အသစ်သသော နည််းဗ ျူဟောမ ော်း လိုအပ်သည်။
သ ေါက်ဂလပ်စ် သအ၊ ဂျွန်ဆင် (Douglas A. Johnson)
ပ ြီးခဲ့သ

ော ဆယ်စုနှစ်အနည်ြီးငယ်တွင် သခတ် စ်လူ့အခွငဲ့်အသ ြီး လှု ် ောှ ြီးမှုမ ောြီး

ြငဲ့် မ ောြီးစွော သ ှေ့ှ တက်လှမ်ြီးနုင်ခဲ့

ည်။ လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးစံနှုန်ြီးမ ောြီးသ ော၊ တက

လု ်ငန်ြီးစဉ် ထသထောင်မမ
ှု ောြီးတွင် ါ
ဆုင် ောစောခ ျု ်အ

ညဲ့် ကောကွယ်သ ြီးသ ြီး

ောစွော တြီးု တက်လော ခင်ြီး ြစ် ည်။ လှု ် ောှ ြီးမှုက အ ည် ည်

စ်မ ောြီး ြန်တြီးနုင်ခဲ့ပ ြီး၊ နှ ်စက်ညှညြီး် န်ြီးမှုမ ောြီးအသ ေါ်

စ်တင်ရံှုှေ့ခ ခင်ြီး နှငဲ့် အမ ျုြီး

နှငဲ့် ကသလြီးမ ောြီးအတွက် ကောကွယ်မှုသ ြီး ခင်ြီး၊ ထုို့အ င် ကောကွယ်သ ြီးမှု
သ ော တ ောြီးဝင်နုင်ငံသ ြီးလှု ် ှောြီးမှုမ ောြီးနှငဲ့် တ် က်၍ နုင်ငံတကော
ည်။ နုင်ငံသ ြီးအက ဉ်ြီး

ည် ဧ ောမသ ခလှမြီး် မ ောြီး

သ

ှထုက်သ ော၊

ံဲ့ ြီးု သ ြီး

မြီး
ငဲ့်

ောတညမှုမ ောြီးလည်ြီး သ ြီးဆွနုင်ခဲ့

ောြီးမ ောြီးအသ ေါ် အနတ ောယ် ျုမှုမ ောြီးမှ ကောကွယ်သ ြီးနုင်ခဲ့ပ ြီး၊ အမ ောြီးစုကု လွှတ်သ ြီး

နုင်ခဲ့ ည်။ နုင်ငံအမ ောြီးတွင် အ ည် ည်ဆုင် ော လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးစံခ န်စံနှုန်ြီးမ ောြီး သစောငဲ့်ထန်ြီးလုက်နာမှုနှငဲ့်
တ် က်၍ ( ည်တွင်ြီး၌သ ော၊

ည် သ ြီး ော မဝါဒမ ောြီးအဆငဲ့်၌ ါ) တြီးု တက်ြှေ့ွံ ပြျုြီး ညဲ့် အြွှေ့အစည်ြီး

ဆုင် ောစနစ်မ ောြီး တည်သထောင်ြံှေ့ွ ပြျုြီးသစခဲ့
တ် က်၍

ည်။ ဤ

မ
ုို့ ဟုတ် ဤအသ ခအသနမ ောြီး

ုို့ စွမ်ြီးသဆောင် ပ ြီးသ မောက်နုင်မမ
ှု ောြီး အသ ြီး ါမှုနှငဲ့်

ှ န်မည်မျှခက်ခ

ည်နှငဲ့် တ်

က်၍ မမတုို့ လွန်က ြီးစွော

သ ောဆုသန ခင်ြီး မဟုတ် ါ။
အဓကအောြီး ြငဲ့် နည်ြီး

ယောယ် ၃ ခုသ ကောငဲ့် ဤ

ဆုင် ော စံခ န်စံညွှန်ြီးမ ောြီး
နုင်ခဲ့ ါ

ုို့ သအောင် မင်မှုမ ောြီး

တ်မှတပ် ြီး နိုင်ငံတကာစာခ ျုပ်မ ာျား၊

သ

ှသစခဲ့ ါ

ည်။ ၁) အ ည် ည်

ောတညခ က်မ ောြီး၊ စံနှုန်ြီးမ ောြီး ြန်တြီး

ည်။ ၂) ဤစံနှုန်ြီးမ ောြီးအသ ေါ် သစောငဲ့်ထန်ြီးလုက်နာမှု ှ-မ ှ သစောငဲ့် ကညဲ့်သလဲ့လောမှုမ ောြီး ျု ခင်ြီးနှငဲ့် ၃)

ဤစံနှုန်ြီးမ ောြီးကု ခ ျုြီးသြောက်က ြီးလွန်
က်ကွက်မမ
ှု ောြီးအသ ေါ်

စ်တင်ရံှုှေ့ခ ခင်ြီး၊

အတွင်ြီး ယခုခ ည်ြီးက ်မှုမ ောြီးနှငဲ့်
တ် က်၍

ညဲ့်အခါ အစုြီး ၏ လု ်

တ်

၍ ံဲ့ ြီးု သဆောင် ွက်

ငဲ့် ါ

ုို့မဟုတ် မလု ်သဆောင်

မ
ုို့ ဟုတ် အ ှက် သစ ခင်ြီးတို့ု ြစ် က ါ

ည်။ ဤနှစ်မ ောြီး

က်၍ အသ ခခံ အသဆောက်အဦမ ောြီးနှငဲ့် ကျွမ်ြီးက င်မှုမ ောြီးနှငဲ့်

ောစွော ြွှေ့ံ ပြျုြီးတုြီးတက်လောသစခဲ့ ါ

သ ခ ော ှင်ြီးလင်ြီး ည်မှော ဤနည်ြီး

်မ ောြီး၊

ည်။

ယောယ်မ ောြီးသ ကောငဲ့် မ ောြီးစွောတြီးု တက်မှု ြစ်သစခဲ့သ ကောငဲ့် ဆက်လက်

ည်။ အလောြီးတ င် ထင် ှောြီး ညဲ့်အခ က်မောှ မမတု၏
ို့ သအောင် မင်

လမ်ြီးတသလျှောက်၌ ကကြီးသလြီးသ ောအဟနို့်အတောြီးမ ောြီး ှသနသ ြီး ခင်ြီး င်။ ဤခ ည်ြီးက ်မှုမ ောြီး
နှငဲ့်၊ ဤမျှ ြငဲ့် သ ြ ှင်ြီး န်ခက်ခလွန်ြီးသ ော လူ့အခွငဲ့်အသ ြီး
သ ြီး ခင်ြီး ြစ် ါ

မှု
ှ မ ောြီးတွင်
က် က်

ဿနာမ ောြီးကု သ ြ ှင်ြီးကုင်တယ
ွ ် န် မ ြစ်နင
ု ်

ည်။

ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်မဆ
ှု ုင် ော ဿနာကု စဉ်ြီးစောြီး က ါစုို့။ ဥ မောအောြီး ြငဲ့် ယင်ြီးအတွက် အ ည် ည်ဆုင် ော
သ

ောတညခ က် စောခ ျု ်မ ောြီး၊ စံနှုန်ြီးမ ောြီး ထောြီး ှပ ြီး ြစ် ည်။ ြွှေ့စည်ြီး အ
ံု သ ခခံဥ သဒဆုင် ော ကောကွယ်

ထောြီးသ ြီးမှုမ ောြီးနှငဲ့် ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်မှုကု ဆနို့်က င်

ညဲ့် နုင်ငံတခု၏ ဥ သဒ ဌောန်ြီးမှုမ ောြီး ည် အ ခောြီး

သ ော လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးခ ျုြီးသြောက်မှု တခုခ င်ြီးထက်စောလျှင်

၍
ု ှသနပ

ြစ်

ည်။ ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်မန
ှု ှငဲ့်
1

တ် က်၍

၍
ု သစောငဲ့် ကညဲ့်သလဲ့လောမှုမ ောြီး

ှသန

ည်။

သ

ောတညခ က် စောခ ျု ်စောတမ်ြီးမ ောြီးအ

ြွှေ့စည်ြီး ညဲ့် အသ ခခံအသဆောက်အဦ အြွှေ့အစည်ြီးမ ောြီး ောမက၊ နုင်ငံအဆငဲ့်နှငဲ့် အ ည် ည်ဆုင် ော
အဆငဲ့် လူ့အခွငဲ့်အသ ြီး အြွှေ့အစည်ြီးမ ောြီးလည်ြီး ှသန က ါ
တွင် ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်ခံ
လည်ြီး ြန်တြီးထောြီး က

ညဲ့် နစ်နာခံစောြီး

မ ောြီးကု

ည်။ ဤစွမ်ြီးသဆောင် ည်မျှမက ကမဘောတဝန်ြီး
ျုစုကု သ ြီးမညဲ့် စင်တောသ ါင်ြီး ၂၅၀ သက ော်ကု

ည်။ ဤဌောနတခုခ င်ြီးတွင် ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်ခံ က

ညဲ့်

ောြီးသကောင် သထောင်

သ ါင်ြီးမ ောြီးစွောအသ ေါ် မှတ်တမ်ြီးထောြီး ှမညဲ့် က န်ြီးမောသ ြီးဆုင် ော အ င်ြီးအ မစ်မ ောြီးလည်ြီး
ယင်ြီးတို့တ
ု ွင် အ ခောြီးသ ော ဿနာမ ောြီးထက်စောလျှင် ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်မန
ှု ှငဲ့်

ှသန က

ည်။

တ် က်၍ မှတ်တမ်ြီးတင်

ထောြီးမညဲ့် ဥ သဒဆုင် ော သဆြီး ညောစွမြီး် ည်မ ောြီးလည်ြီး မှငဲ့်တင်ထောြီး ှပ ြီး ြစ်

ည်။ ထုို့အ င် အက ယ်

အ နို့်

သ

ောတညသက လည်မမ
ှု ောြီးလည်ြီး မှတ်တမ်ြီးမှတ် ောမ ောြီးအသ ေါ် ထ ်သလောင်ြီး ြညဲ့ဆ
် ည်ြီးထောြီးပ ြီး

ြစ်သန

ည်။ က န်လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးခ ျုြီးသြောက်မှုမ ောြီးထက်စောလျှင် ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်မမ
ှု ောြီးအသ ေါ် အမ ောြီးဆံုြီး

စ်တင်ရံှုှေ့ခ မှုမ ောြီးလည်ြီး ှသန ါ

ည်။

တ
ုို့ င
ု ်သအောင် အ ည် ည်ဆုင် ော လွတ်ပငမ်ြီးခ မ်ြီး

ောခွငဲ့်အြွှေ့ (Amnesty International) က ယင်ြီး၏

၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်မမ
ှု ောြီးအသ ေါ် ဆနို့်က င်သ ြီး တတယအကကမ်မ မာက် နုင်ငံတကော ကမ်
န်ြီးလှု ် ောှ ြီးမှုသဆောင် ွက်

ညဲ့်အခါ၊ ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်မမ
ှု ောြီး

ည် ၎င်ြီးတို့အ
ု ြွှေ့အစည်ြီးက

ထမအကကမ်

ကမဘောလံုြီးဆုင် ော လှု ် ောှ ြီးမှုကမ် န်ြီး စတင်စဉ် ၁၉၇၄ ခုနှစ်ကထက် ၍
ု က ယ် ပန်စာ ှသန
ခ ျု ်

ံုြီး

်ခ က်

ပ ြီးခဲ့

ညဲ့် ဆယ်စုနှစ်တွင် င် သ

အခွငဲ့်အသ ြီး
က်သ

ျုခဲ့ ါ

ည်။
ောဲ့စနြီးယောြီး၊ ဝမ်ဒါ၊ ဆ ောလယွန်ြီး

ခ ျုြီးသြောက်မှုမ ောြီး

သတွှေ့ ှ က

ခွငဲ့် ျုထောြီးဆ ြစ်

ါ

ည်ဟု နဂံုြီး

အတုင်ြီးအတောအောြီး ြငဲ့်

မ
ုို့ ဟုတ် က န်နင
ု ်ငံ ၁၅၀ တို့၌
ု လူ့

ထတ်လနို့်တုန်လှု ်ြွယ် ှသနသ ြီးသ ကောင်ြီး

ည်။ ယင်ြီးနုင်ငံတုို့ တွင် ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်မက
ှု ု ဆက်၍က ြီးလွန်ဆ

ည်ကု သတွှေ့ က

ည်။ မမအသန ြငဲ့် ထင် ှောြီး

ညဲ့် အခ က်ကု သြော် လု ါ

မ
ုို့ ဟုတ်
ည်။ တစံု

တ ော ည် အလု ် ြစ်မသနဟု ဆုခ င် ါ ည်။
ဤအလု ်လမ်ြီးညွှန်နှငဲ့် တ် က်၍ မသက လည် အ ငင်ြီး ွောြီးမှုမ ောြီးလည်ြီး
ြွှေ့ံ ပြျုြီးတုြီးတက် န်ဆုလျှင် က ယ် ပန်မ
ည်ဟု ဆု က

ှသန ါ

ည်။ လူ့အခွငဲ့်အသ ြီး

ာ လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးနယ် ယ်တခု ြန်တြီးတည်သထောင် န် လုအ ်

ည်။ ယင်ြီးနယ် ယ်တွင် လမှုအြွှေ့အစည်ြီး၏ကဏ္ဍမ ောြီး ယခုထသတွှေ့သဆောင် ွက်သန

ထက်စောလျှင် လ ၍
ု မ ောြီးစွော

ါဝင် တ်

က် န် လုအ ်သန

ညဲ့် ခ ည်ြီးက ်မှုမ ောြီး ြငဲ့် ြွှေ့ံ ပြျုြီးသစ န် လုအ ် ါမည်။

မ
ုို့ ှ

ည်။ ထုို့အ င်
ော လက် ှ အ

၍
ု

ည်

က်စံု မဟောဗ ဟောက

ံုြီး ျုသနသ ော နည်ြီး

ယောယ်

မ ောြီးထက် ၍
ု က ယ် နို့်စွော သဆောင် ွက် သအောင် မင်နုင် က ါမည်။
ကမဘောတဝန်ြီး ှ လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးအသ ေါ် စတ် ုင်ြီး ြတ်၍ က ငဲ့်
အသ ေါ် စတင် ြညဲ့်ဆည်ြီးခဲ့ က ါ

ည်။ တထွင်ဆန်ြီး

ံုြီးသဆောင် ွက်သန က မ ောြီးက ယခုလု ်ငန်ြီး

စ်မှု ှသ ော ခ ည်ြီးက ်မှုမ ောြီး ြွှေ့ံ ပြျုြီးသဆောင် ွက် ခင်ြီး၊

သမျှော်လငဲ့်မထောြီး ညဲ့် မဟောဗ ဟောသ မောက်မဟောမတ်ြှေ့ွ မမ
ှု ောြီး တည်သဆောက် ခင်ြီး၊ သမျှော်လငဲ့်မထောြီး ညဲ့်
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ကဏ္ဍ နယ် ယ်မ ောြီးမှ သလဲ့လောဆည်ြီး ြီးမှုမ ောြီး
အ

