ကြၢး�း�ပသုးး�ထီၣ််�ခီၣ်�ကါ
်
ါဆူူတၢ််ဆီီတလဲဲအဂီၢ််�လံံ ဧါါ?

တၢ််ကစီၣ််�ဘၣ််ဃးးမူူခိၣ််�ကလံၤၤ�သီၣ််�ဝီၤၤ�အတၢ််ဆီီတလဲဲအသးးလၢၢ
ကီၢ််�ပယီၤၤ�မုၢ််�ထီၣ််�ကလံၤၤ�ထံးး�အဘၢၣ််�ကဝီၤၤ�ဒီးး�

တၢ််ကမၤၤစှၤၤ�လီၤၤ�တၢ််ဘၣ််ဒိိဘၣ််ထံးး�ခီီဖျိိ�ခိၣ််�ဃၢၤၤ�
န့့ဆၢၣ််�တၢ််တတၢၢၥ််တနါါတဖၣ််အဃိိအဂီၢ််�

တၢ််ပရၢၢအံၤၤ�အပူၤၤ�တၢ််ဂ့ၢ််�တဖၣ််မ့ၢ််�ဝဲဲ တၢ််ဘၣ််ဒိိဘၣ််ထံးး�တဖၣ်် ခီီဖျိိ�ခိၣ််�ဃၢၤၤ�န့့ဆၢၣ််� အတၢ််ဆီီတလဲဲအသးးအဃိိဒီးး�တၢ််နၢ််ပၢၢ််�ခိၣ််�ဃၢၤၤ�န့့ဆၢၣ််� အတၢ််ဆီီတလဲဲအသးးအဂ့ၢ််�အ
ကျိၤၤ�� ဒီးး� လၢၢဒူူသဝီီ၉သဝီီလၢၢကညီီကီၢ််�အပူၤၤ�ဒူူသဝီီဖိိတဖၣ်် အတၢ််တူၢ််�ဘၣ််ခီၣ််�ဘၣ််လၢၢန့့ဆၢၣ််�အတၢ််ဆီီတလဲဲအဃိိ ဒီးး�ခီီဖျိိ�တၢ််မၤၤသးးအံၤၤ�အဖီီခိၣ််�အဝဲဲသ့ၣ််�တူၢ််�ဆၢၢခီၣ််�ဆၢၢ
ဝဲဲဒ််လဲၣ််�တဖၣ််န့ၣ််�ကဘၣ််တၢ််ဘိးး�ဘၣ််သ့ၣ််�ညါါအီၤၤ�လီၤၣ််��

လါါယူၤၤ� ၂၀၂၀

တၢ််ကစီၣ််�အဂ့ၢ််�မိၢ််�ပှၢ််�

.
.

မူူခိၣ််�ကလံၤၤ�သီၣ််�ဝီၤၤ�ဒီးး�န့့ဆၢၣ််�အတၢ််ဆီီတလဲဲသးးအဃိိ တၢ််ဘၣ််ဒိိဘၣ််ထံးး�အါါအါါဂီၢ််�ဂီၢ််�
မၤၤအသးးလၢၢဟီၣ််�ခိၣ််�ဒီီဖျၢၣ်��်ဘၣ််ဆၣ်် လၢၢကီၢ််�ပယီၤၤ�အဃိိန့ၣ််� မ့ၢ််�တၢ််လၢၢအစှၤၤ�လီၤၤ� ဘၣ််

.

ကအိၣ််�ပၥ််စၢၤၤ�အဂီၢ််�မ့ၢ််�တၢ််အကါါဒိၣ််�နီၢ််�မးးလီၤၣ််�� တၢ််ကရၢၢကရိိတဖၣ််လၢၢအခီၣ််�တဃၥ််

ထံးး� ခီီဖျိိ�ခိၣ််�ဃၢၤၤ�န့့ဆၢၣ််�အဃိိန့ၣ််� ဘူးး�ထီၣ််�လံံန့ၣ််�လီၤၣ််��

ဂၢၢ််�ကျၢၤၤ�� ဒ််အမ့ၢ််� ကလုၢ််�ဒူၣ််�တဖၣ််လၢၢ တၢ််စံးး�ကတိၤၤ�လံံၥ််လဲဲၥ််လီၤၤ�ပလိိၥ််လိိၥ််သးးတဖၣ််
အတၢ််ကရၢၢကရိိဒီးး� တၢ််ဘူၣ််�တၢ််ဘါါတမံၤၤ�ဃီၤၤ�အတၢ််ကရၢၢကရိိ တဖၣ််န့ၣ််� ဒုးး�အါါထီၣ််�

အပူၤၤ�ကွံံ�ၥ််၁၉၈၁တုၤၤ�၂၀၁၀နံၣ််�အဘၢၣ််�စၢၤၤ�န့ၣ််� တၢ််ကိၢ််�တၢ််ခုၣ််�အနီၢ််�ဂံၢ််�အါါထီၣ််�ဝဲဲ၀ၣ််

တၢ််မၤၤလိိဘၣ််တၢ််ကူၣ််�ဘၣ််ကူၣ််�သ့့တဖၣ််ဒီးး� ရၤၤလီၤၤ�အီၤၤ�ဆူူတၢ််ကရၢၢကရိိအပူၤၤ�သ့့ဝဲဲအ

၄°ဃဒီးး� ဘၣ််တၢ််တယၥ််ဆိိပၥ််စၢၤၤ�အီၤၤ�လၢၢ မ့ၢ််�တုၤၤ�နံၣ််�ကယၤၤတ၀ၥ််အဆၢၢကတီၢ််�န့ၣ််�

သိးး� လၢၢတၢ််ဒီီတဒၢၢတၢ််ကရၢၢကရိိအတၢ််ရ့့လိိၥ််ဘၣ််ထွဲဲ�အဂီၢ််�စ့ၢ််�ကီးး�ကဲဲထီၣ််� တၢ််မၤၤစၢၤၤ�ဖးး

ကအါါထီၣ််�ကဒီးး�ဒံးး�ဝဲဲလီၤၣ််�� မူူခိၣ််�စူၤၤ�လီၤၤ�အဆၢၢကတီၢ််�တဖၣ််စ့ၢ််�ကီးး� ကဆီီတလဲဲအ
ဖဲဲနံၣ််�ကယၤၤ၂၁အနံၣ််�ခၢၣ်�်သးး အဘၢၣ််�ကဝီၤၤ�အပူၤၤ� ပီၣ််�လဲၣ််�ထံံကအါါထီၣ််�ဝဲဲစဲးး�ထံၣ််�မံံ
ထၢၣ််�၂၀တုၤၤ�၄၁သ့့ဝဲဲလီၤၤ� တၢ််စူၤၤ�ကတီၢ််�မူူခိၣ််�စူၤၤ�အနံၤၤ�အသီီစှၤၤ�လီၤၤ�လံံန့ၣ််� ပထံၣ််�ဘၣ််လံံ

ဒိၣ််�လီၤၣ််��

.

န့ၣ််�လီၤၣ််��
န့့ဆၢၣ််�ဒီးး�မူူခိၣ််�ကလံၤၤ�သီၣ််�ဝီၤၤ�ဆီီတလဲဲအသးးတဖၣ််အံၤၤ� မၤၤဘၣ််ဒိိပှၤၤ�ထူူစံံၥ််ဖိိတဖၣ််အ
တၢ််ဖံးး�တၢ််မၤၤဒီးး� တၢ််သူၣ််�လီၤၤ�ဖျးး�လီၤၤ�တဖၣ််လီၤၤ� ခီီဖျိိ�ထံံဒိၣ််�, ဟီၣ််�ခိၣ််�လီၤၤ�ပှီၢ််��, မ့ၣ််�အူူအီၣ််�
တၢ််ဒီးး� တၢ််ယီၤၤ�ဃ့့အဃိိပှၤၤ�ဘၣ််ကီီဘၣ််ခဲဲတဖၣ််လၢၢအအိၣ််�ဝဲဲဆိးး�ဝဲဲလၢၢတၢ််တမုုၥ််တခုၣ််�

.

ဖၣ််ဒီးး� တၢ််သူၣ််�တၢ််ဖျးး�လၢၢအမၤၤစှၤၤ�လီၤၤ�ခိၣ််�ဃၢၤၤ�န့့ဆၢၣ််�အတၢ််ဘၣ််ဒိိဘၣ််ထံးး�တဖၣ််န့ၣ််�
ကဲဲထီၣ််�တၢ််ဘျူးး��တၢ််ဖှိၣ််��လၢၢလီၢ််�ကဝီၤၤ� လၢၢပှၤၤ�သူၣ််�လီၤၤ�ဘုုဧိၤၤ�ဟုုဧိၤၤ�တသ့့လၢၤၤ�ဘၣ်ၣ်�် ခီီဖျိိ�မူူ
ခိၣ််�ကလံၤၤ� သီၣ််�ဝီၤၤ�တဘၣ််လိိၥ််ဘၣ််စးးအဃိိလီၤၣ််��

.

ဒ််တၢ််ပတုုၥ််တၢ််ဒုးး�အလံံၥ််ဃံးး�ဃၥ််ပၥ််ဖျါါ�ဝဲဲအသိးး� ကီၢ််�ပယီၤၤ�သ့ၣ််�ပှၢ််�တဖၣ််လၢၢအပှဲၤၤ��ဒီးး�
တၢ််မူူအကလုုၥ််အကလုုၥ််တဖၣ််အကျါါ� အါါဒၣ််တၢ််တ က့ၢ််�န့ၣ််� အိၣ််�ဝဲဲဒၣ််လၢၢကညီီဒီီက

(တၢ််ဒုးး�တၢ််ယၤၤ)အဘၢၣ််�ကဝီၤၤ�ဒ််အမ့ၢ််�ကညီီကီၢ််�တဖၣ်် ဘၣ််သဂၢၢ််�ဝဲဲဒီးး�တၢ််ဖှီၣ််��တၢ််ယၥ််

လုုၥ််စၢၢဖှိၣ််��ကရၢၢ(KNU) ဒီးး�ကလုုၥ််ဒူၣ််�အဂၤၤ(EAO)တဖၣ်် အတၢ််ပၢၢအဖီီလၥ််အဃိိ ကီၢ််�
ပယီၤၤ�မုၢ််�ထီၣ််�ကလံၤၤ�ထံးး�ဘၢၣ််�ကဝီၤၤ�အပူၤၤ� တၢ််ပၢၢတၢ််ဆှၢၢ�ဘၣ််ဃးးခိၣ််�ဃၢၤၤ�န့့ဆၢၣ််�အတၢ််

မူူခိၣ််�ကလံၤၤ�သီၣ််�ဝီၤၤ�တဘၣ််လိိၥ််ဘၣ််စးးတဖၣ််အံၤၤ� ဟ့ၣ််�ထီၣ််�ဝဲဲတၢ််ခွဲးး��တၢ််ယၥ််လၢၢပှၤၤ�ဟီၣ််�
ခိၣ််�ဖိိတဖၣ််အဂီၢ််�ဒ််သိးး�ကဆိိကမိၣ််�သကွ့ၤၤ��က့ၤၤ�တၢ်် ဆိးး�ကါါတ့ၢ််�ဟီၣ််�ခိၣ််�လၢၢပအိၣ််�အီၤၤ�ဒ််

ဆီီတလဲဲတဖၣ််အဂီၢ််� စ့ၢ််�ကီးး�မူူဒါါအိၣ််�လၢၢ(KNU)အတၢ််ပၢၢတၢ််ပြး�းအဖီီလၥ်် လီၤၣ််��

.

အါါထီၣ််�ဝဲဲအဂီၢ််�ဒီီ း�း မ့ၢ််�စ့ၢ််�ကီးး�ကျဲဲ�ဘၢၣ််�စၢၤၤ�လၢၢတၢ််ဆီီတလဲဲဆူူတၢ််ဂ့ၢ််� မ့့တမ့ၢ််�ဆူူတၢ််အၢၢ

နီၢ််�တဂၤၤဂ့ၤၤ�တဂၤၤဂ့ၤၤ�မ့ၢ််�ဂ့ၤၤ� ဟံၣ််�ဒူၣ််�ဃီီထၢၢတဖၣ််မ့ၢ််�ဂ့ၤၤ� ဒီးး�တၢ််ကရၢၢကရိိတဖၣ််မ့ၢ််�ဂ့ၤၤ� အ
တၢ််သ့့တၢ််ဘၣ််အသဟီၣ််�ဒီးး�တၢ််တုၢ််�န့ၢ််�ခီၣ််�န့ၢ််�ခိၣ််�ဃၢၤၤ�န့့ဆၢၣ််�တဖၣ််လၢၢအဘၣ််တၢ််ပၥ််ဖျါါ�
အီၤၤ� လၢၢလံံၥ််ပၥ််ဖျါါ�တဘ့ၣ််�အံၤၤ�အပူၤၤ�န့ၣ််� ကဲဲထီၣ််�ဝဲဲတၢ််ဘျူးး��တၢ််ဖှိၣ််��ဖးးဒိၣ််�လၢၢတၢ််မၤၤဘၣ််

လီၤၤ�လၢၢတၢ််သူၣ််�ထီၣ််�က့ၤၤ�ဟီၣ််�ခိၣ််�အံၤၤ�ဆူူတၢ််ဂ့ၤၤ�အဂီၢ််� လၢၢတၢ််ကရၢၢကရိိအတၢ််ရ့့လိိၥ််

လိိၥ််ဘၣ််စးးက့ၤၤ�တၢ််အဂီၢ််� လၢၢတၢ််အိၣ််�ကၢၢအိၣ််�ခိးး�ဒီးး�လၢၢတၢ််ပၢၤၤ�ဃၥ််တၢ််တီီတီီလိၤၤ�လိၤၤ�အ

ဘၣ််ထွဲဲ�ဒီးး�သဲဲစးးမုၢ််�ကျိၤၤ��ဝဲၤၤ�ကွွၥ််အတၢ််ဘၣ််ထွဲဲ�အပူၤၤ� ကြၢး�း�ဒုးး�ဒိၣ််�ထီၣ််�အါါထီၣ််�ကမျၢၢ်�်�အတၢ််

ဂီၢ််�လၢၢ ကိၣ််�ဝံးး�၁၉အတၢ််ဘၣ််ဒိိဘၣ််ထံးး�အဖီီလၥ််န့ၣ််�လီၤၣ််�� ဘၣ််ဆၣ််ဒီးး�တၢ််တုၢ််�ဆၢၢခီၣ််�

ကဲဲခိၣ််�ကဲဲနၢ််ဒီးး�ဆီၣ််�ထွဲဲ�ပိိၥ််မုၣ််�ပိိၥ််မၢၤၤ�အတၢ််ကဲဲခိၣ််�ကဲဲနၢ််စ့ၢ််�ကီးး�လီၤၣ််��

ဆၢၢတၢ််တဖၣ််ဒီးး�တၢ််မၤၤဘၣ််ဘျိးး��ဘၣ််ဒါါက့ၤၤ�တၢ််တဖၣ််အံၤၤ� တတုၤၤ�ထီၣ််�ထီၣ််�ဘးးလၢၢပှဲၤၤ��
လၢၢကတုၢ််�ဆၢၢခီၣ််�ဆၢၢ မူူခိၣ််�ကလံၤၤ�သီၣ််�ဝီၤၤ�အတၢ််ဆီီတလဲဲလၢၢခါါဆူူညါါအဂီၢ််�ဘၣ်ၣ်�် လီၤၤ�

လၢၢတၢ််မၤၤစှၤၤ�လီၤၤ�ခိၣ််�ဃၢၤၤ�န့့ဆၢၣ််�အတၢ််လီၤၤ�ဘၣ််ယိိၥ််ဘၣ််ဘီီ လၢၢဒုးး�အိၣ််�ထီၣ််�တၢ််သံံခ့့

ဆီီဒၣ််တၢ််တတုၤၤ�ထီၣ််�ထီၣ််�ဘးးဝဲဲလၢၢတၢ််မၤၤအသးးလၢၢဘၣ််တၢ််ထိၣ််�ဒွးး�အီၤၤ�ဒ်် တၢ််ဘၣ််ဒိိ

သံံပှၢ််�(DDR)အဂီၢ််� ပိိၥ််မုၣ််�တဖၣ််မ့ၢ််�ကဲဲခိၣ််�ကဲဲနၢ််ဟံးး� န့ၢ််�မူူဒါါဒီးး� တၢ််ဆီီတလဲဲကဆူၣ််�ထီၣ််�
လဲၣ််�ထီၣ််�ဝဲဲသ့့န့ၣ််�လီၤၣ််��

.

တၢ််သူၣ််�လီၤၤ�ဖျးး�လီၤၤ�တၢ််မုၢ််�တၢ််ဘိိအချံံ�အသၣ််သီီဒ််အမ့ၢ််� သဘ့့ဖျၢၣ်��်လါါ(စား�းတော်�်�ပဲဲ)တ

ဒီးး�တၢ််ကီီတၢ််ခဲဲနးးနးးကျံၤၤ��ကျံၤၤ��လီၤၣ််��

လဲၣ််�ဒီးး� ခါါဆူူညါါလၢၢတၢ််ဆီီတလဲဲက့ၤၤ�အဂီၢ််� ထံံကီၢ််�ခိၣ််�နၢ််ဒီးး�ကမျၢၢ်�်�ကဘၣ််ဂုုၥ််ကျဲးး��စၢးး�

.

ကဝီၤၤ�ဒၣ််ဝဲဲ တၢ််မၤၤဂ့ၤၤ�မၤၤစၢၤၤ�ဒီးး�တၢ််ပီးး�တၢ််လီီလၢၢ အလီၢ််�အိၣ််�လၢၢတၢ််ကစူးး�ကါါအီၤၤ�တဖၣ််

ဆၣ််ဒီးး�တယံံၥ််ဘၣ်် ခါါလၢၢကဟဲဲအတီၢ််�ပူၤၤ�ကီၢ််�ပယီၤၤ�စ့ၢ််�ကီးး� ကတူၢ််�ဘၣ််တၢ််ဘၣ််ဒိိဘၣ််

သးးတုၤၤ�တၢ််လီၤၤ�ဘၣ််ယိိၥ််ဘၣ််ဘီီအပတီၢ််�လီၤၤ�န့ၣ််� ဘၣ််တၢ််တယၥ််ဆိိပၥ််စၢၤၤ�အီၤၤ�လီၤၤ�

.

ခီီဖျိိ�န့့ဆၢၣ််�အဃိိတၢ််တတၢၢၥ််တနါါမၤၤအသးးအၢၢသီီမ့ၢ််�အိၣ််�ထီၣ််�ဝံၤၤ�အဆၢၢကတီၢ််�န့ၣ််� လီၢ််�

ဒ််တၢ််ဂဲၤၤ�လိိၥ််လၢၢတၢ််မုုၥ််တၢ််ခုၣ််�ဒီးး�တၢ််ဃူူတၢ််ဖိးး�အဂီၢ််�အသိးး�(DDR)စ့ၢ််�ကီးး� ကြၢး�း�ပၥ််လၢၢ
ထံံကီၢ််� ကီၢ််�စၢၢဖှိၣ််��တၢ််ဘျၢၢ�သဲဲစးးခိၣ််�သ့ၣ််� အသနူူတဖၣ််အ ကျါါ�စ့ၢ််�ကီးး�လီၤၣ််��

ဘၣ််ထံးး� ကယံံၥ််ကထၢၢဝဲဲခီီဖျိိ�န့့ဆၢၣ််�အတၢ််မၤၤဟးးဂီၤၤ�အဃိိတဖၣ်် အဂီၢ််�န့ၣ််�ဘၣ်ၣ်�်

.

