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မျွာ်း၊ နေ ကဆံို်း ရန္ လံိုခခံြုနရ်းတြဖွဲ့ဝ မျွာ်း အြေါအဝ ကဏ္ဍအသီ်းသီ်းမ ပြညသူလူထို အွာ်းလံို်းေီ်းြေါ်း
က သြြိတနမွာက ဆန္ဒပြခကကသည။ စစအစြိို်းရကြိို ဖြိအွာ်းနြ်းရေ အတြိက
ို အခံဖကသြိိုို့ ဖကနပြွာ ်း
နထွာကခံပခ ်းမျွာ်း ပြြုခကကသည။ ေည်းြညွာ ကျွမ်းကျ ကကသူ ပမေမွာလူ ယမျွာ်းက အေလြိို ်းန္ ဆက
သယမှု လြိို ်းမရြိ

ခိုခံသည ေည်းေ မျွာ်း ကကံဆလိုြနဆွာ ကကသည။ တီထ ဆေ်းသစသည ေည်း

ြရြိယွာယမျွာ်း ဖေတီ်းကကကွာ ဆ ဆွာြြိတဆြိိုို့မှုကြိို နကျွာလွာ်း၍ သတ ်းမျွာ်း နြ်းန္ြိို နရ်း၊ အွာခံဆေို့ကျ
မှု ြျံွဲ့န္န
ံို့ စနရ်းအတက ကကြိြု်းြမ်းခကကသည။ စည်းရံို်းလှုြရွာ်းကကသူမျွာ်းက “ပြညသူူ့အွာဏွာ ဖီဆေနရ်း
လှုြရွာ်းမှု” တေည်း CDM ဟို နခေါ်ဆြိိုကကသည အတြိို ်းအဆန္ ေကရြိှု ်းမှုမွာ အံမခေ်းပဖစသည။ ဤ
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ပမေမွာဒီမိုက
ြိ နရစီ လှုြရွာ်းသူမျွာ်းက သူတ၏
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ံနရ်း အကျဉ်းသွာ်းမျွာ်း ကူညန
ီ စွာ နရွာကနရ်းအသ ်း (AAPP) အရ သြိရြိရ
ံအနပခစြိိုက လူူ့အခ အနရ်း အသ ်းအဖွဲ့တခိုလည်း ပဖစသည။ င ြိမ်းချမ်းစွာ
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နတွာ ်းဆြိိုမှုမျွာ်းလည်း ကကီ်းထွာ်းလွာနစသည။ ဤသြိိုို့ ပဖစရသညကြိို ေ ်းလညန္ြိို ြေါသည။ မြိတနဆမျွာ်း၊
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ိုို့ ဟိုတ န္ြိြစကညဉ်းြေ်းခံရပခ ်းကြိို မျကပမ
ကကံြုနတွဲ့ရသညအခေါ၊ သ ၏ လှုြရွာ်းမှုအနြေါ် ကမဘွာတလွာ်းမ လျစလျျူရှုနေသညဟို ခံစွာ်းလွာရသည
အခေါ အကကမ်းဖကမှုကြိို အကကမ်းဖကမှုန္ ပြေ၍နတွာလေလြိိုကကသညမွာ သ

