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ဤမူဝါဒဆိုင္ရမ စမတမ္းကိ ု David Dapice (David _Dapice@harvard.edu)က (၂၀၁၆)ခုာႏ စ္၊ ဇန္နဝါရာီႏ င္ ့

ဇူလိုငလ္မ်မးတြင္ ေဒသတြင္း ကြင္းဆင္းသုေတသနမ်မးျပဳလုပ္ၿပီးေနမက္ ေရးသမး ျပဳစု္မးသည္။ စမတမ္းပါ သံုး
သပ္ခ်က္မ်မးသည ္စမတမး္႐ င္၏ ပုဂၢလကိ အျမငသ္မျဖစၿ္ပီး Proximity၊ ျပညေ္္မင္စု ျမန္မမာုိႏငငံ္ေတမ္ အစိးုရ၊ 
ဟမးဗတတ္ကၠသိလုတ္ို႕၏ ယဆူခ်က္မ်မးာႏ င္ ့ ကြြဲျပမးမႈ႐ ိာုိႏင္ပါသည္။ ယခုစမတမ္းတြင္ ေဆြးောႏြး္မးသည္ ့
အေၾကမင္းအရမမ်မးသည ္ ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ မဝူါဒဆိုင္ရမဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်မးအမး ကိုယတ္ုိင္ျပဳလုပရ္မည့္ 
ျမန္မမာ္ုိႏင္ငံသမးမ်မးအၾကမး ေဆြးောႏြး ညိ ာိႏႈင္းမႈမ်မး ျဖစ္ေပၚလမေစရန ္ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ယခစုမတမ္း အပါအဝင ္မ

ၾကမမီက ေရးသမးျပဳစုခြဲ႕ေသမ Ash – Proximity တို႔မ  ပူးတြြ္ဲ ုတ္ေဝသည္ ့ ျမနမ္မာုိႏငငံ္ဆိုင္ရမ စမတမး္မ်မးကို 

http://ash.harvard.edu/journal-articles တြင္ ဖတ္႐ႈာုိႏင္ပါသည္။  
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ေနမကခ္ ံအေၾကမငး္အရမ 

 

ျမန္မမာုိႏင္ငံလံုးဆိုငရ္မ အပစအ္ခတ္ရပ္စြဲေရး စမခ်ဳပက္ို လက္မ တ္္ ိးုခြဲ့သည့္ တစ္ာႏ စ္ျပည့္သည့္ အခ်ိနတ္ြင္ 

တိုင္းရင္းသမးပဋိပကၡာႏ င့္ ဘမသမေရးဆိငု္ရမ အျငငး္ပြမးမႈမ်မးက ဆက္လကအ္ျမစတ္ြယ္ေနျမြဲ ျဖစ္ပါသည္။ 

တပ္မေတမ္က ၾသဇမႀကးီေနျမြဲျဖစ္ၿပီး ဒီမိကုေရစစီနစ္မ  ရ႐ ိခြဲ့သည့္ အသီးအပြင့္မ်မးစြမတို႔ကိုလညး္ 

တစဆ္စ္ခ်ိဳးျပနလ္ ည့္ေစာုိႏင္သည့္ အစြမ္း႐ ိေနပါသည္။ အပစ္ခတ္ရပ္စြဲေရး စမခ်ဳပက္ို လက္မ တ္မ္ိုးရေသးသည့္ 

တိုင္းရင္းသမးအုပ္စုမ်မးက အစိုးရသစက္ို သကၤမမကင္း ျဖစ္ေနၿပီး တပ္မေတမ္ာႏ င့္လည္း တစ္ခါတစ္ရတံြင္ 

စစ္မကဆ္ကလ္ကတ္ိကု္ခိကုၾ္ကလ်က္ ႐ သိည္။ ယခလုက႐္ ိ ရ႐ ိေနသည့္၊ ္ို႔အျပင္ ေနမင္အနမဂတတ္ြင္ 

ရ႐ ိာုိႏင္သည့္ ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ၾကြယ္ဝလ ေသမ သတ ဳသယဇံမတမ်မးာႏ င့္ ေရအမးလ ်ပ္စစ ္အက်ိဳးခံစမးခြင့္၊ 

စီမံခြင့္မ်မးာႏ င့္ သကဆ္ိုင္သည္ ့သေဘမ္မးကြြဲလြြဲမႈမ်မးသည္ ာုိႏင္ငံေတမ္ စည္းလုံးညညီြတ္မႈ ရ႐ ိေရးအတြက္ 

အတမးအဆီးမ်မး ျဖစ္ပါသည္။ 

 

မူးယစေ္ဆးဝါး ္တုလ္ုပ္မႈာႏ င့္ သံုးစြြဲမႈမ်မးက ေဒသအေတမ္မ်မးမ်မးတြင္ ျပန္႔ာႏ ံ႔ေနသည္ ့ျပႆနမဆိုးႀကးီမ်မး 

ျဖစ္သည။္ မူးယစ္ေဆးစြြဲသ ူလူငယ္အခ်ိဳးအစမးမ မ ေၾကမက္ခမနး္လလိိ ျဖစ္ၿပးီ ္ိုအေရအတြကမ္ မ အ္းူသျဖင့္ 

တိုင္းရင္းသမးေဒသမ်မးတြင္ ပုိမိုဆိုးဝါးပါသည။္ ဘမသမေရး ပဋိပကၡမ မ ာုုိႏင္ငံအတြက္ ႀကီးေလးလ သည့္၊ 

ရင္ဆိုင္ေျဖ႐ င္းရမည့္ ဝန္္ပု္ဝန္ပိုးတစ္ခု ျဖစ္ေနဆြဲျဖစ္ၿပးီ တိငု္းတစ္ပါးမ  ဝငေ္ရမက္ပါဝင္လမမည့္ အေျခအေနကို 

ဖိတ္ေခၚေနသကြဲသ့ို႔ ျဖစ္သည္။ ဘမသမေရး တငး္မမမႈမ်မး၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်မးမ မလည္း ာုိႏင္ငံအတြက ္

အေလး္မးရမည့္ ဝန္္ုပ္ဝန္ပိုိးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ေတမင္သူငယ္မ်မးပိုင္ေသမ ေျမယမမ်မးာႏ င့္ (႐ိုးရမဓေလအ့ရ) 

ရပ္႐ြမပိုင္ေျမယမမ်မး တရ ားလက္လြတ္ သိမာ္းဆညာ္းခံခြဲ့ရမႈမ်မး႐ ိၿပးီ ေျမယ ပိိုငဆ္ိိုင္ခြင့္ လိုုံျခုဳံ ခိိုင္မ မႈ မ႐ ိျခငး္က 

စိိုက္ပ ိဳ ားေရားက႑ တိိုားတက္မႈကို ောႏ မင့္ောႏ းေစလ်က္ ႐ ိပါသည္။ 

 

ာုိႏင္ငံျခမးဆကဆ္ေံရး မူဝါဒဘက္တြင္ အင္အမးပိုေကမငး္လမသည့္ တ႐တု္ာုိႏင္ငံက ၎၏ နယ္နိမတိ္ာႏ င့္ 

္ိစပ္ေနေသမ နယ္စပ္ေဒသမ်မးသမမက ျမန္မမာုိႏင္င ံအတြင္းပိုငး္က်သည့္ ေဒသမ်မးတြင္ ျဖစပ္ြမးေနသည့္ 

ပဋိပကၡမ်မးကိ ုေျဖ႐ ငး္ရမတြင္ပါ ္ြဲ္ြဲဝင္ဝင ္ပတသ္ကလ္ုိသည္ဟလုညး္ ေျပမၾကမး္မးပါသည။္ 

အစိုးရအသစ္အေနျဖင့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္အမး မည္သို႔ ္ိနး္ေက်မင္းကိုငတ္ြယ္ရမည္ကို နည္းလမ္း႐ မေနဆြဲတြင္ 

ေမ ်မ္လင့္ခ်က္ႀကီးသည့္ ျပညသ္လူူ္ကုလည္း တိိုားတကေ္ျပ င္ားလဲမႈ လကၡဏမမ်မးကိ ုေစမင့္စမးေနၾကပါသည္။ 

 

္ိကုြဲ့သို႔ အေၾကမင္းအရမမ်မးစြမကိ ုကိငု္တြယ္ရမတြင္ လပူုဂၢိဳလတ္စ္ဥးီမ ျဖစေ္စ၊ အဖြြဲ႕အစည္းတစ္ခမု ျဖစ္ေစ၊ 