စ်သ ော နည်ြီး

ျုခဲ့ က ါ

ယောယ်မ ောြီး စမံခ က် (The New Tactics in Human Rights Project)

ြန်တြီး က မ ောြီး အတတကွ စုဆံုနုင်သစ န် ည် ွယ်ပ ြီး၊
မ ောြီးက စတ်ဝင်စောြီးမှု

ှနုင်သစ န် ြစ်

လု ်ငန်ြီးလမ်ြီးညွှန်စောအု ်တွင် နည်ြီး
သက ောင်ြီး

တ်

က်၍

ည် တထွင်

တ၏
ုို့ လု ်ငန်ြီးသဆောင် ွက်မမ
ှု ောြီးအသ ေါ် အ ခောြီး

ည်။

ယောယ် တထွင်ဆန်ြီး စ်မှု ြစ်

် ၇၅ ခုထက် ၍
ု
ါဝင် ါ

ည်။

ောြီးမ ောြီး၊ သက ြီး ွောလထုမ ောြီးနှငဲ့် အစုြီး သကော်မ င
ှ ်အဖွဲ့ဝင်လကကြီးမ ောြီးက သ ြီး ောြီးသြော် ထောြီး က

ပ ြီး၊ အဆငဲ့် မငဲ့်ဆန်ြီး စ်သ

ောနည်ြီး ညောမ ောြီး အ

ညဲ့် အသထွသထွနည်ြီးနာမ ောြီးကု အ
မျှတ

ည်။ လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးစမံကန်ြီးနှငဲ့်

ညဲ့် သ ြီးွ သကောက် ွမ ောြီး၊

ံုြီး ျုထောြီး က

ံုြီး ျုထောြီး က ါ

နို့် ှင်ြီးသ

ည်။

ော သ ောက် ံုြီးသ

ည်။
တုို့

မ
ုို့ ဟုတ်

ှလု က

ှသ ြီးမှ

ညဲ့်

တလ
ုို့ က်ငင်ြီး

နုင်

န်ြီးတင
ု ်မ ောြီးမှောလည်ြီး

ည် နုင်ငံသ ြီးအက ဉ်ြီး

ောြီးမ ောြီး

လွတ်သ မောက်သ ြီးအထ စံုလင်သထွ ောြီး က ည်။
လတဦြီးခ င်ြီးအသန ြငဲ့် ဤ ြစ်

် ံု င်မ ောြီးမှော စတ်ဝင်စောြီးအောြီးက ြွယ် င်

စုသ ါင်ြီး၍ လု ်ငန်ြီးလမ်ြီးညွှန်အသန ြငဲ့်ဆု လျှင် လုက်နာက ငဲ့် ံုြီးြွယ် ြစ်
အသ ြီးလု ်ငန်ြီးနယ် ယ်တွင် အသကောင်အထည်သြော်
သြော် သန ါ

ြစ် ါ

ည်။ အောြီးလံုြီးကု

ည်။ ၎င်ြီးတို့က
ု
လူ့အခွငဲ့်

ှနင
ု ် ညဲ့် မ မာ် မင်မှုတ

်အ ြစ် ကုယစ
် ောြီး ျု

ည်။

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------၍
ု သလဲ့လောလုလျှင်၊ ၍
ု ါဝင် တ်
ဝက်

်ဆုဒ် ုို့

က်မှု ှသစပ ြီး၊

ွောြီးသ ောက်သလဲ့လောသစလု ါ

လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးမ ောြီးအတွက် နည်ြီး

ုို့မဟုတ် ၍
ု လှ ဒါန်ြီးလု ါက www.newtactics.org

ည်။

ယောယ်အ

စင်တော၏ လု ်ငန်ြီးအစအစဉ်တခုလည်ြီး ြစ် ါ

စ်မ ောြီးမှော ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်မှု နစ်နာခံစောြီး

မ ောြီး၏

ည်။
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လက်ရ မဟောဗ ျူဟော၏ အကန်အသတ်မ ော်း
ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်မမ
ှု ောြီး ဆက်၍တည်ပမသန ခင်ြီး
စန်သခေါ်မှုတခုအ ြစ် ကုယ်စောြီး ျုသန ါ

တွင်၊ လက် ှမဟောဗ ဟော၏ အကနို့်အ

ောထင် ှောြီးစွော သလ ောဲ့နည်ြီး က ဆင်ြီးမ
တ်မ ောြီးကု

ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်

နှငဲ့် နစ်နာခံစောြီး

ဆုင် ောကျွမ်ြီးက င်

တအ
ုို့ ကောြီးဆက်ဆံသ ြီးနှငဲ့်

တို့က
ု ဤ

ွောြီး ညဲ့် အသ ခအသန

စတင်၍

ည်။

ယောယ်အ

ည်။

ယင်ြီးညဉ
ှ ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်မှု

ညဲ့်ကစစမ ောြီး ထထဝင်ဝင် တ် က်သနသ ကောင်ြီး သတွှေ့ ှခဲ့

စခန်ြီးတခုခု

ါ

ည်။

အ
ုို့ တွက်

ည်။ ဥ မောအောြီး ြငဲ့်- နှ ်စက်ညှဉ်ြီး န်ြီး မ ောြီး

ယ
ု အောြီး ြငဲ့် ထက်-သအောက် ဆက်ဆံသ ြီးခုင်မောစွော ှသန
တက
ုို့

ညဲ့် နည်ြီး

် ကညဲ့် န် အခ န်က ပ ြစ် ါ

ညဲ့် လု ်ငန်ြီးစဉ်မှ သ ေါ်ထွက်လော ါ

သ ကောငဲ့် ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်မှုမ ောြီး ြစ် ွောြီးနုင် ခင်ြီး ြစ်

ည်

ညဲ့် အြွှေ့တခု၏ အြွှေ့ဝင်မ ောြီး ြစ် ကပ ြီး၊

မ
ုို့ ဟုတ် စစ်တ ယ
် နစ်ထတွင် အ

ာျားက နစ် မျုပ်မနတတ် က ါ

ည်။ မမ

သ
ုို့ ထောင်လုက်ဆက်ဆံသ ြီးမ ျုြီးကု သနာက်သ ကောင်ြီးခံသလဲ့လော၍ အမနို့သ
် ြီးစနစ်၏ ကွင်ြီးဆက်နှငဲ့်

အစအစဉ်မ ောြီးကု နာြီးလည်သအောင် ကကျုြီး မ်ြီး က
ည်၊ န် ုသ
ံ ငွမည်
ှသ ော ဩဇော

ုို့ ံုြီးစွ

ည်။ ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်မှု ျု န် မည်

ည်တုို့ကု သလဲ့လော က ါ

ည်။

သ
ုို့

င်ညီ ဖင်လည်ျား ကညဲ့်ရှုခဲ့ က ါ

နှငဲ့် ဆ ောဝန်မ ောြီးလည်ြီး ှသန က

ော် မမတက
ုို့ အဆငဲ့်တုင်ြီးကု ြစ်နင
ု ်သ ခ
သ

ည်။ ဥ မောအောြီး ြငဲ့်- စခန်ြီးမ ောြီးတွင် အ

ည်။ တနည်ြီးအောြီး ြငဲ့် ထု

က ော တနည်ြီးတြံုအောြီး ြငဲ့် ၎င်ြီးတို့ုကု ဩဇောလွှမ်ြီးမုြီးနုင် န်

မ ောြီးက

ောသ ါက်
် ောြီးမ ောြီး

င် ကမဘောနှငဲ့် ဆက် ွယ်မှု ှသန

မ
ုို့ ဟုတ် ထန်ြီးခ ျု ်နုင်မှု တစံုတ ော ှသန က

ည်။ ကနဦြီးသ ြီးဆွ ျုစုထောြီး ညဲ့် သ မ ံုတွင် ဤလု ်ငန်ြီးစဉ်မ ောြီးကု အ

သက ော်ကု၊ မ ောြီးသ

ုို့ စုြွှေ့စည်ြီးရံုြီးထောြီး

က်သ ောက်လွှမ်ြီးမြီးု မှုမ ောြီးနှငဲ့် ဆက်စ ်သနမှုမ ောြီး ှနင
ု ်- မ န
ှ ုင်ကု နာြီးလည်

နုင် န်အတွက် သ

ါ

ံုြီး

ညဲ့်

ညော ှင် ၁၀ ဦြီးအု စ
် ုက ဆက်စ ်သနမှုမ ောြီးကု ပံကို ကမ်ျားထိုတ်ခဲ့ က ော အမ ခခံအာျား

ဖင် လမာျားမန ည် သန

ထု

န်၍

ံုြီး ျု

တ်မ ောြီးအတွက် အခ ျုှေ့သ ော မတျားမခေါ်စဉ်ျားစာျားခ က်မ ာျားမှော မမက “နည်ြီး

သ မ ံထ
ု ုတ် ခင်ြီး” (tactical mapping) ဟုသခေါ်

သယ

ောထင် ှောြီး

ည်။ လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးလှု ် ောှ ြီးမှု၏ အမ ောြီးဆံုြီးအ

ယောယ် ၃ ခုသ ကောငဲ့် ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်မှု
ဤအကနို့်အ

ည် ကမဘောဲ့လူ့အြွှေ့အစည်ြီးအတွက်

ံုြီး ျု၍ ဆက်စ ်မှု ၄၀၀

ောအောြီး ြငဲ့် သဒ ဆုင် ောအဆငဲ့်မှ အ ည် ည်ဆုင် ော အဆငဲ့်အထ

ဆ
ံု ွသြော် ထောြီး ါ

ည်။
ဆက် ွယ်မှုတခုခ င်ြီးစကု မမတက
ုို့
ံုကောြီးခ တ
် ွင် သန ောခ သြော် ပ ြီး၊ ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်မှု/ နစ်နာခံစောြီး
အစတ်အ ုင်ြီးနှစ်ခုအသ ေါ် စတင်၍ ကောြီးဝင်သဆောင် ွက်နုင်မညဲ့်
မညဲ့်၊ ထန်ြီးခ ျု ်နုင်မညဲ့် ြစ်နုင်သ ခ ှသ ောသန ောမ ောြီးကု သြော် ခဲ့ ါ
စ်မှတထ
် ောြီးသဆောင် ွက်

ညဲ့် နည်ြီး

မှုကွင်ြီးဆက်မ ောြီးကု သ မ ံုထုတ် ါ

မ
ုို့ ဟုတ် ကောြီးဝင်

်ဆုင်ြီးသစနုင်

ည်။ ဤ ံုကောြီးခ ်၏ အကအည ြငဲ့်

ယောယ်မ ောြီး၏ဆက်စ ် ၊ံု ဆက်စ မ
် ှုမ ောြီး၏ က ျုြီးသ ကောင်ြီးဆသလ ော်
ည်။ ယင်ြီးဆက်စ ်မှုမ ောြီး ည် ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်မှု/ နစ်နာခံစောြီး

အစတ်အ ုင်ြီးနှစ်ခုအသ ေါ် စတင်၍ ကောြီးဝင်သဆောင် ွက်နုင်မညဲ့်

မ
ုို့ ဟုတ် ကောြီးဝင်

်ဆုင်ြီးသစနုင် မည်
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ြစ်ပ ြီး (

အ
ုို့ တွက်သ ကောငဲ့် “နည်ြီး

ယောယ် သ မ ံုထုတ် ခင်ြီး” ဟု သခေါ်ဆု ခင်ြီး ြစ် ါ

သဆောင် ွက် ခင်ြီး ြငဲ့် မမတုို့က အသ ြီး ါ
၁။ နည်ြီး

ညဲ့် နဂံုြီးခ ျု ်

ံုြီး

်ခ က်အခ ျုှေ့

ှလော ါ

ခံစောြီး

ည်။ ဆုလု ည်မှော

အစတ်အ ုင်ြီးနှစ်ခုအသ ေါ်

မ ောြီးစွောကု

ြတ်၍ လု ်သဆောင် က

၂။ ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက် ောတွင် အ
မတ ခောြီးနာြီး ညဲ့်

ည်မောှ ဤနည်ြီးအောြီး ြငဲ့် လု ်သဆောင်မှု

မ
ုို့ ဟုတ် သ ောက်ကွယ် ွောြီးသစ

ည်။

ံုြီး ျုသ ောစနစ်မ ောြီးမှော မ ောြီးစွောအဆငဲ့် မငဲ့်ရှု ်သထွြီး ါ

ညဲ့်၊ အလွယ်တက က ျုြီး က်နုင်

ညဲ့်စနစ်တခုမဟုတ်

အင်စတက ျု ှင်ြီး

အခ င်ြီးခ င်ြီးအ ကောြီး အက ျုြီးအ မတ်

/ နစ်နာ

က်သ ောက်မ၊ အ ခောြီးသ ော ဆက်ဆံသ ြီး အဆငဲ့်သ ါင်ြီး

ည်။ မမတုို့တွက်ဆ

အင်အောြီးကု ခ နို့အောြီးသ ောဲ့ ွောြီးသစ ည်၊

ည်။ ဥ မောအောြီး

တုို့၏လု င
် န်ြီးမ ောြီးကု ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်

ွယ်ဝုက်၍ မ

ုို့

ည်။

ယောယ်အမ ောြီးစုကု ၍
ု သဝြီးသ ော က
ံု ောြီးခ ်သထောငဲ့်စွန်ြီးမ ောြီးမှသန၍ စတင် က

ြငဲ့် နုင်ငံတကောအဆငဲ့် ြစ်

ည်။)1 ဤ

ည်။ ကျွတဆ
် တ်

ယင်ြီးရှု သ
် ထွြီးသ ွလမှုသ ကောငဲ့် အစုြီး မ ောြီး၏

အြွှေ့အစည်ြီးစနစ်မ ောြီးက
ှ န် သဆောင် ွက်သန က

ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်မမ
ှု ောြီးကု

အ

ံုြီးခ ၍

ည်။ အကယ်၍ စနစ်၏ အစတ်အ ုင်ြီး တခု

ကု တက
ု ်ခုက်လုက် ါက၊ အ ခောြီးသ ော အစတ်အ ုင်ြီးမ ောြီး (ဥ မောအောြီး ြငဲ့် တ ်ြှေ့ွ ြွှေ့စည်ြီး ံု၊ အမှုစစ်သဆြီး
မ ောြီး၏ စနစ်၊ တ ောြီးစ င်သ ြီးစနစ်၏ မ
င်ဆင်နုင် န် ခွငဲ့် ျုသ ြီးသန ါ

