
သ  ုံးသပ်ချက်  

မြန်ြာ ဆန္ဒ မပသူ ြျာ ုံးသည် သိသာ ထင်ရ ာုံးသည ် အ ာင် ပ ွဲ ြျာ ုံးရရ ခိွဲ ကကပပြီ - 

ယခ  ချနိ်သည်  ကကြု်ံး ြဖက်အသာ ခ ခ ြှုကိ  န္ စ်ဆ တိ ုံးရန်  ချနိ်မဖစသ် ည်။  
 

င ြိမ ်းချမ ်းစ ွာ ဆန္ဒပြနေသူမျွာ်းအနြေါ် စစ တြ က ရက စက ကကမ ်းကကြုတ စ ွာ တြိိုက ခြိိုက မှုမျွာ်းနကကွာ    လက  

ေက ကြိို   ြိုေ ကေ ကကရေ  နတွာ  ်းဆြိိုမှုမျွာ်းကြိို ေ ်းလည သန ွာနြေါက န္ြိို  ြေါသည ။ သြိိုို့နသွာ  ဤသြိိုို့နသွာ 

လိုြ ရြ မျွာ်းနကကွာ    လှုြ ရ ွာ်းမှုကြိို နေ က ပြေ ကျနစန္ြိို  ြေါသည ။ 

 

မွာရီယွာ န ျ၊ စတက ဖေ  (Maria J. Stephan)၊ မတ လ ၂၄ ရက ၊ ၂၀၂၁ ခိုန္ စ ။ 

 

 ကကြ်ုံးြဖက် တိ က်ပ ွဲကိ  ဆင်န္ ွဲမခင်ုံး  

မပည်သူူ့ ာဏာ သတင်ုံးြျာုံးန္ င ် သ  ုံးသပြ်ှုြျာုံး  
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နဖနဖွာ ဝေါရီ ၁ ရက မ စတ  ၍ ဒီမြိိုကနရစီေည ်းကျ နရ ်းနကွာက တ  နပမ ွာက ခံ အစြိို်းရကြိို စစ တြ နခေါ  ်း 

နဆွာ  ြြိို  ်းက အွာဏွာသြိမ ်းမှု စတ  ခ  သည  အခေါ ပမေ မွာပြည သူမျွာ်းသည  ဒီမြိိုကနရစီ ပြေ လည ရရ ြိနရ်း 

အတ က  ထူ်းပခွာ်းသည   လူထိုခိုခံ လှုြ ရ ွာ်းမှုမျွာ်းကြိို စတ  ခ  ကကသည ။ အမျ ြိြု်းသမီ်းမျွာ်း၊ ပြည သူူ့ဝေ ထမ ်း 

မျွာ်း၊ သယ ယူြြိိုို့နဆွာ  နရ်း လိုြ သွာ်းမျွာ်း၊  ဏ လိုြ  ေ ်းရ   မျွာ်း၊ ဗိုဒဓ ွာသွာ သံဃွာ အဖ  ွဲ့အအစည ်းဝ   

မျွာ်း၊ နေ က ဆံို်း ရ န္     လံိုခခံြုနရ်းတြ ဖ  ွဲ့ဝ  မျွာ်း အြေါအဝ   ကဏ္ဍအသီ်းသီ်းမ  ပြည သူလူထို အွာ်းလံို်းေီ်းြေါ်း 

က သြြိတ နမ ွာက  ဆန္ဒပြခ  ကကသည ။ စစ အစြိို်းရကြိို ဖြိအွာ်းနြ်းရေ  အတြိိုက အခံဖက သြိိုို့ ဖက နပြွာ  ်း 

နထွာက ခံပခ  ်းမျွာ်း ပြြုခ  ကကသည ။ ေည ်းြညွာ ကျွမ ်းကျ  ကကသူ ပမေ မွာလူ ယ မျွာ်းက အ ေ လြိို  ်းန္     ဆက  

သ ယ မှု လြိို  ်းမရ ြိ   ခိုခံသည   ေည ်းေ မျွာ်း ကကံဆလိုြ နဆွာ  ကကသည ။ တီထ   ဆေ ်းသစ သည   ေည ်း 

ြရြိယွာယ မျွာ်း ဖေ တီ်းကကကွာ ဆ  ဆွာြြိတ ဆြိိုို့မှုကြိို နကျွာ လ ွာ်း၍ သတ  ်းမျွာ်း နြ်းန္ြိို  နရ်း၊ အွာခံဆေို့ ကျ   

မှု ြျံွဲ့န္ ံို့နစနရ်းအတ က  ကကြိြု်းြမ ်းခ  ကကသည ။ စည ်းရံို်းလှုြ ရ ွာ်းကကသူမျွာ်းက “ပြည သူူ့အွာဏွာ ဖီဆေ နရ်း 

လှုြ ရ ွာ်းမှု” တေည ်း CDM ဟို နခေါ်ဆြိိုကကသည   အတြိို  ်းအဆန္     ေက ရြိှု  ်းမှုမ ွာ အံ မခေ ်းပဖစ သည ။ ဤ 

အ  အွာ်းစိုမျွာ်းက လျှ  ပမေ စ ွာ အတူတက  စိုစည ်းမြိလွာကကသည ။ ဆြိိုရလျှ   ခိုခံဆေို့ ကျ  မှုမျွာ်းသည  

