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Kaw Lah Foundation (ကော်လားကောင်ကေးရှင်း) အကြောင်း

Kaw Lah Foundation ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွြ် စတြ်တည်ရထာြ်ခဲ့ငပီး ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ြန်းစဉ်ကို 
အရထာက်အပံ့ခပုေန်အတွက် နိုြ်ြံတကာ အန်ဂျအီိုအြွဲ့အစည်းများ၊  ခပည်တွြ်း အေပ်ေက် လူမှုအြွဲ့အစည်းများ၊  
ေပ်ေွာအရခခခပုအြွဲ့အစည်းများနှြ့် ပူးရပါြ်းရောြ်ေွက်ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အရထာက်အပံ့ခပုနိုြ်ေန်အတွက် 
Kaw Lah Foundation သည် အကကံခပုတိုက်တွန်းရေွးရနွးမှုနှြ့် မူဝါဒချမှတ်မှုတို့ကို ပံ့ပိုးကူညီရပးငပီး ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ 
ခပည်သူများကိုလည်း ြွံ့ငြိုးတိုးတက်မှုနှြ့် နိုြ်ြံရေးခပုခပြ်ရခပာြ်းလဲမှုများအတွက် လူထုပါဝြ်ငပီး ရေေှည်တည်တံ့ရသာ 
နည်းလမ်းများကို ရြာ်ထုတ်ရောြ်ေွက်နိုြ်ရစေန် စွမ်းေည်ခမှြ့်တြ်မှုများ ခပုလုပ်ရပးပါသည်။ 

ငငိမ်းချမ်းကရးသုကေသနပူးကပါင်းကောင်ရွေ်မှုအကြောင်း 
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စီးပွားရေး ြွံ့ငြိုးတိုးတက်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးခြစ်စဉ်များ၊ အြွဲ့အစည်းများ နှြ့် ပဋိပက္ခကိုခြစ်ရစရသာ ကျားမရေးောကိစ္စ 
များကို အဓိကဦးတည်ရလ့လာပါသည်။ ဤငြိမ်းချမ်းရေးသုရတသနပူးရပါြ်းရောြ်ေွက်မှု၏ အခမြ်များသည် UK 
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အစီရင်ခံစာအနှစ်ချုပ်  

သစ်ရတာများသည် ခမန်မာနိုြ်ြံေှိခပည်သူများ၊ အထူးသခြြ့် ကေြ်လူမျ ိုးများကဲ့သို့ တိုြ်းေြ်းသား 

လူနည်းစုများအတွက် အထူးအရေးပါရသာ အေြ်းအခမစ်တစ်ခု ခြစ်ပါသည်။ ပဋိပက္ခရဒသများေှိ 

သစ်ရတာစီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုြ်မှုများကို လျှစ်လျှူရှုထားခခြ်းသည် ပဋိပက္ခခြစ်နိုြ်ရခခ အန္တောယ် 

များကို တိုးပွားရစငပီး လူမှုရေးနှြ့် သောဝပတ်ဝန်းကျြ်ေိုြ်ော ေိုးကျ ိုးသက်ရောက်မှုများကို 

လည်း ခြစ်ရပါ်ရစနိုြ်ပါသည်။ 

ရဒသန္တေအုပ်ချုပ်ရေးအေြ့်သည် ပဋိပက္ခရြကာြ့် တစ်ကွဲတစ်ခပားစီခြစ်ရနသည့် ရအာက်ရခခ 

အေြ့်နှြ့် ရကျးေွာအုပ်စု အေြ့်များတွြ် ယုံြကည်မှုတည်ရောက်၍ ဦးစားရပးကိစ္စများ 

အတူတကွ ရေွးချယ်သတ်မှတ်ရောြ်ေွက်ေန် အခွြ့်အလမ်း များ ေှိရနသည့် နယ်ပယ်တစ်ခုအခြစ်  

International Alert နှြ့် Kaw Lah Foundation တို့ ပူးရပါြ်းရောြ်ေွက်ခဲ့ရသာ သုရတသနတစ်ခု 

တွြ် ရြာ်ထုတ်ရတွ့ေှိခဲ့ပါသည်။1 ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ ခပည်ရထာြ်စုအေြ့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ြန်းစဉ် 

သည် ရေှ့မေက်နိုြ်ေဲ တန့်ရနချနိ်တွြ် ရဒသန္တေအေြ့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ရောက်ရပး 

နိုြ်စွမ်းေှိရသာ ဝြ်ရပါက်တစ်ခုအခြစ် သစ်ရတာစီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုြ်မှုကို အသုံးခပုနိုြ်ပါသည်။ 

အနာဂတ်တွြ် ရပါ်ထွန်းလာမည့် ဒီမိုကရေစီြက်ဒေယ် ခပည်ရထာြ်စုကကီးတွြ် အသိအမှတ်ခပုခံ 

ေမည့်   တိုြ်းေြ်းသားလူနည်းစုများ၏ ေပိုြ်ခွြ့်များ၊ ကျြ့်သုံးမှုအရလ့အထများနှြ့် အုပ်ချုပ်ရေး 

တာဝန်များကို သစ်ရတာ စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုြ်မှုတွြ် ဝြ်ရပါက်တစ်ခုအရနခြြ့် အသိအမှတ်ခပု 

ရပးနိုြ်ပါသည်။ 

ဤအစီေြ်ခံစာသည် ယခြ်ကခပုလုပ်ထားရသာသုရတသနအရပါ်တွြ် အရခခခံ၍ ငြိမ်းချမ်းရေး 

တည်ရောက်မှု အခွြ့်အလမ်းများတွြ် ကျားမရေးော၏ အဓိကကျရသာ အခန်းကဏ္ဍကို စူးစမ်း 

ရလ့လာထားပါသည်။ သစ်ရတာစီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုြ်မှုအတွြ်းေှိ ကျားမရေးောနှြ့် အခွြ့်အာဏာ 

အခပန်အလှန်ေက်နွှယ်ချတိ်ေက်ရနမှုတို့ကို ရလ့လာေန်းစစ်ထားငပီး အမျ ိုးသမီးများ ပါဝြ် 

ရောြ်ေွက်လျက်ေှိသည့် အခန်းကဏ္ဍကို မီးရမာြ်းထိုးခပထားပါသည်။ သစ်ရတာအသုံးခပုမှု၊ 

သစ်ရတာစီမံခန့်ခွဲမှု နှြ့် အုပ်ချုပ်မှုတို့တွြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုကို ကျားမရေးော 

စံများနှြ့် ကိုယ်စားခပုမှုများက ပုံရြာ်ရပးပါသည်။ ကျားမရေးောသည် အမျ ိုးသားများနှြ့် 