က ျုြီးကျွံသနမှု) တို့က
ု
စ်မှတက
် ု ကောကွယ်ကညသ ြီး၍၊

ည်။ မမတုို့ နာြီးလည်ထောြီး ည်မှော ယင်ြီးစနစ်က တစံုတခုသ

န်၍

ော နည်ြီး

ယောယ်အသ ေါ် အသလ ောဲ့သ ြီးက ျုြီးနွံလောမည် မဟုတ် ါ။ ယင်ြီးအစောြီး စနစ်ကု အသထွသထွသ ော သန ော
မ ျုြီးစံုတွင် တခ န်တည်ြီးတွင်

က်သ ောက်မှု ှသစ န် လုအ ် ါလမဲ့်မည်။

မ
ုို့ ှ

ော

ူ့

ခင်ြီး မ ြစ် သလသအောင်နှငဲ့် ဟန်ခ က် က် ွောြီး သလသအောင် ြန်တြီးနုင်မည် ြစ် ါ
ခောြီးနာြီးသ ော နည်ြီး
သ ါင်ြီးစ ်၍ အ

ယောယ်မ ျုြီးစံုကု

ံုြီး ျု န်လုအ ် ါ

နည်ြီး

ံုြီး ျု က ါ

ယောယ်အခ ျုှေ့ကု

တို့တ
ု တ်စွမြီး် မျှ အသ ခ

ည်။ အြွှေ့အစည်ြီးမ ောြီးက က ဉ်ြီးသ မောင်ြီးလှ

ော ှ က ါ

ည်။ ဤ သ
ုို့
ော အကနို့်အ

ညဲ့်

တ်မ ောြီး ည် ရှု သ
် ထွြီးသ ွလ

ညဲ့် စနစ်အတွက် ကဏ္ဍမ ောြီး ခ ်က ဉ်ြီးက ဉ်ြီး အတွက်

က်သ ောက်ထခုက်မှု ြစ်သစရံု ောမက၊ အြွှေ့အစည်ြီးတခုခ င်ြီးအတွက်လည်ြီး အကနို့်အ

ြစ်သစ

ည်။

ထောြီး

ညဲ့် စွမြီး် ည်ကုအသ ခ ျု၍ မဟောဗ ဟောကု ံုသြော် ကဲ့ ုို့ ြစ်သနသစ

ုို့ ြစ် ော၊ အသ ခအသနတစံုလံုြီး အသ ေါ်

ငဲ့် ည်မ ောြီးကု လု ်သဆောင် ည် မဟုတ် က
နည်ြီး

ုို့ ြစ် ော မတ

ယောယ်အခ ျုှေ့ကု အသလြီးသ ြီးသဆောင် ွက် ကပ ြီး၊ ယင်ြီးတို့အ
ု ကောြီးတွင်လည်ြီး ြီးသ ါင်ြီးသဆောင် ွက်မှု

ညဲ့်၊ အ န်အလှန် က ောြီးကန်အောြီး ြညဲ့်ထောြီး က

1

င်ဆင်

ည်။

တ်၍ သ ါင်ြီးစ ်အ

နှငဲ့် သ ါင်ြီးစ ်ညှနှုင်ြီးမှုအနည်ြီးငယ်
ော

ည်။

ော

က်စံု ၍
ု
ညဲ့်စံုသ ော မဟောဗ ဟောတခု၏ အစတ်အ ုင်ြီးအ ြစ်

၃။ ဤနယ် ယ် ှ အမ ောြီးစုသ ောအြွှေ့အစည်ြီးမ ောြီးက နည်ြီး
အသနသအောက်တင
ွ ် ကနို့်

ော

က်သ ောက်မှု ြစ်သစ မညဲ့်အစောြီး ဤ ုို့ ကနို့်

၊ လု ်နုင် မျှ လု ် က

တ်မ ောြီး
တ်ခံ

ည်။ မမတက
ုို့ လု ်သဆောင်

ညဲ့်နှယ် ြစ်သန

ည်။ မမတို့ုက

ယောယ်အ သ မ ံုထုတ် ခင်ြီး (Tactical mapping) ကု ဥသ ော လံုခခံျုသ ြီးနှငဲ့် ြီးသ ါင်ြီးသဆောင် ွက်သ ြီးအြွှေ့ (OSCE) ၏

ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်မှုမ ောြီး ကကျုတင်ကောကွယ်သ ြီး အကကံသ ြီးအြွှေ့၊ သ ောဲ့ခ်ြလောြီး ညအစ်ကုမ ောြီး
Brothers Fund) ၏ ရု ် စစည်ြီး ံဲ့ ုြီးမှုမ ောြီး ြငဲ့် သ ြီးဆွနုင်ခဲ့ ါ

န် ံုသငွအြွှေ့ (Rockefeller

ည်။
5

နည်ြီး
ါ

ယောယ်မ ောြီးအ ကောြီး ၍
ု သ ါင်ြီးစ ်ညှနှုင်ြီး က ါက ၍
ု ထသ ောက်နုင်မည်ဟု သမျှော်လငဲ့်တွက်ဆထောြီး

ည်။

၄။

က
ံု ောြီးခ တ
် ွင် သြော် ထောြီး ညဲ့် ဆက်စ မ
် ှုအမ ောြီး ည် လက် ှလှု ် ှောြီးသဆောင် ွက်မှု စ
ံု ံမ ောြီးနှငဲ့်
က်သ ောက်မှု မ ၊ှ ဆက်စ ် တ်

က်မှု မ ှ

ြစ်သန က ါ

ည်။

တ၏
ုို့ အောြီး ောခ က်မ ောြီးနှငဲ့် စုြီး မ်

န်မမ
ှု ောြီးက လှု ် ောှ ြီးမှုမ ောြီးအတွက် အောြီး ြစ်မလောသစ ါ။ ဤ ုို့ ြစ်နင
ု ် သ ခ ှသ
မ ောြီး သဆောင် ွက်နုင်မညဲ့် နည်ြီး

ော လှု ် ောှ ြီးသဆောင် ွက်

ယောယ်မ ောြီးစွော အသထွသထွ လုအ ်လမဲ့်မည်ဟု မမတုို့က တွက်ဆမ ါ

ည်။
မမအသန ြငဲ့် အ ခောြီးသ ော လမှုသ ြီးနှငဲ့် လူ့အခွငဲ့်အသ ြီး ဿနာမ ောြီးတွင်လည်ြီး အလောြီးတ နဂံုြီးခ ျု ်
ံုြီး

်ခ က်

ည် မှနက
် န်

ည်ဟု ယံု ကည် ါ

နည်ြီးလမ်ြီး စ်မ ောြီး၊ လု ်နည်ြီးကုင်နည်ြီးအ
ြန်တြီး န် ထသ ောက်

ည်။ မမတုို့က အတတကွလု ်ကုင်သဆောင် ွက် က န်

စ်မ ောြီး

ှောသြွြုို့ လုအ ် ါ

ုို့မှ ော အသ ောင်ြီးအလကု

ညဲ့်မဟောဗ ဟောမ ောြီး ြန်တြီးနုင် က ါလမဲ့်မည်။ လက် ှ မဟောဗ ဟောမ ောြီး၏ အခ ျုှေ့

သ ော အကနို့်အ

တ်မ ောြီးအတွက် တစံုလံုြီးဆုင် ော မသ

ပ ြီး၊ အကနို့်အ

တ် သနသ
ှ

သ မောက် စုစည်ြီးသဆွြီးသနွြီး
ည်။

ောင်ရှု မင်ခ က် (macro-framework) တခု လုအ ်

ော အ င်ြီးအ မစ်မ ောြီးကု အတတကွစုသ ါင်ြီး၍ ညညွတသ
်
ော လှု ် ောှ ြီးမှု

ကမ် န်ြီးတခုအသန ြငဲ့် ထသ ောက်စွော အ
တဦြီးလုအ ် ါ

ည်။

ံုြီးခ နုင် ါလမဲ့်မည်။ ဤအခ က်တွင် မမတုို့က “မဟောဗ ဟော

” (strategic convenor) ဟု သခေါ်ဆု က

ူ့တွင် မမတို့အ
ု ောြီးလံုြီးကု အ

ုို့မဟုတ် လ

စ်သ ော လု ်ငန်ြီးဆက်ဆံသ ြီးတခု သအောက်တင
ွ ် အတ

တကွ စုစည်ြီးနုင်မညဲ့် က ငဲ့်ဝတ် င
ု ်ြီးဆုင် ော ယံု ကည်ကုြီးစောြီး မှု ှသန
မ ောြီးက ရှု ်သထွြီးသ ွလသ

ညဲ့် အြွှေ့အစည်ြီးတခု၊
ြစ် ါ

ည်။

သ
ုို့
ော် အြွှေ့အစည်ြီး

ောစနစ်မ ောြီးကု ြအောြီးသ ြီးနုင်မညဲ့်၊ လမှုသ ြီးကွန် က်တွင် အ

စ်သ ော လှု ် ောှ ြီး

သဆောင် ွက် မ ောြီးကု လံှုှေ့သဆော်သ ြီးနုင်မညဲ့် အ ခောြီးသ ောရှုသထောငဲ့်မ ောြီး ြငဲ့်လည်ြီး စတင်နုင် က ါ
ယခုစောအု ် ည် ကစစအမ ောြီးအသ ေါ်လွှမ်ြီးခခံျု
သ ောနည်ြီး

ည်။

ညဲ့် စမံကန်ြီးတခု၊ လူ့အခွငဲ့်အသ ြီး စမံခ က်မ ောြီးတွင် အ

ယောယ်မ ောြီး (New Tactics in Human Rights Project) ၏ အစတ်အ ုင်ြီးတခု ြစ် ါ

လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးလှု ် ောှ ြီးသဆောင် ွက်

အ

ုက်အဝန်ြီးအ ကောြီးတွင် ယင်ြီး

သ ေါ်သ ါက်လောနုင် ည်ကု သဆွြီးသနွြီးသ ောဆုမှုမ ောြီး ြွှေ့ံ ပြျုြီးလောသစ၍

ုို့ နည်ြီး

စ်
ည်။

ယောယ်မ ောြီး မည်

ုို့

၍
ု ထသ ောက်သ ော လှု ် ောှ ြီးမှုမ ောြီး

သဆောင် ွက်နုင်သစ န် အခ ျုှေ့သ ောနည်ြီးနာမ ောြီးကု က ယ် ပန်စာ သြော် လောနုင်သစသ ြီး ြစ် ါ

ည်။

သပေါ်ထွန််းလောသည် အိုင် ီယောတခို
ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်ခံ
တည်သထောင်ခဲ့ပ ြီး၊
က်စံု ျုစုကု

နည်ြီး

ောြီးသကောင်မ ောြီးအတွက် စင်တော (CVT) ကု ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် စတင်

အသမ ကန် ည်သထောင်စုတွင်

သ ြီး န် သန ောတခုအ ြစ်

သခါင်ြီးသဆောင်မက
ှု
အ

နစ်နာ

နှ ်စက်ညှဉ်ြီး န်ြီးခံ ပ ြီး

ထမဦြီးဆံုြီးစတင်ခဲ့ ါ

တ၏
ုို့ လု ်ငန်ြီး ည် လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးဆုင် ောအ

စ်တခုအ ြစ် ြွှေ့ံ ပြျုြီးအ

ံုြီး ျုသနသ ကောင်ြီး

မင်ခဲ့ က ါ

ှင် န်က န် စ်

မ ောြီးကု

ည်။ စတင်ခ န်မစ
ှ ၍ CVT စင်တော
ုက်အဝန်ြီးအတွက် နည်ြီး

ည်။ မမတ၏
ုို့ လု ်ငန်ြီးမ ောြီးမှ မည်

ယောယ်မ ောြီး သ ေါ်ထွက်လောနုင်သ ကောင်ြီး မမတို့စ
ု တင်၍ နာြီးလည် သ

ောသ ါက်လော

ယောယ်
ုို့သ

ော

ညဲ့်အခါ
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ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်ခံ ပ ြီး

ှင် န်က န် စ်

မ ောြီးအတွက် အ ခောြီးသ

ထွက်လောသစသ ြီး မမတုို့က တက
ု ်တန
ွ ်ြီးနုင် ကမည် ြစ် ါ
ဤ အ
ုို့
အ

ောကု သ ြီးအစအစဉ်မ ောြီး ြွှေ့ံ ပြျုြီးသ ေါ်

ည်။ ဤြွှေ့ံ ပြျုြီးတုြီးတက်မှုမ ောြီးက သြော်

စ်သ ောအြွှေ့အစည်ြီးစနစ် (အင်စတက ျု ှင်ြီး) အ

ည်မှော

စ်မ ောြီးသ ကောငဲ့် လူ့အခွငဲ့်အသ ြီး လှု ် ောှ ြီးမှုတွင်

စ်သ ောမဟောဗ ဟောအခွငဲ့်အလမ်ြီးမ ောြီး သ ေါ်သ ါက်လောသစနုင် ခင်ြီး ြစ် ါ

ည်။ အ ခောြီးသ ော

လဒ်

မ ောြီးအနက် ြနှ မ
် ှုမ ောြီးသ ကောငဲ့် ခုြီးဝှက်ခံ သ ော သခါင်ြီးသဆောင်မက
ှု ု န်၍ သြော်သဆောင်နုင် ခင်ြီး၊ သ ကောက် ွံှေ့မှု
မင
ု ်ြီးသ ကောင်ြီး ြငဲ့် သနထုင်ခဲ့ က
သ ောှ က်သ ြီးသန
တုို့ ြစ် ါ

ညဲ့် လမှုအ

ညဲ့် အ

ုက်အဝန်ြီးမ ောြီး ုို့ ကညသ ြီး ခင်ြီးနှငဲ့် က န်ြီးမောသ ြီးသစောငဲ့်

ုက်အဝန်ြီးကု အ

စ်သ

ော လူ့အခွငဲ့်အသ ြီး အင်အောြီးစုအ ြစ် စည်ြီးရံုြီးနုင် ခင်ြီး

ည်။ မမတ၏
ုို့ လု ်ငန်ြီးစဉ်တသလျှောက်တွင်

င်မသ စြီးသ ကောင်ြီး အသလြီးသ ြီးမှု၏

ှသနသ ော လတ၏
ုို့
တထွင်ဆန်ြီး စ်မမ
ှု ောြီးအသ ကောင်ြီး၊ အ ခောြီးသ ောအု စ
် ုမ ောြီး၏ ြစ်
မ ောြီးကုလည်ြီး စတင်စုစည်ြီးနုင်မည် ြစ်
အ

စ်သ ော နည်ြီး

င် တွင်

်ဇောတ်သ ကောင်ြီး

ည်။

ယောယ် စမံခ က် (The New Tactics Project) ကု ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် အကကံ ခဲ့ က