ပမေ မွာပြည သူလူထိုအတ က  အသစ အဆေ ်း မဟိုတ ြေါ။ သူတြိိုို့၏ ဒီမြိိုကနရစ ီနတွာ  ်းဆြိိုလှုြ ရ ွာ်းမှုမ ွာ 
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သမြိို  ်းန္     ယဉ နကျ်းမှုတ    အစြိတ အြြိို  ်းမျွာ်းစ ွာတ    ြေါဝ  နေခ  ငြီ်း၊ ဖြိန္ ြိြ မှုမျွာ်းကြိို ယခိုအခေါ လမ ်းမမျွာ်း 

နြေါ်တ    ရ  ဆြိို  တ ေ ်းလ ေ နေကကရငြီ ပဖစ သည ။  

 

 ာဏာရ င်စနစ်ကိ   ထိအရာက်ဆ  ုံး ဆန ်ကျင်ြှုနည်ုံး ြ ာ ြပူုံးအ ပေါင်ုံး ြအဆ ာင်ရွက်ကကမခင်ုံး  ပေါ ဝင်၊ စ  

စည်ုံးညြီည တ်၍ စည်ုံးစနစ်ကျအသာ  ကကြ်ုံးြဖ က် ခ ခ ဆန ်ကျင်ြှုပ င် မ ဖစ်ပေါသည။်  
 

ပမေ မွာ ဒီမြိိုကနရစီ လှုြ ရ ွာ်းသူမျွာ်းက သူတြိိုို့၏ နတွာ လ ေ ခိုခံမှုမျွာ်းအတ က  မျွာ်းစ ွာနသွာတေ ဖြိို်း နြ်းဆြ ခ   

ကကရသည ။ အွာဏွာသြိမ ်းချ ြိေ မ  စတ  ၍ အေည ်းဆံို်းလူ ၂၇၅ ဦ်း နသဆံို်းခ  ငြီ်း၊ ၂,၈၁၂ ဦ်း ဖမ ်းဆီ်းခံခ  ရ 

သည ဟို ပမေ မွာန္ြိို   ံ န္ြိို   ံနရ်း အကျဉ ်းသွာ်းမျွာ်း ကူညနီစွာ   နရ ွာက နရ်းအသ  ်း (AAPP) အရ သြိရ ြိရ 

သည ။ ယ  ်းမ ွာ ပမေ မွာန္ြိို   ံအနပခစြိိုက  လူူ့အခ    အနရ်း အသ  ်းအဖ  ွဲ့တခိုလည ်း ပဖစ သည ။ င ြိမ ်းချမ ်းစ ွာ 

ဆန္ဒပြ နေကကသူမျွာ်းကြိို စစ တြ က ရက စက ကကမ ်းကကြုတ စ ွာ တြိိုက ခြိိုက မှုနကကွာ    ဒီမြိိုကနရစီလှုြ ရ ွာ်းမှု 

အတ   ်း လက ေက ကြိို  ၍ ရက စက ကကမ ်းကကြုတ သည   စစ အွာဏွာရ   စေစ ကြိို ဆေို့ ကျ  တြိိုက ခြိိုက ကကရေ   

နတွာ  ်းဆြိိုမှုမျွာ်းလည ်း ကကီ်းထ ွာ်းလွာနစသည ။ ဤသြိိုို့ ပဖစ ရသည ကြိို ေ ်းလည န္ြိို  ြေါသည ။ မြိတ နဆ မျွာ်း၊ 

မြိသွာ်းစိုဝ  မျွာ်းန္     ချစ ခ  ရသူမျွာ်း အသတ ခံရပခ  ်း သြိိုို့မဟိုတ  န္ ြိြ စက ည ဉ ်းြေ ်းခံရပခ  ်းကြိို မျက ပမ   

ကကံြုနတ ွဲ့ရသည  အခေါ၊ သ  ၏ လှုြ ရ ွာ်းမှုအနြေါ် ကမဘွာတလ ွာ်းမ  လျစ လျျူရှုနေသည ဟို ခံစွာ်းလွာရသည   

အခေါ အကကမ ်းဖက မှုကြိို အကကမ ်းဖက မှုန္     ပြေ ၍နတွာ လ ေ လြိိုကကသည မ ွာ သ ွာဝ ကျသည ။ 

 

မည သြိိုို့ြ  ပဖစ နစ၊ စစ အွာဏွာသြိမ ်းမှုကြိို ခိုခံဆေို့ ကျ  ရေ အတ က  လက ေက ကြိို  ေည ်းဗျျူဟွာကြိို နရ ်းချယ  

ပခ  ်းမ ွာ မဟွာဗျျူဟွာအရ ဆြိို်းရ ွာ်းြျက စီ်း ကျရံှု်းနစမည   တေ ပြေ သက နရွာက မှု ကကံြုရန္ြိို  ြေါသည ။ နလ  

လွာမှုမျွာ်းအရ အကကမ ်းဖက မှုန္     အကကမ ်းမဖက သည   ခိုခံဆေို့ ကျ  မှုကြိို နရွာနထ ်းနစပခ  ်းမ ွာ ြံိုမ ေ အွာ်း 

ပဖ    စစ အစြိို်းရက ြြိို၍ကကမ ်းကကြုတ နသွာ တံိုို့ပြေ မှုမျွာ်းကြိို သံို်းနစန္ြိို  သည ။ ဆေို့ ကျ  ကေို့ က က သူမျွာ်း၏  