1 S. Gray, Forestry management and peacebuilding in Karen areas of Myanmar (ခမန်မာနိုြ်ြံ ကေြ်ရဒသ များတွြ် 
သစ်ရတာစီမံအုပ်ချုပ်ခခြ်းနှြ့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ရောက်ခခြ်း), International Alert: London, 2019 
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အမျ ိုးသမီးများအရပါ် လူမှုအြွဲ့အစည်းမှ သတ်မှတ်ထားေှိရသာ ရမျှာ်လြ့်ချက်များကို ကွဲခပား 

ခခားနားရစပါသည်။ ပဋိပက္ခသည် အြကမ်းြက်ပဋိပက္ခအသွြ်သို့ မည်သို့မည်ပုံ ကူးရခပာြ်း 

သွားသည်၊ မည်သည့်အရြကာြ်းရြကာြ့် ကူးရခပာြ်းသွားသည်၊ အြကမ်းြက်မှုကို မည်သို့ 

ကျူးလွန်ြကသည်ေိုသည့်အရပါ်တွြ် ကျားမရေးောသည် ြသဇာသက်ရောက်မှု ေှိပါသည်။ 

အမျ ိုးသမီးများနှြ့် ေက်သွယ်ညှိနှိုြ်း ရောြ်ေွက်ခခြ်းမေှိရသာ စီမံချက်များသည် စီမံချက်၏ 

ထိရောက်မှုအရပါ် သက်ရောက်မှုေှိမည့် အခမြ်များနှြ့် အရတွ့အကကုံများကို လျှစ်လျှူရှုမိနိုြ်ပါ 

သည်။ သို့ရသာ် အစည်းအရဝးများနှြ့် သြ်တန်းများတွြ် ပါဝြ်တက်ရောက်ရနသည့် အမျ ိုးသမီး 

များ၏ အရေအတွက်ကိုသာြကည့်၍ ၎ြ်းတို့၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုကို တိုြ်းတာမည်ေိုပါက 

လုံရလာက်မည် မဟုတ်ပါ။  

အမျ ိုးသမီးများအရနခြြ့် ရဒသန္တေအုပ်ချုပ်ရေးမှစ၍ လုံခခုံရေးနှြ့် သောဝပတ်ဝန်းကျြ်ေိုြ်ော 

ကိစ္စေပ်များအထိ ၎ြ်းတို့၏ ေဝအရပါ်သက်ရောက်မှုေှိမည့် ေုံးခြတ်ချက်များ ချမှတ်ောတွြ် 

ပါဝြ်ရောြ်ေွက်ခွြ့်သည် ၎ြ်းတို့၏ အခွြ့်အရေး ခြစ်ပါသည်။2 အမျ ိုးသမီးများသည် အေြ့်များ 

အားလုံးေှိ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ရောက်မှုတွြ် အရေးကကီးသည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝြ်ရနပါသည်။ 

ရေွးရနွးညှိနှိုြ်းမှုများတွြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ တိုက်ရိုက်ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုသည် ငြိမ်းချမ်းရေး 

သရောတူညီချက်များကို ရအာြ်ခမြ်စွာချုပ်ေိုနိုြ်ရခခ ပို၍များခပားရစရြကာြ်း သက်ရသ 

အရထာက်အထားများက ခပသရနပါသည်။ အမျ ိုးသမီးများ၏ အဓိပ္ပါယ်ခပည့်ဝထိရောက်စွာ 

ပါဝြ် ရောြ်ေွက်မှုသည် ငြိမ်းချမ်းရေးသရောတူညီချက်များကို ရအာြ်ခမြ်စွာ အရကာြ်အထည် 

ရြာ်နိုြ်မည့် အလားအလာကိုလည်း တိုးပွားရစပါသည်။3 အခပန်အလှန်အားခြြ့် အမျ ိုးသမီး 

2 ဤအခွြ့်အရေးကို နိုြ်ြံတကာသရောတူညီချက်နှြ့် 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။ 
ဤ စာအုပ်တွြ် အထက်ပါစာေွက်စာတမ်းများကို ေည်ညွှန်း၍ အမျ ိုးသမီးများ၏ ေဝအရပါ် သက်ရောက်မှုေှိရသာ 
ေုံးခြတ်ချက်များတွြ် ၎ြ်းတို့ကိုယ်တိုြ် ပါဝြ်ေုံးခြတ်ပိုြ်ခွြ့်နှြ့် စပ်လျဉ်းသည့်အချက်များကို ရြာ်ခပထားပါသည်။ 

3 ဤအချက်သည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ြကား လက်နက်ကိုြ်ပဋိပက္ခ ၄၂ ခုတွြ် ချုပ်ေိုခဲ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး သရော 
တူညီမှု ၈၂ ခုကို စာေြ်းအြ်းပညာအေ စိစစ်ရလ့လာခဲ့မှုရပါ်တွြ် ရတွ့ေှိေသည့်အချက် ခြစ်ပါသည်။ J. Krause et al, 
Women’s participation in peace negotiations and the durability of peace (ငြိမ်းချမ်းရေးရေွးရနွးညှိနှိုြ်းမှုများ 
တွြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုနှြ့် ငြိမ်းချမ်းရေးတာေှည်ခံမှု), International Interactions, 44(6), 2018, 
pp.985–1016 ကို ြကည့်ပါ။ 
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များနှြ့် ၎ြ်းတို့ အရလးထားသည့် အရေးကိစ္စများကို ရေးြယ်ထားခခြ်းသည် ပဋိပက္ခခြစ်ပွား 

နိုြ်ရခခ အန္တောယ်ေှိပါသည်။ အေယ်ရြကာြ့်ေိုရသာ် ၎ြ်းတို့ကို ရေးြယ်ထားငပီး ချုပ်ေိုသည့် 

သရော တညူမီှုများသည ်ပဋပိက္ခေှရိနရသာ ကစိ္စေပမ်ျားအားလုံးကိ ုလွှမ်းခခုနံိြုရ်ခခနည်းပါးသခြြ် ့

အြကမ်းြက်မှုများ ခပန်လည်ခြစ်ပွားနိုြ်ရခခ ပိုများပါ သည်။ သစ်ရတာစီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုြ်မှုတွြ် 

ကျားမရေးောေန်းစစ်မှုကို ထည့်သွြ်းစဉ်းစားရောြ်ေွက်ခခြ်းသည် ရေေှည်တည်တံ့သည့် 

ငြိမ်းချမ်းရေးကို အားရပးရသာ၊ အားလုံးပါဝြ်နိုြ်သည့် ကျားမရေးောတန်းတူညီမျှမှုကို အားရပး 

ရသာ နည်းလမ်းတစ်ခု ချမှတ်ကျြ့်သုံးနိုြ်ရေးအတွက် တမူထူးခခားသည့် အခွြ့်အလမ်းတစ်ခုကို 

