
သုိ  

 

ုိဘယ်လ်ဆုေရွးချယ်ေရးေကာ်မတီ 

ေအာ်စလုိ 

 

                                                                                                                              ေအာ်စလုိ - ၂၂ မတ် ၂၀၂၁ 

 

ငိမ်းချမ်းေရးုိဘယ်လ်ဆုေကာ်မတီ 

 

ြမန်မာုိင်ငံရိှ အကမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ေရးလပ်ရှားမ ( CDM - Civil Disobedience Movement)ကုိ 

ုိဘယ်လ်ငိမ်းချမ်းေရးဆုအတွက် အမည်စာရင်း တင်သွင်းအပ်ပါသည်။ 

 

၂၀၂၀ ခုှစ် ုိဝင်ဘာ ၈ ရက်ေနတွင် ကျင်းပခ့ဲေသာ အေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွတွင် အမျိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲွချပ်ပါတီ (NLD) 

သည် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်၏ ကုိယ်စားလှယ်ေနရာအများစုကုိ ခုိင်ခုိင်မာမာ ရရိှပီး အုိင်ရခ့ဲပါသည်။ 

ုိင်ငံတကာေရွးေကာက်ပဲွေလ့လာေစာင့်ကည့်ေရးအဖဲွများ၏ အဆုိအရ ေရွးေကာက်ပဲွတွင် မှားယွင်းလဲွေချာ်မများ 

ကီးကီးမားမားမရိှခ့ဲပါ။  ငိမ်းချမ်းစွာကျင်းပုိင်ခ့ဲေသာေရွးေကာက်ပဲွဟု ဆုိပါသည်။  ေရွးေကာက်ပဲွ၏ ေြဖာင့်မတ်မကုိ 

ြပည်တွင်းကေရာ ုိင်ငံတကာကပါ အသိအမှတ်ြပခ့ဲေသာ်လည်း ြမန်မာ့တပ်မေတာ်က မဲမသမာမများရိှသည်ဟုဆုိကာ 

ေရွးေကာက်ပဲွရလဒ်ကုိ စိန်ေခကန်ကွက်ခ့ဲပါသည်။  

 

၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်ေနတွင် တပ်မေတာ်သည် ုိင်ငံေတာ်အာဏာကုိ သိမ်းယူခ့ဲသည်။ အန်အယ်လ်ဒီ အစုိးရကုိ 

ဖယ်ရှားပီး စစ်အစုိးရ ( ုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချပ်ေရးေကာင်စီ) ြဖင့် အစားထုိးလုိက်သည်။ သမတဦးဝင်းြမင့်ှင့် ုိင်ငံေတာ်၏ 

အတုိင်ပင်ခံပုဂိလ်ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်အပါအဝင် အစုိးရဝန်ကီးများှင့် ပါတီေခါင်းေဆာင်များကုိ တပ်မေတာ်က 

ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခ့ဲသည်။ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမေကာင့် ုိင်ငံအံှအြပားတွင် ဆြပပဲွများ ေပေပါက်လာသည်။ 

အန်အယ်လ်ဒီပါတီေခါင်းေဆာင်များက စစ်အာဏာသိမ်းမကုိ အကမ်းမဖက်နည်းလမ်းြဖင့် ဆန်ကျင်ရန် ြပည်သူလူထုကုိ 

ေဆာ်ဩခ့ဲပါသည်။ အလုပ်သမားများှင့် အလုပ်သမားသမဂများက အကမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ေရး လပ်ရှားမကုိ 

လုပ်ေဆာင်၍ အေထွေထွသပိတ်ကီးကုိ ဆင်ဲကသည်။ ဂျန်ဇီး ( Generation Z ) ဟု အမည်တွင်ေသာ လူငယ်များက 

စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမကုိဆန်ကျင်ေသာ လူထုဆြပပဲွများကုိ စည်းုံးေဖာ်ေဆာင်ကသည်။ ဤလူထုဆြပပဲွများတွင်  

တုိင်းရင်းသားလူမျိးစုများ၊ အမျိးသမီးအဖဲွအစည်းများ၊ အလုပ်သမားများ၊ LGBT အစုအဖဲွများ၊ အုပညာရှင်များ၊ 

ဗုဒဘာသာရဟန်းေတာ်များ၊ ခရစ်ယာန်သီလရင်များ စသြဖင့် အစုအဖဲွအသီးသီးက ကီးမားကျယ်ြပန်စွာ ပါဝင်ကသည်။ 