ထြိခြိိုက ေစ ေ မှုကြိို ပမ   မွာ်းနစငြီ်း၊ ခိုခံ ဆေို့ ကျ  မှုတ    လူထိုြေါဝ  မှု ကျဆ  ်းနစသည   ရလဒ ပဖစ နြေါ်နစ 

န္ြိို  ြေါသည ။ လံိုခခံြုနရ်းတြ ဖ  ွဲ့ဝ  မျွာ်းထံမ  လက ေက ချကူ်းနပြွာ  ်းလွာမှု ြြိို၍ေည ်းနစြေါသည ။ အစြိို်းရမျွာ်း 

က အတြိိုက အခံလှုြ ရ ွာ်းမှုမျွာ်းအတ   ်း အကကမ ်းဖက မှုမျွာ်းကြိို လံှုွဲ့နဆွာ ရေ  အကကီ်းအကျယ  ရ  ်းန္ ီ်းပမ ြုြ န္ ံ 

ထွာ်းကကမည မ ွာလည ်း အံ အွာ်းသ   ဖ ယ ကြိစစတခို မဟိုတ ြေါ။ ဖြိန္ ြိြ ချြုြ ပခယ နသွာ အစြိို်းရမျွာ်းအနေပဖ    

သူတြိိုို့အွာဏွာကြိို ဆက လက ချြုြ ကြိို  ထွာ်းနရ်းန္     “တရွာ်းဥြနဒ စြိို်းမြိို်းနရ်း” ကြိို ခိုခံကွာက ယ ရြေါသည  

ဟူနသွာ အနကကွာ  ်းပြချက မျွာ်းပဖ    အကကမ ်းဖက မှု ရ ြိနေရေ  လြိိုအြ ြေါသည ။ ပမေ မွာ တြ မနတွာ သည  

လည ်း ချွ  ်းချက မဟိုတ ြေါ။ ဒဏ ခတ ြြိတ ဆြိိုို့မှုမျွာ်း တြိို်း၍ ရ  ဆြိို  ရပခ  ်း၊ န္ြိို   ံမျွာ်းမ  ပြစ တ  ရံှုွဲ့ချမှုမျွာ်း 

တြိို်းပမ   လွာနေသည  အတ က နကကွာ    စစ အစြိို်းရက ကမဘွာက မည သြိိုို့တံိုို့ပြေ မည  အနြေါ် မ ွာ်းယ   ်းတ က ချက  

ခ  ြံို ရြေါသည ။ ထြိိုသူမျွာ်း ဖြိအွာ်းနြ်းမှုမျွာ်းန္     ရ  ဆြိို  လွာရသည  အခေါ သူတြိိုို့က ပြ  ်းထေ စ ွာ တံိုို့ပြေ လွာ 

ကကြေါမည ။ ဤပဖစ ရြ တ   မူ သူတြိိုို့လူမျွာ်းဖက သြိိုို့ လ ည  ၍တံိုို့ပြေ ကကြေါလြိမ  မည ။  
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အွာဏွာရ   စေစ ကြိို အထြိနရွာက ဆံို်း ဆေို့ ကျ  မှုေည ်းမ ွာ မြူ်းနြေါ  ်း မနဆွာ  ရ က ကကပခ  ်း အြေါအဝ  ၊ စို 

စည ်းညညီ တ ၍ စည ်းစေစ ကျနသွာ အကကမ ်းမဖက  ခိုခံဆေို့ ကျ  မှုြ   ပဖစ ြေါသည ။ ဤသြိိုို့နသွာ လှုြ ရ ွာ်းမှု 

မ ွာ လူထိုကြိို နရရ ည ဆ  နဆွာ  န္ြိို  ငြီ်း၊ အကျယ အပြေို့ နသွာ လူထိုမျွာ်း၏ ြေါဝ  နဆွာ  ရ က မှုကြိိုလည ်း ရရ ြိ 

နစန္ြိို  ြေါသည ။ (လှုြ ရ ွာ်းမှု၏ အနစွာြြိို  ်းတ    စစ အစြိို်းရကြိို နထွာက ခံကကသည    ွာသွာနရ်း အ  အွာ်းစို 

မျွာ်းန္     စီ်းြ ွာ်းနရ်း ထြိြ သီ်းနခေါ  ်းနဆွာ  မျွာ်းလည ်း အြေါအဝ   ပဖစ သည )။ ေည ်းဗျျူဟွာအရ တီထ   ဖေ  

တီ်းမှု န္     ဆေ ်းသစ မှုမျွာ်းကြိို တြိိုက တ ေ ်းအွာ်းနြ်းန္ြိို  သည  (ပမေ မွာန္ြိို   ံတ    ဤသြိိုို့ေည ်းလမ ်းမျွာ်း မရ ွာ်းြေါ်း 

လ ြေါ)၊ ရ န္     စစ တြ ဖ  ွဲ့ဝ  မျွာ်းကြိိုလည ်း ခိုခံဆေို့ ကျ  မှုဖက သြိိုို့ ကူ်းနပြွာ  ်းလွာနစရေ  ပဖစ နစန္ြိို  ြေါသည ။ 

(ဤသြိိုို့ပဖစ ရြ မျ ြိြု်းကြိို ၁၉၈၃-၈၆ ဖြိလစ ြြိို  န္ြိို   ံ ပြည သူူ့အွာဏွာ လှုြ ရ ွာ်းမှုမျွာ်းတ    နတ ွဲ့န္ြိို  ငြီ်း၊ ဒီမြိို 