ွာဝ ကျသည။

မညသြိြ
ိုို့ ပဖစနစ၊ စစအွာဏွာသြိမ်းမှုကြိို ခိုခံဆေို့ကျ ရေအတက လကေကကြိို ေည်းဗျျူဟွာကြိို နရ်းချယ
ပခ ်းမွာ မဟွာဗျျူဟွာအရ ဆြိို်းရွာ်းြျကစီ်း ကျရံှု်းနစမည တေပြေသကနရွာကမှု ကကံြုရန္ြိို ြေါသည။ နလ
လွာမှုမျွာ်းအရ အကကမ်းဖကမှုန္ အကကမ်းမဖကသည ခိုခံဆေို့ကျ မှုကြိို နရွာနထ်းနစပခ ်းမွာ ြံမ
ို ေအွာ်း
ပဖ စစအစြိို်းရက ြြိ၍
ို ကကမ်းကကြုတနသွာ တံို့ပို ြေမှုမျွာ်းကြိို သံို်းနစန္ြိို သည။ ဆေို့ကျ ကေို့ကကသူမျွာ်း၏
ထြိခြိိုကေစေ မှုကြိို ပမ မွာ်းနစငြီ်း၊ ခိုခံ ဆေို့ကျ မှုတ လူထိုြေါဝ မှု ကျဆ ်းနစသည ရလဒပဖစနြေါ်နစ
န္ြိို ြေါသည။ လံိုခခံြုနရ်းတြဖွဲ့ဝ မျွာ်းထံမ လကေကချကူ်းနပြွာ ်းလွာမှု ြြိ၍
ို ေည်းနစြေါသည။ အစြိို်းရမျွာ်း
က အတြိက
ို အခံလှုြရွာ်းမှုမျွာ်းအတ ်း အကကမ်းဖကမှုမျွာ်းကြိို လံှုွဲ့နဆွာရေ အကကီ်းအကျယ ရ ်းန္ီ်းပမြုြန္ံ
ထွာ်းကကမညမွာလည်း အံအွာ်းသ ဖယကြိစစတခို မဟိုတြေါ။ ဖြိန္ြိြချြုြပခယနသွာ အစြိို်းရမျွာ်းအနေပဖ
သူတအ
ိုို့ြိ ွာဏွာကြိို ဆကလကချြုြကြိို ထွာ်းနရ်းန္ “တရွာ်းဥြနဒ စြိို်းမြိ်းို နရ်း” ကြိို ခိုခံကွာကယရြေါသည
ဟူနသွာ အနကကွာ ်းပြချကမျွာ်းပဖ အကကမ်းဖကမှု ရြိနေရေ လြိိုအြြေါသည။ ပမေမွာ တြမနတွာသည
လည်း ချွ ်းချကမဟိုတြေါ။ ဒဏခတြြိတဆြိိုို့မှုမျွာ်း တြိို်း၍ ရ ဆြိို ရပခ ်း၊ န္ြိို

ံမျွာ်းမ ပြစတ ရံှုွဲ့ချမှုမျွာ်း

တြိ်းို ပမ လွာနေသညအတကနကကွာ စစအစြိို်းရက ကမဘွာက မညသြိတ
ိုို့ ို့ပံို ြေမညအနြေါ် မွာ်းယ ်းတကချက
ခြံို ရြေါသည။ ထြိိုသူမျွာ်း ဖြိအွာ်းနြ်းမှုမျွာ်းန္ ရ ဆြိို လွာရသညအခေါ သူတိုက
ို့ြိ ပြ ်းထေစွာ တံို့ပို ြေလွာ
ကကြေါမည။ ဤပဖစရြတ မူ သူတလ
ိုို့ြိ ူမျွာ်းဖကသြိိုို့ လည၍တံိုို့ပြေကကြေါလြိမမည။

အွာဏွာရ စေစကြိို အထြိနရွာကဆံို်း ဆေို့ကျ မှုေည်းမွာ မြူ်းနြေါ ်း မနဆွာ ရကကကပခ ်း အြေါအဝ ၊ စို
စည်းညီညတ၍ စည်းစေစကျနသွာ အကကမ်းမဖက ခိုခံဆေို့ကျ မှုြ ပဖစြေါသည။ ဤသြိန
ိုို့ သွာ လှုြရွာ်းမှု
မွာ လူထိုကြိို နရရညဆနဆွာ န္ြိို ငြီ်း၊ အကျယအပြေို့နသွာ လူထိုမျွာ်း၏ ြေါဝ နဆွာ ရကမှုကြိိုလည်း ရရြိ
နစန္ြိို ြေါသည။ (လှုြရွာ်းမှု၏ အနစွာြြိို ်းတ စစအစြိို်းရကြိို နထွာကခံကကသည

ွာသွာနရ်း အ အွာ်းစို

မျွာ်းန္ စီ်းြွာ်းနရ်း ထြိြသီ်းနခေါ ်းနဆွာ မျွာ်းလည်း အြေါအဝ ပဖစသည)။ ေည်းဗျျူဟွာအရ တီထ ဖေ
တီ်းမှု န္ ဆေ်းသစမှုမျွာ်းကြိို တြိက
ို တေ်းအွာ်းနြ်းန္ြိို သည (ပမေမွာန္ြိို

ံတ ဤသြိေ
ိုို့ ည်းလမ်းမျွာ်း မရွာ်းြေါ်း

လြေါ)၊ ရန္ စစတြဖွဲ့ဝ မျွာ်းကြိိုလည်း ခိုခံဆေို့ကျ မှုဖကသြိိုို့ ကူ်းနပြွာ ်းလွာနစရေ ပဖစနစန္ြိို ြေါသည။
(ဤသြိိုို့ပဖစရြမျြိြု်းကြိို ၁၉၈၃-၈၆ ဖြိလစြြိို န္ြိို

