
 
 

 
 

 NADINE BLOCH AND LISA SCHIRCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SYNERGIZING  NONVIOLENT  ACTION  AND  PEACEBUILDING (SNAP) 

အကြမ််းမဖြ်လှုပ်ရှော်းမှုနငှ င်ငြိမ််းချမ််းရ ်းတည်ရ ောြ်မှု အော်းရပေါင််းစပ်ခခင််း  



 

က  ျေးဇ ျေးတငလ် ွှာ  - စွှာအုပ်ပပြုစုသ မ ွှာျေးနငှ့််  အကမရိ န ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး အငစ်တီ  ြုျု့ (United States Institute of 

Peace) ဤလမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ် ို ပပနလ်ည်သ ုျေးသပ်ကပျေးပခငျ်ေး နငှ့် ် ပြည့််စွ ်ကပျေးပခငျ်ေး ပြင့် ်  ညီကပျေးခ ့်က ကသွှာ - Steve 

Chase (International Center on Nonviolent Conflict)၊ Sarah Thompson ( The King Center)၊ Scovia 

Arinaitwe (Solidarity Uganda)၊ Althea Middleton-Detzner (PeaceTechLab)၊ Rosemary Kabaki 

(Nonviolent Peaceforce)၊ Monica Brasov-Curca (Activate Labs)၊ 

အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့်င်ငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး၏ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးလုပ်ငနျ်ေးအြွ ျု့အတွ ်မ

ဟွှာမိတ်အြွ ျု့ဝငမ် ွှာျေး၊ Jeff Helsinf၊ Colette Rausch၊ Elie Abouaoun၊ Alison Milofsky၊ Rosarie Tucci၊ နငှ့် ်

Miranda Rivers (United States Institute of Peace) တို ့် ိ ု အထ ျေး က  ျေးဇ ျေးတငရိှ်ပါသည်။  စွှာကရျေးသ သည် 

အကမရိ နင်ငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး အငစ်တီ  ြုျု့ မှ  Maria Stephan နငှ့် ် Tabatha Thompson  တို ့် ိုလည်ျေး ၎ငျ်ေးတို ့်၏ 

ထိကရွှာ ်ကသွှာပါဝင ် ညီမှုမ ွှာျေး၊ မကမွှာမပနျ်ေး ကသွှာလမ်ျေးည နမ်ှု နငှ့် ် ဤလမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ် ို ထုတ်လုပ်ရွှာတွင ်

ကထွှာ ်ပ ့်ကပျေးမှု တို ့်အတွ ် က  ျေးဇ ျေးတငရိှ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

United States Institute of Peace Press 

2301 Constitution Avenue, NW Washington, DC 20037 www.usip.org 

To request permission to photocopy or reprint materials for course use, contact the Copyright 

Clearance Center at www.copyright.com. For print, electronic media, and other subsidiary rights, email 

permissions@usip.org. 

The paper used in this book meets the minimum requirements of American National Standards for 

Information Science—Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48-1984. 

First published 2018. 

© 2018 by the Endowment of the United States Institute of Peace. All rights reserved. 

Printed in the United States of America. ISBN: 978-1-60127-741-1 

http://www.usip.org/
mailto:permissions@usip.org


အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နငှ့် ်

ငငမိ်ျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု တုိ ့်အွှာျေး ကပါငျ်ေးစပ်ပခငျ်ေး 

SNAP 

လမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ် 

 

 

NADINE BLOCH AND LISA SCHIRCH 

    



(SYNERGIZING NONVIOLENT A CTION AND PEA CEBUILDING)SNAP : အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နငှ့် ်

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်မှုတို ့်အွှာျေး ကပါငျ်ေးစပ်ပခငျ်ေး  

ဤလမ််းညွှန်စောအပ်ုအရကြောင််း 

ဤလမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ်သည် ပဋိပ ခ အသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေး သုိ ့် ဦျေးတည်ရွှာတွငန်ည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးအွှာျေး 

မဟွှာဗ ျူဟွှာ     ထိထိကရွှာ ်ကရွှာ ် အသ ုျေးပပြုနိငု ်ကစရနင်ငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်သ မ ွှာျေး 

နငှ့် ်အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု ကြွှာ်က ွှာငသ် မ ွှာျေး အက ွှာျေး ခ ိတ်  ်ရန ်က ိြုျေးပမ်ျေးပခငျ်ေးပြစ်သည်။ 

၎ငျ်ေးသည် တရွှာျေးမျှတမှုနငှ့် ်ကရရှည်တည်ငမ ကသွှာ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး ိုပမြှင့်တ်ငရ်နအ် 

ပပနအ်လှနက်ပပွှာ ုိပခငျ်ေး၊ တို ်ရုိ ်လုပ်က ွှာငမ်ှုမ ွှာျေး နငှ့် ်နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ို ကပါငျ်ေးစပ် 

အသ ုျေးခ နိငုက်က ွှာငျ်ေး ပပသပခငျ်ေးပြစ်သည်။ ဤလမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ်သည် ၎ငျ်ေးတို ့်၏လုပ်ငနျ်ေးခွငတ်ွင ်

အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ်ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးအွှာျေး မည်သုိ ့် 

ကပါငျ်ေးစပ်အသ ုျေးပပြုရမည် ို ကလ့်လွှာလိုသည့်် စီစဉ်သ မ ွှာျေး ၊ စည်ျေးရ ုျေးကရျေးမ ျေးမ ွှာျေး၊ 

တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေး ၊ က ွှာျေးဝင ်ြ နက်ပြသ မ ွှာျေး၊ က ွှာျေးဝင ်ညြှိနှုငိျ်ေးသ မ ွှာျေး နငှ့် ်

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်သ မ ွှာျေးအွှာျေး ပ ့်ပုိျေးကပျေးကနကသွှာ သငတ်နျ်ေး ရွှာမ ွှာျေး ၊ ပ ့်ပုိျေးကပျေးသ မ ွှာျေး နငှ့် ်

အပခွှာျေးလ ်ကတွျု့   င့်သ် ုျေးသ မ ွှာျေးအတွ ်ပြစ်သည်။
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မဟောဗျျူူျူူဟောရခမောြ် အကြမ််းမဖြ်လှုပ်ရှော်းမှုနငှ  ်ငငြိမ််းချမ််းရ ်း တည်ရ ောြ်ခခင််း 

လုပ်ငန််းစဉ်မျော်း မြိတ ်ြ် 

ဤလ ်ကတွျု့အသ ုျေးခ  လမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ်သည် အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးနည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ပြစ်ကသွှာ - 

တို ်ရုိ ်လှုပ်က ွှာငမ်ှု နငှ့် ် အပပနအ်လှန ် က ွျေးကနျွေး ကပပွှာ ုိပခငျ်ေး တို ့် ို အက မ်ျေးြ ် ပဋပိ ခအွှာျေး အသွငက်ပပွှာငျ်ေးရန ် နငှ့် ်

အုပ်စုအသီျေးသီျေး၏ လိုလွှာျေးသည့်် ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး ို ကရွှာ ်ရိှနိငုမ်ည့်် အလွှာျေးအလွှာ တိုျေးပမြှင့်က်စရန ်

ကပါငျ်ေးစည်ျေးထွှာျေးပခငျ်ေးပြစ်သည်။ ဤအခနျ်ေးတွင ် အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့်င်ငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး  ုိငရ်ွှာ 

အကပခခ အခ  ်အလ ်မ ွှာျေး ို မိတ်  ်ကပျေးသွွှာျေးမည်ပြစ်ငပီျေး ယငျ်ေးတို ့် ို ပဋပိ ခအသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်တွင ် မည်သုိ ့် 

ကပါငျ်ေးစပ်ထည့််သွငျ်ေး အသ ုျေးပပြုနိငုပ် ု ို က ွှာငျ်ေးစွွှာနွှာျေးလည်နိငုက်စမည်ပြစ်သည်။  

ပဋြိပြခအသငွရ်ခပောင််းလဲခခင််း ြိုသည်မှော အဘယ်နည််း။ 

 ျွန်ပ်ုတို ့်၏ရည်မှနျ်ေးခ  ်မ ွှာျေးအတွ ် ပဋပိ ခအသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေး ုိသည်မှွှာ လ အမ ွှာျေး  အမ ိြုျေးမ ိြုျေးကသွှာ 

ြွ ျု့စည်ျေးတည်က ွှာ ်ထွှာျေးသည့်် အြွ ျု့အစည်ျေး ုိငရ်ွှာ လမ်ျေးကက ွှာငျ်ေးမ ွှာျေး  သုိ ့်မဟုတ် ြွ ျု့စည်ျေးပ ုပပငပ် လမ်ျေးကက ွှာငျ်ေးမ ွှာျေး ိုအသ ုျေးပပြု၍ 

အကထွကထွကသွှာ အက မ်ျေးမြ ် နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးစွွှာပြင့်် အက မ်ျေးြ ်ပဋပိ ခ ို အက မ်ျေးမြ ်ကသွှာ ပဋပိ ခအပြစ် ကပပွှာငျ်ေးလ ရန ်

သုိ ့်မဟုတ် အသွငက်ပပွှာငျ်ေးရန၊် တရွှာျေးမျှတ၍ ကရရှည်တည်တ ့်ကသွှာ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ရန ်အကက ွှာငျ်ေးရငျ်ေး အရငျ်ေးအပမစ်မ ွှာျေး ို 

 ိုငတ်ွယ်ကပြရှငျ်ေးရန ်က ွှာငရွ် ်သည့်် လုပ်ငနျ်ေးစဥ်တစ်ခုလ ုျေး ို ပခ ြုင ရုည်ည နျ်ေးသည့်် ကဝါဟွှာရပြစ်သည်။  

လ မ ွှာျေးသည်တရွှာျေးမျှတငပီျေး ကရရှည်တည်တ ့်ကသွှာငငမ်ိျေး ခ မ်ျေးကရျေး တိုျေးပမင့််ကစရန ် နည်ျေးလမ်ျေးအသွယ်သွယ် ို အသ ုျေးပပြုက သည်။ အခ ိြုျု့  

ြွ ျု့စည်ျေးတည်က ွှာ ်ပ ု နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးပြစ်ကသွှာ - ကရွျေးက ွှာ ်ပွ မ ွှာျေး နငှ့် ်တရွှာျေးရ ုျေးတွင ်အမှုရင် ုိငပ်ခငျ်ေး နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ို ပုိမုိသကဘွှာ   

က သည်။ ဥပမွှာ ုိလျှင ်  လ ့်အခွင့်အ်ကရျေးကရှျု့ကနမ ွှာျေးသည် တရွှာျေးကရျေး နည်ျေးဗ ျူဟွှာမ ွှာျေး နငှ့် ် တရွှာျေးဥပကဒ စုိျေးမုိျေးကရျေး စနစ်မ ွှာျေး အကပေါ် 

အကလျေးထွှာျေးသ  ့်သုိ ့် အ င့်ပ်မင့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး  ျွမ်ျေး  ငပ်ညွှာရှငမ် ွှာျေး  ပဋပိ ခမ ွှာျေး ို သ တမွှာနန်ည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးပြင့်် ကပြရှငျ်ေးရန် 

အွှာရ ုစုိ ်လိမ့််မည်။ အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး နငှ့်် ကဒသတွငျ်ေး ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး  ့်သုိ ့်ကသွှာ ြွ ျု့စည်ျေးပ ု ပပင်ပ 

နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးသည် တရွှာျေးဝငြွ် ျု့စည်ျေးတည်ကထွှာငထ်ွှာျေးသည့်် အြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေး၏ ပပငပ်တွင ်အုပ်စုမ ွှာျေးအက ွှာျေး အပပနအ်လှနက် ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး 

  ့်သုိ ့်ကသွှာ နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးပြင့်် အလုပ်လုပ်က သည်။ ဥပမွှာ လ ထုကခါငျ်ေးက ွှာငမ် ွှာျေး  အိမ်နျီေးနွှာျေးခ ငျ်ေး အပငငျ်ေးပွွှာျေးမှုမ ွှာျေး ို 

ကပြရှငျ်ေးရနအ်တွ ် ရုိျေးရွှာဓကလ့်အရ က ွှာငစီ်မ ွှာျေး ို ခန ့်အ်ပ်က သ  ့်သုိ ့် အကပခခ ပပည်သ လ ထု တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေး  

ကဒသခ ကရအရငျ်ေးအပမစ်မ ွှာျေး ညစ်ညမ်ျေးကစမှု ို တွှာဝနယ်  ကပြရှငျ်ေးကပျေးရန ်  ုမပဏီတစ်ခုအွှာျေး သပိတ်ကမှွှာ ်ပခငျ်ေး ပပြုလုပ်ကပမည်။ 

ဤလမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ်ကနွှာ ်ပုိငျ်ေးတွင ်အ ုိပါ အယ အ မ ွှာျေး ထပ်မ က ွျေးကနျွေးသွွှာျေးမည်ပြစ်သည်။  

ပဋပိ ခအသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေးလမ်ျေးကက ွှာငျ်ေးသည် အစဉ်အတိုငျ်ေး မဟုတ်သ  ့်သုိ ့် တည့််တိုျေးလ  မဟုတ်ပါ။ တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေး  

လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးစတငစီ်စဉ်ပပြုလုပ်သည်နငှ့်် တစ်ငပိြုငန် ်တည်ျေး အပပနအ်လှနက် ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး၊ ြ နက်ပြပခငျ်ေးနငှ့် ် ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး 

တို ့်  ့်သုိ ့်ကသွှာ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ို လိုအပ်နိငုင်ပီျေး လ ထုလှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး နငှ့် ်  နဒပပပွ မ ွှာျေး   ့်သုိ ့်ကသွှာ 



 

အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နည်ျေးဗ ျူဟွှာမ ွှာျေးသည် အ  ုျေးသတ်တွင ် ပုိမုိတရွှာျေးမျှတကသွှာ၊ ရပုိငခ်ွင့်် ိုကလျေးစွှာျေးကသွှာ  

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးသကဘွှာတ ညီမှု ရရိှရန ် ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးသ မ ွှာျေး  ပဋပိ ခကပြရှငျ်ေးကရျေး နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး အသ ုျေးပပြုနိငုက်စရန ်

အကထွှာ ်အ  ပပြုသည် ။ 

ဤလမ်ျေးည နသ်ည် ပဋပိ ခအသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေး နယ်ပယတ်စ်ခုလ ုျေး ို မကြွှာ်ပပပါ။ ဤလမ်ျေးည န၏် ရည်ရွယ်ခ  ်မှွှာ 

ပဋပိ ခအသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ရနန်ငှ့် ် ပုိမုိတရွှာျေးမျှတကသွှာ၊ ရပုိငခ်ွင့််မ ွှာျေး ို ကလျေးစွှာျေးကသွှာ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်နိငုက်စရန ်

အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်မှု  နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး  ို ဟနခ်  ်ညီစွွှာ မည်သုိ ့်အသ ုျေးခ နိငုသ်ည် ို 

အကလျေးထွှာျေးတငပ်ပရနပ်ြစ်သည်။ မတ ညီကသွှာ အခ ိနအ်ခါ နငှ့် ် အကပခအကနကပေါ် မ တည်၍ မတ ညီကသွှာ ခ ဥ်ျေး ပ်ပ ုနည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး 

လိုအပ်ပါသည်။
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ဇယွှာျေး - ၁ ။ ကပပွှာငျ်ေးလ မှုအမ ိြုျေးအစွှာျေးမ ွှာျေး 

ကပပွှာငျ်ေးလ မှုအမ ိြုျေးအစွှာျေး သ ် ုိငသ်ည့်် အကပခအကန 

 

ပုဂိ္ြုလ်ကရျေး ုိင်ရွှာ ကပပွှာငျ်ေးလ မှု 

လ ပုဂိ္ြုလ်နငှ့် ်အဇစျတတွငျ်ေး - လ တစ်ဦျေးခ ငျ်ေး၏  ိုယ်ပုိင ်

ပြစ်တည်မှု ၊ စွမ်ျေး အငအ်ရငျ်ေးအပမစ်မ ွှာျေး၊ 

 ျွမ်ျေး  ငမ်ှုမ ွှာျေး၊ ပင ်ိုယ်အရည်အခ ငျ်ေးမ ွှာျေး၊ 

အသိပညွှာ မ ွှာျေး ို မိမိ ိုယ် ို သတိပပြုပခငျ်ေး။ 

  ်သွယ်ကရျေး ုိငရ်ွှာ ကပပွှာငျ်ေးလ မှု လ အမ ွှာျေးက ွှာျေး အပပနအ်လှန ် ျေးလ ျေး  ်သွယ်မှု -  

အပပနအ်လှနက် ွျေးကနျွေးပခငျ်ေးနငှ့် ်  ်  ကပပွှာ ုိ ပခငျ်ေး 

ယဉ်က  ျေးမှု ုိငရ်ွှာကပပွှာငျ်ေးလ မှု လ ့်အြွ ျု့အစည်ျေးတွငျ်ေး တနြုိ်ျေးထွှာျေးမှုမ ွှာျေး ကပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေး -

စုိျေးမုိျေးပခယ်လှယ်မှုနငှ့် ် အက မ်ျေးြ ်မှုမှသည် 

မိတ်ြ ်ပြစ်မှု။၊ တနျ်ေးတ ညီမျှကစမှု နငှ့်် အက မ်ျေးမြ ် 

က ွှာငရွ် ်မှုမ ွှာျေး  ီသုိ ့်  

ြွ ျု့စည်ျေးတည်က ွှာ ်ပ ု (structrual)  ကပပွှာငျ်ေးလ မှု ထိခို ်နစ်နွှာမှု ပြစ်ကစနိငုက်သွှာြွ ျု့စည်ျေးမှုမ ွှာျေး၊ 

အြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေး၊ ဥပကဒမ ွှာျေး နငှ့် ် အစုိျေးရစနစ်မ ွှာျေးမှ 

 ငျ်ေးကဝျေးကသွှာ ြွ ျု့စည်ျေးမှု ုိငရ်ွှာကပပွှာငျ်ေးလ မှု။ 

 

John Paul Lederach ၏ပ ုစ  ို အကပခပပြု ထွှာျေးသည့်် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးအတွ ်ပပင ်ငပ်ခငျ်ေး - ရုိျေးရွှာယဉ်က  ျေးမှုမ ွှာျေး တစ်ကလျှွှာ ် ပဋပိ ခ 

အသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေး 

(New York : Syracuse University Press, 1995) 

ြျွန်ပ်ုတြို   ရခပော ြိုရနသည်  ရခပောင််းလဲမှုအမျြိ ်းအစော်းမျော်းမှော အဘယ်နည််း။   

ဤလမ်ျေးည နသ်ည် မိမိတို ့် လ ့်အြွ ျု့အစည်ျေးနငှ့်် လ ထုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေးတို ့်၌ တရွှာျေးမျှတ ၍ ကရရှည်တည်တ ့်ကသွှာ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး 

တည်က ွှာ ်လိုသည့်် လ ပုဂိ္ြုလ်တစ်ဦျေးခ ငျ်ေးစီအတွ ်ကသွှာ်လည်ျေးက ွှာငျ်ေး၊ အြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေး နငှ့် ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးအတွ  ်

အသ ုျေးဝငပ်ါသည်။ ယငျ်ေးသုိ ့်ပပြုလုပ်ရွှာတွင ်ဇယွှာျေး (၁) တွင ်ကြွှာ်ပပထွှာျေးသည့်် ကပပွှာငျ်ေးလ  မှုကလျေးမ ိြုျေး လိုအပ်သည်။ 
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လ ်ကတွျု့တွင ် က ွှာငျ်ေးမွနက်သွှာကပပွှာငျ်ေးလ မှု ြနတ်ီျေးရနက်  က ွှာငသ် မ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် ကပပွှာငျ်ေးလ မှုပပြုလုပ်သ မ ွှာျေးသည် ပုဂိ္ြုလ်ကရျေး ုိင်ရွှာ 

 ငပ်ခငသ် ုျေးသပ်ခ  ်နငှ့် ် တိုျေးတ ်မှု ၊ အြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေး နငှ့် ်  ွ ပပွှာျေးစ ုလငသ်ည့်် ညွန ့်က်ပါငျ်ေး အြွ ျု့မ ွှာျေး ြွ ျု့စည်ျေးပခငျ်ေး၊ တရွှာျေးမျှတ၍ 

အွှာျေးလ ုျေးပါဝငန်ိငုက်သွှာ   ုျေးပြတ်ခ  ် ပပြုလုပ်ပခငျ်ေး လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး ို ကရျေး ွ ပခငျ်ေး နငှ့် ်ြွ ျု့စည်ျေးတည်က ွှာ ်ပ ုအရ မတရွှာျေး မမျှတမှုမ ွှာျေး ိ ု

 ိုငတ်ွယ်ကပြရှငျ်ေးပခငျ်ေး တို ့်အကပေါ်တွင ် အွှာရ ုစုိ ်သည်။ ဤလမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ်သည် ပဋပိ ခအသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေး၏ အ ုိပါ 

 ိစစရပ်တစ်ခုစီတိုငျ်ေး ို  ိုငတ်ွယ်က ွှာငရွ် ်ရွှာ၌ မဟွှာဗ ျူဟွှာ   အစီအစဥ်ကရျေး ွ ပခငျ်ေး လုပ်ငနျ်ေးစဥ် ို ခွ ပခွှာျေးပပသသည်။ 

တစ်ဦျေးခ ငျ်ေးမှသည် ြွ ျု့စည်ျေးပ ု ုိငရ်ွှာ ကပပွှာငျ်ေးလ မှုမ ွှာျေးသုိ ့် ဦျေးတည်ကြွှာ်က ွှာငရ်ွှာတွင ်လ မ ွှာျေး နငှ့် ်လ အုပ်စုမ ွှာျေး  ို ြယ်  ဥ်ပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် 

ြိနှပ်ိခ ြုပ်ပခယ်ပခငျ်ေး  ိပုြစ်ကစသည့်် ြွ ျု့စည်ျေးတည်က ွှာ ်ပ ု အတွှာျေးအ ီျေးအ န် ့်အသတ်မ ွှာျေး (ဥပမွှာ - ခ နလ်ှပ်ထွှာျေးကရျေး မ ဝါဒမ ွှာျေး၊ 

အ  င့်ပ်  ် ပခစွှာျေးမှု၊ အြွ ျု့အစည်ျေးတွငျ်ေး ခွ ပခွှာျေး  ်  ပခငျ်ေး) စသည်တို ့်  ို စိနက်ခေါ်ရန ်နငှ့်် မက ွှာခဏ ရင ုိ်ငတ်ို ်ပွ ဝငရ်န ်လိုအပ်သည်။  

ထုိသုိ ့်ပပြုလုပ်ရွှာတွင ် ကရရှည်နငှ့်က်ရတို  ွှာလနစ်ှမ ိြုျေးစလ ုျေးတွင ် ကပေါ်ကပါ ်လွှာမည့်် ကရှွှာငလ်  မရနိငုက်သွှာ ပဋပိ ခမ ွှာျေး ိုကပြရှငျ်ေးရန ်

လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး ကြွှာ်က ွှာငရ်နလ်ိုအပ်ငပီျေး ယငျ်ေးအတွ ် ကအွှာငပ်မငက်သွှာမဟွှာဗ ျူဟွှာတစ်ခုတွင ် အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နငှ့် ်

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်မှု ုိင်ရွှာ ခ ဉ်ျေး ပ်နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ကပါငျ်ေးထည့်် ကပျေးရန ်လိုအပ်သည်။

 

အကြမ််းမဖြ်လှုပ်ရှော်းမှု ြိုသည်မှော အဘယ်နည််း။ 

အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု ုိသည်မှွှာ ပဋပိ ခတစ်ခုတွင ်လုပ်ပုိငခ်ွင့််အွှာဏွှာ လ  ကပပွှာငျ်ေးသွွှာျေးကစရန ်ရည်ရွယ်၍ ငခိမ်ျေးကပခွှာ ်ပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ ်

အက မ်ျေးြ ်နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး သ ုျေးစွ ပခငျ်ေးမပပြုပ   နဒပပပွ မ ွှာျေး၊ ပ ျေးကပါငျ်ေးက ွှာငရွ် ်ရန ် ပငငျ်ေးပယ်မှုမ ွှာျေး နငှ့်် က ွှာျေးဝငက် ွှာငရွ် ်မှု 

နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ို အသ ုျေးပပြု ွှာ လ မှုကရျေး၊ နိငုင် ကရျေး၊ နငှ့် ် စီျေးပွွှာျေးကရျေး ုိငရ်ွှာ ကပပွှာငျ်ေးလ မှုမ ွှာျေး ပြစ်ကစသည့်် နည်ျေးလမ်ျေးပြစ်သည်။ 

ဤနည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးတွင ် အပခွှာျေးသ မ ွှာျေးအွှာျေး ထိခို ်နွှာ  ငမ်ှု မပြစ်ကစကသွှာ သုိ ့်မဟုတ် ငခိမ်ျေးကပခွှာ ်မှုမပါဝငသ်ည့်် အက မ်ျေးမြ ် 

နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးစွွှာ ပါဝငသ်ည်။  အက မ်ျေး မြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု ို “လ ထု အငအ်ွှာျေး” ၊ “ပပည်သ ့် အွှာခ မှု” ၊“အက မ်ျေးမြ ် အွှာခ မှု” သုိ ့်မဟုတ် 

“အက မ်ျေးမြ ်ကသွှာ တို ်ရုိ ်လုပ်က ွှာငမ်ှု” ဟုလည်ျေးသိရသည်။ 

အက မ်ျေးမြ ် နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးသည် ထိခို ်နစ်နွှာကစသည့်် အကက ွှာငျ်ေးရငျ်ေးမ ွှာျေးအပါအဝင ် ရိှရငျ်ေးစွ  အကပခအကနမ ွှာျေးစွွှာ  ို 

ကပပွှာငျ်ေးလ ပစ်ရန ် ရည်ရွယ်သည်။ သုိ ့်ရွှာတွင ် ဤအခနျ်ေးတွင ်  ျွန်ပ်ုတို ့်သည် ပုိမုိမျှတ၍ အွှာျေးလ ုျေးပါဝငသ်ည့်် လ ့်အြွ ျု့အစည်ျေး ို 

တည်က ွှာ ်ရန ် ရည်ရွယ်၍ လ သွှာျေးတို ့်၏ အကပခခ ရပုိငခ်ွင့်် လ ့်အခွင့််အကရျေးမ ွှာျေး ို အကပခပပြုသည့်် အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး ို 

ရည်ည နျ်ေးသွွှာျေးပါမည်။ ယငျ်ေးသည် အက မ်ျေးြ ်မှုမ ွှာျေး ို   င့််ဝတ်အရ သုိ ့်မဟုတ်  ိုယ်  င့််သီလအရ လ ်မခ သည့်် အက မ်ျေးမြ ် 

ဘဝကနနည်ျေး နငှ့််  ွ ပပွှာျေးပခွှာျေးနွှာျေးပါသည်။  

 

အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု ုိသည်မှွှာ အငအ်ွှာျေး/အွှာဏွှာ  ို နွှာျေးလည်မှုအကပေါ်တွင ် အကပခခ ထွှာျေးသည်။ အုပ်စုိျေးသ မ ွှာျေး၊ အစုိျေးရမ ွှာျေး နငှ့်် 

အစုိျေးရမဟုတ်ကသွှာ သ မ ွှာျေး (က ွှာ်ပိုကရျေးရှငျ်ေးက ီျေးမ ွှာျေး၊ လ ်န ် ိုငအ်ငအ်ွှာျေးစုမ ွှာျေး၊ အက မ်ျေးြ ်သမွှာျေးမ ွှာျေး) သည် အုပ်စုိျေးနိုငရ်န ်

သုိ ့်မဟုတ် အွှာဏွှာသ ်ကရွှာ ်ကစရန ် သွှာမွှာနလ် မ ွှာျေး၏ သကဘွှာတ မှု ၊ နွှာခ ရုိ  ိြုျေးမှုအကပေါ်  မ တည်သည်။ ယငျ်ေးအခ  ် ို 

နွှာျေးလည်ပခငျ်ေးသည် လ မှုကရျေးအရ အွှာဏွှာ ို နွှာျေးလည်ရှုပမငမ်ှု၏ အဓိ  ကသွှာ့်ခ  ်ပြစ်ငပီျေး အထ ်ကအွှာ ်စနစ် ရှုပမငပ် ုတွင ်

အွှာဏွှာသည် ထိပ်  ုျေး  လ မ ွှာျေးတွင ် တည်သည်ဟု ရှုပမင်မှုနငှ့််  ွ ပပွှာျေးသည်။ အြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေး နငှ့်် ဌွှာန ုိငရ်ွှာ အြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေးမှ 
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သ မ ွှာျေး  လ ထုအ ုက မှုတွင ် ပါဝငပ်ခငျ်ေးပြင့််  အုပ်ခ ြုပ်ကရျေးအွှာဏွှာ ို  ိုငစွ် ထွှာျေးသည့်် အုပ်စုိျေးသ မ ွှာျေးအွှာျေး ကထွှာ ်ခ ရန ် ပငငျ်ေးပယ်ပခငျ်ေး 

သုိ ့်မဟုတ် အွှာခ ပခငျ်ေးပပြုလုပ်ပါ  အ ုိပါ အုပ်စုိျေးသ ၏ ကသဇွှာအွှာဏွှာ ို ပြတ်ကတွှာ ်၊ ကနွှှာ ်ယ ှ်ပခငျ်ေး ၊ လ ုျေးဝငပိြုလ သွွှာျေးကစပခငျ်ေးတို ့် 

ပြစ်ကစနိငုသ်ည်။  

အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု၏ အွှာျေးသွှာခ  ်သည် လ မှုကရျေး၊ စီျေးပွွှာျေးကရျေးနငှ့်် နိငုင် ကရျေး ြိအွှာျေးကပျေးသည့်် လုပ်ငနျ်ေးစဥ်တွင ်လ ထုသိရိှပါ 

ဝငမ်ှု အွှာျေးက ွှာငျ်ေးကစပခငျ်ေးပြင့်် အငအ်ွှာျေး ို တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးနငှ့််  ကပပွှာငျ်ေးလ ယ ပခငျ်ေး ပြစ်ကသွှာကက ွှာင့်် အငအ်ွှာျေးက ီျေးအုပ်စုမ ွှာျေးအကနပြင့်် 

လ ့်အြွ ျု့အစည်ျေးတွငျ်ေးရိှ အပခွှာျေးကသွှာ  လ အုပ်စုမ ွှာျေး၏ လိုအပ်ခ  ်နငှ့်် အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေး ို လ စ်လ ျူရှု၍ မရနိငုက်ပ။ အက မ်ျေးမြ  ်

လှုပ်ရှွှာျေးမှု၏ အွှာျေးနည်ျေးခ  ်မှွှာ အွှာဏွှာ ို ဟနခ်  ်ညီကစပခငျ်ေး နငှ့်် အကပပွှာငျ်ေးအလ အတွ ် တွနျ်ေးအွှာျေးကပျေးပခငျ်ေးလုပ်ငနျ်ေးမ ွှာျေးသ ်သ ်ပြင့်် 

ကရရှည်တည်တ ့်သည့်် အကပပွှာငျ်ေးအလ  ို ပြစ်ကစနိငုပ်ခငျ်ေး မရိှပါ။  

အက မ်ျေး မြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုသည် စွန် ့်စွှာျေးမှုပပြုလုပ်ရန ် ရ ဝ ့်မှုနငှ့် ် စိတ်အွှာျေးထ ်သနမ်ှုတို ့် ရိှရနလ်ိုအပ်သည်။ ယငျ်ေးသည် အွှာျေးနည်ျေးပခငျ်ေး 

သုိ ့်မဟုတ် ပပြုသမျှနပုခငျ်ေး တို ့်မဟုတ်ပါ။ ယငျ်ေးသည် လ ထုအကနပြင့်် ၎ငျ်ေးတို ့်၏ အခွင့််အကရျေး၊ လွတ်လပ်မှုနငှ့််  ိုယ်ပုိငပ်ပဌွှာနျ်ေးခွင့််မ ွှာျေး 

တိုျေးတ ်က ွှာငျ်ေးမွနက်စရန ် အက မ်ျေးမြ ်ဘ  တ က် စွွှာ ပါဝငက်တွှာငျ်ေး ုိ တို ်တွနျ်ေးသည့်် အငအ်ွှာျေးက ီျေးမွှာျေးကသွှာ 

နည်ျေးလမ်ျေးတစ်ခုပြစ်သည်။ အက မ်ျေးြ ်စစ်ပွ မ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် အက မ်ျေးြ ် တို ်ခတ်မှုမ ွှာျေးသည် အစုိျေးရအုပ်ခ ြုပ်ကရျေး သုိ ့်မဟုတ ်

အြွ ျု့အစည်ျေးတစ်ခုခု ို အကနွှှာင့်အ်ယှ ်ပြစ်ကစနိငု ်သုိ ့်မဟုတ ်ပ  ်စီျေး ကစနိငုက်သွှာ်လည်ျေး ယငျ်ေး  အမ ွှာျေးအွှာျေးပြင့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးမှု သုိ ့်မဟုတ ်

တရွှာျေးမျှတမှု ို မရရိှကစပါ။ သုိ ့်ကသွှာ် အက မ်ျေးမြ ် နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး  တရွှာျေးမမျှတကသွှာ အြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေး ို ပုိမုိတရွှာျေးမျှတငပီျေး 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးသည့်် လ မှုအြွ ျု့အစည်ျေးပြစ်ကစရန ် စိနက်ခေါ်မှု ပပြုနိုငသ်ည်1။ သမုိငျ်ေးကက ွှာငျ်ေးမ ွှာျေးအရ အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး 

ကအွှာငပ်မငပ်ခငျ်ေးသည် ကတွျု့ က  ြုရင ုိ်ငရ်သည့်် အစုိျေးရစနစ် သုိ ့်မဟုတ် ငပိြုငဘ် ် (သ ်ဦျေး   ပုိငမ်ငျ်ေး၊ ဒမုိီ ရ ်တစ် သုိ ့်မဟုတ် အက မ်ျေး 

ြ ်မှု) တို ့်အကပေါ်မမ တည်ပ  သွှာမနလ် မ ွှာျေး ၏လုပ်နိငုစွ်မ်ျေး နငှ့်အ်ရည်အကသွျေးမ ွှာျေးအကပေါ်တွင ်ပုိမုိမ တည်သည်2။ 

အကြမ််းမဖြ်လှုပ်ရှော်းမှု နည််းလမ််းမျော်းမှော အဘယ်နည််း။ 

အခ ိြုျု့နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး  လ ်ရိှ အုပ်စုိျေးသည့်် အွှာဏွှာြွ ျု့စည်ျေးပ ု ို  န် ့်  င့််  နဒထုတ်ကြွှာ်ပခငျ်ေး၊ ကနွှှာ ်ယှ ်ဟန် ့်တွှာျေးပခငျ်ေးမ ွှာျေး 

ပပြုလုပ်သ  ့်သုိ ့် ယငျ်ေး ို ခ ီျေးပမြှင့်ပ်ခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ ်အပခွှာျေး စငင်ပိြုငတ်စ်ခု ထပ်မ တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး ပပြုက သည်။ အခ ိြုျု့ကသွှာ နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး  

စနစ် ို တို ်ခို ်က သည်။  ဥပမွှာ အမှတ်လ ခဏွှာမ ွှာျေးပြင့် ်  နဒထုတ်ကြွှာ်မှုမ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် စွှာျေးသ ုျေးသ  သပိတ်ကမှွှာ ်မှုမ ွှာျေးပြင့်် 

တည်  စနစ် ို ရင ုိ်ငက် သည်။ အပခွှာျေးနည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးတွင ် ဝနက် ွှာငမ်ှုမ ွှာျေး နငှ့် ် စီမ အုပ်ခ ြုပ်မှုမ ွှာျေး ပ ့်ပုိျေးကပျေးပခငျ်ေးပြင့်် 

အွှာဏွှာတည်က ွှာ ်သည်။ ၁၉၇၂ ခုနစ်ှတွင ် GENE Sharp   လ မှုကရျေး၊ စီျေးပွွှာျေးကရျေး နငှ့် ် နိငုင် ကရျေး ုိငရ်ွှာ အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု 

နည်ျေးလမ်ျေးကပါငျ်ေး (၁၉၈) ခု ို ကြွှာ်ထုတ်ခ ့်ငပီျေး3 ယကန ့်တငွမ်  အက မ်ျေးမြ ် အွှာခ  မှုနည်ျေးလမ်ျေးသစ် ရွှာကပါငျ်ေးမ ွှာျေးစွွှာ ကပေါ်ထွ ်လွှာခ ့်ငပီျေး 

စွှာရငျ်ေးအသစ် မက ွှာခငထွ် ်ကပေါ်လွှာကတွှာ့်မည်ပြစ်သည်4။  

ရအောငခ်မငသ်ည်   အကြမ််းမဖြ် လှုပ်ရှော်းမှုမျော်းအရကြောင််း ြျွန်ပ်ုတြို  ဘောရတသွြိသလဲ။ 

ဘွှာကက ွှာင့် ် ပပည်သ ့်အွှာခ မှု ထိကရွှာ ်သလ 5 တွငက်ြွှာ်ပပထွှာျေးသည့်် အခ  ်အလ ်မ ွှာျေးအရ အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးသည် 

အက မ်ျေးြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးထ ် နစ်ှ  ပုိမုိထိကရွှာ ်ကက ွှာငျ်ေး ကြွှာ်ပပသည်။ အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု ဟ သည့်် ကဝါဟွှာရသည် 

ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုင ် တစ်ခုသုိ ့် ကရွှာ ်ရိှကစရန ် ကတွျု့ ရိှနိငုက်သွှာ အ  ်မပပန ် အက မ်ျေးမြ ် နည်ျေးပရိယွှာရ်အမ ိြုျေးမ ိြုျေးပြင့်် 

လုပ်က ွှာငမ်ှုမ ွှာျေး ို ရည်ည နျ်ေးပါသည်။ ကအွှာငပ်မင ်ကသွှာအက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးတွင ်ကအွှာ ်ပါတို ့်ပါဝငသ်ည် - - 
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လူထပုေါဝငမ်ှုြြို အော်းရပ်းသည် -  - ကအွှာငပ်မငက်သွှာ အက မ်ျေးမြ ် စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ပွ မ ွှာျေးသည် လ အမ ွှာျေးပါဝငန်ိငုက်စမည့်် 

နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ို ကရွျေးခ ယ်သည်၊ ယငျ်ေးတို ့်သည် အက မ်ျေးြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးထ ် ကယဘုယ အွှာျေးပြင့် ်အ ကပါငျ်ေး တစ် ယ့််တစ်  ပုိမုိ 

  ယ်ပပန ့်သ်ည်။ ပ ျေးကပါငျ်ေးပါဝငသ်  အကရအတွ ် မ ွှာျေးပပွှာျေးမှုသည် အက မ်ျေးမြ ် လုပ်က ွှာငမ်ှု သုိ ့်မဟုတ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု၏ အငအ်ွှာျေး နငှ့် ်

တရွှာျေးဝငပ်ြစ်မှု ို အွှာျေးက ွှာငျ်ေးကစငပီျေး ၊ အငအ်ွှာျေးပုိမုိက ီျေးမွှာျေး  ယ်ပပန် ့်လွှာ  ငြိြုခွ ရန ် သုိ ့်မဟုတ် ထုိျေးကြွှာ ်ရန ် ပုိမုိခ ်ခ သည့််အပပင ်

ထပ်မ ပ ျေးကပါငျ်ေးပါဝငလ်ွှာမှု ို တွနျ်ေးအွှာျေးကပျေးသည်။  

 

 ဇယော်း-၂ 

 အကြမ််းမဖြ်လှုပ်ရှော်းမှုနည််းလမ််းမျော်း 

နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး၏ သဘွှာဝ 

ပပစ်ဒဏ်/ရင ုိ်ငက်ပြရှငျ်ေးပခငျ်ေး 

(အနှုတ်လ ခဏွှာက ွှာငက်သွှာ) 

 ုကပျေးပခငျ်ေး/အပပြုသကဘွှာက ွှာင်

ကသွှာ (အက ွှာငျ်ေးဘ ်က ွှာင ်

ကသွှာ) 

အက မ်ျေးမြ ် နည်ျေးလမ်ျေး မ ွှာျေး 

အမ ိြုျေးအစွှာျေးအလို ် 

(ကယဘုယ  အပပြုအမ မ ွှာျေး) 

ထုတ်ကြွှာ်ကပပွှာ ုိပပသပခငျ်ေး 

(တစ်စ ုတစ်ခုကပပွှာပခငျ်ေး) 

 နဒထတုရ်ဖေ်ာခခင််း 

ကဝြနရ်န ်သုိ ့် ြိအွှာျေးကပျေးရန ်

ရည်ရွယ် ခ  ်ပြင့်် 

ကပပွှာ ုိ  ်  မှုပပြုသည့်် 

လှုပ်ရှွှာျေးမှု။ 

ရမတတ ော ပ်ခံခခင််း 

 ုကပျေးရန ်သုိ ့် ကပြွှာငျ်ေးပြရန ်

ရည်ရွယ်ခ  ်ပြင့်် 

ကပပွှာ ုိ  ်  မှုပပြု 

သည့််လှုပ်ရှွှာျေးမှု။ 

 

ပငငျ်ေး နပ်ခငျ်ေး (တစ်စ ုတစ်ခု ို 

မပပြုလုပ်ပခငျ်ေးပြင့််) 

ပူ်းရပေါင််းမှုမခပ ခခင််း 

ကမျှွှာ်မှနျ်ေးထွှာျေးသည့်် 

လုပ်ငနျ်ေးမ ွှာျေးတွင ်

ပါဝငက် ွှာငရွ် ်ရန ်

ပငငျ်ေး ုိပခငျ်ေး ။ 

ရရှောငြ်ျဉ်ခခင််း 

ရပ် ုိငျ်ေးပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် 

အကနွှှာင့်အ်ယှ ် ပြစ်ကစသည့်် 

လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် 

ထုတ်ကြွှာ်ကပပွှာ ုိ ပပသမှုမ ွှာျေး 

ပပြုလုပ်ပခငျ်ေးပြင့််  ုကပျေးရန ်

သုိ ့်မဟုတ် လ ်ခ ကစရန ်
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ကပြွှာငျ်ေးပြပခငျ်ေး။ 

လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး လုပ်က ွှာငပ်ခငျ်ေး 

(တစ်စ ုတစ်ခုပပြုလုပ်ပခငျ်ေး 

သုိ ့်မဟုတ် ြနတ်ီျေးပခငျ်ေး) 

အရနေှာင အ်ယှြ်ခဖစ်ရစရသော

ကြော်းဝငစွ်ြ် ဖြ်မှု 

အပခွှာျေး အြွ ျု့အစည်ျေး ို 

ရနတ်န ့်က်စရန၊် 

အကနွှှာင့်အ်ယှ ပ်ြစ်ကစရန ်

သုိ ့်မဟုတ် အပပြုအမှု 

ကပပွှာငျ်ေးလ ကစရန ်

ထိပ်တို ်ကတွျု့သည့်် တို ်ရုိ ် 

လုပ်က ွှာငမ်ှု။ 

ထြိ်ုးထငွ််းတထီငွန်ြိငုစွ်မ််းရှြိရသော

ကြော်းဝငစွ်ြ်ဖြ်မှု 

ငပိြုင ုိ်ငမ်ှု ပြစ်ကစသည့်် 

အပပြုအမ မ ွှာျေး ပြစ်ကစပခငျ်ေး နငှ့်် 

စငင်ပိြုင ်အြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေး ြွ ျု့ 

စည်ျေးပခငျ်ေး။ 

 ိုျေး ွှာျေး -  Michael Beer, “အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုနည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးအွှာျေး လည်ပပန ် က ည့််ရှုပခငျ်ေး” International Center on 

Nonviolent Conflict Blog Post (forthcoming 2018) 

အကြမ််းမဖြ် လမ််းစဥ်ြြို မမှြိတမ်သနု် ြြိုင ်ွခဲခင််း - ကအွှာငပ်မငက်သွှာ အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးသည် အက မ်ျေးမြ ်မှုစည်ျေးမ ဥ်ျေး ိ ု

ကလျေးစွှာျေးလို ်နွှာသ  ့်သုိ ့် အငအ်ွှာျေးခ ိနခ်ွငထိ်နျ်ေးညြှိနိငုမ်ည့်် နည်ျေးပရိယွှာရ်မ ွှာျေး ို အသ ုျေးပပြုသည်။ အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု 

လုပ်ငနျ်ေးမ ွှာျေးသည် အမ ွှာျေးပါဝငန်ိငုမ်ှု ို တိုျေးပမြှင့််ပခငျ်ေးကက ွှာင့််  အွှာဏွှာပုိငမ် ွှာျေးမှ ထုိျေးကြွှာ ်ဝငက်ရွှာ ် မှုနငှ့် ် ြိနှပ်ိနိငုမ်ှု အလွှာျေးအလွှာ ို 

ကလျှွှာ့်ခ သည်။ ထုိ  ့်သုိ ့်ကသွှာ ြိနှပ်ိ မှုမ ိြုျေးသည်  အက မ်ျေးမြ ်လမ်ျေးစဥ် ို ခိုငမ်ွှာစွွှာ  ိုငစွ် ထွှာျေးသည့်် လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးနှင့်် 

ရင ုိ်ငရ်သည့််အခါ ကဘျေးမှရပ်က ည့််ကနသ မ ွှာျေး  ြိနှပ်ိသ ထ ် ြိနှပ်ိခ ရသ မ ွှာျေး ို သနွှာျေး ရုဏွှာ၍ ကထွှာ ်ခ လွှာတတ်ပခငျ်ေး၊ ယခင ် 

အွှာဏွှာပုိငမ် ွှာျေးအကပေါ် သစစွှာခ သ မ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် ကထွှာ ်ခ သ မ ွှာျေး ဘ ်ကပပွှာငျ်ေးလွှာပခငျ်ေး စသည်ပြင့်် ကပပွှာငျ်ေးပပနရ်လွှာဒထွ် ်ကက ွှာငျ်ေး  

ကတွျု့ရသည်။  

အစီအစဥ်ရ ်း ွခဲခင််းြြို အချြိန်ရပ်းလုပ်ရ ောငခ်ခင််း - ကအွှာငပ်မငက်သွှာ အက မ်ျေးမြ ် လှု ျု့က ွှာ်မှုမ ွှာျေးနငှ့် ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး သည် 

ကအွှာငပ်မငက်သွှာအ  ုျေးသတ် စွှာျေး ပွ သုိ ့်ဦျေး တည်ရန ် ထိကရွှာ ်မှု အ  ပြတ်သ ုျေးသပ်ပခငျ်ေး၊ အစီအစဉ်တ   ပပြုလုပ်ပခငျ်ေး၊ 

အရိှနပ်မြှင့််တငပ်ခငျ်ေး နငှ့် ်နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး  နျ်ေးသစ်တီထွင ်အသ ုျေးပပြုပခငျ်ေး တို ့်ပြင့်် မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် အစီအစဥ် ကရျေး ွ လုပ်က ွှာငသ်ည်။ 

အစီအစဥ်ကရျေး ွ ပခငျ်ေး   နျ်ေးသစ်တီထွငန်ိငုစွ်မ်ျေး၊ စိတ်  ျေးစိတ်သန်ျေး၊   ်သွယ်နိငုစွ်မ်ျေးနငှ့် ်ကရရှည် တည်တ ့်နိငုစွ်မ်ျေး ို အွှာျေးကပျေး သည်။ 

ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငတ်  အြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေး ပုိမုိစည်ျေးလ ုျေးညီညွတ်ငပီျေး နည်ျေးဗ ျူဟွှာအရ  နျ်ေးသစ်တီထွငက်လကလ အနိငုရ်ရိှရန ်အလွှာျေးအလွှာ 

ပုိရိှကလပြစ်သည်

ငငြိမ််းချမ််းရ ်းတည်ရ ောြ်ခခင််း  ြိုသည်မှော အဘယ်နည််း။ 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးဟ သည့်် ကဝါဟွှာရသည် အစုိျေးရနှင့် ် အရပ်ဘ ် အြွ ျု့အစည်ျေးတို ့်မှ မတ  ွ ပပွှာျေးသည့်် ပုဂိ္ြုလ်မ ွှာျေးစွွှာ  

လုပ်က ွှာငသ်ည့််   ယ်ပပန် ့်ကသွှာ နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ို ပခ ြုင ရုည်ညွနျ်ေးကသွှာ စ ွှာျေးလ ုျေးတစ်ခုပြစ်သည်။  ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးသည် 

အပပနအ်လှန ်ကပပွှာ ုိပခငျ်ေး၊ မ ဝါဒ ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး၊ ြ နက်ပြပခငျ်ေးနငှ့် ်အွှာျေးလ ုျေး ပါဝငသ်ည့်် ပပဿနွှာကပြရှငျ်ေးမှု တို ့်ပြင့်် ပ ျေးကပါငျ်ေးပါဝငသ်ည့်် 
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လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး မှတစ် င့်် လ မှုအြွ ျု့အစည်ျေးအ င့်် ၊ ကဒသနတရအ င့်် သုိ ့်မဟုတ် နိငုင် ကတွှာ် အ င့် ်ပဋပိ ခ ိုငတ်ွယ်ကပြရှငျ်ေးမှု ပြစ်သည်။ 

 ုလသမဂ္ သုိ ့်မဟုတ် အခ ြုပ်အပခွှာအွှာဏွှာပုိင ် နိငုင် မ ွှာျေး  ဦျေးက ွှာငက်သွှာ အ င့်ပ်မင့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးတငွ ်

န ်န ်န န အပမစ်တွယ်ကနသည့်် ပဍိပ ခပြစ်ကစသည့်် အကက ွှာငျ်ေးရငျ်ေးမ ွှာျေး ို ကပြရှငျ်ေးရန ် တရွှာျေးဝငအ်စုိျေးရ သ တမွှာနက်ရျေး နငှ့်် ပဍိပ ခ 

တွှာျေး ီျေးကရျေး လုပ်က ွှာငမ်ှုမ ွှာျေး ပါဝငသ်ည်။ နိငုင် တွငျ်ေးမှ ဦျေးက ွှာငသ်ည့်် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု ုိငရ်ွှာ လုပ်က ွှာငမ်ှုမ ွှာျေးတွင ်

ပဍိပ ခကလျှွှာ့်ခ ရန ်နငှ့််   ်  ကရျေး တိုျေးတ ်က ွှာငျ်ေးမွနက်စရန၊် လ ကနမှု အ င့််အတနျ်ေးပမင့််မွှာျေးကစရန ်အပပနအ်လှနစ် ွှာျေးဝုိငျ်ေးက ွျေးကနျွေးမှု 

အစီအစဥ်မ ွှာျေး နငှ့်် အပခွှာျေးကသွှာ လ ထုအကပခပပြု လုပ်ငနျ်ေးမ ွှာျေး ပါဝငသ်ည်။ 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး နည်ျေးလမ်ျေးသည် ပဋပိ ခ သုိ ့်မဟုတ် တငျ်ေးမွှာမှုကက ွှာင့်် ကနွှာ ် ုတ်ကသွပြည်ပခငျ်ေး မပပြုပါ။ ၎ငျ်ေးသည် 

“ပပဿနွှာ ို အကလျှွှာ့်မကပျေးကသွှာ်လည်ျေး လ မ ွှာျေးအကပေါ် ကပ ွှာ့်ကပပွှာငျ်ေးသည်” ၊  ုိလိုသည်မှွှာ လ ပုဂိ္ြုလ်မ ွှာျေး အကနပြင့်် လ တစ်ဦျေး၏ ယ ုက ည် 

မှု နငှ့် ် လုပ်က ွှာငမ်ှုမ ွှာျေး နငှ့်် လ ့်ဂုဏ်သိ ခွှာ အက ွှာျေးခွ ပခွှာျေးသိပမငက်စရနအ်ွှာျေးကပျေး သည် ို ုိလိုပခငျ်ေးပြစ်သည်။   ျွန်ပ်ုတို ့်သည် 

လ တစ်ကယွှာ ် ို ကလျေးစွှာျေးစွွှာပြင့်် ၎ငျ်ေး၏ အကတွျေးအကခေါ် နငှ့် ်အပပြုအမ မ ွှာျေး ိုကဝြနန်ိငုသ်ည်။ ယငျ်ေး  ့်သုိ ့်ကသွှာ သကဘွှာထွှာျေးသည် ခိုင ်

မွှာငပီျေး ကရရှည်တည်တ ့်ကသွှာ   ်  ကရျေး နငှ့် ်ယ ုက ည်မှု တည်က ွှာ ်ရွှာတွင ်မရိှမပြစ် လိုအပ်ခ  ်ပြစ်သည်။ 

ပ ုမှနင်ငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်မှုလုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေးသည်   ယ်ပပန ့်က်သွှာပ ျေးကပါငျ်ေးပါဝငမ်ှု နငှ့် ် ပဋပိ ခ ိ ု မီျေးထုိျေးကပျေးကနကသွှာ 

ကနွှာ ်ခ အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးမ ွှာျေး နငှ့်် နစ်နွှာမှုမ ွှာျေး ုိငရ်ွှာ ကလျေးန ်သည့်် က ွျေးကနျွေးမှုမ ွှာျေး ို ပပြုလုပ်နိငုမ်ည့်် ပ ုစ ပြစ်ရန ် လိုအပ်သည်။ 

အမ ွှာျေးပပည်သ  ပ ျေးကပါငျ်ေးပါဝငမ်ှုသည် ကရရှည်တည်တ ့်ကသွှာ ရလဒရ်ရိှရနအ်တွ ် မရိှမပြစ်လိုအပ်ကသွှာ အခ  ်တစ်ခုပြစ်သည်။   

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးသကဘွှာတ ညီမှုမ ွှာျေးအွှာျေးလ ုျေး၏ ထ ်ဝ ်သည်   ရှု  ျေးသည်။ အမ ွှာျေးပပည်သ ပါဝငမ်ှု နငှ့် ် အမ ွှာျေးပပည်သ  အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေး ို 

 န် ့်သတ် သုိ ့်မဟုတ် ထိနခ် နထ်ွှာျေးသည့်် အထ ်တနျ်ေးလ ွှာ-ဦျေးက ွှာငက်သွှာ နိငုင် အခ ငျ်ေးခ ငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် အ င့််ပမင့်် 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဥ်မ ွှာျေးသည် လ ထု သုိ ့်မဟုတ် လ ့်အြွ ျု့အစည်ျေး ဗဟိုပပြု လုပ်ငနျ်ေးစဥ်မ ွှာျေးထ ် ရှု  ျေးနမိ့််နိငု ် ကခ  ပုိမုိပမင့််မွှာျေးသည် ။ 

စစ်ကအျေး ွှာလအလွန ် အတွငျ်ေး ရရိှခ ့်သည့်် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးသကဘွှာတ ညီမှုမ ွှာျေး အွှာျေးလ ုျေး ို ကလ့်လွှာ သုကတသန ပပြုရွှာတွင ်

ဘွှာသွှာကရျေးအုပ်စုမ ွှာျေး ၊ အမ ိြုျေးသမီျေးအုပ်စုမ ွှာျေး နငှ့်် လ ့်အခွင့််အကရျေး အြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေးအပါအဝင ်အရပ်ဘ ် အြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေး ပါဝငသ်ည့်် 

သကဘွှာတ ညီမှုမ ွှာျေးသည် ရှု  ျေးနမိ့််နိငုက်ပခ ၆၄% ထိကလျှွှာ့်ခ နိငုက်က ွှာငျ်ေး ကတွျု့ ရိှရသည်6။ 

အလ ုျေးစ ု ပခ ြုင ပုပည့််စ ုသည့်် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ် ုိပါ  မည်သ ပါဝငသ်ည်၊ မည်သည့််  ိစစရပ်မ ွှာျေးကပြရှငျ်ေးရနရိှ်ကနသည် နငှ့် ်

လုပ်ငနျ်ေးစဉ် ို မည်သုိ ့် ြွ ျု့စည်ျေးတည် က ွှာ ်ရမည် တို ့် ို ကသခ ွှာစွွှာက ည့််ရှုရန ်လိုအပ်သည်။ အတိုခ  ြုျေးကပပွှာရ မည် ုိလျှင ်ပပည့််စ ုကသွှာ 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေး စဉ်တစ်ခုသည်   ယ်ပပန ့်က်သွှာပါဝငမ်ှု နငှ့်ပ်ဋပိ ခ ို ကလွှာငစ်ွှာပြစ်ကစသည့်် ကနွှာ ်ခ  အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးမ ွှာျေး နငှ့်် နစ်နွှာမှု 

မက  နပ်ခ  ်မ ွှာျေး ို ကလျေးန ်စွွှာ က ွျေးကနျွေးနိငုရ်န ် ပ ုစ ထုတ် ြွ ျု့စည်ျေးရန ် လိုအပ်သည်။ ကပြွှာင့််မတ်ကသွှာ  ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးမှု 

နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ို အသ ုျေးပပြု၍   ယ်ပပန ့်န် န် ကသွှာ အလ ွှာအမ ိြုျေးမ ိြုျေးပြင့်် အစဥ်လို ် လုပ်ငနျ်ေးစဥ် သွှာလျှင ် အမ ွှာျေးပပည်သ   

တစ်စိတ်တစ်ဝမ်ျေးတည်ျေး ပါဝငလ် ်ခ သည့်် ကရှျု့ခရီျေးလမ်ျေးတစ်ခု ို ကြွှာ်က ွှာငန်ိငုမ်ည်ပြစ်သည်။ ငပီျေးခ ့်သည့််နစ်ှ  အထင ်ရ 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးသကဘွှာတ ညီခ  ် ကအွှာငပ်မငစွ်ွှာ ရရိှခ ့်ကသွှာ  ိုလ ဘီယွှာငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး လုပ်ငနျ်ေးစဉ်သည် ခ ရသည့်် အုပ်စုမ ွှာျေး ၊ 

အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေး အုပ်စုမ ွှာျေး နငှ့် ် အပခွှာျေးကသွှာ အရပ်ဘ ်အြွ ျု့အစည်ျေး ပုဂိ္ြုလ်မ ွှာျေး တ ်က စွွှာ ပါဝငမ်ှုပြင့်် ကအွှာငပ်မငစွ်ွှာ 

အက ွှာငအ်ထည်ကြွှာ်နိငုခ် ့်ပခငျ်ေး ပြစ်သည်။ 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး၏ အငအ်ွှာျေးမှွှာ အုပ်စုအွှာျေးလ ုျေး၏ အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေး ို က  နပ်လ ်ခ ကစနိငုသ်ည့်် ကပြရှငျ်ေးခ  ်မ ွှာျေးအွှာျေး 
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ရှွှာကြွရွှာ၌ အွှာျေးလ ုျေးပါဝငက်သွှာ လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး ို အသ ုျေးပပြုပခငျ်ေးပြစ်သည်။ လ ထုဦျေးက ွှာငသ်ည့်် အပပနအ်လှနက် ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး  ့်သုိ ့်ကသွှာ 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေးသည် အွှာျေးက ွှာငျ်ေးသည့်် ညွန် ့်ကပါငျ်ေးြွ ျု့စည်ျေးလုပ်က ွှာငမ်ှုမ ွှာျေး တည်က ွှာငန်ိငုရ်န် 

အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု သုိ ့်မဟုတ် လုပ်က ွှာငမ်ှုမ ွှာျေးပြင့်် ပ ့်ပုိျေးကပျေးနိငုသ်ည်။ အပပနအ်လှနက် ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး နငှ့် ် ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေး ကနျွေးပခငျ်ေး 

တို ့်သည်လည်ျေး အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နငှ့် ် ပပငပ် အ  ိြုျေး  ်စပ်သ မ ွှာျေးအက ွှာျေး  နျ်ေးသစ်ကသွှာ ကပြရှငျ်ေးခ  ်မ ွှာျေး နငှ့် ်

ကရရှည်တည်တ ့်နိငုက်သွှာ ရလဒမ် ွှာျေး ို ညြှိနှုငိျ်ေးရွှာတို ့်တွင ်အကထွှာ ်အ  ပြစ်သည် ။ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး၏ 

အွှာျေးနည်ျေးခ  ်မှွှာ အုပ်စုမ ွှာျေးအက ွှာျေး အငအ်ွှာျေး ခ ိနခ်ွငလ်ျှွှာ မညီမျှမှုမ ွှာျေး ရိှပါ  အပပနအ်လှန ်စ ွှာျေးဝုိငျ်ေး က ွျေးကနျွေးမှုမ ွှာျေး နငှ့် ်ညြှိနှုငိျ်ေးမှုမ ွှာျေး 

ထိကရွှာ ်မှုမရိှပခငျ်ေး ပြစ်သည်။  

ငငြိမ််းချမ််းရ ်းတည်ရ ောြ်ခခင််း နည််းလမ််းမျော်းမှော အဘယ်နည််း။ 

 ုလသမဂ္ (UN) နငှ့် ်မ ွှာျေးစွွှာကသွှာ ပညွှာရှငမ် ွှာျေး နငှ့် ် ျွမ်ျေး  ငသ် မ ွှာျေး  ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး  ုိသည့်် ကဝါဟွှာရ ို ပဋပိ ခ 

အကက ွှာငျ်ေးအရွှာမ ွှာျေးစွွှာမှ အုပ်စုအွှာျေးလ ုျေး ို အတ တ ွ စုစည်ျေး၍ ကရရှည်တည်တ ့်ကသွှာ ကပြရှငျ်ေးမှု ို ယ က ွှာငလ်ွှာနိငုမ်ည့်် 

လ ထုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေး နငှ့် ် စီျေးပွွှာျေးကရျေးြွ ျု့ ငြိြုျေးတိုျေးတ ်မှု၊ အွှာျေးလ ုျေးပါဝငသ်ည့်် အုပ်ခ ြုပ်မှု နငှ့် ် အစီအစဥ်မ ွှာျေးအပါအဝင ်   ယ်ပပန် ့်သည့်် 

လုပ်က ွှာငမ်ှု ကရွှာငစ်ဥ်မ ွှာျေးစွွှာ ို ရည်ည နျ်ေးရန ်အသ ုျေးပပြုသည်။  

ဤလမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ်တွင ် ျွန်ပ်ုတို ့်သည် အမ ွှာျေးအွှာျေးပြင့် ် အပပနအ်လှနက်ပပွှာ ုိပခငျ်ေး နငှ့်ည်ြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေး ုိငရ်ွှာ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု 

လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေးအကပေါ် အကလျေးထွှာျေးက ွျေးကနျွေးသွွှာျေးပါမည်။ ညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေး ုိသည်မှွှာ လ နစ်ှကယွှာ ် သုိ ့်မဟုတ် လ အမ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် အုပ်စုမ ွှာျေး 

  ၎ငျ်ေးတို ့်၏ အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးမ ွှာျေး ို ညြှိနှုငိျ်ေးက သည့်် လုပ်ငနျ်ေးစဥ်ပြစ်သည်။ ကပြွှာင့််မတ်ကသွှာ ညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေးတွင ်ပတ်သ ်စပ် ုိငသ် မ ွှာျေးသည် 

ထပ်တ မ  နိငုက်သွှာ အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေး ိစစမ ွှာျေး ို ကပြရှငျ်ေးနိငုရ်န ်တစ်ဦျေးနငှ့်တ်စ်ဦျေး   ်သွယ်ကပပွှာ ုိက ငပီျေး အုပ်စုအွှာျေးလ ုျေး၏ အကပခခ      

လိုအပ်ခ  ်မ ွှာျေးနငှ့််  ို ်ညီသည့်် ကနွှာ ်ခ  လိုအပ်ခ  ်မ ွှာျေး နငှ့်် အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးမ ွှာျေး ို ကြွှာ်ထုတ်ကပြရှငျ်ေးနိငုရ်န ်  နျ်ေးသစ်ကသွှာ 

ကပြရှငျ်ေးမှုမ ွှာျေး ကြွှာ်က ွှာငက် သည်၊
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ညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေးသည် အပပနအ်လှနက်ပပွှာ ုိပခငျ်ေးပြင့်် စတငသ်ည်။ အပပနအ်လှနက်ပပွှာ ုိပခငျ်ေးသည် ဂရုတစုိ ် နွှာျေးကထွှာငပ်ခငျ်ေး နငှ့် ် ရုိျေးသွှာျေးစွွှာ 

တကလျေးတစွှာျေး စ ွှာျေးကပပွှာ ုိပခငျ်ေးတို ့် ို အွှာျေးကပျေးသည့်် စ ွှာျေးကပပွှာ ုိနည်ျေး တစ်ခုပြစ်သည်။ အပပနအ်လှနက်ပပွှာ ုိ ပခငျ်ေး၏ 

ရည်ရွယ်ခ  ်သည် လ မ ွှာျေးအက ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် အုပ်စုမ ွှာျေးအက ွှာျေး နွှာျေးလည်မှု နငှ့် ်   ်  ကရျေးမ ွှာျေး ို တိုျေးတ ်ကစရန ် ပြစ်သည်။ 

အုပ်စုမ ွှာျေးအကနပြင့်် ၎ငျ်ေးတို ့်၏  ိုငျ်ေး ျွနျ်ေးမီှ  ျွနျ်ေး ိုငျ်ေးမီှ အကပခအကန နငှ့် ် ကရရှည်  ်  ကရျေး  ိုထိနျ်ေးသိမ်ျေးရနလ်ိုလွှာျေးမှု တို ့် ို 

အသိအမှတ်ပပြုကသွှာအ ခါတွင ်အပပနအ်လှနက်ပပွှာ ုိပခငျ်ေး နငှ့် ်ညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေးတို ့်  အ  ိြုျေးအရိှ  ုျေးပြစ်ကလ့်ရိှသည်။ 

 

ရအောငခ်မငရ်သော ငငြိမ််းချမ််းရ ်းတည်ရ ောြ်မှုလုပ်ငန််းစဉ်မျော်းအရကြောင််း ြျွန်ပ်ုတြို  ဘောရတ ွသြိသလဲ။ 

ပပည့််စ ုကသွှာ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်မှုလုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေးတွင ် အပပနအ်လှန ် ်နယွ်ကနကသွှာ အ  ိြုျေးက  ျေးဇ ျေး အနည်ျေး   ုျေး 

သ ုျေးမ ိြုျေးရိှသည် - 

ြျယ်ခပန  ်ရသော လြ်ခံမှု - ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ် မှုလုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေးသည် လ ထု ကထွှာ ်ခ မှုရိှလျှင ်ကအွှာငပ်မငန်ိငုက်ပခ ပုိမ ွှာျေးသည်။ 

လ  ထုကထွှာ ်ခ မှုမရိှပခငျ်ေးသည် မကအွှာငပ်မငက်သွှာ ငငမ်ိျေး ခ မ်ျေးကရျေးသကဘွှာတ ညီမှုမ ွှာျေး၏ အဓိ လ ခဏွှာ တစ်ခုပြစ်သည်။ 

တ ော်းဝငမ်ှု - အ ယ်၍   ်စပ် ပတ်သ ်သ မ ွှာျေး  ညီမျှကသွှာကသဇွှာအွှာဏွှာ  ိုငစွ် ထွှာျေးငပီျေး တရွှာျေးဝငအ်သိအမှတ်ပပြုခ ရမှု ရိှသည်ဟု 

အဓိ အုပ်စုမ ွှာျေး  ရှုပမငလ် ်ခ ပါ   အပပနအ်လနှက်ပပွှာ ုိပခငျ်ေးနငှ့် ် ညြှိနှုငိျ်ေးမှုမ ွှာျေး ပုိမုိ ထိကရွှာ ်ကက ွှာငျ်ေးကတွျု့ရသည်။  

လ ်န ် ိငုအ်ုပ်စုမ ွှာျေးသွှာ ပါဝငက်သွှာ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးမှုမ ွှာျေးသည် နိငုင် ကရျေးအွှာဏွှာရရိှ ရန ် အက မ်ျေးြ ်နည်ျေးလမ်ျေး ို 

အသ ုျေးပပြုမှုအွှာျေး တရွှာျေးဝငပ်ြစ်ကစမှုအပြစ် ရှုပမငခ် ရနိငုသ်ည်။ အရပ်ဘ ် အြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေးနငှ့််  ိုယ်စွှာျေးလှယ်မ ွှာျေးအွှာျေး လုပ်ပုိငခ်ွင့်အ်ွှာဏွှာ 

မျှကဝ၍ တရွှာျေးဝငအ်သိအမှတ်ပပြု ကနရွှာကပျေးကသွှာ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ိြုျေး  ပုိမုိ ကအွှာငပ်မငန်ိငုက်ပခ  ရိှသည်။ 

ရ ရှည်တည်တံ နြိငုမ်ှု - အမ ွှာျေးပပည်သ  တ ်က စွွှာ ပါဝငမ်ှုရိှသည့်် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေးသည် ပဋပိ ခ ိ ု

ကလွှာငစ်ွှာပြည့််ကပျေးကနကသွှာ အကက ွှာငျ်ေးအရွှာ မ ွှာျေးစွွှာ ို   ယ်ပပန် ့်စွွှာ က ွျေးကနျွေး ကပြရှငျ်ေးနိငုက်ပခ ပုိမုိပမင့််မွှာျေးသည်။ အကက ွှာငျ်ေးရငျ်ေးမ ွှာျေး ိ ု

ရှွှာကြွကြွှာ်ထုတ်၍ နိငုင် ကရျေးအရ အကပြ ရှွှာပခငျ်ေးသည်အက မ်ျေးြ ် ပဋပိ ခမ ွှာျေး တစ်က  ွှာ့်ပပန ်ကပေါ်ကပါ ်ပခငျ်ေး ို ွှာ ယွ်နိငုသ်ည်။ 

နဂိ ုျေးခ ြုပ် အကနပြင့်် ဤအခနျ်ေးတွင ် အက မ်ျေးမြ ် လုပ်ငနျ်ေးမ ွှာျေး နငှ့်် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး ုိငရ်ွှာ အကပခခ  အသိပညွှာမ ွှာျေး 

ထည့််သွငျ်ေးထွှာျေးငပီျေး ပဋပိ ခအသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ရန ် နငှ့် ် တရွှာျေးမျှတ ၍ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကသွှာ လ ့်အြွ ျု့အစည်ျေး တည်က ွှာ ်ရွှာတွင ် ယငျ်ေးတို ့် ို 

မည်သုိ ့် ကပါငျ်ေးစပ် အသ ုျေးပပြုနိငုသ်ည် ို ပုိမုိနွှာျေးလည်ကစနိငုမ်ည်ပြစ်သည်။ ကအွှာ ်တွင ်ကြွှာ်ပပထွှာျေးကသွှာ အကပခခ  သကဘွှာတရွှာျေးမ ွှာျေး ပပ 

စ ်ဝနျ်ေး (ပ ု-၁)   ထိကရွှာ ်ကသွှာ အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နငှ့် ်ငငိမ်ျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု  ုိငရ်ွှာ သကဘွှာတရွှာျေးမ ွှာျေးသည် တစ်ခု နငှ့် ်

တစ်ခု မည်သုိ ့် အပပနအ်လှန ်အွှာျေးကပျေးကထွှာ ်ပ ့်ကပျေးကက ွှာငျ်ေး သရုပ်ကြွှာ်ပပထွှာျေးပခငျ်ေးပြစ်သည်။ 
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ပုံ (၁)  

အရခခခံသရဘောတ ော်းမျော်းခပ စြ်ဝန််း 

 

 

 

 

 

                                                                         

ကရရှည်တည်တ ့်မှု 
လ ထုပါဝငမ်ှု 

အက မ်ျေးမြ ် စည်ျေးမ ဥ်ျေး 

အစီအစဥ်ကရျေး ွ ပခငျ်ေး 
  ယ်ပပန် ့်ကသွှာ 

ကထွှာ ်ခ မှု 

တရွှာျေးဝငမ်ှု 
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ြြို်းြော်း အ င််းအခမစ်မျော်း 

ငငြိမ််းချမ််းရ ်းတည်ရ ောြ်ခခင််း ြိုင ်ော အရြောင််း ံု်း အရလ အြျင မ်ျော်း 

• Abu-Nimer, Mohammed ၊ အစစလွှာမ် ဘွှာသွှာတငွ ် အက မ်ျေးမြ ်မှု နငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး - သီအိုရီ 

နငှ့်အ်ကလ့်အ  င့်မ် ွှာျေး။  Gainsville : Universal Press of Florida၊  ၂၀၀၃ ခုနစ်ှ၊  

• Amaral၊ Liliana၊ နငှ့် ် Nell Bolton။ Laletek စီမ  နိျ်ေးလ ်စွ စွှာအုပ် - မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် လ ်ကတွျု့ 

လ ထုငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး။ Baltimore၊ MD၊ Catholic Relief Services Timor-Leste၊  ၂၀၁၃ ခုနစ်ှ၊  

• Anderson, Mary B၊ ကဘျေးထွ ် ုိျေး  ိြုျေးမပြစ်ကစပခငျ်ေး - အ  အညီမ ွှာျေး  ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး သုိ ့်မဟုတ် 

စစ်ပွ  ိုမည်သုိ ့်အကထွှာ ်အ  ပပြုသနည်ျေး။ Boulder, CO: Lynne Rienner၊  ၁၉၉၉ ခုနစ်ှ။  

• Barnes၊ Catherine။ “လုပ်ငနျ်ေးစဉ် ိုပုိင ုိ်ငပ်ခငျ်ေး - ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးကြွှာ်က ွှာငပ်ခငျ်ေးတွင ် အမ ွှာျေး ပပည်သ ပါဝငမ်ှု - ကတွှာင ်

အွှာြရိ ၊ ဂွါတီမွှာလွှာ နငှ့် ်မွှာလီ”။  ပဋဥိွှာဥ် - ၁၃ (၂၀၀၂) - ၁၄-၇၃။ 

• Fortna, Virginia Page. ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးသည့််အခ ိန ် - ပစ်ခတ်မှုရပ်  ပခငျ်ေးသကဘွှာတ ညီမှု နငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး က ွှာရှည်ခ မှု။ 

Princeton၊ NJ: Princeton University Press,– ၂၀၀၄ ခုနစ်ှ၊  

• Lederach, John Paul. ၊ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး - တစ် ွ တပပွှာျေးပြစ်ကနသည့်် လ မှုအြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေးအတွငျ်ေး 

ကရရှည်တည်တ ့်ကသွှာ ပပနလ်ည်သင့်ပ်မတ်ကရျေး။ Washington DC - ၊ အကမရိ နင်ငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး အငစ်တီ  ြုျု့ ပ ုနှပ်ိထုတ်ကဝကရျေး 

၊ ၁၉၉၇ ခုနစ်ှ။ 

• Mac Ginty, Roger. နိငုင် တ ွှာငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု နငှ့် ် ကဒသတွငျ်ေး က  ့်က  ့်ခ နိငုမ်ှု - ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး 

နစ်ှမ ိြုျေးကပါငျ်ေးစပ်ပ ုစ မ ွှာျေး။ နယ ျေးကယွှာ ်ခ် - Palgrave Macmillan၊ ၂၀၁၁ ခုနစ်ှ။ 

• Pafenholz, Thania ၊ အရပ်ဘ ် လ မှုအြွ ျု့အစည်ျေး နငှ့် ်ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု။ ဂ နဗီွှာ - Graduate Institute Centre 

on Conflict, Development, and Peacebuilding ၊ ၂၀၀၉ ခုနစ်ှ။ 

• Schirch, Lisa. ၊ မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု ုိငရ်ွှာ စွှာအုပ်ငယ်။   ်  ကရျေး၊ PA - Good Books ၊ 

၂၀၀၄ ခုနစ်ှ။ 

• Westendorf, Jasmine-Kim. ဘွှာကက ွှာင့်င်ငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး   ရှု  ျေးတွှာလ  - ပပည်တွငျ်ေးစစ်အငပီျေးတွင ်

ကဘျေး ငျ်ေးလ ုပခ ြုကရျေး ုိငရ်ွှာ ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး။ Boulder ၊ CO – Lynne Reinner၊ ၂၀၁၅ ခုနစ်ှ။  

အကြမ််းမဖြ်လှုပ်ရှော်းမှု  ြိုင ်ော ြြို်းြော်း င််းခမစ်မျော်း 
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• Ackerman, Peter နငှ့် ် Kacl DuVall။ ပုိမုိအွှာျေးက ွှာငျ်ေးကသွှာအငအ်ွှာျေးစုတစ်ခု - အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု ရွှာစုနစ်ှ။ 

နယ ျေးကယွှာ့် ်ခ် - Palgrave Macmillan, ၂၀၀၀ ခုနစ်ှ။ 

• Beautiful Trouble (blog). (blog)။ ဒဇီငဘ်ွှာလ ၂၂ရ ်၊ ၂၀၁၇ ခုနစ်ှ တွငက် ည့််ရှု ိုျေး ွှာျေးခ ့်သည်။  

http://beautifultrouble.org/.  

• Chenoweth, Erica နငှ့် ် Maria J.Stephan။ ဘွှာကက ွှာင့် ် လ ထု အွှာခ မှု  အလုပ်ပြစ်တွှာလ  - အက မ်ျေးမြ ် ပဋပိ ခ 

မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် ထုတ်နတု် ငပ်ခငပ်ခငျ်ေး။ နယ ျေးကယွှာ့် ်ခ် - Columbia University Press ၊ ၂၀၁၁ ခနုစ်ှ 

• “ပပည်သ ့်အွှာခ မှု နငှ့် ် “အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး၏ အကရွျု့”။ အကမရိ န ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး အငစ်တီ  ြုျု့ 

 မဘွှာလ ုျေး ုိငရ်ွှာတ က သုိလ်နယ်ကပမ။ (အွနလ်ိုငျ်ေးသငက် ွှာျေးမှု)။ နိဝုငဘ်ွှာလ ၂၀ ရ ်၊ ၂၀၁၇ ခုနစ်ှတွင ်  ိုျေး ွှာျေးခ ့်သည်။ 

https://www.usipglobalcampus.org/training-overview/civil-resistance/. 

•  မဘွှာလ ုျေး ုိငရ်ွှာအက မ်ျေး မြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု ုိငရ်ွှာ အခ  ်အလ ်မ ွှာျေး။ Swarthmore က ွှာလိပ်။ ဇနန်ဝါရီလ ၂ ရ ်၊ ၂၀၁၈ 

ခုနစ်ှတွင ် ိုျေး ွှာျေးခ ့်သည်။ https://nvdatabaseswarthmore.edu/. 

• အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး လ ်စွ စွှာအုပ် - ဒတုိယအက ိမ်ကပမွှာ ်ထုတ်ကဝပခငျ်ေး။ နိငုင် တ ွှာ “စစ်ပွ  ို 

 န် ့် ွ ်အွှာခ သ မ ွှာျေး”။ ဇနန်ဝါရီလ ၂ ရ ်၊ ၂၀၁၈ ခုနစ်ှ။ https://www.wri-irg.org/en/pubs/NonviolenceHandbook.  

• အက မ်ျေးမြ ် နငှ့် ်ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးလှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး -  Crash Course  မဘွှာ့်သမုိငျ်ေး ၂၂၈။ YouTube ဗီဒယီို၊ ၁၂:၄၈၊ မတ်လ ၁၃ ရ ်၊ 

၂၀၁၅ ခုနစ်ှ တွင ် Crash Course မှတငခ် ့်သည်။  ဇနန်ဝါရီလ ၂ ရ ်၊ ၂၀၁၈ ခုနစ်ှတွင ်  ိုျေး ွှာျေးခ ့်သည်။ 

https://www.youtube.com/watch?v=eP-mv5IjFzY. 

• “အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေး မှုနည်ျေးလမ်ျေး ၁၉၈ မ ိြုျေး”။ Albert Einstein သငတ်နျ်ေးက  ွှာငျ်ေး။ ဇွနလ် ၂၉ ရ ်၊ ၂၀၁၈ ခုနစ်ှတွင ်

 ိုျေး ွှာျေးခ ့်သည်။  https://www.aeinstein.org/nonviolentaction/198-methods-of-nonviolent-action/.  

• Sharp, Gene. အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နိငုင် ကရျေးခ ယ ခ  ်မ ွှာျေး အတွ  ၃။ Boston - Porter Sargent၊ ၁၉၇၃ ခုနစ်ှ။ 

• အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု (blog)။ ဇနန်ဝါရီလ ၂ ရ ်၊ ၂၀၁၈ ခုနစ်ှ တွင ် ိုျေး ွှာျေးခ ့်သည်။။ https://wagingnonviolence.org/. 

http://beautifultrouble.org/
http://www.usipglobalcampus.org/training-overview
https://nvdatabaseswarthmore.edu/
http://www.wri-irg.org/en/pubs/NonviolenceHandbook
http://www.youtube.com/watch?v=eP-mv5IjFzY
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မှတစု်မျော်း 
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အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ်ငငမိ်ျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်မှု ကပါငျ်ေးစပ် လုပ်က ွှာငမ်ှု  လမ်ျေးည န ်

မိတ်  ်.  

သပိတ်ကမှွှာ ်မှုမ ွှာျေး နငှ့် ် နဒပပပွ မ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ်  အပပနအ်လှနက်ပပွှာ ုိမှု နငှ့် ် ညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေး? ြိအွှာျေး ကပျေးပခငျ်ေး 

သုိ ့်မဟုတ်   ်သွယ်က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေး? မည်သည့််ခ ဉ်ျေး ပ်မှုမ ွှာျေး နှင့် ်မည်သုိ ့် အစီအစဉ်တ  လုပ်က ွှာငမ်ှုမ ွှာျေး  

ပဋပိ ခအသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ မှု နငှ့် ်တရွှာျေးမျှတ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကသွှာ လ မှုအြွ ျု့အစည်ျေး တည်က ွှာ ်ရွှာတွင ်

အထိကရွှာ ်  ုျေးပြစ်သနည်ျေး။ ပညွှာရှငမ် ွှာျေး၊ တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေး၊ စည်ျေးရ ုျေးကရျေးမ ျေးမ ွှာျေး နငှ့် ်ငငမ်ိျေးခ မ်ျေး 

ကရျေးတည်က ွှာ ်သ မ ွှာျေးသည် အ ုိပါ ကမျေးခွနျ်ေးမ ွှာျေး ို အကပြရှွှာရန်  ယ်စုနစ်ှမ ွှာျေးစွွှာ က ိြုျေးပမ်ျေးကနက သည်။ 

ဤအခ  ်သည် ဤလမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ်၏ ပငမ်ကတွျေး ခ  ်ပြစ်သည် - အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု နငှ့် ်ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး 

တည်က ွှာ ်မှုလုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေးသည် ယငျ်ေးတို ့် ို သီျေးပခွှာျေးစီ အသ ုျေးပပြုပခငျ်ေးထ ် ရည်ရွယ်ခ  ်ရိှရိှ ကပါငျ်ေးစပ် 

အသ ုျေးပပြုကသွှာအခါ ပုိ၍ ကအွှာငပ်မငသ်ည်။
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အကြမ််းမဖြ်လှုပ်ရှော်းမှု နငှ ် ငငြိမ််းချမ််းရ ်း တည်ရ ောြ်မှုတြို  အော်း ရပေါင််းစပ်ခခင််းသည် အရတ်ွးအရခေါ် 

အသစ်လော်း။ 

ဟုတ်လ  ဟုတ်တယ ်မဟုတ်လ မဟတု်ဘ ျေး။ ၁၉၇၁ ခုနစ်ှတွင ်အမ ိြုျေးသမီျေးအက မ်ျေးမြ ်တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ  Barbara Deming   

တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေးသည် “အက မ်ျေးမြ ်မှု ၏လ ်နစ်ှြ ်” လိုအပ်သည့််အကက ွှာငျ်ေးအခိုငအ်မွှာကပပွှာ ုိခ ့်သည်။ 

လ ်တစ်ြ ်  လ ်ဝါျေး ို ကရှျု့သုိ ့် န် ့်၍ “မတရွှာျေးမှုမ ွှာျေး ခ  ်ပခငျ်ေးရပ်” ဟု ကြွှာ်  ျူျေးသည်။ အပခွှာျေးတစ်ြ ်  

လ ် ွ နှုတ်  ်ရန ် အသင့််အကနအထွှာျေးရိှရမည်။ မဟတတ မ ဂနဒ ီ နငှ့်် မွှာတငလ် သွှာ ငျ်ေးတို ့်  ့်သုိ ့်ကသွှာ လ ထုလှုပ်ရှွှာျေးမှု 

ကခါငျ်ေးက ွှာငက် ီျေးမ ွှာျေးသည်လည်ျေး  အ ုိပါ လ န်စ်ှြ ် နည်ျေးလမ်ျေး ို ကထွှာ ်ခ ခ ့်က သည်။ သ တို ့်  အွှာဏွှာခ ိနခ်ွငလ်ျှွှာ 

ကပပွှာငျ်ေးလ သွွှာျေးရန ်အက မ်ျေးမြ ် နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ို အသ ုျေးပပြုရမည်ပြစ်သ  ့်သုိ ့်  န် ့်  င်ြ ်ပုဂိ္ြုလ်မ ွှာျေးနငှ့်် အပပနအ်လှနက် ွျေးကနျွေးမှု 

သုိ ့်မဟုတ် ညြှိနှုငိျ်ေးမှုမ ွှာျေးအတွ ်လည်ျေး လမ်ျေးြွင့််ထွှာျေးရမည် ဟုယ ုက ည်သည်။  

ကအွှာငပ်မငက်သွှာ အက မ်ျေးမြ ် တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေးသည် အပပနအ်လှနက်ပပွှာ ုိပခငျ်ေး နငှ့် ် ညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေးတို ့် ိ ု နစ်ှကပါငျ်ေးမ ွှာျေးစွွှာ 

အသ ုျေးပပြုခ ့်က သည်။ အထိကရွှာ ်  ုျေးကသွှာ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး၌ အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး၏ အ 

ကထွှာ ်အပ ့် က  ျေးဇ ျေးမ ွှာျေး  မ ွှာျေးစွွှာပ ့်ပုိျေးကပျေးခ ့်ကက ွှာငျ်ေး ကတွျု့ရသည်။  

လို ်ကဗျေးရီျေးယွှာျေး၊ တ နျီေးရှွှာျေး၊ ဂွါတီမွှာလွှာ ၊  ိုလ ဘီယွှာ ၊ကတွှာငအ်ွှာြရိ  ၊ နကီပါ နငှ့်် ကဒသမ ွှာျေးစွွှာတို ့်တွင ်အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု 

နငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး ကပါငျ်ေးစပ်မှု၏ရလဒအ်ပြစ် အပပြုသကဘွှာက ွှာငက်သွှာ လ မှုကရျေး နငှ့် ်နိငုင် ကရျေး ုိင ်

ရွှာ ကပပွှာငျ်ေးလ မှု တို ့်ပြစ်ကပေါ် ခ ့်သည်။ ဤလမ်ျေးည န ် စွှာအုပ်သည် အ ုိပါ နည်ျေးစနစ်မ ွှာျေး ို တီထွငြ်နတ်ီျေးခ ့်ပခငျ်ေး မဟတု်ပါ။ 

ဤစွှာအုပ်  သည်အက မ်ျေးမြ ် တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေး နငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်သ မ ွှာျေး နည်ျေးလမ်ျေးတစ်ခုခု ို 

အသ ုျေးပပြုကနရွှာမှ အတွှာျေးအ ီျေးမ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် မတိုျေးသွှာ မ ုတ်သွှာအကပခအကနမ ွှာျေး နငှ့် ်က  ြုကတွျု့သည့််အခါ  အ ုိပါ စိနက်ခေါ်မှုမ ွှာျေး ို 

 ိုငတ်ွယ်ကပြရှငျ်ေးနိငု ် ရန ် က ိြုျေးပမ်ျေးထွှာျေးပါသည်။ အက မ်ျေးမြ ် တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေးသည် 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး ုိငရ်ွှာ  ျွမ်ျေး  င်မှုမ ွှာျေး လိုအပ်ကက ွှာငျ်ေး လ ်ခ က သည်။ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး 

တည်က ွှာ ်သ မ ွှာျေး လည်ျေး အွှာဏွှာခ ိနခ်ွငလ်ျှွှာ  ကပပွှာငျ်ေးလ ပစ်နိငုရ်န ် လိုအပ်ကက ွှာငျ်ေး သိရိှလ ်ခ က သည်။ သုိ ့်ကသွှာ်လည်ျေး 

နယ်ပယ်နစ်ှခုလ ုျေး  မိမိ ျွမ်ျေး  ငရ်ွှာ နယ်ပယ်အလို  ် နည်ျေးပရိယွှာရ်မ ွှာျေး ို အပပနအ်လှန ် အပပည့််အဝ ြလှယ်နိငုပ်ခငျ်ေး မရိှပါ၊ 

ဤလမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ်တွင ်အ ုိပါ အတွှာျေးအ ီျေး ို က  ွှာ်လ ွှာျေးရန ်စတင ်က ိြုျေးပမ်ျေးထွှာျေးပါသည်။  

 ွိ ် ွှာဂုိဏ်ျေးဝင ် (Quaker) တ က် လှုပ်ရှွှာျေးသ  နငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး ပညွှာရှင ် Adam Curle သည် ၁၉၇၁ ခုနစ်ှတွင ် အွှာဏွှာ 

ခ ိနခ်ွငလ်ျှွှာ လ  ကပပွှာငျ်ေးရန ် နငှ့် ် အ  ိြုျေးရိှကသွှာ ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးမှုမ ွှာျေးနငှ့် ် ပဋပိ ခအသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေးတို ့် ပပြုလုပ်ရန ် လ ထု ို 

စည်ျေးရ ုျေးပခငျ်ေး နငှ့် ် အက မ်ျေးမြ ် တို ်ရုိ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး အဘယ့််ကက ွှာင့်် လိုအပ်ကက ွှာငျ်ေးသရုပ်ပပနိငုမ်ည့်် Curle 

သရုပ်ပပပ ု ို ကရျေး ွ ခ ့်သည်။ Mennonite ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးသမွှာျေး John Paul Lederach သည် ၁၉၈၀ နငှ့် ်၁၉၉၀ နစ်ှမ ွှာျေးတွင ်Curle 

သရုပ်ပပပ ု ို အကပခပပြု၍ ပြည့််စွ ်ခ ့်သည်။ ၎ငျ်ေး  ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု နငှ့် ်အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု  ုိငရ်ွှာ နယ်ပယ်မ ွှာျေး 

နငှ့် ်လ ်ကတွျု့လုပ်က ွှာငမ်ှုမ ွှာျေး၊  ”ကတွှာ်လှနမ်ှုမ ွှာျေး” နငှ့်် “ညြှိနှုငိျ်ေးအကပြရှွှာမှုမ ွှာျေး” သည် စငင်ပိြုငြွ် ျု့ ငြိြုျေး တိုျေးတ ်ခ ့်သည်  ိုလည်ျေး 
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အသိအမှတ် ပပြုခ ့်သည်1။ Lisa Schirch သည်  မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် အက မ်ျေး မြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်မှု 

 ိုကပါငျ်ေး စပ်ထွှာျေးကသွှာ သငတ်နျ်ေးတစ်ခု ို စတငသ်ငက် ွှာျေးခ ့်ငပီျေး ၂၀၀၀ ခုနစ်ှ အကစွှာပိုငျ်ေးတွင ်ထုိအကက ွှာငျ်ေးအရွှာ ို စွှာအုပ် အပြစ် 

ကရျေးသွှာျေးထုတ်ကဝခ ့်သည်2။ 

၂၀၁၇ ခုနစ်ှတွင ်အပပည်ပပည် ုိင်ရွှာ အက မ်ျေးမြ ်ကသွှာ ပဋပိ ခ အြွ ျု့အစည်ျေး (International Center on Nonviolent Conflict) 

သည် အ ုိပါ အပုိငျ်ေး ို ကလ့်လွှာသ ုျေးသပ်နိငုရ်န ်Veronique Dudouet ပပြုစုကရျေးသွှာျေးကသွှာ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး ို သိဒဒတိငပ်ခငျ်ေး - ပပည်သ ့် 

အွှာခ မှု နငှ့် ်ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး ဗ ျူဟွှာမ ွှာျေး အစီရငခ် စွှာ  ို ထုတ်ကဝခ ့်သည်3။  ယငျ်ေးနစ်ှ တွငပ်င ်အကမရိ နင်ငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး အငစ်တီ  ြုျု့    

Anthony Wanis-St. John နငှ့် ်  Noah Rosen တို ့် ကရျေးသွှာျေးကသွှာ ပပည်သ ့်အွှာခ မှု ို ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး  (Negotiating Civil 

Resistance ) အစီရငခ် စွှာ ိုထုတ်ကဝခ ့်သည်4။ အ ုိပါ အစီရငခ် စွှာမ ွှာျေးတွင ် အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု နငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး 

တည်က ွှာ ်မှု  ုိငရ်ွှာ နည်ျေးဗ ျူဟွှာမ ွှာျေး နငှ့် ်  ျွမ်ျေး  ငမ်ှု မ ွှာျေးအွှာျေး ကပါငျ်ေးစပ် ညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေးပြင့်် လ မှုတရွှာျေးမျှတမှု၊ နငိင် ကရျေး 

လွတ်လပ်မှု၊ လ ့်အခွင့်အ်ကရျေး၊ အွှာျေးလ ုျေး ပါဝငမ်ှု နငှ့် ်သဘွှာဝ ပတ်ဝနျ်ေး  င ်ကရရည်တည်တ ့်မှု တို ့်အတွ ် က ိြုျေးပမ်ျေးအွှာျေးထုတ်မှုမ ွှာျေး ို 

ပုိမုိအွှာျေးက ွှာငျ်ေးကစကက ွှာငျ်ေး အယ အ  ို မီျေးကမွှာငျ်ေးထုိျေးပပခ ့်က သည်။ ဤလမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ်သည် “အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု နငှ့် ်

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်မှု လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး ကပါငျ်ေးစပ်မှုပြင့်် အုပ်စုမ ွှာျေးအက ွှာျေး အွှာဏွှာခ ိနခ်ွငလ်ျှွှာ ကပပွှာငျ်ေးလ နိငုင်ပီျေး  

အြွ ျု့မ ွှာျေးအက ွှာျေး ပြစ်ပွွှာျေးကနသည့်် ပဋပိ ခမ ွှာျေး ို အမ ွှာျေးပပည်သ  သိရိှမှုတိုျေးပမင့််လွှာသည့််အတွ ် ကရရှည်တည်တ ့်ကသွှာ 

ရလဒရ်ရိှနိငုက်စသည်  ုိသည့်် အယ အ  ို ကထွှာ ်ခ က ွျေးကနျွေးထွှာျေးပါသည်။ အက မ်ျေးြ ် ပဋိပ ခ ို ကလွှာငစ်ွှာပြည့််ကပျေးကနသည့်် 

မတရွှာျေးမှုမ ွှာျေး ို  ိုငတ်ွယ်ကပြရှငျ်ေးရန ် နငှ့်က်ရရှည် တည်တ ့် ကသွှာ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးရရိှရန ် လိုအပ်ကသွှာ   ်  ကရျေး မ ွှာျေး ို 

ပပနလ်ည်တည်က ွှာ ်ရန ်အထ ်ပါ နည်ျေးလမ်ျေး နစ်ှမ ိြုျေးလ ုျေး လိုအပ်သည်။ 

ကရှျု့  ်က ွျေးကနျွေးမှုမ ွှာျေး မပပြုလုပ်ခင ်ကဝါဟွှာရမ ွှာျေး ို အဓိပပါယ် ြွင့်် ုိသတ်မှတ်လို ်ရကအွှာင ်-  

• အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုသည် သွှာမနလ် မ ွှာျေးအကနပြင့်် ငခိမ်ျေးကပခွှာ ်မှု သုိ ့်မဟုတ် အက မ်ျေးြ ်မှု မပပြုဘ  စုစည်ျေး၍ 

အွှာဏွှာတည်က ွှာ ်နိငုသ်ည့်် နည်ျေးလမ်ျေးတစ်ခုငပီျေး ယငျ်ေး ို “လ ထုအွှာခ မှု” ဟု ရည်ည နျ်ေးက သည် ။ ယငျ်ေးသည် လ မှုကရျေး၊ 

နငိင် ကရျေး နငှ့် ် စီျေးပွွှာျေးကရျေး  ုိငရ်ွှာ ရည်မှနျ်ေးခ  ်မ ွှာျေး ကအွှာငပ်မငက်စရန ် နဒပပပွ မ ွှာျေး ၊ သပိတ်ကမှွှာ ်မှုမ ွှာျေး ၊  ွှာ ယွ်ကရျေး 

ဗ ျူဟွှာမ ွှာျေး နငှ့်် စငင်ပိြုင ် အြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေး တည်ကထွှာငပ်ခငျ်ေး စသည် အက မ်ျေးမြ ် နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး မှတစ် င့် ် လ ထု  

စုကပါငျ်ေးအွှာျေး ို စုစည်ျေး အသ ုျေးခ သည့်် နည်ျေးလမ်ျေးပြစ်သည်။  

• အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု ဦျေးက ွှာငသ် မ ွှာျေး နငှ့် ် တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေးသည် ဗ ျူဟွှာ ျွမ်ျေး  င်သ မ ွှာျေး၊ 

စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်သ မ ွှာျေး၊ သငတ်နျ်ေး ရွှာမ ွှာျေး ၊ နည်ျေးဗ ျူဟွှာ ုိငရ်ွှာ  ျွမ်ျေး  ငပ်ညွှာရှငမ် ွှာျေး၊ ပညွှာရပ်အလို ် 

 ျွမ်ျေး  ငပ်ညွှာရှငမ် ွှာျေး နငှ့် ်လ မှု ကပပွှာငျ်ေးလ မှု ကြွှာ်က ွှာငရ်န ်အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု ကြွှာ်က ွှာငသ် မ ွှာျေးပြစ်က သည်။ 

• အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးသည် အကပပွှာငျ်ေးအလ  ကြွှာ်က ွှာငရ်န် ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပြင့်် အက မ်ျေးမြ ် စုကပါငျ်ေးလှုပ်ရှွှာျေးမှု 

နည်ျေးလမ်ျေး ို အသ ုျေးပပြုသည့်် ပ ုကသသတ်မှတ်ြွ ျု့စည်ျေးထွှာျေးပခငျ်ေး မဟုတ်သည့်် လ မ ွှာျေး၊ အြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေး၊ ညွန် ့်ကပါငျ်ေးအြွ ျု့မ ွှာျေး 

နငှ့် ် ွနယ် ်မ ွှာျေး ပြစ်က သည်။  
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• အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးသည် တိ  ကသွှာ ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုင ်ို ကြွှာ်က ွှာငရ်န ် အုပ်စုမ ွှာျေး  အက မ်ျေးမြ ် 

လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး ို စီ ွှာစဥ် ွှာ ပပြုလုပ်ပခငျ်ေးပြစ်သည်။ လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးတွင ်ရှငျ်ေးလငျ်ေးစွွှာ သတ်မှတ်ထွှာျေးသည့်် အစ၊ အလယ် 

နငှ့် ်အ  ုျေးရိှ သည်။ 

• ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှုသည် ပဋိပ ခမှသည် ကရရှည်တည်တ ့်ကသွှာ၊ တရွှာျေးမျှတကသွှာ ကပြရှငျ်ေးမှုမ ွှာျေး နငှ့် ်အြွ ျု့ အစည်ျေး 

မ ွှာျေး ို ကပပွှာငျ်ေးလ ြနတ်ီျေးသည့်် နည်ျေးလမ်ျေးပြစ်သည်။ ယငျ်ေးကဝါဟွှာရ ို အမ ိြုျေးမ ိြုျေးကသွှာ က ိြုျေးပမ်ျေးအွှာျေးထုတ်မှုမ ွှာျေး ို 

ပခ ြုင ရုည်ည နျ်ေးသည့်် စ ွှာျေးလ ုျေး အပြစ်အသ ုျေးပပြုကသွှာ်လည်ျေး၊ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည် က ွှာ ်မှုနယ်ပယ်သည် မတ  ွ ပပွှာျေးကသွှာ 

  ်စပ်ပတ်သ ်သ မ ွှာျေးနငှ့််   ်သွယ်၍ အပပနအ်လှန ် ကပပွှာ ုိပခငျ်ေး၊ ညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေး နငှ့် ် က ွှာျေးဝငြ် နက်ပြပခငျ်ေး စသည် 

  ်  ကရျေး ို အကပခခ ၍ ပြဿနာကပြရှငျ်ေးပခငျ်ေး လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး ို အကလျေးထွှာျေးသည်။ 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်သ မ ွှာျေးသည် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်မှုလုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး ပြစ်ကပေါ်ကစရန ် အပပနအ်လှန ်

က ွျေးကနျွေးသ မ ွှာျေး၊  ပဋိပ ခ ုိငရ်ွှာ နည်ျေးပပမ ွှာျေး၊ သငတ်နျ်ေးပုိ ့်ခ သ မ ွှာျေး၊ ညြှိနှုငိျ်ေးကပျေးသ မ ွှာျေး နငှ့် ် က ွှာျေးဝငြ် နက်ပြကပျေးသ  မ ွှာျေး 

ပြစ်က သည်။ ဤလမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ်တွင ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး စ ွှာျေးလ ုျေးသည် ပဋပိ ခပြစ်ကစသည့်် 

အကက ွှာငျ်ေးအရွှာမ ွှာျေး နငှ့် ် အလွှာျေးအလွှာရိှကသွှာ ကပြရှငျ်ေးခ  ်မ ွှာျေး အကက ွှာငျ်ေး အမ ွှာျေးပပည်သ  သိရိှနွှာျေးလည်မှု ို 

ပမြှင့်တ်ငန်ိငုရ်န ်အုပ်စုမ ွှာျေး အက ွှာျေး   ်  ကရျေး တည်က ွှာ ်သည့််  ျွမ်ျေး  ငမ်ှုမ ွှာျေး နငှ့် ်လုပ်ငနျ်ေး စဉ်မ ွှာျေး  ို ုိလိုပခငျ်ေးပြစ် 

သည်။ 

• ပဋပိ ခ အသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေး  ုိသည်မှွှာ  လ မ ွှာျေး  ပဋပိ ခ ရငျ်ေးပမစ်မ ွှာျေး ို  ိုငတ်ွယ်ကပြရှငျ်ေးရန ်အြွ ျု့အစည်ျေး ုိင်ရွှာ နငှ့် ်

အြွ ျု့အစည်ျေးပပငပ် လမ်ျေးကက ွှာငျ်ေးမ ွှာျေး နငှ့် ် နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ိုအသ ုျေးပပြု၍ အက မ်ျေးြ ် ပဋပိ ခ ို အက မ်ျေးမြ ် ပဋ ိ

ပ ခအပြစ် ကပပွှာငျ်ေးလ သည့်် သုိ ့်မဟုတ် အသွငက်ပပွှာငျ်ေးသည့်် လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး ို ပခ ြုင ရုည်ည နျ်ေးသည့်် စ ွှာျေးလ ုျေးတစ်ခု 

ပြစ်သည်။ ပဋပိ ခအသွင ် ကပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေးတွင ် လ အြွ ျု့အစည်ျေး  ုိငရ်ွှာ ပပဿနွှာမ ွှာျေး ို  ိုငတ်ွယ်ကပြရှငျ်ေးရန ် နငှ့် ်

ပဋပိ ခပြစ်ကနကသွှာ   ်စပ်သ ် ုိငသ် မ ွှာျေးအက ွှာျေး   ်  ကရျေး တိုျေးတ ်က ွှာငျ်ေးမွနလ်ွှာကစရန ်အက မ်ျေးမြ ် လှုပ် 

ရှွှာျေးမှုနငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု လုပ်ငနျ်ေးစဉ် နစ်ှမ ိြုျေးလ ုျေး ပါဝငသ်ည်။ အက မ်ျေးမြ ် တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေး နငှ့် ်

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်သ မ ွှာျေး အွှာျေးလ ုျေးသည် အကပပွှာငျ်ေးအလ  ို တွနျ်ေးအွှာျေးကပျေးသည့်် ကပပွှာငျ်ေးလ မှု ကြွှာ်က ွှာငသ် မ ွှာျေး 

ပြစ်က သည်။ 

• ကသဇွှာအွှာဏွှာ ုိသည်မှွှာ သီျေးပခွှာျေးအ  ိြုျေးရလွှာဒတ်စ်ခု ရရိှရန ် အပခွှာျေးသ မ ွှာျေးအကပေါ် လ မ်ျေးမုိျေးနိငုသ်ည့်် စွမ်ျေးအငတ်စ်ခု 

ပြစ်သည်။ အစုိျေးရမ ွှာျေး နငှ့် ် နိငုင် တ ွှာအြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေးသည် အက မ်ျေးြ ်ပဋပိ ခ ို တွှာျေး ီျေးရန ် သုိ ့်မဟုတ် 

 ိုငတ်ွယ်ကပြရှငျ်ေးရန ် ပပဿနွှာရငျ်ေးပမစ်မ ွှာျေး ို  ိုငတ်ယွ်ရန ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်မှု လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး ို အ 

ကထွှာ ်အပ ့်ကပျေးသည်။ သုိ ့်ရွှာတွင ် အွှာဏွှာ မညီမျှမှု  ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးမှု နငှ့် ် အပခွှာျေး ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး ို 

အ  ိြုျေးသ ်ကရွှာ ်မှု မ ့်ကစသည်။ အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုသည် အွှာဏွှာ ခ ိနခ်ွငလ်ျှွှာ လ  ကပပွှာငျ်ေးရန ် နငှ့်လ် ထု အွှာျေး 

လုပ်ပုိငခ်ွင့် ်အွှာဏွှာကပျေးအပ်နိငုရ်န ်လ ထု ို စည်ျေးရ ုျေး၍ အတ တ ွ လုပ်က ွှာငက်စနိငုသ်ည်။ အွှာဏွှာ ခ ိနခ်ွငလ်ျှွှာ ပုိမုိညီမျှ 

လွှာကသွှာအခါ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ် မ ွှာျေးသည် ကရရှည်တည်တ ့်နိငုက်သွှာ ရလဒမ် ွှာျေး ရှွှာကြွနိငုက်ခ  ပုိမ ွှာျေးလွှာနိငုသ်ည်။ 
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သ်ီးခခော်း မှသည် ရပေါင််းစပ် လုပ်ရ ောင်ခခင််း သီြို    

အခ ိြုျု့  အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်မှု ို သီျေးပခွှာျေး၊ သဟဇွှာတ မပြစ်ကသွှာ သုိ ့်မဟုတ်  န် ့်  ငြ် ် 

 ျွမ်ျေး  ငမ်ှု အပြစ် ရှုပမငက် သည်။ အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုသည် (မက ွှာခဏ ုိသလို) ြိနှပ်ိခ ြုပ်ခ ယ်ကသွှာ သုိ ့်မဟုတ် 

အကလျေးမထွှာျေးသည့်် ငပိြုငဘ် ်နငှ့် ် ရင် ုိငရ်သည့််အခါ အနိငုရ်ရိှရန ် အွှာဏွှာခ ိနခ်ွငလ်ျှွှာ လ  ကပပွှာငျ်ေးပခငျ်ေးပြစ်သည်။ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး 

တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေးသည်   ်  ကရျေး တည်က ွှာ ်ရန၊် ကနွှာ ်ခ  အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးမ ွှာျေး ို အမ ွှာျေးသိရိှမှု ပမြှင့််တငရ်န၊် နငှ့် ်

အလွှာျေးအလွှာရိှကသွှာ ကပြရှငျ်ေးခ  ်မ ွှာျေး ရှွှာကြွကတွျု့ ရိှရန ် ပပြုလုပ်ပခငျ်ေးပြစ်သည် ။ ခ ဉ်ျေး ပ်မှု တစ်ခုခ ငျ်ေးစီတွင ် သ ် ုိငရ်ွှာ 

သမုိငျ်ေးကက ွှာငျ်ေး၊ လ ထု လုပ်က ွှာငမ်ှု အကလ့်အ  င့်မ် ွှာျေး ၊ စွှာကပ နငှ့် ် ပညွှာကရျေး နငှ့် ်သငတ်နျ်ေးအစီအစဥ်မ ွှာျေး ရိှက သည်။ အက မ်ျေးမ 

ြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်မှုတို ့် ို အမ ွှာျေးအွှာျေးပြင့် ်လ ထုအသိပညွှာကပျေးလုပ်ငနျ်ေးမ ွှာျေး နငှ့် ်ပညွှာရပ်နယ်ပယ်တို ့်တငွ ်

သီျေးပခွှာျေးစီ သငက် ွှာျေးပုိ ့်ခ ကလ့်ရိှက သည်။ 

ဤလမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ်အွှာျေး  ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်မှု နငှ့် ် အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးသ  နစ်ှမ ိြုျေးလ ုျေးအတွ ် သီျေးပခွှာျေးပြစ်တည်မှု ို 

ကလျှွှာ့်ခ ရန ် နငှ့်် ကပါငျ်ေးစပ်လုပ်က ွှာငန်ိငုမ်ှု ို ြနတ်ီျေးနိငုရ်န ် နယ်ပယ်တစ်ခုစီမှ ထိကရွှာ ် မဟွှာဗ ျူဟွှာ အကပမွှာ ်  ုျေးကသွှာ 

နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ို ပဋပိ ခအသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ရွှာတွင ်ကပါငျ်ေးစပ်အသ ုျေးပပြုနိငုရ်န ်ရည်ရွယ်ပပြုစုထွှာျေးပခငျ်ေးပြစ်သည်။ အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု 

နငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး တို ့် ိ ု အကပပွှာငျ်ေးအလ  ကြွှာ်က ွှာငရ်ွှာ၌  န် ့်  ငြ် ် နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးအပြစ် ရှုပမငမ်ည့််အစွှာျေး  

ဤလမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ်သည် အကပပွှာငျ်ေးအလ သုိ ့် ကလျှွှာ ်လှမ်ျေးရွှာလမ်ျေးကက ွှာငျ်ေးကပေါ်တွင ် နည်ျေးလမ်ျေးနစ်ှမ ိြုျေးလ ုျေး  တစ်ခု ို တစ်ခ ု မည်သုိ ့် 

အပပနအ်လှန ်ကထွှာ ်ပ ့်ကပျေးပ ု ို သရုပ်ကြွှာ်ထွှာျေးသည်။ 

လ မ ွှာျေးစွွှာသည် မတ ညီသည့်် နယ်ပယ် အခငျ်ေးအ  ငျ်ေးမ ွှာျေးတွင ် လုပ်က ွှာငက်နက သည်ပြစ်ရွှာ ၎ငျ်ေးတို ့် လ မှုအသုိ ်အဝနျ်ေးအွှာျေး 

ကပပွှာငျ်ေးလ ရွှာတွင ်အထ ်ပါ  ျွမ်ျေး  ငအ်ရည်အကသွျေး နစ်ှမ ိြုျေးလ ုျေး ို အလိုအကလ ွှာ ် သင့််ကလ ွှာ်သလို လ ်ကတွျု့ အသ ုျေးပပြုကနက ငပီျေး 

လ ်ကတွျု့ ထိကရွှာ ်မှု အ  ိြုျေးက  ျေးဇ ျေးမ ွှာျေး ို ကတွျု့ ပမငရ်ငပီျေးပြစ်သည်။ မိမိ ိုယ် ို ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်သ မ ွှာျေး၊ တ ်က  

လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် စည်ျေးရ ုျေးကရျေးမ ျေးမ ွှာျေး အပြစ် ခ ယ က သ မ ွှာျေး လည်ျေး အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေး ကရျေး 

တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး ကပါငျ်ေးစပ်မဟွှာဗ ျူဟွှာမ ွှာျေး နငှ့်် နည်ျေးစနစ်မ ွှာျေး ကလ့်လွှာရန ်စိတ်ဝငစ်ွှာျေးလွှာကနက ငပီပြစ်သည် 

 

ဤလမ််းညွှန်စောအပ်ုြြို ရ ်းသော်းသည်  ြျွန်ပ်ုတြို  ြဘယသ်ရူတလွဲ။ 

 ျွန်ပ်ုတို ့် နစ်ှဦျေးသည် အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်မှုတို ့်အွှာျေး မည်သုိ ့် ကပါငျ်ေးစပ်နိငုသ်ည် ို  ွှာလက ွှာရှည် 

ကလ့်လွှာစ ျေးျေးစမ်ျေးလွှာခ ့်ကက သွှာ တ က် လှုပ်ရှွှာျေးသ  ၊ သငတ်နျ်ေး ရွှာမ ွှာျေး နငှ့် ် က ွှာျေးခ ပ ့်ပုိျေးကပျေးသ မ ွှာျေး ပြစ်က ပါသည်။  ျွန်ပ်ုတို ့်တစ် 

ကယွှာ ်ခ ငျ်ေးစီ အကက ွှာငျ်ေး အနည်ျေးငယ် မိတ်  ်ရမည် ုိလျှင ်-  

Nadine Bloch သည်  Beautiful Trouble ၏ သငတ်နျ်ေးည နက် ွှာျေးကရျေးမ ျေး ပြစ်ငပီျေး  နျ်ေးသစ်တီထွငက်သွှာ အနပုညွှာရှင ် ၊ 

အက မ်ျေးမြ ်ကရျေးသမွှာျေး၊ နိငုင် ကရျေး ုိငရ်ွှာ စည်ျေးရ ုျေးကရျေးသမွှာျေး နငှ့် ် ရုပ်ကသျေးအနပုညွှာ ို အသ ုျေးပပြု၍ နိငုင် ကရျေး၊. လ မှုကရျေး 
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တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ  တစ်ဦျေး (puppetista) လ  ပြစ်သည်။ သ မ၏ လုပ်က ွှာငမ်ှုမ ွှာျေးတွင ် အနပုညွှာနငှ့်် နိငုင် ကရျေး နယ်ပယ်နစ်ှခု၏ 

တ ညီကသွှာ အခ  ်မ ွှာျေး ို ရှွှာကြွကလ့်လွှာ၍ ယဥ်က  ျေးမှု က  ့်က  ခ နိငုစွ်မ်ျေးသည် နိငုင် ကရျေးအရ ထိကရွှာ ်သည့်် နည်ျေးလမ်ျေးပြစ်သည်သွှာမ  

လ သွှာျေးတို ့်၏  ိုယ်ပုိငဘ်ဝ ို ပပနလ်ည်ကတွှာငျ်ေး ုိရွှာ ၊ ြိနှပ်ိသည့်် စနစ် ို တွနျ်ေးလှနရ်ွှာ၊ နငှ့်် လ အြွ ျု့အစည်ျေးတွငျ်ေး ရငျ်ေးနှျီေးပမြုပ်နှ ရွှာတို ့်တွင ်

ထိကရွှာ ်သည့််အပပင ်ကပ ွှာ်ရ ငက် ည်ကမွျု့စရွှာလ  က ွှာငျ်ေးကက ွှာငျ်ေး ကြွှာ်ထုတ်ပခငျ်ေးပြစ်သည်။ သ မသည် Beautiful Trouble: A Toolbox 

for Revolution (2012, O/R Books)၊ Beautiful Rising: Creative Resistance from the Global South (2017, O/R Books)၊ We 

Are Many၊  Reflections on Movement Strategy from Occupation to Liberation (2012, AK Press) တို ့်တွင ်ပါဝငက်ရျေးသွှာျေးခ ့်ငပီျေး 

Education & Training in Nonviolent Resistance (2016, U.S. Institute of Peace) အထ ျေးအစီရငခ် စွှာ ို ကရျေးသွှာျေးခ ့်သ လ  ပြစ်သည်။ 

သ မ၏ အက မ်ျေးမြ ်မှု ကအွှာငလ် လ င့််ပခငျ်ေး ဘကလွှာ့်ဂ် “ နဒပပပခငျ်ေး အနပုညွှာမ ွှာျေး” တွင ်ကရျေးသွှာျေးခ  ်မ ွှာျေး ို ြတ်ရှုနိငုပ်ါသည် ။ 

Lisa Schirch သည် တိုဒါ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး. အငစ်တီ  ြုျု့ (Toda Peace Institute ) ၏ သုကတသန ည နက် ွှာျေးကရျေးမ ျေး နငှ့် ်Alliance for 

Peacebuilding ၏ အက ီျေးတနျ်ေးမ ဝါဒကရျေးရွှာ အက  ကပျေးပုဂိ္ြုလ် ပြစ်သည်။ ၁၉၉၅ ခုနစ်ှမှ ၂၀၁၇ ခုနစ်ှ အထိ သ မသည် Summer 

Peacebuilding Institute တွင ် မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု နငှ့် ် မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ  ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး 

တည်က ွှာ ်မှုတို ့်အွှာျေး ကပါငျ်ေးစပ်ပခငျ်ေး ို ဘွ ျု့သငတ်နျ်ေးအပြစ် ပုိ ့်ခ ခ ့်သည်။ အကရှျု့ ပုိငျ်ေး မနန်နိိ ု်တ က သုိလ်၊ တရွှာျေးမျှတမှု နငှ့် ်

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု စငတ်ွှာတွင ်သုကတသနပါကမွှာ ခ အပြစ် တွှာဝနထ်မ်ျေးက ွှာငခ် ့်သည်။ သ မ၏ စွှာအုပ် မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ  ်

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး  (၂၀၀၄) တွင ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ရွှာ၌ အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု၏ အခနျ်ေး ဏ္ဍ  ို 

အသိအမှတ်သည့်် အယ အ  မ ကဘွှာင ်ို ကြွှာ်ထုတ်ထွှာျေးသည် ။ သ မ၏ စွှာအုပ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ကရျေး ုိငရ်ွှာ ဓကလ့် ထ ုျေးစ  နငှ့် ်

အမှတ်လ ခဏွှာသက ေတ (Ritual and Symbol in Peacebuilding) (၂၀၀၅) နငှ့်် မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် အနပုညွှာ အကပခပပြု ငငမ်ိျေး 

ခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်မှု (၂၀၀၈) က ွှာငျ်ေးပါျေး တို ့်တွင ် အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုတွင ် အနပုညွှာ၏ အခနျ်ေး ဏ္ဍ ို 

ကလ့်လွှာကြွှာ်ပပထွှာျေးသည်။ ခ ်ခ ကသွှာအကက ွှာငျ်ေးအရွှာမ ွှာျေး ို အပပနအ်လှနက်ပပွှာ ုိပခငျ်ေး (၂၀၀၇) တွင ်Schirch နငှ့် ်တွ ြ ်စွှာ ကရျေး ရွှာ 

David Campt တို ့်သည် လ မ ိြုျေးကရျေး ခွ ပခွှာျေးမှု နငှ့် ်အပခွှာျေးလ မှုကရျေး ပပဿနွှာမ ွှာျေး ို ကပြရှငျ်ေးရန ်အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး၌ အပပနအ်လှန ်

ကပပွှာ ုိပခငျ်ေး၏ အခနျ်ေး ဏ္ဍ ို စ ျေးစမ်ျေးကလ့်လွှာခ ့်သည်။ ပဋပိ ခ ကလ့်လွှာသ ုျေးသပ်ပခငျ်ေး နငှ့် ်ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု အစီအစဉ်ကရျေး ွ  

ပခငျ်ေး (၂၀၁၄)တွင ် Schirch သည် ကလ့်လွှာသ ုျေးသပ်ပခငျ်ေးနငှ့်် အစီအစဥ်ကရျေး ွ ပခငျ်ေး  ုိငရ်ွှာ သိမှတ်စရွှာအခ  ်မ ွှာျေး ို ထည့််သွငျ်ေးထွှာျေးသည်။ 

Schirch သည် လ မှုတရွှာျေးမျှတကရျေး အတွ ် လမ်ျေးမကပေါ်ထွ ်  နဒထုတ်ကြွှာ်ပခငျ်ေး ၊ အွနလ်ိုငျ်ေး ဘကလွှာ့်ဂ်မ ွှာျေးမှွှာ 

ကရျေးသွှာျေးလှု က ွှာ်ပခငျ်ေးမ ွှာျေး ို လုပ်က ွှာငက်လ့်ရိှသည် ။ 

 

 ျွန်ပ်ုတို ့်သည် နယ်ပယ်နစ်ှခုလ ုျေးတွင ် အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်မှု နည်ျေးစနစ် မ ွှာျေးအက ွှာျေး 

ပုိမုိ  ယ်ပပန ့်က်သွှာ ကပါငျ်ေးစပ်လုပ်က ွှာငန်ိငုမ်ှု ို ကလ့်လွှာစ ျေးစမ်ျေးကနက သည့်် လုပ်ကြွှာ် ိုငြ် ်မ ွှာျေးစွွှာပြင့်် လ ်တွ  

လုပ်က ွှာငက်နခ ့်က ငပီျေး ၎ငျ်ေးတို ့်၏ ပ ့်ပုိျေး  ညီမှုအတွ ် အထ ျေးပင ် က  ျေးဇ ျေးတငရိှ်ပါသည်။  ျွန်ပ်ုတို ့် ဤစွှာအုပ်အွှာျေး ကရျေးသွှာျေးပပြုစုကနစဥ် 

 ွှာလတစ်ကလျှွှာ ် ၎ငျ်ေးတို ့်သည် သငခ်နျ်ေးစွှာ စမ်ျေးသပ် ပုိ ့်ခ  ရွှာတွင ် ပါဝငပ်ခငျ်ေး၊ သငခ်နျ်ေးစွှာမ ွှာျေး နငှ့်် စွှာအုပ်ြွ ျု့စည်ျေးပ ုတို ့် အကပေါ် 

အက  ပပြုခ  ်မ ွှာျေး ကပျေးပခငျ်ေး၊ စွှာမ က မ်ျေးမ ွှာျေးအွှာျေး အပပနပ်ပန ်အလှနလ်ှန ်ြတ်ရှုပခငျ်ေး နငှ့် ်ကရျေးသွှာျေးပခငျ်ေး တို ့်တွင ်နည်ျေးလမ်ျေးမ ိြုျေးစ ုပြင့််   ညီခ ့် 

က သည်။ 
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ဤလမ််းညွှန်စောအပ်ုြ မည်သရူတအွတြ်ွလဲ  

ဤလမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ်သည် အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်မှု နည်ျေးစနစ်မ ွှာျေး မည်သုိ ့် ကပါငျ်ေးစပ်ရမည် 

 ိုစိတ်ပါဝငစ်ွှာျေးကသွှာ ၊ ကပါငျ်ေးစပ်ရနလ်ိုအပ်သည်ဟု ရှုပမငက်သွှာ ၊ စည်ျေးရ ုျေးကရျေးမှုျေးမ ွှာျေး၊ တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေး၊ က ွှာျေးဝငပ်ြနက်ပြသ မ ွှာျေး၊ 

ညြှိနှုငိျ်ေးကရျေးသမွှာျေးမ ွှာျေး နငှ့်် အရပ်ဘ ်  ျွမ်ျေး  ငသ် မ ွှာျေး ို ပ ့်ပုိျေးကပျေးကနသည့်် အကတွျု့အက  ြုရင့််   ်သည့်် သငတ်နျ်ေး ရွှာမ ွှာျေးအတွ ် 

ရည်စ ျေးပါသည်။ အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုနယ်ပယ် သုိ ့်မဟုတ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည် က ွှာ ်မှု နယ်ပယ်တစ်ခုစီမှ  အကတွျု့အက  ြုရိှ 

သငတ်နျ်ေး ရွှာမ ွှာျေးသည် နယ်ပယ်နစ်ှခုလ ုျေးအွှာျေး သိရိှ ျွမ်ျေး  ငန်ိငုမ်ည်ပြစ်သည်။ ဤ လမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ် ို အသ ုျေးပပြုနိငုမ်ည့််သ မ ွှာျေးမှွှာ -- 

• “ ျွန်ပ်ုတို ့် လ ်ရိှ လုပ်ကနသည်မ ွှာျေးအွှာျေးလ ုျေးသည် လမ်ျေးမကပေါ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး ိုသွှာ အွှာရ ုစုိ ်ကနပခငျ်ေးပြစ်ငပီျေး ကရရှည်တွင ်

အနိငုရ်ရိှရန ် သုိ ့်မဟုတ် အနိငုရ်မည့်် အလွှာျေးအလွှာရိှရန ် အြွ ျု့အစည်ျေး  ုိင်ရွှာ အငအ်ွှာျေးမ ွှာျေး ပုိမုိလိုအပ်ကက ွှာငျ်ေး” ိ ု

သတိပပြုမိကသွှာ အက မ်ျေးမြ ် တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ အြွ ျု့မ ွှာျေး၏ ကခါငျ်ေးက ွှာငမ် ွှာျေး။ 

• “အက မ်ျေးမြ ် လ ထု လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးကက ွှာင့်် ပြစ်ကပေါ်လွှာကသွှာ ြိအွှာျေး  အွှာဏွှာခ ိနခ်ွငလ်ျှွှာ မညီမျှမှု ို စိနက်ခေါ် နိငုက်က ွှာငျ်ေး 

နငှ့် ်ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးရန ်ြိအွှာျေးပြစ်ကစကက ွှာငျ်ေး” သတိပပြုမိကသွှာ ညြှိနှုိငျ်ေးက ွျေးကနျွေးကရျေးအြွ ျု့သွှာျေးမ ွှာျေး ။ 

• တည်  ဥပကဒမ ွှာျေးသည် နိငုင် ကရျေး က ွျေးကနျွေးဝုိငျ်ေးမ ွှာျေး ၊ ညြှိနှုငိျ်ေးမှုမ ွှာျေးနငှ့််   ုျေးပြတ် ခ  ် ခ မှတ်ပခငျ်ေးတို ့်တွင ် အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေး 

ပါဝငန်ိငုမ်ှု ို တွှာျေး ီထွှာျေးသည်  ို သတိပပြုမိ၍ ”လ ထု ိ ု  ိုငလ်ှုပ်နိငုမ်ည့်် အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးမှတစ် င့်် 

အမ ိြုျေးသမီျေးအခွင့်အ်ကရျေး နငှ့်် အသိပညွှာပမြှင့််တငရ်န ် လိုအပ်သည်ဟု” သတိပပြုမိကသွှာ အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေး လုပ်ပုိငခ်ွင့်် 

အွှာဏွှာပိုမုိရရိှကရျေး စီမ  ိနျ်ေး စည်ျေးရ ုျေးကရျေးမ ျေးမ ွှာျေး။ 

• “ပွင့််လငျ်ေးပမငသ်ွှာမှု နငှ့်် တွှာဝနခ် မှု ုိငရ်ွှာ လ ထုကတွှာငျ်ေး ုိခ  ်မ ွှာျေး ို ထိကရွှာ ်ကသွှာ တရွှာျေးဥပကဒ စုိျေးမုိျေးကရျေး နငှ့်် 

လ ုကလွှာ ်သည့်် ပ ့်ပုိျေးမှုမ ွှာျေးကပျေးမည့်် အုပ်ခ ြုပ်ကရျေးအြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေး အပြစ် မည်သုိ ့် ကြွှာ်က ွှာငန်ိငုမ်လ  ဟု 

ကမျေးခွနျ်ေးထုတ်ကနက ကသွှာ အ  င့်ပ်  ် ပခစွှာျေးမှု တို ်ြ  ်ကရျေး တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေး။ 

• ရ ဝနထ်မ်ျေးမ ွှာျေးအွှာျေး လွှာဘ်ထုိျေးပခငျ်ေး ို  ိုငတ်ယွ်ရွှာတွင ် ထွ ်ကပါ ်မရိှသည့်် အကပခအကနသုိ ့်ကရွှာ ်ရိှငပီျေး “ ျွန်ပ်ုတို ့် 

ရ တပ်ြွ ျု့ဝငက်တွန ့် တို ်ရုိ ် အပပနအ်လှနက်ပပွှာမှု၊ လ မှုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေးတွငျ်ေး အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုကတွန ့်အတ  ၊ 

တရွှာျေးစွ  ုိမှုကတွ လုပ်နိငုမ်ယ့်် ပပည်သ ကတွ လိုအပ်ကနကက ွှာငျ်ေး”  ို သတိပပြုမိလွှာကသွှာတရွှာျေး ဥပကဒစုိျေးမုိျေးကရျေး  

အထ ျေးတပ်ြွ ျု့ဝငမ် ွှာျေး။ 

• ြွ ျု့ ငြိြုျေးတိုျေးတ ်ကရျေးတွင ် ၎ငျ်ေးတို ့်၏ ရငျ်ေးနှျီေးပမြှပ်နှ မှုမ ွှာျေးသည် ည ့်ြ ငျ်ေးကသွှာ အုပ်ခ ြုပ်မှုနည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးကက ွှာင့် ်

အ  ိြုျေးမရိှပြစ်ကနရသည် ို သိပမင၍် “အ  င့််ပ  ်လှုိ ်စွှာျေးကနတ ့် အုပ်ခ ြုပ်ကရျေးစနစ် ို အမ ွှာျေးပပည်သ  သိပမငလ်ွှာကအွှာင ်

အက မ်ျေးမြ ် နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးပြင့်် လုပ်က ွှာငက်နက ကသွှာ လ ထု ို အွှာျေးကပျေးကထွှာ ်ခ ရန ် လိုအပ်ကက ွှာငျ်ေး” လ ်ခ  

အသိအမှတ်ပပြုလွှာကသွှာ အလ ရှငမ် ွှာျေး။ 

နည်ျေးလမ်ျေးအကနပြင့်် ဤကပါငျ်ေးစပ် အသ ုျေးပပြုပခငျ်ေးအွှာျေး တွငတ်ွင ် ယ်  ယ် ပြစ်လွှာကစရန ်နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးစွွှာ ရှွှာကြွရမည် ပြစ်သည်။ ရှွှာ 



 

 

SNAP လမ််းညွှန်စောအပ်ုြြို မည်သြို  စီစဥ်ထော်းပေါသလဲ  

ပဋပိ ခ အသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ မှုသည် မဟွှာဗ ျူဟွှာ လိုအပ်သည်။ အခနျ်ေး - ၁၊ ၂၊ ၅၊ ၆ နငှ့် ် ၉ တို ့်တွင ်အုပ်စုအွှာျေးလ ုျေး၏ 

အကက ွှာငျ်ေးပခငျ်ေးရွှာမ ွှာျေးနငှ့်် အ  ိြုျေးမ ွှာျေး ို အမ ွှာျေးပပည်သ    ယ်  ယ်ပပန် ့်ပပန် ့် သိရိှကစနိငုမ်ည့်် 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှုနည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး နငှ့် ် အွှာဏွှာတည်က ွှာ ်ရန ် အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု စွမ်ျေးရည်တို ့် 

ကပါငျ်ေးစပ်အသ ုျေးပပြုမှု ို မီျေးကမွှာငျ်ေးထုိျေးပပသည့်် မဟွှာဗ ျူဟွှာ မ ကဘွှာင်မ ွှာျေး ကြွှာ်ပပထွှာျေးသည်။ 

ဤလမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ်ပါ အခနျ်ေး သ ုျေးခနျ်ေးတွင ် ထ ုျေးတမ်ျေးစဥလ်ွှာ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး ုိငရ်ွှာ 

အရည်အခ ငျ်ေးမ ွှာျေး  ိုက ွျေးကနျွေးထွှာျေးသည်။ အခနျ်ေး (၃) တွငက်ြွှာ်ပပထွှာျေးသည့်် အပပနအ်လှနက် ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး စွမ်ျေးရည်သည် 

အကပပွှာငျ်ေးအလ  ကြွှာ်က ွှာငသ် မ ွှာျေးအကနပြင့်် ပဋပိ ခ မီျေးလျှ  ို ကလျှွှာ့်ခ ၍ ညွန် ့်ကပါငျ်ေး တည်က ွှာ ်မှု 

ပပြုလုပ်နိငုက်စမည်။ အခနျ်ေး(၄) ပါ က ွှာျေးခ ပ ့်ပုိျေးကပျေးပခငျ်ေးစွမ်ျေးရည်  အုပ်စု လုပ်ငနျ်ေးစဥ်မ ွှာျေး ကခ ွှာကမွျု့ စွွှာ 

က ွှာငရွ် ်နိငုရ်န ် အကထွှာ ်အ  ပပြုပါသည်။ အခနျ်ေး (၈) ပါ ညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေးစွမ်ျေးရည်  အုပ်စုမ ွှာျေးအကနပြင့်် 

 န် ့်  ငြ် ်အုပ်စုမ ွှာျေးနငှ့်် ညြှိနှုငိျ်ေးရွှာတွင ် နျ်ေးသစ်ကသွှာ ကပြရှငျ်ေးမှုမ ွှာျေး ရှွှာကြွနိငုရ်န ်  ညီသည်။  

ဤလမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ်ပါ အခနျ်ေး (၇)   အွှာဏွှာခ ိနခ်ွငလ်ျှွှာ ကပပွှာငျ်ေးလ ကစမည့်် အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုနည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး 

မည်သုိ ့်ကရွျေးခ ယ်မည်  ုိသည် ို အကလျေးထွှာျေးက ွျေးကနျွေးထွှာျေးသည်။  

သငခ်နျ်ေးစွှာမ ွှာျေး ို စီစဉ်ထွှာျေးပ ုမှွှာ မဟွှာဗ ျူဟွှာက ွှာငျ်ေးတစ်ခု၏ အကပခခ ြွ ျု့စည်ျေးပ ုအတိုငျ်ေး ပြစ်သည်။ 

အမှနတ် ယ်တွင ် တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေး ၊ စည်ျေးရ ုျေးကရျေးသမွှာျေးမ ွှာျေးနငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်သ မ ွှာျေးသည် 

ကအွှာငပ်မငမ်ှုလျှငပ်မနစွ်ွှာ ကရွှာ ်နိငုမ်ည့်် လမ်ျေးကပြွှာင့်မ်ရိှကက ွှာငျ်ေး ို သိရိှနွှာျေးလည်က သည် - အကပပွှာငျ်ေးအလ သည် 

ခရုပတ် ကက ွှာငလ်ိမ်ကလှ ွှာျေးတစ်ခု  ့်သုိ ့် ကတွှာငထိ်ပ်မ ွှာျေး၊ ခ ိြုင့်ဝှ်မ်ျေးမ ွှာျေးနငှ့် ် ကအွှာငပ်မငမ်ှုမ ွှာျေးနငှ့် ် ရှု  ျေးနမ်ိ့်မှုမ ွှာျေး 

ကရွှာပပနျ်ေးကနသည်။ ထုိ ့်အပပင ်ဤ လမ်ျေးည န်စွှာအုပ်သည် အွှာျေးလ ုျေးပါဝငမ်ှုရိှသည် ဟု မ ုိနိငုပ်ါ။ ဥပမွှာ  ျွန်ပ်ုတို ့်သည် 

  ်သွယ်ကပပွှာ ုိပခငျ်ေး နငှ့် ် သတငျ်ေးစ ွှာျေးကပျေးပုိ ့်ပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် တရွှာျေးစီရငက်ရျေးစနစ်မ ွှာျေး ကပပွှာငျ်ေးလ မှုတို ့် ိ ု

အကလျေးအန ် က ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး မပပြုပါ။ ယငျ်ေးအစွှာျေး အွှာျေးလ ုျေး ရယ အသ ုျေးပပြုနိငုသ်ည့်် ၊ လိုသလို ခ င့််ခ ိန ်အသ ုျေးခ နိငုသ်ည့်် 

လမ်ျေးည နခ်  ်မ ွှာျေးအပြစ် တမင ် ရည်ရွယ်၍ ကရွျေးခ ယ်ြနတ်ီျေးထွှာျေးပခငျ်ေး ပြစ်ပါသည်။ (“ ိုျေး ွှာျေးရငျ်ေးပမစ်မ ွှာျေး” 

အခနျ်ေးတွင ်အခနျ်ေးတစ်ခုစီအတွ ် ထပ်က ွှာငျ်ေး ြတ်ရှုနိငုမ်ည့််  ိုျေး ွှာျေးစွှာအုပ်မ ွှာျေး ကြွှာ်ပပထွှာျေးပါသည် ။) 

ဤလမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ်သည် အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး နယ်ပယ်မ ွှာျေးအကက ွှာငျ်ေး 

မိတ်  ်ပခငျ်ေးပြင့်် စတငသ်ည်။ အခနျ်ေး (၁)တွင ် အက မ်ျေးမြ ်လှုပ် ရှွှာျေးမှုနငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှုတို ့် 

ကပါငျ်ေးစပ်ပခငျ်ေး အကက ွှာငျ်ေး အကသျေးစိတ် ပခ ြုင ကုြွှာ်ပပထွှာျေးသည် ။ ဤလမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ်တွင ် မ ွှာျေးစွွှာကသွှာ 

ပြစ်ရပ်ကလ့်လွှာမှုမ ွှာျေး ို အကထွှာ ်အ  ပြစ်ကစရန ်ထည့််သွငျ်ေးထွှာျေးသည်။ 

အခနျ်ေး (၂) တွင ် ပဋပိ ခအသွငျ်ေးကပပွှာငျ်ေးမှုအွှာျေးလ ုျေးအတ ွ် လိုအပ်ကသွှာ မဟွှာဗ ျူဟွှာတစ်ရပ်၏ အဓိ  

အကပခခ သကဘွှာတရွှာျေးမ ွှာျေးနငှ့်် ပါဝင ် အစိတ်အပုိငျ်ေးမ ွှာျေး ို အသွှာျေးကပျေး ကြွှာ်ပပထွှာျေးသည်။ မဟွှာဗ ျူဟွှာ ို 



 

ပုိမုိက ွှာငျ်ေးမွနက်စပခငျ်ေးသည် ဤစွှာအုပ်တစ်အုပ်လ ုျေး ို စီစဥ်ထွှာျေးသည့်် အကပခခ အခ  ်ပင ်ပြစ်သည်။  

အခနျ်ေး (၃) တွင ် မတ  ွ ပပွှာျေးကသွှာ ညွန် ့်ကပါငျ်ေး မဟွှာမိတ်မ ွှာျေး ြွ ျု့စည်ျေးပခငျ်ေး ၊ ကအွှာငပ်မငက်သွှာ အက မ်ျေးမြ ် 

လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး၏ ဘ ုတ ညီသည့်် သွငပ်ပငလ် ခဏွှာ တို ့်အတွ ် လိုအပ်သည့်် စွမ်ျေးရည်မ ွှာျေး ို 

ကလ့်လွှာကြွှာ်ထုတ်ထွှာျေးသည်။ ဂရုတစုိ ် နွှာျေးကထွှာငပ်ခငျ်ေး၊ ကဒါသကပပကစပခငျ်ေး နငှ့်် ထိကရွှာ ်ကသွှာ 

အပပနအ်လှနက်ပပွှာ ုိပခငျ်ေး   ့်သုိ ့်ကသွှာ   ်သွယ်ကရျေး စွမ်ျေးရည်မ ွှာျေးသည် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး နယ်ပယ်၏ 

အဓိ  အခ  ်ပငပ်ြစ်သည်။  

အခနျ်ေး (၄) တွင ် အုပ်စုမ ွှာျေးအတွငျ်ေး ထိကရွှာ ်ကသွှာ က ွျေးကနျွေးမှုမ ွှာျေး ပြစ် ကပမွှာ ်ကအွှာင ် ပ ့်ပုိျေးကပျေးပခငျ်ေး နငှ့် ်

  ုျေးပြတ်ခ  ်မ ွှာျေး ပပြုလုပ်ပခငျ်ေး ုိငရ်ွှာ စိနက်ခေါ်မှုမ ွှာျေး ို ကြွှာ်ပပထွှာျေးသည်။ ဤငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး 

စွမ်ျေးရည်မ ွှာျေးသည် အြွ ျု့စည်ျေးလ ုျေးမှုနငှ့် ်   ုျေး ပြတ်ခ  ် ပပြုလုပ်နိငုစွ်မ်ျေးရည် တည်က ွှာ ်ရွှာတွင် 

အ  အညီပြစ်ကစပါမည် ။ အ ုိပါ  ျွမ်ျေး  ငမ်ှုမ ွှာျေး ို ပုိမုိက ွှာငျ်ေးမွနက်စပခငျ်ေးပြင့်် အကပပွှာငျ်ေးအလ  

ကြွှာ်က ွှာငသ် မ ွှာျေးအကနပြင့်် ပုိမုိအွှာျေးက ွှာငျ်ေးသည့်် မဟွှာမိတ်မ ွှာျေး တည်က ွှာ ်ရွှာ နငှ့် ် အတွငျ်ေးပုိငျ်ေး ပဋပိ ခမ ွှာျေး 

ကပြရှငျ်ေးရွှာတွင ်  ညီနိငုသ်ည်။ 

အခနျ်ေး (၅) တွင ်နယ်ပယ်နစ်ှခုလ ျုေးအတွ ် ပဋပိ ခ သ ုျေးသပ်အ  ပြတ်ပခငျ်ေး ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေးမ ွှာျေး ို မိတ်  ်ကပျေးသည်။ 

က ွှာငျ်ေးမွနက်သွှာ ဗ ျူဟွှာတစ်ရပ် ခ မှတ်နိငုရ်န ်ပဋပိ ခ  နျ်ေးစစ်အ  ပြတ်ပခငျ်ေး လိုအပ်သည်။ အထ ျေးသပြင့်် ပဋပိ ခ 

 နျ်ေးစစ်အ  ပြတ်ပခငျ်ေးတွင ် အွှာျေးလ ုျေးပါဝငမ်ှု နငှ့်် မတ  ွ ပပွှာျေးသ မ ွှာျေး ပါဝငမ်ှု  ကလ့်လွှာသ ုျေးသပ်ခ  ်မ ွှာျေးသည် 

လ မှုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေးအတွငျ်ေးရိှ မတ  ွ ပပွှာျေးသည့်် လ မ ွှာျေး၏ လ ်ကတွျု့ အကတွျု့အက  ြုမ ွှာျေး ို ထငဟ်ပ်ကစကက ွှာငျ်ေး 

ကသခ ွှာကစသည်။  

အခနျ်ေး (၆) နငှ့် ် (၇) တွင ် အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ် ငငမ်ိျေး ခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးအွှာျေး 

ပုိက ွှာငျ်ေးမွနစွ်ွှာ ကပါငျ်ေးစပ်နိငုရ်န ်အ င့်ပ်မင့် ် မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် အစီအစဥ်ကရျေး ွ ပခငျ်ေး စွမ်ျေးရည်  ို အကလျေးထွှာျေး 

ကြွှာ်ပပထွှာျေးသည်။ မ ွှာျေးစွွှာကသွှာ အုပ်စုမ ွှာျေး  အက မ်ျေးမြ ် တို ်ရုိ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ကရွျေးခ ယ်ပခငျ်ေးပြင့်် 

ကပ ွှာ်ရ င ် စိတ်လှုပ်ရှွှာျေးစရွှာ အ င့်သုိ် ့် ခုနက်  ွှာ်ကရွှာ ်ရိှလိုကသွှာ်လည်ျေး ယငျ်ေး  တစ်ခါတစ်ရ တွင ် မဟွှာဗ ျူဟွှာနငှ့် ်

ကသကသခ ခ ွှာ ခ ိတ်  ်ထွှာျေးပခငျ်ေးမရိှသည့်် မထိကရွှာ ်ကသွှာ နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ပြစ်သွွှာျေးတတ်သည် ။ 

အခနျ်ေး (၈) တွင ် အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုြု နငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ် ပခငျ်ေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး ို မည်သုိ ့်မည်ပ ု 

အစီအစဥ်တ    ကပါငျ်ေးစပ်ပခငျ်ေး ို အကလျေးထွှာျေးက ွျေးကနျွေးထွှာျေးသည်။ ဤအခနျ်ေးတွင ် “ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးရန် 

အသင့်ပ်ြစ်မှု” နငှ့်် မည်သည့််အခ ိနတ်ွင ်အွှာဏွှာတည်က ွှာ ်ရန ်အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု ကြွှာ်က ွှာငသ်င့််ကက ွှာငျ်ေး 

  ုျေးပြတ်ပခငျ်ေး ၊  မဟွှာမိတ်အြွ ျု့မ ွှာျေး အွှာျေးက ွှာငျ်ေးစရန ်နငှ့်် လ ထုကထွှာ ်ခ မှု ရရိှရန ်မည်သည့််အခ ိနတ်ွင ်အပပနအ်လှန ်

က ွျေးကနျွေးကပပွှာ ုိမှု ပပြုပခငျ်ေး၊ သုိ ့်မဟုတ် ကရရှည်တည်ငမ ကသွှာ ကပြရှငျ်ေးခ  ် ရှွှာကြွရန ်  န် ့်  ငြ် ် အြွ ျု့ နငှ့်် 

မည်သည့််အခ ိနတ်ွင ်ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးမည်ပြစ်ကက ွှာငျ်ေး မည်သုိ ့်   ုျေးပြတ်သတ်မှတ်ရမည်  တို ့် ို က ွျေးကနျွေးထွှာျေးသည်။ 

မဟွှာမိတ်မ ွှာျေး၏ ကထွှာ ်ခ မှု ို ရရိှရန၊် တို ်ရုိ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးမှသည် ခိုငမ်ွှာသည့်် ရလွှာဒမ် ွှာျေး ထွ ်ကပေါ်ကစရန ်နငှ့်် 

ကအွှာငပ်မငမ်ှုမ ွှာျေး ို စုစည်ျေးရန ် ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး  အကရျေးက ီျေးသည်။ အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုသည် 



 

မည်သည့််အခ ိနတ်ွင ် ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးမှုအပြစ် ကအွှာငပ်မငစွ်ွှာ ကရ ျု့ကပပွှာငျ်ေးသွွှာျေးနိငုမ်လွှာျေး  ုိသည်မှွှာ အုပ်စုမ ွှာျေးအွှာျေး 

ခိုငမ်ွှာသည့်် အနိငု ် ရရိှနိငုရ်န ် မ ခ မှတ်ထွှာျေးသည့်် ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး မဟွှာဗ ျူဟွှာမ ွှာျေး သွှာ 

ပ ့်ပုိျေး  ညီနိငုမ်ည်ပြစ်သည်။  

 

အခနျ်ေး (၉) တွင ် ထိကရွှာ ်အ  ိြုျေးရိှမှု အွှာျေးက ွှာငျ်ေးကစရန် အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး 

တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး၏ အစီအစဉ်ခ ပ ု ို ပပနလ်ည် နျ်ေးစစ်သ ုျေးသပ်သည်။ ဤသုိ ့် လုပ်က ွှာငပ်ခငျ်ေးပြင့်် 

အကပပွှာငျ်ေးအလ  ကြွှာ်က ွှာငသ် မ ွှာျေးအကနပြင့်် ၎ငျ်ေးတို ့်၏ ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုင ်ို ကအွှာငပ်မငစွ်ွှာ  ုပ် ိုငန်ိငုက်စရန ်

ဤစွှာအုပ်တွင ် ကြွှာ်ပပထွှာျေးသည့်် စွမ်ျေးရည်မ ွှာျေး ို အသ ုျေးပပြု၍ ကပါငျ်ေးစပ်မဟွှာဗ ျူဟွှာမ ွှာျေး ို 

လ ်ကတွျု့အက ွှာငအ်ထည်ကြွှာ်မည့်် အခ ိန ်ွှာလ သတ်မှတ်နိငု်ပါလိမ့််မည်။  

အခနျ်ေးတစ်ခုစီ ို သီျေးပခွှာျေးသငတ်နျ်ေးပုိ ့်ခ  နိငုရ်န ် ြနတ်ီျေးထွှာျေးပါသ  ့်သုိ ့် သငခ်နျ်ေးစွှာမ ွှာျေး ို ကပါငျ်ေးစု၍  ွှာလရှည် 

သုိ ့်မဟုတ် (၄) ရ ်တွှာ သငတ်နျ်ေးတို တစ်ခုအပြစ် လည်ျေးက ွှာငျ်ေး ၊ ရ ်သတတ ပတ် မ ွှာျေးစွွှာ က ွှာသည့်် 

သငတ်နျ်ေးပ ုစ အပြစ် လည်ျေးက ွှာငျ်ေး အ ငက်ပပသလို ပုိ ့်ခ နိငုသ်ည်။ ပ ုမှနအ်ွှာျေးပြင့်် သငခ်နျ်ေးစွှာတစ်ခနျ်ေးတွငက်အွှာ ်ပါတို ့် 

ပါဝငသ်ည်။  

• သငယ် မှု ရည်ရွယ်ခ  ်  

• ကရှျု့တနျ်ေးပြစ်ရပ်ဇွှာတ်လမ်ျေးမ ွှာျေး  

• အဓိ  အယ အ  - အကပခခ အခ  ်အလ ်  

• စွှာမ  ်နွှှာထ ်က  ွှာ်လွန၍် - စွမ်ျေးရည် ကလ့်  င့််မှု နငှ့်် သငခ်နျ်ေးစွှာဗဟုသုတမ ွှာျေး ို 

လ ်ကတွျု့ကလ့်  င့််နိငုမ်ည့်် ကလ့်  င့််ခနျ်ေးမ ွှာျေး  

•  ိုျေး ွှာျေးရငျ်ေးပမစ်မ ွှာျေး  

ဤအသ ုျေးခ  လမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ်သည် သမွှာျေးရုိျေး   နက်သွှာ နငှ့် ် သမွှာျေးရုိျေး  မဟုတ်ကသွှာ သငတ်နျ်ေးမ ွှာျေး 

နစ်ှမ ိြုျေးလ ုျေးအတွ ် အသ ုျေးဝငသ်ည်။ သငခ်နျ်ေးစွှာ တစ်ခုစီ၏အ  ုျေးတွင ်  ိုျေး ွှာျေးရငျ်ေးပမစ်မ ွှာျေး ဏ္ဍအပပင ်

လမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ်၏ အ  ုျေးတွင ် ကဝါဟွှာရမ ွှာျေး၏ အဓိပပါယ်ြွင့်် ုိခ  ် ို ထည့််သွငျ်ေးထွှာျေးသည်။ SNAP စွှာအုပ်နငှ့်် 

ရငျ်ေးပမစ်မ ွှာျေး အခမ ့်အပုိက ွှာငျ်ေး ခ စွှာျေးခွင့်ရ်ရိှရနအ်တွ ် က  ျေးဇ ျေးပပြု၍ snap@usip.org   ်သွယ်ကပျေးပါ။ 

 ျွန်ပ်ုတို ့်သည် သင၏် အလုပ်ရ ုက ွျေးကနျွေးပွ မ ွှာျေး နငှ့် ် သငတ်နျ်ေးမ ွှာျေးတွင ် SNAP ို အသ ုျေးပပြုရွှာ၌ ကတွျု့ က  ြုရသည့်် 

အကတွျု့အက  ြုမ ွှာျေး ိုလည်ျေး သိရိှလိုပါ သည်။ သင့်အ်ကနပြင့်် အက  ပပြုခ  ်မ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် သင၏်အကတွျု့အက  ြု 

မ ွှာျေး ိုကဝမျှလိုပါ  က  ျေးဇ ျေးပပြု၍ snap@usip.org . သုိ ့် e-mail ပုိ ့်ကပျေးပါ။  ျွန်ပ်ုတို ့်အကနပြင့်် ထိကရွှာ ်ကသွှာ 

လ မှုကပပွှာငျ်ေးလ မှု နငှ့် ်ပဋပိ ခ အသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေးအတ ွ် သင၏် ထုိျေးထွငျ်ေးတီထွငမ်ှု၊  ိုယ်ကရွှာစိတ်ပါ ပါဝငမ်ှု နငှ့်် 

mailto:snap@usip.org
mailto:snap@usip.org


 

အက  ပပြုက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး တို ့်အတွ ် သင့်အ်ွှာျေး က  ျေးဇ ျေးတငရိှ်ပါသည်။  

 

 လုပ်ရြို ်းလုပ်စဥ်အခဖစ် အသော်းြျသေွာ်းရစခခင််း  

သငတ်န််း သြို  မဟုတ ်အလုပ်ရုံရ ွ်းရန်ွးပွဲတငွ ်သငယူ်မှုြြို မည်သြို   အရြောင််း ံု်းခဖစ်ရစမလဲ  

သငတ်နျ်ေးသွှာျေးမ ွှာျေးတွင ် ရိှနငှ့််ကနငပီျေးကသွှာ ဗဟုသုတ နငှ့်် စွမ်ျေးရည်မ ွှာျေး ို ကပါငျ်ေးစပ်နိငုမ်ည့်် အကတွျု့အက  ြု ို 

အကပခခ ကသွှာ သငယ် မှု နငှ့်် ပါဝငက် ွှာငရွ် ်နိငုသ်ည့်် မ ကဘွှာငက်ပေါ် အကပခတည်ထွှာျေးသည့်် 

သငတ်နျ်ေးပုိ ့်ခ မှုနည်ျေးလမ်ျေး ို  သငက် ွှာျေးသငယ် မှုနငှ့််   ်သွယ်ကရျေး ပ ုစ အမ ိြုျေးမ ိြုျေးနငှ့််တွ စပ် အသ ုျေးပပြုကစခ ငပ်ါသည်။ 

အကတွျု့အက  ြု ို အကပခခ ကသွှာ5 ၊ အမ ွှာျေးက ိြု ် ပညွှာကရျေး6  နည်ျေးစနစ်မ ွှာျေး  အယ အ မ ွှာျေးနငှ့် ် န ်ရှု ိငျ်ေးစွွှာ 

ခ ိတ်  ်သွွှာျေးမိကစနိငုင်ပီျေး သငယ် မှုလုပ်ငနျ်ေးစဥ်တွင ်ပုိမုိအဓိပပါယ်ပပည့််ဝကသွှာ ၊ အွှာျေးက ွှာငျ်ေးကသွှာ ပ ျေးကပါငျ်ေးပါဝငမ်ှု ို 

ပြစ်ကစသည်။  

အ ယ်၍ သငသ်ည် အမ ွှာျေးက ိြု  ် ပညွှာကရျေးနည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးထ   သ ်က ီျေးပညွှာကရျေးနငှ့်် သငတ်နျ်ေးပုိ ့်ခ မှုတို ့်တွင ်

အရည်အခ ငျ်ေးပပည့််ဝငပီျေးသ ပြစ်ပါ  ဤလမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ် ို အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နငှ့် ်

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး မဟွှာဗ ျူဟွှာမ ွှာျေးနငှ့်် စွမ်ျေးရည်မ ွှာျေးကပါငျ်ေးစပ်ပခငျ်ေး  ုိငရ်ွှာ အလုပ်ရ ုက ွျေးကနျွေးပွ မ ွှာျေး ၊ 

 င့််ပွွှာျေးသငတ်နျ်ေး အစီအစဥ်မ ွှာျေးတွင ် က ွှာငျ်ေးစွွှာ ထုတ်နှုတ်စီစဥ်၍ ၊ ဦျေးက ွှာငသ်ငက် ွှာျေး ( ရွှာပြစ်သငတ်နျ်ေးမ ွှာျေး) 

နိငုပ်ါလိမ့််မည်။ အ ယ်၍ အကတွျု့အက  ြုနည်ျေးပါျေးကသျေးကသွှာ်လည်ျေး စိတ်အွှာျေးထ ်သန၍် ရ ရင့််သ ပြစ်ပါ  

ဤလမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ်  သင့််အြွ ျု့အစည်ျေး နငှ့် ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး ို တနြုိ်ျေးရိှကသွှာ  အကပခခ  အကရျေးက ီျေးသည့််အခ  ်မ ွှာျေး 

ပ ့်ပုိျေးကပျေးနိငုက်စပါလိမ့််မည်။  အြွ ျု့လို ် က ွှာျေးခ ပ ့်ပုိျေးကပျေးပခငျ်ေး နငှ့်် သငတ်နျ်ေးပုိ ့်ခ မှုမ ွှာျေးအတွ ် အကပခခ  

ရငျ်ေးပမစ်မ ွှာျေးလိုအပ်ပါ  snap@usip.org. သုိ ့်  ်သွယ်ပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ဤလမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ် အသ ုျေးပပြုရွှာတွင ်အဓိ သိရိှထွှာျေးရမည့်် အခ  ်မ ွှာျေး 

 အခငျ်ေးအ  ငျ်ေးတစ်ခု ရ ရ တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး  

မ ွှာျေးစွွှာကသွှာ ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေးမ ွှာျေးသည် မတ  ွ ပပွှာျေးသည့်် ပုဂိ္ြုလ်မ ွှာျေးနငှ့် ် ရှုပ်ကထွျေးန ်န သည့်် 

အကရျေး ိစစမ ွှာျေး ို အလုပ်ရ ုက ွျေးကနျွေးပွ မ ွှာျေးတွင် က ွှာျေးခ ပ ့်ပုိျေးကပျေးခ ့်သ မ ွှာျေးနငှ့်် 

သငတ်နျ်ေး ရွှာမ ွှာျေးအတွ ် ရည်ရွယ်ကရျေးသွှာျေးထွှာျေးပခငျ်ေးပြစ်သည့််အတွ ် ၌လမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ် ို 

အ င့််ပမင့််လမ်ျေးည နတ်စ်ခုဟု ယ  ပါသည်။ ဤလမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ် ို အသ ုျေးပပြုမည် ုိပါ  

လ ်ရိှသငတ်နျ်ေးမ ွှာျေးတွင ်   နျ်ေးမွှာက  ့်ခိုငက်သွှာ လ ထုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေး မ ကဘွှာငမ် ွှာျေးမှတစ် င့်် 

မက ွှာငျ်ေးကသွှာ လ မှုကရျေးစ နှုနျ်ေးမ ွှာျေး နငှ့်် ြိနှပ်ိမှုမ ွှာျေး ို  ွှာ ွယ်တွှာျေး ီျေးသွွှာျေးရန ် အကရျေးက ီျေးကက ွှာငျ်ေး 

အထ ျေးအကလျေးထွှာျေးပါသည်။  

ပွင့်လ်ငျ်ေးစွွှာမျှကဝပခငျ်ေး ို လိုလွှာျေးကသွှာလ်ည်ျေး လ မ ိြုျေးကရျေးခွ ပခွှာျေးမှု၊   ွှာျေး-မခွ  ပခွှာျေးပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် အပခွှာျေး 

ြိနှပ်ိသည့်် ကပပွှာ ုိ  ်  မှုမ ွှာျေး ို လ ုျေးဝလ ်ခ ပခငျ်ေးမရိှသည် အခငျ်ေးအ  ငျ်ေးတစ်ခု ို 

အခ ိနယ် ြနတ်ီျေးပါ။ ဤ  ့်သုိ ့် စတငအ်ုပ်ပမစ်ခ  လုပ်က ွှာငမ်ှု သွှာလျှင ် ယခုကနရွှာ၊ 

ယခုအခ ိနမှ်စတငဥ် သိသွှာထငရှ်ွှာျေးသည့်် အ  ိြုျေးက  ျေးဇ ျေး ို ပြစ်ထွနျ်ေးကစမည်ဟု  ျွန်ပ်ုတို ့် 

ယ ုက ည်ပါသည်။   

ကအွှာ ်ပါတို ့် ိုလုပ်က ွှာငန်ိငုသ်ည့််စိတ်ခ ရကသွှာပ ့်ပုိျေးသ မ ွှာျေး/သငတ်နျ်ေး ရွှာမ ွှာျေး  ိုသွှာ ရှွှာကြွ 

အသ ုျေးပပြုပါ - 

• “သငယ် ခ ိန ်အခို ်အတန် ့်မ ွှာျေး”  ို က ွှာငျ်ေးစွွှာ အသ ုျေးခ နိငုပ်ခငျ်ေး 

• အခနျ်ေးတွငျ်ေးရိှ အသိပညွှာမ ွှာျေး ို ရရိှနိငုရ်န ်အြွ ျု့တွငျ်ေး အညီအမျှ ပါဝငမ်ှု ပြစ်ကစပခငျ်ေး  

• သငယ် မှု ပ ုစ မ ွှာျေး   ယ်ပပန် ့်စွွှာ အသ ုျေးပပြုနိငုရ်န ်သငက် ွှာျေးမှုပ ုစ မ ွှာျေးစွွှာ ို အသ ုျေးပပြုပခငျ်ေး   

• အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး ုိင်ရွှာ သငတ်နျ်ေးမ ွှာျေးနငှ့်် ပညွှာမ ွှာျေး၏ မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် 

အကရျေးပါမှု ို က ွှာငျ်ေးစွွှာ   ်သွယ်ပုိ ့်ခ နိငုင်ပီျေး စိတ်အွှာျေးထ ်သနမ်ှု တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး7  

 

 

 



 

ခပန်လည် တငခ်ပခခင််းြြို ဦ်းစော်းရပ်းပေါ  

တစ်ခါတစ်ရ တွင ်ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေးတစ်ခု၏ အကရျေးအက ီျေး  ုျေးအလုပ်သည် ( ဤလမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ်တွင ်မ ွှာျေးစွွှာ 

ထည့််သွငျ်ေးထွှာျေးသည်) အ  ဥ်ျေးခ ြုပ် ပပနလ်ည်တငပ်ပပခငျ်ေး  သုိ ့်မဟုတ် ပပနလ်ည်သ ုျေးသပ်ပခငျ်ေး ပြစ်သည်။ အခ ိန ်

ွွငျ်ေးလုပ်က ွှာငန်ိငုက်သွှာ သုိ ့်မဟုတ် န ်န ကသွှာလုပ်ငနျ်ေးစဉ်အတွ ် ပငမ်ျေးစဉ်အပြစ် အသ ုျေးပပြုနိငုက်သွှာ 

မ တစ်ခုပြစ်သည့််  “ပမန ်နင်ပီျေး မကသသပ်ကသွှာ အ  ဥ်ျေးခ ြုပ် ပပနလ်ည်တငပ်ပပခငျ်ေး မ ကဘွှာင”် သည် “F’s” 

သ ုျေးလ ုျေးကပေါ်တွငအ်ကပခခ သည်။ 

• စိတ်ခ စွှာျေးခ  ်မ ွှာျေး - ပါဝငသ် မ ွှာျေးအွှာျေး ၎ငျ်ေးတို ့်၏စိတ်ခ စွှာျေးခ  ်မ ွှာျေး  ို နွှာျေးလည်သတိပပြုမိကစရန ်

“ဒါ ုိ ဘယ်လိုခ စွှာျေးရသလ ” ဟုကမျေးကပျေးပါ 

မှတ်ခ  ် - အ ယ်၍ ဤကလ့်  င့််ခနျ်ေး  စိတ်ခ စွှာျေးမှု ပပငျ်ေးထနက်စပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် 

စိတ်ဒဏ်ရွှာကဟွှာငျ်ေး ပပနက်ပေါ်လွှာကစပခငျ်ေး ပြစ်ပါ  ဘွှာပြစ်ခ ့်တယ် သုိ ့်မဟုတ် ဘွှာကတွ 

သငယ် ခ ့်တယ်  ုိတ ့်အကက ွှာငျ်ေး   ်လ ် မက ွျေးကနျွေးမီ ယငျ်ေးတို ့် ို ပ ုမှနအ်တိုငျ်ေး  ိုငတ်ယွ်ရန ်

လိုအပ်သည်။ 

• အခ  ်အလ ်မ ွှာျေး - “ဘွှာကတွပြစ်ခ ့်တွှာလ ” 

မှတ်ခ  ် -ဤအပုိငျ်ေး သည် အုပ်စုတွငျ်ေး ပါဝငသ် မ ွှာျေး၏ မတ  ွ ပပွှာျေးသည့်် ရှုကထွှာင့််မှ 

အကတွျု့အက  ြုမ ွှာျေး ို သငယ် ပခငျ်ေးပြစ်ငပီျေး “တိ  ကသွှာ အခ  ်အလ ်မ ွှာျေး” 

ကြွှာ်ထုတ်ပခငျ်ေးမဟုတ်ပါ။ ဇွှာတ်ရုပ်အလို ် သရုပ်က ွှာငပ်ခငျ်ေးသည် အခ ိြုျု့အုပ်စုဝင ်

ပုဂိ္ြုလ်မ ွှာျေးအတွ ် အပမငြွ်င့််ကစသည်၊ (ဥပမွှာ - ရ  အပြစ် သရုပ်က ွှာငပ်ခငျ်ေး)  ပြင့်် 

အပခွှာျေးအုပ်စုတစ်စု (ဥပမွှာ -  နဒပပသ မ ွှာျေး) နငှ့်် လ ုျေးဝ ွ ပပွှာျေးပခွှာျေးနွှာျေးသည့်် အကတွျု့အက  ြု ို 

သိပမငခ် စွှာျေးခွင့််ရသည်။  

• အနွှာဂါတ် - “ဘွှာ သငခ်နျ်ေးစွှာ/သငယ် မှု/အ ့်အွှာျေးသင့််ရသည့်် အခို ်အတန် ့် ို  ျွန်ပ်ုတို ့် 

သယ်က ွှာငသွ်ွှာျေးနိငုမ်လ ” ဟုကမျေးပါ။  

မှတ်ခ  ် - ဤအခ  ်မှွှာ ရရိှလွှာသည့်် အကတွျု့အက  ြု မ ွှာျေး ို ယခုအလုပ်ရ ုက ွျေးကနျွေးပွ ကနွှာ ်ပုိငျ်ေး 

မိမိတို ့်နငှ့််အတ  သယ်က ွှာငသွ်ွှာျေးပခငျ်ေး ို အကလျေးထွှာျေးပခငျ်ေးပြစ်သည်။  

  



 

 

 

ြြို်းြော်း င််းအခမစ်မျော်း 

• Bloch၊ Nadine။ အက မ်ျေးမြ ်အွှာခ ပခငျ်ေး ပညွှာနငှ့်် ကလ့်  င့််သငက် ွှာျေးပခငျ်ေး ၊ အထ ျေးအစီရငခ် စွှာ ၃၉၄။ 

ဝါရှငတ်န ်ဒစီီ ၊ အကမရိ န ်ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး အငစ်တီ  ြုျု့ ၊  ကအွှာ တ်ိုဘွှာလ ၂၀၁၆။ 

• “Folk စွှာသငက်  ွှာငျ်ေးမ ွှာျေး၏ သမုိငျ်ေးအ  ဥ်ျေး”။ Folk School Alliance ။ ဒဇီငဘ်ွှာလ ၈၊၂၀၁၇ တွင ်

 ိုျေး ွှာျေးခ ့်သည်။ http://www.peoples education.org/a-brief-history-of-folk-schools/ 

• “လ က ိြု ်မ ွှာျေး ပညွှာကရျေး”။ Intergroup Resources ။ ဒဇီငဘ်ွှာလ ၈၊၂၀၁၇ တွင ်  ိုျေး ွှာျေးခ ့်သည်။ 

www.intergroupresources.com/popular-education/   

•  “အကတွျု့အက  ြု အကပခခ ကသွှာ ပညွှာကရျေး ုိသည်မှွှာ အဘယ်နည်ျေး” Association for Experiential 

Education ။ နိဝုငဘ်ွှာလ ၁၃၊၂၀၁၇ တွင ် ိုျေး ွှာျေးခ ့်သည် ။ http://www.aee.org/what-is-ee   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

မှတစု်မျော်း 

 

1. John Paul Lederach၊ “ကတွှာ်လှနပ်ခငျ်ေး နငှ့် ် ကပြရှငျ်ေးပခငျ်ေး - အပပနအ်လှနက် ွျေးကနျွေးမှုသုိ ့်”၊ Conciliation 

Quarterly 8၊ အမှတ်-၃ (၁၉၈၉) : ၈၇  

2. Lisa Schirch၊ မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးစွှာအုပ်ငယ် (Intercourse, PA: Good 

Books ၊ ၂၀၀၄)။ 

3. Veronique Dodouet၊ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး ို အွှာျေးပြည့််ပခငျ်ေး : ပပည်သ ့်အွှာခ မှု နငှ့် ်

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ကရျေးဗ ျူဟွှာမ ွှာျေး ကပါငျ်ေးစပ်မှု၊ အတွ .၁ (Washington: DC: International 

Center on Nonviolent Conflict, ဧငပီလ ၂၀၁၇) 

4. Anthony Wanis-St. John Noah Rosen၊ “ပပည်သ ့်အွှာခ မှု ို ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး၊” ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးစွှာစဥ်၊ 

အမှတ်-၁၂၉ (ဇ လိုငလ် ၂၀၁၇):၅-၂၀။ 

5. “အကတွျု့အက  ြုအကပခပပြု ပညွှာကရျေး  ုိသည်မှွှာ အဘယ်နည်ျေး”၊ Association for Experiential Education ၊ 

နိဝုငဘ်ွှာလ ၁၃၊ ၂၀၁၇ တွင ် ိုျေး ွှာျေးခ ့်သည်။ http://www.aee.org/what-is-ee. 