ကနရစီအတြိိုက အခံမျွာ်းဖက သြိိုို့ တြ ဖ  ွဲ့မျွာ်းတခိုလံို်း ကူ်းနပြွာ  ်းလွာခ  ကကြေါသည ။) (ယခိုအခေါတ    မညီ 

ည တ ငြြိြုက  နေနသွာ အနရ ွဲ့နတွာ  အွာရ  န္ြိို   ံမျွာ်းအသ  ်း သြိိုို့မဟိုတ  အွာဆီယံ အြေါအဝ  ) န္ြိို   ံတကွာ 

ဖြိအွာ်းမျွာ်းလည ်း ပဖစ နြေါ်နစန္ြိို  သည ။ အကကမ ်းမဖက  ခိုခံနရ်းလှုြ ရ ွာ်းမှုသည  အလ ျူရ   န္ြိို   ံမျွာ်းက 

နထွာက ခံ ြံ ြြိို်းနြ်းရေ  သန ွာနတ ွဲ့ကကသည   လှုြ ရ ွာ်းမှုလည ်း ပဖစ သည ။ အနမရြိကေ ပြည နထွာ  စို န္     

အပခွာ်းဩဇွာကကီ်းမွာ်းနသွာ န္ြိို   ံမျွာ်းက ဒီမြိိုကနရစီလှုြ ရ ွာ်းမှုမျွာ်းကြိို နထွာက ခံကကငြီ်း၊ ဆန္ဒပြနေကကသူ 

မျွာ်းထံ ဆ လ ဖိုေ ်းမျွာ်းန္     န  သွာ်းမျွာ်း ကူညီြံ ြြိို်းကကရေ  တရွာ်းဝ  ြေါသည ။ သြိိုို့နသွာ  နလ ကျ   ထွာ်းမှုမရ ြိ 

သည   တက ကက လှုြ ရ ွာ်းသူမျွာ်းထံသြိိုို့ လက ေက မျွာ်း ြြိိုို့နဆွာ  ရေ  (ကျြိြု်းနကကွာ  ်းဆီနလျွာ စ ွာြ  ) န္ြိို   ံနရ်း 

န္     ကကြိြု်းေီစေစ  အမျ ြိြု်းမျ ြိြု်းကြိိုလည ်း ပဖတ သေ ်းကကရမည ပဖစ ရွာ ခက ခ မည  ပဖစ ြေါသည ။  
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CDM သည  အချ ြိေ တြိိုအတ   ်း သြိသွာထ  ရ ွာ်းသည   နအွာ  ြ  မျွာ်း ရရ ြိခ  သည ။ သြြိတ နမ ွာက မှု၊ ဆန္ဒပြြ   

မျွာ်းတ    ြေါဝ  မှု၊ နတ်းသီချ  ်းမျွာ်းန္     နဆ်းမ  နကကွာ  ထြိို်း ဆေို့ ကျ  မှုမျွာ်း၊ အပခွာ်းနသွာ လူထို 

အွာခံဆေို့ ကျ  မှု န္     မြူ်းနြေါ  ်း မနဆွာ  ရ က နရ်း လှုြ ရ ွာ်းမှု၏ ြမွာဏန္     အတြိို  ်းအတွာမ ွာ သြိသွာ 

ထ  ရ ွာ်းလ ြေါသည ။ စစ အစြိို်းရ၏ ဝေါဒပဖေို့ ချ ြိနရ်း ယန္တယွာ်း မည မျှထြိနရွာက သည ဆြိိုသည မ ွာ လှုြ ရ ွာ်းမှု၏ 

ထြိနရွာက မှုက သက နသပြခ  ငြ ီပဖစ သည ။ အလွာ်းတူြ   န္ြိို   ံတကွာ အသြိို  ်းအဝြိို  ်းထံမ  ဖြိအွာ်းမျွာ်း 

လည ်း တြိို်းပမ   လွာနေသည ။  
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 ရ ြအတ ွေ့ရ ိရပ ေါ။ 

 

မတ လ ၁၀ ရက နေို့တ   ၊ ကိုလသမ ဂ လံိုခခံြုနရ်းနကွာ  စီက ပမေ မွာန္ြိို   ံတ    င ြိမ ်းချမ ်းစ ွာ ဆန္ဒပြနေကကသူ 

မျွာ်းအနြေါ် အကကမ ်းဖက မှုမျွာ်းအွာ်း ပြစ တ  ရံှုွဲ့ချသည   ဆံို်းပဖတ ချက ကြိို ချမ တ ခ  ငြီ်း၊ “န္ြိို   ံအတ   ်း ဒီမြိို 

ကနရစ ီအသ   ကူ်းနပြွာ  ်းနရ်းကြိို ဆက လက နထွာက ခံသ ွာ်းမည ”ဟို ကတြိကဝတ ပြြုခ  ကကသည ။ အနမရြိ 

ကေ  ပြည နထွာ  စို၊ ဥနရွာြ သမ ဂ၊ ကနေဒေါ၊ ယူနကန္ြိို   ံမျွာ်းက စစ အစြိို်းရ အရွာရ ြိမျွာ်း၊ သူတြိိုို့၏ မြိသွာ်း 

စိုဝ  မျွာ်း၊ စစ တြ ြြိို   စီ်းြ ွာ်းနရ်းလိုြ  ေ ်းမျွာ်းကြိို သီ်းပခွာ်း ြစ မ တ ထွာ်းသည   ြြိတ ဆြိိုို့အနရ်းယူမှုမျွာ်း ချမ တ  