အစိုးရတစ္ခမု ျဖစ္ေစ အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်မးကို မဖတိ္မစင္ေစဘြဲ အမးလံုးကိ ုအေသအခ်မ ကိုငတ္ြယာုိ္ႏင္ပါမည္ေလမ။  
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ယခုစမတမ္းတြင္ တင္ျပလုိသည့္ အေၾကမင္းအရမမ မ ျမန္မ ာိႏိုင္ငုံ လက္႐ ိရငဆ္ိုငေ္နရသည့္ ျပညတ္ြင္ား၊ ျပည္ပ 

စိန္ေခၚမႈမ  ားသည ္တစခ္ိုာွႏင့္တစ္ခို ဆက္စပလ္ က္႐ ိၿပီး ၎တို႔ကို သံုးသပ္ရမတြင္ ျပႆန အစိုအေဝးႀက ားတစ္ရပ္၏ 

အစတိ္အပိိုင္ားမ  ားအျဖစ္ လႊမာ္းျခုံဳရႈျမင ္သိုုံားသပ္ရန္ လိိုအပ္ေၾကမငး္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ဘမသမကိးုကြယမ္ႈ၊ တိငုး္ရငး္သမး လမူ်ိဳ းစေုပၚ အေျခချံခငး္မဟတုဘ္ြဲ တရမးဥပေဒအေပၚမတူညသ္ည့္ 

ာုိႏငင္သံမးျဖစပ္ိငုခ္ြင့္အတြက ္အေျခခအံတုျ္မစ ္စညး္မ်ဥး္စညး္ကမး္မ်မး 

 

အခ်ိဳ႕ေသမာုိႏင္ငံမ်မးသည္ မမိိတို႔၏ အမ်ိဳးသမးေရးလကၡဏမကုိ ကိုးကြယသ္ည့္ ဘမသမတစ္ခတုည္း၊ သို႔မဟုတ ္

တိုင္းရင္းသမးလူမ်ိဳးစတုစ္ခတုည္း အေပၚမတူည၍္ သတ္မ တ္ၾကသည။္ အခ်ိဳ႕ာုိႏင္ငံမ်မးကမူ ္ို္ ကက္်ယ္ျပန္႔သည့္ 

အခ်က္မ်မးအေပၚ မူတည္၍ အမ်ိဳးသမးေရးလကၡဏမ၊ ာုိႏင္ငံသမးျဖစ္ခြင့္ကို သတ္မ တ္ၾကပါသည္။ 

ဒုတယိအမ်ိဳးအစမးတြင္ ဘမသမတရမး၊ လူမ်ိဳးာႏြယ္စ ုကြမျခမးမႈမ်မး ႐ သိည့္တိုင္ ာုိႏင္ငံနယ္နိမတိအ္တြင္း 

ေမြးဖြမးလမသည့္ မည္သမူဆို၊ သို႔မဟတု္ ာ္ုိႏင္ငသံမးခယံူ္ မးသည့္ မည္သမူဆိ ုာုိႏင္ငံသမးတစ္ဥးီ၏ 

အခြင့္အေရးမ်မးကို ခစံမးခြင့္႐ ိသည္။ ဂ်မမဏီာုိႏင္ငံကို နမဇီဝါဒီမ်မး အုပ္ခ်ဳပ္စဥက္ ပ္မနည္းလမး္ကို 

က်င့္သံုးပါသည။္ အေမရကိန္ျပည္ေ္မင္စုာႏ င့္ အင္ဒိုနီး႐ မးာုိႏင္ငံတို႔ကမူ ဒတုယိနည္းကို က်င့္သံုးသည္။ 

ပါကစၥတန္ာုိႏင္ငတံြင္မူ ဥပေဒေၾကမငး္အရ ဘမသမေရး၊ တိုင္းရင္းသမးေရး တန္းတညူီမ ်မႈ ႐ သိည္။ သို႔ေသမ္လည္း 

ဘမသမေရးအစြနး္ေရမက္မ်မးက လကသ္င့္ခံာႏိုင္သည့္ ာုိႏင္ငံသမးမ်မးသည္ အစၥလမမဘ္မသမဝင္မ်မးျဖစရ္မည္ဟု 

အျမငက္်ဥး္ေျမမငး္စြမ လႈံ႕ေဆမ္ေသမေၾကမင့္ အျခမးဘမသမကိုးကြယသ္ူမ်မးမ မ အဖမ္းဆးီခံရ၊ ဗုံးခြြဲဖ်ကဆ္ီးခံရ၊ 

သို႔မဟုတ ္မိမတိို႔၏ အိမမ္်မးာႏ င္ ့စီးပြမးေရးလုပင္န္းမ်မး မးီ႐ႈိ႕ခံရၿပီး စြန္႔ခြမ္ြက္ေျပးၾကရသည္။ ဆဒူန္ာုိႏင္ငံ၊ ဒါေဖမမ  

ပဋိပကၡမ်မး၏ အဓကိအေၾကမင္းအရင္းမ မ ဘမသမေရးမဟတု္ဘြဲ တိငု္းရငး္သမး လူမ်ိဳးာႏြယ္စုမ်မးအၾကမးျဖစ္ၿပီး 

လူမ်ိဳးစုအျမစ္ျဖဳတသ္တု္သငေ္ရးကိလုညး္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပင္ ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ ဘမသမေရး 

အေျခခသံည္ျဖစ္ေစ၊ လမူ်ိဳးေရးအေျခခသံည္ျဖစ္ေစ ္ိုာႏ စ္ာႏိုင္ငံလံုးမ  ေနမက္ဆံုးရလမဒ္မ်မးမ မ အပ်က္ပ်က္ာႏ င့္ 

ာႏ မေခါင္းေသြး္ြကသ္ည့္ကနိ္း ဆိုကခ္ြဲ့ပါသည္။  

 

(၁၉၄၇) ခုာႏ စ္တြင္ ေရး္ိုးခြဲသ့ည့္ ပ္မပင္လံုစမခ်ဳပ္ကိ ု္ိုေခတအ္ေျခအေနမ်မးာႏ င့္အညီ ေရးဆြြဲခြဲ့သည္။ 

္ိုစမခ်ဳပ္အရ တိုင္းရင္းသမးအုပ္စုမ်မးအေနျဖင့္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ဖြြဲ႔စည္း္မးသည္ ့ျပည္ေ္မင္စကုို 

လက္သင့္မခံာုိႏင္ပါက မိမကိို္ယ္ပိုငအ္ုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို အတိုင္းအတမတစခ္ုအ္ိ ရယေူ႐ြးခ်ယ္ာုိႏင္ခြင့္ ႐ ိသည္။ 

သို႔ေသမ္လည္း ္ိအုခ်ိန္ေနမက္ပို္င္းတြင္မူ ျဖစေ္ပၚလမခြဲသ့ည့္ သမိုငး္ေၾကမင္းက ပ္မပငလ္ံုစမခ်ဳပက္ို 

ေဆြးောႏြးသေဘမတူခြဲသ့ည့္ အေျခအေနမ်မးကို ေျပမင္းလြဲခြဲ့ပါသည္။ တ႐ုတာုိ္ႏင္ငံက အငအ္မးေတမင့္တငး္လမၿပီး 

၎၏ၾသဇမအမဏမကိ ုပုိမုိခ်ြဲ႕္ြင္လမခြဲသ့ည္။ အေျခခအံေဆမက္အဦမ်မးာႏ င့္ နည္းပညမဆိုင္ရမ တိုးတကမ္ႈမ်မးက 

ေဝးကြမေနသည့္ ေဒသမ်မးာႏ င္ ့လသူမးမ်မးကို နီးကပလ္မေစခြဲ့ပါသည္။ ္ို႔အတ ူကမမၻလံုးဆိုင္ရမ 

စီးပြမးေရးစနစက္လည္း တစလ္ံုးတစ္ေပါင္းတည္း ျဖစလ္မခြဲ့ပါသည။္ ျမနမ္မာုိႏင္ငံအေနျဖင္ ့



 ျမန္မမာုိႏင္ငံ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ စိန္ေခၚခ်က္မ်မး 
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အခ်ဳပအ္ျခမအမဏမခိုင္မမၿပးီ အမ န္တစ္ကယ္ လြတလ္ပသ္ည့္ ာုိႏင္ငံအျဖစ္ ဆက္လကတ္ည္ၿမြဲလုိပါက 

ျပည္တြငး္တြင္ စည္းလံုးညညီြတ္ရန ္လိအုပ္ပါသည။္  

 

ျပည္တြငး္ေဒသ တစ္ခာုႏ င့္တစ္ခုအၾကမး ေျပမငး္ေ႐ႊ႕အေျခခ်မႈမ်မး အလြန္မ်မးေသမေၾကမင့္ 

တိုင္းရင္းသမးလူမ်ိဳးစအုေပၚ အေျခခသံည့္ ာုိႏင္ငံသမးစနစက္ို အသံုးျပဳၿပီး ျပည္နယ္မ်မးကို သတ္မ န္ရနမ္ မ 