ေေှိရစမည်ခြစ်သည်။ ဤသတြ်းစကားများသည် အမျ ိုးသမီးအကျ ိုးသက်ေိုြ်သူများထံ ရောက် 

ေှိသရလာက် အမျ ိုးသားအကျ ိုးသက်ေိုြ်သူများနှြ့် အဟန့်အတားခပုလုပ်နိုြ်သူများထံသို့ 

လည်းရောက်ေှိေန် အလွန်အရေးကကီးပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက ရေေှည်တည်တံ့သည့် လူမှုရေး 

အသွြ်ကူးရခပာြ်းမှုကို ေေှိနိုြ်မည် မဟုတ်ပါ။ 

ခမန်မာနိုြ်ြံသည် ခပည်တွြ်းပဋိပက္ခဒဏ်ကို ေယ်စုနှစ်နှြ့်ချ၍ီ ခံစားခဲ့ေသည့်အခပြ် စစ်အုပ်ချုပ် 

ရေးစနစ်ရအာက်တွြ် ကာလေှည်ြကာ တစ်သီးတစ်ခခား ရနခဲ့ေငပီးမှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွြ် စစ်အစိုးေက 

တခြည်းခြည်းချြ်း တံခါးြွြ့်ကာ ဒီမိုကရေစီ စနစ်သို့ တစ်စိတ်တစ်ပိုြ်း ကူးရခပာြ်းခွြ့်ရပးခဲ့ခခြ်း 

ခြစ်သည်။ သို့ရသာ် ဤကူးရခပာြ်းမှုကုိ အခပည့်အဝရြာ်ရောြ်နိုြ်ခခြ်း မေှိရသးေဲ နိုြ်ြံ၏ရနော 

ရဒသအမျ ိုးမျ ိုးတွြ် အေှိန်အဟုန်အမျ ိုးမျ ိုးခြြ့် ပဋိပက္ခများ ခြစ်ပွားရနေဲခြစ်ပါသည်။ 

ဤသုရတသနတွြ် ခမန်မာနိုြ်ြံ အရေှ့ရတာြ်ပိုြ်းေှိ ကေြ်ရဒသများကို အဓိကထားရလ့လာခဲ့ပါ 

သည်။ ေယ်စုနှစ်နှြ့် ချသီည့် လက်နက်ကိုြ်ပဋိပက္ခများ၊ ရနောအနှံ့ခြစ်ရပါ်ခဲ့သည့် ရနေပ်စွန့်ခွာ

ရေှေ့ရခပာြ်းေမှုများ၊ လူ့အခွြ့်အရေးချ ိုးရြာက်မှုေိုြ်ော အစီေြ်ခံတြ်ခပမှုများ4  ေှိခဲ့ငပီးသည့်ရနာက် 

၂၀၁၂ ခုနှစ်အရောက်တွြ် အစိုးေနှြ့် ကေြ်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး/ ကေြ်အမျ ိုးသား 

လွတ်ရခမာက်ရေးတပ်မရတာ် (KNU/ KNLA) ြကား အပစ်အခတ်ေပ်စဲခဲ့သည့်အချနိ်မှစ၍ 

ကေြ်ခပည်နယ်သည် တခြည်းခြည်းချြ်း တည်ငြိမ်မှု ေေှိလာပါသည်။  

4 Karen Human Rights Group, Foundation of fear: 25 years of villagers’ voices from southeast Myanmar 
(ရြကာက်ေွံ့မှု၏ အရခခခံ - ၂၅ နှစ်ကာလ ခမန်မာနိုြ်ြံအရေှ့ရတာြ်ပိုြ်းမှ ေွာ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 (ထိတ်လန့်ရြကာက်ေွံ့မှုများနှြ့်နိုြ်ြံ - ဗမာစစ်အစိုးေအုပ်ချုပ်ရေးရအာက် ကေြ်ခပည်နယ်တွြ် 
ခြစ်ပွားလျက်ေှိသည့် အမျ ိုးသမီးများ ခံစားရနေရသာ အဓမ္မခပုကျြ့်မှု၊ လူသတ်မှု၊ နှိပ်စက်ညှြ်းပန်းမှုနှြ့် အဓမ္မအလုပ်ခိုြ်း 
ရစမှု), Mae Sot, Thailand: Karen Women’s Organisation, 2007 https://karenwomen.files.wordpress.com/2011/ 
11/state20of20terror20report.pdf ကိုလည်း ရလ့လာပါေန်။

https://karenwomen.files.wordpress.com/2011/11/state20of20terror20report.pdf
https://karenwomen.files.wordpress.com/2011/11/state20of20terror20report.pdf
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အဓိေကေေ့ရှိချေ်များ

အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝင်ကောင်ရွေ်မှုနှင့် ကခါင်းကောင်မှုအေေေ် 
အဟန့်အေားများ 

သစ်ရတာအသုံးချမှုနှြ့် စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုြ်မှုတွြ် အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုနှြ့် 

ရခါြ်းရောြ်မှုအတွက် အဟန့်အတားများစွာေှိရနပါသည်။ ထိုအဟန့်အတားများတွြ် ပဋိပက္ခ 

သမိုြ်းရြကာြ်းနှြ့် အရမွေိုးများ၊ လက်ရတွ့ေဝတွြ် ကကုံရတွ့ေသည့် အဟန့်အတားများ၊ 

လူမှုအြွဲ့အစည်းမှ သတ်မှတ်ထားရသာ ကျားမရေးောစံများ၊ အမျ ိုးသမီးများ ထမ်းေွက်ြကေသည့် 

နှစ်ေ၊ သုံးေများခပားရသာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ၊ ရေေှည်တွြ် ေြ့်ပွားသက်ရောက်နိုြ်သည့် 

ေိုးကျ ိုးများပါ၀ြ်ပါသည်။ အခခားရနောရဒသအများအခပားမှာကဲ့သို့ပြ် ကေြ်ခပည်နယ်တွြ် 

လည်း လူမှုရေးနှြ့်ယဉ်ရကျးမှုစံများက သစ်ရတာစီမံအုပ်ချုပ်မှုအတွြ်း အမျ ိုးသမီးများ 

ရခါြ်းရောြ်မှု အခန်းကဏ္ဍတွြ်ပါဝြ်နိုြ်ခခြ်းမေှိရအာြ် ဟန့်တားထားငပီး ၎ြ်းတို့၏ ပါဝြ် 

ရောြ်ေွက်မှုကို အသိအမှတ်ခပုခံေခခြ်း နည်းပါးရအာြ်လည်း ကန့်သတ်ထားပါသည်။ 

ဤအရခခအရနကို ေယ်စုနှစ်နှြ့်ချသီည့် ပဋိပက္ခနှြ့်ေက်နွှယ်ရသာ အြကမ်းြက်မှုများနှြ့် 

လုံခခုံမှုကြ်းမဲ့ခခြ်းများက ပို၍ေိုးေွားရစခဲ့ငပီး ရဒသန္တေအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ြန်းစဉ်အတွြ်းေှိ 