ခ  ကကသည ။ နယ ိုယျအွာ်းပဖ    အပခွာ်းအစြိို်းရမျွာ်း၏ ပြည တ   ်းနရ်းကြိို နဝဖေ နပြွာဆြိိုရေ  တ ေို့ ဆိုတ ကက 

သည   ပမေ မွာန္ြိို   ံ၏ အနရ ွဲ့နတွာ  အွာရ  အြိမ ေီ်းချ  ်းန္ြိို   ံမျွာ်းက ရြ တည ချက ကြိို နဖွာ ပြလွာကကသည ။ 

အ  ဒြိိုေီ်းရ ွာ်းန္     မနလ်းရ ွာ်းန္ြိို   ံ န္ စ ခိုက လက ေက မ   ပြည သူမျွာ်းအနြေါ် အကကမ ်းဖက ပခ  ်းကြိို ပြစ တ   

ရ ံွဲ့ချခ  ကကသည ။ စကကွာြူကမူ စစ တြ ၏ တံိုို့ပြေ မှုကြိို မန္ စ ငမြိြုွဲ့နကကွာ  ်း နဖွာ ပြခ  သည ။ အ  ဒြိိုေီ်းရ ွာ်းန္      ရူ 

န္ြိို  ်း န္ြိို   ံမျွာ်းက ယခိုအကျြ အတည ်းကြိို နပဖရ   ်းန္ြိို  ရေ အတ က  အွာဆီယံအဖ  ွဲ့ အထူ်းအစည ်းအနဝ်း 

တရြ ကြိို နခေါ်ဆြိိုရေ  စြိို  ်းပြ  ်းကကသည ။ အွာရ န္ြိို   ံအမျွာ်းကလည ်း ပမေ မွာက ဖြိတ ကကွာ်းသည   တြ မနတွာ  

နေို့ အခမ ်းအေ ်းတက နရွာက ရေ  ပ   ်းဆေ ခ  ကကသည ။ တချ ြိေ တည ်းမ ွာြ  ၊ န္ြိိုို့လက ဖက ရည  မဟွာမြိတ  

အဖ  ွဲ့ (Milk Tea Alliance) က ဦ်းနဆွာ  သည   န္ြိို   ံတကွာ နသ ်းစည ်းညညီ တ နရ်း လှုြ ရ ွာ်းမှုကလည ်း 

အ  အွာ်း တြိို်းတက လွာနေသည ။ အွာရ န္ြိို   ံမျွာ်းအကကွာ်း တက ကက လှုြ ရ ွာ်းသူမျွာ်း၏ မဟွာမြိတ အဖ  ွဲ့ပဖစ  

သည ။ ပမေ မွာ  ဒီမြိိုကနရစီနရ်း လှုြ ရ ွာ်းမှုကြိို နထွာက ခံသည  အွာ်းပဖ    ကမဘွာတစ ဝေ ်းလံို်းရ ြိ လူမျွာ်းက 

Hunger Games ရိုြ ရ   မ  လက သံို်းနချွာ  ်း အနလ်းပြြုမှုပဖ    ဓွာတ ြံိုမျွာ်းရြိိုက တ  နေကကငြီ ပဖစ သည ။  

 

ပြည သူလူထို အံိုကက မှုမျွာ်း မည မျှကကွာမည ကြိို ေမြိတ ဖတ  နပြွာဆြိိုရေ  အငမ တနစ ခက ခ ြေါသည ။ သြိိုို့ 

အတ က နကကွာ   လည ်း လှုြ ရ ွာ်းမှုအတ   ်း ဆန္ဒပြနေကကသူမျွာ်း ဆက လက ရ ြိနေနစရေ  တြိိုက တ ေ ်းနရ်း 

အတ က  အထူ်း ခက ခ ြေါသည ။ ၁၉၈၇ ခိုန္ စ ၊ အွာ ျ  တ်ီးေ ်း စစ အွာဏွာသြိမ ်းမှု၊ ၂၀၁၅ ခိုန္ စ   ွာကီေ  

ဖွာဆြိို (Burkina Faso) တ    စစ အွာဏွာသြိမ ်း လူထိုခိုခံ ဆေို့ ကျ  မှု အြေါအဝ  ၊ သမြိို  ်းအရ စစ အွာဏွာ 

https://edition.cnn.com/style/article/myanmar-tattoo-protest-intl-hnk/index.html
https://www.dw.com/en/myanmar-coup-protests-solidarity/a-56950349
https://www.dw.com/en/myanmar-coup-protests-solidarity/a-56950349
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-protests/power-in-solidarity-myanmar-protesters-inspired-by-hong-kong-and-thailand-idUSKBN2A913H
https://www.nonviolent-conflict.org/civil-resistance-against-coups/


သြိမ ်းမှု ဆေို့ ကျ  နရ်း လှုြ ရ ွာ်းမှုအချ ြိြုွဲ့တ    ရက အေည ်း ယ ပဖ   သွာ ငြီ်းစီ်းခ  ကကြေါသည ။ သြိိုို့နသွာ  ပမေ မွာ 

န္ြိို   ံ၏ နေ က ခံအနပခအနေ က က ွာပခွာ်းြေါသည ။ ပမေ မွာပြည သူမျွာ်းက ဆယ စိုန္ စ မျွာ်းစ ွာကကွာ အွာဏွာ 

ရယူထွာ်းခ  သည   စစ အွာဏွာ ရ   ကြိို ရ  ဆြိို  နေကကရပခ  ်း ပဖစ ြေါသည ။ ြျမ ်းမျှအွာ်းပဖ    ဆြိိုလျှ   