လၢၢတၢ််လီၢ််�ဘၢၣ််�ကဝီၤၤ�တနီၤၤ�နီၤၤ�အပူၤၤ�ကဘၣ််ကွၢ််�ဆၢၣ််�မဲဲၥ််ဒီးး�တၢ််မၤၤအသးးတဖၣ််လၢၢ က
ဖံးး�မၤၤဟူးး�ဂဲၤၤ�ဒ််တၢ််ဆီီတလဲဲဒီးး� အိၣ််�ဘၣ််ဘျိးး��ဘၣ််ဒါါအပတီၢ််�အသိးး�တသ့့လၢၢၥ််ဘၣ်ၣ်�် က
အိၣ််�ဝဲဲလီၤၤ�တၢ််လီၢ််�ဒံးး�န့ၣ််�အသိးး�တဖၣ််ကဘၣ််ဆီီတလဲဲက့ၤၤ�တၢ််လ့့တက့ၤၤ�လီၤၤ�ပှၤၤ�လၢၢအ
ဘၣ််ဒိိဘၣ််ထံးး� အအါါကတၢၢ််�တဖၣ််မ့ၢ််
�ဝဲဲ ပိိၥ််
မုၣ််�တဖၣ်
�ပှၤၤ�လၢၢ
နီၢ််�ခိိက့ၢ်
�အဂံၢ််�ဘါါစၢ််
Toward A Tipping
Point?
- ်ဒီးး
တၢ််ဘိးး
�ဘၣ််သ့ၣ််
�်�ဂီၤၤ
ညါါလံံ
ၥ််ပရၢၢ
တဖၣ််လီၤၣ််��

1

ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််အချိိ�န််တန််ပြီ�ီလော�ာ?
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အရှေ့�့�တော�ာင််ပိုု�င်းး�ရှိိ� ရာာသီီဥတုု
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှု၊ု သဘာာဝဘေး�းအန္တတရာာယ််ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေ
လျှော့�့��ချျရေး�းနှှင့််� ဘေး�းဒဏ််ခံံနိုု�င််ရည််အကြော��ာင်းး�
ဤရှှင်းး�လင်းး�ချျက််စာာလွှာာ�တွွင်် ကရင််ပြ�ည််နယ်် တော�ာင််ပိုု�င်းး�ရှိိ� ရွာာ� (၉) ရွာာ�၏ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�ကိုု� အဓိိက အခြေ�ေခံံ၍ ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု၏ အကျိုးး���
သက််ရော�ာက််မှုုများ�း� နှှင့််� အသိိအမြ�င််များ�း�၊ ထို့့��အတူူ ဒေ�သခံံများ�း�၏ တုံ့့��ပြ�န််မှုုများ�း�နှှင့််� အခြေ�ေအနေ�နှှင့််� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေဖြ�စ််အော�ာင်် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�အကြော��ာင်းး�
တင််ပြ�ချျက််များ�း�ကိုု� အကျျဉ်းး�ချုံး�း��ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

ဇွွန််၊ ၂၀၂၀

အဓိိက အသိိပေး�းလိုု�သည့််� အချျက််များ�း�
•

•

ဤကမ္ဘာာ�မြေ�ေအပေါ်�် သက််ရော�ာက််နေ�သော�ာ ရာာသီီဥတုု ဆိုးး��ရွား��းမှုု တို့့��အနက််

အချျက််များ�း� ဖြ�စ််သည််။ လူူမျိုး�း��-ဘာာသာာစကားး�တူူရာာနှှင့််� ကိုးး��ကွွယ််ရာာ ဘာာသာာတူူ

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ရသော�ာ ဆိုးး��ရွား��းမှုုများ�း�မှာာ� မရှိိ�သလော�ာက်် နည်းး�ပါးး�သည််။

ရာာတို့့�� အပေါ်�် အခြေ�ေပြု�ုသည့််� ခိုု�င််မာာသော�ာ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�ကွွန််ရက််များ�း�(‘လူူမှုု

သို့့��သော်�်� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ရာာသီီဥတုုကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သော�ာ ဘေး�းအန္တတရာာယ််များ�း�ကိုု�မူူ ခံံ

အရင်းး�အနှီးး��’)သည်် ပြ�င််ပမှှ အသိိပညာာများ�း�အားး� လက််ခံံသင််ယူူပြ�န််လည််အသုံးး��ချျ

ရနိုု�င််ခြေ�ေ မြ�င့််�မား�းလျျက််ရှိိ�သည််။

ခြ�င်းး�ကိုု� အားး�ပေး�းတည််တံ့့�စေ�ပြီး�း� လူူမှုုရေး�းရာာ အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�ကိုု� ဖြ�စ််ထွွန်းး�
မြ�င့််�မား�းလာာစေ�ပါါသည််။

၁၉၈၁ ခုုနှှစ််မှှ ၂၀၁၀ ခုုနှှစ််အတွွင်းး� နေ့�့စဉ်် အမြ�င့််�ဆုံးး��အပူူချိိ�န််သည်် ၀.၄°C မြ�င့််�
တက််သွားး��ခဲ့့�ပြီး�း� ရာာစုုနှှစ််အလယ််ပိုု�င်းး�လော�ာက််တွွင်် ထပ််မံံ မြ�င့််�တက််သွားး��ဦးးမည််

•	ကော�ာက််ပဲဲသီးး�နှံံ�အသစ််များ�း� (စား�းတော်�်�ပဲဲ) ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲစိုု�က််ပျိုး�း��ခြ�င်းး�အပါါအဝင််

ဟုု ခန့််�မှှန်းး�ရရှိိ�သည််။ မိုးး��ရွာာ�သွွန်းး�မှုုပုံံ�စံံများ�း�တွွင််လည်းး� စိုးး��ရိိမ််ရလော�ာက််သော�ာ

ရာာသီီဥတုုဒဏ်် ခံံနိုု�င််သည့််� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းနည်းး�စနစ််သည််

ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာမည််ဟုု ခန့််�မှှန်းး�ရရှိိ�ပြီး�း� ၂၁ ရာာစုု အလယ််ပိုု�င်းး�တွွင််

ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကြော��ာင့််� စပါးး�စိုု�က််ပျိုး�း��ခြ�င်းး�ကိုု� ဆိုးး��ရွား��းစွာာ� ထိိခိုု�က််နေ�

ပင််လယ််ရေ� မျျက််နှာာ�ပြ�င််သည်် ၂၀ စင််တီီမီီတာာ မှှ ၄၁ စင််တီီမီီတာာအတွွင်းး� မြ�င့််�

သည့််�ဒေ�သများ�း�တွွင်် ထိိရော�ာက််သော�ာ လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုတစ််ခုု ဖြ�စ််

တက််လာာနိုု�င််ပါါသည််။ မုုတ််သုုန််ရာာသီီပင််လျှှင်် သိိသိိသာာသာာ တိုု�တော�ာင်းး�လာာပြီ�ီ

နိုု�င််သည််။

ဖြ�စ််သည််။

•	မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ကျျန််ရှိိ�နေ�သေး�းသော�ာ ဇီီဝမျိုး�း��ကွဲဲ�များ�း�ရှိိ�သည့််� သစ််တော�ာဖုံးး��လွှှမ်းး�
ရာာဒေ�သ အများ�း�စုုသည်် တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး�� ပစ််ခတ််တိုု�က််ခိုု�က််မှုု ရပ််စဲဲရေး�းသဘော�ာတူူ

•	ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� လူူအများ�း�စုု လုုပ််ကိုု�င််လျျက််ရှိိ�

စာာချုု�ပ််တွွင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အရှေ့�့�တော�ာင််ပိုု�င်းး�ရှိိ�

သော�ာ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းကဏ္ဍကိုု� အထူးး� သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�စေ�ပါါသည််။ ရေ�ကြီး�း�ခြ�င်းး�
၊ မြေ�ေပြို�ု�ခြ�င်းး�၊ မီးး�လော�ာင််ခြ�င်းး� နှှင့််� မိုးး��ခေါ�ါင််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပိုု�မိုု�ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ကြ�ရသည့််�

ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၏ အဓိိက တာာဝန််များ�း�ကိုု� ယူူသင့််�သော�ာ

ကရင််ပြ�ည််နယ််ရှိိ� ပဋိိပက္ခခဒဏ််သင့််� ပြ�ည််သူူများ�း�ကဲ့့�သို့့�� ချို့့���တဲ့့�၍ ကူူကယ််ရာာမဲ့့�သော�ာ

ကရင််အမျိုး�း��သားး� အစည်းး�အရုံးး�� (KNU) နှှင့််� အခြား�း�သော�ာ EAO များ�း�၏ ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု

အုုပ််စုုများ�း�ကိုု� ဘေး�းအန္တတရာာယ််များ�း�က မမျှှတစွာာ� သက််ရော�ာက််လျှှက််ရှိိ�သည််။

အော�ာက််ရှိိ� ဒေ�သများ�း�တွွင်် တည််ရှိိ�လျျက််ရှိိ�သည််။

•	ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�-လူူထုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�နှှင့််� အာာဏာာ
အထက််အော�ာက််ဆက််ဆံံရေး�းများ�း�တွွင်် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာစေ�ရန််

ဤအစီီရင််ခံံစာာတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ လူူတစ််ဦးးချျင်းး�စီီအလိုု�က််၊ အိိမ််ထော�ာင််စုု
အလိုု�က််နှှင့််� ရပ််ရွာာ�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�အလိုု�က်် လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််စွွမ်းး�အားး�နှှင့််�

လှုုပ််ရှား��းမှုု၊ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� နေ�ထိုု�င််ရာာ ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�ကိုု� ပြ�န််လည််ပုံံ�ဖော်�်�ရေး�း စသည််တို့့��

ဘေး�းဒဏ််ခံံနိုု�င််ရည််တို့့��သည်် ကိုု�ဗစ််-၁၉ ဘေး�းမှှ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�စွာာ�၊ မျှှတစွာာ�

အတွွက်် အခွွင့််�အရေး�းတစ််ခုု (သို့့��မဟုုတ်် “အရေး�းပါါသော�ာ အဆင့််�တစ််ခုု”) ဖြ�စ််နိုု�င််

နှှင့််� သာာတူူညီီမျှှရှိိ�စွာာ� နာာလန််ထူူရန််အတွွက်် အရေး�းပါါသော�ာ အခြေ�ေခံံအချျက််များ�း�

ပါါသည််။ ‘ပိုု�၍ ကော�ာင်းး�မွွန််လာာအော�ာင်် ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�’တွွင်် ရပ််ရွာာ�

ဖြ�စ််လိိမ့််�မည််။ သို့့��ရာာတွွင်် ထိုု�တုံ့့��ပြ�န််မှုုများ�း�နှှင့််� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု

အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�၏ ဦးးဆော�ာင််မှုုကိုု� ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီကာာ လူူမှုုရေး�း

များ�း�သည်် ရေ�ရှှည်် ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�အပေါ်�် ခံံနိုု�င််ရည််ရှိိ�စေ�ရန််အတွွက််

နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း-စီးး�ပွား��းရေး�း ဆက််ဆံံမှုုများ�း� ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််သင့််�သည််။

လုံံ�လော�ာက််နိုု�င််မည်် မဟုုတ််ပါါ။ အထူးး�သဖြ�င့််� ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကြော��ာင့််�

•	သဘာာဝဘေး�းအန္တတရာာယ််ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေ လျှော့�့��ချျခြ�င်းး� (DRR) တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�
က ပိုု�မိုု�အရေး�းပါါသော�ာ တာာဝန််များ�း� ယူူလာာပါါက ဒေ�သန္တတရ ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််စွွမ်းး�အားး�
ကော�ာင်းး�လာာသည််။
•	ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းဖြ�စ််စဉ််တွွင်် မျှော်�်��မှှန်းး�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� ဖက််ဒရယ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�
အခြေ�ေခံံဥပဒေ�မူူဘော�ာင််အတွွင်းး�၌ DRR လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ�း�ကိုု� ဗဟိုု�ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု
လျှော့�့��ချျကာာ ဆော�ာင််ရွွက််သင့််�သည််။ သဘာာဝဘေး�းအန္တတရာာယ််ကျျရော�ာက််ပြီး�း�ပြီး�း�ချျင်းး�

2

•

အချိိ�န််တွွင်် ဒေ�သခံံတို့့��၏ ကိုု�ယ််ထူူကိုု�ယ််ထအကူူအညီီနှှင့််� ဘေး�းအန္တတရာာယ််ရင််ဆိုု�င််

Toward
A Tipping
Point? ဘေး�းအန္တတ
- တၢ််ဘိးး
�ဘၣ််သ့ၣ််
�ညါါလံံ
ၥ််ပင််ရၢၢအရေး�းအပါါဆုံးး��
ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�ယန္တတ
ရား�းတို့့��သည််
ရာာယ်
်ကိုု� တုံ့့��ပြ�န််
ရာာတွွ

ထိိခိုု�က််မှုုဒဏ်် အများ�း�ဆုံးး�� ခံံရမည််ဟုုကြို�ု�တင််တွွက််ဆထားး�သော�ာ အခြေ�ေအနေ�များ�း�
တွွင််လုံံ�လော�ာက််မည််မဟုုတ််ပါါ။
•	တစ််ချို့့���သော�ာ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၌ ဒေ�သန္တတရအဆင့််� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု နည်းး�ဗျူူ�ဟာာများ�း� အလုုပ််မဖြ�စ််တော့�့�သည့််� အခြေ�ေအနေ� ‘ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ရန််တန််ချိိ�န််’သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�သွားး��နိုု�င််ပါါသည််။ အထူးး�ထိိခိုု�က််ခံံရနိုု�င််သော�ာ သူူတို့့��မှာာ�
ဖယ််ကြ�ဉ််ခံံထားး�ရသော�ာ အုုပ််စုုခွဲဲ�များ�း�ဖြ�စ််သည့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�နှှင့််� မသန််စွွမ်းး�များ�း�
ကဲ့့�သို့့��သော�ာ သူူများ�း� ဖြ�စ််သည််။

ု သက််ရော�ာက််
တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးခီဖျိမူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဝီၤအ ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှု၏
တၢ်ဆီတလဲသးတဖၣ်အဃိ လီၢ်ကဝီၤအပ
တီၢ် တၢ်တုၢ်ဆၢခီၣ်ဆၢတၢ်တဖၣ်ဒီးတၢ်ဆီ
တလဲဒီးတၢ်အိၣ်ဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါတဖၣ်

မှုုများ�း�၊ ဒေ�သန္တတရအဆင့််� တုံ့့��ပြ�န််မှုုများ�း�နှှင့််�
လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုများ
ု �း�

ကညီကီၢ်စဲၣ်ပၢပၠးခိၣ်နၢ်

ကရင််ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ အရာာရှိိ� :

စူၤကတီၢ်မ့ၢ်ဖုၣ်ဘၣ်ဆၣ်မူခိၣ်ထံတခီအါထီၣ်ဝဲလီၤ

မိုးး��ရာာသီီက အချိိ�န််တိုု�လာာပေ�မယ့််� မိုးး��ရေ�ချိိ�န််ကတော့�့�� တိုးး��လာာပါါတယ််။

ခီဖျိတၢ်ကတိၤသကိးတၢ်ဒီးကလုၣ်ဒူၣ်တဖၣ်

ဦးးတည််အုုပ််စုုဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�မှှ :

ခီဖျကၢၢ်
ိ ခိၣ်လီၤပှၢ်အ
ီ ဃိ တၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ဒီးတၢ်သူၣ်တၢ်ဖျး�လီၢ်တဖၣ်စှၤ

မြ�စ််ကမ်းး�ပါးး�မြေ�ေပြို�ု�မှုုများ��းကြော��ာင့််� စိုု�က််ပျိုး�း��မြေ�ေနဲ့့� နေ�ထိုု�င််ဖို့့��မြေ�ေများ��း

လီၤဝဲလီၤၣ် တၢ်စူၤလီၤသီဒီး တၢ်ယီၤထီၣ်သီအဆၢကတီၢ်တဖၣ်န့ၣ် မူခိၣ်
ထံစှၤဝဲလီၤ မူခိၣ်ထံအါဖဲတၢ်စူၤခါအဆၢကတီၢ်ဖးဖီန့ၣ်လီၤၣ် ခီဖျမူိ ခိၣ်ထံ
အါဝဲအဃိ တၢ်သူၣ်လီၤဖျး�လီၤဘၣ်ဘုမုၢ်တဖၣ်လၢအကတီၢ်ဘၣ်ဘၣ်ၣ်
စံၥ်ပျတဖၣ်
ီ
စ့ၢ်ကီး မ့ၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ဖုၣ်လီၤအဃိ ဘုတဖၣ်စ့ၢ်ကီးတကဲထီၣ်
အါအါလၢၤဘၣ်ၣ်

နည်းး�သထက််နည်းး�လာာပါါတယ််။ မိုးး��ဦးးစော�ာပိုု�င်းး�နှှင့််� မိုးး��နှော�ာ�င်းး�ပိုု�င်းး�မှာာ�
မိုးး��ရေ�ချိိ�န််နည်းး�ပါါတယ််။ မိုးး��ရာာသီီအလယ််ပိုု�င်းး�မှာာ�တော့�့� မိုးး��အများ��းကြီး�း�ရွာာ�
ပါါတယ််။ မိုးး��ရေ�ချိိ�န််များ��းတာာကြော��ာင့််� စပါးး�ကိုု� အချိိ�န််မှှန်် စိုု�က််လို့့��မရဘူးး�
ပြီး�း�တော့�့� စပါးး�ထွွက််ရှိိ�မှုုလည်းး� ပိုု�နည်းး�လာာတယ််။ စပါးး� အရင််လိုု�
မထွွက််တော့�့�ဘူးး�။

ကူးး�ဘုုအလီၢ််�လၢၢ

1

Toward A Tipping Point? - တၢ််ဘိးး�ဘၣ််သ့ၣ််�ညါါလံံၥ််ပရၢၢ

ကီးး�ကရ့းး�ဝ့ၢ််�, ကညီီကီၢ််�စဲၣ််�အပူၤၤ�

အ့့ရှၢၣ်��်�မုၢ််�ထီၣ််��ကလံၤၤ�ထံးး�အံၤၤ�မ့ၢ််�တၢ််လီၢ််�တခါါလၢၢ အဘၣ််�ကွၢ််�ဆၢၣ််��မဲဲၥ််ခိၣ််��ဃၢၤၤ�န့့ဆၢၣ််��အတၢ််

အရှေ့�့��တော�ာင််အာာရှှသည်် ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်တွွင်် ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုဒဏ််ကိုု� အဆိုးး��ဝါးး�ဆုံးး��

ဆီီတလဲဲအတၢ််မၤၤဘၣ််�ဒိိဘၣ််�ထံးး�အအၢၢကတၢၢ််�ဒီးး� ဘၣ််�ဒိိဘၣ််�ထံးး�ညီီကတၢၢ််�လီၤၣ််��� ၁၉၉၇နံၣ််��

ခံံစား�းရပြီး�း� ထိိခိုု�က််လွွယ််သော�ာ နေ�ရာာများ��းထဲဲမှှ တစ််ခုု ဖြ�စ််ပါါသည််။ ၁၉၉၇ ခုုနှှစ််မှှ ၂၀၁၆

ဒီးး�၂၀၁၆နံၣ််��အတီၢ််�ပူၤၤ� အ့့ရှၢၣ်��်�ဘၣ််�သဂၢၢ််�ဒီးး�န့့ဆၢၣ််��အတၢ််မၤၤဘၣ််�ဒိိဘၣ််�ထံးး�ခီီဖျိိ� မူူခိၣ််��ကလံၤၤ�

ခုုနှှစ််အတွွင်းး�တွွင်် အာာရှှ၌ ရာာသီီဥတုုဘေး�းဒဏ််ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သော�ာ သဘာာဝဘေး��းဒဏ််

သီၣ််��ဝီၤၤ�အဃိိဒီးး� ပှၤၤ�သံံ၅၅မျးး�ကယၤၤန့ၣ်�်� မ့ၢ််�လၢၢကီၢ််�ပယီၤၤ�ဒီးး�ထံံကီၢ််�အဂၤၤ၄ဘ့ၣ််��အပူၤၤ�လီၤၣ််���

တို့့��ကြော��ာင့််� သေ�ဆုံးး��မှုုများ��း၏ ၅၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအပါါအဝင်် နိုု�င််ငံံပေါ�ါင်းး� ၄

ခီီဖျိိ�ကလံၤၤ�မုၢ််�တွၤၤ�ဖးးဒိၣ််��တဖၣ််�အဃိိ လၢၢကီၢ််�ပယီၤၤ�အပူၤၤ� ထံံဖိိကီၢ််�ဖိိတဖၣ််�ဘၣ််�သုးး�ဟံၣ််��သုးး�ဃီီ

နိုု�င််ငံံမှှ ဖြ�စ််သည််။

ဆူူတၢ််လီၤၤ�အဂုၤၤ�အဂၤၤ လၢၢထံံကီၢ််�အပူၤၤ�မ့ၢ််�ဂ့ၤၤ�, ဆူူထံံဂုၤၤ�ကီၢ််�ဂၤၤဒ််အမ့ၢ််�ကီၢ််�ကၠီၣ််���တဲဲၥ််, ဘ့့ကလါါဒ့းး�

နှှစ််စဉ်် မုုန််တိုု�င်းး�များ��းကြော��ာင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်းး� အလုံးး��အရင်းး�အလိုု�က်် ပြ�ည််တွွင်းး�

ရှ််�, မလ့့ရှါါ�ဒီးး� တရူးး�ထံံကီၢ််�သ့ၣ််��တဖၣ််�အိၣ််��ထီၣ််��ကိးး�နံၣ််��ဒဲးး�လီၤၣ််��� ဖဲဲ၂၀၀၈နံၣ််�� ခီီဖျိိ�နၣ််�ကံးး�ကလံၤၤ�

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�မှုုများ��း နှှင့််� ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံံ၊ ဘင်္ဂဂ�လားး�ဒေ့�့ရှ််�နိုု�င််ငံံ၊ မလေး��းရှား��းနိုု�င််ငံံနှှင့််� တရုုတ််နိုု�င််ငံံ

မုၣ််��ဒိၣ််��လီၤၤ�အဃိိ ပှၤၤ�သံံဝဲဲ၂၀၀,၀၀၀ဂၤၤဒီးး� အါါဒၣ််�တၢ််တက့ၢ််�မ့ၢ််�ပှၤၤ�သ့ၣ််��တဖၣ််�လၢၢအအိၣ််��လၢၢ ထံံ

များ��းသို့့�� နယ််စပ််ဖြ�တ််ကျော်�်��ရွေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င််မှုုများ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်လျျက််ရှိိ�သည််။ ၂၀၀၈ ခုု

ထၣ််�စွ့့�ပီၣ််��လဲၣ််��နံၤၤ�အကပၤၤတဖၣ််�လီၤၣ််��� ဒီးး�ပှၤၤ�အဂၤၤ၈၀၀,၀၀၀ ဘၣ််�သုးး�ဟံၣ််��သုးး�ဃီီလီၤၣ််���

နှှစ််တွွင်် နာာဂစ််မုုန််တိုု�င်းး�ကြော��ာင့််� လူူဦးးရေ�ပေါ�ါင်းး� ၂၀၀,၀၀၀ ထိသေ��ေဆုံးး��ခဲ့့�ပြီး�း� အများ��းစုုမှာာ�

တၢ််ကီီတၢ််ခဲဲအိၣ််��ဝဲဲလၢၢ တၢ််ကနီၤၤ�ဖးးတၢ််ဘၣ််�ဃးးတၢ််နၢ််ပၢၢ််�ဒီးး� တၢ််တုၢ််�ဆၢၢမူူခိၣ််��ကလံၤၤ�သီၣ််��ဝီၤၤ�

ဧရာာဝတီီ မြ�စ််ဝကျွွန်းး�ပေါ်�်

အတၢ််ဆီီတလဲဲအသးးတဖၣ််�အံၤၤ�ဒီးး� တၢ််ကီီတၢ််ခဲဲတၢ််ဃံးး�တၢ််စ့ၢ််�လၢၢတၢ််သုးး�လီၢ််�သုးး�ကျဲဲ�အဃိိမ့ၢ််�

ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသော�ာ အခက််အခဲဲများ��းကိုု� ရင််ဆိုု�င််ရန်် ပြ�င််ဆင််ပေး�းမှုု သို့့��မဟုုတ်် ထော�ာက််ပံ့့�

ဂ့ၤၤ�, ကိးး�နံၤၤ�ဒဲးး�တၢ််အိၣ််��မူူအတၢ််လိိၥ််ဘၣ််�တဖၣ််�အဃိိမ့ၢ််�ဂ့ၤၤ�အဘၢၣ််��စၢၤၤ� န့ၣ်�်�လီၤၣ််��� တၢ််ကရၢၢကရိိ

မှုုမရှိိ�ပါါ။ စုုဆော�ာင်းး�ငွေ�ေ နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ကြွေး��းမြီ�ီ ထူူပြော��ာခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� သူူရင်းး�ငှား��း

တဖၣ််�လၢၢလံံၥ််ပၥ််ဖျါါ�တဘ့ၣ််��အံၤၤ�ပၥ််ဖျါါ�အီၤၤ�တဖၣ််�န့ၣ်�်� မ့ၢ််�အိၣ််��ဒီးး�တၢ််ကီီတၢ််ခဲဲလၢၢ ကအိၣ််��မူူဘၣ််�

လယ််သမား�း အများ��းစုုသည်် မြေ�ေယာာအားး� တတ််နိုု�င််သမျှှ ဝင််ငွေ�ေရရှိိ�နိုု�င််ရန်် အစွွမ်းး�ကုုန််

ဘျိးး��ဘၣ််�ဒါါ ဒီးး�န့့ဆၢၣ််��အတၢ််ဆီီတလဲဲသးးအဃိိမ့ၢ််�ဂ့ၤၤ�, မ့ၢ််�တဒိးး�န့ၢ််�ဘၣ််� တၢ််ဘံၣ််��တၢ််ဘၢၢလၢၢပှၤၤ�

အသုံးး��မချျနိုု�င််ဘဲဲ ထိိခိုု�က််လွွယ််သော�ာ ရာာသီီဥတုု အခြေ�ေ�အနေ�ေနှှင့််� ငွေရေး���း�ကြေး��းရေး�း အကြ�ပ််

ကိးး�ဂၤၤဒဲးး�

အတည်းး�များ��းကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ကြ�ရသည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� သီးး�နှံံ�အထွွက််နည်းး�သော�ာ 		

ကြၢး�း�ဒိးး�န့ၢ််�ဘၣ််�အီၤၤ� ထဲဲဒၣ််�အပတီၢ််�အ ဖုၣ််��ကတၢၢ််�ဘၣ််�ဒီးး�(ခီီဖျိိ�ကိၣ််��ဝံးး�၁၉အဃိိ တၢ််ခွဲးး��တၢ််ယၥ််

လၢၢကဃုုထၢၢဝဲဲအဂီၢ််� မ့ၢ််�စှၤၤ�ဝဲဲဘၣ််�ဆၣ််�) တၢ််သုးး�လီၢ််�သုးး�ကျဲဲ�ကအါါထီၣ််��ဒါါကွ့ၢ််��ကွ့ၢ််��လီၤၣ််���
ခီီဖျိိ�တၢ််ဘၣ််�ဒိိဘၣ််�ထံးး�အိၣ််��ထီၣ််��လၢၢ တၢ််သူၣ််��တၢ််ဖျးး�အသနၢၢ််�အဃိိ မူူခိၣ််��ကလံၤၤ�သီၣ််��ဝီၤၤ�တဘၣ််�
လိိၥ််ဘၣ််�စးးတဖၣ််�ဒီးး� န့့ဆၢၣ််��အတၢ််မၤၤဘၣ််�ဒိိဘၣ််�ထံးး�တၢ််တဖၣ််�န့ၣ်�်� ကဒုးး�ကဲဲထီၣ််��တၢ််ကီီတၢ််ခဲဲ
အါါကတၢၢ််�ဒၣ််�ဆူူ ပှၤၤ�ဖှီၣ််���ဖိိသ့ၣ််��တဖၣ််�ဒီးး� ပှၤၤ�ဂံၢ််�စၢ််ဘါါစၢ််တဖၣ််�လီၤၣ််��� တၢ််သူၣ််��တၢ််ဖျးး�စံံၥ််ပှဲၤၤ��သနၢၢ််�
တခါါအံၤၤ� ဟ့ၣ််��ထီၣ််��ထံံကီၢ််�၃၇၈မျးး�ကယၤၤဒီးး� ထံံဖိိကီၢ််�ဖိိ၇၀မျးး�ကယၤၤစ့ၢ််�ကီးး� လုၢ််�အီၣ််��အသးးသမူူ
လၢၢတၢ််သူၣ််��တၢ််ဖျးး�အပူၤၤ�လီၤၣ််��� တၢ််သူၣ််��တၢ််ဖျးး�အကျိၤၤ��ကျဲဲ�ဒီးး� အသနူူတဖၣ််� လၢၢမုၢ််�မဆါါတနံၤၤ�
အံၤၤ� ပှၤၤ�ဆိးး�ကါါအီၤၤ�တဖၣ််�န့ၣ်�်�လၢၢ ပှၤၤ�ထုုစံံၥ််ဖိိတဖၣ််� ကတုၢ််�ဆၢၢမူူခိၣ််��ကလံၤၤ�သီၣ််��ဝီၤၤ�အတၢ််ဆီီတ
လဲဲအသးးအတၢ််ဘၣ််�ဒိိဘၣ််�ထံးး�အဂီၢ််� တၢ််မၤၤစၢၤၤ�ဆီၣ််��ထွဲဲ�တအိၣ််��ဘၣ်ၣ်�်�� ကျိိ�ၥ််စ့့လၢၢပၥ််ဖှိၣ််���ပၥ််တံၤၤ�
ဝဲဲစှၤၤ�, ဒ့ၣ််��ကမၣ််�အါါဝဲဲအဃိိ ပှၤၤ�ထူူစံံၥ််ဖိိအါါဂၤၤဘၣ််�ကွၢ််�ဆၢၣ််��မဲဲၥ််ဒီးး� ကျိိ�ၥ််စ့့အတၢ််ကီီတၢ််ခဲဲဒီးး� မူူခိၣ််��
ကလံၤၤ�သီၣ််��ဝီၤၤ�အတၢ််ဆီီတလဲဲတဖၣ််�လီၤၣ််��� ခီီဖျိိ�လၢၢတၢ််တဖၣ််�န့ၣ်�်�အဃိိ ပှၤၤ�ထူူစံံၥ််ဖိိအါါဂၤၤ တဆိးး�
ကါါဘၣ််� ဟီၣ််��ခိၣ််��စံံၥ််ဧိၤၤ�ပှဲၤၤ��ဧိၤၤ�လၢၢကကဲဲဘျူးး��ကဲဲဖှိၣ််��� လၢၢအဝဲဲသ့ၣ််��အဂီၢ််� အါါအါါဘၣ််�န့ၣ်�်�လီၤၣ််��� ခီီဖျိိ�
စံံၥ််ပှဲၤၤ��တဖၣ််� ဟ့ၣ််��ထီၣ််��တၤၤသူူတၤၤသၣ််�စှၤၤ�ဝဲဲအဃိိ ကျိိ�ၥ််စ့့တၢ််ဃံးး�တၢ််စ့ၤၤ�တဖၣ််� အိၣ််��ထီၣ််��ဒီးး� လၢၢ
ကိးး�နံၤၤ�ဒဲးး�တၢ််အိၣ််��မူူအတၢ််လိၣ််��ဘၣ််�အဂီၢ််� တၢ််ကီီတၢ််ခဲဲ အိၣ််��ထီၣ််��ဝဲဲလီၤၣ််���
ခီီဖျိိ�န့့ဆၢၣ််��အဃိိ တၢ််မၤၤအသးးအၢၢသီီမ့ၢ််�အိၣ််��ထီၣ််��ဝံၤၤ�အလီၢ််�ခံံအဆၢၢကတီၢ််�န့ၣ်�်� လီၢ််�ကဝီၤၤ�ဒၣ််�ဝဲဲ
တၢ််မၤၤဂ့ၤၤ�မၤၤစၢၤၤ�ဒီးး� တၢ််ပီးး�တၢ််လီီ လၢၢအလီၢ််�အိၣ််��လၢၢ တၢ််ကစူးး�ကါါအီၤၤ�တဖၣ််� ကအိၣ််��ပၥ််စၢၤၤ�အ
ဂီၢ််�မ့ၢ််� တၢ််အကါါဒိၣ််��နီၢ််�မးးလီၤၣ််��� ခိၣ််��ဃၢၤၤ�အတၢ််မၤၤစၢၤၤ�တဖၣ််�န့ၣ်�်� ဟဲဲတုၤၤ�ဝဲဲ စဲၤၤ�ခံံလီၤၤ�လၢၢတၢ််ခိၣ််��ဆၢၢ
န့့ဆၢၣ််�� အတၢ််မၤၤဘၣ််�ဒိိဘၣ််�ထံးး� အဂီၢ််� တၢ််အကါါဒိၣ််��လၢၢကဘၣ််�အိၣ််��တဖၣ််�မ့ၢ််�ဝဲဲ လီၢ််�ကဝီၤၤ�ခိၣ််��

ရာာသီီ တစ််ခုုတွွင်် ငွေရေး���း�ကြေး��းရေး�းနှှင့််� ရှှင််သန််ရပ််တည််ရန်် အခက််အခဲဲများ��း 		
သိိသိိသာာသာာကြုံ�ံ�ရလေ့�့�ရှိိ�သည််။
သဘာာဝဘေး��းအန္တတရာာယ််ကျရော��ာ�က််ပြီး�း�ပြီး�း�ချျင်းး� အချိိ�န််တွွင်် ဒေ�သခံံတို့့��၏ ကိုု�ယ််ထူူကိုု�ယ််ထ
အကူူအညီီနှှင့််� ဘေး�းအန္တတရာာယ််ရင််ဆိုု�င််ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�ယန္တတရား�းတို့့��သည်် ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကိုု�
တုံ့့��ပြ�န််ရာာတွွင်် အရေး�း�အပါါဆုံးး�� အချျက််များ��း ဖြ�စ််သည််။ ပြ�င််ပမှှ လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းသူူများ��း
သည်် အခင်းး�ဖြ�စ််ရာာနေ�ရာာသို့့�� အချိိ�န််အနည်းး�ငယ်် နော�ာက််ကျျပြီး�း�မှှသာာ ရော�ာက််လာာလေ့�့
ရှိိ�သည််။ ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကိုု� တုံ့့��ပြ�န််မှုုတွွင်် အဓိိကကျသော��ာ� အချျက််များ��းမှာာ� ဒေ�သခံံ
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းရှိိ� တစ််ဦးးချျင်းး�စီီ၏ အရည််အသွေး�း��၊ ကယ််ဆယ််ရေး�းပစ္စစည်းး�များ��း နှှင့််�
အခြား��းသော�ာ အရင်းး�အမြ�စ််များ��း ရရှိိ�မှုု၊ ကျေး�း�ရွာာ�လူူကြီး�း�၊ အိိမ််ထော�ာင််စုုများ��း နှှင့််� တစ််ဦးးချျင်းး�
စီီတို့့��၏ သတင်းး�အချျက််အလက််ကွွန််ရက််များ��းနှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််မှုု နှှင့််� ဖြ�န့််�ဝေ�ခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််
သည််။ သတင်းး�အချျက််အလက််များ��း နှှင့််� ကယ််ဆယ််ရေး�းပစ္စစည်းး�များ��း ရရှိရေး���း�သည်် 		
လူူမျိုး�း��-ဘာာသာာစကားး� နှှင့််� ကိုးး��ကွွယ််ရာာဘာာသာာ (ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ) တူူရာာဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ
ကွွန််ရက််များ��းတွွင်းး� တည််ရှိနေ���ေသည့််� ဆက််ဆံံရေး�းများ��းပေါ်�်တွွင်် တစ််ပိုု�င်းး�တစ််စ 		
မူူတည််နေ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် အစိုးး��ရ နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် EAO များ��းနှှင့််� စည်းး�လုံးး��မှုုရှိသော����ာ
ဆက််ဆံံရေး�း၊ ကူူညီီစော�ာင််မမှုုနှှင့််� အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�တို့့�� မှာာ�လည်းး� အရေး�း�ကြီး�း�သည််။
ထိိထိရော��ာ�က််ရော�ာက်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သော�ာ ဒေ�သခံံခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းသည်် အစိုးး��ရအရာာရှိိ�
များ��း၊ ဒေ�သခံံစီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ��း၊ NGO များ��းနှှင့််� လက််နက််ကိုု�င််အဖွဲ့့��အစည်းး�
များ��း ကဲ့့�သို့့��သော�ာအကာာအကွွယ််ပေး�းနိုု�င််သူူများ��း၊ (ဖြ�စ််နိုု�င််ချေ�ေရှိသော����ာ) ဩဇာာရှိိ�သူူများ��းနှှင့််�
အဆက််အသွွယ််ကော�ာင်းး�ကော�ာင်းး�ရှိိ�ရန််လိုု�အပ််သည််။

နၢ််လၢၢ အလၢၢပှဲၤၤ��ဒီးး�ခိၣ််��နၢ််အရူၢ််�အသဲးး�, တၢ််ပီးး�တၢ််လီီလၢၢ အမၤၤစၢၤၤ�မၤၤပူၤၤ�ဖျဲးး��တၢ်် ဒီးး�တၢ််မၤၤစၢၤၤ�ကျိၤၤ��
ကွွၥ််အဂုၤၤ�အဂၤၤတဖၣ််�, ဒူူသဝီီခိၣ််��နၢ််, ဒူၣ််��ဖိိထၢၢဖိိတဖၣ််� ဒီးး�နီၢ််�တဂၤၤစူၢ််�စူၢ််�အတၢ််နုုၥ််လီၤၤ�မၤၤသ
ကိးး�တၢ််လၢၢ တၢ််ဟ့ၣ််��တၢ််ကစီၣ််��ဂ့ၤၤ�, တၢ််ရၤၤလီၤၤ�တၢ််ကစီၣ််��ဂ့ၤၤ�တဖၣ််�န့ၣ်�်�လီၤၣ််��� ဒ််သိးး�ကဒိးး�န့ၣ်�်�ဘၣ််�
တၢ််ကစီၣ််��တဖၣ််�ဒီးး� တၢ််မၤၤစၢၤၤ�မၤၤပူၤၤ�ဖျဲးး��အပီးး�အလီီတဖၣ််�အဂီၢ််� ဒိးး�သန့ၤၤ�ထီၣ််��အသးး လၢၢကလုၢ််�
ဒူၣ််��-တၢ််ကတိၤၤ�ဒီးး�တၢ််ဘူၣ််��တၢ််ဘါါ(ပှၤၤ�ဘူးး�ဒးးဖိိ) အတၢ််ရ့့လိိၥ််ဘၣ််�ထွဲဲ�အတၢ််ကရၢၢကရိိတဖၣ််� အ
ဖီီခိၣ််��အါါမးးလီၤၣ််��� တၢ််အိၣ််��ဃူူလိိၥ််ဖိးး�လိိၥ််သးးဒီးး�ထံံကီၢ််�ပဒိၣ််��ဒီးး� (မ့့တမ့ၢ််�)(EAO)တဖၣ််�စ့ၢ််�ကီးး� အ
ကါါဒိၣ််��လၢၢကဒိးး�န့ၣ်�်�ဘၣ််� တၢ််မၤၤစၢၤၤ�ဆီၣ််��ထွဲဲ�အဂီၢ််�န့ၣ်�်�လီၤၣ််���
လီၢ််�ကဝီၤၤ�ခိၣ််��နၢ််လၢၢ အဂဲၤၤ�လိိၥ််တၢ််တူၤၤ�လီၤၤ�တီၤၤ�လီၤၤ�တဖၣ််�န့ၣ်�်� ကြၢး�း�အိၣ််��ဒီးး� တၢ််စဲဲဘူးး�ဘျးး�စဲဲဒီးး� ထံံ
ကီၢ််�ပဒိၣ််��ပပှၢ််�တဖၣ််�လီၢ််�ကဝီၤၤ�, ပှၤၤ�ဒိၣ််��ကျိိ�ၥ််ဒိၣ််��စ့့တဖၣ််�, (NGO)တၢ််ကရၢၢကရိိတဖၣ််�ဒီးး� ပှၤၤ�လၢၢ
ကတဒီီတဒၢၢ တၢ််ဒ််အမ့ၢ််� တၢ််စုုကဝဲဲ ၤ� ကရၢၢ က ရိိ တဖၣ််� ဒီးး�
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၂၀၁၉နံၣ််�, လါါအီီကူးး�အပူၤၤ� , ထံံဒိၣ််� နိိယွၤၤ� ကဲဲထီၣ်�
်
လၢၢ ကီၢ််�ကီးး�ကရ့းး�ဝ့ၢ််� ကညီီကီၢ််�စဲၣ််�အပူၤၤ�

တၢ််အတကွီၢ််��လၢၢတၢ််သ့့တုၢ််�တၢ််တတၢၢၥ််တ ဘေး�းဒဏ််ခံံနိုု�င််ရည််စွွမ်းး�မူူဘော�ာင််
နါါအၢၢသီီအဂီၢ််�

တၢ််ဃုုထံၣ််��သ့ၣ််��ညါါတခါါအံၤၤ� ဒိးး�သန့ၤၤ�ထီၣ််��အသးးလၢၢ တၢ််ကွၢ််�ဆိိကမိၣ််��က့ၤၤ� တၢ််တူၢ််�ဆၢၢတၢ််အ
တကွီၢ််��လၢၢ ကိးး�ကပၤၤဒဲးး� လၢၢၥ််လၢၢၥ််ဆ့့ဆ့့ဒီးး� ဟ့ၣ််��ထီၣ််��တၢ််သ့့တုၢ််�ဆၢၢတၢ််အခီီပညီီဒ််အမ့ၢ််� တၢ််
အိၣ််��ဒီးး�တၢ််သးးဆးးလၢၢ တၢ််သ့့တုၢ််�တၢ််ဒီးး� ခိၣ််��ဆၢၢတၢ််ကီီခဲဲဃံးး�စ့ၤၤ�လၢၢ အဟဲဲဘၣ််�သတူၢ််�ကလၥ််တ
ဖၣ််�န့ၣ်�်�လီၤၣ််��� တၢ််တူၢ််�ဆၢၢခီၣ််��ဆၢၢလၢၢ အတူၢ််�လီၤၤ�တီၤၤ�လီၤၤ�တဖၣ််�န့ၣ်�်� ဒိးး�သန့ၤၤ�ထီၣ််��အသးးလၢၢ ပှၤၤ�
တဖုုလၢၢ အတူၢ််�ဘၣ််�တၢ််အတၢ််ကူၣ််��တၢ််ဆးးအဖီီခိၣ််��လီၤၣ််��� အဝဲဲသ့ၣ််��ကဘၣ််�အိၣ််��ဒီးး� တၢ််သ့့တူၢ််�
ဆၢၢတၢ််ဘၣ််�ဒိိဘၣ််�ထံးး�လၢၢ အဟဲဲသတူၢ််�ကလၥ််တဖၣ််�ဒီးး� ကအိၣ််��ဒီးး� ကျိၤၤ��ကျဲဲ�တဖၣ််�လၢၢ ကအိၣ််��
မူူဘၣ််�ဘျိးး��ဘၣ််�ဒါါဒီးး�တၢ််ကီီတၢ််ခဲဲအကတီၢ််� လၢၢကိးး�နံၤၤ�ဒဲးး�တၢ််အိၣ််��မူူအတၢ််လိၣ််��တ ဖၣ််�အဂီၢ််�အ
သိးး� လၢၢတၢ််ကီီတၢ််ခဲဲအဖီီခိၣ််��ကဆီီတလဲဲက့ၤၤ�တၢ််အိၣ််��သးးတဖၣ််� ဒ််အမ့ၢ််�ပှၤၤ�လၢၢအိၣ််��ဒီးး� တၢ််စိိဒိၣ််��
ကမီၤၤ�ဒိၣ််��တဖၣ််� အတၢ််နၢၤၤ�အီၣ််��ဃၥ််အီၤၤ� ပှၤၤ�ဖှီၣ််���ဖိိယၥ််ဖိိပှၤၤ�ဂံၢ််�စၢ််ဘါါစၢ််တဖၣ််�လီၤၣ််���
ကလုုၥ််ဒူၣ််��တခါါဃီီ-တၢ််ကတိၤၤ�တမံၤၤ�ဃီီဒီးး� တၢ််ဘူၣ််��တၢ််ဘါါတကလုုၥ််ဃီီ အတၢ််ကရၢၢကရိိတ
ဖၣ််�န့ၣ်�်� ဒုးး�အိၣ််��ထီၣ််�� ဘၢၣ််��ကဝီၤၤ�အတၢ််ကရၢၢကရိိလၢၢအဆူၣ််�� (တၢ််ရ့့လိိၥ််ဘၣ််�ထွဲဲ�အခိၣ််��ကျၢၤၤ��) ဒီးး�
တၢ််ကီီတၢ််ခဲဲတၢ််ဘၣ််�ဒိိဘၣ််�ထံးး�မ့ၢ််�ဟဲဲအါါထီၣ််��ဘၣ််�ဆၣ််� ခီီဖျိိ�ဒိးး�န့ၢ််�ဘၣ််� တၢ််ကူၣ််��ဘၣ််�ကူၣ််��သ့့လၢၢ
ခိၣ််��ဃၢၤၤ�ဒီးး�လီၤၤ�ကဝီၤၤ�အဂုၤၤ�အဂၤၤတဖၣ််�အဃိိ မၤၤအါါထီၣ််�� ရၤၤလီၤၤ�ဟ့ၣ််��ခီီဟ့ၣ််��နီၤၤ�က့ၤၤ� တၢ််သ့့တၢ််
ဘၣ််�တဖၣ််�ဆူူ ဘၢၣ််��ကဝီၤၤ�ပူၤၤ�ဒီးး� ကဲဲထီၣ််��တၢ််ဂံၢ််�တၢ််ဘါါအဆူၣ််��လၢၢ တၢ််ဒီီသဒၢၢက့ၤၤ�ဘၢၣ််��ကဝီၤၤ�အ
ဂီၢ််�လီၤၣ််��� လီၢ််�ကဝီၤၤ�ဘူးး�ဒးးတၢ််ဘူၣ််��တၢ််ဘါါ အတၢ််ကရၢၢကရိိတဖၣ််�န့ၣ်�်� ဆီၣ််��ထွဲဲ�မၤၤထွဲဲ� တၢ််မၤၤစၢၤၤ�
တဖၣ််� ဒ််အမ့ၢ််�တၢ််လၢၢ အဘၣ််�ထွဲဲ�ဒီးး� သးးဂ့ၢ််�ဝီီပီီညါါ တကးးဒံးး�ဘၣ််� နီၢ််�သးးအဂီၢ််�မ့ၢ််�ဂ့ၤၤ� ဒီးး�လၢၢနီၢ််�ခိိ
အတၢ််လိၣ််��ဘၣ််�တဖၣ််�အဂီၢ််�မ့ၢ််�ဂ့ၤၤ� စ့ၢ််�ကီးး�လီၤၣ််��� ဒူူဖိိသဝီီဖိိတဖၣ််� ဒီးး�ပှၤၤ�ဃုုသ့ၣ််��ညါါတၢ််တဖၣ််�စ့ၢ််�
ကီးး� သူၣ််��ဆူၣ််��သးးဂဲၤၤ�လၢၢ ကပၥ််ဖျါါ�ထီၣ််��ဝဲဲ တၢ််ဂဲၤၤ�ဆၢၢထၢၣ််�� ဒီးး�တုၢ််�ဆၢၢခီၣ််��ဆၢၢတၢ််ကီီတၢ််ခဲဲလၢၢ ပ
နီၢ််�ကစၢ််ဒၣ််�ဝဲဲန့ၣ်�်� မ့ၢ််�တၢ််အကံၢ််�အလဲဲ ဒ််အမ့ၢ််�ပှၤၤ�ကညီီကလုၣ််��ဒီးး� ပှၤၤ�ဘူးး�ဒးးတၢ််ဘူၣ််��တၢ််ဘါါကရၢၢ

ဤသုုတေ�သနသည်် “ဘေး�းဒဏ််ခံံနိုု�င််စွွမ်းး�” တည်းး�ဟူူသော�ာ ဘက််ပေါ�ါင်းး�စုံံ�မှှ ထည့််�သွွင်းး�
စဉ်းး�စား�းထားး�သော�ာ အယူူအဆမူူဘော�ာင််ကိုု� လက််ခံံကျျင့််�သုံးး��ထားး�သည််။ ထိရော��ာ�က််သော�ာ
တုံ့့��ပြ�န််မှုုများ��းသည်် ပါါဝင််ပတ််သက််သော�ာ သူူများ��းအနေ�ေဖြ�င့််� မထင််မှှတ််သော�ာအပြော�ာ��င်းး�အလဲဲ
တို့့��၏ ရိုု�က််ခတ််မှုုကိုု� ခံံနိုု�င််စွွမ်းး�၊ စား�းဝတ််နေ�ရေး�းပြေ�ေလည််စေ�ရန်် လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ
ကျျင့််�သုံးး��နိုု�င််စွွမ်းး� နှှင့််� ထိိခိုု�က််လွွယ််မှုု နှှင့််� ဘေး�းဖယ််ကြ�ဉ််မှုုများ��းဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့််�
မကြာ�ာခဏ- သာာတူူညီီမျှှမှုုမရှိသော����ာ အာာဏာာဆက််ဆံံရေး�း အခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််
စွွမ်းး�ပေါ်�် မူူတည််သည််။
လူူမျိုး�း��-ဘာာသာာစကားး�တူူရာာနှှင့််� ကိုးး��ကွွယ််ရာာ ဘာာသာာတူူရာာ အပေါ်�်� အခြေ�ေ�ပြု�ုသည့််�
ခိုု�င််မာာသော�ာ လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�ကွွန််ရက််များ��း (‘လူူမှုု အရင်းး�အနှီးး��’) သည်် ဘေး�းအန္တတရာာယ််
များ��း တိုးး��ပွား��းလာာသော်�်�လည်းး� ပြ�င််ပမှှ အသိိပညာာများ��းအားး� လက််ခံံသင််ယူူ ပြ�န််လည််
အသုံးး��ချျခြ�င်းး�ကိုု� အားး�ပေး�းတည််တံ့့�စေ�ပြီး�း� လူူမှုုရေး�းရာာ အကာာအကွွယ််ကိုု� ဖြ�စ််ထွွန်းး�
မြ�င့််�မား�းလာာစေ�ပါါသည််။ ဒေ�သခံံ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ ကွွန််ရက််များ��းသည်် စိိတ််ဓာာတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
နှှင့််� နာာမ််ဝိိဉာာဉ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာနှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��ကိုု� ဂရုုစိုု�က််မှုုပေး�းစွွမ်းး�နိုု�င််ပြီး�း� ရုုပ််ဝတ္တုု�ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
အကာာအကွွယ််ပေး�းမှုုနှှင့််� ကူူညီီစော�ာင််မမှုုတို့့��ကိုု�လည်းး� ပေး�းစွွမ်းး�နိုု�င််ပါါသည််။ ရပ််ရွာာ�တွွင်းး�
ကိုု�ယ််ထူူကိုု�ယ််ထ အကူူအညီီပေး�းရန််အတွွက်် လှုံ့့��ဆော်�်�ရာာတွွင်် ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာနှှင့််� ကရင််
လူူမျိုး�း��ဖြ�စ််ခြ�င်းး�ဝိသေ��ေသ၏ အရေး�း�ပါါမှုုများ��းကိုု� ရွာာ�သားး�များ��းနှှင့််� သုုတေ�သီီများ��းက ထော�ာက််
ပြ�လိုု�ပါါသည််။ လူူအများ��းစုုကလည်းး� သဘာာဝဘေး��းအန္တတရာာယ်် ကျရော��ာ�က််နေ�ချိိ�န််တွွင််
ဘုုန်းး�ကြီး�း�များ��းက ခိုု�နား�းစရာာ ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�ခြ�င်းး�နှှင့််� လူူအများ��း၏ လှူူ�ဒါါန်းး�မှုုများ��းကိုု� မျှဝေ��ေ
ပေး�းခြ�င်းး� စသည််တို့့��ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပြော��ာဆိုု�ကြ�သည််။

ကရိိန့ၣ်�်� အကါါဒိၣ််��ဝဲဲလီၤၣ််��� ဖဲဲကမျၢၢ်�်�တုၢ််�ဘၣ််�ခီၣ််��ဘၣ််� န့့ဆၢၣ််��တၢ််ဘၣ််�ဒိိဘၣ််�ထံးး� တဘျီီ�လၢ််လၢ််
သီီခါါတဖၣ််� အိးး�ထီၣ််�� သီီခါါဖၠၣ််��တဖၣ််� လၢၢတၢ််အိၣ််��တၢ််ဆိးး�အလီၢ််�ဒီးး� နီၤၤ�လီၤၤ�တၢ််မၤၤစၢၤၤ�တဖၣ််� လၢၢ
ပှၤၤ�ဟ့ၣ််��မၤၤဘူၣ််��မၤၤတီၤၤ�အီၤၤ�တဖၣ််�န့ၣ်�်� ဘၣ််�တၢ််ယၢၤၤ�ထီၣ််��အီၤၤ� တလီၢ််�လီၢ််�လီၤၣ််���
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တၢ််ကျဲၤၤ��လိၤၤ�ကျဲၤၤ��ဘၣ််�က့ၤၤ� ဒီးး�တၢ််မၤၤစှၤၤ�လီၤၤ�က့ၤၤ� ခိၣ််��ဃၢၤၤ�န့့ဆၢၣ််��အတၢ််မၤၤဘၣ််�ဒိိဘၣ််�ထံးး� တၢ််အ

လူူထုုအခြေ�ေ�ပြု�ု လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�နှှင့််� လူူထုုအခြေ�ေ�ပြု�ု သဘာာဝ

တၢ််ကရၢၢကရိိတဖၣ််� လၢၢအအိၣ််��သူၣ််��လီၤၤ�အသးး လၢၢဘၢၣ််��ကဝီၤၤ�တဖၣ််�အပူၤၤ� အတၢ််ဖံးး�တၢ််မၤၤ

ဘေး�းအန္တတရာာယ််ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေ လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စိိစစ််လေ့�့လာာချျက်် နမူူနာာများ��းကိုု� ဤ

အဒိိတဖၣ််� ဘၣ််�တၢ််ပၥ််ဖျါါ�ထီၣ််��အီၤၤ�လၢၢ လံံၥ််ပၥ််ဖျါါ�အံၤၤ�လီၤၣ််��� တၢ််လီၢ််�လၢၢဘုုဟုုတထွးး�လၢၤၤ�တ

အစီီရင််ခံံစာာတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ စပါးး�အထွွက််နှုုန်းး� ဆိုးး��ရွား��းစွာာ� ထိိခိုု�က််နေ�သော�ာ ဒေ�သ

ဖၣ််�န့ၣ်�်� ကြၢး�း�သူၣ််��လီၤၤ�က့ၤၤ� တၢ််သူူတၢ််သၣ််�အသီီ ဒ််အမ့ၢ််�သဘ့့ဖျၢၣ်��်�လါါ(စား�းတေ်ာ�ာ�ပဲဲ)တဖၣ််� ဒီးး�
တၢ််သူၣ််��တၢ််ဖျးး�လၢၢ အမၤၤဘၣ််�ဒိိ ခိၣ််��ဃၢၤၤ�န့့ဆၢၣ််�� စှၤၤ�ဒီးး� တုၢ််�ဆၢၢမူူခိၣ််��ကလံၤၤ�သီၣ််��ဝီၤၤ� လၢၢတဘၣ််�

များ��းတွွင်် ကော�ာက််ပဲဲသီးး�နှံံ�အသစ််များ��း (စား�းတော်�်�ပဲဲ) ပြော��ာင်းး�လဲဲစိုု�က််ပျိုး�း��ခြ�င်းး� အပါါအဝင််
ရာာသီီဥတုုဒဏ််ခံံနိုု�င််သည့််� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သော�ာ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း (CRSA) ၏ နမူူနာာများ��း

လိိၥ််ဘၣ််�စးးတဖၣ််� (CRS)အဒိိတဖၣ််� စ့ၢ််�ကီးး� ဘၣ််�တၢ််ပၥ််ဖျါါ�ထီၣ််��ဝဲဲလၢၢ ပှၤၤ�ဟ့ၣ််��တၢ််ကစီၣ််��တဖၣ််�

အကြော��ာ�င်းး�ကိုု�လည်းး� သတင်းး�ပေး�းသူူများ��းက အစီီရင််ခံံထားး�သည််။ ထိုု� အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��း

လီၤၣ််��� မၤၤန့ၢ််�တၢ််မၤၤလိိ ခီီဖျိိ� တၢ််လဲၤၤ�ခီီဖျိိ�အတၢ််တုၢ််�ဘၣ််�ခီၣ််��ဘၣ််�တဖၣ််� ဒီးး�မ့ၢ််�ဟ့ၣ််��ခီီဟ့ၣ််��နီၤၤ�က့ၤၤ�

မှှတစ််ဆင့််� သင််ယူူကာာ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အခြား��းသော�ာ ထိိခိုု�က််ခံံစား�းရနိုု�င််ခြေ�ေရှိသော����ာ လူူမှုု

ဆူူတၢ််လီၢ််�အဂုၤၤ�အဂၤၤ လၢၢကီၢ််�ပယီၤၤ�ပူၤၤ�တဖၣ််�န့ၣ်�်� ကကဲဲထီၣ််�� တၢ််ဘျူးး��တၢ််ဖှိၣ််���ဖးးဒိၣ််��လီၤၣ််��� လၢၢ

အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ��းအားး� မျှဝေ��ေခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ��း ရနိုု�င််ပါါသည််။ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းသိိပ္ပံံ�

တၢ််ကမၤၤအါါထီၣ််��ပှၤၤ�ထူူစံံၥ််ဖိိတဖၣ််� အတၢ််သ့့တၢ််ဘၣ််�အဂီၢ််� ကြၢး�း�ဃိိထံံ ဒီးး�ဘျးး�စဲဲ မၤၤသကိးး�တၢ််

ဆိုု�င််ရာာ ပညာာရပ််အယူူအဆများ��းနှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ ဒေ�သခံံလယ််သမား�းများ��း၏ အသိိပညာာ

ဒီးး� တၢ််သူၣ််��တၢ််ဖျးး� အပှၤၤ�ကူၣ််��ဘၣ််�ကူၣ််��သ့့တဖၣ််�န့ၣ်�်� မ့ၢ််�တၢ််လၢၢအလိၣ််��တခါါလီၤၣ််���

ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စေ�ရန််အတွွက်် သုုတေ�သနများ��း ထပ််မံံလုုပ််ဆော�ာင််ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။

တၢ်ကရၢကရိလၢ အဂဲၤလိၥ်လၢ တၢ်မၤစှၤလီၤ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ခီဖျန့ိ ဆၢၣ်အဃိ (DRR)

အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအနေ�ေနှှင့််� သဘာာဝဘေး��းအန္တတရာာယ််ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေ လျှော့�့��ချရေး��း� (DRR) တွွင်် ပိုု�မိုု�

အပူၤ ပိၥ်မုၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ် တၢ်မၤဒီးလၢ ဘၢၣ်ကဝီၤအပူၤ တၢ်ဆီတလဲလီၤဆီက

အရေး�း�ပါါသော�ာ တာာဝန််များ��း ယူူလာာသော�ာအခါါ ဒေ�သန္တတရ ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််စွွမ်းး� အားး�ကော�ာင်းး�

အိၣ်ထီၣ်ဝဲသ့လီၤၣ် တၢ်လဲၤခီဖျလၢ
ိ အဒိးန့ၣ်ဘၣ်ဝဲ ခီဖျ ိ တၢ်လဲၤဃုဖံးဃုမၤ ဆူကီၢ်ကၠၣ်ီ တဲၥ်

လာာသည််။ အိိမ််နီးး�ချျင်းး� ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံံတွွင်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လုုပ််သားး�အဖြ�စ်် လုုပ််ကိုု�င််ခဲ့့�ရာာမှှ ရရှိိ�ခဲ့့�

တဖၣ်အဃိ ပိၥ်မုၣ်တဖၣ် အတၢ်သ့တၢ်ဘါအါထီၣ် လၢတၢ်ကဲခိၣ်ကဲနၢ်တကပၤ န့ၣ်လီၤၣ်

သော�ာ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းကြော��ာင့််� ဦးးဆော�ာင််လုုပ််ကိုု�င််နိုု�င််စွွမ်းး�များ��း ရရှိိ�လာာကြော��ာင်းး� အချို့့���

ပိၥ်မုၣ်တနီၤနီၤ ပၥ်ဖျါတၢ်ဂ့ၢ်ခီဖျ ိ ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်အဃိ ဖဲတၢ်ကီတၢ်ခဲ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး အိၣ်

အမျိုး�း��သမီးး�များ��းက အစီီရင််ခံံကြ�သည််။ မည််သို့့��ပင််ဆိုု�စေ�ကာာမူူ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� အခြား��း

ထီၣ်တဘျလၢ်
ီ လၢ် အခါ ပိၥ်မုၣ်ပိၥ်မၢၤဒီး ပှၤလၢအဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်တဖၣ်န့ၣ် ဘၣ် တၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤ

သော�ာ ဖယ််ကြ�ဉ််ခံံအုုပ််စုုများ��းသည်် ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု၏ နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�သက််ရော�ာက််

လၢမ့ၢ်ပှၤတဖၣ်လၢ အတၢ်တုၢ်တၢ်ခီၣ်တၢ်န့ၣ် စှၤဝဲဒီး (ကိၣ်ရိၣ်နၣ်တၢ်ဆါဃၥ် ဒီး တၢ်ဆါ သံ

မှုုများ��းကိုု� ခံံနိုု�င််ရည်် အထူးး�အားး�နည်းး�ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရပြီး�း� ဘေး�းအန္တတရာာယ််များ��း (ကိုု�ရိုု�နာာ

သတြၥ်ိ အဂုၤအဂၤတဖၣ်)အဃ ိ� တူၢ်ဘၣ် တၢ်နးနးကျၤကျ
ံ ၤလီ
ံ ၤၣ်

ရော�ာဂါါပိုးး�� ကပ််ရော�ာဂါါအပါါအဝင််) ကိုု� မမျှှမတခံံစား�းရလေ့�့�ရှိိ�ကြ�သည််။

မ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်မၤလိ လၢအဂ့ၤဒီး တၢ်မၤစၢၤအပီးအလီတဖၣ်န့ၣ် လၢတၢ်တုၢ်ဆၢခီၣ်ဆၢတၢ်အ

ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ လေ့�့ကျျင့််�မှုုများ��းနှှင့််� ရင်းး�မြ�စ််များ��း ရှိိ�ပါါက ပိုု�၍ စနစ််ကျသော��ာ�

ဂီၢ် ကထီၣ်ဘးဝဲတုၤအပတီၢ်တခါလီၤၣ် တၢ်လီၢ်လၢ အယံၤဒီးကီခဲဝဲအလီၢ် ဒီးတၢ်လီၢ်လၢအိၣ်

ထိရော��ာ�က််သော�ာ တုံ့့��ပြ�န််မှုုများ��းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။ ဝေး�းလံံခေါ�ါင််သီီသော�ာ

လၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဘၢၣ်ကဝီၤတဖၣ်န့ၣ် ဒ်သိးဒီး ကဆီတလဲမၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤ ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်

၊ ပဋိိပက္ခခဒဏ်် ခံံရသော��ာ ဒေ�သများ��းတွွင်် ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််အတွွက််

အတၢ်ဆီတလဲအဂီၢ် (KNU)ဒီး ထံကီၢ်ပဒိၣ် ကဘျး�စဲမၤသကိးတၢ်အဂီၢ် အိၣ်ထီၣ်ဝဲသ့လီၤၣ်

အစိုးး��ရ နှှင့််� KNU အကြား�း�တွွင်် တိုးး��မြှ�ှင့််�ထားး�သော�ာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��း ဖြ�စ််လာာ

လၢလံၥ်ပၥ်ဖျါအံၤအပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် တၢ်အဒိလၢ တၢ်စိကမီၤ ခံဖုအံၤ ဘျး�စဲဒီး မၤသကိး

နိုု�င််ခြေ�ေရှိိ�သည််။ ဤအစီီရင််ခံံစာာတွွင်် ထိုု�အာာဏာာပိုု�င််နှှစ််ဘက််မှှ ရေ�ဘေး�းကယ််ဆယ််ရေး�း

တၢ်လၢ တၢ်မၤစၢၤပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ လၢထံဒိၣ်ခိၣ်ယွၤ အဃိတဖၣ်န့ၣ်လီၤၣ်

လုုပ််ငန်းး�များ��းတွွင်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််မှုု သာာဓကများ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

ဘၣ်ဆၣ်ဒီး လၢတူၢ်ဆၢ န့ဆၢၣ်အတၢ်မၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢ အကဟဲဒံးတဖၣ်အဂီၢ် ထဲတၢ်မၤ

သို့့��ရာာတွွင်် ထိုု�တုံ့့��ပြ�န််မှုုများ��းနှှင့််� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းသည်် ရေ�ရှှည််

စၢၤဒီး တၢ်အိၣ်ဘၣ်ဘျး�ဘၣ်
ိ
ဒါလၢတၢ်မၤအသးအဖီခိၣ်န့ၣ် တတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးလၢ ဝဲလီၢ်ဝဲ

ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုဒဏ်် ခံံနိုု�င််ရည််ရှိိ�ရန််အတွွက်် လုံံ�လော�ာက််မည်် မဟုုတ််ပါါ။ လက််ရှိိ�

လၢၤဘၣ်ၣ် သဝီ၉သဝီ လၢအတူၢ်ဘၣ် န့ဆၢၣ်အတၢ်မၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး တဖၣ်န့ၣ် လၢဆၢက

တွွင်် ထိုု�ရွာာ� (၉) ရွာာ�သည်် သဘာာဝဘေး��းဒဏ််ကိုု� ခံံနိုု�င််ရည််ရှိနေ���ေသော်�်�လည်းး� လွွန််ခဲ့့�သော�ာ

တီၢ်ခဲအံၤအဂီၢ် တူၢ်ဆၢဝဲန့ၢ် အဖၢမုၢ်ဘၣ်ဆၣ် ဒ်တၢ်ထိၣ်ဒွး�ပၥ်စၢၤဝဲ လၢဆူညါ စှၤနံၣ်အတီၢ်

နှှစ််အနည်းး�ငယ််က အစွွန်းး�ရော�ာက််သော�ာ ခန့််�မှှန်းး�မှုုများ��းဟုု သတ််မှှတ််ခဲ့့�သော�ာ ဆိုးး��ရွား��း

ပူၤ န့ဆၢၣ်အတၢ်မၤဟးဂီၤအဂံၢ်ကဆူၣ်ထီၣ်တၢ်တဖၣ် အိၣ်ထီၣ်ဝဲသ့အဃိ ခါလၢကဟဲန့ၣ်

ပြ�င်းး�ထန််သည့််� ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းသည်် လက််ရှိိ�တွွင်် ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေ ရှိိ�

သဝီတဖၣ်အံၤကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဝဲ ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲနးတဖၣ် န့ၣ် မၤအသးသ့ဝဲလီၤၣ် တၢ်

နေ�သော�ာကြော��ာင့််� အနာာဂတ််တွွင်် ၎င်းး�ရွာာ�များ��းသည်် အခက််အခဲဲများ��း ကြုံ�ံ�လာာနိုု�င််ပါါသည််။
ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု၏ ရလဒ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည့််� ဆုံးး��ရှုံးး��မှုုနှှင့််�ပျျက််စီးး�မှုုသည်် ပြ�င််ပမှှ

ဟးဂုၤဟးဂီၤဒီး တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ခီဖျ ိ မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဝီၤ န့ဆၢၣ်အတၢ်ဆီတလဲအသး အ
ဃိတဖၣ် န့ၣ် တမ့ၢ်ဒၣ်ထဲလၢ တၢ်ဆိးကါက့ၤ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့လၢ ဘၣ်တၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤ
စှၤဝဲ အဃိဘၣ် (ဒ်ပစံးတၢ်အသိး တမ့ၢ်လၢ တၢ်စံးဆၢဒီး ကျၤကျ
ိ လၢ
ဲ ကကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ် တၢ်
ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဖၣ် တအိၣ်လၢၤဘၣ် အဃိဘၣ်)ၣ် မ့မ့ၢ်တခီ မ့ၢ်လၢတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ် တၢ်ကီ
တၢ်ခဲလၢ တၢ်တထံၣ်ဆိပၥ်စၢၤအီၤသ့ၣ်တဖၣ် ဟဲဘၣ်ဝဲ သတုၤကလၥ်တခီလီၤၣ် တၢ်လီၢ်ဒီး
ဒူသဝီတနီၤအဂီၢ် ထဲတၢ်အိၣ်မူဘၣ်ဘျး�ဘၣ်
ိ
ဒါ ဒီးန့ဆၢၣ်အတၢ်ဆီတလဲသး ကျၤကျ
ိ တဖၣ်
ဲ
န့ၣ် တန့ၢ်တသ့လၢၤဘၣ်ၣ် မ့မ့ၢ်တခီ တုၤဃီၤဝဲဒၣ်ဆူ ကဘၣ်ဆီတလဲက့ၤတၢ်အပတီၢ်လံန့ၣ်
လီၤၣ် ပိၥ်မုၣ်ပိၥ်မၢၤတဖၣ်, ပှၤဖှၣ်ီ ဖိယၥ်ဖိတဖၣ်ဒီး ပှၤလၢနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှၤတဖၣ်
ဲ
န့ၣ် မ့ၢ်
ပှၤတဖၣ်လၢ

ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအါကတၢၢ်လီၤ ၣ်

လၢၢလံံၥ််ပၥ််ဖျါါ�အံၤၤ�အပူၤၤ� ပၥ််ဖျါါ�ထီၣ််��ဝဲဲဒၣ််� ဒူူသဝီီကမျၢၢ်�်�အတၢ််ထံၣ််��လၢၢ မူူခိၣ််��ကလံၤၤ�သီၣ််��ဝီၤၤ�အ
တၢ််ဆီီတလဲဲအသးးအဖီီခိၣ််��တဖၣ််�ဒီးး� DRR အတၢ််ပၥ််ဖျါါ�လၢၢ တၢ််ဘၣ််�ဒိိဘၣ််�ထံးး�တဖၣ််� ဖဲဲတၢ််
တတၢၢၥ််တနါါ (ထံံဒိၣ််��ခိၣ််��ယွၤၤ�,မ့့အူူအီၣ််��တၢ််ဒီးး�တၢ််လၢၢဒုးး�ကီီခဲဲပှၤၤ�ကူူပှၤၤ�ကညီီတဖၣ််�) မၤၤအသးး
ဝံၤၤ�အလီၢ််�ခံံအဂ့ၢ််� န့ၣ်�်�လီၤၣ််��� တၢ််သ့ၣ််��တဖၣ််�အံၤၤ� မ့ၢ််�တၢ််ဆိိကမိၣ််��က့ၤၤ�တၢ််ဃိိထံံတဖၣ််� လီၢ််�တံၢ််�လီၤၤ�
ဆဲးး� ဒိၣ််��ဒိၣ််��ယိိၥ််ယိိၥ််လၢၢ အဒိးး�သန့ၤၤ�ထီၣ််��အသးးလၢၢ အပူၤၤ�ကွံံ�ၥ််အနံၣ််��တဖၣ််�အပူၤၤ� ထံံဒိၣ််��ခိၣ််��
ယွၤၤ�အတၢ််ကွၢ််�ဆၢၣ််��မဲဲၥ်် အဖီီခိၣ််��လီၤၣ််��� တၢ််ထံၣ််��လၢၢ အပၥ််ဒိၣ််�� လီၢ််�ကဝီၤၤ� တၢ််တုၢ််�ဆၢၢ န့့ဆၢၣ််��
အတၢ််တတၢၢၥ််တနါါတဖၣ််� ဒ််တၢ််အကါါဒိၣ််��အသိးး� ဒီးး�တၢ််ထံၣ််��လၢၢ အပၥ််ဖျါါ�ထီၣ််��ဝဲဲလၢၢ တၢ််လံံၥ််
ပၥ််ဖျါါ�ဒီးး� သနူူလံံၥ််တဖၣ််� လၢၢကီၢ််�ပယီၤၤ�အပူၤၤ� ဒ််အဝဲဲသ့ၣ််��အတၢ််ပညိၣ််��ပၥ််တၢ််အကါါဒိၣ််�� လၢၢခါါ
ဆူူညါါအဂီၢ််�တဖၣ််�န့ၣ်�်� တဒ််သိးး�လိိၥ််အသးးဘၣ်ၣ်�်�� တၢ််သူၣ််��တၢ််ဖျးး�ကျိၤၤ��ကျဲဲ� (CRS) ဒ််အမ့ၢ််�တၢ််
သူၣ််��လီၤၤ�ဖျးး�လီၤၤ�တၢ််မုၢ််�တၢ််ဘိိ လၢၢအတုၢ််�န့ၢ််�ခီၣ််��န့ၢ််�မူူခိၣ််��ကလံၤၤ�သီၣ််��ဝီၤၤ� အတၢ််ဆီီတလဲဲဒီးး� တၢ််
မုၢ််�တၢ််ဘိိ လၢၢအသးးကၢၢ တဖၣ််�န့ၣ်�်� ကကဲဲထီၣ််��ကျဲဲ�တဘိိ လ ၢၢအဒုးး�ဘျးး�စဲဲ တၢ််ထံၣ််��လီၤၤ�ဆီီ
ခံံခါါအံၤၤ�လီၤၣ််���

4

Toward A Tipping Point? - တၢ််ဘိးး�ဘၣ််သ့ၣ််�ညါါလံံၥ််ပရၢၢ

အသိိပညာာများ��းကိုု� လက််ခံံသင််ယူူ ပြ�န််လည််အသုံးး��ချျနိုု�င််မှုု နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�
(ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််စွွမ်းး�များ��း ကုုန််ဆုံးး��လာာသော�ာကြော��ာင့််�) သာာမဟုုတ််ဘဲဲ ပိုု�မိုု�ဆိုးး��ဝါးး�
ကာာ မျှော်�်��မှှန်းး�၍ မရသော��ာ ဘေး�းအန္တတရာာယ််များ��း၏ သဘော�ာ�သဘာာဝကြော���ာင့််� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာ
ရခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ တစ််ချို့့���ရပ််ရွာာ�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း၌ ဒေ�သန္တတရအဆင့််� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု နည်းး�ဗျူူ�ဟာာများ��း အလုုပ််မဖြ�စ််တော့�့�သည့််� အခြေ�ေ�အနေ�ေ ‘ပြော��ာင်းး�လဲဲရန််
အချိိ�န််တန််ချိိ�န််’သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�သွားး��နိုု�င််ပါါသည််။ အထူးး�ထိိခိုု�က််ခံံရနိုု�င််သော�ာ သူူတို့့��မှာာ�
ဖယ််ကြ�ဉ််ခံံထားး�ရသော��ာ အုုပ််စုုခွဲဲ�များ��းဖြ�စ််သည့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းနှှင့််� မသန််စွွမ်းး�များ��းကဲ့့�သို့့��
သော�ာ သူူများ��း ဖြ�စ််သည််။
ဤအစီီရင််ခံံစာာတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု နှှင့််� သဘာာဝဘေး��းအန္တတရာာယ််
ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေ လျှော့�့��ချရေး��း� (DRR) အပေါ်�်� ရပ််ရွာာ�လူူထုု၏ ထင််မြ�င််ချျက််အများ��းစုုသည််
ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကျရော��ာ�က််ပြီး�း�ပြီး�း�ချျင်းး� အခြေ�ေ�အနေ�ေကိုု� အဓိိက အသားး�ပေး�းထားး�ပါါသည််။
ဤသို့့��ဖြ�စ််ရခြ�င်းး�မှာာ� ပြီး�း�ခဲ့့�သော�ာ နှှစ််များ��းအတွွင်းး� ရေ�ကြီး�း�မှုုကိုု� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််�ကြုံ�ံ�တွေ့�့�
ခဲ့့�ရသည့််� နေ�ရာာဒေ�သတွွင်် သုုတေ�သနကိုု� ပြု�ုလုုပ််ထားး�သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ပါါသည််။

တၢ််ပၢၢတၢ််ပြး�းတၢ််ဂ့ၢ််�ကီီခဲဲတဖၣ််

စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုဆိုု�
ု င််ရာာ ပြ�ဿနာာများ�း�

ကီၢ်ပယီၤ (မ့မ့ၢ်ထံကီၢ် လၢဘၣ်တၢ်ပၢအီၤ ဒ်ပဒိၣ်ပပှၢ် ဆူထံဖိကီၢ်ဖိဘၣ်ဆၣ်)သနူလၢ DRR

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် အဓိိက (အထက််မှအော���ာက််သို့့�� စီးး�ဆင်းး�သော�ာအာာဏာာဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�)

ဒီး CCAအဂီၢ် အိၣ်ပၥ်စၢၤလံန့ၣ်လီၤၣ် ဘၣ်ဆၣ်ဒီး လၢတၢ်ဂဲၤလိၥ်မၤတၢ်အဂီၢ် တတုၤထီၣ်

သဘာာဝဘေး��းအန္တတရာာယ််ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေ လျှော့�့��ချရေး��း� (DRR) နှှင့််� ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာမှုု

ထီၣ်ဘးဒံးဘၣ်ၣ် တၢ်ဘျး�စဲပၥ်ဖှၣ်ိ မၤသကိးတၢ်လၢ KNUဒီး ပဒိၣ်ပပှၤအပူၤန့ၣ် ကြၢးအိၣ်ဒီး

နှှင့််�အညီီ လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ နေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး� (CCA) ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒများ��း ချျမှှတ််ပြီး�း�

တၢ်ပီးတၢ်လီ လၢအဘျ ူး�အိၣ်ဒီး ကျၤကျ
ိ တဖၣ်
ဲ
လၢကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ် မၤလၢပှၤတၢ်
ဲ တိၥ်ကျၤဲ

ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ရာာတွွင်် လက််တွေ့�့� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တွွင််

တဖၣ်အဂီၢ်လီၤၣ် တကးဒံးဘၣ် တၢ်ဘျး�စဲလၢ DRRဒီး CCAအဘၢၣ်စၢၤစ့ၢ်ကီး ကြၢးဆူၣ်ထီၣ်

ဟာာကွွက််များ��း ရှိနေ���ေပြီး�း� တပြေး�း��ညီီ မဖြ�စ််ပါါ။ KNU နှှင့််� ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�

လဲၢ်ထီၣ် ဒီးကြၢးဘၣ်တၢ်နၢ်ပၢၢ်အီၤ ဒ်ကျၤကျ
ိ လၢကမၤလၢပှ
ဲ
ၤဲ တၢ်မၤစၢၤ လီၢ်ကဝီၤအတၢ်တုၢ်

ဆော�ာင််ရွွက််မှုု အပါါအဝင်် ဒေ�သခံံ အာာဏာာပိုု�င််များ��းသည်် ထိုု�နည်းး�ဗျူူ�ဟာာများ��းကိုု� လက််တွေ့�့�

ဆၢ န့ဆၢၣ်အတၢ်မၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤၣ်

အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ရန််နှှင့််� ပြု�ုပြ�င််ရန််အတွွက်် မှှန််ကန််သော�ာ နည်းး�စနစ််နှှင့််�

မ့ၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤ တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအပူၤ ခီဖျလၢကညီ
ိ
ဒီကလုၥ်စၢဖှၣ်ိ ကရၢKNU ဒီးကီၢ်ပယီၢ်သုး

လည်းး� ပိုု�မိုု�အားး�ကော�ာင်းး�လာာအော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််သင့််�ပြီး�း� ရပ််ရွာာ�အဖွဲ့့��အစည်းး�၏ ဘေး�းဒဏ််

အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်သဘံၣ်ဘူၣ် တၢ် ဒုးတၢ်ယၤတဖၣ်အဃိ ကမျၢၢ်ဘၣ် ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး တၢ်မၤ

ခံံနိုု�င််မှုုကိုု� အထော��ာက််အပံ့့� ပေး�းရန််အတွွက်် အခြား��းသော�ာ တွဲဲ�ဘက််နည်းး�လမ်းး�များ��းကိုု�

ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ခွး�ယၥ်
ဲ
တဖၣ် အိၣ်ဝဲအါမးလီၤၣ် ဖဲ၂၀၁၂နံၣ်န့ၣ် ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်, ပယီၤသုးဒီး

နား�းလည််သင့််�သည််။

အရင်းး�အမြ�စ််များ��း လိုု�အပ််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် DRR နှှင့််� CCA အကြား�း�ရှိိ� ချိိ�တ််ဆက််မှုုများ��းကိုု�

KNU ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှၣ်ိ ကရၢ အဘၢၣ်စၢၤ အၢၣ်လီၤတူၢ်လိၥ်သကိး လၢကဆိကတီၢ် တၢ်ဒုး
တၢ်ယၤဘၣ်ဆၣ် တၢ်မၤလိၥ်ဖိးမံ တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်လၢ အိၣ်ယံၥ်တ့ၢ်လံ လၢတၢ်စုကဝဲၤကရၢက

သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�အရ ထိုု�ကရင််လူူမျိုး�း��စုု အများ��းစုုသည်် အစိုးး��ရနှှင့််� KNU ကြား�း�

ရိတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်စံးဆၢလၢ တၢ်ဃုတၢ် ဖိး အဂီၢ် တအိၣ်ဒံးဘၣ် ပှၤအါဂၤဒီး ပှၤကလုၥ်

လက််နက််ကိုု�င််ပဋိိပက္ခခ အခြေ�ေ�အနေ�ေများ��းကြော��ာင့််� စနစ််အရ လူ့့�အခွွင့််�အရေး�း�

တဖၣ် ဘၣ်အိၣ်ဒံးဒၣ် လၢတၢ်သူၣ်ဆါသးဆါအဖၢမုၢ်လီၤၣ်

ချိုး�း��ဖော�ာက််ခံံရမှုုများ��းကိုု� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� ခံံစား�းခဲ့့�ရသည််။ ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််တွွင်် မြ�န််မာာ
အစိုးး��ရ၊ စစ််တပ််နှှင့််� KNU တို့့��သည်် ပစ််ခတ််တိုု�က််ခိုု�က််မှုု ရပ််စဲဲရေး�းကိုု� သဘော�ာ�တူူခဲ့့�ကြ�

တၢ်ဃိထံတဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤ လၢကညီဒီကလုၥ်စၢဖှၣ်ိ ကရၢ ဒီးပယီၤသုး အတၢ်ပၢကျၢ်ဲ

သော်�်�လည်းး� ဆယ််စုုနှှစ််ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ� လက််နက််ကိုု�င်် ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််စေ�သည့််� ပြ�ဿနာာများ��း

ကျအသး
ီ
အလီၢ်ကဝီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤၣ် လၢလီၢ်ကဝီၤဒ်န့ၣ်တဖၣ်အပူၤ ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ

ကိုု� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း ဖြ�စ််စဉ််က မဖြေ�ေ�ရှှင်းး�ပေး�းနိုု�င််သေး�းပါါ။ လူူများ��းစွာာ�နှှင့််� လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�

တၢ်ခးပတုၥ်တၢ်ဒုးအလံၥ် ဃံးဃၥ်အဖီခိၣ် ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်, ပယီၤသုးဒီး KNU ဟံးန့ၢ် တၢ်

များ��းစွာာ�တို့့��အနေ�ေနှှင့််� စိိတ််ဒဏ််ရာာရနေ�ေဆဲဲ ဖြ�စ််ပါါသည််။

စိတၢ်ကမီၤ ဂၤမံၤဂၤမၠ ဒီ
ိ းထၢဖှၣ်ိ တၢ်ပီးတၢ်လီ လၢအလိၥ်တဖၣ် လၢလီၢ်ကဝီၤအတၢ်ကရၢက
ရိတဖၣ် အအိၣ်ဒီး မၤစၢၤက့ၤလီၢ်ကဝီၤ တၢ်လၢအလိၥ် တဖၣ်ဒ် အမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချမ့့ ၢ်ဂ့ၤ
တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့မ့ၢ်ဂ့ၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤၣ် လၢKNU တၢ်ပၢပူၤဘၣ်ဃးဒီး ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်မူခိၣ်
ကလံၤသီၣ်ဝီၤအတၢ်ဆီတလဲသး အတၢ်ဂ့ၢ်ကီခဲတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ထံကီၢ်တၢ်သူၣ်တၢ်ဖျး� ဒီးသ့ၣ်

သုုတေ�သနကိုု� “အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့််�အာာဏာာများ��း ရော�ာနှော�ာ�နေ�သော�ာ”ဒေ�သတွွင်် လုုပ််ဆော�ာင််ထားး�
ပါါသည််။ ထိုု�ဒေ�သတွွင်် အပစ််အခတ််ရပ််စဲဲရေး�း သဘော�ာ�တူူညီီချျက််အရ
မြ�န််မာာအစိုးး��ရ၊ စစ််တပ််နှှင့််� KNU နှှစ််ဘက််စလုံးး��မှှ အာာဏာာကိုု� ကွဲဲ�ပြား�း�စွာာ� ရယူူထားး�ပြီး�း�

ပှၢ်ကိတိၢ်ဝဲၤကျၤိ ဒီုး္ဒွ ့တၢ်ပဒၢပၢၤဃၥ်သ့ၣ်ပှၢ်ဒီး ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်ဝဲၤကျၤဟံ
ိ းန့ၢ်ပၥ်စၢၤမူဒါလီၤၣ်

ရပ််ရွာာ�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းမှှ အရင်းး�အမြ�စ််များ��း ကော�ာက််ခံံကာာ ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� ပညာာရေး�း

KNU အရူၢ်သဲးသနူလၢ ဟီၣ်ခိၣ်သ့ၣ်ပှၢ်အဖီခိၣ် မ့ၢ်ဝဲ ဘၣ်ဃးဒီး န့ဆၢၣ်အတၢ်ထူးတၢ်တီၤတ

ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ပေး�းပါါသည််။ KNU အတွွင်းး�တွွင်် ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု

ဖၣ်န့ၣ် ကအိၣ်လၢ ဖဲၣ်ဒရၢၣ်သနူဒီး က လုၥ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢသးခွး�ယၥ်
ဲ
အပူၤ ဒ်လၢညါအသိး

ဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစပြ�ဿနာာများ��း၏ တာာဝန််များ��းကိုု� စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းနှှင့််�သစ််တော�ာဦးးစီးး�ဌာာန နှှင့််�

ကအိၣ်လၢ ဒူသဝီအတၢ်ပၢအဖီလၥ်လီၤၣ်

KNU သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ကာာကွွယ််ရေး�းကော်�်�မတီီတို့့��က တာာဝန််ယူူထားး�ပါါသည််။
KNU ၏ မြေ�ေယာာမူူဝါါဒသည်် သဘာာဝသယံံဇာာတ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သော�ာ ကိိစ္စစ

ကီၢ်ပယီၤသ့ၣ်ပှၢ်တဖၣ် လၢအပှၤဒီ
ဲ း တၢ်မူအကလုၥ်အကလုၥ်တဖၣ်အကျါ အါဒၣ်တၢ်တက့ၢ်

များ��းတွွင်် ဖက််ဒရယ််မူူဘော�ာင််နှှင့််� ကိုု�ယ့််�ကြ�မ္မာာ�ကိုု�ယ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ခွွင့််�ဘော�ာင််အတွွင်းး�မှှ ရှေး�း�ရိုးး��

န့ၣ် အိၣ်ဝဲဒၣ် လၢကညီဒီကလုၥ်စၢဖှၣ်ိ ကရၢ(KNU) ဒီးကလုၥ်ဒူၣ်အဂၤ(EAO)တဖၣ် တၢ်ပၢ

နည်းး�လမ်းး�အတိုု�င်းး� ရပ််ရွာာ�မှှ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� အားး�ပေး�းပါါသည််။

တၢ်ပြး�အဖီလၥ်လီၤၣ် လၢတၢ်မၤစှၤလီၤ န့ဆၢၣ်အတၢ်ဆီတလဲအဖီခိၣ် န့ဆၢၣ်တၢ်အိၣ်ယၢၤ
ထူးတီၤတဖၣ်မ့ၢ် တၢ်လၢအကါဒိၣ်ဒီး ဒီး KNU မ့ၢ်တၢ်ကရၢကရိ လၢအဆီၣ်ထွမၤစၢၤဒူ
ဲ
သဝီ

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ကျျန််ရှိနေ���ေသေး�းသော�ာ ဇီီဝမျိုး�း��ကွဲဲ�များ��းရှိိ�သည့််� သစ််တော�ာဖုံးး��လွှှမ်းး�ရာာဒေ�သ

ဖိတဖၣ် လၢက အိၣ်ဆိးဘၣ်ဘျး�ဘၣ်
ိ
ဒါ လၢန့ဆၢၣ်အတၢ်ဆီတလဲသးအဃိ ဒ်တၢ်အၢၣ်လီၤ

အများ��းစုုသည်် ကရင််အမျိုး�း��သားး�အစည်းး�အရုံးး��(KNU) နှှင့််� အခြား��းသော�ာ EAO များ��း၏

လၢတၢ်ပတုၥ်တၢ်ဒုးလံၥ်ဃံးဃၥ်အသိး ကီၢ်ပယီၤမုၢ်ထီၣ်ကလံၤစိး န့ဆၢၣ်အတၢ်ဆီတလဲအ
သးအဖီခိၣ် တၢ်ခွး�တၢ်
ဲ
ယၥ် ပၢပြး�တဖၣ်ကြၢးအိၣ်လၢ KNUအတၢ်ရဲၣ်ကျၤဲ အဖီလၥ်လီၤၣ် (

ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််ရှိိ� ဒေ�သများ��းတွွင်် တည််ရှိနေ���ေသည််။ ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု� လျှော့�့��ချျ
ရေး�း နှှင့််� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�ထိုု�င််နိုု�င််ရန်် ဒေ�သတွွင်းး� အရင်းး�အမြ�စ််များ��း

ကီၢ်ပယီၤ၂၀၁၅,NCA,ဖးဒ့၂၅) ဘၣ်ဆၣ်ဒီး လၢန့ဆၢၣ်တၢ်ဆီတလဲသးအဖီခိၣ်န့ၣ် မုၢ်မဆါ

ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းရေး�းတို့့��တွွင်် ထိုု�သဘာာဝသယံံဇာာတများ��း၏ ကဏ္ဍသည်် အရေး�း�ကြီး�း�ပြီး�း� KNU

တနံၤအံၤ လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤ ကျၤကျ
ိ
ဲ လၢကမၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်အဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ကသူၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်အ

သည်် တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး�� ပစ််ခတ််တိုု�က််ခိုု�က််မှုု ရပ််စဲဲရေး�း သဘော�ာ�တူူစာာချုု�ပ််မှှ အသိိအမှှတ်် ပြု�ု

သီအဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, လီၢ်ကဝီၤဖိအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် မ့ၢ်ဒံးဒၣ်တၢ်လၢအစှၤဒီး ဘၣ်တၢ်လုၤပိၥ်ထွဒံဲ းဒၣ်

ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး�

ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ် အတၢ်နဲၣ်ကျ ဲ ဒ်အမ့ၢ် ထံကီၢ်လၢပဒိၣ်အတၢ်ပၢဆူထံဖိကီၢ်ဖိအသိး
န့ၣ်လီၤၣ် ဒ်ကီၢ်ပယီၤမ့ၢ် ထံကီၢ်လၢပဒိၣ်တဖုဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢၥ်လၢၥ်ဆ့ဆ့ဒီး ပဒိၣ်
မ့ၢ်လီၢ်ခၢၣ်သးအတၢ်ပၢအသိး အတၢ်ပၢပြး�ကျၤကျ
ိ တဖၣ်
ဲ
မ့ၢ် တၢ်ဟံးန့ၢ်တၢ်စိကမီၤ ပှၤတု
ဲ ၥ်ဒီး
ကလုၥ်ဒုၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ဘံၣ်ဆီၣ်ဘၢအီၤ အစိၤစိၤလီၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါ အီၤပှၤမဲ
ဲ ၥ်
ပှၤနါလီ
ဲ
ၤၣ်
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ကျိၤၤ��ကျဲဲ�လၢၢကဒုးး�အိၣ််�ထီၣ််�တၢ််ဆီီတလဲဲတၢ်် အပြော��ာင်းး�အလဲဲဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သော�ာ
နည်းး�လမ်းး�များ�း�
တဖၣ််
မူူခိၣ််��ကလံၤၤ�သီၣ််��ဝီၤၤ�အတၢ််ဆီီတလဲဲအသးးအဖီီခိၣ််�� ကိၣ််��ဝံးး�တၢ််ဆါါသံံသတြိ�ိၥ််အိၣ််��ထီၣ််��ကဒီးး�အခါါ
လဲၤၤ�တလၢၢကွံံ�ၥ်် တၢ််တူၢ််�န့ၢ််�ခီၣ််��န့ၢ််�အပတီၢ််� လၢၢဒူူသဝီီဖိိတဖၣ််�တူၢ််�ဝဲဲန့ၢ််�န့ၣ်�်�လီၤၣ််��� ဖဲဲထံံဖိိကီၢ််�ဖိိ
ဘၣ််�ကွၢ််�ဆၢၣ််��မဲဲၥ်် တၢ််အိၣ််��ဆူၣ််��အိၣ််��ချ့့�အတၢ််ကီီတၢ််ခဲဲအခါါ ဟံၣ််��ဖိိဃီီဖိိလၢၢ အလဲၤၤ�မၤၤတၢ်် လၢၢ
ကီၢ််�ကၠီၣ််���တဲဲၥ််တဖၣ််� ဘၣ််�ဟဲဲက့ၤၤ�ကဒါါက့ၤၤ� (မ့့တမ့ၢ််�) ကဆှၢၢ�လီၤၤ� ကျိိ�ၥ််စ့့အဂီၢ််� တၢ််ကီီတၢ််ခဲဲ အိၣ််��
ထီၣ််��ဝဲဲဒီးး� တဆှၢၢ�ဘၣ််�ကျိၣ််���စ့့, တၤၤသူူတၤၤသၣ််� လၢၢကဘၣ််�တၢ််ဆါါအီၤၤ�တဖၣ််� အပှ့ၤၤ��ကလံၤၤ�တ
အိၣ််��, ကျဲဲ�မုၢ််�လၢၢဘၣ််�တၢ််ဆိးး�ကါါအီၤၤ� လၢၢတၢ််လဲၤၤ�တၢ််က့ၤၤ�အဂီၢ််�တဖၣ််�ဟးးဂီၤၤ�ဝဲဲ, ပှၤၤ�မၤၤတၢ််ဖိိတဖၣ််�
အတၢ််မၤၤခွဲးး��ယၥ််စှၤၤ�လီၤၤ�ဝဲဲတဖၣ််� အိၣ််��ထီၣ််��ဒီးး� တၢ််ဖံးး�အီၣ််��မၤၤအီၣ််��အကျိၤၤ��အကျဲဲ�တဖၣ််�စ့ၢ််�ကီးး� တၢ််
ဘၣ််�ဒိိဘၣ််�ထံးး�အိၣ််��ထီၣ််��ဝဲဲလီၤၣ််���

ပိိၥ််မုၣ််��အါါဂၤၤ ဘၣ််�လဲၤၤ�ခီီဖံးး�ခီီမၤၤ တၢ််ဆူူကီၢ််�ကၠီၣ််���တဲဲၥ််လီၤၣ််��� တၢ််အံၤၤ�မ့ၢ််� လၢၢဒူူ
အလီၢ််�တအိၣ််��ဒီးး�

ဒ့ၣ််��ကမၣ််�တဖၣ််� အါါထီၣ််��ဝဲဲ အဃိိလီၤၣ််��� ပိိၥ််မုၣ််�� လၢၢအလဲၤၤ�မၤၤတၢ်် လၢၢထံံဂၤၤ
ကီၢ််�ဂၤၤတဖၣ််�အံၤၤ� မ့ၢ််�ဟဲဲက့ၤၤ�ဆူူဒူူသဝီီန့ၣ်�်� ကဆိးး�ကါါက့ၤၤ� တၢ််ကူၣ််��ဘၣ််�ကူၣ််��
သ့့ဒီးး� တၢ််လဲၤၤ�ခီီဖျိိ� လၢၢအဒိးး�န့ၢ််�ဘၣ််�ဝဲဲတဖၣ််� ဘၣ််�ဃးး ဒီးး� တၢ််အိၣ််��ဆူၣ််��အိၣ််��
ချ့့�ဒီးး� တၢ််သ့့တၢ််ဘၣ််�အဂုၤၤ�အဂၤၤတဖၣ််�လီၤၣ််���

နီၢ််�တဂၤၤဂ့ၤၤ�တဂၤၤဂ့ၤၤ�မ့ၢ််�ဂ့ၤၤ� ဟံၣ််��ဒူၣ််��ဃီီထၢၢတဖၣ််�မ့ၢ််�ဂ့ၤၤ� ဒီးး�တၢ််ကရၢၢကရိိတဖၣ််�မ့ၢ််�ဂ့ၤၤ� အတၢ််သ့့တၢ််
ဘၣ််� အသဟီၣ််��ဒီးး� တၢ််တူၢ််�န့ၢ််�ခီၣ််�� န့ၢ််�ခိၣ််��ဃၢၤၤ�န့့ဆၢၣ််��တဖၣ််� လၢၢအဘၣ််�တၢ််ပၥ််ဖျါါ�အီၤၤ� လၢၢလံံၥ််
ပၥ််ဖျါါ�တဘ့ၣ််��အံၤၤ�အပူၤၤ�န့ၣ်�်� ကဲဲထီၣ််��ဝဲဲတၢ််ဘျူးး��တၢ််ဖှိၣ််��� အခီၣ််��တဃၥ််ဖးးဒိၣ််��လၢၢ တၢ််မၤၤဘၣ််�လိိၥ််
ဘၣ််�စးးက့ၤၤ�တၢ််အဂီၢ််�, လၢၢတၢ််အိၣ််��ကၢၢအိၣ််��ခိးး�ဒီးး� လၢၢတၢ််ပၢၤၤ�ဃၥ််တၢ််တီီတီီလိၤၤ�လိၤၤ�အဂီၢ််� လၢၢ
ကိၣ််��ဝံးး�၁၉ အတၢ််ဘၣ််�ဒိိဘၣ််�ထံးး�အဖီီလၥ််န့ၣ်�်�လီၤၣ််��� ဘၣ််�ဆၣ််�ဒီးး� ဒူူသဝီီတဖၣ််�မ့ၢ််�တဒိးး�န့ၢ််�ဘၣ််�
တၢ််မၤၤစၢၤၤ�လၢၢအရ့့ဒိၣ််��တဖၣ််�ဘၣ််�ဒီးး� လၢၢကကွၢ််�ဆၢၣ််��မဲဲၥ််တၢ််ဘၣ််�ဒိိဘၣ််�ထံးး�အဂီၢ််� ကမ့ၢ််�တၢ််လၢၢ
အကီီခဲဲဝဲဲလီၤၣ််��� လီၤၤ�ဆီီဒၣ််� တၢ််ကိၣ််��ရိၣ််��နၣ််�တၢ််ဆါါသံံသတြိ�ိၥ်် မ့ၢ််�ပူၤၤ�ကွံံ�ၥ််အလီၢ််�ခံံန့ၣ်�်� ပှၤၤ�ကညီီ
ကဒဲဲကဒဲဲ အတၢ််မၤၤစၢၤၤ�လိိၥ််သးး ဒီးး�တၢ််မၤၤထီၣ််��မၤၤထီီ အတၢ််ဖံးး�တၢ််မၤၤတဖၣ််� လၢၢဟီၣ််��ခိၣ််��ဒီီဘ့ၣ််��
အအိၣ််��န့ၣ်�်� ပမုၢ််�လၢ််ဝဲဲသပှၢ််�တၢၢ််�တသ့့လၢၤၤ�ဘၣ်ၣ်�်�� န့့ဆၢၣ််��တၢ််တတၢၢၥ််တနါါ အိၣ််��ထီၣ််��မ့ၢ််�ဝံၤၤ�, ဒ််
သိးး�ကသူၣ််��ထီၣ််��က့ၤၤ�ကဒီးး�တၢ််လၢၢတၢ််လီၢ််�သီီအဂီၢ််� အကါါဒိၣ််��ကတၢၢ််�အကျါါ�တခါါမ့ၢ််�ဝဲဲ တၢ််မၤၤစၢၤၤ�
ဆီၣ််��ထွဲဲ�ပှၤၤ�အိၣ််��လၢၢလီၢ််�ကဝီၢ််�ဖဲဲန့ၣ်�်�အပူၤၤ�တဖၣ််�ဒီးး� တၢ််တူၢ််�လိိၥ််ဘၣ််�ထွဲဲ�လိိၥ််သကိးး�သးးကဒဲဲကဒဲဲ
န့ၣ်�်�လီၤၣ််��� တၢ််သ့့တၢ််ဘၣ််�အသဟီၣ််�� ဒီးး�တၢ််ဆဲးး�ကျိးး��ဘျးး�စဲဲတဖၣ််� လၢၢအဘၣ််�တၢ််ပၥ််ဖျါါ�အီၤၤ� လၢၢ
လံံၥ််ပၥ််ဖျါါ�တဘ့ၣ််��အံၤၤ�အပူၤၤ� န့ၣ်�်� ဘၣ််�သ့ၣ််��သ့ၣ််��ကကဲဲထီၣ််��ဝဲဲ ခါါဆူူညါါကျိၤၤ��ကျဲဲ� လၢၢတၢ််ဒီီတဒၢၢ
အိၣ််��ဘျိးး��အိၣ််��ဒါါ တူၢ််�ဆၢၢန့့ဆၢၣ််��တၢ််တတၢၢၥ််တနါါလၢၢအကဟဲဲတ ဖၣ််�လီၤၣ််���
မူူခိၣ််��ကလံၤၤ�သီၣ််��ဝီၤၤ� တဘၣ််�လိိၥ််ဘၣ််�စးးတဖၣ််�အံၤၤ� ဟ့ၣ််��ထီၣ််��ဝဲဲတၢ််ခွဲးး��တၢ််ယၥ်် လၢၢပှၤၤ�ဟီၣ််��ခိၣ််��ဖိိ
တဖၣ််�အဂီၢ််� ဒ််သိးး�ကဆိိကမိၣ််��သကွ့ၤၤ��က့ၤၤ� တၢ််ဆိးး�ကါါတ့ၢ််�ဟီၣ််��ခိၣ််�� လၢၢပအိၣ််��အီၤၤ�ဒ််လဲၣ််��ဒီးး� ခါါဆူူ

ညါါလၢၢတၢ််ဆီီတလဲဲက့ၤၤ�အဂီၢ််�, ထံံကီၢ််�ခိၣ််��နၢ််ဒီးး�ကမျၢၢ်�်�ကဘၣ််�ဂုုၥ််ကျဲးး�� စၢး�းအါါထီၣ််��ဝဲဲအဂီၢ််�,