6. “လ က ိြု ်မ ွှာျေး ပညွှာကရျေး”။ Intergroup Resources ။ ဒဇီငဘ်ွှာလ ၈၊၂၀၁၇ တွင ်  ိုျေး ွှာျေးခ ့်သည်။ 

www.intergroupresources.com/popular-education/ . 

7. Nadine Bloch, Education and Training in Nonviolent Resistance (Washington, DC: United 

States Institute of Peace, 2016),  https://www.usip.org/sites/default/files/SR394-Education-

and-Training-in-Nonviolent-Resistance.pdf. 

8. Bloch၊ Nadine။ အက မ်ျေးမြ ်အွှာခ ပခငျ်ေး ပညွှာနငှ့်် ကလ့်  င့််သငက် ွှာျေးပခငျ်ေး ၊ အထ ျေးအစီရငခ် စွှာ ၃၉၄။ 

ဝါရှငတ်န ် ဒစီီ ၊ အကမရိ န ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး အငစ်တီ  ြုျု့ ၊  ကအွှာ ်တိုဘွှာလ ၂၀၁၆။ 

http://www.usip.org/sites/default/files/SR394-Education-and-Training-in-Nonviolent-

Resistance.pdf   
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အခန််း (၁)  

ရအောငခ်မငမ်ှုအတြွ် ရပေါင််းစပ်ည ြိနှုြိင််းခခင််း  

 

မောတြိြော  

သငခ်နျ်ေးစွှာရည်ရွယ်ခ  ်မ ွှာျေး  

အဓိ  အယ အ မ ွှာျေး  

စွှာမ  ်နွှှာ ို က  ွှာ်လွန၍် #၁ - အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ို 

အစီအစဉ်တ   အသ ုျေးပပြုပခငျ်ေး 

စွှာမ  ်နွှှာ ို က  ွှာ်လွန၍် #၂ - စ ပပလ မှုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေး/ က  ျေးရွွှာ ကလ့်  င့််ခနျ်ေး 

 ိုျေး ွှာျေးရငျ်ေးပမစ်မ ွှာျေး 

 

သငခ်န််းစော  ည် ွယ်ချြ်မျော်း  

ဤသငခ်နျ်ေးစွှာငပီျေး  ုျေးသည့််အခါ သငတ်နျ်ေးသွှာျေးမ ွှာျေးသည် -  

အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုသည် နိငုင် ကရျေး၊ စီျေးပွွှာျေးကရျေး နငှ့် ်လ မှု အကပပွှာငျ်ေးအလ မ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် ပပြုပပငက်ပပွှာငျ်ေးလ မှုမ ွှာျေး 

ရရိှရန ် ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် အပခွှာျေးကသွှာငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေးမှ မည်သုိ ့် 

 ွ ပပွှာျေးပခွှာျေးနွှာျေးငပီျေး မည်သုိ ့် မည်ပ ု လို ်ြ ်ညီမှုလည်ျေးရိှကက ွှာငျ်ေး ကြွှာ်ထုတ်ပခငျ်ေး။  

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေးသည် အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုအတွငျ်ေး နငှ့် ် ပုိမုိ  ယ်ပပန ့်က်သွှာ 

ပဋပိ ခအတွငျ်ေး   ်စပ်ပတ်သ ်သ မ ွှာျေးအက ွှာျေး နစ်ှမ ိြုျေးလ ုျေးတွင ်   ်  ကရျေး တည်က ွှာ ်ရွှာတွင် 

အ  အညီရကက ွှာငျ်ေး ကြွှာ်ထုတ်ပခငျ်ေး။ 

အဓိ  အကရျေး ိစစမ ွှာျေး  ို သိရိှမှုတိုျေးပမင့််ကစပခငျ်ေး နငှ့် ် ထိကရွှာ ်ကသွှာ ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး အတွ ် လိုအပ်သည့်် 

အွှာဏွှာခ ိနခ်ွငလ်ျှွှာ ကပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေး တို ့် ို ပပြုလုပ်နိငုမ်ည့်် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး နငှ့် ် အက မ်ျေးမြ  ်

နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ပါဝငသ်ည့်် သရုပ်ကြွှာ်ပ ုစ  တစ်ခု ကရျေး ွ ပခငျ်ေး ။ 



 

 
 

 
 

 

အခန််း  

၁  

 

 

 

 

 

 

ရအောငခ်မငမ်ှုအတြ်ွ ရပေါင််းစပ်ည ြိနှုြိင််းခခင််း 

ပဋပိ ခ အသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေးသည် လမ်ျေးကပေါ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး ပပြုလုပ်ပခငျ်ေး၊   ်  ကရျေး တည်က ွှာ ် ပခငျ်ေး နငှ့် ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု 

အြွ ျု့ဝငသ်စ်မ ွှာျေး စကု ွှာငျ်ေးပခငျ်ေး၊ အခ  ်အလ ် စိစစ်ပခငျ်ေးနငှ့်် ထိကရွှာ ်ကသွှာ လှုပ်ရှွှာျေး မှုအတွ ် ဗ ျူဟွှာမ ွှာျေးကရျေး ွ ပခငျ်ေး နငှ့် ်

ကပပလည်မှုရရှိကစရန ်  န် ့်  ငြ် ် အြွ ျု့မ ွှာျေးနငှ့်် အတ တ ွ ကခါငျ်ေးခ ငျ်ေးရို ်အကပြရှွှာပခငျ်ေး တုိ ့်  ့်သုိ ့်ကသွှာ အမ ိြုျေးမ ြိုျေး ကသွှာ 

လုပ်ငနျ်ေးမ ွှာျေး ပါဝငသ်ည်။ သုိ ့်ရွှာတွင ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးနငှ့်် ငငမိ်ျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး လုပ်ငနျ်ေးစဥ် အမ ွှာျေးစုမှွှာ အထ ်ပါ 

ပ ့်ပိုျေးကပျေးရန ်လုိအပ်သည့််  ျွမ်ျေး  ငမ်ှုမ ွှာျေး မရှိ သုိ ့်မဟုတ် အကရျေးမထွှာျေးက ကပ။ အက မျ်ေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေး  

အမ ွှာျေးပပည်သ  ုိ မည်သုိ ့်စည်ျေးရ ုျေး၍ အက မ်ျေးမြ ်လ ထု လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး မည်သုိ ့်ကြွ်ှာက ွှာငရ်မည် ုိ  ျွမ်ျေး  ငလိ်မမွှာကသွ်ှာလည်ျေး 

မတ  ွ ပပွှာျေးသည့််အုပ်စုမ ွှာျေး နငှ့််  န် ့်  ငြ် ် အပမငမ် ွှာျေးရှိသ မ ွှာျေး ပါဝငသ်ည့်် ထိရှလွယ်သည့်် အစည်ျေးအကဝျေးမ ွှာျေး  ုိ မည်သုိ ့် 

ကခ ွှာကမွျု့ စွွှာစစီဥ်   ငျ်ေးပရမည် ုိ အကတွျု့အက  ြုနည်ျေးပါျေးကပလိမ့််မည်။ ငငမိ်ျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်သ မ ွှာျေး  

ရှုပ်ကထွျေးသိမ်ကမွျု့သည့်် ပပဿနွှာမ ွှာျေး ုိ ညြှိနှုငိျ်ေးနိငုသ်ည့်် စ ွှာျေးဝိုငျ်ေးက ွျေးကနျွေးပွ မ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် ညြှိနှုငိျ်ေးနိငုစ်ွမ်ျေးမ ွှာျေး 

အွှာျေးက ွှာငျ်ေးက ကသွှာ်လည်ျေး အုပ်စုတစ်စု  အပခွှာျေးအုပ်စမု ွှာျေးထ ် ပိုမိုအငအ်ွှာျေးက ီျေးမွှာျေးငပီျေး အတငျ်ေးအ  ပ် ြိအွှာျေးကပျေးသည့််အခါ 

တရွှာျေးမျှတသည့်် ကပြရှငျ်ေးမှုမ ြိုျေး ရရန ်ခ ်ခ ပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် မပြစ်နိငုပ်ခငျ်ေး မ ြိုျေးပြစ်တတ်သည် ။  

ဤအခနျ်ေးတွင ် အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ် ငငမိ်ျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေးက ွှာျေး ကပါငျ်ေးစပ်ညြှိနှုငိျ်ေး 

က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေးပြင့်် မည်သုိ ့် ကအွှာငပ်မငမ်ှုအခွင့်အ်လမ်ျေး တုိျေးပမြှင့်န် ိငုသ်ည် ုိ ကြွှာ်ပပထွှာျေးသည်။ Curle သရုပ်ကြွှာ်ပ စု    

အုပ်စုမ ွှာျေးအွှာျေး ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးမည့်် အကပခအကနသုိ ့် ကခေါ်က ွှာငလ်ွှာနိငုရ်န ် ထိကရွှာ ်သည့်် အက မ်ျေးမြ ်နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးပြင့်် 

ြိအွှာျေးကပျေးနိငုပ် ု ုိ ကြွ်ှာပပသည်။ ထုိ ့်ပပင ် အက မျ်ေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နငှ့် ် ငငမိ်ျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးတုိ ့် ကပါငျ်ေးစပပ်ခငျ်ေးပြင့်် 

လ ်ကတွျု့ မည်သုိ ့်ရလွှာဒမ် ွှာျေး ပြစ်ကစနိငုက်က ွှာငျ်ေး ုိ ပြစ်ရပ်ကလ့်လွှာမှုတစခ်ုပြင့်် ကြွ်ှာပပထွှာျေးသည် ။
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တြိြု်ပွဲဝင ်ဇောတလ်မ််းတစ်ပဒု ် 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးအတွ ် လို ်ကဘျေးရီျေးယွှာျေး လ ထု လှုပ်ရှွှာျေးမှု 

လို ်ကဘျေးရီျေးယွှာျေး လ မှုအကပပွှာငျ်ေးအလ သည် အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု၊ အပပနအ်လှနက် ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး နငှ့် ်

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်အတွငျ်ေး ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးမှုမ ွှာျေး ကပါငျ်ေးစပ်ပခငျ်ေး မရိှခ ့်ပါ  ပြစ်ကပမွှာ ်လိမ့််မည်မဟုတ်ပါ။ 

လို ်ကဘျေးရီျေးယွှာျေးတွင ် အစုိျေးရ နငှ့် ် လ ်န ် ိုငက်သွှာငျ်ေး  နျ်ေးသ အြွ ျု့မ ွှာျေး အက ွှာျေး နိငုင်  ို ထိနျ်ေးခ ြုပ်ရန ် က ိြုျေးစွှာျေးက ကသွှာ 

ပပည်တွငျ်ေးစစ်ပွ မ ွှာျေးသည် အရပ်သွှာျေးပပည်သ လ ထုအွှာျေး က ီျေးစွွှာကသွှာ ထိခို ်ပ  ်စီျေးမှု ပြစ်ကစခ ့်သည်။ ဒတုိယ လို ်ဘီျေးရီျေးယွှာျေး 

ပပည်တွငျ်ေးစစ်အတွငျ်ေးတွင ် ၂၀၀၃ ခုနစ်ှတွင ် လ ထုစည်ျေးရ ုျေးကရျေးမ ျေးမ ွှာျေးသည် တစ်အိမ်ဝင ် တစ်အိမ်ထွ ်၍ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးအတွ ် 

လို ်ကဘျေးရီျေးယွှာျေး လ ထုလှုပ်ရှွှာျေးမှု (WLMAP) တွငပ်ါဝငရ်န ်  အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေးအွှာျေး လို ်လ စည်ျေးရ ုျေးခ ့်သည်။ အ ုိပါ အြွ ျု့သည် 

မွတ် လငန်ငှ့်် ခရိယွှာန ် အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေးစွွှာ အတ တ ွပါဝငလ်ွှာကစရန ် က ိြုျေးစွှာျေး စည်ျေးရ ုျေးနိငုခ် ့်ငပီျေး အက မ်ျေးြ ်မှု 

အ  ုျေးသတ်ကရျေးအတွ ် အက မ်ျေးမြ ် နည်ျေးလမ်ျေးကပါငျ်ေးစ ု ို အသ ုျေးပပြုခ ့်က သည်။  

အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေးသည် အပတ်စဉ်  နဒထုတ်ကြွှာ်မှုမ ွှာျေးတွင ်အပြျူကရွှာငအ်ဝတ်အစွှာျေးမ ွှာျေး ဝတ် င၍် အိမ်တွငျ်ေး သပိတ်ကမှွှာ ်မှုမ ွှာျေး 

(sex strike) နငှ့်် ြကယွှာငျ်ေးတိုငထွ်နျ်ေး ုကတွှာငျ်ေးပွ မ ွှာျေး ပပြုလုပ်ခ ့်က သည်။ ကနွှာ ်  ုျေးတွင ်၎ငျ်ေးတို ့်သည် သမမတ ခ ွှာျေးလ်စ်ကတလွှာ ၊  

Liberians United for Reconciliation and Democracy (LURD) နငှ့် ် the Movement for Democracy in Liberia မှ 

ကသွှာငျ်ေး  နျ်ေးသ မ ွှာျေး နငှ့် ် ကတွျု့  ုက ွျေးကနျွေးခွင့်ရ်ခ ့်ငပီျေး နစ်ှြ ်လ ုျေး  Ghana တွင ်   ငျ်ေးပမည့်် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး က ွျေးကနျွေးပွ  ို 

တ ်ကရွှာ ်ရန ်သကဘွှာတ ကအွှာင ်စွမ်ျေးက ွှာငန်ိငုခ် ့်သည် ။ 

လို ်ကဘျေးရီျေးယနျ်ေး အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေးသည် ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးမှု ွှာလမ ွှာျေးအတွငျ်ေး ပငငျ်ေးခ ုကနကက သွှာ ဘ ်အသီျေးသီျေးမှွှာ ပုဂိ္ြုလ်မ ွှာျေး ို 

အက မ်ျေးမြ ်ဘ  ြိအွှာျေးကပျေးနိငုရ်န ် အလှုကငမွ ွှာျေး မတည်က ွှာ ်ခ ၍ Accra သုိ ့်  ိုယ်စွှာျေးလှယ်အြွ ျု့တစ်ြွ ျု့ ကစလ တ်ခ ့်သည်။ 

၎ငျ်ေးတို ့်သည် ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးမှု ပပြုလုပ်ကနကသွှာ အက ွှာ ်အဦျေးကရှျု့တွင ်ထုိငသ်ပိတ် ပပြုလုပ်ပခငျ်ေး ၊ အက  အလည် သကဘွှာတ ညီမှု 

မရမခ ငျ်ေး မည်သ တစ်ဦျေးတစ်ကယွှာ ်မှ အက ွှာ ်အဦျေးတွငျ်ေးမှ ထွ ်ခွွှာပခငျ်ေး မပပြုနိငုရ်န ် တ ခါျေးမ ွှာျေး ို ပိတ် ုိ ့်ထွှာျေးပခငျ်ေးတို ့် 

ပပြုလုပ်ခ ့်သည်။ WLMAP အြွ ျု့ကခါငျ်ေးက ွှာင ် Leymah Gbowee   ကယွှာ ် ွှာျေးမ ွှာျေးအွှာျေး အရှ ်ရကစရန ် နငှ့််  အကစွှာင့်မ် ွှာျေး  

အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေးအွှာျေး ြယ်ရှွှာျေးပစ်ပခငျ်ေးမှ တွှာျေး ီျေးရန ်သ မ၏ အဝတ်အစွှာျေးမ ွှာျေး ို ချွတ်ပစ်မည် ဟုငခိမ်ျေးကပခွှာ ်ကပပွှာ ုိခ ့်သည်။ 

သမမတ ကတလွှာလ ်ထ ်တွင ် လို ်ကဘျေးရီျေးယနျ်ေး အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေးသည် အက မ်ျေးြ ်မှု ို တို ်ြ  ်သည့်် နိငုင် ကရျေး 

အငအ်ွှာျေးစုအပြစ်   ယ်  ယ်ပပနပ်ပန ့် ် အသိအမှတ်ပပြုပခငျ်ေး ခ ရသည်။ ၎ငျ်ေးတို ့်၏ ဇွ က ွှာငျ်ေးကသွှာ စဥ်  ်မပပတ် 

လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးကက ွှာင့််  အစုိျေးရ နငှ့် ် ကသွှာငျ်ေး  နျ်ေးသ မ ွှာျေးအွှာျေး အပစ်အခတ်ရပ်စ ကရျေးသကဘွှာတ စွှာခ ြုပ် လ ်မှတ်ကရျေးထုိျေးခ ့်က ငပီျေး 

သမမတကတလွှာ  ရွှာထ ျေးမှနတု်ထွ ်သွွှာျေးခ ့်ပခငျ်ေးပြင့်် တစ် ယ့််ကလျေးနစ်ှက ွှာ ပပည်တွငျ်ေးစစ်အ  ုျေးသတ် ကစခ ့်သည်။ အမ ိြုျေးသမီျေး 

မ ွှာျေးသည် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်တစ်ကလျှွှာ ် တ ်က စွွှာပါဝငခ် ့်ငပီျေး နိငုင် အနှ ့်မှ ပပည်သ မ ွှာျေး မ  နဒရှငစ်ွှာရငျ်ေး ကပျေးသွငျ်ေးနိငုရ်န ်

တ ်က စွွှာ လုပ်က ွှာငခ် ့်က သည်။ ၂၀၀၆ ခုနစ်ှတွင ် လို ်ကဘျေးရီျေးယနျ်ေး ကရွျေးက ွှာ ်ခ သမမတ ၊ အွှာြရိ ၏ ပထမ  ုျေးကသွှာ 

အမ ိြုျေးသမီျေးသမမတ အယ်လငဂ်ျွန ်င ်  ွှာလိြ် (Ellen Johnson Sirleaf) အွှာျေး နိငုင် ကတွှာ ် အက ီျေးအ  အပြစ် 
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ကရွျေးက ွှာ ်တငက်ပမြှွှာ ်နိငုခ် ့်ငပီျေး သမမတသ ်တမ်ျေး နစ်ှ  ် တွှာဝနထ်မ်ျေးက ွှာငခ် ့်သည်။  အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နငှ့် ်

ထိကရွှာ ်သည့်် ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး တို ့် ကပါငျ်ေးစပ် ွှာ လို ်ကဘျေးရီျေးယွှာျေး ပပည်တွငျ်ေးစစ်အွှာျေး အ  ုျေးသတ်နိငုခ် ့်ပခငျ်ေး ပြစ်ပါသည်။  

 

Global Nonviolent Action Database. မှ ထုတ်နှုတ်တငပ်ပသည်။  
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အဓြိြအယူအ မျော်း 

 မည်သည့်် လုပ်ငနျ်ေးစဉ်တစ်ခု သုိ ့်မဟုတ် နည်လမ်ျေးတစ်ခုတည်ျေးပြင့်် ကရရှည်တည်တ ့်နိငုက်သွှာ အကပပွှာငျ်ေးအလ   ို ပြစ်ကပေါ် နိငုက်ပခ မရိှပါ။ 

အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး (သပိတ်ကမှွှာ ်မှုမ ွှာျေး၊  ုကတွှာငျ်ေးပွ မ ွှာျေး၊  နဒပပပွ မ ွှာျေး) နငှ့် ်ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး 

(အပပနအ်လှနက်ပပွှာ ုိပခငျ်ေး၊ ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး၊ က ွှာျေးဝင ် ြ နက်ပြပခငျ်ေး) တို ့်ကပါငျ်ေးစပ် အသ ုျေးပပြုပခငျ်ေးသည် ပဋပိ ခမ ွှာျေး ို 

အသွငက်ပပွှာငျ်ေးနိငုပ်ခငျ်ေး ၊ လ မှုအကပပွှာငျ်ေးအလ မ ွှာျေး ြနတ်ီျေးနိငုက်စပခငျ်ေး နငှ့် ် ပုိမုိတရွှာျေးမျှတ၍ ကရရှည်တည်တ ့်ကသွှာ 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်နိငုမ်ည့်် အလွှာျေးအလွှာ ပုိရိှသည်။ 
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အကြမ််းမဖြ်လှုပ်ရှော်းမှုသည် ငငြိမ််းချမ််းရ ်းတည်ရ ောြ်ခခင််း လုပ်ငန််းစဉ်မျော်း ပြိုမြို ထြိရ ောြ်မှုရှြိရစ န် မည်သြို   ြူညီနြိငုသ်နည််း 

 န ့် ် ငဘ် ်အြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေးအက ွှာျေး ကအွှာငပ်မငက်သွှာ ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် အပပနအ်လှန ် က ွျေးကနျွေး ကပပွှာ ုိပခငျ်ေး 

ပပြုလုပ်နိငုရ်န ် အွှာဏွှာမညီမျှကသွှာအခါ အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး  အကရျေးပါလွှာသည်။  အသ တိတ်  ုကတွှာငျ်ေးပွ မ ွှာျေး၊ 

လ ်မှတ်စုက ွှာငျ်ေး က ွှာ ်ခ ပခငျ်ေးမ ွှာျေး၊ အထုိငသ်ပိတ်မ ွှာျေး နငှ့် ် သက ေတ အသ ုျေးပပြု၍ နဒပပပခငျ်ေး တို ့်သည် အကက ွှာငျ်ေးအရွှာ ို 

အမ ွှာျေးပပည်သ  သတိပပြုမိမှု တိုျေးပမြှင့်လ်ွှာကစနိငုပ်ခငျ်ေး၊ ဘ ်ကပပွှာငျ်ေး အွှာျေးကပျေးလွှာကစနိငုပ်ခငျ်ေးပြင့်် ပဋပိ ခမ ွှာျေး ို ကပြရှငျ်ေးရန ်

အ ငသ်င့််ပြစ်လွှာကစရန ်  ညီနိငုသ်ည်။ အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုသည် ကအွှာ ်ပါတို ့်  ညီနိငုသ်ည် - 

• အဓိ  အကရျေး ိစစမ ွှာျေး ို သိရိှမှု တိုျေးပမင့််လွှာပခငျ်ေး၊ အုပ်စုတစ်စုအတွငျ်ေးမှစတင၍် လ ထုသိရိှလွှာကစရန် 

စတငစ်ည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်လွှာပခငျ်ေး၊ ထုိ ့်ကနွှာ ် အမ ွှာျေးပပည်သ    ယ်  ယ်ပပန် ့်ပပန် ့် သိရိှလွှာငပီျေး လ မှုအကပပွှာငျ်ေးအလ  ပြစ်ရန ်

လိုအပ်ကက ွှာငျ်ေး လ ်ခ လွှာကစပခငျ်ေး၊  

• အုပ်စုအွှာျေးလ ုျေး၏ လိုအပ်မှုမ ွှာျေး နငှ့် ် အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးမ ွှာျေး က  နပ်ကအွှာင ် ညြှိနှုငိျ်ေးနိငုက်စ၇န ် အုပ်စုမ ွှာျေးအက ွှာျေး 

အွှာဏွှာခ ိနည်ြှိပခငျ်ေး ။  

• အက မ်ျေးြ ် ပဋပိ ခ ို အကရျေးတက ီျေး အ  ုျေးသတ်ရန ်လိုအပ်ကက ွှာငျ်ေး   ယ်  ယ်ပပန် ့်ပပန် ့် သိရိှလွှာကစပခငျ်ေး နငှ့်် ြယ်  ဉ် 

ခ ရသ မ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် ပ ုမှန ်သုိ ့်မဟုတ် အလွတ်သကဘွှာ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေးတွင ်ပါဝငခ်ွင့်် မရသ မ ွှာျေး၏ အသ  ို 

ကပါငျ်ေးစပ်ထည့််သွငျ်ေးပခငျ်ေး၊  

ငငြိမ််းချမ််းရ ်း တည်ရ ောြ်ခခင််းလုပ်ငန််းစဉ်မျော်းသည် အကြမ််းမဖြ်လှုပ်ရှော်းမှု ပြိုမြိုထြိရ ောြ်ရစ န် မည်သြို   ြူညီနြိငုသ်နည််း။ 

ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး၊ ြ နက်ပြပခငျ်ေး နငှ့် ်အပပနအ်လှန ်က ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး   ့်သုိ ့်ကသွှာ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးသည် 

ကရှျု့အ င့်မ် ွှာျေးသုိ ့် တ ်လှမ်ျေးနိငုရ်န ်   ညီရွှာ၌ အကရျေးပါသ  ့်သုိ ့် လှုပ်ရှွှာျေးမှု ရည်မှနျ်ေးခ  ်မ ွှာျေး ို ကရရှည်တည်တ ့်နိငုက်သွှာ 

ကပပွှာငျ်ေးလ မှုအပြစ်   ညီကပပွှာငျ်ေးလ ရန ် တို ့်အတ ွ် အလွနအ်ကရျေးပါသည်။ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး  

ကအွှာ ်ပါတို ့်  ို   ညီနိငုသ်ည် - 

• အကရျေး ိစစတစ်ခုခု ို ကပပွှာငျ်ေးလ ရန ်  န် ့် ွ ်နိငုက်ခ ရိှသည့်် အဓိ လ မ ွှာျေး နငှ့် ် ကပပွှာ ုိ  ်  ပခငျ်ေး အပါအဝင် 

ကအွှာငပ်မငသ်ည့်် လှုပ်ရှွှာျေးမှုပြစ်ကစရန ် မတ  ွ ပပွှာျေးကသွှာ ညွန် ့်ကပါင်ျေးအြွ ျု့မ ွှာျေးနငှ့််  မဟွှာမိတ်အြွ ျု့မ ွှာျေး နငှ့် ် မဟွှာမိတ်မ ွှာျေး 

ြွ ျု့စည်ျေးပခငျ်ေး။ 

• ခိုငမ်ွှာကသွှာ အ  ိြုျေးက  ျေးဇ ျေးရရိှကစရန ်အွှာဏွှာပုိငမ် ွှာျေးနငှ့်် ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး ၊ လ ထုလှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး ို မ ဝါဒ၊ တရွှာျေးဥပကဒ 

နငှ့် ်အပခွှာျေးလိုအပ်ကသွှာ အကပပွှာငျ်ေးအလ မ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် ပပြုပပငက်ပပွှာငျ်ေးလ မှုမ ွှာျေးရရိှကစရန ်ကြွှာ်က ွှာငပ်ခငျ်ေး၊  

• နိငုင် ကရျေး တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေး  လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး ပပင ်ငရ်ွှာတွင ် နယ်ကပမအသီျေးသီျေးရိှ ပပည်သ မ ွှာျေးနငှ့်် သင့််ကတွှာ်ကသွှာ 

  ်သွယ်က ွှာငရွ် ်မှုမ ွှာျေး ၊ စီမ ခန် ့်ခွ မှုမ ွှာျေး ပပြုလုပ်နိငုက်စပခငျ်ေး။  

Curle သရုပ်ခပ ရုပ်ပံြုော်းချပ်  

အကြမ််းမဖြ်လှုပ်ရှော်းမှု နငှ  ်ငငြိမ််းချမ််းရ ်းတည်ရ ောြ်ခခင််းတြို   မည်သြို  အခပန်အလှန် ပံ ပြို်းနြိငုသ်နည််း  

အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု သုိ ့်မဟုတ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေးသည် အကပပွှာငျ်ေးအလ  ို 



36 Synergizing  Nonviolent  Action  and  Peacebuilding 

 

က ွှာင ် ဥ်ျေးနိငုစွ်မ်ျေးရိှက သည်။ သုိ ့်ကသွှာ် ပဋပိ ခ၏ အရငျ်ေးခ အကက ွှာငျ်ေးတရွှာျေး ို  ိငုတ်ွယ်ကပြရှငျ်ေးရန ် နငှ့်် အွှာျေးလ ုျေးပါဝငက်သွှာ ၊ 

တရွှာျေးမျှတကသွှာ လ မှုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေးတည်က ွှာ ်ရနအ်တွ ်မ  အ ုိပါ လုပ်ငနျ်ေးစဥ်နစ်ှခု ို ကပါငျ်ေးစပ်အသ ုျေးပပြုရန် 

မက ွှာခဏလိုအပ်သည်။  

ပဋပိ ခ အသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေး ုိသည်မှွှာ သိပပ  ပညွှာရပ်မဟုတ်ကသွှာ အနပုညွှာတစ်ရပ်ပြစ်ငပီျေး အကပခအကန တစ်ခုခ ငျ်ေးစီအလို ် 

န ်န ်ရှု ိငျ်ေးရှု ိငျ်ေးနွှာျေးလည်မှုအကပေါ် မ တည်၍ သီျေးပခွှာျေး ကပခလှမ်ျေးမ ွှာျေး လိုအပ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရ တွင ် အုပ်စုမ ွှာျေးသည် 

ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး ပြင့်စ်တငင်ပီျေးကနွှာ ် အွှာဏွှာညီမျှမှု မရိှပခငျ်ေး ို သတိပပြုမိလွှာတတ်ငပီျေး အငအ်ွှာျေးက ီျေးမွှာျေးကသွှာ အစုိျေးရသည် 

သကဘွှာရုိျေးပြင့် ် ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး မပပြုပါ။ ယငျ်ေး  ့်သုိ ့် အ  ိြုျေးပြစ်ထွနျ်ေးပခငျ်ေး မရိှသည့်် ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးမှုကက ွှာင့်် အက မ်ျေးမြ ် 

လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး ကနွှာ ်  ်တွ  လုပ်က ွှာင ်ရသည်။  

ဤလမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ်သည်  Quaker အက မ်ျေးမြ ် တ က် လှုပ်ရှွှာျေးသ  နငှ့်် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်သ  Adam Curle  

စတငြ်နတ်ီျေးခ ့်သည့်် “ ွှာျေးလ် ရုပ်ပ ု ွှာျေးခ ပ် (Curle Diagram)”  ိုအကပခပပြု မွမ်ျေးမ ထွှာျေးပခငျ်ေးပြစ်သည်။ ပ ု- ၂ တွင ်

သရုပ်ကြွှာ်ပပထွှာျေးသည့်် အတိုငျ်ေး ပဋပိ ခ အသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေးတွင ် အသွငအ်မ ိြုျေးမ ိြုျေးကသွှာ အခ ိနအ်ပုိငျ်ေးအပခွှာျေးမ ွှာျေး ို 

ပြတ်သနျ်ေးရသည် ။ 

 ွှာျေးလ် ရုပ်ပ ု ွှာျေးခ ပ် (Curle Diagram)  တွင ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု အပုိငျ်ေးကလျေးမ ိြုျေး ပါဝငသ်ည်။ သရုပ်ပပပ ုသည် အစဉ်အတိုငျ်ေး ပြစ်ကနသ  ့်သုိ ့် 

ထငပ်မငရ်ကသွှာ်လည်ျေး ပဋပိ ခအသွငျ်ေးကပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေးသည် တစ် င့်င်ပီျေးတစ် င့် ်သွွှာျေးရကသွှာ လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မဟုတ်ပါ။ လမ်ျေးည နပ်မြှွှာျေး  

ခရုပတ် အနမ်ိ့်အပမင့်် ပြင့်် ကရှျု့သုိ ့်ဦျေးတည်ကနရွှာမှ အပုိငျ်ေးအွှာျေးလ ုျေး ို ပြတ်သနျ်ေးသွွှာျေးသည်ဟု စိတ်  ျေးက ည့််နိငုသ်ည်။   ွှာျေးလ် 

ရုပ်ပ ု ွှာျေးခ ပ် (Curle Diagram)  ၏ အ င့်် ကလျေး င့် ် ုိသည်မှွှာ ကအွှာ ်ပါတို ့် ို ရည်ည နျ်ေး ပခငျ်ေးပြစ်သည် - 

ခမ ပ်ြွယ် သြို  မဟုတ ်“ဖုံ်းြွယ်ထော်းရသော” ပဋြိပြခ - ပဋပိ ခ အသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေးသည် မက ွှာခဏ ုိသလို  ပမြုပ် ွယ် ပဋပိ ခ 

ရိှကနကသွှာ အကပခအကနတစ်ခုမှ စတင ် ိုငတ်ွယ်ကပြရှငျ်ေးရပခငျ်ေး ပြစ်သည်။ ဥပမွှာကပပွှာရမည်  ုိလျှင ်အခ ိြုျု့ကသွှာ အုပ်စုမ ွှာျေးသည် 

ြယ်  ဉ်ခ  ထွှာျေးရပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် ခွ ပခွှာျေး  ်  ခ ရပခငျ်ေး တို ့်ကက ွှာင့်် လ ့်အြွ ျု့အ စည်ျေးတွငျ်ေး ၎ငျ်ေးတို ့်၏ တိုျေးတ ်မှု ို ပိတ် ုိ ့်ထွှာျေးပခငျ်ေး 

မ ိြုျေး ခ စွှာျေးရနိငုသ်ည်။ ထုိအကပခအကနမ ိြုျေးတွင ် အ ုိပါ ပဋပိ ခ ို အမ ွှာျေးပပည်သ  သတိပပြုမိမှု နည်ျေးပါျေးက ွှာငျ်ေးနည်ျေးပါျေးနိငုင်ပီျေး 

အခ ိြုျု့အုပ်စုမ ွှာျေး  အပခွှာျေးအုပ်စုမ ွှာျေးထ ် အငအ်ွှာျေးသွှာလွနမ်ှု ရိှကနနိငုသ်ည်။ ယငျ်ေးအကပခအကနတွင ် ပဋပိ ခ    

အသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေးသည်  အ ုိပါ အကရျေး ိစစ ို လ အမ ွှာျေး သိရိှလွှာကစရန ်လ ထု စည်ျေးရ ုျေးမှုမ ွှာျေး၊ ပ ျေးကပါငျ်ေးအြွ ျု့မ ွှာျေး ြွ ျု့စည်ျေးမှု နငှ့်် 

အရည်အကသွျေးပမြှင့််တငပ်ခငျ်ေးလုပ်ငနျ်ေးမ ွှာျေးမှတစ် င့်် လ မ ွှာျေး  အကပပွှာငျ်ေးအလ  ို သိရိှနွှာျေးလည် ကတွှာငျ်ေး ုိသ မ ွှာျေး ပြစ်လွှာကစရန် 

အွှာျေးကပျေးမှု ပပြုလုပ်ပခငျ်ေးပြစ်သည်။  

ရပေါ်ရပေါ်ထငထ်င ် သြို   “ခမငသ်ောထငသ်ောရသော” ပဋြိပြခ - ဤအ ကပခအကနတွင ် ပဋပိ ခ ို အမ ွှာျေးပပည်သ  သတိပပြုမိမှု 

မ ွှာျေးပပွှာျေးငပီျေးပြစ်သည်။ အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု  ပဋပိ ခ ို လ ပ ုအလယ်သုိ ့် ယ က ွှာငလ်ွှာ ွှာ အပခွှာျေးအုပ်စုမ ွှာျေး၏ နစ်နွှာခ  ်မ ွှာျေး 

 ို လ သိရှငက် ွှာျေး ကြွှာ်ထုတ်ပခငျ်ေးပြင့််  န် ့်  ငဘ် ်အုပ်စုမ ွှာျေးအွှာျေး အကပပွှာငျ်ေးအလ  ိ ု ကြွှာ်က ွှာငရ်န ် စည်ျေးရ ုျေးပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် 

ြိအွှာျေးကပျေးပခငျ်ေး တို ့်ပပြုလုပ်နိငုရ်န ်နငှ့်် ပပြုပပငက်ပပွှာငျ်ေးလ လိုစိတ် ပြစ်ကပေါ်လွှာကစရန ်ပပြုလုပ်ပခငျ်ေးပြစ်သည်။  

ပဋြိပြခ ရြျရအ်းခခင််း - အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးသည် အွှာဏွှာခ ိနခ်ွငလ်ျှွှာ ကပပွှာငျ်ေးလ ကစသည်။ အငအ်ွှာျေးညီမျှမှု 

ပုိမုိရိှလွှာသည်နငှ့်် တစ်ငပိြုငန် ် ပဋပိ ခ ို အမ ွှာျေးပပည်သ  သိရိှ သတိပပြုမိမှု   ယ်ပပန ့်လ်ွှာငပီျေး ပဋပိ ခက  ကအျေးမှု ပြစ်လွှာနိငုက်ပခ  

အလွှာျေးအလွှာပိုရိှသည်။ တစ်ခါတစ်ရ တွင ် အုပ်စုမ ွှာျေး အက ွှာျေး အငအ်ွှာျေးညီမျှကနပခငျ်ေး  အုပ်စုတစ်စု ို မ ဝါဒ သုိ ့်မဟုတ် 

အကလ့်အ  င့် ်ကပပွှာငျ်ေးလ ရန ် ွ က ွှာင ်နိငုသ်ည် သုိ ့်မဟုတ် အုပ်စုတစ်စုအွှာျေး အွှာဏွှာ လ ်ကလျှွှာ့်ရန ်ြိအွှာျေးကပျေး၍ အပခွှာျေးအုပ်စု၏ 
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ရည်မှနျ်ေးခ  ် ို ပပည့််ကပမွှာ ်ကစသည်။ လ မှု အသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေးအတွငျ်ေးတွင ်အွှာဏွှာက ီျေးမွှာျေးကသွှာ အုပ်စုတစ်စု  အပခွှာျေးအုပ်စုတစ်စု၏ 

အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေး ို လို ်ကလ ွှာပခငျ်ေးပြင့်် ကပပွှာငျ်ေးလ မှု ပြစ်ကပေါ်ကစသည်။ မ ွှာျေးကသွှာအွှာျေးပြင့် ် ပဋပိ ခက  ကအျေး ပခငျ်ေးသည် ပဋပိ ခ ို 

မည်သုိ ့် အ  ုျေးသတ်မည်၊ မ ဝါဒအသစ်မ ွှာျေး၊ ြွ စည်ျေးပ ုမ ွှာျေး နငှ့် ် ကခါငျ်ေးက ွှာငမ်ှုမ ွှာျေး မည်သုိ ့်ထွှာျေးရိှမည် စသည်တို ့် ို 

အပပနအ်လှနက်ပပွှာ ုိပခငျ်ေး၊ က ွှာျေးဝင ် ြ နက်ပြပခငျ်ေး၊ သုိ ့်မဟတု ် ညြှိနှုငိျ်ေး က ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး တို ့်  ့်သုိ ့်ကသွှာ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည် 

က ွှာ ်ပခငျ်ေးနည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ို အသ ုျေးပပြု၍ အကသျေးစိတ်သကဘွှာတ ညီမှုမ ွှာျေး ပပြုလုပ်ပခငျ်ေး ပြစ်သည်။ 

ရ ရှည်တည်တံ ရသော ငငြိမ််းချမ််းရ ်းနငှ  ် တ ော်းမျှတမှု - ပဋပိ ခ အသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေး လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေးသည် သရုပ်ပပပ ု၏ 

ဘယ်ဘ ်အကပေါ်ကထွှာင့််တွင ် ကြွှာ်ပပထွှာျေးသည့်် ကရရှည်တည်ငမ ကသွှာ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး နငှ့် ် တရွှာျေးမျှတမှု  ိုရရိှရန ် က ိြုျေးပမ်ျေးသည်။  

ကရရှည်တည်တ ့်ကသွှာ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးသည် ပဋပိ ခ ပြစ်ပွွှာျေးရပခငျ်ေး အကက ွှာငျ်ေးရငျ်ေးခ မ ွှာျေး ို ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးမှု အကပြရှွှာ၍ 

အကပခခ လ ့်အခွင့်အ်ကရျေးမ ွှာျေး နငှ့် ်အွှာျေးလ ုျေးပါဝငသ်ည့်် အုပ်ခ ြုပ်ကရျေးစနစ် ို ပမြှင့််တငန်ိငုမ်ည့်် မ ဝါဒမ ွှာျေးနငှ့် ်အြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေး ကနရွှာတ   

ရိှကန ကသွှာအခါတွင ် ပြစ်ကပေါ် နိငုသ်ည်။
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 ပုံ-(၂) ြော်းလ် ရုပ်ပုံြော်းချပ် (Curle Diagram) 

ပဋပိ ခအသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ် 

အကြမ််းဖြ်မှု နငှ  ်မတ ော်းမှု ............................................................................................... ငငြိမ််းချမ််းရ ်း နငှ  ်တ ော်းမျှတမှု 
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ောဏ
ောမ
ညီ
မ
ျှခခ
င
်း  

 ပဋြိပြခ ရြျရအ်းခခင််း 

ညြှိနှုငီျ်ေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် 

က ွှာျေးဝငပ်ြနက်ပြပခငျ်ေး 

နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးမှတစ် င့်် 

အွှာဏွှာရှိအုပ်စု  အပခွှာျေးအုပစ်ုမ ွှာျေး၏ 

အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေး ုိ လုိ ်ကလ ွှာကစရန ်  

ြိအွှာျေးကပျေးပခငျ်ေး ၊ ကပြွှာငျ်ေးပြရန ်သုိ ့်မဟုတ် 

အကလ ွှာ့်ကပျေးပခငျ်ေး နည်ျေးလမ်မ ွှာျေး ြနတီ်ျေး 

ရ ရှည်တည်ငမဲရသောငငြိမ််းချမ််းရ ်းနငှ  ်

တ ော်းမျှတမှု -  

ကပြွှာင့််မတ်ကသွှာ ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေး 

ကနျွေးမှုပြင့်် အုပ်စုအွှာျေးလ ုျေး၏ အဓိ  

အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေး ုိ 

 ုိငတွ်ယ်ကပြရှငျ်ေးကပျေးသည်။  

ခမ ပ်ြွယ် ပဋြိပြခ 

အ ုိပါ အကရျေး ိစစ ုိ လ အမ ွှာျေး သိရှိလွှာကစရန ်

လ ထု စည်ျေးရ ုျေးမှုမ ွှာျေး၊ ပ ျေးကပါငျ်ေးအြွ ျု့မ ွှာျေး ြွ ျု့စည်ျေးမှု 

နငှ့်် 

အရည်အကသွျေးပမြှင့််တငပ်ခငျ်ေးလုပ်ငနျ်ေးမ ွှာျေးမှတစ် င့်် 

လ မ ွှာျေး  အကပပွှာငျ်ေးအလ  ုိ သိရှိနွှာျေးလည် 

ကတွှာငျ်ေး ုိသ မ ွှာျေး ပြစ်လွှာကစရန ် အွှာျေးကပျေးမှု 

ပပြုလုပ်ပခငျ်ေး 

ရပေါ်ရပေါ်ထငထ်င ်ပဋြိပြခ 

အမ ွှာျေးပပည်သ  

သိရှိမှု  ယ်ပပန် ့်တုိျေးပမင့််လွှာကစရန ်

အက မ်ျေးမြ ် နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးပြင့်် 

အုပ်စုမ ွှာျေးအက ွှာျေး အွှာဏွှာ 

ဟနခ်  ်ညီကစပခငျ်ေး၊ ပပဿနွှာ ုိ 

န ်န စွွှာ သိနွှာျေးလည်ကစရန ်

လ ့်အခွင့််အကရျေး ုိငရ်ွှာကစွှာင့််က ည့််မှုမ ွှာျေး 

နငှ့်် ငငမိ်ျေးခ မ်ျေးကရျေး ထိနျ်ေးသိမ်ျေးမှုမ ွှာျေး၊ 

ပပည်သ လ ထု ုိ 

အ ွှာအ ွယ်ကပျေးသည့်် 

အစီအစဥ်မ ွှာျေးပြင့်် အက မ်ျေးြ ်မှုအ င့်် 

ကလျှွှာ့်ခ ပခငျ်ေး။  

 

အရကြောင််းအ ောြြို သြိရှြိမှုနည််းပေါ်း .............................................................................................. ............... သြိရှြိမှု ခမင် မော်း  
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ြော်းလ် ရုပ်ပုံြော်းချပ် (Curle Diagram) သည်အကြမ််းမဖြ်လှုပ်ရှော်းမှု နငှ  ်ငငြိမ််းချမ််းရ ်းတည်ရ ောြ်ခခင််း ၏ အခန််းြဏ္ဍမျော်းြြို 

မည်သြို  ရဖေ်ာခပသလဲ။ 

 ွှာျေးလ် ရုပ်ပ ု ွှာျေးခ ပ် (Curle Diagram) သည် အကပခခ  အငအ်ွှာျေးစုနစ်ှစုပြစ်သည့်် အကက ွှာငျ်ေးအရွှာ ို အမ ွှာျေးပပည်သ  သတိပပြုမိမှု 

တိုျေးပမြှင့်ပ်ခငျ်ေး နငှ့် ် အုပ်စုမ ွှာျေးအက ွှာျေး အငအ်ွှာျေးညီမျှကစပခငျ်ေး  ိုသရုပ်ကြွှာ်ပပထွှာျေးသည်။ အ ုိပါ အခ  ်နစ်ှခုလ ုျေးသည်  

ရည်ရှည်တည်ငမ ကသွှာ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးနငှ့် ်တရွှာျေးမျှတမှု အတွ ် လိုအပ်သည်။ 

အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု၏ ပငမ်ရည်ရွယ်ခ  ်သည် အုပ်စုမ ွှာျေးအက ွှာျေး အွှာဏွှာ ညီမျှကစပခငျ်ေး နငှ့် ် အွှာဏွှာ  ျေးကပပွှာငျ်ေးပခငျ်ေး ပြစ်သည်။ 

အခ ိြုျု့ကသွှာ အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး  ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးနည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးပြစ်ကသွှာ အပပနအ်လှနက်ပပွှာ ုိပခငျ်ေး၊ က ွှာျေးခ  

ပ ့်ပုိျေးကပျေးပခငျ်ေး နငှ့် ် ညြှိနှုငိျ်ေး က ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး တို ့် ို   င့်သ် ုျေးကသွှာ်လည်ျေး ယငျ်ေးတို ့် ို  အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုသငန်ျ်ေးမ ွှာျေးတွင ် ထည့််သွငျ်ေး 

မှုနည်ျေးပါျေးသည်။  

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး၏ ပငမ်ရည်ရွယ်ခ  ်သည်   ်  ကရျေးမ ွှာျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး နငှ့် ်အုပ်စုအွှာျေးလ ုျေး ၏ အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေး နငှ့်် 

လိုအပ်ခ  ်မ ွှာျေး၊ ြွ ျု့စည်ျေးတည်က ွှာ ်ပ ု  ုိငရ်ွှာ အကက ွှာငျ်ေးရငျ်ေးခ မ ွှာျေး၊ အုပ်စုမ ွှာျေး အက ွှာျေး အပပနအ်လှန ် မီှခိုရမှု နငှ့် ် အလွှာျေးအလွှာ 

ရိှကသွှာကပြရှငျ်ေးခ  ်မ ွှာျေး ို အမ ွှာျေးပပည်သ  သိရိှမှု ပမြှင့်တ်ငပ်ခငျ်ေး ပြစ်သည်။ အခ ိြုျု့ကသွှာ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေး ကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး 

လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး  အွှာဏွှာ အကနအထွှာျေး ို အကလျေးထွှာျေးကသွှာ်လည်ျေး ကယဘုယ အွှာျေးပြင့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးနယ်ပယ်တွင ်

အမ ွှာျေးပပည်သ  သိရိှမှု တိုျေးပမင့််ပခငျ်ေးနငှ့်် နငှ့် ်  ်  ကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး ို အွှာဏွှာခ ိနခ်ွငလ်ျှွှာထ ် ပုိမုိအကလျေးထွှာျေးသည်။ 
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ငငြိမ််းချမ််းရ ်းတည်ရ ောြ်ခခင််း လုပ်ငန််းစဉ်မျော်းသည် အဘယ် ရကြောင  ်အကြမ််းမဖြ် လှုပ်ရှော်းမှု လြိုအပ်ပေါသလဲ။ 

ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး နငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေးသည်  အွှာဏွှာ ွွှာပခွှာျေးမှု က ီျေးမွှာျေးလျှင ် ကအွှာငပ်မငမ်ှု နည်ျေးပါျေးသည်။ အ ယ်၍ 

အုပ်စုတစ်စု  အပခွှာျေးအုပ်စုထ ် အွှာဏွှာသွှာလွနက် ီျေးမွှာျေးကနလျှင ် အွှာဏွှာသွှာလွနက်သွှာ အုပ်စုသည် အကပပွှာငျ်ေးအလ  ပပြုလုပ်ရန ်

မလိုအပ် ဟုယ  တတ်ငပီျေး သကဘွှာရုိျေးပြင့် ် ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးမည် မဟုတ်ပါ။ အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုသည် ကအွှာငပ်မငက်သွှာ 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး ို အဓိ  နည်ျေးသ ုျေးနည်ျေးနငှ့် ်အွှာျေးပြည့််ကပျေးနိငုသ်ည် - 

1. အကြမ််းမဖြ် လှုပ်ရှော်းမှုြ အောဏောြြို ရခပောင််းရရွှွှေ့ရစသည်။ အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးသည် ပဋိပ ခြနတ်ီျေးသ မ ွှာျေးအကပေါ် 

ြိအွှာျေးကပျေးရနအ်တွ ် လ အမ ွှာျေး ို စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်၍ ပ ျေးတွ လုပ်က ွှာငမ်ှုမ ွှာျေး လုပ်က ွှာငပ်ခငျ်ေးပြင့််  ၎ငျ်ေးတို ့်၏ 

အွှာဏွှာတိုျေးပွွှာျေးကစရန ် နငှ့် ် အမ ွှာျေးပပည်သ ၏ တရွှာျေးဝင ် အသိအမှတ်ပပြုမှု ပြစ်ကစနိငုသ်ည်။ အွှာဏွှာ ခ ိနခ်ွငလ်ျှွှာ 

ကပပွှာငျ်ေးလ သွွှာျေးသည့််အခါ အုပ်စုမ ွှာျေး အွှာျေးလ ုျေး  ရိှရငျ်ေးစွ အကပခအကန ို အသိအမှတ်ပပြု၍ 

ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေးတွင ် သကဘွှာရုိျေးပြင့် ် ပါဝငလ်ွှာနိငုသ်ည့််အတွ ် အ  ိြုျေးမ ွှာျေးသည့်် ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး 

ပြစ်လွှာနိငုသ်ည်။ 

2. အကြမ််းမဖြ်လှုပ်ရှော်းမှုသည် အမျော်းခပည်သ ူသြိရှြိမှု နငှ  ် တ ော်းဝငခ်ဖစ်မှု ြြိုတြိ်ုးခမ င သ်ည် - အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု သည် 

ြ ုျေး ွယ်ထွှာျေးကသွှာ သုိ ့်မဟုတ် ပမြုပ် ွယ်ကနသွှာ ပဋပိ ခမ ွှာျေး ို လ ပ ုအလယ်သုိ ့် ယ က ွှာင ် လွှာငပီျေး ပပဿနွှာမ ွှာျေး၏ 

တရွှာျေးဝငအ်ကပခအကန ို အမ ွှာျေးပပည်သ  သတိပပြုမိမှု တိုျေးပမြှင့်သ်ည်။ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေးသည် ပပဿနွှာ ို 

  ယ်ပပန ့်က်သွှာ အသိအမှတ်ပပြုမှုနငှ့် ် ယငျ်ေး ို  ိုငတ်ွယ်ကပြရှငျ်ေးရန ် အမ ွှာျေးပပည်သ   စိတ်ပုိငျ်ေးပြတ်ထွှာျေးမှုရိှလျှင ် ကအွှာင် 

ပမငန်ိငုက်ခ ပုိရိှသည်။ 

3. အကြမ််းမဖြ်လှုပ်ရှော်းမှုသည်  န််းသစ်တထီငွထ်ော်းရသော ကြော်းဝငစွ်ြ်ဖြ်မှုမျော်းထည ်သငွ််းနြိငုသ်ည် - အက မ်ျေးမြ ်ကသွှာ 

က ွှာျေးဝင ် က ွှာငရွ် ်မှုမ ွှာျေးသည် အမ ွှာျေးပပည်သ အကနပြင့်် ပုိမုိငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကသွှာ ၊ တရွှာျေးမျှတကသွှာ အနွှာဂါတ် ို 

စိတ်  ျေးတည်က ွှာ ်နိငုရ်န ် ိုယ်တိုငစီ်စဉ်မှုနငှ့် ် မတ ကသွှာ ြွ ျု့စည်ျေးပ ုမ ွှာျေး ို အကထွှာ ်အ  ပပြု အွှာျေးကပျေးနိငုသ်ည်။ က ွှာျေးဝင ်

စွ ်ြ ်မှုမ ွှာျေးသည် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်သ မ ွှာျေး၊ ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးသ မ ွှာျေး၊ လ ့်အခွင့်အ်ကရျေး လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေး၊ 

သတငျ်ေးကထွှာ ်မ ွှာျေး နငှ့် ်အပခွှာျေး သ မ ွှာျေး ၎ငျ်ေးတို ့်အလုပ် ို ကဘျေး ငျ်ေးစွွှာလုပ်နိငုရ်န ်အ ွှာအ ွယ်လည်ျေးကပျေးနိငုသ်ည်။ 

အကြမ််းမဖြ်လှုပ်ရှော်းမှုသည် အဘယ်ရကြောင  ်ငငြိမ််းချမ််းရ ်းလုပ် ငန််းစဉ်မျော်း လြိုအပ်သလဲ။ 

အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးသည်   ်  ကရျေးမ ွှာျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး နငှ့် ် ကပြရှငျ်ေးခ  ်မ ွှာျေး ကြွှာ်ထုတ်ပခငျ်ေး အရည်အ ကသွျေးမ ွှာျေး 

လိုအပ်သည်။ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေးသည် ကအွှာငပ်မငက်သွှာ အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး ို အဓိ နည်ျေး လမ်ျေးသ ုျေးခုနှင့် ်

အွှာျေးပြည့််ကပျေးနိငုသ်ည် - 

1. ငငြိမ််းချမ််းရ ်း တည်ရ ောြ်ခခင််း အ ည်အရသ်ွးမျော်းသည် ပြိုမြိုအော်းရြောင််းသည်  အကြမ််းမဖြ်လှုပ်ရှော်းမှုမျော်း နငှ  ်

ပူ်းရပေါင််းအဖွဲွှေ့မျော်း တည်ရ ောြ်နြိငု ်န် ြူညီနြိငုသ်ည်။ - အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုတွငျ်ေး ပွတ်တို ်မှု ပဋပိ ခ နငှ့်် 
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လ မှုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေးအတွငျ်ေး လ မ ိြုျေး၊ ဘွှာသွှာ၊ လ မှုအ င့်အ်တနျ်ေး နငှ့််   ွှာျေး/မ အက ွှာျေးပဋပိ ခ မ ွှာျေးသည် လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး 

  ရှု  ျေးရပခငျ်ေး၏ ထငရှ်ွှာျေးကသွှာ အကက ွှာငျ်ေးရငျ်ေးမ ွှာျေး ပြစ်သည်။ ကအွှာငပ်မငက်သွှာ အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးသည်   ယ်ပပန ့်၍် 

မတ  ွ ပပွှာျေးကသွှာ ညွန် ့်ကပါငျ်ေး အြွ ျု့မ ွှာျေးပြင့်် တည်က ွှာ ်သည်။ အတွငျ်ေး ပဋပိ ခမ ွှာျေး ို ကပြရှငျ်ေးရန၊် အွှာျေးလ ုျေးပါဝငက်သွှာ 

  ုျေးပြတ်ခ  ် ပပြုလုပ်မှု ို အွှာျေးကပျေးရနန်ငှ့် ် ညွန် ့်ကပါငျ်ေး အြွ ျု့မ ွှာျေးြွ ျု့ရန ် အပပနအ်လှနက်ပပွှာ ုိပခငျ်ေး၊ ပ ့်ပုိျေးကပျေးပခငျ်ေး နငှ့် ်

ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးနိငုစွ်မ်ျေးရည်မ ွှာျေး  ကအွှာငပ်မငက်သွှာ အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုတစ်ခု ပြစ်နိငုက်ခ  ပမင့််မွှာျေးကစသည် ။ 

2. ငငြိမ််းချမ််းရ ်း တည်ရ ောြ်ခခင််းလုပ်ငန််းစဉ်မျော်း သည် ရ ရှည်တည်တံ နြိငုရ်သော  လောဒမ်ျော်း  နြိငု ်န် ည ြိနှုြိင််းရ ွ်းရနွ်းခခင််း 

နည််းလမ််းြြို သံ်ုးသည်။ အုပ်စုတစ်စု  အနိငုရ်ရိှ၍ အပခွှာျေးအုပ်စုမ ွှာျေး  အရှု ျေးနငှ့် ် အ  ုျေးသတ် သည့်် 

အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးသည် ရှု  ျေးနမိ့််ကသွှာ အုပ်စုမ ွှာျေး  ပဋိပ ခ ို တစ်ြနပ်ပနစ်နိငုသ်ည့်် အကပခအကနမ ွှာျေး ြနတ်ီျေးနိငုသ်ည်။ 

ကအွှာငပ်မငက်သွှာ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဥ်မ ွှာျေးသည် အ  ိြုျေး  ်စပ်သ  အွှာျေးလ ုျေး၏ အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးမ ွှာျေး ို ကပြွှာင့််မတ်ကသွှာ 

ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးမှုမ ွှာျေး မှတစ် င့််  ိုငတ်ွယ်ကပြရှငျ်ေးသည်။ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး အရည်အကသွျေးမ ွှာျေးသည် အ 

က မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုကခါငျ်ေးက ွှာငမ် ွှာျေး၏ ကသဇွှာ ို အကသျေးစိတ် မ ဝါဒအ ုိပပြုခ  ်မ ွှာျေး နငှ့် ် အ င့််ပမင့်် 

ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးမှုမ ွှာျေးပြင့်် ခ ိတ်  ်၍ ကရရှည် အက ွှာငအ်ထည်ကြွှာ်မှုမ ွှာျေးနငှ့် ် ကရရည်တည်တ ့်နိငုက်သွှာ ရလွှာဒမ် ွှာျေး 

သတ်မှတ်နိငုက်စသည်။  

3. ငငြိမ််းချမ််းရ ်းတည်ရ ောြ်ခခင််း လုပ်ငန််းစဉ်မျော်းသည် အဖွဲွှေ့အစည််းအသစ်မျော်း နငှ  ် အော်းလုံ်းပေါဝင ် ရသော နြိငုင်ရံ ်း 

လုပ်ငန််းစဉ်မျော်း ရပေါ်ထနွ််းရစနြိငုသ်ည် - ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေးသည် ကရရှည်တွင ်

လ မှုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေးမ ွှာျေးအက ွှာျေး မည်သုိ ့်   ်  ကနထုိင်သွွှာျေးမည် ုိသည့်် လ မှုပ ုစ သစ် ကပေါ်ထွနျ်ေးကစမည့်် 

အခွင့််အလမ်ျေးရရိှကစသည်။ 
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ပ ု - (၃)  

အကြမ််းမဖြ်လှုပ်ရှော်းမှု နငှ  ်ငငြိမ််းချမ််းရ ်းတည်ရ ောြ်ခခင််း နည််းလမ််းမျော်းရှြိ လစ်ဟောချြ်မျော်း 

 

 

 

 

အကြမ််းမဖြ်လှုပ်ရှော်းမှု နငှ  ်ငငြိမ််းချမ််းရ ်းတည်ရ ောြ်ခခင််းနည််းလမ််းမျော်း ရပေါင််းစပ် အသံ်ုးခပ ခခင််းမခပ လျှင ်ဘောခဖစ်မလဲ။ 

 

အပပနအ်လှန ်ကပပွှာ ုိပခငျ်ေးနငှ့် ်ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးမှု မပါဝငက်သွှာ အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးသည် ခဏတွှာ ကအွှာငပ်မငမ်ှု ရနငိက်သွှာ်လည်ျေး 

ကရရှည် အကပပွှာငျ်ေးအလ  ို က ွှာင ် ဥ်ျေးနိငုမ်ည့်် သကဘွှာတ ညီခ  ် ရယ နိငုပ်ခငျ်ေး မရိှပါ။ အခ ိြုျု့တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေး  ကအွှာငပ်မငမ်ှုသုိ ့် 

လမ်ျေးကက ွှာငျ်ေးသည် - အုပ်စုတစ်စု  မတရွှာျေးမှု ို ကြွှာ်ထုတ်၊ လ ထု  တုန် ့်ပပနရ်န ် စည်ျေးရ ုျေး၊ လ ထုအငအ်ွှာျေးက ွှာငျ်ေးလွှာကစရန ်

နည်ျေးလမ်ျေးအခ ိျု့အသ ုျေးပပြု၍  န် ့်  င်ြ ်အုပ်စု ို အနိငုရ်ရိှရန ် ကမျှွှာ်လင့််ပခငျ်ေးပြစ်သည်။ ယငျ်ေးအခငျ်ေးအ  ငျ်ေးတွင ် မပါဝငသ်ည်မှွှာ 

အ  ိြုျေး  ်စပ်သ အွှာျေးလ ုျေး က  နပ်ကစနိငုသ်ည့်် ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေး ကပြရှငျ်ေးခ  ် မရိှပါ  ကရရှည်တည်ငမ ကသွှာ အနိငု ်မရိှနိငုပ်ခငျ်ေး ပြစ်သည်။  

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး ဇွှာတ်ကက ွှာငျ်ေးမ ွှာျေးသည် ကအွှာငပ်မငမ်ှုရနိငုမ်ည့်် လမ်ျေးကက ွှာငျ်ေး ို ကြွှာ်ထုတ်သည်။ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး 

တည်က ွှာ ်သ မ ွှာျေးသည် ပဋပိ ခ ပပဿနွှာမ ွှာျေး ို ကြွှာ်ထုတ်၍ ယငျ်ေးတို ့် ို NGO (အစုိျေးရမဟုတ်ကသွှာ အြွ ျု့အစည်ျေး) တစ်ခုခု၏ 

က ွှာျေးဝငပ် ့်ပုိျေးပြင့်် အပပနအ်လှနက်ပပွှာ ုိပခငျ်ေးနည်ျေးလမ်ျေး ို အသ ုျေးပပြု ွှာ   ိုငတ်ွယ်ရန ် က ိြုျေးပမ်ျေးငပီျေး ထုိမှတစ် င့် ်

 န် ့်  ငြ် ်အြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေးအက ွှာျေး တရွှာျေးဝင ် ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေးပြင့်် ကပြရှငျ်ေးရန ် က ိြုျေးပမ်ျေးသည်။ ယငျ်ေးသုိ ့် ဇွှာတ်ကက ွှာငျ်ေးသည် 

မလ ုကလွှာ ်ပါ။ အခါမ ွှာျေးစွွှာတွင ် ဘ ်တစ်ြ ်  အပခွှာျေးတစ်ြ ်ထ ် အွှာဏွှာပိုက ီျေးမွှာျေးကနသည့််အတွ ် လို ်ကလ ွှာလိုပခငျ်ေး 

ID 
ပပဿနွှာ/မ

တရွှာျေးမှု

မ ွှာျေး

လ ထုစည်ျေး

ရ ုျေးပခငျ်ေး -

အသိပညွှာ

ကပျေးပခငျ်ေး

သငတ်နျ်ေးပုိ ့်

ခ ပခငျ်ေး၊ 

စီမ  ိနျ်ေးကရျေး

 ွ ပခငျ်ေး

အွှာဏွှာပုိင်

မ ွှာျေးအွှာျေး

ကတွှာငျ်ေး ုိ

NVA -
ကသဇွှာတည်

က ွှာ ်နိငု်

မည့််နည်ျေးလ

မ်ျေးမ ွှာျေး

အကပပွှာငျ်ေး

အလ ပြစ်

သုိ ့် 

လုိ ်ကလ ွှာ

ပခငျ်ေး

  ျေးကပပွှာငျ်ေး

ရန ်

အစီအစဥ်မ

ရိှ သုိ ့် 

ညြှိနှုငိျ်ေးလုိပခ

ငျ်ေးမရိှ

အြွ ျု့အစည်ျေး

 ုိငရ်ွှာ 

ကပပွှာငျ်ေးလ မှု

မရိှ

 ွှာလရှည်/ 

ကရရှည်တ

ည်တ ့်ကသွှာ

အကပပွှာငျ်ေး

အလ  

ခ ်ခ / 

ပပဿနွှာတ

စ်ြနပ်ြစ်နိငု်

ကပခရိှ

ID ပဋပိ ခ

လ သွှာျေးခ ငျ်ေး

စွှာနွှာကထွှာ

 ်ထွှာျေးမှု ုိ

ငရ်ွှာ 

ပဋပိ ခ ုိ

သိရိှမှု

NGO/INGO 
မ ွှာျေးပါဝင်

လွှာ

အွှာဏွှာပုိင်

မ ွှာျေးအွှာျေး

ကတွှာငျ်ေး ုိ

အွှာဏွှာတ

ည်က ွှာ ်

ရန ်

အစီအစဥ်မ

ရိှ သုိ ့် 

စွန် ့်စွှာျေးလုိပခ

ငျ်ေးမရိှ

သတ်မှတ်

ထွှာျေးသည့််

  ်စပ်သ 

မ ွှာျေးနငှ့််သွှာ 

ပ ုမှနည်ြှိနှုငိျ်ေး

မှုပပြုလုပ်

အ န် ့်အသ

တ်ပြင့်် 

အကပပွှာငျ်ေး

အလ  သုိ ့်

လုိ ်ကလ ွှာ

မှုရရိှ

အမ ွှာျေးကထွှာ

 ်ခ မှု မရ

အ န် ့်အသ

တ်ပြင့်် 

လုိ ်ကလ ွှာ

၍ 

အက ွှာငအ်

ထည်ကြွ်ှာနို

ငပ်ခငျ်ေး မရိှ
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မရိှသပြင့်် ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး ကအွှာငပ်မငမ်ှုမရ ပြစ်ရသည်။ ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးမှုတွင ်အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေး၊ လ ငယ်မ ွှာျေး နငှ့် ်လ မှု 

အသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေး၏ အပခွှာျေးအစိတ်အပုိငျ်ေးမ ွှာျေး   ့်သုိ ့်ကသွှာ အဓိ  အ  ိြုျေး  ်စပ်သ မ ွှာျေးအွှာျေး ခ နလ်ှပ်ခ ့်ကသွှာအခါ နငှ့် ် ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးမှု 

ရလဒမ် ွှာျေး ို အမ ွှာျေးပပည်သ  ကထွှာ ်ခ မှု လ ုလ ုကလွှာ ်ကလွှာ ် မရိှကသွှာအခါတွင ်  ရှု  ျေးကလ့်ရိှ သည်။ 

ပ ု - ၃  တွင ် အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးနည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးရ၏ လစ်ဟငျ်ေးခ  ်မ ွှာျေး ို ဥပမွှာပြင့်် 

ကြွှာ်ပပထွှာျေးသည် ။
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ပုံ - (၄)  

 

ရတေ်ာလှန်ရ ်းနငှ်  အရခဖရှောရ ်း တြို   ံုချြ်  

      

ယရန  ရခတ ်အကြမ််းမဖြ်လှုပ်ရှော်းမှု နငှ  ်ငငြိမ််းချမ််းရ ်း တည်ရ ောြ်ခခင််းတြို   အကြော်း ပြိုမြိုနြ်ရှု ြိင််းရသော ရပေါင််းစပ်ည ြိနှုြိင််းမှုခပ  ော၌ 

အတော်းအ ်ီးရတြွဘောရတလဲွ။

အတိုခ ြုပ် ကပပွှာရမည် ုိလျှင ် မက ွှာခဏ ုိသလို ဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် အစီအစဉ်ကရျေး ွ မှု မရိှကက ွှာငျ်ေး ကတွျု့ရသည် ။ ပဋပိ ခ 

အသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ကရျေး လုပ်ငနျ်ေးစဉ်တွင ်အခ ိနအ်ပုိငျ်ေးအပခွှာျေးအလို ် မတ  ွ ပပွှာျေးသည့်် နည်ျေးပရိယွှာရ်မ ွှာျေးနငှ့်် နည်ျေးစနစ်မ ွှာျေး လိုအပ်သည်။ 

သုိ ့်ကသွှာ် လ တိုငျ်ေး  ၎ငျ်ေးတို ့်အသ ုျေးပပြုနိငုက်သွှာ နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး နှင့် ် ဗ ျူဟွှာမ ွှာျေး  ိုအပပည့််အစ ု မသိက ပါ။ ထုိ ့်အပပင ် ၎ငျ်ေးတို ့်တွင ်

လ သွှာျေးတို ့်သဘွှာဝ အရုိျေးစွ  ထငပ်မငယ်  ခ  ်မ ွှာျေး၊ မိမိနငှ့်် ရငျ်ေးနှျီေး ျွမ်ျေးဝငင်ပီျေးသွှာျေး လ မ ွှာျေး ၊ နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ိုသွှာ အသ ုျေးပပြုလိုစိတ် 

တို ့်ရိှတတ်က သည့််အတွ ် အတ တ  ွ ကပါငျ်ေးစည်ျေး လုပ်က ွှာငသ်ည့််အခါ မကခ ွှာကမွျု့သည်မ ွှာျေး ရိှတတ်ပါသည်။ ပ ု-၄ သည် 

အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး အယ အ တို ့် ကပါငျ်ေးစပ်လို ်သည့််အခါ ရှုပမငရ်မည့်် တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ  

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးသမွှာျေး  ုိသည်မှွှာ မည်သုိ ့်မည်ပ ု ရိှမည် ို ဥပမွှာ ကြွှာ်ပပထွှာျေးပခငျ်ေး ပြစ်သည်။  

ဇယွှာျေး - (၃) သည် အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး နယ်ပယ်မ ွှာျေး အက ွှာျေးရိှ ဘ ုတ ညီခ  ်မ ွှာျေး ၊ 

မတ ပခွှာျေးနွှာျေးမှုမ ွှာျေး နငှ့် ်တငျ်ေးမွှာမှုမ ွှာျေး ို ကြွှာ်ပပထွှာျေးသည်။ လ အမ ွှာျေး  အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု နငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး 

လုပ်ငနျ်ေးစဉ် နစ်ှခုလ ုျေး ို အသ ုျေးပပြုကနသ  ့်သုိ ့် အ ုိပါ မတ ညီကသွှာ နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး လိုအပ်မှု ို လ ်ခ က ကသွှာ်လည် ဇယွှာျေး-၃တွင ်

ကြွှာ်ပပထွှာျေးသည့််အတိုငျ်ေး ၎ငျ်ေးတို ့်တွင ်လ ုျေးဝ  ွွှာပခွှာျေးမှုမ ွှာျေး လည်ျေးရိှသည်။
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ဇယွှာျေး -( ၃)  

အကြမ််းမဖြ် လှုပ်ရှော်းမှုနငှ  ်ငငြိမ််းချမ််းရ ်း တည်ရ ောြ်ခခင််းနည််းလမ််းမျော်းအော်း နှုြိင််းယှဉ်ချြ် 

 အကြမ််းမဖြ်လှုပ်ရှော်းမှု ငငြိမ််းချမ််းရ ်းတည်ရ ောြ်ခခင််း 

 တ ညီကသွှာ ပနျ်ေးတိုင ် ြွ ျု့စည်ျေးပ ု  ုိငရ်ွှာ အက မ်ျေးြ ်မှု နငှ့် ်တို ်ရုိ ် အက မ်ျေးြ ်မှုတို ့်  ငျ်ေးစငက်သွှာ 

တရွှာျေးမျှတ၊ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးသည့်် လ မှုအြွ ျု့အစည်ျေး ပြစ်ကစရန ်။ 

 

ပနျ်ေးတိုငသုိ် ့် ကရွှာ ်ရိှရန် 

တ ညီကသွှာ 

နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး  

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး နငှ့် ် အက မ်ျေးမြ  ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု 

နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးသည် အက မ်ျေးြ ် နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးထ ် ပုိ၍ ဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် 

သုိ ့်မဟုတ်/နငှ့်် သိ ခွှာရိှကသွှာ လမ်ျေးစဥ်ပြစ်သည် ဟု လ ်ကတွျု့     

ယ ုက ည်ကသွှာကက ွှာင့် ် အက မ်ျေးမြ ်ဘ  ကပပွှာငျ်ေးလ မှုသုိ ့် ကရှျေးရှု 

လုပ်က ွှာငပ်ခငျ်ေး။ 

   င့်ဝ်တ်နငှ့် ် ကလ ွှာ်ညီကသွှာ 

လမ်ျေးစဥ်ခ မှတ်ပခငျ်ေး  

တရွှာျေးမျှတမှု 

 ိုအွှာျေးကပျေးရန ် နငှ့် ်

အမှနတ်ရွှာျေး ို ရ ရင့််စွွှာ 

ထုတ်ကြွှာ်ကပပွှာ ုိနိငုရ်န ်

ကဘျေးြယ်ခ  အုပ်စု 

မ ွှာျေးအွှာျေး လုပ်ပုိငခ်ွင့်် 

ကပျေးအပ်ရန ် အကလျေး 

ထွှာျေးပခငျ်ေး။  

ပဋပိ ခအတွငျ်ေးရိှ အ  ိြုျေး  ်စပ်သ  

အွှာျေးလ ုျေးနငှ့််   ်သွယ်၍  ၎ငျ်ေးတို ့် 

အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေး နငှ့် ် လိုအပ်မှုမ ွှာျေးအွှာျေး 

က ွှာျေးသိကစရန ်အကလျေးထွှာျေးပခငျ်ေး။ 

နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ( )အက မ်ျေးမြ ်  နဒပပ 

 န ့် ် ငမ်ှု နငှ့် ် စည်ျေးရ ုျေးမှု၊ 

(ခ) ပ ျေးကပါငျ်ေးက ွှာငရွ် ်မှု 

မပပြုပခငျ်ေး၊ 

(ဂ)က ွှာျေးဝငစွ် ်ြ ်ပခငျ်ေး 

နငှ့် ် အက မ်ျေးမြ ် 

 ွှာ ွယ်မှု၊ နငှ့် ် (ဃ) 

စငင်ပိြုင ် အက မ်ျေးမြ ် 

အြွ ျု့အစည်ျေး နငှ့်် 

စနစ်အသစ်မ ွှာျေး 

 ( )တရွှာျေးဝင ် အ င့်ပ်မင့် ် သ တမွှာန ်

နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး၊ နိငုင် ကရျေး 

လုပ်ငနျ်ေးစဥ်မ ွှာျေးတွင ် ညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေး နငှ့် ်

က ွှာျေးဝင ် ြ နက်ပြကပျေးပခငျ်ေး နငှ့် ်

ြွ ျု့စည်ျေးတည်က ွှာ ်ပ ု  ုိငရ်ွှာပပြုပပင် 

ကပပွှာငျ်ေးလ မှုမ ွှာျေး၊ (ခ) အ လယ်အလတ ်

အ င့် ် “လမ်ျေးကက ွှာငျ်ေး ၂” အလွတ်သကဘွှာ 

အပပနအ်လှန ်   ်  ကပပွှာ ုိပခငျ်ေး နငှ့် ်

ြွ ျု့ ငြိြုျေးတိုျေးတ ်ကရျေး လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး၊ နငှ့် ်(ဂ) 

ကဒသနတရအ င့် ်သွှာမွှာနပ်ပည်သ မ ွှာျေး အပပန် 
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ြွ ျု့စည်ျေးပခငျ်ေး တို ့်အပါအဝင ်

အြွ ျု့အစည်ျေးပပငပ် 

နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ။ 

အလှန ်   ်  ကပပွှာ ုိပခငျ်ေး တို ့်အပါအဝင ်

အြွ ျု့အစည်ျေး ုိငျ်ေးရွှာ နငှ့် ် အြွ ျု့အစည်ျေးပပငပ် 

နည်ျေးလမ်ျေးနစ်ှမ ိြုျေးလ ုျေး။ 

 

 

 

အကပပွှာငျ်ေးအလ  ို 

ကြွှာ်က ွှာင ်သ မ ွှာျေး 

 

အကပခခ လ တနျ်ေးစွှာျေး 

ပပည်သ မ ွှာျေး နငှ့်် ၎ငျ်ေးတို ့်၏ 

မဟွှာမိတ်မ ွှာျေး၊ 

အပပည်ပပည် ုိငရ်ွှာ 

 ွနယ် ်မ ွှာျေး ၊ 

တိုျေးပွွှာျေးမ ွှာျေးပပွှာျေး လွှာကသွှာ 

ကထွှာ ်ခ သ မ ွှာျေး 

သုိ ့်မဟုတ်  နဦျေး၌ 

မဟွှာမိတ် မြွ ျု့ထွှာျေးကသွှာ 

အုပ်စုမ ွှာျေး နငှ့်် 

လ ပုဂိ္ြုလ်မ ွှာျေး   

လှုပ်ရှွှာျေးမှုတွင ်

ပါဝငလ်ွှာပခငျ်ေး။  

အကပခခ  ပပည်သ ့် လ မှုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေးမ ွှာျေး နငှ့်် 

ဘွှာသွှာကရျေး၊ စီျေးပွွှာျေးကရျေး၊ အစုိျေးရ၊ စစ်တပ် နငှ့်် 

အပခွှာျေး  ဏ္ဍမ ွှာျေး ပါဝငက်သွှာ 

လမ်ျေးကက ွှာငျ်ေးကပါငျ်ေးစ ု။ 

 

 

 

ကပပွှာငျ်ေးလ မှု သီအိုရီ  

 

ကပပွှာငျ်ေးလ မှု ို 

ကတွှာငျ်ေး ုိပခငျ်ေး ၊  

တရွှာျေးမျှတမှု 

မရိှကသွှာစနစ်မ ွှာျေးအွှာျေး 

ကထွှာ ်ခ မှု ရုပ်သိမ်ျေးပခငျ်ေး 

၊ သုိ ့်မဟုတ် 

အပခွှာျေးသ မ ွှာျေးအွှာျေး  

အက မ်ျေးြ ်ခ ရမှုမှ 

 ွှာ ွယ်ပခငျ်ေး စသည် 

ပြင့်် အကပပွှာငျ်ေးအလ  ိ ု

ကတွှာငျ်ေး ုိသည့်် 

အငအ်ွှာျေးစုတွင ် လ မ ွှာျေးစွွှာ 

ပုိမုိပါဝငလ်ွှာက ပခငျ်ေး။   

အက မ်ျေးြ ်မှု ပြစ်ကစသည့်် 

အကက ွှာငျ်ေးရငျ်ေးခ မ ွှာျေး ို အတ တ  ွ

 ိုငတ်ွယ်၍ အွှာျေးလ ုျေးက  နပ် 

လ ်ခ နိငုသ်ည့်် ကပြရှငျ်ေးခ  ်မ ွှာျေး 

ကြွှာ်ထုတ်နိငုရ်န ် အကပပွှာငျ်ေးအလ အတွ  ်

လုပ်က ွှာငက်နက ကသွှာ အဓိ လ မ ွှာျေး 

သုိ ့်မဟုတ် ကသဇွှာရိှသ မ ွှာျေး ပါဝငက်စပခငျ်ေး 
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ကဝါဟွှာရ အသ ုျေးအနှုနျ်ေး 

လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ် 

ပတ်သ ်  ်နယွ်မှု ၊ 

အွှာဏွှာ ခ ိနခ်ွငလ်ျှွှာ 

ကပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေး ုိငရ်ွှာ 

ကဝါဟွှာရမ ွှာျေး သ ုျေးစွ မှု နငှ့်် 

ကအွှာငန်ိငုက်ရျေး လှု ျု့က ွှာ် 

လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး ကပေါ် 

အကပခခ ၍ မဟွှာမိတ ်

သုိ ့်မဟုတ် အတို ်အခ  

သုိ ့်မဟုတ်  န် ့်  ငဘ် ် 

မ ွှာျေးဟု သတ်မှတ်ပခငျ်ေး  

အကက ွှာငျ်ေးအရွှာ အလို  ်

သ ် ုိင ် ်စပ်သ မ ွှာျေး  ို 

ကြွှာ်ထုတ်ပခငျ်ေး နငှ့်် နစ်ှဦျေးနစ်ှြ  ်

အ  ိြုျေးရိှကစမည့်် စ ွှာျေးအသ ုျေးအနှုနျ်ေး  ို 

အသ ုျေးပပြု၍   ်  ကရျေး ို 

အပပြုသကဘွှာက ွှာငသ်ည့််ဘ ်သုိ ့် 

ကပပွှာငျ်ေးလ ယ ပခငျ်ေး။  

 

Veronique Dudouet, ၏ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး ို အွှာျေးပြည့််ပခငျ်ေး - ပပည်သ ့် အွှာခ မှု မဟွှာဗ ျူဟွှာမ ွှာျေး နငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး 

နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ို ကပါငျ်ေးစပ်ပခငျ်ေး၊ အတွ  -၁ ( Washington, DC: : International Center on Nonviolent Conflict  အထ ျေးအစီရငခ် စွှာ 

၊ဧငပီ ၊  ၂၀၁၇  ို  ိုျေး ွှာျေးထွှာျေးပါသည်။  

 

ဘယ်သရူတ ွပေါဝငဖ်ြို   လြိုအပ်သလဲ။ 

Curle သရုပ်ပပပ ုတွင ်ကြွှာ်ပပထွှာျေးသည့််အတိုငျ်ေး ပဋပိ ခ အသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေးသည် ကပပွှာငျ်ေးလ  မည့််စနစ်မ ွှာျေး နငှ့် ်အြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေးအတွငျ်ေး 

အလုပ်လုပ်ကနက သည့်် အတွငျ်ေးလ မ ွှာျေး နငှ့် ်အ ုိပါ စနစ်မ ွှာျေး ၊ အြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေးနငှ့်် နျီေး ပ်   ်စပ်မှု မရိှသည့်် အပပငလ် မ ွှာျေး သ မ ွှာျေး 

ကပါငျ်ေးစည်ျေးမှု လိုအပ်သည်။ တစ်နည်ျေး ုိရလျှင ် ျွန်ပ်ုတို ့်သည် တရွှာျေးဝင ်မ ဝါဒ ကပပွှာငျ်ေးလ နိငုသ်ည့်် အွှာဏွှာရိှသည့်် “အဓိ လ မ ွှာျေး” နငှ့် ်

ပပငပ်မှ   ်သွယ် ကပပွှာ ုိက ွျေးကနျွေးမှုမ ွှာျေး ၊ စည်ျေးရ ုျေးမှုမ ွှာျေး ၊ အကရျေး ုိမှုမ ွှာျေး ၊ ြိအွှာျေးကပျေးမှုမ ွှာျေး ပပြုလုပ်လိုက သည့်် ပပည်သ လ ထုထ မှ 

ပုဂိ္ြုလ်မ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် အရပ်ဘ ်အြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေး လိုအပ် သည်။ 

ဇယွှာျေး (၄)  

အြျြိ ်း ြ်စပ်သမူျော်းပေါဝငမ်ှု 

  အဓိ  ပါဝငမ်ှု  
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အရခခအရန အဓြိြ 

ပုဂ္ြိ လ်မျော်း  

လူအမျော်း  အတငွ််းလူ/

တ ော်းဝင ်

အဖွဲွှေ့အစည််း 

OFFICIAL 

INSTITUT

ION 

အတငွ််းလူ/ 

တ ော်းဝင်

အဖွဲ ွှေ့အစည််း 

အခပငလူ် / 

အလွတသ်ရဘော 

ပေါဝငမ်ှု  

အွှာဏွှာပိုငမ် ွှာျေးအွှာျေး ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေး 

စ ွှာျေးဝုိငျ်ေးသုိ ့် ကခေါ်က ွှာငလ်ွှာနိငုရ်န ် အွှာဏွှာ 

ခ ိနခ်ွငလ်ျှွှာ ကရ ျု့ကပပွှာငျ်ေးနိငုမ်ည့်် 

အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု 

  

✔ 

  

✔ 

ကရရှည်တည်ငမ ကသွှာ ပဋပိ ခ 

ကပြရှငျ်ေးခ  ်မ ွှာျေးအတွ ်  နျ်ေးသစ်ကသွှာ 

ကရွျေးခ ယ်စရွှာမ ွှာျေး ြနတ်ီျေးနိငုရ်န် 

ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးမှု နငှ့် ် သ တမွှာနက်ရျေးရွှာ 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်

မ ွှာျေး 

 

✔ 

  

✔ 

 

အြွ ျု့အစည်ျေး ုိင်ရွှာ နငှ့် ် အြွ  အစည်ျေး 

ပပငပ် ုိငရ်ွှာ လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး နစ်ှခုလ ုျေး 

ပါဝငသ်ည့်် ပခ ြုင ပုပည့််စ ုကသွှာ 

စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်မှု (ဥပမွှာ- နဒပပပွ မ ွှာျေး နငှ့်် 

ဥပကဒပပဌွှာနျ်ေးမှုမ ွှာျေး ပြင့်် ြယ်  ဥ်ခ  

အုပ်စုမ ွှာျေး မ ကပျေးခွင့် ်ရရိှကစပခငျ်ေး) 

 

 

 

✔ 

 

 

✔ 

 

 

✔ 

 

 

✔ 

 

မက ွှာခဏမ  ုိသလို အတွငျ်ေးလ မ ွှာျေးသည် ပပဿနွှာ ကပြရှငျ်ေးပခငျ်ေး နငှ့် ် မ ဝါဒပပြုပခငျ်ေးတို ့်အတ ွ် အြွ ျု့အစည်ျေးတွငျ်ေး က ွျေးကနျွေးပွ  မ ွှာျေး 

ပပြုလုပ်ရန ် အခွင့်အ်လမ်ျေးရိှသည်။ အပပငလ် မ ွှာျေး  လို ်ကဘျေးရီျေးယနျ်ေး အမ ိြုျေးသမီျေးထု လှုပ်ရှွှာျေးမှု  ့်သုိ ့် လ ထုနငှ့်် ထိကတွျု့ မှု ရိှက ငပီျေး  

လ မှုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေးမှ အုပ်စုမ ွှာျေး ို စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်၍ အတွငျ်ေးလ မ ွှာျေးအွှာျေး ြိအွှာျေးကပျေးနိငုစွ်မ်ျေး ရိှက သည်။  ဇယွှာျေး (၄) တွင ် အဓိ  

ပုဂိ္ြုလ်မ ွှာျေး နငှ့်် လ အမ ွှာျေး ၊ အတွငျ်ေးလ  နငှ့်် အပပငလ်  တို ့်၏ ပါဝငမ်ှု  ဏ္ဍ ို  ယှဥ်တွ  ကြွှာ်ပပထွှာျေးသည်။ 

ရပေါင််းစပ်ည ြိနှုြိင််းမှုြြို ြျွန်ပ်ုတြို   အော်းခဖည ်နြိငုသ်လော်း။ 

အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးနငှ့်် ပဋပိ ခအသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေး နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ို 

 န ့် ် ငြ် ် အပြစ်ကသွှာ်လည်ျေးက ွှာငျ်ေး၊ တစ်နည်ျေးနည်ျေးနငှ့်် ပုိက ွှာငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် ပုိ  ုိျေးသည် ဟုလည်ျေးက ွှာငျ်ေး ရှုပမငပ်ခငျ်ေးထ  ်

ယငျ်ေးတို ့် ို ပဋပိ ခအသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေး နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး၏ မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် ကရွှာငစ်ဥ်မ ွှာျေးအပြစ် ရှုပမငပ်ခငျ်ေး  
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ပုိ၍အ  အညီပြစ်နိငုသ်ည်။ နည်ျေးလမ်ျေးတစ်ခုခ ငျ်ေးစီသည် စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေး၊ လှုပ်ရှွှာျေးမှု၊ သုိ ့်မဟုတ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေး ကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်တို ့်၏ 

သ ် ုိငရ်ွှာ အ င့် ်မ ွှာျေးတွင ်သင့်က်လ ွှာ် အသ ုျေးဝငသ်ည်။ နည်ျေးလမ်ျေးအသီျေးသီျေးတွင ်နှုငိျ်ေးယှဥ်အွှာျေးသွှာခ  ်မ ွှာျေး ရိှက သည်။ 

လို ်ကဘျေးရီျေးယွှာျေးတွင ် အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး လုပ်ငနျ်ေးစဉ်နစ်ှမ ိြုျေးလ ုျေး  ပုိမုိတရွှာျေးမျှတငပီျေး 

ကရရှည်တည်ငမ ကသွှာ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးသကဘွှာတ ညီမှု ရရိှကစခ ့်ပခငျ်ေးပြင့်် ပဋပိ ခအသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေး ိ ု က ွှာင ် ဥ်ျေးနိငုခ် ့်သည်။ 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးလုပ်ငနျ်ေး စဉ်မ ွှာျေးသည် မွတ်စလငန်ငှ့် ် ခရိယွှာန ် အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေး အပါအဝင ်   ယ်ပပန ့်က်သွှာ 

ညွန် ့်ကပါငျ်ေးအုပ်စုမ ွှာျေး ြွ ျု့စည်ျေးနိငုက်စခ ့်သည်။ ယငျ်ေး  အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေးအကနပြင့်် အစုိျေးရနငှ့်် လ ်န ် ိုငအ်ုပ်စုမ ွှာျေးမှ 

အမ ိြုျေးသွှာျေးကခါငျ်ေးက ွှာငမ် ွှာျေးအွှာျေး အပစ်အခတ် ရပ်  ကရျေး သကဘွှာတ ညီခ  ် ရရိှကအွှာင ်က ွှာငျ်ေးစွွှာ လ မ်ျေးမုိျေးနိငုခ် ့်သည်။  

မ ွှာျေးစွွှာကသွှာ သုိ ့်မဟုတ် ပြစ်စဥ်အမ ွှာျေးစုတွင ် အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့်် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဥ် နစ်ှရပ်လ ုျေး 

သိရိှနွှာျေးလည်ျေးထွှာျေးပခငျ်ေးပြင့်် “လိုအပ်သည့််  ိရိယွှာတန ်ွှာပလွှာမ ွှာျေး သင့််ထ တွင ် အသင့််ရိှ” ကနကစငပီျေး လိုအပ်သည့််အခ ိနတ်ွင ်

လိုအပ်သည့်် ိရိယွှာ ို အသ ုျေးပပြုနိငုသ်ည်။ ဤနည်ျေးပြင့်် သငသ်ည် သီျေးပခွှာျေးမ ဝါဒမ ွှာျေး၊ အက မ်ျေးြ ်မှု ို ကလွှာငစ်ွှာထုိျေးကပျေးကနသည့်် 

အ  င့််ပ  ် ပခစွှာျေးမှု  ိုရင ုိ်ငသ်ည်ပြစ်ကစ သုိ ့်မဟုတ် အက မ်ျေးြ ် ပဋပိ ခ ို ရပ်တန် ့်ရန ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး 

သကဘွှာတ ညီခ  ် ိုအက ွှာငအ်ထည်ကြွှာ်ကနသည်ပြစ်ကစ၊ နည်ျေးလမ်ျေးနစ်ှသွယ်လ ုျေး ို ကပါငျ်ေးစပ်၍ လိုအပ်သလို အသ ုျေးပပြုပခငျ်ေးပြင့်် 

အ  ိြုျေးသ ်ကရွှာ ်မှု အပမင့််  ုျေး ပြစ်ကစရန ်စွမ်ျေးက ွှာငန်ိငုက်ပလိမ့််မည်။ 
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စောမျြ်နေှာြြိုရြျော်လွန်၍#၁ 

အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နငှ့် ်ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ို အစီအစဉ်တ   အသ ုျေးပပြုပခငျ်ေး 

သငခ်န််းစော  ည် ွယ်ချြ်  

• လို ်ကဘျေးရီျေးယနျ်ေး ပပည်တွငျ်ေးစစ်ပွ  အ  ုျေးသတ်ပခငျ်ေး နငှ့် ်ဒမုိီ ကရစီ အသွင ် ျေးကပပွှာငျ်ေးပခငျ်ေးတို ့် ို ပြစ်ကစခ ့်သည့်် အက မ်ျေးမြ ် 

လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ်ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး လုပ်ငနျ်ေးစဥ်မ ွှာျေး၏ အစိတ်အပုိငျ်ေးမ ွှာျေး ို ကြွှာ်ထုတ် သ ုျေးသပ်က ည့််ရန။် 

သငခ်န််းစော ခပင ်ငခ်ခင််း: 

• ကအွှာ ်ပါစွှာမ  ်နွှှာရိှ ဇယွှာျေး ို   ျေးပါ (ကပခွှာ ်ကယွှာ ်ထ ်ပုိကသွှာ အြွ ျု့မ ွှာျေးအတွ ် စွှာလ ုျေးအရွယ်အစွှာျေး 

က ီျေးက ီျေး ိုအသ ုျေးပပြုပါ)။ လို ်ကဘျေးရီျေးယနျ်ေးပြစ်စဉ်၏ မတ ညီကသွှာ အ င့်မ် ွှာျေး ို သပ်သပ်စီပြတ်ပါ။ 

• က မ်ျေးပပင၊် စွှာျေးပွ  သုိ ့်မဟုတ် န ရ ကပေါ်တွင ်က ိြုျေး သုိ ့်မဟုတ် တိပ်ကခွမ ွှာျေး အသ ုျေးပပြု၍ အွှာဏွှာ (POWER) နငှ့်် အမ ွှာျေးပပည်သ သိရိှမှု 

(AWARENESS) ဟ ၍ ဇယွှာျေးပါအတိုငျ်ေး မ ဥ်ျေးသွှာျေးပါ ။ 

မည်သြို   လုပ်ရ ောငမ်လဲ  

1. သငတ်နျ်ေးသွှာျေး တစ်ဦျေး သုိ ့်မဟုတ် အုပ်စုတစ်စု ို ဇွှာတ်လမ်ျေး၏ အပုိငျ်ေးတစ်ခုစီ ကပျေးပါ။ 

2. သငတ်နျ်ေး ရွှာ - အပုိငျ်ေးမ ွှာျေး ို အကရွှာင ် သက ေတ သုိ ့်မဟုတ ် အမှတ်အသွှာျေး တစ်ခုခု မသိမသွှာ ပပြုလုပ်ထွှာျေးပခငျ်ေးပြင့်် 

အစဥ်အတိုငျ်ေး ပပနစီ်ရသည့််အခါ အကထွှာ ်အ  ပြစ်ကစပါသည်။ 

3. သငတ်နျ်ေးသွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် အုပ်စုငယ်မ ွှာျေး ို ၎ငျ်ေးတို ့် ို ကပျေးအပ်ထွှာျေးသည့်် ဇွှာတ်လမ်ျေး အပုိငျ်ေးမ ွှာျေးအွှာျေး အစဥ်အတိုငျ်ေး မည်သုိ ့် 

ပြစ်ပွွှာျေးခ ့်သည် ို ခန် ့်မှနျ်ေး၍ စီစဥ်ခိုငျ်ေးပါ။  

4. အွှာျေးလ ုျေးဝုိငျ်ေး၍ ကအွှာ ်ပါ ကမျေးခွနျ်ေးမ ွှာျေး ို စဥ်ျေးစွှာျေးပါကစ  

A. လ မှုကရျေး ကပပွှာငျ်ေးလ မှု အခနျ်ေး ဏ္ဍတွင ် အက မ်ျေးမြ ် နည်ျေးလမ်ျေးတစ်ခုစီ မည်သုိ ့် နငှ့်် အဘယ့််ကက ွှာင့်် ပါဝငရ်သလ ။ 

အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေးသည် ၎ငျ်ေးတို ့်၏ နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ို မည်သုိ ့် အစီအစဉ် အလို ် ပပြုလုပ်ခ ့်တွှာလ ။ နည်ျေးလမ်ျေးတစ်ခု ခ ငျ်ေးစီ  

အြွ အတွ ် ဘွှာကတွ ရရိှကစခ ့်သလ ။ အုပ်စုမ ွှာျေးအက ွှာျေး အွှာဏွှာ ခ ိနခ်ွငလ်ျှွှာ ညြှိရွှာတွင ် နည်ျေးလမ်ျေးတစ်ခုစီ  

သ ်ကရွှာ ်မှု ရိှခ ့်သလွှာျေး၊ ဘယ်လိုသ ်ကရွှာ ်မှုလ ။ 

B. လှုပ်ရှွှာျေးမှု၏ မည်သုိ ့်ကသွှာ အကပခအကနမ ွှာျေးတွင ်အတွငျ်ေး နငှ့် ်ပပငပ် ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးမှုမ ွှာျေး ပြစ်ကပေါ် ခ ့်သနည်ျေး။ 
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C. အပခွှာျေးဘွှာကတွ ပြစ်နိငုခ် ့်သလ ။ လှုပ်ရှွှာျေးမှုကတွ ို ကရှျု့ကနွှာ ် အစီအစဥ် ကပပွှာငျ်ေးလ လို ်ပခငျ်ေးပြင့်် မတ  ွ ပပွှာျေးသည့်် 

ရလွှာဒထွ် ်လွှာနိငုသ်လွှာျေး။ ဒလီှုပ်ရှွှာျေးမှုမှွှာ ယဥ်က  ျေးမှု ဓကလ့်ထ ုျေးစ ကတွရ ့် အခနျ်ေး ဏၒ  ဘွှာကတွလ ။  

D. အ ယ်၍ မက ွျေးကနျွေးရကသျေးလျှင ် ၊ သငတ်နျ်ေးသွှာျေးမ ွှာျေး စီစဥ်ထွှာျေးသည့်် လှုပ်ရှွှာျေးမှု အစီအစဥ်မ ွှာျေးသည် 

လို ်ကဘျေးရီျေးယွှာျေးတွင ်ပြစ်ပွွှာျေးခ ့်သည်နငှ့််  ွွှာပခွှာျေးကနသလွှာျေး။ ထုိ  ့်သုိ ့်  ွ ပပွှာျေးမှု  လုပ်ငနျ်ေးစဥ် သုိ ့်မဟုတ် ရလွှာဒက်ပေါ်တွင ်

တစ်စ ုတရွှာ သ ်ကရွှာ ်မှု ရိှနိငုသ်လွှာျေး။ 
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ဂါနွှာတွင ် ငျ်ေးပမည့်် 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးစ ွှာျေးဝုိငျ်ေးသုိ ့် တ ်ကရွှာ ်ရန် 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးအတွ ် အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေး အြွ ျု့ 

 ိုယ်စွှာျေးလှယ်မ ွှာျေး သည် 

လို ်ကဘျေးရီျေးယနျ်ေးသမမတ Charles Taylor 

နငှ့်် ကတွျု့  ု ကတွှာငျ်ေး ုိက သည် ။ 

မွတ်စလင ် နငှ့် ် ခရိယွှာန ် အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေးသည် ၎ငျ်ေးတို ့်၏ 

လ ်ဝတ်လ ်စွှာျေးမ ွှာျေး ို ချွတ်၍ အပြျူကရွှာင ် ကပပွှာင ်

အဝတ်အစွှာျေးမ ွှာျေး ဝတ် င ်ွှာ ငမိြုျု့ကတွှာ် မွနရုိ်ဗီျေးယွှာျေး ၏ 

လမ်ျေးမမ ွှာျေးကပေါ်တွင ် နဒထုတ်ကြွှာ်က သည်။ 

လို ်ကဘျေးရီျေးယနျ်ေး အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေးသည် 

ကသွှာငျ်ေး  နျ်ေးသ မ ွှာျေးနငှ့် ် အစုိျေးရတို ့် 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးစ ွှာျေးဝုိငျ်ေး   ငျ်ေးပကနသည့်် 

ကနရွှာ ို ဝနျ်ေးရ ၍ အထုိငသ်ပိတ် 

ပပြုလုပ်ခ ့်သည်။ 

လို ်ကဘျေးရီျေးယနျ်ေး သမမတ Charles Taylor 

နတု်ထွ ်ငပီျေးကနွှာ  ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်သည် 

လွတ်လပ်ကသွှာဒမုိီ ကရစီ ကရွျေးက ွှာ ်ပွ အတွ ် အခ ိနဇ်ယွှာျေး 

သတ်မှတ်သည် ။ 

 

လို ်ကဘျေးရီျေးယနျ်ေး အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေးသည် 

၎ငျ်ေးတို ့်၏ အိမ်ကထွှာငြ် ်မ ွှာျေး ို 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး ို ကထွှာ ်ခ ရန် 

ြိအွှာျေးကပျေးသည့်် အကနပြင့်် 

လိငသ်ပိတ်ကမှွှာ ် က သည်။  

မွနရုိ်ဗီယွှာတွင ် လို ်ကဘျေးရီျေးယနျ်ေးအမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေးသည် 

ြကယွှာငျ်ေးတိုငထွ်နျ်ေး  ုကတွှာငျ်ေး နဒပပပွ  ပပြုလုပ်ခ ့် သည်။ 

လို ်ကဘျေးရီျေးယနျ်ေး အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေးသည် 

လို ်ကဘျေးရိျေးယနျ်ေး နိငုင် တစ်လ ွှာျေးရိှ 

ပပည်သ မ ွှာျေး အထ ျေးသပြင့်် 

အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေးနငှ့် ် လ ငယ်မ ွှာျေး မ ကပျေးခွင့်် 

ရရိှကစရန ် မ  နဒရှင ် အမည်စွှာရငျ်ေးသွငျ်ေး 

က သည်။  

သမုိငျ်ေးတစ်ကလျှွှာ ် ဘွှာသွှာကရျေး ပဋပိ ခမ ွှာျေး ရိှခ ့်လင့်် စွှာျေး 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးအတွ ် အတ တ ွလုပ်က ွှာငရ်န ်မွတ် လငန်ငှ့် ်

ခရိယွှာနအ်မ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေး    ုျေးပြတ်က သည်။ 

လို ်ကဘျေးရီျေးယွှာျေးတွင ် လ ထု 

စည်ျေးရ ုျေးကရျေးမ ျေးမ ွှာျေး  တအိမ်တ ် ငျ်ေး 

လှည့််လည်၍ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး အတွ ် 

အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေး စုကပါငျ်ေးလှုပ်ရှွှာျေးမှုအပြစ် 

သိရိှလွှာမည့်် အြွ ျု့တွင ် ပါဝငလ်ွှာက ရန ်

အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေး ို စည်ျေးရ ုျေးခ ့်သည်။ 

ဂါနွှာတွင ်   ငျ်ေးပသည့်် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး က ွျေးကနျွေးပွ  

အက ွှာ ်အဦျေး၏ တ ခါျေးမ ွှာျေး ို ပိတ် ုိ ့်၍  နဒပပကနက ကသွှာ 

အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေးအွှာျေး ြမ်ျေး ိျေးရန ် ရ မ ွှာျေး လွှာကရွှာ ်သည့််အခါ 

လို ်ကဘျေးရီျေးယနျ်ေး အမ ိြုျေးသမီျေး ကခါငျ်ေးက ွှာင ် Leymah 

Gbowee   လွှာကရွှာ ်ြမ်ျေး ီျေးသည့်် အမ ိြုျေးသွှာျေးမ ွှာျေး 

အရှ ်ရကစရန ် သ မ၏ အဝတ်အစွှာျေးမ ွှာျေး ို 
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ချွတ်ပစ်လို ်မည်ဟု ငခိမ်ျေးကပခွှာ ် ကပပွှာ ုိသည်၊  

လို ်ကဘျေးရိျေးယနျ်ေးသည် အွှာြရိ တွင် 

ပထမ  ုျေး အမ ိြုျေးသမီျေးသမမတ ို ကရွျေးခ ယ် 

တငက်ပမြှွှာ ်သည်။ 

လ ်န ် ိငု ် ကသွှာငျ်ေး  နျ်ေးသ မ ွှာျေးနငှ့် ် အစုိျေးရသည် ဂါနွှာတွင ်

အပစ်အခတ်ရပ်စ ကရျေး က ွျေးကနျွေးသည်။ 

 

အရခဖမျော်း 

 

1. လို ်ကဘျေးရီျေးယွှာျေးတွင ် လ ထု စည်ျေးရ ုျေးကရျေးမ ျေးမ ွှာျေး  တအိမ်တ ် ငျ်ေး လှည့််လည်၍ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး အတွ ် အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေး 

စုကပါငျ်ေးလှုပ်ရှွှာျေးမှုအပြစ် သိရိှလွှာမည့်် အြွ ျု့တွင ်ပါဝငလ်ွှာက ရန ်အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေး ို စည်ျေးရ ုျေးခ ့်သည်။ 

2. သမုိငျ်ေးတစ်ကလျှွှာ ် ဘွှာသွှာကရျေး ပဋပိ ခမ ွှာျေး ရိှခ ့်လင့်် စွှာျေး ငငိမ်ျေးခ မ်ျေးကရျေးအတွ ် အတ တ ွလုပ်က ွှာငရ်န ် မွတ် လငန်ငှ့် ်

ခရိယွှာနအ်မ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေး    ုျေးပြတ်က သည်။ 

3. မွတ်စလင ်နငှ့် ်ခရိယွှာန ်အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေးသည် ၎ငျ်ေးတို ့်၏ လ ်ဝတ်လ ်စွှာျေးမ ွှာျေး ို ချွတ်၍ အပြျူကရွှာင ်ကပပွှာင ်အဝတ်အစွှာျေးမ ွှာျေး 

ဝတ် င ်ွှာ ငမိြုျု့ကတွှာ် မွနရုိ်ဗီျေးယွှာျေး ၏ လမ်ျေးမမ ွှာျေးကပေါ်တွင ် နဒထုတ်ကြွှာ်က သည်။ 

4. လို ်ကဘျေးရီျေးယနျ်ေး အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေးသည် ၎ငျ်ေးတို ့်၏ အိမ်ကထွှာငြ် ်မ ွှာျေး ို ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး ို ကထွှာ ်ခ ရန ်ြိအွှာျေးကပျေးသည့်် အကနပြင့်် 

လိငသ်ပိတ်ကမှွှာ ် က သည်။ 

5. မွနရုိ်ဗီယွှာတွင ်လို ်ကဘျေးရီျေးယနျ်ေးအမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေးသည် ြကယွှာငျ်ေးတိုငထွ်နျ်ေး  ုကတွှာငျ်ေး နဒပပပွ  ပပြုလုပ်ခ ့် သည်။ 

6. ဂါနွှာတွင ် ငျ်ေးပမည့်် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးစ ွှာျေးဝုိငျ်ေးသုိ ့် တ ်ကရွှာ ်ရန ်ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးအတွ ် အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေး အြွ ျု့  ိုယ်စွှာျေးလှယ်မ ွှာျေး သည် 

လို ်ကဘျေးရီျေးယနျ်ေးသမမတ Charles Taylor နငှ့်် ကတွျု့  ု ကတွှာငျ်ေး ုိက သည် ။ 

7. လို ်ကဘျေးရီျေးယနျ်ေး အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေးသည် ကသွှာငျ်ေး  နျ်ေးသ မ ွှာျေးနငှ့် ် အစုိျေးရတို ့် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးစ ွှာျေးဝုိငျ်ေး   ငျ်ေးပကနသည့်် ကနရွှာ ို 

ဝနျ်ေးရ ၍ အထုိငသ်ပိတ် ပပြုလုပ်ခ ့်သည်။ 

8. လို ်ကဘျေးရီျေးယနျ်ေး သမမတ Charles Taylor နတု်ထွ ်ငပီျေးကနွှာ  ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်သည် လွတ်လပ်ကသွှာဒမုိီ ကရစီ 

ကရွျေးက ွှာ ်ပွ အတွ ် အခ ိနဇ်ယွှာျေး သတ်မှတ်သည် ။ 

9. ဂါနွှာတွင ်   ငျ်ေးပသည့်် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး က ွျေးကနျွေးပွ  အက ွှာ ်အဦျေး၏ တ ခါျေးမ ွှာျေး ို ပိတ် ုိ ့်၍  နဒပပကနက ကသွှာ 

အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေးအွှာျေး ြမ်ျေး ိျေးရန ်ရ မ ွှာျေး လွှာကရွှာ ်သည့််အခါ လို ်ကဘျေးရီျေးယနျ်ေး အမ ိြုျေးသမီျေး ကခါငျ်ေးက ွှာင ်Leymah Gbowee 
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  လွှာကရွှာ ်ြမ်ျေး ီျေးသည့်် အမ ိြုျေးသွှာျေးမ ွှာျေး အရှ ်ရကစရန ်သ မ၏ အဝတ်အစွှာျေးမ ွှာျေး ို ချွတ်ပစ်လို ်မည်ဟု ငခိမ်ျေးကပခွှာ  ်

ကပပွှာ ုိသည်၊ 

10. လ ်န ် ိငု ်ကသွှာငျ်ေး  နျ်ေးသ မ ွှာျေးနငှ့် ်အစုိျေးရသည် ဂါနွှာတွင ်အပစ်အခတ်ရပ်စ ကရျေး က ွျေးကနျွေးသည်။ 

11. လို ်ကဘျေးရီျေးယနျ်ေး အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေးသည် လို ်ကဘျေးရိျေးယနျ်ေး နိငုင် တစ်လ ွှာျေးရိှ ပပည်သ မ ွှာျေး အထ ျေးသပြင့်် အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေးနငှ့် ်

လ ငယ်မ ွှာျေး မ ကပျေးခွင့်် ရရိှကစရန ်မ  နဒရှင ်အမည်စွှာရငျ်ေးသွငျ်ေး က သည်။ 

12. မွနရုိ်ဗီယွှာတွင ်လို ်ကဘျေးရီျေးယနျ်ေးအမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေးသည် ြကယွှာငျ်ေးတိုငထွ်နျ်ေး  ုကတွှာငျ်ေး နဒပပပွ  တစ်ခု ထပ်မ  ပပြုလုပ်ခ ့် သည်။ 

13. လို ်ကဘျေးရိျေးယနျ်ေးသည် အွှာြရိ တွင ်ပထမ  ုျေး အမ ိြုျေးသမီျေးသမမတ ို ကရွျေးခ ယ် တငက်ပမြှွှာ ်သည်။ 

 

စောမျြ်နေှာြြို ရြျော်လွန်၍ #၂ 

စံခပ လူထအုဖွဲ ွှေ့အစည််း/  ပ် ွော ရလ ြျင ခ်န််း 

 

သငခ်န််းစော  ည် ွယ်ချြ် 

• အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး နငှ့် ် ရငျ်ေးနှျီေး ျွမ်ျေးဝငမ်ှု မရိှကသွှာ အုပ်စု ့်မ ွှာျေးအတွ ် 

ဤကလ့်  င့်ခ်နျ်ေး  အပမည်ျေးသကဘွှာ မိတ်  ်ကပျေးပခငျ်ေး ပြစ်ငပီျေး မျှကဝသွွှာျေးမည့်် အကတွျု့အက  ြုမ ွှာျေး မှတစ် င့်် 

အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နငှ့် ်ပဋပိ ခ အသွငက်ပပွှာငျ်ေးပခငျ်ေး  ုိငရ်ွှာတို ့် ို က ွျေးကနျွေးသွွှာျေးမည့်် မ ကဘွှာငတ်စ်ခု ခ မှတ်ကပျေးပါလိမ့််မည် 

။ 

ခပင ်ငခ်ခင််း  

• ကရွှာငစ် ုခ တ မ ွှာျေး၊ မွှာ ွှာမ ွှာျေး နငှ့် ်စွှာရွ ်အက ီျေးမ ွှာျေး ၊ ဦျေးထုပ်၊ လည်စီျေး သုိ ့်မဟုတ် အကပေါ်အ က    ့်သုိ ့်ကသွှာ အသ ုျေးအက ွှာငမ် ွှာျေး၊ 

အမည် ဒမ် ွှာျေး၊ သငတ်နျ်ေးသွှာျေး အကရအတွ ်ကပေါ်မ တည်၍ နှစ်ဦျေး သုိ ့်မဟုတ် နစ်ှဦျေးထ ်ပုိကသွှာ   ညီပ ့်ပုိျေးကပျေးသ မ ွှာျေး 

လိုအပ်ပါလိမ့််မည်။ 

သငခ်န််းစော ပြို  ချခခင််း  

1. (ကလျေးကယွှာ ်မှ ကပခွှာ ်ကယွှာ ်ထိ ပါဝငက်သွှာ) အြွ ျု့ငယ်မ ွှာျေး ခွ ပါ။ ထုိ ့်ကနွှာ ် အြွ ျု့တစ်ြွ ျု့စီ ို စွှာရွ ်အက ီျေးမ ွှာျေးနငှ့် ်

ကရွှာငစ် ုခ တ မ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် မွှာ ွှာ မ ွှာျေးကပျေးပါ။ စ ပပ လ မှုအြွ ျု့အစည်ျေး သုိ ့်မဟုတ် က  ျေးရွွှာ  ုိလျှင ်ဘွှာကတွ ပမငရ်မယ်လို ့် 

သငထ်ငပ်မငပ်ါသလ  ဟုကမျေးပါ။ အစွှာျေးအကသွှာ ်၊ က  ွှာငျ်ေး၊ အပနျ်ေးကပြအနွှာျေးယ စရွှာမ ွှာျေး စသည်ပြင့်် အ န် ့်အသတ်မရိှ 

စိတ်  ျေး ကရျေး ွ က ကစရန ်အွှာျေးကပျေးပါ။ 
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2. စွှာရွ ်ကပေါ်တွင ်လ မှုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေး ပ ုစ  ကပေါ်လွှာငပီ ုိပါ  ပ ့်ပုိျေးသ   အ ုိပါ ရပ်ရွွှာလ ထုထ မှ တစ်စ ုတစ်ခု (ကရ၊ ကရန  ၊ ကပမ 

အစရိှသည်) ထုတ်ယ ရန ်စိတ်ဝငစ်ွှာျေးက ကသွှာ နိငုင် ကပါငျ်ေးစ ု က ွှာ်ပိုျေးကရျေးရှငျ်ေးမှ စီအီျေးအိုမ ွှာျေး အပြစ် အသွငယ် ပါ ။ ပ ့်ပုိျေးသ မ ွှာျေး 

သည် လ မှုလ ထု တစ်ခုစီထ  အက ိမ်က ိမ် သွွှာျေးကရွှာ လ်ည်ပတ်မှုမ ွှာျေး ပပြုလုပ်လိမ့််မည်။ သ တို ့်သည် ပမျူျေးပမျူျေးက က ရိှကနငပီျေး 

ရပ်ရွွှာအုပ်စုမ ွှာျေး လိုခ ငသ်ည့်် အရွှာမ ွှာျေး (ကင ွ၊ အလုပ်အ ိုင၊် အနွှာဂါတ်ကမျှွှာ်လင့််ခ  ် )  ိ ုကပျေးမည်ဟု မ ်လ ုျေးမ ွှာျေး ကပျေး ွှာ 

၎ငျ်ေးတို ့် လုပ်ခ ငသ်ည့်် အရွှာမ ွှာျေး ပြစ်ကပမွှာ ်ကအွှာင ်လုပ်ပါလိမ့််မည် (ဥပမွှာ - ကပမယွှာမ ွှာျေး သိမ်ျေးယ ပခငျ်ေး) ။ 

o အလည်အပတ်ခရီျေး#၁ - ပ ့်ပုိျေးသ   မိမိ ိုယ် ို မိတ်  ်၍ သ ့်အနပြင့်် လုပ်ငနျ်ေးတိုျေးခ  ျု့ရန ် က ွှာငျ်ေးမွနပ်ပည့််စ ုကသွှာ 

ကနရွှာတစ်ခု ရှွှာကတွျု့သည့််အတွ ် မည်မျှ ဝမ်ျေးကပမွှာ ်ဝမ်ျေးသွှာပြစ်ရကက ွှာငျ်ေး ကပပွှာပါလိမ့််မည်။ ၎ငျ်ေးသည် 

အခ ိနက် ွှာက ွှာ မကနသင့်် သ  ့်သုိ ့် စ ွှာျေးလ  အမ ွှာျေးက ီျေး မကပပွှာသင့််ပါ ။ 

o အလည်အပတ်ခရီျေး #၂ - ပ ့်ပုိျေးသ သည် ငမိြုျု့နယ်အတွငျ်ေး အ က ွှာငျ်ေး  ုျေးကနရွှာ ပြစ်နိငုသ်ည့်် သ တို ့် အလိုရိှကသွှာ ကနရွှာ ို 

လ ်ညြှိြုျေးည နပ်ပပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် ကပမပ ုကပေါ်တွင ် ကထွှာ ်ပပပခငျ်ေး ပပြုပါလိမ့််မည်။ ၎ငျ်ေး  လ ထုနငှ့်် ကတွျု့  ုရွှာတွင ်

အက ွှာငျ်ေးမ ွှာျေး ိုသွှာ ကရွျေးခ ယ် ကပပွှာ ုိကနပါလိမ့််မည်။ ဤအက ိမ်သည်လည်ျေး သိပ်မက ွှာသင့််ပါ။  

o အလည်အပတ်ခရီျေး #3- ဒအီ င့်တ်ွင ်ပ ့်ပုိျေးသ သည် ၎ငျ်ေး၏အစီအစဥ် ို အရိှနပ်မြှင့်လ်ွှာငပီျေး တည်က ွှာ ်မည့်် စ ်ရ ု၊ 

အလုပ်ရ ု ၊ ၊ ကစ ျေးဝယ်စငတ်ွှာ သုိ ့်မဟုတ် လုပ်ငနျ်ေးမ ွှာျေး ို ပပသ၍ လ ထုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေး၏ ကပမကနရွှာ ကပမပ ု ို 

 ုပ်ငြ ပါလိမ့််မည် ။ အ ယ်၍ ရပ်ရွွှာလ ထု  သကဘွှာမတ သည့််တိုငက်အွှာင ်၎ငျ်ေးတို ့်  အကလျှွှာ့်ကပျေး မည်မဟုတ်ပ  

ငမိြု ျု့ ပပကပမပ ု ို နည်ျေးနည်ျေးခ ငျ်ေးစီ  ုတ်ငြ ပါလိမ့််မည်။  

o ပ ့်ပုိျေးသ သည် ကပမပ ု ို အနည်ျေးငယ်စီ   ်လ ်  ုတ်ငြ လျှ ် ြွ ျု့ ငြိြုျေးတိုျေးတ ်မှု၏ အ  ိြုျေးက  ျေးဇ ျေးမ ွှာျေး  ို 

အ  ်မပပတ် ကပပွှာ ုိကနသည်။ ရပ်ရွွှာလ ထုအကနပြင့်် ကပမပ ုစွှာရွ ် ို ပပနလ်ည်လုယ ရနက် ိြုျေးစွှာျေးသင့််ငပီျေး ထုိသုိ ့် 

ပပြုလုပ်ပခငျ်ေးပြင့််သွှာ လ ထုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေး အကနပြင့်် လ ထု ိ ု စည်ျေးရ ုျေးရန ် နငှ့်် ပပနလ်ည် တွနျ်ေးလှနရ်န ်

အခ ိနရ်ကစမည်ပြစ်သည်။ တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေး ပါဝငက်သွှာ အြွ ျု့  လျှငလ်ျှငပ်မနပ်မန ် လယု နိငုလ်ိမ့််မည်ပြစ်ငပီျေး 

ယခုမှ စတငက်  ြုြ ျေးသ မ ွှာျေး မ  အနည်ျေးငယ် ကနျှေးက ွျေးပါလိမ့််မည်။ ပ ့်ပုိျေးသ သည် စိတ်ပ  ်ပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် 

လျှငလ်ျှငပ်မနပ်မန ်အနိငုယ် ပခငျ်ေး မပြစ်ကစရန ်ထိနျ်ေးသိမ်ျေးကပျေးရမည်။  

o ပ ့်ပုိျေးသ သည် အြွ ျု့  လ ုကလွှာ ်သည့်် အွှာခ မှု သုိ ့်မ ဟတု် အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု တစ်မ ိြုျေးမ ိြုျေး 

စီစဥ်လုပ်က ွှာငန်ိငုသ်ည်အထိ ကပမပ ုစွှာရွ ် ို တစစီ  ွ ယ ကနပါကစ။ 3. End the game and debrief: 

 စွှာျေးနည်ျေး ိုရပ်ငပီျေးအကတွျု့အက  ြု ိုကမျေးသည်- 

3.  စွှာျေးပွ  ို အ  ုျေးသတ်၍ အ  ဥ်ျေးခ ြုပ် ပပနတ်ငပ်ပပါ။  

• ခံစော်းချြ်မျော်း - သင့်် ရပ်ရွွှာအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေးသုိ ့် စီျေးပွွှာျေးကရျေးသမွှာျေးတစ်ကယွှာ ် လွှာကရွှာ ်သည့််အခါ မည်သုိ ့် 

ခ စွှာျေးရသနည်ျေး။ အစပုိငျ်ေးတွင ်မည်သုိ ့်ခ စွှာျေးရသနည်ျေး ၊ ကနွှာ ်ပုိငျ်ေးတွင ်မည်သုိ ့် ခ စွှာျေးရသနည်ျေး။  
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• အချြ်အလြ် - ဘွှာပြစ်ခ ့်သလ ၊ ရပ်ရွွှာအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေး  နိငုလ်ွှာျေး သုိ ့်မစုတ် ရှု  ျေးလွှာျေး။ သ တို ့်ဘွှာကတွ 

က ိြုျေးစွှာျေးလုပ်က ွှာငခ် ့်သလ  - နည်ျေးပရိယွှာရ်မ ွှာျေး? မဟွှာဗ ျူဟွှာ ကရျေး ွ ခ ့်သလွှာျေး။ ရပ်ရွွှာလ ထု  အပပနအ်လှန ်

  ်သွယ်မှု ရိှခ ့်သလွှာျေး သုိ ့်မဟုတ်  ိုယ့််ဘွှာသွှာ စီမ လုပ်က ွှာငခ် ့်သလွှာျေး? ဘွှာကတွ လုပ်က ွှာငန်ိငုခ် ့်မလ ? 

အွှာခ သည့်် လုပ်က ွှာငမ်ှုမ ွှာျေးတွင ် အလုပ်ပြစ်ခ ့်သည့်် အခ ိန ်ွှာလ ရိှခ ့်သလွှာျေး။ သငတ်ို ့်အကနန ့် အ 

ပပနအ်လှနက်ပပွှာ ုိပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးမှု တစ်မ ိြုျေးမ ိြုျေး ပပြုလုပ်ခ ့်ရသလွှာျေး။ 

• အနောဂတ ် - ဤ စွှာျေးနည်ျေးမှ မည်သည့်် သငခ်နျ်ေးစွှာမ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် အကတွျု့အက  ြု ရရိှခ ့်သလ ။ မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် 

သငယ် ပခငျ်ေး?  

4. အ ယ်၍ အြွ ျု့မ ွှာျေး  အွှာခ မှု လုပ်ငနျ်ေးမ ွှာျေး ို ထပ်မ  က ိြုျေးစွှာျေးက ည့််လိုပါ  ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေး ို ပပန ်လည်  စွှာျေးနငိသ်ည်။ 

(၁၉၉၄ ခုနစ်ှ၊ ထုိငျ်ေးနိငုင် တွင ် က  ွှာငျ်ေးသွှာျေးကခါငျ်ေးက ွှာင ် နငှ့် ် ပပည်သ ့် သဘွှာဝပတ်ဝနျ်ေး  င ုိ်င်ရွှာ တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ  Pom 

ဦျေးက ွှာငခ် ့်ကသွှာ  စွှာျေးနည်ျေး ို Karen Ridd   ပပနလ်ည်မွမ်ျေးမ  ပပြုစုထွှာျေးကသွှာ Ruckus လ မှုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေး /အကပပွှာငျ်ေးအလ အတ ွ် 

သငတ်နျ်ေး လမ်ျေးည နမှ်  ိုျေး ွှာျေးသည်)



 

ြြို်းြော်းအ င််းအခမစ်မျော်း 

• “ပပည်သ ့်အွှာခ မှု နငှ့် ်ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး နည်ျေးစနစ်မ ွှာျေး ို ကပါငျ်ေးစပ်ပခငျ်ေး  လ ထုလှုပ်ရှွှာျေးမှု၏ 

အ  ိြုျေးသ ်ကရွှာ ်မှု ို ပုိမုိထိကရွှာ ် ကစနိငုသ်လွှာျေး?” Inter- national Center on Nonviolent Conflict 

(webinar)။ ကအွှာ ်တိုဘွှာလ ၂၇၊၂၀၁၇။ https://www.nonviolent-conflict.org/can-integrating-

civil-resistance-peacebuilding-strategies-improve-movement-efectiveness/. 

• Dudouet ၊ Veronique။ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး ို အွှာျေးပြည့််ပခငျ်ေး- ပပည်သ ့်အွှာခ မှု နငှ့် ် ငငမ်ိျေး ခ မ်ျေးကရျေး 

တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး မဟွှာဗ ျူဟွှာမ ွှာျေးအွှာျေး ကပါငျ်ေးစပ်ပခငျ်ေး၊ အတွ  - ၁ ။ Washington, DC: International 

Center on Nonviolent Conflict၊  ဧငပီလ ၂၀၁၇။ 

• “ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး၊ အက မ်ျေးမြ ် လ ထုလှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး နငှ့် ် အမ ွှာျေးပပည်သ   ွှာ ွယ်မှု 

တို ့်အက ွှာျေး ခ ိတ်  ်မှုမ ွှာျေး ို စ ျေးစမ်ျေးရှွှာကြွပခငျ်ေး။” Alliance for Peacebuilding ။ ဇွနလ် ၈၊ ၂၀၁၈ တွင ်

 ိုျေး ွှာျေးခ ့်သည်။ http://www.allianceforpeacebuilding.org/site/wp-

content/uploads/2013/08/2016-AfP-Annual-Conference_Peacebuilding-Nonviolent-Social-

Movements-and-Civilian-Protection_FINAL.pdf.  

• Finnegan၊ Amy နငှ့် ် Susan Hackley။ “ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး နငှ့်အ်က မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု - ပဋပိ ခ 

ကလွှာ အတွငျ်ေး  တ ု ့်ပပနမ်ှု”။ Negotiation Journal - ၂၄၊ အမှတ်-၁ (ဇနန်ဝါရီလ ၂၀၀၈): ၇-၂၄။ 

• Hodenfield၊ Tor။ “ြိအွှာျေး ို ထိနျ်ေးထွှာျေးပခငျ်ေး -  နဒပပပွ မ ွှာျေး၏ ကရရှည်တည်တ ့်မှု ို  တိုျေးပမြှင့်ပ်ခငျ်ေး” CIVICUS 

(၂၀၁၇)။ 

• Schirch၊ Lisa။ မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးစွှာအုပ်ငယ် - Intercourse, PA: 

Good Books ၊ ၂၀၀၄။ 

• “မွှာတိ ွှာ” ၊   နျ်ေးသစ်တီထွငက်သွှာ ညွန် ့်ကပါငျ်ေးအြွ ျု့မ ွှာျေး လ ်စွ စွှာအုပ်၊ Crisis Action ။ ဒဇီငဘ်ွှာလ ၂၀၊ 

၂၀၁၇ တွင ် ိုျေး ွှာျေးခ ့်သည်။ https://crisisaction.org/handbook/contents/. 

• Wanis St John၊ Anthony နငှ့် ် Noah Rosen။ “ပပည်သ ့်အွှာခ မှုအွှာျေး ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး” ။ 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးစွှာစဥ် ၊ အမှတ်-၁၂၉(ဇ လိုငလ် ၂၀၁၇): ၅-၂၀။ 

• Weber, Thomas. “Gandhian Philosophy, Conflict Resolution Theory and Practical Approaches 

to Negotia- tion.” Journal of Peace Research 38, no. 4 (July 2001): 493–513. 

• Weber၊ Thomas။ “ဂနဒအီကတွျေးအကခေါ် ၊  ပဋပိ ခကပပလည်ကအွှာငက်ပြရှငျ်ေးပခငျ်ေး သီအိုရီ နငှ့် ် ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေး 

ကနျွေးပခငျ်ေး ုိငရ်ွှာ လ ်ကတွျု့အသ ုျေးခ  နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး”။ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးသုကတသနဂ ွှာနယ် ၃၈၊ အမှတ်-၄ 

https://www.nonviolent-conflict.org/can-integrating-civil-resistance-peacebuilding-strategies-improve-movement-efectiveness/
https://www.nonviolent-conflict.org/can-integrating-civil-resistance-peacebuilding-strategies-improve-movement-efectiveness/
http://www.allianceforpeacebuilding.org/site/wp-content/uploads/2013/08/2016-AfP-Annual-Conference_Peacebuilding-Nonviolent-Social-Movements-and-Civilian-Protection_FINAL.pdf
http://www.allianceforpeacebuilding.org/site/wp-content/uploads/2013/08/2016-AfP-Annual-Conference_Peacebuilding-Nonviolent-Social-Movements-and-Civilian-Protection_FINAL.pdf
http://www.allianceforpeacebuilding.org/site/wp-content/uploads/2013/08/2016-AfP-Annual-Conference_Peacebuilding-Nonviolent-Social-Movements-and-Civilian-Protection_FINAL.pdf
https://crisisaction.org/handbook/contents/


 

(ဇ လိုငလ် ၂၀၀၁): ၄၉၃-၅၁၃။ 

အခန််း (၂)  ရအောငခ်မငရ်သော ပဋြိပြခ အသငွရ်ခပောင််းခခင််းအတြွ် မဟောဗျျူူဟောရခမောြ် 

စတငခ်ခင််း  

 

မောတြိြော 

တို ်ပွ ဝင ်ဇွှာတ်လမ်ျေးတစ်ပုဒ ်- အကမရိ န ်နိငုင် သွှာျေးအခွင့််အကရျေး လှုပ်ရှွှာျေးမှု  

အဓိ  အယ အ မ ွှာျေး 

စွှာမ  ်နွှှာ ို က  ွှာ်လွန၍် #၁ - ကစွှာင ်စွှာျေးနည်ျေး  

 ိုျေး ွှာျေးရငျ်ေးပမစ်မ ွှာျေး  

 

သငခ်န််းစော  ည် ွယ်ချြ် 

ဤသငခ်နျ်ေးစွှာ ငပီျေး  ုျေးပါ  သငတ်နျ်ေးသွှာျေးမ ွှာျေးသည် -  

မဟွှာဗ ျူဟွှာ နငှ့် ် စီမ  ိနျ်ေးကရျေး ွ ပခငျ်ေး တို ့် ိ ု ပဋပိ ခအသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေး၏ အလွနအ် ကရျေးပါကသွှာ 

အစိတ်အပုိငျ်ေးမ ွှာျေးအပြစ် နွှာျေးလည်သွွှာျေးမည်။ 

အ င့်က်ပခွှာ ် င့် ် လုပ်ငနျ်ေးစဉ်ရိှ မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် စီမ  ိနျ်ေး ကရျေး ွ ပခငျ်ေး၏ အဓိ  အ င့်် ကပခွှာ ် င့််  ိ ု

ကြွှာ်ထုတ်နိငုမ်ည်။  

မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် စီမ  ိနျ်ေးကရျေး ွ ပခငျ်ေးသည် ပဋပိ ခ အသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေး ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငသုိ် ့် ကရွှာ ်ရိှရန် 

အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ို သင့်က်လ ွှာ်သည့်် အစီအစဉ်ပြင့်် 

မည်သုိ ့် ပ ့်ပုိျေးကပျေးနိငုသ်ည် ို က ွှာငျ်ေးစွွှာ သကဘွှာကပါ ် လ ်ခ သွွှာျေးမည်။ 



 

 
 

 
 

 

 

 

အခန််း  

၂ 

 

ရအောငခ်မငရ်သော ပဋြိပြခ အသငွရ်ခပောင််းလဲခခင််းအတြ်ွ မဟောဗျျူူဟောရခမောြ် စတငခ်ခင််း 

မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် စီမ  ိနျ်ေးကရျေး ွ ပခငျ်ေးသည် မိမိတို ့် ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုင ်ို အကရွှာ ်လှမ်ျေးရွှာတွင ်  က ွှာငျ်ေးပခငျ်ေးနငှ့်် 

ရည်ရွယ်ခ  ်က ွှာငျ်ေးပခငျ်ေး တို ့်ထ ် ပုိ၍ကသခ ွှာခ ငက်သွှာ မည်သည့််အုပ်စုမ ုိအတွ ် လိုအပ်သည်။ ယငျ်ေး  

လမ်ျေးမကပေါ်ထွ ်ရ ု ၊ ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးကရျေး စွှာျေးပွ ဝုိငျ်ေးတွင ်ထုိငရ် ုမျှပြင့်် အက ွှာငျ်ေး  ုျေးရလွှာဒမ် ွှာျေး ကမျှွှာ်မှနျ်ေးပခငျ်ေးထ ် 

ပုိပါသည်။  က ွှာငျ်ေးမွနက်သွှာ မဟွှာဗ ျူဟွှာတစ်ခုတွင ်ကသခ ွှာစွွှာ စီစဥ်ထွှာျေးကသွှာ လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး၊ အကရျေးကပေါ် အစီအစဥ်မ ွှာျေး 

နငှ့်် တစ်ြ ်အုပ်စု၏ လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး ို က ိြုတငခ်န် ့်မှနျ်ေးပခငျ်ေး တို ့်ပါဝငသ်ည်။ ထိကရွှာ ်ကသွှာ မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် 

စီမ  ိနျ်ေး ကရျေး ွ ပခငျ်ေးတွင ်အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု အမ ိြုျေးအစွှာျေး စ ုစ ုလငလ်င ်နငှ့် ်ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး 

နည်ျေးပရိယွှာရ်မ ွှာျေး နငှ့်် ခ ဥ်ျေး ပ်နည်ျေးမ ွှာျေး ကပါငျ်ေးစပ်သင့်သ်ည်။ 

ဤအခနျ်ေးသည် မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် စီမ  ိနျ်ေး ကရျေး ွ ပခငျ်ေး အခနျ်ေး(၄) ခနျ်ေး၏ ပထမ  ုျေး အခနျ်ေး ပြစ်သည်။ 

မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် စတငပ်ခငျ်ေး  ုိသည်မှွှာ အနွှာဂါတ် ရည်မှနျ်ေးခ  ်  ို ကြွှာ်ထုတ်၍ ၎ငျ်ေး ို 

အက ွှာငအ်ထည်ကြွှာ်နိငုရ်န ်မည်သည့်် လုပ်က ွှာငမ်ှုမ ွှာျေး က ွှာငရွ် ်မည် ုိသည့်် အ င့််ကပခွှာ ် င့််ပါ စီမ  ိနျ်ေး 

ကရျေး ွ ပခငျ်ေး လုပ်ငနျ်ေးစဥ်ပြစ်သည်။  ကနွှာ ်ပုိငျ်ေး အခနျ်ေးမ ွှာျေးတွင ်  နရိှ်ကနကသျေးကသွှာ အ င့််မ ွှာျေးပြစ်သည့််  နျ်ေးစစ် 

အ  ပြတ်ပခငျ်ေး၊ SMARTT  ရည်မှနျ်ေးခ  ် ခ မှတ်ပခငျ်ေး၊ နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ကရွျေးခ ယ်ပခငျ်ေး နငှ့်် အက ွှာငအ်ထည်ကြွှာ်မည့်် 

အခ ိန ်ွှာလ အပုိငျ်ေးအပခွှာျေး သတ်မှတပ်ခငျ်ေး တို ့် ိ ု  ်လ ်က ွျေးကနျွေးသွွှာျေးပါမည်။ 
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ရတေ်ာလှန်ရ ်းဇောတလ်မ််း  

အရမ ြိြန် ခပည်သူ   အခွင် အရ ်း လှုပ်ရှော်းမှု  

အကမရိ န ်ပပည်သ ့်အခွင့်အ်ကရျေး လှုပ်ရှွှာျေးမှု (၁၉၄၂-၆၈) သည် လ တိုငျ်ေး မ ကပျေးခွင့်် ၊ လ မ ိြုျေးကရျေး တနျ်ေးတ  ညီမျှရိှကစမှု ို န ်ရှု ိငျ်ေးစွွှာ 

တနြုိ်ျေးထွှာျေးမှု၊ လ ့်အခွင့်အ်ကရျေး နငှ့် ်တရွှာျေးမျှတမှုတို ့်ရိှကသွှာ လ မ ိြုျေးကရျေးခွ ပခွှာျေးမှု မရိှသည့်် ပပည်ကထွှာငစု် ဟ ကသွှာ ကမျှွှာ်မှနျ်ေးခ  ် ို 

 ိုငစွ် ထွှာျေးသည်။ ယငျ်ေးအခ ိန ်  ပပည်သ ့် အခွင့််အကရျေး လှုပ်ရှွှာျေးမှု၏ တွှာဝနသ်ည် အကမရိ န ်ပပည်ကထွှာငစု် ကတွှာငပုိ်ငျ်ေး 

ပပည်နယ်မ ွှာျေးတွင ်လ တိုငျ်ေး မ ကပျေးခွင့််ရရိှကရျေးနငှ့်် ဥပကဒအရ အသွှာျေးအကရွှာင ်ခွ ပခွှာျေးခွင့်် ို ပယ်ြ  ်ရနပ်ြစ်သည်။ 

က ွှာျေးဝင ်စွ ်ြ ်ပခငျ်ေး လုပ်နိငုသ်ည့်် အ င့်မ် ွှာျေး ို  နျ်ေးစစ်သ ုျေးသပ်ရွှာတွင ်အသွှာျေးအကရွှာငခ်ွ ပခွှာျေးသည့်် စီျေးပွွှာျေးကရျေးမ ွှာျေးနငှ့်် 

အမ ွှာျေးပပည်သ ပုိင ်ကနရွှာမ ွှာျေး ပြစ်ကသွှာ ကန ့်လည်စွှာက ွှာငတ်ွှာမ ွှာျေး၊ သယ်ယ ပုိ ့်က ွှာငက်ရျေးနငှ့် ်က  ွှာငျ်ေးမ ွှာျေး သည် လ ထုြိအွှာျေး ို 

ခုခ နိငုစွ်မ်ျေးမရိှကက ွှာငျ်ေး ကတွျု့ ရိှရသည်။ ယငျ်ေးအခ  ်အလ ်ကပေါ် မ တည်၍ တိ  ကသွှာ ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေးနငှ့် ်

ကလ ွှာ်ညီသည့်် စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်မှုမ ွှာျေး ို သတ်သတ်မှတ်မှတ် ပပြုလုပ်ခ ့်သည် - ကန ့်လည်စွှာ က ွှာငတ်ွှာမ ွှာျေး၊ ဘတ်စ် ွှာျေးထုိငခ် ု 

ကနရွှာမ ွှာျေး ၊နငှ့် ်အပခွှာျေးကသွှာ အသွှာျေးအကရွှာင ်ခွ ပခွှာျေးမှုရိှသည့်် အမ ွှာျေး ပုိငက်နရွှာမ ွှာျေး၌ အသွှာျေးအကရွှာင ်ခွ ပခွှာျေးသည့်် စနစ် ို 

တို ်ြ  ်သည်။ အ ုိပါ လှုပ်ရှွှာျေးမှု၏ အနတမိ မဟွှာဗ ျူဟွှာသည် စနစ်တွင ်အပမစ်တွယ်ကနသည့်် လ မ ိြုျေးကရျေးခွ ပခွှာျေးမှု ို 

 န် ့်  ငပ်ခငျ်ေးအကပေါ် အမ ွှာျေးပပည်သ ၏ သကဘွှာထွှာျေး အပမင ်ကပပွှာငျ်ေးလ ရန၊် လ မ ိြုျေးကရျေး ခွ ပခွှာျေးမှု ို  ိုငစွ် ထွှာျေးကသွှာ 

လုပ်ငနျ်ေးမ ွှာျေးအွှာျေး စီျေးပွွှာျေးကရျေးအရ ထိခို ်ကစရန ်နငှ့် ်အကမရိ န ်ဥပကဒမ ွှာျေး ို ထိကရွှာ ်စွွှာ ပပြုပပင ်ကပပွှာငျ်ေးလ ကစရန ်တို ့် ပြစ်သည်။ 

အ ုိပါ ရည်မှနျ်ေးခ  ် ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေးသည် တရွှာျေးစွ  ုိပခငျ်ေး၊ ပငမ် မီဒယီွှာ ို အသ ုျေးခ ပခငျ်ေး ၊ သပိတ်ကမှွှာ ်ပခငျ်ေး၊  နဒပပပွ မ ွှာျေး ၊ 

အထုိင ်သပိတ်မ ွှာျေး နငှ့်် ပ ုစ အမ ိြုျေးမ ိြုျေးကသွှာ လ ထု န် ့်  ငက်ရျေး နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ို ကပါငျ်ေးစပ် အသ ုျေးပပြုရန ်လိုအပ်သည်။  

U.S.ကတွှာငပုိ်ငျ်ေးပပည်နယ်မ ွှာျေး အနှ အပပွှာျေးတွင ်စုကပါငျ်ေးခ ီတ ်မှုမ ွှာျေး၊ သပိတ်ကမှွှာ ်ပခငျ်ေး နငှ့်် မ  နဒရှင ်အမည်စွှာရငျ်ေး ကပျေးသွငျ်ေးပခငျ်ေး 

အပါအဝင ်နည်ျေးလမ်ျေး အမ ွှာျေးအပပွှာျေးပြင့်် သိနျ်ေးကပါငျ်ေးမ ွှာျေးစွွှာကသွှာ လ မ ွှာျေး ပ ျေးကပါငျ်ေးပါဝငလ်ွှာက သည်။  

စနစ်တ  စီစဉ်ထွှာျေးသည့်် အက မ်ျေးမြ ်နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးသည် နိုငင် တွငျ်ေး လ မ ိြုျေးကရျေးခွ ပခွှာျေးမှု ပပဿနွှာ ို မီျေးကမွှာငျ်ေးထုိျေးပပခ ့်ငပီျေး 

  ယ်  ယ်ပပန် ့်ပပန် ့် သိပမငလ်ွှာမှုကက ွှာင့်် ထိပ်တို ်ရင ုိ်ငမ်ှုမ ွှာျေး နငှ့်် က ွှာျေးဝငစွ် ်ြ ်မှုမ ွှာျေး အွှာျေးက ွှာငျ်ေးလွှာကစခ ့်သည်။ 

ယငျ်ေးသုိ ့်လုပ်က ွှာငမ်ှုမ ွှာျေးကက ွှာင့်် စီျေးပွွှာျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးပုိငရှ်ငမ် ွှာျေး ၊ ြယ်ဒရယ်အစုိျေးရ၏ ကရွျေးက ွှာ ်ခ  အရွှာရိှမ ွှာျေး  အပါအဝင် 

အကမရိ န ် ကတွှာငပုိ်ငျ်ေး ပပည်နယ်မ ွှာျေးမှ အဓိ  ကသဇွှာရိှသ မ ွှာျေး ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးကရျေး စွှာျေးပွ ဝုိငျ်ေးသုိ ့် ကရွှာ ်လွှာက သည်။ 

ယငျ်ေးမှအစပပြု၍ ြယ်ဒရယ်အစုိျေးရ၏ လုပ်က ွှာငမ်ှုမ ွှာျေးမှတစ် င့်် ကတွှာငပုိ်ငျ်ေးပပည်နယ်မ ွှာျေးတွင ် အသွှာျေးအကရွှာင ် ခွ ပခွှာျေးသည့်် 

ဥပကဒမ ွှာျေး ို ပယ်ြ  ်နိငုခ် ့်ပခငျ်ေး ၊ ၁၉၆၅ နိငုင် ကတွှာ် မ ကပျေးခွင့်် အ ်ဥပကဒ  ို ပပဌွှာနျ်ေးနိငုခ် ့်ပခငျ်ေး နငှ့်် အိမ်ယွှာခ ထွှာျေးကရျေး၊ 

ပညွှာကရျေးနငှ့်် အလုပ်အ ိုငတ်ို ့်တွင ်ဥပကဒပြင့်် ခွ ပခွှာျေး  ်  မှုမ ွှာျေး ို အ  ုျေးသတ်နိငုခ် ့်သည်။  

“U.S. ပပည်သ ့် ရပုိငခ်ွင့် ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု (၁၉၄၂-၁၉၆၈)”၊ International Center on Nonviolent Conflict  ို ဇွနလ် ၂၉၊ တွင ်

 ိုျေး ွှာျေးအသ ုျေးပပြုခ ့်သည် ။https://www.nonviolent-conflict.org/the-us-civil-rights-movement-1942-1968/. 

http://www.nonviolent-conflict.org/the-us-civil-rights-movement
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အဓိကအယူအဆမ  ျား 

ဗ ျူဟ မ မ က် အစီအစဉ်မ ျားဆ ွဲ ြငျ်ား ဆိိုတ  ဘ လွဲ? 

“အစီအစဉ်မရ ှိသ ာ ရည်မ န််းချက် ြန််းတှိိုငဆ်ှိို ည်မ ာ ဆန္ဒ တစ်ခိုမျှ ာ ပြစ် ည်” ဟို အနတ်ွန််း ဒ-စန် ့် ဇူသြရီ (Antoine de Saint-

Exupery) က သရ်း ာ်းခ ့် ည်။ မ ဟာဗျျူဟာ ဆှိို ည်မ ာ မသ ချာ မသရရာသ ာ အသပခအသနမျာ်း သအာက်တွင ်တှိကျသ ာ 

ရည်မ န််းချက်မျာ်း ရရ ှိသအာငပ်မငသ်စမည့်် နည််းလမ််းတစ်ခို ပြစ် ည်ဟို သေဘိုေျအာ်းပြင့််   ို်း ြ် ည်။  ဗျျူဟာသပမာက် အစီအစဉ် 

သရ်းဆွ ပခင််း ဆှိို ည်မ ာ ရ င််းလင််း ပြတ် ာ်းသ ာ လိုြ်သဆာငမ်ှု အဆင့််မျာ်းန္ င့်် ဆက်လက် အက ပြတ်ပခင််း မျာ်း အာ်းပြင့်် ရည်မ န််းချက် 

ြန််းတှိိုငတ်စ်ခို ှိို ့် မည် ှိို ့်မည်ြ ို သရာက်ရ ှိန္ှိိုငသ် ကာင််းကှိို ြ ိုသြာ်သရ်းဆွ န္ှိိုငမ်ည့်် နည််းလမ််းပြစ် ည်။  

 

ဗ ျူဟ မ မ က် အစီအစဉ် မ ျားဆ ွဲ ြငျ်ားသည် ပဋပိကခ အသ င ်ကူျားမ ပ ငျ်ား ြငျ်ား တ င ်မညသ်ည့််အ  မ  ျားကိို မဆ င ် က် န် 

လိိုသနညျ်ား? 

SNAP တွင ်ဗျျူဟာသပမာက် အစီအစဉ် သရ်းဆွ ပခင််း ဆှိို ည်မ ာ တှိကျသ ာ ြဋှိြကခ အ ွငက်ူ်းသပြာင််းသရ်း ရည်မ န််းချက်မျာ်း 

ရရ ှိသအာငပ်မငရ်န ်အတွက်၊  င့််သလျာ် ည့်် အ ကမ််းမြက် လ ြ်ရ ာ်းမှုန္ င့်် ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက်မှု နည််းလမ််းမျာ်းကှိို မည် ည့်် 

အချှိနတ်ွင ်မည် ှိို ့်မည်ြ ို အ  ို်းပြြုမည်ကှိို ဆ ို်းပြတ်ရန ်ပြစ် ည်။  
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 ြ ိုပြင့််  ရိုြ်သြာ်ပြ ရန ်အတွက် ကျွန္်ိုြ်တှိို ့် အသနပြင့်် ကာ်းလ် ရိုြ်ြ ို ကာ်းချြ် (Curle Diagram) ကှိို အ  ို်းပြြုငြီ်း၊ ေင််း၏ 

အွှာဏွှာ  ှိပမင ်တှိရ ှိမှု န္ င့်် တရာ်းမျှတမှုဆှိိုငရ်ာ ဗျျူဟာသပမာက် ဆ ို်းပြတ်ချက် ချမ တ်ပခင််းတှိို ့် အသြေါ် အာရ ိုစူ်းစှိိုက်ထာ်း ည် (ြ ို 

၅ ကှိို  ကည့််ြါ)။  ပမြုပ် ွယ်သန ည့်် ြဋှိြကခမ  ည် သရရ ည် တည်တ ့်သ ာ ငငှိမ််းချမ််းသရ်းန္ င့်် တရာ်းမျှတမှု ရရ ှိရနအ်တွက် 

သကာင််းမွနသ် ာ မဟာဗျျူဟာ လှိိုအြ် ည်။  

ဤလမ််းညွန၏် ကျနအ်ြှိိုင််းမျာ်းတွင ် ြဋှိြကခမျာ်းကှိို အက ပြတ်ပခင််း၊ အွှာဏွှာ န္ င့်် စွမ််းသဆာငရ်ည် တည်သဆာက်ပခင််း၊ 

အ ကမ််းမြက် လှုြ်ရ ာ်းမှုန္ င့်် ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက်မှု လိုြ်ငန််းစဉ် န္ စ်ခိုလ ို်းတွင ် တက်သရာက်မှုန္ င့်် ြါဝငန်္ှိိုငမ်ှုတှိို ့်အာ်း 

အမျာ်းဆ ို်းတှိို်းပမြှင့််ပခင််း စ ည့်် လိုြ်ငန််း သဆာငတ်ာမျာ်းကှိို ြ ့်ြှိို်းရန ်ဗျျူဟာသပမာက် အစီအစဉ် သရ်းဆွ ပခင််း၏ အစှိတ်အြှိိုင််းမျာ်းကှိို 

သြာ်ပြထာ်း ည့်် အခန််းကဏ်္ဍမျာ်း ြါဝင ်ည်။  

ပုံ (၅)  

ြော်းလ် ရုပ်ပုံြော်းချပ် - ခမ ပ်ြွယ် ပဋြိပြခ  

ပဋပိ ခအသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ် 

အကြမ််းဖြ်မှု နငှ  ်မတ ော်းမှု ............................................................................................... ငငြိမ််းချမ််းရ ်း နငှ  ်တ ော်းမျှတမှု 

အ
ောဏ

ောညီ
မ
ျှခခ
င
်း............................................................................

..................................................အ
ောဏ

ောမ
ညီ
မ
ျှခခ
င
်း  

 ပဋြိပြခ ရြျရအ်းခခင််း 

 

ရ ရှည်တည်ငမဲရသောငငြိမ််းချမ််းရ ်းနငှ  ်

တ ော်းမျှတမှု -  

 

ခမ ပ်ြွယ် ပဋြိပြခ 

အ ုိပါ အကရျေး ိစစ ို လ အမ ွှာျေး သိရိှလွှာကစရန ်

လ ထု စည်ျေးရ ုျေးမှုမ ွှာျေး၊ ပ ျေးကပါငျ်ေးအြွ ျု့မ ွှာျေး ြွ ျု့စည်ျေးမှု 

နငှ့်် 

အရည်အကသွျေးပမြှင့််တငပ်ခငျ်ေးလုပ်ငနျ်ေးမ ွှာျေးမှတစ် င့်် 

လ မ ွှာျေး  အကပပွှာငျ်ေးအလ  ို သိရိှနွှာျေးလည် 

ကတွှာငျ်ေး ုိသ မ ွှာျေး ပြစ်လွှာကစရန ် အွှာျေးကပျေးမှု 

ပပြုလုပ်ပခငျ်ေး 

ရပေါ်ရပေါ်ထငထ်င ်ပဋြိပြခ 

 

 

အရကြောင််းအ ောြြို သြိရှြိမှုနည််းပေါ်း .............................................................................................. ............... သြိရှြိမှု ခမင် မော်း  

စာ-၅၀  
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မက ငျ်ားမ န်မသ  မဟ ဗ ျူဟ တ င် အကကမ်ျားမဖက် လှုပ်ရှ ျားမှုနှင့်် ငငိမ်ျားြ မ်ျားမ ျားတည်မဆ က်မှု လိုပ်ငန်ျားစဉ်မ  ျား မပေါင်ျားစပ် 

ပေါဝင်သည် 

 
 
 
 
 

ဗ ျူဟ မ မ က် အစီအစဉ် မ ျားဆ ွဲ ြငျ်ားတ င ်မည်သည့်် အစိတ်အပိိုင်ျားမ  ျား ပေါဝငသ်လွဲ?  