ံ ပြညသူူ့အွာဏွာ လှုြရွာ်းမှုမျွာ်းတ နတွဲ့န္ြိို ငြီ်း၊ ဒီမိုြိ

ကနရစီအတြိိုကအခံမျွာ်းဖကသြိိုို့ တြဖွဲ့မျွာ်းတခိုလံို်း ကူ်းနပြွာ ်းလွာခကကြေါသည။) (ယခိုအခေါတ မညီ
ညတငြြိြုကနေနသွာ အနရွဲ့နတွာ အွာရ န္ြိို

ံမျွာ်းအသ ်း သြိမ
ိုို့ ဟိုတ အွာဆီယံ အြေါအဝ ) န္ြိို

ဖြိအွာ်းမျွာ်းလည်း ပဖစနြေါ်နစန္ြိို သည။ အကကမ်းမဖက ခိုခံနရ်းလှုြရွာ်းမှုသည အလျူရ န္ြိို

ံတကွာ

ံမျွာ်းက

နထွာကခံ ြံြြိ်းို နြ်းရေ သန

ွာနတွဲ့ကကသည လှုြရွာ်းမှုလည်း ပဖစသည။ အနမရြိကေပြညနထွာ စို န္

အပခွာ်းဩဇွာကကီ်းမွာ်းနသွာ န္ြိို

ံမျွာ်းက ဒီမိုက
ြိ နရစီလှုြရွာ်းမှုမျွာ်းကြိို နထွာကခံကကငြီ်း၊ ဆန္ဒပြနေကကသူ

မျွာ်းထံ ဆလဖိုေ်းမျွာ်းန္ န သွာ်းမျွာ်း ကူညီြြြိ
ံ ်းို ကကရေ တရွာ်းဝ ြေါသည။ သြိန
ိုို့ သွာ နလကျ ထွာ်းမှုမရြိ
သည တကကကလှုြရွာ်းသူမျွာ်းထံသြိိုို့ လကေကမျွာ်း ြြိို့ိုနဆွာ ရေ (ကျြိြု်းနကကွာ ်းဆီနလျွာစွာြ ) န္ြိို

ံနရ်း

န္ ကကြိြု်းေီစေစ အမျြိြု်းမျြိြု်းကြိိုလည်း ပဖတသေ်းကကရမညပဖစရွာ ခကခမည ပဖစြေါသည။
Embed from Getty Images
ပြညသူအမျွာ်း၏ အကကမ်းမဖကလှုြရွာ်းမှုမျွာ်းသည လံိုခခံြုနရ်းတြဖွဲ့မျွာ်းက အကျယအပြေို့ ကူ်းနပြွာ ်း
နထွာကခံလွာကကသညအခေါ၊ နအွာ ပမ မှုရရြိနစရေ ၄၆ ဆ ြြိသ
ို ွာနစငြီ်း၊ ကူ်းနပြွာ ်းမှုမျွာ်းသညလည်း
လကေကကြိို နတွာလေနရ်းထကစွာလျှ အကကမ်းမဖကလှုြရွာ်းမှု အနပခအနေတ ြြိ၍
ို ပဖစနြေါ်နစြေါ
သည။ တချြိေတည်းတ အတြိက
ို အခံလှုြရွာ်းမှုက လကေကစကြိို မည ဆြိိုြေါက အမျြိြု်းသမီ်းမျွာ်း၏ ြေါဝ
နဆွာ ရကမှုန္ သကကကီ်းရယအြိိုမျွာ်း၊ မသေစမ်းသူမျွာ်း၏ ြေါဝ မှု မျွာ်းနသွာအွာ်းပဖ သြိသွာစွာ ကျဆ ်း
သွာ်းန္ြိို ြေါသည။ အမျြိြု်းသမီ်းမျွာ်း၏ တကကကအွာ်းနကွာ ်းစွာ ြေါဝ နဆွာ ရကမှုက နအွာ ပမ နသွာ
အကကမ်းမဖက လှုြရွာ်းမှုမျွာ်းန္ ဆကစြနေသညအခေါ ခိုခံနရ်းလှုြရွာ်းမှုမျွာ်းအတက ကကီ်းစွာနသွာ
ပြဿေ ပဖစနစြေါလြိမမည။ ပမေမွာန္ြိို

ံရြိ အမျြိြု်းသမီ်းမျွာ်း ဒီမိုြိကနရစီတြိိုကြတ နရွဲ့တေ်းက ဦ်းနဆွာ

နေခကကရွာ သူတိုို့ြိကြိိုယတြိို အကကီ်းအကျယ စေို့စွာ်းရိုေ်းကေနေကကြေါသည။ သူတိုို့ြိ၏ ရစမ်းသတတြိမွာ
တစြိတတြြိို ်းအွာ်းပဖ စစအစြိို်းရအဖြိို့ို လိုြနဆွာ ချကမျွာ်းမွာ အရကရစရွာ ပဖစနစြေါသည။ ယခို လှုြ
ရွာ်းမှုမွာ အလိုြပဖစနေြေါသည။ သြိန
ိုို့ သွာ အချြိေယူရြေါလြိမမည။

