယာနှြ့် သောဝအေြ်းအခမစ်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ သောဝ 
အေြ်းအခမစ်များအတွက် ရကာြ်းမွန်သည့် အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ြန်းစဉ်ေိုြ်ော နိုြ်ြံရေးရေွးရနွးပွဲများအပါအဝြ်) 
တွြ် အနိမ့်ေုံးအကနပေင့် ပပည့်မီရမည့် အမျ ိုးသမီများ၏ ပါေင်ကောင်ရွေ်မှုအေင့်များအေွေ် ောေန်ခံမှုများ ပိုမို 
အားကောင်းကအာင် လုပ်ကောင်သင့်ငပီး ဤသည်ကို လက်ရတွ့လုပ်ရောြ်ောတွြ် အရထာက်အကူခြစ်ရစေန် 
အမျ ိုးသမီးအြွဲ့အစည်းများ၊ ကွန်ေက်များနှြ့် ချတိ်ေက်ရောြ်ေွက်မှုများကို အားရပးသြ့်သည်။ 
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