တပ်မေတာ်အာဏာသိမ်းလုိက်သည့်ေနာက်တွင်  စစ်အာဏာသိမ်းမကုိ ဆန်ကျင်ေသာလပ်ရှားမများသည် ြမန်မာြပည်အံှ 

အကီးအကျယ်ေပေပါက်လာခ့ဲပါသည်။ တုိင်းရင်းသားလူမျိးေပါင်းစုံ၊ ဘာသာေရးေပါင်းစုံ၊ မျိးဆက်ေပါင်းစုံ၊ 

လူတန်းစားေပါင်းစုံ၊ ကျားမှင့် LGBT ေပါင်းစုံ ပါဝင်ေသာလပ်ရှားမများ ြဖစ်ပါသည်။ သုိြဖင့် CDM ( 

အကမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ေရးလပ်ရှားမကီး) ေမွးဖွားလာပါသည်။ 

 

ြမန်မာစစ်တပ်သည် CDM လပ်ရှားမကီးကုိ အင်အားသုံး၍ အကမ်းဖက်တုန်ြပန်ပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုှစ် မတ်လ ၁၆ ရက်ေနအထိ  

လူေပါင်း ၂၁၈၁ ေယာက်ကုိ မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခ့ဲပီး ကေလးသူငယ်များအပါအဝင်လူေပါင်း ၂၀၂ေယာက်ကုိ 

သတ်ြဖတ်ခ့ဲပါသည်။ အရပ်သားတချိကုိ ဦးေခါင်းတည့်တည့် ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခ့ဲြခင်း၊ အသက်ေသေစသည်အထိ 



အကမ်းဖက်ြခင်း စသည့်နည်းလမ်းများကုိ  ရည်ရွယ်ချက်ရိှရိှ အသုံးြပခ့ဲသည်။ ဆြပြပည်သူလူထုကုိ 

ေကာက်လန်သွားေစရန်၊ အကမ်းဖက်တုန်ြပန်လာေစရန်၊ လူထုက အကမ်းဖက်တုန်ြပန်လာေသာေကာင့် 

တပ်မေတာ်ဘက်က အင်အားသုံးပစ်ခတ်ရပါသည်ဟု အေကာင်းြပချက်ေပးုိင်ရန်ြဖစ်သည်။ စစ်တပ်က အရပ်သားများကုိ 

စနစ်တကျ သတ်ြဖတ်ည်းပမ်းြခင်းသည် လူအခွင့်အေရးကုိ အတိအလင်းချိးေဖာက်ြခင်းြဖစ်သည်။ ထုိက့ဲသုိ လူအခွင့်အေရး 

ချိးေဖာက်မများကုိ ကုလသမဂလုံြခံေရးေကာင်စီ အပါအဝင် ုိင်ငံတကာအစုိးရများှင့် အဖဲွအစည်းများက 

ြပင်းြပင်းထန်ထန်တ်ချြပစ်တင်ခ့ဲပါသည်။  ကုလသမဂ၏  ြမန်မာုိင်ငံဆုိင်ရာလွတ်လပ်ေသာ စုံစမ်းေရးအဖဲွ (IIMM - 

Independent Investigative Mechanism for Myanmar) က့ဲသုိေသာ ုိင်ငံတကာအဖဲွအစည်းများကလည်း အေသအချာ 

ေစာင့်ကည့်ေနခ့ဲပါသည်။ စစ်တပ်က ဆြပမများကုိ အကမ်းဖက်သတ်ြဖတ်ဖိခဲွခ့ဲေသာ်လည်း ြမန်မာြပည်သူလူထုသည် 

အကမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ေရးလပ်ရှားမြဖင့် ဆက်လက်ဆန်ကျင်ဆြပေနပါသည်။  

 

အကမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ေရးလပ်ရှားမတွင် သပိတ်ေမှာက်ြခင်း၊ လမ်းေပတွင် ငိမ်းချမ်းစွာဆြပြခင်း၊ ုံးမတက်ြခင်း၊ 

သံပုံးများှင့် အုိးခွက်များကုိ တီးေခါက်ြခင်း စသြဖင့်ပုံစံမျိးစုံပါဝင်ေနပါသည်။ ထုိလပ်ရှားမကုိ လူမကွန်ရက်မီဒီယာများကုိ 

အသုံးချ၍လည်းေကာင်း၊ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး တ်ဆင့်ကမ်းေြပာကားြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း ေဖာ်ေဆာင်ခ့ဲပါသည်။ 