 

ဗျျူဟာသပမာက် အစီအစဉ် သရ်းဆွ ပခင််းတွင ်သေဘိုေျ အစှိတ်အြှိိုင််း သပခာက်ခို ြါဝင ်ည် (ြ ို ၆ ကှိို  ကည့််ြါ) - ၎င််းတှိို ့်မ ာ သမျှာ်မ န််းချက် 

န္ င့်် တနြ်ှိို်းမျာ်း၊ ရည်မ န််းချက်တာဝနမ်ျာ်း၏ ြွ ွံ့ ငြှိြု်းတှိို်းတက်မှု၊ အက ပြတ်ချက်၊ ရည်မ န််းချက် ချမ တ်ပခင််း၊ ဗျျူဟာသပမာက် အဆင့််မျာ်း၊ န္ င့်် 

နည််းြညာဆှိိုင်ရာ အသကာငအ်ထည် သြာ်မှုမျာ်း ြါဝင ်ည်။  

မမ  ်မှန်ျားြ က်: ရည်မ န််းထာ်းရ ှိ ည့်် အ ွငက်ူ်းသပြာင််းငြီ်း သရရ ည်တည်တ ့်သ ာ အနာဂတ်တွင ်မည် ှိို ့်သ ာ စ ပြ အကပခအသနမျာ်း 

တည်ရ ှိမည်ဟူ ည့်် အကျေ်ပြန် ့်ဆ ို်းသ ာ သြာ်ပြချက်  

တန်ဖိိုျားမ  ျား: အနာဂတ် ကမဘာအတကွ် လှိိုလာ်းသ ာ သမျှာ်မ န််းချက် တည်သဆာက်ရန ်လှိိုအြ် ည့်် မူသဘာငမ်ျာ်း ပြစ်သ ာ 

အသပခခ  သဘာတရာ်းမူမျာ်း န္ င့်် နက်န စွာ ကှိိုငစွ် ထာ်း ည့်် ေ ို ကည်မှုမျာ်း။ ၎င််းတှိို ့်မ ာ သမျှာ်မ န််းချက်တွင ်ြါဝင ်ည်။    

ရည်မ န််းချက် တာဝနမ်ျာ်း:  င့််အိုြ်စို၏ တှိကျသ ာ ရည်ရွေ်ချက်  ှိို ့်မဟိုတ် တည်ရ ှိရန ်အသ ကာင််းပြချက် — ဆှိိုလှိို ည်မ ာ 

 ငက်ှိိုငစွ် ရာ သမျှာ်မ န််းချက်ကှိို တှိို်းပမြှင့််လိုြ်သဆာငရ်န ် ငဘ်ာလိုြ်လှိို နည််း။  

 ည်မှန််းချြ် - သင့််အုပ်စုတည်ရိှရပခငျ်ေး၏ သီျေးပခွှာျေး ရည်မှနျ်ေးခ  ် သုိ ့်မဟုတ် အကက ွှာငျ်ေးပပခ  ် - သင့််ကမျှွှာ်မှနျ်ေးခ  ် 

အက ွှာငအ်ထည်ကြွှာ်နိငုက်ရျေးအတွ ် မည်သည်တို ့် ို လုပ်က ွှာင်လိုသနည်ျေး။  

အကွဲ ဖတြ် က် :  င၏် သြာ်ပြထာ်းသ ာ ရည်မ န််းချက်တာဝနမ်  တစ်ဆင့််  င၏် သမျှာ်မ န််းချက်ဆီ်း ှိို ့် သရာက်ရ ှိသစသရ်းတွင ်

 က်သရာက်မှု ရ ှိန္ှိိုင ်ည့်် အာ်းလ ို်းသ ာ အသ ကာင််းရြ်မျာ်းကှိို စနစ်တကျ အက ပြတ်ပခင််း။ မျာ်းသ ာအာ်းပြင့်် မှိမှိအြွ ွံ့အစည််းတွင််း 

အာ်း ာချက်န္ င့်် အာ်းနည််းချက်မျာ်း  ာမက ပြငြ် ငခှိမ််းသပခာက်မှုမျာ်းန္ င့်် အခွင့််အလမ််းမျာ်းကှိိုြါ   ို်း ြ်ပခင််းတှိို ့် ြါဝင ်ည်။     

ပန််းတြိငုမ်ျော်း - :  င့််အသနပြင့်် ငြီ်းသပမာက်သအာင ်သဆာငရွ်က်လှိို ည့်် တှိကျ၍ တှိိုင််းတာသြာ်ပြန္ှိိုင ်ည့်် အရာမျာ်း — ဆှိိုလှိို ည်မ ာ 

မည် ည့််အချှိနတ်ွင ်မည်မျှ ငြီ်းသပမာက်န္ှိိုငမ်ည်ဟို  တ်မ တ် သြာ်ပြန္ှိိုငပ်ခင််း။ ပနျ်ေးတိုင ်အမျာ်းစိုတှိို ့်မ ာ အဓှိက အမျှိြု်းအစာ်း   ို်းမျှိြု်းထ တွင ်

ကျသရာက် ည်-  မှိမှိ အြွ ွံ့အစည််းအတွင််း ြွ ွံ့ ငြှိြု်းတှိို်းတက်မှု၊ ပြငြ် အစီအစဉ်လိုြ်ငန််းမျာ်း န္ င့်် ကွနေ်က်/ ရြ်ရွာ စွမ််းသဆာငရ်ည် 

တည်သဆာက်ပခင််းန္ င့်် အသဝ်းသရာက် ြ ့်ြှိို်းကူညီမှုတှိို ့် ပြစ် က ည်။   

ဗ ျူဟ မ မ က် အဆင့််မ  ျား (ဦျားတည်ြ က်):  င၏် ဦ်းတည်ချက် ြန််းတှိိုငမ်ျာ်းကှိို မည် ှိို ့် ရရ ှိသအာငပ်မငသ်အာင ်လိုြ်သဆာငမ်ည်၊  င်၏ 

သမျှာ်မ န််းချက် ဆီ ှိို ့် မည် ှိို ့် န်ီးကြ်စွာ သရာက်ရ ှိသအာင ်လိုြ်သဆာငမ်ည် ဆှိို ည့်် အစီအစဉ်။ ၎င််းတွင ်တှိကျသ ာ အ ကမ််းမြက် ည့်် 

နည််းဗျျူဟာမျာ်း သြာ်ထိုတ်ပခင််းန္ င့်် လက်သတွွံ့ လိုြ်သဆာငန်္ှိိုငသ် ာ သပြာင််းလ ပြစ်ထွန််းမှု ဆှိိုငရ်ာ  ီအှိိုရီမျာ်းကှိို သြာ်ထိုတ်ပခင််းတှိို ့် 

ြါဝင ်ည်။  

အမက ငအ်ထည်မဖ ် ြငျ်ား သိို ့်မဟိုတ ်လိုပ်ငန််း အစီအစဥ်: မည် ည့်် ရင််းပမစ်/ဘတ်ဂျက် ပြင့်် မည် ူက မည် ည့််အချှိနတ်ွင ်

မည် ှိို ့်သ ာ နည််းဗျျူဟာ  ှိို ့်မဟိုတ် လိုြ်ငနျ်ေးမျာ်းပြင့်် သဆာငရွ်က်မည်ကှိို သြာ်ထိုတ်ပခင််း။ လိုြ်သဆာငခ်ျက် အစီအစဉ်မျာ်း ည် 

မဟာဗျျူဟာအရ အမ နတ်ကေ် လိုြ်သဆာငမ်ှုမျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် နည်ျားဗ ျူဟ မ  ျား အပြစ် ှိို ့် သပြာင််းလ န္ှိိုငပ်ခင််း။  
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မ ပ ငျ်ားလွဲမှုဆိိုင ်  သအီိို ီ: သပြာင််းလ မှုဆှိိုငရ်ာ  ီအှိိုရီ ည် သြာ်ပြြါ အဆင့်် ခိုနစ်ဆင့််ကှိို အတူတက ွချှိတ်ဆက် သြ်း ည်။  င၏် 

မဟာဗျျူဟာ ည်  င်၏ ရည်မ န််းချက် ြန််းတှိိုငဆီ် ှိို ့် မည် ှိို ့် သရာက်ရ ှိ မည်ဆှိို ည်ကှိို ရ င််းပြထာ်း ည့်် မဟာဗျျူဟာသပမာက် 

သြာ်ပြချက် ပြစ် ည်။ သအာက်ြါ စာသ ကာင််း ည် သပြာင််းလ မှုဆှိိုငရ်ာ  ီအှိိုရီ အတွက် ဥြမာ တစ်ခိုပြစ် ည်။ ဂါနာမ  သဒ ခ  

လေ် မာ်းမျာ်း အသနပြင့်် န္ှိိုငင် တကာ သကာ်ြှိိုသရ်းရ င််းမျာ်းကှိို လက်မခ ဘ  ၎င််းတှိို ့်ကှိိုေ်ြှိိုင ်က ွှာ်ပိုကရျေးရှငျ်ေးတစ်ခု တည်သထာငင်ြီ်း၊ 

အတူတကွ လိုြ်ကှိိုငသ်ဆာငရွ်က်ပခင််းပြင့်် ၎င််းတှိို ့်၏  ီ်းန္  မျာ်းမ  ဝင်သင ွြှိိုမှိိုရရ ှိ ကမည်ပြစ် ည်။ အကေ်၍ [ဦ်းတည်  တ်မ တ်ချက်]က 

[ရည်မ န််းချက် ြန််းတှိိုငက်ှိို ပြစ်သြေါ်သစ ည့်် လိုြ်သဆာငခ်ျက်ကှိို] ပြြုလိုြ်လျှင၊် ထှိို ့်ပြင ်၎င််းတှိို ့်အာ်း [နည််းဗျျူဟာ/ ချဉ််းကြ်မှု]က 

ဆွ သဆာင ်တှိိုက်တွန််းလျှင၊် [ င၏် ရည်မ န််းရာ ြန််းတှိိုင]်  ည် ပြစ်သြေါ်လာမည် ပြစ် ည်။ အသပြာင််းအလ သည် ပြစ်လွှာမည်ဟု 

  ကသ  မ အာမခ ခ  ် အငမ ရိှ ည်သတာ့် မဟိုတ်ပါ။  င၏် သပြာင််းလ မှု  ီအှိိုရီတွင ် င၏် ရည်မ နခ်ျက် ြန််းတှိိုငက်ှိို မည် ှိို ့် မည်ပ ု 

ကပပွှာငျ်ေးလ ကစမည် ပြစ်သ ကာင််း တှိကျစွာ အမည်နာမ သြာ်ပြန္ှိိုငပ်ခငျ်ေး ရိှမရိှ  သင့််အဆှိိုပြြုချက် အတွက် ြထမဆ ို်းစွှာကမျေးပွ ပြစ်သည်။ 

 င့််အသနပြင့်် ၎င််းကှိို “အကေ၍်/ ဤသုိ ့်ပြစ်လိမ့််မည်” (If-then)  သြာ်ပြချက် ပြင့်် ကြွှာ်ပပနိငုသ်ည် ။   အကေ်၍ 

(ဦ်းတည် တ်မ တ်ချက်) ကရွှာ ်ရိှကစရန ်(နည််းဗျျူဟာ/ချဉ််းကြ်မှု) ပြင့်် (ဤလိုြ်သဆာငခ်ျက်)  ို က ွှာငရွ် ်ပါ  ၊ ( င့်် 

ဦ်းတည်ရာြန််းတှိိုင)် သုိ ့် ကအွှာငပ်မငစွ်ွှာ ကရွှာ ်ရိှနိငုမ်ည်။  ဥပမွှာမ ွှာျေး ို စွှာမ  ်နွှှာ (၅၁) တွင ်ကြွှာ်ပပထွှာျေးသည့်် “စွှာမ  ်နွှှာ ို 

က  ွှာ်လွန၍်” ကလ့်  င့််ခနျ်ေးမ ွှာျေးတွင ်ဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် အစီအစဥ်ကရျေး ွ ပခငျ်ေး ပိရမစ်  ို လမ်ျေးည နအ်ပြစ်  ိုျေး ွှာျေး၍ ကလ့်လွှာနိငုသ်ည်။   

အကေ်၍ (ဦ်းတည် တ်မ တ်ချက်)အာ်း (နည််းဗျျူဟာ/ချဉ််းကြ်မှု) ပြင့်် ဤ (လိုြ်သဆာင်ချက်) ို က ွှာင်ရွ ်ပါ  

(ဦ်းတည်ရာြန််းတှိိုင်)သို ့် ကရွှာ ်ရျိ မည် ပြစ်သည် ။  

 
 
 
 

ပ ု - ၆   

ဗ ျူဟ မ မ က် အစီအစဉ်မ ျားဆ ွဲ ြင်ျား ပိ မစ် 

 
 

 
 
 
 
 
 

ရမျှော်မှန််းချြ်

& တန်ဖြို်း

ရညမ်ှနျ်ေးခ  ်

အ  ပြတ်သ ုျေးသပ်ပခငျ်ေး

SMARTT ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး

ဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် အ င့််မ ွှာျေး

အက ွှာငအ်ထညက်ြွှာ်ကရျေး လုပ်ငနျ်ေးမ ွှာျေး နငှ့်် ဗ ျူဟွှာမ ွှာျေး
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ဗ ျူဟ မ မ က် အစီအစဉ် မ ျားဆ ွဲ ြငျ်ားသည် တက်ကကလှုပ်ရှ ျားသမူ  ျားနငှ့်် ငငမိ်ျားြ မျ်ားမ ျား တည်မဆ က်သမူ  ျား အ ျား ပိိုမိို 

မ ရှည်တညတ် ့်ငပီျား တ  ျားမ တမသ  ငငမိ်ျားြ မ်ျားမ ျား တည်မဆ က် န် မည်သိို ့် ကူညီသနည််း?  

 

“ င် ဘေ် ွာ်းသန ည်ကှိို   င်မ ှိြါက၊   င်ဟာ တစ်သနရာရာမ ာ သွွှာျေးအဆ ို်း တ်ပါလိမ့််မယ်” 

― သောဂှိ ဘေ်ရာ (Yogi Berra) 

 

ဗျျူဟာသပမာက် အစီအစဉ် သရ်းဆွ ပခင််း လိုြ်ငန််းစဉ် နငှ့််  အက ပြတ်ပခင််းထက် အခ ိြုျု့ နည််းဗျျူဟာမျာ်း   ြှိိုမှိိုအာ်းရြွေ် သကာင််းသ ာသ ကာင့််၊  ၎င််းတှိို ့် ည် 

တက်ကကလှုြ်ရ ာ်း ူမျာ်းန္ င့်် ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက် ူမျာ်း အတွက် အဓှိက အာရ ိုစှိိုက်စရာ ပြစ်သလ့်ရ ှိ ည်။  ှိို ့်ရာတွင်  င့််အသနပြင့်် ြထမဦ်းစွာ ရည်မ န််းချက် 

ြန််းတှိိုင်မျာ်းန္ င့်် သအာင်ပမင်မှု ရရ ှိန္ှိိုင်မည့်် နည််းလမ််းမျာ်း ကှိို မသြာ်ထိုတ် န္ှိိုင်သ ်းြါက အသကာင််းဆ ို်းသ ာ  နည််းဗျျူဟာ ည်ြင်လျှင်  င် အလှိိုရ ှိရာ ြန််းတှိိုင်န္ င့်် 

နီ်းကြ်သစန္ှိိုင် လှိမ့််မည် မဟိုတ်သြ။  ြှိို ိုျေးသည်   င်၏ အကန် ့်အ တ်ရ ှိသ ာ ရင််းပမစ်မျာ်းကှိို လိုြ်ငန််းစဉ် အတွင််း ပြြုန််းတီ်းြစ်န္ှိိုင်ပါ ည်။  

 



52 Synergizing  Nonviolent  Action  and  Peacebuilding  

 

ဥပမ  - ပေါဝငသ် ူအသစ်မျော်း ထပ်မံ ပူ်းရပေါင််းလောခခင််း မရှြိဘ ဲြ ီတက်ပ ွဲမ  ျား သိို ့်မဟိုတ ်စိုမဝျား နဒခပပ ွဲမ  ျား  ထပ်ြေါတလွဲလွဲ 

က ငျ်ားပ ြငျ်ားြ ဆန် ့်က ငဘ်က် အိုပ်စို အမပေါ် လွှမ်ျားမိိုျားနိိုငမ်ှု မရိှ ြငျ်ားတြို  ြ  တက်မ  က်သမူ  ျား ကိို အနတ  ယ်  ဖစ်မစငပီျား 

ဗ ျူဟ အ   မြိုြ်မဲ ောြျသည် ။  အလ ျားတစူ  ပင ်အဓိက အိုပ်စိုမ  ျားကိို ဖယ်ထိုတင်ပီျား မစ့်စပ်ည ိနှုငိျ်ားမှုမ  ျား ဆက်လက် 

လိုပ်မဆ ငခ်ခင််းခဖင်  အ ဏ  အြ ိ ျားမညီမ မှုမ  ျားကိို အော်းမပျားသည့်် နြိငုင်ရံတေ်ာအ င်  မတ ွေ့ဆ ိုမဆ ျားမန ျားမ ျား 

လိုပ်ငန်ျားစဉ်မ  ျားအော်း ဆက်လက်လိုပ်မဆ င ်ြငျ်ား တိို ့်မှလည်ျား  လ ဒမ်က ငျ်ားမ  ျားကိို မထ က်မပေါ်လ နိိုငမ်စပေါ။  
 
 
 
 
ဤကနရွှာတွင ်ဗျျူဟာသပမာက် အစီအစဉ် သရ်းဆွ ပခင််းန္ င့်် အ  ပြတသ် ုျေးသပ်ပခငျ်ေး လိုြ်ငန််းစဉ် ပါဝငလ်ွှာငပီ ပြစ် ည်။  ၎င််းတို ့်သည် 

 င၏် အသပခအသနကှိို ြှိိုမှိို နာ်းလည်  သဘာသြါက်သစရန ်ကူညီငြီ်း၊ သင့််ရည်မှနျ်ေးခ  ် ပနျ်ေးတိုငသုိ် ့် ကရွှာ ်ရိှကစရန ်ရိှသမျှ 

ရငျ်ေးပမစ်မ ွှာျေး ို အသ ုျေးပပြု၍ အ ကမ််းမြက်သ ာ လိုြ်သဆာငခ်ျက် န္ င့်် ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက်မှု န္ စ်ခိုစလ ို်းမ  အသထာက်အကူပြြု 

နည်ျေးပရိယွှာရ်ကပါငျ်ေးစ ုပြင့်် က ွှာငရွ် ်နိငုမ်ည့်် မ ကဘွှာငမ် ွှာျေးပြစ်သည်။ 

ဗျျူဟာသပမာက် အစီအစဉ်မျာ်းန္ င့်် အက ပြတ်ချက်မျာ်း ည် သလ့်လာ ငေ်ူပခင််း န္ င့််   ို်း ြ်အက ပြတပ်ခင််း လိုြ်ငန််းစဉ်အတကွ် 

အသထာက်အကူပြြုန္ှိိုင ်ည်။  ထှိသရာက်သ ာ ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆက်မှုန္ င့်် အ ကမ််းမြက်သ ာ လိုြ်သဆာငခ်ျက် အတွက် 

အသရ်းကကီ်း ည်မ ာ တက်ကကစွာ သလ့်လာ ငေ်ူပခင််းြင ်ပြစ် ည်။ အသ ်းစှိတ် သလ့်လာ  ို်း ြ်ပခင််း န္ င့်် အက ပြတ်ပခင််း ရလာဒမ်ျာ်း 

အသြေါ် အသပခတည်၍ ေခို ငရ်ှိို်းကှိို လှိိုအြ် လှိို ပြြုပြငသ်ပြာင််းလ ရန ်လှိိုအြ်ြါ ည်။ လ မ ွှာျေးသည် မိမိတို ့် ရငျ်ေးနှျီေး ျွမ်ျေးဝငက်သွှာ 

သုိ ့်မဟုတ် လုပ်ြ ျေးကသွှာ အရွှာမ ွှာျေး ိုသွှာ လုပ်တတ်သည့််အကလ ွှာ ် တူညီ ည့်် အသ ကာင််းအရာ တစ်ခိုကှိို ထြ်ခါတစ်လ လ  

ပြြုလိုြ်ငြီ်း၊ မတူ ကွ ပြာ်း ည့်် ရလာဒက်ှိို  သမျှာ်လင့််ပခင််းမ ာ အဆန််းမဟိုတ်ြါ။  

 

အစီအစဉ် သရ်းဆွ ပခင််း ည် စီစဉ် ူမျာ်းအာ်း ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက်မှု နည််းလမ််းမျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် အ ကမ််းမြက်သ ာ 

နည််းဗျျူဟာမျာ်းကှိို ရည်ရွေ်ခ  ် ရိှရိှ ကရွျေးခ ယ်သစ ည်။ ဥြမာအာ်းပြင့်် အ ကမ််းမြက် လှုြ်ရ ာ်းမှုမျာ်း အသြေါ် တှိိုက်ခှိိုက်မှု ရ ှိ ည့်် 

အသပခအသနမျာ်းတွင၊် အရငျ်ေးအပမစ် အနည်ျေးငယ် ိုသွှာ အသ ုျေးပပြု၍ အန္တရာေ်နည်ျေးပါျေးသည့်် လုပ်ငနျ်ေးမ ွှာျေး ို လုပ်က ွှာငက်စပခငျ်ေး  

  ိြုျေးကက ွှာငျ်ေး ီကလ ွှာ် အဓှိပပါေ် ရ ှိ ည်။ ဆှိိုလှိို ည်မ ာ ရရ ှိန္ှိိုင ်ည့်် အရင််းအပမစ်မျာ်းကှိို အသပခခ ၍ လိုြ်သဆာငမ်ှု မျာ်းကှိို 

ဦ်းစာ်းသြ်းပခင််း ပြစ် ည်။ အရင််းအပမစ်မျာ်းမ ာ မ ကာခဏဆှိို လှိို အကန် ့်အ တ် ရ ှိပခင််းသ ကာင့််၊ အဓှိြပါေ်ရ ှိသ ာ 

အစီအစဉ်သရ်းဆွ ပခင််း လိုြ်ငန််းစဉ် ည် လက်သတွွံ့  ကသွှာ ြန််းတှိိုငမ်ျာ်းကှိို သြာ်ထိုတ်ရမည် ပြစ်ငြီ်း၊ ၎င််း ည် တက်ကကလှုြ်ရ ာ်း ူမျာ်း 

 ှိို ့်မဟိုတ် ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက် ူမျာ်း အသြေါ်  က်သရာက်မှု ရ ှိ ည့်် ပခာ်းနာ်းသ ာ လိုြ်သဆာငခ်ျက် နည််းလမ််းမျာ်း အသြေါ်တွင ်

  ို်း ြ်အက ပြတ်ရမည် ပြစ် ည်။  

 

 
 
 

စ မ က်န ှကိို မက  လ် န်၍ #၁ 

 

ရစောင ်ြစော်းနည််း  
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သငခ်န််းစော  ည်  ယ်ြ က်  

 ငတ်န််းနည်ျေးပပ ညွှန ်ကာ်းချက်: ကစာ်းပွ  မစတငမီ် အထ ်ပါ ရည်ရွယ်ခ  ်မ ွှာျေး ို မသပြာြါန္ င့််။  

 

 

• မဟာဗျျူဟာ၊ ရည်မ န််းချက်ြန််းတှိိုင ်န္ င့်် နည််းဗျျူဟာ တှိို ့်ကှိို ခွ ပခာ်းရန ် 

• ဆ ို်းပြတ်ချက် ချပခင််း၊ ြိုဂ္ှိြုလ်သရ်း ြါဝငမ်ှုန္ င့််  ွေ်ဝှိိုက် ဘက်လှိိုက်မှု စသ ာ အိုြ်စိုတွငျ်ေး ရိှ အခငျ်ေးအ  ငျ်ေး အသ ကာင််းကှိို 

သပြာဆှိိုရန ် 

• ဆက် ွေ်သရ်း၏ အသရ်းကကီ်းြ ိုကှိို သတွွံ့  က ြုခ စာ်း သပြာဆှိိုရန ် 

သငခ်န််းစောခပင ်ငခ်ခင််း  

• ြါဝငတ်က်သရာက် ူ အကရအတွ ်န ့် လို ်ကလ ွှာညီကထွရိှမည့်် ကစွှာင ်သုိ ့်မဟုတ် အိပ်ယွှာခငျ်ေး တစ်ခု ို က မ်ျေးပပငတ်ငွ ်

ခ ထွှာျေး၍ သငတ်နျ်ေးသွှာျေးမ ွှာျေးအွှာျေး နျီေး ပ်စွွှာ မတ်တပ်ရပ်ခိုငျ်ေးထွှာျေးပါ။  

 

ြစော်းနည််း  

1.  စွှာျေးမည့််အုပ်စု (အနည်ျေး  ုျေး - ၈ ဦျေး၊ အမ ွှာျေး  ုျေး  ၂၅ ဦျေး)  ို ကစွှာင ်ကပေါ် တွင ်ရပ်ခိုငျ်ေးပါ။ လ အကရအတွ ်နငှ့််  ို ်ညီမည့်် 

ကစွှာင ်အရွယ်အစွှာျေး ို ကရွျေးပါ။  (၎ငျ်ေးတို ့်အွှာျေးလ ုျေးသည် ကစွှာငက်ပေါ်တွင ်နျီေး ပ်စွွှာ ရိှကနပါကစ)။   

2. ထုိ ့်ကနွှာ ် ၎ငျ်ေးတို ့်အွှာျေး “က ီျေးမွှာျေးသည့်် အလှည့််အကပပွှာငျ်ေး စိနက်ခေါ်မှု” အကက ွှာငျ်ေး ရှငျ်ေးပပပါ ။ ကစွှာင ်၏ အကပေါ်ယ ပုိငျ်ေးသည် 

လ ်ရိှပြဿနာမ ွှာျေး ပြစ်ငပီျေး၊ ကအွှာ ်လ ွှာသည်  ျွန်ပ်ုတို ့် လိုလွှာျေးသည့်် အနွှာဂတ် ို  ိုယ်စွှာျေးပပြုသည်။ လိုလွှာျေးသည့်် 

ပုိမုိက ွှာငျ်ေးမွနက်သွှာ အနွှာဂါတ် ို ရရိှရန၊် ကစွှာင ်ို ကပပွှာငျ်ေးပပနလ်ှနရ်မည် ပြစ်သည် ။ လ အွှာျေးလ ုျေး အပခွှာျေးတစ်ြ ်သုိ ့် 

အတ တ ွကရွှာ ်နိငုရ်မည်ပြစ်သည်။  မည်သ မှ ကစွှာငက်အွှာ ် ို မ ငျ်ေးရ။ န ရ  ို မမီှရ။  အုပ်စုလို ် ပပြုလုပ်ရန ်

ခ ်ခ ကသွှာ စိနက်ခေါ်မှုပြစ်ကသွှာ်လည်ျေး ဤမ ကဘွှာငသ်ည် လ မှုအကပပွှာငျ်ေးအလ အတွ ် အုပ်စုလို ် အလုပ်လုပ်တတ်ကစရန ်

(အုပ်စုလို ်  စွှာျေးရနလ်  လွယ်  ကသွှာအလုပ်) အ  အညီပပြုသည်။  

 

3. အုပ်စုမှ ကအွှာငပ်မငစွ်ွှာ လုပ်ငပီျေးသွွှာျေးကသွှာအခါ၊  ၎ငျ်ေးတို ့် အကတွျု့အက  ြု ို အ  ဉ်ျေးခ ြုပ် ကပပွှာပပခိုငျ်ေးပါ၊ ၎ငျ်ေးတို ့်၏ လျှပ်တစ်ပပ ် 

ခ စွှာျေးခ  ်မ ွှာျေး ၊ တုန် ့်ပပနက် ွှာငရွ် ်မှုမ ွှာျေး  ို ကပပွှာက ွှာျေးခွင့်က်ပျေးပါ။ ကစွှာင ်ို လ တစ်ဦျေးတစ်ကယွှာ ်မှ မ  ုျေးရှု  ျေးဘ  ကပပွှာငျ်ေးပပန ်

မလှနန်ိငုက်စ ွှာမ ၊ ဤ စွှာျေးနည်ျေးမှ သငယ် စရွှာမ ွှာျေး ရရိှနိငုသ်ည် ို မကမ့်ပါနငှ့််။  

  

• ခံစော်းချြ်: ဤကလ့်  င့််ခနျ်ေး ို ဘယ်လို ခ စွှာျေးရသလ ? ဘယ်လို ခ စွှာျေးခ  ်မ ိြုျေး ခ စွှာျေးရသလ ? သငက်ပပွှာခ ငတ်ွှာ ို 

ကပပွှာခွင့််ရတယ်လို ့် ခ စွှာျေးရသလွှာျေး၊ သင့််လိုအပ်ခ  ်ကတွန ့် ဘယ်ကနရွှာကတွမှွှာ  ို ်ညီသလ ?  

• အချြ်အလြ်: ဘွှာကတွ ပြစ်ခ ့်သလ ? ဦျေးတည်ခ  ် ပနျ်ေးတိုင၊် မဟွှာဗ ျူဟွှာ၊ နည်ျေးဗ ျူဟွှာ  ဘွှာလ ? ဤ ိစစတွင ်ပနျ်ေးတိုင ်ို 

သငတ်နျ်ေး ရွှာ  ခ မှတ်သည် ( ကစွှာင ် ို ကပပွှာငျ်ေးပပနလ်ှနရ်န)်၊ မဟွှာဗ ျူဟွှာမှွှာ  ဦ်းတည်ရာ ြန််းတှိိုင ်ှိို ့် ရရ ှိရန ်က   ရကသွှာ 

နည်ျေးလမ်ျေးပြစ်ငပီျေး နည််းဗျျူဟာမ ာ အြွ ျု့အကနပြင့်် မဟာဗျျူဟာကှိို အသကာငအ်ထည် သြာ်ရန ်လုပ်က ွှာငသ်ည့်် လုပ်ငနျ်ေးမ ွှာျေး 

ပြစ် ည်။  

• အိုပ်စို အခင််းအြျင််း:  ငတ်ှိို ့်အာ်းလ ို်းက ဘာလိုြ်ရမည်ကှိို ဘေ်လှိို စဥ်ျေးစွှာျေး  ုျေးပြတ်က သလ ? ဘေ် ူက ဆ ို်းပြတ်ချက် 

ချ လ ? ဘေ် ူကတွ စ ွှာျေး ို နာ်းသထာင ်လ ? ဘေ် ူကတွ ို အကလျေး ဂရိုမပြြု လ ? ပြဿနာတစ်စ ိုတစ်ရာ 

ကပေါ်ကပါ ်ခ ့် လာ်း? 

• ဆက်သ ယ်ရ ်း : ဘာသတွ ပြစ်သန ည်ကှိို လူတှိိုင််းက  ှိ လာ်း? ဘေ်တိုန််းက ပြစ်သနတာလ ? အေငက်လွှာျေး? 
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သနာက်မ လာ်း? ဆက် ွေ်မှုအသြေါ် အပမငမ်ျာ်း? စတှိိုင?် ပြစ်စဉ်? ဆက် ွေ်မှုန္ င့်် စကာ်းသပြာဆှိိုမှု စွမ််းရည်မျာ်း  ကှိို ဘေ်လှိို 

အ  ို်းပြြု လ ?  

• တစ်ရယောြ်ချင််း အဆင့််:  ငဘ်ေ်လှိို ြါဝငလ်ိုြ်ကှိိုင ်လ ?  ငက် သခါင််းသဆာငသ်နရာ  ြါဝင ်လာ်း? 

သနာက်လှိိုက်သနရာ  ြါဝင ်လွှာျေး? အသပြရ ာရွှာမှွှာ တက်ကကစွာ ြါဝင ်လာ်း? မြါဝငခ် ့်ဘူ်းလာ်း? ဘာသ ကာင့််လ ?  

• အန ဂတ:် သလ့်ကျင့််ခန််းမ  ဘာ ငေ်ူရရ ှိ လ ? အနာဂါတ် ဗျျူဟွှာ သပမာက် အစီအစဉ်သရ်းဆွ ရာမ ာ ဘေ်လှိို  ို်းမလ ?   င့််ရ ့် 

အလိုြ်မ ာ   ို်းနှိငြ်ှိို ့် အသိအပမငသ်တွ ရရ ှိ လာ်း?  ငန်္ င့််  င့််သရာင််းရင််းမျာ်းက ြှိအာ်းသအာက်မ ာ ဘေ်လှိို  

သဆာငရွ်က် က လ ?  

အ ယ်၍ အချှိနြ်ှိိုရလျှင ်ကအွှာ ်ပါ အခ  ်မ ွှာျေး ို ထည့််သွငျ်ေး  စွှာျေးနိငုပ်ါသည်။  

 

1. လူမှုသငယူ်မှု အမလျား ပ ြ က်: အချှိနမ် တ် နာရီကှိို အ  ို်းပြြုငြီ်း အိုြ်စိုဝငမ်ျာ်းအွှာျေး ကစွှာငက်ှိို သပြာင််းပြနလ် နရ်ွှာ၌ က ွှာခ ိန ်ို 

မှတ်ထွှာျေးပါ။  အကျဉ််းခ ြုပ် ပပနလ်ည် တငပ်ပငပီျေးသည့််အခါ ထပ်မ လိုြ်သဆာငလ်ိုသလွှာျေး ဟုကမျေးပါ။ အချှိနမှ်တ်ပါ ။ . 

အိုြ်စိုမျာ်း ည် ဒိုတှိေကကှိမ် လိုြ်သဆာငရ်ာတွင ်ြှိိုသကာင််းကအွှာင ်လုပ်နိငုက် သည် ို ကတွျု့ရသည်။ ထှိို ့်သနာက် လူမှုသငယ် မှု 

အကက ွှာငျ်ေး က ွျေးကနျွေးနိငုသ်ည်။ လ မ ွှာျေး  တစ်စ ုတစ်ရွှာ ို မည်သုိ ့်လုပ်ရမည်  ုိသည် ို သိရိှသွွှာျေးသည့််အခါ ထပ်ခါထပ်ခါ 

လုပ်နိငုပ်ခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် တုပ တီထွငန်ိငုပ်ခငျ်ေး  ို ထိကရွှာ ်စွွှာ လုပ်နိငုက် ပါသည်။  

 

ြ ို -  ၇  

ရစောင ်ြစော်းနည််း  အမ ဖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

 
 
 

2. အငအ် ျားမက ငျ်ားမသ  ဆန် ့်က ငဘ်က်ကိို မဖ ်ထိုတပ်ေါ။ သလ့်ကျင့််ခန််းကှိို တစ်ကကှိမ် ( ှိို ့်မဟိုတ် န္ စ်ကကှိမ်ပြြုလိုြ်ငြီ်းြါက) 

လူအမျာ်းစို ည် သကာင််းမွနသ် ာ အနာဂတ် (ကစွှာင၏် သအာက်ဘက်)ကှိို လှိိုချငသ် ကာင််း၊ လူအချှိြု ွံ့  တရာ်းမျှတမှု မရိှသ ာ 

အသပခအသနကှိို ဒအီတှိိုင််း ထာ်းလှိို ကငြီ်း ၎င််းမ  အကျှိြု်းအပမတ် ရေလူှိိုကက ွှာငျ်ေး၊ အသပြာင််းအလ ကှိို မလှိိုလာ်းသ ကာင််းကှိို 

ရ င််းပြြါ။ ထှိို ့်သနာက် ြှိိုမှိို၍ တနျ်ေးတ ညီမျှ တရာ်းမျှတသ ာ  ကမဘာကကီ်း ပြစ်လာသစမှုကှိို ဟန် ့်တာ်း ရြ်တန် ့်လှိို ည့်် 

အွှာဏွှာရ ှိသ ာ အခွင့််ထူ်းခ  ကှိိုေ်စာ်းပြြု ူ အပြစ်  ရိုြ်သဆာငမ်ည့်် လ တစ်ဦ်းကှိို သရွ်းချေ်ြါ။ ၎င််း ည် (ဥြမာ၊ ၎င််း၏ 

သပခသထာက်ကှိို  ကမ််းပြငသ်ြေါ် ထှိထာ်းရ ိုပြင့််ြင)် အသပြာင််းအလ ကှိို လွေ်ကူစွာ လမ််းသချာ်သအာင ်ပြြုလိုြ်န္ှိိုငြ်ါ ည်။  ှိို ့်ပြစ်ရာ 

တ ယ့်် လ ်ကတွျု့ ကမဘာကကီ်းတွင ်အမ နတ်ကေ် လိုြ်သဆာင ်ကမည့်် လှုပ်ရှွှာျေးမှု ဆ ို်းပြတ်ချက်မျာ်းအွှာျေး  အချှိန ်ွှာလ၊ 

အစဥ်လို ် လုပ်က ွှာငမ်ှု န္ င့်် နည််းဗျျူဟာ သရွ်းချေ်မှုမျာ်းအကက ွှာငျ်ေး ရှငျ်ေးလငျ်ေးက ွျေးကနျွေးပါ။  ၎င််းတှိို ့် ည် 

သ ွ်းသဆာငစ်ည်ျေးရ ုျေးပခင််းလာ်း? သပြာဆှိိုသဆွ်းသန္်ွးပခင််းလာ်း၊ သစ့်စြ်ညြှှိန္ှုှိင််းပခင််းလာ်း? အ ကမ််းမြက် လှုြ်ရ ာ်းမှုကှိို သရွ်းချေ်ြါ 

(လူြိုဂ္ှိြုလ်ကှိို ကရွျေးခ ယ်မလွှာျေး ၊  ှိို ့်မဟိုတ်  ူတှိို ့်ကှိို ဝန််းရ မလာ်း)? ၎င််းနည််းလမ််းအတွက် အချှိနက်န် ့် တ်ချက် ချမ တ်ြါ၊  



United State s Institute of Peace   |   USIP.org  55  

တိ  သ ာ အခ ိန ် တ်မ တ်ချက် မရ ှိြါက သအာငပ်မငမ်ှု ရရ ှိရန ်မလွေ်ြါ (သနာက်ထြ်  ငခ်န််းစာ တစ်ခို)။  

 

အမ ဖ  

 

ပခ ြုထည်ကှိို သဒါင့််တစ်သနရာမ  အနည်ျေးငယ် ကပပွှာငျ်ေးပပနလ်နှ ်လို င်ပီျေး ကပေါ်ထွ ်လွှာသည့်် သနရာအသစ်သုိ ့် လ မ ွှာျေး ို ကရ ျု့ပါကစ။ ြ ို ၇ ၏ A 

အြှိိုင််းတွင ်လူအာ်းလ ို်းမ ာ ပခ ြုထည်သြေါ်တွင ်ရ ှိသန ည်ကှိို သတွွံ့ရမည် ပြစ်ငြီ်း၊ B အြှိိုင််းတွင ်ပခ ြုထည်ကှိို လှိမ်လ ည့််ငြီ်းသနာက် 

လူအမျာ်း ည် သပြာင််းပြနလ် နလ်ှိိုက် ည့်် သအာက်ြက်အြှိိုင််း ှိို ့် သပြာင််းသရွှွံ့  ွာ်းန္ှိိုင ်က ည်ကှိို သတွွံ့ရမည် ပြစ်ြါ ည်။  

 

ကိိုျားက ျား င််းခမစ်မျော်း  
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အြန်ျား ၃  

လူအြ ငျ်ားြ ငျ်ားကက ျားမှ ပဋပိကခခဖန်ရခဖ န် နငှ့်် ညွန် ့်မပေါင်ျား တည်မဆ က်မှုကိို ပ ့်ပိိုျား န် မ ပ ဆိိုမဆ ျားမန ျား ြငျ်ား   

မ တကိ   

တို ်ပွ ဝင ်ဇွှာတ်လမ်ျေး -  ချီလီန္ှိိုငင် ၏ “NO” လှုြ်ရ ာ်းမှု ………………. 

အဓှိက အေူအဆမျာ်း ……………………… 

စာမျက်န္ ာကှိို သကျာ်လွန၍် #၁၊ မဟာမှိတ်ြွ ွံ့ ပခင််းန္ င့်် ညွန် ့်သြါင််းအြွ ွံ့မျာ်း တည်သဆာက်ပခင််းကှိို သလ့်ကျင့််ြါ …. 

 စာမျက်န္ ာကှိို သကျာ်လွန၍် #၂ ၊ ခက်ခ သ ာ အသပခအသနမျာ်းကှိို သလျှာ့်ချထှိန််း ှိန််းရန ်အခက်အခ လှိိုင််း (Hassle Line)မျာ်း ကှိို 

အ  ို်းပြြုပခင််း …..  

အကှိို်းအကာ်းမျာ်း …………………. 

 

 

သငခ်န််းစော  ည် ွယ်ချြ်  

 ငခ်န််းစာ အငြီ်းတွင ်တက်သရာက် ူမျာ်း ည် -  

ြဋှိြကခအ ွငက်ူ်းသပြာင််းမှုတွင ်ဆက် ွေ်သရ်း စွမ််းရည်မျာ်းန္ င့်် သပြာဆှိိုသဆွ်းသန္်ွးမှုမျာ်း  မည်က ့် ှိို ့် ကကီ်းမာ်းစွာ 

စွမ််းသဆာငန်္ှိိုင ်ည်ကှိို သြာ်ထိုတ်ရန ် 

ရနလ်ှိိုမှုမျာ်းကှိို သလျှာ့်ချရနန်္ င့်် စှိနသ်ခေါ်မှုရ ှိသ ာ ြဋှိြကခမျာ်းကှိို သပြရ င််းန္ှိိုငရ်န ်န္ှုတ်ပြင့််သပြာဆှိို ဆက် ွေ်မှု ြ ိုစ န္ င့်် န္ှုတ်ပြင့်် 

မဟိုတ်သ ာ သပြာဆှိိုဆက် ွေ်မှု ြ ိုစ တှိို ့်  အသရ်းကကီ်း ည်ကှိို သြာ်ထိုတ်ရန ် 

တက်ကကစွာနာ်းသထာငပ်ခင််း၊ ပြငဆ်င ်သပြာဆှိိုပခင််းန္ င့်် သလ့်စာ်းစွာဆက်ဆ ပခင််းတှိို ့်၏ ဝှိသ  လကခဏာမျာ်းကှိို သြာ်ထိုတ်ရန ်

ညွန် ့်သြါင််းတည်သဆာက်မှု သဆာငရွ်က်ရနန်္ င့်် အိုြ်စိုြန််းတှိိုငအ်တွက်  သဘာတူညီချက်မျာ်း၊ မဟာဗျျူဟာန္ င့်် နည််းဗျျူဟာမျာ်း 

တည်သဆာက်ရာတွင ်သပြာဆှိိုသဆွ်းသန္်ွးမှုန္ င့်် ဆက် ွေ်မှုကှိို မည် ှိို ့် အ  ို်းပြြု ည်ကှိို သလ့်ကျင့််ရန ် 

 

 

 

 

အခန််း ၃  

လူအြ ငျ်ားြ ငျ်ားကက ျားမှ ပဋပိကခခဖန်ရခဖ န် နငှ့်် ညွန် ့်မပေါငျ်ား တည်မဆ က်မှုကိို ပ ့်ပိိုျား န် 

မ ပ ဆိိုမဆ ျားမန ျား ြငျ်ား   

 

လူအချင််းချင််းအ ကာ်း သပြာဆှိိုဆက် ွေ်မှုန္ င့်် သပြာဆှိိုသဆွ်းသန္်ွးမှုမျာ်း အြါအဝင၊် ငငှိမ််းချမ််းသရ်းတည်သဆာက်မှု 

နည််းလမ််းမျာ်း ည် လူအချင််းချင််း ကာ်းမ  ြဋှိြကခကှိို သလျှာ့်ချရာတွငလ်ည််းသကာင််း၊ အိုြ်စိုအတွင််း အခငျ်ေးအ  ငျ်ေး 

အာ်းသကာင််းသစသရ်းတွင ်လည််းသကာင််း အကူအညီသြ်းြါ ည်။ အဆှိိုြါ စွမ််းရည်မျာ်း ည် အိုြ်စိုမျာ်း အ ကာ်း 

ညွန် ့်သြါင််းတည်သဆာက်မှုန္ င့်် အ ကမ််းမြက် လှုြ်ရ ာ်းမှုတွင ်အပခာ်း လူ စ်မ ွှာျေး ြါဝငလ်ာသစသရ်း တှိို ့်အတွက် ကျေ်ကျေ်ပြန် ့်ပြန် ့် 

အသထာက်အကူ ပြြု ည်။ ဤအခန််းတွင ်တက်ကက လှုြ်ရ ာ်း ူမျာ်း န္ င့်် ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက် ူမျာ်း အတွက် ၎င််းတှိို ့်၏ 
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အလိုြ်ကှိို ထှိသရာက်စွာန္ င့်် မဟာဗျျူဟာကျစွာ တှိို်းပမြှင့်် လိုြ်သဆာငသ်စန္ှိိုင ်ည့်် ဆက် ွေ်သရ်းန္ င့်် သပြာဆှိိုသဆွ်းသန္်ွးမှုဆှိိုငရ်ာ 

စွမ််းရည်မျာ်းကှိို လက်သတွွံ့ကျကျ နာ်းလည်  သဘာသြါက်သစရန ်တငပ်ြထာ်း ည်။  

 

မရှ ွေ့တန်ျား အမကက ငျ်ားအ    

ြ ီလီနိိုငင် မှ “NO” ကမ်ပိနျ်ားလှုပ်ရှ ျားမှု   

 
ဒမီှိိုကသရစီနည််းကျ သရွ်းချေ်တငသ်ပမြှာက်ခ ထာ်းသ ာ ချီလီ မမတ ဆေ်လ်ဗာဒှိို အေ်လန််း (Salvadore Allende) အာ်း ၁၉၇၃ 

ခုနစ်ှတွင ်စစ်အာဏာ ှိမ််းမှုပြင့်် ပြြုတခ်ျငြီ်းသနာက်၊ ဗှိိုလ်ချြုြ်ကကီ်း   ဂတ်စတှိို ြီန္ှိို်းချက် (Augusto Pinochet) အာဏာရလာ ည်။ 

ြီန္ှိို်းချက် လ ်ထ ်တွင ်သထာငသ်ြါင််းမျာ်းစွာသ ာ အတို ်အခ  န္ှိိုငင် သရ်းသမွှာျေးမ ွှာျေး ညြှင််းြန််းန္ ှိြ်စက်ခ ရ၊ လိုြ် က   တ်ပြတ် 

ခ ရငြီ်း သြျာက်ကွေ်ခ ့်ရ ည်။ ၁၉၈၃ ခိုန္ စ် တှိိုင််းပြည်၏ စီ်းြွာ်းသရ်း အကျြ်အတည််း ကာလအတွင််း၊ ကိုန ွ်ေ်သရ်း 

 မဂ္သခါင််းသဆာငမ်ျာ်း ည် အာဏာရ ငအ်စှိို်းရကှိို ဆန် ့်ကျငအ်နတ်ိုရာမ  ပြည် ူ ့် သတာ်လ နသ်ရ်း လှုြ်ရ ာ်းမှု အပြစ် 

သြေါ်ကပါ ်လွှာခ ့်သည် ။ ၎င််းတှိို ့် ည် slowdown မျာ်း၊ cacerolazas ဟိုသခေါ် ည့်် (ဆူည တြ်ြွ ွံ့မျာ်း)၊ လျှြ်စီ်းလက်ပခင််း  ှိို ့်မဟိုတ် 

လျှြ်တပြက် ဆန္ဒပြမှုမျာ်း (တှိိုသတာင််းငြီ်း ဆက်တှိိုကလ်ှုြ်ရ ာ်း ည်၊  ှိို ့်သ ာ် ရ တြ်ြွ ွံ့ မသရာက်လာမ ီသြျာက်ကွေ် ွာ်း ည်)၊ 

 ြှိတ်သမ ာက်ပခင််းန္ င့်် အပခာ်းသ ာ နည််းဗျျူဟာမျာ်းကှိို အ  ို်းပြြု ည်။ အမျှိြု်း မီ်းမျာ်း ည် စစ်အစှိို်းရ၏ ရက်စက်မှုမျာ်းကှိို 

မ တ်တမ််းတငရ်န၊် ပြငြ်ကမဘာန္ င့်် ဆက် ွေ်ရန ်န္ င့်် အတှိိုက်အခ မျာ်းကှိို သထာက်ြ ့်ရန ်သငသွ က်းသကာက်ခ ရန ်အတွက် ေဉ်သကျ်းမှု 

အကမျာ်းန္ င့်် arpilleras ဟိုသခေါ် ည့်် (သရာငစ် ိုချည်ထှိို်း ြန််းချီကာ်းမျာ်း) ကှိို အ  ို်းပြြုခ ့် က ည်။ ဤအ ကမ််းမြက်သ ာ 

နည််းဗျျူဟာ အာ်းလ ို်း ည် ကျေ်ပြန် ့်သ ာ လူထိုသတာ်လ နသ်ရ်းလှုြ်ရ ာ်းမှုကှိို ခှိိုငမ်ာသစငြီ်း အာဏာလွှ သပြာင််းသြ်းရ ည့်် 

ပပည်လ ုျေး ျွတ် ဆန္ဒခ ေူြွ ကှိို ပြစ်သြေါ်သစမည့်် ခှိိုငမ်ာသ ာ ညွန ့်သ်ြါင််းအြွ ွံ့ကှိို တည်သဆာက်န္ှိိုငခ် ့် ည်။  

စစ်အစှိို်းရအွှာျေး တှိိုက်ရှိိုက်ဆန ့်က်ျငပ်ခင််းကှိို သရ ာင ်ကဉ်သ ာ ကက ်လစ် ဘိုရာ်းသကျာင််းသည်  ြီန္ှိို်းချက်အွှာဏွှာရိှကနစဥ် 

 ွှာလအတွငျ်ေး  လူ ့်အခွင့်အ်သရ်း ချှိြု်းသြာက်ခ ရ ူမျာ်းအွှာျေး အကာအကွေ်သြ်းပခငျ်ေး န္ င့်် စည််းရ ို်းလှုြ်ရ ာ်းပခငျ်ေးအတွ ် နိငုင် ကရျေး 

လှုပ်ရှွှာျေးနိငုသ်ည့်် ကနရွှာအပြစ် တခါျေးြွင့််ထွှာျေးနိငုခ် ့်သည်။ စနတ်ီသေ်းဂှိို်း ဂှိိုဏ််းချြုြ် ဘိုန််းသတာ်ကကီ်း  ည် 

ပြြုပြငသ်ပြာင််းလ သရ်း မာ်းမျာ်း န္ င့် ်အစှိို်းရ ကာ်းတွင ် ကာ်းဝငသ်စ့်စြ်သြ်းရနက်ကှိြု်းြမ််းခ ့် ည်။  

ြီန္ှိို်းချက် ည် ၎ငျ်ေး၏အစှိို်းရကှိို တရာ်းဝငသ်စရန ်နငှ့်် အုပ်ခ ြုပ်မှုသ ်တမ်ျေး ို ကနွှာ ်ထပ် ၈ နစ်ှ သ ်တမ်ျေးတိုျေးပမြှင့််နိငုရ်န ်

ကကှိြု်းြမ််းမှုအပြစ် ၁၉၈၈ ခိုန္ စ်တွင ်ပြည် ူ ့်ဆန္ဒခ ေူြွ  တစ်ရြ်ကှိိုကျင််းြခ ့် ည်။  ှိို ့်ရာတွင ်ပြည် ူအမျာ်းစိုက “NO” ဟု 

ကန် ့်ကွက်မ  သြ်းခ ့် ကငြီ်း အာဏာရ ငအ်ာ်း သနရာမ  ဆင််းသစခ ့် ည်။ ချီလီန္ှိိုငင် ၏ ထငရ် ာ်းသ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှုမျာ်း၊ အလိုြ် မာ်း 

 မဂ္မျာ်း၊ ကက် လစ် ဘိုရာ်းရ ှိခှိို်းသကျာင််းမျာ်းန္ င့် ်အပခွှာျေးကသွှာ အိုြ်စိုမျာ်းပြင့် ်ြွ ွံ့စည််းထာ်း ည့်် မတ ကွ ပြာ်းသ ာ 

ညွန ့်သ်ြါင််းအြွ ွံ့ ည် ြီန္ှိို်းချက်၏ ရှု  ်းနှိမ့််မှုသနာက်ကွေ်မ  သမာင််းန္ ငအ်ာ်းတစ်ခိုပြစ် ည်။  ွ ပြာ်း ည့်် အိုြ်စိုမျာ်း ည် ပြဿနာမျာ်း 

အသြေါ်တွင ်အပမင ်မတူညီ ကသ ာ်လည််း၊ အပခာ်းအိုြ်စိုမျာ်းန္ င့်် သပြာဆှိိုသဆွ်းသန္်ွးရနန်္ င့်် သစ့်စြ် ညြှှိန္ှုှိင််းရန ်လှိိုလာ်း ည့်် 

စွမ််းရည်ရ ှိသ ာ လူအမျာ်းက ညွန် ့်သြါင််းအြွ ွံ့ကှိို တည်သဆာက်ခ ့် က ည်။ အချှိြု ွံ့သ ာ အိုြ်စိုမျာ်း ည် ြွ ွံ့စည််းြ ို 

အသပခခ ဥြသဒအ စ်ကှိို လှိိုလာ်းငြီ်း၊ အချှိြု ွံ့ မ ာမ ူြီန္ှိို်းချက်အာ်း ရာထူ်းမ  န္ိုတ်ထွက်ရန ်မျှ ာ လှိိုလာ်း ည်။ အချှိြု ွံ့အိုြ်စိုမျာ်းက 

ြီန္ှိို်းချက် မတှိိုငမီ်က ြိုဂ္ှိြုလ်ပြစ် ူ အေ်လန််းကှိို သထာက်ခ ခ ့် က ည်။ အချှိြု ွံ့ကမူ အသစာြှိိုင််းတွင ်ြီန္ှိို်းချက်အာ်း အာ်းသြ်းခ ့် ကငြီ်း 

အေ်လန််းကှိို ဆန ့်က်ျငခ် ့် က ည်။ ညွန ့်သ်ြါင််းအြွ ွံ့တွင ် ှိ ာထင်ရ ာ်း ည့်် မတူကွ ပြာ်းမှုမျာ်း ရ ှိသနသစကာမူ၊ ၎င််းတှိို ့် ည် 

ြီန္ှိို်းချက်၏  မမတ က်တမ််း ကိုနဆ် ို်းပခင််း န္ င့် ်ဒမီှိိုကသရစီ အိုြ်ချြုြ်မှု ှိို ့် အ ွငက်ူ်းသပြာင််းပခင််း ဟူ ည့်် 

ရည်မ န််းချက်တစ်ခိုတည််းကှိို အာ်းလ ို်းက တညီတညွတ်တည််း  သဘာတူန္ှိိုငခ် ့် က ည်။ 

 

အတှိိုက်အခ မျာ်း၏ အမျာ်းကှိန််းအပမငမ်ျာ်းကှိို ၎င််း၏အဓှိက သကေတ အပြစ်  က်တန် ့်ြ ိုတစ်ခို၏ အပခာ်းတစ်ြက်တွင ်“NO” 
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ဟူသ ာ အပခမ််းကှိို အ  ို်းပြြုပခင််းပြင့်် ကှိိုေ်စာ်းပြြုခ ့် က ည်။ ညွန ့်သ်ြါင််းအြွ ွံ့ အသနပြင့် ်စစ်အစှိို်းရကှိို တရာ်းမဝငအ်သပခ ှိို ့် 

သရာက်ရ ှိသစရန ်အတွက် သအာငပ်မငစွ်ာ သဆာငရွ်က်ရာတွင ်အသတွ်းအကခေါ် အယ အ  န္ င့် ်န္ှိိုငင် သရ်း လမ််းသ ကာင််း မတ ညီမှုမ ွှာျေး ို  

ပြတ်သကျာ်ခ ့်ရ ည်။ ြီန္ှိို်းချက် ည် တှိိုင််းပြည်ကှိို ထှိန််းချြုြ်ရန ်ကကီ်းစွာသ ာ  ြှိန္ ှိြ်မှုန္ င့် ်ညြှင််းြန််း န္ ှိြ်စက်မှုမျာ်းကှိို 

အ  ို်းပြြုခ ့်သ ာ်လည််း၊ သြာ်ပြြါ အိုြ်စိုမျာ်းက လူဦ်းသရ ၇.၅  န််းကှိို လူထိုဆန္ဒခ ေူြွ တွင ်မ သြ်းရန ်မ တ်ြ ိုတငသ်စခ ့် ည်။ 

လှုပ်ရှွှာျေးမှု ၏ အပခာ်း အစှိတ်အြှိိုင််းတစ်ခို အပြစ် ရိုြ်ပမင ်  ကာ်း အစီအစဉ်မျာ်းန္ င့် ်သ ကာ်ပငာအစီအစဉ်မျာ်း ြါဝငင်ြီ်း၊ 

အတှိိုက်အခ အြွ ွံ့ဝငမ်ျာ်းက ြီန္ှိို်းချက်၏ လူ ့်အခွင့်အ်သရ်း ချှိြု်းသြာက်မှုမျာ်းအာ်း သြာ်ထိုတ်ပခင််းန္ င့် ်၎င််းတှိို ့်အသနပြင့်် အစှိို်းရအာ်း 

ဆန် ့်ကျငမ်ှုကှိို ြှိိုမှိို ှိရ ှိသစန္ှိိုင ်ည့်် ၁၅ မှိနစ် ကာ အစီအစဉ်မျာ်းကှိို သန ့်စဉ်ထိုတ်လွှင့်မ်ှု ပြြုခ ့် က ည်။ 

 

စစ်တြ်မ  ထွက်သပြ်းတှိမ််းသရ ာငလ်ာ ူမျာ်း၊ န္ှိိုငင် တကာ အ ှိိုင််းအဝှိိုင််းန္ င့် ်စီ်းြွာ်းသရ်း လိုြ်ငန််းမျာ်း ြါ၀င ်ည့်် မတူကွ ပြာ်းသ ာ 

အိုြ်စိုမျာ်း၏ ညွန ့်သ်ြါင််းအြွ ွံ့ ည်“NO” ကမ်ြှိန််း သအာငပ်မငမ်ှု အတွက် သ ာ့်ချက်ပြစ်ငြီ်း ချီလီန္ှိိုငင်  ဒမီှိိုကသရစီ အ ွင ်

ကူ်းသပြာင််းသရ်းတွင ်အသထာက်အကူ ပြြုခ ့် ည်။  

 

“ချီလီ - စစ်အာဏာရ င ်ဆန် ့်ကျငသ်ရ်း ကကှိြု်းြမ််းမှု (၁၉၈၅-၁၉၈၈)”, အ ကမ််းမြက်သ ာ ြဋှိြကခ်ဆှိိုငရ်ာ န္ှိိုငင် တကာ စငတ်ာ၊ ဇွန ်၈ 

၂၀၁၈ တွင ်ဤအငတ်ာနက်စာမျက်န္ ာမ  ရေူ ည်။ https://www.nonviolent-conflict.org/chile-struggle-against-a 

-military-dictator-1985-1988/. 

http://www.nonviolent-conflict.org/chile-struggle-against-a


60 Synergizing  Nonviolent  Action  and  Peacebuilding  

 

တက်ကကလှုပ်ရှ ျားသမူ  ျားနငှ့် ်ငငမိ်ျားြ မ်ျားမ ျားတည်မဆ က်သမူ  ျား နှစ်ဖက်စလ ိုျားသည်  ၎ငျ်ားတိို ့်၏  ည်မှန်ျားြ က်မ  ျား မအ င ်မငမ်စမ ျား 

အတ က် လူအမ  ျားနငှ့် ်န ျားလည်မှုနငှ့် ်ဆက်ဆ မ ျားကိို တည်မဆ က်  တ င ်တက်ကကစ   န ျားမထ ငင်ပီျား မလျားစ ျားစ   မ ပ ဆိိုဆက်သ ယ် 

 န်လိိုအပ်သည်။  

 

အဓိက အယူအဆမ  ျား  

အကကမ်ျားမဖက် လှုပ်ရှ ျားမှုနငှ့်် ငငမိ်ျားြ မ်ျားမ ျား တည်မဆ က်မှုတိို ့်တ င ်ဆက်သ ယ်မ ျားနငှ့်် မ ပ ဆိိုမဆ ျားမန ျားမ ျား စ မ်ျား ည်မ  ျားကိို မည်သိို ့် 

အသ ိုျား ပ သနည်ျား?  

ဆက် ွေ်သရ်းန္ င့် ်သပြာဆှိိုသဆွ်းသန္်ွးသရ်း နည်ျေးလမ်ျေးမျာ်း  ည် ကမဘာတစ်ဝ မ််းရ ှိ ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက်ကရျေးတွင ် 

တွန််းအာ်းပြစ်ခ ့် ည်မ ာ  ကာပမင့််ငြီ ပြစ် ည်။ အ ကမ််းမြက် လှုြ်ရ ာ်းမှုမျာ်းတွင ်ဤစွမ််းရည်မျာ်းကှိို အ  ို်းပြြုထာ်း ည့်် 

ရ ည်လျာ်းသ ာ  မှိိုင််းသ ကာင််း ရ ှိ ည်၊ ထှိိုနေ်ြေ်န္ စ်ခို ည် ဇစ်ပမစ်အရ ြ ိုစ တူငြီ်း၊ အချင််းချင််း ဆက်စြ်သန ည့်် အချက်မျာ်းစွာ 

ရ ှိ က ည်။  

 

ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက် ူမျာ်းန္ င့် ်အ ကမ််းမြက်သ ာ  တက်ကကလှုြ်ရ ာ်း ူမျာ်း  ည် ဆက် ွေ်သရ်းန္ င့် ်သပြာဆှိို 

သဆွ်းသန္်ွးန္ှိိုငစွ်မ််းကှိို သြာ်ပြြါနည််းလမ််းမျာ်း အာ်းပြင့် ်အ  ို်းပြြုန္ှိိုင ်ည်။  

 

က၊  ပြစ်န္ှိိုငသ်ချရ ှိ ည့်် မဟာမှိတ်မျာ်း ရရ ှိသစရနအ်တွက် လူထိုအာ်း ြညာသြ်း လှု သဆာ်ပခင််း ( ှိို ့်မဟိုတ်) သြာ်ပြြါ 

ကှိစစရြ်မျာ်းတွင ် ာမနလ်ူြိုဂ္ှိြုလ်မျာ်းကြါ အွှာျေးကပျေး  ညီ သဆာငရွ်က် ူမျာ်း ပြစ်လာသစပခင််း၊  

ခ၊  လူမှုအ ှိိုက်အဝန််းအတွင််းရ ှိ လူအမျာ်းန္ င့် ်ဆက်ဆ သရ်း န္ င့် ်ေ ို ကည်မှု တည်သဆာက်ရန၊် ြူ်းသြါင််းသဆာငရွ်က် 

လိုြ်သဆာငမ်ှုမျာ်းတွင ်၎င််းတှိို ့်၏စွမ််းရည်ကှိို ပမြှင့်တ်ငရ်န ် 

ဂ၊  အိုြ်စိုအတွင််း  ှိို ့်မဟိုတ် အတွင််းလူန္ င့် ်အပြငလ်ူအ ကာ်း တင််းမာသ ာ အသပခအသနမျာ်းကှိို သလျှာ့်ချရန ် 

ဃ၊  တစ်ဦ်းတစ်သောက်က တပခာ်းတစ်ဦ်းတစ်သောက်၏ လှိိုလာ်းချကက်ှိို နာ်းလည် သဘာသြါက်ရန ်န္ င့်် 

အိုြ်စိုတစ်ခိုခို အတွင််း မတူကွ ပြာ်းမှုမျာ်းကှိို အ ှိအမ တ်ပြြုရနန်္ င့်် ၎င််းတှိို ့်ထ မ  တူညီ ည့်် အသပခခ အချက်မျာ်းကှိို 

သြာ်ထိုတ်ရန ် 

င၊  ရည်မ န််းချက်မျာ်းကှိို သြေါ်ထိုတ်ရန ်န္ င့် ်ဦ်းစာ်းသြ်းရန ် 

စ၊  အာ်းလ ို်းြါဝငသ် ာ ြါဝငသ်ဆာငရွ်က်မှု ပြစ်စဉ်မျာ်းမ  တစ်ဆင့် ်စိုသြါင််း ဆ ို်းပြတ်ချက်မျာ်း ချမ တ်ရန ် 

ဆ၊  အချင််းချင််းဆက် ွေ်ရွှာတွင ်ကလျေးစွှာျေးသမှုပြင့်် သပြာဆှိိုရန၊် လူတစ်ဦ်း ချင််းစီန္ င့် ်အိုြ်စိုလှိိုက် သလ်းစာ်းပခင််းန္ င့် ်

နာ်းသထာငတ်တ်ပခင််းတှိို ့်ကှိို ကျင့််  ို်းလှိိုကန်ာ ည့်် ေဉ်သကျ်းမှု တစ်ရြ်ကှိို တည်သဆာက်ရန၊် အပြနအ်လ နအ်ာ်းပြင့် ်

၎င််းတှိို ့်အသနပြင့်် ြှိိုငဆ်ှိိုငမ်ှုန္ င့် ်လိုြ်ငန််းစဉ်အသြေါ် စှိတ်ြှိိုင််းပြတ် လိုြ်ကှိိုငမ်ှုမျာ်း တှိို်းပမင့်် သစရန ် 

ဇ၊  အာဏာြှိိုငမ်ျာ်းန္ င့် ်အစှိို်းရအရာရ ှိမျာ်း အြါအ၀ငအ်ဓှိကြိုဂ္ှိြုလ်မျာ်း ပြစ်သ ာ၊ ကသဇွှာရိှ အထက်တန််းလွှာမျာ်း 

( ှိို ့်မဟိုတ်) အတှိိုက်အခ  ကှိိုေ်စာ်းလ ေ်မျာ်းန္ င့် ်ဆက် ွေ်သပြာဆှိိုရန ်( ှိို ့်မဟိုတ်) ညြှှိန္ှုှိင််းရန ်(အခန််း ၈ တွင ်ဤအချက်ကှိို 

တငပ်ြထာ်း ည်)  

 

မ ရှည်တည်တ ့်ငပီျား တ  ျားမ တမသ  ငငမိ်ျားြ မ်ျားမ ျားကိို အမထ က်အကူ ပ သည့်် ညွန် ့်မပေါငျ်ားတည်မဆ က်မ ျားနငှ့်် ပတသ်က်၍ 

ကျွန်ိုပ်တိို ့် ဘ မတ ကိို သရိှိသလွဲ?  

သအာငပ်မငသ် ာ အ ကမ််းမြက်လှုြ်ရ ာ်းမှုမျာ်းတွင ်မျာ်းစွာသ ာ လူတှိို ့်၏ တက်ကကစွာ ြါ၀ငမ်ှု လှိိုအြ် ည်။ ၎င််းတွင ်ချီလီန္ှိိုငင် ၏ 
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“NO”  မ်ပိနျ်ေး လှုြ်ရ ာ်းမှု သအာငြွ် ဆီ ှိို ့် ဦ်းတည် ည့်် က ယ် ပန ့််မသ  ညွန ့််မပေါငျ်ားအဖ ွဲ ွေ့မ  ျား တည်သဆာက်ရန ်လှိိုအြ် ည်။ 

အလာ်းတူြင ်မတူကွ ပြာ်းသ ာ အိုြ်စိုမျာ်းန္ င့် ်ဆက်စြ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း ြါ၀ငသ် ာ ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက်မှု 

လိုြ်ငန််းစဉ်မျာ်း ည် အထက်တန််းလွှာမ  ဦ်းသဆာငပ်ခင််း  ှိို ့်မဟိုတ်  ီ်းပခာ်း  သဘာ ဘာဝပြင့်် လိုြ်သဆာငပ်ခင််း တှိို ့်ထက် ြှိိုမှိို 

သအာငပ်မငန်္ှိိုငြွ်ေ် ရ ှိ ည်။ ဆက် ွေ် သဆာငရွ်က်ပခင််း၊ သပြာဆှိိုသဆွ်းသန္်ွးပခင််းန္ င့် ်သစ့်စြ်ညြှှိန္ှုှိင််းပခင််း စွမ််းရည် ည် ကာ်းလ် 

ရိုြ်ြ ိုကာ်းချြ်၏ ြထမအြှိိုင််းတွင ်သြာ်ပြထာ်းသ ာ လိုြ်သဆာငမ်ှုမျာ်း အာ်းလ ို်းအတွက် အသရ်းကကီ်း ည် (ြ ို ၅ ကှိို ကည့််ြါ) ။  

 

 အိုပ်စိုတ ငျ်ား ပဋပိကခသည် လူမှုလှုပ်ရှ ျားမှုမ  ျားနငှ့် ်ငငမိ်ျားြ မ်ျားမ ျား တည်မဆ က်မှုဆိိုင ်  အ ျားထိုတမ်ှုမ  ျား အမပေါ်တ င ်မည်ကွဲ့်သိို ့် 

သက်မ  က်မှုရိှသနည်ျား?  

အ ကမ််းမြက် တက်ကကလှုြ်ရ ာ်း ူမျာ်းန္ င့် ်ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက် ူမျာ်း ည် ြှိန္ ှိြ်ချြုြ်ပခေ်သ ာ စနစ်ဆှိိုငရ်ာ ပြဿနာမျာ်းကှိို 

ချဉ််းကြ်ကှိိုငတ်ွေ်ရန ်ရ ာသြွသလ့်ရ ှိ က ည်။  ှိို ့်ရာတွင ်ဤပြဿနာမျာ်း ည် အိုြ်စိုမျာ်း အတွင််း ပြန် ့်န္  ့်သန က ့် ှိို ့် လူမှုအြွ ွံ့အစည််း 

အတွင််းတွငလ်ည််း ကျေပ်ြန် ့်စွာ တည်ရ ှိသန ည်။ လူမျှိြု်းသရ်းခွ ပခာ်းမှု၊ လှိငခ်ွ ပခွှာျေးမှု ဝါဒ၊ လတူန််းစာ်းဝါဒ န္ င့် ်အပခာ်း လူမှုသရ်းြှိန္ ှိြ်မှု 

ြ ိုစ မျာ်း ည် ကျေ်ပြန် ့်သ ာ လူမှုအြွ ွံ့အစည််းအတွင််းတွင ်ြှိန္ ှိြ်မှုမျာ်းကှိို အဆ ို်း တ်သစရန ်လိုြ်သဆာငသ်န ည့််တှိိုင ်အြွ ွံ့အစည််း 

အတွင််း၌ ြဋှိြကခမျာ်းကှိို ပြစ်ြွာ်းသစန္ှိိုင ်ည်။  

အတွင််း ြဋှိြကခမျာ်းကှိို သကျာ်လွှာ်းရနမ် ာလည််း အသရ်းကကီ်း ည်။ အဘေ်သ ကာင့်ဆ်ှိိုသ ာ် အတွင််း ြဋှိြကခမျာ်းပြင့်် 

တွှာျေး ီျေးကနွှှာင့််ကနျှေးကစပခငျ်ေး မရိှကသွှာ  အြွ ွံ့အစည််း  ှိို ့်မဟိုတ် လှုြ်ရ ာ်းမှုသည် သအာငပ်မငသ်စရန ်သကာင််းစွာ သနရာယ ထွှာျေးနိငုသ်ည် ။ 

သရရ ည် ရည်မ န််းချက်မျာ်း၊ သစ့်စြ်ညြှှိန္ှုှိင််းမှုမျာ်းန္ င့် ်ငငှိမ််းချမ််းသရ်း လိုြ်ငန််းစဉ်မျာ်း၏ ရည်ရွေ်ချက်မျာ်း တှိို်းတက်သစရနအ်တွက် 

ြါ၀င ်ည့်် အိုြ်စိုမျာ်း ို နာ်းသထာငရ်န ်လှိိုအြ်ငြီ်း၊ အဓှိြပါေ်ရ ှိသ ာ သတွွံ့ဆ ိုသဆွ်းသန္်ွးမှုမျာ်းတွင ်၎င််းတှိို ့် ြါ၀ငသ်စန္ှိိုငသ်ရ်းအတွ ် 

သဆာငရွ်က်ရနလ်ှိိုအြ် ည်။ ထှိို ့်အပြင ်အြွ ွံ့မျာ်းအသနပြင့်် စ နမူနာမျာ်းကှိို တှိို်းပမြှင့်် အသကာငအ်ထည်သြာ် သဆာငရွ်က် ည့််အခါ 

လူ ့်အြွ ွံ့အစည််းအတွင််းမ  အပခာ်းသ ာ အိုြ်စိုမျာ်း၊ ငြှိြုငဘ်က်မျာ်းန္ င့် ်အပြည်ပြည်ဆှိိုငရ်ာ အ ှိိုင််းအဝှိိုင််းမျာ်းက ၎င််းတှိို ့်အာ်း 

တရာ်းဝင ်ည်ဟို ရှုပမငန်္ှိိုငသ်ချ ြှိိုမျာ်း ည်။ 

မျာ်းစွာသ ာ အ ကမ််းမြက်လှုြ်ရ ာ်းမှုမျာ်း ည် ြှိိုမှိိုသ ်းငေ် ည့်် ကှိိုေ်ြှိိုင ်လှုြ်ရ ာ်းလိုြ်ကှိိုငသ် ာ ( ှိို ့်မဟိုတ်) ကှိိုေ်ြှိိုင ်

စိုစည််းထာ်းသ ာ“မိတ်က ွြွ ျု့ အိုြ်စိုမျာ်း” ပြင့်ြွ် ွံ့စည််းထာ်း ည်။ ဤအိုြ်စိုမျာ်း ည် အိုြ်စိုငေ်မျာ်း ပြစ် ကငြီ်း၊ ဆ ို်းပြတ်ချက်မျာ်းကှိို 

အတူတကွချမ တ် ကကာ၊ ဘ ိုရည်မ န််းချက် သအာငပ်မငရ်နအ်တွက်  သဘာတူထာ်း ည့်် နည််းဗျျူဟာမျာ်းကှိို 

အသကာငအ်ထည်သြာ်ရာတွင ်တစ်ဦ်းကှိိုတစ်ဦ်း ကူညီြ ့်ြှိို်း  က ည်။ မိတ်သဆွြွ ွံ့ အြွ ွံ့အစည််း ည် အြွ ွံ့ဝင ်တစ်ဦ်းချင််းစီအာ်း 

အချင််းချင််း အပြနအ်လ နန်ာ်းသထာငရ်န ်န္ င့်် စွမ််းရည်ပမြှင့််တငရ်ာတွင ်သပြာဆှိိုသဆွ်းသန္်ွးပခင််းကှိို အ  ို်းပြြု ည့်် အြွ ွံ့အစည််း ပြစ် ည်။ 

၎င််း ည် အိုြ်စိုအတွင််းရ ှိ ြါဝါန္ င့် ်အခွင့်ထူ််းဆှိိုငရ်ာ ပြဿနာမျာ်းကှိို သပြရ င််းရနန်္ င့်၊် လူမျှိြု်းသရ်းခွ ပခာ်းမှု၊ လှိငဝ်ါဒ၊ လှိငတ်ူစ ုမ ်သ မ ွှာျေး 

အသြေါ် သ ကာက်ရွ ွံ့ မှု န္ င့်၊် အပခာ်း စနစ်ကျသ ာ ြှိန္ ှိြ်မှုြ ိုစ မျာ်းအ ကာ်း အပြနအ်လ န ်ဆက်န္ေွ်မှုမျာ်းကှိို အ ှိအမ တ်ပြြုသြ်း ည့်် 

သနရာတစ်ခိုပြစ် ည်။ အြွ ွံ့အစည််းအတွင််း ေ ို ကည်မှု တည်သဆာက်ပခင််း ည် ပြဿနာမျာ်းကှိို ထှိသရာက်စွာ ကှိိုငတ်ွေ်သပြရ င််း 

န္ှိိုငသ်ရ်းအတွက် သ ာ့်ချက်ပြစ် ည်။  

မိတ်သဆွြွ ွံ့ ဟူသ ာ သဝါဟာရ ည် အ ကမ််းမြက် လှုြ်ရ ာ်းမှုမျာ်းအတွက် အသတာ်အတန ်ထူ်းပခာ်း ည်ပြစ်သ ာ်လည််း၊ 

၎င််းအေူအဆ ည် ငငှိမ််းချမ််းသရ်းတည်သဆာက်မှု ပြစ်စဉ်မျာ်းတွင ်ြါ၀ငသ် ာ“အလိုြ်အြွ ွံ့မျာ်း”  ှိို ့်မဟိုတ်“caucus အိုြ်စိုမျာ်း” န္ င့် ်

အသတာ်အတန ်ဆငတ်ူ ည်။ ၎င််း ည် ဆ ို်းပြတ်ချက်မျာ်းန္ င့် ်ပြစ်ရြ်မျာ်းကှိို သပြာဆှိိုသဆွ်းသန္်ွးရန ် ှိို ့်မဟိုတ် သစ့်စြ်ညြှှိန္ှုှိင််းရန ်မျာ်းကှိို 

အပခာ်းတစ်ြက်မ  သဆာငရွ်က် ည့်် အသထာက်အကူပြြု အြွ ွံ့ငေ်မျာ်းပြစ် က ည်။  

 

မ ပ ဆိိုမဆ ျားမန ျားမှုသည် အြ ငျ်ားြ ငျ်ားကက ျား န ျားလည်မှုနငှ့်် ရှငျ်ားလငျ်ားညီညွတမ်ှုကိို တည်မဆ က်  တ င ်မည်သိို ့် ကူညီသလွဲ?  

သပြာဆှိိုသဆွ်းသန္်ွးမှု ဆှိို ည်မ ာ“အိုြ်စိုမျာ်းအ ကာ်း တစ်ဦ်းထ မ  တစ်ဦ်း သလ့်လာ ငေ်ူပခင််းန္ င့် ်ဆက်ဆ သရ်း အ ွငသ်ပြာင််းပခင််းတှိို ့်တွင ်
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သရရ ည်ထှိန််း ှိမ််းရမည့်် အပြနအ်လ န ်ဆက်ဆ သရ်းမျှိြု်းပြစ်ငြီ်း၊ လူမှုအြွ ွံ့အစည််းအတွင််း လက်သတွွံ့ ကျင့်် က သဆာငရွ်က်ရမည့်် 

ကှိစစရြ်မျာ်း ပြစ် ည်”2။  ၄င််း ည် တက်ကက ရှိို်း ာ်းစွာ နာ်းသထာငပ်ခင််း န္ င့် ်သလ်းစာ်းစွာ သပြာဆှိိုပခင််းကှိို အာ်းသြ်း ည့်် 

စကာ်းသပြာနည််း တစ်ခို ပြစ် ည်။ သတွွံ့ဆ ိုသဆွ်းသန္်ွးမှု၏ ရည်မ န််းချက်မ ာ ြဋှိြကခပြစ်သနသ ာ  ှိို ့်မဟိုတ် ပြဿနာကှိိုသပြရ င််းရာတွင ်

ချဉ််းကြ်ြ ို ကွ ပြာ်းသ ာ လူမျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် အိုြ်စိုမျာ်း အ ကာ်း နာ်းလည်မှုန္ င့် ်ဆက်ဆ သရ်း တှိို်းတက်သစရန ်ပြစ် ည်။ 

သစ့်စြ်ညြှှိန္ှုှိင််းမှုန္ င့် ်မတူ ည်မ ာ သပြာဆှိိုသဆွ်းသန္်ွးမှု ည် ပြဿနာတစ်ရြ်ကှိို ချက်ချင််းသပြရ င််းရန ်ရည်ရွေ်ပခင််းမဟိုတ်ြါ။ 

အိုြ်စိုမျာ်းအ ကာ်း ကွ ပြာ်းပခာ်းနာ်းသ ာ အသတွွံ့အ က ြုမျာ်းန္ င့် ် သဘာထာ်းအပမငမ်ျာ်း ရ ှိြါက သပြာဆှိိုသဆွ်းသန္်ွးမှု ည် အ  ို်းဝငမ်ည် 

ပြစ်ြါ ည်။  

သဆွ်းသန္်ွးသပြာဆှိိုမှု ည် ပြဿနာကှိစစရြ်မျာ်းန္ င့်် စြ်လျဉ််း၍ သပြာဆှိိုန္ှိိုငရ်န ်သနရာြနတ်ီ်းသြ်းငြီ်း၊ တစ်ဦ်းသပြာစကာ်းကှိို တစ်ဦ်းက 

နာ်းသထာငပ်ခင််းန္ င့် ်ကွ ပြာ်းသ ာ အပမငမ်ျာ်းကှိို နာ်းလည်ရန ်ကကှိြု်းစာ်းသစပခင််း စ ည်ကှိို ြနတ်ီ်းသြ်း ည်။   

 

မ ပ ဆိိုမဆ ျားမန ျား ြငျ်ားသည် မဆ ျားမန ျား ငငျ်ားြ ိုမှုနငှ့်် မတပူေါ (ဇယ ျား ၅ တ င ် ပသထ ျားပေါသည်)။ သဆွ်းသန္်ွးပငင််းခ ိုမှု တစ်ခိုတွင ်

ြါ၀င ူ်မျာ်း ည် ေ ို ကည်ရန ် ှိို ့်မဟိုတ် ပြြုမူသဆာငရွ်က်ရန ်မ န်ကနသ် ာ နည််းလမ််း တစ်ခို ရ ှိ ည်ဟို  သိရိှ၍ သ ာ်လည််းသကာင််း၊ 

မသိရိှဘ  သ ာ်လည််းသကာင််း ေ ို ကည် က ည်။  

လူတှိို ့် အသနပြင့်် မှိမှိတစ်ဦ်းတည််း   ာလျှင ်မ နက်န ်ည်ဟို ေ ို ကည်ကှိိုငစွ်   ကသ ာအခါ  အပခာ်း ူမျာ်း၏ သပြာဆှိိုချက်မျာ်းကှိို 

နာ်းသထာငရ်န ်မလှိိုအြ်ဟို အထငသ်ရာက်သစငြီ်း၊ ၎င််းတှိို ့်၏ရြ်တည်ချက်ကှိို မည်က ့် ှိို ့် သပြာင််းလ  သကျာ်လွှာ်း င့်် ည်ဟို တွက်ဆ 

လိုြ်သဆာငပ်ခင််း မရ ှိ ကသတာ့်သချ။ သပြာဆှိို သဆွ်းသန္်ွးမှုတွင ်ြါဝင ူ်မျာ်း ည် အပခာ်း ူမျာ်း၏ အပမငရ်ှုသထာင့်မ်ျာ်းအာ်း  ကာ်းနာပခင််း 

မ တစ်ဆင့် ် ငေ်ူမှု ပြစ်စဉ်န္ င့် ်သပြာင််းလ မှုတှိို ့်အာ်း လိုြ်သဆာငရ်န ်လှိိုအြ် ည်။ 

မတ ွေ့ဆ ိုမဆ ျားမန ျားမှုသည် ပုံမှန်အခပန်အလှန်ရခပော ြိုသည်  ပုံစံမသ ်လည်ျားမက ငျ်ား အလ တသ်မဘ  မသ ်လည်ျားမက ငျ်ား  ဖစ်နိိုငသ်ည်။  

ခက်ခ သ ာ အသ ကာင််းရြ်မျာ်းန္ င့် ်ြတ် က်၍ သဆွ်းသန္်ွးမှုမျာ်းကှိို သပြသလျှာ့်ရာတွင ်မည် ူမဆှိို စကာ်းသပြာဆှိိုသဆွ်းသန္်ွးမှု စွမ််းရည်ကှိို 

အလွတ် သဘာ အ  ို်းပြြုန္ှိိုင ်ည်။ အဆှိိုြါ စွမ််းရည်အချှိြု ွံ့ကှိို သအာက်တွင ်ပခ ြုင ို၍ သတွွံ့ ရ ှိန္ှိိုငြ်ါ ည်။ ြှိိုမှိို နက်ရှု ှိင််းစွာ သလ့်လာလှိိုြါက 

USIP ၏ သဆွ်းသန္်ွးသပြာဆှိိုမှုဆှိိုငရ်ာ  ငသ်ထာက်ကူမျာ်းတွင ်က ည့််ရှုနိငုသ်ည်3 ။  

 

နှုတ ်ဖင့်် မဟိုတသ်ည့်် ဆက်သ ယ်မှု စ မ်ျား ညမ်  ျားက ဘ လွဲ?  

ဆက် ွေ်သပြာဆှိိုမှု၏ ၆၀ မ  ၈၀ ရာခှိိုငန်္ှုန််းခန် ့် အထှိကှိို န္ှုတ်ပြင့်် ဆက် ွေ်မှု မပြြုလိုြ် ကဟို  က် ွေ်မှု ဆှိိုငရ်ာ 

ကျွမ််းကျင ူ်မျာ်းက ခန် ့်မ န််း က ည်4။ ဆှိိုလှိို ည်မ ာ လူတစ်ဦ်းချင််းစီ ည် အဓှိကအာ်းပြင့် ်မျက်န္ ာအမူအရာ၊ 

ကှိိုေ်ဟနအ်သနအထာ်းန္ င့် ်မျက်စှိလှုြ်ရ ာ်းမှုတှိို ့်ပြင့် ်အပခာ်း ူမျာ်းန္ င့် ်ဆက် ွေ် က ည်ဟို ဆှိိုလှိို ည်။  ိုသတ ီမျာ်းသတွွံ့ ရ ှိချက်အရ 

လူအချှိြု ွံ့ ည် န္ှုတ်ပြင့်မ်ဟိုတ် ည့်် အရှိြ်မမက်မျာ်းကှိို အပခာ်း အရာမျာ်းထက် ြှိိုမှိိုသကာင််းမွနစွ်ာ  သဘာသြါက်သ ကာင််းကှိို 

သတွွံ့ ရ ှိခ ့် က ည်။  

စှိတ်ခ စာ်းမှုဆှိိုငရ်ာ အ ှိဥာဏ် ဆှိို ည်မ ာ လူတစ်ဦ်း တစ်သောက ်ည် မျက်န္ ာန္ င့် ်ကှိိုေ်ခန္ဓာ အမူအရာတှိို ့်ကှိို “ြတ်ရှုပခင််း” အာ်းပြင့် ်

၎င််းတှိို ့် ကာ်း ဆက် ွေ်သပြာဆှိို ည့်် အရာကှိို နာ်းလည် သဘာသြါက်ရန ်မည် ှိို ့်မည်ြ ို ခ စာ်းလက်ခ   က ည်ကှိို သြာ်ပြရာတွင ်

အ  ို်းပြြု ည့်် အ  ို်းအန္ှုန််းပြစ် ည်။  

 

ဇော်း ၅ 

မဆ ျားမန ျား ငငျ်ားြ ိုမှု နငှ့်် ရတွွှေ့ ံုမဆ ျားမန ျားမှု အကက ျား နှုငိျ်ားယှဉ်ြ က်  

မဆ ျားမန ျား ငငျ်ားြ ိုမှု မတ ွေ့ ံုရ ွ်းရန်ွးမှု 

ပနျ်ေးတိုင ်မ ာ လူတစ်ဦ်း တစ်သောက်၏ ပနျ်ေးတိုင ်မ ာ ကွ ပြာ်းသ ာ အပမငမ်ျာ်းကှိို နာ်းလည်ရနန်္ င့် ်
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ကှိိုေ်ြှိိုငအ်ပမငမ်ျာ်းကှိို အတည်ပြြုပခင််းန္ င့် ်

အပခာ်းအပမငမ်ျာ်းကှိို မထီမ ့်ပမငပ်ြြုပခင််းပြင့် ်အပငင််းအခ ိုကှိို“ 

အန္ှိိုငေ်ူ” ရနပ်ြစ် ည် 

အပခာ်းအပမငမ်ျာ်းကှိို သလ့်လာရနပ်ြစ် ည် 

 ူတစ်ြါ်း၏ သပြာဆှိိုမှုမျာ်းမ  အာ်းနည််းချက်မျာ်းကှိို 

ရ ာသြွရန ်အပခာ်း ူ၏ သပြာဆှိိုချက်ကှိို နာ်းသထာင ်ည်  

အသတွွံ့အ က ြုမျာ်းက ၎င််းတှိို ့်၏ ေ ို ကည်ချက်ကှိို မည်က ့် ှိို ့် 

ြ ိုသြာ် ည်ကှိို နာ်းလည်န္ှိိုငရ်န ်အတွက် အပခာ်း ူမျာ်း၏ 

သပြာဆှိိုမှုကှိို နာ်းသထာင ်ည်။  

အပခာ်း ူမျာ်း၏ အသတွွံ့အ က ြုမျာ်းကှိို ြ ိုြျက်ငြီ်း 

မမ နက်နဟ်ို သဝြန ်ည်  

အပခာ်း ူမျာ်း၏ အသတွွံ့အ က ြုမျာ်းကှိို လက်ခ ငြီ်း 

အစစ်အမ န ်မ နက်န ်ည်ဟို  တ်မ တ် ည်  

ကှိစစရြ်အသြေါ် ၎င််းတှိို ့်၏ ကှိိုေ်ြှိိုင ်အပမငမ်ျာ်းကှိို 

သပြာင််းလ ပခင််း မပြြုရန ်ဆ ို်းပြတ်ြ ို သြေါ် ည် 

ကှိစစရြ်အသြေါ် နာ်းလည် သဘာသြါက်မှုကှိို သပြာင််းလ  

လိုြ်ကှိိုင ်သဆာငရွ်က်လှိိုြ ို သြေါ် ည် 

အပခာ်း ူမျာ်း၏ ရြ်တည်ချက်မျာ်းန္ င့်် သစ့်သဆာ်မှုန္ င့်် 

ြတ် က်၍ ၎င််းတှိို ့်၏ ထငပ်မငေ်ူဆချက် အသြေါ် အသပခပြြု 

သပြာဆှိို ည်  

၎င််းတှိို ့်၏ အသတွွံ့အ က ြုအသြေါ် နာ်းလည်မှုကှိို ာ 

သပြာဆှိို ည်  

တစ်ဦ်းအသြေါ် တစ်ဦ်း ဆန် ့်ကျင ်ကငြီ်း၊ အပခာ်း ူမျာ်း 

မ ာ်းေွင််းသ ကာင််း  က်သ ပြရန ်ကကှိြု်းြမ််း ည်  

ဘ ို သဘာတူညီ နာ်းလည်မှုအတွက် အတူတကွ 

အလိုြ်လိုြ် က ည် 

အပခာ်းတစ်ြက်ကှိို ငခှိမ််းသပခာက်ရန ်သဒါ က ့် ှိို ့် 

ပြင််းထနသ် ာ စှိတ်ခ စာ်းချက်မျာ်းကှိို အ  ို်းပြြု ည် 

သဒါ န္ င့် ်၀မ််းနည််းပခင််းက ့် ှိို ့် ပြင််းထနသ် ာ 

စှိတ်ခ စာ်းမှုမျာ်းကှိို အသတွွံ့အ က ြုတစ်ခို  ှိို ့်မဟိုတ် 

ေ ို ကည်ချက်တစ်ခို၏ ပြင််းအာ်းကှိို သြာ်ပြ ည့်် အခါတွင ်

 င့်သ်လျာ်စွာ အ  ို်းပြြု ည်။ 

 

 ိုျေး ွှာျေး။  ။Lisa Schirch and David Campt, ခက်ခ သ ာ ကှိစစရြ်မျာ်းအတွက် သပြာဆှိို သဆွ်းသန္်ွးမှုဆှိိုငရ်ာ စာအိုြ်ငေ်၊ 

လက်သတွွံ့ကျသ ာ လက်စွ  လမ််းညွှန ်(Intercourse, PA: Good Books, 2007).  

 

 

ေဉ်သကျ်းမှုနငှ့်် ဆီသလျာ် ည့်် မျက်လ ို်းချင််း ဆက် ွေ်မှု၊ မျက်န္ ာအမ အယွှာ သြာ်ပြမှုန္ င့် ်ကှိိုေ်ကနဟနထ်ွှာျေး တို ့်ပြင့်် အဓှိြပာေ် 

ြွင့်ဆ်ှိို၍ အ  ို်းချန္ှိိုငပ်ခင််း ည် ေဉ်သကျ်းမှုမျာ်းအ ကာ်း ဆက် ွေ်ပခင််းတွင ်အထူ်းအသရ်းကကီ်း ည်။ အဘေ်သ ကာင့််ဆှိိုသ ာ် 

ကှိိုေ်ဟန ်အသနအထာ်းန္ င့််  ိုယ်ဟနအ်မ အယွှာ သြာ်ပြမှုမျာ်း ည် မတူကွ ပြာ်း ည့်် ေဉ်သကျ်းမှုမျာ်းတွင ်ကွ ပြာ်းပခာ်းနာ်းသ ာ 

အဓှိြပါေ်မျာ်း ရ ှိ ကသ ာသ ကာင့်် ပြစ် ည်။  န္ှုတ်ပြင့်မ်ဟိုတ်သ ာ ဆက် ွေ်မှုကှိို အနက်ြွင့်ရ်ာတွင ် င၏် ကှိိုေ်ြှိိုင ်စှိတ်ြှိိုင််းဆှိိုငရ်ာ 

ဉာဏ်ရည်ပြင့်် အ  ို်းပြြု ဆ ို်းပြတ်လှိိုြါ လာ်း? ကျမ််းကှိို်းရည်ညွှန််း စာရင််းတွင ်သြာ်ပြထာ်း ည့်် စှိတ်ြှိိုင််းဆှိိုင်ရာ ဉာဏ်ရည် 

ြသဟဠှိမျာ်းကှိို သပြဆှိိုြါ။  

 

န္ှုတ်ပြင့်် ဆက် ွေ်သပြာဆှိိုမှု ဆှိိုငရ်ာ စွမ််းရည်၏ အသရ်းြါသ ာ အစှိတ်အြှိိုင််းမျာ်းက ဘာလ ?  

နာ်းသထာငပ်ခင််းန္ င့် ်သပြာဆှိိုပခင််း န္ စ်ခိုစလ ို်းတွင ်တက်ကကစွာ နာ်းသထာငပ်ခင််းန္ င့် ်စကာ်းသပြာပခင််းအြါအဝင ်သပြာဆှိိုဆက် ွေ်မှုဆှိိုငရ်ာ 

စွမ််းရည်မျာ်း လှိိုအြ် ည်။ တက်ကကစွာ နာ်းသထာငပ်ခင််း ည်လည််း အသရ်းကကီ်းသ ာ ကျွမ််းကျငမ်ှုတစ်ရြ်ပြစ် ည်။ 

အဘေ်သ ကာင့်ဆ်ှိိုသ ာ် ၄ င််း ည် လူတှိို ့်၏ စှိို်းရှိမ်မှုမျာ်းကှိို  ကာ်း ှိ၊ ခ စာ်း၊ အ ှိအမ တ်ပြြုရာတွင ်အသထာက်အကူ ပြြုသ ာသ ကာင့်် 

ပြစ် ည်။ လူမျာ်း ည် ၎ငျ်ေးတို ့်၏ အသ  ို နွှာျေးကထွှာငက်ပျေးသည်ဟု ခ စာ်းရသ ာအခါ ၎င််းတှိို ့်သည်  ထြ်ခါတလ လ သပြာရန၊် 
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သအာ်ဟစ်ရန ် ှိို ့်မဟိုတ် ဟစ်သကက်းရနန်္ င့််  အလွနသ်ဒါ ထွက်ရန ်မပြစ်န္ှိိုငြ်ါ။ တက်ကကစွာ နာ်းသထာငပ်ခင််း ည် သဒါ ထွက်သနသ ာ 

 ှိို ့်မဟိုတ် အ ကမ််းြက်လှိိုသ ာ ထှိြ်တှိိုက်ရငဆ်ှိိုငမ်ှုမ  သရ ာငရ် ာ်းရန်အတွက် မရ ှိမပြစ်လှိိုအြ်သ ာ စွမ််းရည် တစ်ခိုပြစ် ည်။ ဇော်း ၆ 

တွင ်ထှိသရာက်စွာနာ်းသထာငပ်ခင််း အတွက် ဂရုတစုိ ် သလ့်ကျင့်ရ်န ်လှိိုအြ်သ ာ အဓှိက ကျွမ််းကျငမ်ှု အချှိြု ွံ့ကှိို သြာ်ပြထာ်းြါ ည်။  

 

 န်လိိုမှု နငှ့််  အမျြ်ထြွ်မှုမ  ျားကိို မလ  ့်ြ  န် မ ပ ဆိိုမဆ ျားမန ျားမှုနငှ့်် ဆက်သ ယ်မှုဆိိုင ်  နည်ျားစနစ်မ  ျားကိို ဘယ်လိို 

အသ ိုျား ပ မလွဲ?  

ဆက်ဆ သရ်းန္ င့် ်သပြာဆှိို ဆက် ွေ်မှုမျာ်းကှိို စီမ ရာတွင ်အဘေ်အရာမျာ်းက ရနလ်ှိိုသဒါ ကှိို သလျှာ့်ချသြ်းငြီ်း၊ အဘေ်အရာမျာ်းက 

ပမင့််တက်သစ ည် ဆှိို ည်ကှိို နာ်းလည်  သဘာသြါက်ပခင််းက အသထာက်အကူ ပြြုန္ှိိုင ်ည်။ (ဥြမာအတွက် ဇော်း ၇ ကှိို  ကည့််ြါ)။ 

ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက် ူမျာ်း ည် ရနလ်ိုမှု နငှ့််  အမ  ်ထွ ်မှုမ ွှာျေး ို သလျှာ့်ချရာတွင ်နည််းလမ််းမျာ်းကှိို 

အ  ို်းပြြုသလ့်ရ ှိ က ည်။  

အ ကမ််းမြက် လှုြ်ရ ာ်း ူမျာ်း ည်- ြဋှိြကခမျာ်းကှိို ြှိိုမှိိုဆှိို်းရွာ်းသစငြီ်း တင််းမာမှုမျာ်းကှိို ပြစ်သြေါ်သစသ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှုမျာ်းတွင ်

ြါ၀ငန်္ှိိုငသ် ာ်လည််း၊ ၎င််းတှိို ့်၏ ရည်မ န််းချက် ည် မလှိိုမိုန််းထာ်းမှုကှိို ြနတ်ီ်းရန ် ှိို ့်မဟိုတ်   ြိုဂ္ှိြုလ်သရ်း တှိိုက်ခှိိုက်မှုမျာ်း အတွက် 

အ  ို်းပြြုရနမ် ာမူ မပြစ် င့််သြ။ ရနလ်ှိိုမိုန််းတီ်းမှုမျာ်းကှိို သစ့်သဆာ်ပခင််း မရ ှိဘ  ြဋှိြကခကှိို မည် ည့််သနရာ မည် ည့််အချှိနတ်ွင ်

မည် ှိို ့်မည်ြ ို ပမင့််တက်သစန္ှိိုငသ် ကာင််းကှိို နာ်းလည်ပခင််း ည် သအာငပ်မငသ် ာ ြဋှိြကခ အ ွငက်ူ်းသပြာင််းမှု အတွက် အသရ်းကကီ်း ည်။ 

တက်ကက လှုြ်ရ ာ်း ူမျာ်းန္ င့် ်ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက် ူမျာ်း ည် ရနလ်ှိိုမိုန််းတီ်းမှုန္ င့် ်ရနလ်ှိိုသဒါ မျာ်းကှိို သဘ်းကင််းလ ိုပခ ြုစွာ 

ထှိသတွွံ့ ဆက်ဆ ရနန်္ င့် ်/  ှိို ့်မဟိုတ် သလျှာ့်ချရနအ်တွက် ကျွမ််းကျငစွ်ာ လိုြ်ကှိိုငသ်ဆာငရွ်က်ြှိို ့် လှိိုအြ် ည်။ ၎င််း အသထာက်အကူပြြု 

ကှိရှိောမ ာ ဇော်း ၈ တွင ်ပြထာ်း ည့်် ေ ို ကည်မှု လွနက် သ ာ  ကာ်းဝငမ်ှု D သပခာက်လ ို်း (6 D's of Assertive Intervention) 

ပြစ်ြါ ည်။  

 

 

ဇယ ျား ၆  

တက်ကကမသ  သငယူ်မှုအတ က် အဓိက စ မ်ျား ည်မ  ျား  

စာနာြါ- အပခာ်း ူသနရာမ  ဝငသ်ရာက် စဉ််းစာ်းသြ်းြါ၊ 

တစ်ြ ်သွှာျေး မည် ှိို ့် ခ စာ်းရ ည်ကှိို နာ်းလည်ရန ်

ကကှိြု်းစာ်းြါ  

ခွ ပခာ်း ှိပမငြ်ါ - သပြာဆှိို ူ၏ ခ စာ်းချက်  ှိို ့်မဟိုတ် 

စှိတ်ခ စာ်းချက်၊ ၎င််းတှိို ့်၏  တင််းစကာ်းန္ င့် ်၎င််းတှိို ့်မ  

ဆက် ွေ်သပြာဆှိိုရန ်ကကှိြု်းစာ်း ည့််  အသ ကာင််းအရာ 

အတှိအကျကှိို ခွ ပခာ်း ှိပမငရ်န ်ကကှိြု်းစာ်းြါ။ 

အတည်ပြြုြါ-  င့််တွင ်အပခာ်း ူတှိို ့်န္ င့်် မတူညီသ ာ 

အသတွွံ့အ က ြု ရ ှိသစကာမူ၊ အပခာ်း ူတှိို ့်၏ 

အသတွွံ့အ က ြုမျာ်း ည် မ နက်န ်ည်ဟို သထာက်ခ  

အတည်ပြြုသြ်းြါ  

ကှိိုေ်ြှိိုငစ်ကာ်းပြင့်် ပြနသ်ပြာြါ- လူတစ်ဦ်း သပြာသ ာ 

စကာ်းကှိို ၎င််းသပြာဆှိိုရာတွင ်ြါဝငသ် ာ ခ စာ်းချက်န္ င့်် 

စကာ်းလ ို်း အဓှိြပါေ်မျာ်း အြါအဝင ် င၏် 

ကှိိုေ်ြှိိုငစ်ကာ်းပြင့် ်ပြနသ်ပြာြါ။  

ရ င််းလင််းသြာ်ပြြါ- အချက်အလက် ြှိိုမှိိုရရ ှိရန ်

သမ်းခွန််းသမ်းြါ 

အချက်အလက် စိုသဆာင််းြါ- အသပခအသနကှိို ြှိိုမှိို နာ်းလည် 

 ှိရ ှိသအာင ်ကကှိြု်းစာ်းြါ  

 

တည်ငငမ်ိသအ်းသဆ်းစွာ သနြါ- အ က်ပြင််းပြင််း ရ ျူ ွင််းငြီ်းသနာက် သပြ်းသပြ်းချင််း ရ ျူထိုတ်ြါ။  င့်က်ှိိုေ် င ်ဗဟှိိုပြြုငြီ်း 

အသပခအသနအသြေါ်မူတည်၍  င၏် ခန္ဓာကှိိုေ်မ  တ ို ့်ပြနမ်ှုကှိို သအ်းသဆ်း တည်ငငှိမ်သအာင ်ပြြုမူြါ။  
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ဇော်း ၇  

 န်လိိုမှုနငှ့်် အမျြ်မဒေါသမ  ျားကိို မလ  ့်ြ  ြငျ်ား  

 

 န်လိိုမိုန်ျားတျီားမှုနငှ့််  န်လိိုမဒေါသကိို တိိုျား မင့််မစသည့်် 

အြ က်မ  ျား 

 န်လိိုမိုန်ျားတျီားမှုနငှ့််  န်လိိုမဒေါသကိို မလ  ့်ြ မပျားသည့်် 

နည်ျားလမ်ျားမ  ျား 

မ  ျားြ ယ်စရွှာ အြန်  အသတသ်ောရှြိ သည်-  

ထွက်သြါက်မသြ်း “မျက်န္ ာသထာက်ထာ်းပခင််း” မရ ှိြါ 

ထ က်မပေါက်မပျားသည်-  

သအာက်ြါထ မ  တစ်ခို  ှိို ့်မဟိုတ် ထှိို ့်ထက် ြှိို၍ 

လိုြ်သဆာငပ်ခင််းပြင့်် အပခာ်း ူ တစ်ဦ်းတစ်သောက်အာ်း 

မျက်န္ ာမပ  ်ကစရန ်ထွ ်ကပါ ် သြ်း ည်။  

- ရနလ်ှိိုသဒါ ရ ှိ ူအာ်း ၎င််းတှိို ့်၏ 

စှိို်းရှိမ်ြူြနမ်ှုမျာ်း ည်   ိြုျေးကက ွှာငျ်ေး ီကလ ွှာ် 

 ည်ဟို အွှာမခ ခ  ်ကပျေးပါ။  

- ပြဿနာအာ်း အပခာ်း အသနအထာ်း တစ်ခိုမ  

ချဉ််းကြ် သဆာငရွ်က်မည့်် တစ်ပခာ်း 

သရွ်းချေ်စရာတစ်ခိုကှိို ချသြ်းြါ   

- တစ်သောက်သ ာ ူ၏ အမူအကျင့််အသြေါ် 

သြေါ်သြေါ်ထငထ်င ်အက ပြတ်ပခင််းမ  သရ ာင ်ကဉ်ြါ  

 တင််းမောသည်  ဝံ ကြော်းသည်  ဟန်ပန်အမူအ  အ ျား 

အသ ိုျား ပ သည်-  

တစ်ဦ်းတစ်သောက်  ှိို ့်မဟိုတ် တစ်အိုြ်စို ည် 

အပခာ်း ူတှိို ့်ထက် ြှိို၍ ြါဝါရ ှိ ည်ဟို မ တ်ေူ ည်  

ဟန်ပန်အမူအ   ရပျော ရခပောင််းသည် -  

ရနလ်ှိိုသဒါ  မရ ှိသ ာ၊ စှိနသ်ခေါ်မှုမရ ှိသ ာ ကှိိုေ်ခန္ဓာပြ 

ဘာ ာစကာ်း  

ဂိုဏ်ငပိ ငဝ်င့််ကက ျားသည့်် သမကေတမ  ျားကိို အသ ိုျား ပ သည်-  

ကသဇွှာအွှာဏွှာရိှကက ွှာငျ်ေး ကြွှာ်ပပသည့်် ကှိိုေ်ဟန ်

အသနအထာ်းမျာ်း ပြစ်သ ာ သနကာမျက်မ နမ်ျာ်း၊ 

နည််းြညာပမင့်် အ  ို်းအသဆာငမ်ျာ်း၊ သစျ်းကကီ်း ည့်် 

သမာ်သတာ်ောဉ်မျာ်း၊  ဝင့််ကကာ်း ည့်် လူသနမှုြ ိုစ မျာ်း၊ 

ေူနသီြာင််းမျာ်း၊ သ နတ်မျာ်း၊  ှိို ့်မဟိုတ် အပခာ်းသ ာ 

ချမ််း ာပခင််း န္ င့်် ကသဇွှာအွှာဏွှာနငှ့်် ဆှိိုငရ်ာ  သကေတမျာ်း  

မလျားစ ျားမှုကိို  ပသသည်- 

သဒ ဆှိိုငရ်ာ ထ ို်းတမ််းဓသလ့်မျာ်း၊ သခါင််းသဆာငမ်ှုန္ င့်် 

ကျင့််ဝတ်ြှိိုင််းဆှိိုငရ်ာ/စာရှိတတ ပုိငျ်ေးဆှိိုငရ်ာ စ န္ှုန််းမျာ်းကှိို 

အ ှိအမ တ်ပြြု ည်  

အ ြ ျားတစ်ဖက်ကိို အသအိမှတ ်ပ  န်  ငငျ်ားဆိိုသည်  

 ှိို ့်မဟိုတ် အပခာ်း ူတှိို ့်၏ အပမငက်ှိို အ ှိအမ တ်ပြြုရန ်

ပငင််းဆှိို ည်  

အာ်းလ ို်းအတွက် တူညီသ ာ လူ ာ်းပြစ်မှုကှိို 

အသအိမှတ ်ပ  ည်၊ ၎င််းတှိို ့်၏ အပမင ် ှိို ့်မဟိုတ် 

စှိို်းရှိမ်ြူြနမ်ှုကှိို တရာ်းဝင ်ည်ဟို အသအိမှတ ်ပ သည် 

 င၏်အပမငတ်စ်ခိုတည််းကှိို  

ြိုြ က က ယ် န် အတ က်သ  န ျားမထ ငသ်ည်  

 င၏် အသနအထာ်းကှိို ခိုခ ကာကွေ်ရနထ်က် 

အပခာ်း ူတှိို ့်အာ်း န ျားလည် န်အတ က် န ျားမထ ငသ်ည် 
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ပြဿနာထက် လူအမပေါ်တ ငသ်  အ ရ ို  ပ သည်  အိိုငဒ်ယီ မ  ျား အမပေါ်တ ငသ်  သမဘ မတညီူမကက ငျ်ားကိို 

 ပသသည်၊ လူအမပေါ်တ င ်မဟိုတပ်ေါ။ ပြဿနာ အသြေါ်တွင ်

မာသ ကာကသွှာ်လည််း လူအသြေါ်တွင ်သြျာ့်သြျာင််း ည် 

မြေါငျ်ားမ သည် ပူျားမပေါငျ်ားမဆ င ် က်လိိုမသ  ဆနဒကိို မ မဝသည် 

 ပဿန ကိို ြ က်ြ ငျ်ား မ ဖရှငျ်ားမပျား န် မတ ငျ်ားဆိိုသည် အြ ိန်တစ်ြိုမပျား န် မတ ငျ်ားဆိိုသည်၊  ှိို ့်မ  ာ 

လူတှိိုင််းအသနပြင့်် ၎င််းတှိို ့်ကှိိုေတ်ှိိုင ်တည်ငငှိမ်သအာင ်

လိုြ်သဆာငန်္ှိိုငင်ြီ်း ပြဿနာအသြေါ် အသပြရ ာန္ှိိုငမ်ည် 

ပြစ် ည် 

 

ဇယ ျား ၈  

ယ ိုကကည်မှု လ န်ကွဲမသ  ကက ျားဝငမ်ှု D မ ြ က်လ ိုျား (6 D's of Assertive Intervention) 

တိိုက်ရိိုက် ကက ျားဝင ်မဆ င ် က်မှု  

- ြွင့််လင််းပမင ်ာငြီ်း ငခှိမ််းသပခာက်မှုြ ိုစ မဟိုတ်သ ာ ကှိိုေ်ခနဓွှာ အမ အယွှာ ဘာ ာစကာ်းကှိို အ  ို်းပြြုြါ၊ 

လက်မျာ်းမ ာ ပမင ်ာငြီ်း လက်ဗလာ ပြစ်ြါသစ  

- ဂရုတစုိ ် အကလျေးအန ် နာ်းသထာငမ်ှုကှိို အ  ို်းပြြုြါ  

- အ  ကှိိုန္ ှိမ့််၍ သပြာဆှိိုြါ၊ သန္ ်းသကွ်းစွာ သရွွံ့လျာ်းြါ  

- သဒါ ထွက်သနသ ာ လူမျာ်းန္ င့်် ရ တှိို ့်အာ်း ထှိကှိိုငပ်ခင််း မရ ှိြါသစန္ င့်် 

မန ှင့််မနျှားမအ ငလ်ိုပ်ပေါ- သရွ်းချေ်စရာ ရ ှိြါက သစာင့််ဆှိိုင််းြါ၊ အချှိနက်ှိို  င့််ြက် ှိို ့် ရေူြါ 

အ ရ ိုမ ပ ငျ်ားမအ ငလ်ိုပ်ပေါ- အပခာ်းသနရာ ှိို ့် အာရ ိုသြါင််းသအာင ်လိုြ်ြါ  

ကိိုယ်စ ျားလှယ်အဖ ွဲွေ့ ဖ ွဲ ွေ့ပေါ- မှိတ်သဆွမျာ်း၊ မဟာမှိတ်မျာ်းန္ င့်် အလိုြ်လိုြ်ြါ  

မဝျားမဝျားမနပေါ-  ငန်္ င့်် ပြဿနာအ ကာ်း အကွာအသဝ်းတစ်ခို ထာ်းရ ှိြါ 

မှတတ်မ်ျားတငပ်ေါ-  င့််အသနပြင့်် လ ိုပခ ြုသ ာ အကွာအသဝ်းတစ်သနရာမ  ရှိိုက်ကူ်း မ တ်တမ််းတငသ်န ည်ကှိို 

လူအမျာ်း ှိြါသစ၊  

 

ရင််းပမစ်။   ။ လ ြသ ာ ပြဿနာ (Beautiful Trouble) 

 

သဆွ်းသန္်ွးပခင််း၊ တက်ကကစွာ နာ်းသထာငပ်ခင််းန္ င့် ်အပခာ်းဆက် ွေ်သရ်းြ ိုစ မျာ်း ည် တက်ကကလှုြ်ရ ာ်း ူမျာ်းန္ င့် ်ငငှိမ််းချမ််းသရ်း 

တည်သဆာက် ူမျာ်းအတွက် အသရ်းြါသ ာ  ကှိရှိောမျာ်းပြစ် က ည်။ ညွန ့်သ်ြါင််းအြွ ွံ့မျာ်း တည်သဆာက်ပခင််း၊ ပြဿနာမျာ်းကှိို 

သပြရ င််းပခင််းန္ င့် ်ြဋှိြကခမျာ်း အ ွငက်ူ်းသပြာင််းပခင််း တှိို ့်အတွက် အဓှိကသ ာ့်ချက်ပြစ်သ ာ ေ ို ကည်မှုတည်သဆာက်ပခင််း န္ င့် ်

ဆက်ဆ သရ်း တည်သဆာက်ပခင််း တှိို ့်တွင ်၎င််းတှိို ့်မ ာ မရ ှိမပြစ်လှိိုအြ် ည်။   

သအာက်ြါ သလ့်ကျင့်ခ်န််း ည် ညွန ့်သ်ြါင််းြွ ွံ့ ပခင််းန္ င့် ်မဟာမှိတ်ြွ ွံ့ ပခင််း တည်သဆာက်ြ ို အသပခအသနမျာ်း န္ င့်် စြ်လျဉ််း၍ ကျွန္်ိုြ်တှိို ့် 

တငပ်ြခ ့်သ ာ သပြာဆှိိုသဆွ်းသန္်ွးမှုဆှိိုငရ်ာ  သဘာတရာ်းအချှိြု ွံ့ကှိို အ  ို်းပြြုန္ှိိုငရ်န ်အတွက် တစ်ဦ်းတစ်သောက်ချင််း စီအာ်း 

အခွင့်အ်သရ်းသြ်းြါ ည်။ 
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စ မ က်န ှကိို မက  လ် န်၍  #၁  

မဟ မိတဖ် ွဲ ွေ့  ြငျ်ားနငှ့်် ညွန် ့်မပေါငျ်ား တည်မဆ က် ြငျ်ားတိို ့်အတ က် မလ့်က င့်် ြငျ်ား  

သငခ်န််းစော  ည်  ယ်ြ က်မ  ျား  

• မဟာမှိတ်ြွ ွံ့ ပခင််းန္ င့် ်ညွန ့်သ်ြါင််းတည်သဆာက်ပခင််းမျာ်းကှိို မည် ှိို ့် တည်သဆာက်ရမည် ဆှိို ည်ကှိို ြှိိုမှိိုနာ်းလည်သစရန။် 

သအာက်သြာ်ပြြါ ဇာတ်လမ််းဇာတ်ကကွ်မျာ်း ည် ဆက် ွေ်သဆာငရွ်က်ပခင််း၊ သပြာဆှိို သဆွ်းသန္်ွးပခင််းန္ င့် ်သစ့်စြ် ညြှှိန္ှုှိင််းပခင််း 

စွမ််းရည်မျာ်းကှိို အ  ို်းပြြု၍ စမ််း ြ် လိုြ်သဆာငန်္ှိိုငရ်န ်အခွင့်အ်လမ််း သြ်းြါ ည်။ 

• အ ကမ််းမြက် လှုြ်ရ ာ်းမှုမျာ်းတွင ်မဟာမှိတ် ြွ ွံ့ ပခင််းန္ င့်် ညွန် ့်သြါင််း တည်သဆာက်ပခင််း တှိို ့်တွင ်ဆက် ွေ် သဆာငရွ်ကပ်ခင််း၊ 

သပြာဆှိိုသဆွ်းသန္်ွးပခင််း န္ င့်် သစ့်စြ် ညြှှိန္ှုှိင််းပခင််း စွမ််းရည်မျာ်း၏ အသရ်းြါြ ိုကှိို ချီလီန္ှိိုငင်  ပြစ်စဥ် အသြေါ် အသပခခ  ည့်် ဇာတ်လမ််း 

 ရိုြ်သဆာငမ်ှု မ တစ်ဆင့်် အသတွွံ့အ က ြု ရရ ှိသစရန။်  

 

သငခ်န််းစောခပင ်ငခ်ခင််း  

• ဇာတ်လမ််းဇာတ်ကွက်  ရိုြ်သဆာငရ်န ်လူန္ စ်ဦ်း အတွက် သနရာလှိိုအြ် ည်။  

 

လုပ်ရ ောငပံ်ု  

၁၊  ြါဝင ူ်မျာ်းအာ်း အိုြ်စို န္ စ်စို ခွ ြါ။  

၂၊  န္ စ်သောက်တစ်တွ စီအာ်း သလ့်ကျင့််ရန ်အတွက် သအာက်ြါ ပြစ်ရြ်ဇာတ်လမ််းမျာ်းထ မ  တစ်ခိုကှိို 

 ရိုြ်သဆာငခ်ှိိုင််းြါ။ ဇာတ်လမ််းဇာတ်ကွက်မျာ်းမ ာ စှိတ်ကူ်းေဉ် ပြစ်သ ာ်လည််း၊ “န္ှိို်း” ကမ်ြှိန််းအတွင််း  က ြုသတွွံ့ ခ ့်ရသ ာ 

လက်သတွွံ့ဘဝ ပြဿနာမျာ်းကှိို အသပခခ ြါ ည်။  

၃၊  အိုြ်စိုအာ်းလ ို်းကှိို အကျဉ််းချြုြ်ရ င််းပြြါ။  

• အြ က်အလက်မ  ျား - အပြစ်အြျက်တစ်ခိုစီမ ာဘာပြစ်ခ ့် လ ? ဘာက သကာင််းသကာင််း အလိုြ်ပြစ်ခ ့် လ ၊ ဘာက 

အလိုြ်မပြစ်ခ ့် လ ?  

• ဆက်သ ယ်မဆ င ် က်မှု - ဘေ် ှိို ့်သ ာ ဆက် ွေ်သဆာငရွ်က်မှု နည််းဗျျူဟာကှိို  ငအ်  ို်းပြြုခ ့် လ ?   င၏် လိုြ်သြာ်ကှိိုငြ်က် 

အ  ို်းပြြု ည့်် န္ှုတ်ပြင့်မ်ဟိုတ်သ ာ ဆက် ွေ်မှု  ှိို ့်မဟိုတ် န္ှုတ်ပြင့် ်ဆက် ွေ် သဆာငရွ်က်မှုမျာ်းန္ င့် ်ြတ် က်၍  ငက် ဘာကှိို 

 တှိထာ်းမှိ လ ?  ဒါသတွက ထှိသရာက်ခ ့်ြါ လာ်း?  

• ပိုဂ္ိ လ်မ ျားအဆင့်တ် င ်- စကာ်းသပြာဆှိိုမှု၏ မည် ည့််အြှိိုင််း ည် အထူ်း ပြင့် ်စှိနသ်ခေါ်မှုပြစ်ခ ့်ငြီ်း ၎င််းကှိို 

 ငမ်ည် ှိို ့်သကျာ်လွှာ်းန္ှိိုငခ် ့် လ ?  

 

 ဖစ် ပ်ဇ တလ်မ်ျား (က)- “နိိုျား” ကမပိ်န်ျား၏ လက်ဝွဲ အစ န်ျားမ  က်နငှ့်် အလယ်အလတ ်သမ ျား စီစဉ်သမူ  ျား  

လက်ဝ န္ င့် ်အလယ်အလတ် မာ်း န္ှိိုငင် သရ်းြါတီန္ စ်ခိုလ ို်း ည် ြီန္ှိို်းချက်ကှိို ပြြုတ်ချလှိိုသ ာ်လည််း၊ နည််းဗျျူဟာြှိိုင််းတွင ်

 သဘာတူညီမှု မရ ကသြ။ လက်ဝ စွန််း ြါတီမျာ်း ည် ဆန္ဒပြမှုမျာ်း သြါင််းစြ်လျက် အစှိို်းရြှိိုင ်ြစစည််းမျာ်းကှိို ြျက်ဆီ်းပခင််းန္ င့် ်ရ န္ င့် ်

စစ်တြ်ကှိို ရနလ်ှိိုမှုမျာ်း ပြြုလိုြ်လှိို က ည်။ အလေ်အလတ် ဗဟှိို မာ်းမျာ်းကမူ ြစစည််းဥစစာြှိိုငဆ်ှိိုငမ်ှုမျာ်းကှိို ြျက်စီ်းပခင််းန္ င့် ်

ရ တြ်ြွ ွံ့ န္ င့်် စစ်တြ်အသြေါ် ရနစ်ကျျူ်းသကျာ်ပခင််း လ ို်းဝမရ ှိ ည့်် အကကီ်းစာ်း လူထိုဆန္ဒပြြွ မျာ်းကှိို ာ ပြြုလိုြ်လှိို က ည်။ 

အလယ်အလတ် မာ်းမျာ်း အသနပြင့်် လှုြ်ရ ာ်းမှုတွင ်လူထို ကျေက်ျေ်ပြန ့်ပ်ြန ့် ်ြါ၀ငမ်ှု ရ ှိသစရန ်လှိိုလာ်းငြီ်း၊ လူထိုြါ၀ငမ်ှုကှိို 

တာ်းဆီ်းမည့်် နည််းဗျျူဟာမျာ်းကှိို မလှိိုလာ်းသြ။ အကေ်၍ လက်ဝ စွန််းမျာ်းက အ ကမ််းြက်မှုကှိို အ  ို်းပြြုြါက လှုြ်ရ ာ်းမှုအသြေါ် 

လူအနည််းငေ် ာ ြါ၀ငလ်ှိမ့််မည်  ှိို ့်မဟိုတ် လှုြ်ရ ာ်းမှု အသြေါ် စာနာမှုရ ှိ ကလှိမ့််မည် မဟုတ် ဟို ဗဟှိို မာ်းမျာ်းက ေူဆ ည်။ 

လက်ဝ စွန််း မာ်းမျာ်းကမူ ဗဟှိို မာ်းမျာ်း ည် လ ိုသလာက်စွာ တငျ်ေးမွှာပပတ်သွှာျေးမှု မပြစ် ကဘ  ြီန္ှိို်းချက်၏ တြ်ြွ ွံ့မျာ်း အသြေါ် 
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အလွေ်တကူ  သဘာတူ လှိိုက်သလျာသန က ည်ဟို ေ ို ကည် က ည်။ အတင််းအကျြ် အငအ်ာ်း  ို်းမှုန္ င့် ်ပြစ်ဒဏ်သြါင််းစြ်မှု 

အာ်းပြင့်် ာလျှင ်န္ှိိုငင် သတာ်အာ်း ငြှိြုချလှိမ့််မည်ဟို ၎င််းတှိို ့်က ေ ို ကည် ည်။ ဤပြစ်ရြ်ဇာတ်လမ််းတွင ်လူတစ်ဦ်းက လက်ဝ စွန််း 

ဘက်မှု စီစဉ်လှုြ်ရ ာ်း ူ အပြစ် ြါဝငသ်ရုပ်က ွှာငရ်မည် ပြစ်ငြီ်း၊ အပခာ်း ူ တစ်ဦ်းက အလယ်အလတ် မာ်း ဘက်မ  စီစဉ်လှုြ်ရ ာ်း ူ 

သနရာမ  ြါဝင ် ရိုြ်သဆာငရ်မည် ပြစ် ည်။ အလယ်အလတ် မာ်းဘက်မ  စီစဉ်လှုြ်ရ ာ်း ူ ည် ဤ ငခ်န််းစာမ  ရရ ှိသ ာ 

သပြာဆှိိုသဆွ်းသန္်ွးမှုန္ င့်် ဆက် ွေ်သဆာငရွ်က်မှုဆှိိုငရ်ာ စွမ််းရည်မျာ်းပြင့်် လက်ဝ စွန််း စီစဉ်လှုြ်ရ ာ်း ူထ  ချဉ််းကြ် ရမည် ပြစ် ည်။  

 

 ဖစ် ပ်ဇ တလ်မ်ျား (ြ)၊ ကက်သလစ် မက  ငျ်ားမတ ်နငှ့်် အလိုပ်သမ ျား သမဂ္မ  ျား  

ကက် လစ် ဘိုရာ်းသကျာင််းန္ င့် ်အလိုြ် မာ်း မဂ္မျာ်းမ  သခါင််းသဆာငမ်ျာ်း ည် ြီန္ှိို်းချက်မ  ၎င််း၏ သြေါ်လစီမျာ်းကှိို 

အတှိိုက်အခ ပြြု ူမျာ်းအသြေါ် ရနလ်ှိိုသဒါ  ထာ်းရ ှိမှုန္ င့်် ြတ် က်၍ စှိို်းရှိမ် က ည်။ ကက် လစ် ဘိုရာ်းသကျာင််း ည် 

စစ်အစှိို်းရထ တွင ်“အစကြ ွှာ ်ခ ရသ မ ွှာျေး” န္ င့်် န္ ှိြ်စက်ညြှင််းြန််း ခ ရ ူမျာ်းအတွက်  ုကတွှာငျ်ေးမှုမ ွှာျေး ပပြုလုပ်သည် ။ အလိုြ် မာ်း 

 မဂ္မျာ်း ည် အလိုြ် မာ်း အခွင့်အ်သရ်း န္ င့် ်မျှတသ ာ လိုြ်အာ်း ရရ ှိသရ်းတှိို ့်ကှိို အာရ ိုစှိိုက် ည်။ ကက် လစ် သခါင််းသဆာငမ်ျာ်းက 

ချီလီအရြ် ာ်းမျာ်းအာ်း န္ ှိြ်စက်ညြှင််းြန််းမှုမျာ်းန္ င့် ်အဆ ို်းစီရငမ်ှုမျာ်းကှိို အဆ ို်း တ်န္ှိိုငသ်ရ်း အတွက် ြီန္ှိို်းချက်အသနပြင့်် ရာထူ်းမ  

နှုတ်ထွ က်ရန ်လှိိုအြ် ည်ဟူသ ာ“န္ှိို်း” ကမ်ြှိန််းကှိို လှိိုလာ်း ည်။ အလိုြ် မာ်း  မဂ္မျာ်း ည် မျှတသ ာလိုြ်ခမျာ်း အသြေါ်တွင ် 

ြှိိုမှိိုအာရ ိုစှိိုက်ကာ ဒမီှိိုကသရစီဆှိိုရ ေ်လစ် စနစ်၏ စီ်းြွာ်းသရ်းဆှိိုငရ်ာ  တင််းစကာ်းကှိို အသလ်းထာ်း သပြာ ကာ်းလှိို က ည်။ 

ကက် လစ် သခါင််းသဆာငမ်ျာ်းန္ င့်် အလိုြ် မာ်း  မဂ္မျာ်း ည် “န္ှိို်း” ကမ််းြှိန််း၏ ဦ်းတည်ချက် အသြေါ်တွင ် သဘာထာ်း 

ကွ ပြာ်း က ည်။ ဤေူဆချက် အသပခအသနတွင ်လူတစ်ဦ်းကှိို ကက် လစ် သခါင််းသဆာငအ်ပြစ် လည််းသကာင််း၊ အပခာ်း တစ်ဦ်းကှိို 

အလိုြ် မာ်း  မဂ္ သခါင််းသဆာင ်အပြစ်လည််းသကာင််း  ရိုြ်သဆာငရ်န ်သစခှိိုင််းြါ။  အလိုြ် မာ်း မဂ္ သခါင််းသဆာင ်ည် 

ဤ ငခ်န််းစာမ  ရရ ှိသ ာ ဆက် ွေ် သဆာငရွ်က်ပခင််း၊ သပြာဆှိို သဆွ်းသန္်ွးပခင််းန္ င့် ်သစ့်စြ်ညြှှိန္ှုှိင််းပခင််း စွမ််းရည်မျာ်းပြင့်် ကက် လစ် 

ဘွှာသွှာကရျေးသခါင််းသဆာငထ်  ချဉ််းကြ်ရမည် ပြစ်ြါ ည်။  

 

 ဖစ် ပ်ဇ တလ်မ်ျား (ဂ)၊ “နိိုျား” ကမ်ပိန်ျား နငှ့်် စစ်တပ်  

န္ှိိုငင် တှိိုင််းတွင ်ြဋှိြကခလမ််းသ ကာင််းန္ င့်် ထှိြ်တှိိုက်  က ြုသတွွံ့ရ ည့်် မှိ ာ်းစို ဆက်ဆ သရ်းမျာ်း ရ ှိ က ည်။ ချီလီန္ှိိုငင် ရ ှိ “န္ှိို်း” ကမ်ြှိန််း 

လှုြ်ရ ာ်းမှု သခါင််းသဆာငမ်ျာ်းတွင ်ြီန္ှိို်းချက် စစ်တြ်၏ သခါင််းသဆာင်ြှိိုင််းန္ င့်် ြိုဂ္လှိက  ှိို ့်မဟိုတ် မှိ ာ်းစို ဆက်ဆ သရ်း မျာ်း 

ရ ှိသနန္ှိိုင ်ည်။ ဤပြစ်ရြ် ဇာတ်လမ််းတွင ်လူတစ်ဦ်း တစ်သောကက် “န္ှိို်း” ကမ်ြှိန််း စည််းရ ို်းလှုြ်ရ ာ်း ူ အပြစ်  ရိုြ်သဆာငင်ြီ်း၊ အပခာ်း 

 ူတစ်ဦ်းက စစ်သခါင််းသဆာင ်အပြစ်  ရိုြ်သဆာင ်သစရမည်။ ဤ  ငခ်န််းစာမ  ရရ ှိသ ာ ကျွမ််းကျငမ်ှု မျာ်းကှိို အ  ို်းပြြု၍ “န္ှိို်း” 

ကမ်ြှိန််း စည််းရ ို်းလှုြ်ရ ာ်း ူ ည် ချီလီ စစ်သခါင််းသဆာငထ်  ချဉ််းကြ်ငြီ်း၊ “န္ှိို်း” ကမ်ြှိန််း လူထိုဆန္ဒခ ေူြွ  သအာငပ်မငြ်ါက 

စစ်တြ်အသနပြင့်် ချီလီ လူထိုဘက် ှိို ့် ဘက်သပြာင််းရန ်ပြစ်န္ှိိုငသ်ချ ရ ှိမရ ှိကှိို နာ်းလည်  သဘာသြါက်န္ှိိုငသ်စရန ်ချဉ််းကြ် သပြာဆှိိုရမည် 

ပြစ် ည်။  

 

စ မ က်နှ ကိို မက  ်လ န်၍ #၂  

ြက်ြွဲမသ  အမ ြအမနမ  ျားကိို မလ  ့်ြ ထနိ်ျားသမိ်ျား န် မလ့်က င့််  တ င ်အြက်အြွဲလိိုငျ်ား (Hassle Line) မ  ျားကိို အသ ိုျား ပ  ြငျ်ား  

သငခ်န််းစော  ည်  ယ်ြ က်မ  ျား  

• ြဋှိြကခ မည် ှိို ့် အရ ှိနပ်မြှင့််တငပ်ခင််းန္ င့်် အရ ှိနသ်လျှာ့်ချပခင််းကှိို  သြာထ်ိုတ် သလ့်ကျင့််ရာတွင ်ြဋှိြကခ အ ွငသ်ဆာငပ်ခင််းန္ င့်် ြဋှိြကခ 

 ကာ်းဝငသ်ဆာငရွ်က်ပခင််း ဆှိိုငရ်ာ အသတွွံ့အ က ြု ရရ ှိသစရန၊် သေဘိုေျ ြဋှိြကခမျာ်း အတွက်  က်သရာက်မှုမျာ်းကှိို သဆွ်းသန္်ွးရန ် 

• ြဋှိြကခ စီမ ခန ့်ခ်ွ ပခင််းန္ င့် ်ြတ် က်၍ သဆွ်းသန္်ွးမှုတစ်ခို ပြြုလိုြ်န္ှိိုငသ်ရ်း အတွက် သေဘိုေျ အသတွွံ့အ က ြုတစ်ခို ြနတ်ီ်းရန ် 
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ခပင ်ငခ်ခင််း 

လူန္ စ်သောက် တစ်တွ  မတတ်ြ်ရြ်အသနအထာ်းပြင့််၊ တစ်ဦ်းန္ င့်် တစ်ဦ်း အပြနအ်လ န ်သပြာဆှိို ဆက်ဆ န္ှိိုငရ်န ်သနရာ ကျေ်ကျေ် 

လှိိုအြ် ည်။  

 

ဘယ်လိိုလိုပ် မလွဲ  

အခက်အခ လှိိုင််း (Hassle Line)မျာ်း ည် အဓှိကအာ်းပြင့်် ြါ၀င ူ်မျာ်း တစ်ဦ်း န္ င့်တ်စ်ဦ်း မျက်န္ ာချင််းဆှိိုငလ်ျက် ( ှိို ့်မဟိုတ် 

မျက်န္ ာချင််းဆှိိုင ်ြတ်လည် ဝှိိုင််းလျက်) အသနအထာ်းန္ င့်် ကှိိုက်ညီသအာင ်သဆာငရွ်က်သ ာ  ရိုြ်သဆာငမ်ှု အသ ်းစာ်း ပြစ် ည်။  

၁၊  ြါဝင ူ်မျာ်းအာ်း တစ်ဦ်းန္ င့််တစ်ဦ်း မျက်န္ ာချင််းဆှိိုင ်အသနအထာ်းပြင့်် မျဉ််းငြှိြုင ်လှိိုင််းန္ စ်ခို ပြစ်သအာင ်စီစဉ်ခှိိုင််းြါ။  

လူတှိိုင််း ည် တစ်ဦ်းန္ င့်် တစ်ဦ်း တှိိုက်ရှိိုက် သရ ွံ့ဆှိိုင ်အသနအထာ်းပြင့်် မတ်တြ်ရြ်သနရြါမည်။ ြါဝင ူ်မျာ်း ည် ၎င််းတှိို ့် 

သရ ွံ့တည့််တည့််မ  လူမျာ်းန္ င့်် လက်ဆွ န္ှုတ်ဆက်ရငြီ်း  ူတှိို ့်၏ တွ ြ ် မျာ်းကှိို မ တ် ာ်းသစရြါမည်။ (လူဦ်းသရ ည် မ,ကှိန််း 

ပြစ်သနြါက၊  ငတ်န််းသြ်း ူမျာ်း ထ မ  ခဏတစ်ပြြုတ် ဝငသ်ရာက်န္ှိိုင ်ည်၊  ှိို ့်မဟိုတ် မဂဏန််းအရ ြှိိုသန ူ တစ်ဦ်းကှိို 

သလ့်လာမ တ်စိုကရျေးပခငျ်ေး တွှာဝနက်ပျေးနိငုသ်ည်။)  

၂၊  လူမျာ်း ည် လှိိုင််းန္ စ်ခို တန််းစီငြီ်းြါက ဇာတ်ကွက် ရိုြ်သဆာငမ်ှု အတွက် ပြစ်ရြ်ဇာတ်လမ််းကှိို သြာ်ပြသြ်းြါ။ 

လှိိုင််းတစ်ခို ချင််းစီမ  လူမျာ်းအာ်း တာဝနခ်ွ သဝ  တ်မ တ်သြ်းြါ။ ၎င််းတှိို ့်အာ်း  ူတှိို ့် လက်ဆွ န္ှုတ်ဆက်  ူမျာ်းန္ င့်် ာ 

အပြနအ်လ န ်ဆက်ဆ ရန ်န္ င့်် အန်ီးအနာ်းရ ှိ အပခာ်း ူမျာ်းအာ်း ဂရိုမစှိိုက်ရန ်သပြာြါ။  တာဝန ်ခွ သဝမှုအရ 

တစ်ဦ်းတစ်သောက်ချင််းစီ ည် ၎င််းတှိို ့်၏ တွ ြ ် မျာ်းန္ င့်် သပြာဆှိို ဆက်ဆ  ကရြါမည်။  

 

သြာ်ပြြါ တှိို ့်မ ာ န္ှိိုငင် သရ်း ပြစ်ရြ်ဇာတ်လမ််း အချှိြု ွံ့ ပြစ် က ည်။  

• န္ှိိုငင် သရ်းန္ င့်် မ က်ဆှိိုငသ် ာ သခွ်းကနသ်ကျာက် ူ၊  င ်ည် လမ််းသြေါ်တွင ် ှိို ့်မဟိုတ် ြန််းပခ ထ တွင ်စသ ာ 

အပြငတ်စ်သနရာ တွင ်ရ ှိသနငြီ်း  င ်(လှိိုင််းတစ်ခို ထ မ  လူတစ်ဦ်း)  ည် အသ ကာင််း တစ်စ ိုတစ်ရာသ ကာင့်် 

ရနလ်ှိိုသဒါ ထွက်စွာ ပြင့်် သခွ်းတစ်သကာငက်ှိို ကနသ်ကျာကလ်ျက် ရ ှိ ည်။ သခွ်းက  င့််အာ်း ကှိိုက် ည့်် အတွက်သ ကာင့်် 

ပြစ်သစ၊  ှိို ့်မဟိုတ်ြါက အပခာ်း အသ ကာင််းတစ်ခိုသ ကာင့်် သဒါ  ထွက်၍ ပြစ်သစ ကနသ်ကျာက် ည်။ အပခာ်း လှိိုင််းတစ်ခိုရ ှိ 

လူတှိို ့်က  င့််အာ်း ကနသ်ကျာက်မှုကှိို ရြ်တန် ့်သစလှိို ည်။ အသ ကာင််းမ ာ သခွ်း ည် ၎င််းတှိို ့်၏ သခွ်း ပြစ်သ ာသ ကာင့်် 

သ ာ်လည််းသကာင််း၊  ှိို ့်မဟိုတ် ၎င််းတှိို ့် ည် သခွ်းချစ် ူမျာ်း  က် က် ပြစ်ပခင််းသ ကာင့်် လည််းသကာင််း ပြစ်န္ှိိုင ်ည်။  

 

• အသန္ ာက်အေ က်သြ်း ူန္ င့် ်နာ်းသထာင ူ်- လတူှိိုင််း ည် လူထို ကာ်းနာမှု တစ်ခိုတွင ်ရ ှိသန ည်။ လှိိုင််းတစ်ခိုမ  

လူတစ်စို ည်  ကာ်းနာပခင််းကှိို အသန္ ာင့်အ်ေ က် ပြစ်သစရန ်ရည်ရွေ် ည် (၎င််းတှိို ့် ည် တက်ကကလှုြ်ရ ာ်း ူမျာ်း ပြစ် ကငြီ်း၊ 

သရွ်းသကာက်ခ အရာရ ှိမျာ်း န္ င့်် ြိုန််းသခေါ်ဆှိိုပခင််း၊ သတွွံ့ဆ ိုပခင််းမျာ်း ပြြုလိုြ်ခ ့် ကကာ  ကာ်းနာပခင််း ည် 

အတိုအသောငပ်ြစ် ည်ဟို ေူမ တ် ည်။ ၎င််းတှိို ့်က က ွှာျေးနာမှုကှိို ရြ်တန် ့်သစလှိို ည်။) အပခာ်း လှိိုင််းတစ်ခိုမ ာ “ြ ိုမ န”် 

ပြည် ူမျာ်း ပြစ် ကငြီ်း ဘာပြစ်သန လ  ဆှိို ည်ကှိို  ှိရ ှိရန ်အစည််းအသဝ်း ှိို ့် လာသရာက် က ူမျာ်း ပြစ် ည်။ 

ပြည် ူမျာ်းက အသန္ ာင့််အေ က်ပြြု ူမျာ်းကှိို တှိတ်ဆှိတ်သစလှိို က ည်။  ှိို ့်မ  ာ ၎င််းတှိို ့်အသနပြင့််  ကာ်း ှိန္ှိိုငမ်ည် 

ပြစ် ည်။  

 

• သဝြနသ်န္ ာင့််ေ က် ူန္ င့်် ဆန္ဒပြ ူ- လူတှိိုင််း ည် ဆန္ဒပြြွ  ှိို ့် သရာက်ရ ှိသန က ည်။ လှိိုင််းတစ်ခိုရ ှိ လူမျာ်း ည် (အပခာ်း လှိိုင််း 

တစ်ခိုမ ) ဆန္ဒပြ ူမျာ်းအာ်း ဆှိို်းရွာ်းစွာပြင့်် ရနလ်ှိိုလျက် ရ ှိ ည်။ ဆန္ဒပြ ူမျာ်းက သဝြနသ်န္ ာင့််ေ က် ူ/ ဆန္ဒပြမှုကှိို 

ဆန် ့်ကျင ူ်မျာ်းအာ်း သနရာမ  ထွက် ွာ်းပခင််းသ ာ်လည််းသကာင််း၊ ရနတ်န် ့်ပခင််းသ ာ် လည််းသကာင််း ပြြုမူရန ်လှိိုလာ်း ည်။  
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• သဒါ ထွက်သနသ ာ လူအိုြ်ကကီ်း န္ င့်် ဆန္ဒပြ ူမျာ်း - လူတှိိုင််း ည် အစည််းအသဝ်းတစ်ခို  ှိို ့်မဟိုတ် လူထိုစိုသဝ်းြွ တွင ်

ရ ှိသန က ည်။ လှိိုင််းတစ်ခိုမ ာ ဆန္ဒပြ ူမျာ်း ပြစ် ည်။ အပခာ်း လှိိုင််းတစ်ခိုမ ာ သြါက်ကွ သန ူမျာ်း- အလွနသ်ဒါ ထွက်၊  

စှိတ်ြျက်၊ ဗလ ို်းဗသထွ်း၊ ရှိိုင််းစှိိုင််း  ူမျာ်း ပြစ် က ည်။  

 

• ရင််းန္ ်ီးကျွမ််းဝငမ်ှု မရ ှိသ ာ မီဒေီာန္ င့် ်တက်ကကလှုြ်ရ ာ်း ူ - အမျာ်းပြည် ူဆှိိုငရ်ာ လှုြ်ရ ာ်းမှု တစ်ခိုတွင ်လှိိုင််းတစ်ခို ည် 

ရင််းန္ ်ီး ကျွမ််းဝငမ်ှု မရ ှိသ ာ ရနဘ်က်ဆှိိုငရ်ာ မီဒေီာမျာ်း အပြစ်လည််းသကာင််း၊ သနာက် လှိိုင််းတစ်ခိုကဆန္ဒပြ ူ အပြစ် 

လည််းသကာင််း  ရိုြ်သဆာငရ် မည် ပြစ် ည်။  

 

၃၊  ြါဝင ူ်မျာ်းအာ်း ကျရာဇာတ်ရိုြ်ကှိို  ရိုြ်သဆာငသ်စရန ်အာ်းသြ်းြါ။ “မျာ်းမျာ်း  ရိုြ်သဆာငန်္ှိိုငသ်လ၊ မျာ်းမျာ်း ရရ ှိသလ 

ပြစ် ည်” (လူ ့်ဘဝက ့် ှိို ့်ြင ်ပြစ် ည်)။  ရိုြ်သဆာငန်္ှိိုငရ်န ်၎င််းတှိို ့်ကှိို ပပင ်ငခ် ိန ်ဆေ်စကက န် ့် အချှိနသ်ြ်းြါ။  

 

၄၊  “စတငြ်ါ” ဟို သပြာဆှိိုငြီ်းသနာက်  ရိုြ်သဆာငမ်ှုကှိို စကက န် ့် ၉၀ မ  ၁၂၀ အတွင််း လိုြ်သဆာငခ်ှိိုင််းြါ။ “ရြ်” ဟို သအာ်ြါ၊ 

 ှိို ့်မဟိုတ် လက်ခိုြ်တီ်းငြီ်း လိုြ်သဆာငခ်ျက်ကှိို ရြ်တန် ့်ြါသစ။  

 

၅၊  လူစိုခွ ြါ၊ မျက်န္ ာချင််းဆှိိုင ်ြတ်လည်ဝှိိုင််းရပ်ကနသ မ ွှာျေး ို တန််းပြြုတ်ြါ၊ ထှိို ့်သနာက် အကျဉ််းချြုြ် ပပနလ်ည်တငပ်ပပါကစ။ 

သမ်းခွန််းအချှိြု ွံ့သမ်းြါ။ ခ စာ်းချက်လာ်း? အချက်အလက်လာ်း? သရ ွံ့ ှိို ့်ဆက်ပခင််းလာ်း? အစီအရီ သမ်းခွန််းမျာ်းတွင ်သအာက်ြါတှိို ့် 

ြါ၀ငန်္ှိိုင ်ည်။  င ်ည် (အရ ှိနပ်မြှင့်တ်ငပ်ခင််း၊ သလျှာ့်ချပခင််း၊  င့်် ရည်မ န််းချက်ကှိို ပြည့််မီသအာငလ်ိုြ်သဆာငပ်ခင််း၊ စ ည်ပြင့် ်တှိို ့်တွင)် 

သအာငပ်မငခ် ့် လာ်း? ဘေ်လှိို နည််းလမ််းမျာ်းန္ င့်် အသထာက်အကပူြြု ကှိရှိောမျာ်းကှိို  ငအ်  ို်းပြြုခ ့် လ ?   င၏် တွ ြ ်မိတ်က ွ 

ကသရာ ဘာကှိို ကကှိြု်းစာ်းငြီ်း လိုြ်သဆာငခ် ့် လ ?  ူတှိို ့် ဘာလိုြ် င့်တ်ေ်လှိို ့် ထင ်လ ?  

 

၆၊  စွမ််းအင ်မကိုနခ်မ််းမီ အပခာ်းလှိိုင််းအ စ် တစ်ခို ပြြုလိုြ်ငြီ်း၊ လှိိုင််းတစ်ခိုစီ အတွက်  ရိုြ်သဆာငမ်ှု ဇာတ်ရိုြ်အ စ် ချမ တ်ြါ၊ 

တစ်ဦ်းတစ်သောက်ချင််းစီအာ်း ေ ို ကည်မှု လွနက်  ူ  ှိို ့်မဟိုတ် ရနလ်ှိိုသဒါ ထွက် ူ အခန််းကဏ္ဍမ   ရိုြ်သဆာငရ်န ်အခွင့််အသရ်း 

သြ်းြါ။ အချှိနရ် သလာက် ဇာတ်ကွက်  ရိုြ်သဆာငမ်ှုကှိို န္ စ်ကကှိမ်မ    ို်းကကှိမ်အထှိ ပြြုလိုြ်ြါ။ ထှိို ့်သနာက် သအာက်တွင ်

သြာ်ပြထာ်းသ ာ မူသဘာငန်္ င့်် ကှိရှိောမျာ်းကှိို အန်ီးကြ်   ို်း ြ်ြါ။  

 

၇၊  ဇာတ်ကွက်  ရိုြ်သဆာငမ်ှု ပြြုလိုြ်သနစဉ်  တှိပြြုရမည့်် အရာမျာ်း၊ ထှိို ့်သနာက် အကျဉ််းချြုြ် သမ်းပမန််းရ င််းလင််းစဉ် 

အသလ်းသြ်း သပြာဆှိိုရမည့်် အရာမျာ်း။  

• ရိုြ်ြှိိုင််းဆှိိုငရ်ာ- ကှိိုေ်ခန္ဓာအသနအထာ်း/ရြ်တည်မှု၊ လက် န္ င့််  မျက်စှိတှိို ့် လှုြ်ရ ာ်းမှု၊ အပမနန်္ှုန််း န္ င့်် လှုြ်ရ ာ်းမှု 

အမျှိြု်းအစာ်း။  

• သပြာဆှိိုမှုြှိိုင််း - အ   အနှိမ့််အပမင့််၊ ဆူည မှု အဆင့်၊် ပမနန်္ှုန််း၊ စကာ်းသပြာဆှိိုမှု အသ ကာင််းအရာ  

• •စှိတ်ြှိိုင််းဆှိိုငရ်ာ - ဆက်ဆ သရ်း တည်သဆာက် လာ်း? နာ်းသထာငမ်ှုကှိို အ  ို်းပြြု လာ်း? ဘ ိုတူညီချက်  ှိို ့်မဟိုတ် 

ကွာပခာ်းချက်မျာ်းကှိို တည်သဆာက် လာ်း?  

 

၈၊  လှိိုအြ် လှိို အခှိိုငအ်မာ  ကာ်းဝငပ်ခင််းန္ င့်် အရ ှိနသ်လျှာ့်ချပခင််း အတကွ် မူသဘာင ်ချမ တ်ြါ။ ြါဝင ူ်မျာ်းကှိို ပြစ်ရြ်ဇာတ်လမ််း 

“က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ/ င” ဇာတ်ကွက်  ရိုြ်သဆာငမ်ှု န္ င့်် ြတ် က်သ ာ ထငပ်မငခ် စာ်းချက်ကှိို သမ်းပမန််းြါ။  ငတ်ှိို ့် တစ်သောက်ချင််းစီ 
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အသနပြင့်် သအာက်ြါတှိို ့်ကှိို လိုြ်န္ှိိုငခ် ့် လာ်း? ဘာသ ကာင့်် လိုြ်န္ှိိုင ်လ ? ဘာသ ကာင့်် မလိုြ်န္ှိိုင ်လ ?  င၏် တိုန် ့်ပြနသ်ဆာငရွ်က်န္ှိိုငမ်ှု 

အတွက် ဆက် ွေ်သပြာဆှိိုပခင််းန္ င့်် သပြာဆှိိုသဆွ်းသန္်ွးပခင််း စွမ််းရည်တှိို ့်ကှိို မည် ှိို ့် အ  ို်းပြြုန္ှိိုင ်လ ?  

က - အသပခအသနကှိို အက ပြတ်ပခငျ်ေး  

ခ - တိုန် ့်ပြနသ်ဆာငရွ်က်ပခင််း မပြြုမီ  ိုယ်ကရွှာ/ စိတ်ပါ တည်ငငမ်ိကအွှာင ်ထိနျ်ေးသိမ်ျေးပခငျ်ေး  

ဂ - မည် ှိို ့် တိုန် ့်ပြနမ်ည်ကှိို သရွ်းချေ်ပခငျ်ေး  

ဃ -  င ်သရွ်းချေ်ထွှာျေးသည့်် တုန် ့်ပပနမ်ှုမှ တစ်ဆင့်် အရ ှိန ်သလျှာ့်ချပခငျ်ေး  

င - အရ ှိနပ်မြှင့််၍ ၊ ပြစ်လာန္ှိိုင ်ည့်် အကျှိြု်းဆက်မျာ်းကှိို ထည့််သွငျ်ေးစဉ််းစာ်းပခငျ်ေး  

 

၉၊  ရနလ်ှိိုမိုန််းတီ်းမှုန္ င့်် ရနလ်ှိိုသဒါ ထွက်မှုကှိို အရ ှိနသ်လျှာ့်ချရာတွင ်“D” သပခာက်လ ို်းအာ်း နည််းလမ််းအပြစ် အ  ို်းပြြုြါ။  
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အြန်ျား ၄  

အိုပ်စို၏  ည်မှန်ျားြ က်မ  ျားနငှ့်် သမဘ တညူီြ က်မ  ျားကိို တိိုျားတက်မအ င ်သငတ်န်ျားပိို ့်ြ ပ ့်ပိိုျား ြငျ်ား  

 

မ တကိ   

သရ ွံ့တန််းအသ ကာင််းအရာ- ေူဂနဒ်ါန္ှိိုငင် ရ ှိ ရ မျာ်း၏ အကျင့််ြျက်ပခစာ်းမှုကှိို ကှိိုငတ်ွေပ်ခင််း……..  

အဓှိက အေူအဆမျာ်း…………. 

စာမျက်န္ ာကှိို သကျာ်လွန၍် #၁-  ငေ်ူမှုအတွက်  ငတ်န််းြှိို ့်ချပခင််းန္ င့်် အိုြ်စိုလှိိုက် ဆ ို်းပြတ်ချက် ချမ တ်ပခင််း ဆှိိုငရ်ာ ဇာတ်ကွက် 

 ရိုြ်သဆာငမ်ှု …………..  

ရည်ညွှန််းကှိို်းကာ်းချက်မျာ်း………….. 

 

 

သငခ်န််းစော  ညမ်ှန်ျားြ က်မ  ျား  

 ငခ်န််းစာ အငြီ်းတွင ်ြါဝင ်တက်သရာက် ူမျာ်း အသနပြင့်် -  

 ငတ်န််းြှိို ့်ချြ ့်ြှိို်းမှု စွမ််းရည်မျာ်း ည် အစည််းအသဝ်းမျာ်းတွင ်အိုြ်စိုလှိိုက် ရည်မ န််းချက်မျာ်း သအာငပ်မငက်စသရ်းအတွက် 

ြှိိုမှိိုထှိသရာက်စွာ မည် ှိို ့် ကူညီန္ှိိုငမ်ည်ကှိို  ှိပမငသ်ြာ်ထိုတ်န္ှိိုငရ်န ် 

တက်ကကလှုြ်ရ ာ်း ူန္ င့် ်ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက် ူမျာ်း၏ ရည်မ န််းချက်မျာ်း၊ နည််းဗျျူဟာမျာ်းန္ င့် ်မဟာဗျျူဟာမျာ်းအသြေါ် 

 သဘာတူညီမှု တှိို်းတက် ရရ ှိသစရနအ်တွက်  ငတ်န််းြှိို ့်ချြ ့်ြှိို်းမှု ဆှိိုငရ်ာ စွမ််းရည်ကှိို အ  ို်းပြြု သလ့်ကျင့််ရန ် 
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အြန်ျား ၄ 

အိုပ်စို၏  ည်မှန်ျားြ က်မ  ျားနငှ့်် အမျော်းသမဘ တညူြီ ကမ်ှု တြိ်ုးတြရ်ြောင််းမွန် ကြော်းခံ ပ ့်ပိိုျား ြငျ်ား  

လူမျာ်းအသနပြင့်် တစ်သောက် စကာ်းသပြာသနစဉ် စကာ်းပြတ်သပြာပခင််း၊ လူတစ်သောကက် စကာ်းဝှိိုင််းကှိို လွှမ််းမှိို်းထာ်းပခင််း၊ 

အိုြ်စိုတစ်စိုအသနပြင့်် မည် ည့်် ဆ ို်းပြတ်ချက်မျှ မချမ တ်န္ှိိုငဘ်  ဦ်းတည်ရာမ ့် စကာ်းသပြာသနပခင််း စ ည့်် အစည််းအသဝ်းမျှိြု်း 

မ က ြုြူ်း ူ ရ ှိြါ လာ်း? လူမျာ်းစွာတှိို ့် ည် အစည််းအသဝ်း စှိတ်ြျက်ရမှုန္ င့်် ရငဆ်ှိိုင ် က ြုသတွွံ့  ကြူ်း ည်။  သဘာတူညီချက် 

ရရ ှိမည့်် ြ ို မသြေါ် ပခင််း၊  ှိို ့်မဟိုတ် ဘာကှိိုမ  အတူတကွ လိုြ်သဆာင၍် မရန္ှိိုငပ်ခင််း တှိို ့်သ ကာင့်် လူအမျာ်း ည် အလိုြ်အသြေါ် 

စှိတ်ဝငစ်ာ်းမှု မရ ှိ ကသတာ့်သြ။  

ငြီ်းခ ့်သ ာ  နခ်န််းစာမ  လူြိုဂ္ှိြုလ်ဆှိိုငရ်ာ ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက်မှု စွမ််းရည်မျာ်းကှိို အသပခခ ၍၊ ဤအခန််းတွင ်အိုြ်စိုလှိိုက် 

စည်ျေးရ ို်းမှု လိုြ်ငန််းစဉ်မျာ်း အတွက် ြ ့်ြှိို်းပခင််း ဆှိိုငရ်ာ အရည်အသ ွ်းမျာ်း ကှိို အ  ို်းပြြု မှိတ်ဆက်သြ်းထာ်းြါ ည်။ က ွှာျေးခ  

ြ ့်ြှိို်းပခင််း ည် လူအိုြ်စိုမျာ်း အချင််းချင််း သပြာဆှိိုသဆွ်းသန္်ွးရာတွင ်အသထာက်အကူပြြုငြီ်း၊ အမျာ်း သဘာတူညီမှု ရရ ှိသရ်းတှိို ့် 

အတွက်လည််း အ  ို်းဝငြ်ါ ည်။  

တက်ကကလှုြ်ရ ာ်း ူမျာ်း၊ စီစဉ်သဆာငရွ်က် ူမျာ်းန္ င့် ်ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက် ူမျာ်း ည်- ကွ ပြာ်းပခာ်းနာ်းသ ာ အိုြ်စိုမျာ်းအာ်း 

၎င််းတှိို ့်၏ ြါဝငသ်ဆာငရွ်က်လှိိုစှိတ် န္ င့်် စှိတ်ြါဝငစ်ာ်းမှုကှိို ပမြှင့််တင ်သြ်းရာတွင၊် ြှိိုမှိိုထှိသရာက်ငြီ်း ြွင့်လ်င််းသ ာ သပြာဆှိို 

သဆွ်းသန္်ွးမှုမျာ်းကှိို မည် ှိို ့် ြနတ်ီ်းန္ှိိုငမ်ည်ကှိို နာ်းလည် သဘာသြါက် သစရန ်အတွက်၊ ဤ ငခ်န််းစာကှိို အ  ို်းပြြုန္ှိိုင ်ည်။ 

 

တြိြု်ပွဲဝင ်ဇောတလ်မ််းတစ်ပဒု ်

ယူဂန်ဒေါနိိုငင် ရှိ  ွဲမ  ျား၏ အက င့််ပ က် ြစ ျားမှုကိို ကိိုငတ် ယ် ြငျ်ား  

 

ေူဂနဒ်ါ န္ှိိုငင် တွင ်အကျင့််ြျက် ပခစာ်းမှု ည် အဆန််းမဟိုတ်ြါ။ ရ မျာ်း ည် မ ကာခဏဆှိို လှိို လာဘ်သင ွသတာင််းခ ပခင််း၊ 

သငညွြှစ်ပခင််း၊ န္ င့်် အာဏာ အလွ   ို်းစာ်း လိုြ်ပခင််း ရိှကက ွှာငျ်ေး စွြ်စွ ခ ရ ည်။  

 

ေူဂနဒ်ါန္ှိိုငင် ရ ှိ အစှိို်းရမဟိုတ်သ ာ ဒမီှိိုကသရစီန္ င့် ်လူ ့်အခွင့်အ်သရ်းသြာငသ်ဒ်းရ င််း (NAFODU)  ည် “ 

အဂတှိလှိိုက်စာ်းမှုတှိိုက်ြျက်သရ်း” ကမ်ြှိန််းလှုြ်ရ ာ်းမှုကှိို စတငခ် ့်ငြီ်း သရဒေီှိို အစီအစဉ်မျာ်းကှိို အ  ို်းပြြုပခင််း၊  အကျင့်ြ်ျက်ပခစာ်းမှုကှိို 

သစာင့် ်ကည့််ရန ်သစတနာ့်ဝနထ်မ််း ကွနေ်က်မျာ်းကှိို သလ့်ကျင့် ်င ်ကာ်းသြ်းပခင််း န္ င့်် ရ မျာ်း၏ အဂတှိလှိိုက်စာ်းမှုကှိို ခ ခ ့်ရ ူမျာ်းအာ်း 

ကူညီသထာက်ြ ့်ပခင််း တှိို ့်ကှိို သဆာငရွ်က်ခ ့် ည်။  

 

ကမ်ြှိန််း၏ တစ်စှိတ်တစ်သဒ  အပြစ် NAFODU  ည် အဆင့််ပမင့်် ရ အရာရ ှိမျာ်း အြါအဝင၊်  ာမန ်ရ အရာရ ှိမျာ်းန္ င့်် 

ပြည် ူလူထိုတှိို ့်အာ်း သတွွံ့ဆ ိုသစကာ အစည််းအသဝ်းမျာ်း ကျင််းြသြ်းခ ့် ည်။ ယငျ်ေး  ့်သုိ ့် သတွွံ့ဆ ိုသဆွ်းသန္်ွးမှုမျာ်းမ  တစ်ဆင့်် 

န္ှိိုငင်  ာ်းမျာ်း ည် ၎င််းတှိို ့်၏ နစ်နာမှုမျာ်းကှိို ထိုတ်သြာ် သပြာဆှိိုခ ့် က ည်။ ရ အရာရ ှိအချှိြု ွံ့က ၎င််းတှိို ့်၏ အြွ ွံ့အစည််းြ ိုရှိြ်ကှိို 

တှိို်းတက်သစလှိိုငြီ်း၊ အကျင့်ြ်ျက်ပခစာ်းမှုကှိို သပြရ င််းရန ်နည််းလမ််းမျာ်း ရ ာသြွလှိို က ည် ကှိိုလည််း  ူတှိို ့်  ှိရ ှိခ ့်ရ ည်။ ဤ 

အစည််းအသဝ်းမျာ်းမ ာ တစ်မူထူ်းပခာ်းြါ ည်။ အသ ကာင််းမ ာ လူတှိိုင််း ည် အာဏာြှိိုငမ်ျာ်းန္ င့် ်စကာ်းသပြာခွင့်ရ်သ ာ 

 ာတူညီမျှ ည့်် အသပခအသနမျှိြု်း မရ ှိခ ့် ည့်် အတွက် ပြစ်ြါ ည်။  

 

အဆှိိုြါ အစည််းအသဝ်းမျာ်းက ကမ်ြှိန််း အတွင််း လူအမျာ်းကှိို လွှမ််းမှိို်းဆွ သဆာငန်္ှိိုငခ် ့်ငြီ်း၊ ကမ်ြှိန််း၏ အရွေ်အစာ်း လည််း ကကီ်းထွာ်း 

လာခ ့် ည်။ အထူ်း ပြင့် ်ထှိသရာက်ငြီ်း ြ ့်ြှိို်းပြည့််ဆည််းန္ှိိုငမ်ှုရ ှိသ ာ အစည််းအသဝ်းမျာ်းသ ကာင့် ်န္ှိိုငင်  ာ်း အမျာ်းအပြာ်း 
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ြါဝငတ်က်သရာက် လာ က ည်။ ရ အရာရ ှိ အမျာ်းအပြာ်းလည််း ထြ်မ  ြါ၀ငလ်ာငြီ်း၊   တင််းအချက်အလက်မျာ်း ြ ့်ြှိို်းပခင််း၊ 

 တင််းအချက်အလက် ရရ ှိသစသရ်း အတွက် ပြည့််ဆည််း သြ်းပခင််းတှိို ့်ကှိို သဆာငရွ်က်သြ်း ည်။ ထှိို ့်အပြင ်ရ တြ်ြွ ွံ့၏ 

အဂတှိလှိိုက်စာ်းမှု ဆှိိုငရ်ာ  ပြဿနာမျာ်းကှိို အသပြရ ာန္ှိိုငသ်ရ်း အတွက် အဓှိကညြှှိန္ှုှိင််းမှုမျာ်း ပြစ်သြေါ်လာသစရန ်အသပခအသနမျာ်း 

သြ်းအြ် ည်။  

 

Shaazka Beyerle ၏ “အဂတှိလှိိုက်စာ်းမှုကှိိုသလျှာ့်ချပခင််း - တာ၀နခ် မှုန္ င့် ်တရာ်းမျှတမှုအတွက် ပြည် ူ ့်စွမ််းအာ်း” Curtailing 

Corruption: People Power for Accountability and Justice (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2014): စာ ၁၈၇-၂၀၁ မ ။   

- 

အဓိက အယူအဆမ  ျား  

 

မအ င ်မငမ်သ  အိုပ်စိုလိိုက် စုရဝ်းမတ ွေ့ဆ ိုမှုမ  ျားကိို ဘယ်အ  က အမထ က်ကူ  ပ သလွဲ?  