အမျ ိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍများအရပါ် ေိုးကျ ိုးသက်ရောက်မှုများ ေှိခဲ့ပါသည်။ တစ်ြက်တွြ် 

လုံခခုံမှုမေှိခခြ်းရြကာြ့်  အမျ ိုးသမီးများ၏ တစ်ရနောမှတစ်ရနော သွားလာနိုြ်မှုနှြ့် သစ်ရတာ 

များကို လက်လှမ်းမီနိုြ်မှုတို့အရပါ် ကန့်သတ်ချက်များ တိုးပွားရစခဲ့ငပီး အခခားတစ်ြက်တွြ်မူ 

လက်နက်ကိုြ် အြကမ်းြက်မှုများ ခြစ်ပွားခဲ့သည့် နှစ်ကာလများအတွြ်း အမျ ိုးသမီးများသည် 

ေပ်ကွက်နှြ့် ရကျးေွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအခြစ် တာဝန်ယူရောြ်ေွက်မှုများ တိုးပွားလာ 

ပါသည်။ အရြကာြ်းမှာ ၎ြ်းတို့သည် တပ်မရတာ် အပါအဝြ် လက်နက်ကိုြ်သူများနှြ့် ရေွးရနွး

ညှိနှိုြ်းနိုြ်စွမ်းပိုေှိငပီး ရိုက်နှက်ခံေနိုြ်ရခခ ပိုနည်းသည်ဟု ယူေမှုများရြကာြ့် ခြစ်ပါသည်။  

သို့ရသာ် အပစ်အခတ်ေပ်စဲငပီးသည့်ရနာက်တွြ် ထိုရခါြ်းရောြ်မှုအခန်းကဏ္ဍများကို အမျ ိုးသား 

များက ခပန်လည်ရတာြ်းေိုေယူလာ ြကပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ရောက်ခခြ်းဟူသည် 

လက်နက်ကိုြ်ပဋိပက္ခ မေှိရုံသက်သက်မျှသာမဟုတ်ေဲစနစ်များ၊ ြွဲ့စည်းပုံများအတွြ်း ကျားမ 

ခွဲခခားေက်ေံခခြ်းမေှိသည့်၊ ေုံးခြတ်ချက်ချမှတ်မှုများတွြ် အမျ ိုးသမီးများ အဓိပ္ပါယ်ခပည့်ဝ 

ထိရောက်စွာ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်နိုြ်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးမျ ိုး (positive peace) ေေှိေန် ေည်မှန်းပါ 

သည်။ လက်ေှိချန်လှပ်ထားရသာစနစ်သည် ေုံးခြတ်ချက်ချမှတ်မှုများအတွြ်း အမျ ိုးသမီးများ၏  

ပါဝြ်ရောြ်ေွက်ပိုြ်ခွြ့်ကို တားေီးပိတ်ပြ်ထားပါသည်။ 
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သစ်ကောအသုံးပပုမှုနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ေိုင်မှုေေင် အမျ ိုးသမီးများ၏ 
လေ်ရှိ ပါဝင်ကောင်ရွေ်မှု 

အမျ ိုးသမီးများသည် သစ်ရတာအသုံးချမှုနှြ့် စီမံအုပ်ချုပ် လုပ်ကိုြ်မှုအတွြ်း မည်သို့မည်ပုံ 

ပါဝြ်ရောြ်ေွက်ရနခခြ်းနှြ့် စပ်လျဉ်း၍  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 လူမှု 

အြွဲ့အစည်းမှ လက်ခံနိုြ်ြွယ်ေှိသည့် အမျ ိုးသားများ၏ လုပ်ြန်းရောြ်တာများ (သစ်ရတာစီမံ 

အုပ်ချုပ်မှုအတွြ်း ေုံးခြတ်ချက်ချမှတ်မှု အခန်းကဏ္ဍများတွြ် ပါဝြ်ခခြ်း၊ သစ်ရတာဌာနတွြ် 

သစ်ရတာေိုြ်ော တာဝန်များထမ်းရောြ်ခခြ်း၊ သစ်ပြ်တက်ခခြ်း၊ သစ်ခုတ်ခခြ်း) နှြ့် လူမှု 

အြွဲ့အစည်းမှ လက်ခံနိုြ်ြွယ်ေှိသည့် အမျ ိုးသမီးများ၏ လုပ်ြန်းရောြ်တာများ (ပိုမိုရပါ့ပါးသည့် 

အလုပ်များခြစ်ရသာ သစ်သီးခူးခခြ်း၊ သစ်ကိုြ်းခုတ်ခခြ်း၊ သစ်ပြ်စိုက်ခခြ်း၊ သစ်ရတာများနှြ့်   

ထိန်းသိမ်းရစာြ့်ရေှာက်ခခြ်းေိုြ်ော အသိပညာရပးအစီအစဉ်များ တက်ရောက်ခခြ်း) ြကားတွြ်မူ 

သိသာထြ်ေှားသည့် ကွဲခပားခခားနားမှုများ ေှိပါသည်။ 
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ကေြ်ခပည်နယ် ခမ၀တီခရိုြ်တွြ် အမျ ိုးသားနှြ့် အမျ ိုးသမီးတို့သည် မီးရသွးခပုလုပ်ေန်အတွက် သစ်ပြ်ခုတ်ရနစဉ်

အမျ ိုးသမီး/အမျ ိုးသားပေစ်မှုကပါ် အကပခခံကသာ ထိခိုေ်နိုင်ကပခအန္တရာယ်များ

သုရတသနမှ အဓိကရတွ့ေှိချက်များရပါ်တွြ် အရခခခံ၍ ပဋိပက္ခရဒသများေှိ သစ်ရတာ လုပ်ြန်း 

အစီအစဉ်များအတွြ်း အမျ ိုးသားခြစ်မှု၊ အမျ ိုးသမီးခြစ်မှုရပါ်တွြ် အရခခခံ၍ ခြစ်ရပါ်လာရသာ 

ထိခိုက်နိုြ်ရခခ အန္တောယ်များကို ေန်းစစ်ခဲ့ော စိုးေိမ်ပူပန်စော အဓိကနယ်ပယ်သုံးေပ်ကို ရတွ့ေှိခဲ့ 

ပါသည်။  

ပဋိပက္ခနှြ့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ရောက်မှုေိုြ်ော ထိခိုက်နိုြ်ရခခအန္တောယ်များ - ပဋိပက္ခဒါဏ် 