ည်။ သနာက် င
ု ်ြီးမ ောြီးမ ကောမ CVT စင်တောက အကကံသ ြီးအု စ
် ုမ ောြီးအောြီးလံုြီးကု တ ကနုင်ငံ၌ စုစည်ြီး၍
“အသကောင်ြီးဆံုြီးက ငဲ့် ံုြီးလု ်သဆောင်မမ
ှု ောြီး” အုင်ဒယောနှငဲ့် တ် က်၍ ကကံဆသဆွြီးသနွြီး က န် စောတမ်ြီး
ြတ် တ
ွ

် က င်ြီး ခဲ့

ည်။ ကမဘောတဝန်ြီး က ယ် ပန်စာ လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးခ ျုြီးသြောက်သနမှုမ ောြီးနှငဲ့် တ်

၍ သြ င
ှ ်ြီးနုင် န် က ငဲ့် ံုြီးသန ကသ ော နည်ြီး

ယောယ်မ ောြီးကု

မ
ုို့ ဟုတ်

သဆောင် ွက်သနမှုမ ောြီးကု စြီးစမ်ြီးစစ်သဆြီးခဲ့ က ည်။ မမတက
ုို့
အသလြီးသ ြီးသဆွြီးသနွြီးလုခဲ့ က ါ

ည်။

ည်။

ည် အ

ံုြီးဝင်

ည်ဟု မမတုို့က

င်မသ စြီးလှု ် ှောြီးမှုကကြီးတွင် သကောင်ြီးမွနစ
် ွောသဆောင် ွက်ခဲ့ ကပ ြီး ြစ်

သ
ုို့
ော် ထသ ောက် ညဲ့်အသ ြမ ောြီးနှငဲ့် တ်

သ ကောင်ြီး မမတယ
ုို့ ံု ကည်ထောြီး ါ

က်လမှုအြွှေ့အစည်ြီး

ညဲ့်အသ ကောင်ြီး အုင်ဒယော ြငဲ့် စတင်သဆောင်

ဿနာတခုအသ ေါ် ခ ည်ြီးက ်သဆောင် ွက်မှု

ယံု ကည် ါသ ော်လည်ြီး ယင်ြီးကု

်

ညဲ့် လု ်သဆောင်စ ောနမနာတခုခု ှမသနသ ောသ ကောငဲ့် တစ်ဆုို့သန

ပ ြီး၊ လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးခ ျုြီးသြောက်မမ
ှု ောြီး ဆက်လက် ြစ် ွောြီးသန
ွက်နုင် န် ြစ်

၍
ု ထသ ောက်စွော လှု ် ောှ ြီး

ဿနာမ ောြီးအစောြီး အသ ြမ ောြီးအသ ေါ်

ည်။ အနည်ြီးဆံုြီး တစတ်တ ုင်ြီးအောြီး ြငဲ့် အ

မ ောြီးတွင်သ ော၊ အစုြီး ြက်တွင် ါ တက

က်

ည်။ “မည်

က်၍ လံုသလောက် ညဲ့်အောရံုထောြီးမှု မ ှ ကသ

ည်တ”ုို့ (what) အသ ေါ် အသလြီးသ ြီး က ည်က မ ောြီးလွန်ြီး

သနပ ြီး၊ “မည် ဆ
ုို့ ု ညဲ့်” (how) အသ ေါ်တွင် အသလြီးသ ြီးမှုအနည်ြီးငယ်မျှ
ယင်ြီးအုင်ဒယောအသ ေါ် တ ကနုင်ငံ ှ က ယ် နို့်သ
သြော် ၍ ထ ်သလောင်ြီးသ ောဆု က ါ

ြီး

ော ှသန ါ

ည်။

ောကဏ္ဍမ ောြီးမှ သခါင်ြီးသဆောင်မ ောြီးက တသလြီးတစောြီး

ည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်၊ CVT စင်တောက တ ကအြွှေ့အစည်ြီး ၂ ခု

ြစ်သ ော ဟယ်လ်ဆင်ကနုင်ငံ ောြီးမ ောြီးစုသဝြီး ောညလောခံ (Helsinki Citizens Assembly)၊ တ ကနုင်ငံ
လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးစင်တောနှငဲ့်

ည်

ူ့အု ခ
် ျု ်သ ြီးဆုင် ော အသ ှေ့ှ အလယ် ုင်ြီးအင်စတက ျုတို့န
ု ှငဲ့် မတ်ြက်

မဟောမတ်ြှေ့ွ စည်ြီးခဲ့ ကပ ြီး၊ လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးစမံခ က်အတွက် အ
ဆွ က ည်။ တထွင်ြန်တြီးမှု ှသ ော နည်ြီး
တက

ုသတ

စ်သ

ောနည်ြီး

ယောယ်မ ောြီးကု

ျုစုသ ြီး

ယောယ်မ ောြီးအသ ေါ် ၁၉၉၉ ခုနှစ်၌ စတ်အောြီးထက် န်စွော စနစ်

န ျု ကပ ြီး၊ ဂျွန်ဒ နှငဲ့် ကက်

င်ြီးတမက်အော

ောသြောင်သဒြီး ှင်ြီး (John D. and

Catherine T. MacArthur Foundation) တို့က
ု
ံဲ့ ုြီးသ ြီးခဲ့ ည်။ မမတုို့က ကမဘောဲ့သခါင်ြီးသဆောင် ၉ ဦြီးနှငဲ့်
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နုင်ငံတကောအကကံသ ြီးသကော်မတတ
အ

က
် ုလည်ြီး

ြွှေ့စည်ြီးတည်သထောင်ခဲ့ က

ြီး ြီးတင
ု ်ြီးနြီး ါြီးမှ လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးသခါင်ြီးသဆောင် ၂၁ ဦြီး

ါဝင်သ

ည်။

ကမဘောဲ့သန ောသဒ

ော လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးအလု ်အြွှေ့အသ ေါ်

၍
ု လ မင်ထင် ောမှု ှသစ န်နှငဲ့် နုင်ငံသ ြီးအ သထောက်ခံမသ
ှု ြီးနုင် န် ြစ် ည်။ ၎င်ြီးတို့ုက အလောြီးအလော
သကောင်ြီးသ

ောနည်ြီး

ယောယ်မ ောြီး

တ်မှတသ
် ြော်ထုတ်နင
ု ် န် နှငဲ့် စမံခ က်၏ တစံုလံုြီးဆုင် ော လမ်ြီးညွှန်

ခ က်အတင
ု ်ြီး ြညဲ့်ဆည်ြီးသဆောင် ွက်နုင် န် ြစ်
အလု ်အြွှေ့က အစစတန်

ည်။

ြီးလ်တွင် တ ကအကကံသ ြီးအြွှေ့ဝင်မ ောြီးနှငဲ့် ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် သတွှေ့ဆံုခဲ့ ါ

ကသနဒါနုင်ငံ၏ ယခင်ဝန်ကကြီးခ ျု ် ကင်မ်ကမ်ြီး
သကော်မတကုယစ
် ောြီး ျု၍ သတွှေ့ဆံုမက
ှု ု

ည်။

လ် (Kim Campbell) က အ ည် ည်ဆုင် ော အကကံသ ြီး

ော တအ ြစ် သဆောင် ွက်သ ြီး

ည်။ ယင်ြီးအု စ
် ု လူ့အခွငဲ့်

အသ ြီး ြွှေ့ံ ပြျုြီးတုြီးတက်သ ြီးအတွက် တထွင်ဆန်ြီး စ်မှု ှသ ော ခ ည်ြီးက ်မှုမ ောြီးနှငဲ့် တ် က်၍ သဆွြီးသနွြီး က
ပ ြီး၊ ြက်စံုလွှမ်ြီးခခံျုသ ော

င်တန်ြီးခ ည်ြီးက ်မှုမ ောြီးအသ ေါ် သမော်လ်ဒယ် ံုစံထုတ် က

အတွက် အနာဂတ်အစအစဉ်မ ောြီးကု ခ မှတ်သ ြီးဆွ က ါ
တ၏
ုို့

ည်။ ယင်ြီးစမံခ က်

ည်။

ဝတသလျှောက်လံုြီး လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးနယ် ယ်တွင် လု ်ကုင်သဆောင် ွက်ခဲ့ က တဦြီးခ င်ြီးက

အစည်ြီးအသဝြီးတွင် မျှသဝ က ညဲ့်အုင်ဒယောမ ောြီးနှငဲ့်
ခဲ့ က ည်မှောလည်ြီး ရှုသထောငဲ့်အ မင် စ် ြငဲ့် လ

တင်ြီးအခ က်အလက်မ ောြီးအသ ေါ်တွင် မှတ်ခ က်သ ြီး

စ်မ ောြီး၊ ခ ည်ြီးက ်မှုအ

စ်မ ောြီး ထသတွှေ့ သဆောင် ွက် က

ော၌ ၍
ု ထြီး ခောြီးစွောသတွြီးသခေါ်နုင် န်၊ အခွငဲ့်အလမ်ြီးမ ောြီးသြော်ထုတ်နင
ု ် န် အသထောက်အက ြစ်သစ ါ
မမတက
ုို့ ဤ

ုို့ ကနဦြီးမ မာ် မင်ခ က်အသ ေါ်တွင် ဆက်လက်နည်ြီးနာမ ောြီးသ ြီး၍ တည်သဆောက်ခဲ့ က ည်။

ယခုစောအု န
် ှငဲ့် ဝက်

်စောမ က်နှာတခု ြစ်သ ော www.newtactics.org အ ါအဝင် ြစ် ည်။ လူ့အခွငဲ့်

အသ ြီးတက
ု ်တန
ွ ်ြီးသဆောင် ွက်သန က
သ မောက်

သတွြီးသခေါ်မမ
ှု ောြီးနှငဲ့် တ်

မ ောြီးကု နည်ြီး
က်၍

မမတို သတွ်းသခေါ်သမမော်မမင်မှု၏ အသမခခံမူသ
CVT စင်တောတွင် ပ ြီးခဲ့

ယောယ် တထွင် ဆန်ြီး

င်တန်ြီးမ ောြီး ို့ခ
ု သ ြီးပ ြီး၊

င်တန်ြီးအကကမ်ကကမ် ြငဲ့် သဆောင် ွက်ခဲ့ က ါ

သ ော

သဒ

ှင်

ည်။ ယင်ြီးက မမ၏ စဉ်ြီးစောြီးသတွြီးသခေါ်မှုကု

န်က န် စ် မ ောြီးကု ကု

အတတ် မင
ု ်ြီးသ ကောင်ြီးအသ ေါ်တွင် သခါင်ြီးသဆောင်မှုကု

င်ယနင
ု ်

ည်။ မမတုို့ ှောသြွသတွှေ့ ှ ောတွင်

ှင် န်က န် စ်

န်၍ ံု ွင်ြီးခဲ့ပ ြီး၊ ညှဉ်ြီး န်ြီး
မ ောြီးအသ ေါ် ကု

မှု သ ြီး

ည်။ CVT စင်တော ဝန်ထမ်ြီးမ ောြီး

မှုသ ြီး ခင်ြီး ည် သ ကောက် ွံှေ့မှုနင
ှ ဲ့်
န်လည်နာလံထသစ န်နှငဲ့်

တ် က်၍

် ွော လမှုအ

ုက်

န်လည်အနာက က် ခင်ြီးဆုင် ော ဥ စော တင်စောြီး

ုက်အဝန်ြီးအတွက် စုသဝြီးနုင် န်၊ အလု ်လု န
် ုင် န်နှငဲ့် သ

ညဲ့် လံုခခံျုသ

ှင် န်က န် စ်

အသ ြီးကကြီး ညဲ့် သနာက်ဆက်တအက
ွ
ြီး

ခင်ြီးတို့ု အ ကောြီး မမယဆထောြီး ညဲ့် ကွော ခောြီးခ က်မ ောြီးအသ ေါ်တွင် ြစ် ါ

် ွောလမှုအ

က်စသ
ံု ဆွြီးသနွြီး ွ

ောင်

နှ ်စက်မမ
ှု ောြီးကု ကကျုတင်ကောကွယ်မှုသ ြီး ခင်ြီးနှငဲ့် ပ ြီးသနာက်

အဝန်ြီးကု ကည န် ြစ်

ဆုင် ော

ည်။

မ ောြီးကု ကု မှုသ ြီး ောတွင် လမှုသ ြီးနှငဲ့် နုင်ငံသ ြီးအ

က သတွှေ့ ခ
ှ ဲ့ ောတွင်၊

စ်မမ
ှု ောြီးနှငဲ့် မဟောဗ ဟော

ညဲ့် ၁၆ နှစ်ကောလလု သ
် ဆောင်ခဲ့ ော၌၊ နှ ်စက်ညဉ
ှ ်ြီး န်ြီးခံ ပ ြီး

ဆက်မ ောြီးကု မမသလဲ့လောခဲ့မ ါ

မှုက

ည်။

ောနုင်ငံသ ြီးနယ် ယ်ကု ြန်တြီးသ ြီး ါ

ြီးအနတ ောယ်ကု င်ဆုင်သ ြီး

ည်။ CVT စင်တော ကဲ့ သ
ုို့
ော ကု

သ ြီး
8

စင်တောမ ောြီး ည်
ကဲ့ သ
ုို့
ော အ

ညောသ ြီး မ ောြီး၊ က န်ြီးမောသ ြီးသစောငဲ့်သ ှောက်သ ြီး

ညော ှင်မ ောြီး၊ မဝါဒခ မှတ် မ ောြီး

စ်သ ောအု စ
် ုမ ောြီးကု လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးလု ်ငန်ြီးနယ် ယ်ထ

ကု သ ြီးစင်တောကဲ့ ုို့သ
နှ ်စက်ခံ ၍ ှင်

ုို့ ဆွသဆောင်သခေါ်ယနုင် ါ

ော မမတ၏
ုို့ အသနအထောြီးမှ ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်မမ
ှု ောြီး နဂံုြီးခ ျု ်သစ န်နှငဲ့် ညှဉ်ြီး န်ြီး

န်က န် စ်

မ ောြီး၏

သစ န် စည်ြီးရံုြီးတုက်တန
ွ ်ြီးနုင် ါ

ဝမ ောြီးတုြီးတက်သစ န်အတွက် မဝါဒမ ောြီးနှငဲ့် ဥ သဒမ ောြီး ြစ်လော

ည်။ ယင်ြီး ုို့ သ

ောင်

ွင်ြီးသြော် ခင်ြီး မ ှ ါကလည်ြီး အသစောဆံုြီးနှစ်မ ောြီး

တွင် အနည်ြီးဆံုြီး မမတုို့က လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးလု ်ငန်ြီးမ ောြီး၏ အဓ ပါယ်ကု ခ ှေ့ထွင်နုင်ပ ြီး နည်ြီး
အ