အစီအစဉ်မကျသ ာ၊  ှိို ့်မဟိုတ် ရ ည်လျာ်းငြီ်း အကျှိြု်းမပြစ်ထွန််း ည့်် အိုြ်စို စုကဝျေး သတွွံ့ဆ ိုမှုမျှိြု်းက ့် ှိို ့်သ ာ အရာမျာ်းက အိုြ်စို၏ 

စှိတ်ြါဝငစ်ာ်းမှုကှိို ကိုနခ်န််း ွာ်းသစန္ှိိုင ်ည်။ အခန််းကဏ္ဍ မျာ်းန္ င့် ်လိုြ်ငန််းစဉ်မျာ်းကှိို ဂရိုပြြုပခင််းအာ်းပြင့် ်အစည််းအသဝ်းမျာ်းတွင ်

ထှိသရာက်၍ အကျှိြု်းပြစ်ထွန််းသ ာ သပြာဆှိိုသဆွ်းသန္်ွးမှုကှိို ြျှိြု်းသထာငရ်န ်ြှိိုမှိိုပြစ်န္ှိိုငသ်ပခရ ှိ ည်။ စီစဉ် ူမျာ်း အသနပြင့်် 

ြါဝင ူ်မျာ်းအာ်း အခနျ်ေး ဏ္ဍအလို ် အသီျေးသီျေး သတ်မှတ်သြ်းပခင််းအာ်းပြင့်၊်  ြါ၀ငတ်က်သရာက်ငြီ်း ြူ်းသြါင််းသဆာငရွ်က် ည့်် 

ဆ ို်းပြတ်ချက် ချပခင််းမျာ်းကှိို သဆာငရွ်က်န္ှိိုငမ်ည့်် အဆင့်ပ်မင့် ်လိုြ်ငန််းသဆာငတ်ာ အစည််းအသဝ်းမျာ်းကှိို ကျင််းြန္ှိိုငမ်ည် ပြစ် ည်။ 

အစည််းအသဝ်းတှိိုင််းတွင ်အခန််းကဏ္ဍအာ်းလ ို်း မလှိိုအြ်သြ။  ှိို ့်ရာတွင ်ြှိိုမှိိုကကီ်းမာ်းသ ာ အိုြ်စိုမျာ်းန္ င့် ်ြှိို၍ ခက်ခ သ ာ 

ပြဿနာမျာ်း ည် ခွ သဝအြ်န္ င််းထာ်းသ ာ အခန််းကဏ္ဍမျာ်းန္ င့်် တာ၀န ်၀တတ ရာ်းမျာ်းမ  အကျှိြု်းသကျ်းဇူ်း ရရ ှိ ကမည် ပြစ် ည် (ဇော်း 

၉ တွင ်ကည့််ြါ)။  

 

အမ ျားကကီျားမသ  ကြော်းခံပ ့်ပိိုျားမှုဆိိုင ်  အ ည်အမသ ျားမ  ျား၊ တ ၀န်ယူမှုမ  ျား၊ လိုပ်ငန်ျားတ ဝန်မ  ျားနငှ့် ်အကက  ပ ြ က်မ  ျားက 

ဘ မတ လွဲ?  

က ွှာျေးခ ြ ့်ြှိို်းမှုဆှိို ည်မ ာ  ငေ်ူတတ်သပမာက်ရ ည့်် ကျွမ််းကျငမ်ှု စွမ််းရည်တစ်ခို ပြစ်ြါ ည်။ “ ဘာဝ သခါင််းသဆာငမ်ျာ်း” 

 ှိို ့်မဟိုတ် အပခာ်း လှုြ်ရ ာ်းမှုမျာ်းတွင ်အသရ်းကကီ်းသ ာ သခါင််းသဆာငမ်ှုအခန််းကဏ္ဍမ  ြါ၀င ူ်မျာ်း ည်  ငတ်န််းြှိို ့်ချ ူမျာ်းအပြစ် 

အသကာင််းဆ ို်း အရည်အချင််းပြည့််မီ ူမျာ်း ပြစ်န္ှိိုငသ် ာ်လည််း အငမ တမ််းသတာ့်မဟိုတ်ြါ။ တစ်ခါတစ်ရ တွင ်လူမှုလှုြ်ရ ာ်းမှုမျာ်းတွင ်

အာ်းသကာင််းငြီ်း   ဇာရ ှိသ ာ သခါင််းသဆာငမ်ျာ်းရ ှိ က ည်။ ၎င််းတှိို ့် ည် အိုြ်စိုတစ်စိုကှိို   ဘာ  မျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် 

ဆွ သဆာငမ်ှုရ ှိသ ာ မှိန ့်ခ်ွန််းမျာ်းပြင့် ်စည််းရ ို်းန္ှိိုင ်က ည်။ အပခာ်း ူမျာ်းတွင ်လှုြ်ရ ာ်းမှု မျာ်းစွာကှိို ထှိန််းချြုြ်န္ှိိုငသ် ာ ထှိသရာက် ည့်် 

မနသ်နဂျာမျာ်း ရ ှိ က ည်။ ထှိသရာက်သ ာ  ငတ်န််းြှိို ့်ချ ူမျာ်းတွင် သနာက်ထြ် ကျွမ််းကျငမ်ှုမျာ်း ရ ှိ က ည်။ က ွှာျေးခ ပ ့်ပုိျေးသ  

မျာ်း ည် အစည််းအသဝ်း အစီအစဉ်ကှိို မျက်ပခည်မပြတ် သစာင့် ်ကည့််သနစဉ်၊  လူအမျာ်း အချင််းချင််း ဆက် ွေ်သပြာဆှိိုန္ှိိုငရ်နန်္ င့်် 

အပြနအ်လ န ်နာ်းသထာငန်္ှိိုငမ်ှု ြှိိုမှိို အာ်းသကာင််း လာသစရန ်အတွက် ကူညီရန ်ကကီ်းမာ်းသ ာ ရည်မ န််းချက်ရ ှိ ည်။ အမျာ်းပြည် ူကှိို 

သဟာသပြာ ူမျာ်း ည် မတူကွ ပြာ်းသ ာ လူတှိို ့်၏ အပမငမ်ျာ်းကှိို ေှိမ််းေှိိုငလ်ာသစသရ်းအတွက် ၎င််းတှိို ့်၏ အသပြာအဆှိို စွမ််းရည်ကှိို 

အ  ို်းပြြု၍ အွှာျေးထုတ်နိငုသ်ည်။  ှိို ့်ရာတွင ်က ွှာျေးခ ပ ့်ပုိျေးသ  သကာင််းမျာ်း ည်  ငတ်န််းတက်သရာက် ူမျာ်းကှိို 

ရှုသထာင့်တ်စ်ချက်ကှိို ာ လက်ခ ရန ်စည််းရ ို်းမည့််အစာ်း ရှုသထာင့်အ်ာ်းလ ို်းကှိို  ကာ်းန္ှိိုင၊် မျှသဝန္ှိိုငရ်န ်ြနတ်ီ်းသြ်းရ ည်။ 

က ွှာျေးခ ပ ့်ပုိျေး ူမျာ်း ည် အပခာ်း ထှိသရာက်သ ာ သခါင််းသဆာင ်အမျှိြု်းအစာ်းမျာ်းန္ င့် ်ဆငတ်ူ လှိို ရ ှိသ ာ်လည််း ကွ ပြာ်းပခာ်းနာ်း ည်။ 

 ငတ်န််းြှိို ့်ချ ူ၏ အခန််းကဏ္ဍ ည် သအာငပ်မငသ် ာ သဆွ်းသန္်ွးသပြာဆှိိုမှု၏ အသရ်းကကီ်းဆ ို်း အစှိတ်အြှိိုင််းပြစ်န္ှိိုင ်ည်။ 

အဘေ်သ ကာင့််ဆှိိုသ ာ် ၎င််းတှိို ့်၏ အခန််းကဏ္ဍ ည် အသ ကာင််းအရာ အသြေါ်တွင ်မဟိုတ်ဘ  လိုြ်ငန််းစဉ် အသြေါ်တွင ်ရည်စူ်း 
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ထာ်းပခင််းသ ကာင့်် ပြစ် ည်။  

 

ထှိသရာက်စွမ််းသဆာငန်္ှိိုငသ် ာ က ွှာျေးခ ပ ့်ပုိျေးသ မျာ်း၏ အဓှိက ကျွမ််းကျငမ်ှု စွမ််းရည်မျာ်းကှိို ဇော်း ၁၀ တွင ်သြာ်ပြထာ်း ည်။  

အစည််းအသဝ်း အခန််းကဏ္ဍမျာ်း  

 

အြန်ျားကဏ္ဍ တ ဝန် 

အစီအစဉ်ချမ တ် ူ(မျာ်း) အစည််းအသဝ်းမတှိိုငမ်ီ သတွွံ့ဆ ိုြါ၊ တက်သရာက်မည့််  ူမျာ်း၏ မတူကွ ပြာ်းမှုကှိို ကှိိုေ်စာ်းပြြုြါ 

က ွှာျေးခ ပ ့်ပိုျေးသ  (မျာ်း) အစည််းအသဝ်းကှိို ကျင််းြြါ၊  ှိို ့်မဟိုတ် ဦ်းသဆာငြ်ါ၊ တက်သရာက် ူမျာ်း ညီတူညီမျှ 

ြါဝငသ်စရန ်တှိိုက်တွန််းအာ်းသြ်းြါ၊ အချှိနန်္ င့်် အစီအစဉ်ကှိို သစာင့်် ကည့််ြါ။ အစည််းအသဝ်း 

အသ ကာင််းအရာထက် လိုြ်ငန််းစဉ်အသြေါ်တွင ်အာရ ိုစှိိုက်၍ လိုြ်သဆာငြ်ါ၊ 

တွ ြက် င်တန််းနည််းပြမျာ်းကှိို လှိိုအြ် လှိို အ  ို်းပြြုရန ်တှိိုက်တွန််းြါ  

မ တ်စိုကရျေး ူ သဆွ်းသန္်ွးချက်မျာ်း သဆာငရွ်က်မှုမျာ်းန္ င့််  တင််းအချက်အလက်မျာ်းကှိို မ တ် ာ်းြါ၊ 

မ တ်တမ််းတငြ်ါ  

သရ်းပခစ်ြါ အမျာ်းပမင ်ာသအာင ်မ တ်စိုမျာ်းကှိို စာလ ို်းကကီ်းကကီ်းန္ င့်် ကာ်းချြ်မျာ်းကှိို သခါင််းအထက် ှိို ့် 

သရာက်သအာင ်ချှိတ်ဆွ ပခင််းပြင့်် အဓှိကကျသ ာ အှိိုငဒ်ေီာမျာ်းကှိို ြမ််းေူန္ှိိုငသ်အာင ်

လိုြ်သဆာငြ်ါ၊ အစီအစဉ်အတှိိုင််း အိုြ်စိုအလှိိုက် သဆာငရွ်က် န္ှိိုငရ်န ်ကူညီြါ၊ ထြ်ခါတစ်လ လ  

မပြစ်သစရန ်ကန် ့် တ်ြါ၊ အစည််းအသဝ်းတွင ်ြါဝင ူ်မျာ်းကှိို လမ််းပြြါ 

ဧည့််ဝတ်ပပြုသ / 

ကစွှာင့််ကရှွှာ ်ကပျေးသ မ ွှာျေး 

အခန််းအြခူျှိန၊် အစာ်းအသ ာက် က ့် ှိို ့်သ ာ လူအမျာ်း၏ ရိုြ်ြှိိုင််းဆှိိုငရ်ာ လှိိုအြ်ချက်မျာ်းန္ င့်် 

စှိတ်ြှိိုင််းဆှိိုငရ်ာ အသထာက်အြ ့်လှိိုအြ်ချက်မျာ်းကှိို ဂရိုစှိိုက်ြါ  

အချှိနမ်ှတ်သ  အချှိနက်ှိို ကွြ်က ထှိန််းချြုြ်ြါ၊ အစည််းအသဝ်း သချာသမွွံ့ စွာ ကျင််းြန္ှိိုငြ်ါသစ 

စီစဉ်သြ်း ူ စကာ်းသပြာချင ူ်မျာ်းကှိို စာရင််းပြြုစိုြါ 

တ ခါ်းသစာင့်် ူ လူအမျာ်းကှိို ကကှိြုဆှိိုြါ၊ အထူ်း ပြင့်် သနာက်ကျ ူမျာ်းကှိို ကကှိြုဆှိိုငြီ်း၊ ပမနဆ်နသ်စရန ်ကူညီြါ 

လုိအပ်သည်မ ွှာျေး ုိ 

အလွယ်တ  ပမန ်နစ်ွွှာရရှိကစရန ်

  ညီသ မ ွှာျေး  

တက်သရာက် ူမျာ်းအာ်း ရိုြ်ြှိိုင််းဆှိိုငရ်ာန္ င့်် ဘာ ာစကာ်းဆှိိုငရ်ာ (ဘာ ာပြနသ်ြ်းပခင််း) 

အသထာက်အကူ သြ်း ည် 

မသကာင််းသ ာအ က ဉာဏ်သြ်းပခင််း အပခာ်းသ ာ အပမငမ်ျာ်းသြ်း၍ အိုြ်စိုလှိိုက် စဉ််းစာ်းပခင််းမ  တာ်းဆီ်းြါ 

နည််းြညာ ကွနြ်ျျူတာမျာ်း၊ ြရှိိုဂျက်တာ၊ တှိိုက်ရှိိုက်ထိုတ်လွှင့််ပခင််း န္ င့်် အပခာ်းသ ာ နည််းြညာမျာ်းကှိို 

ြ ့်ြှိို်းြါ 

 

ဇယ ျား - ၁၀  

 

ကြော်းခံပံ ပြို်းခခင််း ြိုင ်ော ြျွမ််းြျငမ်ှုမျော်း  

 

အစည််းအသဝ်း၊ သတွွံ့ဆ ိုမှု၊ အခမ််းအနာ်း၊ သတွွံ့ဆ ိုသဆွ်းသန္်ွးမှုမျာ်း၏ 

ရည်ရွေ်ချက်ကှိို တည်သဆာက်ြါ 

(အိုြ်စိုတွင််း  သဘာတူညီချက်မျာ်း အြါအဝင)် အပမငရ်ှုသထာင့်် 

အာ်းလ ို်းကှိို ကကှိြုဆှိိုြါ  

“အိုြ်စိုတွင််း  သဘာတူညီချက်မျာ်း” ပြစ်ထွန််းတှိို်းတက်ကစရန ်

လမ်ျေးပပကပျေးြါ 

အစည််းအသဝ်းအစအီစဉ်အတုိငျ်ေး ပြစက်စရန ်နငှ့်် က ွှာငျ်ေးမွနစ်ွွှာ 

  ငျ်ေးပနိငုက်စရန ်လမ််းညွနြ်ါ 

သဆွ်းသန္်ွးသပြာဆှိိုမှုမ ွှာျေး ုိ အွှာျေးကပျေးပါ (စ ွှာျေးစစ်ထှိို်းပခင််း ည် 

အစီအစဉ်တွင ်မြါရ ှိြါက) စကာ်းစစ်ထှိို်းပခင််းကှိို သရ ာင ်ကဉ်ြါ  

အပခာ်း ူတှိို ့်၏ သပြာဆှိိုမှုမျာ်းကှိို အကျဉ််းချြုြပ်ခင််း န္ င့်် 

ပြနလ်ည်သြာ်ပြပခင််းတှိို ့် အြါအဝင၊် တက်ကကစွာ နာ်းသထာငမ်ှု 
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စွမ််းရည်မျာ်းကှိို စ နမူနာအပြစ် လိုြ်သဆာငြ်ါ၊  

အိုြ်စို၏ လှုြ်ရ ာ်းသဆာငရွ်က်မှုမျာ်းန္ င့်် ြါဝငလ်ိုြ်ကှိိုငမ်ှုမျာ်းကှိို 

သစာင့်် ကည့််ြါ 

ခက်ခ သ ာ ြါဝင ူ်မျာ်းအာ်း ကူညီဆက်ဆ ြါ 

သဆွ်းသန္်ွးချက်မျာ်းကှိို အကျဉ််းချြုြ်ြါ၊ ထှိို ့်သနာက် အိုြ်စိုအြွ ွံ့ဝငမ်ျာ်းအာ်း ၎င််းတှိို ့် တစ်ဦ်းချင််းစီ  ှိို ့်မဟိုတ် စိုသြါင််း လိုြ်သဆာငလ်ှိို ည့်် 

သနာက်ထြ် အဆင့််မျာ်းအတွက် သ ချာစွာ သပြာဆှိိုသဆွ်းသန္်ွးရန ်အာရ ိုစှိိုက်ရာတွင ်ကူညီြါ။  

 

ပ ို - ၈  

အိုြ်စိုလြိုြ် အသပခခ   သဘာတူညီချက်မျာ်း နမူနာ  

 င၏် ကှိိုေ်ြှိိုငအ်ပမငအ်ာ်း ကာကေွ်သပြာဆှိိုရန ်ပြငဆ်ငပ်ခင််းထက် အပခာ်း ူ၏ အပမငရ်ှုသထာင့််ကှိို 

နာ်းလည် သဘာသြါက်ရန ်နာ်းသထာငသ်ြ်းြါ။ မှိမှိသပြာဆှိို ည်ထက်  ူတြါ်း သပြာဆှိို ည်ကှိို နာ်းသထာငရ်န ်

ကကှိြု်းစာ်းြါ။  

 

အပခာ်း ူမျာ်းအာ်း စကာ်းပြတ်မသပြာပခင််း၊ အပခာ်း ူတှိို ့်အာ်း နာမည်သခေါ်ဆှိိုပခင််း၊  ှိို ့်မဟိုတ် န္ ှိြ်ကွြ် ည့်် အမူအရာမျာ်း 

မပြြုလိုြ်ပခင််းပြင့််  ူတစ်ြါ်းအာ်း သလ်းစာ်းြါ။  

 

သနရာသြ်းြါ/ေူြါ-  င ်ည် စကာ်းအသပြာမျာ်း ူ ပြစ်ြါက သနာက်ဆိုတ်သြ်းငြီ်း  ူတစ်ြါ်းအာ်း စကာ်းသပြာရန ်

အလ ည့််သြ်းြါ။  င ်ည် သပြာဆှိိုရန ်တိုန် ့်ဆှိိုင််းတတ်ြါက  င၏် အသတွွံ့အ က ြုမျာ်းန္ င့်် စဉ််းစာ်းေူဆမှုမျာ်းကှိို မျှသဝြါ။  

 

သစာင့််ဆှိိုင််းြါ (ဘာသ ကာင့်် ကျွန္်ိုြ်စကာ်းသပြာသနရ လ ?)- တနြ်ှိို်းရ ှိ ည့်် တစ်စ ိုတစ်ရာကှိို ထည့်် ွင််း သပြာဆှိိုန္ှိိုငရ်န ်

 င့််ကှိိုေ် င ်သ ချာသအာင ်သမ်းပမန််းြါ။  

 

မှိမှိ၏ အသတွွံ့အ က ြုမျာ်းကှိို သပြာဆှိိုြါ။ သပြာဆှိိုရာတွင ်“ င”် အစာ်း “ကျွန္်ိုြ်” ပြင့်် စတငြ်ါ။ “ဒလီှိိုသတွွံ့  က ြုတေ်” 

စ ည်ပြင့််။ စကာ်းပြတ်သတာက်မှုမျာ်းန္ င့်် စကာ်းလမ််းသ ကာင််းသပြာင််းမှုမျာ်းကှိို နည််းန္ှိိုင ်မျှနည််းြါသစ။  

 

ဘာသတွ သတွွံ့  က ြုခ ့် လ ၊ ဘာသတွ ထာ်းန္ှိိုငရ်မလ ။ အိုြ်စိုပြငြ်တွင ်မည် ူက သပြာဆှိို ည်ထက် 

မည့်် ည့််အသ ကာင််းအရာမျာ်းကှိို သပြာဆှိို ည်ကှိို သဆွ်းသန္်ွးြါ။  

 

သမ်းခွန််းသမ်းပမန််းြါ။ ရှိို်း ာ်းငြီ်း အသတွ်းအသခေါ်ကှိို န္ှုှိ်းဆွသြ်းသ ာ သမ်းခွန််းမျာ်း သမ်းပမန််းပခင််းပြင့်် လူအမျာ်းကှိို ၎င််းတှိို ့်၏ 

အေူအဆမျာ်းအာ်း ရ ာသြွစူ်းစမ််းငြီ်း ရ င််းပြသပြာဆှိိုန္ှိိုငမ်ည့်် အခွင့််အလမ််းမျာ်း သြ်းြါ။  

 

ခက်ခ သ ာ အချှိနမ်ျာ်းကှိို က  ွှာ်ပြတ်ပါ ။ တင််းမာမှုမျာ်း ရ ှိသ ာ်လည််း သပြာဆှိိုသဆွ်းသန္်ွးပခင််း မပ  ်စီျေးသွွှာျေးကစရန ်စိတ် 

ြှိိုင််းပြတ် သဆာငရွ်က်ြါ။ 

 

ပြ ာနွှာကှိို သပြရ င််းြှိို ့်အတွက် ာမက အရာအာ်းလ ို်းအသြေါ်  သဘာတူညီမှု ရရ ှိရနအ်တွက် ဘ ိုတူညီချက်ကှိို ရ ာသြွြါ။ 

မည်သည့်် လူန္ စ်သောက်မ ုိ ဘ ိုတူညီချက် တစ်စ ိုတရာကတွှာ့် ရိှပါသည် ။  
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 သဘာတူညီသည်မ ွှာျေး ို  ိုယ်ဟနအ်မ အရွှာပြင့်် ပြ ြါ။  ိုယလ် ်လှုြ်ရ ာ်းမှု နငှ့်် အသ တို ့် ို အတိုျေး/အ ုတ် ပပြုပါ ။  

 

“Ouch”- ထှိို ့်သနာက်ြညာသြ်းြါ။ တစ်စ ိုတစ်ဦ်းက ထှိခှိိုက်စရာ သပြာဆှိိုြါက ၎င််းန္ င့်် ထှိသတွွံ့သပြာဆှိိုမှု မပြြုလိုြ်ဘ  

သနြါန္ င့််။ ၎င််းန္ င့်် အိုြ်စိုတစ်ခိုလ ို်းအာ်း ထှိို ှိို ့်သ ာ အရာ ည် အဘေ်သ ကာင့်် ထှိခှိိုက်န္ှိိုင ်ည်ကှိို  ှိရ ှိသအာင ်

လိုြ်သဆာငြ်ါ။   

 

 

“အိုပ်စိုတ ငျ်ား သမဘ တညူြီ ကမ်  ျား” က ဘ မတ လွဲ?  

အိုြ်စိုမျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် အြွ ွံ့အစည််းမျာ်း ည် ၎င််းတှိို ့်တွင ်ဘ ို သဘာတူညီချက်မျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် အသပခခ အြွ ွံ့အစည််း ဆှိိုငရ်ာ 

စည််းမျဉ််းမျာ်း ရ ှိြါက ြါဝငတ်က်သရာက် ူမျာ်းကှိို အသကာင််းဆ ို်း လိုြ်ကှိိုင ်သဆာငရွ်က်သစန္ှိိုငြ်ါ ည်။ အစည််းအသဝ်း တစ်ခို 

 ှိို ့်မဟိုတ် သပြာဆှိိုသဆွ်းသန္်ွးမှုတစ်ခို အတွက် အိုြ်စိုတွင််း  သဘာတူညီချက် ချမ တ်ပခင််း ည် လိုြ်ငန််းစဉ်အတွင််း အိုြ်စို၏ 

စည်ျေးလ ုျေးမှု ို အွှာျေးက ွှာငျ်ေးကစငပီျေး ၊ အတူတကွ လိုြ်ကှိိုင ်သဆာငရွ်က်ြါက ြါဝငတ်က်သရာက် ူမျာ်းအာ်း အပြြုအမူမျာ်းကှိို 

ကာကွေ်ရနန်္ င့်် ဂိုဏ်သိ ခွှာထိနျ်ေးသိမ်ျေးရန ် ကူညီန္ှိိုင ်ည်။ ခက်ခ  ည့်် အသပခအသနမျာ်း၊  ှိို ့်မဟိုတ် အပြြုအမူမျာ်း 

သြေါ်သြါက်လာြါက အဆှိိုြါ ပြဿနာမျာ်းကှိို သပြရ င််းရာတွင ်အိုြ်စိုတွင််း  သဘာတူညီချက်မျာ်းကှိို အ  ို်းပြြုန္ှိိုငြ်ါ ည်။ အိုြ်စိုတွင််း 

 သဘာတူညီချက်မျာ်း ချမ တ်ပခင််းပြင့်် အိုြ်စိုတွင််းရ ှိ လူအာ်းလ ို်း တန််းတူညီမျှမှု ရိှ က ည်ကှိို သြာ်ပြန္ှိိုင ်ည်။ ၎င််းမ ာ 

အသရ်းကကီ်းြါ ည်၊ အဘေ်သ ကာင့််ဆှိိုသ ာ် အသပခအသန အမျာ်းစိုတွင ်လူအမျာ်း ည် အပခာ်း ူမျာ်းထက် အသြေါ် စီ်း  ှိို ့်မဟိုတ် 

အခွင့််အာဏာ အတှိိုင််းအတာ ဒဂီရီတစ်ခိုအထှိ ပြ တတ် က သ ာသ ကာင့်် ပြစ် ည်။  

 

ပ ို-၉  

သငတ်န်ျားမပျား ြငျ်ားနငှ့်် အိုပ်စိုလိုပ်ငန်ျားစဉ်အတ က် သထိ ျား မည့်် အြ က်မ  ျားနငှ့်် အရထောြ်အြူခပ နည််းလမ််းမ  ျား  

အညီအမျှ ြါဝငတ်က်သရာက်သစရန ်အတွက် အသပခခ  သ ာ့်ချက်နည်ျေးလမ်ျေးမျာ်း 

• တစ်လှည့််စီ အလ ည့််သြ်းပခင််း- လူတစ်သောက်ချင််းစီတှိိုင််း ည်  တ်မ တ်ထာ်းသ ာ အချှိနအ်တွင််း 

စကာ်းသပြာဆှိိုရ ည်  

• စကာ်းသပြာအမ တ်အ ာ်း ဒိုတ်သချာင််းမျာ်း (ဒိုတ်သချာင််းကှိို ကှိိုငထ်ာ်း ူ ည် စကာ်းသပြာရန)်  ှိို ့်မဟိုတ် 

စကာ်းသပြာအမ တ်အ ာ်း သကျာက်ခ သလ်းမျာ်း (တစ်သောက်ချင််းစီကှိို သကျာက်ခ   ှိို ့်မဟိုတ ်အပခာ်း 

အရာဝတတ ြုမျာ်းကှိို သြ်းထာ်းငြီ်း၊ စကာ်းသပြာသနစဉ်တွင ်လူမျာ်းဝှိိုင််း၍ ထှိိုငသ်န ည့််သနရာ၏ အလေ်တွင ်

သကျာက်ခ မကျနသ်တာ့် ည် အထှိ ချထာ်းရန)်  

• န္ စ်သောက်တစ်တွ မ    ို်းသောကတ်စ်တွ အထှိ အိုြ်စိုမျာ်းမ  စ၍  အိုြ်စိုငေ်မျာ်းအထှိ အိုြ်စို အရွေ်အစာ်း 

အမျှိြု်းမျှိြု်းပြင့််  ခွ ပခွှာျေးလိုြ်ကှိိုငက်စငြီ်းသနာက် သငတ်နျ်ေးသွှာျေးအွှာျေးလ ုျေးထ သုိ ့် ပြနလ်ည် တင််းြှိို ့် ည်  

• အွှာျေးလ ုျေးပါဝင ်တိုျေးတ ်ကစပခငျ်ေး - (ကှိိုေ်စာ်းပြြုပခင််း မခ ရ ည့်် / နည်ျေးပါျေးသည့်် အိုြ်စိုမျာ်းကှိို တန််းစီရာတွင ်

သရ ွံ့ဆ ို်းမ  ထာ်းြါ)  

• တစ်ဦ်းချင််း စာသရ်း ာ်းမှတ်ခ  ်ကပျေးပခငျ်ေးမှသည် န္ စ်သောက်တစ်တွ  မျှသဝမှု အလေ်၊ အိုြ်စိုငေ်မျာ်း အဆ ို်း 
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အိုြ်စိုတစ်ခိုလ ို်းထ  ှိို ့် အစီရငခ် တငပ်ြပခင််း အထှိ ြါဝငသ်ဆာငရွ်က်မှု နည််းလမ််းမျာ်းစွွှာကှိို အ  ို်းပြြုရန ် 

စိုမပေါငျ်ားဆ ိုျား ဖတြ် က်မျော်း လျှငခ်မန်စွော ြ မှတ ်ြငျ်ားဆိိုင ်  အရထောြ်အြူခပ  နည််းလမ််းမျော်း  

• လ ်သီျေး ုပ် သုိ ့်မဟုတ် လ ်ကခ ွှာငျ်ေးကထွှာငပ်ပပခငျ်ေး - လက်တစ်ကခ ွှာငျ်ေးတည်ျေး ကထွှာငပ်ပလျှင ်ကထွှာ ်ခ မှု - ၀ 

န္ င့်် လ ်သီျေး ုပ်ပပလျှင ်အာ်းလ ို်းသထက်ခ သ ကာင််း (လက်သီျေး ုပ်ပပပခငျ်ေး)  

• လက်မသထာငပ်ြရန ် ှိို ့်မဟိုတ် လက်မသအာက်ချရန ် 

•  YES/ No တစ်လှည့််စီ အွှာျေးလ ုျေး ိုကမျေးပခငျ်ေး  

• အစ ်ခ ပခငျ်ေးနည်ျေးလမ်ျေး - ကရွှာငစ် ုမ ွှာျေး / ခ တ မ ွှာျေး ို အသ ုျေးပပြု၍ အကရွှာငမ် ွှာျေးပြင့်် အစ ်ခ ပခငျ်ေး / 

ကရျေး ွ ကစပခငျ်ေးပြင့်် ကထွှာ ်ခ မှု/ မကထွှာ ်ခ မှု အကပခအကန ို မ  ်ပမင ်ပြစ်ကစပခငျ်ေး၊  

• အုပ်စုတွငျ်ေး   ုျေးပြတ်ခ  ်မ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် ရင ုိ်ငက်နရသည့်် ကမျေးခွနျ်ေးမ ွှာျေးအတွ ် အုပ်စုတွငျ်ေး ကထွှာ ်ခ မှု 

အကပခအကန ို သိရိှကစရန ်မ ကပျေးကစပခငျ်ေး (မ ကပျေးကစရွှာတွင ်ြိအွှာျေးမပြစ်ကစရန ်သတိပပြုပါ)  

ြက်ြွဲမသ  အမူအက င့််မ  ျား၊ အမ ြအမနမ  ျားနငှ့်် တစ်ဦျားတစ်မယ က်ြ ငျ်ားစီနငှ့်် ဆက်ဆ  ြငျ်ား  

• အိုြ်စို သဘာတူညီချက်မျာ်း၊ အြွ ွံ့အစည််းဆှိိုငရ်ာ အသပခခ စည််းမျဉ််းမျာ်း စ ည်တှိို ့်ကှိို ချမ တ်ြါ  

• တစ်ဦ်းချင််းတစ်သောက်ချင််း တာဝနခ် န္ှိိုငရ်နအ်တွက ်အိုြ်စိုအာ်း စွမ််းအာ်းပမြှင့််တငြ်ါ  

• သနာက်တစ်ချှိနတ်ွင ်သဆွ်းသန္်ွးန္ှိိုငမ်ည့်် အသ ကာင််းအရာမျာ်းကှိို သြာ်ပြသ ာ စာရင််း  ှိို ့်မဟိုတ် 

“စာရင််းချှိတ်ဆွ  ည့်် စင”် ကှိို အ  ို်းပြြုြါ  

• အာ်းလြ်ချှိနေ်ူြါ၊ အစည််းအသဝ်း လက်မ တ်ထှိို်းပခင််းမျာ်း အသပခခ လိုြ်သဆာငခ်ျက်မျာ်းပြင့်် စတငြ်ါ  

• အစဉ််းအသဝ်းအစီအစဉ်မျာ်း/  ငခ်န််းစာ အစီအစဉ်မျာ်းအာ်း ပြစ်န္ှိိုငြ်ါက စ  တ်မ တ်ချက်မျာ်းအတှိိုင််း 

အ  ို်းပြြု လိုြ်သဆာငြ်ါ  

• အိုြ်စိုငေ်မျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် န္ စ်သောက်တွ  အလိုြ်လိုြ်ြါ (အသပခအသနအရ ြှိိုကကီ်းသ ာ အိုြ်စိုကှိို အ  ို်းပြြုြါ)  

• အစည််းအသဝ်းအစီအစဉ်တွင ်သြျာ်ရွှငစ်ရာမျာ်း၊ ဂှိမ််းမျာ်း၊ လှုြ်ရ ာ်းမှုမျာ်းကှိို ထည့်် ွင််းြါ  

• အ က သြ်းြိုဂ္ှိြုလ်မျာ်း၊ လူမှုသရ်းအကျှိြု်းသဆာငမ်ျာ်းန္ င့်် အပခာ်းသ ာ ြညာရ ငမ်ျာ်းအာ်း ဆက် ွေ်န္ှိိုငရ်န ်

 ှိို ့်မဟိုတ် တက်သရာက်န္ှိိုငရ်န ်လိုြ်သဆာငြ်ါ  

• အစည််းအသဝ်းအာ်းလြ်ချှိနတ်ွင ်တက်သရာက် ူ တစ်ဦ်းချင််းစီန္ င့်် သတွွံ့ဆ ိုြါ  

• ခက်ခ သ ာအသပခအသနမျာ်း/သဆွ်းသန္်ွးသပြာဆှိိုချက်မျာ်းကှိို သြာ်ပြရန/်သြာ်ထိုတ်ရန ်အတွက် 

အစည််းအသဝ်းသနာက်ြှိိုင််း သဆွ်းသန္်ွးပခင််းမျာ်းကှိို လိုြ်သဆာငြ်ါ 
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သေဘိုေျအာ်းပြင့််  သဘာတူညီချက်ကှိို နည််းလမ််းန္ စ်မျှိြု်းပြင့်် ချမ တ်န္ှိိုင ်ည်။ အချှိနမ်ရသ ာ အသပခအသနမျာ်း အတွက ်

ချဉ််းကြ်နည််းတစ်မျှိြု်းမ ာ အ က ပြြုချက်မျာ်းကှိို စာရင််းပြြုစိုငြီ်း၊ ၎င််းတှိို ့်အာ်း လူမျာ်းက လှိိုက်နာန္ှိိုငမ်လွှာျေး ဆှိို ည်ကှိို 

သဆွ်းသန္်ွးြွ အတွင််း သမ်းပမန််းရန ်ပြစ်ြါ ည်။ အချှိနြ်ှိိုရြါက လတူစ်ဦ်းတစ်သောက်ချင််းစီ အသနပြင့််  သဘာတူညီချက်မျာ်းကှိို 

ချမ တ်ရန ်အခွင့််အသရ်း ြှိိုရမည်ပြစ် ည်။  ှိို ့်ရာတွင ်လူအမျာ်း သကဘွှာတ ညီက ပါလိမ့််မည် ဟု က ိြုတငယ်  ထွှာျေးပခငျ်ေးမ ိြုျေး 

 ိုသတိပပြုပါ။    အဆှိိုပြြုထာ်းသ ာ  သဘာတူညီချက်မျာ်းကှိို သဆာငရွ်က်ငြီ်းသနာက်  ငတ်န််းနည််းပြက လူအမျာ်းအာ်း 

အိုြ်စိုအသနပြင့်် သြာ်ပြြါ  သဘာတူညီချက်မျာ်းအာ်း တာဝနခ် န္ှိိုငရ်န ်ဆန္ဒရ ှိမရ ှိကှိို သမ်းပမန််းန္ှိိုင ်ည်။ အသပခခ  အိုြ်စိုတွင််း 

 သဘာတူညီချက်မျာ်း စာရင််းကှိို ြ ို-၈ တွငသ်ြာ်ပြထာ်းြါ ည်။  

သြာ်ပြြါအိုြ်စိုတွင််း အစည််းအသဝ်း က ွှာျေးခ ပ ့်ပုိျေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး စွမ်ျေးရည်သည် ထှိသတွွံ့ဆက်ဆ ရသ ာ၊ အပြနအ်လ န ်

အသလ်းထာ်း ရသ ာ၊ အကျှိြု်းပြစ်ထွန််းသ ာ၊ စွမ််းအာ်းပမြှင့််တငသ် ာ အစည််းအသဝ်းမျာ်း အတွက် အသရ်းြါငြီ်း အဓှိကကျသ ာ 

ပြဿနာမျာ်းန္ င့်် စှိနသ်ခေါ်မှုမျာ်းအာ်း သြာ်ထုတ် န္ှိိုငြ်ါ ည်။ ထှိသရာက်သ ာ ြတ်ဝန််းကျငက်ှိို ြနတ်ီ်းပခင််းပြင့်် ငငှိမ််းချမ််းသရ်း 

တည်သဆာက်မှုန္ င့်် အ ကမ််းမြက်သ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှုအတွက ်စှိတ်ြါဝင်စာ်းမှုန္ င့်် အရ ှိနအ်ဟိုနက်ှိို ထှိန််း ှိမ််းန္ှိိုငရ်န ်အသရ်းြါ ည့်် 

အစီအစဉ်မျာ်းကှိို ရရ ှိ သဆွ်းသန္်ွးန္ှိိုငမ်ည် ပြစ်ြါ ည်။ လူထိုအသနပြင့်် သရရ ည်တွင ်ြဋှိြကခမ  အ ကမ််းမြက်သ ာ 

နည််းလမ််းပြင့်် အ ွငက်ူ်းသပြာင််းသရ်းတွင ်သပြရ င််းမှု တစ်စှိတ်တစ်ြှိိုင််းအပြစ် ြါဝင်ြတ် က် ည်ဟို ခ စာ်းနာ်းသထာငရ်န ်

လှိိုအြ် ည်။ ြ ို-၉ တွင ်ခက်ခ သ ာ အသပခအသနမျာ်းကှိို ကှိိုငတ်ေွ်သပြရ င််း နည််းလမ််းရ ာသရ်း အတွက ်ဆ ို်းပြတ်ချက ်

ချမ တ်ရာတွင ်အိုြ်စိုမျာ်း အသနပြင့်် ြါဝငလ်ိုြ်သဆာငန်္ှိိုငမ်ည့်် နည််းလမ််းမျာ်းကှိို သြာ်ပြသြ်းထာ်း ည်။  

 

စ မ က်န ှကိိုမက  လ် န်၍ #၁ 

သငတ်န်ျားပိို ့်ြ  ြငျ်ားနငှ့်် အိုပ်စိုလိိုက် ဆ ိုျား ဖတြ် က်ြ မှတ ်ြငျ်ား ဇ တက် က်သရိုပ်မဆ ငမ်ှု  

(၂၀-၃၀ မှိနစ်)  

သငခ်န််းစော  ည်  ယ်ြ က်မ  ျား  

• ထှိသရာက်သ ာ အစည််းအသဝ်းမျာ်းကှိို အသထာက်အကူပြြုရနန်္ င့်် အိုြ်စိုလှိိုက် စိုသြါင််း သဘာတူ ရည်မ န််းချက်မျာ်း 

ရရ ှိရနအ်တွက် ရှိို်းရ င််းသ ာ  ငတ်န််းြှိို ့်ချပခင််း အသထာက်အကူပြြုကှိရှိောမျာ်းန္ င့်် နည််းလမ််းမျာ်းကှိို ရ ာသြွ အ  ို်းပြြုရန ် 

 

ခပင ်ငခ်ခင််း 

• ထှိိုငခ် ိုမျာ်းကှိို ြတ်လည်ဝှိိုင််းလှိိုက်ြါ၊  ှိို ့်မဟိုတ် စာ်းြွ ခ ိုြတ်လည် ှိို ့် ဝှိိုင််းငြီ်း အစည််းအသဝ်းပပြုလုပ် ည့်် ြ ိုစ  လိုြ်သဆာငြ်ါ။ 

ထှိို ့်သနာက် ဇာတ်ကွက် ရိုြ်သဆာငမ်ှု အတွက် ညွှန ်ကာ်းချက်မျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် “သပြာဆှိိုရမည့်် အချက်မျာ်း” (ဇာတ်ကွက် 

 ရိုြ်သဆာငစ်ဉ် အတွင််း မည် ှိို ့်  ရိုြ်သဆာငရ်မည်ကှိို အ က ပြြုချက်မျာ်း) ကှိို သရ်းမ တ်ပြငဆ်ငင်ြီ်း  ြါဝင ်

တက်သရာက် ူမျာ်းအာ်း သြ်းသဝြါ။ သအာက်သြာ်ပြြါ အ က ပြြု အချက်မျာ်း တွင ်စာလ ို်းသစာင််း ပြင့်် သြာ်ပြထာ်း ည့်် 

အြှိိုင််းကှိို အသပခအသနကှိို လှိိုက်၍ သပြာင််းလ န္ှိိုငြ်ါ ည်။  

•  င ်ည် စီမ  ိနျ်ေးအ စ်တစ်ခု စတငရ်န ်သဒေါ်လာ တစ်သ ာင််း လ ုျေးကှိို အ  ို်းပြြုလှိို ည်။  င့်် အိုြ်စို၏ လက်ရ ှိ 

လိုြ်ငန််းတွင ်သနာက်ထြ် သငသွ က်း မလှိိုအြ်ဘ  သကာင််းမွနသ်န ည်ဟို  ငက် ထငပ်မင ်ည်။  

•  ငက် သငသွ က်းအာ်းလ ို်းကှိို သဒ ခ  အစာ်းအသ ာက် မီ်းြှိိုခန််း/ ဟင််းချက်ပြြုတ် မီ်းြှိိုသချာင ် ှိို ့် သြ်း င့်် ည်ဟို 

ထငပ်မင ်ည်။  င၏် အိုြ်စိုကမူ ဟင််းချက်ပြြုတ် မီ်းြှိိုသချာင ်ှိို ့် လှူဒါန််းရနအ်တွက် အစာ်းအသ ာကက်ှိို လ ိုသလာက်စွာ 

စှိိုက်ြျှိြု်းလှိို ည်၊  ှိို ့်သ ာ်  င့််အသနပြင့်် လိုြ်သဆာငန်္ှိိုငပ်ခင််း မရ ှိသြ။ ၎င််းန္ င့်် ြတ် က်၍  င ်ည် လွနစွ်ာ 
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စှိတ်လှုြ်ရ ာ်းန္ှိိုင ်ည်။  

•  င ်ည်လှိိုအြ်သ ာ အသဆာက်အဦ်း  ှိို ့်မဟိုတ်  င၏် လူမှုအ ှိိုက်အဝန််း စှိိုက်ြျှိြု်းသရ်း ဥေျာဉ်အတွက် င ာ်းရမ််းထာ်း ည့်် 

သပမအာ်း ဝေ်ေူလှိို ည်။  

•  င ်ည် သငအွမျာ်းစိုကှိို ေူငြီ်း ရင််းန္ ်ီးပမြှြုြ်န္  လှိို ည်၊  ှိို ့်မ  ာ  င်၏ တက်ကကလှုြ်ရ ာ်း ူမျာ်း အသနပြင့်် လိုြ်သဆာငရ်န ်

ြှိိုင််းပြတ်ထာ်းသ ာ ဥေျာဉ်/စီမ ကှိန််း ြသရာဂျက် တွင ်လိုြ်ကှိိုငန်္ှိိုငမ်ည်။  င ်ည် အိုြ်စိုထ တွင ်သငသွ က်းအရာ 

စီမ လိုြ်သဆာငန်္ှိိုင ်ည် တစ်ဦ်းတည််းသ ာ လူအပြစ်  ရိုြ်သဆာင်ြါ။  

•  င ်ည် ဆှိို်းရွာ်းသ ာ တစ်သန ့်တာန္ င့်် ရငဆ်ှိိုငခ် ့်ရ ည်၊ ထုိ ့်ကက ွှာင့်် အပခွှာျေးသ မ ွှာျေး ို က မ်ျေးတမ်ျေးစွွှာ သုိ ့်မဟုတ် ရှိိုင််းစှိိုင််းစွွှာ 

ကပပွှာ ုိ   ်  ပါ။ (ဥြမာ၊ အပခွှာျေးသ မ ွှာျေးအွှာျေး ယငျ်ေးအတိုငျ်ေး အသိကပျေးထွှာျေးပါမည်)  

o မ တ်ချက်။   ။ ယငျ်ေးသုိ ့် သရုပ်က ွှာင်ရန ်ခက်ခ မည်ဟို နာ်းလည်ြါ ည်။  ှိို ့်သ ာ ် င၏် အိုြ်စိုအာ်း 

ြှိန္ ှိြ်တတ် ည့်် အပြြုအမူအာ်း ရြ်တန် ့်ရန ်စ ပြြ ိုစ တစ်ခိုအပြစ် ပပနိုငမ်ည် ပြစ်ငြီ်း ယငျ်ေးသုိ ့်ကသွှာ အကပခအကနနငှ့်် 

ရင ုိ်ငရ်သည့််အခါ စိတ်က ွှာငျ်ေးကစတနွှာပြင့်် အပပြုသကဘွှာ ခ ဥ်ျေး ပ် ိုငတ်ွယ်နိငုမ်ည့်် စွမ််းသဆာငရ်ည် 

ကလ့်  င့််ခွင့်် ရရ ှိသစြါမည်။  

• လူအမျာ်းစ ွှာျေးကပပွှာကနသည် ို  တရစပ် ကနွှှာ ်ယှ ်ပါ  ှိို ့်မဟိုတ် အဆက်မပြတ် စကာ်းသပြာြါ။  

• ခန္ဓာကှိိုေ်အာ်း အငငမ်ိမကန လှုြ်ရ ာ်းြါ  ှိို ့်မဟိုတ် အိုြ်စိုထ မ  တစ်စ ိုတစ်သောက်န္ င့်် သဘ်းနာ်းကြ်ငြီ်း စကာ်းသပြာြါ။ 

အသန္ ာင့််အေ က် ကပျေးသလို ပြစ်ကနပါကစ။  

 

သငက်ြော်းနည််း 

၁.  သငတ်နျ်ေးသွှာျေးမ ွှာျေး အာ်း အိုြ်စိုငေ်မျာ်း ခွ ြါ၊ အိုြ်စိုငေ် တစ်ခိုလျှင ်လူ ခိုနစ်ဦ်းမ  ဆေ်ဦ်း အထှိ ရ ှိြါသစ- 

 ှိို ့်မဟိုတ် အခန််းအလေ်တွင ်အဆှိိုြါ အရွေ်အစာ်းရ ှိ ည့်် အိုြ်စိုငေ်အာ်း “ငါ်းသမွ်းြနြ်ိုလင််းဝှိိုင််း” က ့် ှိို ့်် သနရာချထာ်းြါ 

(ငါ်းသမွ်းြနြ်ိုလင််းဝှိိုင််း က ့် ှိို ့် ကနရွှာခ ြါက လူတှိိုင််းအသနပြင့်် တစ်သောက်ကှိို တစ်သောက်  ကည့််ရှုန္ှိိုငမ်ည် ပြစ် ည်)။ 

 ူတှိို ့် ည် ဝှိိုင််းြတ်လျက် ထှိိုငန်္ှိိုင ်ည်၊  ှိို ့်မဟိုတ် စာ်းြွ ခ ို ြတ်လည်တွင ်ထှိိုငန်္ှိိုငြ်ါ ည်။  

၂.  ၎င််းတှိို ့် သပြာဆှိိုရမည်ကှိို သြာ်ပြထာ်း ည့်် “အချက်အလက်မျာ်း” ြါဝင ်ည့်် စာရွက်အြှိိုင််းအစငေ်မျာ်းကှိို 

သြ်းသဝြါ။ ကပပွှာ ုိရမည့်် အကက ွှာငျ်ေးအရွှာ ုိငရ်ွှာ အချက်အလက်မျာ်း ည် အသထာက်အကူ သြ်းြါမည်။  

၃.   ူတှိို ့်အာ်း သအာက်ြါအသပခအသနကှိို   ရိုြ်သဆာငခ်ှိိုင််းြါ။  င ်ည်  င၏် ြတ်ဝန််းကျငရ် ှိ သဒ ခ  တက်ကက 

လှုြ်ရ ာ်း ူ အိုြ်စိုပြစ် ည်။  င် ည် အချှိနက်ာလ အတှိိုင််းအတာ တစ်ခိုအထှိ လိုြ်ကှိိုငလ်ျက်ရ ှိသနငြီ်း၊ ေခိုအရာ ည် 

ြ ိုမ န ်အစည််းအသဝ်းကျင််းြသနကျ အချှိနပ်ြစ် ည်- တစ်လတစ်ကကှိမ်  ှိို ့်မဟိုတ် န္ စ်လ တစ်ကကှိမ် ပြစ်ြါ ည်။ အ ့်  ြွေ် 

သကာင််း ည်မ ာ အမည်မသိ အလ ရှငတ်စ်ဦျေး ရနပ် ုကင ွသဒေါ်လာတစ် န််း ကထွှာ ်ပ ့်သြ်း ွာ်းပခင််း ပြစ် ည်။  င ်ည် 

အဆှိိုြါ ရက်သရာစွာ ရရ ှိသ ာ အလှူသငအွာ်း မည် ှိို ့် ပြြုလိုြ်ရမည်ကှိို သြာ်ထိုတ်လိုြ်သဆာငရ်မည် ပြစ် ည်။   

၄.  အသြါင််းအ င််းမျာ်းအာ်း စာရွက်သြေါ်တွင ်သြာ်ပြထာ်း ည့်် အကက ွှာငျ်ေးအရာကှိို အသကာင််းဆ ို်း လုပ်သဆာငရ်န ်

သပြာြါ၊  ှိို ့်ရာတွင ်သြာ်ပြထာ်း ည်ကှိို လျစ်လျျူမရှုြါသစန္ င့််။  

၅.  အုပ်စုအွှာျေး ပပင ်ငရ်န ် ငါ်းမှိနစ် အချှိနက်ပျေးပါ။ စတငြ်ါ။  

၆.    ို်းမှိနစ်မ  ငါ်းမှိနစ် ကာငြီ်းသနာက် ဇာတက်ွက် ရိုြ်သဆာငမ်ှုကှိို ရြ်တန် ့်ငြီ်း အကျဉ််းချြုြ်သပြာဆှိိုြါ၊  ငခ်န််းစာ 

အချှိြု ွံ့ကှိို စိုစည််းြါ။ အဆှိိုြါ  ငခ်န််းစာမျာ်းကှိို ကာ်းချြ်သြေါ်တွင ်ချသရ်းြါ။ ဤသလ့်ကျင့််ခန််းအတွက် မည် ှိို ့် အကျဉ််းချြုြ် 

သမ်းပမန််းသပြာဆှိိုရမည်ကှိို လမ််းညွန်ရနအ်တွက် စာမျက်န္ ာ ၂၆ တွင ်သြာ်ပြထာ်းသ ာ “Qucik and Dirty Debriefing 

framework” န္ င့်် သငတ်နျ်ေးနည်ျေးပပ လမ််းညွှန ်မျာ်းကှိို က ိြုတငက်လ့်လွှာထွှာျေးပါ ။  

က) ဘာကတွကှိို  တှိပြြုမှိ လ ?  



84 Synergizing  Nonviolent  Action  and  Peacebuilding  

ခ)  ပြစ်စဉ်အာ်း အသထာက်အကူ ပြြုသစရန ်အ  ို်းဝငသ် ာ ဇာတ်ကွက်မျာ်း ရ ှိ လာ်း?  ငတ်န််းနည််းပြ၊ 

မ တ်တမ််းပြြုစို ူ၊ အချှိနမ် တ် ူ န္ င့်် အပခာ်း?  

ဂ)  မည် ှိို ့်သ ာ ပြဿနာအပြြုအမူမျာ်း သြေါ်ထွက်လာ လ ၊ ၎င််းတှိို ့်အာ်း  ငမ်ည် ှိို ့် ပြြုလိုြ် လ ?  

၇. အကျဉ််းချြုြ် သမ်းပမန််းသပြာဆှိိုမှု ငြီ်းသနာက် န္ စ်မှိနစ်ခန် ့်  ကာငြီ်းသ ာအခါ တူညီသ ာ ဇာတ်ကွက်ကှိိုြင ်

ဆက်လက်  ရိုြ်သဆာငခ်ှိိုင််းြါ၊  ှိို ့်ရာတွင ် ငတ်န််းနည််းပြအ စ်ကှိို ရ ာသြွငြီ်း ၎င််းအာ်း သဆာငရွ်က်ြါသစ။ လူသတွ 

အသနပြင့်် အချက်အလက်အသဟာင််းမျာ်း အသနရာတွင ်အ စ်မျာ်းပြင့်် အစာ်းထှိို်းန္ှိိုငြ်ါသစ။   

၈.  ဇာတ်ကွက်ကှိို သနာက်ထြ်   ို်းမှိနစ်မ  ငါ်းမှိနစ် ထြ်မ   ရိုြ်သဆာင်သစငြီ်း သပြာဆှိိုသမ်းပမန််းြါ။ ရလာဒမ်ျာ်းကှိို 

စိုစည််းြါ။  ရိုြ်သြာ် ပြ န္ှိိုင်ရနအ်တွက် အသထာက်အကူပြြုကှိရှိောမျာ်း/ နည််းလမ််းမျာ်း ကှိို သရ်း ာ်းရန ်ကာ်းချြ် 

အကကီ်းကက်ီး ပြြုလိုြ်ြါ။  

က)  အစည််းအသဝ်းတွင ်တူညီမျှတစွာ ြါဝငန်္ှိိုင ်ကသစသရ်းအတွက် ဘွှာကတွပပြုလုပ်ရသလ  သုိ ့်မဟုတ် 

ပြြုလိုြ်န္ှိိုင ်လ ?  

ခ)  အတူတကွ စိုသြါင််းဆ ို်းပြတ်ချက် ချမ တ်သရ်းကှိို အသထာက်အကူပြြု ပြည့််ဆည််းသြ်းန္ှိိုငရ်နအ်တွက် 

မည် ှိို ့်သ ာ အရာမျာ်းကှိို ပြြုလိုြ် လ ၊  ှိို ့်မဟိုတ် ပြြုလိုြ်န္ှိိုင ်လ ? အစည််းအသဝ်း လိုြ်ငန််းစဉ် အတွက် 

အစည််းအသဝ်း အစီအစဉ် ရ ှိ လာ်း၊  ှိို ့်မဟိုတ် အသထာက်အကူပြြု နည်ျေးလမ်ျေးမျာ်းကှိို အ  ို်းပြြု လာ်း 

(လ ည့််လည်သပြာဆှိိုပခင််း၊ လက်ဟနသ်ပခဟန ်ပြ ပခင််း၊ မ သြ်းပခင််း၊ ဆန္ဒမ် သြ်းပခင််း၊ တစ်ဦ်းချင််း  ှိို ့်မဟိုတ် 

န္ စ်သောက်တစ်တွ  အလိုြ်လိုြ်ပခင််း, စ ည်)?  

ဂ) အစည််းအသဝ်းအတွင််း ခက်ခ သ ာ အသပခအသနမျာ်း၊  ှိို ့်မဟိုတ် သပြာဆှိိုလိုြ်ကှိိုငရ်နခ်က်ခ သ ာ 

လူမျာ်းန္ င့်် ထှိသတွွံ့ ဆက်ဆ န္ှိိုငရ်နအ်တွက် မည် ှိို ့်သ ာ အရာမျာ်းကှိို ပြြုလိုြ် လ ၊  ှိို ့်မဟိုတ် ပြြုလိုြ်န္ှိိုင ်လ ?  

၉.  ငတ်န််းနည််းပြန္ င့်် အိုြ်စိုမျာ်းကှိို သကျ်းဇူ်းတငြ်ါ၊ ထှိို ့်သနာက် ကကီ်းကျေ်သ ာ အစည််းအသဝ်း ဇာတ်ကွက် 

 ရိုြ်သဆာငမ်ှုအတွက် လက်ခိုြ် အကျေ်ကကီ်း တီ်းြါ။  
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မျက်လ ည့််မဟိုတ် ည့်် နည််းလမ််း၊ အသပြာင််းအလ အတွက် သလ့်ကျင့််မှု၊ Accessed November 28, 2017. https:// 
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တည်သဆာက်ပခင််း အတွက် အသလ့်အကျင့််မျာ်း” Movement Strategy Center. လှုြ်ရ ာ်းမှုနည််းဗျျူဟာ စငတ်ာ၊ Accessed 
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Guide. ခက်ခ သ ာ ကှိစစ်ရြ်မျာ်းအတွက် သပြာဆှိို သဆွ်းသန္်ွးမှုဆှိိုငရ်ာ စာအိုြ်ငေ်၊ လက်သတွွံ့လမ််းညွှန ်Intercourse, PA: 
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• Starhawk, The Empowerment Manual: A Guide for Collaborative Groups. စွမ််းသဆာင်ရည် ပမြှင့််တင်ပခင််း လက်စွ - 
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2017. https://www.501commons.org/resources/tools-and-best-practices/volunteer-management. 

 

အြန်ျား ၅  

အမျော်းခပည်သ ူသရိှိမှုနငှ့်် ပိိုမိိုမက ငျ်ားမ န်မသ  နည်ျားဗ ျူဟ  တည်မဆ က် န် ဆန်ျားစစ်အကွဲ ဖတ ်ြငျ်ား   

 

မ တကိ   

အဓှိက အေူအဆမျာ်း ……………………… 

စာမျက်န္ ာကှိို သကျာ်လွန၍် #၁၊ မဟာမှိတ်မျာ်းန္ င့်် ဆန် ့်ကျငဘ်က်မျာ်း သရာငစ်ဉ် …. 

http://www.seedsforchange.org.uk/groupagree
http://www.groupworksdeck.org/
http://www.trainingforchange.org/training_tools/meeting-facilitation-the-no-magic-method/
http://movementstrategy.org/b/wp-content/uploads/2016/07/MSC-Practices_of_Transformative
http://movementstrategy.org/b/wp-content/uploads/2016/07/MSC-Practices_of_Transformative
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 စာမျက်န္ ာကှိို သကျာ်လွန၍် #၂ ၊   ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်းအာ်း သပမြ ိုသရ်းဆွ ပခင််း………….  

စာမျက်န္ ာကှိို သကျာ်လွန၍် #၃၊ အသနအထာ်းမျာ်း၊ အကျှိြု်းစီ်းြွာ်းန္ င့်် လှိိုအြ်ချက်မျာ်းဆှိိုငရ်ာ  ကက် ွနန်ြီ ို ဆန််းစစ်ချက်……..  

စာမျက်န္ ာကှိို သကျာ်လွန၍် #၄၊ ပြာထွက် စ်ြင ်ဆန််းစစ်ချက် နည််းလမ််း……….  

စာမျက်န္ ာကှိို သကျာ်လွန၍် #၅၊ အာဏာြါဝါ ဆန််းစစ်ချက် နည််းလမ််း ……  

စာမျက်န္ ာကှိို သကျာ်လွန၍် #၆၊ အသထာက်အကပူြြု သဒါက်တှိိုငမ်ျာ်း နည််းလမ််း …………  

စာမျက်န္ ာကှိို သကျာ်လွန၍် #၇၊ အတှိတ်ကှိို   ို်း ြ်မှု အချှိနဇ်ော်း နည််းလမ််း…..  

စာမျက်န္ ာကှိို သကျာ်လွန၍် #၈၊ ဆက် ွေ် ူမျာ်းန္ င့်် ခွ ပခာ်း ူမျာ်း နည််းလမ််း……..  

 ိုျေး ွှာျေးရငျ်ေးပမစ်မ ွှာျေး …………………. 

 

 

သငခ်န််းစော  ညမ်ှန်ျားြ က်မ  ျား  

 ငခ်န််းစာ အငြီ်းတွင ်ြါဝင ်တက်သရာက် ူမျာ်း ည် -  

မည် ည့်် ြဋှိြကခ  ို်း ြ်မှု  ှိို ့်မဟိုတ်  ဘာဝြတ်ဝန််းကျင ်သလ့်လာဆန််းစစ်ချက် အတွက် ြဋှိြကခ အ ွငက်ူ်းသပြာင််းပခင််း 

အတွက် ကကှိြုတငပ်ြငဆ်င ်လိုြ်သဆာငမ်ှုအပြစ် သဆာငရွ်က်သ ာ သမ်းခွန််း သပခာက်ခိုကှိို သြာ်ထိုတ်န္ှိိုငမ်ည်။  

အဓှိက အက ပြတ်ချက် သမ်းခွန််း သပခာက်ခိုအတွက် အသပြမျာ်း စီမ သြ်းရာတွင ်အသထာက်အကူပြြုမည့်် နည််းလမ််းမျာ်းစွာကှိို 

အ  ို်းပြြုန္ှိိုငမ်ည်  

မဟာဗျျူဟာသပမာက် အစီအစဉ်သရ်းဆွ ပခင််းအတွက် အက ပြတ်ဆန််းစစ်မှု ည် အဘေ်သ ကာင့်် အသရ်းြါ ည်ကှိို ခန် ့်မ န််းန္ှိိုငမ်ည်  

 

အြန်ျား ၅  

အမျော်းခပည်သသူရိှိမှုနငှ့်် ပိိုမိိုမက ငျ်ားမ န်မသ  နည်ျားဗ ျူဟ  တည်မဆ က် န် အကွဲ ဖတ ်ြငျ်ား   

ထှိသရာက်သ ာ ြဋှိြကခအ ွငက်ူ်းသပြာင််းမှု ည် အသပခအသနအသြေါ် အက ပြတ်မှုန္ င့်် စတင ်ည်။ ဗျျူဟာသပမာက် 

အစီအစဉ်သရ်းဆွ မှု ချမ တ်န္ှိိုငရ်န ်အတွက် ကျွန္်ိုြ်တှိို ့်အသနပြင့်် မည် ူတှိို ့် ြါဝငြ်တ် က်သန ည်ကှိို နာ်းလည်ရနန်္ င့််   ို်း ြ်ရန ်

လှိိုအြ် ည်။  

ကာ်းလ်ရိုြ်ြ ိုကာ်းချြ် (Curle Diagram)  ည် လှုြ်ရ ာ်းမှုတစ်ခိုအတွင််း ပြည် ူလူထို န္ င့်် ဆန် ့်ကျငဘ်က် အိုြ်စို(မျာ်း) အ ကာ်း 

  ယ်ပပန် ့်စွွှာ  ှိရ ှိမှုရိှရန ်လှိိုအြ်သ ကာင််းကှိို  ရိုြ်သြာ် ည်။ အက ပြတ်မှု နည််းလမ််းမျာ်း ည် အသရ်းကကီ်းငြီ်း လူမျာ်း အသနပြင့်် 

ပြဿနာအတွက် ကှိိုေ်ြှိိုင ် ှိရ ှိ တှိထာ်းမှုကှိို ဂရိုပြြုသစမည်။ မဟာမှိတ်မျာ်းန္ င့်် ဆန် ့်ကျငဘ်က်မျာ၊ ၎င််းတှိို ့်အာ်း တွန််းအာ်းသြ်း 

လှု သဆာ်မှုမျာ်း၊ အာဏာြါဝါ၏ ရင််းပမစ်မျာ်း၊  မှိိုင််းမျာ်း န္ င့်် ရှုသထာင့််အပမငမ်ျာ်းအာ်း ရှုတ်သထွ်းစွာ   ို်း ြ်မှုမျာ်း ည် 

တှိကျခှိိုငမ်ာသ ာ ဗျျူဟာတစ်ခို ချမ တ်လိုြ်သဆာငရ်န ်အတွက် မရ ှိမပြစ် လှိိုအြ် ည်။  

အ ကမ််းမြက်သ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှုန္ င့်် ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက်မှု န္ စ်ခိုစလ ို်းတွင ်တှိကျသ ာ အက ပြတ်မှု နည််းလမ််းမျာ်း ရ ှိ ကငြီ်း 

၎င််းတှိို ့်အချင််းချင််း ရည်ရွေ်ချက်ရ ှိရ ှိပြင့်် ကှိိုက်ညီစွ အ  ို်းပြြုြါက ြါဝါစွမ််းအာ်းပမင့််သ ာ ဗျျူဟာသပမာက် အစီစဉ် သရ်းဆွ ပခင််း 

အတွက် အသထာက်အကပူြြုန္ှိိုငမ်ည် ပြစ် ည်။ ၎င််းတှိို ့်၏ နည််းလမ််းအချှိြု ွံ့ကှိို မျှသဝ ကငြီ်း၊ အချှိြု ွံ့ မ ာ  ီ်းပခာ်းတည်ရ ှိ ည်။ 

ဤအခန််းတွင ်အဆှိိုြါ နေ်သပမန္ စ်ခိုမ  အက ပြတ်မှုနည််းလမ််းမျာ်းကှိို သြါင််းစြ်ထာ်းြါ ည်။  

 

အဓိကအယူအဆမ  ျား  

အကွဲ ဖတဆ်န်ျားစစ်မှု ဘ မကက င့်် လိိုအပ်သလွဲ?  
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“အ  ပြတ်သ ုျေးသပ်ပခငျ်ေး ကက ွှာင့်် ကနွှှာင့််ကနျှေးတနု် ့် ုိငျ်ေးမှု” အာ်း သ ကာက်ရွ ွံ့ ပခင််း ည် အမ နတ်ကေပ်ြစ်ကသွှာ်လည်ျေး မထှိသရာက်သ ာ 

လိုြ်သဆာငခ်ျက်ကှိို အခ ိနက် ွှာပမင့််စွွှာ  သဆာငရွ်က်မိကနပခငျ်ေး  အ  ပြတ်ပခငျ်ေးအတွ ် အခ ိနအ်နည်ျေးငယ်သ ုျေးရပခငျ်ေးထ ် ပုိ၍ 

အနတရွှာယ်ရိှပါသည်။ ြဋှိြကခတှိိုင််းန္ င့်် အသပခအသနတှိိုင််း ည်  ီ်းပခာ်းထ ျေးပခွှာျေးခ  ်ရိှပါသည် ။ သတာငအ်ာြရှိက  ှိို ့်မဟိုတ် 

အှိန္ဒှိေတွင ် သပိတ်ကမှွှာ ်ပခငျ်ေး  အလိုြ်ပြစ်သပြင့်် အီဂျစ်  ှိို ့်မဟိုတ် ကှိိုလ ဘီောတွင ်သအာငပ်မငမ်ည်ဟို မဆှိိုလှိိုသြ။ 

အိုြ်စိုတစ်ခို  သဆာငရွ်က်သ ာ လှုပ်ရှွှာျေးမှုသည် မှိိုဇမ်ဘစ်တွင ်အလိုြ်ပြစ်ပခင််းသ ကာင့််၊ ၎င််း ည် သပမာက်ကှိို်းရီ်းော်းတွင ်

သအာငပ်မငလ်ှိမ့််မည်ဟို မဆှိိုလှိိုသြ။ လိုြ်သဆာငမ်ှု နည််းလမ််းတစ်ခိုအာ်း ြဋှိြကခန္ င့်် စြ်လျဉ််း၍ ြထမဦ်းစွာ အက ပြတ်ပခင််း 

မပြြုလိုြ်ဘ  အ  ို်းပြြုလိုပခငျ်ေးသည် ပြစ်သလ့်ပြစ်ထရ ှိ ည့်် ပြဿနာတစ်ရြ်ပြစ် ည်။ သအာငပ်မငသ် ာ အ ကမ််းမြက် ည့်် 

လှုြ်ရ ာ်းမှုမျာ်းန္ င့်် ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက်မှု ပြစ်စဉ်မျာ်းတွင ်လူအမျာ်း၊ သနရာမျာ်း၊ သစ့်သဆာ်အာ်းသြ်းမှုမ ွှာျေး၊ 

အာဏာြါဝါရင််းပမစ်မျာ်း၊ လိုြ်သဆာငမ်ှုမျာ်းန္ င့်် အချှိနက်ာလ အသ ကာင််းအရာမျာ်းကှိို ဆက်လက် အက ပြတ်မှု ပြြုလိုြ်ရန ်

လှိိုအြ် ည်။ အဆှိိုြါ အက ပြတ်မှုမျာ်း ည် မည် ူတှိို ့်န္ င့်် စကာ်းသပြာဆှိိုရမည်၊ မည် ှိို ့် လိုြ်သဆာင ်င့်် ည်၊ မည် ှိို ့်သ ာ 

အာဏာြါဝါြ ိုစ ကှိို ြနတ်ီ်းရမည်၊ မည် ည့််အချှိနတ်ွင ်လိုြ်သဆာင်ချက်မျာ်းကှိို သပြာဆှိိုသဆွ်းသန္်ွး၊ ညြှှိန္ှုှိင််းသဆာငရွ်က်ရမည်  ှိို ့်မဟိုတ် 

ညွှန ်ကာ်းရမည် ဆှိို ည်န္ င့်် ြတ် က်၍ အသထာက်အကူ ပြြု ည်။  

ြဋှိြကခအက ပြတ်မှုကှိို သဆာငရွ်က်ပခင််း ည် ြ ို-၅ တွင ်သြာ်ပြထာ်း ည့်် ကာ်းလ်ရိုြ်ြ ိုကာ်းချြ် (Curl Diagram)တွင ်

သြာ်ပြထာ်းသ ာ သအာငပ်မငသ် ာ ြဋှိြကခ အ ွငက်ူ်းသပြာင််းမှု လိုြ်ငန််းစဉ် တည်သဆာက်သရ်း အတွက် ြထမအဆင့််မျာ်း အနက်မ  

တစ်ခို ပြစ်ြါ ည်။  

 

မက ငျ်ားမ န်မသ  ဆန်ျားစစ်အကွဲ ဖတမ်ှုအတ က် မည်သည်တိို ့်ကိို စ အ ဖစ်သတမ်ှတသ်နည်ျား?  

မ ကာခဏ ဆှိို လှိိုြင ်ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက်မှု လိုြ်ငန််းစဉ်  ှိို ့်မဟိုတ် လှုြ်ရ ာ်းမှုကှိို ဦ်းသဆာင ်ည့်် လူအနည််းငေ်ြါ 

အိုြ်စို ည် တခါျေးပိတ်အခန််း တစ်ခိုအတွင််းတွင ်ထှိိုငလ်ျက် န္ှိိုငင် သရ်းန္ င့်် လူမှုသရ်း အသပြာင််းအလ န္ င့်် ြတ် က်၍ 

ထှိသတွွံ့ဆက်ဆ မည့်် ဗျျူဟာကှိို ချမ တ်သြာ်သဆာငသ်လ့် ရ ှိ က ည်။ ထှိို ့်ပြင ်အသပခအသနအာ်း အက ပြတ်ပခင််းအတကွ် 

တှိိုသတာင််းလ  ည့်် အချှိနတ်စ်ခိုကှိို ာ အ  ို်းပြြုသလ့် ရ ှိ က ည်။ က မသကာင််းစွာြင၊် “အိုြ်စိုလှိိုက် စဉ််းစာ်းမှု”မ  သန၍ ၎င််းတှိို ့်၏ 

ကှိိုေ်ြှိိုငအ်သပခအသနမျာ်း အသြေါ် မ ှိပမငလ်ှိိုက်မှုမျာ်း ရ ှိတတ် ကငြီ်း ဗျျူဟာချမ တ်ရာတွင ်အ  ို်းပြြုသ ာ အချှိနန်္ င့်် ရင််းပမစ်မျာ်း 

အလဟဿ ကျဆ ို်းတတ်ြါ ည်။  

စ အာ်းပြင့််မူ၊ သနာက်ခ ၊ ဝှိသ  လကခဏာ န္ င့်် အသတွွံ့အ က ြုမျာ်း မတူညီ ည့်် ကွ ပြာ်းသ ာ လမူ ွှာျေး ပါဝငသ်ည့်် အိုြ်စို  

ဤအခန််းတွင ်သြာ်ပြထာ်း ည့်် အသထာက်အကူပြြု နည််းလမ််းမျာ်းန္ င့်် သလ့်ကျင့််ခန််းမျာ်းကှိို အ  ို်းပြြုလျက်အပြနအ်လ န ်

က ွျေးကနျွေးတိုငပ်င၍်  ြဋှိြကခအက ပြတ်မှုကှိို အတတူကွ လိုြ်ကှိိုငန်္ှိိုင ်ည်။ ဤသနရာတွင ်မတူကွ ပြာ်းမှု ည် အသရ်းကကီ်း ည်၊ 

အသ ကာင််းမ ာ လူမျာ်းအသနပြင့်် အက ပြတ်မှု နည််းလမ််းမျာ်းအာ်း ကွ ပြာ်းပခာ်းနာ်း ည့်် ရှုကထွှာင့််မှ ကျေ်ကျေ်ပြန် ့်ပြန် ့် 

သ ုျေးသပ်န္ှိိုင ်ည့်် အတွက် ပြစ် ည်။ အာဏာြါဝါ ဒှိိုင််းနမစ်အာ်း အက ပြတ်ရန ်အတွက် “မ နက်နသ် ာ” နည််းလမ််း တစ်ခိုဟူ၍ 

မရ ှိြါ။ ထှိို ့်ပြင ်ြဋှိြကခတွငျ်ေး အိုြ်စိုမ ွှာျေး အသနပြင့်် အပခာ်းအိုြ်စိုမျာ်း၏ သစ့်သဆာ်အာ်းသြ်းမှုမျာ်းအာ်း မ ကာခဏဆှိို လှိို လွ မ ာ်းစွာ 

အဓိပပါယ်က ွှာ ်ယ ပခင််း  ှိို ့်မဟိုတ် နာ်းလည်မှု လွ မ ာ်းပခင််းမျှိြု်း ရ ှိတတ် က ည်။  

 င ်ည် အသထာက်အကူပြြု အ  ပြတ် နည််းလမ််းတစ်ခိုခုမှ ကမျေးခွနျ်ေးတစ်ခုခု ို သပြဆှိိုန္ှိိုငပ်ခင််း မရ ှိြါက  ိုသတ န အချှိြု ွံ့ 

လိုြ်သဆာငရ်န ်သမျှာ်လင့််ထွှာျေးြါ။ အသပြမျာ်းအာ်း ြနတ်ီ်းယ ပခင််း  ှိို ့်မဟိုတ် မ န််းဆယ ပခင််း  ည်  င၏် အသပခအသနအသြေါ် 

နာ်းလည် သဘာသြါက်မှု အသြေါ် အန္ိုတ်လကခဏာသဆာင ်ည့််  က်သရာက်မှုကှိို ပြစ်သစငြီ်း မဟာဗျျူဟာသပမာက် 

စဉ််းစာ်းဆငပ်ခငရ်ွှာတွင ်အမ ာ်းမျာ်း ပြစ်သြေါ်သစန္ှိိုငြ်ါ ည်။  

သကာင််းမွနသ် ာ အက ပြတ်ဆန််းစစ်ချက်တွင ်တကက်ကသ ာ နာ်းသထာငမ်ှုမျှိြု်းက ့် ှိို ့်သ ာ သကာင််းမွန ်ည့်် သပြာဆှိိုဆက်ဆ သရ်း 
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စွမ််းရည်မျာ်း လှိိုအြ်ြါ ည်။ ၎င််းတွင ်ကွ ပြာ်း ည့်် အသတွွံ့အ က ြုရ ှိသ ာ လူအမျာ်းန္ င့်် အလွတ် သဘာ သပြာဆှိို သဆွ်းသန္်ွးန္ှိိုငမ်ည့်် 

စွမ််းရည်လှိိုအြ် ည်။ တစ်ြန ်မတူကွ ပြာ်း ည့်် လူအိုြ်စိုအာ်း ၎င််းတှိို ့်၏ အသပခအသနအသြေါ် မျှသဝ အက ပြတ်မှုအာ်း 

သပြာဆှိိုသဆွ်းသန္်ွးမှုရာတွင ်ဦ်းသဆာင ်ပြည့််ဆည််းရန ်အတွက် အချှိန်န္ င့်် သနရာအာ်း သကာင််းစွာ  တ်မ တ်န္ှိိုငရ်န ်လှိိုအြ်ြါ ည်။ 

ထှိို ့်အပြင ် င ်ည် စစ်တမ််းသကာက်ေူပခင််း၊ ဦ်းတည်အိုြ်စို သဆွ်းသန္်ွးပခင််း  ှိို ့်မဟိုတ် လိုြ်ငန််းလည်ြတ်မှုကှိို “စူ်းစမ််းပခင််း” တှိို ့်ကှိို 

 င၏် လူမှုအ ှိိုက်အဝန််းအတွင််း လိုြ်သဆာငရ်န ်အခွင့််အလမ််း ရရ ှိြါက၊ အဆှိိုြါ လှုြ်ရ ာ်းမှု ိုသတ နမ  သန၍ ြှိိုမှိိုတှိကျသ ာ 

ရလာဒမ်ျာ်းကှိို သဆာင ်ကဉ််း သြ်းန္ှိိုငမ်ည် ပြစ်ြါ ည်။  

အနည််းဆ ို်းအာ်းပြင့််၊ ဆန််းစစ်အက ပြတ်မှု  ိုသတ န သဆာငရွ်က်ရာတွင ်အတှိိုက်အခ မျာ်း၊ မဟာမှိတ်မျာ်းန္ င့််  ကာ်းခ လူ 

အာ်းလ ို်းတှိို ့်န္ င့်် ၎င််းတှိို ့်၏ ထငပ်မငေ်ူဆချက်မျာ်း၊ အကျှိြု်းစီ်းြွာ်းဆှိိုင်ရာစှိတ်ဝငစ်ာ်းမှုမျာ်း၊ န္ င့်် ညြှှိန္ှုှိင််းရန ်အ င့််အသနအထာ်းမျာ်းကှိို 

စစ်သဆ်းန္ှိိုငရ်န ်ဆက် ွေ်သရ်း  ကာ်းခ လမ််းသ ကာင််းတစ်ခို တည်သဆာက်ထာ်းရန ်လှိိုအြ်ြါ ည်။ အဘေ်သ ကာင့််ဆှိိုသ ာ် 

အိုြ်စိုမျာ်းအသနပြင့်် အာဏာြါဝါ၊ သစ့်သဆာ်မှုတွန််းအာ်းန္ င့်် အကျှိြု်းစီ်းြွာ်း၊ အထူ်း ပြင့်် ပြစ်န္ှိိုငြွ်ေ်ရာ သပြရ င််းမှုမျာ်းန္ င့်် 

ြတ် က် ည့်် အသပြာင််းအလ မျာ်းကှိို ချဉ််းကြ်သလ့်လာရနအ်တွက် ဆန် ့်ကျငဘ်က် အစိုအြွ ွံ့မျာ်းန္ င့်် သဆွ်းသန္်ွးမှုမျာ်းန္ င့်် 

အ ကမ််းမြက်သ ာ နည််းဗျျူဟာမျာ်း တစ်လ ည့််စီအငြီ်းတွင ်ဆက်လက် အက ပြတ်မှုမျာ်း လိုြ်သဆာငန်္ှိိုငရ်န ်ပြစ်ြါ ည်။  

 

ဘ မကက င့်် ဆန်ျားစစ်မှုနငှ့်် အကွဲ ဖတမ်ှု လိုပ် သလွဲ? အမတ ျားအမြေါ် ပည ရှင ်ဟီ  ကလိတပ် (Heraclitus) က - “တည်ငမွဲမနသည့်် 

တစ်ြိုတည်ျားမသ အ  မှ  အမ ပ ငျ်ားအလွဲပင ် ဖစ်သည်” ဟူ၍ ရခပောခဲ သည်။  

 

အသရ်းကကီ်း မ တ်စို- အက ပြတ်မှု လိုြ်ငန််းစဉ်တွင ်တည်ငမ မှု  ှိို ့်မဟိုတ် “ငြီ်းသပမာက်မှု” ဟူ၍ မရ ှိသြ။ အက ပြတ်မှုတှိိုင််း ည် 

လိုြ်သဆာငမ်ှု၊ အပြစ်အြျက်၊  ှိို ့်မဟိုတ် သပြာင််းလ ပခင််း  ီအီိုရီ  ှိို ့် ဦ်းတည်ငြီ်း၊ ၎င််းတှိို ့်သနာက်မ  ာ လိုြ်သဆာငခ်ျက်မျာ်း၏ 

ထှိသရာက်မှုကှိို ကှိိုေ်တှိိုင ်အက ပြတ်မှု လိုြ်သဆာငန်္ှိိုင ်ည်။ အသပခအသနန္ င့်် ြတ် က်သ ာ ထငပ်မငေ်ူဆချက်မျာ်းကှိို ြ ိုမ န ်

စစ်သဆ်းသမ်းပမန််း င့်် ည်။ ဤကမဘာသြေါ်တွင ်အသပြာင််းအလ  ည် ာ တစ်ခိုတည််းသ ာ တည်ငမ သန ည့်် အရာပြစ်ငြီ်း၊ 

၎င််းနာ်းလည်မှုမ သန၍ ကျွန္်ိုြ်တှိို ့်၏ အက ပြတ်မှုမျာ်းန္ င့်် ထှိသရာက်သ ာ လမ််းသ ကာင််းမျာ်းကှိို တွန််းအာ်းသြ်း ည်။ အက ပြတ်ပခင််း 

အသလ့်အ  င့််ကှိို ထူသထာငပ်ခင််းပြင့်် သတာင့််တင််းငြီ်း သအာငပ်မင ်ည့်် ကမ်ြှိန််းလှုြ်ရ ာ်းမှု ပပင ်ငပ်ခငျ်ေး ကှိို 

အသထာက်အကူပြြုန္ှိိုငြ်ါ ည်။  

 

အဓိက အကွဲ ဖတဆ်န်ျားစစ်မှုဆိိုင ်  မများြ န်ျား မ ြ က်ြို  

မဟ ဗ ျူဟ  တိိုျားတက် ဖစ်ထ န်ျားမစမ ျား အတ က် သျီား ြ ျားအမနအထ ျားနငှ့်် ပတသ်က်၍ ကျွန်ိုပ်တိို ့် ဘ မတ သရိှိထ ျားသလွဲ?  

 မဟာဗျျူဟာသပမာက် အစီအစဉ် ချမ တ်လိုြ်သဆာငပ်ခင််း တှိို်းတက်ပြစ်ထွန််း သစသရ်းအတွက်  ငလ်ိုြ်သဆာငသ်နသ ာ  ီ်းပခာ်း 

အသနအထာ်းကှိို ြှိိုမှိို နာ်းလည်  သဘာသြါက်သစရန ်အသထာက်အကူ ပြြုသ ာ သမ်းခွန််း သပခာက်ခိုကှိို (ဇော်း-၁၁ တွင)် 

သြာ်ပြထာ်းြါ ည်။  

 

ဇယ ျား- ၁၁  

အဓိက ဆန်ျားစစ်အကွဲ ဖတမ်ှုဆိိုင ်  မများြ န်ျား မ ြ က်ြို  

၁. ဘယ်သ ူ ြါဝငြ်တ် က် ူမျာ်းလာ်း (ြဋှိြကခ ှိို ့် စှိတ်ဝငစ်ာ်း ူ  ှိို ့်မဟိုတ် ြါဝငြ်တ် က် ူ)? 

၂. ဘ ကက င့်် ြါဝငြ်တ် က် ူမျာ်း ည်  ူတှိို ့် လိုြ် ည့်် လမ််းသ ကာင််းအတှိိုင််း 

လိုြ်သဆာငသ်န က လာ်း? ၎င််းတှိို ့်၏ သစ့်သဆာ် တွန််းအာ်းသြ်း ည့်် အရာမျာ်းက 

ဘာသတွလ ?  
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၃. ဘယ်ဟ  အသ ကာင််းရြ်မျာ်းက ြဋှိြကခကှိို တှိို်းပမြှင့််သစ လာ်း၊ သလျှာ့်ချသြ်း လာ်း?  

၄. ဘယ်လိို ြဋှိြကခကှိို ကကှိြု်းကှိိုငထ်ာ်း လာ်း? အာဏာြါဝါ၏ ရင််းပမစ်မျာ်းအသြေါ် 

ြါဝငြ်တ် က် ူမျာ်း၏ အဓှိြပါေ်ြွင့််ဆှိိုချက်က ဘေ်လှိိုလ ?  

၅. ဘယ်အြ ိန် ြဋှိြကခ ပြစ်ြွာ်း လာ်း?  မှိိုင််းဆှိိုငရ်ာြ ိုစ မျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် ြဋှိြကခစက်ဝန််းမျာ်း ည် 

ထငရ် ာ်းစွာပြစ်တည် လာ်း?  

၆. ဘယ်မန    ဘေ်လှိို ေဉ်သကျ်းမှုဓသလ့်၊ လူမှုသရ်း၊ စီ်းြွာ်းသရ်း၊ တရာ်းသရ်း  ှိို ့်မဟိုတ် န္ှိိုငင် သရ်း 

အသပခအသန ှိို ့်မဟိုတ် စနစ်တွင ်- ြဋှိြကခပြစ်သန လာ်း?  

 

စ -၈၄  

၁၊ ဘယ်သမူတ က အဓိက  ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း  ဖစ်ငပီျား၊ ပဋပိကခတ င ်၎ငျ်ားတိို ့်သည် ဘယ်မန  မှ  ပ်တည်သလွဲ  

အ ကမ််းမြက်သ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှုန္ င့်် ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက်မှု ည် အမ နတ်ကေ်န္ င့်် ပြစ်တနစွ်မ််းရ ှိသ ာ မဟာမှိတ်မျာ်းန္ င့်် 

ဆန် ့်ကျငဘ်က်မျာ်း အြါအဝင ်  ်စပ် က်ဆှိိုင် ူမျာ်းအာ်း ကျေ်ကျေ်ပြန် ့်ပြန် ့် သပမြ ိုပြြုသရ်းဆွ ရန ်လှိိုအြ် ည်။ ငငှိမ််းချမ််းသရ်း 

တည်သဆာက်မှုတွင ်အာ်းလ ို်းြါဝငသ် ာ လိုြ်ငန််းစဉ် ြါရ ှိငြီ်း ၎င််းတငွ ်တရာ်းဝင ်ငငှိမ််းချမ််းသရ်း လိုြ်ငန််းစဉ်မျာ်းန္ င့်် ပြည် ူ ့် 

ညြှှိန္ှုှိင််း သဘာတူညီချက်မျာ်း တွင ်မတူကွ ပြာ်း ည့်် အစိုအြွ ွံ့မျာ်း ြါဝငပ်ခင််းတှိို ့် လှိိုအြ် ည်။ အလာ်းတူြင ်လူထို၏ 

 ှိ ာထငရ် ာ်းသ ာ အတှိိုင််းအတာ ြမာဏတစ်ခို စိုရ ို်းမှိြါက အ ကမ််းမြက်သ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှုမျာ်း သအာငပ်မင ်ည်။ Stephan န္ င့်် 

Chenoweth တှိို ့်၏  ိုသတ နက လူထို လူဦ်းသရ၏ ၃.၅ ရာခှိိုငန်္ှုန််းကှိို စိုရ ို်းသစန္ှိိုင ်ည့်် မည် ည့်် အ ကမ််းမြက်သ ာ 

လှုြ်ရ ာ်းမှုမဆှိို ြန််းတှိိုင ်ှိို ့် မသရာက်ရ ှိဘ  ရှု  ်းနှိမ့််ြူ်းပခင််း မရ ှိဟို သြာ်ပြသည်1။ ထုိ ့်ထ ် လ ဦျေးကရပမွှာဏ နည်ျေးပါျေးစွွှာ 

ပါဝငက်သွှာလှုြ်ရ ာ်းမှု မျာ်းစွာတို ့်သည်လည်ျေး သအာငပ်မငက်က ွှာငျ်ေး ကတွျု့ရသည် ။ အချှိြု ွံ့သ ာ န္ှိိုငင် မျာ်း၏ ၃.၅ ရာခှိိုငန်္ှုန််း ုိသည်မှွှာ 

သနျ်ေးကပါငျ်ေး မ ွှာျေးစွွှာကသွှာ လ မ ွှာျေး ပါဝငပ်ခငျ်ေး ပြစ်ငပီျေး ယငျ်ေးမ ာ သ ်းငေ် ည့်် ြမာဏ မဟိုတ်ပါ။   ်သွယ် စည်ျေးရ ုျေးမှု  ည် ြဋှိြကခ 

အ ွငက်ူ်းသပြာင််းမှုတွင ်အဓှိက ကျ ည်။  

မည် ူက “  ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း”  ှိို ့်မဟိုတ် ြဋှိြကခ၏ ရလာဒအ်သြေါ် စှိတ်ဝငစ်ာ်း ူ ဆှိို ည်ကှိို သပမြ ိုပြြုသရ်းဆွ ရနအ်တွက် 

အဓှိကကျသ ာ နည််းလမ််းန္ စ်မျှိြု်းရ ှိြါ ည်။ မဟ မိတမ်  ျားနငှ့်် ဆန် ့်က ငဘ်က်မ  ျား မ  ငစ်ဉ် န္ င့််  ြ်စပ်သက်ဆိိုငသ်မူ  ျားအ ျား 

မ မပ ို ပ  မ ျားဆ ွဲ ြငျ်ားတှိို ့် ပြစ် က ည်။ ၎င််းတှိို ့်န္ စ်ခို ည် မဟာမှိတ်မျာ်း ကျေ်ပြန် ့်စွာ စိုသဝ်းတည်သဆာက်ရနန်္ င့်် ြဋှိြကခကှိို 

ဦ်းတည်သစ ည့်် အိုြ်စိုမျာ်းအာ်း အကူအြ ့်သလျှာ့်ချရနအ်တွက် ထှိသရာက်သ ာ မဟာဗျျူဟာကှိို ချမ တ်ရာတွင ်

အသထာက်အကူပြြု ည်။  

ြထမနည််းလမ််းမ ာအ ကမ််းမြက်သ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှုမ  လာ ည်။ မဟာမှိတ်မျာ်းန္ င့်် အတှိိုက်အခ မျာ်း သရာငစ်ဉ်ပြာမှု ည် 

“တက်ကကသ ာ” န္ င့်် “မတက်ကကသ ာ” မဟာမှိတ်မျာ်း၏ အကူအညီသြ်းမှု အဆင့််အတန််းအာ်း အမျှိြု်းအစာ်း ခွ ရာတွင ်

အသထာက်အကူပြြုငြီ်း၊ “တက်ကကသ ာ” န္ င့်် “မတက်ကကသ ာ” အတှိိုက်အခ မျာ်းမ  ၎င််းတှိို ့်၏ အနတ်ိုဆန် ့်ကျငမ်ှု အဆင့််အတန််းအာ်း 

တှိိုင််းတာရာတွင ်အသထာက်အကူပြြု ည်။  

ဒိုတှိေ နည််းလမ််းမ ာ ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက်မှု လိုြ်သဆာငခ်ျက်မျာ်းမ  ပြစ် ည်။   ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်းအာ်း 

သပမြ ိုပြြုသရ်းဆွ ပခင််း နည််းလမ််း ည် အစိုအြွ ွံ့အိုြ်စိုမျာ်းအ ကာ်း ဆက်ဆ သရ်းကှိို သြာ်ပြြါ ည်။ ဤနည််းလမ််းက 

ဆန် ့်ကျငဘ်က်မျာ်းန္ င့်် သပြာဆှိိုသဆွ်းသန္်ွးသရ်း  ှိို ့်မဟိုတ် သစ့်စြ်ညြှှိန္ှုှိင််းသရ်း အတွက် ဝငသ်ရာက်သရ်းနည််းလမ််းမျာ်းန္ င့်် ြတ် က်၍ 

 ှိနာ်းလည်နိငုက်စ ည်။ အဓှိက ြါဝငြ်တ် က် ူ ည် ြဋှိြကခတွင ်ြါဝငြ်တ် က် ူ၊ ြဋှိြကခ သပြရ င််းရာတွင ်

ြါဝငြ်တ် က် ူ ပြစ်ငြီ်း ၎င််း ည် ြဋှိြကခန္ င့််သ ာ်လည််းသကာင််း၊ ြဋှိြကခသပြရ င််းမှုန္ င့်် သ ာ်လည််းသကာင််း 

 က်သရာက်ြတ် က်မှု ရ ှိခ ့်ငြီ်း၊ ဆက်၍လည််း ရ ှိသနလှိမ့််ဦ်းမည် ပြစ် ည်။   ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်းတွင ်မဟာမှိတ်မျာ်း၊ 

ြဋှိြကခအတွင််း ဘက်မလှိိုက်ဘ  ရြ်တည်ြါဝင ူ်မျာ်း န္ င့်် ဆန် ့်ကျင်ဘက်မျာ်း ြါဝင ်ည်။   ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း တွင ်ြဋှိြကခ 
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ဆက်လက်ပြစ်ြွာ်းသနပခင််းမ  အကျှိြု်းအပမတ် ရရ ှိသန က ည့်် ဆှိို်း ွမ််း ူမျာ်းလည််း ြါဝငင်ြီ်း ၎င််းတှိို ့်အသနပြင့်် အပခာ်းသ ာ 

  ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်းအ ကာ်း အချင််းချင််း သစ့်စြ်ညြှှိန္ှုှိင််းမှု မပြစ်သပမာက်သစသရ်း အတွက် တာ်းဆီ်းရန ်ရည်ရွေ်ချက် ရ ှိ က ည်။  

  ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်းအာ်း သလ့်လာ  ို်း ြ်ပခင််း ည် ငငှိမ််းချမ််းသရ်းတည်သဆာက်မှု န္ င့်် အ ကမ််းြက်ြက် လှုြ်ရ ာ်းမှု 

မဟာဗျျူဟာအတွက် စိုစည််းန္ှိိုငမ်ှု န္ င့်် ထှိသရာက်မှုရ ှိသ ကာင််း အသမရှိကန ်ပြည် ူ ့်အခွင့််အသရ်း လှုြ်ရ ာ်းမှုက အသကာင််းဆ ို်း 

ဥြမာအပြစ် သြာ်ပြ ည်။ သကျာင််း ာ်းမျာ်း၏ အ ကမ််းမြက်သ ာ သြါင််းစြ် ညြှှိန္ှုှိင််းသရ်း သကာ်မတီ (Student Nonviolent 

Coordinating Committee - SNCC) ည် လှုြ်ရ ာ်းမှုကှိို ဦ်းစီ်းသဆာငရွ်က်သန ည့်် အြွ ွံ့အစည််းမျာ်းထ မ  တစ်ခို ပြစ် ည်။ 

၎င််းတှိို ့် ည် ပြစ်ထွန််း တှိို်းတက်သရ်း အတွက် “မတက်ကကသ ာ မဟာမှိတ်မျာ်း” ပြစ် က ည့်် သပမာက်ြှိိုင််း လူပြျူမျာ်းန္ င့်် သဒ ခ  

လူမည််း လူ ့်အြွ ွံ့အစည််းမျာ်းန္ င့်် သရာက်ရ ှိ ထှိသတွွံ့ ဆက်ဆ ြှိို ့် လှိိုအြ် ည်။ ၎င််းတှိို ့်၏ မဟာဗျျူဟာ ည် အဆှိိုြါ ဆန် ့်ကျငဘ်က် 

မဟာမှိတ်မျာ်းအာ်း   ို်း ြ်သလ့်လာမှု အသြေါ်တွင ်မူတည်ထာ်းငြီ်း၊ လှုြ်ရ ာ်းမှုန္ င့်် သြါင််းစည််းရန ်တက်ကကသနသ ာ 

 ကာ်းသနအလေ်အလတ် လူမျာ်းန္ င့်် ထှိသတွွံ့ ဆက်ဆ ပခင််း မရ ှိသြ။ အတူတကွ ထှိိုငလ်ျက် သန ့်လည်စာ စာ်းသ ာက်သန က ည့်် 

ရိုြ်ြ ိုမျာ်းန္ င့််  တင််းမျာ်း ည် သဒ ခ  လူမည််း သခါင််းသဆာငမ်ျာ်းအာ်း သကျာင််း ာ်းဆန္ဒပြ ူမျာ်းအသြေါ်သထာက်ခ သစခ ့် ည်။ SNCC 

 ည် သပမာက်ြှိိုင််းမ  လူပြျူမျာ်း၊ အထူ်း ပြင့်် သကျာင််း ာ်းမျာ်းအာ်း ပြည် ူ ့်အခွင့််အသရ်း သတာင််းဆှိိုမှု သရ ွံ့တန််းသနရာပြစ် ည့်် 

သတာငြ်ှိိုင််းသဒ  ငမှိြု ွံ့မျာ်း ှိို ့် လွတ်သပမာက်သရ်း ောဉ်တန််းချီတက်ရာတွင ်ြါဝငသ်စခ ့် ည်။ ၎င််းမ သန၍  ူတှိို ့် ည် 

အသမရှိကနအ်ာြရှိကလူမျှိြု်းမျာ်းအသြေါ် အ ကမ််းြက်မှုကှိို မျက်ဝါ်းထငထ်င ်ပမငသ်တွွံ့ ခ ့်ရငြီ်း ြှိန္ ှိြ်မှုမျာ်းကှိို ကှိိုေ်တှိိုငခ် စာ်းရ က ့် ှိို ့် 

ပြစ်သြေါ်သစခ ့် ည်။  ှိို ့်ပြစ်ရာ ၎င််းတှိို ့်၏ မှိ ာ်းစိုမျာ်းန္ င့်် သပမာက်ြှိိုင််းသဒ မ  လူပြျူ လူမှုအ ှိိုက်အဝန််းမျာ်းအာ်း 

ထှိိုကကှိြု်းြမ််းလှုြ်ရ ာ်းမှုတွင ်မဟာမှိတ်မျာ်း အပြစ် ြါဝငလ်ာသစခ ့် ည်။ တစ်နည််းသပြာရလျှင ်SNCC  ည် လှုြ်ရ ာ်းမှုတွင ်

ြါဝငမ်ှုအာ်း ချ ွံ့ထွငရ်ာတွင ်နည််းဗျျူဟာကှိို ရည်ရွေ်ချက် ရ ှိရ ှိပြင့်် အ  ို်းပြြုခ ့်ပခင််း ပြစ် ည်။  

 

စာ မ က်န ှကိိုမက  ်လ န်၍ #၁ 

မဟ မိတမ်  ျားနငှ့်် ဆန် ့်က ငဘ်က်အတိိုက်အြ မ  ျား မ  ငစ်ဉ်  

သငခ်န််းစော  ည်  ယ်ြ က်မ  ျား  

●တက်ကကသ ာန္ င့်် မတက်ကကသ ာ မဟာမှိတ်မျာ်း၊ ရင််းန္ ်ီးကျွမ််းဝငသ် ာ-မရင််းန္ ်ီးသ ာ၊ မထှိသတွွံ့သ ာ၊ 

 ကာ်းသနအလေ်အလတပ်ြစ်သ ာ၊ မတက်ကက ည့််-တက်ကက ည့်် ဆန် ့်ကျငဘ်က် အစိုအြွ ွံ့မျာ်း ကှိို သြာ်ထိုတ်ြါ 

●အလေ်အလတ်  ှိို ့်မဟိုတ် လက်ဝ ေှိမ််း အစိုအြွ ွံ့မျာ်း ( ှိို ့်မဟိုတ်) လူြိုဂ္ှိြုလ်မျာ်းအာ်း မဟာမှိတ်ပြစ်လာသစသရ်းအတွက် 

ဦ်းစာ်းသြ်းရမည့်် အရာမျာ်းန္ င့်် အရင််းအပမစ်မျာ်းအာ်း  တ်မ တ် ဆ ို်းပြတ်ြါ 

မဟာမှိတ်မျာ်းန္ င့်် ဆန် ့်ကျငဘ်က်မျာ်း သရာငစ်ဉ်ပြာမှု ည် မဟာမှိတ်မျာ်း၊  ကာ်းသနအလေ်အလတ် လူမျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် 

ပခ စည််းရှိို်းခွထှိိုင ူ်မျာ်း န္ င့်် အတှိိုက်အခ ဆန် ့်ကျင ူ်မျာ်း အာ်း သြာ်ထိုတ်ရာတွင ်အသထာက်အကူပြြု ည့်် နည််းလမ််းတစ်ခိုပြစ် ည်။ 

လှုြ်ရ ာ်းမှုမျာ်း၊ ကငြ်ှိန််းမျာ်း န္ င့်် အပခာ်းသ ာ ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက်ရန ်အာ်းထိုတ်မှုမျာ်း ည်၎င််းတှိို ့်၏ ခှိိုငမ်ာသတာင့််တင််းသ ာ 

ဆန် ့်ကျငဘ်က်မျာ်းကှိို စည််းရ ို်း ှိမ််း ွင််းရန ်ကကှိြု်းစာ်းရာတွင ်ပြစ်န္ှိိုငသ်ချမရ ှိဘ  သငကွိုနသ် က်း ကမျာ်း ည့်် အရင််းအပမစ်မျာ်း 

အာ်းလ ို်းကှိို အ  ို်းပြြုပခင််း မပြြုလိုြ်ဘ ၊ ဆန် ့်ကျငဘ်က် မဟာမှိတ်မျာ်းအာ်း တက်ကကသ ာ မဟာမှိတ်မျာ်းအပြစ် သပြာင််းလ ပခင််း၊ 

ရင််းန္ ်ီးကျွမ််းဝငသ် ာ  ကာ်းသနအလေ်အလတ်မျာ်းအာ်း မတက်ကကသ ာ မဟာမှိတ်မျာ်း အပြစ် ှိို ့် သပြာင််းလ ပခင််း၊ 

မထှိသတွွံ့မဆက်ဆ သ ာ  ကာ်းသနအလေ်အလတ်မျာ်းအာ်း ရင််းန္ ်ီးကျွမ််းဝငသ် ာ  ကာ်းသနအလေ်အလတ်မျာ်း အပြစ် ှိို ့် 

သပြာင််းလ ပခင််း စ ည်တှိို ့်ကှိို ပြြုလိုြ်ပခင််းပြင့်် သအာငပ်မငမ်ှု ရရ ှိသအာင ်ပြြုလိုြ်ပခင််း ပြစ် ည်။ သအာငပ်မင ်ည့်် ြဋှိြကခ 

အ ွငက်ူ်းသပြာင််းပခင််း မျာ်း ည် လူြိုဂ္ှိြုလ်မျာ်းန္ င့်် အစိုအြွ ွံ့မျာ်းအာ်း အချှိနတ်စ်ခိုတွင ်အဆင့််တစ်ခို ှိို ့် သရွှွံ့သပြာင််းပခင််းပြစ် ည်၊ 

၎င််း ည် လက်သတွွံ့ကျငြီ်း သအာငပ်မငန်္ှိိုင ်ည်။   ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်းအာ်း တစ် ီ်းတစ်ပခာ်း သြာ်ထိုတ်ငြီ်းသနာက်၊ အဆှိိုြါ 
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အိုြ်စိုမျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် လူြိုဂ္ှိြုလ်မျာ်းအတွက် မည် ှိို ့်သ ာအရင််းအပမစ်မျာ်း လှိိုအြ်မည်ဆှိို ည်ကှိို  င့််အသနပြင့်် ဆ ို်းပြတ် န္ှိိုငမ်ည် 

ပြစ် ည်။  

ြ ို ၁၀ တွင ်သြာ်ပြထာ်း ည့်် အသထာက်အကူပြြုနည််းလမ််း ည် ရှိို်းရ င််းသ ာ်လည််း အသ ်းစှိတ် အသလ်းထာ်းအာရ ိုပြြုရန ်

လှိိုအြ်ြါ ည်။ ၎င််း၏ အ  ို်းဝငမ်ှု ည် လိုြ်သဆာငမ်ှု  သဆာငရွ်က်သနစဉ် အသ ်းစှိတ်ကျနမှုန္ င့်် တှိိုက်ရှိိုက် ဆက်န္ေွ်သန ည်.  

ခပင ်ငခ်ခင််း  

● င ်ည် စာရွက်ကာ်းချြ်ကကီ်းမျာ်းန္ င့်် သဆာ့်ြငမ်ျာ်း လှိိုအြ် ည်  

ဘယ်လိိုလိုပ် မလွဲ 

၁၊ ြထမြှိိုင််းတွင ်  ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်းကှိို ေခို သြာ်ထိုတ်ြါ၊ ထှိို ့်သနာက် လာမည့််အခန််းအတွက် ဒိုတှိေြှိိုင််းတွင ်

 င၏် တိုန် ့်ပြနခ်ျက်မျာ်းအာ်း မ တ် ာ်းထာ်းြါ  

၂၊ သလ့်လာ  ို်း ြ်မည့််  ီ်းပခာ်းြဋှိြကခတစ်ခိုအာ်း သရွ်းချေ်ြါ၊ ထှိို ့်သနာက်  ငသ်ဆာငရွ်က်မည့်် ကမ်ြှိန််း  ှိို ့်မဟိုတ် 

စစ် ငက်ရျေးလုပ်ငနျ်ေးကှိို သြာ်ပြြါ  

၃၊ ြ ို ၁၀ တွင ်ပြထာ်း ည့်် အတှိိုင််း   စာရွက်ကကီ်း တစ်ရွက်သြေါ်တွင ်ဂငေ် ြ ို ဏ္ဌာနအ်ခ ို်းတစ်ခို ပြြုလိုြ်ြါ။ 

ရိုြ်ြ ိုကာ်းချြ်၏ အပြာသရာင ်အြှိိုင််းတွင ်စာရင််းပြြုစိုထာ်း ည့်် အမျှိြု်းအစာ်းတွင ်ြါဝင ်ည့်် လူြိုဂ္ှိြုလ်မျာ်း၊ အိုြ်စိုမျာ်း၊ 

အြွ ွံ့အစည််းမျာ်း၊ သကာ်ြှိိုသရ်းရ င််းမျာ်း န္ င့်် အစှိို်းရ ဌာနဆှိိုငရ်ာမျာ်း ကှိို သြာ်ထိုတ်ြါ။  င့််အသနပြင့်် အတှိအကျ 

လိုြ်သဆာငသ် ကာင််း သ ချာြါသစ။ “အလိုြ် မာ်း  မဂ္မျာ်း”၊ “ဘဏ်မျာ်း”၊  ှိို ့်မဟိုတ် “မီဒေီာ”  ှိို ့်မဟိုတ် “မှိခငမ်ျာ်း” ဟို 

သရ်း ာ်းချက် ည် အသထာက်အကူ မပြြုြါ။ “Local 721 Rank and File”  ှိို ့်မဟိုတ် “Lloyds of London”  ှိို ့်မဟိုတ် 

“CNN Local”  ှိို ့်မဟိုတ် “စစ်တြ်အတွင််းမ  ကသလ်းရ ှိသ ာ မှိခငမ်ျာ်း” ဟူ၍ သရ်း ာ်းရြါမည်။ မည် ည့်် 

အစိုအြွ ွံ့မျာ်း ည် သရာငစ်ဉ်ပြာမှု အတွင််းတွင ်ြါဝင ်ည်ကှိို  င့််အသနပြင့်် မ ှိြါက၊ သပြဆှိိုသစရန ်သမ်းခွန််းမျာ်း စာရင််း 

ပြြုစိုထာ်းြါ။ ဥြမာအာ်းပြင့်် အချှိြု ွံ့သ ာ ဘိုရာ်းရ ှိခှိို်း သကျာင််းမျာ်း ည် တက်ကကသ ာ မဟာမှိတ်မျာ်း ပြစ်န္ှိိုငသ် ာ်လည််း၊ 

အချှိြု ွံ့ ည် ဆန် ့်ကျငဘ်က် အတှိိုက်အခ မျာ်း ပြစ်သနန္ှိိုင ်ည်။  ှိို ့်ပြစ်ရာ ၎င််းတှိို ့်ကှိို  ီ်းပခာ်း စာရင််းပြြုစိုငြီ်းသနာက် 

 ိုသတ န သမ်းခွန််းမျာ်း သမ်းပမန််းပခင််းပြင့်် ၎င််းတှိို ့်အာ်း သရာငစ်ဉ်ပြာမှုအတွင််းတွင ်မ နက်နစွ်ာ  ထာ်းရ ှိ သြ်းန္ှိိုငမ်ည် 

ပြစ် ည်။ တှိကျမှုမ ာ အသရ်းကကီ်းြါ ည်၊ အဘေ်သ ကာင့််ဆှိိုသ ာ်  ငသ်ြာ်ထိုတ်ထာ်း ည့်် အရာ ည်တက်ကကသ ာ 

မဟာမှိတ် န္ င့်် န်ီးစြ်သအာင ်လိုြ်သဆာငလ်ာန္ှိိုငမ်ည် ပြစ်ငြီ်း၊ တကက်ကသ ာ ဆန် ့်ကျငဘ်က်အတှိိုက်အခ ထ မ  အသဝ်း ှိို ့် 

ြေ်ခွာန္ှိိုငမ်ည် ပြစ် ည်။ ဒိုတှိေြှိိုင််း ည် ရိုြ်ြ ိုကာ်းချြ်၏ ကျနရ် ှိသ ာ အစှိတ်အြှိိုင််းမျာ်းကှိို ပြည့််စွက်ပခင််း ပြစ်ငြီ်း၊ 

အြှိိုင််းတစ်ခိုချင််းစီအလှိိုက် နည််းဗျျူဟာအရ ဦ်းတည်ရည်မ န််းချက်မျာ်း ကှိို ပြည့််ဆည််းန္ှိိုငရ်မည် ပြစ်ြါ ည်။  
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ပ ို-၁၀  

မဟ မိတမ်  ျားနငှ့်် ဆန် ့်က ငဘ်က်မ  ျား မ  ငစ်ဉ်  

ဦတည်ချက-် မူရင််း၊ တစ်ဆင့််ခ  

ြန််းတှိိုင် 

 ိုသတ န 

သမ်းခွန််းမျာ်း  

၁. ၂. ၃. ၄  

တ ်က ကသွှာ 

မသွှာမိတ်မ ွှာျေး/ 

အြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေး  

ငငိမ်ကနကသွှာ 

မသွှာမိတ်မ ွှာျေးျေး  ငငိမ်ကနကသွှာ 

အတုိ ်အခ မ ွှာျေးျေး  

တ ်က ကသွှာ 

အတုိ ်အခ မ ွှာျေး  

က ွှာျေးကန - 

မထိကတွျု့ရကသျေး

ကသွှာ မိတ်က ွ / 

 န် ့်  င်ြ ်   
အတ တ ွ ရပ်တည်မှု 

/ ပ ျေးကပါင်ျေး 

လုပ်က ွှာင်မှုတုိျေးပမင့်် ./ 

စွန် ့်စွှာျေး  ်သွယ်   

အတ တ ွ ရပ်တည်မှု 

/ ပ ျေးကပါင်ျေး 

လုပ်က ွှာင်မှုတုိျေးပမင့်် ./ 

စွန် ့်စွှာျေး  ်သွယ်   

အသိပညွှာကပျေးရန်/ 

 ်သွယ်ရန် နှင့်် 

အကက ွှာ ်တရွှာျေး ုိ 

က  ွှာ်ပြတ်ရန် 

 န် ့်  င်ဘ ် 

အုပ်စုမ ွှာျေးအက ွှာျေး 

သ သယမ ွှာျေး / 

တင်ျေးမွှာမှုမ ွှာျေး ပြစ်ကစရန် 

လုပ်က ွှာင်ပခင်ျေး  

ကခါင်ျေးက ွှာင်မ ွှာျေးအက ွှာျေး 

ယ ုက ည်မှု 

ပ  ်ပပွှာျေးကစပခင်ျေး/ 

အွှာျေးနည်ျေးကစပခင်ျေး  

မဟောမြိတမ်ျော်းနငှ်   န်  ြျငဘ်ြ်မျော်း ရ ောငစ်ဥ် 
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တှိိုရွနတ်ှိိုန္ င့်် သော့်ခ် အလိုြ် မာ်းသကာငစ်ီကငြ်ှိန််း အစီအစဉ်သရ်းဆွ ပခင််း လက်စွ  ရိုြ်ြ ိုကာ်းချြ် ၊ ၂၀၁၁ 

 

 

စ မ က်န ှကိိုမက  လ် န်၍ #၂ 

 ြ်စပ်သက်ဆိိုငသ်မူ  ျားအ ျား မ မပ ို ပ မ ျားဆ ွဲ ြငျ်ား   

သငခ်န််းစော  ည်  ယ်ြ က်မ  ျား  

● ဆန် ့်ကျငဘ်က်မျာ်းန္ င့်် မဟာမှိတ်မျာ်း၊ ပခ စည််းရှိို်းခွထှိိုင ူ်မျာ်း၊ ကနွှှာ ်ယှ ်မည့်် ူမျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် အပခာ်း 

  ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း အ ကာ်း ဆက်ဆ သရ်းကှိို ြ ိုပြသပမြ ိုပြင့်် သြာ်ပြရန ် 

● မဟာမှိတ်မျာ်း၊ ဆန် ့်ကျငဘ်က်မျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် အပခာ်း   ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း အ ကာ်းဆက်ဆ သရ်း တည်သဆာက်ရန ်

 ှိို ့်မဟိုတ် ရရ ှိသစသရ်းကှိို သြာ်ထိုတ်ရန ် 

 

ခပင ်ငခ်ခင််း  

● စာရွက်ကာ်းချြ်ကကီ်းမျာ်းန္ င့်် သဆာ့်ြငမ်ျာ်း လှိိုအြ် ည်  

ဘယ်လိိုလိုပ် မလွဲ 

၁၊  သလ့်လာ  ို်း ြ်ရမည့်် ြဋှိြကခတစ်ခိုကှိို တှိကျစွာ သရွ်းချေ်ြါ  

၂၊  ကွ ပြာ်းပခာ်းနာ်းသ ာ   ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း၏ အမည်မျာ်းကှိို မ တ်စိုစာရွက်မျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် စာရွက်စမျာ်းသြေါ်တွင ်

သရ်း ာ်းြါ။ အဓှိက   ်စပ် က်ဆှိိုင် ူမျာ်း အတွက် စာရွက်ကကီ်းမျာ်းတွင ်လည််းသကာင််း၊ အသရ်းမကကီ်း ည့်် 

  ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်းအာ်း သ ်းငေ်သ ာ စာရွက်စမျာ်းသြေါ်တွင ်လည််းသကာင််း သရ်း ာ်းြါ။  ှိို ့်မဟိုတ်ြါက ြ ို ၁၁ တွင ်

သြာ်ပြထာ်း က ့် ှိို ့်   ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း၏ အမည်မျာ်းအာ်း စက်ဝှိိုင််းဝှိိုင််းြါ။  

၃၊    ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း၏ အမည်မျာ်းအာ်း စကက ျူကာ်းချြ်ကကီ်းတစ်ခိုသြေါ်တွင ်စီစဉ်သရ်း ာ်းြါ၊ တူညီ ည့်် 

ြါဝငြ်တ် က် ူမျာ်းအ ကာ်း ဆက်ဆ သရ်းကှိို  ရိုြ်သြာ် ည့်် မျဉ််းမျာ်း သရ်းဆွ ြါ။  

၄၊  ဆန် ့်ကျငဘ်က်မျာ်းကှိို ဆက် ွေ်ရာတွင ်အစက်မျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် အနသီရာငမ်ျဉ််းမျာ်းပြင့်် အ  ို်းပြြုြါ။ 

အသြါင််းလကခဏာသဆာင ်ည့်် ဆက်ဆ သရ်း  ှိို ့်မဟိုတ် တစ်နည််းနည််းပြင့်် ဆက် ွေ်မှုရ ှိ ည့်် အစိုအြွ ွံ့မျာ်းအတွက် မျဉ််းထူထူ 

 ှိို ့်မဟိုတ် အစှိမ််းသရာင ်မျဉ််းကှိို အ  ို်းပြြုြါ။ မဟာမှိတ်မျာ်း သရာင်စဉ်ပြာထွက်မှု နည််းလမ််းအာ်း ပြနလ်ည် ရည်ညွှန််းရြါက၊ 

 င့််အသနပြင့်် ထှိသတွွံ့ဆက်ဆ မှုမရ ှိ ည့််  ကာ်းသနအလေ်အလတမ်ျာ်းန္ င့်် တက်ကကသ ာ မဟာမှိတ်မျာ်းအ ကာ်း ဆက်ဆ သရ်း 

သြေါ်သြါက်ြါက မျဉ််းမျာ်းပြင့်် ဆက် ွေ် သြာ်ပြန္ှိိုငြ်ါ ည်။  

၅၊  မည် ူက ြါဝါအာဏာအာ်း ကှိိုငတ်ွေ်ထာ်းငြီ်း အပခာ်း ူမျာ်းအသြေါ် လွှမ််းမှိို်း ည်ကှိို သြာ်ပြရန ်အတွက် မျဉ််း၏ အဆ ို်းတွင ်

မျှာ်းပြင့်် ပြ ြါ။ လွှမ််းမှိို်းမှု ည် ညီတူညီမျှပြစ်သနြါက မျှာ်းအာ်း အစွန််းန္ စ်ြက်လ ို်းတွင ်ပြ ြါ။  

၆၊  ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက်မှု လိုြ်ငန််းစဉ်မျာ်းအတွက် “ဝငသ်ြါက်မျာ်း” (ဥြမာ၊ သပြာဆှိိုသဆွ်းသန္်ွးမှု၊ သစ့်စြ်ညြှှိန္ှုှိင််းမှု) ရ ှိြါက 

 ကေ်ြွင့််ပြင့်် ပြ ြါ။ အ ကမ််းမြက်သ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှု နည််းဗျျူဟာမျာ်း (ဥြမာ_  ြှိတ်သမ ာက်ပခင််း၊ စိုသဝ်းဆန္ဒပြပခင််း) တှိို ့် ည် 

လူမှုအသပြာင််းအလ န္ င့်် အ ကမ််းြက်မှု သလျှာ့်ချသရ်းကှိို အသထာက်အကူပြြုရာတွင ်အသထာက်အကူပြြု န္ှိိုင ်ည်။  

 

ြ ို-၁၁  

 ြ်စပ်သက်ဆိိုငသ်မူ  ျား နမူန  ပ မ မပ ို  
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၂၊ အဓိက လိုပ်မဆ ငသ်မူ  ျားသည် ပဋပိကခကိို အဘယ်မကက င့််  ဖစ်ထ န်ျားမစသလွဲ သိို ့်မဟိုတ ်မလ  ့်ြ မပျားသလွဲ?  

လူတှိို ့်၏ သစ့်သဆာ်မှုမျာ်းက အပြြုအမူမျာ်းကှိို ပြစ်သြေါ်သစြါ ည်။ အ ကမ််းမြက်သ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှုမျာ်း ည် မတူကွ ပြာ်းသ ာ 

သစ့်သဆာ်အာ်းသြ်းမှုမျာ်း ရ ှိ ည့်် မတူကွ ပြာ်းသ ာ အိုြ်စိုမျာ်းန္ င့်် ြွ ွံ့စည််းထာ်းပခင််း ပြစ် ည်။ အ ကမ််းမြက်သ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှုတွင ်အဆှိိုြါ 

အစိုအြွ ွံ့မျာ်းအတွက် တစ်ဦ်းအသြေါ်တစ်ဦ်း၏ လှိိုအြ်ချက်မျာ်းန္ င့်် ရည်မ န််းချက်မျာ်းကှိို နာ်းလည် သဘာသြါက်ရန ်အသရ်းကကီ်း ည်၊ 

 ှိို ့်မ  ာ ၎င််းတှိို ့်အသနပြင့်် ဘ ိုလှိိုအြ်ချက်ကှိို  ှိရ ှိန္ှိိုငင်ြီ်း အာ်းလ ို်း အတူတကွ စိုစည််းန္ှိိုငမ်ည်ပြစ် ည်။ လူအမျာ်း ည် 

မ ကာခဏဆှိို လှိိုြင ်၎င််းတှိို ့်၏ ဂိုဏ် ှိကခာအတွက် အသပခခ လူ ာ်းဆှိိုငရ်ာ လှိိုအြ်ချက်မျာ်း၊ သလ်းစာ်းမှု၊ ပြစ်တည်မှုလကခဏာ၊ 

စီ်းြွာ်းသရ်းန္ င့်် ရိုြ်ြှိိုင််းဆှိိုင်ရာ လ ိုပခ ြုမှုကှိို ကာကွေ်ရနအ်တွက် အ ကမ််းမြက်သ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှုတွင ်ြါဝင ်ကငြီ်း၊ ၎င််းတှိို ့်၏ 

အ က်အန္တရာေ်ကှိိုြင ်ရငဆ်ှိိုငက်ာ စွန် ့်စာ်း က ည်။ ြဋှိြကခတွင ်ြါဝင ူ်မျာ်း အသနပြင့်် ဆက်လက်ပြစ်သြေါ်သနသ ာ 

တှိိုက်ခှိိုက်မှုမျာ်းကှိို ကာကေွ်ရန ်မတတ်န္ှိိုင ်( ှိို ့်မဟိုတ်) ၎င််းတှိို ့်အသနပြင့်် အ ကမ််းြက်မှုကှိို အတတ်န္ှိိုငဆ် ို်း သလျှာ့်ချမည်ဟို 

ဆ ို်းပြတ်န္ှိိုင ်ည်။ အကေ်၍ ြဋှိြကခ  ည် “ရင့််မ ည့််လာ ည်” (ဤအ  ို်းအန္ှုန််းကှိို အခန််း ၈ တွင ်ထြ်မ ရ င််းပြြါမည်)  ှိို ့်မဟိုတ် 

အလွနက်ကီ်းမာ်းသ ာ ဆ ို်းရှု  ်းမှုကှိို ပြစ်ထွန််းသစ ည်ဆှိိုြါက သပြာဆှိိုသဆွ်းသန္်ွးပခင််း  ှိို ့်မဟိုတ် သစ့်စြ်ညြှှိန္ှုှိင််းမှုကှိို ပြစ်သြေါ်လာသစန္ှိိုင ်ည်။  

ထှိို ့်အပြင ်တက်ကကလှုြ်ရ ာ်း ူမျာ်းန္ င့်် ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက် ူမျာ်း အသနပြင့်် ဆန် ့်ကျငဘ်က်မျာ်း၏ အကျှိြု်းစီ်းြွာ်းဆှိိုငရ်ာ  

ရည်မ န််းချက်မျာ်းန္ င့်် လှိိုအြ်ချက်မျာ်းကှိို နာ်းလည်ရန ်အသရ်းကကီ်း ည်။ ဆန် ့်ကျငဘ်က်မျာ်း ည် ၎င််းတှိို ့် လှိိုလာ်းသ ာ အသပခခ  

လှိိုအြ်ချက်မျာ်းန္ င့်် ရည်မ န််းချက်မျာ်း ရရ ှိမည်ဟို ေ ို ကည်ြါက သစ့်စြ်သဆွ်းသန္်ွးရန၊် သပြာင််းလ ရန ်န္ င့်် လက်ခ ရန ်လှိိုလာ်း က ည်။ 

ဆန် ့်ကျငဘ်က်၏ လှိိုလာ်းချက်န္ င့်် ရည်မ န််းချက်မျာ်းကှိို တှိိုက်ခှိိုက် ည်ဟိုေူဆပခင််းခ ရသ ာ အ ကမ််းမြက် ည့်် လှုြ်ရ ာ်းမှုမ ာ 

ဆန် ့်ကျငအ်နတ်ိုမှုကှိို မျာ်းစွာ  က ြုရသလ့် ရ ှိ ည်။ အလာ်းတူစွာြင၊် သဆွ်းသန္်ွးသပြာဆှိိုပခင််း  ှိို ့်မဟိုတ် သစ့်စြ်ညြှှိန္ှုှိင််းပခင််း  ည် 

ဆန် ့်ကျငဘ်က်ပြစ် ူအာ်း ၎င််း၏ ရည်မ န််းချက်န္ င့်် လှိိုအြ်ချက်န္ င့်် ြတ် က်၍ မက်လ ို်းသြ်းရန ်လှိိုအြ်သ ကာင််းကှိို အပြည့််အဝ 

နာ်းမလည်ြါက သအာငပ်မငန်္ှိိုငမ်ည် မဟိုတ်သြ။ ဆန် ့်ကျငဘ်က်တစ်ဦ်း အသနပြင့် ်အချှိြု ွံ့သ ာ သတာင််းဆှိိုမှုမျာ်းကှိို လူ ှိရ င ်ကာ်း 

ထိုတ်သပြာန္ှိိုငသ် ာ်လည််း၊ ၎င််းတှိို ့်အသနပြင့်် မျက်န္ ာြျက်မည်ကှိိုလည််းသကာင််း၊ အရ က်ရမည်ကှိို လည််းသကာင််း 

လှိိုလာ်း ကမည်မဟိုတ်သြ၊ ၎င််းတှိို ့် ည် ၎င််းတှိို ့်အတကွ် လ ိုပခ ြုစှိတခ်ျမှု ရရ ှိရနက်ှိို ြှိိုမှိို၍ စှိတ်ြါဝငစ်ာ်းန္ှိိုငြ်ါ ည်။ ဆန် ့်ကျငဘ်က်ထ တွင ်

တည်ရ ှိသန ည့်် သစ့်သဆာ်လှု ွံ့သဆာ်မှုမျာ်းကှိို ကျွန္်ိုြ်တှိို ့် အသနပြင့်် ြှိိုမှိို  ှိရ ှိနာ်းလည်ငြီ်း အ ှိအမ တ်ပြြုသလ၊ ကျွန္်ိုြ်တှိို ့်၏ ကှိိုေ်ြှိိုင ်

ရည်မ န််းချက်မျာ်းကှိို ပြည့််မီန္ှိိုငန်္ှိိုငသ်လပြစ် ည်။  

ြဋှိြကခအ ွငက်ူ်းသပြာင််းမှုကှိို သထာက်ခ ရန ် ှိို ့်မဟိုတ် ဆန ့်က်ျငရ်န ်လှု ွံ့သဆာ်အာ်းသြ်း ခ ရ ည့်် အပခာ်း   ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်းလည််း 

ရ ှိန္ှိိုင ်ည်။ စီ်းြွာ်းသရ်း လိုြ်ငန််းရ ငမ်ျာ်း ည် အ ကမ််းမြက်သ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှုကှိို အတှိအလင််း သထာက်ခ လှိမ့််မည် မဟိုတ်သ ာ်လည််း၊  
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၎င််းတှိို ့် ည် ြဋှိြကခကှိို အဆ ို်း တ်ရနန်္ င့် ်ငြှိြုငဘ်က်ကှိို သပြာင််းလ သြ်းသရ်းအတွက် ြှိအာ်းသြ်းရန ်စှိတ်ဝငစ်ာ်းမှု ရ ှိန္ှိိုင ်ည်။  

လက်နက် ကိုန ွ်ေ် သရာင််းဝေ်သန ူမျာ်းက ့် ှိို ့်သ ာ ဆှိို်း ွမ််း ူမျာ်းန္ င့်် ြဋှိြကခမ   ွေ်ဝှိိုက်သ ာနည််းပြင့်် အကျှိြု်းသကျ်းဇူ်း 

ရရ ှိသန ည့်် အပခာ်း စီ်းြွာ်းသရ်းလိုြ်ငန််းမျာ်း ည် ငငှိမ််းချမ််းသရ်းလိုြ်ငန််းစဉ်ကှိို ငြှိြုြျက်ရန ်၎င််းတှိို ့် စွမ််းအာ်းရ ှိ မျှ အစွမ််းကိုန ်

လိုြ်သဆာငန်္ှိိုင ်ည်။ အ ကမ််းမြက်သ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှု  ှိို ့်မဟိုတ် ငငှိမ််းချမ််းသရ်းလိုြ်ငန််းစဉ်၏ သအာငပ်မငမ်ှုကှိို 

အကျှိြု်း က်သရာက်န္ှိိုင ်ည့်် အပခာ်း အစီအစဉ်မျာ်း ရ ှိမရ ှိကှိိုလည််း ဆန််းစစ်ရန ်အသရ်းကကီ်း ည်။  

ဤလမ််းညွှန၏် မဟာဗျျူဟာသပမာက် အစီအစဉ် သရ်းဆွ ပခင််း အြှိိုင််းတွင ် င၏် ြန််းတှိိုငမ်ျာ်းကှိို သြာ်ထိုတ်ရန ် င့်အ်ာ်း 

သတာင််းဆှိိုထာ်း ည်။  င၏် ရည်မ န််းချက် ည်  င၏် အသပခခ အကျှိြု်းစီ်းြွာ်းန္ င့် ်လှိိုအြ်ချက်မျာ်းကှိို တှိိုက်ရှိိုက် ဆက်စြ် င့် ်ည်။ 

အခန််း ၈ တွင ်သစ့်သဆာ်တွန််းအာ်းမျာ်းက သစ့်စြ်ညြှှိန္ှုှိင််းမှုကှိို မည် ှိို ့် ြ ိုသြာ် ည်ကှိို ကျွန္်ိုြ်တှိို ့် သလ့်လာ ကြါမည်။ ြနတ်ီ်းမှုဆှိိုငရ်ာ 

သပြရ င််းချက်မျာ်းဆီ ှိို ့် သစ့်စြ်ညြှှိန္ှုှိင််းန္ှိိုငရ်န ်အတွက် ဤအသထာကအ်ကူပြြု နည််းလမ််း ည်   ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း၏ 

အသပခခ လှိိုအြ်ချက်မျာ်းန္ င့် ်အကျှိြု်းစီ်းြွာ်းမျာ်းကှိို ရ ာသြွ သြာ်ထိုတ်ရာတွင ်ကူညီြါ ည်။  

ြ ို (၁၂) ရ ှိ“ ကက် ွနန်”ီ ရိုြ်သြာ်ြ ိုတွင ် ကက် ွနန် ီအလွှာမျာ်းက ့် ှိို ့် အမျာ်းပြည် ူဆှိို ည့်် အသနအထာ်းသအာက်တွင ်

လှိိုအြ်ချက်မျာ်းန္ င့် ်အကျှိြု်းစီ်းြွာ်းတှိို ့်ကှိို မ ကာခဏ ြ ို်းကွေ်ခ ထာ်းရ ည်ကှိို သတွွံ့ ပမငန်္ှိိုင ်ည်။  

အသနအထာ်းမျာ်း ဆှိို ည်မ ာ ပြည် ူလူထို ကာ်းတွင ်၎င််းတှိို ့် ဘာလှိိုချင ်လ ဆှိို ည်ကှိို လူထိုက သြာ်ပြပခင််း ပြစ် ည်။  

ဤ ည်တှိို ့်မ ာ န္ှိိုငင် သရ်းသတာင််းဆှိိုချက်မျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် အသပခအသနမျာ်းပြစ်န္ှိိုငင်ြီ်း၊ ၎င််းတှိို ့်အရ တှိိုက်ခှိိုက်မှုမျာ်းကှိို 

ရြ်တန် ့်သစန္ှိိုင ်ည်။  

အကျှိြု်းစီ်းြွာ်း ဆှိို ည်မ ာ လူထိုအာ်း ပြည် ူ ့်အသနအထာ်း တစ်ရြ်ဆီ ှိို ့် တွန််းြှိို ့်သြ်း ည့်် ဆန္ဒမျာ်း၊ စှိို်းရှိမ်မှုမျာ်း န္ င့်် သ ကာက်ရွ ွံ့ မှုမျာ်း 

ပြစ် ည်။  

လှိိုအြ်ချက်မျာ်း ဆှိို ည်မ ာ လူတှိို ့်၏ အပြြုအမူ၊ အသနအထာ်းန္ င့် ်အကျှိြု်းစီ်းြွာ်းကှိို ပြစ်ထွန််းသစငြီ်း၊ ၎င််းတှိို ့်၏ ဘဝအတွက် လူမှုသရ်းန္ င့် ်

ေဉ်သကျ်းမှုဆှိိုငရ်ာ အသပခခ အကျဆ ို်း လှိိုအြ်ချက်မျာ်း ပြစ် က ည်။  

ဥြမာ၊ အစှိို်းရအသနပြင့် ်သရန န္ င့် ် ဘာဝဓာတ်သငွွံ့ ြှိိုက်လှိိုင််းမျာ်းအာ်း လ ို်း၀ ထှိန််းချြုြ်ရန ်သတာင််းဆှိို ည့်် အသနအထာ်း တစ်ရြ်ကှိို 

သြာ်ပြန္ှိိုင ်ည်။ ၎င််း၏ အကျှိြု်းစီ်းြွာ်း မ ာ အပမတ်အစွန််း ရရ ှိသရ်း ပြစ် ည်။ ၎င််း၏ လှိိုအြ်ချက် မ ာ ရ င ်န ်ရြ်တည်သရ်း ပြစ် ည်။  

 

ကကက်သ န်နီ သရိုပ်မဖ ်ပ ို  

 
အဓှိကလူ ့်လှိိုအြ်ချက်မျာ်းကှိို ပြည့််ဆည််းရန ်ကကှိြု်းြမ််းပခင််း ည် လူတှိို ့်၏ အပြြုအမူကှိို ြ ိုသြာ်ြါ ည်။ လူထိုအသနပြင့်် အပခာ်း ူမျာ်းက 

၎င််းတှိို ့်၏ လှိိုအြ်ချက်မျာ်းန္ င့် ်အခွင့်အ်သရ်းမျာ်းကှိို အဟန ့်အ်တာ်းပြစ်သစ ည်၊ ငခှိမ််းသပခာက်သန ည်ဟို  ှိရ ှိသ ာအခါတွင ်

ြဋှိြကခပြစ်ြွာ်း ည်။ လူတှိို ့်အသနပြင့်် ၎င််းတှိို ့် ည် မည်မျှ ငခှိမ််းသပခာက်ခ သနရ ည်ဟို ခ စာ်းမှု အသြေါ် မူတည်၍- ၎င််းတှိို ့်၏ 

လှိိုအြ်ချက်မျာ်းကှိို ရရ ှိရနအ်တွက် အပခာ်း ူတှိို ့်အာ်း ရနပ်ြြုရန၊် တှိိုက်ခှိိုက်ရန ်န္ င့်် အသ ခ ရန ်ဆန္ဒရ ှိသနန္ှိိုင ်ည်။ ဤသနရာ၌ 

အသရ်းတကကီ်း  ှိရ ှိ င့်် ည်မ ာ ငခှိမ််းသပခာက်မှုမျာ်းန္ င့် ်အပြစ်သြ်းပခင််းမျာ်း ည် လူတှိို ့်၏ အသပခခ လှိိုအြ်ချက်မျာ်းအပြစ် 
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 ူတှိို ့်ထငပ်မငေ်ူဆချက်မျာ်းကှိို ပြည့််ဆည််းရန ်ကကှိြု်းစာ်း ူမျာ်း၏ အပြြုအမူကှိို သပြာင််းလ ရာတွင ်ထှိသရာက်မှုမရ ှိသ ကာင််း  တှိပြြုရန ်

လှိိုြါ ည်2။  

ြါ၀င ်က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း အာ်းလ ို်း၏ သစ့်သဆာ်တွန််းအာ်းသြ်းမှုမျာ်းကှိို သြာ်ထိုတ်ပခင််း ည် သပြာင််းလ မှုပြြုလိုြ် ူမျာ်းအာ်း 

တှိကျ ည့််ြန််းတှိိုငမ်ျာ်းကှိို သရွ်းချေ်သစငြီ်း၊ ထှိိုလှိိုအြ်ချက်မျာ်းန္ င့် ်အကျှိြု်းစီ်းြွာ်းမျာ်းကှိို ထည့်် ွင််းစဉ််းစာ်းသ ာ အစီအစဉ်မျာ်းကှိို 

ပြြုလိုြ်သစန္ှိိုငြ်ါ ည်။  

 

စ မ က်န ှကိိုမက  လ် န်၍ #၃ 

အမနအထ ျားမ  ျား၊ အက ိ ျားစီျားပ  ျားနငှ့်် လိိုအပ်ြ က်မ  ျားဆိိုင ်  ကကက်သ န်နီပ ို ဆန်ျားစစ်ြ က်  

သငခ်န််းစော  ည်  ယ်ြ က်မ  ျား  

● ြါဝငတ်က်သရာက် ူမျာ်း အိုြ်စို၊ ၎င််းတှိို ့်၏ အလာ်းအလာရ ှိသ ာ မဟာမှိတ်မျာ်း န္ င့်် ဆန် ့်ကျငဘ်က်မျာ်း၊ 

ပခ စည််းရှိို်းခွထှိိုင ူ်မျာ်း၊ ဆှိို်း ွမ််း ူမျာ်း န္ င့်် အပခာ်းသ ာ အဓှိက   ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း၏ အသနအထာ်းမျာ်း၊ အကျှိြု်းစီ်းြွာ်းန္ င့်် 

လှိိုအြ်ချက်မျာ်း အြါအဝင ်တည်ရ ှိသန ည့်် သစ့်သဆာ်တွန််းအာ်းသြ်းမှုမျာ်းကှိို သြာ်ထိုတ်ရန၊်  

ခပင ်ငခ်ခင််း 

●   င ်ည် စာရွက်ကာ်းချြ်ကကီ်းမျာ်းန္ င့်် သဆာ့်ြငမ်ျာ်း လှိိုအြ် ည် 

ဘယ်လိိုလိုပ် မလွဲ  

၁၊  လူသလ်းသောက်မ  သပခာက်သောက်အထှိ အိုြ်စိုငေ်သလ်းမျာ်းတွင ် ကက် ွနန် ီ ရိုြ်သြာ်ြ ို ကမ််းမ  တှိိုက်တွန််းအာ်းသြ်း ည့်် 

အချက်အလက်မျာ်းကှိိုအ  ို်းပြြုငြီ်း ြွ ွံ့စည််းသဆာင်ရွက်ရန ်နည််းလမ််းတစ်ခို အပြစ် “  ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း၏ သစ့်သဆာ်တှိိုက်တွန််းမှု” 

ဇော်းကှိို သရ်းဆွ  ြနတ်ီ်းြါ (ဇော်း ၁၂ ကှိို  ကည့််ြါ)။  

၂၊  အထက်သြာ်ပြြါ မဟာမှိတ်မျာ်းန္ င့် ်  ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း သရာငစ်ဉ်ပြာထွက်မှု သပမြ ိုဆန််းစစ်ချက်အသြေါ် အသပခခ ၍ 

အဓှိက   ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း စာရင််းကှိို သြေါ်ထိုတ်ြါ။ ဤစာရင််းတွင ် ငက်ှိိုေ်တှိိုင ် ှိို ့်မဟိုတ်  င၏်အစိုအြွ ွံ့ကှိို ထည့်် ွင််းြါ။  

 

ဇယ ျား-၁၂ 

 ြ်စပ်သက်ဆိိုငသ်မူ  ျား မစ့်မဆ ်တိိုက်တ န်ျား ြငျ်ား  

ပေါဝငသ်က်ဆိိုငသ် ူ အမနအထ ျား လိိုအပ်ြ က် အက ိ ျားစီျားပ  ျား 

    

    

    

 

၃၊  ထှိို   ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်းကှိို လှု ွံ့သဆာ်သြ်း ည့်် အသနအထာ်းမျာ်း၊ အကျှိြု်းစီ်းြွာ်းမျာ်း၊  ှိို ့်မဟိုတ် 

သနာက်ခ လှိိုအြ်ချက်မျာ်းက ဘာသတွလ ? ဤ နည််းလမ််းတွင ် င့်က်ှိိုေ်ြှိိုင ်အိုြ်စို အြါအ၀င ် က်ဆှိိုင ူ်တစ် ဦ်း 

ချင််းစီအတွက် ကက် ွနန်အီလွှာမျာ်းကှိိုသြာ်ထိုတ်ြါ။  

၄၊  အိုြ်စိုကကီ်းတစိုတွင ်ဤဆန််းစစ်သလ့်လာပခင််းနည််းလမ််း ည် ၎င််းတှိို ့်၏ မဟာဗျျူဟာ သရ်းဆွ ပခင််းအစီအစဉ်တွင ်

ပြစ်န္ှိိုငက်ပခရ ှိသ ာ ငခှိမ််းသပခာက်မှုမျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် အခွင့်အ်လမ််းမျာ်းကှိို ကကှိြုတငခ်န ့်မ် န််းရာတွင ်မည်က ့် ှိို ့် ကူညီန္ှိိုင ်ည်ကှိို သမ်းပမန််းြါ။ 

မည် ှိို ့်သ ာ အ ကမ််းမြက်နည််းလမ််း ည် အပခာ်းအိုြ်စို၏ အသပခခ လှိိုအြ်ချက်မျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် သနာက်ကွေ်အကျှိြု်းစီ်းြွာ်းကှိို 

အမ တ်မထငင်ခှိမ််းသပခာက်သစငြီ်း၊ သပြာင််းလ မှုမျာ်းကှိို ြှိို၍ ခ န္ှိိုငရ်ည် ရ ှိသစန္ှိိုငမ်ည်နည််း? ဆန် ့်ကျငဘ်က်ပြစ် ူ၏ အကျှိြု်းစီ်းြွာ်းန္ င့် ်
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လှိိုအြ်ချက်မျာ်းကှိို ပြည့််ဆည််းရန ်အလာ်းအလာရ ှိသ ာ နည််းလမ််းမျာ်းမ ာ အဘေ်နည််း?  င၏် အကျှိြု်းစီ်းြွာ်းန္ င့် ်

လှိိုအြ်ချက်မျာ်း ည်  င၏်ြန််းတှိိုငမ်ျာ်းကှိို မည် ှိို ့်ြ ိုသြာ်မည်နည််း?  

 

၃၊ ပဋပိကခကိို ဘ မတ က  ဖစ်ထ န်ျားမစသလွဲ သိို ့်မဟိုတ ်မလ  ့်ြ မပျားသလွဲ? 

ပြာထွက် စ်ြင ်ဆန််းစစ် အက ပြတ်ချက် နည််းလမ််း ည် အ ကမ််းမြက်သ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှုန္ င့် ်ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက်မှု 

နည််းလမ််းမျာ်းမ  ရေူထာ်းပခင််း ပြစ် ည်။ ဤနည််းလမ််း ည်  စ်ြငတ်စ်ြင၏်ြ ို ဏ္ဍာနအ်တွင််းတွင၊် လူမျာ်းရငဆ်ှိိုငသ်နရသ ာ 

ြ ိုစ မျာ်းန္ င့် ်ပြဿနာမျာ်းကှိို စိုစည််း ထည့်် ွင််းထာ်း ည့်် ြတ်ဝန််းကျငဆ်ှိိုငရ်ာ စစ်သဆ်းမှုန္ င့် ်ဆငတ်ူ ည်။  စ်ြင၏် 

အပမစ်မျာ်း ည်“အသပခခ  အသ ကာင််းရင််း ဇစ်ပမစ်မျာ်း” ှိို ့်မဟိုတ် လူမှုသရ်း မမျှတမှုပြစ်န္ှိိုင ်ည့်် ြတ်ဝန််းကျငက်ှိို ြနတ်ီ်းသြ်းသ ာ 

ကျေ်ပြန ့် ်ည့်် အြွ ွံ့အစည််းဆှိိုငရ်ာန္ င့် ်ြွ ွံ့စည််းတည်သဆာက်ြ ို ဆှိိုင်ရာ အချက်အလက်မျာ်း ပြစ် ည်။ ဥြမာအာ်းပြင့် ်

စီ်းြွာ်းသရ်းမညီမျှမှု ည် အ ကမ််းြက်မှု ြဋှိြကခမျာ်းစွာ၏ အဓှိက အသ ကာင််းရင််း ပြစ် ည်။  စ်ြင၏် ြငစ်ည် ည် 

 ငသ်ပြရ င််းလှိိုသ ာ အဓှိကပြဿနာပြစ် ည်။ ဤဥြမာတွင ်သရွ်းသကာက်ြွ  အ ကမ််းြက်မှု မ ာ အဓှိက ပြဿနာပြစ် ည်။ 

အသြေါ်ဆ ို်းတွင ် စ်ြငတ်စ်ြင၏် ပမငန်္ှိိုငသ် ာ အစှိတ်အြှိိုင််း ည် အသ ကာင််းရင််းမျာ်း၏ သရာဂါလကခဏာမျာ်း ပြစ် ည်။ ၎င််းတှိို ့် ည် 

အ ကမ််းြက်သ  ြဋှိြကခပြစ်န္ှိိုငသ်ပခကှိို တှိို်းြွာ်းသစ ည့််“ြဋှိြကခကှိို  ပြစ်ထွန််းသစ ူ” မျာ်းလည််း ပြစ်န္ှိိုင ်ည်။ 

ရာ ီဥတိုသပြာင််းလ ပခင််း  ှိို ့်မဟိုတ်  ီ်းန္  မျာ်းကှိို ြျက်စီ်းသစ ည့်် မှိို်းသခါငပ်ခင််း က ့် ှိို ့်သ ာ  ဘာဝြတ်ဝန််းကျငဆ်ှိိုငရ်ာ 

ပြဿနာမျာ်းန္ င့် ်သစျ်းသြါသ ာ လက်နက် အသပမာက်အပမာ်း ပြည့််ဆည််းသြ်းန္ှိိုငမ်ှုတှိို ့် ည် ြဋှိြကခကှိို ပြစ်သြေါ်သစသ ာ 

ဥြမာမျာ်းပြစ် က ည်။ ြဋှိြကခ၏ သရာလကခဏာတစ်ခိုအာ်း သြာ်ပြပခင််းအာ်းပြင့် ်ြဋှိြကခတစ်ရြ်ကှိို ရြ်တန ့်ရ်န ်ကကှိြု်းြမ််းမှုမျာ်းမ ာ 

အကျှိြု်း က်သရာက်မှု အနည််းငေ်ကှိို ာ ပြစ်သစန္ှိိုင ်ည်။ ေဉ်သကျ်းမှု သတာ်သတာ်မျာ်းမျာ်းတွင ်၎င််းတှိို ့်၏ ထှိြ်ြျာ်းမျာ်းကှိို 

ပြတ်သတာက်ငြီ်းသနာက်၌ အ စ်ပြနလ်ည် ရ င ်နြူ််းြွင့််လာသ ာ  စ်ခိုတ်ြငမ်ျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် ြီသလာြီန ချ ြု က ့် ှိို ့်သ ာ  စ်ြင ်ပခ ြုန္ွေ် 

အမျှိြု်းအစာ်းမျာ်း ရ ှိ က ည်။  

ပ ို-၁၃  

 ဖ ထ က်သစ်ပင ်ဆန်ျားစစ်ြ က် နည်ျားလမ်ျား  
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ဤအြငမ်ျာ်း ည် ဥြမာသြ်းချက်ပြစ်ငြီ်း၊  ရိုြ်သြာ်ထာ်း ည့််“အပမစ်မျာ်း”မ ာ ၎င််းတှိို ့်အာ်း ြသြျာက်ကစရန ်

ကကှိြု်းြမ််းမှုမျာ်းရ ှိသ ာ်လည််း မည် ှိို ့်မည်ြ ို ပြနလ်ည်ရ င ်နင်ြီ်း၊  ပြန ့်န်္  ့်န္ှိိုင ်ည်ကှိို သြာ်ပြြါ။  

ြဋှိြကခအ ွငက်ူ်းသပြာင််းမှုတွင ်ြဋှိြကခ၏ အသ ကာင််းရင််း ဇစ်ပမစ်မျာ်းကှိို သြာ်ပြရန ်လှိိုအြ် ည်။ ြ ို (၁၃) တွင ်သြာ်ပြထာ်းသ ာ 

လူမှုသရ်းန္ င့် ်စီ်းြွာ်းသရ်းမညီမျှမှုန္ င့် ်အစှိို်းရ၏ အကျင့်ြ်ျက် ပခစာ်းမှုမျာ်း ည် သရွ်းသကာက်ြွ  အ ကမ််းြက်မှုမျာ်းကှိို ပြစ်သြေါ်သစ ည့်် 

အဓှိက အသ ကာင််းရင််းမျာ်း ပြစ် ည်။  စ်ြင၏် အကှိိုင််းအခက်မျာ်း ည် အသ ကာင််းရင််းဇစ်ပမစ်ကှိို သြာ်ပြသ ာ သရာဂါလကခဏာမျာ်း 

ပြစ် ည်။ အဆှိိုြါ သရာဂါ လကခဏာမျာ်း ည် ြဋှိြကခန္ င့်် အ ကမ််းြက်မှုကှိို ြှိိုမှိို ပြစ်ြွာ်းသစြါ ည်။ ရာဇ၀တ်မှုန္ှုန််း ပမင့်မ်ာ်းပခင််း၊ 

လူငေ်လူဆှိို်းဂှိိုဏ််းမျာ်းန္ င့် ်လူမျှိြု်းသရ်းြဋှိြကခမျာ်း က ့် ှိို ့်သ ာ သရွ်းသကာက်ြွ  အ ကမ််းြက်မှုမျာ်းကှိို ပြစ်ြွါ်းသစ ည့်် 

အသ ကာင််းရင််းမျာ်းကှိို ချဉ််းကြ် သလ့်လာရန ်အသရ်းကကီ်းြါ ည်။  ှိို ့်သ ာ် ထှိိုအချက်မျာ်းကှိို ချဉ််းကြ်ကှိိုငတ်ွေ်ပခင််း ည် 

တည်ရ ှိသနသ ာ ြွ ွံ့စည််းတည်သဆာက်ြ ိုဆှိိုငရ်ာ အသပခအသနမျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် သရွ်းသကာက်ြွ  အ ကမ််းြက်မှုမျာ်း၏ အသ ကာင််းရင််းမျာ်းကှိို 

သပြာင််းလ န္ှိိုငစွ်မ််း မရ ှိြါ။ ဤ နည််းလမ််း ည် အစိုအြွ ွံ့တစ်ခိုအာ်း ၎င််း၏ လိုြ်ငန််းအတွက် ဦ်းစာ်းသြ်း ကူညီန္ှိိုငြ်ါ ည်။ ဤ 

နည််းလမ််းကှိို အ  ို်းပြြုသ ာ အစိုအြွ ွံ့ ည် ဆင််းရ န္ွမ််းြါ်းမှု  ှိို ့်မဟိုတ် ရာဇ၀တ်မှု အစာ်း၊ အဂတှိလှိိုက်စာ်းမှုကှိို သပြရ င််းရာတွင ်

အာရ ိုစှိိုက်ငြီ်း ဆ ို်းပြတ်လိုြ်သဆာငန်္ှိိုင ်ည်။ အဘေ်သ ကာင့််ဆှိိုသ ာ် ဤသလ့်လာဆန််းစစ်ချက်အရ အကျင့်ြ်ျက်ပခစာ်းမှု ည် 

ဆင််းရ န္မ်ွ်းြါ်းမှု၏ အဓှိကအသ ကာင််းရင််း ပြစ်သ ာသ ကာင့်် ပြစ် ည်။  

 

စ မ က်န ှကိိုမက  လ် န်၍ #၄ 

 ဖ ထ က်သစ်ပင ်ဆန်ျားစစ်ြ က် နည်ျားလမ်ျား  

သငခ်န််းစော  ည်  ယ်ြ က်မ  ျား  

●  အ ကမ််းမြက်သ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှုန္ င့် ်ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက်မှု လိုြ်ငန််းစဉ်မျာ်းတွင ်ရည်မ န််းချက်မျာ်း န္ င့်် ြန််းတှိိုငမ်ျာ်းကှိို 

သရွ်းချေ်န္ှိိုငရ်န ်အတွက် လူမှုသရ်းပြဿနာမျာ်းကှိို သြာ်ထိုတ်၊ စီမ ငြီ်း ဦ်းစာ်းသြ်း သဆာငရွ်က်ရန၊်  

 

ခပင ်ငခ်ခင််း   

● စာရွက်ကာ်းချြ်ကကီ်းမျာ်းန္ င့်် သဆာ့်ြငမ်ျာ်း လှိိုအြ် ည်  

ဘယ်လိိုလိုပ် မလွဲ 

၁၊  လူသလ်းသောက်မ  သပခာက်သောက်အထှိ အိုြ်စိုငေ်မျာ်းတွင ်ြါဝငတ်က်သရာက် ူမျာ်းက ၎င််းတှိို ့်၏ ဘဝတွင ်သတွွံ့  က ြု 

ခ စာ်းရသ ာ အဓှိကစှိနသ်ခေါ်မှုမျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် လူမှုသရ်း ပြဿနာမျာ်းကှိို သြာ်ထိုတ်ြါ။  

၂၊  ပြာထွက် စ်ြငြ် ို သရ်းဆွ ြါ။ ပြဿနာမျာ်း  စ်ြင၏် ဘေ်သနရာမျာ်းတွင ်ရ ှိသန ည်ကှိို သဆွ်းသန္်ွးြါ၊ အဓှိကပြ ာက 

ဘာလ ? ပြဿနာ၏ အသ ကာင််းရင််းမျာ်းက ဘာသတွလ ? ြငမ် ပြဿနာကှိို ပြစ်သြေါ်သစ ည့်် သရာဂါလကခဏာမျာ်းက ဘာသတွလ ?   

၃၊  အစိုအြွ ွံ့မျာ်း အသနပြင့်် ပြာထွက် စ်ြငမ်ျာ်းကှိို လှိိုချင ်သလာက် မျာ်းပြာ်းစွာ ြနတ်ီ်းန္ှိိုငင်ြီ်း၊ လူမှုသရ်းပြဿနာမျာ်းကှိို 

ခွ ပခမ််းစှိတ်ပြာ ည့်် မတူညီသ ာ နည််းလမ််းမျာ်းကှိို သဆွ်းသန္်ွးန္ှိိုင ်ည်။ မည် ည့်် အဓှိကပြဿနာ (ြငစ်ည်)  ည် လူအမျာ်းစို အသြေါ် 

 က်သရာက်မှု ရ ှိ လ ? ဤ နည််းလမ််းက အ ကမ််းမြက်သ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှုန္ င့် ်ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက်မှု လိုြ်ငန််းစဉ်မျာ်း အတွက် 

ချမ တ်ထာ်း ည့်် မဟာဗျျူဟာအသြေါ်တွင ်မည်က ့် ှိို ့် အကျှိြု်း က်သရာက်မလ ?  

အိုြ်စိုကကီ်းတွင ်ြါ၀င ူ်မျာ်းအာ်း ဤအက ပြတ်ပခင််း နည််းလမ််း ည် လူမှုသရ်း ပြဿနာမျာ်းကှိို မည်က ့် ှိို ့် စိုစည််း ဦ်းစာ်းသြ်းငြီ်း၊ 

၎င််းတှိို ့်၏ မဟာဗျျူဟာ သရ်းဆွ ပခင််း လိုြ်ငန််းစဉ်မျာ်းတွင ်ြန််းတှိိုငမ်ျာ်း ထာ်းရ ှိသအာင ်မည် ှိို ့် ကူညီသြ်း ည်ကှိို  ငတ်န််း ာ်းမျာ်းအာ်း 

သမ်းပမန််းြါ။  

 

၄၊ အဓိက လိုပ်မဆ ငသ်မူ  ျားသည် အ ဏ ပေါဝေါကိို အသ ိုျား ပ ငပီျား ပဋပိကခကိို မည်သိို ့်မည်ပ ို  ဖစ်ထ န်ျားမစသလွဲ သိို ့်မဟိုတ ်
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မလ  ့်ြ မပျားသလွဲ? 