မျဖစ္ာုိႏင္ပါ။ ကခ်င္ျပည္နယတ္ြင္ ေန္ိငု္သမူ်မးအနက္ ကခ်ငလ္ူမ်ိဳ းမ်မးမ မ တစဝ္ကပ္င္ မ႐ ိျခင္းသည ္္ိုအခ်ကက္ို 

ေ္မက္ျပေနပါသည္။ သို႔ေသမ္ ဥပမမအမးျဖင့္ ႐ မ္းျပညန္ယက္ို ေငြေၾကးစနစ္ာႏ င္ ့ာုိႏင္ငံျခမးဆကဆ္ေံရး 

မူဝါဒတို႔မ အပ မိမေိဒသာႏ င္ ့သက္ဆိုငသ္ည့္အေရးမ်မးအမး စီမံခန္႔ခြြဲခြင့္ ေပးာုိႏင္ၿပီး ္ိသုုိ႔အုပ္ခ်ဳပမ္ႈ လုပ္ငန္းမ်မးကိ ု

ေသေသခ်မခ်မ လုပ္ေဆမငာ္ႏိုင္ရန္လည္း လံုေလမကသ္ည့္ အသံုးစရိတ္ေပးရပါမည္။ အကယ၍္ 

မာႏၲေလးတိငု္းေဒသႀကီးတြင္ ေန္ိုင္ေနသတူစဥ္ီးက ႐ မး္ျပည္နယသ္ို႔ ေျပမင္းေ႐ႊ႕မညဆ္ိုပါက ခြြဲျခမးဆက္ဆရံျခင္း 

မ႐ ိသင့္ဘြဲ ႐ မ္းေဒသဖြမး လမူ်ိဳးစုမ်မး ရ႐ ိေနသည့္ အခြင့္အေရးမ်မးာႏ င့္ အက်ိဳ းအျမတမ္်မးအမးလံုးကို 

တန္းတူရ႐ ာုိိႏင္ရပါမည္။ အလမးတူပင ္႐ မ္းျပည္ဖြမး တစစ္ံုတစ္ဥးီအျဖင့္ မာႏၲေလး၊ သုိ႔မဟတု္ ရနက္ုနသ္ို႔ 

သြမးေရမကေ္န္ိုင္မည္ဆိုပါက ္ိုၿမိဳ႕ႀကီးမ်မးတြင္ ဒတုယိတန္းစမး ာုိႏင္ငသံမးအျဖစ္ ခြြဲျခမးဆကဆ္ံခရံျခင္း 

မ႐ ိေစရပါ။ ာုိႏင္ငံသမးမ်မးာႏ င့္ တရမးဝင္ေန္ိုင္ခြင့္ ရ္မးသူမ်မးအမးလံုး ေယဘုယ်အမးျဖင့္ ာႏိုင္ငတံစ္ဝန္း 

လြတ္လပစ္ြမသြမးလမခြင့္ ႐ ိျခင္းသည္ ာုိႏင္ငံေတမ္၏ ဝိေသသလကၡဏမတစ္ရပ္ျဖစသ္ည္။ ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ 

သမိုင္းေၾကမင္းသည္ မလ ခြဲပ့ါ။ ္ို႔ေၾကမင့္ပင္ တပ္မေတမ္အပါအဝင္ ဗဟိအုစုိးရာႏ င့္ 

တိုင္းရင္းသမးျပညန္ယမ္်မးအၾကမး လံုျခံဳေရးဆိုင္ရမ သေဘမတူနမးလည္မႈာႏ င့္ မူဝါဒမ်မးကို ညိ ာိႏႈင္းေဖမ္ေဆမငရ္န ္

လိုအပ္ပါသည္။ ္ိသုုိ႔ လုပ္ေဆမင္ရမတြင္ တည္ၿငိမ္မႈကို လုိအပ္သည့္တိုင ္မလိုအပဘ္ြဲ လက္နက္ကိငု္တပဖ္ြြဲ႔မ်မး 

ေနရမခ်္မးျခင္းကို ေ႐ မင္ၾကဥ္ရမည္ကိလုည္း သေဘမက္ေပါက္ရပါမည္။  

 

တပ္မေတမ္ာႏ င့္ ျမန္မမာုိႏင္ငံသမးမ်မးအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယတ္ြင္ ေန္ို္င္လ်က္႐ သိည္ ့လူဥးီေရ 

တစသ္န္းေက်မ္႐ ိသည့္ မဆူလငဘ္မသမဝင္မ်မးကို လူမ်ိဳးစုအျမစ္ျပဳတ္ေစရန ္ရည္႐ြယခ္်က္ျဖင့္ 

႐ င္းလင္းမညဆ္ိုပါက အၾကမ္းဖကျ္ခင္း၊ အစမေရစမ ျပတလ္တ္ေစျခင္း၊ စတိ္ဓါတ္ခ်ံဳးခ်ံဳးက်ေစရန္ လုပ္ေဆမငျ္ခင္း 

အစ႐ သိည့္ နည္းလမ္းမ်မးကို အသံုးျပဳ၍ ္ြက္ခြမသြမးေစရန္ ာႏ င္္တု္ာုိႏင္ပါသည္။ သို႔ေသမ္ ္ိအုျပဳအမူမ်မးသည္ 

ျမန္မမာုိႏင္ငံသည ္မည္သို႔ေသမာ္ုိႏင္ငံျဖစသ္ညဆ္ိုသညက္ို မ တ္ေက်မကတ္ငသ္ြမးပါလိမ့္မည္။ ္ိုနည္းက 

ျမန္မမာုိႏင္ငံကို ပါကစၥတန္၊ သို႔မဟုတ ္ဆူဒန္ာုိႏင္ငံာႏ င့္ အလမးတူာုိႏင္ငံမ်မး၏ လမ္းေၾကမင္းေပၚသို႔ 

ေရမက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး (ပိမုုိမ ်တေသမ) အင္ဒိုနးီ႐ မးာုိႏင္ငံ၏ ပံုစံမ လည္း ခြြဲျခမးၿပီး ျဖစ္ပါမည္။   

 

ဤအေျခအေနတြင္ မည္သည့္တိုင္းရင္းသမးအုပ္စကုမ ် စိတ္ခ်လက္ခ်ေနာုိႏင္လိမ့္မည္ မဟတု္ပါ။ ရခုိင္ျပည္နယ္မ  

မူဆလင္မ်မးကိ ုအစေဖ်မကာ္ႏိုင္ပါက အျခမးေဒသမ  ခရစယ္မနဘ္မသမဝင္မ်မးကို 

ကိစၥတံုးလုပ္ာုိႏင္လမလိမ့္မည္ဟလုည္း ေမးခြနး္္တု္ဖြယ႐္ ိပါသည။္ “႐ိဟုင္ဂ်မ”ဟ ုမမိတိို႔ဘမသမ သမတု္သမူ်မးကိ ု

တရမးဝင္ရပတ္ည္ခြင့္ မေပးပါက အျခမးတိုင္းရငး္သမးအပု္စုမ်မးသည ္လက္႐ တိြင္ တရမးဝင္ေနသည့္တုိင္ 
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ေနမင္တြင္ ၎တို႔ကိုလညး္ ပစ္မ တ္္ မးခြြဲျခမးဆကဆ္ံမႈ မ႐ိ ဟု မဆိာုိုႏင္ပါ။ ဗမမလူမ်ိဳ းမ်မး ႀကီးစိးုမႈ၊ သို႔မဟတု္ 

အမးေကမငး္မႈကို ပနး္တိုငအ္ျဖစ္ ရည္႐ြယ္ပါက ျမန္မမာုိႏငင္ံသည ္ာုိႏင္ငံတစ္ရပအ္ေနာႏ င့္ က်ဆံုးပါလိမ့္မည္။  

 

ၿငိမ္းခ်မး္ေရးလုပ္ငန္းစဥအ္ပါအဝင္ လက္႐ ကိ်င့္သံုးေနသည့္ မူဝါဒမ်မးက ္ုိလမ္းေၾကမင္းေပၚသို႔ ညႊန္ျပေနပါသည။္ 

အတင္းအၾကပ္စီမံ္ မးျခင္းမဟတု္ဘြဲ ေဒသအသးီသးီမ  လိလုိုလမးလမးပါဝင္သည့္ စည္းလံုးညီညြတမ္ႈသည ္

ာုိႏင္ငံလံးုဆိင္ုရမ အမ်ိဳးသမးစည္းလံုးညီညြတမ္ႈအတြက္ လိအုပ္ပါသည္။ ္ိအုခ်ကအ္တြက္ ျပည္ေ္မင္စုာႏ င့္ 