အွာဏွာရ    အစြိို်းရမျွာ်းကြိို ဆေို့ ကျ  ကက သည   အဓြိကကျနသွာ အကကမ ်းမဖက  လှုြ ရ ွာ်းမှုမျွာ်းသည  

သူတြိိုို့လြိိုလွာ်းချက  လမ ်းနကကွာ  ်းအတြိို  ်း ပဖစ နစရေ  သံို်းန္ စ မျှ ကကွာပမ   တတ ြေါသည ။ န္ြိှု  ်းယ ဉ ချက အရ 

ဆြိိုလျှ   အကကမ ်းဖက  လှုြ ရ ွာ်းမှုမျွာ်းက ြျမ ်းမျှ အွာ်းပဖ    ၉ န္ စ ခေို့  ကကွာပမ   ခ  ကကသည ။ နအွာ  ြ  အပမေ ရ 

နစရေ  လက ေက ကြိို  ကကမည ဟူနသွာ နတ ်းနခေါ် ယူဆချက က သိုနတသေ နတ ွဲ့ရ ြိချက မျွာ်းအရ မနတ ွဲ့ရ ြိ 

ရြေါ။  

 

ခက ခ န္ြိို  ြေါသည ။ အထူ်းသပဖ    လံိုခခံြုနရ်းတြ ဖ  ွဲ့မျွာ်းက လက ေက မ  ဆန္ဒပြသူမျွာ်းကြိို ကျည အစစ မျွာ်းပဖ    

ြစ ခတ နေနသွာ ကွာလမျ ြိြု်းတ   ပဖစ သည ။ ပမေ မွာ  ဒီမြိိုကနရစီအနရ်း လှုြ ရ ွာ်းသူမျွာ်းက စြိတ ြြိို  ်းဆြိို  ရွာ 

အရ၊ မဟွာဗျျူဟွာအရ၊ ဖ  ွဲ့စည ်းမှုအရ၊ ေည ်းဗျျူဟွာအရ စစ အွာဏွာရ   ဆေို့ ကျ  နရ်း လူထိုခိုခံမှု လှုြ ရ ွာ်း 

မှုကြိို နရရ ည ဆက လက ဆ  န္  န္ြိို  နရ်းအတ က လည ်း ပြ  ဆ  ထွာ်းရေ  လြိိုအြ ြေါသည ။  

 

ပမေ မွာန္ြိို   ံမ  တက ကက လှုြ ရ ွာ်းသူအမျွာ်းမ ွာ နပြ်းလ ွာ်းြိုေ ်းနအွာ  ်းနေကကရငြီ ပဖစ သည ။ သြိိုို့အတ က  

နကကွာ    အစီအစဉ နရ်းဆ  မှုန္     ြူ်းနြေါ  ်းနဆွာ  ရ က မှုတြိိုို့အတ က  ခက ခ န္ြိို  ြေါသည ။ ပြည ြနေလူထိုမျွာ်း 

န္     ပြ  ြအ  အွာ်းစိုမျွာ်း၏ နထွာက ခံြံ ြြိို်းမှုပဖ    ပမေ မွာ ဒီမြိိုကနရစီ နခေါ  ်းနဆွာ  မျွာ်းက စစ အစြိို်းရ၏ အ   

အွာ်းနကွာ  ်းသည  အြြိို  ်းကြိို မတြိိုက ခြိိုက   ၊ ထြိခြိိုက ေစ ေ လ ယ သည  အြြိို  ်းကြိို ထြိို်းန္ က လှုြ ရ ွာ်းန္ြိို  ရေ  

နဆ ်းနန္ ်းတြိို  ြ  မှုမျွာ်းန္     လှုြ ရ ွာ်းမှုမျွာ်းအတ က  အစီအစဉ ချရေ  ေည ်းလမ ်းမျွာ်း ရ ွာနဖ န္ြိို  ြေါသည ။ 

နအွာ  ပမ  သည   အကကမ ်းမဖက လှုြ ရ ွာ်းမှုမျွာ်းသည  စိုစည ်းမှုေည ်းေ မျွာ်းတ    ြံိုမ ေ အွာ်းပဖ    နပြွာ  ်းလ  

ကျ   သံို်းကကရြေါသည ။ ဥြမွာအွာ်းပဖ   - လူစိုနဝ်းပခ  ်း၊ ထြိို  သြြိတ နမ ွာက ပခ  ်း၊ ြြိတ ဆြိိုို့ပခ  ်းမျွာ်းသည  အ   

အွာ်းနကွာ  ်းနသွာ လည ်း ဖြိန္ ြိြ ငဖြိြုခ  ရေ အတ က  ထြိခြိိုက ေစ ေ မှု ပမ   မွာ်းြေါသည ။ ပဖေို့ ခ  မှုေည ်းေ မျွာ်း 

ဥြမွာအွာ်းပဖ    စွာ်းသံို်းသူသြြိတ ၊ သြြိတ နမ ွာက ပခ  ်း န္     အြိမ မျွာ်းအတ   ်း နေထြိို  ပခ  ်းမျ ြိြု်းပဖ    ဗျျူရြိို 

ကနရစီယန္တယွာ်းန္     စီ်းြ ွာ်းနရ်းကြိို ချ ြိေ ို့နစငြီ်း၊ တချ ြိေ တည ်းတ    လံိုခခံြုနရ်းတြ ဖ  ွဲ့မျွာ်းအနေပဖ    အွာ်းလံို်း 