အာဏာြါဝါဆှိို ည်မ ာ အပခာ်း ူတစ်ြါ်း အသြေါ်တွင ်  ဇာလွှမ််းမှိို်းန္ှိိုင ်ည့်် စွမ််းရည်ပြစ် ည်။ လူတစ်ဦ်း တစ်သောက်  ှိို ့်မဟိုတ် 

အိုြ်စိုတစ်စို ည်  ူတစ်ြါ်းကှိို လွှမ််းမှိို်းရန ် ှိို ့်မဟိုတ် ထှိန််းချြုြ်ရန် စွမ််းရည်ရ ှိြါက ၎င််းတှိို ့်တွင ်အာဏာြါဝါ ရ ှိ ည်။  ှိို ့်ရာတွင ်

အာဏာြါဝါ ည် ကှိန််းသ တစ်ခို မဟိုတ် လှိို မတည်ငမ ြါ။ အငမ တန််း သပြာင််းလ  သရွွံ့လျာ်း သနြါ ည်။ လူအမျာ်း ည် ၎င််းတှိို ့် 

ကှိိုေ်တှိိုငအ်တကွ် အာဏာြါဝါကှိို အ ကမ််းမြက်သ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှုမျာ်း မ  တစ်ဆင့််လည််းသကာင််း၊ အဓှိြပာေ် ပြည့််ဝသ ာ 

သစ့်စြ်ညြှှိန္ှုှိင််းမှု လမ််းသ ကာင််းကှိို တစ်ခါတစ်ရ  လမ််းခင််းသြ်းပခင််း ပြင့််လည််းသကာင််း တည်သဆာက်န္ှိိုင ်ည်။ လူထို ည် 

အ ကမ််းမြက်သ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှုမျာ်းမ  တစ်ဆင့််လည််း အပခာ်း ူမျာ်းထ မ  အာဏာြါဝါကှိို ရေူ ွာ်းန္ှိိုင ်ည်။ အာဏာြါဝါ တွင ်

အရင််းအပမစ်မျာ်းစွာ ရ ှိြါ ည်။  အ ကမ််းမြက်သ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှုန္ င့် ်ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက်မှု လိုြ်ငန််းစဉ်မျာ်း ည် ရိုြ်ြှိိုင််းဆှိိုင်ရာ 

ခွနအ်ာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် လက်နက်မျာ်းမ  ရရ ှိသ ာ ြါဝါ အသြေါ်တွင ်မမ ီခှိိုြါ။ ဥြမာအာ်းပြင့် ်ြါဝါ ည်  တင််းအချက်အလက်၊ 

အခွင့်အ်ာဏာ၊ အသတွွံ့အ က ြု၊ ဆွ သဆာငန်္ှိိုငမ်ှု၊ စီ်းြွာ်းသရ်း အရင််းအပမစ်မျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် စီ်းြွာ်းသရ်း  ြှိတ်သမ ာက်မှုမျာ်း၊ အတူတကွ 

လှုြ်ရ ာ်း လိုြ်သဆာငသ်နသ ာ လူအသပမာက်အမျာ်းန္ င့် ်ကွနေ်က်မျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် လူမှု အရင််းအန္ ်ီးမျာ်း အသြေါ်တွင ်မ ီခှိိုန္ှိိုင ်ည်။ 

လူမှုအရင််းအန္ ်ီး ဆှိို ည်မ ာ လူန္ င့် ်အစိုအြွ ွံ့မျာ်းအ ကာ်း ဆက် ွေ်မှု အသရအတွက်န္ င့် ်အရည်အသ ွ်းကှိို ရည်ညွှန််းြါ ည်။  ၎င််း ည် 

လူမှုကွနေ်က်မျာ်းတွင ်တနြ်ှိို်းရ ှိ ည် ဟူသ ာ အှိိုငဒ်ေီာ အသြေါ်တွင ်အသပခခ  ည်။ လူထို ည် ကွနေ်က်ချှိတ်ဆက်ပခင််းကှိို 

စွမ််းရည်ရ ှိရ ှိ လိုြ်သဆာငန်္ှိိုင ်ည့်် အခါ၊ အပခာ်း ူမျာ်းန္ င့် ်ဆက်ဆ မှုမျာ်းကှိို လိုြ်သဆာင ်ည့််အခါ န္ င့််၊ လူအမျာ်းကှိို စည််းရ ို်း 

န္ှိိုငစွ်မ််းရ ှိ ည့်် အခါမျာ်းတွင ်အာဏာရ ှိ ည်။  

 လူြိုဂ္ှိြုလ် တစ်ဦ်း  ှိို ့်မဟိုတ် အစိုအြွ ွံ့တစ်ခို၏ ြါဝါ ည်  ူတစ်ြါ်းအသြေါ် လွှမ််းမှိို်းမှု ြမာဏန္ င့် ် က်ဆှိိုငြ်ါ ည်။  

 

 လူတှိို ့်အသနပြင့် ်၎င််းတှိို ့်၏ ဘဝအသြေါ်တွင ် က်သရာက်မှု ပြစ်သစ ည့်် ဆ ို်းပြတ်ချက်ချပခင််း လိုြ်ငန််းစဉ်မျာ်းတွင ်မြါ၀ငသ်တာ့်ပခင််း 

 ှိို ့်မဟိုတ် တှိိုငြ်ငသ်ဆွ်းသန္်ွး ခ ရပခင််း မရ ှိသ ာအခါ ြါဝါမရ ှိဟို ခ စာ်းရန္ှိိုင ်ည်။  

 သဘာတူညီချက် ပြင့််သ ာ်လည််းသကာင််း၊ ြူ်းသြါင််းသဆာငရွ်က်ပခင််းပြင့် ်သ ာ်လည််းသကာင််း၊ အပခာ်း ူမျာ်းအာ်း အာဏာြါဝါကှိို 

သြ်းအြ် ည်။ လူထို ည် ေင််းတှိို ့်၏  သဘာတူခွင့်ပ်ြြုမှုကှိို ရိုတ် ှိမ််းငြီ်း၊ ြှိန္ ှိြ်ချြုြ်ချေ်သ ာ အိုြ်စိုန္ င့် ်ြူ်းသြါင််းရန ်ပငင််းဆနသ် ာ 

အခါ အာဏာ သရွွံ့လျာ်းသပြာင််းလ  ည်။   ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း၏ အာဏာြါဝါ ည် အပခာ်းမ ီခှိိုသန ူမျာ်းက ၎င််းတှိို ့်အသြေါ် 

မည် ှိို ့်တည်မ ီသန ည်န္ င့် ်ဆက်စြ်သန ည်။ ဤမ ီခှိိုမှု ည် အလွန် စစ်မ နန်္ှိိုင ်ည်  ှိို ့်မဟိုတ် တှိိုက်ရှိိုက် မ ီတည်သနန္ှိိုင ်ည်  ှိို ့်မဟိုတ် 

စှိတ်ပြင့််သတွ်းဆ  ှိပမငန်္ှိိုငြ်ါ ည်။ လူထို ည် ြါ၀င ်က်ဆှိိုင် ူမျာ်း အသြေါ် သထာက်ခ မှုကှိို ရိုြ် ှိမ််းပခင််း  ှိို ့်မဟိုတ် 

ထှိိုအာဏာြါဝါရ ှိသ ာ စနစ်အသြေါ် မ ီခှိိုအာ်းထာ်းမှုကှိို သလျှာ့်ချန္ှိိုငသ် ာ စငင်ြှိြုင ်အြွ ွံ့အစည််းမျာ်း တည်သဆာက်ပခင််းကှိို 

သဆာငရွ်က်ချှိနတ်ွင ်ြါဝါ ည် သရွွံ့လျာ်းသပြာင််းလ  ည်။ ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက်မှုပြစ်စဉ်မျာ်းတွင ်ြါဝါ ည် အငမ တမ််း 

အဓှိကသ ာ့်ချက် ပြစ် ည်။ အပခာ်း ူမျာ်းထက် အာဏာြါဝါ ြှိိုရ ှိ ူမျာ်း ည် အပခာ်း ူမျာ်း၏ လှိိုအြ်ချက်မျာ်းကှိို စဉ််းစာ်းရန ်

 ှိို ့်မဟိုတ် ညြှှိန္ှုှိင််းသဆွ်းသန္်ွးရန ်မလှိိုအြ်ြါ။ အစိုအြွ ွံ့မျာ်း ည် အ ကမ််းမြက်သ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှုမ တစ်ဆင့်် အာဏာြါဝါကှိို 

ဟနခ်ျက်ညီသအာင ်ထှိန််း ှိမ််းရန ်ကကှိြု်းစာ်းန္ှိိုင ်ည်။ ကွ ပြာ်းသ ာ အာဏာြါဝါြ ိုစ မျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် ြါဝါကှိိုတည်သဆာက်ရန ်

အလာ်းအလာ  ှိို ့်မဟိုတ် ြှိတ်ဆှိို ့်ရန ်အလာ်းအလာမျာ်းကှိို သစ့်သစ့်စြ်စြ် ဆန််းစစ်ပခင််း ည် ထှိသရာက်သ ာ ြဋှိြကခ 

အ ွငက်ူ်းသပြာင််းပခင််း  မဟာဗျျူဟာအတွက် မရ ှိမပြစ် လှိိုအြ် ည်။ မဟာမှိတ် သရာငစ်ဉ်ပြာထွက်မှုမ  အဓှိက 

  ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်းအာ်း အသပြာင််းအလ  လိုြ်သဆာငပ်ခင််းပြင့််၊ ငငှိမ််းချမ််းသရ်းတည်သဆာက်မှု န္ င့် ်အ ကမ််းမြက်သ ာ 

လှုြ်ရ ာ်းမျြု ည် အာဏာြါဝါကှိို အသပြာင််းအလ  ပြစ်သစန္ှိိုင ်ည်။  

အာဏာြါဝါန္ င့််  က်ဆှိိုင ်ည့်် အဓှိက နည််းလမ််းန္ စ်မျှိြု်း ရ ှိြါ ည်။ ြါ၀င ်က်ဆှိိုင ူ် တစ်ဦ်းချင််းစီ အတွက် အာဏာ 

အရင််းအပမစ်မျာ်းကှိို အ ဏ ပေါဝေါ ဆန်ျားစစ်ြ က် နည်ျားလမ်ျား ဖင့််  တ်မ တ်န္ှိိုင ်ည်။ ၎င််း ည် ြါဝင ်က်ဆှိိုင ူ် တစ်ဦ်း ချင််းစီ 

အသနပြင့် ် ူတှိို ့်၏ အာဏာကှိို မည်က ့် ှိို ့် တှိို်းပမြှင့်န်္ှိိုင ်ည်ကှိို စဉ််းစာ်းဆငပ်ခငရ်ာတွင ်အ  ို်းဝင ်ည်။ အမထ က်အကူ ပ  
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မဒေါက်တိိုငမ်  ျား နည်ျားလမ်ျား က ဆန် ့်ကျင ူ်ဘက်မ  အာဏာြါဝါ၏ အရင််းအပမစ်မျာ်းကှိို သြာ်ပြ ည်။ ၎င််း ည်  ူတစ်ြါ်းကှိို 

ထှိန််းချြုြ်ရန ် ှိို ့်မဟိုတ် လွှမ််းမှိို်းရန ်သဆာငရွ်က်န္ှိိုငသ် ာ ဆန် ့်ကျင် ူဘက်မ  တစ်စ ိုတစ်ဦ်း၏ အာဏာြါဝါကှိို အာ်းနည််းသစရန ်

မဟာဗျျူဟာ တည်သဆာက်ရာတွင ်အ  ို်းဝင ်ည်။ 

 

စ မ က်န ှကိိုမက  လ် န်၍ #၅ 

အ ဏ ပေါဝေါ ဆန်ျားစစ်ြ က် နည်ျားလမ်ျား  

သငခ်န််းစော  ည်  ယ်ြ က်မ  ျား  

●  ြါ၀င ်က်ဆှိိုင ူ် တစ် ဦ်းစီ အသနပြင့် ်၎င််းတှိို ့်၏ အာဏာြါဝါကှိို မည် ှိို ့်ပမြှင့်တ်ငရ်န ်န္ င့် ်ြါဝါအရင််းအပမစ် အ စ်မျာ်း 

ြနတ်ီ်းရန ်လက်ရ ှိ  ှိို ့်မဟိုတ် အလာ်းအလာရ ှိသ ာ အာဏာြါဝါ ရင််းပမစ်မျာ်းကှိို သြာ်ထိုတ်ရန် 

 

ခပင ်ငခ်ခင််း  

  

● စာရွက်ကာ်းချြ်ကကီ်းမျာ်းန္ င့်် သဆာ့်ြငမ်ျာ်း လှိိုအြ် ည်  

ဘယ်လိိုလိုပ် မလွဲ 

၁၊  လူ သလ်းသောက်မ  သပခာက်သောက်အထှိ ရ ှိသ ာ အိုြ်စိုငေ်မျာ်းတွင ်ြါဝါ၏ ရင််းပမစ်မျာ်းန္ င့်် ြတ် က်၍ ဦ်းသန္ ာက် 

မိုနတ်ှိိုင််းဆငြ်ါ၊ အိုြ်စိုတစ်ခိုစီအာ်း သအာက်သြာ်ပြြါ စာရင််းကှိိုသြ်းအြ်ြါ။  

 

ပေါဝေါ၏  ငျ်ား မစ်မ  ျား  

● ရိုြ်ြှိိုင််းဆှိိုငရ်ာ  ှိို ့်မဟိုတ် စစ်သရ်း ြါဝါ  

● ဝှိသ  လကခဏာ (  ွှာျေး/မ ပြစ်တည်မှု၊ လူမျှိြု်းစိုသနာက်ခ ၊ မှိ ာ်းစို ဇစ်ပမစ်၊ အသနအထာ်း အသပခအသန၊  ှိို ့်မဟိုတ် 

အခွင့််အာဏာ)  

●  ြငက်ှိိုေ်စွမ််းရည် (ဥြမာ - သပြာဆှိိုဆက် ွေ်မှု စွမ််းရည်  ှိို ့်မဟိုတ် အ က်သမွ်းဝမ််းသကျာင််းဆှိိုငရ်ာ ကျွမ််းကျငမ်ှု စွမ််းရည်)  

● စီ်းြွာ်းသရ်း ရင််းပမစ်မျာ်း  

●  တင််းအချက်အလက်  

● ြညာသရ်း (အ ှိြညာန္ င့်် စွမ််းသဆာင်ရည်မျာ်း)  

 

 

ဇယ ျား-၁၃  

 ြ်စပ်သက်ဆိိုငသ်မူ  ျား၏ အ ဏ ပေါဝေါ အ ငျ်ားအ မစ်မ  ျား ငပိ က ွဲ ြငျ်ား  

ပေါဝငသ်က်ဆိိုငသ် ူ ပေါဝေါအ ငျ်ားအ မစ် 

  

  

 

● ကှိိုေ်ကျင့််တရာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် ဘာ ာသရ်းကျင့််စဉ်ဆှိိုငရ်ာ ြါဝါ 

● ဆွ သဆာငန်္ှိိုငမ်ှု၏ ြငက်ှိိုေ်ြါဝါ  

● လူမှုကွနေ်က်မျာ်းန္ င့်် လူမှုအရင််းအန္ ်ီးမျာ်း  
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၂၊  အဓှိက   ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း၏ ကွ ပြာ်းသ ာ အာဏာြါဝါ အရင််းအပမစ်မျာ်းက ဘာသတွလ ?   ငက်ှိိုေ်တှိိုင ်န္ င့် ်

 င၏်အိုြ်စိုကှိို ဤ  ်စပ် က်ဆှိိုင် ူမျာ်း စာရင််းတွင ်ထည့်် ွင််းရန ် တှိရြါ။ ဇော်း ၁၃ တွငပ်ြ ထာ်း က ့် ှိို ့် ဇော်းဆွ ြါ။ 

  ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း သပမြ ိုတွင ်ြါ၀င ်က်ဆှိိုင ူ် တစ်ဦ်းချင််းစီ အတွက် အဓှိက အာဏာြါဝါ အရင််းအပမစ်မျာ်းကှိို သြာ်ပြြါ။ 

၎င််းတွင ်ပြစ်န္ှိိုငသ်ချ အလာ်းအလာရ ှိသ ာ အာဏာြါဝါ အရင််းအပမစ်မျာ်း ြါဝငန်္ှိိုင ်ည်။  

၃၊   ထှိို ့်သနာက် ြဋှိြကခတွင ်ြါ၀င ်က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း ည် တစ်ဦ်းန္ င့် ်တစ်ဦ်း မည် ှိို ့် မ ီခှိိုဆက်န္ေွ်သန ည်ကှိို ခွ ပခာ်း တ်မ တ်ြါ။ 

၎င််းတှိို ့် ည် အပြနအ်လ န ်အမ ီ ဟ  ပြြုသန လာ်း?  ှိို ့်မဟိုတ် တစ်ြက်မ  အပခာ်း ူမျာ်းအသြေါ် ြှိို၍   ဇာ လွှမ််းမှိို်းမှု ရ ှိြါ လာ်း?  

၄၊  ြဋှိြကခ၏ ဒှိိုင််းနမစ်တွင ်အာဏာြါဝါ ည် ဘေ်လှိိုြါဝင ်လ ?   ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း ည် အချင််းချင််းအာ်း 

ထှိသတွွံ့ဆက်ဆ ရန ်နည််းလမ််းတစ်ခိုအသနပြင့် ်အာဏာြါဝါအာ်း မည် ည့််နည််းလမ််းမျာ်းပြင့် ်အ  ို်းပြြု က လ ?  

၅၊  အိုြ်စိုကကီ်းတွင ်ြါ၀ငတ်က်သရာက် ူမျာ်းအာ်း ဤဆန််းစစ် သလ့်လာပခင််း နည််းလမ််း ည် ၎င််းတှိို ့်၏ မဟာဗျျူဟာသရ်းဆွ ပခင််း 

အစီအစဉ်တွင ်ပြစ်န္ှိိုငသ်ချရ ှိသ ာ ငခှိမ််းသပခာက်မှုမျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် အခွင့်အ်လမ််းမျာ်းကှိို ကကှိြုတငပ်မငန်္ှိိုငရ်န ်မည်က ့် ှိို ့် 

အသထာက်အကူပြြု ည်ကှိို သမ်းပမန််းြါ။  င၏် ြါဝါအရင််းအပမစ်မျာ်းအာ်း မည် ှိို ့်ပမြှင့်တ်ငမ်လ   ှိို ့်မဟိုတ် တှိို်းချ ွံ့ န္ှိိုငမ်လ ? ၎င််းတှိို ့်ရ ့် 

ဆန် ့်ကျငဘ်က်သတွရ ့် ြါဝါကှိို ဘေ်လှိိုသလျှာ့်ချမလ ?  

 

စ မ က်န ှကိိုမက  ်လ န်၍ #၆  

အမထ က်အကူ ပ  မဒေါက်တိိုငမ်  ျား နည်ျားလမ်ျား  

အသထာက်အကူပြြု သဒါကတ်ှိိုငမ်ျာ်း (ြ ို ၁၄ တွငပ်ြထာ်း ည်)က ကျွန္်ိုြ်တှိို ့်အာ်း ဆနက်ျငဘ်က်မျာ်းအွှာျေး ကသဇွှာ အာဏာ ရိှကစရန ်

ကထွှာ ်ပ ့်ထာ်း ည့်် အြွ ွံ့အစည််းမျာ်းန္ င့် ်ဌာနမျာ်းကှိို သြာ်ထိုတ်ရနန်္ င့်် ဆန််းစစ်ရာတွင ်ကူညီ ည်။ အစှိို်းရ၏ န္ှိိုငင် သရ်းအာဏာ ည် 

အဆ ို်း တ်တွင ်၎င််း၏တရာ်းဝငမ်ှုန္ င့် ်န္ှိိုငင်  ာ်းမျာ်း၏  သဘာတူညီမှုန္ င့် ်ြူ်းသြါင််းသဆာငရွ်က်မှု အသြေါ်တွင ်မူတည် ည်။ မည် ည့်် 

လူမှုအြွ ွံ့အစည််းတွငမ်ဆှိို ဤြိုဂ္ှိြုလ်မျာ်းကှိို အလိုြ် မာ်း မဂ္မျာ်း၊ ဗျျူရှိိုကသရစီေန္တရာ်း၊ လ ိုပခ ြုသရ်းတြ်ြွ ွံ့မျာ်း၊ စီ်းြွာ်းသရ်းလိုြ်ငန််းမျာ်း၊ 

ဘာ ာသရ်းအြွ ွံ့မျာ်း၊ သကျာင််း ာ်းအ င််းအြွ ွံ့မျာ်းန္ င့် ်အပခာ်းအြွ ွံ့မျာ်းတွင ်ြွ ွံ့စည််းန္ှိိုင ်ည်။ အဆှိိုြါ အသထာက်အကူပြြု သဒါက်တှိိုငမ်ျာ်း 

အတွင််းရ ှိ လူြိုဂ္ှိြုလ်မျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ်   ်စပ် က်ဆှိိုင် ူမျာ်း ည် ၎င််းတှိို ့်၏ အလိုြ်အာ်း ထှိန််းချြုြ်  ှိို ့်မဟိုတ် စွန် ့်လွှတ်သ ာအခါ၊ 

အာဏာြါဝါ နည််းြညာစွမ််းရည်န္ င့်် အ ှိြညာအာ်း ဝေ် ူသ ာအခါ၊ ဆန် ့်ကျငဘ်က်၏ အာဏာြါဝါ အသပခခ အသဆာက်အဦ ည် 

အငအ်ာ်းသလျာ့်နည််း ွာ်း ည်  ှိို ့်မဟိုတ် ြျက်စီ်း ွာ်း ည်။  ှိို ့်သ ာ် အစှိို်းရမျာ်းက ့် ှိို ့်ြင ်အသထာက်အကူပြြု သဒါက်တှိိုငမ်ျာ်း ည် 

တစ်ခိုတည််း ထီ်းထီ်းမာ်းမာ်း မရြ်တည်န္ှိိုငသ်ြ။  

 

ပ ို-၁၄  

အမထ က်အကူ ပ  မဒေါက်တိိုငမ်  ျား နည်ျားလမ်ျား  
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၎င််းတှိို ့်၏ အြွ ွံ့ဝငမ်ျာ်းတွင ်မတူညီသ ာ လှိိုအြ်ချက်မျာ်း၊ အကျှိြု်းစီ်းြွာ်းန္ င့် ်သစ့်သဆာ် တွန််းအာ်းသြ်းမှုမျာ်းရ ှိ က ည်။ ဤ 

မတူကွ ပြာ်းချက်မျာ်းကှိို ဆန််းစစ်ချက် ည် သကာင််းမွနသ် ာ အက ပြတ်မှု၏ အန္ စ် ာရပြစ်ြါ ည်။  

သဒါက်တှိိုင ်တစ်ခိုစီကှိို   ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်းပြင့် ်ြွ ွံ့စည််းထာ်းငြီ်း ဤသနရာတွင ်ဗဟှိိုတူစက်ဝှိိုင််းမျာ်းပြင့် ်ကှိိုေ်စာ်းပြြုထာ်း ည်။ 

၎င််းမ ာ အသထာက်အကူပြြု ြ ိုစ မျာ်း၏ အသပခခ လှိိုအြ်ချက်မျာ်း ပြစ်ငြီ်း အလေ်ဗဟှိို၌ တည်ရ ှိသ ာ အရာ ည်  က်သရာက်မှု အရ ှိဆ ို်း 

 ှိို ့်မဟိုတ် အာဏာြါဝါ အရ ှိဆ ို်း ပြစ် ည် (အာဏာရ င ် ှိို ့်မဟိုတ် ဗှိိုလ်ချြုြ်ကကီ်း ည် စစ်တြ်သဒါက်တှိိုငတ်ွင ်အလေ်ဗဟှိို၌ 

တည်ရ ှိမည်၊ အပခာ်းသခါင််းသဆာငမ်ျာ်းမျာ အပခာ်းသ ာ စက်ဝှိိုင််းတွင ်ရ ှိမည်၊ ထှိို ့်သနာက် အငမ တမ််းတြ် ာ်းမျာ်း၊ စစ်ပြနမ်ျာ်း၊ 

စစ်တြ်မှိ ာ်းစိုမျာ်း ပြင့်် ဝန််းရ  တည်ရ ှိမည်)။  

မဟာဗျျူဟာသပမာက် အစီအစဉ် သရ်းဆွ ပခင််း ည် ြါဝါတည်သဆာက်ပခင််းန္ င့် ်ငငှိမ််းချမ််းသရ်းတည်သဆာက်မှု ပြစ်စဉ်  ှိို ့်မဟိုတ် 

အ ကမ််းမြက်သ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှုတွင ်ြါ၀ငပ်ခင််း ဟူ ည့််  နည််းလမ််း န္ စ်ခိုစလ ို်းကှိို အက ပြတ်ရနန်္ င့်၊် ဆန် ့်ကျငဘ်က်၏ 

အြွ ွံ့အစည််းဆှိိုင်ရာ အသထာက်အကူပြြု သဒါက်တှိိုငမ်ျာ်းန္ င့်် ြါဝါ အရင််းအပမစ်မျာ်း ကှိို အာ်းသလျာ့်သစရနအ်တွက် ကျွန္်ိုြ်တှိို ့်အာ်း 

လှိိုအြ် ည်။ 

ဤနည််းလမ််းမ ာ အြွ ွံ့အစည််းဆှိိုငရ်ာ   ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း အတွက် ြ ိုရှိြ်ကကီ်း တစ်ခိုပြစ် ည်။ ၎င််းကှိို ကငြ်ှိန််း 

အစီအစဉ်သရ်းဆွ ပခင််းန္ င့် ်သပမပြငသ်ြေါ်တွင ်လိုြ်သဆာငပ်ခင််းမျာ်း ပြြုလိုြ်ရန ်အပခာ်း နည််းလမ််းမျာ်း (Spectrum န္ င့် ်SWOT က ့် ှိို ့်သ ာ 

အခန််း ၆ တွငအ်သ ်းစှိတ် သြာ်ပြချက်မျာ်း) န္ င့်တ်ွ ြက် လိုြ်သဆာငရ်န ်လှိိုအြ် ည်။ ြ ို ၁၅ တွင ်သနာက်ထြ် နည််းလမ််းတစ်ခိုကှိို 
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သြာ်ပြသြ်းထာ်း ည်။  

 

ပ ို ၁၅  

ပေါဝေါကိို  ပန်လည် ဖန် ့်မဝ ြငျ်ား  

 
သငခ်န််းစော  ည်  ယ်ြ က်မ  ျား  

● ဆန် ့်ကျငဘ်က်မျာ်းရ ှိ အာဏာြါဝါ၏ အရင််းအပမစ်မျာ်းန္ င့်် အသထာက်အကူပြြု စနစ်မျာ်းကှိို သြာ်ထိုတ်ရန ် 

 

ခပင ်ငခ်ခင််း  

  

●  ဤသလ့်ကျင့်ခ်န််းတွင ်ဗာ်းရ င််းန္ စ်ခိုရ ှိြါ ည်။ ရှိို်းရ င််းငြီ်း အပြနအ်လ န ် က်သရာက်မှုရ ှိသ ာ ြွ  ကည့််ရ ိုဗာ်းရ င််းတွင ်

လူသလ်းသောက်မ  ငါ်းဦ်းက မ,တငန်္ှိိုငသ် ာ ထှိိုငခ် ို ( ှိို ့်မဟိုတ်) စာ်းြွ  ( ှိို ့်မဟိုတ်) အပခာ်းအရာ တစ်ခိုခိုလှိိုအြ် ည်။ ဤသလ့်ကျင့်ခ်န််း၏ 

အသ ်းစှိတ်ဗာ်းရ င််းကှိို စာရွက်သြေါ်တွင ်ပြြုလိုြ်ရမည် ပြစ်ငြီ်း၊ ၎င််းအတွက် စကက ျူကာ်းချြ်ကကီ်းမျာ်းန္ င့် ်သဆာ့်ြငမ်ျာ်းလှိိုအြ် ည်။ 

ဘယ်လိိုလိုပ် မလွဲ 

၁၊   ငသ်ပြာင််းလ လှိိုသ ာ အသ ကာင််းအရာ၊ အြွ ွံ့အစည််း  ှိို ့်မဟိုတ် မူဝါဒကှိို ကှိိုေ်စာ်းပြြု ည့်် ကတှိဂ ြ ိုစ  အှိမ်သခါငမ်ှိို်း၏ 

 ရိုြ်သြာ်ြ ိုကှိို သရ်းဆွ ြါ (၎င််း ည်ြ ို ၁၃ တွငရ် ှိသ ာ စ်ြင ်ြငစ်ည်န္ င့် ် သဘာအာ်းပြင့်် တူညီ ည်)။  

၂၊   ငက် အဓှိက အသ ကာင််းကှိစစ် အပြစ်  တ်မ တ်ထာ်းသ ာ ပြဿနာရြ်ကှိို ထှိန််းချြုြ်ထာ်းသ ာ လူြိုဂ္ှိလ်  ှိို ့်မဟိုတ် အိုြ်စို၏ 

အာဏာအရင််းအပမစ်မျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် အသထာက်အကူပြြု သဒါက်တှိိုငမ်ျာ်းကှိို သြာ်ထိုတ်ြါ။ ၎င််းတှိို ့်မ ာ အစှိို်းရန္ င့်် ဆက်စြ်သန ည့်် 

အြွ ွံ့အစည််းမျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် ဌာနမျာ်း၊ သဒ ဆှိိုငရ်ာ ပြည် ူ ့်စစ်မျာ်း၊ သကာ်ြှိိုသရ်းရ င််းမျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် အပခာ်း အစိုအြွ ွံ့မျာ်း ပြစ်န္ှိိုင ်ည်။ 

၎င််းတှိို ့်ကှိို စာရွက်လွတ် အကကီ်းကကီ်းသြေါ်တွင ်ချသရ်းြါ။ အဆှိိုြါ “အှိမ်သခါငမ်ှိို်း” အာ်း အဓှိက  အသထာက်အကူပြြုသနသ ာ 

 ှိ ာထငရ် ာ်း ည့်် သဒါက်တှိိုင ်ငါ်းခိုကှိို သြာ်ထိုတ်ြါ။  

၃၊  သအာက်သြာ်ပြြါ ဗာ်းရ င််းန္ စ်ခို ကှိ အ  ို်းပြြုငြီ်း ဆက်လက် လိုြ်သဆာငြ်ါ။  

၄၊  အိုြ်စိုကကီ်းတွင ်ြါ၀ငတ်က်သရာက် ူမျာ်းအာ်း ၎င််းတှိို ့်၏ အာ်း ာချက်မျာ်းန္ င့် ်လက်ရ ှိတည်ရ ှိသနသ ာ 

အာဏာြါဝါအရင််းအပမစ်မျာ်းန္ င့်် ြတ် က်၍ ဤအက ပြတ်ပခင််းနည််းလမ််းမ  မည်က ့် ှိို ့် အသထာက်အကူပြြု နည််း ဆှိို ည်ကှိို 

သမ်းပမန််းြါ။ ပြစ်န္ှိိုငသ်ပခရ ှိသ ာ ငခှိမ််းသပခာက်မှုမျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် မဟာဗျျူဟာသပမာက် အစီအစဉ် သရ်းဆွ ပခင််းအတွက် အခွင့်အ်လမ််းမျာ်းကှိို 

သမျှာ်လင့်ြ်ါ။ 
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ရိိုျားရှငျ်ားမသ  ပ ွဲကကည့််ရ ို ဗ ျားရှငျ်ား  

၁၊  အိုြ်စိုငါ်းစိုခွ ြါ။ အိုြ်စိုတစ်ခိုချင််းစီအာ်း ငါ်းမှိနစ် အချှိနသ်ြ်းငြီ်း၊ အဓှိကပြဿနာကှိို ထှိန််းချြုြ်သ ာ ူ  ှိို ့်မဟိုတ်  အိုြ်စိုမ  

အသထာက်အကူပြြု သဒါကတ်ှိိုငအ်ာ်း ရိုြ် ှိမ််းရနအ်စီအစဉ်ကှိို ဦ်းသန္ ာက်မိုနတ်ှိိုင််းဆငခ်ှိိုင််းြါ။ 

၂၊  အသထာက်အကူပြြု သဒါကတ်ှိိုင ်ငါ်းခိုအာ်း ကှိိုေ်စာ်းပြြုရန ်ြါဝင ်လိုြ်သဆာငမ်ည့်် ူ ငါ်းဦ်းကှိို သရွ်းချေ်ြါ။ 

သဒါက်တှိိုငတ်စ်ခိုချင််းစီ၏ အမည်ကှိို စာရွက်တစ်ရွက်သြေါ်တွင ်သရ်းငြီ်း ၎င််းသဒါက်တှိိုငက်ှိို ကှိိုေ်စာ်းပြြု ည့််လူမျာ်း၏ အကကျတွင ်

တှိြ်ပြင့််ကြ်ြါ။ ထှိိုသဒါက်တှိိုငမ်ျာ်း ည် လူ  ှိို ့်မဟိုတ် အိုြ်စိုအာ်း ကှိိုေ်စာ်းပြြု ည့်် စာ်းြွ   ှိို ့်မဟိုတ ်ကိုလာ်းထှိိုငက်ှိို အတူတကွ 

မ,တငသ်ြ်းလှိမ့််မည်။  

၃၊  အိုြ်စိုကကီ်းတစိုထ တွင ်အတူတကွရ ှိသနသ ာ အိုြ်စိုငေ်တှိိုင််းကှိို ၎င််းတှိို ့်၏ မဟာဗျျူဟာအာ်း သ ကပငာခှိိုင််းငြီ်း 

အသထာက်အကူပြြု သဒါကတ်ှိိုငက်ှိို ရိုြ် ှိမ််းခှိိုင််းြါ။ ကျနရ် ှိသ ာ သဒါက်တှိိုငမ်ျာ်းက စာ်းြွ   ှိို ့်မဟိုတ် ကိုလာ်းထှိိုငအ်ာ်း ဆက်လက် 

မရြ်တည်န္ှိိုင ်ည် အထှိ တစ်သောက်ငြီ်း တစ်သောက် လိုြ်သဆာငြ်ါသစ။  

၄၊  အိုြ်စိုကကီ်းအာ်း သမ်းပမန််းြါ - အသထာက်အကပူြြု သဒါက်တှိိုင ်တစ်ခိုချင််းစီ ည်  သဘာတူညီမှု အသြေါ်တွင ်မည်က ့် ှိို ့် 

မ ီတည်သန လ ? အာဏာြါဝါန္ င့်် ြတ် က်၍  ငမ်ည်က ့် ှိို ့်  ငေ်ူ ှိရ ှိရ လ ? အာဏာြါဝါ ည် မည်က ့် ှိို ့် 

သပြာင််းလ သရွွံ့လျာ်း လ ?  သဘာတူညီချက်ကှိို ရိုြ် ှိမ််း လာ်း?  

-သဂျာ့်လှိတ်ကီ (George Lakey)၊  

သပြာင််းလ မှုဆှိိုငရ်ာ  ငတ်န််းနည််းပြ ထ မ ရေူ ည်  

 

အမသျားစိတ ်စ   က်ဗ ျားရှငျ်ား  

၁၊  သဒါက်တှိိုငတ်စ်ခိုချင််းစီ၏ ပြတ်ြှိိုင််းြ ိုကှိို ကှိိုေ်စာ်းပြြု ည့်် စက်ဝှိိုင််းတစ်ခို သရ်းဆွ ြါ။ ဗဟှိိုတူ စက်ဝှိိုင််းအာ်း သဒါက်တှိိုငက်ှိို 

ကှိိုေ်စာ်းပြြု ည့်် လူြိုဂ္ှိြုလ်တစ်ဦ်းချင််း  ှိို ့်မဟိုတ် အစိုအြွ ွံ့မျာ်းအပြစ် အမည်တြ်န္ှိိုင ်ည်။  

၂၊   င ်ည် ဗဟှိိုမ  ထွက်ခွာ ွာ်း ည့််အခါ အစိုအြွ ွံ့မျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် လူြိုဂ္ှိြုလ်တစ်ဦ်းတစ်သောက်စီ၏ ကှိိုငတ်ွေ်ထာ်း ည့်် 

အာဏာြါဝါ ည် သပြာင််းလ  ည်။ ထှိို ့်အပြင ် အြွ ွံ့အစည််းအသြေါ် ၎င််းတှိို ့်၏ ဆက်န္ေွ်ြတ် က်မှု  ှိို ့်မဟိုတ်  စစာရ ှိမှု ည် 

မ ကာမီြင ်ကျဆင််း ွာ်း ည်။ ထှိိုအချက်က  င့်အ်ာ်း သဒါက်တှိိုငသ်ြေါ်မ  မည် ည့််သနရာ ည်  က်သရာက်မှု အရ ှိဆ ို်း ပြစ် ည်ကှိို 

လည််းသကာင််း၊  စနစ်တစ်ခိုအတွက် တည်ရ ှိသနသ ာ အသထာက်အကူအာ်း ငြှိြုြျက်ရန ်ကကှိြု်းစာ်း ည့််အခါ မည် ည့်် သနရာမျာ်း ှိို ့် 

 ငသ်ရာက်ရ ှိ င့်် ည် ဆှိို ည့််အသ ကာင််းကှိို အပမငအ်ာရ ိုပြင့်် ဆန််းစစ်ရာတွင ် င့််အာ်း ကူညီလှိမ့််မည်။ 

 

-လ ြသ ာ သတာ်လ နသ်ရ်းမ  https://beautifulrising.org/tool/pillars-of-power  

 

 

၅၊  အနတ  ယ် ဖစ်မစသည့်် အြ ိန်အပိိုငျ်ားအ ြ ျားနငှ့်် အြ င့််အလမ်ျား ဖစ်မစသည့်် အြ ိန်အပိိုငျ်ားအ ြ ျားကိို သငမ်ည်သိို ့် ပိိုငျ်ား ဖတမ်လွဲ?  

အ ကမ််းမြက်သ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှု  ှိို ့်မဟိုတ် ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက်မှု လိုြ်ငန််းစဉ်၏ အချှိနြ်ှိိုင််းပခာ်းသဆာငရွ်က်မှု ည် ၎င််း၏ 

သအာငပ်မငမ်ှုန္ င့် ်ကျရှု  ်းမှုအသြေါ်တွင ် က်သရာက်န္ှိိုင ်ည်။ န္ စ်ြတ်လည်သန ့်မျာ်းန္ င့် ်ကှိိုေ်စာ်းပြြု ရက်စွ မျာ်း၊ န္ စ်တစ်န္ စ်၏ 

အသကာင််းဆ ို်းအချှိနမ်ျာ်းန္ င့် ်ရာ ီမျာ်းက ့် ှိို ့်သ ာ အဓှိကကျ ည့်် အချှိနအ်ြှိိုင််းအပခာ်းမျာ်းကှိို သြာ်ထိုတ်ပခင််း ည် သလ့်လာဆန််းစစ်မှုမှု 

လိုြ်ငန််းစဉ်၏ အစှိတ်အြှိိုင််းတစ်ခိုပြစ်ငြီ်း ြဋှိြကခအ ွငသ်ပြာင််းမှုအတွက် ြှိိုမှိိုသအာငပ်မငသ် ာ မဟာဗျျူဟာမျာ်းကှိို စီစဉ်ရာတွင ်

ဦ်းသဆာငန်္ှိိုင ်ည်။ ဥြမာအာ်းပြင့်၊် သရွ်းသကာက်ြွ ကာလမျာ်းတွင ်အ ကမ််းြက်မှုမျာ်း မ ကာခဏပြစ်ြွာ်းြါက 

ထှိိုအချှိနက်ာလကှိို“အန္တရာေ် ပြတင််းသြါက်”  ှိို ့်မဟိုတ် သရွ်းသကာက်ြွ မျာ်းကျင််းြ ည့််အခါ အနာဂတ်ကာလအတွက် 

https://beautifulrising.org/tool/pillars-of-power
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ပြစ်န္ှိိုငသ်ပခရ ှိသ ာ အန္တရာေ် ကှိို မီ်းသမာင််းထှိို်းပြန္ှိိုင ်ည်။ လူမျာ်းကှိို သြါင််းစိုသစ ည့်် န္ စ်ြတ်လည်ြွ မျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် အာ်းကစာ်းြွ မျာ်း 

က ့် ှိို ့် ငငှိမ််းချမ််းသရ်းကှိို စိုရ ို်းသစသ ာ “အခွင့်အ်လမ််း ပြတင််းသြါကမ်ျာ်း” ကှိိုလည််း ခွ ပခာ်း  တ်မ တ်န္ှိိုင ်ည်။ ြဋှိြကခ၏ 

 မှိိုင််းသ ကာင််းဆှိိုငရ်ာ  အချှိနက်ာလ အြှိိုင််းအပခာ်း တစ်ခိုကှိို တည်သဆာက်ပခင််းအာ်းပြင့် ်  ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်းအာ်း ြဋှိြကခအတွင််း 

ပြစ်ြွာ်းလာန္ှိိုင ်ည့်် အချှိနက်ာလကှိို ခွ ပခာ်း ှိပမငသ်စန္ှိိုင ်ည်။ အတှိတ်မ  ပြစ်ရြ်မျာ်း၏ စှိတ်ခ စာ်းမှုဆှိိုငရ်ာ  က်သရာက်မှုကှိို 

ဆန််းစစ်ပခင််း ည် အတှိိုက်အခ အိုြ်စိုမျာ်းတွင ်  ်စပ် က်ဆှိိုင် ူမျာ်းအာ်း အပခာ်းအိုြ်စိုအသြေါ်  ီ်းပခာ်းပြစ်ရြ်မျာ်းမ  စှိတ်ြှိိုင််းဆှိိုင်ရာ 

 က်သရာက်မှုကှိို နာ်းလည် သဘာသြါက်ရန ်ကူညီန္ှိိုင ်ည်၊ ထှိိုမ တစ်ဆင့်် ၎င််းတှိို ့်အသနပြင့်် ပြစ်ရြ်မျာ်းကှိို ြှိိုမှိို အ ှိအမ တ်ပြြုငြီ်း 

သတာင််းြနလ်ျှငြ်င ်ပြစ်န္ှိိုင ်ည်။ 

 

စာ မ က်န ှကိိုမက  ်လ န်၍ #၇ 

အတတိကိ်ို သ ိုျားသပ်မှု အြ နိ်အပိိုငျ်ားအ ြ ျား နည်ျားလမ်ျား  

သငခ်န််းစော  ည်  ယ်ြ က်မ  ျား  

●  အလာ်းအလာရ ှိသ ာ အနာဂတ် “အခွင့်အ်လမ််း ပြတင််းသြါက်မျာ်း” န္ င့်“်အန္တရာေ် ပြတင််းသြါက်မျာ်း”ကှိို သြာ်ထိုတ်ြါ။ 

 

ခပင ်ငခ်ခင််း  

  

●   ကမ််းပြငသ်ြေါ်တွင ်အချှိနက်ာလကှိို မ တ် ာ်းရန ်ြ ိုမ နအ်ရွေ်အစာ်းရ ှိသ ာ စာရွက်ငါ်းဆေ်ခန ့်န်္ င့် ်ကကှိြု်း  ှိို ့်မဟိုတ် တှိြ် 

လှိိုအြ်ြါ ည်။ 

 

ဘယ်လိိုလိုပ် မလွဲ 

၁၊  အိုြ်စိုကှိို ြဋှိြကခအတွင််းမ  ကွ ပြာ်းသ ာ “ဘက်သြါင််းစ ို”၊ အဓှိက လိုြ်သဆာင ူ်မျာ်း၊  ှိို ့်မဟိုတ် ဝှိသ   အိုြ်စိုမျာ်းအလှိိုက် 

ခွ ပခာ်း တ်မ တ်ြါ။ ဥြမာအာ်းပြင့််  င ်ည် မဟာမှိတ်မျာ်း သရာင်စဉ်ပြာထွက်မှု နည််းလမ််းမ  အိုြ်စို   ို်းခိုကှိို  တ်မ တ်သြာ်ပြန္ှိိုင ်ည်၊ 

၎င််းတှိို ့်မ ာ ဦ်းသဆာငမ်ဟာမှိတ်၊ မထှိသတွွံ့မဆက်ဆ သ ာ  ကာ်းသနအလေ်အလတ် န္ င့်် ဦ်းသဆာငဆ်န် ့်ကျငဘ်က် မျာ်း ပြစ် ည်။ 

စ အာ်းပြင့််မူ ြဋှိြကခအတွင််း ဘက်သြါင််းစ ိုမ  ြါဝငသ် ာ  က်ဆှိိုင ူ်မျာ်းပြင့်် ြွ ွံ့စည််းထာ်း ည့်် အိုြ်စိုကကီ်း အတွက််း 

အချှိနအ်ြှိိုင််းအပခာ်း  တ်မ တ်ချက်ကှိို တည်သဆာက်ြါ။  ထှိို ှိို ့် မပြစ်န္ှိိုငြ်ါက၊ ၎င််းတှိို ့်ကှိိုေ်တှိိုင ်အပခာ်းသ ာ   ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း 

သနရာမ  ြါဝငရ်န ်သပြာြါ။  

၂၊  အိုြ်စိုငေ်တှိိုင််းမ  လူမျာ်းအာ်း ေသန ့် ြဋှိြကခကှိို မည် ှိို ့်ရှုပမငြ် ိုကှိို ြ ိုသြာ်သြ်း ည့်် အဓှိကပြစ်ရြ်မျာ်းကှိို မျှသဝရနသ်ပြာြါ။ 

အိုြ်စိုငေ်မျာ်းအသနပြင့်် ၎င််းတှိို ့်အတွက်  တ်မ တ်ထာ်း ည့််  ရိုြ်သဆာငသ်နရာမ  ပြစ်သြေါ် ခ ့်သ ာ အသ ကာင််းအရာမျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် 

၎င််းတှိို ့်အတွက်  င့််သလျာ်ရာ ကှိိုေ်ြှိိုင ် ီ်းပခာ်း  မှိိုင််းသ ကာင််းမျာ်းကှိို စတငလ်ှိို ည့််  မှိိုင််းသနာက်ခ မ  သန၍ စတငသ်ပြာဆှိိုန္ှိိုငြ်ါ ည်။  

၃၊   ီ်းပခာ်း စာရွက်လွတ် တစ်ရွက်သြေါ်တွင ် ှိ ာထငရ် ာ်းသ ာ  မှိိုင််းဝငပ်ြစ်ရြ်တစ်ခို၊ မဂေလာရ ှိသ ာ အခှိိုက်အတန ့် ် ှိို ့်မဟိုတ် 

စှိတ်ဒဏ်ရာအခှိိုက်အတန ့် ်ကှိို စကာ်းလ ို်း   ို်းလ ို်းမ  ငါ်းလ ို်းအထှိ အကျဉ််းချြုြ် သရ်း ာ်းြါ။ 

 

၄၊   ငတ်န််းနည််းပြ ည်  မှိိုင််းသ ကာင််း အချှိနက်ာလမျဉ််းကှိို မ တ် ာ်းရနအ်တွက် ကကှိြု်းအြှိိုင််းအစ တစ်ခိုကှိို   ို်းြါလှိမ့််မည် 

( ှိို ့်မဟိုတ်)  ကမ််းပြငတ်ွင ်တှိြ်တစ်ခိုကှိို ချထာ်းငြီ်း၊ အချှိနက်ာလတစ်သလျှာက် ရက်စွ မျာ်းကှိို မ တ် ာ်းရန ်စကက ျူစာရွက်မျာ်းကှိို 

ထာ်းြါလှိမ့််မည်။ ြဋှိြကခ၏ ဘက်န္ စ်ဘက်တွင ် မှိိုင််းသ ကာင််း ည်တည်ရ ှိမည်ပြစ်ငြီ်း၊ ၎င််းကှိို အချှိနက်ာလအစဉ်အလှိိုက်အတှိိုင််း 

မျဉ််းသြေါ်တွင ်သနရာချထာ်းမည်ပြစ် ည်။  မှိိုင််းဆှိိုငရ်ာ ရက်စွ မျာ်းကှိိုလည််း အမ တ်အ ာ်း ပြြုရနလ်ှိို ည်။  ှိို ့်မ  ာ အိုြ်စိုတစ်ခိုစီ၏ 

 ကက ရာဇ်စဉ် ည် အချှိနက်ာလမျဉ််းသြေါ်တွင ်ကှိိုက်ညီမှု ရ ှိန္ှိိုငြ်ါ ည်။  
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၅၊  အိုြ်စိုတစ်ခိုချင််းစီ ည် ၎င််း၏ သ ာ့်ချက်ကျသ ာ  မှိိုင််းသ ကာင််း ရက်စွ မျာ်းကှိို သနရာချငြီ်း ည်န္ င့် ်တငြှိြုငန်က်၊ 

လူအာ်းလ ို်းကှိို  အချှိနက်ာလမျဉ််းတစ်သလျှာက် လမ််းသလျှာက်ငြီ်း ဘက်န္ စ်ြက်မ   မှိိုင််းအသြေါ် မည် ှိို ့် နာ်းလည် သဘာသြါက် ည်ကှိို 

ြတ်ရှုြါသစ။ ဘက်တစ်ြက်စီ ည် ကွ ပြာ်းပခာ်းနာ်းသ ာ ပြစ်ရြ်မျာ်းကှိို မည် ှိို ့်မည်ြ ို မ တ်မှိသနသ ကာင််းန္ င့်၊် အပြစ်အြျက်မျာ်းကှိို 

စှိတ်ဒဏ်ရာ အသနပြင့််ပြစ်သစ၊ ဂိုဏ်ေူစရာ အသနပြင့််ပြစ်သစ အဓှိြပါေ်ြွင့််ဆှိို န္ှိိုင ်က ည်ကှိို  တှိပြြုြါ။  

၆၊  အချှိနက်ာလမျဉ်အာ်း တှိတ်ဆှိတ်စွာ သစာင့် ်ကည့််သလ့်လာပခင််း ငြီ်းဆ ို်း ွာ်းသ ာအခါ မတူညီ ည့်် ဝှိသ  အိုြ်စိုမျာ်းပြင့် ်

ြွ ွံ့စည််းထာ်းသ ာ အိုြ်စိုငေ်သလ်းမျာ်းကှိို ပြနလ်ည် ပြငဆ်ငြ်ါ။  ူတှိို ့်  တှိပြြုမှိသ ာအရာမျာ်းကှိို တစ်ဦ်းန္ င့်တ်စ်ဦ်း မျှသဝရန ်

 ူတှိို ့်အာ်းသပြာြါ။ အထူ်း ပြင့်် သတွ်းထငမ်ှုမျာ်းန္ င့်် သတွ်းထငမ်ှုသ ကာင့်် ပြစ်သြေါ်လာသ ာ အပြစ်အြျက်မျာ်း၏ ကွာပခာ်းမှုကှိို 

 တှိပြြုြါသစ။ ၎င််းတှိို ့်၏ ကွ ပြာ်းပခာ်းနာ်းသ ာ ထငပ်မငခ်ျက်မျာ်းန္ င့် ်ြတ် က်၍ တစ်ဦ်း န္ င့်တ်စ်ဦ်း သမ်းခွန််းမျာ်း သမ်းရန ်သနရာချသြ်းြါ။  

၇၊   မှိိုင််းပြစ်ရြ်၏ အဓှိကသ ာ့်ချက်မျာ်းကှိို သြာ်ထိုတ်ငြီ်း၊ ၎င််းတှိို ့်တငွ ်သဝမျှခ စာ်းသ ာ အမ တ်တရမျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် 

စှိတ်ြျက်စရာ အမ တ်တရမျာ်း ကှိိုမ တ် ာ်းြါ၊ ဘက်တစ်ြက်အတွက် စှိတ်ဒဏ်ရာ ည် အပခာ်းတစ်ြက်အတွက် ဂိုဏ်ေူစရာ 

ပြစ်တတ်ြါ ည်။ ဤအမ တ်တရမျာ်းမ  သန၍ လက်ရ ှိအကျြ်အတည််းကှိို သပြာင််းလ န္ှိိုငမ်ည့်် အခွင့်အ်လမ််းမျာ်းအာ်း-  အတှိတ်က 

အပြစ်အြျက်မျာ်းကှိို မ တ်မှိပခင််း၊ အ ှိအမ တ်ပြြုပခင််းန္ င့် ်သတာင််းြနပ်ခင််းတှိို ့် အာ်းပြင့် ်မည်က ့် ှိို ့် ြနတ်ီ်းန္ှိိုငမ်ည်နည််း?  

၈၊  အိုြ်စိုကကီ်းအတွင််း သဆွ်းသန္်ွးမှုန္ င့်် အကျဉ််းချြုြ်ပြနလ်ည် သြာ်ပြရာတွင၊် မဟာဗျျူဟာသပမာက် အစီအစဉ် သရ်းဆွ ပခင််း အတွက် 

 င့််သလျာ်မည့်် အချှိနက်ာလမျဉ််းအသ ကာင််းကှိို အိုြ်စိုအာ်း သမ်းပမန််းြါ။ အကေ်၍ အချှိနရ်ြါက ထှိိုအိုြ်စို ည် အချှိနအ်တန ်ကာငြီ်းမ  

သနာက်သနာငတ်ွင ်ထြ်ခါတလ လ  ပြြုလိုြ်န္ှိိုငြ်ါ ည်။ မည် ှိို ့်သ ာ အပြစ်အြျက်မျာ်း၊ စိုရ ို်းမှုမျာ်း၊  ှိို ့်မဟိုတ် ငငှိမ််းချမ််းသရ်း 

တည်သဆာက်ရန ်အာ်းထိုတ်မှုမျာ်း ည် အဆင ်င့််ရ ှိသနငြီလ ? အ ကမ််းမြက်သ ာ ကငြ်ှိန််းတစ်ခို  ှိို ့်မဟိုတ် ငငှိမ််းချမ််းသရ်း 

တည်သဆာက်မှု လိုြ်ငန််းစဉ်အတွက် အခွင့်အ်လမ််းပြတင််းသြါက်မျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် အာ်းနည််းချက်မျာ်း ရ ှိြါ လာ်း? ဤအက ပြတ်ပခင််း 

နည််းလမ််း ည် ၎င််းတှိို ့်၏ မဟာဗျျူဟာသပမာက် အစီအစဉ်သရ်းဆွ ပခင််းတွင ်ပြစ်လာန္ှိိုငသ်ချရ ှိသ ာ ငခှိမ််းသပခာက်မှုမျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် 

အခွင့်အ်လမ််းမျာ်းကှိို ကကှိြုတငခ်န ့်မ် န််းရာတွင ်မည်က ့် ှိို ့် ကူညီသြ်းသ ကာင််းကှိို သမ်းပမန််းြါ။ 

 

၆၊  ပဋပိကခသည် မည်သည့််မန  တ င ် ဖစ်မနသလွဲ?  

မည် ည့်် လူမှုအ ှိိုက်အဝန််းတွငမ်ဆှိို “ချှိတ်ဆက်သြ်း ူမျာ်း” န္ င့်် “ခွ ပခာ်း ူမျာ်း” ရ ှိ က ည်(၃)။ ြ ိတဆ်က်သမူ  ျား ဆှိို ည်မ ာ 

ြဋှိြကခ ပြစ်ြွာ်းရာ သနရာမျာ်းမ  လူမျာ်းအာ်း ဆက် ွေ်သြ်း ည့််အရာမျာ်း၊ အထူ်း ပြင့် ်လူတှိို ့်၏ လှိိုအြ်ချက်မျာ်းန္ င့် ်ကှိိုက်ညီသအာင ်

တွန််းအာ်းသြ်း ည့်် အရာမျာ်းကှိို ရည်ညွှန််း ည်။ ြ ွဲ ြ ျားသမူ  ျား ဆှိို ည်မ ာ တင််းမာမှုမျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် အမ ာ်းမျဉ််းမျာ်းပြစ်ငြီ်း၊ လူမျာ်းကှိို 

ခွ ပခာ်းသစ ည့််  ှိို ့်မဟိုတ် လူတှိို ့်၏ လူ ့်လှိိုအြ်ချက်မျာ်းမ  ခွ ပခာ်းကင််းကွာသအာင ်တွန််းအာ်းသြ်း လိုြ်သဆာင ်ည့်် အရာမျာ်းကှိို 

ရည်ညွှန််း ည်။ ခွ ပခာ်း ူမျာ်းတွင ်ြဋှိြကခ၏ ရင််းပမစ်မျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် အရင််းခ အသ ကာင််းတရာ်းမျာ်း ြါဝငန်္ှိိုင ်ည်။  

အ ကမ််းမြက်သ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှု  ှိို ့်မဟိုတ် ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက်မှု ပြစ်စဉ် ည် ချှိတ်ဆက်မျာ်းန္ င့် ်ခွ ပခာ်း ူမျာ်း အသြေါ်တွင ်

 က်သရာက်မှုရ ှိ ည်။ ဤလိုြ်သဆာငခ်ျက်မျာ်း ည် ြဋှိြကခန္ င့်် စြ်လျဉ််း၍ ထှိရ လွေ်ငြီ်း၊  

အိုြ်စိုမျာ်းအ ကာ်း ခွ ပခာ်းမှုကှိို တှိို်းြွာ်းသစငြီ်း အ ကမ််းြက်မှုပြစ်န္ှိိုငသ်ပခကှိို ပမင့်တ်က်သစန္ှိိုငသ် ာ-  မရည်ရွေ် ည့်် သနာက်ဆက်တွ  

ဆှိို်းကျှိြု်းမျာ်း ပြစ်န္ှိိုငသ်ချရ ှိမှုကှိို သလျှာ့်ချပခင််းပြင့် ်အန္တရာေ်မရ ှိသအာင ်လိုြ်သဆာင ်င့််ြါ ည်။ လိုြ်သဆာငခ်ျက်မျာ်း ည် 

အိုြ်စိုမျာ်းအ ကာ်း ချှိတ်ဆက်မှုကှိို တှိို်းပမြှင့်ပ်ခင််းပြင့် ်ခ န္ှိိုငရ်ည်ကှိို ပမြှင့်တ်င ်င့် ်ည်။ CDA ြူ်းသြါင််းသလ့်လာပခင််း စီမ ကှိန််း၏ 

“မထှိခှိိုက်သစသရ်း” ချဉ််းကြ်မှုတွင ်ချှိတ်ဆက် ူန္ င့်် ခွ ပခာ်း ူ အမျှိြု်းအစာ်းကှိို  ငါ်းမျှိြု်း ခွ ပခာ်းထာ်းြါ ည်။  

 

ြ ိတဆ်က်သနူငှ့်် ြ ွဲ ြ ျားသ ူအမ ိ ျားအစ ျားမ  ျား  

စနစ်မ  ျားနငှ့်အ်ဖ ွဲ ွေ့အစည်ျားမ  ျား - သစျ်းကွက်မျာ်း၊ လျှြ်စစ်ဓာတ်အာ်းလှိိုင််းမျာ်း၊ သရြှိိုက်မျာ်း၊ တ တာ်းမျာ်း၊ လမ််းမျာ်းန္ င့် ်

ဆက် ွေ်သရ်းစနစ်မျာ်း က ့် ှိို ့်သ ာ စနစ်မျာ်းန္ င့် ်အြွ ွံ့အစည််းမျာ်း ည် လူအမျာ်းကှိို  ြဋှိြကခသနရာမျာ်းန္ င့်် ချှိတ်ဆက်သြ်းန္ှိိုင ်ည်။ 



United State s Institute of Peace   |   USIP.org  107  

အကေ်၍ စနစ်မျာ်းန္ င့် ်အြွ ွံ့အစည််းမျာ်း ည် အချှိြု ွံ့ ူမျာ်း အတွက် ာ လိုြ်သဆာငသ်ြ်းငြီ်း၊ အပခာ်း ူတှိို ့်အတွက် မဟိုတလ်ျှင ်အိုြ်စို 

အချင််းချင််းအ ကာ်း ခွ ပခာ်းမှုကှိို တှိို်းြွာ်းသစန္ှိိုင ်ည်။ ဥြမာအာ်းပြင့်၊် အကေ်၍ သရန ြှိိုက်လှိိုင််းတစ်ခို ည် ရြ်ရွာတစ်ခိုအာ်း 

ပြတ် န််း ွာ်းသ ာ်လည််း ရြ်ရွာလူထို ည် အဆှိိုြါ ြှိိုက်လှိိုင််းမ  အကျှိြု်းတစ်စ ိုတရာ မခ စာ်းရြါက၊ ြှိိုက်လှိိုင််းမျာ်းကှိို“ 

ခွ ပခာ်း ူမျာ်း”အပြစ် ဥြမာ သြ်းန္ှိိုင ်ည်။  

သမဘ ထ ျားမ  ျားနငှ့် ်လိုပ်မဆ ငမ်ှုမ  ျား -  သဘာထာ်းမျာ်းန္ င့် ်လိုြ်သဆာငမ်ှုမျာ်း ည် လူတှိို ့်ကှိို ခွ ပခာ်းသစန္ှိိုင ်ည်  ှိို ့်မဟိုတ် ချှိတ်ဆက် 

သြ်းန္ှိိုင ်ည်။ စစ်ြွ န္ င့် ်အ ကမ််းြက်မှု ကာ်း၌ြင ်အချှိြု ွံ့သ ာ လူြိုဂ္ှိြုလ်မျာ်း ည် ြဋှိြကခ၏ ဆန ့်က်ျငြ်က်ဘက်မ  စွန ့်ြ်စ်ထာ်း ည့်် 

ကသလ်းမျာ်းကှိို သမွ်းစာ်းပခင််း  ှိို ့်မဟိုတ် ြဋှိြကခပြစ်ြွာ်းရာသဒ မျာ်း၌ လူထိုသဘာလ ို်းအ င််းအြွ ွံ့မျာ်း ြွ ွံ့စည််းပခင််းတှိို ့်ကှိို ဆက်လက် 

လိုြ်သဆာငပ်ခင််း က ့် ှိို ့်သ ာ အ ့်ြွေ်နည််းလမ််းမျာ်းကှိို ပြြုမူ က ည်။  သဘာထာ်းမျာ်းန္ င့် ်လိုြ်သဆာငမ်ှုမျာ်း ည် “ချှိတ်ဆက် ူမျာ်း” 

ပြစ်ငြီ်း၊ အိုြ်စိုမျာ်းအာ်း ြဋှိြကခ၏ အပခာ်းဘက်ပခမ််း ရ ှိ ူတှိို ့်၏ လူ ာ်းဆနမ်ှုကှိို ပမငန်္ှိိုငရ်နလ်ည််း ကူညီသြ်းန္ှိိုင ်ည်။ အပခာ်း ူတှိို ့် ည် 

န ရ သြေါ်တွင ်သရ်းပခစ်စာမျာ်း သရ်း ာ်းပခင််း ြဋှိြကခ၏အပခာ်းတစ်ြက်မ  လူတှိို ့်၏ အမည်မျာ်းအာ်း သအာ်ဟစ်ပခင််း တှိို ့်ပြင့်် မိုန််းတီ်း ည့်် 

အပြြုအမူမျာ်းကှိို ပြ န္ှိိုင ်ည်။  

မ မဝတန်ဖိိုျားမ  ျားနငှ့် ်အက ိ ျားစီျားပ  ျား - ကသလ်း ူငေ်မျာ်းန္ င့် ် ဘာဝြတ်ဝန််းကျငက်ှိို ကာကွေ်ရန ်ေ ို ကည်မှုက ့် ှိို ့်သ ာ 

မျှသဝထာ်းသ ာဘာ ာသရ်း  ှိို ့်မဟိုတ် ကှိိုေ်ကျင့်တ်ရာ်းစ န္ှုန််းမျာ်း ည် ြဋှိြကခပြစ်ြွာ်းရာ သဒ မျာ်းရ ှိ လူမျာ်းအာ်း ချှိတ်ဆက်န္ှိိုင ်ည်။ 

ဥြမာအာ်းပြင့် ်ေူနဆီက် ည် ြဋှိြကခပြစ်ြွာ်းရာ သဒ မျာ်းတွင ်ကသလ်း ူငေ်မျာ်းအာ်း သရာဂါကာကွေတ်ာ်းဆီ်းမှုအတွက် 

မျှသဝတနြ်ှိို်းမျာ်းအသြေါ်တွင ်အသပခခ ၍  ြဋှိြကခဇိုနမ်ျာ်းအတွင််း တည်ငငှိမ်သအ်းချမ််းသ ာ သန ့်ရက်မျာ်း ရရ ှိသအာင ်

ညြှှိန္ှုှိင််းသဆာငရွ်က်ခ ့် ည်။  

တညီူမသ  အမတ ွေ့အကက  မ  ျား - လတူစ်ဦ်းချင််းစီ၏ အသတွွံ့အ က ြုန္ င့် ်စစ်ြွ မ   က်သရာက်မှုမျာ်း ည် ြဋှိြကခပြစ်ြွာ်းရာ သနရာမျာ်း 

တစ်သလျှာက် ချှိတ်ဆက်မှုကှိို သြ်းန္ှိိုင ်ည်။ စစ်ြွ အတွင််း ရငဆ်ှိိုင ် က ြုသတွွံ့ ခ ့်ရသ ာ အသတွွံ့အ က ြုမျာ်းအရ 

“န္ စ်ြက်စလ ို်းမ ာ”ဆ ို်းရှု  ်း ကရငြီ်း၊ စစ်ဒဏ်သ ကာင့် ်စှိတ်ြှိိုင််းဆှိိုငရ်ာ ဒဏ်ရာရရ ှိ ူမျာ်း ည် ြဋှိြကခပြစ်ြွာ်းရာသနရာမျာ်း တစ်သလျှာက် 

စစ်ဆန ့်က်ျငသ်ရ်း မဟာမှိတ်မျာ်းကှိို တစ်ခါတစ်ရ တွင ်ြနတ်ီ်း က ည်။ အပခာ်း အသပခအသနမျာ်းတွင ်တူညီသ ာ စှိတ်ဒဏ်ရာရရ ှိမှု 

အသတွွံ့အ က ြု ည် လူအမျာ်းကှိို ခွ ပခာ်းသစန္ှိိုငင်ြီ်း၊ အိုြ်စိုတစ်ခိုချင််းစီ ည် စှိတ်ြှိိုင််းဆှိိုငရ်ာ ပြဿနာမျာ်း ပြစ်တတ် က ည်။  

သမကေတမ  ျားနငှ့် ်အြေါသမယမ  ျား - အမျှိြု်း ာ်းအန္ိုြညာ၊ သတ်းဂီတ၊  မှိိုင််းဝင ်န္ စ်ြတ်လည်မျာ်း၊ အစှိို်းရအာ်းလြ်ရက်မျာ်း၊ 

အထှိမ််းအမ တ်မျာ်းန္ င့် ်အာ်းကစာ်းြွ မျာ်း (ဥြမာအာ်းပြင့် ်အှိိုလ ြစ်အာ်းကစာ်း)  ည် အတှိတ်က စှိတ်ထှိခှိိုက်စရာ အပြစ်အြျက်မျာ်းကှိို 

အမ တ်ရသစငြီ်း လူမျာ်းအာ်း ခွ ပခာ်း ွာ်းသစန္ှိိုင ်ည်၊  ှိို ့်ရာတွင ်တစ်ချှိနတ်ည််းတွင ်ြဋှိြကခပြစ်ြွာ်းရာ တစ်သလျှာက်မ  လူတှိို ့်အာ်း 

အတူတကွ ချှိတ်ဆက်သစန္ှိိုင ်ည်၊  ှိို ့်မဟိုတ် အချှိြု ွံ့အတွက် န္ စ်ခိုစလ ို်းကှိို ပြစ်သြေါ်သစန္ှိိုင ်ည်။  

 

စ မ က်န ှကိိုမက  လ် န်၍ #၇ 

ြ ိတဆ်က်သမူ  ျားနငှ့်် ြ ွဲ ြ ျားသမူ  ျား ဆန်ျားစစ်ြ က် နည်ျားလမ်ျား  

သငခ်န််းစော  ည်  ယ်ြ က်မ  ျား  

●  လူ ့်အြွ ွံ့အစည််းအတွင််း တည်ရ ှိသန ည့်် ချှိတ်ဆက် ူမျာ်း န္ င့်် ခွ ပခာ်း ူမျာ်း၏ ကျေ်ပြန ့်သ် ာ အသနအထာ်းကှိိုဆန််းစစ်ြါ။ 

 ှိို ့်မ  ာ- ကျွန္်ိုြ်တှိို ့်၏ လိုြ်သဆာငမ်ှုမျာ်း ည် ထြ်မ  ခွ ပခာ်းမှုမျာ်းပြစ်သြေါ်လာန္ှိိုငမ်ည် ှိို ့်မဟိုတ် ြဋှိြကခပြစ်ြွာ်းရ တစ်သလျှာက် 

ြှိိုမှိိုနက်ရှု ှိင််းသ ာ ချှိတ်ဆက်မှုကှိို တည်သဆာက်န္ှိိုငမ်ည်ဟို သမျှာ်လင့်န်္ှိိုငမ်ည် ပြစ် ည်။ 

 

ခပင ်ငခ်ခင််း  

  

●   ငအ်သနပြင့်် လူ သပခာက်ဦ်းမ  ရ စ်ဦ်းြါ အိုြ်စိုအတွက် စကက ျူကာ်းချြ်ကကီ်းမျာ်း န္ င့်် သဆာ့်ြငမ်ျာ်း လှိိုအြ် ည်။  
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ဘယ်လိိုလိုပ် မလွဲ 

၁၊  အိုြ်စို တစ်ခိုစီအာ်း သကာ်လ    ို်းခိုြါ ကာ်းချြ်တစ်ခို သရ်းဆွ ခှိိုင််းြါ (ဇော်း ၁၄ ကှိို ကည့််ြါ)။   

၂၊  အိုြ်စိုတစ်ခိုချင််းစီ အသနပြင့််- ချှိတ်ဆက် ူမျာ်းအာ်း ြထမသကာ်လ တွင ်လည််းသကာင််း၊ ခွ ပခာ်း ူမျာ်းအာ်း တတှိေ 

သကာ်လ တွင ်လည််းသကာင််း သြာ်ပြ ကြါသစ။  

၃၊  အိုြ်စိုလှိိုက်တစ်ခိုစီအာ်း ချှိတ်ဆက် ူမျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် ခွ ပခာ်း ူမျာ်းကှိို တှိို်းြွာ်းသစမည့်် လိုြ်သဆာငခ်ျက်မျာ်း ပြစ် က ည့််- 

ငငှိမ််းချမ််းသရ်းတည်သဆာက်မှု ပြစ်စဉ် အလာ်းအလာမျာ်း၊ လိုြ်သဆာငခ်ျက်မျာ်း ( ှိို ့်မဟိုတ်) အ ကမ််းမြက်သ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှုမျာ်းကှိို 

အလေ်သကာ်လ တွင ်သြာ်ပြြါသစ။  

၄၊  မှိနစ်န္ စ်ဆေ်မ  နာရီဝက်ခန် ့်  ကာငြီ်းသနာက် အိုြ်စိုတစ်စိုချင််းစီအာ်း အဆှိိုြါ ကာ်းချြ်ကှိို အပခာ်းအိုြ်စိုမျာ်းထ  ရ င််းပြြါသစ။  

၅၊  အိုြ်စိုကကီ်းတွင ်ြါ၀င ူ်မျာ်းအာ်း ဤ ဆန််းစစ်သလ့်လာပခင််း နည််းလမ််း ည် ၎င််းတှိို ့်၏ မဟာဗျျူဟာသပမာက် 

အစီအစဉ်သရ်းဆွ ပခင််းတွင ်ပြစ်န္ှိိုငသ်ချရ ှိသ ာ ငခှိမ််းသပခာက်မှုမျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် အခွင့်အ်လမ််းမျာ်းကှိို ကကှိြုတင ်သမျှာ်လင့််ရာတွင ်မည်က ့် ှိို ့် 

ကူညီသြ်းန္ှိိုင ်ည်ကှိို သမ်းပမန််းြါ။  

ဇယ ျား ၁၄  

ြ ိတဆ်က်သမူ  ျားနငှ့်် ြ ွဲ ြ ျားသမူ  ျား ဆန်ျားစစ်ြ က် နည်ျားလမ်ျား  

ြ ိတဆ်က်သမူ  ျား  ြ ွဲ ြ ျားသမူ  ျား 

ြဋှိြကခပြစ်ြွာ်းရာတစ်သလျှာက် 

လူအမျာ်း၊ အထူ်း ပြင့်် လူတှိို ့်၏ 

လှိိုအြ်ချက်မျာ်းန္ င့်် 

ကှိိုက်ညီမှုရ ှိသအာင ်

တွန််းအာ်းသြ်း ည့်် အရာမျာ်း န္ င့်် 

ဆက်စြ်သြ်း ည့်် ြ ိတဆ်က်သမူ  ျား 

စ  ငျ်ား  

အိုြ်စိုအတွင််း ခွ ပခာ်း ူမျာ်းအာ်း 

သလျှာ့်ချသြ်းငြီ်း၊ 

ချှိတ်ဆက် ူမျာ်းအာ်း 

တှိို်းပမြှင့််သြ်း ည့်် 

အ ကမ််းအြက်သ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှုမျာ်း 

 ှိို ့်မဟိုတ် ငငှိမ််းချမ််းသရ်း 

တည်သဆာက်သရ်း လိုြ်ငန််းစဉ်မျာ်းကှိို 

သြာ်ပြြါ  

လူတှိို ့်အာ်း ခွ ပခာ်းပခင််း  ှိို ့်မဟိုတ် 

လူ ့်လှိိုအြ်ချက်မျာ်းအာ်း 

ရန် ့်ဆှိိုင််းသစသအာင ်လိုြ်သဆာင ်ည့်် 

တင််းမာမှုမျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် 

အမ ာ်းမျဉ််းမျာ်း  ှိို ့်မဟိုတ် 

ြ ွဲ ြ ျားသမူ  ျား စ  ငျ်ား  
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မ တကိ   

တို ်ပွ ဇွှာတ်လမ်ျေး- ဒှိန််းမတ် သတာ်လ နသ်ရ်းမ  ည် နာဇီကျျူ်းသကျာ်မှု အထှိ၊ ၁၉၄၀-၄၅ …..  

အဓှိက အေူအဆမျာ်း …..  

စာမျက်န္ ာကှိို သကျာ်လွန၍် #၁၊ ဗျျူဟာသပမာက် အစီအစဉ်သရ်းဆွ ပခင််း ြှိရမစ် ….  

ကှိို်းကာ်းရငျ်ေးပမစ် မျာ်း……  

 

သငခ်န််းစော  ည်  ယ်ြ က်မ  ျား  

 ငခ်န််းစာအငြီ်းတွင ်ြါဝငတ်က်သရာက် ူမျာ်းအသနပြင့််-  

ြန််းတှိိုငမ်ျာ်းအသြေါ်တွင ်အသပခခ  ည့်် ဗျျူဟာသပမာက် အစီအစဉ် သရ်းဆွ ရာတွင ်အက ပြတ်ဆန််းစစ်ချက် သလ့်ကျင့််ခန််းမ  ရလာဒမ်ျာ်းကှိ 

အ  ို်းပြြုန္ှိိုငရ်န ် 

အ ကမ််းမြက်သ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှုန္ င့်် ငငှိမ််းချမ််းသရ်းတည်သဆာက်မှု နည််းလမ််းမျာ်းကှိို သရ်းဆွ ငြီ်း မဟာဗျျူဟာအတွင််းမ  အ  ို်းပြြုပခင််း ည် 

သရ်းဆွ ငြီ်း မဟာဗျျူဟာပြငြ်မ  နည််းဗျျူဟာမျာ်းကှိို အ  ို်းပြြုပခင််းထက် ြှိိုမှိိုထှိသရာက် ည်ကှိို ရ င််းပြရန ် 

SMARTT (Specific တှိကျသ ာ, Measurable တှိိုင််းတာန္ှိိုငသ် ာ, Attainable ရရ ှိန္ှိိုငသ် ာ, Relevant ဆီသလျာ်သ ာ, Time-bound 

အချှိနအ်သြေါ်မူတည်သ ာ + Theory of Change သပြာင််းလ ပခင််းဆှိိုငရ်ာ  ီအှိိုရီ) ြန််းတှိိုငမ်ျာ်းကှိို သြာ်ပြရန ် 

SWOT (Strength ခွနအ်ာ်း, Weakness အာ်းနည််းချက်, Opportunity အခွင့််အလမ််း, Threat ငခှိမ််းသပခာက်မှု) မက်ထရစ် န္ င့်် 

မဟာမှိတ်မျာ်းန္ င့်် ဆန် ့်ကျငဘ်က်မျာ်း သရာငစ်ဉ်ပြာထွက်မှု နည််းလမ််းမျာ်းကှိို မဟာဗျျူဟာသပမာက် နည််းလမ််းမျာ်း အပြစ် အ  ို်းပြြုရန ် 
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ဤအခန််း ည် မဟာဗျျူဟာသပမာက် အစီအစဉ်သရ်းဆွ ပခင််း၏ သနာက်တစ်ဆင့််ပြစ်သ ာ “သကာင််းမွနပ်ြည့််စ ို ည့််” (smart) 

ရည်မ န််းချက်ြန််းတှိိုငမ်ျာ်းကှိို မည် ှိို ့် ဆ ို်းပြတ်မည်ဆှိို ည်ကှိို လမ််းညွှနြ်ါ ည်။ အစီအစဉ်သရ်းဆွ ပခင််း ည် 

ဆန််းစစ်သလ့်လာမှုမ တစ်ဆင့်် သဆာငရွ်က်လာ ည့််အခါ မဟာဗျျူဟာသပမာက်လာ ည်။ ဤအခန််းကှိို ေခငအ်ခန််းတစ်ခို ပြစ်သ ာ 

ြဋှိြကခ သလ့်လာဆန််းစစ်ချက် မ  သလ့်ကျင့််ခန််းမျာ်းန္ င့်် နည််းလမ််းကှိရှိောမျာ်း အသြေါ်တွင ်အသပခခ  တည်သဆာက်ထာ်းြါ ည်။ 

မဟာဗျျူဟာ ဆှိို ည်မ ာ လှိိုလာ်း ည့်် ရလာဒ ်ထွက်သြေါ်သစသရ်းအတွက်- ြန််းတှိိုငမ်ျာ်း၊ လိုြ်ငန််းစဉ်မျာ်း၊ န္ င့်် နည််းဗျျူဟာမျာ်းကှိို 

စိုသြါင််းထာ်းပခင််း ပြစ် ည်။ အ ကမ််းမြက်သ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှုန္ င့်် ငငှိမ််းချမ််းသရ်း တည်သဆာက်မှု လိုြ်ငန််းစဉ် န္ စ်ခိုစလ ို်းတွင ်

ရည်မ န််းချက်ြန််းတှိိုင ်ချမ တ်ထာ်းရန ်လှိိုအြ် ည်။ သကာင််းမွနပ်ြည့််စ ို ည့်် ရည်မ န််းချက် ြန််းတှိိုငမ်ျာ်း ည် 

ြဋှိြကခအ ွငက်ူ်းသပြာင််းပခင််း လိုြ်ငန််းစဉ် ပြစ်ထွန်းသစသရ်းန္ င့်် အနာဂတ် သမျှာ်မ န််းချက်ကှိို ြ ိုသြာ်ရန ်ပြစ်ထွန််းသစ ည်။ တှိကျသ ာ၊ 

တှိိုင််းတာန္ှိိုငသ် ာ၊ ရရ ှိန္ှိိုငသ် ာ၊ ဆီသလျာ်သ ာ၊ အချှိနအ်သြေါ်မူတည်သ ာ၊  သပြာင််းလ ပခင််းဆှိိုငရ်ာ  ီအှိိုရီ (SMARTT) 

ရည်မ န််းချက်ြန််းတှိိုငအ်ာ်း ခှိိုငမ်ာ ည့်် သပြာင််းလ ပြစ်ထွန််းပခင််း ဆှိိုငရ်ာ  ီအှိိုရီအသြေါ်တွင ်အသပခခ ၍ ချမ တ်တည်သဆာက်ပခင််း ည် 

မဟာဗျျူဟာအတွက် မရ ှိမပြစ်လှိိုအြ်သ ာ အစှိတ်အြှိိုင််းြင ်ပြစ် ည်။  
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တြိြု်ပွဲဝင ်ဇောတလ်မ််းတစ်ပဒု ်

ဒနိ်ျားမတ ်မတ ်လှနမ် ျားမသှည် န ဇီက ျူျားမက  မ်ှု အထ၊ိ ၁၉၄၀-၄၅ 

၁၉၄၀၊ ဧငြီလ၊ ဒိုတှိေကမဘာစစ်အစတွင ်ဂျာမန ီည် စစ်ြွ တွင ် ကာ်းသနခ ့် ည့်် ဒှိန််းမတ်န္ှိိုငင် ကှိို ကျျူ်းသကျာ်ခ ့် ည်။ ဒှိန််းမတ် 

သခါင််းသဆာငမ်ျာ်းက ၎င််းတှိို ့်၏ စစ်တြ် ည် အသဒါ ့်ြ်ဟစ်တလာ၏  ာလွနသ် ာစစ်တြ်န္ င့် ်အငအ်ာ်း မညီမျှသ ကာင််းကှိို  တှိပြြုမှိ 

ခ ့် က ည်။  ှိို ့်ပြစ်ရာ   သ သ က ထှိခှိိုက်ဒဏ်ရာရမှု အသရအတွက်ကှိို သလျှာ့်ချန္ှိိုငရ်နအ်တွက် ဒှိန််းမတ်ဘိုရငန်္ င့် ်အစှိို်းရတှိို ့် ည် ဂျာမန် 

အာဏာြှိိုငမ်ျာ်းန္ င့်် သစ့်စြ်ညြှှိန္ှုှိင််းခ ့် ကငြီ်း၊ ဂျာမနကီှိို ှိမ််းြှိိုက်ထာ်းသ ာ ဒှိန််းမတ်န္ှိိုငင် တငွ ်ဒှိန််းမတ်အစှိို်းရအာ်း ဂျာမနတ်ှိို ့်က ဆက်လက ်

အိုြ်ချြုြ်ခွင့်ပ်ြြုခ ့် ည်။  

သနာက်ထြ် န္ စ်မျာ်းအတွင််းတွင ်ဒှိန််းမတ်သခါင််းသဆာငမ်ျာ်း ည် ြူ်းသြါင််းသဆာငရွ်က်မှုအပြစ် ဟနသ်ဆာငအ် ွငသ်ပြာင််းထာ်း ည့်် 

ခိုခ သတာ်လ နသ်ရ်း နည််းဗျျူဟာကှိို အ  ို်းပြြုခ ့် က ည်။ ဂျာမန ်စစ်ဆငသ်ရ်းမျာ်းကှိို ထှိခှိိုက်သစမည့်် ကွ ပြာ်းပခာ်းနာ်းသ ာ 

အ ကမ််းမြက် ည့်် ချဉ််းကြ်မှုမျာ်းပြင့် ် ူတှိို ့် ထွက်သြေါ် ခ ့် က ည်။ အ ကမ််းမြက် ည့်် ခိုခ သတာ်လ နသ်ရ်း မာ်းမျာ်း ည် ဂျာမန ီှိို ့် 

စစ်ြွ  အသထာက်အကူပြြု စစ်  ို်းြစစည််းမျာ်းကှိို  ေ်သဆာင ်ည့််ရထာ်းမျာ်းအာ်း လမ််းသလျှာ်သအာင ်လိုြ်သဆာငပ်ခင််းန္ င့်၊် 

အလိုြ် မာ်းမျာ်း ည် ဂျာမနတ်ှိို ့်မ  စစ်ြွ အဓွန် ့်ရ ည်သရ်းအတွက် ဒှိန််းမတ်န္ှိိုငင် မ  အစာ်းအစာ၊ အလိုြ် မာ်း၊ ြစစည််းြစစ်ေ စ ည်ပြင့်် 

အပမတ်ထိုတ်မှုမျာ်းကှိို သန္ ်းသကွ်း တိုန် ့်ဆှိိုင််းသစရန ်လိုြ်သဆာငမ်ှုမျာ်းကှိို သဆာငရွ်က်ခ ့် က ည်။  

 ှိမ််းြှိိုက်အိုြ်စှိို်းပခင််းကှိို ဆန ့်က်ျင ်ည့်် ဒှိန််းမတ်ြူ်းတွ လိုြ်သဆာငမ်ှုမျာ်းက လူအမျာ်းအာ်း အမျှိြု်း ာ်းသရ်း စှိတ်ဓာတ်န္ င့် ်

စည််းလ ို်းညီညွတ်မှုကှိို ပြစ်ထွန််းသစ ည်။ န္ှိိုငင်  ာ်းမျာ်း ည် လူထိုသရ ွံ့သမ ာက် စိုရ ို်း ကငြီ်း၊  ဒှိန််းမတ်ေဉ်သကျ်းမှုန္ င့် ်

 မှိိုင််းသ ကာင််းဆှိိုငရ်ာ  ီချင််းမျာ်းကှိို  ီဆှိိုပခင််း၊ ြွ သတာ်မျာ်းကှိိုစီစဉ်ပခင််း န္ င့််၊ အှိမ်န္ င့် ်အသဆာက်အဦ်းမျာ်း၏  အပြငဘ်က်တွင ်

န္ှိိုငင် သတာ်အလ အာ်း ချှိတ်ဆွ ပခင််းမျာ်းကှိို ပြြုလိုြ် က ည်။ ၁၉၄၃ မတ်လတွင ်ဂျာမန ီည် မ ဆန္ဒရ င ်၉၀ ရာခှိိုငန်္ှုန််းန်ီးြါ်း ြါ၀ငသ် ာ 

ြါလီမနသ်ရွ်းသကာက်ြွ မျာ်း ကျင််းြရန ်ဒှိန််းမတ်ကှိို ခွင့်ပ်ြြုခ ့်ရ ည်။  

သရွ်းသကာက်ြွ  ကျင််းြ ည့််န္ စ်တွင ်ဒှိန််းမတ်တှိို ့်၏ ခိုခ မှုတွန််းလ န််းမှုမျာ်း တှိို်းပမင့််ခ ့်ငြီ်း၊ န္ှိိုငင်  အန္  ့်အပြာ်းရ ှိ အလိုြ် မာ်းမျာ်း စတင ်

 ြှိတ်သမ ာက်ခ ့် က ည်။  သဘောကျင််းန္ င့် ်စက်ရ ိုအလိုြ် မာ်းမျာ်း၊ တ ငါ ည်မျာ်း၊ ရ မျာ်းန္ င့် ်အပခာ်း ူမျာ်း ည် ၎င််းတှိို ့်၏ 

အလိုြ်မျာ်းမ ထွက်၍ ဂျာမနကီှိို ဆန ့်က်ျငဆ်န္ဒပြရန ်လမ််းမမျာ်းသြေါ် ှိို ့် တက်ခ ့် က ည်။ ဂျာမန ်အာဏာြှိိုငမ်ျာ်း ည် ညမထွက်ရ 

အမှိန ့်မ်ျာ်းကှိို ထိုတ်ပြနခ် ့်သ ာ်လည််း ၎င််းကှိို ြီဆနခ် ့် ကငြီ်းသနာက်၊  ြှိတ်သမ ာက်မှုမျာ်း ဆက်လက်ပြစ်ြွာ်းခ ့် ည်။ ဆန္ဒပြ ူ 

အမျာ်းစိုမ ာ ဂျာမနမ်ျာ်း၏ ရ ာသြွြမ််းဆီ်းပခင််းကှိို သရ ာငရ် ာ်းန္ှိိုငရ်နအ်တွက် သပမသအာက် သတာ်လ နသ်ရ်းကှိို ဆငန်္ ွှ  ွာ်း ကမည်ဟို 

မီဒေီာမျာ်းမ  တစ်ဆင့် ်သ ကပငာခ ့် က ည်။ အသပခအသနအသြေါ် ဒှိန််းမတ်အစှိို်းရ၏ ကှိိုငတ်ွေ်မှုကှိို သကျနြ်မှုမရ ှိသ ာ ဂျာမနမ်ျာ်း ည် 

အစှိို်းရအာ်း ထှိန််းချြုြ်လှိိုက်ငြီ်း၊ ြမ််းဆီ်းပခင််းန္ င့် ်အ ကမ််းြက်ပခင််းမျာ်းကှိို တှိို်းပမြှင့််လိုြ်သဆာငင်ြီ်း  ြှိတ်သမ ာက် ူမျာ်းကှိို 

သပခမှုန််းခ ့် ည်။ 

ဂျာမနတ်ြ်မျာ်း ည် ဒှိန််းမတ်န္ှိိုငင် ရ ှိ ဂျျူ်းလူဦ်းသရကှိို စိုစည််းရန ်သတာင််းဆှိိုသ ာအခါ ဒှိန််းမတ်န္ှိိုငင်  ာ်းမျာ်း ည် ၎င််းတှိို ့်၏ 

သနအှိမ်မျာ်းန္ င့် ်ရ ို်းမျာ်းကှိို ဂျျူ်းမျာ်းအတွက် ြိုန််းခှိိုရာသနရာအပြစ် ကမ််းလ မ််းခ ့် က ည်။ ဂျျူ်းလူမျှိြု်းမျာ်း ည် သဆ်းရ ိုမျာ်း၊ သကျာင််းမျာ်းန္ င့် ်

ဘိုရာ်းရ ှိခှိို်းသကျာင််းမျာ်းတွငလ်ည််း ခှိိုလှု ခ ့် က ည်။ ဂျျူ်းမျာ်းစွာတှိို ့် ည် ဒှိန််းမတ်တ ငါ ည်မျာ်း၏ ကူညီ ြှိို ့်သဆာငမ်ှုပြင့် ်ဆီွဒငန်္ှိိုငင်  ှိို ့် 

ထွက်သပြ်းန္ှိိုငခ် ့် က ည်။ ဂျာမနအ်ာဏာြှိိုငမ်ျာ်းအသြေါ်တွင ်ဒှိန််းမတ်တှိို ့်၏ အနတ်ိုဆန် ့်ကျငမ်ှုသ ကာင့် ်သထာငန်္ င့်ခ်ျီသ ာ ဂျျူ်းမျာ်းကှိို 

သချွ်းတြ်စခန််းမျာ်းဆီ ှိို ့် ြှိို ့်သဆာငပ်ခင််းမ  တာ်းဆီ်းန္ှိိုငခ် ့် ည်။  

 

ဒှိန််းမတ်တှိို ့်၏ အ ကမ််းမြက်သ ာ ခိုခ သတာ်လ နသ်ရ်းနည််းလမ််းမျာ်း ည် ၁၉၄၅ ခိုန္ စ် ဒိုတှိေကမဘာစစ် မငြီ်းဆ ို်းမီတွင ်ဂျာမနတ်ှိို ့်၏ 

ကျျူ်းသကျာ်မှုကှိို မဟန် ့်တာ်းန္ှိိုငခ် ့်သ ာ်လည််း၊ ပြစ်စဉ်တစ်သလျှာက်တွင ်ဒှိန််းမတ်တှိို ့်၏ ရည်မ န််းချက် ြန််းတှိိုငမ်ျာ်း ရရ ှိသရ်း အတွက်မူ 

အသထာက်အကူပြြုခ ့် ည်။ ဂျာမနက်ျျူ်းသကျာ်မှုကှိို တိုန် ့်ပြနသ်ဆာငရွ်က်သ ာ ဒှိန််းမတ်တှိို ့်၏ အ ကမ််းမြက်သ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှု ည် 
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ဒှိန််းမတ်လူမျှိြု်းတှိို ့်အာ်း ၎င််းတှိို ့်၏ အစှိို်းရ၊ အချြုြ်အပခာ၊ လူမှုအြွ ွံ့အစည််းန္ င့်် ေဉ်သကျ်းမှုတှိို ့်အာ်း ကာကွေ်ထှိန််း ှိမ််း န္ှိိုငသ်စခ ့်ငြီ်း၊ 

ဒှိန််းမတ်တှိို ့် အသြေါ်မ  ဂျာမနတ်ှိို ့် အပမတ်ထိုတ်သန ည့်် ရင််းပမစ်မျာ်းအာ်း ကန် ့် တ် တာ်းဆီ်းန္ှိိုငခ် ့်ပခင််းပြင့််လည််း ဒှိန််းမတန်္ှိိုငင်  ာ်း 

ဂျျူ်းလူမျှိြု်းတှိို ့်အာ်း ဂျာမနတ်ှိို ့်ထ မ  အကာအကွေ် သြ်းန္ှိိုငခ် ့်ြါ ည်။  

 

- ဒှိန််းမတ်န္ှိိုငင်  ာ်းမျာ်းမ  နာဇီတှိို ့်အာ်း ခိုခ တွန််းလ နပ်ခင််း ၁၉၄၀-၄၅၊ ကမဘာတစ်လွှာ်း အ ကမ််းမြက်သ ာ လှုြ်ရ ာ်းမှု 

သဒတာအချက်အလက်မျာ်း မ  ရေူ ည်၊ ၁၆ သမ ၂၀၁၈။  https://nvdatabase.swarthmore.edu/content/danish-

citizens-resist-nazis-1940-1945;  

Peter Ackerman and Jack DuVall, A Force More Powerful: A Century of Nonviolent Conflict ြှိိုမှိို၍ 

စွမ််းအာ်းထက် ည့်် အငအ်ာ်း၊ အ ကမ််းမြက်သ ာ ြဋှိြကခ၏ ရာစိုန္ စ်တစ်ခို (New York: St. Martin’s Press, 2000). 

 

အဓြိြအယူအ မျော်း 

 

ပဋပိ ခအသွငက်ပပွှာငျ်ေးကရျေး  အတွ ်   နျ်ေးစစ်ကလ့်လွှာပခငျ်ေးမှသည် မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် အစီအစဉ်ကရျေး ွ ကရျေးသုိ ့် မည်သုိ ့် 

  ျေးကပပွှာငျ်ေးနိငုမ်ည်နည်ျေး 

 

ငပီျေးခ ့်သည့််အပုိငျ်ေးတွင ် ကတွျု့ ရိှခ ့်သည့််အတိုငျ်ေး ခိုငမ်ွှာကသွှာ  မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် အစီအစဉ်ကရျေး ွ ပခငျ်ေးသည် တိ  ၍ အကသျေးစိတ်  ကသွှာ 

ပဋပိ ခ အ  ပြတ်ကလ့်လွှာမှုအကပေါ်တွင ်အကပခခ သည်။ အပုိငျ်ေး -၂ မှ အ င့်က်ပခွှာ ် င့်ပ်ါကသွှာ  

မဟွှာဗ ျူဟွှာပိရမစ်နည်ျေးစနစ်ပြင့် ် မဟွှာဗ ျူဟွှာ အစီအစဉ် ကရျေး ွ ပခငျ်ေး  ို ပပနက် ည့််ရလျှင ်   ယခုအခ ိနတ်ွင ် ရည်မှနျ်ေးခ  ် 

ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး ိုခ မှတ်ရနအ်တွ ် အ  ပြတ်ခ  ်မ ွှာျေး ို အသ ုျေးပပြုရန ် အ ငသ်င့်ပ်ြစ်ငပီ ပြစ်ကက ွှာငျ်ေး ကတွျု့ နိငုသ်ည် ။ 

ငပီျေးခ ့်သည့််အပုိငျ်ေးတွင ် ကြွှာ်ပပခ ့်သည့်် နည်ျေးလမ်ျေးတစ်ခုစီသည်  မိမိ၏ ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေးနငှ့် ် နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေးအွှာျေး မည်  ့်သုိ ့် 

ထုတ်ကြွှာ်၍ ကရျေး ွ နိငုမ်ည် ို  သိပမငန်ွှာျေးလည်ကစ နိငုသ်ည်။ 

 

မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် အစီအစဉ်ကရျေး ွ ပခငျ်ေး ုိသည်မှွှာ  အစဥ်အ  ် လုပ်က ွှာငက်နရမည့်် လုပ်ငနျ်ေးစဉ်ပြစ် ွှာ အသ ုျေးဝင ် ုျေးကသွှာ 

အစီအစဉ်မ ွှာျေးတွင ် ကရတိုနငှ့် ် ကရရှည် ရည်မှနျ်ေးခ  ်မ ွှာျေး ခ မှတ်ထွှာျေးရိှငပီျေး  ထုိအစီအစဉ်မ ွှာျေး အက ွှာငအ်ထည်ကြွှာ်ကနစဥ် 

 ွှာလတစ်ကလျှွှာ ်တငွ ်  ပ ုမှန ်နျ်ေးစစ် သ ုျေးသပ်အ  ပြတ်ရမည့်် အခ  ်မ ွှာျေး သတ်မှတ်ထွှာျေးရိှရသည်။ ဤစ ်ဝနျ်ေးသည် 

မိမိ၏လုပ်ငနျ်ေး ို ပုိမုိက ွှာငျ်ေးမွနက်စရန ် ပပြုပပငက်ပပွှာငျ်ေးလ ခွင့်က်ပျေးငပီျေး လိုအပ်ပါ  လမ်ျေးကက ွှာငျ်ေး ကပပွှာငျ်ေးလ နိငုသ်ည့််အပပင ်

မိမိ၏အရငျ်ေးအပမစ်မ ွှာျေး ို ထိကရွှာ ်စွွှာ အသ ုျေးပပြုနိငုမ်ည်ပြစ်သည်။ စစ်က ျေး အ  ပြတ်မှုမ ွှာျေး    ွှာျေးလ် ရုပ်ပ ု ွှာျေးခ ပ် (Curle 

Diagram) ၏ အ င့်တ်စ်ခုမှတစ်ခုသုိ ့် ကပပွှာငျ်ေးကရ ျု့သွွှာျေးပခငျ်ေးရိှမရိှ ို မိမိတို ့်   ုျေးပြတ်ခ  ်ခ နိငုရ်န ်  အကထွှာ ်အ  ပပြုမည်ပြစ်သပြင့််   

ပဋပိ ခအ င့် ် မ ွှာျေးတွင ်   သင့်က်လ ွှာ်ကသွှာ ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေးနငှ့်ပ်တ်သ ်၍   ုျေးပြတ်ခ  ် ခ ရမည့််  ိစစရပ်မ ွှာျေး၏ အ  ိြုျေးအပပစ်၊ 

အကက ွှာငျ်ေးပခငျ်ေးရွှာမ ွှာျေး ို က ွှာငျ်ေးစွွှာသိရိှ နွှာျေးလည်ကစနိငုသ်ည်။  

ဇယွှာျေး (၁၅)    ျွန်ပ်ုတို ့် သ ုျေးသပ်ခ ့်ကသွှာ စစ်က ျေးအ  ပြတ်မှု၏ အဓိ အကရျေးပါသည့်် နယ်ပယ်  (၆) ခုနငှ့် ် အစီအစဉ်ကရျေး ွ ပခငျ်ေး 

လုပ်ငနျ်ေးစဉ် အတွ ် သ ် ုိငက်သွှာကမျေးခွနျ်ေးမ ွှာျေး ိုကြွှာ်ပပထွှာျေးသည်။ 

 

ပ ု (၁၆) တွငပ်ပသထွှာျေးသည့်် SWOT Matrix သည် စစ်က ျေးအ  ပြတ်ပခငျ်ေးမှသည် အစီအစဉ်ကရျေး ွ ပခငျ်ေးရွှာတွင ်   အ ုိပါကမျေးခွနျ်ေးမ ွှာျေး 
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၏အကပြမ ွှာျေး ို အတွငျ်ေးနငှ့် ် ပပငပ်အကက ွှာငျ်ေးရငျ်ေးမ ွှာျေး အပြစ် အသ ုျေးပပြုနိငုသ်ည်။ အွှာျေးသွှာခ  ်မ ွှာျေးနငှ့်အ်ွှာျေးနည်ျေးခ  ်မ ွှာျေး  ို အတွငျ်ေး 

အကက ွှာငျ်ေးရငျ်ေးမ ွှာျေး၊အပြစ်လည်ျေးက ွှာငျ်ေး၊ အခွင့်အ်လမ်ျေးမ ွှာျေးနငှ့်င်ခမ်ိျေးကပခွှာ ်မှုမ ွှာျေး  ို ပပငပ်အကက ွှာငျ်ေးရငျ်ေးမ ွှာျေး အပြစ်လည်ျေးက ွှာငျ်ေး 

ယ  ရမည် ။ ယငျ်ေးနစ်ှမ ိြုျေးတို ့် ကပါငျ်ေး  ုကသွှာ ပြစ်ရပ်မ ွှာျေးတွင ် ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး ခ မှတ်နိငုသ်ည်။ ဤနည်ျေးအွှာျေးပြင့် ်

ကနွှာ ်  ုျေးအပုိငျ်ေး တွင ် ကြွှာ်ပပထွှာျေးကသွှာ စစ်က ျေးအ  ပြတ်ပခငျ်ေး၏ ရလဒမ် ွှာျေးနငှ့်အ်ညီ SWOT  နျ်ေးစစ်ကလ့်လွှာမှုမှသည် SMARTT 

ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေးကရွျေးခ ယ်ရန ်ပပင ်ငန်ိငုသ်ည်။ 

 

ဇယွှာျေး- (၁၅) မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် အစီအစဉ်ကရျေး ွ ရန ် နျ်ေးစစ်အ  ပြတ်ပခငျ်ေး 

 

 စစ်က ျေးအ  ပြတ်ရန ်ကမျေးခနွျ်ေးမ ွှာျေး စီစဉ်က ွှာငရွ် ်ရနအ်တွ ် ကမျေးခနွျ်ေးမ ွှာျေး 

 

မည်သ  

  ်စပ် က်ဆှိိုင် ူမျာ်းမှွှာ 

မည်သ မ ွှာျေးပြစ်မည်နည်ျေး ( ပဋပိ ခ 

/ပပဿနွှာရပ်ထ တွင ် ပါဝငသ် ် ုိငသ်  

(သုိ ့်)စိတ်ဝငစ်ွှာျေးမှုရှိသ မ ွှာျေး) 

မည်သ တုိ ့် ုိ လ မ်ျေးမိုျေးသ ်ကရွှာ ်ရန ် (သုိ ့်မဟုတ်) 

ကပပွှာငျ်ေးလ ရနအ်တွ ် မိမိတုိ ့် က ိြုျေးစွှာျေးကနက သနည်ျေး။ 

မိမိတုိ ့်၏ အဓိ နငှ့် ် ဒတိုယ  (မိမိ  မတတ်နိငုလ်ျှင် 

အဓိ ဦျေးတည်ရည်ရွယ်သ မ ွှာျေး ုိ 

လ ်လှမ်ျေးမီကရွှာ ်နိငုသ် မ ွှာျေး)  

ဦျေးတည်ရည်ရွယ်သ မ ွှာျေးမှွှာ မည်သ မ ွှာျေးပြစမ်ည်နည်ျေး။  

 

 

မည်သည့်် 

အကက ွှာငျ်ေးကက ွှာင့် ်

မည်သည့်် အကက ွှာငျ်ေးကက ွှာင့် ်

  ်စပ် က်ဆှိိုင် ူမျာ်းသည် ထုိ  ့်သုိ ့် 

ပပြုမ ကနက သနည်ျေး။ ထုိသ တုိ ့်၏ 

မည်သည့််အရွှာမ ွှာျေး  

တွနျ်ေးအွှာျေးကပျေးကနသနည်ျေး။ 

မည်သည့်် အကက ွှာငျ်ေးကက ွှာင့်် မိမိတုိ ့် ထုိ  ့်သုိ ့် 

အကရျေးယ က ွှာငရွ် ်လုိက သနည်ျေး။ မည်သည့်် 

အကက ွှာငျ်ေးကက ွှာင့် ် လ အမ ွှာျေး  မိမိတုိ ့်နငှ့်် 

လွှာကရွှာ ်ပ ျေးကပါငျ်ေးက မည်နည်ျေး။ 

 

မည်သည့််အရွှာ 

မည်သည့််အကက ွှာငျ်ေးအခ  ်မ ွှာျေး  

ပဋပိ ခ / ပပဿနွှာပြစ်ကစမှု ုိ 

တွနျ်ေးအွှာျေးကပျေးကန သုိ ့်မဟုတ် 

ကလ ွှာ့်ပါျေးသ ်သွှာကပျေးကနသနည်ျေး။ 

ရှိရငျ်ေးစွ ကသွှာပပဿနွှာမ ွှာျေးအွှာျေးလ ုျေး ုိ 

ထည့််သွငျ်ေးစွှာျေးရပါ  မည်သည့်် ိစစရပ်မ ွှာျေးအွှာျေး မိမိတုိ ့် 

အကလျေးထွှာျေးအွှာရ ုစို ်က မည်နည်ျေး။ 

 မည်  ့်သုိ ့်   ်စပ် က်ဆှိိုင် ူမျာ်းသည် ပဋပိ ခ ုိ 

မည်သုိ ့် တုိ ်ပွ  ငန်ွ ကနက သနည်ျေး။ 

ထုိသ တုိ ့်၏ စွမ်ျေးအွှာျေးအရငျ်ေးအပမစ်  

မည်သည့််အရွှာမ ွှာျေးပြစ်က မည်နည်ျေး။ 

ပိုမို က ီျေးမွှာျေးကသွှာ အွှာဏွှာ စွမ်ျေးအွှာျေးအရငျ်ေးအပမစ် ုိ 

မိမိတုိ ့် မည်  ့်သုိ ့် ကပေါ်ကပါ ်လွှာကစနိငုမ်ည်နည်ျေး။ 

 

မည်သည့််အခ ိန ်

မည်သည့််အခ ိနတွ်င ် ပဋပိ ခ / ပပဿနွှာတုိ ့် 

ပြစ်ပ  ်က သနည်ျေး။  ပဋပိ ခ / 

ပပဿနွှာတုိ ့်၏သမိုငျ်ေးကက ွှာငျ်ေးပ ုစ မ ွှာျေး  

သုိ ့်မဟုတ်  စ ်ဝနျ်ေးစသည့််  

အကထွှာ ်အထွှာျေးမ ွှာျေးရှိက သလွှာျေး။ 

ကအွှာငပ်မငမ်ှုရရှု ိနိငုရ်နအ်တွ ် 

အက ွှာငျ်ေး  ုျေးအခွင့်အ်လမ်ျေးရရှိနိငုမ်ည့််အခ ိနမ်ှွှာ 

အွှာျေးလပ်ရ ်မ ွှာျေး၊ နစှပ်တ်လည်ကန ့်မ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် 

မည်သည့်် ရွှာသီမ ွှာျေးသည် ပြစ်က မည်နည်ျေး။ 

 

မည်သည့််ကနရွှာ 

ပဋပိ ခ / ပပဿနွှာတုိ ့် မည်သည့် ်

ကနရွှာမ ွှာျေးတွင ်  ပြစ်ပွွှာျေးကနက သနည်ျေး - 

မည်သည့်် ယဉ်က  ျေးမှု၊ လ မှုကရျေး၊ 

စီျေးပွွှာျေးကရျေး၊ တရွှာျေးမျှတမှု နငှ့် ်

ရှိရငျ်ေးစွ ကသွှာပပဿနွှာမ ွှာျေးအွှာျေးလ ုျေး ုိ 

ထည့််သွငျ်ေးစွှာျေးရပါ  မည်သည့်် တည်ကနရွှာ 

ပထဝီအကနအထွှာျေး ုိ မိမိတုိ ့်   အကလျေးထွှာျေးအွှာရ ုစို ် 

က ွှာငရွ် ် က မည်နည်ျေး။ 
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နိငုင် ကရျေးအကပခအကန သုိ ့်မဟုတ်စနစ ်

တုိ ့်တွင ် ပဋပိ ခ / ပပဿနွှာတုိ ့်  

ပြစ်ပွွှာျေးကနက သနည်ျေး။ 
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ပ ု-(၁၆) 

SWOT ကလ့်လွှာ နျ်ေးစစ်ပခငျ်ေးနငှ့်စီ်စဉ်က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေး 

 

 ပပငပ်အကက ွှာငျ်ေးရငျ်ေးမ ွှာျေး 

 

အခွင့်အ်လမ်ျေးမ ွှာျေး  

 

ငခိမ်ျေးကပခွှာ ်မှုမ ွှာျေး 

၁။ ၁။ 

၂။ ၂။ 

၃။ ၃။ 

၄။ ၄။ 

၅။ ၅။ 

စသည်ပြင့် ် စသည်ပြင့် ်

အ
တွ
င
ျေး အ

က
က 
ွှာင
ျေးပခ
င
ျေးရ
ွှာမ
 ွှာျေး 

       I N
 T

 E R
 N

 A
 L 

F a c t o
 

r s  

အွှာျေးသွှာခ  ်မ ွှာျေး 

 

အက ွှာငျ်ေး  ုျေးပြစ်ရပ်:  

 

 

၁။ 

မိမိသည်  အွှာျေးထုတ်မှုနငှ့် ် ုန ် စရိတ်  

အနည်ျေးငယ်ပြင့် ်ဤအမှု ိစစ ုိပပြုနိငုသ်ည် 

 သုိ ့်မဟုတ် ရှိငပီျေးသွှာျေး စွမ်ျေးရည် ုိ 

ကပပွှာငျ်ေးလ နိငုသ်ည်။ 

စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွ်ှာကရျေးအခွင့်အ်လမ်ျေး  

မိမိ၏အငအ်ွှာျေးပြင့်သ်ွှာ လုပ်က ွှာငသ်ည်။  

၂။ 

၃။ 

 

၄။ 

 

၅။ 

 

စသည်ပြင့် ်

 

အွှာျေးနည်ျေးခ  ်မ ွှာျေး 

 

 

 

 

 အခွင့်အ်လမ်ျေးမ ွှာျေး  

လ ်လွတ်  ုျေးရှု  ျေးခ ့်ရပခငျ်ေး-  

အတွငျ်ေးခ ိြု ျု့ယွငျ်ေးခ  ်မ ွှာျေးကက ွှာင့် ်

အ န ့်အ်သတ်နငှ့်ပ်ြစ်ကနရသည်။ 

အ ုိျေးရွွှာျေး  ုျေးကသွှာပြစ်ရပ် - တတ်နိငုသ်မျှ 

သ ်ကရွှာ ်မှု ုိ  ကလျှွှာ့်ခ ပါ သုိ ့်မဟုတ် 

ကရှွှာငရ်ှွှာျေးပါ။ 

   

၁။ 

၂။ 

၃။ 

၄။ 

၅။ 

စသည်ပြင့် ်
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လုပ်ငနျ်ေးစဉ်တွင ်အ င့်န်စ်ှ င့်ရိှ်သည်။ ပထမအ င့်တ်ွင ်အပခွှာျေးစစ်က ျေးအ  ပြတ် နည်ျေးလမ်ျေးမှရရိှလွှာသည့်် 

သတငျ်ေးအခ  ်အလ ်မ ွှာျေး ို အွှာျေးသွှာခ  ်မ ွှာျေးနငှ့် ်အွှာျေးနည်ျေးခ  ်မ ွှာျေး  ို အတွငျ်ေးအကက ွှာငျ်ေးရငျ်ေးမ ွှာျေးတွင၊်  အခွင့်အ်လမ်ျေးမ ွှာျေးနငှ့် ်

ငခိမ်ျေးကပခွှာ ်မှုမ ွှာျေး အတွငျ်ေးအကက ွှာငျ်ေးရငျ်ေးမ ွှာျေးတွင ် ကပါငျ်ေးစပ်ထွှာျေးရမည်။ ထုိ ့်ကနွှာ ် (၁) မိမိ၏“ အက ွှာငျ်ေး  ုျေး”အကပခအကနမ ွှာျေး၊ (၂) 

မိမိ“အခွင့်အ်လမ်ျေးမ ွှာျေး  လ ်လွတ်  ုျေးရှု  ျေးခ ့်ရသည့််  ” ကနရွှာ၊ (၃)  မိမိ၏အက ွှာငျ်ေး  ုျေး“ နိျုေးက ွှာျေးလှုပ်ရှွှာျေးမှု အကပခအကနမ ွှာျေး” ၊  (၄) မိမိ၏“ 

အ ုိျေးရွွှာျေး  ုျေးကသွှာ” ကရွျေးခ ယ်မှုမ ွှာျေးနငှ့် ်၎ငျ်ေးတို ့်အွှာျေးလ ုျေးသည် စု  ုသည့်် ကနရွှာမ ွှာျေး ို ကြွှာ်ထုတ်ပါ။   
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မိမိသည် အဂတိလို ်စွှာျေးမှု တို ်ြ  ်ကရျေးလှုပ်ရှွှာျေးမှုတစ်ခု လုပ်က ွှာငက်နသည် ဟု  ုိက ပါစုိ ့်။ SWOT  နျ်ေးစစ်ကလ့်လွှာမှုတစ်ခုအရ 

အတွငျ်ေး အွှာျေးသွှာခ  ် (မိမိတွင ်စိတ်ကစတနွှာအပပည့််ပြင့် ်လုပ်အွှာျေးကပျေးကနသည့်် ကစတနွှာ့်ဝနထ်မ်ျေး အကပမွှာ ်အမ ွှာျေးရိှသည်) သည် 

ပပငပ်အခွင့်အ်လမ်ျေးတစ်ခု ( အက ီျေးစွှာျေး အ  င့်ပ်  ်ပခစွှာျေးမှု အရှုပ်ကတွှာ်တစ်ခု စတငပ်ြစ်ပွွှာျေးသည်) နငှ့်တ်ထပ်တည်ျေး  ကနသည် ဟု 

 ုိလျှင ်မ  နဒရှငမ် ွှာျေးအွှာျေး ထုိပြစ်ရပ် ို အသိကပျေးရနအ်တွ ် သတငျ်ေးအခ  ်အလ ် သုိ ့်မဟုတ် အကက ွှာငျ်ေးအရွှာမ ွှာျေး 

(စွှာရွ ်စွှာတမ်ျေးမ ွှာျေး)အွှာျေး ပြန် ့်ပြျူျေးကပျေးနိငုမ်ည့်် အြွ ျု့တစ်ခု ြွ ျု့စည်ျေး၍ အက ွှာငျ်ေး  ုျေး လုပ်နိငုစွ်မ်ျေးရိှကနသည်။ ထုိအခ  ် ပင ်

အကက ွှာငျ်ေးအရွှာမ ွှာျေး (စွှာရွ ်စွှာတမ်ျေးမ ွှာျေး)အွှာျေး ထုတ်လုပ်နိငုရ်န ်၊ ပ ုနှပ်ိထုတ်ကဝရန ်အတွ ် ရနပ် ုကငရှွွှာကြွရန ်လိုအပ်ကက ွှာငျ်ေး တို ့် ို 

မိမိ  ကြွှာ်ထုတ်လွှာနိငုသ်ည်။ သုိ ့်ကသွှာ် အ ယ်၍  အက ီျေးစွှာျေး အ  င့်ပ်  ်ပခစွှာျေးမှု အရှုပ်ကတွှာ်တစ်ခု စတငပ်ြစ်ပွွှာျေး(အခွင့်အ်လမ်ျေး)  

ခ ိနတ်ွင ်မိမိတွင ်ဝနထ်မ်ျေးအကရအတွ ် အနည်ျေး  ုျေးသွှာရိှငပီျေး  ျွမ်ျေး  င ်ကစတနွှာ့်ဝနထ်မ်ျေးမ ွှာျေးမရိှ(အွှာျေးနည်ျေးခ  ်)  လျှင ်မိမိအကနပြင့် ် 

ထုိအခွင့်အ်လမ်ျေး ို လ ်လွတ်  ုျေးရှု  ျေးရနိငုက်ပခရိှငပီျေး မိမိ၏ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေးပပည့််မီရန ်အပခွှာျေးကရွျေးခ ယ်စရွှာ 

နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ိုတီထွငရ်နလ်ိုအပ်နိငုသ်လို  မိမိ၏အွှာျေးသွှာခ  ်မ ွှာျေးနငှ့် ်အခွင့်အ်လမ်ျေးမ ွှာျေး   ုသည့််ကနရွှာမ ွှာျေး ို အကလျေးထွှာျေး 

လုပ်က ွှာငရ်ပခငျ်ေးမ ွှာျေးပြစ်လွှာနိငုသ်ည်။ 

အြွ ျု့အစည်ျေးတစ်ခု သုိ ့်မဟုတ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုတစ်ရပ်၏အွှာျေးသွှာခ  ်မ ွှာျေးသည် အကပခအကနကပေါ် မ တည်၍  ၎ငျ်ေး၏အွှာျေးနည်ျေးခ  ်မ ွှာျေးနငှ့် ်

 ငတ် နိငုသ်ည် ို သင ် သတိပပြုမိလိမ့််မည်။ ဥပမွှာအွှာျေးပြင့် ် အ ယ်၍ မိမိအကနပြင့် ် ိစစရပ်တစ်ခုအကပေါ်တွင ် အပပနအ်လှန ်

က ွျေးကနျွေးမှုမ ွှာျေး ို လွယ်  ကခ ွှာကမွျု့ကစရန ်လိုအပ်ပါလျှင ်အရည်အခ ငျ်ေးပပည့််ဝသည့််  အထ ျေး ျွမ်ျေး  င ်က ွျေးကနျွေးပွ ပ ့်ပုိျေး  ညီသ မ ွှာျေး 

မိမိတွင ်ရိှကနပခငျ်ေးသည် အွှာျေးသွှာခ  ်တစ်ခုပြစ်နိငုင်ပီျေး အ ယ်၍   ထုိသ မ ွှာျေးအွှာျေးကအွှာငပ်မငပ်ြစ်ထွနျ်ေးကအွှာင ်အသ ုျေးပပြုနိငုမ်ည့်် 

ကတွျု့  ုက ွျေးကနျွေးကရျေးပ ုစ ကရျေး ွ ပခငျ်ေးနငှ့် ်အစီအစဉ်မ ွှာျေးအွှာျေး အက ွှာငအ်ထည်ကြွှာ်နိငုစွ်မ်ျေးရည် မိမိတွင ်မရိှပါလျှင ်အွှာျေးနည်ျေးခ  ် 

တစ်ခုပြစ်သည်။ ထုိနည်ျေးတ စွွှာပင ်အြွ ျု့အစည်ျေးသစ်တစ်ခုမှ  က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုမ ွှာျေးတွင ်ပါဝငရ်န ်စိတ်ဝငစ်ွှာျေးပခငျ်ေးသည် အခွင့်အ်လမ်ျေး  

(ပုိမုိ အွှာျေးလ ုျေးပါဝငသ်ည့်် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ် တည်က ွှာ ်ရန် အခွင့်အ်လမ်ျေးပြစ်သ  ့်သုိ ့်)၊ ငခိမ်ျေးကပခွှာ ်မှု (အ ယ်၍ 

အြွ ျု့အစည်ျေးသစ်သည် က ွျေးကနျွေးပွ မ ွှာျေး ို လမ်ျေးကက ွှာငျ်ေးလွ ကခ ွှာ်ရန ်အတွ ် ဝငရ်ှုပ်သ အပြစ်သွှာ ပါဝငလ်ွှာပါ ) ပြစ်နိငုသ်ည်။ 

 

SWOT Matrix ၏မဟွှာစွမ်ျေးအွှာျေးသည် မိမိ၏မဟွှာဗ ျူဟွှာ ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး ို   ုျေးပြတ်ရန ်သုိ ့်မဟုတ် သကဘွှာကပါ ် 

ရှငျ်ေးလငျ်ေးကစရန၊် မိမိ က  ြုကတွျု့ရနိငုသ်ည့်် စိနက်ခေါ်မှုမ ွှာျေး ို ကြွှာ်ထုတ်ရန၊် ထိကရွှာ ်ကသွှာ မဟွှာဗ ျူဟွှာတစ်ခု ပြစ်ကပေါ်လွှာကစရန၊် 

အ  ပြတ်မှုအကပေါ် အကပခခ ၍ ကပပွှာငျ်ေးလ မှုသီအိုရီ ို ရှငျ်ေးရှငျ်ေးလငျ်ေးလငျ်ေး ထုတ်ကြွှာ်ပပသနိငုက်စရနအ်တွ ် အကထွှာ ်အ  ပပြုနိငုသ်ည်။ 

 

SWOT အ ွ ်မ ွှာျေး (ပ ု ၁၆ တွင ်) ထ တွင ်ကပေါ်လွှာသည့််အရွှာမ ွှာျေးသည်  ယခငန်ည်ျေးလမ်ျေးပြစ်ကသွှာ မဟွှာမိတ်မ ွှာျေး နငှ့် ်န ့် ် ငသ် မ ွှာျေး  

ပြန ့် ်  ်မှု (Spectrum of Allies and Opponents )၊ က  ်သွနန် ီ(the Onion)၊ သစ်ပင ်(the Tree) စသည်တို ့်သည် မိမိ၏ 

စစ်က ျေးအ  ပြတ်မှု ို လ မ်ျေးမုိျေးသွွှာျေးနိငုသ်ည် ို သတိပပြုပါ။ မိမိ၏အကပခအကနမ ွှာျေး၊ ထုိ ့်ကက ွှာင့် ်မိမိ၏ ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေးသည်  

စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေး (သုိ ့်) လှုပ်ရှွှာျေးမှု  စသည့််ပြင့် ်မိမိ ပါဝငက် ွှာငရွ် ်ကနသည့်် ကနရွှာကပေါ် မ တည်၍  ွ ပပွှာျေးလိမ့််မည်။ ဥပမွှာ မိမိသည် 

အတွငျ်ေးငပ်ုလျိှြုျေးကနသည့်် ပဋပိ ခ အ င့်တ်ွငက်ရွှာ ်ရိှကနပါ  လ သစ်စုက ွှာငျ်ေးမှုနငှ့် ်အသိအပမငန်ိျုေးထလွှာကစရနပ်မြှင့်တ်ငမ်ှု 

(အတွငျ်ေးအွှာျေးနည်ျေးခ  ်)  ိုလုပ်က ွှာငရ်န ်လိုအပ်ကက ွှာငျ်ေး မိမိ၏စစ်က ျေးအ  ပြတ်မှု  ကထွှာ ်ပပလိမ့််မည်။ အငအ်ွှာျေး ို မိမိ  

မတည်က ွှာ ်မီ  မိမိ၏ကတွှာငျ်ေး ုိခ  ် (ပပငပ်အခွင့်အ်လမ်ျေး)အတွ ် ညြှိနှုငိျ်ေးရန ်အခွင့်အ်ကရျေး ရိှလိမ့််မည်မဟုတ်ကပ။ 

 

SMARTT ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး ုိသည်မှွှာ အဘယ်နည်ျေး။ ၎ငျ်ေးတို ့် ို မည်  ့်သုိ ့် ရရိှနိငုက်စမည်နည်ျေး။ 

 

SWOT Matrix တွင ်မိမိ ကြွှာ်ထုတ်ထွှာျေးသည့်် အလွှာျေးအလွှာရိှသည့််အကပခအကနမ ွှာျေး ို က ည့််ပါ။ အက ွှာငျ်ေး  ုျေးပြစ်ရပ် (သုိ ့်) 

စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေး အခွင့်အ်လမ်ျေး နငှ့်စ်တငပ်ါ။ ထုိပြစ်ရပ် ို ထုိအကပခအကနမ ိြုျေးရရိှနိငု်ရန ်(သုိ ့် အ ုိျေးပြစ်ကနပါလျှငက်  ွှာ်လ ွှာျေးနိငုရ်န)် 

 ို   ကြွှာ်ပပသည့်် ကက ညွှာခ  ်တစ်ခုအပြစ် ကပပွှာငျ်ေးလ ပါ။ ထုိကက ညွှာခ  ်သည် ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငပ်ြစ်လွှာသည်။ 
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 မိမိ၏တွှာဝန ်ို ငပီျေးကပမွှာ ်ကစပခငျ်ေးနငှ့် ် ပုိမုိနျီေး ပ်ကစမည့်် ရည်မှန်ျေးပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး ို ကရျေးသွှာျေးရပခငျ်ေး လှည့်် ွ ်မှွှာ ၎ငျ်ေးတို ့် ို SMARTT 

ပြစ်ကစရနပ်ပြုလုပ်ပခငျ်ေးပင ်ပြစ်သည်။ 

 

(Specific) တိတိ     ကြွှာ်ပပခ  ် -:သင ်ကြွှာ်ထုတ်ရ လွယ်  သည့်် ရည်မှနျ်ေးခ  ် ပနျ်ေးတိုငတ်စ်ခု ိုကရွျေးခ ယ်ပါ-- သငသ်ည် မည်သ နငှ့် ်

အတ  လုပ်က ွှာငမ်ည်၊ သင ် မည်သည်တို ့် ို မည့််သည့််အခ ိန၊် မည်သည့််ကနရွှာတွင ် လုပ်က ွှာငမ်ည်။ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး၊ 

လွတ်လပ်မှုနငှ့်ဒ်မုိီ ကရစီစသည့်် ကယဘ ယ ရည်မှနျ်ေးခ  ်မ ွှာျေးမဟုတ်ဘ  အကရျေးအက ီျေး  ုျေးအရွှာ ၊ အဓိ   သည့်် ိစစရပ် ိုရှွှာပါ။ 

အ ုိပါ  ိစစရပ် ို တိတိ    သိရိှငပီျေး သကဘွှာကပါ ်နွှာျေးလည်လွယ်ရမည်။ 

 

(Measurable) တိငုျ်ေးတွှာနိငုပ်ခငျ်ေး: အဓိပပွှာယ်ပပည့််ဝကသွှာ ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငတ်စ်ခု ိုကရွျေးခ ယ်ပါ- မိမိ၏ ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေးသုိ ့် 

မည်သည့််အခ ိနတ်ွင ်ကရွှာ ်ရိှနိငုမ်ည် ို မိမိ  မည်  ့်သုိ ့် ခွ ပခွှာျေးသိပမငန်ိငုမ်ည်နည်ျေး။ မည်သည့််အရွှာမ ွှာျေး ို တိုငျ်ေးတွှာမည်နည်ျေး။ 

 

(Attainable) ရည်ရွယ်ခ  ်ပနျ်ေးတိုင ်ိုရရိှနိငုပ်ခငျ်ေး: ကအွှာငက်အွှာငပ်မငပ်မင ်ရရိှနိငုမ်ည့်် ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငတ်စ်ခု ိုကရွျေးခ ယ်ပါ- 

 

(Relevant)  ီကလ ွှာ်သ ် ုိငမ်ှု -: မိမိ  လိုလွှာျေးသည့်် ကမျှွှာ်မှနျ်ေးခ  ်နငှ့် ် တို ်ရုိ ်  ်စပ်ကနသည့်် ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငတ်စ်ခု ို 

ကရွျေးခ ယ်ပါ။ 

 

(Time-bound) အခ ိန ်ွှာလ သတ်မှတ်ခ  ်ရိှရပခငျ်ေး: အခ ိနအ် န ့်အ်သတ်နငှ့်ပ်ြစ်ငပီျေး  အမ ွှာျေးပပည်သ ့်အ  ိြုျေးအတွ ်  

အခ ိနမီ်က ွှာငရွ် ်ငပီျေးစီျေးနိငုမ်ည့်် ရည်မှနျ်ေးခ  ်တစ်ခု ိုကရွျေးခ ယ်ပါ။ 

 

(Theory of change supporting) ကပပွှာငျ်ေးလ မှု ို အကထွှာ ်အ  ပပြုမည့်် သီအိုရီ -: ကပပွှာငျ်ေးလ မ ွှာျေး မည်သုိ ့်ပြစ်မည် ို သ ်ကသ 

အကထွှာ ်အထွှာျေး အကပခခ သည့်် အယ အ တစ်ခု ရိှရမည်။  

 

စွှာမ  ်နွှှာ ို က  ွှာ်လွန၍် #၁ တွင ်SMARTT ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး၏  ဥပမွှာမ ွှာျေးပါရိှငပီျေး 

မိမိ၏ ိုယ်ပုိင ်ဒဇုိီငျ်ေးမ ွှာျေး  ွ နိငုလ်ွှာနိငုက်စရနပ်ြစ်သည်။ သုိ ့်ကသွှာ် မိမိတို ့် မကလ့်  င့်မီ် မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ  ်စီစဉ်က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေး  ုိငရ်ွှာ 

ပိရမစ်(ပ ု-(၁၇) တွငပ်ပထွှာျေးသည့််)  ို အသ ုျေးပပြု၍ ကယဘ ယ  ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုင ်ခ မှတ်ပခငျ်ေးနငှ့် ်ပတ်သ ်၍  ထပ်မ ကပပွှာက ည့််က ပါစုိ ့် 

။
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ပုံ-(၁၇) 

 မဟောဗျျူူဟောရခမောြ် စီစဉ်ရ ောင ွ်ြ်ခခင််းပြိ မစ် 

 
 

 

 စောမျြ်နေှာြြို ရြျော်လွန်၍ #၁ 

 

မဟောဗျျူူဟောရခမောြ် စီစဉ်ရ ောင ွ်ြ်ခခင််းပြိ မစ် 

 

 

သငခ်န််းစော ည် ွယ်ချြ်မျော်း -: 

မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် စီစဉ်က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေး ပိရမစ် ို ကရျေး ွ ငပီျေး  အကပခခ  အစိတ်အပုိငျ်ေးမ ွှာျေး ို ကလ့်လွှာပခငျ်ေး။  

SMARTT ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး ဦျေးတည်ခ မှတ်တတ်ကစရန ်ကလ့်  င့်ပ်ါ။ 

 

ခပင ်ငခ်ခင််း 

စွှာရွ ်က ီျေးမ ွှာျေးနငှ့် ်မွှာ ွှာမ ွှာျေး လိုအပ်မည်။ 

 

ခပ လုပ်ပုံ  

၁။ မိမိ လ ်ရိှ လုပ်က ွှာငက်နသည့်် စည်ျေးရ ုျေးလှုပ်ရှွှာျေးမှု တစ်ခု ို ကရွျေးခ ယ်ပါ။ သုိ ့်မဟုတ် ဤလမ်ျေးည နမှ် တို ်ပွ ဝငဇ်ွှာတ်လမ်ျေးမ ွှာျေးမှ 

တစ်ခု ို ကရွျေးခ ယ်ပါ။  

 

 

ကမျှွ်ှာမှနျ်ေးခ  ် & 

တနြုိ်ျေးမ ွှာျေး

လုပ်က ွှာငခ်  ်စီမ  ိနျ်ေး

အ  ပြတ်သ ုျေးသပ်မှု

SMARTT ပနျ်ေးတုိငမ် ွှာျေး

မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် အ င့််မ ွှာျေး

အက ွှာငအ်ထည်ကြွ်ှာမည့်် စီမ ခ  ်မ ွှာျေးနငှ့်် နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး
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၂။ မိမိ၏ ယခင ် စစ်က ျေးအ  ပြတ်ပခငျ်ေးမှ ခ  ်အလ ်မ ွှာျေး ိုစုက ွှာငျ်ေးပါ။ ဤသည်မှွှာ ကလ့်  င့်မ်ှု တစ်ခုသွှာပြစ်ငပီျေး မိမိတွင ်

အခ ိနအ် န ့်အ်သတ်သွှာ ရိှလျှင ် မဟွှာမိတ် ကရွှာငစ်ဥ် (the Spectrum of Allies)၊   သ ် ုိငပ်ါဝငသ် မ ွှာျေး 

ခ ိတ်  ်က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေးပပပ ု (Stakeholder Map)၊ နငှ့်/်သုိ ့်မဟတု် ယခငအ်ပုိငျ်ေးမှ အကထွှာ ်အပ ့် ကဒါ ်တိုငမ် ွှာျေး (the Pillars of 

Support) တစ်ခုခတုို ့် ို ကရွျေးငပီျေး ပြည့််ပါ။) 

 

၃။ အထ ်မှကအွှာ ်သုိ ့် မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် စီစဉ်က ွှာငရွ် ်ကရျေး ပိရမစ် ိုပြည့််စွ ်ပါ။- 

မိမိ၏ ကမျှွှာ်မှနျ်ေးခ  ်မှွှာ အဘယ်နည်ျေး။ မိမိ၏ မဘွှာ (သုိ ့်) လ ထုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေးအတွ  ်

က ီျေးမွှာျေးကသွှာကရှျု့ကရျေးပ ုကြွှာ် ကမျှွှာ်လင့်ခ်  ် သုိ ့်မဟုတ် ရည်ရွယ်ခ  ် 

ဥပမွှာ  မိမိတို ့်၏ ကမျှွှာ်မှနျ်ေးခ  ်မှွှာ - 

မိမိတို ့်နိငုင် တွင ်ပပည်တွငျ်ေးစစ်မရိှကတွှာ့်ပါ။ 

မိမိတို ့်နိငုင် သွှာျေးမ ွှာျေးထ မှ ခိုျေးယ လျှ ်ရိှကသွှာ အ  င့်ပ်  ်ပခစွှာျေးမှုတို ့် အ  ုျေးသတ်သွွှာျေးသည်။
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မိမိတို ့်၏ ဦျေးတည်စီမ ခ  ် တွှာဝန ် အဘယ်နည်ျေး။ မိမိ၏ရည်မှနျ်ေးခ  ်နငှ့် ်မိမိ၏ကမျှွှာ်မှနျ်ေးခ  ်ရရိှရနအ်တွ ် မည်သ နငှ့် ်မည်  ့်သုိ ့် 

လုပ်က ွှာငက် မည် ို ကယဘ ယ သကဘွှာကြွှာ်ပပခ  ် 

ဥပမွှာ မိမိတို ့်၏တွှာဝနမှ်ွှာ 

အုပ်စုမ ွှာျေးအက ွှာျေး က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးကရျေး ကနရွှာြနတ်ီျေးရန ် အတွ ်  အပစ်အခတ်ရပ်စ ကရျေးအတွ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုတစ်ခု တည်က ွှာ ်ရန် 

လ ထုအကပခပပြု လ မှုကရျေးစွှာရငျ်ေးစစ် မှတစ် င့် ်ဘတ်ဂ  ်လုပ်ငနျ်ေးစဉ်တွင ်ပွင့်လ်ငျ်ေးပမငသ်ွှာမှု တည်က ွှာ ်ရန ်

 

SWOT စစ်ရ ်းအြဲခဖတခ်ခင််း မှ  SMARTT  ည်မှန််းချြ်ပန််းတြိငုမ်ျော်းသြို   

၁။ အ ယ်၍ ၎ငျ်ေးသည် တ ယ့််မဟွှာဗ ျူဟွှာအပုိငျ်ေးတစ်ခုပြစ်ပါ  ထုိအလုပ်အတွ ် မှန ်နက်သွှာအြွ ျု့အွှာျေး  ို 

နစ်ှမ ိြုျေးစလ ုျေး ို သိနွှာျေးလည်သ မ ွှာျေးပြင့် ်စုစည်ျေးြွ ျု့ကပျေးရန ်အကရျေးက ီျေးသည်။ က ိြုတငသ်တ်မှတ်ထွှာျေးကသွှာအခ ိနတ်ွင ်ယခငအ်ပုိငျ်ေးမှ 

စစ်က ျေးအ  ပြတ်ပခငျ်ေး နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးပြင့် ် သတငျ်ေးအခ  ်အလ မ် ွှာျေး ိုလည်ျေး စုက ွှာငျ်ေးနိငုသ်ည်။ 

၂။ SWOT Matrix ကခါငျ်ေးစဉ် ိုပြည့််၍  မိမိ၏အတွငျ်ေး “အွှာျေးသွှာခ  ်မ ွှာျေး”နငှ့် ်“အွှာျေးနည်ျေးခ  ်မ ွှာျေး” ို ပထမဦျေး  ုျေး 

ကြွှာ်ပပငပီျေးကနွှာ ် ပပငပ်“ ငခိမ်ျေးကပခွှာ ်မှုမ ွှာျေး” နငှ့်“် အခွင့်အ်လမ်ျေးမ ွှာျေး”  ိုကြွှာ်ပပပါ။ (အခ ိြုျု့ကသွှာအကက ွှာငျ်ေးအရွှာမ ွှာျေးသည် 

 ဏ္ဍတစ်ခုထ ်ပုိငပီျေးပါဝငန်ိငုသ်ည် ို  သတိပပြုပါ။ ) အ ယ်၍ မိမိသည် အုပ်စုက ီျေးတစ်ခုနငှ့် ်အလုပ်လုပ်ကနပါ   စွှာရွ ်က ီျေး 

တစ်ခုကပေါ်တွင ်ကမထရစ်ဇယွှာျေး ို အက မ်ျေးကရျေး ွ ငပီျေး၊ SWOT အကက ွှာငျ်ေးအရွှာမ ွှာျေး ို  က ွှာ် ပ်မှတ်စုစ က ျူမ ွှာျေး ကပေါ်တွင ်

ကရျေးသွှာျေး၍ သင့်က်တွှာ်ကသွှာအ ွ ်မ ွှာျေးထ သုိ ့် ကနရွှာခ  က ည့််ရငျ်ေးပြင့် ်စဉ်ျေးစွှာျေးက ည့််ပါ။ 

၃။  မိမိ၏အွှာျေးသွှာခ  ်မ ွှာျေးနငှ့်အ်ခွင့်အ်လမ်ျေးမ ွှာျေး မည်သုိ ့်  ်စပ်က  ြု  ုနိငုသ်ည် ိုသိရိှရန ်အခ ိနယ် ငပီျေး ထုိအကတွျေးအကခေါ် 

မ ွှာျေး ို သင့်က်လ ွှာ်ကသွှာ ပြစ်ရပ်အ ွ ်ကနရွှာတွင ်ကရျေးခ ပါ။   နရိှ်ကသွှာပြစ်ရပ်အ ွ ်မ ွှာျေး ( အွှာျေးသွှာခ  ်မ ွှာျေးနငှ့် ်

ငခိမ်ျေးကပခွှာ ်မှုမ ွှာျေး၊ အွှာျေးနည်ျေးခ  ်မ ွှာျေးနငှ့်အ်ခွင့်အ်လမ်ျေးမ ွှာျေး၊ အွှာျေးနည်ျေးခ  ်မ ွှာျေးနငှ့် ် ငခိမ်ျေးကပခွှာ ်မှုမ ွှာျေး)တွင ်ကရျေးခ ပါ။ 

အွှာျေးသွှာခ  ်မ ွှာျေးနငှ့်အ်ခွင့်အ်လမ်ျေးမ ွှာျေး စု  ုရွှာမှလွှာသည့်် အကတွျေးအကခေါ်မ ွှာျေးသည်“ အက ွှာငျ်ေး  ုျေးအမှု” အ ွ ်ထ တွငရိှ်ငပီျေး 

အွှာျေးထုတ်မှု အနည်ျေးငယ်  သုိ ့်မဟုတ် အရငျ်ေးအပမစ်မ ွှာျေး ို အနည်ျေးငယ်သွှာ အသ ုျေးခ ပခငျ်ေးပြင့် ်အလွယ်တ  လုပ်က ွှာငန်ိငုမ်ည့်် 

ကအွှာ ်နမိ့််နမ်ိကလျေး သီျေးကသွှာ အသီျေးဟု မှတ်ယ နိငုသ်ည် ိုသတိပပြုပါ။ အွှာျေးနည်ျေးခ  ်မ ွှာျေးနငှ့်အ်ခွင့်အ်လမ်ျေးမ ွှာျေး ို 

စု  ုသည့််ကနရွှာတွင ်မိမိ၏အလွှာျေးအလွှာရိှကသွှာ“  လ ်လွတ်  ုျေးရှု  ျေးခ ့်ရသည့်် အခွင့်အ် လမ်ျေးမ ွှာျေး”  ုိလိုသည်မှွှာ 

မိမိ၏အွှာျေးနည်ျေးခ  ်မ ွှာျေး ိုက  ွှာ်လ ွှာျေးနိငုပ်ခငျ်ေးမရိှလျှငလ်ုပ်က ွှာငရ်နခ် ်ခ ကသွှာအခွင့်အ်လမ်ျေးမ ွှာျေး ို ကတွျု့ နိငုသ်ည်။ 

အွှာျေးသွှာခ  ်မ ွှာျေးနငှ့်င်ခိမ်ျေးကပခွှာ ်မှုမ ွှာျေး နငှ့်တ်ထပ်တည်ျေး  ကနသည့်် ကနရွှာသည် “နိျုေးက ွှာျေးလှုပ်ရှွှာျေးမှုအကပခအကနမ ွှာျေး”ပြစ်နိငုင်ပီျေး  

မိမိသည် ထုိအလွှာျေးအလွှာရိှကသွှာ ငခိမ်ျေးကပခွှာ ်မှုအွှာျေး တစုိ ်မတ်မတ် ရင ုိ်ငက်  ြုကတွျု့ရနိငုသ်ည်။ ကနွှာ ်  ုျေးအကနပြင့် ်

အွှာျေးနည်ျေးခ  ်မ ွှာျေးနငှ့်င်ခိမ်ျေးကပခွှာ ်မှုမ ွှာျေး ို  စု  ုသည့််ကနရွှာတွင ် ပြစ်နိငုမ်ည် ုိပါ  ကရှွှာငရှ်ွှာျေးသင့်သ်ည့်် မိမိ၏ 

“အ ုိျေး  ုျေးအကပခအကန”မ ွှာျေး ( "W.C. " တွငအ်  ုျေးသတ်မည့််)   ိုကတွျု့ရလိမ့််မည်။   

 

၄။ အက ွှာငျ်ေး  ုျေးပြစ်ရပ်မ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေးအခွင့်အ်လမ်ျေးမ ွှာျေးထ မှ တစ်ခု ို ကရွျေးခ ယ်ငပီျေး SMARTT 

ရည်မှနျ်ေးခ  ် ပနျ်ေးတိုငတ်စ်ခု  ို ြနတ်ီျေးပါ။ ပထမတွင ်ကယဘ ယ ရည်မှနျ်ေးခ  ် ိုတစ်ခုပြင့် ် စိတ်  ျေးနိငုသ်ည်။ ထုိ ့်ကနွှာ ် 

ကအွှာ ်တွင ်ကတွျု့ ပမငရ်သည့်် ဥပမွှာမ ွှာျေးအတိုငျ်ေး  ရ ်စွ မ ွှာျေး၊န ပါတ်စဉ်လို ် လုပ်က ွှာငမ်ည့်် အကက ွှာငျ်ေးအရွှာမ ွှာျေး၊ 

နွှာမဝိကသသနမ ွှာျေးပြင့် ်ရှငျ်ေးရှငျ်ေးလငျ်ေးလငျ်ေးကြွှာ်ပပပခငျ်ေးမ ွှာျေးအပါအဝင ်  SMARTT ကမျေးခွနျ်ေးမ ွှာျေး ိုအကသအခ ွှာ ကပြ ုိကပျေးမည့်် 

အကသျေးစိ တ်ကြွှာ်ပပခ  ်မ ွှာျေးပါဝငက်အွှာင ်ကသခ ွှာပါကစ။ အကသျေးစိတ်အခ  ်အလ ်မ ွှာျေးသည် 

မိမိ၏အက ွှာငအ်ထည်ကြွှာ်မှုအစီအစဉ်မ ွှာျေး ိုခ မှတ်ပခငျ်ေး၊ မိမိ၏စိတ်  ျေးယ  ခ  ်မ ွှာျေးနငှ့် ်ကပပွှာငျ်ေးလ မှုသီအိုရီတို ့်  

မိမိ၏ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး ို ကရွှာ ်ရိှနိငုက်စပခငျ်ေးရိှမရိှ၊  သုိ ့်မဟုတ် အနွှာဂတ်အတ ွ် ပပင ်ငရ်န ်လိုအပ်ပခငျ်ေးရိှမရိှ ို 

 ငပ်ခငသ် ုျေးသပ်ရွှာတွင ်အကထွှာ ်အ  ပပြုလိမ့််မည်။ 

ဥပမွှာ - မိမိတို ့်၏ရည်မှနျ်ေးခ  ်မှွှာ - 
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အတွငျ်ေး ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုင ်-: 

SMARTT မဟုတ်ကသွှာ   ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုင:် မိမိ၏အြွ ျု့အစည်ျေးတွင ်ပညွှာကရျေးနငှ့် ်သငက် ွှာျေးကရျေး အြွ ျု့ အသစ် ိုစတငသ်ည်။ 

 

SMARTT ပြစ်ကသွှာ  ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုင:်  မတ်လ၊၂၀၂၀  တငွ ်ပညွှာကရျေးနငှ့် ်သငက် ွှာျေးကရျေးအြွ ျု့ အတွ ် လ နစ်ှဦျေး ို ဝနထ်မ်ျေးအသစ် 

အပြစ်  ခန ့်အ်ပ်သည်။ 

 

 ွနယ် /်လ ်လှမ်ျေးမီရွှာ ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုင:် 

 

SMARTT မဟုတ်ကသွှာ   ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုင:် လ တိုငျ်ေး ို ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးလှုပ်ရှွှာျေးမှုသုိ ့် ပါဝငက်စရနြိ်တ်ကခေါ်သည်။ 

SMARTT ပြစ်ကသွှာ  ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုင:် ၂၀၂၅ ခုနစ်ှ ဇနန်ဝါရီလတွင ် စစ်ပြစ်ပွွှာျေးကနကသွှာ အုပ်စု (၅ )စုမှ 

အဓိ ကခါငျ်ေးက ွှာငမ် ွှာျေး ို ပဏွှာမအပစ်အခတ်ရပ်စ ကရျေးက ွျေးကနျွေးပွ မ ွှာျေးပပြုလုပ်နိငုရ်န ် သကဘွှာတ ညီခ  ်ရရိှနိငုရ်န ် အတွ ်  

ြိတ်ကခေါ်မည်။ 

 

 

ပပငပ် ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုင:် 

 

SMARTT မဟုတ်ကသွှာ   ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုင:် အစုိျေးရအွှာျေး လွှာဘ်ယ ပခငျ်ေး ို ရပ်တန ့်က်စသည်။ 

SMARTT ပြစ်ကသွှာ  ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုင:် ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ ဇနန်ဝါရီလ  တွင ် ထိပ်တနျ်ေးအ င့် ် အစုိျေးရဝနထ်မ်ျေးမ ွှာျေးအွှာျေး  

လ ထုအကပခပပြုစွှာရငျ်ေးစစ်ပြင့် ်စစ်က ျေးပခငျ်ေး  ိုပပြုလုပ်မည်။ 

 

 

ဤ SMARTT ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး ို ကနွှာ ်လွှာမည့််အပုိငျ်ေး နည်ျေးပရိယွှာယ်ြွ ျု့ ငြိြုျေးတိုျေးတ ်မှုအတွ ် အရနသ်င့်ထ်ွှာျေးပါ။
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ြြို်းြော်း င််းခမစ်မျော်း 

 

 

• အွနလ်ိုငျ်ေးရိှကနကသွှာ နည်ျေးဗ ျူဟွှာမ ွှာျေး / နည်ျေးစနစ်မ ွှာျေးat BeautifulRising.org: 

o SMART ရည်ရွယ်ခ  ်မ ွှာျေး: : https://beautifulrising.org/tool/smart-objectives 

o မဟွှာမိတ် ပြန ့် ်  ်မှု: https://beautifulrising.org/tool/spectrum-of-allies 

o နည်ျေးဗ ျူဟွှာဂိမ်ျေး: https://beautifulrising.org/platforms/game  

o SWOT  နျ်ေးစစ်ကလ့်လွှာပခငျ်ေး:   https://beautifulrising.org/tool/swot-matrix 

o SWOT  နျ်ေးစစ်ကလ့်လွှာပခငျ်ေး: https://beautifulrising.org/type/methodology 

 

• Bobo, Kim, et al.  လ မှုကပပွှာငျ်ေးလ ကရျေးအတွ ်စီစဉ်ြွ ျု့စည်ျေးပခငျ်ေး- တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေးအတွ ် Midwest Academy 

လ ်စွ . 4th ed. Santa Ana, CA: Forum Press, 2010. 

• “ စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေး အရိှနပ်မြှင့်တ်ငက်ရျေး- နျ်ေးသစ်တီထွင ်စည်ျေးရ ုျေးကရျေးအစီအစဉ်” Mobilisation Lab (blog). ၂၀၁၇ခုနစ်ှ 

ဒဇီငဘ်ွှာလ ၁၉ ရ ်  တွင ်ြတ်ရှုသည်။    https://mobilisationlab.org/campaign-accelerator/. 

• “အဂေလိပ်ဘွှာသွှာအရငျ်ေးအပမစ်မ ွှာျေး.” International Center on Nonviolent Conflict. ၂၀၁၈ခုနစ်ှ ဇ လိုငလ် ၂ရ ်  တွင ်

ြတ်ရှုသည်။. https:// www.nonviolent-conflict.org/resource-library/?fwp_language=english. 

• International Center on Nonviolent Conflict. ၂၀၁၈ခုနစ်ှ ဇ လိုငလ် ၂ရ ်  တွင ် ြတ်ရှုသည်။ 

https://www.nonviolent-conflict.org/. 

• “မဟွှာဗ ျူဟွှာဇယွှာျေး.” Midwest Academy ၂၀၁၇ခုနစ်ှ နိဝုငဘ်ွှာလ ၂၈ရ ်  တွင ် ြတ်ရှုသည်။. 

http://www.tcsg.org/sfelp/toolkit/MidwestAcademy_01.pdf. 

https://beautifulrising.org/tool/smart-objectives
https://beautifulrising.org/tool/spectrum-of-allies
https://beautifulrising.org/platforms/game
https://beautifulrising.org/tool/swot-matrix
https://mobilisationlab.org/campaign-accelerator/
http://www.nonviolent-conflict.org/resource-library/?fwp_language=english
http://www.nonviolent-conflict.org/
http://www.tcsg.org/sfelp/toolkit


 

အပြိုင််း(၇) 

အကြမ််းမဖြ် လှုပ်ရှော်းမှုနည််းပ ြိယောယ်မျော်းြြို  န််းသစ်တထီငွရ် ်း နငှ ်  ြ်တြိြု် 

လုပ်ရ ောငရ် ်းအတြွ် အငအ်ော်း တည်ရ ောြ်ခခင််း 

 

မောတြိြော 

တို ်ပွ ဝင ်ဇွှာတ်လမ်ျေးတစ်ပုဒ-် Otpor 

အဓိ အယ အ မ ွှာျေး  

စွှာမ  ်နွှှာ ို က  ွှာ်လွန၍် #၁ အက ွှာငျ်ေး  ုျေးလှုပ်ရှွှာျေးမှု၊ အ ုိျေး  ုျေးလှုပ်ရှွှာျေးမှုတို ့်အွှာျေး    ငပ်ခငသ် ုျေးသပ်ပခငျ်ေး  

စွှာမ  ်နွှှာ ို က  ွှာ်လွန၍် #၂: မဟွှာဗ ျူဟွှာအခ  ်အခ ွှာ  ကနရွှာမ ွှာျေးတွင ်လှုပ်ရှွှာျေးက ွှာငရွ် ်မှု  

စွှာမ  ်နွှှာ ို က  ွှာ်လွန၍် #၃: အစီအစဉ်စွှာရွ ်နငှ့်န်ှုငိျ်ေးယှဉ်ကမထရစ်အရ နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေးကရွျေးခ ယ်ပခငျ်ေး   

 ိုျေး ွှာျေးရငျ်ေးပမစ်မ ွှာျေး  

 

သငခ်န််းစော  ည် ွယ်ချြ်မျော်း 

 

ဤသငခ်နျ်ေးစွှာအငပီျေးတွငသ်ငတ်နျ်ေးသွှာျေးမ ွှာျေးသည် ကအွှာ ်ပါတို ့် ို ပပြုလုပ်နိငုလ်ိမ့််မည် - 

 

အငအ်ွှာျေး တည်က ွှာ ်ရနန်ငှ့် ်အကရ ျု့အကပပွှာငျ်ေးလုပ်နိငုရ်န ်အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု   နည်ျေးပရိယွှာယ် ပြန ့် ်  ်မှု  ိ ု

ကြွှာ်ပပထွှာျေးသည်။ 

အငအ်ွှာျေး ို ပမြှင့်တ်ငရ်နန်ငှ့် ် အပမင့် ် ုျေးပါဝငပ်ခငျ်ေးအွှာျေးတည်က ွှာ ရ်န ်သင့်က်လ ွှာ်ကသွှာနည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ိုကရွျေးခ ယ်ငပီျေး  

၎ငျ်ေးတို ့် ို   ်တို လ်ုပ်က ွှာငထ်ွှာျေးသည်။ 

အုပ်စုရည်ရွယ်ခ  ်မ ွှာျေးကအွှာငပ်မငရ်န ် အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး ိုကရွျေးခ ယ်ရနအ်တွ ် 

ထည့််သွငျ်ေးစဉ်ျေးစွှာျေးရမည်မ ွှာျေး ို ရှငျ်ေးပပထွှာျေးသည်။ 

နည်ျေးပရိယွှာယ် ုိငရ်ွှာအစီအစဉ်ကရျေး ွ ရွှာတွင ် အကထွှာ ်အ  ပပြုရန ်  တစ်ခု (သုိ ့်မဟုတ်)တစ်ခုထ ် ပုိသည့်် 

  ်တို ်နည်ျေးပရိယွှာယ်အစီအစဉ် ို အသ ုျေးပပြုထွှာျေးသည်။



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အပြိုင််း(၇) 

အကြမ််းမဖြ် လှုပ်ရှော်းမှုနည််းပ ြိယောယ်မျော်းြြို 

 န််းသစ် တထီငွရ် ်း နငှ  ်အငအ်ော်း တည်ရ ောြ်ခခင််း 

 

 

 

အပိုငျ်ေး(၆) တွငက်ြွှာ်ပပထွှာျေးကသွှာ SMARTT ရည်မနှျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတုိငမ် ွှာျေးကအွှာငပ်မငမ်ှုရရှိရန ်အပိုငျ်ေး (၇)တွင ်အငအ်ွှာျေး 

တည်က ွှာ ်ရနန်ငှ့် ် အကရ ျု့အကပပွှာငျ်ေးလုပ်နိငုရ်န ် အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုနည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး ုိ မည်သုိ ့် ကရွျေးခ ယ်ရမည် ုိ 

အကလျေးကပျေးကြွှာ်ပပထွှာျေးသည်။ မက ွှာခဏ ုိသလုိ အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးသည်  အကသျေးစိတ်သတ်မှတ်ခ  ်မ ွှာျေးအကပေါ် 

အကပခခ သည့်် နည်ျေးပရိယွှာယ်  ကရွျေးခ ယ်မှုမ ွှာျေး ုိပပြုလုပ်မည့််အစွှာျေး ၎ငျ်ေးတုိ ့်နငှ့် ်အ ျွမ်ျေးတဝငရ်ှိသည့််နည်ျေးဗ ျူဟွှာ ုိသွှာ 

အကပခခ  ုိ၍ ကရွျေးခ ယ်က သည်။ စိတ်အွှာျေးထ ်သနက်သွှာအြွ ျု့မ ွှာျေးသည်  နည်ျေးပရိယွှာယ်ကရွျေးခ ယ်ရန ်အကက ွှာငျ်ေးအ  ိြုျေး ုိ 

စဉ်ျေးစွှာျေးပခငျ်ေးမရှိဘ  လမ်ျေးကပေါ် နဒပပပခငျ်ေး၊သပိတ်ကမှွှာ ်ပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် တစ်နိငုင် လ ုျေး  နဒပပပခငျ်ေးမ ွှာျေး ုိ ပ ျေးကပါငျ်ေးပါဝငက် ရန ်

ြိတ်ကခေါ် က သည်။ ရည်ရွယ်ခ  ်မ ွှာျေး ုိပပည့််မီရရှိရနအ်တွ ် စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွ်ှာကရျေး အ င့်တ်စ်ခုစီတုိငျ်ေးအတွ ် 

မှန ်နက်သွှာအက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး ုိကရွျေးခ ယ်ပခငျ်ေးသည် အကရျေးက ီျေးသည်။ 

နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး ုိကရွျေးခ ယ်ပခငျ်ေးသည် ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးမှုနငှ့် ်ငငမိ်ျေးခ မ်ျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး ုိ ထိကရွှာ ်စွွှာလုပ်က ွှာငန်ိငုသ်ည့်် 

လမ်ျေးခငျ်ေး  ငျ်ေးကပျေးကစနိငုသ်ည်။  ွှာျေးလ် ရုပ်ပ ု ွှာျေးခ ပ် (Curle Diagram) ထ တွင ်ခရုပတ်အကပေါ်ဘ ်သုိ ့် ကရွ ျု့သွွှာျေးရနအ်တွ ်   

အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုနည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး ုိ ကရွျေးခ ယ်နိငုရ်နန်ငှ့် ်  ်တုိ ်လုပ်က ွှာငန်ိုငက်ရျေးတွင ်

အကထွှာ ်အ  ပပြုကပျေးနိငုမ်ည့်် နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးနငှ့် ်အကလျေးထွှာျေး ထည့််သွငျ်ေးစဉ်ျေးစွှာျေးရမည်မ ွှာျေး ုိ ဤအပိုငျ်ေးတွင ်တငပ်ပထွှာျေးသည်။
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တြိြု်ပွဲဝင ်ဇောတလ်မ််းတစ်ပဒု ်  

Otpor! 