စ်မ ောြီး ခ မှတ်နင
ု ် ါ

နည်ြီး

ယောယ်အ

ယောယ်

ည်။

စ်မ ောြီးနှငဲ့် တ်

က်၍ မမ၏စဉ်ြီးစောြီးသတွြီးသခေါ်မှုအသ ေါ် ံု ွင်ြီးခဲ့သ ော ဒုတယ အသတွှေ့

အကကံျုမှော ၁၉၇၀ ခုနှစ်မ ောြီးနှငဲ့် ၁၉၈၀ ခုနှစ်မ ောြီးအတွင်ြီး ကသလြီးအစောြီးအစောနှငဲ့်
တကောလှု ် ောှ ြီးမှုကမ် န်ြီးမှ မမ၏အခန်ြီးကဏ္ဍ ြစ်
တက်ကကွလှု ် ှောြီး

ည်။

အု စ
် ုတခုကုဦြီးသဆောင်၍

အသမ ကန်သဒေါ်လော ၅၀၀

က်၍ နုင်ငံ

ည်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်သနှာင်ြီး ုင်ြီးတွင် မမက သအောက်သ ခ

ဆောသလောင်ငတ်မွတမ
် ှုနင
ှ ဲ့်

တ်ဂ က်နှငဲ့် မမ

တ်

တ် က်၍

တနှစ်လျှင်

်တည်နုင်ရံုလစော ြငဲ့် အစအစဉ်တခု လှု ် ောှ ြီး ကခဲ့ က

ည်။ မမတအ
ုို့ ု စ
် ုငယ်က နုင်ငံတဝန်ြီးတွင် အတတကွစ၍သဆောင် ွက်လှု ် ှောြီး ကပ ြီး၊ ကသလြီးနုို့မှုနို့်
အသ ေါ် လှု ် ောှ ြီးသဆောင် ွက်သ ြီးမဟောမတ်အြွှေ့တခုကု ြန်တြီးခဲ့ က

ည်။ ဤ ုို့ သ ါင်ြီးစုထောြီး ညဲ့် အ င်ြီး

အ မစ်မ ောြီး ြငဲ့် မမတုို့က ကမဘောဲ့အကကြီးဆံုြီး အစောြီးအသ ောက်ကုမဏ
ပ တခု ြစ်
အသ ေါ်

တ်သမှောက်ခဲ့ က ည်။ မခင်နတ
ုို့ က
ု ်သကျွြီးမှု အစောြီးထုြီးအသန ြငဲ့်

သ ောင်ြီးခ က ငဲ့် ံုြီး က
ံု ု သ ောင်ြီးလသစ န် ြအောြီးသ ြီး က ခင်ြီး ြစ်
ည်။

တ၏
ုို့
သ ြီးကွက်တင်

ည်။ မမတုို့က အသမ ကန်နုင်ငံတလွှောြီး

ဌောနခွ ၃၀၀ သက ော် တည်သဆောက်ခဲ့ ကပ ြီး၊ နုင်ငံ ၁၂၀ သက ော်တင
ွ ် အြွှေ့ဝင်
ညဲ့် ညွနို့်သ ါင်ြီးအြွှေ့ကု ြွှေ့စည်ြီးနုင်ခဲ့

ညဲ့် နက်စ်တလ် (Nestle)

န်ြီး ၄၀ သက ော် ါဝင်သထောက်ခံ

ထမဦြီးဆံုြီးသ ော အသ ခခံလထုမ ောြီး၏ နုင်ငံတကော

မမာက်လှု ် ောှ ြီးမှုကု ြန်တြီးနုင်ခဲ့ ကပ ြီး၊ နုင်ငံ ၁၀ ခုတွင် လှု ် ောှ ြီးခဲ့ က

ည်။

တ်

ဿနာအသ ြီးနှငဲ့်

တ်

က်၍ ထမဦြီးဆံုြီး နုင်ငံသ

ောင်သက ော် ကွန် က်တခု ြစ် ညဲ့် IBFAN ကု ြွှေ့စည်ြီးမ ကပ ြီး နုင်ငံ ၆၇ ခုတွင်

လှု ် ောှ ြီးခဲ့ က ည်။ ကုလ

မဂဂအစည်ြီးအသဝြီးတွင် နုင်ငံမ ောြီး၊ သကော် ုသ ြီး ှင်ြီးမ ောြီးနှငဲ့် တန်ြီးတ ါဝင် န်

ြတ် ကောြီးခံ သ

ော

ထမဦြီးဆံုြီး နုင်ငံတကောအစုြီး မဟုတ်

သနာက်ဆံုြီးညန
ှ ှုင်ြီးသဆွြီးသနွြီး ပ ြီး၊ ကုလ

မဂဂမှသန၍

သ ောင်ြီးခ ခင်ြီးဆုင် ောဥ သဒ သ ေါ်ထွက်သစခဲ့
ကုမဏ
ပ ၏

ျုမက ငဲ့်

ြီးတလက်
ွ
မတ
ှ ်သ ြီးထုြီးခဲ့ က ည်။ ယင်ြီး

ံုြီး ံုကု
သ

ထမဦြီးဆံုြီး သကော် ုသ ြီး ှင်ြီးမ ောြီး၏ သ ြီးကွက်တင်

ညဲ့် အြွှေ့အစည်ြီး ြစ်ခဲ့ ါ

ဏ္ဍောဝင်သငွ အသမ ကန်သဒေါ်လော ၅

သ ြီးကွက်တင်သ ောင်ြီးခ ခင်ြီးကု

ညဲ့်အြွှေ့အစည်ြီး (NGOs) ြစ်ခဲ့ ည်။
ည်။ နက်စ်တလ် (Nestle)

လယံခနို့် ထခုက်နစ်နာခဲ့ ပ ြီးသနာက်၊ ကုမဏ
ပ နှငဲ့်
နုင်ငံတကော

ောတညခ က်ကု “

ဥ သဒနှငဲ့်အညလုက်နာသ ောင်ြီးလ န်
မုင်ြီးတွင် နုင်ငံတကော စောြီး ံုြီး

လှု ်

ှောြီးမှု၏ အသ ြီးအကကြီးဆံုြီးသအောင် တခု
ွ
” အ ြစ် ခ ြီးသ မှောက်ခဲ့ က ည်။
ယင်ြီးလှု ် ောှ ြီးမှုကမ် န်ြီးနှငဲ့် ဆယ်စုနှစ်တခု ကောမျှ လု ်ငန်ြီးမ ောြီးအတွက် မမဂုဏ်ယမ ါ
အစ ျုြီးသဆောင် ွက်
၏ အကနို့်အ

မ ောြီး အောြီးလံုြီးကဲ့ ုို့ င် အခ ျုှေ့သ

တ် ှ ညဲ့် နည်ြီး

ော အမှောြီးမ ောြီးကုလည်ြီး မမတုို့

ယောယ် ုင်ြီးဆုင် ောဗဟု ုတအ

ည်။

ျုခဲ့ က ါ

သ
ုို့

ော်

ည်။ မမ

ဤအမှောြီးအမ ောြီးကု မမက န်၍
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သ ခ ောသကောက် ကညဲ့်နုင် ါ
သ ောသထွြီးသဝဝါြီးသန ါ
မျှအထမှ

ည်။

ည်။ ဥ မောအောြီး ြငဲ့်- ကနဦြီးတွင် မမက နည်ြီး
မဟောဗ ဟောသ မောက်

စဉ်ြီးစောြီးသတွြီးသခေါ်မှုဆု ည်မှော

နုင် ညဲ့် အသ ခအသနလည်ြီး ြစ် ါ
ုို့ သ ောက်ပ ြီးသနာက်၊ နည်ြီး

ည်။ ယင်ြီးမှော သ ောှ င်လွှမ

ညဲ့်ကစစကု မှနသ
် အောင် င် ကညဲ့် က ည်။ မမက လှု ် ောှ ြီးမှုအဆငဲ့်

ယောယ်နှငဲ့် တ်

ည်။ ယင်ြီးသနာက် မဟောဗ ဟောတခု မည်

နုငသ
် ြီးအတွက်၊ မမ နုင်

ယောယ်တခု ော ှ ါ

အ
ုို့ တွက်

ည်။ သအောက်သ ခလထုအဆငဲ့်တွင် သနာက်ထ ် မ ောြီးစွောသ ော သခါင်ြီး

သဆောင်မ ောြီးသ ေါ်ထွက်လော ော မှောြီးယွင်ြီး
တက်ခဲ့ ါ

င်လု သ
် ဆောင်နုင်

င်က အသကောင်ြီးဆံုြီးမည် လ
ုို့ ု ်သဆောင်နုင်မည်နည်ြီးဟသ ော အခ က် ြစ် ည်။

သ ကောငဲ့် မမ၏စတ်ထတွင် မမစဉ်ြီးစောြီးထောြီး မျှ နည်ြီး

တခု

ယောနှငဲ့် မဟောဗ ဟောကု

က်၍ စဉ်ြီးစောြီး ောတွင် သအောင် မင်၍ သနာက်တဆငဲ့်
ုို့ ံု ွင်ြီးခ မှတ် မည်ကု နာြီးလည်

မျှသ ောနည်ြီးနာ၊ သ ွြီးခ ယ်စ ော အကနို့်အ

သ

ောသ ါက်

တ် ြငဲ့်စ၍ ကကျုြီး မ်ြီးရုန်ြီးကန်ခဲ့ ါ

ည်။
မမအသန ြငဲ့် အြွှေ့အစည်ြီးတခု၏ မဟောဗ ဟော ံု ွင်ြီးခ မှတ်မှုနင
ှ ဲ့် တ်
ည်နှငဲ့်အမျှ မမအြို့ု ၍
ု ှင်ြီးလင်ြီး
သ

ောသ ါက်လောသလသလ၊ အ

မင်လော ါ

မ
ုို့ ဟုတ်

ယောယ်နှငဲ့် တ်

ည်။ သနာက် ုင်ြီးတွင် နည်ြီး

င်တန်ြီးမ ောြီးက မဟောဗ ဟောဆုင် ော သတွြီးသခေါ်မှုအသ ေါ်

မသနသတောဲ့ ါ။ ယင်ြီးအစောြီး နည်ြီး
ကု ၍
ု ကကွယ်ဝသစ ါ

၍
ု အသတွှေ့အကကံျု ှလော
က်၍ မမတုို့ ၍
ု

မင်

စ်သ ော မဟောဗ ဟောလမ်ြီးညွှန်ခ က်မ ောြီးနှငဲ့် တ် က်၍ ုသ ောင်ြီးလွယ်၊

င်လွယ၊် သဆောင် ွက်ခ မှတ်နင
ု ်သလသလ ြစ် ါ
သခေါ်မှု

ည်။ နည်ြီး

က်၍

ယောယ် ုင်ြီးဆုင် ော သတွြီး
ောလွန်သ ကောင်ြီး မမ ငင်ြီးဆု

ယောယ် ုင်ြီးဆုင် ော ြွှေ့ံ ပြျုြီးလောမှုသ ကောငဲ့် မဟောဗ ဟောဆုင် ော သတွြီးသခေါ်မှု

ည်။

ပန််းတိုင်မ ော်း၊ မဟောဗ ျူဟော နင် နည််းပရယောယ်မ ော်း
နည်ြီး

ယောယ်အသ ေါ်အသလြီးထောြီးမှုမှော မ မ
ှ ြစ်အသ ြီးကကြီးသ ော်လည်ြီး အြွှေ့အစည်ြီးမ ောြီး၏ ထမ ဦြီးစောြီး

သ ြီးမဟုတ် ါ။

အြွှေ့အစည်ြီးမ ောြီးက

သခါင်ြီးသဆောင်မ ောြီး

က ယ် နို့်သ

ော၊

တည်သထောင် မ ောြီး၊

ုို့မဟုတ် အြွှေ့ဝင်မ ောြီး၏ တန်ြြီးု ထောြီးမှုမ ောြီးနှငဲ့် ယံု ကည်မှုမ ောြီးကု ထင်ဟ ်

န်ြီးတင
ု ်မ ောြီးကု ခ မှတ်

ညဲ့်

ါမည်။ ဤအသ ခခံ န်ြီးတင
ု ်မ ောြီးကု အြွှေ့အစည်ြီး၏မစ် ှင် ဦြီးတည်ခ က်နှငဲ့်

ည်မှနြီး် ခ က်မ ောြီးနှငဲ့် သ ါင်ြီးစည်ြီးသစ
ထင် ှောြီး ှင်ြီးလင်ြီးစွော ှ

ထမဦြီးဆံုြီးအသန ြငဲ့်

ါမည်။ အစအစဉ်မ ောြီးသ ြီးဆွနုင် န်အတွက်လည်ြီး ယင်ြီးတို့မ
ု ှော

ါမည်။ အြွှေ့အစည်ြီးတခုတွင် အခ န်နှငဲ့်အမျှ ပ ြီးသ မောက်အသကောင်အထည်သြော်

နုင်မညဲ့် ၍
ု နြီးက ်စောွ သြော် နင
ု ်သ ော၊ လက်ငင်ြီး န်ြီးတင
ု ်မ ောြီးကု ခ မှတ် န်လုအ ် ါ

ည်။ ယင်ြီးလက်ငင်ြီး

န်ြီးတင
ု ်မ ောြီးတွင် မဟောဗ ဟော မ မာ် မင်ခ က်မ ောြီး သ ါင်ြီးစည်ြီး ါဝင်သစ မည် ြစ်ပ ြီး၊ အသကောင်အထည်
သြော် န်လည်ြီး လက်သတွှေ့ ြစ်နုင်
မဟောဗ ဟောနှငဲ့် တ်

ါမည်။

က်လျှင် သမှော်ဆန်လျှျုှေ့ဝှက်သ

ော အခ က်မ ောြီး မဟုတ် က ါ။

သ ောအောြီး ြငဲ့် မဟောဗ ဟောက က စဉ်ြီးစောြီးသတွြီးသခေါ် န် ခက်ခ က ါ

ည်။ မဟောဗ ဟော

သ ော ဆံုြီး ြတ်ခ က်မဟုတ် ါ။ ယင်ြီးအစောြီး ဆံုြီး ြတ်ခ က်မ ောြီး၏ သ ါင်ြီးဆံုစည်ြီး ော ြစ် ါ
မှော အဓကက

ညဲ့် ည် ွယ်ခ က်မ ောြီးမှ သ ွြီးခ ယ်ထောြီး ညဲ့်ကစစမ ောြီးနှငဲ့်

သ
ုို့
ော်လည်ြီး မ ောြီး
ည် တခုတည်ြီး
ည်။ ဆုလု

ည်

ငဲ့်သလ ော် ညဲ့် စ်မှတ်မ ောြီး၊ မမ
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၏