ခံစားရနေရသာ ကေြ်နယ်ရခမတွြ် ရောြ်ေွက်သည့် မည်သည့်စီမံချက်မေိုသည် ပဋိပက္ခများ 

ခြစ်ရပါ်ရခပာြ်းလဲရနမှုအရခခအရနနှြ့် ကျားမရေးော အရခခအရနများအရပါ် တမြ်ေည်ေွယ်၍ 

ခြစ်ရစ၊ မေည်ေွယ်ေဲခြစ်ရစ ရကာြ်းကျ ိုး သို့မဟုတ် ေိုးကျ ိုး သက်ရောက်မှုများ ေှိနိုြ်ပါသည်။ 

ထို့ရြကာြ့် ပဋိပက္ခကို သတိခပုနားလည်မှုေှိရသာ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အရထာက်အပံ့ခပုရသာ 

နည်းလမ်းခြြ့် စီမံချက်များ၊ စီမံကိန်းများကို ရောြ်ေွက်သြ့်ပါသည်။ လက်ေှိငြိမ်းချမ်းရေး 

လုပ်ြန်းစဉ်တွြ် ညှိနှိုြ်းလျက်ေှိရသာ အနာဂတ်ြက်ဒေယ်ခပည်ရထာြ်စုနှြ့်စပ်လျဉ်းသည့် 
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ရေွးရနွးမှုများတွြ် စနစ်အတွြ်းအြကမ်းြက်မှု အခမစ်တွယ်ရနရသာ ငြိမ်းချမ်းရေးမျ ိုး 

(negative peace) ကိုသာ ေေှိနိုြ်မည့် အန္တောယ်ကို ရေှာြ်ေှားေန်အတွက် ကျားမတန်းတူညီမျှမှု 

ေှိရသာ ငြိမ်းချမ်းရေးမျ ိုး (positive peace) ကို ရမျှာ်မှန်း၍ ညှိနှိုြ်းရေွးရနွးမှုများ ခပုလုပ်သြ့် 

ပါသည်။ သစ်ရတာသယံဇာတများကို ရေးကြ်းလုံခခုံစွာ လက်လှမ်းမီအသုံးခပုနိုြ်ရေးကဲ့သို့ 

အမျ ိုးသမီးများ အရလးထားသည့် ကိစ္စေပ်များကို ရေးြယ်ထားခခြ်းသည် ပဋိပက္ခကို ခြစ်ရစနိုြ် 

ရသာ အန္တောယ်များ ေှိပါသည်။ အကျ ိုးသက်ေိုြ်သူများကို ရေးြယ်ထားရသာ လုပ်ြန်းစဉ်များ 

သည် ပဋိပက္ခေှိရနသည့် ကိစ္စေပ် များအားလုံးကို လွှမ်းခခုံနိုြ်မှု နည်းပါးခခြ်းရြကာြ့် အြကမ်းြက် 

မှုများ ခပန်လည် ခြစ်ပွားနိုြ်ရခခ ပိုများပါသည်။ ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ ငြိမ်းချမ်းရေး ရေွးရနွးညှိနှိုြ်းမှု 

များတွြ် အမျ ိုးသမီးများ အဓိပ္ပါယ်ခပည့်ဝစွာ ထိထိရောက်ရောက် ပါဝြ်ရောြ်ေွက်နိုြ်ပါက 

လက်ေှိခြစ်ရပါ်ရနသည့် မတိုးသာ မေုတ်သာခြစ်ရနမှုများကို ပိုမိုရအာြ်ခမြ်စွာ ရကျာ်လွှားနိုြ် 

မည် ခြစ်သည်။ အရြကာြ်းမှာ အမျ ိုးသားများနှြ့် ကွဲခပားစွာ အမျ ိုးသမီးများသည် လူမှုရေးပုံသွြ်း 

ချက်များအေ အရခြေှာခခြ်းကို ရဇာြ်းရပးရသာ ရေွးရနွးညှိနှိုြ်းမှုနည်းလမ်းများနှြ့် ပို၍ ေြ်းနှီး 

ကျွမ်းဝြ်ြကရသာရြကာြ့် ခြစ်သည်။  

အမျ ိုးသမီးခြစ်ရနခခြ်းရြကာြ့်၊ အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုရြကာြ့် ကကုံရတွ့ေနိုြ်သည့် 
ထိခိုက်နိုြ်ရခခအန္တောယ်များ - သစ်ရတာလုပ်ြန်းနှြ့် သောဝအေြ်းအခမစ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု 

လုပ်ြန်းများ နှြ့် သြ်တန်းများတွြ် ပါဝြ် တက်ရောက်လုပ်ကိုြ် ြကရသာ အမျ ိုးသမီးများသည် 

လုံခခုံရေးေိုြ်ော အန္တောယ်များနှြ့် ၎ြ်းတို့၏ မိသားစုများနှြ့် ေပ်ေွာများအတွြ်း ေန့်ကျြ်တိုက် 

ခိုက်ခံေနိုြ်သည့် အန္တောယ်များကို ေြ်ေိုြ်ေပါသည်။ ခေီးသွားလာစဉ် သို့မဟုတ် ေပ်ရေးေွာရေး 

နှြ့် အြွဲ့အစည်းများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များအခြစ် ပါဝြ်ရောြ်ေွက်စဉ် လိြ်ပိုြ်းေိုြ်ော ထိပါး 

ရနှာြ့်ယှက်မှု ခံေနိုြ်သည့် အန္တောယ်လည်း ေှိပါသည်။ ထို့အခပြ် ၎ြ်းတို့၏ ကျားမရေးော အခန်း 

ကဏ္ဍ သတ်မှတ်ချက်များအေ ထမ်းေွက်ထားေသည့် အိမ်တွြ်းမှုနှြ့် အသက်ရမွးဝမ်းရကျာြ်းမှု 

တာဝန်များအခပြ် အခခား လုပ်ြန်းတာဝန်များကိုပါ ထမ်းေွက်ေခခြ်းရြကာြ့် အလုပ်ဝန်ပိနိုြ်သည့် 

အန္တောယ်လည်း ေှိပါသည်။ 

အမျ ိုးသားခြစ်ရနခခြ်းရြကာြ့်၊ အမျ ိုးသားများ၏ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်မှုရြကာြ့် ကကုံရတွ့ေနိုြ်သည့် 
ထိခိုက်နိုြ်ရခခအန္တောယ်များ - သစ်ရတာအုပ်ချုပ်ရေးတွြ် အမျ ိုးသမီးများ ေုံးခြတ်ချက်ချမှတ် 

သည့် အခန်းကဏ္ဍများမှ ပိုမိုတက်ကကစွာ ပါဝြ်ရောြ်ေွက်နိုြ်ေန် တိုက်တွန်းရေွးရနွး အကကံခပု 

ရပးြကရသာအမျ ိုးသားများကို လူမှုအသိုြ်းအဝိုြ်းများက ေန့်ကျြ်တိုက်ခိုက်ခခြ်း ခံေနိုြ်ရခခ 