 

နစှ်တုိ (၂)နစှ ်အတွငျ်ေးတွင ်လ ထု နဒပပမှုအြွ ျု့ Otpor  ကပေါ်ကပါ ်လွှာငပီျေး   က  ွှာငျ်ေးသွှာျေးအနည်ျေးငယ်မှ လ ရှစ်ကသွှာငျ်ေးပါဝငသ်ည့်် လှုပ်ရှွှာျေးမှု 

အထိ ကအွှာငပ်မငခ် ့်ငပီျေး ထုိလှုပ်ရှွှာျေးမှုသည်  သမမတကရွျေးက ွှာ ်ပွ နငှ့် ်  ွှာျေးဘီျေးယွှာျေး ုိ ဒမီို ကရစီနိငုင် အပြစ်သုိ ့် အသွငက်ပပွှာငျ်ေးပခငျ်ေးတုိ ့်အွှာျေး 

ခိုျေးယ ရန ်က ိြုျေးစွှာျေးခ ့်သည့််  လုိဘုိဒန ်မီလုိ ပ်ဗိ(ခ်)  ုိ အွှာဏွှာမှ ြယ်ရှွှာျေးရွှာတွင ်အကရျေးပါအရွှာကရွှာ ်ခ ့်သည်။1 

အက ီျေးအ  ယ်  နဒပပပွ မ ွှာျေး ပပြုလုပ်ပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် နိငုင် ကရျေးပါတီတစ်ခု တည်ကထွှာငပ်ခငျ်ေး ုိ ပပြုလုပ်မည့််အစွှာျေး Otpor သည်  မီလုိ ပ်ဗိ(ခ်) 

 ုိကပပွှာငက်လှွှာငထ်ွှာျေးက သည့််  နျ်ေးသစ်တီထွငထ်ွှာျေးသည့်် လမ်ျေးကဘျေးပပဇွှာတ်နငှ့် ် လ ထု နဒပပပွ မ ွှာျေးပြင့် ် စတငခ် ့်သည်။ သ တုိ ့်သည် 

ကက ွှာ ်စိတ် ုိက  ွ်ှာလ ွှာျေးရနက် ိြုျေးပမ်ျေးခ ့်ငပီျေး နိငုင် ၏ နိငုင် ကရျေးဓကလ့် ုိအတုိ ်အခ ပပြုကရျေးထ ် သ ၏အ  င့်ပ်  ်ပခစွှာျေးမှုနငှ့် ်

အစိုျေးရ၏ြိနှပိ်ခ ြုပခ် ယ်မှုအွှာျေး ကပပွှာငျ်ေးလ ရန ုိ်သွှာ အွှာရ ုစို ်ခ ့်က သည်။ တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေးသည်လည်ျေး အစိုျေးရအုပ်ခ ြုပ်ကရျေး အတွငျ်ေးရှ ိ

လ မ ွှာျေးနငှ့် ်  လ ုပခ ြုကရျေးတပ်ြွ ျု့ဝငမ် ွှာျေး  ့်သုိ ့်ကသွှာ  အစိုျေးရ ုိကထွှာ ်ခ အွှာျေးကပျေးသ မ ွှာျေးအွှာျေး တမငတ် ွှာ ပစ်မှတ်ထွှာျေး ွှာ 

မိမိတုိ ့်သည်ရနသ် မဟုတ်ကက ွှာငျ်ေးနငှ့် ်၎ငျ်ေးတုိ ့်၏ကထွှာ ်ခ မှု ုိရရှိကရျေး ုိသွှာ က ိြုျေးစွှာျေးကနက သည်ဟုသွှာ အခိုငအ်မွှာ ုိက သည်။ 

Otpor မှ က  ွှာငျ်ေးသွှာျေးမ ွှာျေးသည် အွှာဏွှာရှင ုိ် ြယ်ရှွှာျေးရန ် လုိအပက်နကက ွှာငျ်ေး ပပည်သ လ ထု အွှာရ ုစ ျေးစို ်လွှာကစရန ် “ Gotov 

Je!”(သ ့်ဇွှာတ်သိမ်ျေးငပီ!) နငှ့် ်  “It’s Time” “အခ ိနတ်နင်ပီ။”  စသည့််   ့်သုိ ့်ကသွှာကက ျေးကက ွ်ှာသ မ ွှာျေး ၊ Otpor ၏အထင ်ရ လ ်သီျေး ုပ် 

(Miloševic’s  မီလုိ ပ်ဗိ(ခ်) ၏ ရုပ်ကပပွှာငသ်က ေတတစ်ခု ပြစ်သည့် ်   ကသွျေးစွနျ်ေးလ ်သီျေး) ပ ုပါကသွှာ ပိစုတွှာမ ွှာျေးနငှ့်တီ်ရှပ်မ ွှာျေးပြင့် ် 

တနိငုင် လ ုျေးအနှ  လ မ်ျေးပခ ြုသွွှာျေးမည့်် အမ ိြုျေးသွှာျေးကရျေးလှုပ်ရှွှာျေးမှုတရပ်ပြင့် ်မမိိတုိ ့် ုိယ် ုိ ကက ပငွှာခ ့်သည်။ ၂၀၀၀ ပပည့််နစှ ်ကမလတွင ်Otpor သည် 

တစ်နိငုင် လ ုျေးရှိငမိြု ျု့(၁၀၀)က  ွ်ှာတွင ် အြွ ျု့မ ွှာျေး ြွ ျု့စည်ျေးခ ့်ငပီျေး မ လက  ွှာငျ်ေးသွှာျေး အကပခစို ်စခနျ်ေး အပပငဘ် ်တွငလ်ည်ျေး 

အြွ ျု့ဝငအ်ကပမွှာ ်အမ ွှာျေး ုိစုက ွှာငျ်ေးနိငုခ် ့်သည်။ 

Otpor သည် ၎ငျ်ေး၏ ွနယ် ် ုိ က ီျေးထွွှာျေးကစရနအ်တွ ်“ အမ ွှာျေးက ွှာငျ်ေး  ိြုျေး ုိ စိတ်  ျေးရှိတုိငျ်ေး ဇွ သနသ်နန်ငှ့်် ပပြုလုပ်သ   - 

 င့်ပ်ွွှာျေးကစ ျေး ွ ် ပြန ့်ခ် ိကရျေးစနစ် ” နည်ျေးလမ်ျေး ုိ ရည်ရွယ်ခ  ်ရှိရှအိသ ုျေးပပြုခ ့်သည်။ ဤနည်ျေးသည်  လုပ်ရပက် ွှာငျ်ေးမ ွှာျေး၊လ သစ် 

စုက ွှာငျ်ေးပခငျ်ေး၊ သငတ်နျ်ေးကပျေးပခငျ်ေးအ င့်မ် ွှာျေး၏ ဝိုငျ်ေးဝနျ်ေးပ ့်ပိုျေးကပျေးမှုတုိ ့်ပြင့် ် ၎ငျ်ေး၏ ွနယ် ် ုိ  ကအွှာ ်ကပခလ ထုမှ 

တစ်နိငုင် လ ုျေးအတုိငျ်ေးအတွှာအထိ တုိျေးပွွှာျေးကစသည်။ 
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ဤလှုပ်ရှွှာျေးမှုသည် ၎ငျ်ေးတုိ ့် ုိြိနှပိ်ရန ်အွှာျေးထုတ်မှုမ ွှာျေး ုိ တီထွငြ်နတီ်ျေးမှုမ ွှာျေးပြင့် ်က  ွ်ှာလ ွှာျေးနိငုခ် ့်ငပီျေး အစိုျေးရ၏ အငအ်ွှာျေးသ ုျေး ငြိြုခွငျ်ေးမှုမ ွှာျေးသည် 

၎ငျ်ေးတုိ ့် ုိသွှာ ပပနလ်ည် ထိခို ်ကစခ ့်သည် ။ Otpor သည် ကရှျု့ကနမ ွှာျေးနငှ့် ်NGO (အစိုျေးရမဟုတ်ကသွှာအြွ ျု့အစည်ျေး) အြွ ျု့ဝငမ် ွှာျေးပြင့် ်ရ တုိ ့်၏ 

အကရျေးယ က ွှာငရွ် ်မှုမ ွှာျေး ုိ တ ု ့်ပပနရ်နအ်တွ ် “ ပမန ်န ်တ ု ့်ပပနက်ရျေး အြွ ျု့မ ွှာျေး” ုိြွ ျု့စည်ျေးခ ့်က ငပီျေး  ြနိှပိ်ခ ြုပ်ခ ယ်မှု ုိ အပမင့် ် ုျေး 

လ သိရှငက် ွှာျေးပြစ်ရနန်ငှ့် ် ဥပကဒအရ  ွှာ ွယ်ကစွှာင့်က်ရှွှာ ် ကပျေးရနအ်တွ ်   နဒပပသ မ ွှာျေးအွှာျေး ခ ြုပ်ထွှာျေးသည့််  ရ စခနျ်ေးမ ွှာျေးသုိ ့် ထုိအြွ ျု့မ ွှာျေး  

ကရွှာ ်လွှာကပျေးက သည်။ Otpor သည် တ   ်   ်နငှ့် ် ကတွှာ ်  တ်ပြစ်ကနကသွှာ နိငုင် ကရျေးအတုိ ်အခ မ ွှာျေးအွှာျေး 

စည်ျေးလ ုျေးညီညွတ်ကစရန ်တုိ ်တွနျ်ေးအွှာျေးကပျေးသည့််  နျ်ေးသစ်တီထွငထ်ွှာျေးသည့်် အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး ုိအသ ုျေးပပြုခ ့်ငပီျေး အတုိ ်အခ မ ွှာျေးအွှာျေး 

သမမတကရွျေးက ွှာ ်ပွ မ ွှာျေးတွင ်  ုိယ်စွှာျေးလှယ်ကလွှာငျ်ေးတစ်ဦျေးစီ ပါဝငယှ်ဉ်ငပိြုငခ်ွင့် ်ကပျေးထွှာျေးသည်။ 

မီလုိ ပ်ဗိ(ခ်)သည် ၂၀၀၀ ပပည့််နစှ်စ ်တငဘ်ွှာကရွျေးက ွှာ ်ပွ တွင ်မ ရှု  ျေးနမိ့်ခ် ့်ကက ွှာငျ်ေးအတည်ပပြုငပီျေးကနွှာ ်  အွှာဏွှာစွန ့်လ် တ်ရန ်ပငငျ်ေး နက်သွှာအခါ 

အတုိ ်အခ မ ွှာျေးသည်  နဒပပမှုမ ွှာျေး၊   လ ထု နဒကြွ်ှာထုတ်ပွ မ ွှာျေး၊ က  ွှာငျ်ေးတွငသ်ပိတ်ကမှွှာ ်ပခငျ်ေးနငှ့် ်ပိတ် ုိ ့်ပခငျ်ေးမ ွှာျေးမှ စတငင်ပီျေး 

ရ ်အနည်ျေးငယ်အတွငျ်ေး ြိအွှာျေးတုိျေးပွွှာျေးလွှာကစရန ် မဟွှာဗ ျူဟွှာ ုိတီထွင်ခ ့်သည်။ နွှာမည်က  ွှာ် Cacak ၏ငမိြုျု့ကတွှာ်ဝန ်  Velimir Ilic သည် 

သ ၏ ုိယ်ပိုငင်မိြု ျု့ကတွ်ှာ ုိ ပိတ် ုိ ့်ရနပ်င ် ကတွှာငျ်ေး ုိခ ့်သည်။ စီျေးပွွှာျေးကရျေး၊ လ မှုကရျေးနငှ့်န် ိငုင် ကရျေးအရပ ျေးကပါငျ်ေးမှုမရှိပခငျ်ေးတုိ ့်သည် 

 နဒပပပခငျ်ေးနငှ့်က်သွျေးက ွှာငပ်ခငျ်ေးတုိ ့်အွှာျေး အရှု  ျေးကပျေးလုိ ်ရငပီျေး ကနွှာ ်  ုျေးတွင ် အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးက ွှာငရွ် ်မှုအကနပြင့် ်

နိငုင် အနှ ့်မှ အက မ်ျေးမြ ် နဒပပသ မ ွှာျေး  စည်ျေး မ်ျေးတ   အုပ်စုလုိ ် အလ ုျေးအရငျ်ေးနငှ့် ်ဘ လ်ဂရိတ်ငမိြု ျု့ထ သုိ ့်  ဝငက်ရွှာ ်လွှာငပီျေး 

 အဓိ အက ွှာ ်အအ ုမ ွှာျေး ုိ ဝိုငျ်ေးရ  ွှာ  ကနွှာ ်  ုျေးတွငသိ်မ်ျေးပို ်လုိ ်ငပီျေး အွှာဏွှာရှင ုိ် အတငျ်ေးအ  ပ် နတ်ုထွ ်ကစခ ့်သည်။ 

၂၀၁၈ခုနစှ် ဇွနလ် (၈)ရ ် https://www .nonviolent -conflict .org /otpor -and -the -struggle -for -democracy -in -serbia -1998 -

2000 /တွင ်ြတ်ရှုသည့််  အက မ်ျေးမြ ်ပဋပိ ခ ုိငရ်ွှာအပပည်ပပည် ုိငရ်ွှာစငတ်ွှာမှ“ Otpor နငှ့် ် ွှာျေးဘီျေးယွှာျေးရှိ ဒမီို ကရစီအကရျေးတုိ ်ပွ  (၁၉၉၈–

၂၀၀၀) ” ုိ    ီကလ ွှာ်ကအွှာငက်ရျေးသွှာျေးထွှာျေးသည်။ 

 

မှတ်ခ  ် - Otpor လှုပ်ရှွှာျေးမှု ုိ  ွှာျေးဗီျေးယွှာျေး ြွ ျု့စည်ျေးပ ုအကပခခ ဥပကဒ ုိ  ွှာ ွယ်ရနန်ငှ့် ်ကရွျေးက ွှာ ်ပွ လုပ်ငနျ်ေးစဉ်၏ 

ကပြွှာင့်မ်တ်မှန ်နမ်ှု  ုိထိနျ်ေးသိမျ်ေးရန ်အတွ ် ကအွှာငပ်မငက်သွှာ အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုအပြစ် မ ွှာျေးကသွှာအွှာျေးပြင့် ် ကြွ်ှာပပကလ့်ရှိသည်။ Otpor 

သည် အကမရိ နန်ငှ့် ်ဥကရွှာပအစိုျေးရမ ွှာျေးထ မှ ကငကွက ျေးကထွှာ ်ပ ့်မှုအခ ိြု ျု့ရရှခိ ့်ကသွ်ှာလည်ျေး (လှုပ်ရှွှာျေးမှု၏အကစွှာပိုငျ်ေးအ င့်တွ်င် 

 ွှာျေးဘီျေးယွှာျေးလ ငယ်မ ွှာျေး၏  ုိယ်ပိုငရ်နပ် ုကငပွြင့် ် ကထွှာ ်ပ ့်ခ ့်ငပီျေးကနွှာ ် )၊ ပပည်တွငျ်ေး နိုငင် ကရျေးလှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေးနငှ့် ် ရင ုိ်ငရ်ကသွှာ 

အစိုျေးရမ ွှာျေးအပါအဝင ်အခ ြိုျု့ နိငုင် ပခွှာျေးအစိုျေးရမ ွှာျေးသည်  Otpor အွှာျေး နိငုင် ပခွှာျေး၏ရုပ်ကသျေးရပု်အပြစက်ြွ်ှာပပရနက် ိြုျေးစွှာျေးခ ့်က သည် ။ Otpor သည် 

အကမရိ နန်ငှ့် ် ဥကရွှာပအစိုျေးရမ ွှာျေးထ မှ ကငကွက ျေးကထွှာ ်ပ ့်မှုအခ ြို ျု့ရရှိခ ့်ကသွ်ှာလည်ျေး (လှုပ်ရှွှာျေးမှု၏အကစွှာပိုငျ်ေးအ င့်တွ်င် 

 ွှာျေးဘီျေးယွှာျေးလ ငယ်မ ွှာျေး၏  ုိယ်ပိုငရ်နပ် ုကငပွြင့် ် ကထွှာ ်ပ ့်ခ ့်ငပီျေးကနွှာ ် )၊  ပပည်တွငျ်ေး နိငုင် ကရျေးလှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေးနငှ့် ် ရင ုိ်ငရ်ကသွှာ 

အစိုျေးရမ ွှာျေးအပါအဝင ်အခ ိြု ျု့ နိငုင် ပခွှာျေးအစိုျေးရမ ွှာျေးသည်   Otpor အွှာျေး နိငုင် ပခွှာျေး၏ရုပ်ကသျေးရုပ်အပြစ်ကြွ်ှာပပရနက် ိြုျေးစွှာျေးခ ့်က သည် ။
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 အဓြိြအယူအ မျော်း 

 

အကြမ််းမဖြ် လှုပ်ရှော်းမှုနည််းပ ြိယောယ်မျော်း ြိုသည်မှော အဘယ်နည််း။ 

အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုနည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး ုိသည် ခ နလ်ှပ်ထွှာျေးသည့်် လုပ်ရပ်မ ွှာျေး (မိမိတို ့်မလုပ်ခ ့်ကသွှာအရွှာမ ွှာျေး) မှ  က ွှာငရွ် ် 

ထွှာျေးသည့်် လုပ်ရပ်မ ွှာျေး ( ျွန်ပ်ုတို ့်ပပြုလုပ်ခ ့်သည့််အရွှာမ ွှာျေး) အထိ ထိပ်တို ်ရင ုိ်ငပ်ခငျ်ေးမှ အပပြုသကဘွှာက ွှာငပ်ခငျ်ေးအထိ 

  ယ်ပပန ့်သ်ည်။   ်  ကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးနငှ့် ်ပပဿနွှာမ ွှာျေး ို ကပြရှငျ်ေးပခငျ်ေးတို ့် ို အကလျေးကပျေးက ွှာငရွ် ်သည့်် 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ိြုျေးနငှ့်မ်တ ဘ   အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုနည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး သည်  အဓိ အွှာျေးပြင့် ်

အွှာဏွှာအကပပွှာငျ်ေးအလ  နငှ့် ်အသိပညွှာကပျေးပခငျ်ေးမ ွှာျေး ို အကလျေးကပျေးက ွှာငရွ် ်သည်။ ဇယွှာျေး (၁၆)တွင ်Otpor ပြစ်ရပ်၌ 

အသ ုျေးပပြုခ ့်သည့််အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု နည်ျေးပရိယွှာယ်အမ ိြုျေးမ ိြုျေး ို ကြွှာ်ပပထွှာျေးသည်။ 

ဇယွှာျေး (၁၆) တွင ် ကြွှာ်ပပမထွှာျေးသည့်် အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု နည်ျေးပရိယွှာယ် (၂) ခု ို ကြွှာ်ပပရ  ိြုျေးနပ်သည်ဟု ထငသ်ည်။ 

ပဋပိ ခအသွင ် ျေးကပပွှာငျ်ေးမှု အဝနျ်ေးအဝုိငျ်ေးတွင ် အက မ်ျေးမြ ်ကသွှာ လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ်ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှုတို ့် တနည်ျေးနည်ျေးပြင့်် 

ကပါငျ်ေးစပ်ထွှာျေးမှု ို  ဤအက မ်ျေးမြ ် နည်ျေးလမ်ျေး(၂)ခုတွင ်ကတွျု့ ပမငရ်သည်။ 

 

 

ရရှွှေ့ရခပ်းအ ြိပ်နြိမြိတခ်ပ လှုပ်ရှော်းရ ောင ွ်ြ်မှု (ကြော်းဝငရ် ောင် ွြ်မှု): ဇယွှာျေး (၁၆) ရိှ အကနွှှာ ်အယှ ပ်ြစ်ကစတတ်ကသွှာ၊ 

 နျ်ေးသစ်ြနတ်ီျေးထွှာျေးကသွှာ  လှုပ်ရှွှာျေးက ွှာငရွ် ်မှု အုပ်စုကအွှာ ်တွင်   ကရွှာ ်သည့်် နည်ျေးလမ်ျေးအခ ိြုျု့ မှွှာ လ ်ရိှ 

တရွှာျေးမျှတမှုမရိှသည့်် စီျေးပွွှာျေးကရျေး၊ လ မှုကရျေး၊ နိငုင် ကရျေးတည်က ွှာ ်ပ ုမ ွှာျေး ို အပခွှာျေးကရွျေးခ ယ်စရွှာ တည်က ွှာ ်ပ ုမ ွှာျေးပြင့် ်

ကပပွှာငျ်ေးလ ြနတ်ီျေးကပျေးနိငုသ်ည့်် နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးပြစ်က သည်။ ထုိနည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးသည် ထိပ်တို ်ရင ုိ်ငမ်ှု၊  သုိ ့်မဟုတ် 

အပပြုသကဘွှာက ွှာငမ်ှု သုိ ့်မဟုတ် နစ်ှမ ိြုျေးလ ုျေးပြစ်နိငုသ်ည်။ ဥပမွှာအွှာျေးပြင့် ်ကဒသတခုတွင ်စုိ ်ပ ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးလုပ်ငနျ်ေးတွင ်

လ ်ဝါျေးက ီျေးအုပ်ထွှာျေးပခငျ်ေးနငှ့်ယ်ှဉ်ငပိြုငန်ိငုရ်နအ်တွ ် ကဒသခ လတ ်တ်ကသွှာအစွှာျေးအစွှာမ ွှာျေး ိုကရွှာငျ်ေးကသွှာ 

လယ်သမွှာျေးကစ ျေး ွ ်တစ်ခု ို  ြနတ်ီျေးနိငုသ်ည်။ သုိ ့်မဟုတ် အစုိျေးရအြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေး  အခ  ်အလ ်မ ွှာျေး ိုြ ုျေး ွယ်ထွှာျေးသည်ဟု 

 ုိလျှင ်အြွ ျု့အစည်ျေးတစ်ခု  အမ ွှာျေးပပည်သ အွှာျေး ကရထုညစ်ညမ်ျေးမှုနငှ့်ပ်တ်သ ်ကသွှာ သတငျ်ေးအခ  ်အလ ် ို 

တို ်ရုိ ်ကပျေးနိငုသ်ည်။ အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု နယ်ပယ်တွင ်ထုိက ွှာငရွ် ်မှုတို ့် ို“ကရှျု့ကပပျေးအရိပ်နမိိတ်ပပ လှုပ်ရှွှာျေးက ွှာငရွ် ်မှု” 

ဟုရည်ည နျ်ေးသည်။ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု နယ်ပယ်သည် အရပ်ဘ ်လ မှုအြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေးပမြှင့်တ်ငပ်ခငျ်ေး၊ အုပ်ခ ြုပ်ကရျေး 

တိုျေးတ ်ပခငျ်ေး၊ အုပ်ခ ြုပ်မှုအြွ ျု့ တိုျေးတ ်က ွှာငျ်ေးမွနက်စကရျေး၊ ရပ်ရွွှာြွ ျု့ ငြိြုျေးကရျေး၊ သုိ ့်မဟုတ် အြွ ျု့အစည်ျေး ုိငရ်ွှာ  နျ်ေးသစ်တီထွငမ်ှု 

စသည့််  ့်သုိ ့် လှုပ်ရှွှာျေးက ွှာငရွ် ်မှု တို ့် ို ရည်ည နျ်ေးသည်။ 

ကြော်းခံအဖွဲွှေ့အစည််းမှ အကြမ််းမဖြ်လှုပ်ရှော်းရ ောင ွ်ြ်မှု: ြနတ်ီျေးတီထွငမ်ှုရိှသည့်် လှုပ်ရှွှာျေးက ွှာငရွ် ်မှုတွင ် အက မ်ျေးမြ ်ကသွှာ 

 ွှာ ွယ်မှုမ ွှာျေး၊  စစ်က ျေးကရျေးဂိတ်မ ွှာျေးနငှ့် ်နယ်စပ်ပြတ်က  ွှာ် ကစွှာင့်က် ည့််စစ်က ျေးပခငျ်ေးမ ွှာျေး၊  နဒပပမှုမ ွှာျေး   ့်သုိ ့်ကသွှာ 

အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး၊ ပဋပိ ခမ ွှာျေးအွှာျေး  စစ်က ျေးအ  ပြတ်မှု လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေးတွင့် ်ပ ့်ပုိျေး  ညီပခငျ်ေးမ ွှာျေး၊ ပဋပိ ခမ ွှာျေး ပြစ်ပွွှာျေးသည့်် 

သ မ ွှာျေး ို သင့််ပမတ်ကစကရျေး သုိ ့် ပြနက်ပြကပျေးကရျေး တို ့်တွင ်ပါဝင ် ညီ က ွှာငရွ် ်ကပျေးရန ်  က ွှာျေးခ အြွ ျု့အစည်ျေးမှ အက မ်ျေးမြ ် 

လှုပ်ရှွှာျေးက ွှာငရွ် ်မှု သုိ ့်မဟုတ်   ပပငပ်ရိှလ မ ွှာျေး ို ရည်ရွယ်ခ  ်ရိှရိှ အသ ုျေးပပြုပခငျ်ေးတို ့်လည်ျေးပါဝငသ်ည်။ 

ထုိအပပငလ်  (နိငုင် ပခွှာျေးသွှာျေးမ ွှာျေး)သည် အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု၊ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်မှု လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေးနငှ့် ်ပဋပိ ခ 

အသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ မှု နည်ျေးလမ်ျေးအမ ိြုျေးမ ိြုျေးတို ့်တွင ်၎ငျ်ေးတို ့်၏အခနျ်ေး ဏ္ဍ မှပါဝငရ်န ်၎ငျ်ေးတို ့် ိုယ်ပုိင ်စွမ်ျေးအွှာျေးပ ုစ မ ွှာျေး ို ပမြှင့်တ်င ်

အသ ုျေးပပြုထွှာျေးသည်။ ထုိအပပငလ်  (နိငုင် ပခွှာျေးသွှာျေးမ ွှာျေး)သည် နိငုင် တ ွှာပတ်စ်ပုိ ့်မ ွှာျေး၊  ငမ်ရွှာမ ွှာျေးနငှ့် ်သတိကပျေးလှုပ်ရှွှာျေးမှု 

 ွနယ် ်မ ွှာျေးရိှ အီျေးကမျေးလ်အ  ်အသွယ်မ ွှာျေး   ့်သုိ ့်ကသွှာ စွမ်ျေးအွှာျေးအရငျ်ေးအပမစ်မ ွှာျေး ို ယ က ွှာငလ်ွှာက သည်။ သ တို ့်ရိှကနပခငျ်ေး ပင ်
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ပ ုမှနအ်တိုငျ်ေး (လုပ်ငနျ်ေး ို) အကနွှှာ ်အယှ ပ်ြစ်ကစနိငုင်ပီျေး အပခွှာျေးကရွျေးခ ယ်စရွှာ  ုျေးပြတ်ခ  ်မ ွှာျေး ိုလည်ျေး ကပျေးနိငုသ်ည်။
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ဇယော်း-(၁၆) 

 

Otpor ခဖစ် ပ်တငွ ်အသံ်ုးခပ ခဲ ရသော   အကြမ််းမဖြ် လှုပ်ရှော်းမှုနည််းပ ြိယောယ်မျော်း  

 

နည််းလမ််းမျော်း၏သရဘောသဘောဝ 
ခပစ်ဒဏ်/ထြိပ်တြိြ်ု င ်ြိုငခ်ခင််း 

(အခပ သရဘောမရ ောင)် 

အြျြိ ်းရြျ်းဇူ်းရှြိရသော/ 

အြျြိ ်းခပ ရသော 

(အခပ သရဘောရ ောင)် 

အက မ်ျေးမြ ်နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး၏ 

အမ ိြုျေးအစွှာျေး (ကယဘ ယ  

အပပြုအမ ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

စ ွှာျေးအသ ုျေးအနှုနျ်ေးကြွှာ်ပပခ  ် 

(တစ်ခုခုကပပွှာ) 

 နဒပပပွ  

အကက ွှာ ်တရွှာျေး ုိ 

ကလ ွှာ့်နည်ျေးကစရန ် နငှ့် ်

မီလုိ ပ်ဗိ(ခ်)၏ ဩဇွှာအွှာဏွှာ 

 ုိစိနက်ခေါ်ရနအ်တွ ် 

နိငုင် အနှ ့်တွင ် Miloševic 

မီလုိ ပ်ဗိ(ခ်)ကလှွှာငက်ပပွှာငထ်ွှာျေး

သည့််  လမ်ျေးကဘျေးပပဇွှာတ်နငှ့် ်

ဟွှာသဉွှာဉ်မ ွှာျေးပြင့် ် 

ကြ ွှာ်ကပြတင ် ်ပခငျ်ေး။ 

နိငုင် ကရျေးအတုိ ်အခ မ ွှာျေးအွှာျေး 

စည်ျေးလ ုျေးညီညွတ်ကစရန ်

ြိအွှာျေးကပျေးသည့်် 

လ ထုစည်ျေးကဝျေးပွ မ ွှာျေးအပါအဝင ်

လ ထုစည်ျေးကဝျေးပွ မ ွှာျေး၊ ခ  ီ

တ ်ပွ မ ွှာျေးနငှ့် ် နဒပပမှုမ ွှာျေး။ 

မီလုိ ပ်ဗိ(ခ်)၏မ ဝါဒမ ွှာျေး ုိ 

ကဝြနထ်ွှာျေးသည့်် 

စွှာရွ ်စွှာတမ်ျေးမ ွှာျေး ုိ 

ကနရွှာအနှ ပြန ့်က်ဝပခငျ်ေး။ 

 န ့် ် ငက်ရျေး သတငျ်ေးစ ွှာျေးမ ွှာျေး 

ပြန ့်က်ဝရနန်ငှ့် ်

နိငုင် ကရျေးအတုိ ်အခ မ ွှာျေးအွှာျေး 

စုစည်ျေးရနအ်တွ ် အငတ်ွှာန ်၊ 

  လ်ြုနျ်ေး၊ ြ ်စ်မ ွှာျေးနငှ့် ်

အပခွှာျေးအစွှာျေးထုိျေး 

မီဒယီွှာမ ွှာျေးအသ ုျေးပပြုပခငျ်ေး။ 

အယ ခ ပခငျ်ေး 

ကနရွှာအနှ ့်အပပွှာျေးတွင ် ပိုစတွှာမ ွှာျေး 

 ပ်ပခငျ်ေး၊ အမ ွှာျေးပပည်သ  ုိငရ်ွှာ  

သက ေတမ ွှာျေး ုိပပသထွှာျေးပခငျ်ေး ( 

Otpor 

၏အထင ်ရလ ်သီျေး ုပ်  ့်သုိ ့်)

၊ အြွ ျု့ဝငသ်စ်မ ွှာျေးစုက ွှာငျ်ေးရန ်

အတွ ်လည်ျေး  ပိုစတွှာမ ွှာျေး၊ 

လ ် မ်ျေးစွှာကစွှာငမ် ွှာျေး၊ 

တီရှပ်မ ွှာျေးနငှ့် ်

ရုပ်ပမငသ် က ွှာျေးကက ွှာ်ပငွှာမ ွှာျေးတွင်

လည်ျေး ကက ျေးကက ွှာ်သ မ ွှာျေး 

ကြွှာ်ပပထွှာျေးပခငျ်ေး။ 

ကရွျေးက ွှာ ်ပွ  ုိငရ်ွှာနိငုင် ကရျေး - 

ညွန ့်က်ပါငျ်ေးအစိုျေးရ ြွ ျု့စည်ျေးကရျေးနငှ့် ်

မ  ွယ်စည်ျေးရ ုျေးကရျေး 

ကတျေးဂီတကြ ွ်ှာကပြပွ မ ွှာျေးနငှ့် ်

ယဉ်က  ျေးမှု ုိငရ်ွှာပွ မ ွှာျေး  ငျ်ေးပပခ

ငျ်ေး 

အလွှာျေးအလွှာရှိကသွှာ 

မဟွှာမိတ်မ ွှာျေးနငှ့် ် ဘ ်ကပပွှာငျ်ေး 

နိငုသ် မ ွှာျေးအွှာျေး 

ခ ဉ်ျေး ပ်စည်ျေးရ ုျေးထွှာျေးငပီျေး 

လ ုပခ ြုကရျေးနငှ့် ်

ဘုရွှာျေးရှိခိုျေးက  ွှာငျ်ေးအက ီျေးအ  

မ ွှာျေး၊ သတငျ်ေးမီဒယီွှာမ ွှာျေး၊ 

ပပည်ကထွှာငစ်ုကခါငျ်ေးက ွှာငမ် ွှာျေး၊ 

ကဒသနတရအုပ်ခ ြုပ်ကရျေးအြွ ျု့ မ ှ
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နိငုင် ကရျေးသမွှာျေးမ ွှာျေး၊ 

အသနွှာျေးခ လ ွှာမ ွှာျေး၊ 

သတငျ်ေးထုတ်ပပနခ်  ်မ ွှာျေး၊ 

ပပည်သ လ ထုသုိ ့်  

ထုတ်ပပနခ်  ်မ ွှာျေးနငှ့် ်မိန ့်ခ်နွျ်ေးမ ွှာျေး 

တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေးအတွ ် 

အလုပ်ရ ုက ွျေးကနျွေးပွ မ ွှာျေးနငှ့် ်

သငတ်နျ်ေးမ ွှာျေး၊ 

သငတ်နျ်ေးလ ်စွ စွှာအုပ်မ ွှာျေးအွှာျေး 

ပြန ့်က်ဝပခငျ်ေး 

 

 

 

 

 

ခ နလှ်ပ်ထွှာျေးသည့်် လုပ်ရပ်မ ွှာျေး ( 

မလုပ်ခ ့်ကသွှာအရွှာမ ွှာျေး) 

မပူ်းရပေါင််းမရ ောင ွ်ြ်ရ ်း 

အလုပ်သမွှာျေးမ ွှာျေး၊ 

က  ွှာငျ်ေးသွှာျေးမ ွှာျေး၊ 

အနပုညွှာရှငမ် ွှာျေး၊ 

သရုပ်က ွှာငမ် ွှာျေးနငှ့် ်

စီျေးပွွှာျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးရှငမ် ွှာျေးမှ 

သပိတ်ကမှွှာ ်ပခငျ်ေးနငှ့် ်

ဝိုငျ်ေးက ဉ်က ပခငျ်ေး။ 

အရထရွထသွပြိတရ်မှောြ်ခခင််း။ 

လ ုပခ ြုကရျေး၊ 

စစ်တပ်နငှ့်ရ် တပ်ြွ ျု့မ ွှာျေးတုိ ့်မှ 

ဘ ်ကပပွှာငျ်ေးနိငုက်ခ ရှိသ မ ွှာျေးအွှာျေး 

သတိထွှာျေး  ်သွယ်ငပီျေးခ ဉ်ျေး ပ်

စည်ျေးရ ုျေးထွှာျေးပခငျ်ေး နငှ့် ်

အမ ွှာျေးပပည်သ တုိ ့်အွှာျေးလည်ျေး 

အစိုျေးရအြွ ျု့ နငှ့် ်

မပ ျေးကပါငျ်ေးမက ွှာငရွ် ်ရန ်

ကတွှာငျ်ေး ုိပခငျ်ေး။ 

မီဒယီွှာအြွ ျု့ဝငမ် ွှာျေးအွှာျေး 

ဘ ်ကပပွှာငျ်ေးကစပခငျ်ေး။ 

ရရှောငက်ြဉ်ခခင််း 

ကတွှာငျ်ေး ုိခ  ်မ ွှာျေးအွှာျေး 

ပပည့််မီကသွှာအခါတွင ် 

အမ ွှာျေးပပည်သ  ုိငရ်ွှာ 

အဓိ အက ွှာ ်အအ ုမ ွှာျေး 

(ဥပမွှာ- ရ စခနျ်ေးမ ွှာျေး) 

ပတ်ဝနျ်ေး  င ် တွင ် ကနရွှာမ ွှာျေးတွင ်

ရုပ်ပိုငျ်ေး ုိငရ်ွှာသိမ်ျေးပို ်ပခငျ်ေး ုိရ

ပ်တန ့်ပ်ခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် 

ပယ်ြ  ်ပခငျ်ေး။ 

 

 

 

 

 

 

က ွှာငရွ် ်ထွှာျေးသည့်် 

လုပ်ရပ်မ ွှာျေး  (တစ်ခခုုလုပ်ပခငျ်ေး 

သုိ ့်မဟုတ် ြနတီ်ျေးပခငျ်ေး) 

အရနေှာြ်အယှြ်ရပ်းခခင််းခဖင  ်

လှုပ်ရှော်းရ ောင ွ်ြ်မှု 

စီျေးပွွှာျေးကရျေး၊ 

နိငုင် ကရျေးလှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး ုိ 

ရပ်တန ့်သွ်ွှာျေးကစရနန်ငှ့် ်

ယှဉ်ငပိြုငအ်ွှာဏွှာအရငျ်ေးအပမစ်

မ ွှာျေး ုိ ကြွှာ်ထုတ်ပပသရနအ်တွ ် 

 ွှာျေးမ ွှာျေး၊ ထရပ် ွှာျေးမ ွှာျေး၊ 

ဘတ်စ် ွှာျေးမ ွှာျေးနငှ့်လ် အုပ်က ီျေး

မ ွှာျေးပြင့် ်

ဖန်တ်ီးတထီငွမ်ှုရှြိသည ် 

လှုပ်ရှော်းရ ောင ွ်ြ်မှု 

သငတ်နျ်ေးမ ွှာျေး စဉ်  ်မပပတ် 

စီစဉ်ကပျေးပခငျ်ေးနငှ့် ်

ပညွှာကရျေးအစီအစဉ်မ ွှာျေး 

ကဒသတွငျ်ေးလှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ်

လ ထုကလ့်လွှာကစွှာင့်က် ည့််ကရျေးအ

ြွ ျု့မ ွှာျေး ြွ ျု့စည်ျေးပခငျ်ေး 

ကရွျေးက ွှာ ်ပွ  ုိငရ်ွှာ 

လိမ်လည်မှု ုိ 
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 လ ်န ်မ ့်  အရပ်သွှာျေးပပည်သ မ ွှာျေးအွှာျေး အ ွှာအ ွယ်ကပျေးကရျေး  ဟုလည်ျေး လ သိမ ွှာျေးကသွှာ အက မ်ျေးမြ ် အ ွှာအ ွယ်ကပျေးမှုသည် 

က ွှာျေးခ အြွ ျု့အစည်ျေးထ မ ှအက မ်ျေးမြ ်ကသွှာ က ွှာျေးဝငက် ွှာငရွ် ်မှု ပ ုစ တမ ိြုျေးပြစ်သည်။ အက မ်ျေးမြ ် အ ွှာအ ွယ်ကပျေးမှုတွင ်

အက မ်ျေးြ ် ပဋပိ ခပြစ်ပွွှာျေးကနကသွှာ ကဒသမ ွှာျေးရှိ ကဒသခ  အရပ်ဘ ် လ ့်အြွ ျု့အစည်ျေးနငှ့််အတ  ကနထုိငင်ပီျေးလ ်တွ က ွှာငရွ် ်ကနသည့်် 

လ ်န ်မ ့်  အထ ျေးကလ့်  င့်က်ပျေးထွှာျေးကသွှာ အရပ်သွှာျေးမ ွှာျေးပြင့် ်ြွ ျု့စည်ျေးပါဝငသ်ည်။ ငခိမ်ျေးကပခွှာ ်ခ ရမှုကအွှာ ်တွင ်တစ်ဦျေးခ ငျ်ေးစီနငှ့် ်

ရပ်ရွွှာလ မှုအသုိငျ်ေးအဝိုငျ်ေးနှင့်အ်တ  ယှဉ်တွ လ ်တွ က ွှာငရွ် ်ကပျေးသည်။ ဤလ ်တွ က ွှာငရွ် ်ကပျေးမှုသည် 

လ ့်အခွင့်အ်ကရျေးတ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေး၊ အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုကခါငျ်ေးက ွှာငမ် ွှာျေးနငှ့် ်

အဓိ ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးသ မ ွှာျေး ုိအ ွှာအ ွယ်ကပျေးပခငျ်ေးပြင့် ် ပဋပိ ခအသွင်  ျေးကပပွှာငျ်ေးကရျေးတွင်  အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးနငှ့် ်

ငငမိ်ျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှုလုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး အပါအဝင ် အဓိ   ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း တုိ ်ခို ်ခ ရပခငျ်ေးမှွှာ 

အဟန ့်အ်တွှာျေးကပျေးနိငုသ်ည်။ အရပ်သွှာျေးမ ွှာျေးပြင့် ်ငငမိ်ျေးခ မ်ျေးကရျေးထိနျ်ေးသိမ်ျေးမှုက ွှာငရွ် ်ခ  ် ဟုလည်ျေးလ သိမ ွှာျေးသည့်် အက မ်ျေးမြ ် 

အ ွှာအ ွယ်ကပျေးမှုတွင ်

အရပ်သွှာျေးပပည်သ မ ွှာျေး ုိ တုိ ်ခို ်ခ ရပခငျ်ေးမှအ ွှာအ ွယ်ကပျေးရန ် ထိုတ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေးသည် မိမိတုိ ့် ုိယ် ုိ 

လ သွှာျေးဒိုငျ်ေးမ ွှာျေးသြွယ် ကနရွှာယ ထွှာျေးကပျေးက သည်။ လ ်န ်မ ့်  အရပ်သွှာျေးပပည်သ မ ွှာျေးအွှာျေး အ ွှာအ ွယ်ကပျေးကရျေး ုိ  ုိလ ဘီယွှာ ၊ 

ကတွှာင ် ဒန၊် ပါလ ်စတုိငျ်ေး၊ အကမရိ န်၊ အီရတ်နငှ့် ်ြိလစ်ပိုငရ်ှိ မင်ဒါနွှာအိုကဒသမ ွှာျေး  ့်သုိ ့်ကသွှာ ပဋပိ ခပြစ်ပွွှာျေးရွှာ ကဒသမ ွှာျေးတွင ်

  င့်သ် ုျေးသည်။ လ ့်အခွင့််အကရျေးခ ိြုျေးကြွှာ ်မှုမ ွှာျေး ုိ ကစွှာင့်က် ည့််ပခင်ျေးနငှ့် ်မှတ်တမ်ျေးတင်ထွှာျေးပခငျ်ေးအွှာျေးပြင့် ်အက မ်ျေးမြ ် 

အ ွှာအ ွယ်ကပျေးမှုသည် သတငျ်ေးမီဒယီွှာမ ွှာျေးနငှ့် ်နိငုင် တ ွှာပရိသတ်မ ွှာျေးအွှာျေး အွှာဏွှာအလွ သ ုျေးစွှာျေးမှုအကက ွှာငျ်ေး ုိ 

အသိကပျေးနှုျိေးက ွှာ်နိငုင်ပီျေး 

လ ်န ် ုိငအ်ုပ်စုမ ွှာျေးမ ှပစ်မှတ်ထွှာျေးကသွှာ လ ့်အခွင့််အကရျေးတ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေး၊ သဘွှာဝပတ်ဝနျ်ေး  င ်ထိနျ်ေးသိမ်ျေးကရျေး 

သမွှာျေးမ ွှာျေး၏အသ ် ုိ ယ်တင်ရနအ်တွ ်   နိငု်င တ ွှာ အကရျေးကပေါ် တ ု ့်ပပနက် ွှာငရွ် ်ကရျေး  ွနယ် ်မ ွှာျေး ုိ 

လှုပ်ရှွှာျေးက ွှာငရွ် ်ကစနိငုသ်ည်။ 

 

အကဝျေးကပပျေးလမ်ျေးမနငှ့်ရ်ထွှာျေးလမ်ျေး

မ ွှာျေးပိတ် ုိ ့်ပခငျ်ေး။ 

အမ ွှာျေးပပည်သ  ုိငရ်ွှာ အဓိ  

အက ွှာ ်အအ ုမ ွှာျေး (ဥပမွှာ - 

ပါလီမန၊် အ  ဉ်ျေးကထွှာငမ် ွှာျေးနငှ့် ်

မီဒယီွှာမ ွှာျေး)၏ ပတ်ဝနျ်ေး  င ်

ကနရွှာမ ွှာျေး ုိ 

(ရုပ်ပိုငျ်ေး ုိငရ်ွှာမ ွှာျေးပြင့်)် 

ကနရွှာယ ထွှာျေးသည်။ 

ရ တပ်ြွ ျု့၏အတွှာျေးအ ီျေး 

ပိတ် ုိ ့်မှုမ ွှာျေး ုိ ဘ ဒိဇုွှာမ ွှာျေးပြင့် ်

ကဘျေးြယ်ပခငျ်ေး 

(ကနွှာ ်ပိုငျ်ေးကတွှာ်လှနက်ရျေး၏သ

က ေတ) 

ရှွှာကြွကြွ်ှာထုတ်ရနန်ငှ့် ်

အစီရငခ် ရန ် အတွ ် 

အပခွှာျေးကရွျေးက ွှာ ်ပွ  ုိငရ်ွှာ 

ကလ့်လွှာကစွှာင့်က် ည့်် 

ကရျေးအြွ ျု့မ ွှာျေးနငှ့် ်

ကရွျေးက ွှာ ်ပွ ရလဒ ်

အစီရငခ် ပခငျ်ေးစနစ်မ ွှာျေး 

အငပိြုငထ်ွှာျေးရှိပခငျ်ေး 

သမမတအ  ျေးအကပပွှာငျ်ေးငပီျေးကနွှာ ် 

Otpor အြွ ျု့ဝငအ်ခ ိြု ျု့သည် 

နိငုင် ကရျေးပါတီတစ်ခု 

တည်ကထွှာငခ် ့်က သည် 
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အကြမ််းမဖြ် လှုပ်ရှော်းမှုနည််းဗျျူူဟောမျော်း မှ မည်သည ်အ ောမျော်း  ရှြိနြိငုသ်နည််း။ 

ပ ု ၁၈ ရိှ  ွှာျေးလ် ရုပ်ပ ု ွှာျေးခ ပ် (Curle Diagram)  တွင ်ကြွှာ်ပပထွှာျေးသည့််အတိုငျ်ေး  အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး၏ 

အဓိ လုပ်က ွှာငခ်  ်မ ွှာျေးသည် အွှာဏွှာ ိုတည်က ွှာ ်ရန၊်ကပပွှာငျ်ေးလ ရန၊်နငှ့် ်ပပဿနွှာ ိစစရပ်မ ွှာျေးအကပေါ် လ ထု၏ အသိအပမင ်

ပမင့်မ်ွှာျေးကစရနပ်ြစ်သည်။  ွှာျေးလ် ရုပ်ပ ု ွှာျေးခ ပ် (Curle Diagram)  တွင ်နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေးသည်  အုပ်စုတစ်ခု ို မိမိတို ့်၏ 

ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး ို ပပည့််မီကစရန ်လ ်ယွှာကထွှာင့်သုိ် ့် အကပေါ်သုိ ့် ကရ ျု့ကပပွှာငျ်ေးကစရွှာတွင ်အ  အညီကပျေးသည်။ အပုိငျ်ေး(၈) သည်  

နိငုင် ကရျေးကပြရှငျ်ေးမှုမ ွှာျေး ိုကြွှာ်က ွှာင်ရနအ်တွ ် က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေးနငှ့် ်ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး အတွ ်အကထွှာ ်အပ ့် ို 

ြနတ်ီျေးနိငုမ်ည့်် အက မ်ျေးမြ ်သည့်် နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေးကရွျေးခ ယ်ပခငျ်ေး ို  အကလျေးထွှာျေးကြွှာ်ပပထွှာျေးသည်။  မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ်  

အက မ်ျေးမြ ်ကသွှာ လှုပ်ရှွှာျေးမှုတွင ်ပဋပိ ခအသွင ် ျေးကပပွှာငျ်ေးကရျေးအတွ ်  ခ ဉ်ျေး ပ် နည်ျေးလမ်ျေးမ ိြုျေးစ ု နယ်ပယ်တခွငလ် ုျေး ို 

ထည့််သွငျ်ေးစဉ်ျေးစွှာျေးထွှာျေးသည်။ မွှာတငလ် သွှာ ငျ်ေး၊ ဂ ျူနယီွှာ Martin Luther King Jr. နငှ့် ်မုိဟနဒ်တ်စ် ဂနဒMီohandas Gandhi တို ့်သည်  

အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုနည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး   ို ငပိြုငဘ် ်တစ်ဦျေး နငှ့် ်ထိကရွှာ ်ကသွှာ က ွျေးကနျွေးမှုမ ွှာျေးပပြုလုပ်ရနန်ငှ့် ်

က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးရနအ်တွ ်  ြနတ်ီျေးရန ်လိုအပ်ကသွှာအခ  ် အပြစ် ရှုပမငက် သည်။ 
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အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုတစ်ခုတွင ် ကခါငျ်ေးက ွှာငမ် ွှာျေးသည် ကအွှာငပ်မငက်သွှာ စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေးတစ်ရပ် တည်က ွှာ ်ရနအ်တွ ် 

နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေးစွွှာ ို ဂရုတစုိ ် ကရွျေးခ ယ်၍   ်တို ်အစီအစဉ်ခ က သည်။ 

 

မြိမြိတြို   ရဖေ်ာထတုသ်တမ်ှတထ်ော်းရသော SMARTT  ည်မှန််းချြ်ပန််းတြိငုမ်ျော်း  ရှြိ န်   ထြိရ ောြ်ရသောနည််းပ ြိယောယ်မျော်းြြို  

မည်သြို  ရ ွ်းချယ်ကြမည်နည််း။ 

မဟွှာဗ ျူဟွှာအစီအစဉ် ကရျေး ွ ပခငျ်ေးသည် ထိကရွှာ ်မှုအရိှ  ုျေးနည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေးအွှာျေး ကြွှာ်ထုတ်ပ ု၊  အုပ်စုတစ်စုအွှာျေး 

၎ငျ်ေး၏အကပပွှာငျ်ေးအလ  ရည်ရွယ်ခ  ်မ ွှာျေး ကအွှာငပ်မငရ်န ် ထုိနည်ျေးဗ ျူဟွှာမ ွှာျေး ို  မည်  ့်သုိ ့် အစီအစဉ်ခ က ွှာငရွ် ်နိငုမ်ည့််ပ ု ို 

က ွှာငရွ် ်ရွှာတွင ်အကထွှာ ်အပ ့်ကပျေးသည်။ 

ဇယွှာျေး (၁၇) တွင ်စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေး သုိ ့်မဟုတ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုအတွ ် ရည်ရွယ်ခ  ် နမ နွှာမ ွှာျေး ို ကြွှာ်ပပထွှာျေးငပီျေး  မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ  ်

စီစဉ်က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေးအတွ ် အကထွှာ ်အ  ပြစ်ကစမည့်် သ ် ုိငရ်ွှာကမျေးခွနျ်ေးမ ွှာျေး ို ကြွှာ်ပပထွှာျေးသည်။ 
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ပ ု (၁၈) 

  ွှာျေးလ် ရုပ်ပ ု ွှာျေးခ ပ် (Curle Diagram):  ပမငသ်ွှာသည့်် ပဋပိ ခ 

 

ပဋပိ ခအသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ် 

အကြမ််းဖြ်မှု နငှ  ် မတ ော်းမှု ............................................................................................... ငငြိမ််းချမ််းရ ်း နငှ  ်

တ ော်းမျှတမှု 

အ
ောဏ

ောညီ
မ
ျှခခ
င
်း..............................................................................................................................အ

ောဏ
ောမ
ညီ
မ
ျှခခ
င
်း  

 ပဋြိပြခ ရြျရအ်းခခင််း 

ညြှိနှုငီျ်ေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ ်

က ွှာျေးဝငပ်ြနက်ပြပခငျ်ေး 

နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးမှတစ် င့်် 

အွှာဏွှာရိှအုပ်စု  

အပခွှာျေးအုပ်စုမ ွှာျေး၏ 

အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေး ို 

လို ်ကလ ွှာကစရန ်  

ြိအွှာျေးကပျေးပခငျ်ေး ၊ ကပြွှာငျ်ေးပြရန ်

သုိ ့်မဟုတ် အကလ ွှာ့်ကပျေးပခငျ်ေး 

နည်ျေးလမ်မ ွှာျေး ြနတ်ီျေး 

ရ ရှည်တည်ငမဲရသောငငြိမ််းချမ််း

ရ ်းနငှ  ်တ ော်းမျှတမှု -  

ကပြွှာင့််မတ်ကသွှာ ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေး 

ကနျွေးမှုပြင့်် အုပ်စုအွှာျေးလ ုျေး၏ 

အဓိ  အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေး ို 

 ိုငတ်ွယ်ကပြရှငျ်ေးကပျေးသည်။  

ခမ ပ်ြွယ် ပဋြိပြခ 

အ ုိပါ အကရျေး ိစစ ို လ အမ ွှာျေး 

သိရိှလွှာကစရန ် လ ထု စည်ျေးရ ုျေးမှုမ ွှာျေး၊ 

ပ ျေးကပါငျ်ေးအြွ ျု့မ ွှာျေး ြွ ျု့စည်ျေးမှု နငှ့်် 

အရည်အကသွျေးပမြှင့််တငပ်ခငျ်ေးလုပ်ငနျ်ေးမ ွှာျေးမှ

တစ် င့်် လ မ ွှာျေး  အကပပွှာငျ်ေးအလ  ိ ု

သိရိှနွှာျေးလည် ကတွှာငျ်ေး ုိသ မ ွှာျေး 

ပြစ်လွှာကစရန ်အွှာျေးကပျေးမှု ပပြုလုပ်ပခငျ်ေး 

ခမငသ်ောသည်  ပဋြိပြခ 

အမ ွှာျေးပပည်သ  

သိရိှမှု  ယ်ပပန် ့်တိုျေးပမင့််လွှာကစရ

န ် အက မ်ျေးမြ  ်

နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးပြင့်် 

အုပ်စုမ ွှာျေးအက ွှာျေး အွှာဏွှာ 

ဟနခ်  ်ညီကစပခငျ်ေး၊ ပပဿနွှာ ိ ု

န ်န စွွှာ သိနွှာျေးလည်ကစရန ်

လ ့်အခွင့််အကရျေး ုိငရ်ွှာကစွှာင့််က 

ည့််မှုမ ွှာျေး နငှ့်် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး 

ထိနျ်ေးသိမ်ျေးမှုမ ွှာျေး၊ ပပည်သ လ ထု ို 
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အ ွှာအ ွယ်ကပျေးသည့်် 

အစီအစဥ်မ ွှာျေးပြင့်် 

အက မ်ျေးြ ်မှုအ င့်် 

ကလျှွှာ့်ခ ပခငျ်ေး။  

အရကြောင််းအ ောြြို သြိရှြိမှုနည််းပေါ်း .............................................................................................. ............... သြိရှြိမှု 

ခမင် မော်း  

 

 

 ပြိုမြို ြျယ်ခပန  ်စွော ပေါဝငရ် ်း 

နြ်နြ်ရှု ြိင််းရှု ြိင််း 

 

အော်းလုံ်းပေါဝငန်ြိငုစွ်မ််းရှြိငပီ်း၊ လြ်လှမ််းမီရသော၊ အခမင  ်ံု်းပေါဝငန်ြိငုခ်ခင််းြြိုထရူထောငန်ြိငုစွ်မ််းရှြိရသော နည််းပ ြိယောယ်မျော်းြြို 

 မည်သြို  ရ ွ်းချယ်မည်နည််း။ 

 

ပထမဦျေးစွွှာ အက မ်ျေးြ ်မှုထ ် အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု  ိုကရွျေးခ ယ်ပါ-- အက မ်ျေးမြ ်ကရျေး ုိငရ်ွှာ စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေး 

လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး၏ကအွှာငပ်မငမ်ှုသည် အက မ်ျေးြ ်ကရျေး ုိငရ်ွှာ နငှ့်န်ှုငိျ်ေးယှဉ်ရလျှင ် အကရအတွ ် အမ ွှာျေးအပပွှာျေး 

ထွ ်ကပေါ်လွှာက သည့်် လုပ်က ွှာငခ်  ်ပြစ်ကနသည် ို ကတွျု့ရသည်။   က ွှာငျ်ေးကထွှာ ်မစွွှာပင ်အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ်

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု ပြစ်စဉ်မ ွှာျေးတွင ်အက မ်ျေးြ ်နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးထ ် ရိှကသွှာ အွှာျေးသွှာခ  ်မ ွှာျေးစွွှာထ မှ တစ်ခုမှွှာ 

အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုသည် ပင ်ိုယ်ရိှရငျ်ေးစွ  ပင ်လ အမ ွှာျေး ပုိမုိ  ယ်ပပန ့်စွ်ွှာ ပါဝငန်ိငုင်ပီျေး မတ  ွ ပပွှာျေးကသွှာ 

လ တနျ်ေးစွှာျေးမ ွှာျေးထ သုိ ့်လည်ျေး လ ်လှမ်ျေးမီနိငုပ်ခငျ်ေးပင ်ပြစ်သည်။ အမ ိြုျေးမ ိြုျေးကသွှာ     နျ်ေးသစ်တီထွငထ်ွှာျေးသည့်် 

အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး  ိုအသ ုျေးခ ပခငျ်ေးသည် လ မ ိြုျေးစ ု တ ်က စွွှာပါဝငန်ိငုက်ရျေး အလွှာျေးအလွှာ ို  

တိုျေးခ  ျု့ နိငုသ်ည့်် ကနွှာ ်ထပ် နည်ျေးလမ်ျေးတစ်ခု ပြစ်သည်။ ယဉ်က  ျေးမှု၊ ကဒသ ုိငရ်ွှာဓကလ့်ထ ုျေးစ မ ွှာျေးနငှ့် ် လ အမ ွှာျေး 

စိတ်ဝငစ်ွှာျေးနိငုမ်ည့်် လ က ိြု ်မ ွှာျေးကသွှာအကက ွှာငျ်ေးအရွှာမ ွှာျေး စသည့်် အခ  ်မ ိြုျေးစ ုတို ့် ို ထငဟ်ပ်ကစသည့်် 

နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး ို ကပါငျ်ေးစပ်ထည့််သွငျ်ေးပခငျ်ေးသည် စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေးအွှာျေး ပုိမုိခ ဉ်ျေး ပ်ရ လွယ်  ကစရ ုသွှာမ    

ခိုငင်မ ကသွှာ၊ ကရရှည်တည်တ ့်ကသွှာ အ  ိြုျေးရလဒတ်စ်ခုရရိှရနအ်တွ ်လည်ျေး အကရျေးပါသည်။ 

 

ဇယော်း (၁၇) 

နည််းပ ြိယောယ်ကြယ်ဝရသော  ည် ွယ်ချြ်မျော်းြြို ချမှတခ်ခင််း 

 

 ည် ွယ်ချြ် ထြိရ ောြ်ထြ်ခမြ်မှု ြြို စစ်ရ ်းအြဲခဖတမ်ည ်  ရမ်းခွန််းမျော်း 

 

 

 

အငအ်ွှာျေး ုိ 

နည်ျေးပရိယွှာယ်သည် အြွ ျု့၏ရည်ရွယ်ခ  ်မ ွှာျေးကအွှာငပ်မငရ်န ် အြွ ျု့၏စွမ်ျေးအွှာျေး ုိ 

တုိျေးပမြှင့်တ်ငက်ပျေးနိငုမ်ည်လွှာျေး။ 

နည်ျေးပရိယွှာယ်သည် အြွ ျု့ ုိ အစပ ိြုျေးလုပ်က ွှာငန်ိငုက်စငပျီေး   ်လ ်ထိနျ်ေးသိမ်ျေး 

နိငုက်စရန ်လုပ်ကပျေးနိငုသ်လွှာျေး။ ကအွှာငပ်မငက်သွှာ နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေးသည် 
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တုိျေးပမြှင့်ပ်ခငျ်ေး ငပိြုငဘ် ်၏တ ု ့်ပပနမ်ှု ုိ စတငက်စပခငျ်ေးထ ် ငပိြုငဘ် ်၏လှုပ်ရှွှာျေးမှု ုိ 

တ ု ့်ပပနပ်ခငျ်ေးပြင့်သ်ွှာ စတငသ်င့်သ်ည်။ 

နည်ျေးပရိယွှာယ်သည် ပ ုမှနအ်ွှာျေးပြင့် ် လုပ်ငနျ်ေး ုိ အကနွှှာ ်အယှ ်ပြစ်ကစသလွှာျေး 

သုိ ့်မဟုတ် အပခွှာျေးနည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးအတွ ် ကနရွှာလွတ် ုိ လမ်ျေးြွင့်က်ပျေးပါသလွှာျေး။ 

နည်ျေးပရိယွှာယ်သည် သတ်မှတ်ထွှာျေးကသွှာ ဦျေးတည်ရည်ရွယ်သ  (မ ွှာျေး)အွှာျေး 

အ  ိြုျေးသ ်ကရွှာ ်မှုရှိကစနိငုမ်ည်လွှာျေး။ နည်ျေးပရိယွှာယ်သည်  မဟွှာမိတ်ြွ ျု့ ပြန ့် ်  ်မှု 

မှ သ မ ွှာျေး ုိ မိမိ၏အကနအထွှာျေး ီသုိ ့် ကရ ျု့ကပပွှာငျ်ေးကပျေးနိငုမ်ည်လွှာျေး။ 

 

လ ထု ုိ 

အသိပညွှာတုိျေးပမြှ

င့်က်ပျေးပခငျ်ေး 

နည်ျေးပရိယွှာယ်သည် အဓိ  ိစစရပ်မ ွှာျေး ုိ ပိုမို သိရှိလွှာနိငုက်စမည်လွှာျေး။ 

နည်ျေးပရိယွှာယ်ထ ရှိ မိမိ  ်သွယ်ကပပွှာက ွှာျေးခ ငသ်ည့််  အဓိ  အကက ွှာငျ်ေးအရွှာ ုိ 

အမ ွှာျေးပပည်သ    နွှာျေးလည်နိငုပ်ါမည်လွှာျေး။  နည်ျေးပရိယွှာယ်တွင် 

၎ငျ်ေး ုိယ်တုိငက်ပပွှာက ွှာျေးနိငုက်သွှာ  ရှငျ်ေးလငျ်ေးပပတ်သွှာျေးသည့်် သတငျ်ေးစ ွှာျေးနငှ့်် 

ခိုငမ်ွှာကသွှာ   ိြုျေးကက ွှာငျ်ေး ီကလ ွှာ်မှု ရှိပါသလွှာျေး။ နည်ျေးပရိယွှာယ်၏ ပ ုရိပ်  

ဇွှာတ်ကက ွှာငျ်ေး ုိ ကပပွှာပပကပျေးနိငုမ်ည်လွှာျေး။ 

နည်ျေးပရိယွှာယ်သည် ငပိြုငဘ် ်မ ွှာျေး၏ ုိယ်  င့်တ်ရွှာျေးအွှာျေးနည်ျေးခ  ် အကနအထွှာျေး ုိ 

ကြွှာ်ထုတ်ပပသငပီျေး နည်ျေးပရယိွှာယ်သည် 

ငပိြုငဘ် ်မ ွှာျေး၏ ုိယ်  င့်တ်ရွှာျေးအွှာျေးနည်ျေးခ  ် အကနအထွှာျေး ုိ ကြွ်ှာထုတ်ပပသငပီျေး 

လ ထုအွှာျေး ယငျ်ေး ိစစ ုိ နည်ျေးလမ်ျေးအသစ်ပြင့် ်က ည့််ရှုခွင့်က်ပျေးနိငုမ်ည်လွှာျေး။ 

 

 

 

WIDEN 

PARTICIPATIO

N   ယ်ပပန ့်စ်ွွှာ 

ပါဝငန်ိငုက်ရျေး 

နည်ျေးပရိယွှာယ်သည် ကပ ွ်ှာစရွှာ သုိ ့်မဟုတ် စိတ်ဝငစ်ွှာျေးြွယ်က ွှာငျ်ေးငပီျေး 

ပါဝငက် ွှာငရွ် ်ရန ်လွယ်  ကသွှာကက ွှာင့် ်လ အမ ွှာျေး  ုျေး ပါဝငန်ိငုက်စပါသလွှာျေး။ 

နည်ျေးပရိယွှာယ်သည် ယဉ်က  ျေးမှုအရ သင့်က်လ ွ်ှာပါသလွှာျေး။ အသစ်သစ်ကသွှာ 

ကထွှာ ်ခ အွှာျေးကပျေးသ  /ပါဝငက် ွှာငရွ် ်သ မ ွှာျေး၏ စိတ်  ျေး ုိ ြမ်ျေးစွှာျေးနိငုမ်ည်လွှာျေး။ 

နည်ျေးပရိယွှာယ်သည်  အတုိ ်အခို ်ဘ ် ုိ ကထွှာ ်ခ သ မ ွှာျေးထ မှ သစစွှာရှိမှု 

အကပပွှာငျ်ေးအလ ပြစ်နိငုက်ပခရှိငပီျေး ဘ ်ကပပွှာငျ်ေးကရ ျု့လွှာနိငုက်စရန ်

တ ခါျေးြွင့်ထ်ွှာျေးကပျေးပါသလွှာျေး။ 

နည်ျေးပရိယွှာယ်သည် အပခွှာျေးအုပ်စုမ ှ သ မ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် 

မိမိ၏မဟွှာမိတ်ပြစ်လွှာနိငုက်ပခရှိသ မ ွှာျေး   တခ ိနခ် ိန၊် တကနရွှာရွှာ တွင ်အလွယ်တ   

ပ ုတ   ျေးပွွှာျေးက ွှာငရွ် ်နိငုသ်လွှာျေး။ 

 

မိမိတုိ ့်၏ 

အဓိ နငှ့် ်

ဒတိုယဦျေးတည်ရ

ည်ရွယ်သ မ ွှာျေးအ

ကပေါ်တွင ် အနိငုယ်  

လ မ်ျေးမိုျေးနိငုပ်ခငျ်ေး 

သုိ ့်မဟုတ် 

ြိအွှာျေးကပျေးပခငျ်ေး 

တစ်ြ ်သတ်လုပ်က ွှာငပ်ခငျ်ေး၊ က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ်  ပြနက်ပြကပျေးပခငျ်ေးတုိ ့်ပြင့် ်

နည်ျေးပရိယွှာယ်သည် အွှာဏွှာရှိအုပ်စုမ ွှာျေးအကပေါ် အပပြုအမ အွှာျေးကပပွှာငျ်ေးလ ရန ်( 

ရ အရွှာရှိမ ွှာျေး  ၎ငျ်ေးတုိ ့်အခွင့်အ်ွှာဏွှာ ုိ အထ ်တနျ်ေး လ ွှာမ ွှာျေး၏အ  ိြုျေးစျီေးပွွှာျေး 

အတွ ် အသ ုျေးပပြုမှုမ ွှာျေးအွှာျေး ရပ်တန ့်ရ်န၊် အဂတိလုိ ်စွှာျေးမှုတုိ ်ြ  ်ကရျေးဥပကဒအွှာျေး 

အတည်ပပြုကပျေးရန ်၊   ပတ်ဝနျ်ေး  ငည်စ်ညမ်ျေးမှုပြစက်စမည့်် အကလ့်အ  င့်မ် ွှာျေး ုိ 

ရပ်တန ့်ရ်န၊် ငငမိ်ျေးခ မ်ျေးကရျေးသကဘွှာတ ညီခ  ် ုိ အက ွှာငအ်ထည်ကြွ်ှာရန ်စသည်တုိ ့်)   

ြိအွှာျေးကပျေးနိငုသ်လွှာျေး။ 

နည်ျေးပရိယွှာယ်သည် ကတွျု့  ုက ွျေးကနျွေးမှုမှတစ် င့်ပ်ြစ်ကစ၊ 

 ွ က ွှာငစ်ည်ျေးရ ုျေးမှုပခငျ်ေးအွှာျေးပြင့်ပ်ြစက်စ  မိမိတုိ ့် ဦျေးတည်ရည်ရွယ်သ မ ွှာျေး ၏ 

လုပ်ရပ်မ ွှာျေး (သုိ ့်) အပပြုအမ မ ွှာျေး ုိ ကပပွှာငျ်ေးလ ရန ်အွှာျေးကပျေးနိငုမ်ည်လွှာျေး။ 

ညြှိနှုငိျ်ေးအကရျေး ုိနိငုစ်ွမ်ျေးအွှာျေး တုိျေးပမြှင့်န် ိငုရ်နအ်တွ ် အုပ်စုမ ွှာျေး ုိ ပိုမိ ုတ ်က ကသွှာ 

ြိအွှာျေးကပျေးပ စု မ ြိုျေး အက ီျေးအ  ယ် က ိြုျေးစွှာျေးလုပ်က ွှာငသ်င့်သ်ည့်် 

အပခွှာျေးနည်ျေးပရိယွှာယ်ရှိပါသလွှာျေး။ 
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အရငျ်ေးအပမစ်မ ွှာျေး 

 ုိ အမ ွှာျေး  ုျေး 

အသ ုျေးပပြုပခငျ်ေး 

နည်ျေးပရိယွှာယ် ုိ သင့်တ်င့်က်လ ွှာ ်ပတ်စွွှာ အက ွှာငအ်ထည်ကြွ်ှာရနအ်တွ ် 

လုိအပ်ကသွှာ အရငျ်ေးအပမစ်မ ွှာျေး၊ သငတ်နျ်ေးမ ွှာျေး၊ သငတ်နျ်ေးသွှာျေး အကရအတွ ် 

မိမိတွငရ်ှိပါသလွှာျေး။ မည်သည့််အရွှာမ ွှာျေးပြင့် ်မိမိ ုိယ် ုိ  ပပနလ်ည် နျ်ေးစစ်မည်နည်ျေး။ 

နည်ျေးပရိယွှာယ်သည် မိမိ၏အွှာျေးသွှာခ  ်မ ွှာျေး ုိ ပါဝငအ်သ ုျေးပပြုပါသလွှာျေး။ 

 

 

 

 

အလွှာျေးအလွှာရှိ

ကသွှာ 

အက မ်ျေးြ ်မှုနငှ့် ်

အပခွှာျေးထိခို ်  ုျေး

ရှု  ျေးနိငုက်ပခမ ွှာျေး 

က ိြုတငက်မျှွှာ်မှနျ်ေး

ထွှာျေးပခငျ်ေး 

နည်ျေးပရိယွှာယ်သည်  အက မ်ျေးြ ်ြိနှပိ်ခ ြုပ်ခ ယ်တ ု ့်ပပနမ်ှုမ ြိုျေးပြစ်နိငုက်ပခ ုိ 

ထည်သွငျ်ေးစဉ်ျေးစွှာျေးထွှာျေးပါသလွှာျေး။ လုပ်ရှွှာျေးမှု ုိ စုစည်ျေးက ွှာငရွ် ်သင့်ပ်ါသလွှာျေး။ 

လ စုခွ ၍ က ွှာငရွ် ်သင့်ပ်ါသလွှာျေး။ တကန ့်တွှာ၏ မည်သည့််အခ ိနတွ်င ်

သပိတ်ကမှွှာ ်ပခငျ်ေးသုိ ့်မဟုတ်  ဒယ်အိုျေး၊ဒနခ်ွ ်မ ွှာျေး ုိ အသ ပမည်ကစပခငျ်ေး   ့်သုိ ့်ကသွှာ 

လ စုခွ ၍ က ွှာငရွ် ်သည့်် နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေးသည် ထိကရွှာ ်မှုရှိနိငုသ်ည်။  

ထုိနည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး  လ အမ ွှာျေးအွှာျေး လှုပ်ရှွှာျေးမှုတွင ်ပါဝငက် ွှာငရွ် ်ကစငပီျေး 

ြိနှပိ်ခ ြုပခ် ယ်အက မ်ျေးြ ်ခ ရမှု အခွင့်အ်လမ်ျေးကတွ ုိ အနမိ့််  ုျေးသုိ ့် 

ကလျှွှာ့်ခ ကပျေးနိငုသ်ည်။ လ ထု နဒပပပွ မ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် လ ထုစုကဝျေးမှု   ့်သုိ ့်ကသွှာ လ အမ ွှာျေး 

စုစည်ျေးက ွှာငရွ် ်ရသည့်် နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေးသည် လ စုလ ကဝျေးပြစ်ကပေါ်ကစသည်။ 

ထုိနည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေးသည် လ အမ ွှာျေး ုိ  တိ ဝတ်အွှာျေး အတ တ ွ 

က ွှာငရွ် ်ရပခငျ်ေး၊ စည်ျေးလ ုျေးညီညွတ်မှု ုိလည်ျေးတည်က ွှာ ်က ရသည့််အတွ ်  

ငပိြုငဘ် ်အွှာျေး  အက မ်ျေးြ ်မှု ုိအသ ုျေးပပြုကစနိငုရ်န ်တွနျ်ေးအွှာျေးကပျေးနိငုသ်ည်။ 

 ငျ်ေးရ ခ ်ခ ပခငျ်ေး (သုိ ့်)  ုန ် စရိတ်မ ွှာျေး၏  အတုိငျ်ေးအတွှာသည် 

ကမျှွ်ှာမနှျ်ေးထွှာျေးသည့််ရလဒန်ငှ့် ်အခ ိြုျေးညီပါသလွှာျေး။ ရုပပ်ိုငျ်ေး ုိငရ်ွှာ သုိ ့်မဟုတ် 

စီျေးပွွှာျေးကရျေးအရ  အက ီျေးအ  ယ်   ငျ်ေးရ ဒ ုခခ ရပခငျ်ေးတုိ ့် လုိအပ်ကသွှာ 

နည်ျေးပရိယွှာယ်အခ ိြု ျု့ သည် အခ နိက် ွှာပမင့်စ်ွွှာ ခ နိငုရ်ည်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ 

နည်ျေးပရိယွှာယ်သည် အက မ်ျေးမြ ်တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေးအွှာျေး ငခမိ်ျေးကပခွှာ ်ခ ရနိငုမ်ှု 

အကပခအကနမ ွှာျေးအတွ ် ထည့််သွငျ်ေးစဉ်ျေးစွှာျေး ငပီျေး  က ိြုတငပ်ပင ်ငထ်ွှာျေးပါသလွှာျေး။ 

ပါဝငက် ွှာငရွ် ်သ မ ွှာျေးသည်  အက မ်ျေးမြ ်ရနန်ငှ့် ်၎ငျ်ေးတုိ ့်အွှာျေး 

ြိနှပိ်ခ ြုပခ် ယ်အက မ်ျေးြ ်ခ ရမှုမ ွှာျေးနငှ့် ်က  ြုကတွျု့ရလျှငပ်င ်အက မ်ျေးမြ ်သည့်် 

နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး ုိ အပပည့််အဝ လုိ ်နွှာရန ်ပပင ်ငထ်ွှာျေးငပီျေးပါသလွှာျေး။ 

 

တရွှာျေးဝင ် ျေးကပပွှာ

ငျ်ေးပခငျ်ေး၊ 

က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးပခ

ငျ်ေးနငှ့် ်

ငငမိ်ျေးခ မျ်ေးကရျေးလုပ်

ငနျ်ေးစဉ်တုိ ့်အတွ ်  

အ င့်သ်တ်မှတ်

ပခငျ်ေး 

နည်ျေးပရိယွှာယ် သည် ငပိြုငဘ် ်အွှာျေး ခုခ တွနျ်ေးလှနပ်ခငျ်ေးမှ 

ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးမှုနငှ့်က်ပပွှာငျ်ေးလ မှုတုိ ့် ီသုိ ့်  မရည်ရွယ်ဘ တွနျ်ေးပို ့်ကပျေးကစနိငုသ်ည့်် 

ကက ွှာ ်ရွ ျု့စိတ် သုိ ့်မဟုတ် စိတ်ဒဏ်ရွှာတုိ ့် ုိ ပြစ်ကပေါ်လွှာကစပါသလွှာျေး။ဥပမွှာအွှာျေးပြင့်၊် 

ခ ိြုျေးခ ြိုျေးြ ့်ြ ့် ရှု  ျု့ခ ကပပွှာ ုိပခငျ်ေးနငှ့် ်ပုဂ္ိြုလ်ကရျေးတုိ ်ခို ်မှုမ ွှာျေးသည် တနခ်ိုျေးစွမျ်ေးအွှာျေး 

အကပပွှာငျ်ေးအလ  ပြစ်သွွှာျေးသည်နငှ့်တ်ငပိြုငန် ် ကနွှာ ်ပိုငျ်ေးအ င့်တွ်င ် ငပိြုငဘ် ်နငှ့် ်

က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးရန ်ပိုမိခု ်ခ ကစသည်။ 

ငပိြုငဘ် ်သည် နစှ်ဦျေးနစှြ် ်က  နပ်ြွယ်ရလဒ ုိ် ရှွှာကတွျု့မနိငုသ်ည့်် 

ပြစ်နိငုက်ပခတုိ ့် ုိစွန ့်ခ်ွွှာကတွှာ့်မည်ဟု  ုိလျှင ်“ ပ ုကအွှာရမည့်် အမှွှာျေးမခ သည့်”် 

ကတွှာငျ်ေး ုိမှုနငှ့်“် အနိငု ်/ အရှု  ျေး” ခ ဉ်ျေး ပ်မှုနည်ျေးလမ်ျေးပြစ်ကက ွှာငျ်ေးနည်ျေးပရယိွှာယ်  

အခ  ်ပပပါသလွှာျေး။ 

  နည်ျေးပရိယွှာယ် (သုိ ့်) သတငျ်ေးစ ွှာျေးကပျေးပို ့်ပခငျ်ေး သည် အခ ိြုျု့ ငပြိုငဘ် ်၏အကပခခ  

လုိအပ်ခ  ်မ ွှာျေး (သုိ ့်မဟုတ်) အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးတုိ ့်နငှ့် ်  ုိ ်ညီကသွှာ အကပြရှွှာသည့်် 

မိမိရည်ရွယ်ခ  ်နငှ့် ် ငပိြုငဘ် ်၏လုိအပ်ခ  ်မ ွှာျေး ုိ ရှငျ်ေးရှငျ်ေးလငျ်ေးလငျ်ေး 

သိနွှာျေးလည်ပါကစသလွှာျေး။ 
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အက ွှာငျ်ေး  ုျေး” နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေးသည် ပ ျေးကပါငျ်ေးပါဝငမ်ှုနငှ့်အ်ွှာျေးလ ုျေးပါဝငန်ိငုမ်ှု  ိ ု ခ  ျု့ထွငတ်ိုျေးပမြှင့်က်စပခငျ်ေး၊ 

ရည်ရွယ်ထွှာျေးကသွှာကပပွှာငျ်ေးလ မှု ို ြနတ်ီျေးရန ် တနခ်ိုျေးအွှာဏွှာ ို ထိကရွှာ ်စွွှာ အသ ုျေးခ ပခငျ်ေး၊ ထုိသုိ ့် လုပ်က ွှာငရ်ွှာတွင် 

အရငျ်ေးအပမစ်မ ွှာျေး၊ အခ ိနန်ငှ့်က်ငကွက ျေးစသည်တို ့် ို တတ်နိငုသ်မျှ အနည်ျေး  ုျေး သ ုျေးစွ ရပခငျ်ေးတို ့်တွင ်   ညီကပျေးနိငုသ်ည်။ 

ကအွှာ ်ပါကမျေးခွနျ်ေးမ ွှာျေး ို ကပြ ုိက ည့််ပခငျ်ေးပြင့် ်  တ ိ ကသွှာလုပ်ရပ်မ ွှာျေး၏ထိကရွှာ ်မှုအလွှာျေးအလွှာ ို အ  ပြတ်ရွှာတွင ်

  ညီလိမ့််မည်။ 

ကပပွှာငျ်ေးလ မှုလမ်ျေးကက ွှာငျ်ေး၏အခ ိြုျု့ကနရွှာမ ွှာျေးတွင ် ကက ွှာ ်ရွ ျု့ မှုကလျှွှာ့်ခ ရန၊် ယ ုက ည်မှုတည်က ွှာ ်ရန၊် အုပ်စုအသစ်မ ွှာျေးနငှ့်် 

ပါဝငက် ွှာငရွ် ်နိငုရ်န ် ၊ သုိ ့်မဟုတ် ပပငျ်ေးထနက်သွှာ ြိနှပ်ိမှုမ ွှာျေး က  ြုကတွျု့ရကနကပခရိှကသွှာ အကပခခိုငသ်ည့်် 

လှုပ်ရှွှာျေးမှု ိုက ွှာငရွ် ်ရွှာတွင ်သိသိသွှာသွှာ ထိခို ်၊  ုျေးရှု  ျေးမှုမှ ကရှွှာငရှ်ွှာျေးနိငုရ်န ်လ စုခွ ၍ လုပ်က ွှာငပ်ခငျ်ေး၊ ထိခို ်  ုျေးရှု  ျေးနိငုက်ပခ 

နည်ျေးကသွှာနည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး (ဒယ်အိုျေး၊ဒနခ်ွ ်မ ွှာျေး ို အသ ပမည်ကစပခငျ်ေးသုိ ့်မဟုတ် သက ေတမ ွှာျေးဝတ် ငပ်ခငျ်ေး) 

 ိုကရွျေးခ ယ်ရနအ်ကရျေးက ီျေးသည်။    လ အမ ွှာျေးသည် ကက ွှာ ရွ် ျု့စရွှာ နည်ျေးကသွှာအခ ိနတ်ွင၊် သ ငယ်ခ ငျ်ေးမ ွှာျေး၊ လုပ်ကြွှာ် 

 ိုငြ် ်မ ွှာျေးနငှ့် ် က ွမ ိြုျေးမ ွှာျေးပါ လှုပ်ရှွှာျေးမှုတွင ် ပါဝငလ်ွှာက ကသွှာအခ ိနတ်ို ့်တွင ်  လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးတွင ် ပါဝငလ်ွှာက လိမ့််မည်။ 

အွှာျေးလ ုျေး ို ပခ ြုက ည့််ရကသွှာ် အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှုတို ့်သည် လ မှုကရျေး ုိင်ရွှာလှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး 

ပြစ်က သည်။   ဥပမွှာအွှာျေးပြင့် ် အကမရိ နန်ိငုင် တွင ် ပွင့်ပွ်င့်လ်ငျ်ေးလငျ်ေးြွ ျု့စည်ျေးက ွှာငရွ် ်သည့််  အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု 

အြွ ျု့မ ွှာျေးသည် ကပေါ်ကပေါ်ထငထ်ငပ်င ်အမ ွှာျေးပပည်သ တို ့်၏ ပုိင ုိ်ငမ်ှုမ ွှာျေးြ  ်စီျေးပခငျ်ေးအလုပ် (ထုိလုပ်ရပ်သည် အမ ွှာျေးပပည်သ ထ မှ 

အွှာျေးကပျေးမှုအကထွှာ ်အပ ့် ို ကလ ွှာ့်နည်ျေးကစနိငုက်သွှာကက ွှာင့်)်  ိ ု  ကဝျေးကဝျေး ပင ် ကရှွှာငက် သည့််အတွ ် ၎ငျ်ေးတို ့်အတွ  ်

အကထွှာ ်အ   ပြစ်ကစသည်။ သုိ ့်ကသွှာ် အပခွှာျေးတွ ြ ်က ွှာငရွ် ်ကသွှာအြွ ျု့မ ွှာျေး  ထုိနည်ျေးပရိယွှာယ် ို အသ ုျေးပပြုပါ လည်ျေး 

ပပစ်တငရ်ှုတ်ခ ပခငျ်ေးမရိှကပ။ လှုပ်ရှွှာျေးမှု အတွငျ်ေးနငှ့် ် မိမိ၏အလွှာျေးအလွှာရိှကသွှာမဟွှာမိတ်မ ွှာျေးနငှ့် ် လွယ်  ကခ ွှာကမွျု့ကစမည့်် 

ကတွျု့  ုက ွျေးကနျွေးမှု ို အသ ုျေးပပြုပခငျ်ေးသည် အုပ်စုမ ွှာျေးအက ွှာျေး ဘ ုရည်မှနျ်ေးခ  ်မ ွှာျေး ိုတည်က ွှာ ်ရန၊် 

ကပါငျ်ေးစည်ျေးမဟွှာဗ ျူဟွှာ ို တည်ကထွှာင၍် သကဘွှာတ ညီခ  ်ရသည့််နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး ို အစီအစဉ်တ  က ွှာငရွ် ်ရွှာရန် 

စသည့််တို ့်တွင ်  ညီနိငုသ်ည်။
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နည်ျေးပရိယွှာယ်တစ်ခုခ ငျ်ေးစီ ို  ပပနလ်ည်သ ုျေးသပ်နိငုပ်ါသလွှာျေး။ 

ပပနလ်ည်သ ုျေးသပ်နိငုပ်ါသည်! အမှန ုိ်လျှင ်စဉ်  ်မပပတ် စစ်က ျေးအ  ပြတ်သည် မရိှမပြစ်အကရျေးပါသည်။ မဟွှာဗ ျူဟွှာသည် 

အစီအစဉ်ကရျေး ွ ရနအ်တွ ်လိုအပ်ကသွှာ်လည်ျေး ထုိအစီအစဉ်မ ွှာျေးသည် ကပပွှာငျ်ေးလွယ်ပပငလ်ွယပ်ြစ်သင့်သ်ည်။ 

မိမိ၏အကက ွှာငျ်ေးအရွှာ ကလ့်လွှာ နျ်ေးစစ်ခ  ် ို ပပြုပပငတ်ည်ျေးပြတ်ရနအ်တွ ် နည်ျေးပရိယွှာယ်တစ်ခုခ ငျ်ေးစီအငပီျေးတွင ် 

စစ်က ျေးအ  ပြတ်မှုပပြုလုပ်ပါ။  ်စပ်  က်ဆှိိုင ူ်မျာ်းသည် မဟွှာမိတ် ပြန ့် ်  ်မှု မ ွှာျေးသည် မည်သည့််ကနရွှာတွငရိှ်သည် ို 

သိရိှကအွှာငလ်ုပ်ပါ။ ငပိြုငဘ် ်မ ွှာျေးမည်သုိ ့်တ ု ့်ပပနန်ိငုက်က ွှာငျ်ေး က ည့််ပါ။   စစ်က ျေးအ  ပြတ်ခ  ်အွှာျေး 

သုကတသနပပြုလုပ်ရနအ်တွ ်  ငပိြုငဘ် ်မ ွှာျေး၊ မဟွှာမိတ်မ ွှာျေး  က ွှာျေးတွင ် ်သွယ်ကရျေးလမ်ျေးကက ွှာငျ်ေးတစ်ခုတည်က ွှာ ်ထွှာျေးငပီျေး 

ထုိ  ်သွယ်ကရျေးလမ်ျေးကက ွှာငျ်ေးတကလျှွှာ ်ရိှ လ အွှာျေးလ ုျေး၏ သကဘွှာထွှာျေးအပမင၊် အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးနငှ့်က် ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးရန ်

အ ငသ်င့်ပ်ြစ်မှု ို စစ်က ျေးရနလ်ိုအပ်သည်။  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

နည််းပ ြိယောယ်မျော်းြြို မဟောဗျျူူဟောရခမောြ်ရစ န် မည်သြို   အစအီစဉ်ချ မည်နည််း။ 

 

နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး ို အခွင့်အ်ွှာဏွှာ စွမ်ျေးအွှာျေး မရိှသည့်် လ အုပ်စုငယ်တစ်စု ို ကခေါ်က ွှာငသွ်ွှာျေးနိငုမ်ည့်် လမ်ျေးခငျ်ေးကပျေးထွှာျေးသည့်် 

က  ွှာ ်တ ုျေးမ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် ကလှ ွှာျေးကပေါ်မှ  ကလှ ွှာျေးထစ်မ ွှာျေး  ့်သုိ ့် စဉ်ျေးစွှာျေးက ည့််ငပီျေး ထုိလ စုအွှာျေး က ီျေးမွှာျေးကစငပီျေး 

အခွင့်အ်ွှာဏွှာစွမ်ျေးအွှာျေးရိှသည့််  အထ ် ကနရွှာသုိ ့် ကရွျု့လ ွှာျေးကစနိငုသ်ည်။ ပဋပိ ခ အသွင ် ျေးကပပွှာငျ်ေးကရျေး လုပ်ငနျ်ေးစဉ် အ င့် ်င့်အ်ရ 

နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး ို မည်  ့်သုိ ့်   ်တို ်အစီအစဉ်ခ လုပ်က ွှာငန်ိငုသ်ည် ို ပ ု (၁၉) တွငက်ြွှာ်ပပထွှာျေးသည်။ 

အကစွှာပိုငျ်ေးနည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေးသည် ကပပွှာငျ်ေးလ မှုအတွ ် ပ ျေးကပါငျ်ေးပါဝငပ်ခငျ်ေးနငှ့် ်ဩဇွှာအွှာဏွှာ တိုျေးပမြှင့်ပ်ခငျ်ေး၊နငှ့် ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု၏စွမ်ျေးအွှာျေး 

တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးအကပေါ်  အကလျေးကပျေးက ွှာငရွ် ်ကလ့်ရိှသည်။ အလယ်အ င့်တ်ွင ်နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး သည်  လ အကပမွှာ ်အပမွှာျေး 

လှုပ်ရှွှာျေးမှု စွမ်ျေးအွှာျေး ို ပပသပခငျ်ေး၊ ပဋပိ ခ အသွင ် ျေးကပပွှာငျ်ေးကရျေး လပ်ုငနျ်ေးစဉ်တွင ်ပ ျေးကပါငျ်ေးပါဝငမ်ှု ကရရှည်တည်တ ့်ကစပခငျ်ေးတို ့်အွှာျေး 

အဓိ ထွှာျေး လုပ်က ွှာငက်လ့်ရိှသည်။ “ ကအွှာငပွ် ငယ်မ ွှာျေး” သည် အရိှနအ်ဟုနပ်မြှင့်တ်ငပ်ခငျ်ေးနငှ့်ပ် ျေးကပါငျ်ေးပါဝငမ်ှု ိုကရရှည်တည်တ ့်ကစရန ်

အကထွှာ ်အ  ပပြုကပျေးနိငုသ်ည်။ လုပ်ငနျ်ေးစဉ်၏အကစွှာပုိငျ်ေးနငှ့်အ်လယ်အ င့်မ် ွှာျေးတွင ်နည်ျေးစနစ်မ ွှာျေး ို စစ်က ျေးအ  ပြတ်ရနန်ငှ့် ် 

နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေးသည် မိမိတို ့် ရည်ရွယ်ထွှာျေးကသွှာ ရလဒမ် ွှာျေး ို မရရိှပါလျှင ်မိမိ၏နည်ျေးဗ ျူဟွှာ သုိ ့်မဟုတ် ကပပွှာငျ်ေးလ မှုသီအိုရီ ို 

ပပနလ်ည်သ ုျေးသပ်ရနအ်ကရျေးက ီျေးသည်။ ပဋပိ ခ အသွင ် ျေးကပပွှာငျ်ေးကရျေး လုပ်ငနျ်ေးစဉ်၏ကနွှာ ်ပုိငျ်ေး အ င့်မ် ွှာျေးတွင ်အုပ်စုမ ွှာျေးသည်  

က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု စွှာျေးပွ သုိ ့် အတငျ်ေးအဓမမ ြိအွှာျေးကပျေး ဝငက်ရွှာ ်ကစပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် ကန ့်စဉ်လုပ်က ွှာငမ်ှု ို အကနွှှာ ်အယ ှ် ပြစ်ကစပခငျ်ေး 

  ့်သုိ ့်ကသွှာ ပုိမုိထိခို ်  ုျေးရှု  ျေးနိငုက်ပခမ ွှာျေးသည့်် နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး ိုအသ ုျေးပပြုရနက်ရွျေးခ ယ်က နိငုင်ပီျေး ပုိကနငမ   ွှာျေးကနငမ အကပခအကနမ ိြုျေး ို 

အခွင့်မ်သွှာနိငုက်တွှာ့်ကပ။ 

တစ်ဦျေး နငှ့်တ်စ်ဦျေး အပပနအ်လှန ်အကပခခ အကပေါ် ထပ် င့်တ်ည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ ်ပြည့်် ည်ျေးကပျေးပခငျ်ေး စသည့်် နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး ိ ု

မည်သုိ ့်   ်တို ်အစီအစဉ်ခ လုပ်က ွှာငမ်ည် ုိသည့်် အလွှာျေးအလွှာရိှကသွှာ ကရွျေးခ ယ်စရွှာမ ွှာျေး ို က ွှာင်ရွ ်ရမည့်် အစီအစဉ် ို 
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ကရျေး ွ ထွှာျေးပါ။ နည်ျေးပရိယွှာယ်တစ်ခုစီသည် အလ ုျေးစ ုမဟွှာဗ ျူဟွှာအတွ ်  ဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် ရည်မှနျ်ေးခ  ်တစ်ခု (သုိ ့်) တစ်ခုထ ် ပုိ၍  

တို ်ရုိ ် အကထွှာ ်အ  ပြစ်ကစသင့်သ်ည်။ ဥပမွှာအွှာျေးပြင့် ် နည်ျေးပရိယွှာယ်တစ်ခု  လှုပ်ရှွှာျေးမှုတွင ် ပုိ၍လ မ ွှာျေးမ ွှာျေး 

ပါဝငက် ွှာငရွ် ်လွှာကစရန ်ရည်ရွယ်နိငုသ်ည်။ အပခွှာျေး နည်ျေးပရိယွှာယ်တစ်ခု သည် ကပပွှာငျ်ေးလ ရနလ်ိုအပ်ကက ွှာငျ်ေး(ထုိကပပွှာငျ်ေးလ မှုထ တငွ ်

၎ငျ်ေးတို ့်အတွ ်လည်ျေး ကနရွှာရိှသည်)  ို ငပိြုငဘ် ်၏မဟွှာမိတ်တစ်ဦျေး သုိ ့်မဟုတ်  တစ်ဦျေးထ ်ပုိကသွှာ သ မ ွှာျေးအွှာျေး   

 လ ်ခ ယ ုက ည်လွှာကစရန ်ရည်ရွယ်သည်။ 

 

ထြိရ ောြ်ရသော စည််းရုံ်းလှုံွှေ့ရ ော်ရ ်းလှုပ်ရှော်းမှုမျော်းအတြ်ွ နည််းပ ြိယောယ်ရ ွ်းချယ် ောတငွ ်  န််းသစတ်ထီငွခ်ခင််း၏ 

အခန််းြဏ္ဍမှော အဘယ်နည််း။ 

 နျ်ေးသစ်တီထွငမ်ှု (သုိ ့်)  နည်ျေးပရိယွှာယ် ုိငရ်ွှာ တီထွငြ်နတ်ီျေးမှုသည် အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု ို ကပေါ်ကပါ ်ကစငပီျေး 

ကရရှည်တည်တ ့်ကစကသွှာ အ  ိြုျေးသ ်ကရွှာ ်မှုပြစ်ကစမည့်် အဓိ ပါဝငသ်ည့်် အခ  ်တစ်ခ  ်ပြစ်သည်။ စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေး 

လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး သည် နည်ျေးတစ်မ ိြုျေးမ ိြုျေး (ဥပမွှာ - ခ ီတ ်ပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် အထုိင ်နဒပပမှု) နငှ့်အ်လွနအ် ငက်ပပငပီျေးထပ်ခါတလ လ  

အသ ုျေးပါကနပါ  ငပိြုငဘ် ်မ ွှာျေး  ၎ငျ်ေးတို ့်၏တုန ့်ပ်ပနမ်ှု ို  ပုိမုိက ွှာငျ်ေးမွနက်စရန ်ပပြုပပငက်ပပွှာငျ်ေးလ နိငုသ်ပြင့် ်ထုိသုိ ့်က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေးသည် 

နည်ျေးပရိယွှာယ် ို ထိကရွှာ ်မှုနည်ျေးကအွှာင ်က ွှာငရွ် ်သည်နငှ့်တ် သည်။ နည်ျေးစနစ်  သုိ ့်မဟုတ် နည်ျေးပရိယွှာယ် အသစ်မ ွှာျေး ို 

အသ ုျေးပပြုပခငျ်ေးသည် ရနသ်  သုိ ့်မဟုတ် ငပိြုငဘ် ် ို 

အငိ ု်မိကစငပီျေး  ပုိ၍ထိကရွှာ ်မှုရိှကစသည်။ 

 

 ပုံ -(၁၉) 

ြော်းလ် ရုပ်ပုံြော်းချပ် (Curle Diagram): နည််းပ ြိယောယ်အစီအစဉ်ရ ်း ွခဲခင််း 

 

ပဋပိ ခအသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ် 

အကြမ််းဖြ်မှု နငှ  ်မတ ော်းမှု ............................................................................................... ငငြိမ််းချမ််းရ ်း နငှ  ်တ ော်းမျှတမှု 

အ
ောဏ

ောညီ
မ
ျှခခ
င
်း.................................................................

အ
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မ
ျှခခ
င
်း  

 ပဋြိပြခ ရြျရအ်းခခင််း 

 

 

 

ရ ရှည်တည်ငမဲရသောငငြိမ််းချမ််းရ ်းနငှ  ်

တ ော်းမျှတမှု -  

 

 

 

 

 

 

အရစောပြိုင််းနည််းပ ြိယောယ်မျော်း- 
လှုပ်ရှွှာျေးမှုတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးနငှ့် ်

ပ ျေးကပါငျ်ေးပါဝငမ်ှု ို တုိျေးပမြှင့်က်စပခငျ်ေး။ 

 

ရနောြ်ပြိုင််းနည််းပ ြိယောယ်မျော်း -

ပုိကနငမ   ွှာျေးကနငမ အကပခအကနမှွှာ အခွင့််မကပျေးကတွှာ့်ဘ  

ငပိြုင်ဘ ်အွှာျေး အတင်ျေးအဓမမ 

က ွျေးကနျွေးညြှိနှုိင်ျေးကစသည်။ 

 

အလယပ်ြိုင််းနည််းပ ြိယောယ်မျော်း:- 
လ ထုလှုပ်ရှွှာျေးမှု၏ စွမ်ျေးအွှာျေး ုိ 

ပပသပါ။ 
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ခမ ပ်ြွယ် ပဋြိပြခ 

 

ခမငသ်ောသည်  ပဋြိပြခ 

အရကြောင််းအ ောြြို သြိရှြိမှုနည််းပေါ်း .............................................................................................. ............... သြိရှြိမှု ခမင် မော်း  
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 ဇယော်း (၁၈) 

ထြိပ်တန််းအရြောငအ်ထည်ရဖေ်ာမှုဇယော်း 

SMARTT ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုင:်  လ ထုတွငျ်ေး သိရိှမှု တိုျေးပမင့််လွှာကစရနအ်တွ ် ပငမ်မီဒယီွှာမ ွှာျေးတွင ် လ မ်ျေးပခ ြုကြွှာ်ပပ ကရျေးအတွ ် 

ဇနန်ဝါရီလ ၃၀ ရ ်ကန ့်အတွငျ်ေး  သတငျ်ေးမီဒယီွှာ သ ုျေးခု တငွ ်အ ုိပါ  ိစစရပ် ို ကြွှာ်ပပမည် ။ 

 

 နည်ျေးပရိယွှာယ်: အမ ွှာျေးပပည်သ နငှ့် ် သ ် ုိငသ်ည့််ကနရွှာမ ွှာျေးတွင ် စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်မှု ုိငရ်ွှာ လိုတိုရှငျ်ေး၊ ထိကရွှာ ်ကသွှာ ရုပ်ကပပွှာင ်

memes (မီျေးမ်) မ ွှာျေးနငှ့် ်သတငျ်ေးစ ွှာျေးမ ွှာျေး ို ညအခ ိန၌် ဗီဒယီိုပြင့်တ်င ် ်ပပသပခငျ်ေး 

 

လှုပ်ရှွှာျေးမှုအ င့် ် ငပီျေး  ုျေးသည့််ကန ့် တွှာဝနရ်ှိသ မ ွှာျေး လုိအပ်သည့်် 

အရငျ်ေးအပမစ်

မ ွှာျေး 

အတွှာျေးအ ီျေး

မပြစ်နိငုက်ပခ 

သုိ ့်မဟုတ်  

ထိခို ်  ုျေးရှု  ျေး 

နိငုက်ပခ 

ပ ျေးကပါငျ်ေးက ွှာငရွ် ်ကရျေး 

မိတ်ြ ်မ ွှာျေး 

ဗီဒယုိီပြင့်တ်င ်

 ်ပပသပခငျ်ေး 

 

 

ဒဇီငဘ်ွှာ ၁ 

 

 

Kweku, Sara 

ကဒေါ်လွှာ၂,၀၅၀ 

ပရိုဂ  ်တွှာငွှှာျေး

ရမ်ျေးပခငျ်ေး၊ 

ဝနထ်မ်ျေး(၄)ဦျေး 

ရွှာသီဥတု၊ 

လ ုပခ ြုကရျေးအ

ကစွှာင့် ် -  

စိတ်ခ အွှာျေး

ထွှာျေး ရကသွှာ ရ  

အ  ်အသွ

ယ်လုိအပ်သ

ည် 

အနပုညွှာနငှ့်လ်ှုပ်ရှွှာျေးမှုအြွ ျု့ဝင်

မ ွှာျေး 

 

တီထွင ်နျ်ေးသစ်မှုသည်  ျွမ်ျေး  ငမ်ှုအမ ိြုျေးမ ိြုျေးနငှ့် ်စွမ်ျေးက ွှာငန်ိငုမ်ှု အ င့်အ်မ ိြုျေးမ ိြုျေးရိှသ မ ွှာျေး နငှ့်ပ်ါဝငက် ွှာငရွ် ်လွှာပခငျ်ေး၊  ိစစရပ်မ ွှာျေး၊ 

ပါဝငသ် မ ွှာျေး၊နငှ့် ်အကက ွှာငျ်ေးအရွှာ အကပေါ်မ တည်၍ နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ို ြနတ်ီျေးပခငျ်ေးပြင့် ်အရိှနတ်ရိပ်ရိပ် တိုျေးပမင့်လ်ွှာပခငျ်ေး တ ခါျေး ို 

လမ်ျေးြွင့်က်ပျေးသည်။  နျ်ေးသစ်တီထွငမ်ှုသည် လ တို ့်၏အွှာရ ု ိုြမ်ျေးယ နိငုင်ပီျေး ပငမ်မီဒယီွှာမ ွှာျေးမှ ယခင ် လ စ်လ ျူရှုထွှာျေးသည့်် 

အကရျေး ိစစတွငပ်င ်သတငျ်ေးပ  ျု့ နှ ့်သွွှာျေးနိငုသ်ည်။ ထုိ ့်အပပင ်က ိြုတငခ်န ့်မှ်နျ်ေးနိငုက်သွှာ ရုိျေးရုိျေးရှငျ်ေးရှငျ်ေး  အက မ်ျေးြ ်တ ု ့်ပပနမ်ှုမ ွှာျေး 

(ဥပမွှာလ ုပခ ြုကရျေးတပ်ြွ ျု့မ ွှာျေးနငှ့် ်အက မ်ျေးြ ်တို ်ခို ်မှုမ ွှာျေး  ့်သုိ ့်) မှ အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုသုိ ့် ကပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေးသည်  အလွတ် 

သကဘွှာကဟွှာကပပွှာပခငျ်ေး၊ က ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး၊ စွှာတနျ်ေးမ ွှာျေး၊ ုိငျ်ေးဘုတ်မ ွှာျေး  ိုခ ိတ် ွ ပခငျ်ေး  တို ့်မှသည် ရုပ်ကသျေးရုပ်က ီျေးမ ွှာျေးပြင့် ်ပိတ် ုိ ့်ပခငျ်ေး၊ 

အလုပ်သမွှာျေးသမဝါယမမ ွှာျေး အထိ  မတ  ွ ပပွှာျေးသည့်် အမ ိြုျေးမ ိြုျေးကသွှာ လုပ်က ွှာငမ်ှုမ ွှာျေးနငှ့် ်        လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး ို တ ု ့်ပပနပ်ခငျ်ေးသုိ ့် 

  ယ်ပပန ့်သွ်ွှာျေးကစသည်။ အနပုညွှာနငှ့်ယ်ဉ်က  ျေးမှုတို ့် ပါဝငက်နပခငျ်ေးပြင့် ်လ အမ ွှာျေးအွှာျေး ၎ငျ်ေးတို ့်နွှာျေးလည်သည့်် သ ် ုိငသ်ည့်် 

ဘွှာသွှာစ ွှာျေးပြင့် ်ကပပွှာကစငပီျေး စိတ်ထ တွင ် ်စပ်ခ စွှာျေးနွှာျေးလည်နိငုသ်ည်။ 

 

 

ြျွန်ပ်ုတြို  တငွ ် အကြံဉောဏ်ရြောင််းတစ်ခုရှြိသည်။ အ ြိုပေါ အကြံညဏ်ြြို နည််းပ ြိယောယ်ပေါဝငသ်ည်  လုပ်ရ ောငမ်ှုအခဖစ် 

မည်သြို   အရြောငအ်ထည် ရဖော်နြိငုမ်ည်နည််း။ 

အက  ဉွှာဏ်က ွှာငျ်ေးတစ်ခုမှ အမှနတ် ယ်လုပ်က ွှာငန်ိငုမ်ည့်် နည်ျေးပရိယွှာယ် သုိ ့် ကရွှာ ်သွွှာျေးရန ် ပထမ  ုျေးကပခလှမ်ျေးမှွှာ လှုပ်ရှွှာျေးမှု 
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သုိ ့်မဟုတ် အက ွှာငအ်ထည်ကြွှာ်မှုအစီအစဉ် ို ကရျေး ွ ရန ် ပြစ်သည်။ မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် စီစဉ်က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်တငွ ်

ရှငျ်ေးလငျ်ေးကသွှာ ရည်ရွယ်ခ  ်မ ွှာျေး၊ အဓိ အပုိငျ်ေးမ ွှာျေးအတွ ် သတ်မှတ်ထွှာျေးကသွှာ ရ ်စွ မ ွှာျေး၊ လုပ်ငနျ်ေးတစ်ခုစီတွင ်

တွှာဝနက်ပျေးအပ်ထွှာျေးသ မ ွှာျေးနငှ့် ် တိုျေးတ ်မှုမ ွှာျေး ိုတိုငျ်ေးတွှာရနအ်တွ ် အကပခခ စ နှုနျ်ေးမ ွှာျေး စသည်တို ့် ပါဝငက်သွှာ အစီအစဉ်တစ်ခု 

ထ ကထွှာငရ်န ် အခ ိနလ် ုကလွှာ ်စွွှာ ထွှာျေးပါ။ နည်ျေးပရိယွှာယ်တစ်ခုအတွ ် အက ွှာငအ်ထည်ကြွှာ်မှု အစီအစဉ်တစ်ခု ို ြနတ်ီျေးနိငုမ်ည့်် 

ဥပမွှာတစ်ခု ို ဇယွှာျေး (၁၈) တငွက် ည့််ပါ။ ထုိနည်ျေးပရိယွှာယ် ို ကဘျေး ငျ်ေးငပီျေး ထိကရွှာ ်စွွှာ အက ွှာငအ်ထည်ကြွှာ်နိငုရ်နအ်တွ  ်

လှုပ်ရှွှာျေးမှု အ င့်တ်စ်ခုစီတွင ်  တိ  ကသွှာ လုပ် ငနျ်ေးတွှာဝနမ် ွှာျေး၊ တစ်ဦျေးခ ငျ်ေးစီအတွ ် တွှာဝနက်ပျေးအပ်မှုမ ွှာျေး ပါဝငသ်ည့်် ပုိမုိ 

အကသျေးစိတ်  ကသွှာ စွှာရငျ်ေး လိုအပ်သည် ို သတိပပြုပါ။ အပုိငျ်ေး(၉) တွင ် အက ွှာငအ်ထည်ကြွှာ်မည့်် အစီအစဉ် ို 

အကသျေးစိတ်က ွျေးကနျွေးပါမည်။ 

ဤကနရွှာတွငမ်  စည်ျေးရ ုျေးကရျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေး အစီအစဉ်ကရျေး ွ သ မ ွှာျေးနငှ့် ် အထ ျေးသပြင့် ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့်ပွ် စီစဉ်ြနတ်ီျေးသ တို ့်အတွ ်   “ 

ဒဇုိီငျ်ေးစဉ်ျေးစွှာျေးကတွျေးကခေါ်မှု” ပ ုစ မှ အ  ိြုျေးက  ျေးဇ ျေးမ ွှာျေးရရိှနိငုမ်ည်ပြစ်သည်။ လ သွှာျေးဗဟိုပပြု ဒဇုိီငျ်ေးနယ်ပယမှ် 

အက ွှာငျ်ေး  ုျေးအကလ့်အ  င့်မ် ွှာျေးသည် ထုတ် ုနတ်စ်ခုလ ုျေး ို ရငျ်ေးနှျီေးပမြှြုပ်နှ မှုမပပြုခင ် အလွှာျေးအလွှာရိှ ကပြရှငျ်ေးနည်ျေးမ ွှာျေး ို အမ ွှာျေးနှင့် ်

အတ တ  က ွျေးကနျွေးတိုငပ်င ်အကပြရှွှာငပီျေး ရည်ရွယ်သည့်် ဦျေးတည်အုပ်စုအွှာျေး စမ်ျေးသပ်(သုိ ့်)ကရှျု့ကပပျေးပ ုစ ပြင့် ်စမ်ျေးသပ်က ည့််မှု ို  အွှာျေးကပျေးသည့်် 

ခ ဉ်ျေး ပ်မှုနည်ျေးလမ်ျေး ို အသ ုျေးပပြုပခငျ်ေးအွှာျေး အကလျေးထွှာျေးစဉ်ျေးစွှာျေးကပျေးက သည်။ တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေး၊ အစီအစဉ်ကရျေး ွ သ မ ွှာျေးသည် 

တတ်နိငုသ်မျှ ပမနပ်မန ်တစ ုတခု ို လုပ်ခ ငလ်ွနျ်ေးသည့်် စိတ်အွှာျေးထ ်သနမ်ှုကက ွှာင့် ်  ပစ်မှတ် ို လွ ကခ ွှာ်ခ ့်ရသည်အထိ “ အလ ငအ်ပမန ်

အက ိမ်က ိမ်လုပ်က ွှာငမ်ှုခ ဉ်ျေး ပ်မှု” ဟုလည်ျေးကခေါ် ုိသည့်် ဤလုပ်ငနျ်ေးစဉ် ို က  ွှာ်သွွှာျေးတတက် သည်။ လ ငပ်မန ် ကရှျု့ကပပျေးပ ုစ သည် 

အ ုိပပြုထွှာျေးကသွှာ စိတ်  ျေးအကတွျေးအပမငအ်ွှာျေး ခ  ်ခ ငျ်ေး တို ်ရုိ ် သ ုျေးသပ်ခ  ်မ ွှာျေး ို ကပျေးနိငုင်ပီျေး ပုိမုိထိကရွှာ ်ကသွှာ ခ ဉ်ျေး ပ်မှုပ ုစ  

အပြစ်သုိ ့် ပပြုပပငက်ပပွှာငျ်ေးလ ရွှာတွင ် အ  အညီကပျေးနိငုသ်ည်။   အဓိပပွှာယ်ရိှသည့်် ရလဒမ် ွှာျေး ို ရရိှရန ် မိမိ၏ရည်ရွယ်ထွှာျေးသည့်် 

ပရိသတ်နငှ့် ်နျီေးနျီေးစပ်စပ်  ငတ် သ မ ွှာျေးနငှ့် ် ကရှျု့ကပပျေးပ ုစ  ိုစမ်ျေးသပ်ရနမှ်ွှာ အလွနအ်ကရျေးက ီျေးသည်။  

ဥပမွှာ မိမိသည်   အ  င့်ပ်  ်ပခစွှာျေးမှုနငှ့်ပ်တ်သ ်ကသွှာ စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေးတစ်ခု ို စီစဉ်ကနငပီျေး 

လ အမ ွှာျေး ိုအသိကပျေးနှုျိေးက ွှာ်စည်ျေးရ ုျေးလိုလျှင၊် ၎ငျ်ေးတို ့်၏ စီျေးပွွှာျေးကရျေး ုိငရ်ွှာ တရွှာျေးမျှတမှု၊  ( ိုယ်  င့်တ်ရွှာျေးနငှ့်ပ်တ်သ ်သည့််) 

စိတ် ုိျေးကဒါသထွ ်မှု၊ သစ်ပငမ် ွှာျေး ိုခ စ်ပမတ်နိျုေးမှုတို ့် ို လှု ျု့က ွှာ်ပခငျ်ေးပြင့် ်  စိတ်ဝငစ်ွှာျေးကအွှာင ် က ွှာငရွ် ်လျှင ်

မိမိ၏စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေးပွ အွှာျေး ပုိမုိ ပ ျေးကပါငျ်ေးပါဝငန်ိငုက်ပခရိှမရိှ  ို သိရိှနိငုရ်န ်အကထွှာ ်အ  ကပျေးနိငုသ်ည်။ ရုပ်ပ ုမ ွှာျေးနငှ့် ် ရုိျေးရှငျ်ေးသည့်် 

စမ်ျေးသပ်မှုတစ်ခုပပြုလုပ်ငပီျေး ရည်ရွယ်ဦျေးတည်သည့်် ပရိသတ်ပြစ်နိုငသ်ည်ဟု  ကတွျေးထငထ်ွှာျေးသည့်် လမ်ျေးကပေါ်မှလ မ ွှာျေး ို ကမျေးက ည့််၍ 

၎ငျ်ေးတို ့်သည် မိမိ၏သတငျ်ေးစ ွှာျေး ို မည်  ့်သုိ ့်တ ု ့်ပပနသ်ည် ို က ည့််ပါ။ အွနလ်ိုငျ်ေးကပေါ်တွင ်  ဤ  ့်သုိ ့်ကသွှာ စမ်ျေးသပ်မှုအွှာျေးလ ုျေး ို 

အပမနလ်ုပ်က ွှာငန်ိငုသ်ည်။ 

 

 

 “နည််းလမ််း” နငှ “်   ညမ်ှန််းချြ်ပန််းတြိငု”် ကြော်းရှြိ ြ်န ွှယ်မှုြော်းအဘယ်နည််း။ 

အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုနည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေးသည်  ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပန်ျေးတိုငတ်စ်ခု ို ကပါ ်ကပမွှာ ်ကစမည့်် နည်ျေးလမ်ျေးတစ်ခုသွှာပြစ်သည်။ 

အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးတွင ်မ ွှာျေးကသွှာအွှာျေးပြင့် ်  နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးသည် ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး    ့်သုိ ့်ပင ်အကရျေးက ီျေးက သည် ိ ု

နွှာျေးလည်သကဘွှာကပါ ်က သည်။ အဘယ်ကက ွှာင့် ်  သွှာမနပ်ပည်သ မ ွှာျေး၏ န ့် ် ငတ်ွနျ်ေးလှနမ်ှုမ ွှာျေး ကအွှာငပ်မငက် သနည်ျေး Why Civil 

Resistance Works မှ ကတွျု့ ရိှခ  ်တစ်ခုမှွှာ အက မ်ျေးမြ ်စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေးပွ မ ွှာျေးတွငပ်င ်၎ငျ်ေးတို ့်၏အဓိ  ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး 

ကအွှာငပ်မငမ်ှု မရိှခ ့်သည့််တိုငက်အွှာင ် မည်သုိ ့် ုိကစ ွှာမ  ပုိမုိပွင့်လ်ငျ်ေးငပီျေး ဒမုိီ ရ ်တစ် လ ့်အြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေးသုိ ့် 

လမ်ျေးခငျ်ေးကပျေးလွှာနိငုြွ်ယ်ရိှသည်။ တစ်နည်ျေး ုိရကသွှာ် အြွ ျု့မ ွှာျေး ပုိမုိ အွှာျေးစုိ ်ပါဝငလ်ွှာသည်နှင့်အ်မျှ 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှုစွမ်ျေးရည်မ ွှာျေး၊ မိမိတို ့်၏ ပပည်တွငျ်ေးအြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေးနငှ့် ်ွနယ် ်မ ွှာျေး တည်က ွှာ ်ရန ်လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေးတွင ်

ပုိမုိပ ျေးကပါငျ်ေးပါဝငလ်ွှာနိငုင်ပီျေး မိမိတို ့် က ိြုျေးစွှာျေးက ွှာ ်တည်ကနကသွှာ အနွှာဂတ် ိ ု ပုိမုိ ပ ုစ ကြွှာ်လွှာနိငုက်လပငပ်ြစ်သည်။ 
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ဒမုိီ ကရစီပြစ်စဉ်မ ွှာျေးနငှ့် ် ညွန ့်က်ပါငျ်ေးြွ ျု့ မှုမ ွှာျေးတည်က ွှာ ်ရွှာတွင ် ရငျ်ေးနှျီေးပမြှြုပ်နှ  အွှာျေးစုိ ်ရသည့်် အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးသည် 

ထုိလှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးသည် ရည်တိုက ည့််ရလျှင ်   ရှု  ျေးသည်ဟုယ  နိုငက်သွှာ်လည်ျေး ကနွှာ ်  ုျေးတွင ် ဒမုိီ ကရစီ အြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေးနငှ့် ် ပုိမုိ 

အ  ုျေးသတ်နိငုြွ်ယ်ရိှသည်။ 

သုိ ့်ရွှာတွင ် အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နည်ျေးပရိယွှာယ်အခ ိြုျု့သည် သုိ ့်ရွှာတွင ် အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နည်ျေးပရိယွှာယ်အခ ိြုျု့သည် 

ငပိြုငဘ် ်အွှာျေး အပပစ်ကပျေးပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် ပုဂိ္ြုလ်ကရျေးတို ်ခို ်ပခငျ်ေးတို ့် ို ပပြုလုပ်ကသွှာ နည်ျေးပရိယွှာယ ်

မ ွှာျေးသည်ပဋပိ ခ ိုပုိမုိက ီျေးထွွှာျေးကစငပီျေး ရည်ရွယ်ခ  ်မ ွှာျေးကအွှာငပ်မငရ်န ်ပုိမုိခ ်ခ ကစနိငုသ်ည်။ 
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ငငြိမ််းချမ််းရ ်းတည်ရ ောြ်ခခင််းလုပ်ငန််းစဉ်နငှ  ် အကြမ််းမဖြ်လှုပ်ရှော်းမှုနည််း ပ ြိယောယ်မျော်းတြို  ၏ ရပေါင််းစပ်နြိငုမ်ည်  

အလော်းအလောြြို  မည်ြဲ သြို   တတန်ြိငုသ်မျှ မျော်းနြိငုသ်မျှမျော်းရအောင ်ရ ောင ွ်ြ်ကြမည်နည််း။ 

 

အက မ်ျေးမြ ်ကရျေး ထ ုျေးတမ်ျေးစဉ်လွှာအရ ပဋပိ ခ၏အ င့်အ်ွှာျေးလ ုျေးတွင ်(သုိ ့်)  ွှာျေးလ် ရုပ်ပ ု ွှာျေးခ ပ် (Curle Diagram) ၏အစိတ်အပုိငျ်ေး 

(၄)ခုစလ ုျေးတွင ်ငပိြုငဘ် ်နငှ့် ်ကတွျု့  ုက ွျေးကနျွေးကရျေး၊ ပွင့်ပွ်င့်လ်ငျ်ေးလငျ်ေး ကပပွှာ ုိ  ်သွယ်ကရျေးသည် အကရျေးက ီျေးသည်3။  န် ့်  ငဘ် ် နငှ့်် 

၎ငျ်ေးအွှာျေး ကထွှာ ်ခ သ မ ွှာျေးနငှ့််   ်သွယ်ကပပွှာ ုိနိငုမ်ည့်် တခါျေး အငမ  ြွင့််ထွှာျေးရန ်အကရျေးက ီျေးသည် အဘယ်ကက ွှာင့် ုိ်ကသွှာ် - 

• (ထုိသုိ ့်က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေးသည်) ငပိြုငဘ် ်အွှာျေး (ကပပွှာငျ်ေးလ က ွှာငျ်ေးကပပွှာငျ်ေးလ နိငုမ်ည့််) ၎ငျ်ေးတို ့်၏လိုအပ်ခ  ်မ ွှာျေးနငှ့် ်

အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးမ ွှာျေး ို ရှငျ်ေးလငျ်ေးကပပွှာက ွှာျေးကစရန ်အတွ ် နွှာျေးကထွှာငက်ပျေးနိငုရ်နအ်ခွင့်အ်လမ်ျေးကပျေးသည်။ 

• (ထုိသုိ ့်က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေးသည် ) ငပိြုငဘ် ်၏လိုအပ်ခ  ်မ ွှာျေး (သုိ ့်မဟုတ်) စိတ်ဝငစ်ွှာျေးမှုမ ွှာျေး ို က  နပ်နစ်ှသိမ့််မှုရရိှကစရန ်

ပြည့်် ည်ျေးကပျေးရန ်အတွ ် မိမိအွှာျေး   ်သွယ်ခွင့်က်ပျေးနိငုင်ပီျေး ရနလ်ိုပပြုမ စိတ် ို ကပပွှာငျ်ေးလ နိငုက် ွှာငျ်ေး ကပပွှာငျ်ေးလ နိငုမ်ည်။ 

• ပုဂိ္ြုလ်ကရျေး  ်  ကရျေး ို စတငပ် ိြုျေးကထွှာငရ်န ်ကနရွှာတစ်ခုကပျေးသည် 

• အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု ုိငရ်ွှာ စည်ျေး မ်ျေးမ ွှာျေးနငှ့် ် န ့် ် ငရ်န ်မိမိ၏   ုျေးပြတ်ခ  ်နငှ့် ်ပတ်သ ်သည့်် မိမိ၏ တိ ဝတ် ို 

ထုတ်ကြွှာ်ကပပွှာပပ   ်သွယ်နိငုသ်ည့်် ကနရွှာတစ်ခု ြနတ်ီျေးကပျေးသည်3။  

• ထုိသုိ ့် က ွှာင်ရွ ်ပခငျ်ေးသည် မ ဝါဒမ ွှာျေး ိုသွှာ  န် ့်  ငအ်ွှာခ ပခငျ်ေးပြစ်ငပီျေး အတို ်အခ ၏ 

လ ့်ဂုဏ်သိ ခွှာညြှိြုျေးနမ်ွျေးကစကသွှာလုပ်ရပ်မ ိြုျေးပြင့် ် မပြစ်ရကစရန ် နငှ့်် ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးနိငုက်ပခ အလွှာျေးအလွှာမ ွှာျေး လ ုျေးဝ 

ပိတ် ုိ ့်သွွှာျေးပခငျ်ေး မရိှရကလကအွှာင ်ထိနျ်ေးသိမ်ျေးထွှာျေးနိငုသ်ည်။ 

 

စောမျြ်နေှာြြို ရြျောလ်ွန်၍ #၁  

ဒြုခလလှှ — အရြောင််း ံ်ုး လှုပ်ရှော်းမှု၊ အ ြို်း ံ်ုးလှုပ်ရှော်းမှု   ငခ်ခငသ်ံ်ုးသပ်ခခင််း 

 

သငခ်န််းစော ည် ွယ်ချြ်မျော်း - 

• အကတွျု့အက  ြုမ ွှာျေး ို ဇွှာတ်ကက ွှာငျ်ေးကပပွှာပပပခငျ်ေးပြင့် ် ကအွှာငပ်မငက်သွှာ နငှ့် ် ကအွှာငပ်မငမ်ှု နည်ျေးကသွှာ အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့်် 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု ုိင်ရွှာ အကလ့်အ  င့်မ် ွှာျေးနငှ့် ်ပတ်သ ်သည့််  နည်ျေးဥပကဒမ ွှာျေး၊ သီအိုရီမ ွှာျေး၊ နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး၊ 

သငခ်နျ်ေးစွှာမ ွှာျေး ို ကြွှာ်ထုတ်ရန။် 

• စစ်က ျေးအ  ပြတ်ပခငျ်ေးနငှ့်ရွ်ယ်တ ၊ လုပ်ကြွှာ်  ိုငြ် ်မ ွှာျေး အခ ငျ်ေးခ ငျ်ေးထ မှ သငယ် ပခငျ်ေး၏ယဉ်က  ျေးမှုတနြုိ်ျေး ို 

မိတ်  ်ကပပွှာ ုိကပျေးပါ။ 

• ထိကရွှာ ်ကသွှာ လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး အဓိ ကသွှာ့်ခ  ်မ ွှာျေး  ကြွှာ်ထုတ်သတ်မှတ် ၊ အမည် ကပျေးပါ။ 

• အပခွှာျေးအကက ွှာငျ်ေးအရွှာမ ွှာျေးတွင ်အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု အကလ့်အ  င့်မ် ွှာျေးအကက ွှာငျ်ေး ပုိမုိ 

ကလ့်လွှာသငယ် လွှာသည်နငှ့်အ်မျှ  သငတ်နျ်ေးသွှာျေးမ ွှာျေး(ပါဝငသ် မ ွှာျေး)၏တီထွငြ်နတ်ီျေးနိငုမ်ှု  ို နှုျိေး ွကပျေးပါ။ 

 

ခပင ်ငခ်ခင််း 

• ပြစ်နိငုလ်ျှင ် လှုပ်ရှွှာျေးသွွှာျေးလွှာနိငုက်စရန ် ကနရွှာ   ယ်  ယ်တစ်ခုတွင ် ဤလှုပ်ရှွှာျေးမှု ို ပပြုလုပ်ပါ။ စ က ျူ၊ 

အမှတ်အသွှာျေးပပြုမငတ် မ ွှာျေး၊ တိပ်နငှ့် ် အပခွှာျေးတီထွငြ်နတ်ီျေးမှု ုိငရ်ွှာ ပစစည်ျေးမ ွှာျေး ို လ ်ဝယ်ထွှာျေးပါ။ ထွငြ်နတ်ီျေးမှု ုိငရ်ွှာ 

ပစစည်ျေးမ ွှာျေး ို လ ်ဝယ်ထွှာျေးပါ။ ရည်ည နျ်ေးခ  ်အပြစ် အသ ုျေးပပြုရန် ဇယွှာျေး-(၂၀)  ို  မိတတ ျူ ွ ထွှာျေးပါ။ 
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ခပ လုပ်ပံုခပ လပ်ုနည််း: 

A. အုပ်စုငယ်မ ွှာျေးတွင ်ဤပ ုစ တွင ်လ အမ ွှာျေးအွှာျေး မိမိတို ့် ပါဝငက် ွှာငရွ် ်ြ ျေးကသွှာ သုိ ့်မဟုတ် သိကသွှာ အက ွှာငျ်ေး  ုျေး သုိ ့်မဟုတ် 

အ ုိျေးရွွှာျေး  ုျေး အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု သုိ ့်မဟုတ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်မှု ခ ဉ်ျေး ပ်မှုနည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးအကက ွှာငျ်ေး  

တစ်စ ုတစ်ရွှာ ို အခ ငျ်ေးခ ငျ်ေးတွင ်မျှကဝက ည့််ပါကစ။ 

 ) မိမိကပပွှာမည့်် စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေး (သုိ ့်) လှုပ်ရှွှာျေးမှု ို ပထမဦျေးစွွှာ ကြွှာ်ထုတ်၍ ကဝမျှကပပွှာ ုိကပျေးပါ။ 

ခ) မိမိကပပွှာမည့်် စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေး (သုိ ့်) လှုပ်ရှွှာျေးမှု ို ပထမဦျေးစွွှာ ကြွှာ်ထုတ်၍ ကဝမျှကပပွှာ ုိကပျေးပါ။ 

ဂ) မိမိ ကြွှာ်ပပခ ့်ကသွှာရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုင ် သုိ ့် ကရွှာ ်ရိှရန ် မည်သည့််(နည်ျေးတစ်နည်ျေး) နည်ျေးပရိယွှာယ် သုိ ့် နည်ျေးစနစ်  ို 

အသ ုျေးပပြုခ ့်သည် ို ကြွှာ်ပပပါ။ 

ဃ) ထိကရွှာ ်မှုရိှ၊မရိှ  မိမိ နျ်ေးစစ်ကလ့်လွှာမှုအွှာျေး ကဝမျှပါ။ 

B. အုပ်စုက ီျေးတစ်ခုနငှ့် ်  ကဝမျှရန ် ဇွှာတ်လမ်ျေးမ ွှာျေးထ မှ တစ်ပုဒ ်ိုကရွျေး၍ ထုိသုိ ့်မျှကဝရန ်  နျ်ေးသစ်တီထွငသ်ည့်် နည်ျေးလမ်ျေး -

ဇွှာတ်လမ်ျေးတို/ ပပနလ်ည် သရုပ်ကြွှာ်ပခငျ်ေး၊ ဇွှာတ်လမ်ျေးပပ ွ ်သရုပ်ကြွှာ်ပပပခငျ်ေး၊ ပ ု ွ ပခငျ်ေး၊ သီခ ငျ်ေး စသည်တိုပြင့် ် ြနတ်ီျေးပါ။ 

C. အုပ်စုက ီျေးသုိ ့် ပပနက်ရွှာ ်သွွှာျေးပါ  အုပ်စုငယ်မ ွှာျေးခွ ငပီျေး၊ အုပ်စုငယ်တစ်ခုခ ငျ်ေးစီသည် အက ွှာငျ်ေး  ုျေး သုိ ့်မဟုတ် အ ုိျေး  ုျေး 

လုပ်က ွှာငမ်ှု ဥပမွှာမ ွှာျေး ို ကဝမျှခိုငျ်ေးပါ။ 

D. နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး၊သငခ်နျ်ေးစွှာမ ွှာျေး ို စုက ွှာငျ်ေးပါ။ထုိ ့်ကနွှာ ် သငယ် ခ ့်သည်မ ွှာျေး ို အနစ်ှခ ြုပ်ငပီျေး အနွှာဂတ်လုပ်က ွှာငမ်ှု 

အတွ ် အကပခခ မ မ ွှာျေး၊ သီအိုရီမ ွှာျေးနငှ့်လ်မ်ျေးည နခ်  ်မ ွှာျေး ို ကရျေး ွ ပါ။ 

E. အကတွျု့အက  ြု၊ က ွှာငရွ် ်ခ  ်မ ွှာျေး ိ ု ပပနလ်ည်အစီရငခ် ရနအ်တွ ် အခ ိနက်ပျေးပါ။  

ထိကရွှာ ်ကသွှာလှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးနငှ့်ပ်တ်သ ်၍ မည်သည့်် အကက ွှာငျ်ေးအရွှာမ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် သငခ်နျ်ေးစွှာမ ွှာျေး  ကပေါ်ထွ ်လွှာသနည်ျေး။ 

ကဝမျှခ ့်သည့်် နည်ျေးပရိယွှာယ်အခ ိြုျု့ ို  နျ်ေးစစ်ကလ့်လွှာရန ်ဇယွှာျေး-(၂၀)  ိုသ ုျေးပါ။

စောမျြ်နေှာြြို ရြျောလ်ွန်၍ #၂  

မဟောဗျျူူဟောအချြ်အချောြျရန ောတငွ ်လှုပ်ရှော်းရ ောင ွ်ြမ်ှု 

 

သငခ်န််းစော  ည် ွယ်ချြ်မျော်း 

• မိမိ၏စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေး ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး ိုကထွှာ ်ခ အွှာျေးကပျေးသည့်် အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ိြုျေးလုပ်ရနအ်တွ ် 

ရုပ်ပုိငျ်ေး ုိငရ်ွှာနငှ့် ်အယ အ ကရျေးရွှာ ုိငရ်ွှာ ကနရွှာမ ွှာျေး ို ကြွှာ်ထုတ်ပါ။ 

• လှုပ်ရှွှာျေးက ွှာငရွ် ်မည့်် ကနရွှာသည် ဦျေးတည်ရည်ရွယ်ရွှာပစ်မှတ်မ ွှာျေးအကပေါ်တွင ်သိသွှာထငရှ်ွှာျေးကသွှာသ ်ကရွှာ ်မှုရိှကစနိငု ်ငပီျေး 

 ိစစရပ်၏ လိုရငျ်ေးအခ  ် ို ရှငျ်ေးရှငျ်ေးလငျ်ေးလငျ်ေးကြွှာ်ပပနိငုပ်ခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ ် ပ ုမှနအ်တိုငျ်ေး (လုပ်ငနျ်ေး ို) 

အကနွှှာ ်အယှ ပ်ြစ်ကစနိငုသ်ည့်် ကနရွှာမ ိြုျေးစ ု ို ပမငသ်ွှာကအွှာငလ်ုပ်ပါ။ 

 

ခပင ်ငခ်ခင််း 

• စွှာရွ ်က ီျေးမ ွှာျေးနငှ့် ်မွှာ ွှာမ ွှာျေး လိုအပ်မည်။ 

 

အခခော်းစီစဉ်ထော်း မည ် မှတစ်ုမျော်း: 

 

တ ်တ က် က  ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေးတစ်ခုအတွ  ်  လှုပ်ရှွှာျေးက ွှာငရွ် ်မည့်် အခ  ်အခ ွှာကနရွှာတစ်ခုစီအတွ ် စွှာရွ ်တစ်ရွ ် ို 

ပပင ်ငပ်ါ။ င ်ငပ်ါ။ စွှာရွ ် ို“  အခ  ်အခ ွှာကနရွှာ” နငှ့်“် လှုပ်ရှွှာျေးမှုစိတ်  ျေးအက  ဉွှာဏ်”  ို က ွှာ်လ နစ်ှခုအပြစ် ပုိငျ်ေးထွှာျေးငပီျေး 

န ရ တစ်ကလျှွှာ ်တွင ်ပ်ထွှာျေးပါ။ ကနွှာ ်တနည်ျေးအွှာျေးပြင့် ် ဇယွှာျေး-(၁၉)  ိုသ ုျေးပါ။ အုပ်စုက ီျေးတွင ်အခ  ်အခ ွှာကနရွှာမ ွှာျေး ို အတ တ ွ 

က ွျေးကနျွေးပါ။ တတ်နိငုလ်ျှင ်မိမိ၏အုပ်စုမှ တစ်စ ုတစ်ဦျေး  ပါဝငပ်တ်သ ်ခ ့်သည့်် ဥပမွှာ စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်တစ်ခု ို သ ုျေးပါ။  
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လှုပ်ရှွှာျေးက ွှာငရွ် ်မည့်် အခ  ်အခ ွှာကနရွှာမ ွှာျေးသည်  အမှနတ် ယ် ရုပ်ပုိငျ်ေး ုိငရ်ွှာ တည်ကနရွှာမ ွှာျေးနငှ့်/်သုိ ့်မဟုတ် ယဉ်က  ျေးမှု ုိငရ်ွှာ 

သုိ ့်မဟုတ် နိငုင် ကရျေးကနရွှာမ ွှာျေးပြစ်နိငုသ်ည်။ 

ပ  ်စီျေးပခငျ်ေး ၊  သ ုျေးစွ ပခငျ်ေး၊   ုျေးပြတ်ခ  ်ခ ပခငျ်ေးနငှ့် ် ထုတ်လုပ်မှု ုိငရ်ွှာ အခ  ်အခ ွှာကနရွှာမ ွှာျေး ို ရုပ်ပုိငျ်ေး ုိငရ်ွှာကနရွှာမ ွှာျေးအပြစ် 

အလွယ်တ  သတ်မှတန်ိငုသ်ည်။ ယ  ခ  ် သုိ ့်မဟုတ် အခွင့်အ်လမ်ျေးမ ွှာျေး ုိငရ်ွှာ အခ  ်အခ ွှာကန ရွှာမ ွှာျေး  ပုိ၍ အယ အ  သုိ ့်မဟတု် 

သကဘွှာတရွှာျေး ုိငရ်ွှာပြစ်နိငုသ်ည်။ မိမိ၏စိတ်  ျေးဉွှာဏ် (သုိ ့်) အခ  ်အခ ွှာကနရွှာမ ွှာျေးသည်  ဏ္ဍတစ်ခုထ ်ပုိကနသ ည် ို 

ကတွျု့ ရိှနိငုသ်ည်။ ထုိ ့်ကက ွှာင့် ်တီထွငြ်နတ်ီျေးမှုအကတွျေးအကခေါ် ိုအွှာျေးကပျေးသည့်် ကနရွှာတိုငျ်ေး ို ထည့််သွငျ်ေးငပီျေး   ်လ ်လုပ်က ွှာငသွ်ွှာျေးပါ။  
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 ကအွှာ ်ပါတို ့်သည် လှုပ်ရှွှာျေးက ွှာငရွ် ်မှု ပပြုလုပ်မည့်် အခ  ်အခ ွှာ   ကနရွှာမ ွှာျေး ဥပမွှာမ ွှာျေးပြစ်သည်။: 

• ) ပ  ်စီျေးပခငျ်ေးပြစ်ပွွှာျေးကနကသွှာကနရွှာ (လယ်ယွှာကပမမ ွှာျေးမှတ င့် ် ပုိ ်လိုငျ်ေး လမ်ျေးကက ွှာငျ်ေး၊အကပါင ် ုျေးကနရွှာ၊  

ခုတ်ထွငထ်ွှာျေးသပြင့် ်ကပပွှာငတ်လငျ်ေးခါကနသည့််   သစ်ကတွှာကနရွှာ။   

• ထုတ်လုပ်မှုပြစ်ပွွှာျေး ကနကသွှာ ကနရွှာ (ပပတငျ်ေးကပါ ်မ ွှာျေးထုတ်လုပ်သည့်် စ ်ရ ု၊ ပခ   စသည်) ။ 

• သ ုျေးစွ မှု ပြစ်ပွွှာျေးကနကသွှာ ကနရွှာ (စ ပါမွှာျေး တ်၊ ဓွှာတ် ီ ုိင၊် ြုနျ်ေးလိုငျ်ေးပြင့် ်မှွှာပခငျ်ေး၊ က  ွှာငျ်ေး) 

•   ုျေးပြတ်ခ  ်မ ွှာျေး ခ သည့်် ကနရွှာ (ပါလီမန ် သုိ ့်မဟုတ်  ွနဂ်ရ ်၊ က ွှာ်ပုိရိတ်အစည်ျေးအကဝျေးခနျ်ေးမ ၊ က  ွှာငျ်ေးဘုတ်အြွ ျု့၊ 

 ုလသမဂ္) 

• ထငပ်မငခ်  ်မ ွှာျေးနငှ့်ယ်  ခ  ်မ ွှာျေးအွှာျေး ပြည့်် ထွှာျေးကသွှာ ကနရွှာ (အကပခခ  ယ ုက ည်မှုမ ွှာျေးနငှ့် ် လ မှုကရျေး ုိငရ်ွှာ 

ဒဏ္ဍွှာရီပ ုပပငမ် ွှာျေး ို စိနက်ခေါ်မည့််ကနရွှာ- လ မ ိြုျေးကရျေးခွ ပခွှာျေးသည့်် ကန ့်လည် စွှာက ွှာငတ်ွှာမ ွှာျေး၊ စစ်သွှာျေးစုက ွှာငျ်ေးကရျေးရ ုျေးမ ွှာျေး) 

• အပခွှာျေးကပြရှငျ်ေးနည်ျေးတစ်ခု (သုိ ့်) အခွင့်အ်လမ်ျေးပြစ်နိငုသ်ည့််ကနရွှာ (ယဉ်က  ျေးမှု ုိငရ်ွှာ သုိ ့်မဟုတ် နစ်ှပတ်လည်ပွ ၊ 

အစုိျေးရအရွှာရိှတစ်ဦျေး ၏အထ ျေးလွှာကရွှာ ်လည်ပတ်မှု၊ ဥယ ွှာဉ်မ ွှာျေးပြစ်နိငုသ်ည့်် ကနရွှာလွတ်) 

အ ယ်၍ မိမိ  slideshowအတိ ုို လုပ်ထွှာျေးနိငုမ်ည် ုိလျှင၊် ဤကလ့်  င့်ခ်နျ်ေးထ တွင ် စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေးပွ အမ ိြုျေးမ ိြုျေးမှ 

အခ  ်အခ ွှာကနရွှာအမ ိြုျေးမ ိြုျေးတို ့်၏ တီထွငြ်နတ်ီျေးထွှာျေးသည့်် လှုပ်ရှွှာျေးမှုပ ုမ ွှာျေး ို မျှကဝရန ် ထည့််သွငျ်ေးစဉ်ျေးစွှာျေးထွှာျေးပါ။ 

အရငျ်ေးအပမစ်က ွှာငျ်ေးမ ွှာျေး ို ဒ ုခလလှှ(Beautiful Trouble)  စွှာအုပ် (beautifultrouble.org) နငှ့် ်WagingNonviolence.org နငှ့် ်

Actipedia.com တွငရ်ရိှနိငုသ်ည်။
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ဇယော်း( ၁၉) 

လှုပ်ရှော်းရ ောင ွ်ြ်မည ် အချြ်အချောရန ောမျော်း ြိုင ်ော ရလ ြျင ခ်န််းစော ွြ ်

 

လှုပ်ရှွှာျေးက ွှာငရွ် ်မည့်် 

အခ  ်အခ ွှာကနရွှာမ ွှာျေး 

 ုိသည်မှွှာ အဘယ်နည်ျေး။ 

မည်  ့်သုိ ့်ကသွှာ လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး ို က ွှာငရွ် ်နိငုသ်နည်ျေး။ 

ထုတ်လုပ်မှု  

ပ  ်စီျေးပခငျ်ေး  

သ ုျေးစွ ပခငျ်ေး  

  ုျေးပြတ်ခ  ်ခ ပခငျ်ေး  

ယ  ခ  ်  

စိနက်ခေါ် ခ ကနရသည့််ယ  ခ  ် ုိ

သည်မှွှာ အဘယ်နည်ျေး။ 

 

အခွင့်အ်လမ်ျေး (အခ ိန ်ို ်)  

 

 

ပြစ်ရပ်မ ွှာျေးအကပေါ် အကပခခ ထွှာျေးသည့်် မဟွှာဗ ျူဟွှာ စငတ်ွှာ မှ တီထွငထ်ွှာျေး ပြစ်ငပီျေး ဒ ုခလှလှ (Beautiful Trouble ) မှ 

မွမ်ျေးမ ပပင ်ငထ်ွှာျေးကသွှာ   နည်ျေးတစ်ခု, https://www.storybasedstrategy.org/points-of-intervention.html. 

 

 

ခပ လုပ်ပံုခပ လပ်ုနည််း: 

၁။ အြွ ျု့မ ွှာျေး ိုခွ ၍ အနည်ျေး  ုျေး  (၂-၃) ဦျေးစီ ို  ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေးစွှာရွ ်တစ်ခုနှုနျ်ေးထွှာျေးပါ။ စ က ျူကပေါ်တွင ် ကြွှာ်ပပစွှာရငျ်ေးပပြုစုထွှာျေးကသွှာ 

အလွှာျေးအလွှာရိှသည့်် လှုပ်ရှွှာျေးက ွှာငရွ် ်မည့်် အခ  ်အခ ွှာကနရွှာမ ွှာျေးအတွ ် အမ ွှာျေးနငှ့် ်အတ တ  က ွျေးကနျွေးတိုငပ်င ်အကပြရှွှာရန ်နငှ့် ် “  

အခ  ်အခ ွှာကနရွှာ” က ွှာ်လ တွငက်ရျေးရန ် ပါဝငက် ွှာငရွ် ်သ မ ွှာျေး ို ည နက် ွှာျေးပါ (၃-၅ မိနစ်) ။ အ ယ်၍ မိမိသည် ယခင ်

စစ်က ျေးအ  ပြတ် နည်ျေးလမ်ျေး တစ်ခုခု ို  သငယ် ငပီျေးကပမွှာ ခ် ့်ပါ  အမ ွှာျေးနငှ့် ် အတ တ  က ွျေးကနျွေးတိုငပ်င ် အကပြရှွှာပခငျ်ေးတငွ ်

ထုိဗဟုသုတ ို အသ ုျေးပပြုပါ။   ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း ၊ အွှာဏွှာ  ် နယွ်မှုမ ွှာျေး၊  ခ ိတ်  ်သ မ ွှာျေး/ ခွ ပခွှာျေးသ မ ွှာျေး၊ စသည်ပြင့် ်

ထည့််သွငျ်ေးစဉ်ျေးစွှာျေးက ည့််ပါ။ 

၂။ မိနစ်အနည်ျေးငယ်က ွှာငပီျေးကနွှာ ် လ မ ွှာျေး ို အပခွှာျေးစွှာရွ ်တစ်ရွ ်သုိ ့်ကရ ျု့ကစငပီျေး၊ “  အခ  ်အခ ွှာကနရွှာ” က ွှာ်လ  တွငက်ရျေးထွှာျေးသည့်် ို 

ထပ်ထည့််ကရျေးပါကစ။   (၂-၄ မိနစ်) 

၃။ လ မ ွှာျေး ို ကနွှာ ်ထပ် စွှာရွ ်တစ်ရွ ် ီသုိ ့် ကရ ျု့ ခိုငျ်ေးငပီျေး အခ  ်အလ ်မ ွှာျေး ို အမ ွှာျေးနငှ့် ် အတ တ  က ွျေးကနျွေးတိုငပ်င ်  ်လ ် 

အကပြရှွှာပါကစ။(၂ မိနစ်) ။ 

၄။ ယခု လ မ ွှာျေး ို မိမိတို ့်၏ လှုပ်ရှွှာျေးမှုအစီအစဉ် ကခါငျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး ို ထည့််ကရျေးကစငပီျေး  စွှာရငျ်ေးပပြုစုကြွှာ်ပပထွှာျေးသည့်် အခ  ်အခ ွှာကန 

ရွှာမ ွှာျေးတွင ် ပြစ်ပ  ်နိငုသ်ည့်် အလွှာျေးအလွှာရိှကသွှာ လှုပ်ရှွှာျေးမှု ို စဉ်ျေးစွှာျေးထွှာျေးရန ် ည နက် ွှာျေးပါ။ 

လှုပ်ရှွှာျေးမှုစိတ်  ျေးအက  ဉွှာဏ်က ွှာ်လ ထ တွင ် ထုိလှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး ို ကရျေးပါ။ အခ ိနက်ပေါ်မ တည်၍ (စုစုကပါငျ်ေး ၅-၁၀မိနစ်  ) အပခွှာျေးစွှာရွ  ်

အခ ိြုျု့ ို လှည့််ကပျေးပါ။ 
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 ၅။ အခ ိနအ်လ ုအကလွှာ ်ရိှပါ  အခ  ်အခ ွှာကနရွှာအမ ိြုျေးမ ိြုျေးတွင ် အ ုိပပြုထွှာျေးကသွှာလှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးအကပေါ် 

အ  ိြုျေးသ ်ကရွှာ ်ကစမည့််သ မ ွှာျေး ို သငတ်နျ်ေးသွှာျေးမ ွှာျေး( ပါဝငက် ွှာငရွ် ်သ မ ွှာျေး)အွှာျေး အတ တ  က ွျေးကနျွေးတိုငပ်င ်အကပြရှွှာရနက်ပပွှာပါ။ 

၆။ အခနျ်ေးထ တွင ် လှည့််လည်လမ်ျေးကလျှွှာ ်ငပီျေး ထင်ရှွှာျေးကပေါ်လွငသ်ည့််  စိတ်  ျေးအက  ဉွှာဏ်မ ွှာျေး ို စ ်ဝုိငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် 

က ယ်ပွင့်မ် ွှာျေးကပျေးခိုငျ်ေးပါ။ 

၇။ အုပ်စုက ီျေးထ  ိုပပနက်ရွှာ ်ကသွှာအခါ  စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေးအတွ ် အပခွှာျေးသ မ ွှာျေး လ ်ခ ယ ငပီျေး ပပနလ်ည်အသ ုျေးပပြုနိငုမ်ည့််  

အက  ရလို ်သည့််အခ ိန ်ွှာလမ ွှာျေး၊  စိတ်  ျေးအက  ဉွှာဏ်မ ွှာျေး ကဝမျှပါ။ 

၈။ အပိတ်အကနပြင့် ်နည်ျေးလမ်ျေးနငှ့်ပ်တ်သ ်သည့်် သငယ် ခ ့်ရသည်မ ွှာျေး၊  အဓိ အခ  ်မ ွှာျေး ို အနစ်ှခ ြုပ်ပါ။ ထုိသုိ ့်လုပ်က ွှာငပ်ခငျ်ေးပြင့် ်

လှုပ်ရှွှာျေးမှု အလွှာျေးအလွှာမ ွှာျေး ို ခ  ျု့ထွငပ်ခငျ်ေး၊ ကြွှာ ်ထွ ်ကတွျေးတတ်ရန ် အွှာျေးကပျေးပခငျ်ေးနငှ့် ် မိမိ၏နည်ျေးပရိ ယွှာယ်မ ွှာျေး ိ ု

 နျ်ေးသစ်တီထွငမ်ှုမ ွှာျေးထပ်ထပ်ထည့််နိငုပ်ခငျ်ေးတို ့်တွင ်အ  အညီပြစ်ကစနိငုသ်ည်။ အ ယ်၍ မိမိတွငအ်ခ ိန်ရိှပါ  သငတ်နျ်ေးသွှာျေးမ ွှာျေး ို 

ကရှျု့သုိ ့်   ်လ ်တီထွငခ် ငသ်ည့််   အက ိြု ်  ုျေး  စိတ်  ျေးအ က  ဉွှာဏ်မ ွှာျေးသ ုျေးခု ို ခ ကရျေးခိုငျ်ေးပါ။ 

၉။ ကနွှာ ်အ င့် ် - မိမိ၏နည်ျေးပရိယွှာယ်စိတ်  ျေးအက  ဉွှာဏ်မ ွှာျေး  မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် မကပမွှာ ်၊ သင့်မ်သင့် ် မိမိ၏ SMARTT 

ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး ို ရှငျ်ေးရှငျ်ေးလငျ်ေးလငျ်ေး အကထွှာ ်အ  ပြစ်ကစမည်လွှာျေး ို စမ်ျေးသပ်ပါ။

 

 စောမျြ်နေှာြြို ရြျောလ်ွန်၍ #၃  

အစီအစဉ်စော ွြ်နငှ န်ှုြိင််းယှဉ်ရမထ စ်အ  နည််းပ ြိယောယ်မျော်းရ ွ်းချယ်ခခင််း 

 

• (အထ ်တွငက်ြွှာ်ပပ ထွှာျေးသည့််အတိုငျ်ေး) မိမိနငှ့်သ် ် ုိငသ်ည့်် အကက ွှာငျ်ေးအရွှာအကပေါ် မ တည်ငပီျေး    နျ်ေးသစ်တီထွငသ်ည့်် 

နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး ို ကရွျေးခ ယ်ပခငျ်ေးအတွ ် အဓိ  ထည့််သွငျ်ေးစဉ်ျေးစွှာျေးရမည့််အခ  ်မ ွှာျေးနငှ့် ် ကမျေးခွနျ်ေးမ ွှာျေး  ို အသ ုျေးပပြုငပီျေး 

နည်ျေးပရိယွှာယ်ကရွျေးခ ယ်ပခငျ်ေးအတွ ် နှုငိျ်ေးယှဉ်က ည့််၊ တို ် ုိငက် ည့််က ည့််ပါ။ 

 

 

ခပင ်ငခ်ခင််း 

• စွှာရွ ်က ီျေးမ ွှာျေးနငှ့် ်မွှာ ွှာမ ွှာျေး လိုအပ်မည်။ 

 

ခပ လုပ်ပံုခပ လပ်ုနည််း -: 

၁။ အကစွှာပုိငျ်ေးတွငက် ွျေးကနျွေးခ ့်ကသွှာ OTPOR ၏ တို ်ပွ ဝင ်ဇွှာတ်လမ်ျေးမှ နည်ျေးပရိယွှာယ် (၃)ခု ို ဇယွှာျေး(၂၀) တွငပ်ြည့််စွ ်ပါ။ 

တနည်ျေးအွှာျေးပြင့် ် အ ယ်၍ မိမိသည် အြွ ျု့၏ ိုယ်ပုိငအ်လုပ်မှ လ ်ရိှ  ကလ့်လွှာမှု နမ နွှာပြင့် ် ဤလှုပ်ရှွှာျေးမှုလမ်ျေးည နပ်ါ 

ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေးမ ွှာျေး ို လုပ်က ွှာငက်နပါ   အလွှာျေးအလွှာရိှ အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး ိုအ  ပြတ်ရနန်ငှ့် ်

ကနွှာ ်ထပ် ြွ ငြိြုျေးတိုျေးတ ်ကအွှာင ် ပပြုလုပ်ရန ် တို ့်အတ ွ် စစ်က ျေးအ  ပြတ်ရမည့််လုပ်ငနျ်ေးစဉ် သုိ ့်မဟုတ် 

အခ  ်အခ ွှာ  ကနရွှာမ ွှာျေးတွင ်လှုပ်ရှွှာျေးက ွှာင်ရွ ်မှု နည်ျေးလမ်ျေးမှ မိမိ ၏  နျ်ေးစစ်ကလ့်လွှာမှုမ ွှာျေး ို အသ ုျေးပပြုပါ။ 

 ၂။ ဇယွှာျေး (၂၀) ရိှ အမ ိြုျေးအစွှာျေး တစ်ခုခ ငျ်ေးစီ ို က ွျေးကနျွေးရန ် ဤအခနျ်ေးတွင ် အကစွှာပုိငျ်ေး  ကြွှာ်ပပခ ့်ကသွှာ ကမျေးခွနျ်ေးမ ွှာျေး ိ ု

အသ ုျေးပပြုရန ်အုပ်စုမ ွှာျေးအွှာျေး ကပပွှာပါ။   

၃။ အြွ ျု့မ ွှာျေး ို နည်ျေးပရိယွှာယ်တစ်ခုစီ၏အငအ်ွှာျေး ို ၀ မှ ၁၀ အထိပြင့်် အ င့်သ်တ်မှတ်ခိုငျ်ေးငပီျေး ၁၀ ခုသည် 

အငအ်ွှာျေးအက ွှာငျ်ေး  ုျေး ပြစ်သည်။ မည်သည့််  နည်ျေးပရိယွှာယ်  အပမင့် ် ုျေးရရိှသည် ိုသိရိှရန ်  အလွှာျေးအလွှာရိှကသွှာ 

နည်ျေးပရိယွှာယ်တစ်ခုခ ငျ်ေးစီအတွ ် ရမှတ်မ ွှာျေး ို ကပါငျ်ေးက ည့််ပါ။ အုပ်စုတစ်စုသည် နည်ျေးပရိယွှာယ်(၃)ခုစလ ုျေး သုိ ့်မဟုတ် 

ထုိထ ်မ ပုိငပီျေး လုပ်က ွှာငရ်န်   ုျေးပြတ်နိငုသ်ည်။ ဤကလ့်  င့်ခ်နျ်ေးသည် သငတ်နျ်ေးသွှာျေးမ ွှာျေးအတွ ် 

၎ငျ်ေးတို ့်၏နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး ို   ်တို ်လုပ်က ွှာငမ်ည့်် မဟွှာဗ ျူဟွှာ တစ်ခုပြစ်လွှာကအွှာင ် အ  အညီကပျေးနိငုသ်ည်။ 
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ကယဘုယ အွှာျေးပြင့် ် အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု အစနွှာျေးတွင ် အမ ွှာျေးပပည်သ    အသိအပမငပ်မင့်မ်ွှာျေးကစကသွှာ၊   

ပ ျေးကပါငျ်ေးပါဝငမ်ှု  ယ်ပပန ့်လ်ွှာကစကသွှာ နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး လိုအပ်သည်။ 
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ဇယော်း(၂၀) 

နည််းပ ြိယောယ်အစီအစဉ်ရ ်း ွခဲခင််း 

 

နည်ျေးပရိယွှာယ်ပြစ်နိငုက်သွှာ 

နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး ုိကရွျေးခ ယ်ပခငျ်ေး 

နည်ျေးပရိယွှာယ်-

၁ 

နည်ျေးပရိယွှာယ်- 

၂ 

နည်ျေးပရိယွှာယ်-

၃ 

အငအ်ော်း တြိ်ုးခမ င ခ်ခင််း 

ကတွှာငျ်ေး ုိခ  ် ရှငျ်ေးရှငျ်ေးလငျ်ေးလငျ်ေး ရှိပါသလွှာျေး။ 

ထုိကတွှာငျ်ေး ုိခ  ်သည် အဘယ်နည်ျေး။ 

၎ငျ်ေးသည် ပဏွှာမကပခလှမ်ျေး ုိ ထိနျ်ေးသိမ်ျေး၍ ငပြိုငဘ် ်ထ မှ 

တ ု ့်ပပနမ်ှု ုိ နှုျိေး ွကပျေးနိငုပ်ါသလွှာျေး။ 

၎ငျ်ေးသည် ပ ုမှနအ်တုိငျ်ေး (လုပ်ငနျ်ေး ုိ) တ ်တ ်က က  

အကနွှှာ ်အယှ ်ပြစ်ကစသလွှာျေး။  ပ ုမနှအ်တုိငျ်ေး 

(လုပ်ငနျ်ေး ုိ) တ ်တ ်က က  

အကနွှှာ ်အယှ ်ပြစ်ကစသလွှာျေး 

သတ်မှတ်ထွှာျေးကသွှာ ဦျေးတည်ရည်ရွယ်သ  သုိ ့် 

ကရွှာ ်ရှိနိငုပ်ါသလွှာျေး။ 

နည်ျေးပရိယွှာယ်သည် မဟွှာမိတ်မ ွှာျေး ပြန ့် ်  ်မှု 

မ ွှာျေးတကလျှွှာ ်တွင ်  ဦျေးတည်ရည်ရွယ်သ မ ွှာျေး  သုိ ့် 

ကပပွှာငျ်ေးကရ ျု့ နိငုပ်ါသလွှာျေး။ 

   

အမျော်းခပည်သ ူ  အသြိအခမငခ်မင မ်ော်းရစခခင််း 

ပ ုရိပ်သည် ဇွှာတ်ကက ွှာငျ်ေးအပြစ်အပ  ် ုိ 

ကပပွှာပပနိငုပ်ါသလွှာျေး။ 

အတုိ ်အခ မ ွှာျေး၏အွှာျေးနည်ျေးခ  ်မ ွှာျေး ုိ 

ကြွှာ်ထုတ်နိငုမ်ည်လွှာျေး။ 

 ိစစရပ် ုိက ည့််ရှုရွှာတွင ် အပခွှာျေးနည်ျေးလမ်ျေးသစ်တစ်ခု ုိ 

ကပျေးနိငုမ်လွှာျေး။ 

သတငျ်ေးစ ွှာျေးသည် ရှငျ်ေးရှငျ်ေးလငျ်ေးလငျ်ေးရှိပါသလွှာျေး။ 

အရှိနတ်ရိပ်ရိပ် တုိျေးပမင့်လ်ွှာနိငုသ်လွှာျေး၊ သုိ ့်မဟုတ် အရှိန ်

တရိပ်ရိပ်    ငျ်ေးသွွှာျေးနိငု ်သလွှာျေး။ 
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အခမင  ်ံု်း ပူ်းရပေါင််းပေါဝငမ်ှုလော်း ။ 

ပ ျေးကပါငျ်ေးပါဝငမ်ှု မှွှာ အနမိ့််/အပမင့် ်ဘွှာျေးရှိသလွှာျေး။ 

လ ထုပါဝငန်ိငုက်အွှာင ်လမ်ျေးြွင့်က်ပျေးပါသလွှာျေး။ 

တီထွင ်နျ်ေးသစ်မှု၊ တီထွငြ်နတီ်ျေးမှု ုိ အသ ုျေးခ ပါသလွှာျေး။ 

ယဉ်က  ျေးမှုအရ သင့်က်လ ွ်ှာပါသလွှာျေး။ 

အလွယ်တ   ပ ုတ    ျေးယ နိငုသ်လွှာျေး။ 

   

အဓြိြနငှ  ် ဒတုြိယ ဦ်းတည် ည် ွယ်သမူျော်း  အနြိငုယူ် 

လွှမ််းမြို်းနြိငုခ်ခင််း သြို  မဟုတ ်ဖြိအော်းရပ်းခခင််းရှြိသလော်း။ 

တစ်ြ ်သတ်လုပ်က ွှာငပ်ခငျ်ေး၊ က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေး 

သုိ ့်မဟုတ်  ပြနက်ပြကပျေးပခငျ်ေးတုိ ့်ပြင့် ် နည်ျေးပရိယွှာယ်သည် 

အွှာဏွှာရှိအုပ်စုမ ွှာျေးအကပေါ် အပပြုအမ အွှာျေးကပပွှာငျ်ေးလ ရန ် ( 

ရ အရွှာရှိမ ွှာျေး  ၎ငျ်ေးတုိ ့်အခွင့်အ်ွှာဏွှာ ုိ အထ ်တနျ်ေး 

လ ွှာမ ွှာျေး၏အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေး အတွ ် အသ ုျေးပပြုမှုမ ွှာျေးအွှာျေး 

ရပ်တန ့်ရ်န၊် အဂတိလုိ ်စွှာျေးမှုတုိ ်ြ  ်ကရျေးဥပကဒအွှာျေး 

အတည်ပပြုကပျေးရန ် ၊ ပတ်ဝနျ်ေး  ငည်စ်ညမ်ျေးမှုပြစက်စမည့် ်

အကလ့်အ  င့်မ် ွှာျေး ုိ ရပ်တန ့်ရ်န၊် 

ငငမိ်ျေးခ မျ်ေးကရျေးသကဘွှာတ ညီခ  ် ုိ 

အက ွှာငအ်ထည်ကြွ်ှာရန ် စသည်တုိ ့်)   

ြိအွှာျေးကပျေးနိငုသ်လွှာျေး။ 

နည်ျေးပရိယွှာယ်သည် ကတွျု့  ုက ွျေးကနျွေးမှုမှတစ် င့်ပ်ြစ်ကစ၊ 

 ွ က ွှာငစ်ည်ျေးရ ုျေးမှုပခငျ်ေးအွှာျေးပြင့်ပ်ြစက်စ  မိမိတုိ ့် 

ဦျေးတည်ရည်ရွယ်သ မ ွှာျေး ၏ လုပ်ရပ်မ ွှာျေး (သုိ ့်) 

အပပြုအမ မ ွှာျေး ုိ ကပပွှာငျ်ေးလ ရန ် အွှာျေးကပျေးနိငုမ်ည်လွှာျေး။ 

ညြှိနှုငိျ်ေးအကရျေး ုိနိငုစ်ွမ်ျေးအွှာျေး တုိျေးပမြှင့်န် ိငုရ်နအ်တွ ် 

အုပ်စုမ ွှာျေး ုိ ပိုမို တ ်က ကသွှာ ြိအွှာျေးကပျေးပ စု မ ြိုျေး 

အက ီျေးအ  ယ် က ိြုျေးစွှာျေးလုပ်က ွှာငသ်င့်သ်ည့်် 

အပခွှာျေးနည်ျေးပရိယွှာယ်ရှိပါသလွှာျေး။ 

   

အ င််းအခမစ်မျော်း ြြို အမျော်း ံု်း အသံ်ုးခပ ပေါသလော်း။ 

အရငျ်ေးအပမစ်မ ွှာျေး ုန ် စရိတ် (အခ ိန၊် ပို ်  ) မှွှာ 

အဘယ်နည်ျေး။ မိမိတွင ် ရှိငပီျေးသွှာျေးစမွ်ျေးရည် / 

 ျွမ်ျေး  ငမ်ှုရှိပါသလွှာျေး။ သုိ ့်မဟုတ် ပပင ်ငမ်ှုအတွ ် 

သငတ်နျ်ေးမ ွှာျေး စဉ်  ်မပပတ် စီစဉ်ကပျေးပခငျ်ေး သုိ ့် မဟုတ် 

အခ ိနပ်ိ ုလုိပါသလွှာျေး။ 
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အလော်းအလော ရှြိရသော အကြမ််းဖြ်မှုနငှ ် 

အခခော်းထြိခြိုြ် ံု်းရှု ံ်းနြိငုရ်ခခမျော်း ကြြိ တငရ်မျှေ်ာမှန််း 

ထော်းပေါသလော်း။ 

ထိခို ်  ုျေးရှု  ျေးနိငုက်ပခ နည်ျေးကသွှာ သုိ ့်မဟုတ်  

အရငျ်ေးအပမစ်အထ ျေးပပြုရမှုနည်ျေးကသွှာ  

ကရွျေးခ ယ်စရွှာရှပိါသလွှာျေး။ 

   

အပခွှာျေးနည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး၊က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် 

ငငမိ်ျေးခ မျ်ေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်အတွ ်အတွ ်  အ င့်် 

သတ်မှတ်ထွှာျေးပါသလွှာျေး။  

   

အခခော်းထည ်သငွ််းစဉ််းစော်း မည ်အ ောမျော်းရှြိပေါသလော်း။   

နည်ျေးပရိယွှာယ်သည် ငပိြုငဘ် ်၏လုိအပ်ခ  ်မ ွှာျေးနငှ့် ်

အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးမ ွှာျေး ုိ စဉ်ျေးစွှာျေးကပျေးပါသလွှာျေး။ 

နည်ျေးပရိယွှာယ်သည်   အနွှာဂတ်က ွျေးကနျွေး 

ညြှိနှုငိျ်ေးမှုမ ွှာျေးအကပေါ် မည်သည့်် သ ်ကရွှာ ်မှုမ ိြုျေး 

ရှိနိငုမ်ည်နည်ျေး။ 

   



148 Synergizing  Nonviolent  Action  and  Peacebuilding  

 

ြြို်းြော်း  င််းခမစ်မျော်း 

 

• “Actipedia.” Actipedia. ၂၀၁၇ခုနစ်ှ ဒဇီငဘ်ွှာလ ၂၂ရ ်ကန ့်တွင ်ြတ်ရှုသည်။ https://actipedia.org/. 

• “လှပကသွှာ ကတွှာ်လှနပ်ခငျ်ေး ွျေး။” Beautiful Rising။ ၂၀၁၇ခုနစ်ှ ဒဇီငဘ်ွှာလ ၂၂ရ ်ကန ့်တငွ ်  ိုျေး ွှာျေးသည် ။ 

https://beautifulrising.org/. 

• “ဒ ုခလှလှ | ကတွှာ်လနှက်ရျေး နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး” Beautiful Trouble (blog). ၂၀၁၇ခုနစ်ှ ဒဇီငဘ်ွှာလ ၂၂ရ ်ကန ့်တွင ် ိုျေး ွှာျေးသည်။ 

http://beautifultrouble.org/. 

• Beer, Michael. “အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးအွှာျေး ပပနလ်ည်ကလ့်လွှာပခငျ်ေး။” International Center on 

Nonviolent Conflict Special Report (forthcoming 2019). 

• “မိမိ ိုယ်ပုိင ် နည်ျေးပညွှာလ ်စွ   ိုတည်က ွှာ ်ပါ။” The Change Agency. ၂၀၁၇ခုနစ်ှ ဒဇီငဘ်ွှာလ ၁၇ရ ်ကန ့် တငွ ်

ြတ်ရှုသည်။ http://www.thechangeagency.org/campaigners-toolkit/build-your-own-toolkit/. 

• “စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေး အရိှနပ်မြှင့်တ်ငက်ရျေး နည်ျေးပညွှာလ ်စွ  - အွှာရ ုခ စွှာျေးမှု။” ၂၀၁၈ခုနစ်ှ ဇနန်ဝါရီလ ၃၀ရ ်ကန ့် တွင ်

ြတ်ရှုသည်။ https://mobilisationlab.org/wp-content/uploads/2017/03/CA-sense-final.pdf. 

• Canning, Doyle, Patrick Reinsborough, and Jonathan Matthew Smucker. Re: အကပပွှာငျ်ေးအလ  ို စိတ်  ျေးယဉ်ပခငျ်ေး - 

စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေးမ ွှာျေး ကအွှာငပ်မငရ်န၊် လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး ိုတည်က ွှာ ်ရနန်ငှ့် ်  မဘွှာက ီျေး ိုကပပွှာငျ်ေးလ ရန ် အတ ွ် 

အကတွျု့အက  ြုမ ွှာျေးအကပေါ် အကပခခ ထွှာျေးသည့််  မဟွှာဗ ျူဟွှာ ိုအသ ုျေးပပြုနည်ျေး။ Oakland, CA: PM  Press, 2017. 

• “ဒဇုိီငျ်ေးစဉ်ျေးစွှာျေးကတွျေးကခေါ်မှုလုပ်ငနျ်ေးစဉ် ၏အ င့် ် (၅) င့်။်” The Interaction Design Foundation. ၂၀၁၈ခုနစ်ှ ဇနန်ဝါရီလ 

၃၀ရ ်ကန ့် တွင ် ြတ်ရှုသည်။ https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-

thinking-process. 

• “ မဘွှာလ ုျေး ုိငရ်ွှာ အကပပွှာငျ်ေးအလ  လဘ်  အမ ွှာျေး ုိငြုိ်ငမ် ွှာျေး - Google Drive။ ” ၂၀၁၈ခုနစ်ှ ဇနန်ဝါရီလ ၂ ရ ်ကန ့် တွင ်

ြတ်ရှုသည်။ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B1qz_x  YmKKaGxPdF9sUlNwbTA. 

• IDEO.org. လ သွှာျေးဗဟိုပပြု ဒဇုိီငျ်ေး  ွငျ်ေး ငျ်ေးလမ်ျေးည န.် San Francisco: IDEO.org/Design Kit, 2015. 

• “ကခါငျ်ေးက ွှာငမ်ှု၊ စည်ျေးရ ုျေးကရျေးနငှ့် ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု -  အကပပွှာငျ်ေးအလ  ို ဦျေးက ွှာငပ်ခငျ်ေး။” Harvard Kennedy School course taught 

by Marshall Ganz. ၂၀၁၈ခုနစ်ှ ဇ လိုငလ် ၂ ရ ်ကန ့် တွင ် ြတရ်ှုသည်။ https://www.hks.harvard.edu/educational-

programs/executive-education/leadership-organizing-and-action. 

• The New Tactics in Human Rights Project. လ ့်အခွင့်အ်ကရျေး ုိငရ်ွှာနည်ျေးဗ ျူဟွှာအသစ်မ ွှာျေး - လ ်ကတွျု့အသ ုျေးခ သ မ ွှာျေး 

အတွ ်အရငျ်ေးအပမစ်။ Minneapolis, MN: Center for Victims of Torture, 2004. 

• “ နျ်ေးသစ်တီထွငမ်ှုအမ ိြုျေးအစွှာျေး- (၉) မ ိြုျေး။” Bond. ၂၀၁၆ခုနစ်ှ ဧငပီလ ၂၁ ရ ်ကန ့်။ https://www.bond.org.uk/ngo-

support/nine-types-of-innovation. 