ကြိို ပဖေို့ ချထွာ်းရေ  မပဖစ န္ြိို    ၊ ကွာလအကေို့ အသတ မရ ြိ ဖြိန္ ြိြ ငဖြိြုခ  မှုမျွာ်း ဆက လက လိုြ နဆွာ  ရေ  

အလ ေ  ခက ခ နစြေါသည ။  

 

နသချွာသည မ ွာ၊ CDM အနေပဖ    ဤေည ်းဗျျူဟွာမျွာ်းအွာ်းလံို်းကြိို အထ  ကကီ်းဖ ယ  အသံို်းပြြုနေဆ  ပဖစ  

သည ။ ယခိုအချ ြိေ သည  နရရ ည မဟွာဗျျူဟွာ နရ်းဆ  ပခ  ်းအတ က  ြြိို၍န္ စ ဆ ဖြိအွာ်းနြ်းရနတွာ မည   အချ ြိေ  

ပဖစ ြေါသည ။ ဖ  ွဲ့စည ်းြံို အနပခခံအနဆွာက အဦန္     ခိုခံဆေို့ ကျ  မှုကြိို ပဖစ န္ြိို  သမျှ နရရ ည တည တံ နစရေ  

ရ  ်းန္ ီ်းပမ ြုြ န္ ံရနတွာ မည   အချ ြိေ  ပဖစ သည ။ အကကမ ်းမဖက မှု ြဋြိြကခန္ြိို   ံရွာ အပြည ပြည ဆြိို  ရွာ စ  တွာ 

https://www.nonviolent-conflict.org/civil-resistance-against-coups/
http://cup.columbia.edu/book/why-civil-resistance-works/9780231156820


(International Center on Nonviolent Conflict) တ    မဟွာဗျျူဟွာနပမွာက  အကကမ ်းမဖက လှုြ ရ ွာ်းမှု 

မျွာ်းန္     ြတ သက ၍ နဆွာ  ်းြေါ်းမျွာ်း၊ သ  တေ ်းရ  ်းပမစ မျွာ်း အမျွာ်းအပြွာ်းရ ြိြေါသည ၊ ယ  ်းတြိိုို့ကြိို ပမေ မွာ 

 ွာသွာ ပြေ ဆြိိုငြီ်း၊ ဤသြိိုို့ကကြိြု်းြမ ်းမှုအတ က  ကူညီန္ြိို  ြေါသည ။  

 

ဒီမြိိုကနရစ ီနခေါ  ်းနဆွာ  မျွာ်းက ၎  ်းတြိိုို့လြိိုအြ သည   ပြ  ြ အနထွာက အြံ  အမျ ြိြု်းအစွာ်းမျွာ်းန္     ြတ သက  

၍ တြိကျမှု ရ ြိသ   သည ။ ပမေ မွာ  အမျ ြိြု်းသမီ်း တက ကက လှုြ ရ ွာ်းသူမျွာ်းက ဤသြိိုို့ နတွာ  ်းဆြိိုခ  ကကငြီ်း ပဖစ  

သည ။ အစြိို်းရမျွာ်း၊ န္ြိို   ံစံို အဖ  ွဲ့အစည ်းမျွာ်း၊ အစြိို်းရမဟိုတ နသွာ အ ေ  ျအီြိို အဖ  ွဲ့အစည ်းမျွာ်းန္     နသ ်းစည ်း 

ညညီ တ နရ်းအဖ  ွဲ့မျွာ်းသည  သူတြိိုို့၏လှုြ ရ ွာ်းမှုမျွာ်းကြိို ဒီမြိိုကနရစီနခေါ  ်းနဆွာ  မျွာ်းန္     ေီ်းကြ စ ွာြူ်းနြေါ  ်း 

ည ြိန္ြိှု  ်းနေသ   သည ။ ပမေ မွာန္ြိို   ံရ ြိ ဒီမြိိုကနရစ ီ က နတွာ သွာ်း သံရံို်းမျွာ်းမ  သံတမေ မျွာ်းသည  သူတြိိုို့၏ 

သံတမေ နရ်းအရ က  ်းလ တ ခ    ကြိို အသံို်းပြြု၍ လူကြိိုယ တြိို    ဆန္ဒပြသူမျွာ်းန္     စည ်းလံို်းညညီ တ မှုရ ြိ 

နကကွာ  ်း ရြ တည ပြသငြီ်း၊ ထြိိုသူမျွာ်းကြိို ြစ မ တ ထွာ်းနသွာ အကကမ ်းဖက မှုမျွာ်းကြိို တွာ်းဆီ်းကွာက ယ နြ်း 

န္ြိို  ကကြေါသည ။  အကကမ ်းဖက မှုမျွာ်းကြိို ကွာက ယ နြ်းန္ြိို  ရေ န္     နလျှွာ ချရေ အတ က  တြိတ တဆြိတ  

ဖျေ နပဖနြ်းပခ  ်း လိုြ  ေ ်းမျွာ်းကြိိုလည ်း သူတြိိုို့က ြံ ြြိို်းနြ်းန္ြိို  ြေါသည ။ သူတြိိုို့က လြိိုအြ ြေါက အ  တွာေက  

လြိှု  ်း လ    နြ်းကူညီန္ြိို  ငြီ်း၊ အထူ်း အန္တရွာယ ရ ြိကကသည   တက ကက လှုြ ရ ွာ်းသူမျွာ်းအတ က လည ်း တတြိယ 