အန္တောယ်ေှိပါသည်။ ဥပမာ သစ်ရတာရေးော ေုံးခြတ်ချက်ချမှတ်မှုများတွြ် အမျ ိုးသားများ 
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ကကီးစိုးရနခခြ်းရြကာြ့် လည်းရကာြ်း၊ ရယာက်ျားပီသေန် ရမျှာ်လြ့်ချက်ထားေှိမှုများ၊ ကျားမ 

ရေးော အခန်းကဏ္ဍသတ်မှတ်ချက်များနှြ့် ေက်နွှယ်၍ ထားေှိရသာ ရမျှာ်လြ့်ချက်များရြကာြ့် 

လည်းရကာြ်း အသိပညာရပးအစီအစဉ်များတွြ် အမျ ိုးသားများ ပါဝြ်မှုမေှိရသာရြကာြ့်  

ကျားမရေးောနှြ့်ေက်နွယ်ရသာ ထိခိုက်နိုြ်ရခခအန္တောယ်များလည်း ေှိပါသည်။  

ကျားမရေးောကစိ္စများကိသုတခိပုနားလညမ်ှု မေှရိသာ နည်းလမ်းများခြြ် ့ရောြေ်ကွခ်ခြ်းရြကာြ် ့

အားလုံးပါဝြ်နိုြ်ခခြ်းမေှိပါက ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ရောက်မှု ကကိုးပမ်းရောြ်ေွက်ချက်များနှြ့် 

ရဒသန္တေအေြ့် ငြိမ်းချမ်းရေးတို့၏ အေည်အရသွးကို ထိခိုက်နိုြ်ငပီး ပဋိပက္ခများကို ပိုမို ေိုးေွား 

ရစနိုြ်ပါသည်။ ပိုရနငမဲကျားရနငမဲအရခခအရနအတိုြ်း ေက်ေှိရနမည်ေိုပါက အမျ ိုးသမီးများ၏ 

၎ြ်းတို့အရပါ် သက်ရောက်မှုေှိရသာ ေုံးခြတ်ချက်ချမှတ်မှုများတွြ် ပါဝြ်ရောြ်ေွက်ေန် အခွြ့် 

အရေးကို ချ ိုးရြာက်ခခြ်းခြစ်ရသာရြကာြ့် ပဋိပက္ခကို ပိုမိုေိုးေွားရစနိုြ်ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေး 

တည်ရောက်ောတွြ် ကျားမရေးောနှြ့် အခခားရသာ ကိုယ်ပိုြ်လက္ခဏာများရပါ် မူတည်၍ 

ခွဲခခားေက်ေံခခြ်းမေှိရသာ ကျားမတန်းတူညီမျှမှုကို အားရပးသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး (positive 

peace)ကို တည်ရောက်နိုြ်ေန် ေည်မှန်းရောြ်ေွက်သြ့်ပါသည်။ ထို့ရြကာြ့် ခမန်မာနိုြ်ြံေှိ 

ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ရောက်ေန် ကကိုးပမ်းလုပ်ရောြ်မှုများတွြ် ကျားမတန်းတူညီမျှရေးကို 

အားရပးရသာ လူမှုရေးစံများ၊ တန်ြိုးများ၊ စိတ်သရောထားခံယူချက်များကို ရခပာြ်းလဲနိုြ်ေန် 

ကကိုးပမ်းမှုများ ပါဝြ်သြ့်ငပီး ကျားမရေးော ေန်းစစ်ရလ့လာချက်မှ ေေှိရသာ အချက်အလက်များ 

ရပါ်တွြ် အရခခခံသြ့်ပါသည်။ ရနာက်ေုံးအရနခြြ့် အားလုံးပါဝြ်နိုြ်ရသာ လုပ်ြန်းစဉ်များသည် 

ရအာြ်ခမြ်မှုေေှိနိုြ်ရခခ ပိုမိုများခပားခခြ်းရြကာြ့် အကျ ိုးသက်ေိုြ်သူအချ ို ့ကို ြယ်ချန်ထားရသာ 

လုပ်ြန်းစဉ်များရြကာြ့် စီမံချက်၏ ထိရောက်မှုနှြ့် လိုလားရသာေလဒ်များ ေေှိနိုြ်မှုကို ရလျာ့ပါး 

ထိခိုက်ရစမည်ခြစ်ရြကာြ်း တြ်ခပအပ်ပါသည်။ 
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အကေံပပုချေ်များ 

လေ်ငင်းကောင်ရွေ်ရန် အကေံပပုချေ်များ 

အစိုးေ၊ အစိုးေမဟုတ်ရသာ လက်နက်ကိုြ်များ (NSA) နှြ့် အေပ်ေက်လူမှုအြွဲ့အစည်းများသည် 

ရအာက်ပါတို့ကို လုပ်ရောြ်သြ့်ပါသည် -  

•  ကိုယ်စားခပုမှု၊ ထိရောက်မှုပိုေှိသည့် (ထိန်းသိမ်းရစာြ့်ရေှာက်ရေး၊ ြွံ့ငြိုးတိုးတက်ရေးနှြ့် 

ငြိမ်းချမ်းရေး) လုပ်ြန်းစဉ်များကို ရောြ်ေွက်နိုြ်ေန်လည်းရကာြ်း၊ အမျ ိုးမျ ိုးရသာ 

လုပ်ရောြ်သူများြကား  ပဋိပက္ခခြစ်ပွားမှုများ ရလျှာ့ချနိုြ်ေန်လည်းရကာြ်းစနစ်အတွြ်း 

အြကမ်းြက်မှုများ အခမစ်တွယ်ရနခခြ်းမေှိသည့် ငငိမ်းချမ်းကရး (positive peace) ၏ အကရး 

ကေီးကသာ အစိေ်အပိုင်းေစ်ခုအပေစ် ေျားမေန်းေူညီမျှမှု၏ အကရးပါပုံနှင့် သစ်ကောစီမံ 

အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ထိန်းသိမ်းကစာင့်ကရှာေ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များအေေင်း အမျ ိုးသမီးများ၏ 

အဓိပ္ပါယ်ပပည့်ဝစော ပါဝင်ကောင်ရွေ်နိုင်ပခင်း၏ အကရးပါပုံေို့ေို နားလည်သိရှိမှုများ 

ပမင့်မားလာကအာင် အသိပညာပေန့်ကဝကပးသင့်ပါသည်။ ဤသတြ်းအချက်အလက်များကို 

ရအာက်ပါတို့ထံ မျှရဝရပးေပါမည် - 

• ေပ်ေွာအေြ့်ေှိ အသက်အေွယ်စုံ အမျ ိုးသားများနှြ့် အမျ ိုးသမီးများ၊ 

• အေပ်ေက်လူမှုအြွဲ့အစည်းမှ လုပ်ရောြ်သူများ၊

• သစ်ရတာဌာန ဝန်ထမ်းများနှြ့် ရခါြ်းရောြ်များ၊ 

• ေပ်ကွက်/ရကျးေွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ (လက်ေှိတာဝန်ထမ်းရောြ်ရနသူများ 