မ့တမ့ၢ်ကျဘၢၣ်
ဲ
စၢၤလၢတၢ်ဆီတလဲဆူတၢ်ဂ့ၢ်, မ့တမ့ၢ်ဆူတၢ်အၢလီၤတၢ်ဆံးလီၤစှၤလီၤတၢ်ဘၣ်
ဒိဘၣ်ထံး လၢအကဲထီၣ်လၢ န့ဆၢၣ်အတၢ်တတၢၥ်တနါအဃိဒီး တၢ်ခွး�တၢ်
ဲ
ယၥ်လၢအဟဲအိၣ်
ထီၣ် လၢတၢ်တူၢ်ဆၢတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအဃိ တဖၣ်န့ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်က့ၤလၢ ပိၥ်မုၣ်ပိၥ်
မၢၤဒီး ပှၤလၢဘၣ်တၢ်ထံၣ်အံၣ်ထံၣ်ဆံးအီၤတဖၣ်အဂီၢ်, ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်စ့ၢ်ကီး ကနုၥ်လီၤမၤသ
ကိးတၢ်လၢတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်တၢ်မၤအပူၤ ခီဖျတၢ်
ိ ဆီတလဲဘၣ်လိၥ်က့ၤတၢ်ဒီး တၢ်ဒုးအိၣ်
ထီၣ်တၢ်မၤဂ့ၤမၤသီထီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤၣ် လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်က့ၤဟီၣ်ခိၣ်အံၤဆူတၢ်ဂ့ၤအဂီၢ် လၢတၢ်
ကရၢကရိအတၢ်ရ့လိၥ်ဘၣ်ထွဒီဲ း သဲစးမုၢ်ကျၤဝဲ
ိ ၤကွၥ် အတၢ်ဘၣ်ထွအပူ
ဲ ၤ ကြၢးဒုးဒိၣ်ထီၣ်အါ
ထီၣ် ကမျၢၢ်အတၢ်ကဲခိၣ်ကဲနၢ်ဒီး ဆီၣ်ထွပိဲ ၥ်မုၥ်ပိၥ်မၢၤအတၢ်ကဲခိၣ်ကဲနၢ်စ့ၢ်ကီးလီၤၣ်
လၢၢတၢ််သူၣ််��ထီၣ််��သကိးး�တၢ််ဃူူတၢ််ဖိးး�အတၢ််ဖံးး�တၢ််မၤၤန့ၣ်�်�	လၢၢထံံကီၢ််�စၢၢဖှိၣ််���တၢ််ဘျၢၢ�သဲဲစးးခိၣ််��သ့ၣ််��
အပူၤၤ� မ့ၢ််�တၢ််မနုၤၤ� တဖၣ််�လဲၣ်ၣ်��်�� ကြၢး�း�မၤၤစၢ််လီၤၤ�ပဒိၣ််��အတၢ််ဖီၣ််��ဃံးး� DRRအတၢ််ဖံးး�တၢ််မၤၤလီၤၤ�န့ၣ်�်�
တၢ််ဟ့ၣ််��ကူၣ််��အိၣ််��ထီၣ််��ဝဲဲလီၤၤ� တၢ််ဟ့ၣ််��ပလီၢ််�လၢၢခါါဆူူညါါန့ၣ်�်� န့့ဆၢၣ််��အတၢ််ဆီီတလဲဲကအါါထီၣ််��
ဒံးး�အဖီီခိၣ််�� ကီၢ််�ပယီၤၤ�ကြၢး�း�ဆိိကမိၣ််��ဆိိပၥ််စၢၤၤ� တၢ််လီၤၤ�တံၢ််�လီၤၤ� ဆဲးး�ဒိၣ််��ဒိၣ််��ယိိၥ််ယိိၥ်် လၢၢကဆီီ
တလဲဲလတၢ််မၤၤလိၤၤ�မၤၤဘၣ််�က့ၤၤ� တၢ််အဂီၢ််�လီၤၣ််��� တၢ််အမိၢ််�ပှၢ််�လၢၢကြၢး�း�ဘၣ််�တၢ််ဆီီတလဲဲအီၤၤ� ဒ််
သိးး�တၢ််လဲၤၤ�ခီီဖျိိ�ကွၢ််�ဆၢၣ််��မဲဲၥ်် န့့ဆၢၣ််��အတၢ််တတၢၢၥ််တနါါဖးးဒိၣ််��တဖၣ််� (ပၥ််ဃုုၥ််ဒီးး�တၢ််အီၣ််��တၢ််
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ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သော�ာ သဘာာဝဘေး��းတစ််ခုု ဖြ�စ််လာာနိုု�င််သည််။ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ ကျျန်းး�မာာရေး�း
အပေါ်�်� ရုုတ််ချျည်းး� သက််ရော�ာက််မှုုများ��းနှှင့််�အတူူ ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံံရှိိ� (သို့့��မဟုုတ်် ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံံမှှ
ပြ�န််လာာသော�ာ) ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လုုပ််သားး�များ��းထံံမှှ ငွေပေး���း�ပို့့��မှုု လျော့�့��ကျျသွားး��ခြ�င်းး�၊ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ ထုုတ််ကုုန််များ��း၏ ဈေး�းရင်းး�များ��းကျျဆင်းး�ခြ�င်းး� နှှင့််� ကုုန််ပစ္စစည်းး� ထော�ာက််ပံ့့�ပို့့��ဆော�ာင််
ရေး�း ဆက််သွွယ််မှုုလမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��း ဆိုးး��ရွား��းစွာာ� ပျျက််စီးး�သွားး��ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� နေ့�့စား�းလုုပ််
သားး� အခွွင့််�အရေး�း�များ��း ပိုု�မိုု�နည်းး�ပါးး�လာာမှုုများ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ပြီး�း� ရေ�ရှှည််တွွင်် အသက််မွေး�း�
ဝမ်းး�ကြော��ာင်းး�လုုပ််ငန်းး�များ��း ထိိခိုု�က််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််ပါါသည််။

တၢ််ထံၣ််�လိိၥ််သးးဒီးး�ပှၤၤ�လၢၢအဟ့ၣ််�ထီၣ််�တၢ််ကစီၣ််�
သဝီီအပူၤၤ� တၢ််ဖံးး�လီၢ််�မၤၤလီၢ််�စှၤၤ�ဝဲဲ, တၢ််ပနံံၥ််တၢ််ကၤၤတၢ််

ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုု�ဗစ််-၁၉ ကပ််ရော�ာဂါါ ပေါ�ါင်းး�လိုု�က််သော�ာအခါါ ဒေ�သခံံပြ�ည််
သူူများ��း၏ ဘေး�းဒဏ််ခံံနိုု�င််စွွမ်းး� ယန္တတရား�းကိုု� ခံံနိုု�င််ရည််ရှိိ�သည််ထက်် ပိုု�မိုု�ဖိိအားး�

Toward A Tipping Point? - တၢ််ဘိးး�ဘၣ််သ့ၣ််�ညါါလံံၥ််ပရၢၢ

အဓိိက သတင်းး�ပေး�းသူူနှှင့််� အင််တာာဗျူး�း�ခြ�င်းး� :
အမျိုး�း��သမီးး�တွေ�ေက များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� ထိုု�င်းး� နိုု�င််ငံံကိုု� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�
နေ�ထိုု�င််ကြ�တယ်် ဘာာလို့့��လဲဲဆိုု�တော့�့� ဒီီမှာာ�က ကုုန််ထုုတ််စွွမ်းး�အားး�
နည်းး�တယ််၊ ဈေး�းကွွက်် မရှိိ�ဘူးး�၊ အကြွေး��း�တွေ�ေလည်းး� များ��းလာာတယ််။
ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�သွားး��တဲ့့� အမျိုး�း��သမီးး�တွေ�ေက ကျျန်းး�မာာရေး�းနဲ့့�ဆိုု�င််တဲ့့�၊ စွွမ်းး�ရည််
နဲ့့�ဆိုု�င််တဲ့့� အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�တွေ�ေ၊ အတွေး�း��အမြ�င််တွေ�ေ ရရှိိ�လာာပြီး�း� အဲဲဒါါတွေ�ေ
ကိုု� ရွာာ�တွေ�ေမှာာ� ပြ�န််လည််အသုံးး��ချျကြ�တယ််။

ဤအစီီရင််ခံံစာာတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ တစ််ဦးးချျင်းး�စီီအလိုု�က််၊ အိိမ််ထော�ာင််စုုအလိုု�က််နှှင့််�
ရပ််ရွာာ�အဖွဲ့့��အစည်းး�အလိုု�က်် စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််များ��းနှှင့််� ဘေး�းဒဏ််ခံံနိုု�င််စွွမ်းး�တို့့��သည်် ကိုု�ဗစ််
-၁၉ အကျျပ််အတည်းး�ကာာလတွွင်် ရေ�ရှှည််၊ မျှှတစွာာ�နှှင့််� သာာတူူညီီမျှှမှုုရှိိ�စွာာ� နာာလန််ထူူနိုု�င််
ရန််အတွွက်် အခြေ�ေ�ခံံအချျက််အလက််များ��း ဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် အရေး�း�ပါါ အရာာရော�ာက််
သော�ာ အကူူအညီီများ��း မရရှိိ�ပါါက ရပ််ရွာာ�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းအနေ�ေဖြ�င့််� ရင််ဆိုု�င််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာတွွင််
အခက််အခဲဲများ��းနှှင့််� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�နိုု�င််ပါါသည််။
အထူးး�သဖြ�င့််� ကိုု�ရိုု�နာာဗိုု�င်းး�ရပ််စ်် လွွန််ကာာလတွွင်် လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုနှှင့််�
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းအတွွက်် ကမ္ဘာာ�တစ််ဝှှမ်းး�မှှ အကူူအညီီသည်် မသေ�ေချာ�ာတော့�့�ပေ�။
ထို့့��ကြော��ာင့််� ဘေး�းအန္တတရာာယ််များ��း ဖြ�စ််ပြီး�း�နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် “ပိုု�၍ ကော�ာင်းး�မွွန််လာာအော�ာင််
ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�”၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အနေ�ေဖြ�င့််� ဒေ�သခံံအဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း နှှင့််�
လူူမှုုအရင်းး�အနှီးး��တို့့��ကိုု� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းရန််မှာာ� ယခင််ကထက်် ပိုု�၍ အရေး�း�ကြီး�း�လာာပါါသည််။
ဤအစီီရင််ခံံစာာတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််များ��းနှှင့််� ကွွန််ရက််များ��းသည််
ထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ��းရပ််ဆိုု�င်းး�သွားး��သော�ာ အခြေ�ေ�အနေ�ေတွွင််သဘာာဝဘေး��းအန္တတရာာယ်် တုံ့့��ပြ�န််မှုု၏
အနာာဂတ်် ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� သက််သေ�ပြ�လာာနိုု�င််ပါါသည််။
ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုသည်် နိုု�င််ငံံတော်�်�-လူူထုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�နှှင့််� အာာဏာာ
အထက််အော�ာက််ဆက််ဆံံရေး�းများ��းတွွင်် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာစေ�ရန်် လှုုပ််ရှား��းမှုု၊
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� နေ�ထိုု�င််ရာာ ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�ကိုု� ပြ�န််လည််ပုံံ�ဖော်�်�ရေး�း စသည််တို့့��အတွွက်် အခွွင့််�အရေး�း�
တစ််ခုု (သို့့��မဟုုတ်် “အရေး�း�ပါါသော�ာ အဆင့််�တစ််ခုု”) ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။ သဘာာဝ
ဘေး�းအန္တတရာာယ််များ��းကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သော�ာ ဆုုတ််ယုုတ််မှုုများ��းနှှင့််� တုံ့့��ပြ�န််မှုုမှှတစ််ဆင့််�
ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသော�ာ အခွွင့််�အလမ်းး�များ��းသည်် လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေပြော���ာ��င်းး�လဲဲနိုု�င််သော�ာ နည်းး�
ပညာာနှှင့််� ဆန်းး�သစ််သော�ာ နည်းး�လမ်းး�များ��းမှှတစ််ဆင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင််
ထိိခိုု�က််ခံံစား�းရနိုု�င််ခြေ�ေရှိသော����ာ၊ ဖယ််ကြ�ဉ််ခံံထားး�ရသော��ာ အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ��းကိုု� သာာတူူညီီမျှှမှုု
ရှိိ�စွာာ� ပါါဝင််နိုု�င််ရန််အတွွက်် ပိုု�၍အခွွင့််�အလမ်းး�များ��း ပေး�းနိုု�င််သည််။ ‘ပိုု�၍ သာာလွွန််ကော�ာင်းး�မွွန််
အော�ာင်် ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�’တွွင်် ရပ််ရွာာ�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း
၏ ဦးးဆော�ာင််မှုုကိုု� အားး�ပေး�းကာာ လူူမှုုရေး�းနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း-စီးး�ပွား��းရေး�း ဆက််ဆံံရေး�းများ��း
ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််သင့််�သည််။ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း ဖြ�စ််စဉ််တွွင်် မျှော်�်��မှှန်းး�ထားး�သည့််�
အတိုု�င်းး� ဖက််ဒရယ််ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�အခြေ�ေ�ခံံဥပဒေ�ေမူူဘော�ာင််အတွွင်းး�ရှိိ� DRR လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��း
ကိုု� ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုုလျှော့�့��ချျသင့််�ကြော��ာင်းး�နှှင့််� ပတ််သက််၍ 			
ခိုု�င််ခိုု�င််မာာမာာ ထော�ာက််ပြ�သော�ာ အချျက််တစ််ချျက််လည်းး� ရှိနေ���ေပါါသည််။

အီီတကူူတလၢၢ)တဖၣ််� ကန့ၢ််�အဂီၢ််�မ့ၢ််�တၢ််မနုၤၤ�တဖၣ််�လဲၣ်ၣ်��်�� တၢ််ဃံးး�စ့ၤၤ�ကီီခဲဲအိၣ််��ထီၣ််��လၢၢ န့့ဆၢၣ််��
အတၢ််ဆီီတလဲဲအဃိိ ကီၢ််�ပယီၤၤ�မ့ၢ််�ဘၣ််�ဒိိဘၣ််�ထံးး�ဘၣ််�ကီီဘၣ််�ခဲဲဒီးး� EAOအပှၤၤ�ခိၣ််��ပှၤၤ�နၢ််တဖၣ််�
လၢၢတၢ််ပၢၢတၢ််ပြး�းအပူၤၤ�တဖၣ််�ဒီးး� ပှၤၤ�မၤၤစၢၤၤ�တၢ််တဖၣ််� ကဘၣ််�နုုၥ််လီၤၤ�ဟံးး�ထီၣ််��မူူဒါါမ့ၢ််� တၢ််အကါါ
ဒိၣ််��တဖၣ််�လီၤၣ််��� ခိၣ််��နၢ််တဖၣ််�ကြၢး�း� ဘၣ််�တၢ််ဟ့ၣ််��ဂံၢ််�ဟ့ၣ််��ဘါါ ဆီၣ််��ထွဲဲ�အီၤၤ�ဒ််သိးး� ကမၤၤထီီထီၣ််��ဒီးး�
မၤၤဂ့ၤၤ�ထီၣ််�� ပှၤၤ�ဂ့ၢ််�ဝီီခွဲးး��ယၥ််လၢၢ ပှၤၤ�ခဲဲလၢၢၥ််အဂီၢ််� လီၤၤ�ဆီီဒၣ််�တၢ််လၢၢပှၤၤ�ဂံၢ််�စၢ််ဘါါစၢ််တဖၣ််�အဂီၢ််� မ့ၢ််�
တၢ််အကါါဒိၣ််��က တၢၢ််�တခါါလီၤၣ််���

ရေ�ရှှည််တွွင်် ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေရှိသော����ာ အနေ�ေအထားး� အမျိူး�း��မျိုး�း�� တို့့��မှာာ�
စိုးး��ရိိမ််ဖွွယ််များ��းပြား�း�လာာသော�ာအခါါ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် “နက််နက််ရှိုုင်းး�ရှိုုင်းး� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ
ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�” နှှင့််� ပတ််သက််၍ ထူးး�ခြား��းသော�ာ စူးး�စူးး�စိုု�က််စိုု�က်် တွေး�း�ခေါ်�်ဆော�ာင််ရွွက််
မှုုမျိုး�း�� လိုု�အပ််နေ�ပါါသည််။ အနာာဂတ််တွွင်် တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ရမည့််� အကြီး�း�စား�း ရာာသီီဥတုု
ဘေး�းအန္တတရာာယ််များ��း (စား�းရေ�ရိိက္ခာာ� ဖူူလုံံ�မှုုပျျက််စီးး�လာာနိုု�င််ခြ�င်းး�အပါါအဝင််) ကိုု� ကျော်�်��လွှားး��
နိုု�င််စေ�ရန်် မည််သို့့��သော�ာ အကြီး�း�စား�း ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��း လိုု�အပ််ပါါသနည်းး�?
ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု အကျျပ််အတည်းး�များ��းကြော��ာင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏အခြေ�ေ�အနေ�ေ ထိိခိုု�က််
လာာမည််ဆိုု�ပါါက EAO အုုပ််ချုု�ပ််မှုုပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အာာဏာာပိုု�င််များ��းနှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုု ပေး�းသူူများ��း
သည်် အရေး�း�ပါါသော�ာ တာာဝန််များ��း ယူူကြ�ရမည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� ဖယ််ကြ�ဉ််ခံံထားး�
ရပြီး�း� ထိိခိုု�က််လွွယ််သော�ာ အုုပ််စုုများ��း အပါါအဝင်် လူူသားး�အားး�လုံးး��၏ အခွွင့််�အရေး�း�ကိုု� ကာာ
ကွွယ််၍ ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းသော�ာ နည်းး�လမ်းး�များ��းဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််ရန််အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု�
တွွန်းး�အားး�ပေး�းရန််နှှင့််� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းရန််မှာာ� အရေး�း�ကြီး�း�လာာမည်် ဖြ�စ််သည််။
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တၢ််ဟ့ၣ််�ကူၣ််�ဟ့ၣ််�ဖးးမိၢ််�ပှၢ််�တဖၣ််

အဓိိက အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း�

ပှၤၤ�ဂံၢ််�စၢ််ဘါါစၢ််တဖၣ််(လီၤၤ�ဆီီဒၣ််တၢ််ပိိၥ််မုၣ််�တဖၣ််)န့ၣ််�ကဲဲထီၣ််�တၢ််မၤၤစၢၤၤ�လၢၢတၢ််မၤၤဘၣ််ဘျိးး��ဘၣ််ဒါါ

ထိိခိုု�က််လွွယ််သော�ာ လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ�း�(အထူးး�သဖြ�င့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�) ကိုု� ရာာသီီဥတုု

က့ၤၤ�တၢ််ဖဲဲတၢ််တတၢၢၥ််တနါါအဆၢၢကတီၢ််�အခါါလၢၢတၢ််တီီတၢ််လိၤၤ�အကျဲဲ�အကပူၤၤ�ဒ််လဲၣ််�

ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ဘေး�းအန္တတရာာယ််များ�း�နှှင့််� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေဖြ�စ််အော�ာင်် ပြော��ာင်းး�လဲဲရာာတွွင််
သာာတူူညီီမျှှမှုုရှိိ�စွာာ� ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာအော�ာင်် မည််ကဲ့့�သို့့�� ထော�ာက််ပံ့့�မှုု ပေး�းနိုု�င််မည််နည်းး�?