• “အခ  ်အခ ွှာ  ကနရွှာမ ွှာျေးတွင ် လှုပ်ရှွှာျေးက ွှာငရွ် ်မှု။” Beautiful Rising. ၂၀၁၇ခုနစ်ှ ဒဇီငဘ်ွှာလ ၂၂ ရ ်ကန ့် တငွ ်

ြတ်ရှုသည်။ https://beautifulrising.org/tool/points-of-intervention. 

• Schirch, Lisa. အရပ်ဘ ်ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးထိနျ်ေးသိမ်ျေးမှု - အက မ်ျေးြ ်မှု  ွှာ ွယပ်ခငျ်ေးနငှ့် ် ဒမုိီ ကရစီအတွ ် ကနရွှာကပျေးပခငျ်ေး။ 

Uppsala, Sweden: Life & Peace Institute, 2006. 

• Schweitzer, Christine, et al. အရပ်ဘ ်ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးထိနျ်ေးသိမ်ျေးမှု - ထိကတွျု့ ရ ုမျှ အရငျ်ေးအပမစ်။ Belm, Germany: Sozio-

Publishing, 2010. 

https://actipedia.org/
https://beautifulrising.org/
http://beautifultrouble.org/
http://www.thechangeagency.org/campaigners-toolkit/build-your-own-toolkit/
https://mobilisationlab.org/wp-content/uploads/2017/03/CA-sense-final.pdf
http://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process
http://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process
http://www.hks.harvard.edu/educational-programs/executive-education
http://www.hks.harvard.edu/educational-programs/executive-education
http://www.bond.org.uk/ngo-support/nine-types-of
http://www.bond.org.uk/ngo-support/nine-types-of
https://beautifulrising.org/tool/points-of-intervention
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• “ဤ ျွမ်ျေး  ငမ်ှု ိုက ည့််ပါ- တီထွင ်နျ်ေးသစ် တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ ။” Global Change Lab. ၂၀၁၇ခုနစ်ှ ဒဇီငဘ်ွှာလ 

၂၂ရ ်ကန ့်တွင ်ြတ်ရှုသည်။ http://www.globalchangelab.org/en/skill/creative-activism. 

• “နည်ျေးဗ ျူဟွှာ ုိင်ရွှာလ ်စွ ။” လ ့်အခွင့်အ်ကရျေး ုိငရ်ွှာနည်ျေးဗ ျူဟွှာအသစ်မ ွှာျေး၊ ၂၀၁၇ခုနစ်ှ ဒဇီငဘ်ွှာလ ၂၂ရ ်ကန ့်တငွ ်

ြတ်ရှုသည်။https://www.newtactics.org/toolkit/strategy-toolkit. 

http://www.globalchangelab.org/en/skill/creative-activism
http://www.newtactics.org/
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မှတစ်ုမျော်း 

 

• Steve York, အွှာဏွှာရှငစ်နစ် ိုပြတ်ခ ပခငျ်ေး၊ မှတ်တမ်ျေးရုပ်ရှင,် ၂၀၀၂, 

http://www.aforcemorepowerful.org/films/bdd/index.php. 

• Erica Chenoweth and Maria J. Stephan, သွှာမနပ်ပည်သ မ ွှာျေး၏ န ့် ် ငတ်ွနျ်ေးလှနမ်ှုမ ွှာျေး ကအွှာငပ်မငက် သနည်ျေး - 

အက မ်ျေးမြ ် ပဋပိ ခ၏ မဟွှာဗ ျူဟွှာ  ကသွှာ   ငပ်ခငမ်ှု (New York: Columbia University Press, 2011). 

• Kingian အက မ်ျေးမြ ်ပခငျ်ေး ုိသည်မှွှာ အဘယ်နည်ျေး,” Nonviolent Schools Rhode Island၊၂၀၁၈ခုနစ်ှ ဇ လိုင ်

၂ရ ်ကန ့်တွင ်ြတ်ရှုသည်၊ https:// nonviolentschoolsri.org/kingian-nonviolence. 

http://www.aforcemorepowerful.org/films/bdd/index.php


 

အခနျ်ေး(၈) 

 

ရ ရှည်တည်တံ ရသော ရခဖရှင််းနည််း အတြွ်  အကြမ််းမဖြ်သည ်လှုပ်ရှော်းမှု နငှ  ်

ရ ွ်းရန်ွးည ြိနှုြိင််းမှုနည််းပ ြိယောယ်မျော်း  ြ်တြိြု်ရ ောင ွ်ြ်ခခင််း 

 

 

မောတြိြော 

တို ်ပွ ဝငဇ်ွှာတ်လမ်ျေး - စ ပယ်ကတွှာ်လှနက်ရျေးနငှ့် ်တ နျီေးရှွှာျေး ည န ့်က်ပါငျ်ေးအြွ ျု့၏ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်။  

အဓိ အယ အ မ ွှာျေး 142 

စွှာမ  ်နွှှာ ို က  ွှာ်လွန၍် #၁ က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု ကမျှွှာ်မှနျ်ေးတွ ်ခ  ်ပခငျ်ေး 149 

စွှာမ  ်နွှှာ ို က  ွှာ်လွန၍်#၂   တ နျီေးရှွှာျေး၏   ်တို ် အက မ်ျေးမြ ်သည့််လှုပ်ရှွှာျေးမှု 

နငှ့်င်ငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှုနည်ျေးလမ်ျေး 150 

 ိုျေး ွှာျေး ရငျ်ေးပမစ်မ ွှာျေး  

 

 သငခ်န််းစော ည် ွယ်ချြ်မျော်း - 

သငခ်နျ်ေးစွှာအငပီျေးတွငသ်ငတ်နျ်ေးသွှာျေးမ ွှာျေးသည် ကအွှာ ်ပါတို ့် ို က ွှာငရွ် ်လွှာနိငုမ်ည် - 

က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုမ ွှာျေး၊ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်၊ အပပနအ်လှန ်အကလ ွှာ့်ကပျေးပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် အပခွှာျေးလမ်ျေးကက ွှာငျ်ေးမ ွှာျေး 

အပါအဝင ် ပဋပိ ခ အ  ုျေးသတ်ကရျေး နည်ျေးလမ်ျေးအမ ိြုျေးမ ိြုျေး ို ကြွှာ်ထုတ်ပါ။ 

အက မ်ျေးမြ ်သည့််လှုပ်ရှွှာျေးမှု နငှ့် ်ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှုနည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးအွှာျေး  

  ်တို ် က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေး နငှ့်ပ်တ်သ ်၍   ုျေးပြတ်ခ  ်မ ွှာျေးခ ရွှာတွင ် အကထွှာ ်အ  ပပြုကသွှာ 

ထည့််သွငျ်ေးစဉ်ျေးစွှာျေးခ  ်မ ွှာျေး ိုအသိအမှတ်ပပြုရမည်။ 

  ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း အွှာျေးလ ုျေးအတွ  ် နစ်ှဦျေးနစ်ှြ ်အ  ိြုျေးရိှမည့်် ကပြရှငျ်ေးခ  ် ို ရှွှာကြွသည့််  

အကပခခ မ မ ွှာျေးနငှ့်အ်ညီ က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု အပါအဝင ် က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု အတွ ် ခ ဉ်ျေး ပ်နည်ျေးလမ်ျေး (၃)ခု ို 

ကြွှာ်ထုတ်ပါ။ 

“ BATNA” နငှ့်“် WATNA” ၏အယ အ သကဘွှာတရွှာျေးမ ွှာျေး ို ကြွှာ်ထုတ်သတ်မှတ်ငပီျေး 

 က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးလိုစိတ်၊   ်တို ်က ွှာငရွ် ်လိုစိတ်တို ့်ပြစ်ကပေါ်လွှာကစရန ်  မည်  ့်သုိ ့် အသ ုျေးခ နိငုမ်ည် ို 

နွှာျေးလည်ပါ။ 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

အခန််း (၈) 

 ရ ရှည်တည်တံ ရသော ရခဖရှင််းနည််း အတြွ်  အကြမ််းမဖြ်သည ်လှုပ်ရှော်းမှု နငှ  ် 

ရ ွ်းရန်ွးည ြိနှုြိင််းမှုနည််းပ ြိယောယ်မျော်း  ြ်တြိြု်ရ ောင ွ်ြ်ခခင််း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အခနျ်ေး (၈)တွင ် သည်  ွှာျေးလ် ရုပ်ပ ု ွှာျေးခ ပ် (Curle Diagram) ၏ကနွှာ ်  ုျေးအ ွ ် (အပိုငျ်ေး) ုိ အကလျေးထွှာျေးကြွှာ်ပပထွှာျေးသည်။  

အုပ်စုမ ွှာျေးသည် မည်သည့််အခ ိနတွ်င ် အွှာဏွှာတည်က ွှာ ်ရန ် အက မ်ျေးမြ ် နည်ျေးပရိယွှာယ် ုိ အသ ုျေးပပြုသင့်သ်နည်ျေး။ 

အုပ်စုမ ွှာျေးသည် မည်သည့််အခ နိတွ်င ်က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးသင့်သ်နည်ျေး။ 

အခနျ်ေး (၈) သည် အဓိ အွှာျေးပြင့် ် က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုစမွ်ျေးရည်မ ွှာျေးသည် ပဋပိ ခပြစ်သည့်် ဘ ်အွှာျေးလ ုျေးအွှာျေး အုပ်စုအွှာျေးလ ုျေးတုိ ့် 

၏အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေး ုိ  ုိငတွ်ယ်ကပြရှငျ်ေးကပျေးမည့််  ကရရှည်တည်တ ့်ကသွှာ အ  ိြုျေးရလဒမ် ွှာျေးရရှိရန ်မည်  ့်သုိ ့် အကထွှာ ်အ  ကပျေးနိငုပ် ု ုိ 

ကြွ်ှာပပထွှာျေးသည်။အုပ်စမု ွှာျေး အခွင့်အ်ွှာဏွှာရှိလွှာသည်နငှ့်တ်စ်ငပိြုငန် ်  

အဓိ  ိစစရပ်မ ွှာျေးနငှ့်ပ်တ်သ ်၍ လ ထု၏အသိအပမငပ်မင့်မ်ွှာျေးသည်လည်ျေးပိုမို  ယ်ပပနလ်ွှာနိငုသ်ည်။ ထုိ ့်ကက ွှာင့် ် က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု 

သုိ ့်မဟုတ် တရွှာျေးဝင ် ငငမိ်ျေးခ မ်ျေးကရျေး လုပ်ငနျ်ေးစဉ်သည်လည်ျေး ပိုမို ကအွှာငပ်မငန်ိငုြ်ွယ် ရှိသည်။မည်သည့််အခ ိနတွ်င ် မည်  ့်သုိ ့် 

က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးရမည် ုိ သိရှိပခငျ်ေးသည် မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် စီစဉ်က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်၏အစိတ်အပိုငျ်ေးပြစ်သည်။
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ငငမိ်ျေးခ မျ်ေးကရျေး တည်က ွှာ ်မှု စွမ်ျေးရည် ုိ အဓိ ထွှာျေးသည့််တတိယ အပိုငျ်ေး ပြစ်သည်။ အပိုငျ်ေး (၃) တွင ် တငျ်ေးမွှာမှုမ ွှာျေး 

ကလျှွှာ့်နည်ျေးသွွှာျေးကစရနန်ငှ့် ် ညွန ့်က်ပါငျ်ေးြွ ျု့ ပခငျ်ေး ပိမုို  ယ်ပပန ့်လ်ွှာကစရန ်အပပနအ်လှန ် က ွျေးကနျွေးပခငျ်ေးစွမ်ျေးရည် ုိ မည်  ့်သုိ ့်အသ ုျေးပပြုရမည် ုိ 

စ ျေးစမ်ျေးကလ့်လွှာခ ့်က သည်။ အပိုငျ်ေး(၄) တွင ်အုပ်စုမ ွှာျေးတွင ် ထိကရွှာ ်ကသွှာ အစည်ျေးအကဝျေးမ ွှာျေး   ငျ်ေးပရနန်ငှ့် ်  ုျေးပြတ်ခ  ်ခ ရနအ်တွ ် 

ပ ့်ပိုျေး  ညီပခငျ်ေးစွမ်ျေးရည် ုိ မည်  ့်သုိ ့် အသ ုျေးပပြုရမည် ုိ  ကလ့်လွှာခ ့်က သည်။ အပိုငျ်ေး (၈)တွင ် အုပ်စုအွှာျေးလ ုျေး၏ 

အဓိ ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတုိငန်ငှ့် ် အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေး ုိရရှိရနအ်တွ ် ပပငပ်အြွ ျု့မ ွှာျေးနငှ့် ်  အပပနအ်လှနက် ွျေးကနျွေးပခငျ်ေးစွမ်ျေးရည် ုိ 

မည်  ့်သုိ ့်အသ ုျေးပပြုရမည် ုိ စ ျေးစမျ်ေးကလ့်လွှာသွွှာျေးမည်။ 

 

အခနျ်ေး (၂) မှ (၇) အထိ ကအွှာငပ်မငက်သွှာ ပဋပိ ခ အသွင ် ျေးကပပွှာငျ်ေးကရျေး အတွ ် အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ် ငငမိ်ျေးခ မ်ျေးကရျေး 

တည်က ွှာ ်မှုတုိ ့် ုိ စုစည်ျေးညြှိနှုငိျ်ေးရန ် လုိအပ်သည့်် အ င့်မ် ွှာျေး ုိ ကြွ်ှာပပထွှာျေးသည်။ လုိအပ်သည့််အခ  ်မ ွှာျေး ုိ လ ်ကတွျု့တွင်  

စုစည်ျေးညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေးသည် မည့််သည့်် ကရှျု့ကရျေးပ ုသဏ္ဍွှာနရ်ှိသည် ုိ အ င့်မ် ွှာျေး ုိ အပိုငျ်ေး(၁) နငှ့် ် အပိုငျ်ေး(၈) တွင ်  ကြွ်ှာပပကပျေးထွှာျေးသည်။ 

ဤအပိုငျ်ေးတွင ်တ နျီေးရှွှာျေးမှ ပြစ်ရပမ်ှန ်ကလ့်လွှာမှုတစ်ခုသည်  

  ပဋပိ ခ အသွင ် ျေးကပပွှာငျ်ေးကရျေးနည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးအွှာျေး ကအွှာငပ်မငက်သွှာ စုစည်ျေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု ပြစ်မပြစ်  နျ်ေးစစ်ရန ် ကနွှာ ်ထပ် အခွင့်အ်ကရျေး 

တစ်ခုကပျေးသည်။ 
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တြိြု်ပွဲဝင ်ဇောတလ်မ််းတစ်ပဒု ်

စံပယ်ရတော်လှန်ရ ်းနငှ  ်တနီူ်းရှော်း ညွှန  ်ရပေါင််းအဖွဲွှေ့၏ ငငြိမ််းချမ််းရ ်းလုပ်ငန််းစဉ် 

 “ စ ပယ်ကတွ်ှာလှနက်ရျေး” ဟုလည်ျေး လ သိမ ွှာျေးကသွှာ တ နျီေးရှွှာျေး ကတွ်ှာလှနက်ရျေးသည် အ  င့်ပ်  ်ပခစွှာျေးမှု၊  ငျ်ေးရ နမွ်ျေးပါျေးမှုနငှ့် ်

နိငုင် ကရျေးြိနှပိ်မှုတုိ ့် ုိ  န ့် ် ငက်သွှာ လ ထုအ ုက မှုတစ်ရပ် ပြစ်ငပျီေး သမမတ Zine al-Abidine  Ben Ali အွှာျေး ၂၀၁၁ ခုနစှ်  ဇနန်ဝါရီလ 

၁၄ရ ်ကန ့်တွင ် ရွှာထ ျေးမှနတ်ုထွ ်ကစသည်။ သမမတ Zine al-Abidine  Ben Ali မနတ်ုထွ ်မီ ရ ်သတတ ပတ်အနည်ျေးငယ်အက ွှာတွင ် 

အစိုျေးရအရွှာရှိမ ွှာျေး  တ နျီေးရှွှာျေး လမ်ျေးကပေါ်ကစ ျေးကရွှာငျ်ေးသ   Mohamed Bouazizi ၏ ကရွှာငျ်ေးခ ကနကသွှာ  ုနပ်စစည်ျေးမ ွှာျေးအွှာျေး 

သိမ်ျေး ည်ျေးလုိ ်ငပီျေး ဤ  ့်သုိ ့် အကနွှှာင့်အ်ယှ ်ကပျေးခ ရပခငျ်ေး၊ အရှ ်ခွ ခ ရပခငျ်ေးတုိ ့် ုိ စိတ် ုနက်နကသွှာ  ကနကသွှာMohamed Bouazizi 

သည် မိမိ ုိယ် ုိ မီျေးရှု ိ ျု့သတ်ကသခ ့်သည်။ မိမိ ုိယ် ုိ မီျေးရှု ိ ျု့သတ်ပြတ်ပခငျ်ေးသည် ကတွ်ှာလှနက်ရျေးအတွ ် အကထွှာ ်အ  ပပြုခ ့်ငပီျေး 

အွှာရပ်ကနဦွျေး  ုိ   ယ်ပပန ့်စ်ွွှာ လှု ျု့က ွ်ှာကပျေးခ ့်သည်။  အလုပ်လ ်မ ့်ပမင့်မ်ွှာျေးပခငျ်ေး၊ အကပခခ  စွှာျေးကသွှာ ် ုန ်ကစ ျေးနှုနျ်ေး ပမင့်မ်ွှာျေးပခငျ်ေး၊ နိငုင် ကရျေး 

လွတ်လပ်ခွင့် ် ငျ်ေးမ ့်ပခငျ်ေး နငှ့် ်လ ကနမှု အကပခအကန  ုိျေးရွွှာျေးပခငျ်ေး စသည့်် ပပဿနွှာမ ွှာျေးကက ွှာင့် ်ပပည်သ ့် နဒပပမှုမ ွှာျေးသည်  

ပိုမိုပပငျ်ေးထနလ်ွှာသည်။ ရ နငှ့်လ် ုပခ ြုကရျေးတပ်ြွ ျု့မ ွှာျေးသည်  နဒပပသ မ ွှာျေးအွှာျေး အက မ်ျေးြ ်နှမိ်နငှျ်ေးခ ့်သပြင့် ်ကသ  ုျေးမှုနငှ့် ်ဒဏ်ရွှာရရှိမှုမ ွှာျေး 

ရှိခ ့်သည်။ 

ဘငအ်လီ၏နှုတ်ထွ ်သွွှာျေးငပီျေးကနွှာ ် အတုိ ်အခ လှုပ်ရှွှာျေးမှု အြွ ျု့ဝငမ် ွှာျေးသည် တ နျီေးရှွှာျေး ြွ ျု့စည်ျေးပ ုအကပခခ ဥပကဒ 

မ က မ်ျေးကရျေး ွ ပခငျ်ေးနငှ့်ပ်တ်သ ်၍ ၎ငျ်ေးတုိ ့်၏စိုျေးရိမ်ပ ပနမ်ှုမ ွှာျေး ုိ ထုတ်ကြွ်ှာကပပွှာ ုိခ ့်က ငပျီေး၊  ကလွှာ ီကရျေးရွှာမ ွှာျေးတွင ်

ဘွှာသွှာကရျေးလ မ်ျေးမိုျေးမှု ငျ်ေးကစခ ငသ်ည့််  နဒပပသ မ ွှာျေးနငှ့် ် ဘွှာသွှာကရျေးကရှျေးရိုျေးစွ မ ွှာျေး အက ွှာျေး လမ်ျေးကပေါ်တုိ ်ပွ မ ွှာျေးပြစ်ပွွှာျေးခ ့်သည်။  အဓိ  

အတုိ ်အခ  နိငုင် ကရျေးသမွှာျေးနစှ်ဦျေး ပြစ်သည့်် Mohamed Al-Brahmi နငှ့် ်Chokri Belaid တုိ ့်အွှာျေး လုပ်က  သတ်ပြတ်မှုမ ွှာျေး လည်ျေး 

မငငမိ်မသ ်မှု ပိုမိုပမင့်မ်ွှာျေးလွှာကစခ ့်သည်။ 

သုိ ့်ရွှာတွင၊် ခိုငမ်ွှာသည့်် အရပ်ဘ ် လ ့်အြွ ျု့အစည်ျေး ကခါငျ်ေးက ွှာငသ်ည် လ ထု၏အက မ်ျေးြ ်မှုမ ွှာျေး ုိ ကပြကပြွှာ ်ကပျေးနိငုခ် ့်ငပီျေး 

နိငုင် ကရျေးပြစ်စဉ် ုိ အွှာျေးက ွှာငျ်ေးကစခ ့်သည်။  ၂၀၁၃ ခုနစှ်တွင ်လ ့်အခွင့်အ်ကရျေး လှုပ်ရှွှာျေးသ ၊ ကရှျု့ကန၊  လုပ်ငနျ်ေးရှငန်ငှ့် ်ပပည်ကထွှာငစ်ုအြွ ျု့မ ွှာျေးနငှ့် ်

 အပခွှာျေးကခါငျ်ေးက ွှာငမ် ွှာျေး  က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုမ ွှာျေး ပပြုလုပ်ရန ်ကတွှာငျ်ေး ုိခ ့်သည်။ တ နျီေးရှွှာျေးအမ ိြုျေးသွှာျေးကတွျု့  ုက ွျေးကနျွေးကရျေးည န ့်က်ပါငျ်ေးအြွ ျု့ 

(Tunisian National Dialogue Quartet)အပြစ်လ သိမ ွှာျေးလွှာသည့််    ုိယ်စွှာျေးလှယ်(၄)ဦျေး သည်  နိငုင် ၏ Islamist Ennahda party၊ 

ကလွှာ ီကရျေးရွှာမ ွှာျေးတွင ်ဘွှာသွှာကရျေးလ မ်ျေးမိုျေးမှု ငျ်ေးကစခ ငသ်ည့်် လ မ ွှာျေးနငှ့် ်အတုိ ်အခ လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးအက ွှာျေး က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု ုိ 

လွယ်  ကခ ွှာကမွျု့ကစခ ့်သည်။ တ နျီေးရှွှာျေးအမ ြိုျေးသွှာျေးကတွျု့  ုက ွျေးကနျွေးကရျေးည န ့်က်ပါငျ်ေးအြွ ျု့ (Tunisian National Dialogue 

Quartet)အပြစ်လ သိမ ွှာျေးလွှာသည့််    ုိယ်စွှာျေးလှယ်(၄)ဦျေး သည်  နိငုင် ၏ Islamist Ennahda party၊ ကလွှာ ီကရျေးရွှာမ ွှာျေးတွင ်

ဘွှာသွှာကရျေးလ မ်ျေးမိုျေးမှု ငျ်ေးကစခ ငသ်ည့်် လ မ ွှာျေးနငှ့် ်အတုိ ်အခ လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးအက ွှာျေး က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု ုိ လွယ်  ကခ ွှာကမွျု့ကစခ ့်သည်။ 

အစီအစဉ်တွင ်လွတ်လပ်ကသွှာ ကရွျေးက ွှာ ်ပွ က ွ်ှာမရှင ်ြွ ျု့စည်ျေးရန ်၊ ြွ ျု့စည်ျေးပ ု အကပခခ ဥပကဒ  နငှ့် ်ပညွှာရှငမ် ွှာျေးနငှ့်ြ်ွ ျု့စည်ျေးထွှာျေးသည့်် 

အိမ်ကစွှာင့်အ်စိုျေးရ  ုိ အကလျှွှာ့်ကပျေး လုိ ်ကလ ွှာမှု ကပျေးရန ်အ င့်မ် ွှာျေး ုိ ကြွ်ှာပပထွှာျေးသည်။ 

နစှ်ြ ်စလ ုျေး ုိ နိငုင် ကရျေးအရ အကလျှွှာ့်ကပျေး လုိ ်ကလ ွှာရန၊် အပပြုသကဘွှာက ွှာငက်သွှာ ကတွျု့  ုက ွျေးကနျွေးမှုမ ွှာျေးတွငပ်ါဝငက်စနိငုသ်ည့်် 

ထုိ ုိယ်စွှာျေးလှယ်(၄)ဦျေး၏ စွမ်ျေးက ွှာငန်ိငုမ်ှုသည် နိငုင်  ုိ ကစ့်ကစ့်စပစ်ပ် ဒမီို ကရစီအသွင ် ျေးကပပွှာငျ်ေးကရျေး   ဦျေးတည်သွွှာျေးကစငပီျေး  လွတ်လပ်၍ 

ဒမီို ကရစီကရွျေးက ွှာ ်ပွ မ ွှာျေးပြစက်ပေါ်ကစခ ့်သည်။ တ နျီေးရှွှာျေး  ုိယ်စွှာျေးလှယ်(၄)ဦျေး သည် ၎ငျ်ေးတုိ ့်၏က ိြုျေးပမ်ျေးမှုမ ွှာျေးအတွ ် နိငုင် တ ွှာမှ 

အသိအမှတ်ပပြုပခငျ်ေးခ ရငပီျေး ၂၀၁၅ ခုနစှ် နိဘုယ်ငငမိ်ျေးခ မ်ျေးကရျေး ု ုိ  အပခွှာျေးအွှာရပက်နဦွျေးနိငုင် မ ွှာျေးမှ လ ထုအ ုက မှုမ ွှာျေး  ့်သုိ ့်ကသွှာ 

ပရမ်ျေးပတွှာပြစမ်ှုမ ွှာျေးသုိ ့်   ကရွှာ ်သွွှာျေးပခငျ်ေးမှ  စပယ်ကတွ်ှာလှနက်ရျေးမှ   ညီ ွှာ ွယ်ပခငျ်ေးအတွ ် ခ ီျေးပမြှင့်ပ်ခငျ်ေးခ ရသည်။  

 

“တ နျီေးရှွှာျေး၏ ကရွျေးက ွှာ ်ပွ မ ွှာျေးမှ   ြွ ျု့စည်ျေးပ ုအကပခခ ဥပကဒသစ်သုိ ့်ကရွှာ ်ရှိပခငျ်ေး ခရီျေးက မ်ျေး - သကဘွှာတ ညီမှု တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးနငှ့် ် 

အွှာျေးလ ုျေးပါဝငသ်ည့််   ုျေးပြတ်ခ  ်ခ ပခငျ်ေး ုိငရ်ွှာ ယနတရွှာျေးမ ွှာျေး” ုိ    ီကလ ွှာ်ကအွှာငက်ရျေးသွှာျေးထွှာျေးသည်။ ကနွှာ ်ခ စွှာတမ်ျေး ုိ Oslo Forum 2014 

အတွ ် သီျေးပခွှာျေးကရျေးထွှာျေးပခငျ်ေးပြစ်ငပီျေး ထုိအခ ိန၏်အပြစ်အပ  ်မ ွှာျေး ုိထငဟ်ပ်ကစသည်။
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အဓြိြအယူအ မျော်း 

 

ပဋြိပြခ မည်ြဲ သြို   အ ံု်းသတသ်ေွာ်းသနည််း။ 

 

နစ်ှခု သုိ ့်မဟုတ် နစ်ှခုထ ် ပုိကသွှာ ပါတီမ ွှာျေး အက ွှာျေး ပဋပိ ခအွှာျေး အ  ုျေးသတ်ရန ် မည်  ့်သုိ ့်ပြစ်သွွှာျေးသနည်ျေး။ တစ်ခါတစ်ရ တွင ်

အငအ်ွှာျေးက ီျေးကသွှာ အုပ်စုတစ်စုသည် အပခွှာျေးတစ်ြ ်သုိ ့် ပ ျေးကပါငျ်ေးရန ် ကပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေးသုိ ့်မဟုတ် ကပပွှာငျ်ေးလ ရန ် ကြ ွှာငျ်ေးြ ကသွှာအခါ 

ပဋပိ ခအ  ုျေးသတ်နိငုသ်ည်။ သုိ ့်ကသွှာ် ထုိသုိ ့် မက ွှာခဏ ပြစ်ကလ့်မရိှပါ။  

တစ်ခါတစ်ရ တွင ်ငပိြုငဘ် ်တစ်ဦျေးသည်  ြရုိြရ  ငပိြု ွ သွွှာျေးပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် တိုငျ်ေးပပည်မှ  ထွ ်ကပပျေးကသွှာအခါ ပဋပိ ခအ  ုျေးသတ်သွွှာျေး 

သပြင့် ် အပခွှာျေးလ မှုအြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေးအကနပြင့် ် အကပပွှာငျ်ေးအလ  ိုပြစ်ကပေါ်လွှာနိငုက်စသည်။ သုိ ့်ကသွှာ် ထုိ  ့်သုိ ့်လည်ျေး မက ွှာခဏ 

ပြစ်ကလ့်မရိှပါ။ မက ွှာခဏ ုိသလို အွှာဏွှာရိှအုပ်စုသည် လ ့်အြွ ျု့အစည်ျေးအတွငျ်ေးရိှ အပခွှာျေးအုပ်စုမ ွှာျေး၏အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေး ို 

လို ်ကလ ွှာညီကထွပြစ်ကစကသွှာကက ွှာင့်လ်ည်ျေး လ မှုကရျေး အကပပွှာငျ်ေးအလ မ ွှာျေးပြစ်ကပေါ် နိငုသ်ည်။ ဥပမွှာအွှာျေးပြင့်၊် အက မ်ျေးမြ ် 

နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေးသည် အွှာဏွှာရိှအုပ်စုတစ်စုအွှာျေး ၄ငျ်ေး၏ကပေါ်လစီမ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် အကလ့်အ  င့်မ် ွှာျေး ို နိငုင် ကရျေး၊စီျေးပွွှာျေးကရျေး သုိ ့်မဟုတ် 

လ မှုကရျေးြိအွှာျေးမ ွှာျေးမှ တ င့် ်ကပပွှာငျ်ေးလ ရန ်အတငျ်ေးအ  ပ် ြိအွှာျေးကပျေးနိငုသ်ည်။ စီျေးပွွှာျေးကရျေး ဒ ုခခ စွှာျေးကနရ ကသွှာကက ွှာင့်ပ်ြစ်ကစ သုိ ့်မဟုတ်  

ဘ ်ကပပွှာငျ်ေးမှု  ရိှကနကက ွှာငျ်ေးပြစ်ကစ အွှာဏွှာရိှအုပ်စုသည်  ပုိကနငမ   ွှာျေးကနငမ   အကပခအကန ို မထိနျ်ေးသိမ်ျေးနိငုက်က ွှာငျ်ေး 

သကဘွှာကပါ ်သွွှာျေးသည်။ ၎ငျ်ေးတို ့်သည် အပခွှာျေးအုပ်စုမ ွှာျေး၏အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေး ို  တြ ်ြ ် ို လို ်ကလ ွှာအကလျေးကပျေးရန ်

၎ငျ်ေးတို ့်၏အကနအထွှာျေး ို က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးရန ် သုိ ့်မဟုတ် ကပပွှာငျ်ေးလ ရန ် အ ငသ်င့်ပ်ြစ်လွှာသည်။ လို ်ကဘျေးရီျေးယွှာျေး၊ မုိဇမ်ဘစ်နှင့် ်

 ိုလ ဘီယွှာတို ့်တငွ ် ပပည်တွငျ်ေးစစ်မ ွှာျေး ို အ  ုျေးသတ်ရနအ်တွ ် ဤကပပွှာငျ်ေးလ မှုသည် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေးတွင ် မက ွှာခဏ 

ပြစ်ကပေါ်ကစရန ်အ  အညီပြစ်ကစသည်။ 

 

ရ ွ်းရန်ွးည ြိနှုြိင််းမှုမျော်းသည် မဟောမြိတမ်ျော်း ရှြိရစခခင််း၊ နြိငုင်ရံ ်း ဩဇော ရှြိရစခခင််း နငှ  ်  ခြိုငမ်ောသည ် ရအောငပ်ွဲမျော်း 

 ရှြိရစခခင််းတြို  တငွ ်မည်ြဲ သြိ ုြူညီရပ်းနြိငုသ်နည််း။ 

 

က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုမ ွှာျေးသည် ပဋပိ ခအသွင ် ျေးကပပွှာငျ်ေးကရျေးတွင ်နည်ျေးလမ်ျေးအမ ိြုျေးမ ိြုျေးတို ့်ပြင့် ်အကထွှာ ်အ  ပပြုသည်- 

• လ ုပခ ြုကရျေး တပ်ြွ ျု့ဝငမ် ွှာျေး အပါအဝင ်အစုိျေးရနငှ့် ်အပခွှာျေး အွှာဏွှာ ိုငက် ွှာငသ် မ ွှာျေးအွှာျေး အဓိ အကထွှာ ်အပ ့် မဏိ္ဍြုငမ် ွှာျေးပြင့်် 

ြွ ျု့စည်ျေးထွှာျေးသည့်် တစ်ဦျေးခ ငျ်ေးစီ၏သစစွှာရိှမှုမ ွှာျေး ို ကပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေး၊ (ခ  ်ခ ငျ်ေး ဘ ်ကပပွှာငျ်ေးကစပခငျ်ေး ိုပြစ်နိငုသ်ည်) 

• ဘ ုရပ်တည်ခ  ် ရှွှာကြွပခငျ်ေးနငှ့် ်ပဋပိ ခတစ်ခုအွှာျေး အပပနအ်လှန ်လ ်ခ နိငုက်သွှာ ကပြရှငျ်ေးမှု ရရိှပခငျ်ေး။ 

• မ ဝါဒအကပပွှာငျ်ေးအလ မ ွှာျေး၊ တရွှာျေးဝငက်အွှာငပွ် မ ွှာျေးနငှ့်/်သုိ ့်မဟုတ် အွှာဏွှာ ိုငက် ွှာငသ် မ ွှာျေး၏ အပပြုအမ မ ွှာျေး ို 

ကပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေးပြင့် ်“အနိငုမ် ွှာျေး”  ို စုစည်ျေးပခငျ်ေး။ 

 

ပထမအခ  ်သည်ပဋပိ ခပြစ်ကနစဉ်အတွငျ်ေး လ တစ်ဦျေးခ ငျ်ေးစီနငှ့် ် အြွ ျု့မ ွှာျေး၏သစစွှာရိှမှုသည် ကပပွှာငျ်ေးလ နိငုမ်ှုရိှကက ွှာငျ်ေး သတိပပြုရမည်။ 

အဓိ အကထွှာ ်အပ ့် မဏိ္ဍြုငမ် ွှာျေး ရိှ လ မ ွှာျေး၏အပပြုအမ (အပုိငျ်ေး-( ၂) တွငက်ြွှာ်ပပထွှာျေးသည်)  ို အက မ်ျေးမြ ်ကရျေး ုိငရ်ွှာ 

စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေး သုိ ့်မဟုတ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး ၏  အြွ ျု့ဝငမ် ွှာျေး၏အပပြုအမ မ ွှာျေးနငှ့် ်လုပ်က ွှာငမ်ှုမ ွှာျေး  လ မ်ျေးမုိျေးနိငုသ်ည်။ ြိနှပ်ိခ ြုပ်ခ ယ်မှု 

သုိ ့်မဟုတ် လ ့်အခွင့်အ်ကရျေးခ ိြုျေးကြွှာ ်မှုမ ွှာျေးနငှ့် ်တို ်ရုိ ် သုိ ့်မဟုတ ်သွယ်ဝုိ ်တွှာဝနရိှ်သ မ ွှာျေး စ ွှာျေးကပပွှာ ုိ  ်သွယ်ရန ်ခ ်ခ သည်။ 

“ မနစ်ှငမိြု ျု့ ြွယ်ရွှာလ မ ွှာျေး” နငှ့်ထိ်ကရွှာ ်စွွှာ   ်သွယ်ကပပွှာ ုိရန ် ခ ်ခ သည်။ သုိ ့်ကသွှာ် မိမိ၏အြွ ျု့ ို အကထွှာ ်အပ ့်မကပျေးကသွှာ 

ပုဂိ္ြုလ်တစ်ဦျေးခ ငျ်ေးနငှ့် ် အုပ်စုမ ွှာျေးနငှ့် ် တ ညီသည့််အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေး ို တည်က ွှာ ်ရန ်   ်သွယ်မှု၊ ကတွျု့  ုက ွျေးကနျွေးမှုနငှ့် ်

က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု ိုအသ ုျေးပပြုပခငျ်ေးသည် လိုအပ်သည့််   လ မှုအြွ ျု့အစည်ျေးကပပွှာငျ်ေးလ မှုရရိှရန ်အွှာဏွှာနငှ့်သ်စစွှာရိှမှု ကပပွှာငျ်ေးလ မှုမ ွှာျေး ိုရရိှရန ် 
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မက ွှာခဏ လိုအပ်သည်။ 

ဒတုိယအခ  ်သည် ပဋပိ ခမည်  ့်သုိ ့် အ  ုျေးသတ်မည်၊ ပဋိပ ခ၏ ရငျ်ေးပမစ်အကက ွှာငျ်ေးတရွှာျေးမ ွှာျေး ို ကပြရှငျ်ေးသည့်် မ ဝါဒမ ွှာျေး၊ 

ြွ ျု့စည်ျေးပ ုမ ွှာျေးနငှ့် ် ကခါငျ်ေးက ွှာငမ်ှု အသစ်မ ွှာျေး ို မည်သုိ ့်မည်ပ ု အက ွှာငအ်ထည်ကြွှာ်မည်နငှ့်ပ်တ်သ ်သည့်် အကသျေးစိတ် 

သကဘွှာတ ညီခ  ်တစ်ခု ြနတ်ီျေးရန ် က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု လိုအပ်သည် ို အကလျေးထွှာျေးသည်။  မ ွှာျေးကသွှာအွှာျေးပြင့် ် ဥပကဒကက ွှာငျ်ေးအရ 

သုိ ့်မဟုတ် နိငုင် ကရျေးအရ ကပြရှငျ်ေးရွှာတွင ် အဓိ   ကသွှာ ပါတီမ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ်   ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း  ၏ 

အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးကပါငျ်ေးစပ်ပခငျ်ေးတို ့်ပါဝငသ်ည်။ တတိယအခ  ်အကနပြင့် ် လ မှုကရျေးကပပွှာငျ်ေးလ မှုနငှ့် ် ပဋပိ ခ အသွင ် ျေးကပပွှာငျ်ေးကရျေးသည် 

ပုိမုိက ီျေးမွှာျေးကသွှာ စနစ်  ကသွှာ ပပဿနွှာမ ွှာျေး  ိ ု ကပြရှငျ်ေးရနအ်တွ ် ကအွှာငပွ် ငယ်မ ွှာျေး မ ွှာျေးစွွှာ လိုအပ်သည် ို သတိပပြုရမည်။ 

တရွှာျေးမျှတမှုမရိှကသွှာ ဥပကဒက မ်ျေး တစ်ပုိဒ ်ို ပိတ် ုိ ့်ပခငျ်ေး သုိ ့်မဟတု် ရ တပ်ြွ ျု့ အကလ့်အ  င့် ်ိ ုကပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတတ်ရွှာျေးရ ုျေးတွင ်

အနိငုရ်ရိှပခငျ်ေး  ့်သုိ ့်ကသွှာ  ကအွှာငပ်မငမ်ှု ကသျေးကသျေးမ ွှာျေးစွွှာရရိှပခငျ်ေးသည် အုပ်စုတစ်စု သုိ ့်မဟုတ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု ၏ စိတ်ဓွှာတ်နငှ့် ်အရိှနအ်ဟုန ်ို 

  ်လ ်ထိနျ်ေးသိမ်ျေးထွှာျေးရွှာတွင ် အဓိ အကရျေးက ီျေးသည်။ ထုိကအွှာငပွ် ငယ်မ ွှာျေး ိုခိုငမ်ွှာကစရန ် က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေး မှုမ ွှာျေးသည်လည်ျေး 

မက ွှာခဏ လိုအပ်သည်။ 

အက မ်ျေးမြ ် တို ်ရုိ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ် ကပါငျ်ေးစပ်လို ်ကသွှာအခါတွင ် က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုသည် လုပ်က ွှာငခ်  ်(၃)ခုလ ုျေး ို 

မည်သုိ ့်အ  ိြုျေးရိှကစကက ွှာငျ်ေး  တ နျီေးရှွှာျေး ကတွှာ်လှနက်ရျေး၏ ကရှျု့တနျ်ေးနမ နွှာ  ကပေါ်လွငထ်ငရှ်ွှာျေးကစငပီျေး ဒမုိီ ကရစီအသွင ် ျေးကပပွှာငျ်ေးမှုကရျေး ို 

ပုိမုိခိုငမ်ွှာကစရန ်အ  အညီကပျေးသည်။
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 ြ်တြိြု် အစီအစဉ်ချ လပ်ုရ ောငခ်ခင််းအော်းခဖင က်ြည ် လျှင ် ငပြိ ငဘ်ြ်မျော်းနငှ  ်မည ်သည ရ်န ောတငွ ်ရ ်ွးရန်ွးည ြိနှုြိင််းမှုြြိ ု

ခပ လုပ် သနည််း။ 

 

သင ်ကမျေးက ွှာငျ်ေးကမျေးကပမည်။  "ဘွှာကက ွှာင့် ်တို ်ရုိ ်လှုပ်ရှွှာျေးရတွှာလ ။ ဘွှာကက ွှာင့် ်အထုိငသ်ပိတ်၊ ခ ီတ ်ပွ  စသည်ပြင့် ်ကပါ ့်ကလ။ 

က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု  ပုိက ွှာငျ်ေးတ ့် လမ်ျေးကက ွှာငျ်ေးမဟုတ်ဘ ျေးလွှာျေး။ အမှနတ် ယ်ကတွှာ့် ဒါ   တို ်ရုိ ်လှုပ်ရှွှာျေးရ ့် အဓိ  

ရည်ရွယ်ခ  ်ပ ကလ။  အက မ်ျေးမြ ် တို ်ရုိ လ်ှုပ်ရှွှာျေးမှု ုိတွှာ ဒလီိုတငျ်ေးမွှာမှုမ ိြုျေးရိှတ ့် လ ထုအြွ ျု့အစည်ျေးတစ်ခုထ     

ဒပီပဿနွှာလိုမ ိြုျေးမှွှာ က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု ို အငမ ပငငျ်ေး နက်နကတွှာ့် အတငျ်ေးအ  ပ်ပ  ရင ုိ်ငြုိ် ့် ို ြိအွှာျေးကပျေးရတွှာကပါ ့်ကလ။ 

 

 

မောတငလူ်သောြင််း ဂျျူူနီယော 

ဘောမငဂ်မ်ရထောငမ်ှ ရပ်းစော၊၁၉၆၃ 

 

  ်  ကရျေး ို တည်က ွှာ ်ရနန်ငှ့် ်အလွှာျေးအလွှာရိှကသွှာ ကပြရှငျ်ေးနည်ျေးမ ွှာျေး ိုရှွှာကြွရန ်ပဋပိ ခ အသွင ် ျေးကပပွှာငျ်ေးကရျေးသည် မက ွှာခဏ 

(တနခ်ိုျေး) စွမ်ျေးအွှာျေး ို  ပမြှင့်တ်ငက်ပျေးသည့််နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေးနငှ့််  လ အမ ွှာျေး ိုအတ တ ကပါငျ်ေးစည်ျေးကစသည့်် လုပ်ငနျ်ေးစဉ် အက ွှာျေး 

ရှုပ်ကထွျေးကသွှာ  ွ ်တို ့် လိုအပ်သည်။  အပုိငျ်ေး(၃) သည် အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု သုိ ့်မဟုတ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး လုပ်ငနျ်ေးစဉ်အတွငျ်ေး 

ပုိမုိ  ယ်ပပန ့်က်သွှာ ညွန ့်က်ပါငျ်ေးအြွ ျု့မ ွှာျေး တည်က ွှာ ်ရန ် ကတွျု့  ုက ွျေးကနျွေးမှု ို အသ ုျေးပပြုပခငျ်ေးနငှ့်စ်ပ်လ ဉ်ျေးသည့်် အကက ွှာငျ်ေးအရွှာမ ွှာျေး ို 

စ ျေးစမ်ျေးကလ့်လွှာထွှာျေးသည်။ ကတွျု့  ုက ွျေးကနျွေးမှု (နည်ျေးပရိယွှာယ်)  ို ငပိြုငဘ် ်မ ွှာျေးနငှ ် အသ ုျေးပပြု ွှာ အစတွင ် ငပိြုငဘ် ်မ ွှာျေးထ မှ 

ကပပွှာစ ွှာျေးမ ွှာျေး ို နွှာျေးကထွှာငင်ပီျေး အရငျ်ေးခ  အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးနငှ့် ် လိုအပ်ခ  ်မ ွှာျေး ို စ ျေးစမ်ျေးကလ့်လွှာ၍ က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးအကပြရှွှာ ွှာ 

၎ငျ်ေးတို ့်၏အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေး ို စမ်ျေးသပ်က ည့််နိငုသ်ည်။ 

မုိဟနဒ်တ်စ် ဂနဒMီohandas Gandhi နငှ့် ်မွှာတငလ် သွှာ ငျ်ေး၊ ဂ ျူနယီွှာ Martin Luther King Jr.   တို ့်နစ်ှဦျေးစလ ုျေးသည် အက မ်ျေးမြ ် 

လှုပ်ရှွှာျေးမှုအ င့်အ်ွှာျေးလ ုျေးတွင ် ငပိြုငဘ် ်တစ်ဦျေးနငှ့် ် ကတွျု့  ုက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး၊ ညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေးမ ွှာျေး က ိြုျေးစွှာျေးပပြုလုပ်သင့်သ်ည်ဟု ကပပွှာ ုိခ ့်သည်။ 

အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု ို လ စ်လ ျူရှုရန ် ၎ငျ်ေးတို ့်ငပိြုငဘ် ်တွင ်တနခ်ိုျေးအွှာဏွှာ အလ ုအကလွှာ ်ရိှကနလျှင ် က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုမ ွှာျေးသည် 

ထိကရွှာ ်မှုရိှမည် မဟုတ်ကက ွှာငျ်ေး ၎ငျ်ေးတို ့်သိက သည်။  အက မ်ျေးမြ ် တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ  သုိ ့်မဟုတ် လ ထုအတွ ် 

ကတွှာ်လှန ်န ့် ် ငသ် မ ွှာျေး၏အခနျ်ေး ဏ္ဍသည် ငပိြုငဘ် ်၏အပပြုအမ  ိုကပပွှာငျ်ေးလ ရနစိ်နက်ခေါ်ကနသည်ဟု ဂနဒ ီ Gandhi နငှ့် ်  ငျ်ေးKing 

တို ့်  ရှုပမငက် သည်။  အိနဒယိ လွတလ်ပ်ကရျေးနငှ့် ် လ ထု အခငွ့်အ်ကရျေး လှုပ်ရှွှာျေးမှု ကခါငျ်ေးက ွှာငမ် ွှာျေးသည် ၎ငျ်ေးတို ့်၏ငပိြုငဘ် ်မ ွှာျေးအွှာျေး 

၎ငျ်ေးတို ့်သည် စုကပါငျ်ေးအွှာဏွှာရိှကက ွှာငျ်ေး ပပသသည့််  နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး ို ကရွျေးခ ယ်ခ ့်က သည်။  အိနဒယိ တွင ် ငဗိတိနအ်ထည်နငှ့် ် 

 ွှာျေးခ ီတ ် နဒပပပွ  သပိတ်ကမှွှာ ်မှုမ ွှာျေးသည်  ိုလိုနအီွှာဏွှာ ို စီျေးပွွှာျေးကရျေးအရ နစ်နွှာကစခ ့်သည်။ အကမရိ နက်တွှာငပုိ်ငျ်ေးတွင ်Selma 

ခ ီတ ် နဒပပပွ သည်  အွှာြရိ န-်အကမရိ နမ် ွှာျေးအတွ ် မ ကပျေးအခွင့်အ်ကရျေးမရိှပခငျ်ေးအကက ွှာငျ်ေးအွှာျေး အမ ွှာျေးပပည်သ ၏ 

အွှာရ ုစ ျေးစုိ ်မှု ို ရရိှနိငုခ် ့်သည်။ ဤနည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေးသည် အစုိျေးရအရွှာရိှမ ွှာျေးအွှာျေး က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးရန ်ြိအွှာျေးကပျေးခ ့်သည်။  

က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုသည် ပဋပိ ခ အသွင ် ျေးကပပွှာငျ်ေးကရျေး၏မရိှမပြစ် လိုအပ်ကသွှာ အစိတ်အပုိငျ်ေးတစ်ခုပြစ်ငပီျေး အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု 

သုိ ့်မဟုတ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးပြစ်စဉ် အခ ိန ်ွှာလတကလျှွှာ ်တွင ် အသ ုျေးဝငန်ိငုသ်ည်။ သုိ ့်ကသွှာ် တနခ်ိုျေးအွှာဏွှာ  နစ်ှဘ ်ညီမျှငပီျေး 

လ ထုအသိပညွှာပမင့််မွှာျေးလွှာကသွှာအခါ က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုသည်လည်ျေး အထ ျေးအကရျေးက ီျေးလွှာသည်။ အဘယ်ကက ွှာင့် ုိ်ကသွှာ် ပဋပိ ခအွှာျေး 

တရွှာျေးမျှတငပီျေး ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးသည့်် ကပပငငမ်ိျေးမှု အကပခအကန ို ကရွှာ ်ရိှရန ်အခွင့်အ်လမ်ျေးမ ွှာျေး တိုျေးလွှာပခငျ်ေးကက ွှာငျ်ေးပြစ်သည်။  အက မ်ျေးမြ ် 

လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးသည် တြ ်ြ ် ို လို ်ကလ ွှာအကလျေးကပျေးလိပုခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် အ  ျေးအကပပွှာငျ်ေးနငှ့် ် အ  ုျေးသတ်သည့်် အခါမ ိြုျေးမ ွှာျေးတွင ်

ပဋပိ ခအွှာျေး မည်  ့်သုိ ့် အ  ုျေးသတ်မည်နငှ့်ပ်တ်သ ်၍ အကသျေးစိတ် သကဘွှာတ ညီခ  ်တစ်ခု ပပြုလုပ်ရန ်က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု လိုအပ်သည်။ 

 ွှာျေးလ် ရုပ်ပ ု ွှာျေးခ ပ် (Curle Diagram) ၏ညွှာဘ ် အကပေါ်ကထွှာင့်သ်ည် ဤညီမျှပခငျ်ေး ို ကြွှာ်ပပသည် (ပ ု -(၂၀)  ိုက ည့််ပါ) ။ 
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အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုနည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေးနငှ့် ် က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုတွင ် က ိြုျေးစွှာျေးမှုမ ွှာျေးအက ွှာျေး အက မ်ျေးမြ ် 

လှုပ်ရှွှာျေးမှုနည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေးနငှ့် ် က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုတွင ် က ိြုျေးစွှာျေးမှုမ ွှာျေးအက ွှာျေး တွင ် သွွှာျေးခ ည်ပပနခ် ည်ကရွျု့လ ွှာျေးမှုပြစ်စဉ် ို  ွှာျေးလ ်

ရုပ်ပ ု ွှာျေးခ ပ် (Curle Diagram) တွင ် ရုိျေးရှငျ်ေးစွွှာ ကြွှာ်ပပထွှာျေးသည်။ အမှနတ် ယ်တွင ်  က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးရန ် က ိြုျေးပမ်ျေးမှုမ ွှာျေးစွွှာသည် 

အရှု ျေးပြင့် ် အ  ုျေးသတ် သွွှာျေးနိငုသ်ည်။ အဘယ်ကက ွှာင့် ုိ်ကသွှာ် တနခ်ိုျေးအွှာဏွှာသည် နစ်ှဘ ်ညီမျှမှုမရိှကသျေးကသွှာကက ွှာင့် ် သုိ ့်မဟုတ ်

ပပဿနွှာမ ွှာျေး ို လ ုလ ုကလွှာ ်ကလွှာ  ်သတိမပပြုမိကသွှာကက ွှာင့်ပ်ြစ်နိငုသ်ည်။ 

 

 

ရ ွ်းရန်ွးည ြိနှုြိင််းမှု ြိုင ်ော အရခခခမံူမျော်း အဘယ်နည််း။ 

 

၁၉၈၁ခုနစ်ှ တွင ် Roger Fisher နငှ့် ် William Ury မှပထမ  ုျေးထုတ်ကဝကသွှာ  ဟုတ်  ့်  ိ ု အရယ ပခငျ်ေး (Getting to Yes) တွင ်

က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု၏အကပခခ သကဘွှာတရွှာျေး (၅)ခု ိုကြွှာ်ပပသည်။ 

 

ရ ွ်းရန်ွးည ြိနှုြိင််းမှု၏အရခခခံသရဘောတ ော်း (၅)ခုြြိုရဖော်ခပသည်။ 

 

1. လ ကတွ ို ပပသွှာနွှာမှ ခွ ထုတ်ပါ။ 

2. ရွှာထ ျေး။ကနရွှာ မဟုတ်ဘ  အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေး ိုသွှာ အကလျေးထွှာျေးပါ။ 

3. နစ်ှဦျေးနစ်ှြ ် အ  ိြုျေးရိှမည့်် ကရွျေးစရွှာမ ွှာျေး ို တီထွငပ်ါ။ ( ုိလိုသည်မှွှာ အပပနအ်လှနအ်  ိြုျေးရိှကစကသွှာ ကပြရှငျ်ေးခ  ်) 

4. ဓမမဓိဌွှာန ် ကသွှာ စ ခ ိနစ် နှုနျ်ေးမ ွှာျေး ို ကတွှာငျ်ေး ုိပါ 

5. မိမိ၏BATNA( က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေး သကဘွှာတ ညီခ  ်မှ အက ွှာငျ်ေး  ုျေး ကရွျေးခ ယ်စရွှာ)  ိုသိပါ။ 
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စွှာကရျေး ရွှာ  Louis L’Amour   “ကအွှာငပွ် ကတွ  မုိငမ် ွှာျေးမဟုတ်ဘ  လ ်မမ ွှာျေးပြင့် ် အနိငုရ်ရိှခ ့်တွှာ။  အခု နည်ျေးနည်ျေး နိငု၊် 

မငျ်ေးရ ့်ကပမ ို  ိုငထ်ွှာျေး။ ကနွှာ ်ကတွှာ့် နည်ျေးနည်ျေးထပ်နိငု”် ဟု  ကရျေးသွှာျေးခ ့်သည်။ ညွန ့်က်ပါငျ်ေးအြွ ျု့မ ွှာျေး တည်က ွှာ ်ရန၊် 

ငပိြုငဘ် ်မ ွှာျေးနငှ့် ် က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးရနအ်တွ ် အက မ်ျေးမြ ်ကရျေး လှုပ်ရှွှာျေးမှု နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေးနငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်မှု 

ပြစ်စဉ်မ ွှာျေး ို    ်တို ်အစီအစဉ်ခ လုပ်က ွှာငပ်ခငျ်ေးသည် မည်သည့််အခါမျှ အ  ုျေးသတ်မည်မဟုတ်ကခ ။ အခါအွှာျေးကလ ွှာ်စွွှာ 

တဟုနထုိ်ျေးအက ီျေးအ  ယ် ကပပွှာငျ်ေးလ မှု ရိှကနနိငုစ်ဉ်  အမ ွှာျေးအွှာျေးပြင့် ် ကပပွှာငျ်ေးလ မှုအမ ွှာျေးစုမှွှာ တပြည်ျေးပြည်ျေး တိုျေးတိုျေး  

ပြစ်ပ  ်က သည်။ တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေးသည်  စည်ျေးရ ုျေးပခငျ်ေး၊ ဦျေးစွှာျေးကပျေး ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး ို   ုျေးပြတ်ပခငျ်ေး၊ 

နည်ျေးဗ ျူဟွှာမ ွှာျေး ို တီထွငပ်ခငျ်ေး၊ နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး ကရွျေးခ ယ်ပခငျ်ေး၊   ညွန ့်က်ပါငျ်ေးအြွ ျု့မ ွှာျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးနငှ့် ် ထပ်ခါထပ်ခါ 

ရနသ် နငှ့်အ်တ  က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေးတို ့် လုပ်က ွှာငရ်သည်။ 

 

 

 

လူရတြွြို ခပသောနောမှ ခွဲထတု ်န် အဘယ်ရကြောင  ်အရ ်းကြီ်းသနည််း။ 

 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်မှု နယိွှာမ ို လ မ ွှာျေးအကပေါ် မဟုတ်ဘ  ပပဿနွှာ ိုသွှာ အွှာရ ုစုိ ်ရန ်ို အခနျ်ေး (၃)တွင ်မိတ်  ်ထွှာျေးသည်။ 

ပဋပိ ခပြစ်ပွွှာျေးကနသည့််အခ ိနတ်ွင ် ရနသ် သည် မ လ ပင ် လ ုျေးလ ုျေးလ ွှာျေးလ ွှာျေး မှွှာျေးယွငျ်ေးကနသည်ဟု ထငပ်မငရ်န ် လွယ်  သည်။ 

ပပဿနွှာ ို အွှာရ ုစုိ ်ပခငျ်ေးအွှာျေးပြင့် ် ပဋပိ ခ၏နစ်ှြ ်စလ ုျေးတွင ်အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးရိှကက ွှာငျ်ေး အသိအမှတ်ပပြုရန ်လွယ်  ကစငပီျေး ကနွှာ ခ်  

အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးအွှာျေးလ ုျေးသည် တရွှာျေးဝငပ်ြစ်သည်။  

ပဋပိ ခမ ွှာျေးသည် ပုဂိ္ြုလ်ကရျေးပြစ်လွှာကသွှာအခါ ခ ိြုျေးခ ိြုျေးြ ့်ြ ့် ရှု  ျု့ခ ကပပွှာ ုိပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် ပုိ၍  ုိျေးသည်မ ွှာျေးပြစ်လွှာကသွှာအခါ 

ပပဿနွှာမ ွှာျေးအွှာျေး 

အကပြရှွှာရန ်ပုိမုိ ခ ်ခ လွှာသည်။  အဘယ်ကက ွှာင့် ုိ်ကသွှာ် ဦျေးတည်ရည်ရွယ် ပစ်မှတ်ထွှာျေးခ ရသ မ ွှာျေးသည် ထိကတွျု့  ်  ရန ် 

ပငငျ်ေး နန်ိငုသ်ည် သုိ ့်မဟုတ် ပပနလ်ည်တို ်ခို ်ရနပ်င ်ပြစ်နိငုသ်ည်။ 

သင၏်ရနသ် မ ွှာျေး ိုခ စ်ပါ” သည် က ွှာငျ်ေးမွနက်သွှာ အက  ဉွှာဏ်တစ်ခု ပြစ်ကက ွှာငျ်ေး၊ သုိ ့်ကသွှာ် မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ  ်

ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး ကအွှာငပ်မငရ်န ်မလိုအပ်ပါ ဟု အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးသ အခ ိြုျု့   

အကလျေးကပျေးကပပွှာက ွှာျေးခ ့်က သည်။ သုိ ့်ကသွှာ် ရနဘ် ်ပပြုသ မ ွှာျေးနငှ့် ်  စ ွှာျေးကပပွှာ ုိ  ်သွယ်ပခငျ်ေးတွင ် မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် 

အွှာျေးသွှာခ  ်ရိှသည်။ အွှာဏွှာပုိငမ် ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် အစုိျေးရကထွှာ ်ခ သ မ ွှာျေးအွှာျေး ဘ ်ကပပွှာငျ်ေးလွှာငပီျေး မိမိဘ ် ို   ျေးကပပွှာငျ်ေးလွှာနိငုက်စရန ် 

အပခွှာျေးကရွျေးခ ယ်စရွှာ တစ်ခု ို  မ်ျေးလှမ်ျေးရန ်  စိတ်ဝငစ်ွှာျေးက ွှာငျ်ေး စိတ်ဝငစ်ွှာျေးလိမ့််မည်။ သုိ ့်ကသွှာ် သင ် တစ်ဦျေးခ ငျ်ေးစီ ို စနစ်မှ 

သီျေးပခွှာျေးခွ ထွှာျေးငပီျေး ၎ငျ်ေးတို ့်နငှ့်အ်တ တ ပြစ်ပါ  ပုိမုိက ွှာငျ်ေးမွနက်သွှာ အနွှာဂတ် ို  မ်ျေးလှမ်ျေး နိငုပ်ါမှ ဤ  ့်သုိ ့် ပြစ်နိငုမ်ည်ပြစ်သည်။  

အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုအခ ိြုျု့တွင ်"စည်ျေးရ ုျေးရန ်လ ကတွ ို နစ်ှပခမ်ျေး ွ ကအွှာင ်ခွ ထုတ်ပါ၊ ညြှိနှုငိျ်ေးရနအ်ကပျေးအယ လုပ်ပါ။ " 

ဟ ကသွှာ  ုိစ ွှာျေးလည်ျေးရိှသည်။ သုိ ့်ကသွှာ် နစ်ှပခမ်ျေး ွ ကစရန ် ြန်တီျေးပခငျ်ေး  သုိ ့်မဟုတ်  “ လ တစ်ဦျေး သုိ ့်မဟုတ် လ အုပ်စုတစ်စု ို  

မတ တမ ထ ျေးပခွှာျေးကသွှာသ ဟု ရှုပမငပ်ခငျ်ေး”သည် အလွနအ်မငျ်ေး ပပငျ်ေးထနလ်ျှင ် ၎ငျ်ေးသည် အနွှာဂတ်ပပနလ်ည်သင့်ပ်မတ်ကရျေး ို 

တွှာျေး ီျေးလိမ့််မည်။ အ ယ်၍   ပုဂိ္ြုလ်ကတွတစ်ဦျေးခ ငျ်ေးစီသည် က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုတွင ်   ်လ ်လုပ်က ွှာငရ်မည့််သ မ ွှာျေးဟု မိမိ  

ကမျှွှာ်လင့်ထ်ွှာျေးလျှင ်  နစ်ှပခမ်ျေး ွ ကစရန ် ြနတ်ီျေးပခငျ်ေး ို ပုဂိ္ြုလ်ကရျေးအရ မဟုတ်ဘ   ိစစမ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် စနစ်မ ွှာျေးအကပေါ် 

လုပ်က ွှာငပ်ခငျ်ေးသည်သွှာ  ပုိငပီျေး သင့်က်တွှာ်ပါမည်။ 

ထုိ ့်ကက ွှာင့် ် မုိဟနဒ်တ်စ် ဂနဒMီohandas Gandhi နငှ့် ် မွှာတငလ် သွှာ ငျ်ေး၊ ဂ ျူနယီွှာ Martin Luther King Jr. တို ့်  ့်သုိ ့် ထငရှ်ွှာျေးကသွှာ 

အက မ်ျေးမြ ်ကခါငျ်ေးက ွှာငမ် ွှာျေးသည်“အကပခခ မ မ ွှာျေးနငှ့်အ်ညီ အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု” တွင ် ိုယ်  င့်တ်ရွှာျေးနငှ့် ်မဟွှာဗ ျူဟွှာနစ်ှခုလ ုျေး 

ပါဝငသ်ည်ဟု ထငပ်မငက် သည်။  ငျ်ေး King and ဂနဒ ီ Gandhi’တို ့်၏  ိုယ်  င့်တ်ရွှာျေး ုိငရ်ွှာ သတိကပျေးခ  ်ပြစ်သည့်် 
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"သင၏် န်သမူျော်းြြိုချစ် န်၊  

၊ ခပဿနောမျော်းနငှ  ်လူမျော်း အကြော်း ခဲွခခော်း န် " တို ့်သည်  က ွှာငျ်ေးမွနက်သွှာ မဟွှာဗ ျူဟွှာ     အဓိပပွှာယ်ရိှသည်။ 

 

 

အငမဲတမ််း ရှု ံ်းနြိမ ်သရှူြိရန မလော်း။ အနြိငု-်အရှု ံ်း မှ  နစှ်ဦ်းနစှ်ဖြ်အြျြိ ်းရှြိမည ် ရခဖရှင််းချြသ်ြို   ရခပောင််းရရွှွှေ့ နြိငုပ်ေါသလော်း။ 

 

လ အမ ွှာျေးစု  ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး ို ခ ဥ်ျေး ပ်ရွှာတွင ်မိမိဘ ်  အနိငုရ်ပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် ညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေးပြင့်် မိမိအလိုရိှရွှာ ို ရနိငုသ်ည်၊ 

တစ်ြ ်  ရှု  ျေးနမ်ိ့်သည် ဟ ကသွှာ ယ ုက ည်ခ  ်ပြင့်် ခ ဥ်ျေး ပ်သည်။  ဤသုိ ့် အနိငု ်- အရှု  ျေး အယ အ သည် လ အမ ွှာျေးအွှာျေး ၎ငျ်ေးတို ့်သည် 

အပခွှာျေးသ မ ွှာျေး နငှ့်် ၎ငျ်ေးတို ့်၏ လိုအပ်ခ  ်မ ွှာျေးနငှ့််  န် ့်   ်ြ ်ပြစ်သည် ဟု ခ စွှာျေးကစသည်။ ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး၏ ပထမ  ုျေးနှင့်် 

တတိယ အကပခခ သကဘွှာတရွှာျေးမှွှာ ပြစ်နိငုပ်ါ  လ မ ွှာျေးသည် ၎ငျ်ေးတို ့်အွှာျေး ထိခို ်ကစသည့်် ပပဿနွှာမ ွှာျေး ို ကပြရှငျ်ေးရန ် အတ တ ွ 

လုပ်က ွှာငရ်န ်လိုအပ်သည် ဟ ၍ ပြစ်သည်။  

  

 

ပုံ-(၂၀) 

 

ြော်းလ် ရုပ်ပုံြော်းချပ် (Curle Diagram):: ပဋြိပြခ ရခဖရှင််းခခင််းနငှ  ် ရ ရှည်တည်တံ ခြိုငင်မဲရသော ငငြိမ််းချမ််းရ ်းနငှ  ်တ ော်းမျှတမှု 

 

  

ပဋပိ ခအသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ် 

အကြမ််းဖြ်မှု နငှ  ်မတ ော်းမှု ............................................................................................... ငငြိမ််းချမ််းရ ်း နငှ  ်တ ော်းမျှတမှု 

အ
ောဏ

ောညီ
မ
ျှခခ
င
်း.................................................................................

.............................................အ
ောဏ

ောမ
ညီ
မ
ျှခခ
င
်း  

 ပဋြိပြခ ရြျရအ်းခခင််း 

ညြှိနှုငီျ်ေးက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် 

က ွှာျေးဝငပ်ြနက်ပြပခငျ်ေး 

နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးမှတစ် င့်် 

အွှာဏွှာရိှအုပ်စု  

အပခွှာျေးအုပ်စုမ ွှာျေး၏ အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေး ို 

လို ်ကလ ွှာကစရန ်  ြိအွှာျေးကပျေးပခငျ်ေး ၊ 

ကပြွှာငျ်ေးပြရန ် သုိ ့်မဟုတ် 

အကလ ွှာ့်ကပျေးပခငျ်ေး နည်ျေးလမ်မ ွှာျေး 

ြနတ်ီျေး 

ရ ရှည်တည်ငမဲရသောငငြိမ််းချမ််း

ရ ်းနငှ  ်တ ော်းမျှတမှု -  

ကပြွှာင့််မတ်ကသွှာ ညြှိနှုငိျ်ေးက ွျေး 

ကနျွေးမှုပြင့်် အုပ်စုအွှာျေးလ ုျေး၏ 

အဓိ  အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေး ို 

 ိုငတ်ွယ်ကပြရှငျ်ေးကပျေးသည်။  

ခမ ပ်ြွယ် ပဋြိပြခ 

အ ုိပါ အကရျေး ိစစ ို လ အမ ွှာျေး 

ရပေါ်ရပေါ်ထငထ်င ်ပဋြိပြခ 

အမ ွှာျေးပပည်သ  
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သိရိှလွှာကစရန ် လ ထု စည်ျေးရ ုျေးမှုမ ွှာျေး၊ 

ပ ျေးကပါငျ်ေးအြွ ျု့မ ွှာျေး ြွ ျု့စည်ျေးမှု နငှ့်် 

အရည်အကသွျေးပမြှင့််တငပ်ခငျ်ေးလုပ်ငနျ်ေးမ ွှာျေးမှတ

စ် င့်် လ မ ွှာျေး  အကပပွှာငျ်ေးအလ  ို 

သိရိှနွှာျေးလည် ကတွှာငျ်ေး ုိသ မ ွှာျေး 

ပြစ်လွှာကစရန ်အွှာျေးကပျေးမှု ပပြုလုပ်ပခငျ်ေး 

သိရိှမှု  ယ်ပပန် ့်တိုျေးပမင့််လွှာကစရန ်

အက မ်ျေးမြ ် နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးပြင့်် 

အုပ်စုမ ွှာျေးအက ွှာျေး အွှာဏွှာ 

ဟနခ်  ်ညီကစပခငျ်ေး၊ ပပဿနွှာ ိ ု

န ်န စွွှာ သိနွှာျေးလည်ကစရန ်

လ ့်အခွင့််အကရျေး ုိငရ်ွှာကစွှာင့််က ည့််မှု

မ ွှာျေး နငှ့်် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး 

ထိနျ်ေးသိမ်ျေးမှုမ ွှာျေး၊ ပပည်သ လ ထု ို 

အ ွှာအ ွယ်ကပျေးသည့်် 

အစီအစဥ်မ ွှာျေးပြင့်် 

အက မ်ျေးြ ်မှုအ င့်် ကလျှွှာ့်ခ ပခငျ်ေး။  

အရကြောင််းအ ောြြို သြိရှြိမှုနည််းပေါ်း .............................................................................................. ............... သြိရှြိမှု ခမင် မော်း  
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လ တိုငျ်ေး၏အကပခခ  လိအုပ်ခ  ်မ ွှာျေး ို ပြည့်် ည်ျေးကပျေးနိငုသ်ည့်် နစ်ှဦျေးနစ်ှြ ် အ  ိြုျေးရိှမည့််  အကပြတစ်ခု ို ြနတ်ီျေးရန ် လိုအပ်သည် 

( ုိလိုသည်မှွှာ အပပနအ်လှန ်နစ်ှဦျေးနစ်ှြ ် အ  ိြုျေးရိှကစမည့်် ကရွျေးခ ယ်စရွှာမ ွှာျေး ို တီထွငပ်ခငျ်ေး) ပြစ်သည်။ 

 

 

ရနောြ်ခံ အြျြိ ်းစီ်းပွော်းနငှ  ်လြိုအပ်ချြ်မျော်းမှ လူတြို  ၏ ောထ်ူးအရနအထော်းြြို မည်ြဲ သြို   ခွဲခခော်းမည်နည််း။ 

 

က ွျေးကန:ွညြှိနှုငိျ်ေးမှုသည် လ တို ့်အွှာျေး ကနွှာ ်ခ  လိုအပ်ခ  ်မ ွှာျေးနငှ့် ်အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးမ ွှာျေး ို တီထွငြ်နတ်ီျေးမှု ုိင်ရွှာ အကပြမ ွှာျေးရှွှာရန ် 

  ညီကပျေးသည်။ နစ်နွှာမှုမ ွှာျေး ို ကပြရှငျ်ေးသည့််အခါ လ တို ့်သည် ပဋပိ ခတွင ်ပါဝငလ်ွှာကလ့်ရိှက သည်။ လ တို ့်သည် ဂုဏ်သိ ခွှာ၊ ကလျေးစွှာျေးမှု၊ 

ဝိကသသလ ခဏွှာ၊ စီျေးပွွှာျေးကရျေးနငှ့် ်ရုပ်ပုိငျ်ေး ုိငရ်ွှာ လ ုပခ ြုမှုတို ့်အတွ ်  မိမိတို ့်၏ အကပခခ လိုအပ်ခ  ်မ ွှာျေးအွှာျေး  

 ွှာ ွယ်ရန ် တိ ု်ပွ ဝငရ်န ် လိုလွှာျေးက သည်။ အပုိငျ်ေး(၅) မှ“ က  ်သွနန်”ီ ပ ုတွင ် ကြွှာ်ပပထွှာျေးသည့််အတိုငျ်ေး 

လိုအပ်ခ  ်မ ွှာျေးနငှ့်အ်  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးမ ွှာျေး ို (နိငုင် ဝနထ်မ်ျေး)ရွှာထ ျေးကအွှာ ်တွင ်မက ွှာခဏ ြ ုျေး ွယ်ထွှာျေးသည်။  

 

အက ွှာငျ်ေး  ုျေး က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုပ ုစ မှွှာ မိမိဘွှာလိုခ ငသ်ည် ို   ုျေးပြတ်ရန ်၊ “ ကနရွှာ၊ရွှာထ ျေး” ယ ရနန်ငှ့် ်အပခွှာျေးသ မ ွှာျေး  မိမိလိုခ ငတ်ွှာ ို 

ကပျေးရန ် တွနျ်ေးအွှာျေးကပျေးရနပ်ြစ်သည်ဟု လ အမ ွှာျေး  ယ ုက ည်က သည်။ မည်သုိ ့်ပင ုိ်ကစ ွှာမ  ကနရွှာ၊ရွှာထ ျေးမ ွှာျေး မဟုတ်ဘ  

အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးမ ွှာျေး ို အကလျေးထွှာျေးအွှာရ ုစုိ ်ပခငျ်ေးသည်  

ပါဝငသ် ် ုိငသ်  တစ်ဦျေးခ ငျ်ေးစီ၏တရွှာျေးဝငလ်ှု ျု့က ွှာ်မှု ို အသိအမှတ်ပပြုရန ်အကထွှာ ်အ  ပြစ်သည်။ အုပ်စုမ ွှာျေးသည် မိမိ၏အရင်ျေးခ  

အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် လိုအပ်ခ  ်မ ွှာျေး ို ကြွှာ်ပပမည့််အစွှာျေး မွှာျေးမွှာျေးမတ်မတ် ရပ်တည်သည့်် 

အကနအထွှာျေး ိုသွှာ ယ က သည်။ က ွှာ်ပုိကရျေးရှငျ်ေးမ ွှာျေးသည် ပုိ ်လိုငျ်ေးကပေါ်တွင ် ကနရွှာယ နိငုသ်ည်။ ၎ငျ်ေးတို ့်၏ အရငျ်ေးခ အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးမှွှာ 

အပမတ်အစွနျ်ေးရရိှကရျေးပြစ်နိငုသ်ည်။ အစုိျေးရသည် နယ်ကပမမ ဉ်ျေးကပေါ်တွင ် ကနရွှာယ နိငုသ်ည်။ အစုိျေးရသည် နယ်ကပမမ ဉ်ျေးကပေါ်တွင ်

ကနရွှာယ နိငုသ်ည်။ ရွှာထ ျေး၊ကနရွှာယ ကရျေးနငှ့်ပ်တ်သ ်၍  က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုမ ွှာျေး ပပြုလုပ်ကသွှာအခါ အနိငု-်အရှု  ျေးရလဒသ်ည် ပုိမုိပြစ်နိငုသ်ည်။ 

အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေး အကပေါ်အကပခပပြုလျှင ် က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုမ ွှာျေး ပပြုလုပ်ကသွှာအခါ   အနိငု-်အနိငု ်သုိ ့်မဟုတ်  

နစ်ှဦျေးနစ်ှြ ်အ  ိြုျေးရိှမည့််ရလဒ ် ပုိမုိပြစ်နိငုသ်ည်။ ပုိ ်လိုငျ်ေးတစ်ခု ို ကတွှာငျ်ေး ုိသည့်် က ွှာ်ပုိကရျေးရှငျ်ေးနငှ့် ်ပုိ ်လိုငျ်ေး ို  န ့် ် ငက်သွှာ 

လ ထုတို ့်သည် ဥပမွှာအွှာျေးပြင့် ်က ွှာ်ပုိကရျေးရှငျ်ေးအတွ ် အပမတ်အစွနျ်ေး၊ ရပ်ရွွှာလ ထုအတွ ် ကဘျေး ငျ်ေးသည့်် ကသွှာ ်သ ုျေးကရ ရရိှနိငုမ်ည့်် 

ကနကရွှာငပ်ခည်စွမ်ျေးအင ်ထုတ်လုပ်မှုအတွ ် ပ ျေးတွ စီမ  ိနျ်ေးတစ်ခု ို ကြွှာ်ထုတ်နိငုသ်ည်။ 

 

ထုိ ့်ကက ွှာင့် ် အကပခခ  လိုအပ်ခ  ်မ ွှာျေးနငှ့် ် အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးမ ွှာျေး ို က ွျေးကနျွေးပခငျ်ေးသည် ပုိမုိ က ွှာငျ်ေးမွနသ်ည့်် က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးကရျေး 

မဟွှာဗ ျူဟွှာပြစ်သည်။ အဘယ်ကက ွှာင့် ုိ်ကသွှာ် ထုိလိုအပ်ခ  ်မ ွှာျေးနငှ့် ် အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးမ ွှာျေး ို နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးစွွှာပြင့် ်

က  နပ်နိငုက်သွှာကက ွှာင့် ် ပြစ်သည်။ က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု၏ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမှ်ွှာ အုပ်စုမ ွှာျေး ို ၎ငျ်ေးတို ့်၏အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးအကပေါ် 

အကလျှွှာ့်ကပျေးလို ်ကလ ွှာရန ် 

မပြစ်သင့်က်က ွှာငျ်ေး  သတပိပြုသင့်သ်ည်။ ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမှ်ွှာ   ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်းအွှာျေးလ ုျေး (၎ငျ်ေးတို ့် လိုခ ငသ်ည့််အရွှာ ိ ု

အတိအ   ို မရရိှခ ့်လျှငပ်င)် ရလဒန်ငှ့် ် က  နပ်မှုရိှကစရန ် ကရွျေးခ ယ်စရွှာမ ွှာျေး ို ြနတ်ီျေးကြွှာ်ထုတ်ရန ် ပြစ်သည်။ 

နစ်ှဦျေးနစ်ှြ ်အ  ိြုျေးအပမတ်ရရိှပခငျ်ေးသည် ကရရှည်တည်တ ့်ကသွှာ ရလဒ ်ို ကသခ ွှာကစသည့်် အက ွှာငျ်ေး  ုျေး နည်ျေးလမ်ျေးပြစ်သည်။ 

 

မည်သည ပံ်ုစံခဖင  ်ရ ွ်းရန်ွးည ြိနှုြိင််းကြမည်နည််း။ 

 

Fisher နငှ့် ် Ury တို ့်သည် က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု အမ ိြုျေးအစွှာျေး(၃)မ ိြုျေး ို ကြွှာ်ထုတ်ထွှာျေးသည်။ အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးအကပခပပြု သုိ ့်မဟုတ်“ 
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အကပခခ မ မ ွှာျေးနငှ့်အ်ညီ ” က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု သွှာ အပပနအ်လှန ်အ  ိြုျေးပြစ်ထွနျ်ေးကစသည်။ 

 

ရပျော ရခပောင််းသည ် ရ ွ်းရန်ွးည ြိနှုြိင််းမှု: ကပ ွှာ့်ကပပွှာငျ်ေးသည့်် က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုသည် အဓိ အွှာျေးပြင့် ် ပပဿနွှာမ ွှာျေး ကပြရှငျ်ေးပခငျ်ေး ို 

လ စ်လျှျူရှု၍   ်  ကရျေး ို ထိနျ်ေးသိမ်ျေးရနသ်ွှာ အဓိ ထွှာျေးသည်။ ကပ ွှာ့်ကပပွှာငျ်ေးသည့်် က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုသည် လ မ ွှာျေးနငှ့် ်   ်  ကရျေး 

အကပေါ်တွင“် က ွှာငျ်ေး” ငပီျေး“ န ျေးည ့်”သည်။ သုိ ့်ကသွှာ် ပပဿနွှာ ိုကတွှာ့် မကပြရှငျ်ေးနိငုပ်ါ။ အဘယ်ကက ွှာင့် ုိ်ကသွှာ် လ အမ ွှာျေးသည့်် 

အဓိ အကရျေး ိစစမ ွှာျေး ို ရင ုိ်ငရ်မှွှာ ို ကက ွှာ ်ကန ကသွှာကက ွှာင့် ် ပြစ်သည်။ ဤခ ဉ်ျေး ပ်မှုနည်ျေးလမ်ျေးသည် အဓိ အကရျေး ိစစမ ွှာျေး ို 

ကရှွှာငက်နကတွှာ့်သည်။ လို ်ကလ ွှာကပျေးတတ်ကသွှာသ တို ့်သည် မိမိတို ့်၏အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေး ို စွန ့်လ် တ်ရန ် စိတ်အွှာျေးထ ်သနက်လ့်ရိှငပီျေး 

အပခွှာျေးသ မ ွှာျေးအွှာျေး က  နပ်ကစလိုသည်။  

တင််းမော(သြို  ) အရနအထော်းအ  ရ ွ်းရန်ွးည ြိနှုြိင််းခခင််းတွင ် လ တို ့်သည် တစ်ဦျေး ိုတစ်ဦျေး ရနသ် အပြစ် ရှုပမငက် သည်။ ၎ငျ်ေးတို ့်သည် 

အပခွှာျေးသ မ ွှာျေး၏ အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးနငှ့် ် လိုအပ်ခ  ်မ ွှာျေး ို နွှာျေးလည်ရန ် သုိ ့်မဟုတ် ဂရုစုိ ်ရန ် အွှာျေးမထုတ်က ကပ။ ၎ငျ်ေးတို ့်သည် 

က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုတွင ် ၎ငျ်ေးတို ့်၏“ ရွှာထ ျေး၊အကနအထွှာျေး” မှလွ ၍ မည်သည့််အရွှာ ိုမ ုိ လ ်ခ လိမ့််မည်မဟုတ်ကက ွှာငျ်ေးပပသရန် 

ငခိမ်ျေးကပခွှာ ်မှုမ ွှာျေး၊ စ ွှာျေးက မ်ျေးက မ်ျေးမ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် အွှာဏွှာအငအ်ွှာျေး  ့်သုိ ့်ကသွှာ အတငျ်ေးအက ပ် က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးသည့််  

နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး ို သ ုျေးနိငုသ်ည်။ 

 

 

အြျြိ ်းစီ်းပွော်းအရခခခပ ည ြိနှုြိင််းမှု (အဓြိြအော်းခဖင  ် အရခခခံမူမျော်းနငှ အ်ညီ ည ြိနှုြိင််းရ ွ်းရနွ်းခခင််း): အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် 

လိုအပ်ခ  ်အကပခပပြု က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုမ ွှာျေးတွင ် လ တို ့်သည် တစ်ဦျေးနငှ့်တ်စ်ဦျေး အပပနအ်လှန ် ပပဿနွှာ ို ကပြရှငျ်ေးရနအ်တွ ် 

မိတ်ြ ်မ ွှာျေးအပြစ် ရှုပမငက် သည်။ ၎ငျ်ေးတို ့်သည် အပခွှာျေးသ မ ွှာျေး၏လိုအပ်ခ  ်မ ွှာျေးနငှ့် ် စုိျေးရိမ်ပ ပနမ်ှုမ ွှာျေး ို နွှာျေးကထွှာငရ်ငျ်ေး 

၎ငျ်ေးတို ့်၏ ိုယ်ပုိငလ်ိုအပ်ခ  ်မ ွှာျေးနငှ့် ် အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးမ ွှာျေး ို မျှကဝက သည်။ ၎ငျ်ေးတို ့်သည် မိမိတို ့်၏လိုအပ်ခ  ်မ ွှာျေးနငှ့် ်

အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးမ ွှာျေးသည် အပပနအ်လှနမီှ်ခိုကနရပခငျ်ေး ို အသိအမှတ်ပပြုငပီျေး အပခွှာျေးသ တို ့်၏လိုအပ်ခ  ်မ ွှာျေးနငှ့် ် အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးမ ွှာျေး ို 

မ နျ်ေးစစ်ဘ  မိမိတို ့်၏ ိုယ်ပုိငလ်ိုအပ်ခ  ်မ ွှာျေးနငှ့် ် အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးမ ွှာျေး ို ပြည့်် ည်ျေးရနမှ်ွှာ အပခွှာျေးသ တို ့်အတွ ် 

ခ ်ခ ကစလိမ့််မည် ိုလည်ျေး ၎ငျ်ေးတို ့်  အသိအမှတ်ပပြုသည်။ လ မ ွှာျေးသည် လ သွှာျေးတို ့်၏လိုအပ်ခ  ်မ ွှာျေး ို မည်  ့်သုိ ့် 

ပြည့်် ည်ျေးကပျေးနိငုသ်ည် ို  အမ ွှာျေးနငှ့် ်အတ တ  က ွျေးကနျွေးတိုငပ်ငင်ပီျေး 

ပပဿနွှာ ကပြရှငျ်ေးရန ်တီထွငြ်နတ်ီျေးအကပြရှွှာက သည်။ သည် တစ်ဦျေးနငှ့်တ်စ်ဦျေး   ်  ကရျေး ို တည်က ွှာ ်က ငပီျေး တစ်ဦျေးနငှ့်တ်စ်ဦျေး 

ယှဉ်ငပိြုငက် မည့််အစွှာျေး ပ ျေးကပါငျ်ေးက ွှာငရွ် ်ရနက် ိြုျေးစွှာျေးက သည်။  ဤ  ့်သုိ ့်ကသွှာ က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုတွင ် အနိငု-်အနိငု(် 

နစ်ှဦျေးနစ်ှြ ်အ  ိြုျေးရိှမည့််) ရလဒ ်ို ရှွှာကြွသည်။ 

 

ပ ု-(၂၁) တွင ်က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုပ ုစ  (၃)မ ိြုျေး ို ကြွှာ်ပပထွှာျေးသည်။
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 ပ ု-(၂၁) 

က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု ခ ဥ်ျေး ပ်နည်ျေးအမ ိြုျေးမ ိြုျေး 

 

ကပ ွှာ့်ကပပွှာငျ်ေးသည့်် က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု အကနအထွှာျေးအရ က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးအကပခပပြု က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု 

လ မ ွှာျေးနငှ့်ပ်ပဿနွှာအကပေါ် 

ကပ ွှာ့်ကပ ွှာငျ်ေးသည်။ 

 “ ျွန်ပု်ရှု  ျေး၍ သငအ်နိငုရ်သည်” 

ကပြရှငျ်ေးခ  ် ုိ ရှွှာသည်။ 

 မ်ျေးလှမ်ျေးမှုမ ွှာျေး ပပြုလုပ်သည်။ 

ြိအွှာျေးကပျေးရန ်အည ့်ခ လုိ ်ကလ ွှာသည်။ 

လ မ ွှာျေးနငှ့်ပ်ပဿနွှာအကပေါ် မွှာကက ွှာသည် 

 “ ျွန်ပု်နိငု၍် သငရ်ှု  ျေးသည်” ကပြရှငျ်ေးခ  ် ုိ 

ရှွှာသည်။ 

ငခိမ်ျေးကပခွှာ ်ပခငျ်ေးမ ွှာျေး ပပြုလုပ်သည်။ 

အပခွှာျေးသ အွှာျေး ြိအွှာျေးကပျေးသည်။ 

လ မ ွှာျေး ုိကပ ွှာ့်ကပ ွှာငျ်ေးငပီျေးပပဿနွှာကပြရှငျ်ေးရ

န ်ခ ်ခ ကစသည်။ 

နစှ်ဦျေးနစှ်ြ ်အ  ိြုျေးရှမိည့်် ( အနိငု-်အနိငု)် 

ကပြရှငျ်ေးနည်ျေးမ ွှာျေး ုိ ရှွှာကြွသည်။ 

အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးမ ွှာျေး ုိ စ ျေးစမ်ျေးကလ့်လွှာငပီျေး 

အကပခခ မ မ ွှာျေး ုိ 

အကလျေးထွှာျေးအွှာရ ုစို ်သည်။ 

 

 

Roger Fisher၊ William Ury နငှ့် ်Bruce Patton တို ့်၏  ဟုတ်  ့်  ို အရယ ပခငျ်ေး။ - အည ့်ခ အရှု  ျေးမကပျေးရဘ   သကဘွှာတ ညီမှုရကအွှာင ်

က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးနည်ျေး   ို    ီကလ ွှာ်ကအွှာငက်ရျေးသွှာျေးထွှာျေးသည်။(New York: Penguin, 1991)
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ပ ု (၂၂) 

BATNA (ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေး သကဘွှာတ ညီခ  ်မှ အက ွှာငျ်ေး  ုျေး ကရွျေးခ ယ်စရွှာ) vs. WATNA BATNA (ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေး သကဘွှာတ ညီခ  ်မှ 

အ ုိျေး  ုျေး ကရွျေးခ ယ်စရွှာ) 

 

ရစ စပ်ည ြိနှုြိင််း သရဘောတညီူချြ်မှ အရြောင််း ံု်း ရ ွ်းချယ်စ ော (BATNA) –  

.သကဘွှာတ ညီမှုမရရိှလျှင ်ပြစ်ပ  ်လွှာမည့်် အက ွှာငျ်ေး  ုျေး အကပခအကန။ 

မိမိတို ့်သည် သကဘွှာတ ညီမှု မရလျှင ် ဘွှာလုပ်က မည်နည်ျေး။ 

 

ရစ စပ်ည ြိနှုြိင််း သရဘောတညီူချြ်မှ အ ြို်း ံု်း ရ ွ်းချယ်စ ော (WATNA): 

သကဘွှာတ ညီမှုမရရိှလျှင ်ပြစ်ပ  ်လွှာမည့်် ပြစ်ပ  ်လွှာမည့်် အ ုိျေး  ုျေး အကပခအကန။ 

သကဘွှာတ ညီမှုမရရိှခ ့်ပခငျ်ေး၏ ထိခို ်  ုျေးရှု  ျေးနိငုက်ပခနငှ့် ်ကနွှာ ်  တ်ွ အ  ိြုျေး  ်မ ွှာျေးမှွှာ အဘယ်နည်ျေး။ 
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 “ဓမမဓြိဌောန်ြျရသော စံချြိန်စံနှုန််းမျော်း” အော်း အသံ်ုးခပ ခခင််းသည်   ရစ စပ်ည ြိနှုြိင််းမှုအတြွ် မည်ြဲ သြို   အရခခခံအတုခ်မစ် ောတငွ ်

အရထောြ်အြူခပ မည်နည််း။ 

ဓမမဓိဌွှာန ် ကသွှာ စ ခ ိနစ် နှုနျ်ေးမ ွှာျေးမှွှာ ပဋပိ ခ ို အပခွှာျေးလ မ ွှာျေး  ိုငတ်ွယ်ကပြရှငျ်ေးပ ု ို သ ်ကသပပသည့်် ထ ုျေးတမ်ျေးစဉ်လွှာ၊ အစီရငခ် စွှာ 

သုိ ့်မဟုတ် ဥပကဒတို ့်ပြစ်သည်။  အက မ်ျေးမြ ်ကရျေးနငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု နစ်ှခုလ ုျေးရိှ ကပပွှာငျ်ေးလ မှုပပြုသ မ ွှာျေးသည် 

စ သတ်မှတ်ခ  ်မ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် ဓမမဓိဌွှာန ် ကသွှာ စ ခ ိနစ် နှုနျ်ေးမ ွှာျေး ခ မှတ်ရွှာတွင ် လ ့်အခွင့်အ်ကရျေးဥပကဒ၏မရိှမပြစ် အခနျ်ေး ဏ္ဍ ို 

အကလျေးန ်ထွှာျေးက သည်။ ဥပကဒမ ွှာျေးသည် အမ ွှာျေးအွှာျေးပြင့် ်ဥပကဒကရျေးရွှာ ထငပ်မငခ်  ်မ ွှာျေး အကပေါ်သကဘွှာတ ညီမှုအကပေါ် အကပခခ သည်။ 

 

ဥပမွှာအွှာျေးပြင့် ် အသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေးအုပ်စုတစ်ခုမှ အြွ ျု့ဝငမ် ွှာျေး  က ွှာ်ပုိကရျေးရှငျ်ေးတစ်ခု သုိ ့်မဟုတ် အစုိျေးရသည်  

၎ငျ်ေးတို ့်၏လ ့်အခွင့်အ်ကရျေးမ ွှာျေး ို ဥပကဒမ ကဘွှာငမ် ွှာျေးနငှ့် ်ခ ိြုျေးကြွှာ ်ကနသည်ဟု  ုိနိငုပ်ါ  ၎ငျ်ေးသည် ဤဓမမဓိဌွှာန ် ကသွှာ စ ခ ိနစ် နှုနျ်ေးမ ွှာျေး 

အကပေါ် အကပခခ ၍ ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးရန ်အခ ိန ်ပုိမုိ လွယ်  နိငုသ်ည်။ ဥပကဒအွှာျေးလ ုျေးသည် မ လ ပင ်က ွှာငျ်ေးသည်ဟု  ုိလိုပခငျ်ေး မဟတုပ်ါ။ 

ဥပကဒ ိုယ်တိုင ်ပင ် လ ့်အခွင့်အ်ကရျေးအတွ ် တရွှာျေးမမျှတ သုိ ့်မဟုတ် အတွှာျေးအ ီျေးတစ်ခုပြစ်သည်ဟုပမငက်သွှာအခါ 

အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုတွင ်ပပည်သ အွှာဏွှာြီ နက်ရျေး သုိ ့်မဟုတ် ဥပကဒ ို ရည်ရွယ်ခ  ်ရိှရိှ  ခ ိြုျေးကြွှာ ်ပခငျ်ေး ိုအသ ုျေးပပြုသည်။ 

 

 

မြိမြိ၏အရြောင််း ံ်ုး (သြို  မဟုတ ်အ ြို်း ံု်း) သည်  ရစ စပ်ည ြိနှုြိင််း သရဘောတညူီချြ်မှ အခခော်းရ ွ်းချယ်စ ောမှော  

အဘယ်နည််း။အဘယ်ရကြောင  ်အရ ်းကြီ်း သနည််း။ 
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 အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးတွင ် ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေးမ ွှာျေး   ်တို ်လုပ်က ွှာငက် ရပခငျ်ေးမှွှာ  ကရွျေးခ ယ်စရွှာမ ွှာျေး ို အ  ပြတ်ရန ်

လိုအပ်ကသွှာကက ွှာင့်ပ်ြစ်သည်။  ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးမှုမစတငမီ် ပဋပိ ခ ို ကပြရှငျ်ေးရန ် အပခွှာျေးနည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ို သိရိှရန ် အကရျေးက ီျေးသည်။ 

အ ယ်၍ ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးမှုမှ ပပဿနွှာမ ွှာျေး ို မကပြရှငျ်ေးနိငုပ်ါလျှင ် မည်သုိ ့်ပြစ်ပ  ်က မည်နည်ျေး။ အုပ်စုတစ်ခုစီသည် ကနွှာ ်အ င့််တွင ်

မည်သည့််ကပခလှမ်ျေးမ ွှာျေး လှမ်ျေးက မည်နည်ျေး။ ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေး သကဘွှာတ ညီခ  ်မှ အက ွှာငျ်ေး  ုျေး ကရွျေးခ ယ်စရွှာ (BATNA) 

 ိုနွှာျေးလည်ပခငျ်ေးသည်   လ အမ ွှာျေးအွှာျေး ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးကနစဉ်အတွငျ်ေး မိမိတို ့်လ ်ခ မည့််အရွှာ ို   ုျေးပြတ်ရန ် ခွင့်ပ်ပြုသည်။ BATNA 

 ိုမသိဘ  ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးသ မ ွှာျေးအကနပြင့် ်  မည်သည့််အခ ိနတ်ွင ် အက ွှာငျ်ေး  ုျေး ထွ ်ခွွှာသင့်င်ပီျေး၊ မည်သည့််အခ ိန်တွင ်

ကနွှာ ်ထပ်က ိြုျေးစွှာျေးက ည့််ပခငျ်ေးတို ့်အပါအဝင ် ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးခ ိနအ်တွငျ်ေးတွင ် ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးသ မ ွှာျေးသည် ၎ငျ်ေးတို ့်၏ကရွျေးခ ယ်မှုမ ွှာျေး ိ ု

အ  ပြတ်ရန ်ခ ်ခ ကသွှာ ွှာလရိှကနလိမ့််မည်။ ထုိနည်ျေးတ စွွှာပင ်ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေး သကဘွှာတ ညီခ  ်မှ အ ုိျေး  ုျေး ကရွျေးခ ယ်စရွှာ (WATNA)  

 ို သိရန ် အကရျေးက ီျေးသည်။ ဤသည်မှွှာ ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးသ မ ွှာျေး၏အက ွှာငျ်ေး  ုျေး အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးပြစ်သည့််တိုင ် ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးမှုစွှာျေးပွ တွင ်

  ်လ ်ရိှကနပခငျ်ေး (သုိ ့်)  လ ်ခ နိငုြွ်ယ်မရိှကသွှာ အ  ိြုျေး  ်မ ွှာျေးနငှ့် ်ရင ုိ်ငရ်ပခငျ်ေးမ ွှာျေးပြစ်သည်။ BATNA နငှ့် ်WATNA နစ်ှခုလ ုျေး ို 

ပ ု-(၂၂) တွငက်ြွှာ်ပပထွှာျေးသည်။ 

 

ဥပမွှာအွှာျေးပြင့် ် အစုိျေးရမ ဝါဒမ ွှာျေးအွှာျေး  န ့် ် င ်နဒပပရန ်လ ထုအကပခပပြုအြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေးအွှာျေး ခွင့်ပ်ပြုခ  ်ကပျေးရနအ်တွ ် ရ အရွှာရိှမ ွှာျေးနှင့် ်

လ ထုကခါငျ်ေးက ွှာငမ် ွှာျေးအက ွှာျေး ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးမှုမ ွှာျေးတွင ် နစ်ှြ ်စလ ုျေးသည် ၎ငျ်ေးတို ့်၏ BATNA နငှ့် ် WATNA  ိုသိရန ် လိအုပ်သည်။ 

အရပ်ဘ ်ကခါငျ်ေးက ွှာငမ် ွှာျေးနငှ့် ် ညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေးမပပြုဘ   နဒပပမှု ို ပငငျ်ေးပယ်လျှင ် ရ   မည်သည့််အရွှာမ ွှာျေး ပြစ်ပ  ်နိငုမ်ည် ို 

ခွ ပခမ်ျေးစိတ်ပြွှာရနလ်ိုအပ်သည်။  ယ်၍ သတငျ်ေးမီဒယီွှာ    ုျေးပြတ်ခ  ် ို ကြွှာ်ပပငပီျေး ြိနှပ်ိခ ြုပ်ခ ယ်မှုဟု ထငပ်မငယ်  ပါ  ရ တပ်ြွ ျု့ မှ 

ကခါငျ်ေးက ွှာငမ် ွှာျေးသည် ထုိ  ုျေးပြတ်ခ  ်အတွ ် အ  ိြုျေး  ်မ ွှာျေး ို ရင် ုိငရ်လိမ့််မည်။ အပခွှာျေးတစ်ြ ်တွင ် 

ရပ်ရွွှာကခါငျ်ေးက ွှာငမ် ွှာျေးသည် ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးမှုမှတစ် င့် ် ရ ၏ခွင့်ပ်ပြုခ  ်မရဘ   နဒပပရန ်   ုျေးပြတ်ပါ  ၎ငျ်ေးတို ့်သည် ြမ်ျေး ီျေးခ ရပခငျ်ေး 

သုိ ့်မဟုတ် အက မ်ျေးြ ်ြိနှပ်ိခ ရပခငျ်ေးစသည့််  ုိျေး  ိြုျေးမ ွှာျေး က  ြုကတွျု့ရနိငုသ်ည်။ လ က ိြု ်မ ွှာျေးပခငျ်ေးမှုမရိှ၊ အမ ွှာျေးပပည်သ ထ မှစွှာနွှာမှုမရသည့်် 

အက မ်ျေးမြ ် န ့် ် ငမ်ှုမ ွှာျေးတွင ် ပါဝငပ်ခငျ်ေးသည်။ အကလျှွှာ့်ကပျေးလို ်ကလ ွှာပခငျ်ေး ို လ ်မခ လိုကသွှာကက ွှာင့် ်

အခ ိြုျု့ကသွှာ ိစစရပ်မ ွှာျေးတွင ်နစ်ှလိုြွယ်ရလဒထ် ်ကလျှွှာ့်နည်ျေးငပီျေး ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေးထ ်ပုိ ုိျေးနိငုသ်ည်။ 

 

  ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း  ဤအ  ပြတ်မှုမ ွှာျေး ို စတငပ်ပြုလုပ်ငပီျေး ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးမှု ို စဉ်ျေးစွှာျေးကသွှာအခါ 

ပဋပိ ခသည်ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးမှုအတွ ်“ ရင့်မှ်ည့််ငပီ (အခ ိနတ်နသ်ည်)”ဟု ပညွှာရှငမ် ွှာျေး   ုိက သည်။ 

 

 

ပဋြိပြခသည် မညသ်ည ်အချြိန်တငွ ်ရစ စပ်ည ြိနှုြိင််းရ ်းအတြွ ် င မ်ှည ်ငပီ(အချြိန်တန်ငပီ)လဲ။ 

 

အဓိ ပါဝငသ် ် ုိငသ် အွှာျေးလ ုျေးအကနပြင့် ်တစ်ဦျေးနငှ့်တ်စ်ဦျေး ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေး မပပြုပခငျ်ေးသည် ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေးထ ်  ုန ် စရိတ် 

ပုိမ ွှာျေးကက ွှာငျ်ေး အသိအမှတ်ပပြုသည့််အခါ ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးမှုသည် ကအွှာငပ်မငင်ပီျေး ကရရှည်တည်တ ့်ကသွှာ ရလဒထွ် ်ကပေါ်ကစနိငုသ်ည်။ 

အုပ်စုမ ွှာျေးစွွှာသည် ၎ငျ်ေးတို ့်၏ရနသ် အွှာျေး အကပပွှာငျ်ေးအလ ပပြုလုပ်ရန ်ပထမဦျေးစွွှာ အတငျ်ေးအ  ပ် သုိ ့်မဟုတ် အတငျ်ေးအဓမမကစခိုငျ်ေးလိမ့််မည်။ 

၎ငျ်ေးတို ့်သည် BATNA သည် ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေးထ ် ၎ငျ်ေးတို ့်၏ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး ို ကရွှာ ်ရိှရန ်  ညီနိငုလ်ိမ့််မည်ဟု  

ယ ုက ည်က သည်။ ဥပမွှာအွှာျေးပြင့်၊်  လှုပ်ရှွှာျေးမှုတစ်ခုအွှာျေး အက မ်ျေးြ ်ြိနှပ်ိမှု  ၎ငျ်ေး၏ရည်မှနျ်ေးခ  ်မ ွှာျေး ကအွှာငပ်မငရ်န ်  ညီ 

လိမ့််မည်ဟု အစုိျေးရ  ထငက် ွှာငျ်ေးထငလ်ိမ့််မည်။ ထုိတစ်ြ ်သတ်နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးသည် လိုခ ငက်သွှာ ရလဒမ် ွှာျေး ို အပပည့််အဝ 

မကပျေးနိငုလ်ျှင ်- ဥပမွှာအွှာျေးပြင့်၊် စည်ျေး မ်ျေးတ   အက မ်ျေးမြ ် နဒပပသ မ ွှာျေးအွှာျေး အက မ်ျေးြ ်မှုနည်ျေးလမ်ျေး ိုအသ ုျေးပပြုပခငျ်ေးသည် 

ကပပွှာငျ်ေးပပနအ်  ိြုျေးသ ်ကရွှာ ်ကစငပီျေး အစုိျေးရအွှာျေး ကထွှာ ်ခ မှု ို   ုျေးရှု  ျေးကစပခငျ်ေး- ရနသ် နငှ့်က်စ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေးသည် ပုိ၍ 
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နစ်ှသ ်သကဘွှာ  စရွှာ က ွှာငျ်ေးလွှာသည်။ နစ်ှြ ်စလ ုျေး  ဤကနရွှာသုိ ့် စတငက်ရွှာ ်လွှာကသွှာအခါ ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးကရျေးပညွှာရှငမ် ွှာျေး   

ပဋပိ ခအွှာျေး ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးရနအ်တွ ်“ ရင့်မှ်ည့််ငပီ”ဟု သတ်မှတ်သည်။ သုိ ့်ကသွှာ် သစ်သီျေး၏တပုိငျ်ေးတစသွှာ  အနည်ျေးငယ် ရင့်မှ်ည့််ကနလျှင ်

ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးမှုသည်လည်ျေး အလွှာျေးတ ပငပ်ြစ်သည်။ ရနဘ် ်မ ွှာျေးအက ွှာျေး ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးမှုအွှာျေး အခ ိန ်ို ်က ွှာငရွ် ်ရနမှ်ွှာ  

ဂရုတစုိ ်ကလ့်လွှာ နျ်ေးစစ်ရန ်လိုအပ်သည်။ 

ကအွှာ ်ပါအကက ွှာငျ်ေးပပခ  ်မ ွှာျေးကက ွှာင့် ်အုပ်စုမ ွှာျေးသည် ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးရန ်  ုျေးပြတ်နိငုသ်ည်။ 

• တစ်ြ ်နငှ့််တစ်ြ ် တငျ်ေးတငျ်ေးမွှာမွှာ ပြစ်ငပီျေးကနွှာ ်   ုျေးရှု  ျေးမှု က ီျေးက ီျေးမွှာျေးမွှာျေး က  ြုကတွျု့ရပခငျ်ေး၊  

• တရွှာျေးဥပကဒကက ွှာငျ်ေးအရ ကပြရှငျ်ေးပခငျ်ေး  ကနျှေးက ွျေး၍  နု ် စရိတ် က ီျေးမွှာျေးပခငျ်ေး ၊  

• အက မ်ျေးြ ်မှု ို အသ ုျေးပပြုပခငျ်ေးသည် ၎ငျ်ေးတို ့်၏ပပဿနွှာမ ွှာျေး ို  မကပြရှငျ်ေးနိငုပ်ါ။ 

• ၎ငျ်ေးတို ့်သည် အုပ်စုမ ွှာျေးအက ွှာျေး အပပနအ်လှနမီှ်ခိုမှု ို အသိအမှတ်ပပြုငပီျေး အပခွှာျေးသ မ ွှာျေးနငှ့် ် ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေးအွှာျေးပြင့် ်

၎ငျ်ေးတို ့်လိုခ ငက်သွှာအရွှာနငှ့် ်လိုအပ်ကသွှာအရွှာ ို ရရိှနိငုသ်ည်ဟု ယ ုက ည်က သည်။ 

 

အုပ်စုတစ်ခုသည်  “နစ်ှဦျေးနစ်ှြ ် ထိခို ်နစ်နွှာရသည့်် မတိုျေးသွှာမ ုတ်သွှာသည့်် အကပခအကန”သုိ ့်မဟုတ်“ အလွနအ်မငျ်ေး 

  ုျေးရှု  ျေးနစ်နွှာမှုမရိှဘ  ပဋပိ ခ ို အနိငုရ်နိငုမ်ည်ဟုမထငသ်ည့်် အကပခအကနတွင”်၊  ထုိ ့်အပပင ် နစ်ှြ ်စလ ုျေးသည်   ်လ ် 

ပြစ်ပွွှာျေးကနကသွှာ တို ်ပွ မ ွှာျေးကက ွှာင့် ် သိသိသွှာသွှာ  ုန ် စရိတ်မ ွှာျေး   ခ ရသည့်် အကပခအကနမ ိြုျေးတွင ် ရိှကနပါ  ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးရန ်

  ုျေးပြတ်နိငုသ်ည်။ ဤ ုန ် စရိတ်မ ွှာျေးထ တွင ် ကရွျေးက ွှာ ်ပွ တစ်ခု(မ  ငျ်ေးပနိငုသ်ည့််)   ုျေးရှု  ျေးနိငုမ်ှု အလွှာျေးအလွှာ၊ စီျေးပွွှာျေးကရျေး 

သိသိသွှာသွှာ ကပပွှာငျ်ေးလ လွှာပခငျ်ေး၊ အထ ျေးသပြင့် ်အလွနအ်မငျ်ေး ကဒါသထွ ်ကနကသွှာ လ ထုအ ုက အက မ်ျေးြ ်မှု အပြစ်အပ  ်၊ သုိ ့်မဟုတ် 

အပခွှာျေး အတိတ် သုိ ့်မဟုတ်အနွှာဂတ်ပြစ်ရပ် အလွှာျေးအလွှာ စသည်တို ့်ပါဝငန်ိငုသ်ည်။ 

ပဋပိ ခပြစ်ကနကသွှာ အြွ ျု့မ ွှာျေးအကနပြင့် ်မ  ်နွှှာခ ငျ်ေး ုိငက်တွျု့  ုပခငျ်ေး ို မပပြုလုပ်လိုပါ  တတိယက ွှာျေးခ အြွ ျု့၏ သ တမနက်ရျေး သုိ ့်မဟုတ် 

ပြနက်ပြကစ့်စပ်သ  ( ုိလိုသည်မှွှာ က ွျေးကနျွေးမှုမ ွှာျေး အ ငက်ပပကခ ွှာကမွျု့ကစရန ်  နစ်ှြ ်စလ ုျေးမှ  သွွှာျေးခ ည်ပပနခ် ည် ယ ုက ည်စိတ်ခ ရကသွှာ 

က ွှာျေးဝငပ်ြနက်ပြမည့််သ )သုိ ့်မဟုတ် ပဋပိ ခ၏ ဘ ်အမ ိြုျေးမ ိြုျေးမှ   ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်းနငှ့် ် လွယ်  ကခ ွှာကမွျု့ကစမည့်် 

ကရဒယီိုအစီအစဉ်တစ်ခု တို ့်သည် အပခွှာျေးတြ ်သုိ ့် ကပပွှာ ုိပခငျ်ေးနငှ့် ် နစ်ှဦျေးနစ်ှြ ်အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးအတွ ် ကရွျေးခ ယ်စရွှာမ ွှာျေး ို 

ရှွှာကြွြနတ်ီျေးကြွှာ်ထုတ်ပခငျ်ေးမ ွှာျေး ပြစ်နိငုမ်ည့်် အပမငမ် ိြုျေး ိုကပျေးနိငုသ်ည်။  

ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးမှုအတွ ် အခ ိနသ်င့်အ်ခါသင့် ်ို သတ်မှတ်ပခငျ်ေးသည် ဤအကရျေးယ က ွှာငရွ် ်မှုလမ်ျေးည နတ်ွင ် က ွျေးကနျွေးထွှာျေးသည့်် 

အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်မှု  လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး၏အစိတ်အပုိငျ်ေးအမ ိြုမ ိြုျေးတွင ်   ်တို ်အစီအစဉ်   

က ွှာငရွ် ်ရနအ်တွ ် ပုိမုိက ီျေးမွှာျေးကသွှာ စိနက်ခေါ်မှုနငှ့် ်  ်စပ်သည်။  အကပခအကနအွှာျေးလ ုျေး၊ အကက ွှာငျ်ေးအရွှာအွှာျေးလ ုျေးနငှ့် ်

 ို ်ညီသည် တခုတည်ျေးကသွှာ   ်တို ် က ွှာငရွ် ်မှု အစီအစဉ်ရိှနိငုမ်ည်မဟုတ်ကပ။ 

အကပခအကနအွှာျေးလ ုျေး၊အကက ွှာငျ်ေးအရွှာအွှာျေးလ ုျေးနငှ့် ်  ို ်ညီသည် တခုတည်ျေးကသွှာ   ်တို ် က ွှာငရွ် ်မှု 

အစီအစဉ်ရိှနိငုမ်ည်မဟုတ်ကပ။

 

 စောမျြ်နေှာြြို ရြျော်လွန်၍ #၁ 

ရ ွ်းရန်ွးည ြိနှုြိင််းမှု ရမျှောမ်ှန််းတြွ်ချြ်ခခင််း 

 

သငခ်န််းစော  ည် ွယ်ချြ်မျော်း: 

 

• အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး လုပ်ငနျ်ေးစဉ် နစ်ှခုစလ ုျေး ပါဝငက်နကသွှာ ပြစ်ရပ်တစ်ခု 

(ဇွှာတ်လမ်ျေးပမင ်ွငျ်ေးတစ်ခု)တငွ ်အဓိ  ကစ့်စပ်က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု စွမ်ျေးရည်မ ွှာျေး ို ကလ့်  င့်ပ်ါ။ 
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ခပင ်ငခ်ခင််း: 

• အုပ်စုငယ်မ ွှာျေးအတွင ်ကမျှွှာ်မှနျ်ေးတွ ်ခ  ်ပခငျ်ေး ပပြုလုပ်နိငုရ်န ် ကနရွှာ လိုအပ်ပါသည်။ 

 

ခပ လုပ်ပံုခပ လပ်ုနည််း: 

 

၁။  မဘွှာလ ုျေး ုိငရ်ွှာစွမ်ျေးအငလ်ုပ်ငနျ်ေးတစ်ခု  လ မှုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေးနငှ့်န်ျီေးကသွှာ က ီျေးမွှာျေးကသွှာ သစ်ကတွှာဧရိယွှာတစ်ခုတွင ် ကရန နငှ့် ်

သဘွှာဝဓါတ်ကငွျု့ အစမ်ျေးတ ျေးကြွှာ်ပခငျ်ေး ို စတငလ်ို ်သည်။ ကဒသခ မ ိြုျေးနယွ်စုဝငမ် ွှာျေး  ဤကပမ ို ၎ငျ်ေးတို ့်နငှ့်သ် ် ုိငသ်ည်ဟု 

ယ ုက ည်က ငပီျေး သစ်ကတွှာ ို အမ လို ပ်ခငျ်ေးအတွ  ် အသ ုျေးပပြုက သည်။ ကဒသခ အစုိျေးရကခါငျ်ေးက ွှာငမ် ွှာျေး  ဤ ိစစသည် 

အခွနက်ငမွ ွှာျေး ို တိုျေးပွွှာျေးငပီျေး ကဒသအလုပ်မ ွှာျေး ြနတ်ီျေးကပျေးလိမ့််မည် ပြစ်ကသွှာကက ွှာင့် ် ကရန  ုမပဏီ ို ၎ငျ်ေးတို ့်၏ လ မှုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေးတငွ ်

ကရန တ ျေးကြွှာ်ရန ် လွယ်  ကအွှာငပ်ပြုလုပ်ကပျေးခ ငက် သည်။ အခ ိြုျု့ ကဒသခ  လ မှုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေး အြွ ျု့ဝငမ် ွှာျေး  တ ညီကသွှာ 

အကက ွှာငျ်ေးပပခ  ပ်ြင့် ် ကရန   ုမပဏီ ို ကထွှာ ်ခ က သည်။ အပခွှာျေး လ မှုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေး အြွ ျု့ဝငမ် ွှာျေး မ  ၎ငျ်ေးတို ့် လ မှုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေး၏ 

သဘွှာဝပတ်ဝနျ်ေး  င ် ထိခို ်ပ  ်စီျေးမည် ို စုိျေးရိမ်က ငပီျေး ၎ငျ်ေးတို ့်မိသွှာျေးစုမ ွှာျေး၏   နျ်ေးမွှာကရျေးအတွ ် စုိျေးရိမ်ပ ပနမ်ှုမ ွှာျေး ို 

ကြွှာ်ပပက သည်။  

၂။ ကအွှာ ်တွင ် စွှာရငျ်ေးပပထွှာျေးကသွှာ အခနျ်ေး ဏ္ဍတွှာဝနမ် ွှာျေး ို ရှငျ်ေးပပ၍ ပါဝငသ် မ ွှာျေး/သငတ်နျ်ေးသွှာျေးမ ွှာျေး ို ဤအုပ်စုငယ်မ ွှာျေးသုိ ့် 

တွှာဝနခ် ကပျေးပါ။: 

 

• ကရန  အမှုက ွှာငအ်ရွှာရိှမ ွှာျေး 

• ကဒသခ အစုိျေးရနငှ့် ်ခရီျေးသွွှာျေးအုပ်စု လုပ်ငနျ်ေးရှငမ် ွှာျေးပါကသွှာ စီျေးပွွှာျေးကရျေးကခါငျ်ေးက ွှာငမ် ွှာျေး 

• ကဒသခ ဌွှာကနတိုငျ်ေးရငျ်ေးသွှာျေး အြွ ျု့မ ွှာျေးပါကသွှာ ကဒသခ  လ မှုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေး အြွ ျု့ဝငမ် ွှာျေး 
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 ရ ွ်းချယ်နြိငု ်။ ပ ့်ပုိျေး  ညီသ မ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် ြ နက်ပြသ မ ွှာျေး၊ ဤအုပ်စု(၃) စု အခ ငျ်ေးခ ငျ်ေး က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု ို   ညီရန ် လ တစ်ဦျေး သုိ ့်မဟုတ် 

နစ်ှဦျေး  ပ ့်ပုိျေး  ညီသ မ ွှာျေးအပြစ် သုိ ့်မဟုတ် တရွှာျေးမဝင ်ြ နက်ပြသ မ ွှာျေး/ကအွှာငသွ်ယ်ကတွှာ်မ ွှာျေး အပြစ် က ွှာငရွ် ်ရန။် 

 

၃။  ငမိြု ျု့အစည်ျေးအကဝျေး ရိှမည်ပြစ်ကက ွှာငျ်ေး အုပ်စုမ ွှာျေး ို သိပါကစ။ ၎ငျ်ေးတို ့်၏ ကစ့်စပ်က ွျေးကနျွေးမှုမဟွှာဗ ျူဟွှာ ို က ွျေးကနျွေးရန ် 

ပပင ်ငထ်ွှာျေးငပီျေး ၎ငျ်ေးတို ့်၏ က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေး သကဘွှာတ ညီခ  ်မှ အက ွှာငျ်ေး  ုျေး ကရွျေးခ ယ်စရွှာ ( BATNA) ို သတ်မှတ်ထွှာျေးရန ်

အုပ်စုတခုခ ငျ်ေးစီ ို ကပပွှာပါ။ အုပ်စုမ ွှာျေးသည် ငမိြု ျု့အစည်ျေးအကဝျေးသုိ ့် လွှာကရွှာ ်သင့်င်ပီျေး ဇွှာတ်လမ်ျေးပမင ်ငွျ်ေးတွင ်ကြွှာ်ထုတ်ထွှာျေးသည့်် 

 ပဋပိ ခ မ လကြွှာ်ပပခ  ် ို အကပခခ ၍ ကရန  ုမပဏီနငှ့် ် လ မှုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေးက ွှာျေး မည်  ့်သုိ ့်ပြစ်သင့်က်က ွှာငျ်ေး ၎ငျ်ေးတို ့်၏ 

အ ုိပပြုခ  ်မ ွှာျေး ို တငပ်ပရန ်အသင့်ပ်ြစ်ကနသင့်သ်ည်။ 

 

၄။ ငမိြု ျု့အစည်ျေးအကဝျေး ို စီစဉ်ထွှာျေးသည့််အတိုငျ်ေး ကခေါ်ပါ။ အုပ်စုထ မှ ဦျေးက ွှာင ် သငက် ွှာျေးသ  သုိ ့်မဟုတ် လုပ်အွှာျေးကပျေးတစ်ဦျေး  

အစည်ျေးအကဝျေး ို ပ ့်ပုိျေး  ညီနိငုသ်ည်။ တစ်ြ ်စီ ို ၎ငျ်ေးတို ့်၏ ရွှာထ ျေး/အကနအထွှာျေးအွှာျေး ကြွှာ်ပပခိုငျ်ေးပခငျ်ေးပြင့် ် စတငပ်ါ။ 

အုပ်စုတခုခ ငျ်ေးစီသည် ၎ငျ်ေးတို ့်၏  က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုမဟွှာဗ ျူဟွှာ ို စမ်ျေးသပ်ထွှာျေးကစငပီျေး ၎ငျ်ေး  မည်သည့််အရွှာ ထုတ်လုပ်ကပျေးမည် ို 

စမ်ျေးသပ်ထွှာျေးပါကစ။ အုပ်စုတစ်ခုခ ငျ်ေးစီ  ၎ငျ်ေးတို ့်၏  က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုအတွ ် မဟွှာဗ ျူဟွှာ သုိ ့်မဟုတ် ခ ဉ်ျေး ပ်နည်ျေးလမ်ျေး ို 

၎ငျ်ေးတို ့်ဘွှာသွှာ ပပနလ်ည်စဉ်ျေးစွှာျေးကစရန ်အခ ိနခ်ဏကပျေးပါ။ 

 

၅။ အုပ်စုတစ်ခုခ ငျ်ေးစီတွင ် ၎ငျ်ေးတို ့်၏ အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေး အခ ိြုျု့ သုိ ့်မဟုတ် အမ ွှာျေးစု  ို ်ညီသည့်် နစ်ှဦျေးနစ်ှြ ်အ  ိြုျေးရိှမည့်် ရလဒတ်စ်ခု 

ရိှလွှာသည်အထိ  က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု ို ကပျေးလုပ်ပါ။ ၎ငျ်ေးတို ့်၏  က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုတွင ် မည်သည်  အပပြုသကဘွှာက ွှာငက်က ွှာငျ်ေး 

သုိ ့်မဟုတ် စိနက်ခေါ်မှုရိှကက ွှာငျ်ေး ခွ ပခွှာျေးသတ်မှတ်ရန ်အုပ်စုမ ွှာျေး ို အစီရငခ် ကစပါ။ 

 

၆။ နစ်ှဦျေးနစ်ှြ ်အ  ိြုျေးရိှမည့်် ရလဒတ်စ်ခု မပြစ်နိငုလ်ျှင ်က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုရလဒ ်ို ပုိမုိက ွှာငျ်ေးမွနက်စရန ်အပခွှာျေးမည့််သည့်် အ င့််မ ွှာျေး 

လိုအပ်လိမ့််မည် သုိ ့်မဟုတ် ပြစ်နိငုသ်ည် ို အုပ်စုတွင ်အစီရငခ် ကစပါ။

 

 စောမျြ်နေှာြြို ရြျော်လွန်၍ #၂ 

တနီူ်းရှော်းနြိငုင်၏ံ အကြမ််းမဖြ် လှုပ်ရှော်းမှုနငှ  ် ငငြိမ််းချမ််းရ ်းတည်ရ ောြ်ခခင််း နည််းလမ််းမျော်း  ြတ်ြိြု် 

အစီအစဉ်ချရ ောင ွ်ြ်ခခင််း 

 

တ နျီေးရှွှာျေးနိငုင် ၏ လ သိမ ွှာျေးကသွှာ လ ထုအ ုက မှု အ  ုျေးသတ်သွွှာျေးငပီျေး ဒမုိီ ကရစီ အသွင ် ျေးကပပွှာငျ်ေးကရျေး ပြစ်ပွွှာျေးခ ့်သည်မှွှာ အက မ်ျေးမြ ် 

နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေးနငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး ကပါငျ်ေးစပ်မှု၏ က  ျေးဇ ျေးပငပ်ြစ်သည်။ ဤ ပ ုကြွှာ်ပခငျ်ေး 

ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေး   ွှာျေးလ် ရုပ်ပ ု ွှာျေးခ ပ် (Curle Diagram) နငှ့် ်   ်နယွ်ကနကသွှာကက ွှာင့် ် ပါဝငသ် မ ွှာျေး/သငတ်နျ်ေးသွှာျေးမ ွှာျေး ို 

တ နျီေးရှွှာျေးအကတွျု့အက  ြုအွှာျေး ပပနလ်ည်သ ုျေးသပ်ကစသည်။ (အပုိင်ျေး (၁) တွင ် ဤကလ့်  င့်ခ်နျ်ေးသည် လို ်ကဘျေးရီျေးယွှာျေးနိငုင် ၏ 

အကတွျု့အက  ြုမ ွှာျေးအကပေါ် ပ ုကရျေး ွ ခ ့်သည်။ 

 

သငခ်န််းစော  ည် ွယ်ချြ်မျော်း: 

• အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးတို ့်၏ စုစည်ျေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု ို ခွ ပခွှာျေးသတ်မှတ်ရနန်ငှ့် ် သရုပ်ကြွှာ်ရန် 

တ နျီေးရှွှာျေးနိငုင် ၏ ပြစ်ရပ်မှနက်လ့်လွှာမှုတခုအွှာျေး  ွှာျေးလ် ရုပ်ပ ု ွှာျေးခ ပ် (Curle Diagram) ထ သုိ ့် 

  ်တို ်အစီအစဉ်ခ က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေး   ို ကလ့်  င့်ပ်ါ။ 
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ခပင ်ငခ်ခင််း: 

• ကအွှာ ်ပါစွှာမ  ်နွှှာရိှ ဇယွှာျေး ို   ျေးယ ပါ (လ ဦျေးကရ ၆ ကယွှာ ်ထ ်ပုိကသွှာ အုပ်စုမ ွှာျေးအတွ ် ပုိက ီျေးကသွှာ စွှာလ ုျေး ိ ု

အသ ုျေးပပြုပါ)။ တ နျီေးရှွှာျေးဇွှာတ်လမ်ျေး၏ မတ ညီကသွှာ အ င့်မ် ွှာျေး ို ပြတ်ထုတ်ပါ။  

• .ပ ုထ တွင ်အွှာဏွှာနငှ့် ်အသိအပမင ်လိငုျ်ေးမ ွှာျေး ြနတ်ီျေးရန ်က မ်ျေးပပင၊် စွှာျေးပွ  သုိ ့်မဟုတ် န ရ ကပေါ်တွင ်က ိြုျေး သုိ ့်မဟုတ် တတိ်က ိြုျေးမ ွှာျေး 

အသ ုျေးပပြုပါ။ 

 

ခပ လုပ်ပံုခပ လပ်ုနည််း: 

 

၁။ သငတ်နျ်ေးအခ ိနတ်ွငျ်ေးရိှ မတ ကသွှာလ မ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ ်အုပ်စုခွ မ ွှာျေး ို ဇွှာတ်လမ်ျေး၏ အပုိငျ်ေးတစ်ပုိငျ်ေးစီ ကပျေးပါ။ ပ ့်ပုိျေး  ညီသ အတွ ်- 

စွှာရွ ်တစ်ပုိငျ်ေးခ ငျ်ေးစီ၏ ပ ုထ တွင ် ပတ်သ ်သည်ဟု မိမိထငသ်ည့််ကနရွှာ စွှာရွ ်တစ်ရွ ်ခ ငျ်ေးအကပေါ်တွင ် ကနွှာငလ်ိုအပ်လျှင ် 

ပပနလ်ည်စီစဉ်နိငုရ်န ်မထငရှ်ွှာျေးကသွှာနည်ျေးလမ်ျေးပြင့် ်အကရွှာငသ်တ်မှတ် သုိ ့်မဟုတ် မှတ်သွှာျေးထွှာျေးပါ။ 

 

၂။ လ တစ်ဦျေးခ ငျ်ေးစီ သုိ ့်မဟုတ် အုပ်စုခွ တစ်ခုခ ငျ်ေးစီ ို ဇွှာတ်လမ်ျေးတွင ် ပြစ်ခ ့်နိငုသ်ည်ဟု ၎ငျ်ေးတို ့်ထငသ်ည့််အတိုငျ်ေး အစီအစဉ်ခ ရန် 

၎ငျ်ေးတို ့်၏ ဇွှာတ်လမ်ျေးအပုိငျ်ေး ို ပ ုကပေါ်တွင ်ထွှာျေးရိှရန ်ကပပွှာပါ။ 

 

၃။ အုပ်စုက ီျေးထ တွင ်ကအွှာ ်ပါကမျေးခွနျ်ေးမ ွှာျေး ို က ွျေးကနျွေးပါ။ 

 ။ မည်  ့်သုိ ့်နငှ့် ် အဘယ်ကက ွှာင့် ် အက မ်ျေးမြ ် နည်ျေးပရိယွှာယ်သည် လ မှုကရျေးအကပပွှာငျ်ေးအလ  အခနျ်ေး ဏ္ဍတွင ်

ပါဝငခ် ့်သနည်ျေး။ တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေး  ၎ငျ်ေးတို ့်၏ နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး ို မည်သုိ ့် 

  ်တို ်အစီအစဉ်ခ က ွှာငရွ် ်ခ ့်သနည်ျေး။ အုပ်စုအတွ ် နည်ျေးပရိယွှာယ်တစ်ခုခ ငျ်ေးစီ  မည်သည် ို 

ကအွှာငပ်မငရ်ရိှခ ့်သနည်ျေး။ရိှခ ့်လျှင၊် အုပ်စုမ ွှာျေးက ွှာျေး အွှာဏွှာခ ိနခ်ွငလ်ျှွှာအကပေါ် နည်ျေးဗ ျူဟွှာတစ်ခုခ ငျ်ေးစီ  မည်သည့်် 

သ ်ကရွှာ ်မှုရိှခ ့်သနည်ျေး။ 

ခ။ အုပ်စုတွငျ်ေးနငှ့် ်အုပ်စုပပငပ်  က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုသည် စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေး၏ မည်သည့််ကနရွှာမ ွှာျေးတွင ်ပြစ်ပွွှာျေးခ ့်သနည်ျေး။ 

 

ဂ။ အပခွှာျေး မည်သည်အရွှာမ ွှာျေး ပြစ်ပ  ်နိငုခ် ့်သနည်ျေး။ အဓိပပါယ်ရိှနိငုသ်ည့်် သုိ ့်မဟုတ် အပခွှာျေးကရွျေးခ ယ်စရွှာ ရလဒမ် ွှာျေး 

ကပျေးစွမ်ျေးနိငုသ်ည့်် အပခွှာျေးကရွျေးခ ယ်စရွှာ   ်တို ်အစီအစဉ်ခ က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေးမ ွှာျေးနငှ့် ် လုပ်ငနျ်ေးက ွှာငတ်ွှာမ ွှာျေး ရိှခ ့်ပါသလွှာျေး။ 

စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေးတွင ်ယဉ်က  ျေးမှု၏ အခနျ်ေး ဏ္ဍမှွှာ မည်သည်အရွှာမ ွှာျေး ပြစ်သနည်ျေး။ 

 

ဃ။ မကြွှာ်ထုတ်ရကသျေးလျှင်။ အုပ်စု၏   ်တို ်အစီအစဉ်ခ က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေးသည် တ နျီေးရှွှာျေးနိငုင် တွင ် ပြစ်ခ ့်သည်နငှ့််  

 ွွှာပခွှာျေးပါသလွှာျေး။ လုပ်ငနျ်ေးစဉ် သုိ ့်မဟုတ် ရလဒအ်ကပေါ် ဤ ွွှာပခွှာျေးမှုမ ွှာျေး၏ သ ်ကရွှာ ်မှု မည်သည့််အရွှာမ ွှာျေး ပြစ်ခ ့်သနည်ျေး

သမမတ ဇငျ်ေးအယ်လ်အွှာဘီဒငျ်ေး ဘန ်အလီသည် 

၂၀၁၁ ခုနစှ် ဇနန်ဝါရီလ ၁၄ ရ ်တွင ်၂၃ 

နစှ်က ွှာ အွှာဏွှာသ ် မှ  ငျ်ေးကပျေးခ ့်သည်။ 

ဘွှာသွှာကရျေးလ မ်ျေးမိုျေးမှု ငျ်ေးကစခ ငသ်ည့်် 

 နဒပပသ မ ွှာျေး၏ အကပခခ ဥပကဒအကပေါ် စိုျေးရိမ်ပ ပနမ်ှုမှွှာ 

လုပ်က  သတ်ပြတ်မှုမ ွှာျေး၊ ဘွှာသွှာကရျေး ကရှျေးရိုျေးစွ မ ွှာျေးနငှ့် ်

လမ်ျေးကပေါ်တုိ ်ပွ မ ွှာျေးပြစပ်ွွှာျေးမှုမ ွှာျေးနငှ့် ်

ကတွျု့ က  ြုခ ့်ရသည်။ 

ည န ့်က်ပါငျ်ေးအြွ ျု့  လွတ်လပ်ကသွှာ ကရွျေးက ွှာ ်ပွ  

က ွှာ်မရှငတ်စ်ခု ုိ ထ ကထွှာငရ်န ်လမ်ျေးပပကပမပ ု ုိ 

ကြွ်ှာက ွှာငခ် ့်ငပီျေး အကပခခ ဥပကဒနငှ့် ် 

ပညွှာရှငမ် ွှာျေးနငှ့်ြ်ွ ျု့စည်ျေးထွှာျေးသည့်် 

Mohamed Bouazizi   အစိုျေးရအရွှာရှိမ ွှာျေး၏ 

ဒ ုခကပျေးကနွှှာင့်ယှ် ်မှုမ ွှာျေး ုိ  နဒပပရန ်

သ ့် ုိယ်သ  မီျေးရှု ိ ျု့ ခ ့်သည်။ 
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အိမ်ကစွှာင့်အ်စိုျေးရတုိ ့်အကပေါ် ညြှိနှုငိျ်ေးကပျေးခ ့်သည်။ 

ခိုငမ်ွှာသည့်် အရပ်ဘ ် လ ့်အြွ ျု့အစည်ျေး 

ကခါငျ်ေးက ွှာငသ်ည် လ ထု၏အက မ်ျေးြ ်မှုမ ွှာျေး ုိ 

ကပြကပြွှာ ်ကပျေးနိငုခ် ့်ငပီျေး  

နိငုင် ကရျေးပြစ်စဉ် ုိ အွှာျေးက ွှာငျ်ေးကစခ ့်သည်။ 

ည န ့်က်ပါငျ်ေးအြွ ျု့၏ သတိထွှာျေးက ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုမ ွှာျေး  

လွတ်လပ်၍ ဒမီို ကရစီ နက်သွှာ 

ကရွျေးက ွှာ ်ပွ မ ွှာျေး ုိ ပြစ်ကစခ ့်သည်။ 

ရ နငှ့် ်လ ုပခ ြုကရျေးတပ်ြွ ျု့ဝငမ် ွှာျေး    နဒပပသ မ ွှာျေးအကပေါ်  

ြိနှပိ်ခ ြုပခ် ယ်အက မ်ျေးြ ်နည်ျေးလမ်ျေး ုိ 

အသ ုျေးပပြုခ ့်သည်။ 

အရပ်ဘ ်အြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေး  

လ ့်အခွင့်အ်ကရျေးလှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေး၊ ကရှျု့ကနမ ွှာျေး၊ 

လုပ်ငနျ်ေးရှငမ် ွှာျေးနငှ့် ်  ပပည်ကထွှာငစ်ုအြွ ျု့မ ွှာျေး မှ 

ကခါငျ်ေးက ွှာငက်လျေးဦျေးပြင့် ်ြွ ျု့စည်ျေးထွှာျေးသည့်် 

ည န ့်က်ပါငျ်ေးအြွ ျု့ ုိ ြွ ျု့စည်ျေးလုိ ်သည်။ 

စပယ်ကတွှာ်လှနက်ရျေး ုိ အပခွှာျေးအွှာရပက်နဦွျေးနိငုင် မ ွှာျေးမှ 

လ ထုအ ုက မှုမ ွှာျေး  ့်သုိ ့်ကသွှာ ပရမ်ျေးပတွှာပြစမ်ှုမ ွှာျေးသုိ ့် 

  ကရွှာ ်သွွှာျေးပခငျ်ေးမှ  ွှာ ွယ်ကပျေးရွှာတွင ်

  ညီကပျေးခ ့်ကသွှာကက ွှာင့်တ် နျီေးရှွှာျေး 

 ုိယ်စွှာျေးလှယ်(၄)ဦျေး  ၂၀၁၅ ခုနစှ်တွင ်

ငငမိ်ျေးခ မျ်ေးကရျေးနိဘုယ် ု ုိ ရရှိခ ့်သည်။ 

က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုမ ွှာျေး  ပဋပိ ခတွင ်

ပါဝငပ်တ်သ ်ကနကသွှာ အြွ ျု့မ ွှာျေးက ွှာျေးတွင ်

အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးနငှ့် ်ဘ ုရပ်တည်ခ  ် 

ရှွှာကြွရွှာတွင ်  ညီကပျေးခ ့်သည်။ 

အလုပ်လ ်မ ့်ပမင့်မ်ွှာျေးပခငျ်ေး၊ အကပခခ  စွှာျေးကသွှာ ် ုန ်

ကစ ျေးနှုနျ်ေး ပမင့်မ်ွှာျေးပခငျ်ေး၊ နိငုင် ကရျေး လွတ်လပ်ခွင့် ်

 ငျ်ေးမ ့်ပခငျ်ေး နငှ့် ်လ ကနမှု အကပခအကနနမိ့််  မှု စသည့်် 

ပပဿနွှာမ ွှာျေးကက ွှာင့် ်ပပည်သ ့် နဒပပမှုမ ွှာျေးသည်  

ပိုမိုပပငျ်ေးထနလ်ွှာသည်။ 

 

 

အရခဖမျော်း: 

အကပြမ ွှာျေး ို ဤအခနျ်ေး၏အစပုိငျ်ေး တ နျီေးရှွှာျေး ပြစ်ရပ်မှနက်လ့်လွှာမှုအွှာျေး ြတ်ရှုပခငျ်ေးပြင့် ်ကတွျု့ ရိှနိငုပ်ါသည်။ 

 

 

1. Mohamed Bouazizi   အစုိျေးရအရွှာရိှမ ွှာျေး၏ ဒ ုခကပျေးကနွှှာင့်ယ်ှ ်မှုမ ွှာျေး ို  နဒပပရန ်သ ့် ိုယ်သ  မီျေးရှု ိ ျု့ ခ ့်သည်။ 

2. အလုပ်လ ်မ ့်ပမင့်မ်ွှာျေးပခငျ်ေး၊ အကပခခ  စွှာျေးကသွှာ ် ုန ် ကစ ျေးနှုနျ်ေး ပမင့်မ်ွှာျေးပခငျ်ေး၊ နိငုင် ကရျေး လွတ်လပ်ခွင့် ် ငျ်ေးမ ့်ပခငျ်ေး နငှ့် ်လ ကနမှု 

အကပခအကနနမိ့််  မှု စသည့်် ပပဿနွှာမ ွှာျေးကက ွှာင့် ်ပပည်သ ့် နဒပပမှုမ ွှာျေးသည်  ပုိမုိပပငျ်ေးထနလ်ွှာသည်။ 

3. ရ နငှ့် ်လ ုပခ ြုကရျေးတပ်ြွ ျု့ဝငမ် ွှာျေး    နဒပပသ မ ွှာျေးအကပေါ်  ြိနှပ်ိခ ြုပ်ခ ယ်အက မ်ျေးြ ်နည်ျေးလမ်ျေး ို အသ ုျေးပပြုခ ့်သည်။ 

4. သမမတ  Zine el-Abidine Ben Ali  သည် ၂၀၁၁ ခုနစ်ှ ဇနန်ဝါရီလ ၁၄ ရ ်တွင ်၂၃ နစ်ှက ွှာ အွှာဏွှာသ ် မှ  ငျ်ေးကပျေးခ ့်သည်။ 

5. ဘွှာသွှာကရျေးလ မ်ျေးမုိျေးမှု ငျ်ေးကစခ ငသ်ည့််  နဒပပသ မ ွှာျေး၏ အကပခခ ဥပကဒအကပေါ် စုိျေးရိမ်ပ ပနမ်ှုမှွှာ  လုပ်က  သတ်ပြတ်မှုမ ွှာျေး၊ 

ဘွှာသွှာကရျေးကရှျေးရုိျေးစွ မ ွှာျေးနငှ့် ်လမ်ျေးကပေါ်တို ်ပွ မ ွှာျေးပြစ်ပွွှာျေးမှုမ ွှာျေးနငှ့် ်ကတွျု့ က  ြုခ ့်ရသည်။  

6. ခိုငမ်ွှာသည့်် အရပ်ဘ ် လ ့်အြွ ျု့အစည်ျေး ကခါငျ်ေးက ွှာငသ်ည် လ ထု၏အက မ်ျေးြ ်မှုမ ွှာျေး ို ကပြကပြွှာ ်ကပျေးနိငုခ် ့်ငပီျေး 

နိငုင် ကရျေးပြစ်စဉ် ို အွှာျေးက ွှာငျ်ေးကစခ ့်သည်။ 

7. အရပ်ဘ ်အြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေး  လ ့်အခွင့်အ်ကရျေးလှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေး၊ ကရှျု့ကနမ ွှာျေး၊ လုပ်ငနျ်ေးရှငမ် ွှာျေးနငှ့် ်   ပပည်ကထွှာငစု်အြွ ျု့မ ွှာျေး မှ 

ကခါငျ်ေးက ွှာငက်လျေးဦျေးပြင့် ်ြွ ျု့စည်ျေးထွှာျေးသည့်် ည န ့်က်ပါငျ်ေးအြွ ျု့ ို ြွ ျု့စည်ျေးလို ်သည်။ 

8. က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုမ ွှာျေး  ပဋပိ ခတွင ် ပါဝငပ်တ်သ ်ကနကသွှာ အြွ ျု့မ ွှာျေးက ွှာျေးတွင ် အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးနငှ့် ် ဘ ုရပ်တည်ခ  ် 

ရှွှာကြွရွှာတွင ်  ညီကပျေးခ ့်သည်။ 

9. ည န ့်က်ပါငျ်ေးအြွ ျု့  လွတ်လပ်ကသွှာ ကရွျေးက ွှာ ်ပွ  က ွှာ်မရှငတ်စ်ခု ို ထ ကထွှာငရ်န ် လမ်ျေးပပကပမပ ု ိ ု ကြွှာ်က ွှာငခ် ့်ငပီျေး 
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အကပခခ ဥပကဒနငှ့် ်ပညွှာရှငမ် ွှာျေးနငှ့်ြွ် ျု့စည်ျေးထွှာျေးသည့်် အိမ်ကစွှာင့်အ်စုိျေးရတို ့်အကပေါ် ညြှိနှုငိျ်ေးကပျေးခ ့်သည်။ 

10. ည န ့်က်ပါငျ်ေးအြွ ျု့၏ သတိထွှာျေးက ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုမ ွှာျေး  လွတ်လပ်၍ ဒမုိီ ကရစီ နက်သွှာ ကရွျေးက ွှာ ်ပွ မ ွှာျေး ို ပြစ်ကစခ ့်သည်။ 

စပယ်ကတွှာ်လှနက်ရျေး ို အပခွှာျေးအွှာရပ်ကနဦွျေးနိငုင် မ ွှာျေးမှ လ ထုအ ုက မှုမ ွှာျေး  ့်သုိ ့်ကသွှာ ပရမ်ျေးပတွှာပြစ်မှုမ ွှာျေးသုိ ့်   ကရွှာ ်သွွှာျေးပခငျ်ေးမှ 

 ွှာ ွယ်ကပျေးရွှာတွင ်  ညီကပျေးခ ့်ကသွှာကက ွှာင့်တ် နျီေးရှွှာျေး  ိုယ်စွှာျေးလှယ်(၄)ဦျေး  ၂၀၁၅ ခုနစ်ှတွင ်ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးနိဘုယ် ု ို ရရိှခ ့်သည်။
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အခန််း (၉) 

အတတူြွ စုစည််းခခင််း။ မဟောဗျျူူဟောရခမောြ်  မဟောဗျျူူဟောရခမောြ် 

စီစဉ်ရ ောင ွ်ြ်မှု အချြိန်မှတတ်ြိုငမ်ျော်း 

 

မွှာတိ ွှာ 

တို ်ပွ ဝင ်ဇွှာတ်လမ်ျေးတစ်ပုဒ-် နကီပါနိငုင် ၏ ၂၀၀၆ ခုနစ်ှ ဒမုိီ ကရစီ လှုပ်ရှွှာျေးမှု  

အဓိ အယ အ မ ွှာျေး  

စွှာမ  ်နွှှာ ို က  ွှာ်လွန၍်#၁   ဦျေးတည်ရည်ရွယ်သ မ ွှာျေးသုိ ့်မဟုတ် အဓိ  သ ် ုိငပ်ါဝငသ် မ ွှာျေးအွှာျေး 

ဦျေးစွှာျေးကပျေးထွှာျေးပါ။  

စွှာမ  ်နွှှာ ို က  ွှာ်လွန၍်#၂   မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် စီစဉ်က ွှာငရွ် ်မှု အခ ိနမှ်တ်တိုငမ် ွှာျေး  

 

 

သငခ်န််းစော  ည် ွယ်ချြ်မျော်း 

သငခ်နျ်ေးစွှာအငပီျေးတွငသ်ငတ်နျ်ေးသွှာျေးမ ွှာျေးသည် ကအွှာ ်ပါတို ့် ို က ွှာငရွ် ်လွှာနိငုမ်ည် -   

 

ကပါငျ်ေးစပ်ထွှာျေးကသွှာ အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးတို ့်အတွ ် အခ ိနမှ်တတ်ိုငမ် ွှာျေး 

ကြွှာ်ထုတ်ရန ် စစ်က ျေးအ  ပြတ်ခ  ်နငှ့် ် မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် စီစဉ်က ွှာငရွ် ်မှု နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ို 

အတ စုစည်ျေးထွှာျေးနိငုမ်ည်။ 

 

  ်တို ်အစီအစဉ်ခ  လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးအတွ ် အသိက ယ်စွွှာ   ုျေးပြတ်ခ  ်မ ွှာျေး ိုခ မှနန်ိငုရ်န ် ထည့််သွငျ်ေး 

စဉ်ျေးစွှာျေးစရွှာမ ွှာျေး ို အသိအမှတ်ပပြုလွှာနိငုမ်ည်။ 

 

အက ွှာငအ်ထည်ကြွှာ်မှု သုိ ့်မဟုတ် က ွှာငရွ် ်မှုအစီအစဉ်တစ်ခု၏ အစိတ်အပုိငျ်ေးမ ွှာျေး ို နွှာျေးလည်လွှာနိငုမ်ည်။



 

  
 

 
 

 

 

 

 

အခန််း (၉) 

 

 

 

 

အတတူြ ွ စုစည််းခခင််း- မဟောဗျျူူဟောရခမောြ ်

စီစဉ်ရ ောင ွ်ြမ်ှု အချြိန်မှတတ်ြိငုမ်ျော်း 

 

 

 

ဤလမ်ျေးည နခ်  ်တကလျှွှာ ်လ ုျေးတွင ် ပဋပိ ခ ို ထိကရွှာ ်စွွှာ အသွငက်ပပွှာငျ်ေးရနန်ငှ့် ် ကရရှည်တည်တ ့်ခိုငမ်ွှာကသွှာ 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး ို လုပ်က ွှာငရ်နအ်တွ ် တ က် လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေးနငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်သ မ ွှာျေးသည် 

အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေးနငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု ခ ဉ်ျေး ပ်နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ို မည်  ့်သုိ ့် 

တွ ြ ်၍ အသ ုျေးပပြုနိငုသ်ည့််အကက ွှာငျ်ေး ို  ြနတ်ီျေးထွှာျေးသည်။ အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ်ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု 

အကပခခ မ ွှာျေးနငှ့် ် ခ ဉ်ျေး ပ်နည်ျေးလမ်ျေး နစ်ှခုအက ွှာျေး အွှာဏွှာ စွမ်ျေးအွှာျေးကပပွှာငျ်ေးလ မှုမ ွှာျေး ိုလည်ျေး မိမိတို ့်  

ပပနလ်ည်သ ုျေးသပ်ထွှာျေးသည်။ အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု ခ ဉ်ျေး ပ်နည်ျေးမ ွှာျေး ို 

စုစည်ျေးကပါငျ်ေးစပ်လို ်လျှင ် ပဋပိ ခ အသွငက်ပပွှာငျ်ေးပခငျ်ေး ကပေါ်ကပါ ်နိငုက်က ွှာငျ်ေး ို သွှာဓ က ွှာငရ်န ်

အ  အညီရကသွှာနည်ျေးလမ်ျေးအကနပြင့် ် ွှာျေးလ် ရုပ်ပ ု ွှာျေးခ ပ် (Curle Diagram)   ိုလည်ျေး မိတ်  ်ကပျေးထွှာျေးသည်။   

ကတွျု့  ုက ွျေးကနျွေးပခငျ်ေးနငှ့် ် ပ ့်ပုိျေး  ညီပခငျ်ေး  ့်သုိ ့်ကသွှာ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု ခ ဉ်ျေး ပ်နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ို  

အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုအွှာျေးက ွှာငရွ် ် ရွှာတွင ် ၎ငျ်ေးတို ့်၏အသ ုျေးဝငမ်ှုအပပင ် အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု မစတငခ်င ်

သီျေးပခွှာျေးနည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး အကနပြင့်လ်ည်ျေး ၎ငျ်ေးတို ့်၏အကရျေးပါမှု ို ထငရှ်ွှာျေးကစလ  ် ဤလမ်ျေးည န၏် အကစွှာပိုငျ်ေးတွင ်

မိမိတို ့်  အကလျေးထွှာျေးကြွှာ်ပပထွှာျေးသည်။ မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် စီစဉ်က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေးနငှ့် ် SMARTT ရည်မှနျ်ေးခ  ် 

ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး ြနတ်ီျေးရွှာတွင ် ထိကရွှာ ်ကသွှာ ပဋပိ ခ  နျ်ေးစစ်ကလ့်လွှာပခငျ်ေး၏ အကရျေးပါမှု ိုလည်ျေး  

အသွှာျေးကပျေးကြွှာ်ပပထွှာျေးသည်။ ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးမှု သုိ ့်မဟုတ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ် တစ်ခု တန ့်က်နကသွှာအခါ  

က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုနငှ့် ် ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးမှု ပပြုလုပ်ရန ်  အုပ်စုမ ွှာျေးအွှာျေး ထိကရွှာ ်ကသွှာ စုစည်ျေးပခငျ်ေးနငှ့် ် မ ်လ ုျေးကပျေးပခငျ်ေးမှ 

တ င့် ်   အွှာဏွှာ ို ကရ ျု့ကပပွှာငျ်ေးရန် အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု  နည်ျေးပရိယွှာယ်အမ ိြုျေးမ ိြုျေး အသ ုျေးပပြုနိငုက်က ွှာငျ်ေး ို  

က ွျေးကနျွေးကပျေးထွှာျေးသည်။ 
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ဤကနွှာ ်  ုျေးအပုိငျ်ေးတွင ် လ မှုကပပွှာငျ်ေးလ မှု ရယ ရန ် အြွ ျု့အစည်ျေးတစ်ခု၏ မဟွှာဗ ျူဟွှာနငှ့် ် SMARTT 

ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး အက ွှာငအ်ထည်ကြွှာ်ရွှာတွင ် ရှငျ်ေးလငျ်ေးကသွှာ အခ ိနမှ်တ်တိုငမ် ွှာျေးနငှ့် ် အစီအစဉ်မ ွှာျေး 

ြနတ်ီျေးပခငျ်ေးပြင့် ် အခနျ်ေး (၂) မှ (၈) အထိ ကြွှာ်ပပခ ့်သည့််  ျွမ်ျေး  ငမ်ှုမ ွှာျေး၊ နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေးနငှ့် ်ခ ဉ်ျေး ပ်နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးအွှာျေး  

လ ်ကတွျု့ကလ့်  င့်ရ်န ် က ိြုျေးပမ်ျေးထွှာျေးသည်။ သုိ ့်မှသွှာ အွှာဏွှာ ကရ ျု့ကပပွှာငျ်ေးရန၊် မက  နပ်မှုမ ွှာျေး ို ကပြရှငျ်ေးရနန်ငှ့် ်

တရွှာျေးမျှတ၍ ရည်ရှည်တည်တ ့်ခိုငင်မ ကသွှာ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး ို  ပြစ်ကပမွှာ ်ကအွှာငပ်ပြုလုပ်ရနအ်တွ ် ထိကရွှာ ်ကသွှာ 

  ်တို ်အစီအစဉ်ခ လုပ်က ွှာငပ်ခငျ်ေး၊ အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး ို 

အတ တ ွစုစည်ျေးရန ်ဤအခ ိနမှ်တ်တိုငမ် ွှာျေး ို မ  ်ပမင ်သရုပ်သ န ်အကနပြင့် ်ထည့််သွငျ်ေးစဉ်ျေးစွှာျေးနိငုက်ပမည်။ 
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တြိြု်ပွဲဝင ်ဇောတလ်မ််းတစ်ပဒု ်

နီရပေါနြိငုင်၏ံ ၂၀၀၆ ခုနစှ် ဒမီြိုြရ စီ လှုပ်ရှော်းမှု 

လတ်တကလွှာ အထငရ်ှွှာျေး  ုျေး ဒမီို ကရစီ စစ် ငက်ရျေးမ ွှာျေးထ မှ တစခ်သုည် နကီပါနိငုင် တွင ် ပြစ်ပွွှာျေးခ ့်ငပီျေး အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ်

က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးထွှာျေးကသွှာ ငငမိ်ျေးခ မျ်ေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ် နစှခ်ုစလ ုျေး အဓ ိကနရွှာမှ ပါဝငခ် ့်သည်။ နကီပါနိငုင် တွင ် လ မ ိြုျေးစုကပါငျ်ေးနငှ့် ်

ဘွှာသွှာစ ွှာျေးကပါငျ်ေး တစ်ရွှာက  ွ်ှာရှိကနသည့််အပပင ် သီျေးသန ့်ပ်ြစ်ကနကသွှာ ပထဝီဝင ် အကနအထွှာျေး လည်ျေး အက ီျေးအ  ယ်ပငပ်ြစ်၍ 

( မဘွှာ့်အပမင့် ် ုျေးကတွှာင ် ၁၀ လ ုျေးတွင ် ၈ လ ုျေးပါဝင)် နိငုက်ပခရကလွှာ ်ကအွှာင ် က ီျေးမွှာျေးသည့်် နိငုင် တဝှမ်ျေးလ ုျေး လှုပ်ရှွှာျေးမှု ုိ တည်က ွှာ ်ရန် 

နစှ်ကပါငျ်ေးမ ွှာျေးစွွှာ က ွှာပမင့်ခ် ့်ရသည်။ 

၁၉၉၂ ခုနစှ်မှ ၂၀၀၄ ခနုစှ်ထိ၊ အွှာဏွှာရ အစိုျေးရအတွငျ်ေး ကပပွှာငျ်ေးလ မှုကပါငျ်ေး ၁၅ က ိမ် ရှိခ ့်သည်။ ကမွ်ှာဝါဒဝီင ် အနည်ျေးငယ် အပါအဝင ်

 ွနပ်မျူနစ်ပါတီ အမ ွှာျေးအပပွှာျေး ပါဝငပ်တ်သ ်ခ ့်က သည်။ ကမွ်ှာဝါဒဝီငမ် ွှာျေး  ပါတီစ ုဒမီို ကရစီ ုိ ရှုတ်ခ ကသွ်ှာလည်ျေး အုပ်စုတစ်စု မ  

ကရွျေးက ွှာ ်ပွ တွင ် ဝငက်ရွှာ ်ယှဉ်ငပိြုငရ်န ် နိငုင် ကရျေးမ  ်နွှှာစွှာ ြွင့်လှ်စ်ခ ့်သည်။ က ွှာငျ်ေးက ွှာငျ်ေးလ ်ခ က သပြင့် ်  ၁၉၉၁ ခုနစှ်တွင ်

လ တ်ကတွ်ှာတွင ်တတိယအက ီျေး  ုျေး ပါတီပြစ်လွှာ ွှာ အစိုျေးရအတွငျ်ေး အနွှာဂါတ်ပတ်သ ်မှုအတွ ် စငပ်မင့််တွင ်ကနရွှာယ ခ ့်သည်။ 

၁၉၉၆ ခုနစှ်တွင ် နကီပါ ကမွှာ်ဝါဒ ီ  ွနပ်မျူနစ်ပါတီ  စွမ်ျေးရည်မပပည့််ဝကသွှာ ပခစွှာျေးကနသည့်် လ တ်ကတွှာ်အစိုျေးရ ုိ စိနက်ခေါ်ရန ်

က  ျေးလ ်ကဒသတွင ် ကပပွှာ ်  ွှာျေးစစ်ပွ မ ွှာျေး ုိ စတငခ် ့်က သည်။ ဤလ တ်ကတွ်ှာသည် ၁၉၉၀ ခုနစှ်တွင ် တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေး၏ 

အွှာဏွှာစည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွ်ှာကရျေးကက ွှာင့် ် က ီျေးမွှာျေးကသွှာအပိုငျ်ေးတွင ် ကနရွှာရခ ့်ငပီျေး ဘုရငစ်နစ်၏ အွှာဏွှာ ုိ  န ့်သ်တ်ရွှာတွင် 

ကအွှာငပ်မငခ် ့်ကသွ်ှာလည်ျေး ထိကရွှာ ်ကသွှာ အုပ်ခ ြုပ်ကရျေး ုိမ  ကရရည်မထိနျ်ေးနိငုခ် ့်ကပ။  

၂၀၀၅ ခုနစှ်တွင ် ပပည်သ အမ ွှာျေးစု  စွမ်ျေးရည်မပပည့််ဝကသွှာ ပခစွှာျေးကနကသွှာ ပါတီနိငုင် ကရျေး ုိ စိတ်ပ  ် ွှာ ဘုရငဂ် နန်နဒ်ရွှာ 

အွှာဏွှာရယ ပခငျ်ေး ုိ သကဘွှာတ ခ ့်က သည်။ ဘုရင၏် အွှာဏွှာရှင ်နက်သွှာ အွှာဏွှာ ုပ် ုိငမ်ှု  ၎ငျ်ေးအကပေါ်  န ့် ် ငက်နကသွှာ 

နိငုင် ကရျေးနယ်ပယ်တကက ွှာလ ုျေး ုိ ကပါငျ်ေးစုစည်ျေးရ ုျေးနိငုခ် ့်သည်။ ၁၉၉၆ ခနုစှ် တည်ျေး  က  ျေးလ ်ကဒသတွင ် ကပပွှာ ်  ွှာျေးစစ်ပွ မ ွှာျေး 

 ငန်   ကနကသွှာကက ွှာင့် ်အက မ်ျေးြ ်မ ွှာျေးဟု နိငုင် တ ွှာ  နွှာမည်တပ်ထွှာျေးကသွှာ ကမွ်ှာဝါဒဝီငမ် ွှာျေးလည်ျေး ထုိအထ တွင ်ပါဝငက်နငပီျေး ၎ငျ်ေးတုိ ့်မှွှာ 

ပိုမိုက  ့်ခိုငက်သွှာ အစိုျေးရအငအ်ွှာျေးစမု ွှာျေး ုိ  ုတ်ခွွှာအရှု  ျေးကပျေးကနရသည်။ 

ဘုရငစ်နစ် ုိ  န ့် ် ငရ်န ် စည်ျေးလ ုျေးစွွှာ အလုပ်လုပ်ခ နိတ်နင်ပီ ုိ သိရှိက လ  ် ကမွ်ှာဝါဒဝီငမ် ွှာျေးနငှ့် ် ဒမီို ကရစီ နက်သွှာ အက မ်ျေးမြ ် 

လှုပ်ရှွှာျေးမှု  ုိယ်စွှာျေးလှယ်မ ွှာျေး နစှ်ြ ်စလ ုျေး ပါဝငက်သွှာ ကအွှာငပ်မငက်သွှာ ငငမိ်ျေးခ မ်ျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ် တစ်ခုမှပြင့် ် နွှာျေးလည်မှု ၁၂-ခ  ် ဟု 

ကခေါ် က ကသွှာ သကဘွှာတ ညီမှုတစ်ခု ုိ ရရှိကအွှာင ် ဦျေးက ွှာငန်ိငုခ် ့်က သည်။ က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မှတ င့် ် ကမွ်ှာဝါဒဝီငမ် ွှာျေး  

၎ငျ်ေးတုိ ့်၏ လ ်န ် ုိင ်ကတွ်ှာလှနမ်ှုမ ွှာျေး ုိ ရပ်တန ့်င်ပီျေး ဒမီို ကရစီ နက်သွှာ အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုတွင ်ပါဝငရ်န ် တိကပျေးက သည်။ 

ဤသုိ ့် ကစ့်စပ်ညြှိနှုငိျ်ေးထွှာျေးကသွှာ တစ်ြ ်သတ် ယွှာယီစစ်ကပပငငမိ်ျေးပခငျ်ေး   လမ်ျေးကပေါ် ပ ျေးကပါငျ်ေးစုကဝျေးပွ မ ွှာျေးနငှ့် ်၂၀၀၆ ခုနစှ်တွင ်လ ထုတရပ်လ ုျေး 

  ယ်ပပန ့်စ်ွွှာပါဝငက်သွှာ ပ ျေးကပါငျ်ေးအကထွကထွ သပိတ်ကမှွှာ ်ပွ က ီျေး ုိ   ငျ်ေးပနိငုက်လွှာ ်ကအွှာင ် ပိုမို  ယ်ပပန ့်က်သွှာ ခုခ ကတွ်ှာလှနမ်ှု ုိ 

ခွင့်ပ်ပြုကပျေးခ ့်သည်။ 

၂၀၀၆ ခုနစှ် ကနဦွျေး၏ လ ထု သပိတ်ကမှွှာ ်ပွ နငှ့် ်နဒပပပွ မ ွှာျေး  ဘုရငအ်ွှာျေး (၎ငျ်ေး ၂၀၀၂ ခုနစှ်  ြ  ်သိမ်ျေးခ ့်ကသွှာ) လ တ်ကတွ်ှာ ုိ 