နှြ့် ြသဇာအာဏာ ေှိရနေဲခြစ်သည့် ယခြ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ)၊ 

• အစိုးရနှင့် ေိုင်းရင်းသားလေ်နေ်ေိုင်အေေဲ့များ ထိန်းချုပ်မှုကရာကထေးကနကသာကေသများ 

ေေင် ဤသေင်းအချေ်အလေ်များေို လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအားလုံးထံ ကရာေ်ရှိကစရန် 

ရည်ရွယ်ကေိုးပမ်းလျေ် ေစ်ဦးနှင့် ေစ်ဦး အပပန်အလှန်မျှကဝေလှယ်၍ ကပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပခင်း 

ခြြ့် ပဋိပက္ခရြကာြ့် တစ်ကွဲတစ်ခပားစီ ခြစ်ရနသူများြကားတူညီသည့် အရေးကိစ္စများကို 

အတူတကွ ကိုြ်တွယ်ရခြေှြ်းေန် ကကိုးစားေြ်း ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ရောက်မှုကို အရထာက် 

အကူခပုနိုြ်ြကမည်ခြစ်သည်။ ဤသို့ ယုံြေည်မှုေည်ကောေ်ပခင်းနှင့် ပူးကပါင်းကောင်ရွေ် 

ပခင်းများေေင် အမျ ိုးသမီးများသည်လည်း ၎င်းေို့၏ အကရးပါကသာ အခန်းေဏ္ဍများမှ ပါဝင် 

ကောင်ရွေ်နိုင်ကအာင် လုပ်ကောင်ကပးရမည် ပေစ်ပါသည်။ 



တန်းတူညီမျှ မရှိမှုများကို အမမစ်ပါမကျန်ဖယ်ရှားမြင်းInternational Alert | 12 

ကရရှည်အေေေ် အကေံပပုချေ်များ 

အသိပညာခမှြ့်တြ်ရပးခခြ်း လုပ်ြန်းများကို ရောြ်ေွက်ြကသူများ (အေပ်ေက်လူမှုအြွဲ့အစည်း 

များ [CSOs]၊ အစိုးေ၏ သစ်ရတာဦးစီးဌာနနှြ့် KNU ၏ ရကာ်သူးရလ ဗဟိုသစ်ရတာဌာန) သည် 

ရအာက်ပါတို့ကို လုပ်ရောြ်သြ့်ပါသည် - 

• ကအာေ်ပါေို့အေေေ် မိမိေို့၏ အေေဲ့အစည်းေေင်းရှိ စေမ်းကောင်ရည်များေို ပမှင့်ေင်သင့် 

သည် -  

• သစ်ရတာဌာနများတွြ် အမျ ိုးသမီးဝန်ထမ်းများကို ရခါ်ယူခန့်ထားမှုနှြ့် ောထူး 

တိုးခမှြ့်ရပးမှုများ တိုးတက်ခပုလုပ်လာရစမည့် ကျားမရေးောမူဝါဒနှြ့် လက်ရတွ့ကျ 

ရသာ လမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်ခပဋ္ဌာန်းခခြ်း၊ 

• ဝန်ထမ်းများကို ကျားမရေးောနှြ့် ပဋိပက္ခကို သတိခပုနားလည်မှုအရြကာြ်း ရလ့ကျြ့် 

သြ်တန်းရပးခခြ်းနှြ့် သြ်တန်းရပးထားရသာ ဝန်ထမ်းများကို အနီးကပ် ညွှန်ြကား 

ခပသမှုများရပးခခြ်း၊ အထူးသခြြ့် အသက်အေွယ် ပိုကကီးရသာ၊ ောထူး အေြ့်ပိုခမြ့်ရသာ 

အမျ ိုးသားရခါြ်းရောြ်များကို စွမ်းေည်ခမှြ့်တြ်ရပးခခြ်း၊

• ငမို့နယ်အေြ့်မှအစခပု၍ ခပည်ရထာြ်စုအေြ့်အထိနှြ့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ြန်းစဉ် တွြ် 

သစ်ရတာနှြ့် သောဝအေြ်းအခမစ်စီမံခန့်ခွဲမှုေိုြ်ော ရေွးရနွးမှုများအတွြ်း 

အမျ ိုးသမီးများ၏ အရေးကိစ္စများကို ထည့်သွြ်း ရေွးရနွးနိုြ်ရစေန် အမျ ိုးသမီးအြွဲ့ 

အစည်းများနှြ့် ပူးရပါြ်းရောြ်ေွက်မှုများ အားရကာြ်းရအာြ် လုပ်ရောြ်ခခြ်း၊ 



တန်းတူညီမျှ မရှိမှုများကို အမမစ်ပါမကျန်ဖယ်ရှားမြင်း International Alert | 13 

©
 K

aw
 L

ah
 F

ou
nd

at
io

n

ကေြ်ခပည်နယ်ေားအံတွြ် ရဒသခံများနှြ့် လူြယ်များသည် ရဒသပိုြ်ဥယျာဉ်ခခံများပိုမိုစိုက်ပျ ိုး 

ခပုလုပ်လာရစေန်အတွက် မိခြ်ကသမီးြယ်နှြ့် အတူ၄ြ်း၏ ဥယျာဉ်ခခံတွြ် ဓါတ်ပုံရိုက်မှတ်တမ်းတြ်ရနစဉ်

• အကထေကထေဗဟုသုေ အသိအပမင်ေေင့် သင်ေန်းများ ေျင်းပကပးပခင်း  - သစ်ရတာထိန်းသိမ်း 

ရစာြ့်ရေှာက် ခခြ်းနှြ့် ခပန်လည်စိုက်ပျ ိုးခခြ်းတို့ကို အားရပးေန်အလို့ြှာ ေပ်ေွာအေြ့်တွြ် 

အမျ ိုးသမီး အများအခပားပါဝြ်လျက်ေှိသည့် ကျယ်ခပန့်ရသာ လူထုပေိတ်သတ်များအထိ 

ရောက်ေှိေန် ောသာရေးရခါြ်းရောြ်များနှြ့် မီဒီယာတို့မှတစ်ေြ့် အသိပညာများ ခြန့်ရဝ 

ရပးသြ့်သည်။ 

• ဌာကနေိုင်းရင်းသား သို့မဟုေ် မိရိုးေလာအကလ့အထများေို အားကပးပမှင့်ေင်ပခင်း - 

ဤသို့အားကပးပမှင့်ေင်ရာေေင် အားလုံးပါဝင်နိုင်မှုနှင့် ေျားမေန်းေူညီမျှမှုေို့ေို အကလး 