တ်လထုကု နာြီးလည် သ
ယောယ်ကု ံုြီးမည်၊ မည်

ောသ ါက် ခင်ြီး၊ လုအ ် ညဲ့်အ င်ြီးအ မစ်မ ောြီးနှငဲ့် မည်

ညဲ့်အခ န်တွင် ံုြီးမည်ဟသ ော ဆံုြီး ြတ်ခ က်မ ောြီး ါဝင် ါ

နှစ် ၂၀၀၀ သက ော်က ဆွန်ဇုက င် ကောြီးခဲ့
န်ြီးတင
ု ်မ ောြီးမှော အ
နာြီးလည် သ
အ

ယ်နည်ြီး၊ မဟောဗ ဟော၊ အောြီး

ယောယ်မ ောြီး ည်

သ

နည်ြီး၊ မမ၏ အောြီး ောခ က်၊ အကနို့်
ောသ ါက်မှု (တက
ု ် က
ွ ု မည်

ည်တို့မ
ု ှ မဟောဗ ဟောသ ေါ်ထွက်လောသ ကောင်ြီး သြော် ခဲ့ ည်။

ှထောြီး ခင်ြီးအောြီး ြငဲ့်

ည်။ မည်

ညဲ့်နည်ြီး

ညဲ့်

ော သ ါက်မှု (ယင်ြီး၏

၏မဟောဗ ဟောအဓကက သ ော အစတ်အ ုင်ြီးတခု

ယောယ်ကု ဗဟု ုတ

ည်။ လွန်ခဲ့

ောခ က်မ ောြီးနှငဲ့် အောြီးနည်ြီးခ က်မ ောြီး)၊ မမအသ ကောင်ြီး

ယ်နည်ြီး) နှငဲ့် သ မ င်အသ ကောင်ြီး နာြီးလည် သ

သန ောတွင် ဆင်နွှမည်နည်ြီး) စ

ျုမည် ြစ် ါ

ူ့အသ ကောင်ြီး နာြီးလည်

ောသ ါက်မှု (မမတု၏
ို့
မဟောမတ်မ ောြီးကောြီး မည်

တ်မ ောြီးမှော အ

နည်ြီး

ည်မှော န်

ညဲ့် နည်ြီး

တုို့ကု

ယောယ်ကု

န်

ညဲ့်
၏

ြစ်ပ ြီး၊ ယင်ြီးနည်ြီး

န်လည်ဆနို့်က င် န် မမတက
ုို့ ု အသထောက်အက
ှသ ကောင်ြီး၊ မမတုို့က မည် ည်ကု သအောင် မင်စွော

အသကောင်အထည်သြော်နုင်သ ကောင်ြီးအ ါအဝင်၊ မမတို့ု စွမ်ြီးသဆောင်နုင် ညဲ့် ကစစမှော မမတ၏
ုို့ မဟောဗ ဟော
ြွှေ့စည်ြီးမှုအသ ေါ်

က်သ ောက်သစလမဲ့်မည် ြစ် ါ

ည်။

အ
ုို့ တွက်သ ကောငဲ့် နည်ြီး

စဉ်ြီးစောြီးသတွြီးသခေါ်မှု

ည် မဟောဗ ဟောသ မောက်စဉ်ြီးစောြီးသတွြီးသခေါ်မှု၏ အသ ြီးကကြီးသ

ယောယ် ုင်ြီးဆုင် ော

ောအစတ်အ ုင်ြီး ြစ် ါ

ည်။
နည်ြီး

ယောယ်တခုဆု

လှု ် ောှ ြီးမှုတခု ြစ် ါ

ည်မှော မဟောဗ ဟောသ
ည်။ နည်ြီး

ယောယ်တခု

ော

ယောယ်မ ောြီး ြငဲ့် မမတုို့၏ အ င်ြီးအ မစ်မ ောြီးကု စုစည်ြီးနုင်ပ ြီး၊ ကမဘော

သ ေါ်တွင် အသ ောင်ြီးအလ ြစ်သစ န်
ည်။ နည်ြီး

ောင်အတွင်ြီးမှ တစံုတဦြီးကသဆောင် ွက် ညဲ့် တက သ

က်သ ောက်မှု ှသအောင် သဆောင် ွက်နုင်

ည် လှု ် ောှ ြီးမှုတခု၊ စနစ်တခု၊

ညဲ့် နည်ြီးလမ်ြီးမ ောြီး ြစ်

မ
ုို့ ဟုတ် အသ ခအသနတခုတွင် အြွှေ့အစည်ြီး

စနစ် (အင်စတက ျု ှင်ြီး) တခု င် ြစ်နုင်သ ော်လည်ြီး၊ အ ခောြီးသ ော သနာက်ခံအသ ခအသနတခုတင
ွ ် အ ခောြီး
နည်ြီးနာတခု ြစ်နင
ု ် ါ

ည်။ နည်ြီး

ယောယ်မ ောြီး

အ င်ြီးအ မစ်အသ ေါ်မတည်၍ မတ ခောြီးနာြီးမှုကု

ည် အ ွယ်အစောြီး၊ စွမြီး် သဆောင် ည်နှငဲ့်

တုို့ကုယတ
် င
ု ်က သြော် မှု ှ ါ

ည်။ နည်ြီး

ှနင
ု ်သ

ော

ယောယ်က

အသ ောင်ြီးအလကု တစံတ
ု ဦြီးကမည် လ
ုို့ ု ်သဆောင်မည်ကု နမနာ သ
ံု ြော် သနပ ြီး၊ မဟောဗ ဟောတခုကမ
မည် ညဲ့်နည်ြီး

ယောယ်အ

ငဲ့် ည်၊ မည်
နှငဲ့် တ်

ံုြီး ျုမည်ကု ဆံုြီး ြတ်ခ က်ခ မှတ်

ညဲ့်အ င်ြီးအ မစ်ကုအ

ြီးံု ျုမည် စ

ည်နှငဲ့်

ည်၊ မည် ညဲ့်
တ်

က်သန ါ

က်၍ မမတ၏
ုို့ ဗဟု ုတမ ောြီးက မမတသ
ုို့ ွြီးခ ယ် ညဲ့် မဟောဗ ဟောကု

စ်မှတက
် ု အသလြီးသ ြီး
ည်။ နည်ြီး

ယောယ်

ံု ွင်ြီးသြော် သန က ါ

ည်။
လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးကစစမ ောြီး ထသ ောက်စွောလှု ် ောှ ြီးသဆောင် ွက် က ော၌ နည်ြီး
သတွြီးသခေါ်မမ
ှု ှော မ ှမ ြစ်အသ ြီးကကြီး ါ
ဆက်၍သြော် လု ါ

ယောယ် ုင်ြီးဆုင် ော စဉ်ြီးစောြီး

ည်။ ဤ ုို့ က ျုြီးသ ကောင်ြီးဆင် ခင်စဉ်ြီးစောြီးမှုကု မမက အသ ြီးစတ်

ည်။

၁။ မမတိုက မည်သို ဩဇောလွှမ််းမ်းို သက်သရောက်နိုင်သည်ဟို သသသော၊ မမတိုကလိုပ်နင
ို ်သည်ဟို မမတို
ထင်မမင်ထော်းသသော နည််းပရယောယ်မ ော်းက မဟောဗ ျူဟောအသပေါ် ဆံို်းမြတ်ခ က်သပ်းပေါသည်။ မမက ဤသန ော
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တွင် အလွန်အက ြီး
လံုြီးတွင်

သ

ောတစံုတခုက ဆံုြီး ြတ်သ ြီးသန ည်ဟု မဆုလု ါ။ လ

ဿနာတခုအသ ေါ် လတဦြီးက အ

ဆန်ြီး စ်မှုမ ောြီး ြစ်သ ေါ်သနခဲ့ ါ

စ်သ

ည်။ မည်

ောတံို့ု န်သ ြ ှင်ြီးမှုတခု

ုို့ င်ဆုသစ၊ လ

အကကမ်ကကမ် ကကျုြီး မ်ြီးသန က

အ

ယောယ်က အသဟောင်ြီးကု သက ော်လွှောြီးနုင်ခဲ့ က ါ

မွန် ညဲ့် ဥ မော ၂ ခု ှ ါ
စစ်

ညဲ့်အခါတင
ု ်ြီး တထွင်

ောြီး မုင်ြီးတွင် အတတသ ော အသ ြကု

သအောင် မင်မှုမ
စ်သ ောနည်ြီး

ညဲ့်

ျု က

ောြီး မင
ု ်ြီး တသလျှောက်

ောဓကမ ောြီး

ညဲ့်နှက်သန ါ

ည်။

ည်။ စစ်သ ြီး မုင်ြီးမှ

ုို့မဟုတ်
ည် သကောင်ြီး

ည်။ (၁) ဂ တ၏
ုို့ တ ်စုြှေ့ွ မှု ုစ
ံ ံ (Greek phalanx) တထွင်မှု ြစ်ပ ြီး၊ မင်ြီးစြီး

ည်သတော်အမ ောြီး ြငဲ့် စနစ်က နမှုမ ှ

မောြီးရုြီးက တက
ု ်ခုက်မအ
ှု သ ေါ် မှခုသဆောင် ွက်သန

ညဲ့် အစောြီး

တက
ု ်ခုက် ောတွင် တ ်ြွှေ့ဝင်မ ောြီး အကောအကွယ်ယ တက
ု ်ခုက်နုင် န် စုစည်ြီးမှုတထွင်ြန်တြီးခဲ့ ညဲ့်
စနစ်တခု ြစ် ါ

ည်။ (၂) ဟင်န -၅ Henry V

ွင်ြီးတ ်ဆင်မှု ြစ်
သကောင်ြီးတို့က
ု ု
အ

ည်။

ု င်၏ အဂဂလ တ
်
်မသတော်တင
ွ ် သလြီး ှညက် ကြီးမ ောြီး ထညဲ့်

အ
ုို့ တွက်သ ကောငဲ့် ကုယ်ခ အ
် ကောအ ံထထစွော ဝတ်ဆင်ထောြီး ကသ ော စစ်

အနုင် ယနုင်ခဲ့ က

ည်။

နည်ြီး

ယောယ် ုင်ြီးဆုင် ော

စ်သ ော မဟောဗ ဟောအခွငဲ့်အလမ်ြီးမ ောြီးအ ြစ် လမ်ြီး စ်ခင်ြီးနုင်ခဲ့ က ါ

တထွင်ြန်တြီးမှုမ ောြီးမှ

ည်

ည်။

အလောြီးတ င်၊ မမတုို့ မည် လ
ုို့ ှု ် ောှ ြီးသဆောင် ွက်နုင် ည်ကု က ဉ်ြီးသ မောင်ြီးစွောစဉ်ြီးစောြီးအဓ ပါယ်ြွငဲ့်သန ါ
က မမတမ
ုို့ ည် ုို့ အသကောင်အထည်သြော်၍ နုင် ညဲ့်အခွငဲ့်အလမ်ြီးအတွက် အ မင်မ ောြီးကု ကနို့်

တ်ထောြီး

ညဲ့်နှယ် ှ ါမည်။ ကသလြီးအစောြီးအစောနှငဲ့် တ် က်၍ လှု ် ောှ ြီးမှုတွင် အကကံသကောင်ြီးမ ောြီးစွောကု ငင်ြီး ယ်
ခဲ့ ကသ ကောင်ြီး မမအမှတ် သန ါ
သဆောင် ွက် မည်ကု မ
မသ ြီးနုင် ကသ

ည်။ အသ ကောင်ြီးမှော အကကံ ျု ကသ ော လှု ် ောှ ြီးမှုမ ောြီးကု မမတုို့မည်

ခဲ့သ ောသ ကောငဲ့် ြစ် ါ

ုို့

ည်။ လု ်ကုင်သဆောင် ွက် က မ ောြီးကုလည်ြီး လစော

ောသ ကောငဲ့် ြစ် ည်။

၂။ မတူမခော်းန ်းသသောနည််းပရယောယ်မ ော်းက မတူကွွဲမပော်းသသောပစ်မတ်မ ော်းအသပေါ် သက်သရောက်ထခိုက်မှု
ရပေါသည်။
နည်ြီး

ယောယ်အောြီးလံုြီးက

ခင်ြီးလှု ် ောှ ြီးမှု

စ်မှတမ
် ောြီးအသ ေါ် တညစွော

ည် ဒမုကသ စအစုြီး မ ောြီးအသ ေါ်

က်သ ောက် ခင်ြီး မ ှ က ါ။ စောသ ြီး ောြီးသ ြီး ို့ု

ည် ွယ်ခ က်ထောြီးသ ော်လည်ြီး၊ အောဏော ှင်အစုြီး မ ောြီး

ထံ တညသ ောအသ အတွက် ြငဲ့် စောသ ြီး ို့ု ါက ခောြီးနာြီးသ ောတံို့ု န်မှု ော
တ်သမှောက်မှု

ည်

ါဝင်သဆောင် ွက် က မ ောြီးက ယင်ြီး၏ ထခုက်နစ်နာနုင်သ ခအသ ေါ် ထခုက်

သ ောက်သစပ ြီး၊ စြီး ွောြီးသ ြီးအသ ခအသနအသ ေါ် စုြီး မ်မှု ှ
မမတက
ုို့

စ်မှတ်မ ောြီးအလုက် မမတု၏
ို့ နည်ြီး

ညဲ့် စ်မှတ်မ ောြီးအတွက် လုအ ် ါ

ညဲ့် ထခုက် က်သ ောက်မှု အ ညဲ့်အဝကု

အသ ေါ် နည်ြီး

ယောယ်မ ောြီးက

က်သ ောက်မှု မ ှ

ယောယ်မ ောြီးကု ဆန်ြီး စ်တထွင် က

ှောသြွ န် လုအ ် ါ

ညဲ့်အခါ ယင်ြီး စ်မှတမ
် ောြီးကု

က်

ည်။

ယောယ်မ ောြီးကု သ ခ ော င်ဆင် န် သလဲ့လော

မည်။ ြစ်နင
ု ်
နည်ြီး

ှ ါလမဲ့်မည်။ စြီး ွောြီးသ ြီးအ

ည်။ မမတ၏
ုို့

င်ယ

ါ

စ်မှတ်

င်ဆုင်လု သ
် ဆောင် န်

ါမည်။
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၃။ မတူမခော်းန ်းသသောနည််းပရယောယ်မ ော်းသည် မတူကွွဲမပော်းသသောလူထို လူအိုပစ
် ိုမ ော်းအတွက် ဆွွဲသဆောင်မှု
မြစ်သစပေါသည်။
မမတတ
ုို့ ဦြီးခ င်ြီးတွင် မမတို့က
ု ုယ် င
ု ်သလဲ့လော
ျု၍ ဆ ောသကောင်ြီးမ ောြီးက