CDM သည အချြိေတြိအ
ို တ ်း သြိသွာထ ရွာ်းသည နအွာ ြမျွာ်း ရရြိခသည။ သြြိတနမွာကမှု၊ ဆန္ဒပြြ
မျွာ်းတ ြေါဝ မှု၊ နတ်းသီချ ်းမျွာ်းန္ နဆ်းမ နကကွာ ထြိို်း ဆေို့ကျ မှုမျွာ်း၊ အပခွာ်းနသွာ လူထို
အွာခံဆေို့ကျ မှု န္ မြူ်းနြေါ ်း မနဆွာ ရကနရ်း လှုြရွာ်းမှု၏ ြမွာဏန္ အတြိို ်းအတွာမွာ သြိသွာ
ထ ရွာ်းလြေါသည။ စစအစြိို်းရ၏ ဝေါဒပဖေို့ချြိနရ်း ယန္တယွာ်း မညမျှထြိနရွာကသညဆြိိုသညမွာ လှုြရွာ်းမှု၏
ထြိနရွာကမှုက သကနသပြခငြီ ပဖစသည။ အလွာ်းတူြ န္ြိို

ံတကွာ အသြိို ်းအဝြိို ်းထံမ ဖြိအွာ်းမျွာ်း

လည်း တြိို်းပမ လွာနေသည။
လက်နက်ကိင်မခင်ုံးမဖင် အ ာင်မြင်ြူလ
ှု ြ်ုံးဆြီသိ

မြန်အရာက်န္ိင်ြည်ဟူသည်

မြင်ကိ သအတသနြျာုံး

ရ ြအတွေ့ရိရပေါ။
မတလ ၁၀ ရကနေို့တ ၊ ကိုလသမ ဂ လံိုခခံြုနရ်းနကွာ စီက ပမေမွာန္ြိို

ံတ င ြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေကကသူ

မျွာ်းအနြေါ် အကကမ်းဖကမှုမျွာ်းအွာ်း ပြစတ ရံှုွဲ့ချသည ဆံို်းပဖတချကကြိို ချမတခငြီ်း၊ “န္ြိို

ံအတ ်း ဒီမိုြိ

ကနရစီ အသ ကူ်းနပြွာ ်းနရ်းကြိို ဆကလကနထွာကခံသွာ်းမည”ဟို ကတြိကဝတပြြုခကကသည။ အနမရြိ
ကေ ပြညနထွာ စို၊ ဥနရွာြ သမ ဂ၊ ကနေဒေါ၊ ယူနကန္ြိို

ံမျွာ်းက စစအစြိို်းရ အရွာရြိမျွာ်း၊ သူတ၏
ိုို့ြိ မြိသွာ်း

စိုဝ မျွာ်း၊ စစတြြြိို စီ်းြွာ်းနရ်းလိုြ ေ်းမျွာ်းကြိို သီ်းပခွာ်း ြစမတထွာ်းသည ြြိတဆြိအ
ိုို့ နရ်းယူမှုမျွာ်း ချမတ
ခကကသည။ နယ
သည ပမေမွာန္ြိို

ိုယျအွာ်းပဖ အပခွာ်းအစြိို်းရမျွာ်း၏ ပြညတ ်းနရ်းကြိို နဝဖေနပြွာဆြိိုရေ တေို့ဆိုတကက
ံ၏ အနရွဲ့နတွာ အွာရ အြိမေီ်းချ ်းန္ြိို

အ ဒြိိုေီ်းရွာ်းန္ မနလ်းရွာ်းန္ြိို

ံမျွာ်းက ရြတညချကကြိို နဖွာပြလွာကကသည။

ံ န္စခိုက လကေကမ ပြညသူမျွာ်းအနြေါ် အကကမ်းဖကပခ ်းကြိို ပြစတ

ရံွဲ့ချခကကသည။ စကကွာြူကမူ စစတြ၏ တံို့ပို ြေမှုကြိို မန္စငမြိြုွဲ့နကကွာ ်း နဖွာပြခသည။ အ ဒြိိုေီ်းရွာ်းန္
န္ြိို ်း န္ြိို