ကပးရမည်ပေစ်ငပီး အမျ ိုးသမီးများ၏ ေုံးခြတ်ချက်ချ မှတ်မှုများတွြ် ပါဝြ်ရောြ်ေွက်ခွြ့် 

အပါအဝြ် ၎ြ်းတို့၏အခွြ့်အရေးများနှြ့် ကွဲလွဲေန့်ကျြ်မှုများ မခြစ်ရစြို့ သတိခပုေပါမည်။  



တန်းတူညီမျှ မရှိမှုများကို အမမစ်ပါမကျန်ဖယ်ရှားမြင်းInternational Alert | 14 

ခမန်မာနိုြ်ြံအစိုးေသည် ရအာက်ပါတို့ကို လုပ်ရောြ်သြ့်ပါသည် - 

•  သောဝထိန်းသိမ်းနယ်ရခမများနှြ့် ဦးစားရပးကိစ္စများ သတ်မှတ်ရသာအခါတွြ် ကေသခံ 

ပပည်သူများ၏ လေ်လှမ်းမီ အသုံးပပုနိုင်ကရးအေေေ် ကေေးကနေးညှိနှိုင်းရန်နှြ့် ၎ြ်းတို့၏ 

အခွြ့်အရေးများကို ရလးစားစွာခြြ့် ကာကွယ်ရစာြ့်ရေှာက်ရပးနိုြ်ေန်အတွက် နိုြ်ြံ့ 

ဝန်ထမ်းများသည် အမျ ိုးသမီးအေေဲ့အစည်းများအပါအဝင် ရပ်ရွာအကပခပပုအေေဲ့အစည်းများ 

နှင့် ကေေးကနေးညှိနှိုင်းကောင်ရွေ်ပခင်း၊ နားကထာင်ကပးပခင်းတို့ကို ခပုလုပ်ရစသြ့်ပါသည်။   

နိုြ်ြံတကာအလှူေှြ်များသည် ရအာက်ပါတို့ကို လုပ်ရောြ်သြ့်ပါသည် - 

• ေျားမကရးရာအား လုပ်ငန်းေိုင်းေေင် ထည့်သေင်းကရး မူဝါေများ ကရးေေဲပခင်းနှင့် အကောင် 

အထည်ကော်ကောင်ရွေ်ပခင်းများအေေေ် အရပ်ဘေ်လူမှုအေေဲ့အစည်းမှ လုပ်ကောင်သူများ 

နှင့် အစိုးရမဟုေ်ကသာ လုပ်ကောင်သူများေို စေမ်းရည်ပမှင့်ေင်ကပးနိုင်ရန် ေူညီပံ့ပိုးကပး 

သင့်သည်။ အထူးသခြြ့် အေြ်းအခမစ်နှြ့် စွမ်းရောြ်ေည် ကန့်သတ်ချက်များေှိရနရသာ 

အေွယ်အစားရသးြယ်သည့် အစိုးေမဟုတ်ရသာ လက်နက်ကိုြ်လုပ်ရောြ်သူများကို 

ကူညီပံ့ပိုးသြ့်ပါသည်။ 

• အလှူရှင်များ၏ ရန်ပုံကငေပေင့် ကောင်ရွေ်ကသာ သဘာဝအရင်းအပမစ်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် 

နိုင်ငံကရးလုပ်ငန်းစဉ်များ (လက်ေှိ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ြန်းစဉ်တွြ် ပါဝြ်ရနသည့် ရခမယာနှြ့် 

သောဝအေြ်းအခမစ်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ သောဝအေြ်းအခမစ်များအတွက် ရကာြ်းမွန်သည့် 

အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ြန်းစဉ်ေိုြ်ော နိုြ်ြံရေးရေွးရနွးပွဲများအပါအဝြ်) ေေင် အနိမ့်ေုံးအကနပေင့် 

ပပည့်မီရမည့် အမျ ိုးသမီများ၏ ပါဝင်ကောင်ရွေ်မှုအေင့်များအေေေ် ောဝန်ခံမှုများ ပိုမို 

အားကောင်းကအာင် လုပ်ကောင်သင့်ငပီး ဤသည်ကို လက်ရတွ့လုပ်ရောြ်ောတွြ် 

အရထာက်အကူခြစ်ရစေန် အမျ ိုးသမီးအြွဲ့အစည်းများ၊ ကွန်ေက်များနှြ့် ချတိ်ေက်ရောြ် 

ေွက်မှုများကို အားရပးသြ့်သည်။ 



ကေျးဇူးေင်လွှာ

ဤအစီေြ်ခံစာသည် International Alert ခမန်မာ (Jana Naujoks၊ ခမတ်သန္တာကိုနှြ့် နမ့်မူရစး 

ခလိန်) နှြ့် Kaw Lah Foundation (ရစာအယ်ထူးနှြ့် ရစာအယ်ဝါး) တို့က ပူးတွဲရောြ်ေွက်ခဲ့ 

သည့် ကွြ်းေြ်းသုရတသနခပုရလ့လာမှုကို အရခခခံ၍ ရေးသားထားခခြ်းခြစ်ပါသည်။ 

ဤအစီေြ်ခံစာအတွက် အချနိ်ရပးကာ အခမြ်များကို မျှရဝရပးခဲ့ြကပါရသာ ခမန်မာနိုြ်ြံအစိုးေ၊ 

ကေြ်အမျ ိုးသား အစည်းအရုံး၊ ခပည်တွြ်းနှြ့် နိုြ်ြံတကာ NGO များ၊ ကေြ်အေပ်ေက်လူမှုအြွဲ့

အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှြ့် ရဒသခံခပည်သူများကို အစီေြ်ခံစာရေးသားသူများမှ 

ရကျးဇူးတြ်ေှိပါသည်။ ထို့ခပြ် ဤအစီေြ်ခံစာကို ြတ်ရှုသုံးသပ်၍ အကကံခပုချက်များ ရပးခဲ့ြက 

ရသာ 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 အထူးပြ် ရကျးဇူးတြ်ေှိပါရြကာြ်း မှတ်တမ်းတြ်အပ်ပါသည်။

ဤသုရတသနစာတမ်းခပုစုေန်အတွက် UK အစိုးေ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးသုရတသန ပူးရပါြ်း 

ရောြ်ေွက်ခခြ်းအစီအစဉ်၏  အစိတ်အပိုြ်းခြစ်ရသာ UK aid က ပံ့ပိုးကူညီပါသည်။ ဤအစီေြ်ခံ 

စာထဲတွြ် ရြာ်ခပထားရသာ အခမြ်များသည် UK အစိုးေ၏ မူဝါဒများကို ကိုယ်စားခပုခခြ်းမေှိပါ။