တ၏
ုို့

င်ယမှု ံုစံမ ောြီး

င် ကောြီးမှုနည်ြီး

ည်။

ယောယ်မ ောြီးနှငဲ့် တ်

မ ောြီးက ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်

၏ အမ်သ ှေ့ှ တွင် လစုသဝြီးဆနဒ

ြွယ် နည်ြီး

ယောယ်အ ြစ် မင် က ါ

ည်။ အခ ျုှေ့သ ော

ညဲ့် အသ ောင်ြီးအလမှသန၍
မမတုို့ ငင်ြီးခုန်သဆွြီးသနွြီးနုင် ါ

ပ် ြီးသဝြီးကွောလွန်ြီး
ည်။

ြီးအနတ ောယ် မှု
ှ အသ ေါ်

တင်ြီးအသ ေါ်

တခု

မ
ုို့ ဟုတ် နှစ်ခု

ညဲ့်
နည်ြီး

ည် လုအ ်

ည်။ မည် က မှနက
် န်

ယောယ်တခုအသ ေါ်

ည်ြီးညည်ြီးခံနုင်မ၊ှု

ုက်အဝန်ြီးက

တုို့

က်

အမှတ် ျု

ှနုင် မျှသ ော အခ န်၊

ည်ဟသ ော လု ်ငန်ြီးစဉ်မ ောြီးအသ ေါ် မတည် ါ
ည်

ည်ကု

တအ
ုို့ သ ေါ်

မတ ခောြီးနာြီးစွောတံို့ု န် က ည်ကု မမတအ
ုို့

တ၏
ုို့

မ ောြီးနှငဲ့်ထသတွှေ့ဆက်ဆံ န် နည်ြီး

ုို့

ည်။
ယောယ်

ယောယ်မ ောြီးကု လက်ခံ က

တ်အနည်ြီးအက ဉ်ြီးကု ော သတောင်ြီးဆု ောက ါမည်။ ဥ မောအောြီး ြငဲ့် ဥ သဒသ ကောင်ြီးဆုင် ော
ယောယ် ည် က ယ် နို့်သ ောလထုကဏ္ဍမ ောြီးအတွက် အ
ှည် ကော မငဲ့်တတ်ပ ြီး၊ ကျွမ်ြီးက င်

ကကျုြီး မ်ြီးသဆောင် ွက် န် ခက်ခနက်နလှ ါ
မ ောြီးအ ြစ် မသန
ှ

ြနှ မ
် ှုသတွှေ့ကကံျုခဲ့ သ
ဆက်ဆံသန

ညဲ့်

ံုြီး ျု န် အလွန်အင်မတန်ခက်ခ က ါ

ညော ှင်လနည်ြီးစုမလ
ှ ွ၍ က န် မ ောြီးက

ည်။ ဥ သဒသ ကောင်ြီးဆုင် ောနည်ြီး

မ ောြီးကုလည်ြီး တောဝန်သ ြီးအ ် န် လုအ ် ါ

လထုအ

ောြီးသ ြီး ို့ု ခင်ြီး

ော ကမ်ြီးလှမ်ြီး၍ တံို့ု န်သန ါက မမတက
ုို့ ယင်ြီးနည်ြီး

ည်။ ယင်ြီးတို့ု ည် သ

သန က

ည်ဟု ထင် မင် က

တို့က
ု မည် ခ
ုို့ ံယလက်ခံ

အကယ်၍ လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးဆုင် ောအ

န် အလွန်သ ကောက် ွံှေ့တုန်လှု ်

မ ောြီးက စောသ ြီး

မ
ုို့ ဟုတ် လအမ ောြီးက နည်ြီး

သ ောက်သစသ ော အသ ကောင်ြီးနည်ြီးလမ်ြီးမ ောြီးအ
မဟုတ်

က်၍ ခံယမှုကု သ ောင်ြီး

ည်။

အခ ျုှေ့သ ော

ည်။ သ

အမှတ်

မ
ုို့ ှ ော လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးလု ်ငန်ြီးနယ် ယ်တွင် က ယ် နို့်သ ောလထုမ ောြီးကု

ထသတွှေ့နုင် ကမည် ြစ်

နုင် ါ

ည်။ ဤအခ က်ကု အ

ယောယ်မ ောြီးကုသ ောင်ြီးလကော ကညသ ြီး ည်။

မမတြ
ုို့ က်တွင်လည်ြီး လမှုသ ြီးသ ောင်ြီးလမှုဆုင် ော နည်ြီး
လ န် လုအ ် ါ

ှက ါ

ည်။

မ
ုို့ ှ ော လအမ ောြီးက သ

ါဝင်သဆောင် ွက် န် အခွငဲ့်အလမ်ြီး ၍
ု

န်၍ ဆုတခ
် ွော န်

ုက်အဝန်ြီးမ ောြီးကု ထသတွှေ့ န် သ

ြီးမှ သလဲ့လောသစောငဲ့် ကညဲ့်

ှလောသစ ါမည်။

ော လထုမ ောြီး၏ ယဉ်သက ြီးမှုမ ောြီးတွင် လထုမ ောြီးက
ဝမှ

ယောယ်မ ောြီးအ င် အ ခောြီး

တို့ု၏ လအမ ောြီးနှငဲ့်ထသတွှေ့

င်ယသလဲ့လော က ည်။ ဤ ုို့သ
ြီးအနတ ောယ် မှု
ှ အသ ေါ်

တ၏
ုို့

ော ယဉ်သက ြီးမှုမ ောြီး ှ

ည်ြီးညည်ြီးခံနုင်မ၊ှု လမှု

အသ ောင်ြီးအလအသ ေါ် မတ ခောြီးနာြီးသ ော ရှု မင်ခ က်မ ောြီးကု ဆွသဆောင်စည်ြီးရံုြီးနုင် န်အတွက် မမတုို့က
မတ ခောြီးနာြီးသ ော နည်ြီး

ယောယ်မ ောြီးကု

န် လုအ ် ါ

ည်။

၄။ နည််းပရယောယ်ပိုင််းဆိုင်ရော သပ ောသမပောင််းမှုသည် အံအော်းသင်အငိုက်မသစရန် အသ ကောင််းအရင််းအမမစ်
မြစ်သစသည်။
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မမတု၏
ို့ နည်ြီး

ယောယ်မ ောြီးကု အကကမ်ကကမ်ထ ်၍သဆောင် ွက် ါက ယင်ြီးတို့ုကု မည်

မမတ၏
ုို့ ဆနို့်က င်ြက်အင်အောြီးစုမ ောြီးက
လည်ြီး ထန်ြီး

ှ ွောြီး ကမည် ြစ် ည်။ ထခုက်

က်သ ောက်မမ
ှု ောြီး အသ ေါ်

မ်ြီးနုင် က ါလမဲ့်မည်။

မမတက
ုို့
နက်စ်တလ်ကုမပဏ (Nestle) ကု ဆနို့်က င်၍
အလွန်အမင်ြီး ဆတ်ဆတ်ထမခံ တံို့ု န်ပ ြီး၊ အမှောြီးမ ောြီးစွော
သ ြီး ောသ ောက်သစ ါ

ည်။

တ်သမှောက်မစ
ှု တင် ညဲ့်အခါ ကုမဏ
ပ က
ျုခဲ့ ါ

ှလော ါ

ထသ ောက်စွောအသကောင်အထည်သြော်လောခဲ့ ည်။ မမတို့က
ု
အပမလလ
ု ု မမတု၏
ို့ နည်ြီး

ည်။

ုို့ ြစ် ော

တ်အတွက်အောြီး ြညဲ့်

သ
ုို့
ော် ဤလှု ် ောှ ြီးမှုကမ် န်ြီးကု ဆက်၍သဆောင် ွက် ော Nestle ကုမဏ
ပ က

သဝြန်မှုမ ောြီးအသ ေါ်တွင် သ လည်သစမညဲ့် ကျွမ်ြီးက င်မှု

ြစ်

ုို့ င်ဆုင် မည်ကု

ယောယ်မ ောြီးကု သ ောင်ြီးလအ

ည်။ တန် န်လှု ် ှောြီးမှု ထုြီးစစ်မ ောြီး

တုို့ဟန်ခ က် က် ောြီးသစသ ြီးအတွက်၊ အစဉ်
ံုြီးခ က ော တန် န်ထုြီးစစ်မ ောြီး ည် မထသ ောက်

ည်။

လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးမ ောြီးကု ဆက်လက်၍ ခ ျုြီးသြောက်ပမ ှသန ကပ ြီး၊ ထက် မက်၍ အင်အောြီးသကောင်ြီး
က င်ြက်အင်အောြီးစုမ ောြီးက သဆောင် ွက်သန က
လည်ြီး ှသန က ါ

ည်။

တတ
ုို့ ွင်

ောထင် ှောြီး ညဲ့်အ င်ြီးအ မစ်မ ောြီး

ည်။ အ ည် ည်ဆုင် ောလွတ်ပငမ်ြီးခ မ်ြီး ောခွငဲ့်အြွှေ့ (Amnesty International) ၏

ထမဦြီးဆံုြီး စောသ ြီး ောြီးသ ြီး ို့ု ညဲ့် လှု ် ောှ ြီးမှုကမ် န်ြီးအင်အောြီးကု
အသ ကောင်ြီးမှော ယင်ြီးနည်ြီး
သက ော်လော
နုင် ါ

ညဲ့်အခါ နုင်ငံအစုြီး အမ ောြီးစုက မည်

တအ
ုို့ တွက်

သ
ုို့
ော် နှစ် ၃၀ ြတ်

င်ခန်ြီးစောယ၍ ြွှေ့ံ ပြျုြီးလော က ည်ကု စဉ်ြီးစောြီး ကညဲ့်
တက
ုို့ ုယ် တုို့ ကောကွယ်နင
ု ် န် တံို့ု န်လော

ှလော ခင်ြီး၊
ည်။

ည်လည်ြီး

န်

ူ့အတွက် ဟန်ခ က် က်သစ ါ

ည်။ ဤ

တ၏
ုို့ အသ ခအသနကု လှုက်စောြီး က်ယွင်ြီးသစ ါ

ည်။ ယင်ြီး

ည်

င်ခန်ြီးစောလည်ြီး ြစ်သစ

ည်။ နည်ြီး

စ်သ ော

မင်

မ
ုို့ ဟုတ် အ ျု သ

ျု င်သ ောင်ြီးလမှုလုအ ်သ ကောင်ြီးလည်ြီး နာြီးလည် သ

ော

ယောယ်အ

စ်မှတထ
် ောြီး က အ

ောသ ါက်

ျုလွယ် င်လွယ် မ ှ ခင်ြီးသ ကောငဲ့် မမတ၏
ုို့ စဉ်ြီးစောြီးသတွြီးသခေါ်မှုမ ောြီးက အကကမ်ကကမ်ထ ်

၍ သဆောင် ွက်သန ခင်ြီးမ ျုြီး က သ ောက်သစ
ါ

ည်။

ည်။

ည်။

နည်ြီးအောြီး ြငဲ့် အမှောြီးမ ောြီးကု ြစ်သစပ ြီး၊

လောနုင် ါ

ုို့

ယောယ်မှသန၍

အလစ်အငုက် အံဲ့အောြီး ငဲ့်စ ောြန်တြီး ခင်ြီး

မှု

န်၍ သတွြီး ကညဲ့်သစလု ါ

ယောယ် ည် အလွန်အမင်ြီးအံဲ့ဩစ ော ြစ်သန

ည်။ ဗ ရုက က်မ ောြီးက ဤနည်ြီး

ခဲ့ က ါ

ညဲ့် ဆနို့်

ည်။ ဆနို့်က င်ြက်အင်အောြီးစုတွင်လည်ြီး အလောြီးတ ြစ်သစနုင်

ည်။ သ ောင်ြီးလွယ် င်လွယ်ညင် ော ခင်ြီးအောြီး ြငဲ့် နှစ်ြက်အင်အောြီးစုအတွက်

မှုကု မှငဲ့်တင်သ ြီး ါ

င်ခန်ြီးစောယ သလဲ့လော

ည်။

၅။ နည််းပရယောယ်က ပေါဝင်သဆောင်ရွက် ကသူမ ော်းနင် သစောင် ကည်သလလောသူမ ော်းအတွက် ကမဘောသပေါ်တွင်
မည်သိုရင်ဆိုင်နိုင်သည်ကို သြော်မပပေါသည်။
ထမဦြီးဆံုြီးသ

ော ကသလြီးအစောြီးအစော လှု ် ောှ ြီးမှုကမ် န်ြီး (၁၉၇၅ မှ ည် ၁၉၈၅ ခုနှစ်အထ) က

ကမဘောလံုြီးဆုင် ောနုင်ငံသ ြီးအတွက် အ

စ်သ ောသဆောင် ွက် ုန
ံ ည်ြီးလမ်ြီးကု ြန်တြီးနုင်ခဲ့

ည်။ ထုအခ န်က
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စန်သခေါ်မှုတခု ြစ်ခဲ့ ည်။ လှု ် ောှ ြီးမှုကမ် န်ြီး၏ အဆငဲ့်တုင်ြီးက အ
သစခဲ့ ည်။ မည်

တဦြီးကမျှ သနာက်တင
ွ ်မည်

စ်သ ော စ
ံု ံလောြီး ောမ ောြီးကု ြန်တြီး

ုို့ဆက်၍သဆောင် ွက် မည်ဟု မမတက
ုို့ ု အနြီးက ်

လမ်ြီးညွှန် ကကြီး က ်သ ြီးနုင် ည်ဟ၍ မ ခ
ှ ဲ့ ါ။ အ ခောြီးသ ော နုင်ငံတကောကမ် န်ြီးမ ောြီး ြွှေ့စည်ြီးလောပ ြီး
အတတသ ော မသ

ောင်တခုတည်ြီးတွင် လှု ် ောှ ြီးသဆောင် ွက်လော

လှု ် ှောြီးလောနုင် က ါ

ညဲ့်အခါ ၍
ု လျှင် မန်စွော သ ှေ့ှ ဆ
ုို့ က်၍

ည်။ သ မ မျု ်မင
ု ်ြီး တ် င်တောြီးဆြီးသ ြီး နုင်ငံတကောလှု ် ောှ ြီးမှု ကမ် န်ြီးကု စဉ်ြီးစောြီး

ကညဲ့် ါ။ ယင်ြီးက န်ြီးတင
ု ်မ ောြီး ုို့ ၁၈ လအတွင်ြီး သ ောက် ှနုင်ခဲ့ ါ
ကော မငဲ့်ခဲ့ ါ
မမက ဤ သ
ုို့

ည်။
ော

ွင် င်လကခဏောကု ဂတ ညော ှင်တဦြီးက ဂတအ

င်ယသနမှုနှငဲ့် တစံုတ ော အလောြီးတ ည်ဟု သတွြီးမ ါ
ကကွက်

ည်။ INFACT လှု ် ောှ ြီးမှုက ၁၀ နှစ်မျှ

ောြီးမ ောြီးက မည်

ုို့လှု ် ောှ ြီး မည်ကု

ည်။

စ်တခုနှငဲ့် တ်

က်၍ သလဲ့လော

မမတသ
ုို့ လဲ့က ငဲ့်လော

ည်နှငဲ့်အမျှ

လော က ည်၊ ဦြီးသနှာက်ကု နြီးညဲ့ံ ညဲ့်အသ ြီးစတ်ကွလွမှု

ကသလြီးမ ောြီးကု အစအစဉ်သ ြီးဆွ န် အခွငဲ့်အလမ်ြီး သစ ည်၊ ပ ြီးသနာက် တုြီးတက်လောသစ ါ
သလဲ့က ငဲ့်သလသလ၊ ၍
ု လွယ်ကသလသလ င် ြစ်