ပပနလ်ည်ြွ ျု့စည်ျေးရန ် တွနျ်ေးအွှာျေးကပျေးခ ့်သည်။ရလဒအ်ကနပြင့် ် ၂၀၀၈ ခုနစှ် ကရွျေးက ွှာ ်ပွ မ ွှာျေး  နကီပါနိငုင် ၏ မတ  ွ ပပွှာျေးမှုအတွ ် 

 ုိယ်စွှာျေးအပပြု  ုျေးကသွှာ လ တ်ကတွ်ှာတစ်ခု ုိ (သ ုျေးပ ု တစပ် ုမှွှာ အမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေးပြစ်) ထုတ်လုပ်ကပျေးခ ့်သည်။ ထုိ ့်ကနွှာ ် လ တ်ကတွ်ှာ  

ဘုရငစ်နစ် ုိ ခ  ်ခ ငျ်ေးပင ်တညီတညွတ်တည်ျေး ြ  ်သိမ်ျေးခ ့်က သည် 
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၂၀၀၆ ခနုစှ် ဧငပီလ လှုပ်ရှွှာျေးမှု၏ ထ ျေးပခွှာျေးကသွှာ လ ခဏွှာမှွှာ ဒမီို ကရစီ ပပြုပပငက်ပပွှာငျ်ေးလ ကရျေးအတွ ် လ ်န ်မ ့် တုိ ်ပွ တွင် 

ကမွ်ှာဝါဒဝီငမ် ွှာျေး  ပငမ် ဒမီို ကရစီ ပါတီမ ွှာျေးနငှ့် ် သွှာမန ် လ ထုအြွ ျု့မ ွှာျေးနငှ့် ် ပ ျေးကပါငျ်ေးရန ်   ုျေးပြတ်ခ ့်ပခငျ်ေးပင ် ပြစ်သည်။ ၎ငျ်ေးတုိ ့်၏ 

ပပည်သ ့်စစ်ပွ  ုိ အ  ုျေးသတ်ငပီျေး အကပခခ ဥပကဒ နိငုင် ကရျေးထ သုိ ့် ဝငက်ရွှာ ်လွှာရွှာတွင ် ကမွ်ှာဝါဒဝီငမ် ွှာျေးသည် အက ီျေး  ုျေးကသွှာ 

လ တ်ကတွ်ှာပါတီအပြစ် ကပေါ်ထွ ်ခ ့်ငပီျေး ညွန ့်က်ပါငျ်ေးအစိုျေးရ  ကမွ်ှာဝါဒဝီင ် ဝနက် ီျေးခ ြုပ် ုိ ခန ့်အ်ပ်ခ ့်သည်။ အဓိ  ပပဿနွှာက ီျေးမ ွှာျေး 

ရှိကနကသွ်ှာလည်ျေး ယကန ့် ဒမီို ကရစီ လုပ်ထ ုျေးလုပ်နည်ျေးမ ွှာျေးနငှ့် ် အရပ်ြ ်အြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေးအတွ ် တွှာဝနယ် တတ်ကသွှာ အစိုျေးရ ုိ 

ထိနျ်ေးထွှာျေးရနအ်တွ ် လ ထုအွှာဏွှာ လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးမှွှာ ကသွှာ့်ခ  ်ပြစက်န  ပင။် 

 

"သွှာမနပ်ပည်သ မ ွှာျေး၏ န ့် ် ငတွ်နျ်ေးလှနမ်ှုမ ွှာျေးနငှ့် ်ပဋပိ ခ ုိ အသွငက်ပပွှာငျ်ေးပခငျ်ေး- လ ်န ် ုိငတုိ် ်ပွ မှ လ ်န ်မ ့်တုိ ်ပွ သုိ ့် 

အသွင ် ျေးကပပွှာငျ်ေးကရျေး" ed. Veronique Dudouet (Abingdon: Routledge, 2015), 190    မှ Manish Thapa ၏ "နကီပါမှ 

ကမွှာ်ဝါဒဝီငမ် ွှာျေး- အက မ်ျေးြ ် ကတွှာ်လှနက်ရျေးမှ အက မျ်ေးမြ ် နိငုင် ကရျေးလှုပ်ရှွှာျေးမှုသုိ ့်"၊ နငှ့် ်Howard Clark ၏ "လ ်န ်မ ့်ခုခ ကရျေး၊ 

'လ ထုအွှာဏွှာ' နငှ့် ်အက မ်ျေးမြ ် တုိ ်ပွ "၊ openDemocracy၊ ကအွှာ ်တုိဘွှာလ ၁၅ ရ ်ကန ့်၊ ၂၀၁၄ ခုနစှ်၊ 

http://www.opendemocracy.net/civilresistance/howard-clark/unarmed-resistance-%E2%80%98people-

power%E2%80%99-and-nonviolent-struggle  တုိ ့် ုိ  ုိ    ီကလ ွ်ှာကအွှာငက်ရျေးသွှာျေးထွှာျေးသည်။

http://www.opendemocracy.net/civilresistance/howard-clark/unarmed-resistance-%E2%80%98people-power%E2%80%99-and-nonviolent-struggle
http://www.opendemocracy.net/civilresistance/howard-clark/unarmed-resistance-%E2%80%98people-power%E2%80%99-and-nonviolent-struggle
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 အဓြိြအယူအ မျော်း 

 

SMARTT  ညမ်ှန််းချြ်ပန််းတြိငုမ်ျော်းသြို   ရ ောြ်ရှြိ န် အချြိန်မှတတ်ြိငုမ်ျော်း မညသ်ြို   ရဖောရ် ောငက်ြမည်နည််း။ 

 

အခနျ်ေး - (၆) တွင ် ပဋပိ ခ ိ ု အသွင ် ျေးကပပွှာငျ်ေးပခငျ်ေး လုပ်ငနျ်ေးအတွ ် အွှာရ ုစုိ ်မှု၊ ရှငျ်ေးလငျ်ေးမှုနငှ့် ် သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပြစ်မှု ို 

ကပျေးစွမ်ျေးကသွှာ SMARTT ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး မည်သုိ ့် ကြွှာ်က ွှာငက် မည် ို က ွျေးကနျွေးခ ့်က သည်။ ဤ ကနွှာ တ်ပုိငျ်ေးတွင ်

အုပ်စုတွငျ်ေးကပပွှာငျ်ေးလ မှုမ ွှာျေး ို က  ့်ခိုငက်စပခငျ်ေး၊  ညွန ့်က်ပါငျ်ေးြွ ျု့ မှု ို တိုျေးခ  ျု့ ပခငျ်ေး  နငှ့် ် အွှာဏွှာရိှသ မ ွှာျေးနငှ့်ခ် ိတ်  ်က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေး 

(အတို ်အခ မ ွှာျေး အပါအဝင)် တို ့်အကပေါ် အကလျေးကပျေးထွှာျေးကသွှာ နမ နွှာ SMARTT ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုင(် ၃) ခု ို ယ ၍ အက မ်ျေးမြ  ်

လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး အသ ုျေးပပြု ွှာ ထုိရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေးသုိ ့် ကရွှာ ်ရိှရန ် နမ နွှာ 

အခ ိနမှ်တ်တိုငမ် ွှာျေး ို အ ုိပပြုက ည့််က မည်။ 

 

SMARTT  ညမ်ှန််းချြ်ပန််းတြိငု ်#၁ အတြွ် အချြိန်မှတတ်ြိငု ်- အပ်ုစုတငွ််းရခပောင််းလဲမှုမျော်းြြို ကြံ ခြိုငရ်စခခင််း။ 

 

အခနျ်ေး (၃) တွင ် က ွျေးကနျွေးခ ့်က သည့််အတိုငျ်ေး ခိုငမ်ွှာ၍ ထိကရွှာ က်သွှာ လှုပ်ရှွှာျေးမှု တစ်ခု တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးသည် လ အခ ငျ်ေးခ ငျ်ေးက ွှာျေး 

ပဋပိ ခမ ွှာျေး ို အကလျေးအန ်ထွှာျေးပခငျ်ေးနငှ့် ် အွှာျေးလ ုျေး ို တ ညီကသွှာ ဘ ်ထ သုိ ့် ကရွှာ ်ကအွှာင ် ပပြုလုပ်ပခငျ်ေးတို ့် လိုအပ်ပါသည်။ 

ထုိ  ့်သုိ ့်ကသွှာ အုပ်စုတွငျ်ေးလုပ်ငနျ်ေးသည်  ပဋပိ ခ ို အသွင ် ျေးကပပွှာငျ်ေးကရျေး နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး၏ နယ်ပယ်တခုလ ုျေးနငှ့် ်

မိမိအုပ်စုဝငအ်ခ ငျ်ေးခ ငျ်ေးက ွှာျေး   ်  ကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးနငှ့် ် ကစ့်စပ်က ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး၊ ပ ျေးကပါငျ်ေး စစ်က ျေးအ  ပြတ်မှုမ ွှာျေးနှင့် ် 

လုပ်က ွှာငမ်ှုအစီအစဉ်မ ွှာျေး ို အတ တ ွ မည်  ့်သုိ ့် က ွှာငရွ် ်ရမည် ို ကလ့်လွှာသိရိှပခငျ်ေးတို ့် ပါဝငသ်ည့်် အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ်

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်သည့်် တတ် ျွမ်ျေးမှုအစုမ ွှာျေး ကပါငျ်ေးစပ်ထွှာျေးပခငျ်ေးတို ့် လိုအပ်ပါသည်။ အဓိ  ကမျေးခွနျ်ေးမှွှာ ပုိမုိခိုငမ်ွှာကသွှာ 

လှုပ်ရှွှာျေးမှုတစ်ခု ို တည်က ွှာ ်ရန ် မိမိတို ့်၏ အုပ်စုတွငျ်ေး လုပ်ငနျ်ေးမ ွှာျေး ို မည်  ့်သုိ ့် ရှွှာကြွကြွှာ်ထုတ်၍ အစီအစဉ်ပပြုလုပ်က မည်နည်ျေး 

ဟ ၍ ပြစ်သည်။ 
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ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုင ်(၁)  ို ကရွှာ ်ရိှရန ်လုပ်ငနျ်ေးမ ွှာျေး စီစဉ်က ွှာင်ရွ ်ပခငျ်ေး အတွ  ်အခ ိနမှ်တ်တိုင ်နမ နွှာမှွှာ ကအွှာ ်ပါအတိငုျ်ေး 

ပြစ်သည်။ အွှာဏွှာကပပွှာငျ်ေးလ မှုမ ွှာျေး ို စစ်က ျေးပခငျ်ေး၊ အကက ွှာငျ်ေးအရွှာ ို စစ်က ျေးအ  ပြတ်ပခငျ်ေးနငှ့် ် ယ ုက ည်ရကသွှာ 

အသငျ်ေးယဉ်က  ျေးမှုတစ်ခု ို တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး စသည် အုပ်စုတွငျ်ေးလုပ်ငနျ်ေးတို ့် ိုက ွှာငရွ် ်ထွှာျေးရိှသည့််   ်နယွ်မှုရိှသည့်် 

အုပ်စု အနည်ျေး  ုျေး (၂၀) ပြင့် ်၂၀၂၂ ခုနစ်ှ နိဝုငဘ်ွှာလတွင ်အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုတစ်ခု က ွှာငရွ် ်ရန ်အြွ ျု့အစည်ျေး လုပ်နိငုစွ်မ်ျေး ို 

ြွ ျု့ ငြိြုျေးတိုျေးတ ်ကစရန။် 

ရပ်ရွွှာလ ထု အြွ ျု့တစ်ခု၏ အြွ ျု့ဝငမ် ွှာျေးသည် ၎ငျ်ေးတို ့်၏ ရပ်ရွွှာကဒသသည် မည်သုိ ့်မည်ပ ု ရိှလိမ့််မည်ဟ ကသွှာ ၎ငျ်ေးတို ့်၏ 

ကမျှွှာ်လင့်ခ်  ်မ ွှာျေးနငှ့် ်စ မ ွှာျေး ို စိတ်  ျေးရန ်အပမင ်ိုပ ုကြွှာ်သည့်် ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေးတစ်ခု ပပြုလုပ်ပခငျ်ေးပြင့် ်စတငန်ိငုပ်ါသည်  (ပ ု -(၂၃) 

 ိုက ည့််ပါ)။  ၎ငျ်ေးကနွှာ ် ထုိအြွ ျု့သည် ၎ငျ်ေးတို ့် အုပ်စုတွငျ်ေး အွှာဏွှာကပပွှာငျ်ေးလ မှုမ ွှာျေး ို အကလျေးထွှာျေးရနန်ငှ့် ်အွှာျေးလ ုျေး ပါဝငန်ိငုရ်န ်

လိုအပ်သည်ဟု နွှာျေးလည်လွှာပါလိမ့််မည်။ ထုိ ့်ကနွှာ ် ၎ငျ်ေးအြွ ျု့သည် ၎ငျ်ေးတို ့် ိုယ်တိုင ် အကပခအကန နွှာျေးလည်မှု ို ကပြရှငျ်ေးပခငျ်ေး၊ 

၎ငျ်ေးတို ့်၏ ဗဟုသုတ လိုအပ်ခ  ်မ ွှာျေး ို   ုျေးပြတ်ပခငျ်ေးနငှ့် ်သုကတသန အစီအစဉ်တခု ို ကြွှာ်က ွှာငပ်ခငျ်ေးတိုတွင ်အ  အညီရရန် 

စစ်က ျေးအ  ပြတ်သည့်် နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ို အသ ုျေးပပြု၍ စတငန်ိငုမ်ည့်် ရ ် ို စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ် နိငုပ်ါသည်။ ၎ငျ်ေးတို ့်သည် 

ခိုငမ်ွှာကသွှာ အသငျ်ေးအြွ ျု့ က ွှာျေးပ ျေးကပါငျ်ေးလုပ်က ွှာငပ်ခငျ်ေးနငှ့် ် ယ ုက ည်မှုတို ့်၏ လိုအပ်ခ  ် ို သိနွှာျေးလည်လ  ် 

အသငျ်ေးအြွ ျု့တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေးမ ွှာျေး ပပြုလုပ်ရွှာတွင ် အခ ိန ်ို ပုိမုိသ ုျေးစွ ရန ်   ုျေးပြတ်နိငုင်ပီျေး   ်နယွ်မှုရိှသည့်် 

အုပ်စုမ ွှာျေး ို ြွ ျု့စည်ျေးရန ်စတငန်ိငုသ်ည်။ 

ပုံ - (၂၃) 

အပ်ုစုတငွ််း ရခပောင််းလဲမှုမျော်းြြို ကြံ ခြိုငရ်စရ ်းအတြ်ွ အချြိန်သတမ်ှတခ်ခင််း နမူနော 

 

အပမငပ် ကုြွှာ်သည့်် ကလ့်  င့််ခနျ်ေး
အုပ်စတုွငျ်ေး 

အွှာဏွှာကပပွှာငျ်ေးလ မှု
 နျ်ေးစစ ်အ  ပြတ်မှု

အသငျ်ေးအြွ ျု့ 

တညက် ွှာ ်ပခငျ်ေး

  ်နယွ်အုပ်စမု ွှာျေး

ြွ ျု့စညျ်ေးပခငျ်ေး

  ်နယွ်အုပ်စ ု

အက မျ်ေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု
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SMARTT  ည်မှန််းချြ်ပန််းတြိငု ်#၂ အတြ်ွ အချြိန်သတမ်ှတ ်ညွန  ်ရပေါင််းဖွဲ ွှေ့ မှုြြို တြိ်ုးချဲွှေ့ ခခင််းသည်  

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး လုပ်ငနျ်ေးစဉ် သုိ ့်မဟုတ် အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုတစ်ခုတွင ် ပါဝငက် ွှာငရွ် ်မှုအွှာျေး   ယ်ပပန ့်က်စပခငျ်ေးနငှ့် ်

တိုျေးပမြှင့်ပ်ခငျ်ေးတို ့်သည် ပဋပိ ခ ို အသွငက်ပပွှာငျ်ေးလ ရွှာတွင ် ကအွှာငပ်မငက်ရျေးအတွ ် မရိှမပြစ် လိုအပ်ပါသည်။ 

ဤရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငသ်ည် အလွှာျေးအလွှာရိှကသွှာ မဟွှာမိတ်မ ွှာျေး ို ရှွှာကြွကြွှာ်ထုတ်ပခငျ်ေးနငှ့် ် ဦျေးစွှာျေးကပျေးသတ်မှတ်ပခငျ်ေး၊ 

မိမိ၏တို ်ပွ အတွ ် မိမိနငှ့်လ် ်တွ မည့််  အသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေး ို တိုျေးခ  ျု့ ပခငျ်ေးနငှ့် ် မိမိ  မျှကဝထွှာျေးသည့််  နျ်ေးစစ်ကလ့်လွှာပခငျ်ေး ိ ု

တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး တို ့်အတွ ် ပြစ်သည်။ 

မိမိ၏ ညွန ့်က်ပါငျ်ေးအြွ ျု့ ို တည်က ွှာ ်ရန ်သုိ ့်မဟုတ် လ ်လှမ်ျေးမီမှု ို က ီျေးထွွှာျေးကစရန ် သင ်ဘွှာလုပ်မည်နည်ျေး။

 

ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတုိင#်၂ သည် ဤ  ့်သုိ ့် အလွှာျေးတ  ြတ်နိငု်သည်- အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး ပ ျေးကပါငျ်ေးက ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေးတွင ်

ပါဝငရ်နန်ငှ့် ်အဓိ    ုျေးပြတ်မှုပပြုလုပ်သ မ ွှာျေးနငှ့် ် က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုမ ွှာျေးတွင ်  ုိယ်စွှာျေးပပြုရန ်အပခွှာျေးအပု်စုမ ွှာျေးပြင့် ်အြွ ျု့ဝင ်စုစုကပါငျ်ေး 

၅၀၀၀ပါဝငက်သွှာ  ညွန ့်က်ပါငျ်ေးအြွ ျု့တခု ုိ ၆ လအတွငျ်ေး   ြွ ျု့စည်ျေးရန။် 

ဤသုိ ့်  ွနယ် ်တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး ုိ ကအွှာငပ်မငရ်ရှိရန ် အခ ိနမ်ှတ်တုိင ုိ် အလွှာျေးအလွှာရှိကသွှာ မဟွှာမိတ်မ ွှာျေး ုိ 

ဦျေးစွှာျေးကပျေးရနအ်တွ ် မဟွှာမိတ်မ ွှာျေး နငှ့် ်န ့် ် ငသ် မ ွှာျေး  ပြန ့် ်  ်မှု   ုိ  ခ ိတ်  ်ရန ် စစ်က ျေးအ  ပြတ် နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး 

အသ ုျေးပပြု၍  အြွ ျု့ ုိစတငန်ိငုသ်ည် (ပ ု ၂၄  ုိက ည့််ပါ။) ။ အ င့် ် (၂) တွင ် ထုိသုိ ့် အလွှာျေးအလွှာရှိကသွှာ မဟွှာမိတ်မ ွှာျေးအွှာျေး 

လ ်လှမ်ျေးရန ်  အထ ျေးတွှာဝနအ်ြွ ျု့ သုိ ့်မဟုတ်   ်နွယ်မှုရှိသည့်် အုပ်စုတစ်ခု ုိ အကပခတည်ပခငျ်ေးပြင့် ် စတင ်ွှာ   ်  ကရျေးနငှ့် ်

ယ ုက ည်မှု တည်က ွှာ ်ရန ်လ  ုိယ်တုိင ်အစည်ျေးအကဝျေးတစ်ခု   ငျ်ေးပနိငုသ်ည်။ ကနွှာ ်တ င့််တွငမ်  မ လ စီစဉ်က ွှာငရွ် ်သည့်် 

အုပ်စုနငှ့် ် အလွှာျေးအလွှာရှိသည့်် မဟွှာမိတ်မ ွှာျေး အက ွှာျေး က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုတစ်ခုပြင့် ် စတငန်ိငုမ်ည်။ ထုိ ့်ကနွှာ ်တွင် 

မဟွှာမိတ်အသစ်မ ွှာျေးသည် ကနွှာ ်တက ိမ် စစက် ျေးအ  ပြတ်ပခငျ်ေးနငှ့် ် စီစဉ်က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေးတွင ် ပါဝငန်ိငုင်ပီျေး ဤအုပစ်ု   

အကပခအကန ုိ နွှာျေးလည်သကဘွှာကပါ ်ရနအ်တွ ် မျှကဝထွှာျေးသည့််  နျ်ေးစစ်ကလ့်လွှာခ  ်နငှ့် ် မ ကဘွှာငမ် ွှာျေး တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး ုိ 

စတငန်ိငုသ်ည်။ အခ ိနမ်ှတ်တုိငသ်ည် ပိုမိုခိုငမ်ွှာကသွှာ၊ ပိုမို  ယ်ကပပွှာကသွှာ ညွန ့်က်ပါငျ်ေးအြွ ျု့တစ်ခု တည်က ွှာ ်ရန ် 

ငငမိ်ျေးခ မျ်ေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေးနငှ့်အ်တ  အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးမ ှ မဟွှာမိတ် ပြန ့် ်  ်မှု 

ကလ့်လွှာစမ်ျေးစစ်ခ  ် ုိ ကပါငျ်ေးစုထွှာျေးပခငျ်ေး၏ စစုည်ျေးညြှိနှုငိျ်ေးထွှာျေးမှု ုိ သရုပ်ကြွ်ှာပပသည်။\ 

ပ ု-(၂၄)  

ညွန ့်က်ပါငျ်ေးြွ ျု့ကရျေး/လ ်လှမ်ျေးမီကရျေး စီမ က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေးအတွ ် နမ နွှာ အခ နိမ်ှတ်တုိင် 

နမ နွှာ အခ ိနမ်ှတ်တုိင ်(က ွ်ှာ ပ်မှတ်စုစ က ျူ  အ င့်မ် ွှာျေး အတွ ် SMARTT ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတုိင ်အုပ်စုခွ ပခငျ်ေးအွှာျေးပြင့်)် 

 

 

 

ပထမလ (အပတ်အလုိ ်)  ဒတိုယလ.         တတိယ၊ စတတ ြုတထ ၊ ပဉ္စမ၊  ဌမလ၊ စသည်ပြင့် ်

 

အုပ်စုတွငျ်ေး  

အုပ်စုပပငပ် 

 ွနယ် /်လ ်လှမ်ျေးမီမှု  



160 Synergizing  Nonviolent  Action  and  Peacebuilding  

SMARTT  ည်မှန််းချြ်ပန််းတြိငု ်(၃) အတြ်ွ အချြိန်မတှတ်ြိငု-် အောဏောရှြိသမူျော်းနငှ ခ်ျြိတ ်ြ်ရ ောင ွ်ြ်ခခင််း 

 

ပဋပိ ခ ို အသွငက်ပပွှာငျ်ေးပခငျ်ေးတွင ် မိမိတို ့်၏ ရည်မှနျ်ေးခ  ်မ ွှာျေး ို  န ့် ် ငသ် မ ွှာျေးအပါအဝင ် အွှာဏွှာရိှသ မ ွှာျေးနငှ့် ်   ်သွယ်မှုပ ုစ  

တစ်မ ိြုျေးမ ိြုျေး လိုအပ်သည်သွှာပြစ်သည်။ ၎ငျ်ေးတွင ်က ွှာျေးဝငက်စ့်စပ်က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေးမ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် တီထွငထ်ွှာျေးသည့်် စီမ  ိနျ်ေးမ ွှာျေးအတွ ် 

အွှာဏွှာရိှသ မ ွှာျေးနငှ့် ်   ်သွယ်ပခငျ်ေး ို အွှာျေးကပျေးပမြှင့်တ်ငသ်ည့်် အစီအစဉ်မ ွှာျေးလည်ျေး ပါဝငန်ိငုသ်ည်။ မည်သည့်် သတ်မှတ ်

ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး  မိမိ၏တွှာဝန ် ကအွှာငပ်မငရ်န ်အ  အညီ ကပျေးလိမ့််မည်နည်ျေး။ မိမိ၏ အုပ်စု  အတ တ ွ လှုပ်ရှွှာျေးနိငုမ်ည့်် 

အခွင့်အ်လမ်ျေးမ ွှာျေး တည်က ွှာ ်ရန ်မိမိ၏ မဟွှာမိတ်မ ွှာျေးထ သုိ ့် သုိ ့်မဟုတ်  က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးကရျေးလမ်ျေးရိှ 

 ရနဘ် ်ပပြုသ မ ွှာျေးထ သုိ ့် မည်သုိ ့် လ ်လှမ်ျေးမည်နည်ျေး။ 

မ ဝါဒကပပွှာငျ်ေးလ မှုတစ်ခု ကအွှာငပ်မငရ်ရိှရန ်အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ်ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးတို ့် စုစည်ျေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု ို ရှငျ်ေးလငျ်ေးစွွှာ 

သရုပ်ကြွှာ်သည့်် အ င့်မ် ွှာျေးအကနပြင့် ်မည်  ့်သုိ ့် ခွ ထုတ်နိငုမ်ည် ုိသည့်် နမ နွှာမှွှာ ကအွှာ ်တွင ်ကြွှာ်ပပထွှာျေးသည်။

 

 

SMARTT ပနျ်ေးတုိင#်၃ သည် ဤ  ့်သုိ ့် ြတ်ရနိငုသ်ည်- အမ ွှာျေးပပည်သ  ကက ွှာ်ပငွှာ ုိငျ်ေးဘုတ်မ ွှာျေးတွင ် အမုနျ်ေးစ ွှာျေး ုိ တွှာျေးပမစ်သည့်် 

ငမိြု ျု့က ွှာငစ်ီ၏   ုျေးပြတ်ခ  ် ုိ ၂၀၂၅ ခနုစှ် ဇနန်ဝါရီလတွင ်ကအွှာငပ်မငရ်ရှိရန။် 

အ င့် ်(၁) မှွှာ ပပဿနွှာ ုိ လ သိရှငက် ွှာျေးပြစ်ကစရန ်သတငျ်ေးမီဒယီွှာ အွှာရ ုစို ်မှု ုိ ရှွှာကြွပခငျ်ေးနည်ျေးလမ်ျေးတစ်ခုအကနပြင့် ်မ လ လ ထုအုပ်စုပြင့် ်

လ ထုလှု ျု့က ွ်ှာပွ တခု   ငျ်ေးပရနပ်ြစ်ငပီျေး အ င့် ် (၂) ပြစ်သည့်် ငမိြု ျု့ကတွ်ှာခနျ်ေးမ နဒပပပွ အတွ ် လ ထု ုိ ကခေါ်ယ ရန ် ပြစ်နိငုသ်ည် (ပ ု ၂၅ 

 ုိက ည့််ပါ။) ဤ အက မ်ျေးမြ ် နည်ျေးပရိယွှာယ် နစှ်ခငုပီျေးလျှင ် ဤအုပ်စု  ပ ုမှနလ်မ်ျေးကက ွှာငျ်ေးမဟုတ်ကသွှာ က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးသည့်် 

 ျွမ်ျေး  ငမ်ှုမ ွှာျေးပြင့် ် ငမိြု ျု့ကတွ်ှာဝနန်ငှ့် ် ကတွျု့  ုရန ် က ိြုျေးပမျ်ေးမည်။ ထုိ ့်ကနွှာ ် ကပျေးစွှာကရျေးသွှာျေး စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွ်ှာကရျေးတစ်ခုတွင ် လ ထုပါဝငရ်န ်

ဤအုပ်စု  ကတွှာငျ်ေး ုိငပီျေး သနနဌိွှာန(်  ုျေးပြတ်ခ  ်)စွှာပိုဒ ်အတွ ် က ွှာ်ဩလ  ် ကက ွှာ်ပငွှာ ုိငျ်ေးဘုတ် ုိ တငက် မည်။ လ ထုအသိအပမင ုိ် 

တုိျေးပမြှင့်င်ပီျေး အမုနျ်ေးစ ွှာျေး တွှာျေးပမစ်ပခငျ်ေး ုိ ဦျေးက ွှာငသ်ည့်် နိငုင် သွှာျေးမ ွှာျေးထ  အွှာဏွှာကရ ျု့ကပပွှာငျ်ေးသည်နငှ့်တ်ငပိြုငန် ် ဤအုပ်စု  

ငမိြု ျု့က ွှာငစ်ီအွှာျေး အစည်ျေးအကဝျေးတခု ကတွှာငျ်ေး ုိနိငုင်ပီျေး ကနွှာ ်  ုျေးတွင ် သနနဌိွှာနရ်ှိ စ ွှာျေးအတိအ  အတုိငျ်ေး လုပ်က ွှာငက် ရန ် 

က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးပွ တစခ်ု ရှိနိငုသ်ည်။  

ပုံ-(၂၅) 

အောဏောရှြိသမူျော်းနငှ  ်ချြိတ ်ြ်ရ ောင ွ်ြ်ခခင််းအတြ်ွ အချြိန်မှတတ်ြိငု ်နမူနော 

 

 

လ ထုလှု ျု့က ွ်ှာပွ  

 

 ငမိြု ျု့ကတွ်ှာခန်ျေးမ နဒပပပွ  

 

ငမိြု ျု့ကတွ်ှာဝန်နှင့်် ကတွျု့  ုပခငျ်ေး 

 

ကပျေးစွှာကရျေးသွှာျေး 

စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွ်ှာကရျေး 

 

ကက ွ်ှာပငွှာ ိုင်ျေးဘုတ် 

အနုပညွှာ 

 

ငမိြု ျု့က ွှာင်စီနှင့််ကတွျု့  ုပခင်ျေး 

 

အငပီျေးသတ် 

က ွျေးကနွျေးညြှနိှုိင်ျေးပခင်ျေး 
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SMARTT  ည်မှန််းချြ်ပန််းတြိငုမ်ျော်းြြို အတတူြွ စုစည််းခခင််း။ 

 

မိမိတွင ် သီျေးပခွှာျေးရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုင ်အခ ိနမှ်တ်တိုငမ် ွှာျေး ရိှငပီ ုိလျှင ်ကနွှာ ်တ င့်မှ်ွှာ ၎ငျ်ေးတို ့် ို အတ တ ွ စုစည်ျေးပခငျ်ေးပင ်ပြစ်သည်။ 

စွှာမ  ်နွှှာ ို က  ွှာ်လွန၍်#၂ ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေး  အလ ုျေးစ ု မဟွှာဗ ျူဟွှာနငှ့် ် SMARTT ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေးနငှ့် ် အ ဝငခ်ွင ် ပြစ် ွှာ 

ပပည့််စ ုသည့်် စီစဉ်က ွှာငရွ် ်မည့်် အခ ိနမှ်တ်တိုင ်တစ်ခု ို ြနတ်ီျေးနိငုက်သွှာ လမ်ျေးတစ်ခု ို ပပသကပျေးထွှာျေးသည်။ 

 

 

ဦ်းတည် ည် ွယ်သမူျော်း သြို  မဟုတ ်အဓြိြ သြ် ြိုငပ်ေါဝငသ်မူျော်းြြို မည်ြဲ သြို   ခဲွခခော်းသတမ်ှတင်ပီ်း ဦ်းစော်းရပ်းမှုခပ မည်နည််း။ 

 

ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုင ် သတ်မှတ်ပခငျ်ေး၏ အပခွှာျေး အဓိ ရှုကထွှာင့်မှ်ွှာ ဤရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး ို ငပီျေးပပည့််စ ုကစရန ် မည်သ   

အကရျေးက ီျေးသနည်ျေး  ုိသည်ပင။် 

 

ငပီျေးခ ့်ကသွှာအပုိငျ်ေးရိှ စစ်က ျေးအ  ပြတ်မှုအကက ွှာငျ်ေးတွင ်  ကြွှာ်ထုတ်သတ်မှတ်ခ ့်ကသွှာ ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငတ်စ်ခုနငှ့် ်   ်နယွ်သည့်် 

တိ  ကသွှာ သ ် ုိငပ်ါဝငသ် မ ွှာျေးအွှာျေး ခွ ပခွှာျေးသတ်မှတ်သည့်် မဟွှာမိတ်မ ွှာျေးနငှ့် ်  န ့် ် ငသ် မ ွှာျေး ပြန ့် ်  ်မှုပ ု နည်ျေးလမ်ျေး ို 

မိတ်  ်ကပျေးခ ့်သည်။ ဤနည်ျေးလမ်ျေးနငှ့် ် ပုိမုိန ်န စွွှာ အလုပ်လုပ်ထွှာျေးပါ  ကပျေးထွှာျေးကသွှာ ပြစ်ရပ်အကပခအကနအရ 

သ ် ုိငပ်ါဝငသ် တစ်ဦျေးစီ (မဟွှာမိတ် သုိ ့်မဟုတ်  န ့် ် ငသ် ) ၏ ဗ ျူဟွှာ     အသ ုျေးဝငမ်ှု ို တ ျေး ွရွှာတွင ်   ညီပါလိမ့််မည်။ 

 

မဟွှာမိတ်မ ွှာျေး ပြန ့် ်  ်မှု ပ ု (ပ ု -(၁၀)) တွင ်အပပငဘ် ် ွငျ်ေးသည် အုပ်စုတစ်ခု ို  ဏ္ဍတစ်ခုခ ငျ်ေးစီသုိ ့် ကရွှာ ်ရိှကအွှာင ် သုိ ့်မဟုတ ်

စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ရွှာတွင ်   ညီကပျေးမည့်် လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး ပါဝင်သည်ငပီျေး "လ ်ရိှမဟွှာမိတ်မ ွှာျေး"  ီသုိ ့် ပြန ့် ်  ်မှုပ ုတကလျှွှာ  ်

ကရွျု့လ ွှာျေးသွွှာျေးလိမ့််မည် ို သတိပပြုပါ။ အနကီရွှာငပ်မြှွှာျေးမ ွှာျေး  ၎ငျ်ေးတို ့်၏ ဦျေးတည်ရည်ရွယ်သ မ ွှာျေး ီသုိ ့် ကရွျု့လ ွှာျေးသွွှာျေးကရျေးအတွ ် 

အကလျေးကပျေးထွှာျေးကသွှာ နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး ို  ိုယ်စွှာျေးပပြုသည်။ စွှာရငျ်ေးပပထွှာျေးကသွှာ ဦျေးတည်ရည်ရွယ်သ မ ွှာျေးသည် အုပ်စုမ ွှာျေး၏ 

ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး ကအွှာငပ်မငရ်ရိှကအွှာင ် သုိ ့်မဟုတ် ၎ငျ်ေးတို ့်၏ ကတွှာငျ်ေး ုိခ  ်မ ွှာျေး ို ကပျေးစွမ်ျေးနိငုမ်ှုအကပေါ် 

တို ်ရုိ ်သ ်ကရွှာ ်နိငုက်သွှာ ဦျေးတည်ရည်ရွယ်သ မ ွှာျေး ပြစ်သင့််သည်။ ပ ုသည် ဦျေးတည်ရည်ရွယ်သ မ ွှာျေးအကပေါ် ၎ငျ်ေးတို ့်၏ လ မ်ျေးမုိျေးမှု ို 

တိုျေးပမြှင့်ရ်န ် န ့် ် ငသ် မ ွှာျေးအွှာျေး စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်မှု ို ကရှွှာငရှ်ွှာျေးရန ်လိုအပ်ခ  ် ိုလည်ျေး ရှငျ်ေးလငျ်ေးကအွှာင ်ပပြုလုပ်ကပျေးထွှာျေးသည်။ 

 

မဟွှာမိတ်မ ွှာျေးနငှ့် ်  န ့် ် ငသ် မ ွှာျေး ပြန ့် ်  ်မှုပ ု တကလျှွှာ ် တစ်ဦျေးခ ငျ်ေးစီ ို ကရွျု့လ ွှာျေးသွွှာျေးရန ် စဉ်ျေးစွှာျေးရွှာတွင ် အုပ်စုမ ွှာျေး 

အွှာရ ုစ ျေးစုိ ်သင့်သ်ည့်် ဦျေးတည်ရည်ရွယ်သ မ ွှာျေး အမ ိြုျေးအစွှာျေး နစ်ှမ ိြုျေး ရိှသည်။  

 "အဓိ ဦျေးတည်ရည်ရွယ်သ မ ွှာျေး" သည် အုပ်စုတစ်ခု၏ အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးနငှ့် ်လိုအပ်ခ  ်မ ွှာျေး ို အကလျေးထွှာျေးနိငုသ်ည့်် လ မ ွှာျေး ပြစ်သည်။ 

အဓိ ဦျေးတည်ခ  ်ပစ်မှတ်သည် မိမိ  ၎ငျ်ေးတို ့်၏ အပမင ်ို နွှာျေးလည်ငပီျေး အလွှာျေးအလွှာရိှကသွှာ အကပြမ ွှာျေး ကြွှာ်ထုတ်ရန ်

  ်  ကရျေးတည်က ွှာ ်ခ င်သည့်် သုိ ့်မဟုတ် ကစ့်စပ်က ွျေးကနျွေးခ ငသ်ည့်် တစ်စ ုတစ်ကယွှာ ်လည်ျေး ပြစ်နိငုသ်ည်။ အုပ်စုမ ွှာျေးသည် 

၎ငျ်ေးတို ့်၏ ကတွှာငျ်ေး ုိခ  ်မ ွှာျေးအွှာျေးလ ုျေးအတွ ် အဓိ ဦျေးတည်ရည်ရွယ်သ မ ွှာျေး ို တို ်ရုိ ် လ ်လှမ်ျေးမီ မရရိှနိငုက်သွှာ်လည်ျေး 

အဓိ ဦျေးတည်ရည်ရွယ်သ မ ွှာျေးနငှ့် ် တို ်ရုိ ်  ်  မှုမ ွှာျေး ရိှသည့်် သုိ ့်မဟုတ် အဓိ ဦျေးတည်ရည်ရွယ်သ မ ွှာျေး၏   ုျေးပြတ်ခ  ်မ ွှာျေး ို 

၎ငျ်ေးတို ့်၏ က ွှာငရွ် ်မှုမ ွှာျေးပြင့် ် သ ်ကရွှာ ်နိငုသ်ည့်် ဒတုိယဦျေးတည်ရည်ရွယ်သ မ ွှာျေး ို ခွ ပခွှာျေးသတ်မှတ် နိငုသ်ည်သွှာပြစ်သည်။ 

အဓိ ဦျေးတည်ခ  ်ပစ်မှတ်သည် လုပ်ငနျ်ေးတစ်ခု၏ အမှုက ွှာငအ်ရွှာရိှခ ြုပ်၊ ငမိြု ျု့က ွှာငစီ်ဥ က ဌ သုိ ့်မဟုတ် ထငရှ်ွှာျေးသည့်် 

ပပည်သ ခ စ်ပုဂိ္ြုလ်တစ်ဦျေး ပြစ်နိငုသ်ည်။ ဒတုိယဦျေးတည်ခ  ်ပစ်မှတ်သည် နမ နွှာအကနပြင့် ် ထုိလုပ်ငနျ်ေး၏ ထုတ် ုနတ်စ်ခ ုို 

စွှာျေးသ ုျေးသ မ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် ဩဇွှာလ မ်ျေးမုိျေးသည့်် ဘွှာသွှာကရျေးကခါငျ်ေးက ွှာငတ်စ်ဦျေး  ပြစ်နိငုသ်ည်။ 
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ဇယွှာျေး ၂၁ တွင ်မဟွှာမိတ် ပြန ့် ်  ်မှုပ ုရိှ မည်သည့််အုပ်စု ိုမ ုိ လ ်လှမ်ျေးမီပခငျ်ေးနငှ့် ်စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ပခငျ်ေးတို ့် ို စစ်က ျေးအ  ပြတရ်န ်

လမ်ျေးည နက်မျေးခွနျ်ေး (၄)ခု ပါဝငသ်ည်။ အဓိ နငှ့် ်ဒတုိယ ဦျေးတည်ရည်ရွယ်သ မ ွှာျေးနငှ့် ်၎ငျ်ေးတို ့်၏ ပတ်သ ်  ်နယွ်မှုအကက ွှာငျ်ေး 

 (၄)ခုကပမွှာ ်ကမျေးခွနျ်ေး ို သတပိပြုပါ။ အွှာဏွှာရိှသ မ ွှာျေးနငှ့် ် တို ်ရုိ ်  ်  ကရျေး ပုိရိှသ မ ွှာျေးနငှ့် ် ၎ငျ်ေးတို ့်ထ  လ ်လှမ်ျေးမီရန် 

 ုန ် စရိတ်နည်ျေးပါျေးသ မ ွှာျေး ို ပုိမုိပမင့်မ်ွှာျေးကသွှာ ဦျေးစွှာျေးကပျေး အွှာရ ုစ ျေးစုိ ်မှု ထွှာျေးပါ။ ဇယွှာျေးတွင ်မည်သုိ ့်ကသွှာအကပြမ ွှာျေး ပြည့််နိငုသ်ည် ိ ု

နကီပါနိငုင် အကက ွှာငျ်ေး  ဥပမွှာတစ်ခုအပြစ် ကပျေးပါသည်။ 

 

လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးနငှ့် ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေးသည် အမ ွှာျေးပပည်သ ၏ အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေး ို အွှာရ ုစ ျေးစုိ ်ပခငျ်ေးနငှ့် ်

၎ငျ်ေးတို ့်အွှာျေး တ ်က ကသွှာ ပါဝငသ် မ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် မဟွှာမိတ်မ ွှာျေးအပြစ် တစ် င့်န်ျီေးစပ်လွှာကအွှာင ် ကရွျု့လ ွှာျေးကစပခငျ်ေးအွှာျေးပြင့် ်

အွှာျေးကပျေးကထွှာ ်ခ သ မ ွှာျေး ို ရရိှသည်။ အရငျ်ေးအပမစ်မ ွှာျေးသည် အငမ ပင ် အ န ့်အ်သတ်ပြစ်သွှာရိှကသွှာကက ွှာင့် ် ဦျေးတည်ကသွှာ 

အုပ်စုမ ွှာျေးနငှ့် ်လုပ်ငနျ်ေးက ွှာငတ်ွှာမ ွှာျေး ို ဂရုတစုိ ်  နျ်ေးစစ်ကလ့်လွှာ၍ ဦျေးစွှာျေးကပျေးပပြုလုပ်ပခငျ်ေးသည် ကသွှာ့်ခ  ် ပြစ်သည်။ 

 

စွှာမ  ်နွှှာ ို က  ွှာ်လွန၍်#၂ ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေးတွင ်  ပြည့််သွငျ်ေးရန ်ဇယွှာျေးအလွတ် ပါဝငင်ပီျေး ၎ငျ်ေးသည် အကရအတွ ်အမ ွှာျေး  ုျေး သုိ ့်မဟုတ ်

ဩဇွှာအလ မ်ျေးမုိျေးနိငု ် ုျေး ပုဂိ္ြုလ်မ ွှာျေးအွှာျေး အထိကရွှာ ်  ုျေး လ ်လှမ်ျေးမီမှု ပြစ်နိငုသ်ည့််ကနရွှာ ို ခွ ပခွှာျေးသတ်မှတ်ကပျေးရွှာတွင ်

အ  အညီကပျေးလိမ့််မည်။ 

 

အလုပ်စတငရ်န ်အသင့်ပ်ြစ်ငပီကလွှာ။ကအွှာ ်တွငရိှ်ကသွှာ စွှာမ  ်နွှှာ ို က  ွှာ်လွန၍် ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေး ို စတငလ်ို ်ပါ။
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ဇယော်း (၂၁) 

စည််းရုံ်းလှုံွှေ့ရ ေ်ာမှု စီစဉ်ရ ောင ွ်ြ်ခခင််း- နီရပေါနြိငုင်မံှ ဥပမောမျော်း။ 

 

နီရပေါ ခဖစ်စဥ်၏ 

မဟောမြိတခ်ဖန  ်ြျြ်

မှုပုံစံ မှ တြိြျရသော 

နောမည်တစ်ခု 

ဤအပ်ုစု သြို  မဟုတ ်

ပုဂ္ြိ လ ်တစ်ဦ်းဦ်းြြို 

မည်သည ်ရန ောတွင ်

ရှောရတွွှေ့ နြိငုသ်နည််း။ 

၎င််းတြို  ထ ံ

လြ်လှမ််းမီ 

ရ ောြ်ရှြိ န် 

မည်သည ် 

 ြ်သယွ်ရ ်း 

အမျြိ ်းအစော်းြ 

အထြိရ ောြ် ံု်း 

ခဖစ်သနည််း။ 

ဤအပ်ုစုြြို 

ဦ်းတည်ချြ်ထော်းခခင််း

၏ ြုန်ြျစ ြိတ ်နငှ  ်

အြျြိ ်းအခမတ ်

 န််းစစ်ချြ် မှော 

အဘယ်နည််း။ 

အဓြိြနငှ  ်ဒတုြိယ 

ဦ်းတည် ည် ွယ်သမူျော်းအ

ရပေါ်တငွ ်ဤအပ်ုစုြ 

မည်ြဲ သြို   ဖြိအော်းရပ်းနြိငု ်

မည်နည််း။ 

နိငုင် ကရျေး 

အသိအပမငရ်ှိကသွှာ 

နကီပါ 

တ က သုိလ်က  ွှာငျ်ေး

သွှာျေးမ ွှာျေး 

တ က သုိလ် 

စွှာသငခ်နျ်ေးမ ွှာျေး၊ 

လ ငယ်အိမ်ရွှာ၊ 

လဘ  ်ရည် ုိင၊် 

အသငျ်ေးမ ွှာျေး 

တ င့်စ် ွှာျေးပြင့်၊် 

လ ် မ်ျေးစွှာကစွှာင်

မ ွှာျေး၊ ပိုစတွှာမ ွှာျေး 

(ြုနျ်ေးမှစွှာတုိကပျေးပို ့်ပခငျ်ေး

၊ 

လ မှုကရျေးသတငျ်ေးမီဒီ

ယွှာ) 

placeကရွှာ ်ရှိလွယ်၊ 

စရိတ်နည်ျေးပါျေး၊ 

တစ်ကနရွှာတည်ျေးတွင ်

စုကဝျေးကန၍ 

အလွှာျေးအလွှာအွှာျေးပြင့် ်

အကရအတွ ် ပမင့်မ်ွှာျေး 

လမ်ျေးကပေါ် 

လှုပ်ရှွှာျေးမှု/သပိတ်ကမှွှာ ်

ပွ မ ွှာျေး ုိ ပါဝငရ်န ်

လုိလွှာျေးမှု၊ အပခွှာျေးသ မ ွှာျေး 

ပါဝငလ်ှုပ်ရှွှာျေးမှု ုိ 

မ  ွယ်ရန ်

စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ် 

ကပျေးလိမ့််မည် 

 ငျ်ေးရ ကသွှာ 

က  ျေးလ ်မှ နကီပါ 

လယ်သမွှာျေးမ ွှာျေး 

၎ငျ်ေးတုိ ့်၏ 

လယ်ကတွှာ၌၊ 

ကဒသခ  

လဘ  ်ရည် ုိငမ် ွှာျေး၊ 

ဘုရွှာျေးက  ွှာငျ်ေးမ ွှာျေး၊ 

ရပ်ရွွှာ ိစစစုကဝျေးသ

ည့််ကနရွှာ 

တ င့်စ် ွှာျေးပြင့်၊် 

ရပ်ရွွှာပွ လမ်ျေးမ ွှာျေး၊ 

ဘွှာသွှာကရျေးပွ မ ွှာျေး 

(လယ်သမွှာျေးအမ ွှာျေးစု

မှွှာ 

စွှာမတတ်ကသွှာကက ွှာ

င့် ်ထုတ်ကဝထွှာျေးကသွှာ 

စွှာကပမ ွှာျေး မရှိပါ) 

 ုန ် စရိတ် ပမင့်မ်ွှာျေး-  

တစ်ဦျေး ုိ  ်သွယ်ရန ်

လ တစ်ဦျေးလုိအပ်၊ 

သုိ ့်ကသွ်ှာ 

အပခွှာျေးလယ်သမွှာျေးမ ွှာျေး

နငှ့် ်

ဘွှာသွှာကရျေးအုပ်စုမ ွှာျေး

ထ  ကရွှာ ်ရှိကအွှာင ်

မိမိတုိ ့်အွှာျေး   ညီနိငု။် 

အဓိ ဦျေးတည်ရည်ရွ

ယ်သ မ ွှာျေး၏မိသွှာျေးစု  

အနျီေးတွင ်ကနက သည်။ 

သပိတ်ကမှွှာ ်ပွ ၏စွမ်ျေး

အွှာျေး-  ုနထု်တ်လုပ်မှု ုိ 

 ုိငျ်ေးင ့်ထွှာျေးရပခငျ်ေး၊ ကဒသခ  

က ွမ ိြုျေးမ ွှာျေး ုိ 

ြိအွှာျေးကပျေးရန ်

စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်နိငု၊် 

စီျေးပွွှာျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေး ုိ 

ပ ုမှနအ်တုိငျ်ေး လုိ 

သ ်ကရွှာ ်နိငု် 

ဤနည်ျေးပြင့်် . . .     

 

 

 

 

 

 



United States Insti tute of Peace   |   USIP.org 165  

 

 စောမျြ်နေှာြြို ရြျော်လွန်၍ #၁ 

 

ဦ်းတည် ည် ွယ်သမူျော်း သြို  မဟုတ ်အဓြိြ သြ် ြိုငပ်ေါဝငသ်မူျော်းအော်း ဦ်းစော်းရပ်းခခင််း 

 

 

သငခ်န််းစော  ည် ွယ်ချြ်မျော်း: 

• အဓိ နငှ့် ်ဒတုယိဦျေးတည်ရည်ရွယ်သ မ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် အဓိ  သ ် ုိငပ်ါဝငသ် မ ွှာျေးအွှာျေး ကြွှာ်ထုတ်၍ ဦျေးစွှာျေးကပျေးပခငျ်ေး။ 

 

• အကရအတွ ်အမ ွှာျေး  ုျေး သုိ ့်မဟုတ် ဩဇွှာအလ မ်ျေးမုိျေးနိငု ် ုျေး ပုဂိ္ြုလ်မ ွှာျေးအွှာျေး အထိကရွှာ ်  ုျေး လ ်လှမ်ျေးမီမှု 

ပြစ်နိငုသ်ည့််ကနရွှာ ို ကြွှာ်ထုတ်ရန ်ရုိျေးရှငျ်ေးကသွှာ စစ်က ျေးအ  ပြတ်ကမထရစ်တစ်ခု အသ ုျေးပပြု၍ ကလ့်  င့်ပ်ါ။ 

 

 

ခပင ်ငခ်ခင််း: 

• စ က ျူခ ပ်က ီျေးမ ွှာျေး၊ မှတ်သွှာျေးကရျေး ွ စရွှာမ ွှာျေးနငှ့် ်အပုိငျ်ေး (၅) စွှာမ  ်နှွှာ (၈၆) မှ ပြည့််ထွှာျေးကသွှာ မဟွှာမိတ်မ ွှာျေးနငှ့် ် န ့် ် ငသ် မ ွှာျေး 

ပြန ့် ်  ်မှု ပ ုတစ်ခု  လိုအပ်လိမ့််မည်။ 
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 ခပ လုပ်ပံုခပ လုပ်နည််း: 

.၁။  လတ်တကလွှာ က ွှာငရွ် ်ကနကသွှာ စည်ျေးရ ုျေးလှု က ွှာ်ကရျေး သုိ ့်မဟုတ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး လုပ်ငနျ်ေးစဉ် တစ်ခု ို ကရွျေးခ ယ်ပါ 

သုိ ့်မဟုတ် ဤလမ်ျေးည နစ်ွှာအုပ်မှ တို ်ပွ ဝင ်ဇွှာတလ်မ်ျေး တစ်ခုခု ိ ုလှု ျု့က ွှာ်အွှာျေးကပျေးမှုရရနအ်တွ ် အသ ုျေးပပြုပါ။ ဤအခ  ် ို 

ဇယွှာျေး-(၂၂) ၏ ထိပ်  ုျေးတွင ်မှတ်သွှာျေးပါ။ 

 

၂။   မဟွှာမိတ်မ ွှာျေးနငှ့် ် န ့် ် ငသ် မ ွှာျေး ပြန ့် ်  ်မှု နည်ျေးလမ်ျေးပြင့် ်လုပ်ထွှာျေးသည့်် မိမိ၏ ယခငအ်လုပ် ို စုစည်ျေးပါ။ သုိ ့်မဟုတ် 

အပုိငျ်ေး( ၅) စွှာမ  ်နွှှာ (၈၆) ရိှ နည်ျေးလမ်ျေး ို အသ ုျေးပပြုရနအ်တွ ် လမ်ျေးည နခ်  ်မ ွှာျေး ို လို ်နွှာငပီျေး စတငပ်ါ။ 

 

.၃။မိမိ၏ မဟွှာမိတ် ပြန ့် ်  ်မှု ပ ုရိှ ထုတ်ကြွှာ်ထွှာျေးကသွှာ တိ  ကသွှာ ဦျေးတည်ရည်ရွယ်သ မ ွှာျေးသုိ ့်မဟုတ် 

သ ် ုိငပ်ါဝငသ် မ ွှာျေး ို မှတ်သွှာျေးငပီျေး ၎ငျ်ေးတို ့် ို ဇယွှာျေး (၂၁) ၏ ဘယ်အစွန ် ုျေး က ွှာ်လ တွင ်ကရျေးသွှာျေးပါ။
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မဟွှာမိတ်မ ွှာျေးနငှ့် ်

 န ့် ် ငသ် မ ွှာျေး 

ပြန ့် ်  ်မှုပ ုမှ 

တိ  ကသွှာ 

အုပ်စုတစ်ခု 

သုိ ့်မဟုတ် 

ပုဂ္ိြုလ်တစ်ကယွှာ ် 

ဤအုပ်စု 

သုိ ့်မဟုတ် 

ပုဂ္ိြုလ်တစ်

ဦျေးဦျေး ုိ  

မည်သည့််ကန

ရွှာတွင ်

ရှွှာကတွျု့ နိငု်

သနည်ျေး။ 

ဤအုပ်စု 

သုိ ့်မဟုတ် 

ပုဂ္ိြုလ်တစ်ဦျေးဦျေး

 ုိ  

မည်သည့််ကနရွှာ

တွင ်

ရှွှာကတွျု့ နိငုသ်န

ည်ျေး။ 

 

ဤအုပ်စု ုိ 

ဦျေးတည်ခ  ်ထွှာျေးပခ

ငျ်ေး၏ 

 ုန ် စရိတ်နငှ့် ်

အ  ိြုျေးအပမတ် 

 နျ်ေးစစ်ခ  ် မှွှာ 

အဘယ်နည်ျေး။ 

အဓိ နငှ့် ်

ဒတိုယဦျေးတည်ရည်

ရွယ်သ မ ွှာျေးအကပေါ်

တွင ်ဤအုပ်စု  

မည်  ့်သုိ ့် 

ြိအွှာျေးကပျေးနိငုမ်ည်န

ည်ျေး။ 

     

     

     

     

 

 

ဇယော်း- (၂၂)  

စည််းရုံ်းလှုံွှေ့ရ ေ်ာမှု စီစဉ်ရ ောင ွ်ြ်ခခင််း 

စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်မှု/တွှာဝန။် 

 SMARTT ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုင:် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၄။ "ဦျေးတည်ရည်ရွယ်သ မ ွှာျေးသုိ ့်မဟုတ် အဓိ  သ ် ုိငပ်ါဝငသ် မ ွှာျေးအွှာျေး မိမိတို ့် မည်သုိ ့် ကြွှာ်ထုတ်သတ်မှတ်ငပီျေး 

ဦျေးစွှာျေးကပျေးမှုပပြုမည်နည်ျေး။"ဟ သည့်် အကပေါ်မှ ဏ္ဍတွင ် ပ ုစ ခ ထွှာျေးသည့််အတိုငျ်ေး ဇယွှာျေးတကလျှွှာ ် ကရွျု့ ငပီျေး ဇယွှာျေးထိပ်ရိှ 

ကမျေးခွနျ်ေးမ ွှာျေးအတွ ် အကပြမ ွှာျေး ို  သင့်က်တွှာ်ရွှာအ  ွ်မ ွှာျေးထ သုိ ့် ပြည့််ပါ။ ကမျေးခွနျ်ေးတစ်ခုခု ို  မကပြနိငုပ်ါ  ကနွှာ ်ထပ် သုကတသန 

လိုအပ်ကနသည် ို မှတ်သွှာျေးငပီျေး စစ်က ျေးအ  ပြတ်အ င့် ်မငပီျေးကပမွှာ ်မီ သုကတသန ို လုပ်လို ်ပါ။ 
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 ၅။ အုပ်စုမ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် ပုဂိ္ြုလ်မ ွှာျေး ို ဇယွှာျေးထ သုိ ့် ပြည့််ငပီျေးပါ  မိမိ၏ မှတ်စုမ ွှာျေး ို နှုငိျ်ေးယှဉ်တို ် ုိငက် ည့််ရန ်အခ ိနခ်ဏယ ပါ။ 

မိမိတို ့်အွှာျေးလ ုျေးတွင ် အရငျ်ေးအပမစ် အ န ့်အ်သတ်သွှာရိှသည်ပြစ်ကသွှာကက ွှာင့် ် ၎ငျ်ေးတို ့် ို ဂရုတစုိ ် အသ ုျေးပပြုရနမှ်ွှာ 

ကအွှာငပ်မငက်ရျေးအတွ ် ကသွှာ့်ခ  ် ပြစ်သည်။ သတ်မှတ်အုပ်စုတစ်ခု ို ကရ ျု့ရန ်   ုန ် စရိတ်နငှ့် ် အ  ိြုျေးအပမတ်  နျ်ေးစစ်ခ  ်   

အလွန ် ပမင့်မ်ွှာျေးကနပါ  အကရအတွ ်အမ ွှာျေး  ုျေး သုိ ့်မဟုတ် ဩဇွှာအလ မ်ျေးမုိျေးနိငု ် ုျေး ပုဂိ္ြုလ်မ ွှာျေးအွှာျေး အထိကရွှာ ်  ုျေး လ ်လှမ်ျေးမီမှု 

ပြစ်နိငုသ်ည့််ကနရွှာ ို ဤနှုငိျ်ေးယှဉ်မှု    ညီ၍ ကြွှာ်ထုတ်သတ်မှတ်ကပျေးနိငုသ်ည်။

 

 

 စောမျြ်နေှာြြို ရြျော်လွန်၍ #၂ 

မဟောဗျျူူဟောရခမောြ် စီစဉ်ရ ောင ွ်ြ်ခခင််း အချြိန်မတှတ်ြိငုြ်ြို စုစည််းည ြိနှုြိင််းခခင််း 

ပ ု-(၂၆) 

နမ နွှာ အခ ိနမှ်တ်တိုင ်

 
  

မဟွှာမိတ် ပြစ်နိငု်ကပခရိှသ မ ွှာျေး ုိ 

ကပမပ ုပပြုပခင်ျေး
 နဦျေး  မ်ျေးလှမ်ျေးပခင်ျေး လ ကတွျု့ က ွျေးကနျွေးပခင်ျေး စ ွှာျေးဝုိင်ျေး က ွျေးကနျွေးပခင်ျေး ပ ျေးတွ  သ ုျေးသပ်ပခင်ျေး ပ ျေးတွ  အစီအစဥ် ွ ပခင်ျေး

ပ ျေးတွ  အက မ်ျေးမြ ်

လုပ်ငန်ျေးနည်ျေး 

ပရိယွှာရ်မ ွှာျေး သို ့်မဟုတ် 

ငငိမ်ျေးခ မ်ျေးကရျေး လုပ်ငန်ျေးစဥ်
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ဤကလ့်  င့်ခ်နျ်ေးသည် မိမိရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုင ်အခ ိနမှ်တ်တိုငမ် ွှာျေး ို အတ တ  ွစုစည်ျေးကပျေးသည့်် ပပ ခဒနိတ်စ်ခု ို ြနတ်ီျေးကပျေးသည်။ 

ဤသည်မှွှာ ငပီျေးကပမွှာ ်သွွှာျေးသည့်် မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ်ကသွှာ စီစဉ်က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေး အွှာျေးလ ုျေးသည် က ွှာငရွ် ်၍ရငပီျေး 

ကအွှာငပ်မငလ်ွှာနိငုပ်ခငျ်ေး ို ကသခ ွှာကစသည့်် အဓိ  လမ်ျေးပြစ်သည်။ မိမိ၏ SMARTT ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး ို ဦျေးစွှာျေးကပျေးမှုပပြုလုပ်ငပီျေး 

၎ငျ်ေးတို ့်သည် အုပ်စုတွငျ်ေး၊ အုပ်စုပပငပ်၊  ွနယ် ်/လ ်လှမ်ျေးမီမှု ရိှမရိှ ုိသည် ို   ုျေးပြတ်ငပီျေးကနွှာ ် ဤရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး 

ကအွှာငပ်မငက်ရွှာ ်ရိှရန ် ပပြုလုပ်ရနလ်ိုအပ်မည့်် အဓိ  အ င့််မ ွှာျေး ို ကြွှာ်ထုတ်သတ်မှတ် ွှာ ၎ငျ်ေးတို ့် ို ကပါငျ်ေးစည်ျေးထွှာျေးသည့်် 

အခ ိနမှ်တ်တိုငက်ပေါ် ထွှာျေးရိှပါ။ ထုိ ့်ကနွှာ ် အရငျ်ေးအပမစ်မ ွှာျေးနငှ့် ် ဝနထ်မ်ျေးမ ွှာျေးအွှာျေး ရယ သ ုျေးစွ ပခငျ်ေး ို စဉ်ျေးစွှာျေးလ  ် အခ ိနမှ်တ်တိုင၏် 

ပြစ်နိငုက်ပခအကပေါ် လ ်ကတွျု့အမှန ်စစ်က ျေးမှုတစ်ခု ပပြုလုပ်ငပီျေး အ  ပြတ် အမှတ်မ ွှာျေး ို ထည့််သွငျ်ေးပါ။ 

 

လုပ်ငနျ်ေးတွှာဝနတ်စ်ခု သုိ ့်မဟုတ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုတစ်ခု ို မည်သည့််အခ ိန၊် မည်  ့်သုိ ့်၊ မည်သ   က ွှာငရွ် ်သင့်သ်ည် ိ ု

  ညီစဉ်ျေးစွှာျေးကပျေးမည့်် ကနွှာ ်ထပ်နည်ျေးလမ်ျေးတစ်ခုမှွှာ လှုပ်ရှွှာျေးမှု ို အက ွှာငအ်ထည်ကြွှာ်သည့်် အစီအစဉ် ပြစ်သည်။ ကအွှာ ်တွင ်

လှုပ်ရှွှာျေးမှု ို အက ွှာငအ်ထည်ကြွှာ်သည့်် အစီအစဉ် နမ နွှာ တစ်ခု ို  ကတွျု့ ရိှနိငုသ်ည်။ ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငအ်ွှာျေးလ ုျေး ို 

တ ညီကသွှာအခ ိနတ်ွင ်လုပ်က ွှာငရ်န ် မလိုအပ်ကပ။ အမှနမှ်ွှာ စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်မှု သုိ ့်မဟုတ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု အနည်ျေးငယ်တွငသ်ွှာ မည်သည့်် 

သတ်မှတ်ထွှာျေးသည့််  ွှာလအတွ ်မ ုိ ၎ငျ်ေးတို ့်လုပ်ခ ငသ်ည် ို ပပြုလုပ်နိငုသ်ည့်် အရငျ်ေးအပမစ်မ ွှာျေး ရိှက သည်။ 

 

သငခ်န််းစော ည် ွယ်ချြ်မျော်း - 

• ပဋပိ ခအွှာျေး ထိကရွှာ ်စွွှာ အသွငက်ပပွှာငျ်ေးပခငျ်ေး ို အကထွှာ ်အပ ့်ပပြုရနအ်တွ ် မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် စီစဉ်က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေး 

အခ ိနမှ်တ်တိုငတ်စ်ခု ို ပပ ခဒနိတ်စ်ခုအပြစ် တည်က ွှာ ်ရန။် 

 

ခပင ်ငခ်ခင််း  

• ကနရွှာနငှ့် ် ဇယွှာျေးစွှာရွ ်မ ွှာျေး (၃ ရွ ်မှ ၆ ရွ ်ထိ)  ို အခ ိနမှ်တ်တိုငပ်ြစ်လွှာမည့်် ဇယွှာျေးအက ီျေးစွှာျေးတစ်ခု ပပြုလုပ်၍ 

န ရ တကလျှွှာ ် အလ ွှာျေးလို ်ခ ိတ်ရန ်ကနရွှာတစ်ခု  လိုအပ်လိမ့််မည်။ 

 

• အမှတ်အသွှာျေးပပြုမငတ် မ ွှာျေးနငှ့် ် က ွှာ် ပ်မှတ်စုမ ွှာျေး (သုိ ့်မဟုတ် စွှာရွ ်အပုိငျ်ေးမ ွှာျေးနငှ့် ်  ပ်ရနတ်ိပ်ကခွ)  လိုအပ်လိမ့််မည်။ 

တတ်နိငုပ်ါ ၊ ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုင ်(၃) ခု  ို  ွ ပပွှာျေးကစရန ်အကရွှာင(်၃) မ ိြုျေး လိုအပ်ပါမည်။ 

 

 

 

• အုပ်စုငယ်မ ွှာျေး  SMARTT ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေးမှ ၎ငျ်ေးတို ့်၏ မဟွှာဗ ျူဟွှာ  ကသွှာ အ င့်မ် ွှာျေး ို မလုပ်ခင ် က ိြုတင၍် 

သုိ ့်မဟုတ် လုပ်က ွှာငက်နစဉ်အတွငျ်ေး အကပခခ  အခ ိနမှ်တ်တိုင ် အလွတ် ို ပပင ်ငထ်ွှာျေးပါ။ လ အွှာျေးလ ုျေး အလွယတ်   

လ ်လှမ်ျေးမီကသွှာ အပမင့်တ်စ်ကနရွှာတွင ်စွှာရွ ် ို ခ ိတ် ွ ထွှာျေးပါ။ 

 

•  အခ ိနမှ်တ်တိုင ်ို အလ ွှာျေးလို ် (၃)ပုိငျ်ေး ခွ ပါ။ စီစဉ်မှု သတ်မှတ်ခ  ်ကဘွှာငမ် ွှာျေးအကပေါ် မ တည်ငပီျေး အခ ိနမှ်တ်တိုင ်ို 

သီတငျ်ေးပတ်မ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် လမ ွှာျေး (နစ်ှမ ွှာျေး) ပပသည့်် ကဒါငလ်ို အ်ပုိငျ်ေးမ ွှာျေးအပြစ် ခွ ပါ။ ပ ု -(၂၆) ရိှ နမ နွှာဇယွှာျေး ို က ည့််၍ 

န ရ ကပေါ်တွင ်မိမိ၏ကနရွှာနငှ့် ် ို ်ညီကအွှာင ်အတိုငျ်ေးအတွှာခ ပါ။ 
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ခပ လုပ်ပုံခပ လုပ်နည််း: 

၁။ တတ်နိငုလ်ျှင ် အုပ်စုငယ်မ ွှာျေးတွင ် အပုိငျ်ေး(၆) မှ SMARTT ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး ို ယ ၍ မိမိ၏တွှာဝန် 

ကအွှာငပ်မငက်ရျေးအတွ ်   ်လ ်လုပ်က ွှာငရ်န ်အကရျေးအက ီျေး  ုျေးအရွှာမ ွှာျေး ို ကြွှာ်ထုတ်သတ်မှတ်ရန ်ဦျေးစွှာျေးကပျေးမှုပပြုလုပ်ပါ။ 

ကပ ွှာ်စရွှာ အက  ကပျေးခ  ်မှွှာ ပမငသ်ွှာကသွှာ မ ကပျေးစနစ်တစ်ခု ို အသ ုျေးပပြုရန ် ပြစ်သည်။ flip chartမ ွှာျေးကပေါ်တွင ်

ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး ို ကရျေး ွှာ လ တိုငျ်ေးအွှာျေး အကရွှာငမ်တ ကသွှာ က ွှာ် ပ်အဝုိငျ်ေးပပွှာျေး (၃) ခုစီကပျေးပါ။ အကရွှာငတ်စ်ခုစီ ို 

တနဘုိ်ျေးတစ်ခု သတ်မှတ်ပါ (ဥပမွှာ၊ အစိမ်ျေးကရွှာင ်= ပထမဦျေးစွှာျေးကပျေး၊ အပပွှာကရွှာင ်= ဒတုယိ၊ အနကီရွှာင ်= တတိယ)။ လ မ ွှာျေး ို 

အမ ိြုျေးအစွှာျေးခွ တစ်ခုခ ငျ်ေးစီတွင ်၎ငျ်ေးတို ့်၏ ဦျေးစွှာျေးကပျေးမ ွှာျေးကပေါ်၌ ၎ငျ်ေးတို ့်၏ အဝုိငျ်ေးပပွှာျေး ကလျေးမ ွှာျေး ို တငထ်ွှာျေးရန ်ည နက် ွှာျေးပါ။ 

ဤသည်  အုပ်စုလှုပ်ရှွှာျေးမှု အနည်ျေးငယ်နငှ့် ်အုပ်စုအဓိပပါယ် ို လ ငပ်မနက်သွှာ အပမင ်ကပျေးစွမ်ျေးပါသည်။ 

 

၂။ ထိပ်  ုျေးဦျေးစွှာျေးကပျေးမ ွှာျေး ို ဗ ျူဟွှာအ င့်မ် ွှာျေးသုိ ့် တည်က ွှာ ်ပါ။ စီစဉ်က ွှာငရွ် ်မှု ို အသွှာျေးကပေါ်လွှာကစရန ်အခ ိန်ရလျှင် 

ပုိမုိန ်ရှု ိငျ်ေးကသွှာ အက ွှာငအ်ထည်ကြွှာ်မည့်် သုိ ့်မဟုတ် က ွှာငရွ် ်မည့်် အစီအစဉ်မ ွှာျေး ပပြုလုပ်ပါ။ ဇယွှာျေး-(၂၃)  ို 

လမ်ျေးည နအ်ကနပြင့် ်က ည့််ပါ။ အုပ်စုမ ွှာျေး ို တစ်ဦျေးစီ၏ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေးအရ ခွ ပခွှာျေးနိငုသ်ည်။ 

 

၃။ က ွှာ် ပ်မှတ်စုစ က ျူမ ွှာျေးကပေါ်တွင ် အဓိ  အ င့်မ် ွှာျေး ို ကရျေး၍ တည်က ွှာ ်ကနကသွှာ စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေးအတွ ် 

အဓိပပါယ်ရိှကသွှာ အခ ိန ်ွှာလပြင့် ်န ရ ကပေါ်တွင ်ခ ိတ်ထွှာျေးကသွှာ အခ ိနမှ်တ်တိုင ်ဇယွှာျေးအက ီျေးစွှာျေးကပေါ်တွင ်ထွှာျေးပါ။  

 အက ီျေး  ုျေးန ရ  သုိ ့်မဟုတ် ကဒါငလ်ို ်ကနရွှာ ို flip chart စွှာရွ ် ၃ ရွ ်မှ ၈ ရွ ်အထိ ကဘျေးခ ငျ်ေး ပ် (အလ ွှာျေးလို ်) ပြည့််ပါ။ 

ပထမ (၁) လ သုိ ့်မဟုတ် (၆) လ  ို ကဒါငလ်ို ် အုပ်ထွှာျေးပါ။ ၎ငျ်ေးသည် အခ ိနမှ်တ်တိုင၏်ကလျေးပ ုတပ ုစွှာမျှ ပြစ်ကစငပီျေး 

ကနွှာ ်နစ်ှသည် အခ ိနမှ်တ်တိုင၏် တဝ ်စွှာမျှ ပြစ်သည်။ ကနွှာ ်နစ်ှမ ွှာျေးအတွ ်   နက်နကသွှာ ကနရွှာ ို ရမည်။ SMARTT 

ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုင ်(၃) ခု အတွ ် စွှာရွ ် ို အလ ွှာျေးလို ်( ၃)  င့် ်ခွ လို ်လျှင ်မတ ညီကသွှာ အလုပ်နယ်ပယ်မ ွှာျေး အတွ ် 

အခ ိနမှ်တ်တိုငတ်ကလျှွှာ ် ရှငျ်ေးလငျ်ေးကသွှာ လမ်ျေးကက ွှာငျ်ေးမ ွှာျေး ို ရရိှကစမည်။ 

 

ဇယော်း- (၂၃) 

လှုပ်ရှော်းမှု အရြောငအ်ထည်ရဖေ်ာသည ် အစီအစဉ် 

 

လှုပ်ရှွှာျေးမှု အက ွှာငအ်ထည်ကြွှာ်သည့်် အစီအစဉ် 

SMARTT ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုင:် 

တိ  ကသွှာ နည်ျေးပရိယွှာယ်: 

 

အ င /်ရ ောင ်

 ွြ်မှု 

ငပီ်း ံု်းသည် 

ရန   

တောဝန်ရှြိသူ

မျော်း 

လြိုအပ်သည ် 

အ င််းအခမစ်

မျော်း 

အလော်းအလော 

အတော်းအ ်ီးမျော်း 

သြို  မဟုတ ် 

ထြိခြိုြ် ံု်းရှု ံ်း 

နြိငုရ်ခခ 

ပူ်းရပေါင််းရ ောင်

 ွြ်ရ ်း 

မြိတဖ်ြ်မျော်း 
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၄။ အခ ိနအ်ွှာျေးလ ုျေး ပါဝငက်သွှာ အဓိပပါယ် ို ရကစရန ် အွှာျေးလပ်ရ ်မ ွှာျေး၊ အခွင့်အ်လမ်ျေးမ ွှာျေး၊ အပနျ်ေးကပြခရီျေးရ ်မ ွှာျေး၊ 

ကရွျေးက ွှာ ်ပွ မ ွှာျေး နငှ့် ် SWOT ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေး သုိ ့်မဟုတ ် ယခင ် အခ ိနမှ်တ်တိုင ် စစ်က ျေးအ  ပြတ်နည်ျေးလမ်ျေးပြင့် ်

ထုတ်ကြွှာ်ထွှာျေးကသွှာ အပခွှာျေး ပပငပ်ပွ လမ်ျေးမ ွှာျေးနငှ့် ် အုပ်စုအတွ ် အကရျေးက ီျေးကသွှာ အရွှာမ ွှာျေး (ဥပမွှာ၊ အြွ ျု့သွှာျေးစ ုညီပွ မ ွှာျေး၊  

နစ်ှပတ်လည်ပွ မ ွှာျေး)  ို ထပ်ထည့််ပါ။ 

၅။ တည်က ွှာ ်ထွှာျေးသည့်် အခ ိနမှ်တ်တိုင ် တစ်ခုလ ုျေး ို လ အွှာျေးလ ုျေး  ကသခ ွှာစွွှာ က ည့််နိငုရ်န ် အခနျ်ေးထ တွင ်

လှည့််လည်လမ်ျေးကလျှွှာ ်ခိုငျ်ေးပါ။  လ အွှာျေးလ ုျေး ကနွှာ ပ်ပန ု်တ်ငပီျေးလျှင ် လ ်ကတွျု့စစ်က ျေးမှုတစ်ခုပပြုလုပ်ရန ်

အခ ိန ် ငပီပြစ်သည်။ 

 ။ အ ယ်၍ တစ်ကနရွှာတည်ျေးတွင ်က ွှာ် ပ်မှတ်စုစ က ျူမ ွှာျေး အလွနမ် ွှာျေးကနပါ  လ ်ကတွျု့  ပါမည်ကလွှာ။ 

ခ။ မည်သည့််အရွှာမ ွှာျေး ို ကရ ျု့ နိငုသ်နည်ျေး သုိ ့်မဟုတ် ကရ ျု့ရန ်လိုမည်နည်ျေး။ 

ဂ။ မည်သည့််အရွှာမ ွှာျေး ကမ့်  နခ် ့်သနည်ျေး။ 

 

၆။ စစ်က ျေးအ  ပြတ် အမှတ်မ ွှာျေး ို ထည့််သွငျ်ေးပါ။ ဗ ျူဟွှာ ို စစ်က ျေးရန ် အခ ိန ် ပါငပီ။ SMARTT 

ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး ို ရရိှခ ့်ပါသလွှာျေး။ အဘယ်ကက ွှာင့် ် ရရိှငပီျေး အဘယ်ကက ွှာင့် ် မရရိှခ ့်သနည်ျေး။ ၎ငျ်ေးတို ့်တွင ် ကန ့်စွ မ ွှာျေး၊ 

 ိနျ်ေးဂဏနျ်ေးမ ွှာျေးနငှ့် ် အပခွှာျေး ကြွှာ်ပပခ  ်မ ွှာျေး ရိှကနရပခငျ်ေးအကက ွှာငျ်ေးနငှ့် ် ကပပွှာငျ်ေးလ မှုသီအိုရီတစ်ခုနငှ့် ်   ်နယွ်ကနပခငျ်ေးမှွှာ 

မိမိတို ့်၏ ဗ ျူဟွှာသည် အလုပ်ပြစ်ပါသလွှာျေး။ မိမိတို ့်သည် ခ ိနည်ြှိရန် လိုအပ်ပါသလွှာျေး။ အခ ိန ်ပုိမုိ ထပ်ထည့််ရမည်လွှာျေး။ တပခွှာျေး 

နည်ျေးပရိယွှာယ်တစ်ခု ို အွှာရ ုစ ျေးစုိ ်ရမည်လွှာျေး  ုိသည့််   နျ်ေးမွှာကသွှာ  အ  ပြတ်ခ  ် ို အကထွှာ ်အပ ့်ပပြုရနပ်ြစ်သည်။ 

၇။ (၁) နစ်ှ သုိ ့်မဟုတ ် (၂) နစ်ှ (စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေးအလို ် ကပပွှာငျ်ေးလ လိမ့််မည်) စသည်ပြင့် ် သိသွှာသည့်် 

အခ ိနပ်မွှာဏတခုငပီျေးကနွှာ ် ပပည့််စ ုကသွှာ မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် စီစဉ်က ွှာငရွ် ်မည့်် အစည်ျေးအကဝျေးတစ်ခု ို စီစဉ်ပါ။ 

၈။ ကနွှာ ်  ုျေးတွင ် အက ွှာငအ်ထည်ကြွှာ်သည့်် လုပ်ငနျ်ေးက ွှာင်တွှာ အစီအစဉ် တစ်ခုခ ငျ်ေးစီ ို က ည့််၍ ကအွှာ ်ပါတို ့် ိ ု

က ွျေးကနျွေးပါ 

 ။ လ တစ်ကယွှာ ် ို   ်သွယ်ရန ် လ တစ်ဦျေးအပြစ် သုိ ့်မဟုတ် တွှာဝနရိှ်ကသွှာ အြွ ျု့အကနပြင့် ်

ခွ ပခွှာျေးသတ်မှတ်ပါသလွှာျေး။ လ ွှာထွှာျေးသ ုျေးကင ွ တစ်ရပ် သုိ ့်မဟုတ် လိုအပ်ကသွှာ အရငျ်ေးအပမစ်မ ွှာျေး ို ရယ ရန ်

နည်ျေးလမ်ျေးတစ်ခု ရိှပါသလွှာျေး။ 

ခ။ လုပ်က ွှာငမ်ှုတစ်ခု သုိ ့်မဟုတ် တိ  ကသွှာ အ င့်အ်တွ ် မည်သ မှ တွှာဝနမ်ရိှခ ့်လျှင၊် လ ွှာထွှာျေးသ ုျေးကင ွမရိှခ ့်လျှင ်

သုိ ့်မဟုတ် အရငျ်ေးအပမစ်မ ွှာျေး ို ရယ ရန ် နည်ျေးလမ်ျေးတစ်ခု မရိှခ ့်လျှင ် ဤလစ်ဟွှာခ  ်မ ွှာျေး ို ကပြရှငျ်ေးမထွှာျေးလျှင ်

ပြစ်လွှာလိမ့််မည်မဟုတ်  ုိသည် ို ဤအုပ်စု  အသိအမှတ်ပပြုရကပမည်။ 
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ဂုဏ်ယ ပါတယ်။ ယခ ုသင့်တ်ွင ်သင၏် အခ ိနမှ်တ်တိုင ်နငှ့် ်က ွှာငရွ် ်ရန ်အစီအစဉ်မ ွှာျေး ရိှကနငပီျေး အလုပ်လုပ်ရမည့်် အခ ိန ် ပါငပီ။ ဤ 

ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေးမ ွှာျေးနငှ့် ် SNAP လမ်ျေးည န ် တစ်ခုလ ုျေးသည် ပုိ၍ တရွှာျေးမျှတကသွှာ၊ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကသွှာ လ မှုအြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေးသုိ ့် ခ ီတ ်ရွှာတွင ်

အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုနငှ့် ်ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး ို အဘယ်ကက ွှာင့်န်ငှ့် ်မည်  ့်သုိ ့် မဟွှာဗ ျူဟွှာ     စုစည်ျေးညြှိနှုငိျ်ေးရမည် ိ ု

အကသအခ ွှာ နွှာျေးလည်ကစရန ်   ညီကပျေးခ ့်ပါသည်။ သတိကပျေးခ  ်တစ်ခုအကနပြင့် ် SNAP နငှ့်ပ်တ်သ ်၍ ကမျေးခွနျ်ေးမ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ ်

မှတ်ခ  ်မ ွှာျေး ရိှပါ  snap@usip.org မှ  ျွန်ပ်ုတို ့် ို   ်သွယပ်ါ။ ကရှျု့သုိ ့်   ်လ ် 

 

 

 

ရဝေါဟော  

 

ပဋြိပြခြြို စီမံခန  ်ခဲွခခင််းသည် ပဋပိ ခ ို က ိြုတင ်ွှာ ယွ်ရန၊် ကလ ွှာ့်ပါျေးကစရနန်ငှ့် ်ကပြရှငျ်ေးရန ်အွှာျေးထုတ်မှုအွှာျေးလ ုျေး ပါဝငသ်ည်။ 

 

ပဋြိပြခြြို ကြြိ တငြ်ောြွယ်ခခင််းသည် အက မ်ျေးြ ်ကသွှာ ပဋပိ ခ ို က ိြုတင ်ွှာ ွယ်သည့်် အွှာျေးထုတ်မှုမ ွှာျေး ို ရည်ည နျ်ေးသည်။ 

အက မ်ျေးြ ်မှု စတငခ် ့်လျှင ် ရပ်တန ့်ရ်န ် ပုိမုိ ခ ်ခ ကသွှာကက ွှာင့် ် သ တမနက်ရျေးနငှ့် ် က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေး   ့်သုိ ့်ကသွှာ ပဋပိ ခ ို 

က ိြုတင ်ွှာ ွယ်သည့်် အွှာျေးထုတ်မှုမ ွှာျေးသည် အက မ်ျေးြ ်မှု ို ပြစ်ပွွှာျေးပခငျ်ေးမှ ရပ်တန ့်က်စရန ်က ိြုျေးပမ်ျေးသည်။ 

 

ပဋြိပြခြြို ရခဖရှင််းခခင််းသည် ပဋပိ ခ ို ပြစ်ကစကသွှာ အကက ွှာငျ်ေးခ  ပပဿနွှာမ ွှာျေး ို ကပပလည်ကစသည့်် သုိ ့်မဟုတ် က  ကအျေးကစသည့်် 

ခ ဉ်ျေး ပ်မှုတစ်ခု ပြစ်သည်။ 

 

ပဋြိပြခြြို အသငွရ်ခပောင််းခခင််းသည် အက မ်ျေးြ ်ကသွှာပဋပိ ခ ို အက မ်ျေးမြ ်ကသွှာ ပဋပိ ခသုိ ့် ကပပွှာငျ်ေးလ ကပျေးကသွှာ သုိ ့်မဟုတ် 

အသွငက်ပပွှာငျ်ေးကပျေးကသွှာ လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး ို ပခ ြုင ထုွှာျေးသည့်် အသ ုျေးအနှုနျ်ေးပြစ်သည်။ ပဋပိ ခ ို အသွငက်ပပွှာငျ်ေးပခငျ်ေးသည်  

အကပခခ အကက ွှာငျ်ေးရငျ်ေးမ ွှာျေးအွှာျေး ကပြရှငျ်ေးရန ် ပုဂိ္ြုလ်တစ်ဦျေးခ ငျ်ေး ီ      အြွ ျု့အစည်ျေး ုိငရ်ွှာနငှ့် ်အြွ ျု့အစည်ျေးပပငပ် လမ်ျေးကက ွှာငျ်ေးမ ွှာျေးနငှ့် ်

နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး ို အသ ုျေးပပြုက သည်။ ပဋပိ ခ ို အသွငက်ပပွှာငျ်ေးပခငျ်ေးသည် လ မှုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေး ပပဿနွှာမ ွှာျေး ို ကြွှာ်ထုတ်ရနန်ငှ့် ်

ပဋပိ ခတွင ်   ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်းအက ွှာျေး   ်  ကရျေးမ ွှာျေး ို တိုျေးတ ်ကစရန ်  ရည်ရွယ်သည့်် အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု၊ 

အပပနအ်လှနက် ွျေးကနျွေးကပပွှာ ုိမှု၊ က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေး၊ 

နငှ့် ်က ွှာျေးဝငပ်ြနက်ပြကပျေးပခငျ်ေးတို ့် ပါဝငက်လ့်ရိှသည်။ 

 

အခပန်အလှန်ရ ွ်းရန်ွးရခပော ြိုခခင််း  ုိသည်မှွှာ အမ ွှာျေးအွှာျေးပြင့် ်တတိယအြွ ျု့အစည်ျေးတစ်ခုမှ ပ ့်ပုိျေးကပျေးမှုပြင့် ်တ ်က စွွှာ နွှာျေးကထွှာငပ်ခငျ်ေးနငှ့် ်

ကလျေးစွှာျေးမှုအပပည့််ပြင့် ် ရုိျေးသွှာျေးစွွှာကပပွှာ ုိမှု တို ့် ို အွှာျေးကပျေးသည့်် စနစ်  ကသွှာ လုပ်ငနျ်ေးစဉ်တစ်ခု ပြစ်သည်။ အပပနအ်လှန ်

က ွျေးကနျွေးကပပွှာ ုိပခငျ်ေး၏ ပနျ်ေးတိုငမှ်ွှာ ပဋပိ ခအတွငျ်ေးရိှ လ မ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် အုပ်စုမ ွှာျေးက ွှာျေးတွင ် နွှာျေးလည်မှုနငှ့် ်   ်  ကရျေး ိ ု

တိုျေးတ ်ကစရန ်ပြစ်သည်။  အပပနအ်လှန ်က ွျေးကနျွေးကပပွှာ ုိပခငျ်ေးသည်  က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် က ွှာျေးဝငပ်ြနက်ပြကပျေးပခငျ်ေးကလွှာ ် 

ပ ုစ   မှုနငှ့် ်စနစ်  မှု နည်ျေးပါျေးသည်။ 

 

ရ ွ်းရန်ွးည ြိနှုြိင််းခခင််းသည် အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးမ ွှာျေး ယှဉ်ငပိြုငက်နသည့်် သီျေးပခွှာျေး ပပဿနွှာတစ်ခုအကပေါ် နစ်ှဦျေး သုိ ့်မဟုတ် နစ်ှဦျေးထ ်ပုိကသွှာ လ မ ွှာျေး 

သုိ ့်မဟုတ် အုပ်စုမ ွှာျေး  အပပနအ်လှန ်လ ်ခ နိငုက်သွှာ ရလဒတ်စ်ခု ို ရှွှာကြွရန ်တစ်ဦျေးနငှ့်တ်စ်ဦျေး   ်သွယ်ကပပွှာ ုိသည့်် လုပ်ငနျ်ေးစဉ် 
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ပြစ်သည်။ က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေးတွင ်မတ ညီကသွှာ အမ ိြုျေးအစွှာျေးမ ွှာျေး ရိှသည်။ "အကပခခ မ ပြင့်"် က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေးသည် အုပ်စုအွှာျေးလ ုျေး၏ 

အကပခခ  လိုအပ်ခ  ်မ ွှာျေးနငှ့် ်  ို ်ညီကသွှာ ြနတ်ီျေးမှုရိှသည့်် အကပြမ ွှာျေး ို တည်က ွှာ ်ရန ် အရငျ်ေးခ  လိုအပ်ခ  ်မ ွှာျေးနငှ့် ်

အ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေးမ ွှာျေး ို ခွ ပခွှာျေးသတ်မှတ်ရွှာတွင ်လ အမ ွှာျေး ို   ညီကပျေးပါသည်။ 

 

အကြမ််းမဖြ် လှုပ်ရှော်းမှုသည် ဥပကဒရ ုျေးမ ွှာျေးနငှ့် ် မ ခွ   ုျေးပြတ်ပခငျ်ေး  ့်သုိ ့်ကသွှာ အြွ ျု့အစည်ျေး ုိငရ်ွှာ ပဋိပ ခ လုပ်ထ ုျေးလုပ်နည်ျေးမ ွှာျေး ို 

က  ွှာ်လွနသ်ည့်် လ မှုကရျေးအကပပွှာငျ်ေးအလ  ို တိုျေးတ ်လွှာကစကသွှာ နည်ျေးလမ်ျေးတစ်ခု ပြစ်သည်။ အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုတွင ်

လ မှုအုပ်စုမ ွှာျေးက ွှာျေးတွင ် ပဋပိ ခ အသိအပမင ်ို သဘွှာဝအွှာျေးပြင့် ် တိုျေးပမြှင့်က်ပျေးကသွှာ  နဒပပပခငျ်ေးနငှ့် ် မ  ွယ်ပခငျ်ေး၊  မပ ျေးကပါငျ်ေး 

မက ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေးနငှ့် ် လှုပ်ရှွှာျေးက ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေး  နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး ပါဝငသ်ည်။ ဤနည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေးသည် သ တပါျေးအွှာျေး ငခိမ်ျေးကပခွှာ ်မှု 

သုိ ့်မဟုတ် ထိခို ်ကစကသွှာ အငအ်ွှာျေးသ ုျေးစွ မှု မပါဝငက်သွှာ အက မ်ျေးမြ ်မှုမ ိြုျေးပြစ်သည်။ အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု ို "လ ထုအွှာဏွှာ"၊ 

"သွှာမနပ်ပည်သ မ ွှာျေး၏ န ့် ် ငတ်ွနျ်ေးလှနမ်ှုမ ွှာျေး"၊ "အက မ်ျေးမြ ်  န ့် ် ငတ်ွနျ်ေးလှနမ်ှုမ ွှာျေး " နငှ့် ် "တိ ု်ရုိ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု" ဟ ၍လည်ျေး 

ရည်ည နျ်ေးက သည်။ 

 

အကြမ််းမဖြ် စည််းရုံ်းလှုံွှေ့ရ ေ်ာရ ်းသည် ကြွှာ်ပပထွှာျေးကသွှာ ပန်ျေးတိုငမ် ွှာျေး ို ကအွှာငပ်မငရ်ရိှရန ် အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးအွှာျေး 

ရည်ရွယ်ခ  ်ရိှရိှ စီမ ပခငျ်ေးနငှ့် ်အစီအစဉ်ပပြုလုပ်ပခငျ်ေး ပြစ်သည်။ 

 

အကြမ််းမဖြ် လှုပ်ရှော်းမှုမ ွှာျေးသည် လ မှုကရျေးတရွှာျေးမျှတမှု ရှုကထွှာင့်အ်ခ ိြု ျု့ ို အွှာရ ုစ ျေးစုိ ်ငပီျေး ကရရှည်တည်တ ့်သည့််၊ စနစ်တ   

စုကပါငျ်ေးထွှာျေးသည့်် အွှာျေးထုတ်မှုမ ွှာျေး ပြစ်သည်။ 

 

စည််းရုံ်းခခင််းသည် လ အမ ွှာျေး ို ၎ငျ်ေးတို ့်ရှွှာကြွကနသည့်် ကပပွှာငျ်ေးလ မှု ို ပပြုလုပ်ရန ်၎ငျ်ေးတို ့်တွငရိှ်သည့်် အရငျ်ေးအပမစ်မ ွှာျေးအွှာျေး ၎ငျ်ေးတို ့် 

လိုအပ်သည့်် အွှာဏွှာအပြစ်သုိ ့် ကပပွှာငျ်ေးလ ကပျေးနိငုသ်ည့်် ကခါငျ်ေးက ွှာငမ်ှုအသွငတ်စ်မ ိြုျေး ပြစ်သည်။ 

 

ငငြိမ််းချမ််းရ ်းသရဘောတညီူချြ်တစ်ခု ုိသည်မှွှာ ရနလ်ိုမုနျ်ေးတီျေးမှုမ ွှာျေးအပြစ် အ  ုျေးသတ်သွွှာျေးသည့်် သုိ ့်မဟုတ် အသွငက်ပပွှာငျ်ေးသွွှာျေးသည့်် 

အက မ်ျေးြ ်ကသွှာ ပဋပိ ခတစ်ခုထ ရိှ ပါဝငက်နကသွှာအြွ ျု့မ ွှာျေးအက ွှာျေး  က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေး၍ အပစ်အခတ်ရပ်စ ပခငျ်ေး ပြစ်ငပီျေး ပ ုမှနအ်ွှာျေးပြင့် ်

ငပိြု ွ ကနကသွှာ တိုငျ်ေးပပည်တစ်ခုအွှာျေး အွှာျေးလ ုျေးပါဝငက်သွှာ အုပ်ခ ြုပ်မှုအတွ ် လမ်ျေးပပကပမပ ုတစ်ခု ို ကရျေး ွ ကလ့်ရိှက သည်။  ုလသမဂ္  

အပစ်အခတ်ရပ်စ ပခငျ်ေး၊ ပဏွှာမက ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေး၊ က ွှာျေးပြတ ် သုိ ့်မဟုတ် ပဏွှာမ၊ အပပည့််အစ ု သုိ ့်မဟုတ် မ ကဘွှာင ် နှင့် ်

အက ွှာငအ်ထည်ကြွှာ်က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေး ဟ ၍ သကဘွှာတ ညီခ  ် (၅) မ ိြုျေး ို ကြွှာ်ပပထွှာျေးသည်။ 

 

ငငြိမ််းချမ််းရ ်းတည်ရ ောြ်ခခင််းသည်  ပဋပိ ခပြစ်ကစသည့်် အကပခခ အကက ွှာငျ်ေးရငျ်ေးမ ွှာျေး ကြွှာ်ထုတ်နိငုသ်ည့်် နိငုင် ကရျေးအရ  

က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေးနငှ့် ် အပပနအ်လှနက် ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး အက မ်ျေးမြ ်ပ ုစ မ ွှာျေးသုိ ့် အသွငက်ပပွှာငျ်ေးရန ် အွှာျေးထုတ်မှု အွှာျေးလ ုျေး ို ကြွှာ်ပပရန ်

အသ ုျေးပပြုကသွှာ ပခ ြုင ထုွှာျေးသည့်် အသ ုျေးအနှုနျ်ေးပြစ်သည်။ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးသည် ကရရှည်အွှာျေးထုတ်မှုပြစ်ငပီျေး 

အက မ်ျေးြ ်သည့်် ပဋပိ ခ ို ပပနလ်ည် ပြစ်ပွွှာျေးပခငျ်ေးမှ  ွှာ ွယ်ရန ် ရည်ရွယ်သည်။ ထုိ ့်ကက ွှာင့် ် ၎ငျ်ေးတွင ် ပဋပိ ခ၏ 

ခ  ်ခ ငျ်ေးသ ်ကရွှာ ်မှုမ ွှာျေးနငှ့် ် အကပခခ အကက ွှာငျ်ေးရငျ်ေးမ ွှာျေး ို ကပြရှငျ်ေးရန ် ရပ်ရွွှာလ ထုအ င့်၊် အမ ိြုျေးသွှာျေးအ င့်န်ငှ့် ်

နိငုင် တ ွှာအ င့်မ် ွှာျေး၌ အစုိျေးရနငှ့် ်အရပ်ြ ်အြွ ျု့အစည်ျေးရိှ  ွ ပပွှာျေးပခွှာျေးနွှာျေးကသွှာ က ွှာငရွ် ်သ မ ွှာျေး၏   ယ်ပပန ့်က်သွှာအွှာျေးထုတ်မှုမ ွှာျေး 

ပါဝငက်နသည်။ 

 

ငငြိမ််းချမ််းရ ်း ရ ွ်းရန်ွးည ြိနှုြိင််းခခင််းမျော်း သုိ ့်မဟုတ် "ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးစ ွှာျေးဝုိငျ်ေးမ ွှာျေး" သည် ပပနလ်ည်သင့်ပ်မတ်ကရျေးနငှ့်် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေး 
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သကဘွှာတ ညီခ  ် နစ်ှခုစလ ုျေး ရရိှကအွှာင ်ရည်ရွယ်ကသွှာ က ွျေးကနျွေးမှုမ ွှာျေး ို ရည်ည နျ်ေးသည်။ 

 

ငငြိမ််းချမ််းရ ်းလုပ်ငန််းစဉ်တစ်ခုသည် လ ်န ် ိုင ် တို ်ခိ ု်ပခငျ်ေး ို အ  ုျေးသတ်ရနန်ငှ့် ် ကရရှည်တည်တ ့်ကသွှာ နိငုင် ကရျေး၊ စီျေးပွွှာျေးကရျေး၊ 

လ ုပခ ြုကရျေးနငှ့် ်နယ်ကပမ ုိငရ်ွှာ သကဘွှာတ ညီခ  ် ို ကရျေး ွ ရန ်(အက ွှာငအ်ထည်ကြွှာ်ရန)် နစ်ှခုလ ုျေးအတွ ် ပဋပိ ခတစ်ခုရိှ  

လ ်န ် ိငုန်ငှ့် ် လ ်န ်မ ့် သ ် ုိငသ် မ ွှာျေး ပါဝငပ်တ်သ ်ကနကသွှာ အ င့်မ် ိြုျေးစ ု၊  ဏ္ဍမ ိြုျေးစ ု အွှာျေးထုတ်မှု တစ်ခုပြစ်သည်။ 

လ ်န ် ိငုအ်ုပ်စုမ ွှာျေးက ွှာျေးတွင ်ထိပ်သီျေးအ င့် ် က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှုမ ွှာျေးနငှ့် ်နိငုင် ၏ အနွှာဂါတ်လမ်ျေးကက ွှာငျ်ေးအကပေါ်   ယ်ပပန ့်က်သွှာ 

 သကဘွှာတ ညီမှု ို အွှာျေးကပျေးပမြှင့်တ်ငရ်န ်အမ ွှာျေးပပည်သ နငှ့် ်အပပနအ်လှနက် ွျေးကနျွေးမှုနငှ့် ်ထိကတွျု့  ်  မှုတို ့်အတွ ်  ွ ပပွှာျေးပခွှာျေးနွှာျေးကသွှာ 

အစည်ျေးအကဝျေးမ ွှာျေး ၎ငျ်ေးတွင ်ပါဝငပ်တ်သ ်ကနသည်။  

 

ပေါဝေါ အောဏော ုိသည်မှွှာ သီျေးပခွှာျေးရလဒတ်စ်ခု ို ရရိှရန ် အပခွှာျေးသ မ ွှာျေး ို ဩဇွှာလ မ်ျေးမုိျေးနိငုက်သွှာ စွမ်ျေးရည် ပြစ်သည်။ အစုိျေးရမ ွှာျေးနငှ့် ်

နိငုင် တ ွှာ အြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေးသည် အက မ်ျေးြ ် ပဋပိ ခ၏ အကပခခ အကက ွှာငျ်ေးရငျ်ေးမ ွှာျေး ို ကြွှာ်ထုတ်ကပြရှငျ်ေးရနန်ငှ့် ်က ိြုတင ်ွှာ ွယ်ရန ်

သုိ ့်မဟုတ် တ ု ့်ပပနရ်န ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး လုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး ို ပ ့်ပုိျေးကပျေးသည်။ သုိ ့်ကသွှာ် အွှာဏွှာမညီမျှမှုမ ွှာျေး   

က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေးနငှ့် ် တပခွှာျေး ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေး ို မထိကရွှာ ်ကစရန ် ပပြုလုပ်နိငုသ်ည်။ အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု  

လ ထုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေးမ ွှာျေးထ  အွှာဏွှာ ို ကရ ျု့ကပပွှာငျ်ေးကပျေးသည့််၊ လုပ်ပုိငခ်ွင့်ပ်ပြုသည့်် နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေးမှတ င့် ် အတ တ  ွ

လုပ်က ွှာငက် ရန ် လ ထု ိ ု စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကပျေးသည်။ အွှာဏွှာသည် ပုိ၍ ညီမျှသွွှာျေးငပီ ုိလျှင ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ်မ ွှာျေးသည် 

ကရရှည်တည်တ ့်ကသွှာ ရလဒမ် ွှာျေး ို ရှွှာကြွကတွျု့ ရိှရန ်ပုိမုိပြစ်နိငုသ်ည်။ 

 

လူမှုအရခပောင််းအလဲသည် လ မှုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေးရိှ အုပ်စုမ ွှာျေး အခ ငျ်ေးခ ငျ်ေး မည်သုိ ့်   ်နယွ်ကနသည် ို ကပပွှာငျ်ေးလ ကပျေးသည့်် 

လုပ်ငနျ်ေးစဉ်တစ်ခုပြစ်သည်။ ၎ငျ်ေးသည် ပ ုမှနအ်ွှာျေးပြင့် ် လ မှုကရျေးတရွှာျေးမျှတမှု အပမငတ်ိုျေးလွှာပခငျ်ေး ို အက ွှာငျ်ေးဘ ်သုိ ့် 

လ မှုကရျေးကပပွှာငျ်ေးလ မှု ို ရည်ည နျ်ေးသည်။ 

 

လူမှုတ ော်းမျှတမှုသည် လ မှုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေးတခုအတွငျ်ေး၌ က ယဝ်မှု၊ အခွင့်အ်လမ်ျေးမ ွှာျေးနငှ့် ် ခ စွှာျေးခွင့်မ် ွှာျေး၏ မျှတ၍ တနျ်ေးတ ရိှကသွှာ 

ပြန ့် ်  ်မှု ို ခွ ပခွှာျေးသတ်မှတ်ရန ်အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုအမ ွှာျေးစု  အသ ုျေးပပြုကသွှာ အသ ုျေးအနှုနျ်ေးတစ်ခု ပြစ်သည်။ 

 

ရ ရှည်တည်တံ ရသော ငငြိမ််းချမ််းရ ်း ို ပဋပိ ခတစ်ခု၏ အကပခခ အကက ွှာငျ်ေးရငျ်ေးမ ွှာျေး ို ကြွှာ်ထုတ်ငပီျေးလျှင ်ကရရှည်ြွ ျု့ ငြိြုျေးတိုျေးတ ်မှု၊  

က ယ်ဝမှုနငှ့် ် အခွင့်အ်လမ်ျေး တနျ်ေးတ ပြန ့် ်  ်မှုနငှ့် ် လ ့်အခွင့်အ်ကရျေး ွှာ ွယ်မှု အစီအစဉ်မ ွှာျေး ို အက ွှာငအ်ထည်ကြွှာ်ငပီျေးလျှင ်

ရရိှနိငုသ်ည်။



 



 

 

 

အညွှန််း 

စွှာမ  ်နွှှာန ပါတ်မ ွှာျေးကနွှာ ်တွင ်t၊ f နငှ့် ်n တို ့်ပါရိှငပီျေး ဇယွှာျေးမ ွှာျေး၊ ပ ုမ ွှာျေးနငှ့် ်မှတ်စုမ ွှာျေးဟု အသီျေးသီျေး ရည်ည နျ်ေးသည်။ 

 



 

A 

“ABCD/E” ခိုငမ်ွှာစွွှာ လှုပ်ရှွှာျေးက ွှာငရွ် ်မှုအတွ ် မ ကဘွှာင ်

accessibility support, 73t - အသ ုျေးပပြုခွင့် ်အကထွှာ ်အပ ့် 

accommodation, 34, 142 - အကပခအကနခငျ်ေးယ ပခငျ်ေး 

Ackerman, Peter, 107 - ပီတွှာ အ ် ွှာမန ်

action, nonviolent. See nonviolent action - လှုပ်ရှွှာျေးမှု, အက မ်ျေးမြ ်။ အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု  ိုက ည့််ပါ။ 

action implementation plans, 50, 165–67, 166t  - လှုပ်ရှွှာျေးမှု အက ွှာငအ်ထည်ကြွှာ်သည့်် အစီအစဉ်မ ွှာျေး 

active listening, 62, 63t - တ က် စွွှာနွှာျေးကထွှာငပ်ခငျ်ေး 

activists, nonviolent, 19  - တ က် လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေး, အက မ်ျေးမြ ် 

activities.  See  group  exercises - က ွှာငရွ် ်မှုမ ွှာျေး။ အုပ်စုလို ် ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေးမ ွှာျေး ို က ည့််ပါ  

acts of commission, 10t, 121t  - က ွှာ်မရှင၏် လုပ်ရပ်မ ွှာျေး 

acts of omission, 10t, 121t  - ခ နလ်ှပ်ထွှာျေးသည့်် လုပ်ရပ်မ ွှာျေး 

adversaries,  39t - ရနဘ် ်ပပြုသ မ ွှာျေး 

affinity groups, 61  -   ်နယွ်မှုရိှသည့််အုပ်စုမ ွှာျေး 

agenda setters, 73t  - အစီအစဉ်ခ မှတ်သ မ ွှာျေး 

agents of change, 39t  - ကပပွှာငျ်ေးလ မှု၏  ိုယ်စွှာျေးလယှ်မ ွှာျေး 

aggression, defusing -   ျူျေးက  ွှာ်ရနစ်ပခငျ်ေး ၊ ကလျှွှာ့်ခ  ထိနျ်ေးသိမ်ျေးပခငျ်ေး 

 communication skills for, 62–64, 63t -   ်  ကရျေး ျွမ်ျေး  ငမ်ှု 

 hassle line exercise, 66–67 - အလုပ်ရှုပ်ကသွှာကလ့်  င့်ခ်နျ်ေး 

agreements,  group,  74–75,  74f  - သကဘွှာတ ညီမှုမ ွှာျေး, အုပ်စု 

Al-Brahm, Mohamed, 141 - မုိဟွှာမ ် ကအဗရွှာဟမ် 

Allende, Salvadore, 58  -  ယ်လ်ကဗဒိ ုအလနဒ် ီ

Alliance for Peacebuilding, 20  - ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေးအတွ ် မဟွှာမိတ ်

alliances, building - မဟွှာမိတ်မ ွှာျေး, တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး 

 in Chile’s “No” campaign, 58–59  - ခ ီလီနိငုင် ၏ "နိျုေး" စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေး 

 group exercise for, 64–65  - အုပ်စုကလ့်  င့်ခ်နျ်ေး 

 importance of, 33, 36, 60 - အကရျေးပါမှု 

 time line for, 160, 160f  - အတွ ် အခ ိနမှ်တတ်ိုင ်

allies - မဟွှာမိတ်မ ွှာျေး 

 mapping spectrum of, 39t, 84–85  - ပြန ့် ်  ်မှု ပ ုကြွှာ်ပခငျ်ေး 

 prioritization of, 162–64 - ဦျေးစွှာျေးကပျေးပပြုလုပ်ပခငျ်ေး 

“analysis paralysis,” fear of, 82  -  နျ်ေးစစ်ကလ့်လွှာမှု တ ု ့် ုိငျ်ေးပခငျ်ေး, ကက ွှာ ်ပခငျ်ေး 

appeal, 10t, 121t - အယ ခ ဝငသ်ည် 

Arab Spring, 141 - အွှာရပ်ကနဦွျေး 



 

assertive intervention, 64, 64t, 67  - ခိုငမ်ွှာစွွှာ  လှုပ်ရှွှာျေးက ွှာငရွ် ်မှု 

assessment - စစ်က ျေးအ  ပြတ်မှု 

 of connectors, 99–101, 101t  - ခ ိတ်  ်သ မ ွှာျေး 

 criteria for, 82–83 - စ ခ ိနစ် နှုနျ်ေးမ ွှာျေး 

 Curle Diagram and, 81–82, 108 -  ွှာျေးလ် ရုပ်ပ ု ွှာျေးခ ပ်  

 definition of, 50 - အဓိပပါယ်သတ်မှတ်ခ   ်

 of dividers, 99–101 - ခွ ပခွှာျေးသ မ ွှာျေး 

 importance of, 82 - အကရျေးပါမှု 

 of nonviolent action tactics, 125 - အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု နည်ျေးပရိယွှာယ်မ ွှာျေး  

 ongoing nature of, 83 -   ်ပြစ်ကနကသွှာသဘွှာဝ 

 power analysis, 92–97, 94t, 95f  - အွှာဏွှာ ကလ့်လွှာ နျ်ေးစစ်မှု 

 resources for, 102 - အရငျ်ေးအပမစ်မ ွှာျေး 

 role of, 81 - အခနျ်ေး ဏ္ဍ 

 root causes, 90–92, 91f - အကပခခ အကက ွှာငျ်ေးရငျ်ေးမ ွှာျေး 

 stakeholder mapping, 84–87, 86f, 87f - ပါဝငသ် ် ုိငသ်  ပ ုကြွှာ်ပခငျ်ေး   

 stakeholder motivations, 88–90, 90t  - ပါဝငသ် ် ုိငသ်  စိတ်ခွနအ်ွှာျေးမ ွှာျေး 

 summary of, 83t, 108t - အခ ြုပ် 

 SWOT Matrix for, 108–10, 109f, 112–13 -  SWOT ကမထရစ် 

 in U.S. civil rights movement, 48  - အကမရိ န ်နိငုင် သွှာျေးအခငွ့်အ်ကရျေး လှုပ်ရှွှာျေးမှု 

 windows of opportunity, 98–99 

 အခွင့်အ်လမ်ျေးပပြုတငျ်ေးကပါ  ်

attitudes, role of, 100 - သကဘွှာထွှာျေးမ ွှာျေး,အခနျ်ေး ဏ္ဍ 

awareness, raising, 33, 35–36, 124t, 133t - အသိပညွှာ, ပမြှင့်တ်ငပ်ခငျ်ေး 

 

B 

BATNA (best alternative to a negotiated agreement), 147–48, 147f - က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေး သကဘွှာတ ညီခ  ်မှ 

အက ွှာငျ်ေး  ုျေးကရွျေးခ ယ်စရွှာ 

Beautiful Rising: Creative Resistance from the Global South (Abujbara et al), 20, 97 - လှပကသွှာ ကတွှာလ်ှနပ်ခငျ်ေး 

။ Global South ၏  နျ်ေးသစ်ကသွှာ  န ့် ် ငတ်ွနျ်ေးလှနမ်ှု 

Beautiful Trouble, 20 - ဒ ုခလလှ ှ

Beautiful Trouble: A Toolbox for Revolution (Boyd and Mitchell), 20- ဒ ုခလလှှ- ကတွှာ်လနှက်ရျေးအတွ  ်

နည်ျေးကသတတ ွှာ 

Beer, Michael, 10 - မုိ  ်ယ် ဘီယွှာ 

Belaid, Chokri, 141 - ကခ ွှာ့် ရီ ဘယ်ကလ့်ဒ ်



 

Ben Ali, Zine al-Abidine, 141, 151 - ဇငျ်ေး အယ်လ်အဘီဒငျ်ေး ဘနအ်လီ 

Berra, Yogi, 51 - ယိုဂီဘွှာရွှာ 

blanket game, 52–54, 54f - ကစွှာင ်စွှာျေးနည်ျေး 

Bloch, Nadine, 20 - နဒငျ်ေးဘကလွှာ့်ခ ် 

blogs, Waging Nonviolence, 20  - ဘကလွှာ့်ဂ်မ ွှာျေး, အက မ်ျေးမြ ်မှု တို ်ပွ  

bold spaces, creation of, 25 - ငွှှာျေးသ ုျေးနိငုက်သွှာ ကနရွှာမ ွှာျေး, ြနတ်ီျေးပခငျ်ေး 

Bouazizi, Mohamed, 141, 151 - မုိဟွှာမ ် ဘွွှာဇီဇီ 

brainstorming, 127–28 - က ွျေးကနျွေးတိငုပ်ငအ်ကပြရှွှာပခငျ်ေး 

buy-in, 12 - ဝယ်ယ သည် 

 

C 

campaigns, nonviolent - စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ပခငျ်ေးမ ွှာျေး, အက မ်ျေးမြ ်  

 characteristics of successful, 9–10  - ကအွှာငပ်မငက်သွှာ ဝိကသသလ ခဏွှာမ ွှာျေး 

 definition of, 19 - အဓိပပါယ်သတ်မှတ်ခ   ်

Campt, David, 21, 62  - ကဒျေးဗစ် န ့် ်

case studies - ပြစ်ရပ်မှနက်လ့်လွှာမှုမ ွှာျေး 

 Chile’s “No” campaign, 58–59 - ခ ီလီနိငုင် ၏ "နိျုေး" စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေး 

 Danish resistance to Nazi occupation, 106–7 - ဒနိျ်ေးမတ်နိငုင် ၏ နွှာဇီကနရွှာယ ပခငျ်ေး ို ကတွှာလ်ှနပ်ခငျ်ေး 

 Jasmine Revolution, 141 - စ ပယ်ကတွှာ်လှနက်ရျေး 

 Nepal’s 2006 democracy movement, 157–58 - နကီပါနိငုင် ၏၂၀၀၆ ခုနစ်ှ ဒမုိီ ကရစီ လှုပ်ရှွှာျေးမှု 

 Otpor movement, 118–19 - Otpor လှုပ်ရှွှာျေးမှု 

 Uganda’s “fight corruption” campaign, 72 - ယ ဂနဒ်ါနိငုင် ၏ "အ  င့်ပ်  ်ပခစွှာျေးမှု တို ်ြ  ်ကရျေး" 

စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်မှု 

 U.S. civil rights movement, 32 - အကမရိ န ်နိငုင် သွှာျေးအခွင့်အ်ကရျေး လှုပ်ရှွှာျေးမှု 

 WLMAP (Women of Liberia Mass Action for Peace), 32  - လို ်ကဘျေးရီျေးယွှာျေးအမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေး 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးအတွ ် လ ထုလှုပ်ရှွှာျေးမှု 

Catholic Church, role in Chile’s “No” campaign, 58–59  -   ်သလစ်ဘုရွှာျေးက  ွှာငျ်ေး၊ ခ ီလီနိငုင်  "နိျုေး" 

စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေး အခနျ်ေး ဏ္ဍ 

causes of conflict, analysis of, 90–92, 91f - ပဋပိ ခ ပြစ်ရပခငျ်ေးအကက ွှာငျ်ေးမ ွှာျေး၊  နျ်ေးစစ်ကလ့်လွှာမှု 

CDA Collaborative Learning Project, 99–100  - CDA ပ ျေးကပါငျ်ေးကလ့်လွှာပခငျ်ေး စီမ  ိနျ်ေး 

change - ကပပွှာငျ်ေးလ မှု 

 theory of, 39t, 50–51 - သီအိုရီ 

 types of, 8, 8t - အမ ိြုျေးအစွှာျေး 

Chenoweth, Erica, 84  - အရီ ွှာခ ီနိဝု ် 



 

Chile’s “No” campaign - ခ ီလီနိငုင် ၏ "နိျုေး" စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေး 

 case study, 58–59 -ပြစ်ရပ်မှန ်ကလ့်လွှာမှု 

 role play based on, 64–65  - အကပခခ ၍ အခနျ်ေး ဏ္ဍ တွှာဝနယ်   စွှာျေးပခငျ်ေး 

Circle of Principles, 12, 12f - နယိွှာမမ ွှာျေးစ ်ဝုိငျ်ေး 

civil resistance. See nonviolent action - သွှာမနပ်ပည်သ မ ွှာျေး၏  န ့် ် ငတ်ွနျ်ေးလှနမ်ှု။ အက မ်ျေးမြ ်လှုပ်ရှွှာျေးမှု ိ ု

က ည့််ပါ 

civil rights movement, 48 - နိငုင် သွှာျေးအခွင့်အ်ကရျေးလှုပ်ရှွှာျေးမှု 

clarification, active listening and, 63t - ရှငျ်ေးလငျ်ေးခ  ်၊ တ က် စွွှာနွှာျေးကထွှာငပ်ခငျ်ေး  

coalition  building - ညွန ့်က်ပါငျ်ေးအြွ ျု့ ြွ ျု့စည်ျေးကရျေး 

 in Chile’s “No” campaign, 58–59 - ခ ီလီနိငုင် ၏ "နိျုေး" စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေး 

 group exercise for, 64–65 - အုပ်စုလို ်ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေး  

 importance of, 33, 36, 60 - အကရျေးပါမှု 

 time line for, 160, 160f  - အတွ ် အခ ိနမှ်တတ်ိုင ်

Colombia peace process, 11  -  ိုလ ဘီယွှာနိငုင်  ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးလုပ်ငနျ်ေးစဉ် 

commission, acts of, 10t, 121t - က ွှာ်မရှင၊် လုပ်ရပ်မ ွှာျေး 

communication skills. See also dialogue -   ်  ကရျေး ျွမ်ျေး  ငမ်ှုမ ွှာျေး။ က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေး ိုလည်ျေး က ည့််ပါ။ 

 active listening, 62, 63t - တ က် စွွှာနွှာျေးကထွှာငပ်ခငျ်ေး 

 assertive intervention, 64, 64t, 67 - ခိုငမ်ွှာစွွှာ က ွှာျေးဝငစွ် ်ြ ်ပခငျ်ေး  

 in Chile’s “No” campaign, 58–59 - ခ ီလီနိငုင် ၏ "နိျုေး" စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေး  

 Curle Diagram and, 60 -  ွှာျေးလ် ရုပ်ပ ု ွှာျေးခ ပ် (Curle Diagram) 

 debate versus dialogue, 61, 62t - ပငငျ်ေးခ ုပခငျ်ေးနငှ့် ်အပပနအ်လနှက်ပပွှာ ုိပခငျ်ေး 

 defusing hostility and aggression with, 62–64, 63t, 66–67 - ရနလ်ိုမုနျ်ေးတီျေးမှုနငှ့် ် ျူျေးက  ွှာ်ရနစ်မှု ို 

ထိနျ်ေးသိမ်ျေးပခငျ်ေး 

 goal of, 61 - ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုင ်

 nonverbal, 61–62, 69n4 -  ိယု်အမ အရွှာပြင့််  

 resources for, 68 - အရငျ်ေးအပမစ်မ ွှာျေး 

 role of, 57, 60 - အခနျ်ေး ဏ္ဍ 

 verbal, 62 - နှုတ်ကရျေးပြင့် ်

communities, ideal community or village exercise, 43–44 - ရပ်ရွွှာလ မှုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေး၊ စ ပပရပ်ရွွှာလ မှုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေး 

သုိ ့်မဟုတ် စ ပပက  ျေးရွွှာ ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေး 

Conflict Assessment and Peacebuilding Planning (Schirch), 21 - ပဋပိ ခစစ်က ျေးအ  ပြတ်ပခငျ်ေးနငှ့် ်

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု စီစဉ်က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေး 

conflict settlement, 34, 35f, 142–43, 145f - ပဋပိ ခကပြရှငျ်ေးပခငျ်ေး 

conflict transformation. See also case studies; Curle Diagram; nonviolent action; peacebuilding - 



 

ပဋပိ ခအသွငက်ပပွှာငျ်ေးပခငျ်ေး။ ပြစ်ရပ်မှနက်လ့်လွှာမှုမ ွှာျေး ိုလည်ျေး က ည့််ပါ။  ွှာျေးလ် ရုပ်ပ ု ွှာျေးခ ပ် (Curle Diagram) 

အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု၊ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး  

 change and, 8, 8t, 39t, 50–51 - ကပပွှာငျ်ေးလ မှု 

 definition of, 7, 19  - အဓိပပါယ်သတ်မှတ်ခ  ်  

 internal group conflict, 61 - အုပ်စုတွငျ်ေး ပဋပိ ခ  

 obstacles to, 38 - အတွှာျေးအ ီျေးမ ွှာျေး 

 settlement process, 34, 35f, 142–43, 145f - ကပြရှငျ်ေးပခငျ်ေး လုပ်ငနျ်ေးစဉ် 

 stakeholder involvement in, 39–40, 40t - သ ် ုိငသ် မ ွှာျေး ပါဝငပ်တ်သ ်မှု  

 strategic spectrum of methods, 40 - နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး၏ ဗ ျူဟွှာ   ပြန ့် ်  ်မှု   

 types of change in, 8, 8t - ကပပွှာငျ်ေးလ မှုအမ ိြုျေးအစွှာျေးမ ွှာျေး 

connectors, 99–101, 101t - ခ ိတ်  ်သ မ ွှာျေး  

conversion of groups, 142  - အုပ်စုမ ွှာျေးကပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေး 

creative intervention, 10t, 121t  -  နျ်ေးသစ်ကသွှာ က ွှာျေးဝငစွ် ြ် ်မှု 

criteria, objective, 143, 147 - စ ခ ိနစ် နှုနျ်ေးမ ွှာျေး၊ ရည်ရွယ်ခ  ်  

cultural change, 8, 8t - ယဉ်က  ျေးမှုကပပွှာငျ်ေးလ ပခငျ်ေး 

Curle, Adam, 18, 34 - အဒမ် ွှာျေးလ ်

Curle Diagram -  ွှာျေးလ်ရုပ်ပ ု  ွှာျေးခ ပ်  

 assessment and, 81–82, 108 - အ  ပြတ်မှု  

 coalition building and, 60 - ညွန ့်က်ပါငျ်ေးအြွ ျု့ ြွ ျု့စည်ျေးပခငျ်ေး  

 conflict settlement, 143, 145f, 150 - ပဋပိ ခကပြရှငျ်ေးပခငျ်ေး 

 development of, 18 - ြွ ျု့ ငြိြုျေးတိုျေးတ ်မှု  

 latent conflict, 49, 49f  - ငပ်ုလျိှြုျေးကနကသွှာပဋပိ ခ 

 overt conflict, 122, 123f - ကပေါ်ကပေါ်ထငထ်င ်ပဋပိ ခ  

 overview of, 34, 35f - ပခ ြုင သု ုျေးသပ်ပခငျ်ေး 

 tactics planning, 117, 126f, 128 - နည်ျေးပရိယွှာယ် စီစဉ်က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေး 

D 

Danish resistance to Nazi occupation, 106–7  - ဒနိျ်ေးမတ်နိငုင် ၏ နွှာဇီသိမ်ျေးပုိ ်ပခငျ်ေး ို ကတွှာ်လှနပ်ခငျ်ေး 

debate, dialogue versus, 61, 62t - ပငငျ်ေးခ ုပခငျ်ေး၊ အပပနအ်လှနက် ွျေးကနျွေးပခငျ်ေးနငှ့် ်

debriefs - အစီရငခ် ခ  ်မ ွှာျေး 

 Beautiful Trouble exercise, 129 - ဒ ုခလှလှ ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေး  

 blanket game, 53–54 - ကစွှာင ်စွှာျေးနည်ျေး   

 coalition building exercise, 65 - ညွန ့်က်ပါငျ်ေးအြွ ျု့ ြွ ျု့စည်ျေးပခငျ်ေး ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေး 

 facilitation and group decision-making role play, 77 - ပ ့်ပုိျေး  ညီပခငျ်ေးနငှ့် ် အုပ်စု  ုျေးပြတ်ခ  ်ပပြုလုပ်ပ ု 

အခနျ်ေး ဏ္ဍ တွှာဝနယ်   စွှာျေးနည်ျေး 



 

 framework for, 26 - အတွ ် မ ကဘွှာင ် 

 hassle line exercise, 67 - အလုပ်ရှုပ်ကသွှာကလ့်  င့်ခ်နျ်ေး 

 ideal community or village exercise, 44  - စ ပပရပ်ရွွှာလ မှုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် စ ပပက  ျေးရွွှာ ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေး 

 negotiation simulation, 149 -  က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု ကမျှွှာ်မှနျ်ေးတွ ခ်  ်ပခငျ်ေး 

 past analysis time line exercise, 99 - ယခငက်လ့်လွှာ နျ်ေးစစ်မှု အခ ိနမှ်တ်တိုင ်ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေး  

delays, 64t - ကနွှှာင့်က်နျှေးက န ့်က် ွှာမှုမ ွှာျေး 

delegation,  64t -  ိုယ်စွှာျေးပပြုပခငျ်ေး  

Deming, Barbara, 18 - ဘွှာဘရွှာဒမ်ျေးမငျ်ေး 

design thinking, 127  - ဒဇုိီငျ်ေးအကတွျေးအပမင ်

devil’s advocates, 73t - နတ် ုိျေး၏တမနက်တွှာ်မ ွှာျေး 

diagram, Curle. See Curle Diagram  - ပ ု၊  ွှာျေးလ်။  ွှာျေးလ် ရုပ်ပ ု ွှာျေးခ ပ် (Curle Diagram) က ည့််ပါ။ 

dialogue - အပပနအ်လှနက် ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး 

 active listening, 62, 63t - တ က် စွွှာနွှာျေးကထွှာငပ်ခငျ်ေး 

 assertive intervention, 64, 64t, 67  - ခိုငမ်ွှာစွွှာ က ွှာျေးဝငစွ် ်ြ ်ပခငျ်ေး  

 building understanding through, 61 - မှတ င့် ်နွှာျေးလည်မှု တည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး  

 in Chile’s “No” campaign, 58–59  - ခ ီလီနိငုင် ၏ "နိျုေး" စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေး  

 debate versus, 61, 62t - ပငငျ်ေးခ ပုခငျ်ေးနငှ့် ်

 definition of, 61 - အဓိပပါယ်သတ်မှတ်ခ   ်

 defusing hostility and aggression with, 62–64, 63t, 66–67 - ရနလ်ိုမုနျ်ေးတီျေးမှုနငှ့် ် ျူျေးက  ွှာ်ရနစ်မှု ို 

ထိနျ်ေးသိမ်ျေးပခငျ်ေး 

 goal of, 12, 61 - ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုင ်

 nonverbal skills, 61–62, 69n4 - နှုတ်ကရျေးမဟုတ်ကသွှာ  ျွမ်ျေး  ငမ်ှုမ ွှာျေး  

 resources for, 68 - အတွ ် အရငျ်ေးအပမစ်မ ွှာျေး 

 role of, 57, 60 - အခနျ်ေး ဏ္ဍ 

 verbal skills, 62 - နှုတ်ကရျေး ျွမ်ျေး  ငမ်ှုမ ွှာျေး 

Dialogue on Difficult Subjects (Schirch and Campt), 21 - ခ ်ခ ကသွှာ ိစစရပ်မ ွှာျေးအတွ ် က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု  

direct intervention, 64t - တိ ု်ရုိ ်က ွှာျေးဝငစွ် ်ြ ်မှု 

discipline, nonviolent, 10 - စည်ျေး မ်ျေးတ  ၊ အက မ်ျေးမြ  ်

disintegration of opponents, 142 -  န ့် ် ငသ် မ ွှာျေး ငပိြု ွ ပ  ်သုဉ်ျေးပခငျ်ေး 

disruptive intervention, 10t, 121t - အကနွှှာ ်အယှ ်ပြစ်ကစကသွှာ က ွှာျေးဝငစွ် ်ြ ်မှု 

distance from problem, 64t - ပပဿနွှာမှ အ ွွှာအကဝျေး  

distraction, 64t - အွှာရ ုကပပွှာငျ်ေးပခငျ်ေး 

dividers, 99–101, 101t  - ခွ ပခွှာျေးသ မ ွှာျေး 

 



 

documentation  of  intervention,  64t - က ွှာျေးဝငစွ် ်ြ ်မှု စွှာရွ ်စွှာတမ်ျေး 

“Do No Harm” approach (CDA Collaborative Learning Project), 99–100 - "မထိခို ်ကစပါ" ခ ဉ်ျေး ပ်ပ ု (CDA 

ပ ျေးကပါငျ်ေးကလ့်လွှာပခငျ်ေး စီမ  ိနျ်ေး) 

doorkeepers, 73t - တ ခါျေးကစွှာင့်မ် ွှာျေး 

drivers of conflict, analysis of, 90–92, 91f - ပဋပိ ခပြစ်ကစကသွှာအကက ွှာငျ်ေးမ ွှာျေး၊ ကလ့်လွှာ နျ်ေးစစ်မှု  

Dudouet, Veronique, 18, 39 - ဗွှာရုိနစ်ဒ ဒတ ်

DuVall, Jack, 107 - ဂ  ်ဒ ကဗွှာလ ်

  

 

E 

Education & Training in Nonviolent Resistance, 20  - အက မ်ျေးမြ ် န ့် ် ငမ်ှုမ ွှာျေးတွင ် ပညွှာကပျေးပခငျ်ေးနငှ့် ်

သငတ်နျ်ေးကပျေးပခငျ်ေး 

emotional intelligence, 61–62 - စိတ်ခ စွှာျေးမှု ုိငရ်ွှာ ဉွှာဏ်အရည်အကသွျေး 

empathy, active listening and, 63t - စွှာနွှာမှု၊ တ ်က စွွှာနွှာျေးကထွှာငပ်ခငျ်ေး  

empowerment of marginalized groups, 39t - ကဘျေးြယ်ခ အပ်ုစုမ ွှာျေးအွှာျေး လုပ်ပုိငခ်ွင့်က်ပျေးပခငျ်ေး  

end of conflict, changes resulting in, 142  - ပဋပိ ခအ  ုျေးသတ်၊ ကပပွှာငျ်ေးလ လွှာကသွှာရလဒမ် ွှာျေး 

Ennahda party, 141 - အနန်ွှာဒါပါတ ီ

exercises. See group exercises - ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေးမ ွှာျေး။ အုပ်စုလို ် ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေးမ ွှာျေး ို က ည့််ပါ။  

experiences, as connectors or dividers, 100 - အကတွျု့အက  ြုမ ွှာျေး၊ ခ ိတ်  ်ကပျေးသ မ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် 

ခွ ပခွှာျေးသ မ ွှာျေးအကနပြင့် ် 

Experiential techniques, 24 - အကတွျု့အက  ြုနည်ျေးစနစ်မ ွှာျေး 

expression, methods of. See also communication skills, 10t, 121t - ကြွှာ်ပပမှု၊ နည်ျေးလမ်ျေး။ 

  ်  ကရျေး ျွမ်ျေး  ငမ်ှုမ ွှာျေး  ိုလည်ျေး က ည့််ပါ။ 

extra-institutional methods, 39t - အြွ ျု့အစည်ျေးပပငပ် နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး 

 

F 

facilitation skills - ပ ့်ပုိျေး  ညီသည့်် ျွမ်ျေး  ငမ်ှုမ ွှာျေး 

 group agreements, 74–75, 74f - အုပ်စုသကဘွှာတ ညီခ  ်မ ွှာျေး  

 importance of, 71 - အကရျေးပါမှု 

 key competencies, 73, 74t - အဓိ   ျွမ်ျေး  ငမ်ှုမ ွှာျေး  

 meeting roles, 73, 73t - အစည်ျေးအကဝျေးတွင ်တွှာဝနယ် ရသည့်် ဏ္ဍ  

 resources for, 78 - အတွ ် အရငျ်ေးအပမစ်မ ွှာျေး 

 role play exercise, 76–77  - အခနျ်ေး ဏ္ဍ တွှာဝနယ်   စွှာျေးနည်ျေး ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေး 

 tips and tools for, 75f - အတွ ် အက  ကပျေးခ  ်မ ွှာျေးနငှ့် ်နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး 



 

 in Uganda’s “fight corruption” campaign, 72 - ယ ဂနဒ်ါနိငုင် ၏ "အ  င့်ပ်  ်ပခစွှာျေးမှု တို ်ြ  ်ကရျေး" 

စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်မှု 

 

၁၇၄ 

 

Fisher, Roger, 143 - ကရွှာ်ဂ ွှာြစ်ရှွှာ 

flash protests, 58 - လျှပ်တပပ ်  နဒပပမှုမ ွှာျေး 

Freedom Rides, 84 - လွတ်လပ်ခွင့် ်စီျေးနငျ်ေးပခငျ်ေး 

front line stories - တို ်ပွ ဝင ်ဇွှာတလ်မ်ျေးမ ွှာျေး 

 Chile’s “No” campaign, 58–59 - ခ ီလီနိငုင် ၏ "နိျုေး" စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေး 

 Danish resistance to Nazi occupation, 106–7 - ဒနိျ်ေးမတ်နိငုင် ၏ နွှာဇီကနရွှာယ ပခငျ်ေး ို ကတွှာလ်ှနပ်ခငျ်ေး  

 Jasmine Revolution, 141 - စ ပယ်ကတွှာ်လှနက်ရျေး 

 Nepal’s 2006 democracy movement, 157–58 - နကီပါနိငုင် ၏ ၂၀၀၆ ခုနစ်ှ ဒမုိီ ကရစီ လှုပ်ရှွှာျေးမှု 

 Otpor movement, 118–19 - Otpor လှုပ်ရှွှာျေးမှု 

 Uganda’s “fight corruption” campaign, 72 - ယ ဂနဒ်ါနိငုင် ၏ "အ  င့်ပ်  ်ပခစွှာျေးမှု တို ်ြ  ်ကရျေး" 

စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်မှု 

 U.S. civil rights movement, 32 - အကမရိ န ်နိငုင် သွှာျေးအခွင့်အ်ကရျေး လှုပ်ရှွှာျေးမှု 

 WLMAP (Women of Liberia Mass Action for Peace), 32 - WLMAP (လို ်ကဘျေးရီျေးယွှာျေးအမ ိြုျေးသမီျေးမ ွှာျေး 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးအတွ ် လ ထုလှုပ်ရှွှာျေးမှု) 

 

G 

Gandhi, Mohandas, 18, 122, 143, 144 - မုိဟနျ်ေးဒ ်စ်ဂနဒ် ီ

Gbowee, Leymah, 32 - ကလမွှာကဘွှာ်ဝ ီ

Getting to Yes (Fisher and Ury),    143 - ဟုတ ် ့် ို အရယ ပခငျ်ေး (ြစ်ရှွှာနငှ့် ်ယ ရီ) 

goals. See also strategic planning; time lines - ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး။ မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် စီစဉ်က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေး၊ 

အခ ိနမှ်တ်တိုငမ် ွှာျေး  ိုလည်ျေး က ည့််ပါ 

 components of, 110 - အစိတ်အပုိငျ်ေးမ ွှာျေး 

 creation of, 112–13 - ြနတ်ီျေးပခငျ်ေး 

 in Danish resistance to Nazi occupation, 106–7 - ဒနိျ်ေးမတ်နိငုင် ၏ နွှာဇီသိမ်ျေးပုိ ်ပခငျ်ေး ို ကတွှာ်လှနပ်ခငျ်ေး  

 definition of, 50 - အဓိပပါယ်သတ်မှတ်ခ   ်

 resources for, 114 - အတွ ် အရငျ်ေးအပမစ်မ ွှာျေး 

 strategic planning pyramid, 111–12, 111f - မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် စီစဉ်က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေး  ုိငရ်ွှာ ပိရမစ် 

 time lines for, 159–161 - အတွ ် အခ ိနမှ်တ်တိုငမ် ွှာျေး 

grassroots communities, 39t - အကပခခ လ တနျ်ေးစွှာျေး လ မှုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေးမ ွှာျေး 



 

Great Turning Challenge (blanket game), 52–54, 54f - က ီျေးမွှာျေးကသွှာအခ ိြုျေးအက ွျု့ စိနက်ခေါ်မှု (ကစွှာင ်စွှာျေးနည်ျေး) 

group agreements, 74–75, 74f - အုပ်စုသကဘွှာတ ညီခ  ်မ ွှာျေး  

group exercises - အုပ်စုလို ် ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေးမ ွှာျေး 

 Beautiful Trouble, 129 - ဒ ုခလှလှ  

 blanket game, 52–54, 54f  - ကစွှာင ်စွှာျေးနည်ျေး 

 coalition building, 64–65 - ညွန ့်က်ပါငျ်ေးအြွ ျု့ ြွ ျု့စည်ျေးပခငျ်ေး 

 connectors and dividers analysis, 101 - ခ ိတ်  ်သ မ ွှာျေးနငှ့် ်ခွ ပခွှာျေးသ မ ွှာျေး ကလ့်လွှာ နျ်ေးစစ်မှု  

 facilitation and group decision-making role play, 76–77 - ပ ့်ပုိျေး  ညီပခငျ်ေးနငှ့် ်အုပ်စု  ုျေးပြတ်ခ  ်ပပြုလုပ်ပ ု 

အခနျ်ေး ဏ္ဍ တွှာဝနယ်   စွှာျေးနည်ျေး 

 hassle lines, 66–67 - အလုပ်ရှုပ်ကသွှာ ကနရွှာမ ွှာျေး 

 ideal community or village, 43–44  - စ ပပရပ်ရွွှာလ မှုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် စ ပပက  ျေးရွွှာ 

 method sequencing, 41–43 - နည်ျေးလမ်ျေး အစီအစဉ်ခ ပခငျ်ေး 

 negotiation simulation, 149 - ကစ့်စပ်က ွျေးကနျွေးမှု ကမျှွှာ်မှနျ်ေးတွ ်ခ  ်ပခငျ်ေး 

 past analysis time line tool, 98–99 - ယခငက်လ့်လွှာ နျ်ေးစစ်မှု အခ ိနမှ်တ်တိုင ်နည်ျေးလမ်ျေး 

 Pillars of Support tool, 94–97, 95f - အကထွှာ ်အပ ့် မဏိ္ဍြုငမ် ွှာျေး နည်ျေးလမ်ျေး  

 Power Analysis tool, 93–94, 94t, 95f - အွှာဏွှာကလ့်လွှာ နျ်ေးစစ်မှုနည်ျေးလမ်ျေး 

 prioritization of targets/stakeholders, 163–64  - ဦျေးတည်ရည်ရွယ်သ မ ွှာျေး/  ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း ို 

ဦျေးစွှာျေးကပျေးပပြုလုပ်ပခငျ်ေး 
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 styles of, 146, 146f - ပ ုစ မ ွှာျေး 

 in Tunisian Revolution, 141 - တ နျီေးရှွှာျေး ကတွှာ်လှနက်ရျေးတွင ် 

 window of ripeness for, 23, 148 - အတွ ် ရင့်မှ်ည့််ကသွှာ အခွင့်အ်လမ်ျေး 

 win-win solutions, aiming for, 144–45  - နစ်ှဦျေးနစ်ှြ ်အ  ိြုျေးရိှမည့်် ကပြရှငျ်ေးခ  ်၊ ခ ိနရွ်ယ်လ  ် 

Nepal, democracy movement in, 157–58, 163t - နကီပါနိငုင် ၊ ဒမုိီ ကရစီ လှုပ်ရှွှာျေးမှု 

NGOs (nongovernment organizations), dialogue facilitated by, 37 - အစုိျေးရမဟုတ်ကသွှာ အြွ ျု့အစည်ျေးမ ွှာျေး၊   

ပ ့်ပုိျေး  ညီသည့်် က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု 

“No” campaign (Chile), 58–59 - (ခ ီလီနိငုင် ) "နိျုေး" စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေး  

noncooperation, 10t, 121t - မပ ျေးကပါငျ်ေး မက ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေး  

nonverbal communication skills, 61–62, 69n4  - နှုတ်ကရျေးမဟုတ်ကသွှာ   ်  ကရျေး ျွမ်ျေး  ငမ်ှုမ ွှာျေး 

nonviolence, 9 - အက မ်ျေးမြ ်ပခငျ်ေး 

nonviolent action. See also Curle Diagram; negotiation; sequencing of actions and methods - အက မ်ျေးမြ  ်

လှုပ်ရှွှာျေးမှု။  ွှာျေးလ် ရုပ်ပ ု ွှာျေးခ ပ် (Curle Diagram) ကစ့်စပ်က ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး၊ လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးနငှ့် ်နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး အစီအစဉ်ခ ပခငျ်ေး 

 ိုလည်ျေး က ည့််ပါ။ 

 agents of change in, 39t  - ကပပွှာငျ်ေးလ မှု၏  ိုယ်စွှာျေးလှယ်မ ွှာျေး 

 assessment and, 125 - အ  ပြတ်မှုနငှ့် ်

 Beautiful Trouble exercise, 129 - ဒ ုခလှလှ ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေး   

 as connectors or dividers, 100 - ခ ိတ်  ်ကပျေးသ မ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် ခွ ပခွှာျေးသ မ ွှာျေးအကနပြင့် ် 

 definition of, 8–9, 18–19, 120 - အဓိပပါယ်သတ်မှတ်ခ  ်  

 ethical orientation of, 39t -   င့်ဝ်တ် ုိငရ်ွှာ အကလျေးကပျေးပ ု 

 gaps in, 37, 37f -  ွွှာဟခ  ်မ ွှာျေး  

 goals of, 39t - ရည်မှနျ်ေးခ  ်ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး 



 

 ideal community or village exercise, 43–44  - စ ပပရပ်ရွွှာလ မှုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် စ ပပက  ျေးရွွှာ 

ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေး 

 implementation plans for, 127–28, 127t  - အတွ ် အက ွှာငအ်ထည်ကြွှာ်ပခငျ်ေး အစီအစဉ်မ ွှာျေး 

 innovation in, 126–27 -  နျ်ေးသစ်တီထွငမ်ှု 

 as means to an end, 128 - ပနျ်ေးတိငုက်ရွှာ ်ကရျေးနည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး 

 methods of, 9, 10t, 39t, 120–22, 121t - နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး  

 nonviolence compared to, 9  - နငှ့်န်ှုငိျ်ေးယှဉ်ကသွှာ အက မ်ျေးမြ ်မှု 

 objectives of, 122, 124t - ရည်ရွယ်ခ  ်မ ွှာျေး 

 Otpor case study, 118–19, 121t - ကအွှာ့်တ်ကပေါ် ပြစ်ရပ်မှနက်လ့်လွှာမှု  

 peacebuilding compared to, 39t  - နငှ့်န်ှုငိျ်ေးယှဉ်ကသွှာ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု 

 peacebuilding reinforced with, 18–20, 33–38, 128 - ပြင့် ်အွှာျေးပြည့််ထွှာျေးကသွှာ ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု 

 primary focus of, 35 - အဓိ  အွှာရ ုစ ျေးစုိ ်မှု 

 resources for, 13–14, 45, 134–35 - အတ ွ် အရငျ်ေးအပမစ်မ ွှာျေး 

 role of, 117 - အခနျ်ေး ဏ္ဍ 

 selection of, 123–25, 124t, 132, 133t  - ကရွျေးခ ယ်ပခငျ်ေး 

 stakeholder involvement in, 39–40, 40t - သ ် ုိငသ် မ ွှာျေး ပါဝငပ်တ်သ ်မှု 

 strategic points of intervention exercise, 130–31, 131t  - မဟွှာဗ ျူဟွှာအခ  ်အခ ွှာ  ကနရွှာမ ွှာျေးတွင် 

က ွှာျေးဝငစွ် ်ြ ်မှု ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေး 

 strength of, 9 - အွှာျေးသွှာခ   ်

 successful campaigns, characteristics of, 9–10  - ကအွှာငပ်မငက်သွှာ စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်မှု၊ ဝိကသသလ ခဏွှာမ ွှာျေး 

 tactics planning and comparison matrix, 132, 133t - နည်ျေးပရိယွှာယ် စီမ ပခငျ်ေးနငှ့် ်နှုငိျ်ေးယှည်ပခငျ်ေး  ွနခ် ွှာ  

 terminology, 39t - ကဝါဟွှာရ 

 theory of change in, 39t - ကပပွှာငျ်ေးလ မှု သီအိုရီ  

 understanding of power and, 9  - အွှာဏွှာ ို နွှာျေးလည်မှုနငှ့် ်

 in U.S. civil rights movement, 48 - အကမရိ န ်နိငုင် သွှာျေးအခွင့်အ်ကရျေး လှုပ်ရှွှာျေးမှု 

nonviolent activists, 19  - အက မ်ျေးမြ ်ကသွှာ တ ်က လှုပ်ရှွှာျေးသ မ ွှာျေး 

nonviolent campaigns - အက မ်ျေးမြ ်ကသွှာ စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေး 

 definition of, 19 - အဓိပပါယ်သတ်မှတ်ခ   ်

 successful campaigns, characteristics of, 9–10  - ကအွှာငပ်မငက်သွှာ စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်မှု၊ ဝိကသသလ ခဏွှာမ ွှာျေး 

nonviolent movements, 19 - အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေး  

nonviolent organizers, 19 - အက မ်ျေးမြ ် စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်သ မ ွှာျေး 

nonviolent protection, 122 - အက မ်ျေးမြ ်  ွှာ ွယ်မှု  

notetakers, 73t - မှတ်စုကရျေးသ မ ွှာျေး 

 



 

O 

objective criteria, 143, 147 - ဓမမဓိဌွှာန ် ကသွှာ စ ခ ိနစ် နှုနျ်ေးမ ွှာျေး 

occasions, as connectors or dividers, 100  - အခါ ွှာလမ ွှာျေး၊ ခ ိတ်  ်ကပျေးသ မ ွှာျေး သုိ ့်မဟုတ် ခွ ပခွှာျေးသ မ ွှာျေးအကနပြင့် ်

omission, acts of, 10t, 121t - ခ နလ်ှပ်ထွှာျေးပခငျ်ေး၊ လုပ်ရပ်မ ွှာျေး 

onion analysis of stakeholders, 88–90, 89f  -   ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်းအွှာျေး က  ်သွနန်ပီ ုစ  ကလ့်လွှာ နျ်ေးစစ်မှု 

“open” conflict, 34, 35f, 123f - ပမငသ်ွှာထငရှ်ွှာျေးကသွှာ ပဋပိ ခ 

opponents. See also negotiation  -  န ့် ် ငသ် မ ွှာျေး။ ကစ့်စပ်က ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး  ိုလည်ျေးက ည့််ပါ။ 

 disintegration of, 142 - ငပိြု ွ ပ  ်သုဉ်ျေးပခငျ်ေး 

 mapping spectrum of, 39t, 86f  - ပြန ့် ်  ်ပ ု ို ပ ုကြွှာ်ပခငျ်ေး 

 prioritization of, 162–64 - ဦျေးစွှာျေးကပျေးပပြုလုပ်ပခငျ်ေး 

opportunity, windows of, 98–99 - အခငွ့်အ်လမ်ျေး၊ ပပျူတငျ်ေးကပါ ်မ ွှာျေး  

organizers, nonviolent, 19 - စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်သ မ ွှာျေး၊ အက မ်ျေးမြ ်ကသွှာ 

Otpor, nonviolent action in, 118–19, 121t  - ကအွှာ့်တ်ကပေါ်၊ အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု 

outreach planning, time line for, 160, 160f  - လ ်လှမ်ျေးမီကရျေး စီမ ပခငျ်ေး၊ အတွ ် အခ ိနမှ်တ်တိုင ်

overt conflict, 34, 35f, 123f - ကပေါ်ကပေါ်ထငထ်င ်ပဋပိ ခ  

 

 

P 

paraphrasing, 63t  - စ ွှာျေးကပပပပနက်ပပွှာပခငျ်ေး 

participation - ပါဝငပ်ခငျ်ေး 

 equalizing, 75f - ညီမျှကစပခငျ်ေး  

 widening, 124t, 133t -   ယ်ပပန ့်က်စပခငျ်ေး 

past analysis time line tool, 98–99 - ယခငက်လ့်လွှာ နျ်ေးစစ်မှု အခ ိနမှ်တ်တိုင ်နည်ျေးလမ်ျေး   

peacebuilding. See also Curle Diagram; dialogue; facilitation skills; negotiation - 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး။  ွှာျေးလ်ပ ု၊ က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးမှု၊ ပ ့်ပုိျေး  ညီသည့်် ျွမ်ျေး  ငမ်ှုမ ွှာျေး၊ ကစ့်စပ်က ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး 

 ိုလည်ျေးက ည့််ပါ။ 

 agents of change in, 39t  - ကပပွှာငျ်ေးလ မှု၏  ိုယ်စွှာျေးလှယ်မ ွှာျေး 

 change and, 8, 8t, 39t, 50–51 - ကပပွှာငျ်ေးလ မှုနငှ့် ်

 Circle of Principles, 12, 12f - နယိွှာမမ ွှာျေး စ ်ဝုိငျ်ေး 

 definition of, 10–11, 19 - အဓိပပါယ်သတ်မှတ်ခ  ် 

ethical orientation of, 39t  -   င့်ဝ်တ် ုိငရ်ွှာ အကလျေးကပျေးပ ု 

 gaps in, 37, 37f -  ွွှာဟခ  ်မ ွှာျေး 

 goals of, 39t - ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး 

 ideal community or village exercise, 43–44  - စ ပပရပ်ရွွှာလ မှုအသုိငျ်ေးအဝုိငျ်ေး သုိ ့်မဟုတ် စ ပပက  ျေးရွွှာ 



 

ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေး 

 internal group conflict, impact of, 61  - အုပ်စုတွငျ်ေး ပဋပိ ခ၊ သ ်ကရွှာ ်မှု 

 methods of, 11–12, 39t - နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး 

 nonviolent action combined with, 18–20, 33–38, 128  - နငှ့် ်ကပါငျ်ေးစပ်ထွှာျေးကသွှာ အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု 

 nonviolent action compared to, 39t - နငှ့်န်ှုငိျ်ေးယှဉ်ကသွှာ အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု 

 primary focus of, 35 - အဓိ  အွှာရ ုစ ျေးစုိ ်မှု 

 principles of, 12 - နယိွှာမမ ွှာျေး 

 resources for, 13, 45 - အတွ ် အရငျ်ေးအပမစ်မ ွှာျေး 

 sequencing methods of, 41–43, 143, 150–51 -   ်တိ ု်အစီအစဉ်ခ ပခငျ်ေး နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး  

 setting stage for, 124t, 133t - အတွ ် စငထုိ်ျေးကပျေးပခငျ်ေး 

 stakeholder involvement in, 39–40, 40t  - သ ် ုိငသ် မ ွှာျေး ပါဝငပ်တ်သ ်မှု 

 strength of, 11 - အွှာျေးသွှာခ   ်

 terminology, 39t - ကဝါဟွှာရ 

 theory of change in, 39t  - ကပပွှာငျ်ေးလ မှု သီအိုရီ 

Peacemaker’s Toolkit, 69n3 - ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်သ ၏ နည်ျေးပညွှာလ ်စွ  

“people power.” See nonviolent action  - "ပပည်သ ့်အွှာဏွှာ" ။ အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု ိုက ည့််ပါ။ 

personal change, 8, 8t - ပုဂိ္ြုလ်ကရျေးကပပွှာငျ်ေးလ မှု 

persuasion, 34, 142 -  ွ က ွှာငသိ်မ်ျေးသွငျ်ေးပခငျ်ေး 

Pillars of Support assessment tool, 93, 94–97, 95f - အကထွှာ ်အပ ့် မဏိ္ဍြုငမ် ွှာျေး အ  ပြတ်နည်ျေးလမ်ျေး  

Pinochet, Augusto, 58 - ကအွှာ်ဂတ်စတိုပီနိခု တ် 

planning, strategic. See strategic planning - စီစဉ်က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေး၊ မဟွှာဗ ျူဟွှာ  ကသွှာ။ မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ  ်

စီစဉ်က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေး ို က ည့််ပါ။ 

police corruption, Uganda’s campaign against, 72 - ရ မ ွှာျေး အ  င့်ပ်  ်ပခစွှာျေးမှု၊ ယ ဂနဒ်ါနိငုင် ၏ စည်ျေးရ ုျေးလှု ျု့က ွှာ်ကရျေး  

Popular Education techniques, 24 - ကရပနျ်ေးစွှာျေးကသွှာ အသိပညွှာကပျေး နည်ျေးစနစ်မ ွှာျေး 

positional negotiation, 146, 146f  - အသွှာစီျေးပြင့် ်က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေး 

Positions - ရွှာထ ျေးကနရွှာ 

 analysis of, 88–90, 90t - ကလ့်လွှာ နျ်ေးစစ်မှု  
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rapid reaction teams (Otpor), 118  - အလ ငအ်ပမန ်တ ု ့်ပပနက်ရျေး အြွ ျု့မ ွှာျေး (Otpor) 
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 peacebuilding,  13,  45 - ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်ပခငျ်ေး 

 SMARTT goals, 114 - SMARTT ပနျ်ေးတိငုမ် ွှာျေး 
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အပမင့် ် ုျေးပြစ်ကအွှာငပ်ပြုလုပ်ပခငျ်ေး  
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“Revolution and Equilibrium” (Deming), 18 - ကတွှာ်လှနက်ရျေးနငှ့် ်မျှကပခ (ဒမ်ျေးမငျ်ေး)  

ripeness for negotiation, window of, 23, 148 = ကစ့်စပ်က ွျေးကနျွေးမှုအတွ ် ရင့်မှ်ည့််ပခငျ်ေး၊ အခွင့်အ်လမ်ျေး 

Ritual and Symbol in Peacebuilding (Schirch), 21  - ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှုတွင ်ရုိျေးရွှာဓကလ့်နငှ့်သ်က ေတ 

role play exercises. See also group exercises - အခနျ်ေး ဏ္ဍ တွှာဝနယ်   စွှာျေးနည်ျေး ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေး။ အုပ်စုလို  ်
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 facilitation and group decision-making, 76–77 - ပ ့်ပုိျေး  ညီပခငျ်ေးနငှ့် ်အုပ်စု   ုျေးပြတ်ခ  ် ပပြုလုပ်ပခငျ်ေး  

 hassle lines, 66–67 - အလုပ်ရှုပ်ကသွှာ ကနရွှာမ ွှာျေး 

 negotiation simulation, 149 - ကစ့်စပ်က ွျေးကနျွေးမှု ကမျှွှာ်မှနျ်ေးတွ ်ခ  ်ပခငျ်ေး 

 

 

root causes, analysis of, 90–92, 91f - အကပခခ အကက ွှာငျ်ေးရငျ်ေးမ ွှာျေး၊ ကလ့်လွှာ နျ်ေးစစ်မှု  

Rosen, Noah, 18 - နိအုွှာရုိစန ်
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sequencing of actions and methods. See also nonviolent action; strategic planning - လှုပ်ရှွှာျေးမှုမ ွှာျေးနငှ့် ်

နည်ျေးလမ်ျေးမ ွှာျေး အစီအစဉ်ခ ပခငျ်ေး။ အက မ်ျေးမြ ် လှုပ်ရှွှာျေးမှု၊ မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် စီစဉ်က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေး  ိုလည်ျေး က ည့််ပါ။ 

 conflict settlement and, 34, 35f, 142–43, 145f - ပဋပိ ခကပြရှငျ်ေးပခငျ်ေး  

 group exercise for, 41–43 - အတွ ် အုပ်စုလို ် ကလ့်  င့်ခ်နျ်ေး  

 negotiation, 143, 150–51 - ကစ့်စပ်က ွျေးကနျွေးပခငျ်ေး 



 

 in Otpor movement, 118–19, 121t  - ကအွှာ့်တ်ကပေါ် လှုပ်ရှွှာျေးမှုတွင ်

 resources for, 152 - အတွ ် အရငျ်ေးအပမစ်မ ွှာျေး 

 strategy for, 125–26 - အတွ ် မဟွှာဗ ျူဟွှာ 

 in Tunisian Revolution, 141, 150–51 - တ နျီေးရှွှာျေး ကတွှာ်လနှက်ရျေးတွင ် 

Serbia, Otpor movement in, 118–19, 121t  -  ွှာျေးဘီျေးယွှာျေး၊ Otpor လှုပ်ရှွှာျေးမှု 

settlement process, 34, 35f, 142–43, 145f - ကပြရှငျ်ေးပခငျ်ေး လုပ်ငနျ်ေးစဉ် 

shared interests, 100 - ဘ ုအ  ိြုျေးစီျေးပွွှာျေး 

shared values, 100  - ဘ ုတနဘုိ်ျေးမ ွှာျေး 

sharing, spaces for, 25 - မျှကဝပခငျ်ေး၊ အတွ ် ကနရွှာမ ွှာျေး  
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Sirleaf, Ellen Johnson, 32 - အယ်လနဂ်ျွန ်န ်ွှာလိြ် 

Six D’s of Assertive Intervention, 64, 64t - ခိုငမ်ွှာစွွှာ က ွှာျေးဝငစွ် ်ြ ်မှု၏ D ၆ လ ုျေး 

SMARTT (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound + Theory of Change based) goals. See also 

strategic planning; time lines - SMARTT (တ ိ ကသွှာ၊ တိုငျ်ေးတွှာ၍ရကသွှာ၊ ကအွှာငပ်မငရ်ရိှနိငုက်သွှာ၊ 

 ီကလ ွှာ်သ ် ုိငက်သွှာ၊ အခ ိန ်န ့်သ်တ်ထွှာျေးမှု + ကပပွှာငျ်ေးလ မှု သီအိုရီ အကပခခ ) ပနျ်ေးတိုငမ် ွှာျေး။ မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် 

စီစဉ်က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေး၊ အခ ိနမှ်တ်တိုငမ် ွှာျေး  ိုလည်ျေး က ည့််ပါ။ 

components of, 110 - အစိတ်အပုိငျ်ေးမ ွှာျေး 

 creation of, 112–13 - ြနတ်ီျေးပခငျ်ေး 

 in Danish resistance to Nazi occupation, 106–7 - ဒနိျ်ေးမတ်နိငုင် ၏ နွှာဇီကနရွှာယ ပခငျ်ေး ို ကတွှာ်လှနပ်ခငျ်ေး   

 definition of, 105 - အဓိပပါယ်သတ်မှတ်ခ   ်

 resources for, 114 - အတွ ် အရငျ်ေးအပမစ်မ ွှာျေး 

 strategic planning pyramid, 111–12, 111f  - မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် စီစဉ်က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေး  ုိငရ်ွှာ ပိရမစ် 

 time lines for, 159–161 - အတွ ် အခ ိနမှ်တ်တိုငမ် ွှာျေး 

SNCC (Student Nonviolent Coordinating Committee), 84  - SNCC (အက မ်ျေးမြ ် ညြှိနှုငိျ်ေးကရျေး 

က  ွှာငျ်ေးသွှာျေးက ွှာ်မတီ) 

“social view” of power, 9 - အွှာဏွှာ၏ လ မှုကရျေးအပမင ်

soft negotiation, 146, 146f - ကပ ွှာ့်ကပပွှာငျ်ေးသည့််  က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေး 

Spectrum of Allies and Opponents, 84–85, 86f, 162  - မဟွှာမိတ်မ ွှာျေး နငှ့် ်န ့် ် ငသ် မ ွှာျေး ပြန ့် ်  ်မှု 

“stack” tenders, 73t - စ ွှာျေးကပပွှာသ စွှာရငျ်ေး ပပြုစုသ  

Stakeholder Mapping tool, 84, 86–87, 87f  -   ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်းအွှာျေး ပ ုကြွှာ်သည့်် နည်ျေးလမ်ျေး 

Stakeholders -   ်စပ် က်ဆှိိုင ူ်မျာ်း  

 engagement with, 39t - ခ ိတ်  ်က ွှာငရွ် ်မှု  

 involvement of, 39–40, 40t, 84 - ပါဝငပ်တ်သ ်မှု  

 mapping, 84–87, 86f, 87f  - ပ ုကြွှာ်ပခငျ်ေး 



 

 motivations of, 88–90, 90t  - စိတ်ခွနအ်ွှာျေး 

 prioritization of, 162–64, 164t - ဦျေးစွှာျေးကပျေးပပြုလုပ်ပခငျ်ေး 

stalemates, 148  - မတိုျေးသွှာမ ုတ်သွှာ အကပခအကနမ ွှာျေး၊ 

Stephan, Maria J., 84 - မွှာရီယွှာကဂ စတီြန ်

“Strategic Arts-Based Peacebuilding” (Schirch), 21 - မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် အနပုညွှာအကပခပပြု 

ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု (ရှွှာ့်ခ ်) 

Strategic Peacebuilding (Schirch), 21 - မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ ် ငငမ်ိျေးခ မ်ျေးကရျေးတည်က ွှာ ်မှု (ရှွှာ့်ခ ်) 

strategic planning. See also assessment; dialogue; facilitation skills; time lines - မဟွှာဗ ျူဟွှာကပမွှာ  ်

စီစဉ်က ွှာငရွ် ်ပခငျ်ေး။ အ  ပြတ်မှု၊ က ွျေးကနျွေးညြှိနှုငိျ်ေးပခငျ်ေး၊ ပ ့်ပုိျေး  ညီသည့်် ျွမ်ျေး  ငမ်ှုမ ွှာျေး၊ အခ ိနမှ်တ်တိုငမ် ွှာျေး 

 ိုလည်ျေးက ည့််ပါ။ 

 action implementation plans, 165–67, 166t - လှုပ်ရှွှာျေးမှု အက ွှာငအ်ထည်ကြွှာ်ပခငျ်ေး အစီအစဉ်မ ွှာျေး  

 benefits of, 51–52 - အ  ိြုျေးက  ျေးဇ ျေးမ ွှာျေး 

 blanket game, 52–54, 54f  - ကစွှာင ်စွှာျေးနည်ျေး 
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