ရူ

ံမျွာ်းက ယခိုအကျြအတည်းကြိို နပဖရ ်းန္ြိို ရေအတက အွာဆီယံအဖွဲ့ အထူ်းအစည်းအနဝ်း

တရြကြိို နခေါ်ဆြိိုရေ စြိို ်းပြ ်းကကသည။ အွာရန္ြိို
နေို့ အခမ်းအေ ်းတကနရွာကရေ ပ

ံအမျွာ်းကလည်း ပမေမွာက ဖြိတကကွာ်းသည တြမနတွာ

်းဆေခကကသည။ တချြိေတည်းမွာြ ၊ န္ြိလ
ိုို့ ကဖကရည မဟွာမြိတ

အဖွဲ့ (Milk Tea Alliance) က ဦ်းနဆွာ သည န္ြိို
အ အွာ်း တြိ်းို တကလွာနေသည။ အွာရန္ြိို

ံတကွာ နသ်းစည်းညီညတနရ်း လှုြရွာ်းမှုကလည်း

ံမျွာ်းအကကွာ်း တကကကလှုြရွာ်းသူမျွာ်း၏ မဟွာမြိတအဖွဲ့ပဖစ

သည။ ပမေမွာ ဒီမက
ြိို နရစီနရ်း လှုြရွာ်းမှုကြိို နထွာကခံသညအွာ်းပဖ ကမဘွာတစဝေ်းလံို်းရြိ လူမျွာ်းက
Hunger Games ရိုြရ မ လကသံို်းနချွာ ်း အနလ်းပြြုမှုပဖ ဓွာတြံိုမျွာ်းရြိိုကတ နေကကငြီ ပဖစသည။
ပြညသူလူထို အံိုကကမှုမျွာ်း မညမျှကကွာမညကြိို ေမြိတဖတ နပြွာဆြိိုရေ အငမတနစ ခကခြေါသည။ သြိိုို့
အတကနကကွာ လည်း လှုြရွာ်းမှုအတ ်း ဆန္ဒပြနေကကသူမျွာ်း ဆကလကရြိနေနစရေ တြိက
ို တေ်းနရ်း
အတက အထူ်း ခကခြေါသည။ ၁၉၈၇ ခိုန္စ၊ အွာ ျ တီ်းေ ်း စစအွာဏွာသြိမ်းမှု၊ ၂၀၁၅ ခိုန္စ

ွာကီေ

ဖွာဆြိို (Burkina Faso) တ စစအွာဏွာသြိမ်း လူထိုခိုခံ ဆေို့ကျ မှု အြေါအဝ ၊ သမြိို ်းအရ စစအွာဏွာ

သြိမ်းမှု ဆေို့ကျ နရ်း လှုြရွာ်းမှုအချြိြုွဲ့တ ရကအေည်း ယပဖ သွာ ငြီ်းစီ်းခကကြေါသည။ သြိန
ိုို့ သွာ ပမေမွာ
န္ြိို

ံ၏ နေ ကခံအနပခအနေ က ကွာပခွာ်းြေါသည။ ပမေမွာပြညသူမျွာ်းက ဆယစိုန္စမျွာ်းစွာကကွာ အွာဏွာ

ရယူထွာ်းခသည စစအွာဏွာ ရ ကြိို ရ ဆြိို နေကကရပခ ်း ပဖစြေါသည။ ြျမ်းမျှအွာ်းပဖ ဆြိိုလျှ
အွာဏွာရ အစြိို်းရမျွာ်းကြိို ဆေို့ကျ ကက သည အဓြိကကျနသွာ အကကမ်းမဖက လှုြရွာ်းမှုမျွာ်းသည
သူတလ
ိုို့ြိ ြိိုလွာ်းချက လမ်းနကကွာ ်းအတြိို ်း ပဖစနစရေ သံို်းန္စမျှ ကကွာပမ တတြေါသည။ န္ြိှု ်းယဉချကအရ
ဆြိိုလျှ အကကမ်းဖက လှုြရွာ်းမှုမျွာ်းက ြျမ်းမျှ အွာ်းပဖ ၉ န္စခေို့ ကကွာပမ ခကကသည။ နအွာ ြအပမေရ
နစရေ လကေကကြိို ကကမညဟူနသွာ နတ်းနခေါ် ယူဆချကက သိုနတသေ နတွဲ့ရြိချကမျွာ်းအရ မနတွဲ့ရြိ
ရြေါ။
ခကခန္ြိို ြေါသည။ အထူ်းသပဖ လံိုခခံြုနရ်းတြဖွဲ့မျွာ်းက လကေကမဆန္ဒပြသူမျွာ်းကြိို ကျညအစစမျွာ်းပဖ
ြစခတနေနသွာ ကွာလမျြိြု်းတ ပဖစသည။ ပမေမွာ ဒီမြိိုကနရစီအနရ်း လှုြရွာ်းသူမျွာ်းက စြိတြြိို ်းဆြိို ရွာ
အရ၊ မဟွာဗျျူဟွာအရ၊ ဖွဲ့စည်းမှုအရ၊ ေည်းဗျျူဟွာအရ စစအွာဏွာရ ဆေို့ကျ နရ်း လူထိုခိုခံမှု လှုြရွာ်း
မှုကြိို နရရညဆကလကဆ န္န္ြိို နရ်းအတကလည်း ပြ ဆ ထွာ်းရေ လြိိုအြြေါသည။
ပမေမွာန္ြိို