စတင်လုပ်ေဆာင်ကတည်းကပင် CDM ( အကမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ေရးလပ်ရှားမ) ကုိ ြပည်သူလူထုက 

အကီးအကျယ်အားေပးေထာက်ခံခ့ဲပါသည်။ အာဏာသိမ်းမကုိ ဆန်ကျင်ဆြပေနေသာ ဒီမုိကေရစီဘက်ေတာ်သားများကုိ 

တပ်မေတာ်က  အင်အား တုိးသည်ထက်တုိးပီး အကမ်းဖက်ိှမ်နင်းေနသည့်အတွက် CDM ( 

အကမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ေရးလပ်ရှားမ) အေပ ေထာက်ခံအားေပးကြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ CDM ( 

အကမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ေရးလပ်ရှားမ) ကုိ အားေပးေထာက်ခံသူများသည် ဖမ်းဆီးိှပ်စက်ခံရမည့်ေဘးအရာယ်ှင့် 

သတ်ြဖတ်ခံရမည့်ေဘးအရာယ်များကုိ ရင်ဆုိင်ေနရေသာ်လည်း မိမိတုိ လွတ်လပ်မအတွက် တုိက်ပဲွဝင်ရာတွင် 

သပိတ်ေမှာက်ြခင်း၊ ုံးမတက်ြခင်း၊ ငိမ်းချမ်းစွာစုုံးြခင်း၊ အကမ်းမဖက် ဆြပြခင်း နည်းများကုိသာ အသုံးြပေနခ့ဲပါသည်။  

 

ကု်ပ်တုိအေနှင့် ယခုက့ဲသုိ ငိမ်းချမ်းေရးုိဘယ်လ်ဆုအတွက် CDM ( အကမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ေရးလပ်ရှားမ) ကုိ 

အမည်စာရင်းတင်သွင်းြခင်းမှာ အကမ်းမဖက်ေသာနည်းလမ်းများကုိသုံးပီး ငိမ်းချမ်းေရးှင့် ဒီမုိကေရစီေရးအတွက် 

လုပ်ေဆာင်ေနေသာ အာဏာသိမ်းဆန်ကျင်ေရးလပ်ရှားမကုိ အသိအမှတ်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။  

 

CDM ( အကမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ေရးလပ်ရှားမ) သည် ြမန်မာုိင်ငံအတွင်း ခုိင်မာအားေကာင်းေသာ ဒီမုိကေရစီှင့်  

ငိမ်းချမ်းေရးအတွက် အကျိးရိှေသာစီမံချက်တစ်ခုကုိ ပုံေဖာ်ရာတွင် အဓိကကျေသာအရာြဖစ်ပါသည်။ ဆြပမများ 

တုိးတက်လာသည်ှင့်အမ လူထု၏ေတာင်းဆုိချက်သည်လည်း ပုိမုိကျယ်ြပန်လာပါသည်။ အန်အယ်လ်ဒီပါတီ 

အာဏာြပန်ရေရးေတာင်းဆုိချက်မှသည် စစ်မှန်ေသာဒီမုိကေရစီှင့် 

ငိမ်းချမ်းေရးအတွက်အေြခခံကျေသာေြပာင်းလဲမများရရိှေရး ေတာင်းဆုိချက် ဆီသုိ တုိးတက်လာပါသည်။ CDM ( 

အကမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ေရးလပ်ရှားမ) သည် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ကုိယ်စားြပေကာ်မတီ (CRPH) ှင့်လည်းေကာင်း၊ 

လူနည်းစုတုိင်းရင်းသားအဖဲွအစည်းများ ( ုိင်ငံေရးပါတီများ၊ အရပ်ဘက်အဖဲွအစည်းများ၊ 

လက်နက်ကုိင်အဖဲွများ)ှင့်လည်းေကာင်း အတူပူးတဲွပီး အားလုံးသေဘာတူပါဝင်ေသာ တပ်ေပါင်းစုရပ်တည်ချက်တစ်ခုကုိ 

ေဖာ်ေဆာင်ရန်ကိးပမ်းေနပါသည်။ စစ်တပ်၏ ေသွးခဲွအုပ်ချပ်ေရးကုိ ဆန်ကျင်တုိက်ခုိက်ရန်ှင့် ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီစနစ်ကုိ 

ထူေထာင်ရန်အတွက် ရပ်တည်ချက်ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းကိးပမ်းချက်သာ ေအာင်ြမင်မည်ဆုိပါက ြမန်မာုိင်ငံအတွင်း 