ည်။

အ ခောြီးသ ော ဥ မောတခုကု ဥရုသဂွြီးနုင်ငံတွင် သတွှေ့ မင်
ဌောန်ြီးထောြီးခ က်တခုအ

ည်။ ဥရုသဂွြီးနုင်ငံ၏ ြွှေ့စည်ြီး အ
ံု သ ခခံဥ သဒ

လထုဆနဒခံယ ွ ြငဲ့် လွှတ်သတော်က

ဌောန်ြီးထောြီး

ညဲ့်ဥ သဒတခုကု

င်ဆင်သ ောင်ြီးလ န် ခွငဲ့် ျုထောြီး ည်။ ဤ ဌောန်ြီးခ က်ကု နှစ် ၇၀ သက ော် ကော အ
ဥရုသဂွြီးနုင်ငံ၏ လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးအ

ည်။ မမတို့ု

န်၍

ံုြီး ျုခဲ့ြြီး ခင်ြီးမ ှ ါ။

ုက်အဝန်ြီးက ဤ ဌောန်ြီးခ က်ကု ြုနခ
် ါ၍ မဆနဒသ ြီး င
ု ်ခွငဲ့် ှ

မ ောြီး၏

၃၀ ောခုင်နှုန်ြီးထံမှ သမတတော

်ခံသတောင်ြီးဆုခ က်စုစည်ြီးကော အောဏော ှင်စနစ်ကောလအတွင်ြီး နုင်ငံ ောြီးမ ောြီး

ကု ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်ခဲ့

တ် ြတ်ခဲ့

၊

မ ောြီး အသ ြီးယမခံ

ကင်ြီးလွတ်သန

ညဲ့် အသ ခအသနကု

တွန်ြီးလှန် န် ကကျုြီး မ်ြီးခဲ့ က ည်။ လထုဆနဒခံယ ွတွင် မအနည်ြီးငယ် ြငဲ့် က ်ရံှုြီးခဲ့သ
ည်

လထုမ ောြီးက နုင်ငံသ ြီးလု ် ံုလု ်နည်ြီးအ

စ်ကု

သနာက်ထ ် ၁၂ နှစ်တောကောလတွင် ၈ ကကမ်တင
ု ်တုင် အ
၆။

နည််းပရယောယ်မ ော်းသည်

င်ခန်ြီးစော
ံုြီး ျုခဲ့ က

ှခဲ့ က

ော်လည်ြီး ဥရုသဂွြီး

ည်။ လထုဆနဒခံယ ွကု

ည်။

ပေါဝင်လှုပ်ရော်းသဆောင်ရွက်သူမ ော်းနင်

အြွွဲ့ွဲ အစည််းအလိုပ်လိုပသ
် သော

မဟောမတ်မ ော်းအတွက် သလက င်သင် ကော်းရန်စနစ်မ ော်းမြစ် ကသည်။ (လထုခ တက် က
ွ ဲ့
သ ော နည်ြီး
သ

ယောယ်မ ောြီးမှော သ တုအတွက် ြစ် ါ

ည
ှ အ
် တွက် ြစ်

အစအစဉ်သ ြီးဆွမှု၊
လထုအမ ောြီး

ည်။

သ
ုို့

ည်။ (

န်

တ်သမှောက်

သ
ုို့
ော) အခ ျုှေ့

ညဲ့် လှု ် ောှ ြီးမှုတခု) မှော

ော် လု ်ကုင်သဆောင် ွက် မညဲ့် စနစ်မ ောြီးအတွက်မ အောြီးလံုြီးအတွက်

ြီးသ ါင်ြီးသဆောင် ွက်မန
ှု ှငဲ့် လမ်ြီးညွှန်မှုမ ောြီး လုအ ် ါ

ါဝင်သဆောင် ွက်နုင်သ ြီး၊ သလဲ့လော

ည်။ ယင်ြီးတို့က
ု
အ ခောြီးသ

ော

င်ယသ ြီးနှငဲ့် အြွှေ့အစည်ြီး၏လု ်ငန်ြီးမ ောြီး၊

မ
ုို့ ဟုတ်

လှု ် ောှ ြီးမက
ှု မ် န်ြီးကု စတ် င
ု ်ြီး ြတ် ါဝင်လောသစသ ြီးအတွက် အခွငဲ့်အလမ်ြီးမ ောြီး ြန်တြီးသ ြီး ါ

ည်။ နည်ြီး

ယောယ်အဆငဲ့်တွင်

ါဝင်သဆောင် ွက်မှု ည်

သစတနာဲ့ဝန်ထမ်ြီးမ ောြီးအတွက် သကောင်ြီးမွနလ
် ှ

၍
ု ငယ်
ည်ဲ့

မ ောြီး

မ
ုို့ ဟုတ် အ

င်တန်ြီးကွင်ြီး င် ြစ် ါ

စ်သ ော ဝန်ထမ်ြီးမ ောြီးနှငဲ့်
ည်။
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CVT စင်တောက ထမဦြီးဆံုြီး နှ ်စက်ညှဉ်ြီး န်ြီးခံ
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Victims Relief

ောြီးသကောင်မ ောြီးကယ်ဆယ်သ ြီး အက်ဥ သဒ (Torture

ကု အသမ ကန် ည်သထောင်စု ကွန်ဂ က်လွှတ်သတော်

(ဥ သဒ ဌောန်ြီးသ ြီး နည်ြီး

ယောယ်တခု) မမတက
ုို့ ဤအခွငဲ့်အလမ်ြီးကု အ

အသ ြီးအြွှေ့အစည်ြီးမ ောြီး၊

ော

ောသ ြီးအ

သ ြီးသ ြီး အစအစဉ်မ ောြီး လု ်ကုင် ုအ
ံ သ ေါ်
ောဝကု

တို့ု၏

ော

ံုြီးခ ၍ အ ခောြီးသ ော လူ့အခွငဲ့်

တုို့က ညှဉ်ြီး န်ြီး နှ ်စက်ခံ
ည်။

ကမဘောတဝန်ြီးတွင် လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးကစစမ ောြီး အသကောင်အထည်သြော်နုင် န်အတွက် နည်ြီး
ည်။ မမတို့၏
ု သတွြီးသခေါ်မှုကု နည်ြီး

ခ ှေ့ထွင် ခင်ြီး ြငဲ့် လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးလှု ် ောှ ြီး

မ ောြီး ကု

၍
ု ဗဟု ုတ လောပ
ှ
ြီး၊ မမတုို့ နာြီးလည်ထောြီး ညဲ့် ညှဉ်ြီး န်ြီး

ောစကောြီးအ ြစ် စတင် ထညဲ့် ွင်ြီးလော က ါ

ဆန်ြီး စ်မမ
ှု ောြီး အထြီးအသ ြီးကကြီး ါ

ည်။

ုက်အဝန်ြီးနှငဲ့် အ ခောြီးမဟောမတ် ြစ်လောြွယ် အင်အောြီးစုမ ောြီးကု

ထသတွှေ့ဆက် ွယ် ည်။ ဤ ထ
ုို့ သတွှေ့ဆက်ဆံမှုမ ောြီးသ ကောငဲ့်
နှ ်စက်မှု

ုို့ စ၍ အဆု ျု ါ

အ

ယောယ်တထွင်

ယောယ်အ ၊ မဟောဗ ဟောအ

ုက်အဝန်ြီးက ၍
ု ထသ ောက်လောသစ န် အခွငဲ့်အလမ်ြီးမ ောြီး

ှလောမည် ြစ် ည်။ အခ ျု ်အောြီး ြငဲ့် ဆု သ ော်၁။

က ဉ်ြီးသ မောင်ြီး ညဲ့်

ဦြီးသဆောင်နုင်မည် ြစ်

နည်ြီး

ယောယ်သ

ောင် ြငဲ့်

ည်။ က ယ် နို့်သ ော နည်ြီး

တ်ကု ဆွသဆောင်စည်ြီးရံုြီးနုင်၊ ါဝင် တ်

က ဉ်ြီးသ မောင်ြီး ညဲ့်
ယောယ်သ

ောင် ြငဲ့်

လထု

တ်ကု

၍
ု က ယ် နို့်

ော

ညဲ့် လထု

က်သစနုင်မည် ြစ် ည်။

၂။ နည်ြီး

ယောယ်တခုခုအသ ေါ် အလွန်အက ြီးမခ
ှ ုလွန်ြီး ခင်ြီး

တွင် အ

ံုြီး ျုမ ခင်ြီးမ ျုြီး ြစ်တတ် ည်။ မဟောဗ ဟောသ မောက် စ်မှတ်မ ောြီးနှငဲ့် သန ောမ ောြီးအတွက်

ခ ှေ့ထွင် န်အခွငဲ့်အလမ်ြီးမ ောြီး လွ

ွောြီးသစ

ည် မှောြီးယွင်ြီး

ညဲ့်အသ ခအသနတ

ည်။ သ ောင်ြီးလွယ် င်လွယ် ှ ညဲ့် နည်ြီး

မှု ြငဲ့် မဟောဗ ဟောသ မောက် စ်မှတက
် ု သ ခ ောအနုစတ် န်၍

်

ယောယ် စဉ်ြီးစောြီး

တ်မှတ် န် အခွငဲ့်အလမ်ြီး ြန်တြီးသ ြီး

ည်။
၃။ အ

ံုြီး ျုလွန်ြီးသ

ောနည်ြီး

ယောယ်မ ောြီးသ ကောငဲ့် ဆနို့်က င်ြက်အင်အောြီးစုအသန ြငဲ့် တံို့ု န်မှုတခုကု

စနစ်တက င်ဆင်ထောြီးနုင်ပ ြီး၊ ဆနို့်က င်ြက်အင်အောြီးစုအသန ြငဲ့်
ကွယ် န်

၍
ု လွယ်က ါလမဲ့မ
် ည်။ နည်ြီး

ြွယ် အလစ်အငုက်နှငဲ့်

ယောယ်အ

င်ခန်ြီးစောမ ောြီးကု ြန်တြီးသ ြီး

သ ောင်ြီးလွယ် င်လွယ် ှမှု ည် အံဲ့အောြီး

သ
2

ည်ြီးညည်ြီးခံနုင်မှု၊ ဆနို့်က င်ြက်အင်အောြီးစု၏ အသ ခအသနအသ ေါ်

အသမ ကန် ည်သထောင်စု ဥ သဒ၏ ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်ခံ

နုင်သ ြီး

ည်ြီး”အ ြစ် မဟောဗ ဟောမ ောြီး ြန်တြီး န်

ယောယ်တခုခုကု မှငဲ့်တင်သ ောဆု န် မ ည် ွယ် ါ။ အု စ
် ုတခု၏ စွမြီး် သဆောင် ည်မ ောြီး၊

ြီးအနတ ောယ် မှု
ှ အသ ေါ်

Victims Relief Act)

ငဲ့်

ည်။

မမတက
ုို့ ယခုအလု ်လမ်ြီးညွှန်စောအု က
် ု “ဟင်ြီးခ က်နည်ြီး န
မ
ုို့ ဟုတ် နည်ြီး

တ၏
ုို့ အသနအထောြီးကု ခုခံကော

အသမ ကန်သဒေါ်လော ၃၁

ခ
် က်

ောြီးသကောင်မ ောြီး ကယ်ဆယ်သ ြီး အက်ဥ သဒ (The Torture

ည် ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်မှု ဆနို့်က င်သ ြီးအတွက်နှငဲ့် ကမဘောတလွှောြီး နစ်နာခံစောြီး

ံဲ့ ုြီးကညသ ြီး န် အသမ ကန်၏

ံုြီး

က်စံုမဟောဗ ဟောကု ဒဇုင်ြီး ျု သ ြီးဆွထောြီး ါ

န်ြီးကု ညှဉ်ြီး န်ြီးနှ ်စက်မှုသ ကောငဲ့် နစ်နာခံစောြီး

မ ောြီး

ျုစုကု

မ ောြီး

န်လည်ထသထောင်

ည်။ ဤဥ သဒမ ကမ်ြီးအ

န် လ ောထောြီး ါ

ည်။
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မ
ုို့ ဟုတ် ဆနို့်က င်ြက်အင်အောြီးစုတို့၏
ု အသ ခအသနမ ောြီးနှငဲ့် နည်ြီး
သ ကောင်ြီး ော အသ ခအသန စ

ည်တက
ုို့

ံုြီး ျု ကမညဲ့်သနာက်ခံ

တ၏
ုို့ သ ွြီးခ ယ်မှုအသ ေါ် ဩဇောလွှမ်ြီးမြီးု မှု ှမည် ြစ် ါ

ယင်ြီးအစောြီး မမတက
ုို့
လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးလှု ် ောှ ြီးက ငဲ့်
သတွြီးမခေါ် က န် စတ်ဝင်စောြီးလောသစြုို့ သမျှော်လငဲ့် ါ

ည်။

ံုြီးသန က မ ောြီးအြို့ု မဟောဗ ဟောသ မောက် စဉ်ြီးစောြီး

ည်။ ကမဘောတဝန်ြီးသဆောင် ွက်ခဲ့ က ညဲ့် တထွင် ဆန်ြီး

စ်သ ောအလု ်မ ောြီး၏ မင်ကွင်ြီးကု အနည်ြီးငယ် မင်
က်၍

ယောယ်ကု အ

ောသအောင် တင်

င်ြီး၊ နည်ြီး

တက
ုို့ ုယ် ုင်သဝါဟော မ ောြီး တုြီးတက်ကကွယ်ဝလောသစ န် သမျှော်လငဲ့် ါ

ယောယ်နှငဲ့်

တ်

ည်။ မမတက
ုို့ ကုယ်တင
ု ်၊

အစုြီး မ ောြီးနှငဲ့် လူ့အခွငဲ့်အသ ြီးဆုင် ော အြွှေ့အစည်ြီးစနစ်မ ောြီးကု စန်သခေါ်သ ောင်ြီးလနုင် န် ကကျုြီး မ်ြီးသနစဉ်
တွင် အ

စ်သ ောမဟောဗ ဟောနည်ြီးနာမ ောြီး သ ေါ်ထွန်ြီးြှေ့ွံ ပြျုြီးလောသစသ ြီး င်ြီးနှြီး မှျု ်နံှ က န် လုလောြီး ည်။

ဤ ုို့ ြငဲ့် မမတအ
ုို့ တတကွ ၍
ု ထသ ောက်စွော လု ်ကုင်သဆောင် ွက်နုင် ကမည် ြစ် ါ

ည်။
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