တိုင္းရင္းသမးျပညန္ယမ္်မး၏ ာုိႏင္ငံသမးအျဖစ ္အသအိမ တ္ျပဳရမတြင္ ဘမသမကိုးကြယ္မႈ၊ လူမ်ိဳးာႏြယ္စုအေပၚ 

မူတည္မႈမ႐ ိမ သမ ျဖစာုိ္ႏင္ပါလိမ့္မည္။  

 

အ္က္ေဖမ္ျပပါ သတ္မ တ္ခ်က္မ မ အ္ူးသျဖင့္ တိုင္းရငး္သမးျပည္နယ္မ်မးတြင္ မျဖစမ္ေနလိအုပ္ပါသည။္ 

အဘယ္ေၾကမင့္ဆိုေသမ္ ျပည္နယ္မ်မးကို အင္အမးအေကမင္းဆံုး တိုင္းရငး္သမးမ်ိဳးာႏြယ္စုဝင ္တစ္ခုစအီေပၚသမ 

အေျခခ၍ံသတ္မ တပ္ါက ္ိေုဒသအသီးသီးတြင္ ေန္ိငုလ္်က္႐ သိည့္ လူဦးေရပိုနည္းသည့္ 

အျခမးတိုငး္ရင္းသမးမ်မးက (ဥပမမ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေန္ိုငလ္်က္႐ ိေသမ ႐ မ္းတိငု္းရင္းသမးမ်မးက) 

မိမိတို႔အျဖင့္ ဖယ္ၾကဥ္ခံရမည္ကို စိးုရိမလ္်က္႐ ိေသမေၾကမင့္ ျဖစသ္ည္။ တစ္ဖက္ာႏ င့္တစ္ဖက္ ညိ ာိႏႈင္းသညဆ္ိုရမတြင္ 

သဘမဝသယဇံမတမ်မးမ  ရ႐ ိသည့္ ဝင္ေငြမ်မးာႏ င္ ့အစိးုရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငနး္မ်မးကိုပါ အတိငု္းအတမ တစ္ခုအ္ ိ

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိငု္မႈေလ်မ့ခ်ရနလ္ည္း လိုပါသည္။  

 

ေနမကဆ္ကတ္ြြဲ (ဂ)မ  သ႐ပု္ျပပံုတြင္ ျမန္မမာုိႏင္ငံ႐  ိၾသဇမအမဏမႀကီးမမးသည့္ အုပ္စမု်မးကို ေဖမ္ျပ္မးပါသည္။ 

၎တို႔အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မ်မးာႏ င့္ အခ်င္းခ်င္းအၾကမး ဆကဆ္ံမႈမ်မးသည္ - ဗဟုိအစုိးရာႏ င့္ 

တိုင္းရင္းသမးအုပ္စုမ်မးအၾကမး တငး္မမမႈမ်မး ဆကလ္က္႐ ိေနမည္ သို႔မဟုတ ္ေပ်မကက္ြယသ္ြမးမည္၊ 

ဘမသမေရးကိုးကြယ္မႈက ာုိႏင္ငံတြင္းသေဘမ္မးကြြဲျပမးမႈမ်မးကို ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္၊ 

သဘမဝသယဇံမတမ်မးမ  ရ႐ ိသည့္ ဝင္ေငြမ်မးကို ျပညတ္ြင္းစည္းလံုးညီညြတ္မႈာႏ င့္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ 

အသံုးခ်ာုိႏင္မည္ သို႔မဟတု္ ၾသဇမအမဏမ႐ ိေသမ္လည္း ာုိႏင္ငံအတြက္ အက်ိဳးေဆမင႐္ြက္မႈ မ႐ သိည့္ 

အုပ္စုမ်မးကသမ ရ႐ ိမည္ - စသည့္ အခ်က္မ်မးကို အဆံုးအျဖတ္ေပးပါလိမ့္မည္။  

 

ေ႐ ႕ဆကအ္တြက ္တစ္ခတုည္းေသမ နည္းလမး္မ မ ပးူေပါင္းေဆမင္႐ြက္ရနာ္ႏ င့္ တစ္ဖက္ာႏ င့္တစ္ဖက္ ညိ ာိႏႈင္းရန္သမ 

႐ ိပါသည။္ သို႔ေသမ္လည္း ျမန္မမာုိႏင္ငံမ  အေရးပါသည့္ အုပ္စအုေတမ္မ်မးမ်မးက မိမတိို႔ဆကသ္ြမးရမလမ္းအတြက္ 

အ္က္ပါနည္းလမ္းကို မလိလုမးၾကပါ။ အမ်မးစုက မိမတိို႔ လိလုမးသည့္ အရမမ်မးအမးလံုးကို 

လံုးဝဥႆံုအာုိႏင္ရသည့္ အဆံုးသတ္ကိသုမ ေမ ်မ္လင့္ေနၾကပါသည္။  
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သဘမဝသယဇံမတမ်မးေၾကမင့္ျဖစသ္ည့္ ပဋပိကၡမ်မး - စညး္လံုးညညီြတမ္ႈအတြက ္အဟန္႔အတမးမ်မး  

 

တိုင္းရင္းသမးမ်မးေန္ိုင္ရမ ျပည္နယမ္်မးသည္ ျမန္မမာုိႏငင္ံအက်ယ္အဝန္း၏ တစဝ္ကခ္န္႔႐ ိပါသည။္ 

္ိုေဒသမ်မးတြင္ ျမန္မမာုိႏင္ငလံူဦးေရ၏ သံုးပံုတစပ္ံုခန္႔သမ ေန္ိုင္ၾကေသမ္လည္း ာုိႏငင္ံ၏ တြင္း္ြက္သတ ဳမ်မးာႏ င့္ 

ေရအရငး္အျမစ္ အမ်မးစုတည္႐ ိရမ ျဖစပ္ါသည္။  

 

မ်က္ေမ မက ္တိိုင္ားရငာ္းသ ားပဋိပကၡမ  ားသည ္(၁၉၄၇) ခုာႏ စ ္ပငလ္ိုုံည လ ခုံ သေဘ တညူ ခ က္မ  းကိို 

မသကိ ိဳားကၽြန္ျပဳခဲ့မႈအေပၚ ျမစ္ဖ  ားခုံခဲသ့ည္။ ္ိုသေဘ တူည ခ က္မ  းအတို္င္းသမ လိကု္နမခြဲ့ပါက ဗမမလူမ်ိဳးမ်မး 

ႀကီးစိးုေသမ တစ္ေသြားတစသ္ုံ ျပည္ေထ င္စိုမ်ိဳ းမဟတုဘ္ြဲ တိုင္းရင္းသမးမ်မးအေနျဖင့္ ကိိုယ္ပိိုငျ္ပဌမနး္ခြင့္ာႏ င္ ့

စီမံပုိင္ခြင့္တို႔ကို ရ႐ ာုိိႏင္ရန ္အေျခအေနေပးေကမငး္ ေပးခြဲ့ပါလိမ့္သည္။ ္ိေုဒသမ်မးကိ ုမည္သို႔အုပ္ခ်ဳပ္မည္၊ 

္ိသုဘမဝသယံဇမတမ်မးမ ွရ႐ ိေသမ ဝင္ေငြမ်မးကို မည္သကူ မည္သည့္ပမမဏအတုိင္း အက်ိဳးခံစမးခြင့္ 

႐ ိသင့္သည္ ဟူေသ  မူေဘ င္တစ္ရပက္ိ ုအသစတ္စ္ဖန ္ျပန္လည္ခ်မ တ္ာုိႏင္မ သမ လက္႐ တိြင္ အမးလံုးအၾကမး 

သေဘမတူညီမႈ၊ စစ္မ နသ္ည့္ စည္းလံုးမႈတို႔ကို ရာုိႏင္မည္ျဖစ္ပါသည။္ 

 

ယခု္ ိတိငု္မူ ၿငမိ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငနး္စဥအ္ေနျဖင့္ အ္က္ပါ အေျခခုံျပႆနမမ်မးကိလုည္းေကမငး္၊ သဘ ဝ 

သယုံဇ တမၾကြယဝ္သည့္ ေဒသမ်မး႐ ိ ေျမယမသိမ္းဆညး္ခံ္မးရမႈမ်မးကိုလညး္ေကမင္း စတင္ေျဖ႐ င္းျခင္း 

မ႐ ိေသးပါ။ အမ န္ဆိလု ်င ္ၿငမိ္းခ်မ္းေရးျဖစစ္ဥ္၏ ယခအု္ိ စြမး္ေဆမင္ာုိႏင္မႈမ မ လကန္ကက္ိုငအ္င္အမး 