ှစ်ေပါင်းများစွာ တည်ရိှေနခ့ဲသည့်  စစ်တပ်အုပ်ချပ်ေရး အစ်အလာကုိလည်းေကာင်း၊ ြမန်မာြပည်အတွင်းြဖစ်ပွားေနခ့ဲသည့် 

စစ်ပဲွှင့်ပဋိပကများကုိလည်းေကာင်း အဆုံးသတ်ုိင်ပါလိမ့်မည်။  



 

အာဏာရှင်အစုိးရများကုိ ဆန်ကျင်ရာတွင် အကမ်းမဖက် အာဏာဖီဆန်ြခင်းနည်းလမ်းကုိ  အသုံးြပခ့ဲသည့်သမုိင်းမှာ 

ှစ်ေပါင်းများစွာရှည်ကာခ့ဲပါပီ။ အကမ်းမဖက်နည်းလမ်းကုိ အသုံးြပခ့ဲသည့် ဒလုိင်းလားမားှင့် 

ေဒါက်တာမာတင်လူသာကင်း တုိ အပါအဝင် ေခါင်းေဆာင်တချိကုိလည်း  ငိမ်းချမ်းေရးုိဘယ်လ်ဆုအဖဲွက 

အသိအမှတ်ြပခ့ဲဖူးပါသည်။ ြမန်မာုိင်ငံ၏ CDM ( အကမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ေရးလပ်ရှားမ) သည် အာဏာရှင်အစုိးရကုိ 

ဆန်ကျင်ရာတွင်လည်းေကာင်း၊ လွတ်လပ်ေရး ငိမ်းချမ်းေရးှင့် ဒီမုိကေရစီေရးအတွက် တုိက်ပဲွဝင်ရာတွင်လည်းေကာင်း 

ငိမ်းချမ်းစွာ ဆြပြခင်းနည်းလမ်းှင့် အကမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ြခင်းနည်းလမ်းများကုိ အသုံးြပြခင်းြဖင့် 

အဆုိပါသမုိင်းလမ်းေကာင်းတစ်ခုတည်းေပတွင်ပင် ေလာက်လှမ်းေနပါသည်။ 

 

ြပည်သူြပည်သားသန်းေပါင်းများစွာသည် CDM ( အကမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ေရးလပ်ရှားမ) ၏ အစိတ်အပုိင်းအြဖစ် 

မိမိတုိကုိယ်ကုိ သတ်မှတ်ထားကပါသည်။ ယခုက့ဲသုိ ငိမ်းချမ်းေရးုိဘယ်လ်ဆုအတွက် အမည်စာရင်းတင်သွင်းြခင်းသည် 

ဒီမုိကေရစီုိင်ငံတစ်ခုတွင် ငိမ်းချမ်းစွာ အသက်ရှင်သန်ုိင်ခွင့်အတွက် တုိက်ပဲွဝင်ေနကေသာ 

ြမန်မာြပည်သူြပည်သားအားလုံးကုိ အသိအမှတ်ြပလုိက်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ေလးစားစွာြဖင့် 

 

ခရစတင်း စတုိကဲ 

လမပထဝီပညာ ပါေမာက ( လူမေဗဒှင့် လမပထဝီပညာဌာန၊ ေအာ်စလုိတကသုိလ် ) 

 

မက်တဲ အင်ဒါဆင် 

လူမေဗဒပါေမာက ( လူမေဗဒှင့် လမပထဝီပညာဌာန၊ ေအာ်စလုိတကသုိလ် ) 

 

ဘင်နီဒစ်တဲ ဘူးလ် 

ုိင်ငံေရးသိပံပညာ ပါေမာက ( ဖံွဖိးေရးှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဌာန၊ ေအာ်စလုိတကသုိလ် ) 

 

ကက်နက် ဘုိနီဆင် 

လမပထဝီ တဲွဘက်ပါေမာက ( လမပထဝီဌာန၊ ေအာ်စလုိတကသုိလ် ) 

 

ကာရင် လင်ဒါ အုိဘုိင်ယန် 

လမပထဝီပညာပါေမာက ( လူမေဗဒှင့် လမပထဝီပညာဌာန၊ ေအာ်စလုိတကသုိလ် ) 

 

အုိေလ တွန်ကွစ် 

ုိင်ငံေရးသိပံပညာ ပါေမာက ( ုိင်ငံေရးသိပံပညာဌာန၊ ေအာ်စလုိတကသုိလ် ) 

 

 

 