ံမ တကကကလှုြရွာ်းသူအမျွာ်းမွာ နပြ်းလွာ်းြိုေ်းနအွာ ်းနေကကရငြီ ပဖစသည။ သြိအ
ိုို့ တက

နကကွာ အစီအစဉနရ်းဆမှုန္ ြူ်းနြေါ ်းနဆွာ ရကမှုတို့အ
ြိို တက ခကခန္ြိို ြေါသည။ ပြညြနေလူထိုမျွာ်း
န္ ပြ ြအ အွာ်းစိုမျွာ်း၏ နထွာကခံြြြိ
ံ ို်းမှုပဖ ပမေမွာဒီမိုက
ြိ နရစီ နခေါ ်းနဆွာ မျွာ်းက စစအစြိို်းရ၏ အ
အွာ်းနကွာ ်းသညအြြိို ်းကြိို မတြိိုကခြိိုက

၊ ထြိခြိိုကေစေ လယသညအြြိို ်းကြိို ထြိို်းန္ကလှုြရွာ်းန္ြိို ရေ

နဆ်းနန္်းတြိို ြ မှုမျွာ်းန္ လှုြရွာ်းမှုမျွာ်းအတက အစီအစဉချရေ ေည်းလမ်းမျွာ်း ရွာနဖန္ြိို ြေါသည။
နအွာ ပမ သည အကကမ်းမဖကလှုြရွာ်းမှုမျွာ်းသည စိုစည်းမှုေည်းေ မျွာ်းတ ြံိုမေအွာ်းပဖ နပြွာ ်းလ
ကျ သံို်းကကရြေါသည။ ဥြမွာအွာ်းပဖ - လူစိုနဝ်းပခ ်း၊ ထြိို သြြိတနမွာကပခ ်း၊ ြြိတဆြိိုို့ပခ ်းမျွာ်းသည အ
အွာ်းနကွာ ်းနသွာလည်း ဖြိန္ြိြငဖြိြုခရေအတက ထြိခြိိုကေစေ မှု ပမ မွာ်းြေါသည။ ပဖေို့ခမှုေည်းေ မျွာ်း
ဥြမွာအွာ်းပဖ စွာ်းသံို်းသူသြြိတ၊ သြြိတနမွာကပခ ်း န္ အြိမမျွာ်းအတ ်း နေထြိို ပခ ်းမျြိြု်းပဖ ဗျျူရြိို
ကနရစီယန္တယွာ်းန္ စီ်းြွာ်းနရ်းကြိို ချြိေို့နစငြီ်း၊ တချြိေတည်းတ လံိုခခံြုနရ်းတြဖွဲ့မျွာ်းအနေပဖ အွာ်းလံို်း
ကြိို ပဖေို့ချထွာ်းရေ မပဖစန္ြိို

၊ ကွာလအကေို့အသတမရြိ ဖြိန္ြိြငဖြိြုခမှုမျွာ်း ဆကလကလိုြနဆွာ ရေ

အလေ ခကခနစြေါသည။
နသချွာသညမွာ၊ CDM အနေပဖ ဤေည်းဗျျူဟွာမျွာ်းအွာ်းလံို်းကြိို အထ ကကီ်းဖယ အသံို်းပြြုနေဆ ပဖစ
သည။ ယခိုအချြိေသည နရရညမဟွာဗျျူဟွာ နရ်းဆပခ ်းအတက ြြိ၍
ို န္စဆ ဖြိအွာ်းနြ်းရနတွာမည အချြိေ
ပဖစြေါသည။ ဖွဲ့စည်းြံို အနပခခံအနဆွာကအဦန္ ခိုခံဆေို့ကျ မှုကြိို ပဖစန္ြိို သမျှ နရရညတညတံနစရေ
ရ ်းန္ီ်းပမြုြန္ံရနတွာမည အချြိေ ပဖစသည။ အကကမ်းမဖကမှု ြဋြိြကခန္ြိို