နည္းပါးေသမ တိငု္းရငး္သမးအဖြြဲ႔အစည္းငယ္မ်မးကိုသမ လက္နကခ္်ေစာုိႏင္ခြဲ့ျခငး္ ျဖစသ္ည္။ အခရမျဖစသ္ည့္ 

တြင္း္ြကသ္တ ဳမ်မးမ  ရ႐ သိည္ ့ဝင္ေငြမ်မးကို မည့္သို႔ခြြဲေဝမည္ဆိသုည့္ ကိစၥအမး ယခု္က္တိငု္ မညိ ာိႏႈင္းရေသးပါ။ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေ္မင္စု တည္ေဆမက္ရမတြင္ အလြန္အေရးပါသည့္ ္ိအုခ်ကက္ို ္ည့္သြင္းစဥ္းစမးျခင္း မျပဳပါက 

ၿငိမ္းခ်မး္ေရးလုပ္ငန္းစဥအ္ေနျဖင့္ ေ႐ ႕ဆကတ္ိုးရန္ မျဖစာ္ႏိုင္သကြဲသ့ို႔ ေအမင္ျမင္လမိ့္မည္လည္း မဟုတ္ပါ။  

 

တပ္မေတမ္ာႏ င့္ အလြမ္းသင့္ေသမ အခြင့္္ူးခံမ်မးာႏ င့္ အင္အမးေတမင့္တငး္ေသမ တိငု္းရင္းသမး 

လက္နကက္ိုငအ္ဖြြဲ႔အစည္းမ်မးသည ္သဘ ဝသယုံဇ တ ဝင္ေငြမ်မး၏ တစ္စတိတ္စ္ပိငု္းကိ ုအက်ိဳးအျမတ ္

ခံစမးေနၾကသည္။ ္ိုဝင္ေငြမ်မးမ မ ာုိႏင္ငံေတမ္မ  ရ႐ ိရမည္ ့ပံုမ န္အခြနအ္ေကမကာ္ႏ င့္ ာုိႏင္ငံ၏ တရမးဝင ္ရေငြ-

္ြက္ေငြ စမရင္းမ်မးသို႔ အျပည့္အဝမဝငေ္တမ့ပါ။ ဥပမမဆိုေသမ္ ေက်မက္စမိ္းလုပ္ငန္းမ  အျမတ္ေငြေဝစုအမ်မးစကုို 

ေက်မက္စိမး္တးူေဖမ္ေရး လပု္ငန္းတြင္ ရငး္ာႏ ီးျမ ပ္ာႏ ံ္မးသည့္ ဝာႏ င္ ့တ႐တု္ လုပ္ငနး္မ်မးက ရ႐ ိၾကသည္။ 

သယံဇမတ အက်ိဳးအျမတ္ခစံမးခြင့္ကို ေဆြးောႏြးရမတြင္ ၎တို႔က မမ ်တ၊ သို႔မဟုတ ္မိမိတို႔အတြက ္အက်ိဳးအျမတ္ 

မ်မးသင့္သေလမကမ္မ်မးဟု ယဆူပါက ောႏ မင့္ောႏ းေစရန ္ျပဳလုပာုိ္ႏင္ေသမေၾကမင့္ ္ိသုူမ်မးကိလုည္း 

ပါဝင္ေျပမဆိုခြင့္ ေပးသင့္ပါသည္။  
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ေရအမးလ ်ပ္စစ္ာႏ င့္ စပလ္်ဥ္း၍ - (၂၀၁၁)ခုာႏ စ္မတိုငမ္ီ ျမန္မမာႏ င့္ တ႐တု္ာုိႏင္ငံတို႔အၾကမး ခ်ဳပ္ဆိုခြဲသ့ည့္ 

စမခ်ဳပ္မ်မးသည္ အိာႏၵိယာႏ င့္ နီေပါာုိႏင္ငံတို႔အၾကမး၊ လမအိာုႏ င္ ့္ိငု္းာုိႏင္ငံတို႔အၾကမး ခ်ဳပ္ဆိုခြဲ့ၾကသည့္ 

အလမးတူစမခ်ဳပ္မ်မးာႏ င့့္ ာႏႈိင္းယ ဥ္ပါက၊ တ႐ုတာုိ္ႏင္ငံဘကသ္ို႔ လြန္စြမအေလးေပး္မး၍ မ ်တမႈလညး္ မ႐ ိပါ။1 

ဤအခ်က္က ္ိုကမလမ်မးတြင္ ျမန္မမအစိုးရအေနျဖင္ ့တ႐တု္အစိုးရအေပၚ ကုလသမဂၢာႏ င့္ အျခမး 

ာုိႏင္ငံတကမဇမတခံု္မ်မးတြင္ သံခင္း၊တမန္ခငး္အရ မည္မ ် အမးကိုးအမး္မး ျပဳခြဲ့ရေၾကမင္း ္င္႐ မးေစပါသည္။ 

္ိုအေစမပိုငး္စမခ်ဳပ္မ်မးမ မ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်မး ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေလလ့မျခင္းမျပဳဘြဲ၊ ျပညသ္တူို႔မ  

ေ႐ြးခ်ယတ္င္ေျမ မက္္ မးျခငး္ မဟုတသ္ည့္ အစိးုရမ  ခ်ဳပဆ္ို္ မးခြဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ္ို႔ေၾကမင့္ ယင္းစမခ်ဳပ္မ်မးကို 

တ႐တု္ာႏ င့္ျဖစ္ေစ၊ အျခမး ျပည္ပရင္းာႏ ီးျမႈပ္ာႏ ံလိသုူမ်မးာႏ င့္ျဖစ္ေစ ျပန္လညေ္ဆြးောႏြးာႏိုင္ပါသည္။ 

 

ျမန္မမာုိႏင္ငံမ  ရ႐ သိင့္သည့္ အက်ိဳးခံစမးခြင့္ ေဝစအုခ်ိဳးအစမးသညသ္မ အေရးပါသည ္မဟတု္ပါ။ ေရကမတမမ်မး 

တည္ေဆမက္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်ကေ္ပးသည့္ နည္းလမး္ကလညး္ အေရးႀကီးပါေသးသည္။ သက္ဆိုငရ္မ ေဒသခံတို႔၏ 

သေဘမ္မးကိလုည္း ေတမင္းခံရပါမည။္ ရံဖန္ရံခါဆိသုလို အခ်ိဳ႕ေနရမမ်မးတြင္ အ႐ြယ္ပိုမိုေသးငယသ္ည့္ 

ဆည္မ်မးကိ ုတည္ေဆမကျ္ခင္းျဖင့္ ေဒသခံမ်မးမ  အေျခပ်က္၊အေနပ်က္ ေ႐ႊ႕ေျပမငး္ရမႈလညး္ကိ ုပုိမုိနည္းပါးေစၿပီး 

သဘမဝပတ္ဝန္းက်င္ ္ိခိကု္မႈကိုလည္း ေလ်မန့ည္းေစာႏိုင္ပါသည္။  

 

ေနမ္ေဝာုိႏင္ငံက အၾကံဉမဏ္ျပဳ္မးသည့္ စမခ်ဳပ္မ်မးကိ ုစစီစ္သည့္ နည္းလမ္းစဥ္အသစ္တြင္  စမခ်ဳပအ္ေဟမင္း၊ 

စမခ်ဳပ္မေကမင္းတို႔အမး ျပနလ္ညဆ္န္းစစရ္န္ာႏ င့္ ဆညာ္ႏ င့္ပတသ္က္သည့္ ေဒသအတြင္း ေန္ိုင္ 

အသက္ေမြးသူမ်မးအေရးကိ ုပုိမုိ အေလး္မး၊ ္ည့္သြင္းစဥ္းစမးရန္ အၾကျံပဳ္မးပါသည္။ တ႐တု္ာုိႏင္ငံသည္ 

ဤကိစၥာႏ င့္ ပတ္သက၍္လည္း အေလ်မ့ေပးလိဟုန္ မျပေသးပါ။ ယခင္စမခ်ဳပမ္်မးအတိုင္း 

ေရအမးလ ်ပ္စစ္စီမကံိနး္မ်မး၏ အက်ိဳးအျမတ ္၈၅%ကိ ု(အမ်မးအမးျဖင္ ့တ႐တု္) ကန္္ ႐ိကု္မ်မးအမး 

ခံစမးခြင့္ျပဳရန္ လိလုမးလ်က႐္ ိသည္။ ျမစဆ္ုံစမခ်ဳပက္ို ေဖမက္ဖ်ကလ္ ်င ္ေဒၚလမ သန္း ၈၀၀ 