ဒူူသဝီီအတၢ််ဟ့ၣ််�ကူၣ််�ဟ့ၣ််�ဖးးလၢၢအကါါဒိၣ််�
တဖၣ််

ရပ််ရွာာ�အဖွဲ့့��အစည်းး�မှှ ဦးးစား�းပေး�း အကြံ�ံပြု�ု
ချျက််များ�း�
ဘေး�းအန္တတရာာယ််အတွွက်် ပြ�င််ဆင််ထားး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ရေ�တိုု� အရေး�းပေါ်�် ကူူညီီမှုု

တၢ်ကတဲၥ်ကတီၤသးလၢကကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်တၢ်တတၢၥ်တနါအဂီၢ်ဒီးဂ့ၢ်ဂီၤအူတၢ်မၤစၢၤဖုၣ်ကိၣ်
+

ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� ပိုု�၍ ပြ�ည့််�စုံံ�ခိုု�င််လုံံ�သော�ာ ရာာသီီဥတုုဆိုု�င််ရာာ သတင်းး�အချျက််အလက််

အကစီၣ် ခီဖျကွ
ိ ၤလ့
ဲ ၤလိၣ်ဒီး ကမျၢၢ်တၢ်ကစီၣ်ဘျး�စဲအကျၤတဖၣ်
ိ
လၢ လီၢ်ကဝီၤကလုၣ်

များ��း၊ ကြို�ု�တင််နေ�ရာာချျထားး�သော�ာ ကယ််ဆယ််ရေး�း ပစ္စစည်းး�များ��း

ဒုၣ်အတၢ်ကတိၤ,တၢ်မၤစၢၤအပီးအလီလၢဘၣ် တၢ်ကတဲၥ်ကတီၤဆိပၥ်စၢၤအီၤတဖၣ်
+

+	လုံံ�ခြုံ�ံ�သော�ာ နား�းခိုု�ရာာ ထော�ာက််ပံ့့�ခြ�င်းး�၊ ရေ�ဒီီယိုု�နှှင့််� လူူမှုုကွွန််ရက််များ��းမှှတစ််ဆင့််� ဒေ�သခံံ

တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ်အိၣ်ကဒုအလီၢ်တဖၣ်,တၢ်ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်ဘၣ်ဃးမူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဝီၤ

+

CSO များ��း၊ EAOများ��းနှှင့််� အစိုးး��ရတို့့�� လက််တွဲဲ�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး� အတွွက်် အပါါအဝင််
အရေး�း�ပေါ်�် ရန််ပုံံ�ငွေ�ေများ��းကိုု� လျျင််မြ�န််စွာာ� ရယူူနိုု�င််အော�ာင်် ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�

ဒဒ်သိးထံကီၢ်ပဒိၣ်ဒီး ဃှဒီ့ း EAO အတၢ်ကရၢကရိတဖၣ် ကမၤသကိးတၢ်အဂီၢ်, ဒုးအိၣ်
ထီၣ်ဂ့ၢ်ဂီၤအူစ့မိၢ်ပှၤ လၢကမၤန့ၢ် အီၤညီတက့ၢ်

အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ�များ�း�နှှင့််� အခြား�း�သော�ာ ရေ�ရှှည်် ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�းအတွွက််
ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်တဖၣ်ဒီးတၢ်လိၥ်လၢတၢ်မၤဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးက့ၤတၢ်အဂီၢ်
(ဘှီဂ့ၤထီၣ်သကိးအါန့ၢ်အလီၢ်)
+

+

လိုု�အပ််ချျက််များ�း� (“ပိုု�၍ ကော�ာင်းး�မွွန််အော�ာင်် ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�”)
+

လမ်းး�များ��းနှှင့််� တံံတားး�များ��းကိုု� ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ မြ�စ််ကမ်းး�နံံရံံများ��းကိုု�

သူၣသူၣ်ထီၣ်ဘှထီ
ီ ၣ်က့ၤ ကျဒီဲ းတိၤတဖၣ်, တၢၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤထံကျကၢၢ်
ိ ခိၣ်တဖၣ်, သူၣ်

ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊ ရပ််ရွာာ�ရှိိ� သစ််တော�ာများ��း ပြ�န််လည််စိုု�က််ပျိုး�း��

လီၤက့ၤသ့ၣ်မုၢ်၀ၣ်ဘိတဖၣ်, တဝီက့ၤသ့ၣ်ပှၢ်တဖၣ်

ခြ�င်းး�နှှင့််� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�

လၢတၢ်မၤဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးက့ၤတၢ်အတၢ်မၤအပူၤလၢတၢ်ရဲၣ်လီၤကျၤလီ
ဲ ၤအခါမ့ၢ်ဂ့ၤ, လၢတၢ်

+	ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�များ��း ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�

ဖံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်တၢ်မၤတဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, လီၢ်ကဝီၤခိၣ်နၢ်တဖၣ်ပၥ်ဃုၥ်ဒီး ပိၥ်မုၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး

ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တို့့��တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း အပါါအဝင်် ရပ််ရွာာ�အဖွဲ့့��အစည်းး�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််

ဒုးဟံးန့ၢ်အီၤမူဒါတက့ၢ်

များ��းကိုု� ပါါဝင််စေ�ခြ�င်းး�

တၢ်နီၤလီၤဟ့ၣ်လီၤအါထီၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ်,တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်မၤလိလၢထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်

အသိိပညာာပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ပေး�းခြ�င်းး�၊ အများ�း�ပြ�ည််သူူအတွွက်် ပညာာပေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့််�

အဂီၢ်ဒီးတၢ်ဆီတလဲမၤဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါတၢ်လၢခါဆူညါအဂီၢ်

အခြား�း�သော�ာ ရေ�ရှှည်် လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�များ�း�

+

+

ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ ပှၤထူစံၥ်ဖိတဖၣ်အတၢ်သးဆးအဖီခိၣ်, ဒူသဝီတၢ်ကရၢကရိက

လယ််သမား�းများ��း၏ မိိရိုးး��ဖလာာ အသိိပညာာများ��းကိုု� အခြေ�ေ�ခံံ၍ ကော�ာက််ပဲဲသီးး�နှံံ�

ဘၣ်မၤစၢၤအဝဲသ့ၣ် လၢကဃုထၢက့ၤတၢ်မၤအသီဒ် အမ့ၢ်သူၣ်လီၤက့ၤတၢ်မုၢ်တၢ်ဘိအသီ

အသစ််များ��း နှှင့််�/သို့့��မဟုုတ်် မျိုး�း��ကွဲဲ�များ��း ပြော��ာင်းး�လဲဲစိုု�က််ပျိုး�း��ရန််/မွေး�း�မြူ�ူရန်် နှှင့််�

တဖၣ် (မ့တမ့ၢ်) တၢ်ဘုၣ်အီၣ်ဘုၣ်အီတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်, လၢတၢ်သူၣ်တၢ်ဖျး�အပူၤ နီၤ

ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််ရန်် ရပ််ရွာာ�အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��းကိုု� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းခြ�င်းး�၊ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ

ဟ့ၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့လၢ အဘၣ်ဘျး�ဘၣ်
ီ
ဒါလၢ တၢ်သူၣ်တၢ်ဖျး�အဂီၢ်ဒီး နီၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ပီး

လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ��းအတွွက်် နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက််

တၢ်လီလၢအလိၥ်တဖၣ်, အိးထီၣ်တၢ်မၤလိကၠတဖၣ်
ိ
လၢပှၤထူစံၥ်ဖိတဖၣ်ကမၤလိဘၣ်

များ��းနှှင့််� ရုုပ််ဝတ္တုု�ပစ္စစည်းး�များ��း ထော�ာက််ပံ့့�ခြ�င်းး�၊ လုုပ််ဖော်�်�ကိုု�င််ဖက််များ��းနှှင့််� အတူူတကွွ

တၢ်ဒ်သိးသိးအဂီၢ်ဒီး ကနီၤဟ့ၣ်လိၥ်သကိးသးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် တၢ်လဲၤခီဖျတဖၣ်
ိ
အဂီၢ်

သင််ယူူလေ့�့လာာရန််နှှင့််� မျှဝေ��ေရန််အတွွက်် လယ််ယာာအသိိပညာာပေး�းကျော�ာ�င်းး�များ��း

မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဝီၤအတၢ်ဆီတလဲသးဒီးခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်အတၢ်မၤလိ

ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှှင့််� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ ပညာာပေး�းခြ�င်းး� :

+

+	ရပ််ရွာာ�လူူထုုများ��းနှှင့််� CSO များ��းသည်် နှုုတ််ပြော��ာ ဖြ�စ််ရပ််များ��း၊ သမိုု�င်းး�စဉ််

ဒူသဝီလီၢ်ကဝီၤဖိတဖၣ်ဒီး ဃှတဖၣ်
့
န့ၣ် ပၥ်ဖှၣ်ိ ဝဲပှၤအဂၤအတၢ်လဲၤခီဖျတဖၣ်
ိ
ခီဖျထး
ိ
ိ ဂ့ၢ်တၢ်ကျၤတဖၣ်
ိ
မ့ၢ်ဂ့ၤဒီး တၢ်ဟ့ၣ်
ခိၣ်အတၢ်စံးတၢ်ကတိၤ တဆီဘၣ်တဆီမ့ၢ်ဂ့ၤ, ခီဖျတၢ်

အကြော��ာ�င်းး�အရာာများ��း၊ ၎င်းး�တို့့��၏ အတွေ့�့��အကြုံ�ံ�များ��းနှှင့််� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေဆော���ာ�င််ရွွက််

ခီဟ့ၣ်နီၤသကိး တၢ်လဲၤခီဖျဒီိ းတၢ်အိၣ်မူဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးက့ၤတၢ်တဖၣ် ဆူတၢ်လီၢ်အဂၤ

မှုုဆိုု�င််ရာာ အော�ာင််မြ�င််မှုုသာာဓက ဖြ�စ််ရပ််များ��းကိုု� “အသိိအမှှတ််ပြု�ုမေး�းမြ�န်းး�မှုု” ကိုု�

ိ တလဲသး” အ
လၢ ကီၢ်ပယီၤအပူၤ, ဒ်အမ့ၢ်“တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်လၢနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲအတၢ်လဲၤခီဖျဆီ

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အခြား��းသော�ာ လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ��းနှှင့််� မျှဝေ��ေနိုု�င််သည််။

သိးန့ၣ်လီၤ

ဒေ�သန္တတရ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုု :
ဒူသဝီလီၢ်ကဝီၤအတၢ်ကဲခိၣ်ကဲနၢ်
+

ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုု/ကော်�်�မတီီများ��းကိုု� အာာဏာာရှိိ�သူူများ��း (အစိုးး��ရနှှင့််� EAO များ��း) က

ဒူသဝီ လီၢ်ကဝီၤခိၣ်နၢ်, တၢ်ကရၢကရိဒီးပိၥ်မုၣ်ပိၥ်မၢၤတဖၣ် လၢအဂဲၤလိၥ်တ့ၢ်လၢတချ ူး�

တရား�းဝင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုကာာ ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းသင့််�သည််။

န့ဆၢၣ် တၢ်တတၢၥ်တနါမၤအသးဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ

8

+	ဘေး�းအန္တတရာာယ်် ကျရော��ာ�က််မှုု မဖြ�စ််ခင််တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း ပါါဝင််သော�ာ ဒေ�သန္တတရ

တၢ်ပၢတၢ်ပြး�ခိၣ်နၢ်တဖၣ် (ထံကီၢ်ပဒိၣ်ဒီးEOAs)တဖၣ်န့ၣ် ကြၢးပၥ်ဒိၣ်ပၥ်ကဲဒီးဆီၣ်ထွ ဲ

Toward A Tipping Point? - တၢ််ဘိးး�ဘၣ််သ့ၣ််�ညါါလံံၥ််ပရၢၢ

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးဆူလီၢ်ကဝီၤပၢပြးခိၣ်နၢ်

ဒေသန္တရ အာဏာပိုင်များ - အစိုးရ နှင့်

တဖၣ်-ထံကီၢ်ပဒိၣ် ဒီး EAOs

EAO များ- သို့ အကြပြုချက်
ံ
ချက်များ

+

ဒဒ် NCA မုၢ်လၢ်တ့ၢ်လံဝဲအသိး ကီၢ်စၢဖှၣ်ိ အပတီၢ်ပၢပြး�ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ကြၢးဟ့ၣ်တၢ်ပျလၢ
ဲ

+

ပြ�ည််နယ််/ဒေ�သတွွင်းး� အစိုးး��ရများ��းကိုု� ဘေး�းအန္တတရာာယ်် တုံ့့��ပြ�န််မှုုနှှင့််� ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််

မၤဘၣ်ဘျး�ဘၣ်
ီ
ဒါဒီး တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဂ့ၤထီၣ်က့ၤတၢ် အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤန့ၣ်လီၤၣ် (ဖးဒ့၂၅

ရေး�း လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းတွွင်် CSOများ��း၊ EAOများ��းနှှင့််�အတူူ လက််တွဲဲ�လုုပ််ဆော�ာင််ရန််

)လီၢ်ကဝီၤဒီး ပၢပြး�ဝဲၢ်ကျၤလၢတၢ်
ိ
ကရၢကရိအဂၤတဖၣ် (ကီၢ်ရ့ၥ်ဒီးဝ့ၢ်ဆၣ်EAOခိၣ်နၢ်တ

အတိိအလင်းး� ခွွင့််�ပြု�ုထားး�သင့််�သည််(အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� ၂၅)။ ဒေ�သန္တတရ နှှင့််� အခြား��းသော�ာ အစိုးး��ရ

ဖၣ်) ဒ်သိးတၢ်မၤသကိးတၢ် ကတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးဆူတၢ်ပညိၣ်ဖီတၢၢ်အဂီၢ် ကဘၣ်မၤသ

အဖွဲ့့��အစည်းး�များ��း (ခရိုု�င််နှှင့််�မြို့�့��နယ်် EAO အာာဏာာရှိိ�သူူများ��း)သည်် ရည််မှှန်းး�ထားး�

ကိးတၢ်ဒီးတၢ်ကရၢကရိ လၢအမၤဒၣ်တၢ်တဖၣ်ဒီး ကီၢ်စၢဖှၣ်ိ အပတီၢ်ပဒိၣ်အတၢ်ကရၢက

သော�ာ ဦးးတည််ချျက််များ��းသို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�နိုု�င််ရန်် ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍနှှင့််� အတူူ အလုုပ််လုုပ််စေ�

ရိဒီး EAO အခိၣ်အနၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဒ်သိးကမၤသကိးတၢ်ဒီးၤၤအဂီၢ် ကြၢးပၥ်လီၤသနူတ

ကာာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� အစိုးး��ရနှှင့််� EAO ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းသည်် DRR ပူးး�ပေါ�ါင်းး�

ဖၣ်လီၤၣ် ခါလၢကဟဲအဂီၢ် ဘၣ်ဃးဒီးန့ဆၢၣ်အတယၢၤထူးတီၤတဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်ဆိက

ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအတွွက်် မူူဘော�ာင််များ��း ချျမှှတ််သင့််�သည််။ ရေ�ရှှည််တွွင်် 		

မိၣ်ထိၣ်တဲၥ်ပၥ်စၢၤဒီး လၢတၢ်ဟံးန့ၢ်မူဒါအဂီၢ် မ်တမ့ၢ်ထဲပဒိၣ်တဖုအတၢ်ဘၣ်အသးတ

သဘာာဝ သယံံဇာာတများ��းအပေါ်�်�၌ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််�၊ ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�ကိုု�

ဂ့ၤ, မ့မ့ၢ်ကြၢးမၤအီၤဒ်ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်ဖဲၣ်တရၢၣ်အတၢ်ဘၣ်သးဖျဖျ
ိ ဖျါဖျါန့
ိ
ၣ်လီၤ
+

NCA တွွင်် မျှော်�်��မှှန်းး�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု-အဆင့််� အစိုးး��ရသည််

ကီၢ်စဲၥ်ဒီးဘၢၣ်ကဝီၤ ပၢပြး�ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ကမၤသကိးတၢ်ဒီး CSOsဒီးEAOsတဖၣ် လၢတၢ်

ဗဟိုု�မှှ မချုု�ပ််ကိုု�င််ဘဲဲ ဖက််ဒရယ်် နိုု�င််ငံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ စီီမံံချျက််များ��းမှှတစ််ဆင့််� တရား�းဝင််
လုုပ််ဆော�ာင််သင့််�သည််။

တၤသူတၤသၣ်အချလၢအဘၣ်
ံ
ဘျး�ဘၣ်
ီ
ဒါဒီး မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဝီၤအတၢ်တဘၣ်လိၥ်ဘၣ်
စးတဖၣ်, လၢလီၢ်ကဝီၤအပူၤတၢ်လီၢ် အဂံၢ်ထံးတဖၣ် လၢကဒိးန့ၢ်ဘုဧိၤဟုဧိၤ, လၢကဒိး

+

ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုနှှင့််� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေဖြ�စ််သော�ာ မျိုး�း��စေ့�့များ��း၊

န့ၢ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အဂီၢ် လီၢ်ကဝီၤအပတီၢ် တၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဘျး�စဲ
ဲ
တဖၣ်, ဒိးသန့ၤ

ကော�ာက််ပဲဲသီးး�နှံံ�များ��း နှှင့််� ပတ််သက််သော�ာ ဒေ�သတွွင်းး� အရင်းး�အမြ�စ််များ��း၊ အသိိပညာာ

ထီၣ်အသးလၢ လီၢ်ကဝီၤဖိတဖၣ်အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ချတၢ်
ံ သၣ်အကလုၥ်လီၤဆီအဖီ

များ��းကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေရန်် ရပ််ရွာာ�အဆင့််� လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ပြ�ချိိ�တ််ဆက််မှုု လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�၊ဒေ�သခံံ

ခိၣ် ဃုထံၣ်တၢ်သူတၢ်သၣ် လၢ ကြၢးသူၣ်လီၤအီၤတဖၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်တၢ်ဖျး�အကျၤကျ
ိ တ
ဲ

တို့့��၏ အသိိပညာာနှှင့််� မျိုး�း��ကွဲဲ�များ��းအပေါ်�်� မူူတည််၍ ပြော��ာင်းး�လဲဲစိုု�က််ပျိုး�း��ရန်် သင့််�တော်�်�

ဖၣ် ခီဖျမၤသကိ
ိ
းတၢ်ဒီးထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ ပှၤကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်တဖၣ်ဒီး ထံဂၤကီၢ်ဂၤအပှၤကူၣ်

သော�ာ မျိုး�း��စေ့�့များ��းနှှင့််� စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ နည်းး�ပညာာများ��းကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေရန်် နိုု�င််ငံံတွွင်းး�နှှင့််�

ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ်

နိုု�င််ငံံတကာာရှိိ� ကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင််များ��းနှှင့််�တကွွ လက််တွဲဲ�လုုပ််ကိုု�င််ခြ�င်းး�

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဆူတၢ်ကရၢကရိဒီးပှၤဟ့ၣ်မၤ

နိုု�င််ငံံတကာာ အေ�ဂျျင််စီီများ�း�နှှင့််� အလှူူ�ရှှင််

စၢၤတၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်

များ�း�သို့့�� အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း�

+	တၢ််မၤၤဂ့ၤၤ�မၤၤစၢၤၤ�အတၢ််ကရၢၢကရိိအပှၤၤ�ဘၣ််�မူူဘၣ််�ဒါါတဖၣ််�န့ၣ်�်� ကြၢး�း�မ့ၢ််�ပှၤၤ�လၢၢကတိၤၤ�ကလုၣ််��

+	ထော�ာက််ပံ့့�ရေး�းအေ�ဂျျင််စီီ၏ မြ�န််မာာပြ�ည််တွွင်းး�ဝန််ထမ်းး�သည်် ဒေ�သသုံးး��(တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�)

ဒူၣ််��တဖၣ််�အတၢ််ကတိၤၤ� န့ၣ်�်�လီၤၤ�
+	ဃုုသ့ၣ််��ညါါအါါထီၣ််��လီၢ််�ကဝီၤၤ�တၢ််အိၣ််��သးး ဒီးး�ဃုုထံၣ််�� တၤၤသူူတၤၤသၣ််�အချံံ�တဖၣ််�လၢၢအသးး

ဘာာသာာစကားး�ကိုု� ပြော��ာတတ််သင့််�သည််။
+	ဒေ�သန္တတရအသိိပညာာနှှင့််� ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ဒဏ််ခံံနိုု�င််သော�ာ မျိုး�း��စေ့�့များ��းကိုု�

ကၢၢဒီးး� တူၢ််�မူူခိၣ််��ကလံၤၤ�သီၣ််��ဝီၤၤ� အတၢ််ဆီီတလဲဲအဂီၢ််�

စုံံ�စမ်းး�ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ထော�ာက််ပံ့့�ခြ�င်းး�တို့့�� ပြု�ုလုုပ််ကာာ စိုု�က််ပျိုး�း��ဂေ�ဟစနစ််ပညာာနှှင့််�
ရာာသီီဥတုုဒဏ််ခံံနိုု�င််ရည််ရှိသော����ာ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�သည့််� စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပါါ။

+	ဘၣ််�ဒိိဘၣ််�ထံးး�တဖၣ််�ဒီးး� ဟ့ၣ််��နီၤၤ�လီၤၤ�အီၤၤ�ဆူူလီၢ််�ကဝီၤၤ�ဖိိလံၤၤ�တဖၣ််�ဒီးး� မၤၤထီီထီၣ််�� တၢ််သူၣ််��တၢ််
ဖျးး�အကျိၤၤ��အကျဲဲ�အပတီၢ််� ဒ််သိးး�က ဘၣ််�ဘျိးး��ဘၣ််�ဒါါဒီးး�န့့ဆၢၣ််�� အတၢ််ဆီီတလဲဲအသးးအဂီၢ််�
တက့ၢ််�

+

ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုအပေါ်�်� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ NCA 		
(အပိုု�ဒ််ခွဲဲ� ၂၅) အကော��ာင််အထည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�က််တွွန်းး�နှိုးး�ဆော်�်�မှုု ပြု�ုလုုပ််
ရန််။
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တၢ််ကတိၤၤ�စံးး�ဘျူးး��
အဆိိန့ၣ်�်� ActionAid (ကီၢ််�ပယီၤၤ�) ဒီးး�ပှၤၤ�ကွဲးး��လံံၥ််အနီၢ််�ကစၢ််ဒၣ််�ဝဲဲ စံးး�ဘျူးး��ဘၣ််�သရၣ််�မုၣ််��န့့စူးး�(AAM) ဒီးး� (Local Fellow Network) ကရၢၢဖိိတဖၣ််� လၢၢအထုးး�ထီၣ််��န့ၢ််�ပှၤၤ�တၢ််သံံကွၢ််�တဖၣ််� တ
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