ံရွာ အပြညပြညဆြိို ရွာ စ တွာ

(International Center on Nonviolent Conflict) တ မဟွာဗျျူဟွာနပမွာက အကကမ်းမဖကလှုြရွာ်းမှု
မျွာ်းန္ ြတသက၍ နဆွာ ်းြေါ်းမျွာ်း၊ သ တေ်းရ ်းပမစမျွာ်း အမျွာ်းအပြွာ်းရြိြေါသည၊ ယ ်းတြိို့ိုကြိို ပမေမွာ
ွာသွာ ပြေဆြိိုငြီ်း၊ ဤသြိိုို့ကကြိြု်းြမ်းမှုအတက ကူညီန္ြိို ြေါသည။
ဒီမိုက
ြိ နရစီ နခေါ ်းနဆွာ မျွာ်းက ၎ ်းတြိို့လ
ို ြိိုအြသည ပြ ြ အနထွာကအြံ အမျြိြု်းအစွာ်းမျွာ်းန္ ြတသက
၍ တြိကျမှု ရြိသ သည။ ပမေမွာ အမျြိြု်းသမီ်း တကကကလှုြရွာ်းသူမျွာ်းက ဤသြိိုို့ နတွာ ်းဆြိိုခကကငြီ်း ပဖစ
သည။ အစြိို်းရမျွာ်း၊ န္ြိို

ံစံို အဖွဲ့အစည်းမျွာ်း၊ အစြိို်းရမဟိုတနသွာ အေ ျီအြိို အဖွဲ့အစည်းမျွာ်းန္ နသ်းစည်း

ညီညတနရ်းအဖွဲ့မျွာ်းသည သူတ၏
ိုို့ြိ လှုြရွာ်းမှုမျွာ်းကြိို ဒီမက
ြိို နရစီနခေါ ်းနဆွာ မျွာ်းန္ ေီ်းကြစွာြူ်းနြေါ ်း
ညြိန္ြိှု ်းနေသ သည။ ပမေမွာန္ြိို

ံရြိ ဒီမိုြိကနရစီ

ကနတွာသွာ်း သံရံို်းမျွာ်းမ သံတမေမျွာ်းသည သူတ၏
ိုို့ြိ

သံတမေနရ်းအရ က ်းလတခ ကြိို အသံို်းပြြု၍ လူကြိိုယတြိို

ဆန္ဒပြသူမျွာ်းန္ စည်းလံို်းညီညတမှုရြိ

နကကွာ ်း ရြတညပြသငြီ်း၊ ထြိိုသူမျွာ်းကြိို ြစမတထွာ်းနသွာ အကကမ်းဖကမှုမျွာ်းကြိို တွာ်းဆီ်းကွာကယနြ်း
န္ြိို ကကြေါသည။ အကကမ်းဖကမှုမျွာ်းကြိို ကွာကယနြ်းန္ြိို ရေန္ နလျှွာချရေအတက တြိတတဆြိတ
ဖျေနပဖနြ်းပခ ်း လိုြ ေ်းမျွာ်းကြိိုလည်း သူတက
ိုို့ြိ ြံြြိို်းနြ်းန္ြိို ြေါသည။ သူတက
ိုို့ြိ လြိိုအြြေါက အ တွာေက
လြိှု ်း လ နြ်းကူညီန္ြိို ငြီ်း၊ အထူ်း အန္တရွာယရကြိ ကသည တကကကလှုြရွာ်းသူမျွာ်းအတကလည်း တတြိယ
န္ြိို

ံမျွာ်းတ လံိုခခံြုသည ခြိိုလံှုရွာနေရွာမျွာ်းအတက ညြိန္ြိှု ်းနြ်းန္ြိို ကကြေါသည။ ြို ဂလြိက ကဏ္ဍ၊ အထူ်း

သပဖ နရေံန္ သ

ွာဝဓွာတန ွဲ့လိုြ ေ်းမျွာ်းထံမ ရ ်းန္ီ်းပမြုြန္ံမမ
ှု ျွာ်းကြိို ပြေ၍ ဆထိုတန္ြိို ကကငြီ်း၊ ယ ်း