ေပးေလ်မ္ရမည္ဟလုည္း အသံေပးလ်က္ ႐ ိသည္။ ျမစ္ဆံုေလ်မ္ေၾကးပမမဏကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ မၾကမေသးမကီ 

ဖြြဲ႔စည္းခ့ြဲသည့္ ေကမ္မ႐ င္အေနျဖင့္ ္ိုစီမကံိနး္အတြက္ အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်ကတ္စခ္ုခု ခ်မ တ္ျဖစ္ေစာုိႏင္ရန္ 

အေ္မကအ္ကူျပဳာုိႏင္ေကမင္း ျပဳာုိႏင္ပါလိမ့္မည္။  

 

တ႐တု္ာုိႏင္ငံသည္ တပမ္ေတမ္ာႏ င့္ တိုင္းရငး္သမးလူမ်ိဳးစုအၾကမး ပဋပိကၡတြင္ ာႏ စ္ဖက္စလုံးအမး 

ေခတ္မလီက္နက္မ်မး ေ္မက္ပံ့ေပးေနသညဟ္ု လတတ္ေလမသတင္းမ်မးက ေဖမ္ျပၾကပါသည္။2 

ျမန္မမတ့ပ္မေတမ္ကို ဆန္႔က်င္တိကု္ခုိက္ရမတြင္ အကူအညီေပးရန္ တ႐တုတ္ပ္မေတမ္မ  တပ္သမးမ်မးကိ ု

                                                           
1  မတူညီေသမ ကန္္႐ိုက္ပုံစံမ်မးအရ အက်ိဳးအျမတ္၊ ခံစမးခြင့္မ်မး ကြြဲျပမးပံုကို ေနမက္ဆက္တြြဲဂရပ္မ်မးတြင္ 
ေဖမ္ျပ္မးပါသည္။ 

 
2  http://m.bangkokpost.com/opinion/1009561?refer=https%3A%2F%2Fnews.google.com%2F 

http://m.bangkokpost.com/opinion/1009561?refer=https%3A%2F%2Fnews.google.com%2F
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႐ မ္းျပည္နယ္ေျမမကပ္ိုင္းတြင္ တပ္စြြ္ဲ မးေစသညဟ္ူ၍ပင္ အေ္မကအ္္မး အတအိက်မ႐ ေိသးသည့္ 

ေကမလမဟလမ်မး ္ြက္ေပၚလ်က႐္ ိသည။္ ေသခ်မသညမ္ မ တ႐ုတာုိ္ႏင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မမာုိႏင္ငံ 

ၿငိမ္းခ်မး္ေရးျဖစ္စဥတ္ြင္ ပါဝင္ပတသ္က္လိသုည့္ ဆာႏၵ႐ ိေၾကမင္းပင္ ျဖစ္သည။္ ္ိုအခ်ကက္ိုလညး္ လသူိ႐ င္ၾကမး 

္တု္ေဖမ္ေၾကညမ္မးၿပီး ျဖစ္သည္။3 

 

တ႐တု္ာုိႏင္ငံအေနျဖင့္ မိမိအစိုးရပိုင္ လုပ္ငန္းမ်မးကို ေ္မက္ပံ့ေၾကးေပး၍ ျမန္မမာုိႏင္ငံ နယ္နမိိတတ္ေလ ်မက္႐  ိ

ေျမမ်မးကို ဝယယ္ူေစကမ “ဘိန္းအစမး္ိးု အျခမးသီးာႏ ံမ်မး စိကု္ပ်ိဳးေရးစီမကံိန္း ေပၚလစီ” ကိ ုခ်မ တ္၊ 

အေကမငအ္္ညေ္ဖမ္ လုပက္ိုင္ေစလ်က္႐ သိည္။ ္ိအုခ်ကက္လည္း တိုငး္ရင္းသမး လူမ်ိဳ းစုမ်မးအၾကမး 

တင္းမမမႈမ်မး တိုးပြမးေစပါသည္။ အျခမးတစ္ဖက္၌ “တစ္ာႏိုင္ငံ၊ သမဒုၵရမာႏ စ္စင္း” ဟေူသမ ေပၚလစ ီ

ခ်မ တ္္ မးသည့္အတိုင္း အာိႏၵိယသမုဒၵရမ၊ သို႔မဟတု္ ဘဂၤလမးပင္လယ္ေအမ္တြင္ ေျခခ်လုိသည့္ 

အမသီသကလည္း ႐ ိေနသည္။4 

 

ေက်မက္ျဖဴသည္ တ႐တု္ာုိႏင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယသ္ို႔ ခရီးဆက္မည့္ ေရနံပိကုလ္ိုင္းမ်မး ကမ္းတက္ရန္ အလြန္ 

ေျခခင္းလက္ခင္းသမသည့္ ဆိပက္မ္းေနရမျဖစသ္ည္။ ဤေက်မက္ျဖဴစီမကံိန္းတြင္ ရင္းာႏ ီးျမ ပ္ာႏ ံမႈတန္ဖိုး ေဒၚလမ (၇) 

ဘလီီယ ံအကုနက္်ခသံင့္သည္ဟူေသမ တ႐ုတ္ာုိႏင္ငံဘက္မ  အဆိုျပဳခ်က္မ မ စီးပြမးေရးအျမင္အရ 

က်ိဳးေၾကမင္းဆီေလ်မ္မႈ မ႐ ိပါ။ ၎အေနျဖင္ ့မိမိာုိႏင္ငံျပင္ပတြင္ နယ္ေျမေျခကတု္္ယူ လႊမ္းမိုးေရးမဟမဗ်ဴဟမ၏ 

အစတိ္အပိငု္း တစ္ရပ္သမ ျဖစ္ဖြယ္႐ ိပါသည္။  

  

ဘမသမေရးာႏ င့္ စပလ္်ဥး္၍ . . .  

 

အ္က္ေဖမ္ျပပါ အေၾကမင္းအရမမ်မးအျပင္ ရခုိင္ျပည္နယတ္ြင္ ဘမသမေရးပဋိပကၡမ်မး ပိမုိုျပင္း္နလ္မသည့္ 

အေျခအေနလည္း ႐ ိပါေသးသည္။ လက္နကအ္ျပည့္အစံု႐ ိသည့္အျပင္ ေျမျပငအ္ေျခစိကု ္အေျမမကတ္ပ္မ်မး၊ 

ေဝဟငသ္ံုးအေျမမကမ္်မး တပ္ဆင္္ မးသည့္ ရဟတယ္မဥ္မ်မးပါ စစက္ူရယူာုိႏင္သည့္ ျမန္မမရြဲာႏ င္ ့

တပ္မေတမ္အရမ႐ ိမ်မးအမး တရမးဝင္္တု္ျပန္ေသမ သတင္းမ်မးအရ အၾကမ္းဖကသ္ူမ်မးက ဓါးမ်မး၊ 
                                                           
3  http://www.stimson.org/content/china-enhance-its-role-myanmars-peace-process 
 
4  တ႐ုတ္ာႏိုင္ငံသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေရးရမမ်မးအေပၚ ၾသဇမသက္ေရမက္လိုသည့္ ဆာႏၵ႐ ိေၾကမင္းကို (၂၀၁၅)ခုာႏ စ္ ဧၿပီလ 
ေဒါက္တမေအးေမမင္ ာႏ င့္ အျခမး ရခိုင္အမ်ိဳးသမးပါတီ ေခါင္းေဆမင္မ်မး၏ ပါတီအခ်င္းခ်င္း ခရီးစဥ္က အ္င္အ႐ မး 
သက္ေသျပေနပါသည္။ ္ို္က္ပို၍လည္း တ႐ုတ္ာႏိုင္ငံမ  ျမနမ္မာုိႏင္ငံအေပၚ စီးပြမးေရးာႏ င့္ စစေ္ရးဆိုင္ရမာႏ စ္မ်ိဳးလံုးာႏ င့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ အျမင္အမး ေဝဖန္သုံးသပ္သူမ်မး၏ ေရးသမးခ်က္ကို 
http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/specialinterest/gess/cis/center-for-securities-
studies/pdfs/CSSAnalyse156-EN.pdf တြင္ ၾကည့္ပါ။ 

http://www.stimson.org/content/china-enhance-its-role-myanmars-peace-process
http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/specialinterest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSSAnalyse156-EN.pdf
http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/specialinterest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSSAnalyse156-EN.pdf
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လ ံမ်မးအသံုးျပဳ၍ စတငတ္ိကု္ခိကု္ေနပါသည။္ ္ိုသတင္းမ်မးကပင ္အၾကမး္ဖက္သမူ်မးသည္ ာုိႏင္ငံတကမ 