န္ြိို   ံမျွာ်းတ    လံိုခခံြုသည   ခြိိုလံှုရွာနေရွာမျွာ်းအတ က  ည ြိန္ြိှု  ်းနြ်းန္ြိို  ကကြေါသည ။ ြို ဂလြိက ကဏ္ဍ၊ အထူ်း 

သပဖ    နရေံန္     သ ွာဝဓွာတ န  ွဲ့လိုြ  ေ ်းမျွာ်းထံမ  ရ  ်းန္ ီ်းပမ ြုြ န္ ံမှုမျွာ်းကြိို ပြေ ၍ ဆ  ထိုတ န္ြိို  ကကငြီ်း၊ ယ  ်း 

 ဏ္ဍွာဝ  န  မျွာ်းမ ွာ စစ အစြိို်းရ၏ အြိြ ကြ အတ   ်းသြိိုို့ နရွာက နစကွာ၊ ဖြိန္ ြိြ မှုမျွာ်း ဆက ၍ပြြုလိုြ ရေ  ပဖစ  

နစန္ြိို  ြေါသည ။ တယ လီက ေ  ကိုမပဏီမျွာ်းအနေပဖ   လည ်း အ  တွာေက အနြေါ် နစွာ   ကကည   စြိစစ နေမှု 

မျွာ်း၊ ဆ  ဆွာပဖတ နတွာက မှုမျွာ်းန္     ြြိတ ဆြိိုို့မှုမျွာ်း က  ်းနစရေ  နဆွာ  ရ က နြ်းန္ြိို  ကကြေါသည ။ ပြည သူ 

လူထိုမျွာ်း၏ လှုြ ရ ွာ်းမှုမျွာ်းပဖ    ဤနကွာ ြြိိုနရ်းရ   ်းမျွာ်းအနြေါ် ဖြိအွာ်းနြ်းမှုမျွာ်း ပဖစ နစငြီ်း၊ အမ ေ ကြိို လိုြ  

နဆွာ  ရေ  နရ ်းချယ လွာနစန္ြိို  ြေါသည ။  

  
ယခိုအခေါ ပမေ မွာန္ြိို   ံတ    ဒီမြိိုကနရစလီှုြ ရ ွာ်းမှုက နမျှွာ လ   ချက က  ်းမ  နေသည  န္ ယ  ပဖစ နေနသွာ  

လည ်း၊ ငြီ်းခ  သည   န္ စ လတွာအတ   ်း လူထိုအွာခံ ဆေို့ ကျ  နရ်း လှုြ ရ ွာ်းမှုမျွာ်းနကကွာ    မည မျှ နအွာ  ပမ  မှု 

ရရ ြိခ  သည ကြိို ပြေ ၍ ထ  ဟြ  သံို်းသြ ရေ  အနရ်းကကီ်းြေါသည ။ မဟွာဗျျူဟွာမျွာ်း၊ စ မ ်းနဆွာ  န္ြိို  ရည န္     

အဖ  ွဲ့အစည ်းဆြိို  ရွာ အနပခခံအနဆွာက အဦတြိိုို့အတ က  ရ  ်းန္ ီ်းပမ ြုြ န္ ံ၍ ပမေ မွာ ဒီမြိိုကနရစီ လှုြ ရ ွာ်းမှုအနေ 

ပဖ    အသစ နသွာ ဒီမြိိုကနရစီအေ  တ သြိိုို့ န္ြိို   ံကြိို နရ ွဲ့ဆက တ ေ ်းအွာ်းပြြုန္ြိို  ြေါသည ။ ဤအနပခအနေ 

တ    လူထိုမျွာ်း၏ အကျယ အပြေို့ နသွာ ခိုခံလှုြ ရ ွာ်းမှုန္     တစံိုတရွာနသွာ အနပခအနေတ    ြဋြိြကခမ နေ 

၍ ထ က နြေါက ရ ွာရမည ပဖစ သည   တြ မနတွာ ၏ မတူပခွာ်းေ ်းနသွာ အစြိတ အြြိို  ်းမျွာ်းန္     ကျွမ ်းကျ  ြေါ်း 

ေြ နသွာ ည ြိန္ြိှု  ်းနဆ ်းနန္ ်းမှုမျွာ်းကြိို နြေါ  ်းစြ ၍ အသံို်းပြြုရဖ ယ ရ ြိြေါသည ။ လက ရ ြိအချ ြိေ တ   မူ တက ကက  

https://www.nonviolent-conflict.org/resource-library/?fwp_language=burmese
https://www.nonviolent-conflict.org/resource-library/?fwp_language=burmese
https://www.awid.org/get-involved/how-support-civil-disobedience-movement-myanmar
https://www.nonviolent-conflict.org/groundbreaking-new-study-the-role-of-external-support-in-nonviolent-campaigns/
https://www.nonviolent-conflict.org/groundbreaking-new-study-the-role-of-external-support-in-nonviolent-campaigns/


လှုြ ရ ွာ်းသူမျွာ်းအနေပဖ    ပြ  ြမ နေ၍ သူတြိိုို့ကြိို နလ်းစွာ်း နထွာက ခံကကသည  သူမျွာ်း၊ ဝြိို  ်းဝေ ်းအွာ်းနြ်းနေ 

ကကသူမျွာ်း ရ ြိနေနကကွာ  ်း သြိရ ြိသ   ြေါသည ။  
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