ဏ္ဍွာဝ န မျွာ်းမွာ စစအစြိို်းရ၏ အြိြကြအတ ်းသြိိုို့ နရွာကနစကွာ၊ ဖြိန္ြိြမှုမျွာ်း ဆက၍ပြြုလိုြရေ ပဖစ
နစန္ြိို ြေါသည။ တယလီကေ ကိုမဏ
ပ ီမျွာ်းအနေပဖ လည်း အ တွာေကအနြေါ် နစွာ ကကည စြိစစနေမှု
မျွာ်း၊ ဆ ဆွာပဖတနတွာကမှုမျွာ်းန္ ြြိတဆြိိုို့မှုမျွာ်း က ်းနစရေ နဆွာ ရကနြ်းန္ြိို ကကြေါသည။ ပြညသူ
လူထိုမျွာ်း၏ လှုြရွာ်းမှုမျွာ်းပဖ ဤနကွာြြိိုနရ်းရ ်းမျွာ်းအနြေါ် ဖြိအွာ်းနြ်းမှုမျွာ်း ပဖစနစငြီ်း၊ အမေကြိို လိုြ
နဆွာ ရေ နရ်းချယလွာနစန္ြိို ြေါသည။
ယခိုအခေါ ပမေမွာန္ြိို

ံတ ဒီမိုက
ြိ နရစီလှုြရွာ်းမှုက နမျှွာလ ချကက ်းမနေသညန္ယ ပဖစနေနသွာ

လည်း၊ ငြီ်းခသည န္စလတွာအတ ်း လူထိုအွာခံ ဆေို့ကျ နရ်း လှုြရွာ်းမှုမျွာ်းနကကွာ မညမျှ နအွာ ပမ မှု
ရရြိခသညကြိို ပြေ၍ ထ ဟြ သံို်းသြရေ အနရ်းကကီ်းြေါသည။ မဟွာဗျျူဟွာမျွာ်း၊ စမ်းနဆွာ န္ြိို ရညန္
အဖွဲ့အစည်းဆြိို ရွာ အနပခခံအနဆွာကအဦတြိအ
ိုို့ တက ရ ်းန္ီ်းပမြုြန္ံ၍ ပမေမွာဒီမက
ြိို နရစီ လှုြရွာ်းမှုအနေ
ပဖ အသစနသွာ ဒီမိုြိကနရစီအေ

တသြိိုို့ န္ြိို

ံကြိို နရွဲ့ဆကတေ်းအွာ်းပြြုန္ြိို ြေါသည။ ဤအနပခအနေ

တ လူထိုမျွာ်း၏ အကျယအပြေို့နသွာ ခိုခံလှုြရွာ်းမှုန္ တစံိုတရွာနသွာ အနပခအနေတ ြဋြိြကခမနေ
၍ ထကနြေါကရွာရမညပဖစသည တြမနတွာ၏ မတူပခွာ်းေ ်းနသွာ အစြိတအြြိို ်းမျွာ်းန္ ကျွမ်းကျ ြေါ်း
ေြနသွာ ညြိန္ြိှု ်းနဆ်းနန္်းမှုမျွာ်းကြိို နြေါ ်းစြ၍ အသံို်းပြြုရဖယရြ
ြိ ေါသည။ လကရြိအချြိေတ မူ တကကက

လှုြရွာ်းသူမျွာ်းအနေပဖ ပြ ြမနေ၍ သူတိုို့ြိကြိို နလ်းစွာ်း နထွာကခံကကသညသူမျွာ်း၊ ဝြိို ်းဝေ်းအွာ်းနြ်းနေ
ကကသူမျွာ်း ရြိနေနကကွာ ်း သြိရြိသ ြေါသည။

Maria J. Stephan
Maria J. Stephan (မွာရီယွာ၊ န ျ၊ စတကဖေ) သည “မညသညအတကနကကွာ ပြညသူမျွာ်း၏ ခိုခံနရ်း
လှုြရွာ်းမှု အလိုြပဖစြေါသေည်း- အကကမ်းမဖက လှုြရွာ်းမှု၏ မဟွာဗျျူဟွာနပမွာက စဉ်းစွာ်းဆ ပခ ြံို”
"Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict," “ဒီမိုက
ြိ နရစီကြိို
နထွာကခံအွာ်းနြ်းပခ ်း- သ ခေ်းစွာန္ နရွဲ့ဆက ချီတကရွာလမ်း” "Bolstering Democracy: Lessons
Learned and the Path Forward," စွာအိုြ ြူ်းတနရ်းသွာ်းသူန္ “အွာဏွာရ စေစ ပြေလွာရေ
ပြ ဆ နေငြီနလွာ” “Is Authoritarianism Staging a Comeback?” ဟူသည နဆွာ ်းြေါ်းတြိို့က
ို ြိို သူ၏
Twitter @MariaJStephan. တ နရ်းသွာ်းခသူ ပဖစြေါသည။