အမ႐ံုစိုက္မႈရ႐ ေိစရန္ မိိမတိို႔ေန္ိုင္ရမ ေက်း႐ြမမ်မးကိ ုမမိိတို႔ ကိယုတ္ိုင္ မးီ႐ႈိ႕ဖ်ကဆ္ီးေနသညဟ္လုည္း 

ဆိုၾကပါသည္။  

 

ေသခ်မသညမ္ မမူ ရခိုင္ျပည္နယအ္တြင္းတြင္ အလြန္အမင္း ဆင္းရြဲာႏြမ္းပါးသည့္ မူဆလငဘ္မသမဝင္ေပါင္း 

တစသ္န္းေက်မ္႐ ိေနၿပးီ ၎တို႔အနက ္အမ်မးစုမ မ ရခုိင္ျပည္နယ္ဇမတ ိျဖစသ္ည့္တိုင ္ာ္ုိႏင္ငံသမးျဖစ္ခြင့္မ႐ ိ၊ 

ျပည္နယအ္ာႏ ံ႔ အလုပလ္ုပက္ိငု္ခြင့္မ ်ပင္ မ႐ ိပါ။ ္ိုသအူမ်မးစုမ မ မိမတိို႔၏လယယ္မေျမမ်မး သိမ္းဆည္းခံ္မးရၿပီး 

တစ္ာႏ စ္လ ်င ္လအနညး္ငယမ္ ်အပ က်န္သည့္အခ်ိန္မ်မးတြင္ အလုပ္အကိုငရ္႐ ိရန္ မျဖစ္ာုိႏင္ပါ။ အမဟမရခ်ိဳ႕တြဲမႈမ မ 

အလြန္ဆိးုဝါးသည့္အျပင ္္ိသုူမ်မးအေနျဖင့္ ေမ ်မ္လင့္ခ်က္မြဲ့ၿပးီ လုပ္မလိုပ္ရမျဖစ္မည့္ အေျခအေနလညး္ 

ေရမက္ေနပါသည္။ ္ိသုူမ်မးကို အျမစျ္ဖဳတ္၊ အျပတ္႐ ငး္ရန္မ မ ရခိငု္အမ်ိဳးသမးပါတ၏ီ မူအျဖစ္သမမက 

အမ နတ္စက္ယျ္ဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်မးအရ အစိုးရ၏ မတူစ္ရပလ္ညး္ ျဖစ္လမပါက 

ျမန္မမာုိႏင္ငံအတိုင္းအတမျဖင့္ ာုိႏင္ငံေရးအကူးအေျပမင္း၊ သို႔မဟုတပ္ါကလညး္ စးီပြမးေရး တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ 

ျဖစ္္ြန္းလမရန္ ျဖစ္ာုိႏင္ေျခမ မ ပို၍ပင္ နည္းလမပါလိမ့္မည္။  

 

လတ္တေလမ ရခုိင္ျပည္နယတ္ြင္ ျဖစ္ပြမးခြဲ့သည့္ အၾကမး္ဖက္မႈမ်မးေၾကမင့္ ာ္ုိႏင္ငံတကမ အမ႐ံုစိုကမ္ႈ 

႐ ိလမခြဲ့ၿပီးေနမက္ အခ်ိဳ ႕ကလည္း ကန္႔သတ္္ မးသည့္ ေနရမမ်မးသုိ႔ သြမးလမခြင့္ကိ ုေတမင္းဆိုလမခြဲ့ပါသည္။ 

ျမန္မမ - ဘဂၤလမးေဒ႐ ္႕နယစ္ပ္မ မ ႐ ည္လ်မးၿပီး လံုျခံဳစြမစည္းၾကပ္မႈ မ႐ ိသည့္အတြက္ အေတြ႔အၾကံဳ႐ ိသည့္ 

အၾကမ္းဖကသ္မမးမ်မးာႏ င့္ လက္နကမ္်မး ဝငလ္မာုိႏင္ၿပီး နယ္စပ္ေဒသမ်မးသမမကဘြဲ ္ို္ က္ေဝးကြမသည့္ 

ျပည္တြငး္ေဒသမ်မးကိုပင္ တိကု္ခုိက္လမာုိႏင္သည့္ အခ်က္မ မ မဟမဗ်ဴဟမဆိုင္ရမ အာၲႏရမယတ္စ္ခုျဖစသ္ည။္ 

မူဆလငဘ္မသမဝင္မ်မး မနု္းတီးေရးကိ ုျမန္မမာုိႏင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ဆကလ္ကလ္ႈံ႕ေဆမ္ေနပါက ာုိႏင္ငံအေနျဖင္ ့

တစ္ခ်နိ္ခ်ိနတ္ြင္ အဖိုးႀကးီစြမ ေပးဆပ္ရာုိႏင္ပါသည္။ မညသ္ည့္ပဋိပကၡမဆို ရငး္ာႏ ီးျမ ဳပာ္ႏ ံမႈမ်မးကို ေလ်မ့နည္းေစရမ 

အ္းူအ္ိနမာုိႏင္သည့္ က႑မ်မးမ မ သဘမဝသယံဇမတ ္တု္ယသူံုးစြြဲသည့္ က႑မ်မးမဟတု္သည့္၊ 

အလပု္အကိုငအ္ခြင့္အလမ္းေကမငး္မ်မး ဖနတ္ီးာုိႏင္ၿပီး စီးပြမးေရးကိလုည္း အေ္မကအ္ကူျပဳမည့္ 

အျခမးလုပ္ငန္းမ်မး ျဖစ္ပါသည္။  

 

အ္ကတ္ြင္ ေဖမ္ျပ္မးသည္ ့ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြမးေရးာႏ င့္ အေၾကမင္းအရမမ်မးမ မ တစ္ခုာႏ င့္ 

တစ္ခဆုက္စပလ္်က္႐ ိၿပီး ဂ႐တုစိကု္ကိငု္တြယ္ရန္လညး္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မမာုိႏင္ငကံို 

စည္းလံုးညီညြတ္ေစရမတြင္၊ ၿငိမ္းခ်မး္ေရးတည္ေဆမက္ရမတြင္ ဖိအမးေပးမႈမ်မးာႏ င္ ့အင္အမးအသံုးျပဳမႈ မပါဝငဘ္ြဲ 

ေအမင္ျမင္ေစရန ္တ႐ုတတ္ို႔၏ စတိ္ဝင္စမးမႈာႏ င့္ ၾကြယ္ဝမႈကို ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ အက်ိဳးစးီပြမးအတြက္ 

အသံုးခ်ာုိႏင္ပါသည္။ တ႐တုာ္ႏိုင္ငံ၏ ၾသဇမခံ၊ လက္ေဝခ ံအျဖစ္မခဘံြဲ ္ိသုို႔ျပဳလပု္ရနမ္ မ ခက္ခြဲပါလိမ့္မည္။ 

တ႐တု္ာုိႏင္ငံ၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈကို ဘက္မ ်ေစရန ္အျခမးာႏိုင္ငံမ်မး၏ ေ္မက္ခံမႈကိ ုအသံုးခ်ာုိႏင္ေသမ္လညး္ 

တ႐တု္မ မ အငအ္မးႀကီး အမိန္ီးခ်င္းာုိႏင္ငံႀကီးျဖစေ္သမေၾကမင့္ ၎အမး ၿခိမး္ေျခမကသ္ည္၊ ေစမ္ကမးသညဟ္ု 



 ျမန္မမာႏိုင္ငံ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ စိန္ေခၚခ်က္မ်မး 

 စာမ်က္ႏွာ 11 of 23 

 

မယဆူေစဘြဲ ေဆမင႐္ြကရ္ပါလိမ့္မည္။ ္ိုအခ်က္မ မ “ာုိႏင္ငံေရးကစမးကြက္ႀကီး”5တစ္ခာုႏ ယ္ျဖစေ္သမ္လညး္ 

္ို္ က္ပင္ ပိ၍ု႐ႈပ္ေ္ြးပါသည္။  

 

႐ ဳပေ္္ြးေနသည့္ ျပႆနမမ်မးကိ ု႐ ငး္လငး္ျခငး္ 

 

္ိကုြဲ့သုိ႔ တစ္ခုာႏ င့္တစ္ခ ုဆက္စပ္ေနၿပီး ႐ ဳပ္ေ္ြးလ သည္ ့ျပႆနမအစိုငအ္ခြဲႀကီးကို ႐ ငး္လင္းရမတြင္ 

မည္မ စတင္မည္နည္း။ ္ြကက္ုနတ္န္ဖိုး ေဒၚလမ ၁၀၀ ဘလီီယံပင္ မ႐ ေိသမ ျမန္မမစ့ီးပြမးေရးတြင္ ာႏ စ္စဥ ္

ေဒၚလမဘလီီယ ံဆယ္ဂဏန္းခ်ီ အေရမင္းတန္ဖိုး႐ ေိနသည္ ့ေက်မကစ္ိမ္းက႑သည္ စတင္ေျခရမခသံင့္သည့္ 

ေနရမျဖစ္ပါသည္။ လက႐္ ိ ေက်မက္စိမး္က႑မ  အစိုးရက ရ႐ ိေနေသမ ပိုငဆ္ိုင္ေၾကးာႏ င့္ 

အခြနအ္ေကမကမ္်မးအပါအဝင ္တရမးဝင ္ဝင္ေငြသည ္ေဒၚလမ ၀.၅ ဘလီီယပံင္ မျပည့္ပါ။ Global Witness ၏ 

ခန္႔မ န္းခ်ကအ္ရ (၂၀၁၄)ခုာႏ စ ္ေက်မက္စိမ္းအေရမင္းတနဘ္ိုးမ မ ေဒၚလမ ၃၀ ဘီလယီအံ္ ိ႐ ိခြဲ့ပါသည။္ 

(၂၀၁၅)ခုာႏ စ္တြင္ ္တုလ္ုပသ္ည့္ ေက်မက္စမိ္းပမမဏမ မ (၂၀၁၄)္က္ ာႏ စ္ဆမကပင္ ျဖစလ္မသညဟ္ု တရမးဝင ္

္တု္ျပန္ခ်က္မ်မးက ဆိုပါသည္။6  

 

္ိကုြဲ့သုိ႔ တန္ဖိုးႀကီးမမးလ သည့္ အရငး္အျမစက္ို ခ်ဳပ္ကိငုခ္်ယလ္ ယ္ာုိႏင္ေရး အတြကလ္ည္းေကမငး္၊ 

ေအမက္္စ္အဆင့္အျဖစ ္တရမးမဝင္ ဆက္ေၾကးေကမက္ာုိႏင္ေရး အတြကလ္ည္းေကမင္း လကလ္ မ္းမီသမူ်မး 

အေနျဖင့္ အႀကတိအ္နယ္၊ အၿပိဳငအ္ဆိုင္ ႀကိဳးပမ္းၾကေနသည္မ မ ဓမၼတမျဖစ္ပါသည္။ တပမ္ေတမ္၊ အမ်ိဳ းသမး 

ဒမီိကုေရစအီဖြြဲ႔ခ်ဳပ ္ဥးီေဆမငေ္သမ အစိးုရ၊ ေကအိငုေ္အာႏ င္ ့ေက်မကစ္မိး္္တုလ္ပုသ္ ူလပုင္နး္႐ ငမ္်မးအၾကမး 

ာုိႏငင္ေံရးအရ အေမ ် မ္အျမငႀ္ကးီမမးသည့္ မဟမအေပးအယကူိ ုျပဳလပုရ္န ္မျဖစမ္ေန လိအုပပ္ါသည။္ 

္ိုမဟမအေပးအယူတြင္ ေက်မက္စိမး္လုပင္န္း႐ ငမ္်မးအေနျဖင့္ ္ုတလ္ုပ္ရ႐ ိသည္ ့ေက်မကစ္ိမ္းေရမင္းရေငြ၏ 

                                                           
5  “ာႏိုင္ငံေရးကစမးကြက္ႀကီး” ဆို္သည္မ မ တစ္ဆယ့္ကိုးရမစုတြင္ အိာႏိၵယအပါအဝင္ ေတမင္အမ႐ တိုက္တြင္ ၿဗိတိန္ာႏ င့္ 
႐ု႐ မးအၾကမး ၾသဇမအမဏမလႊမ္းမိုးမႈအတြက္ အႀကိတ္အနယ္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ဆိုလိုသည္။ ေယဘုယ်အမးျဖင့္မူ 
ၾသဇမသက္ေရမက္မႈ က်ယ္ျပန္႔လမသည့္အျဖစ္ကို ဆန္႔က်င္သည့္အျဖစ္ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစပ္ါသည္။  

 
6  ျမန္မမာုိႏင္ငံ စီးပြမးေရးအတြက္ ေက်မက္စိမ္း၏ အေရးပါပံုကို အသိအမ တ္မျပဳလိုသူမ်မးအတြက္ - တ႐ုတ္ာႏိုင္ငံ၊ 
ဂြမ္ဒံုးျပည္နယ္႐ ိ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ ႕တည္း၌ ေက်မက္စိမ္းလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္သမးေပါင္း ာႏ စ္သိန္း႐ ိေနၿပီး 
္ိုတစ္ၿမိဳ႕တည္းကပင္ ေရမင္းခ်ေနသည့္ ေက်မက္စိမ္းလုပ္ငန္းမ မ ေဒၚလမ ၁၆ ဘီလီယံ႐ ိသည္။ တ႐ုတ္ာႏိုင္ငံ 
တစ္ာႏိုင္ငံလံုးဆိုပါက အလုပ္သမမးအေရအတြက္ာႏ င့္ တန္ဖိုးပမမဏမ မ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးမ မ ္ိုပမမဏ္က္ 
မ်မးစြမပိုပါလိမ့္မည္။  

 



 ျမန္မမာႏိုင္ငံ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ စိန္ေခၚခ်က္မ်မး 
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၅၀%ကို အခြနအ္ေကမကအ္ျဖစ္ ာုိႏင္ငံေတမ္သို႔ ေပးသြင္းေစၿပီး ္ိုပမမဏကိ ုအုပစ္ုအသီးသီးက ႀကိဳတင ္

သေဘမတူညီ္မးသည့္ အခ်ိဳးအစမးအတိငု္း ခြြဲေဝယူၾကမည္ဆိုေသမ အေပးအယူမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။7   

  

အေသအခ်မည ိာိႏႈင္း္မးသည့္ သေဘမတညူီမ်ိဳးမ  ာုိႏင္ငေံတမ္၏ ရင္းာႏ ီးျမ ပ္ာႏ ံမႈမ်မးာႏ င္ ့လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်မးအတြက္ 

ာႏ စ္စဥ္ ေဒၚလမဘလီီယာံႏ င့္ခ်ီ၍ ရ႐ ာုိိႏင္ပါသည္။ ္ိသုုိ႔ မဟမအေပးအယူ အသစတ္စခ္ုကို မျပဳလုပ္ာုိႏင္ပါက 

ျမန္မမာိုႏင္ငံသည ္ပဋိပကၡဝြဲၾသဃ္ြဲမ  လြတေ္ျမမက္ာုိႏင္မည္ မဟတုဘ္ြဲ လက္႐ အိေျခအေနအတိငု္း အမးနည္းျမြဲ၊ 

ဆင္းရြဲျမြဲ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်မး ႐ ေိနျမြဲ၊ ္ို႔အျပင ္ေသြးကြြဲျမြဲ ျဖစ္ေနၿပီး ာုိႏင္ငံရပ္ျခမး၏ ဖအိမးေပးမႈကိလုည္း 

ခံေနရပါလိမ့္မည္။ ယခု “ၿငိမး္ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္”တြင္ အ္က္ပါကိစၥကို ည ိာိႏႈင္းေဆြးောႏြးျခင္း မ႐ ေိသးပါ။ အေရးပါသည္ ့

တိုင္းရင္းသမးလူမ်ိဳးစုမ်မးက ၿငိမ္းခ်မး္ေရးလုပ္ငနး္တြင္ စတိ္ပါဝင္စမးမႈ မ႐ ိရျခင္း အေၾကမင္းရင္းတြင္ 

္ိုအခ်က္လညး္ ပါဝင္ပါသည္။  

 

ေက်မက္စိမး္က႑ျပႆနမကို အေျဖ႐ မာုိႏင္ပါက ေရအမးလ ်ပစ္စ္စမခ်ဳပ္မ်မး ျပနလ္ည္ည ိာႏိႈင္းေရးမ မ 

ျပည္တြငး္အဆင့္တြင္ အ္ူးတလည္ ခက္ခြဲဖြယ္ရမ မ႐ ိပါ။ သို႔တိုင ္တ႐ုတ္ာုိႏင္ငံမ  အေလ်မ့မေပးဘြဲ တင္းခေံနလ ်ငမ္ူ 

႐ ဳပ္ေ္ြးလမာုိႏင္ပါသည္။ ္ိကုိစၥာႏ င့္စပ္လ်ဥ္း၍ တ႐တု္ာႏ င့္ အျခမး ာုိႏင္ငံျခမးရင္းာႏ ီးျမ ဳပာ္ႏ ံသူမ်မးလည္း ပါဝင္ာုိႏင္မည့္၊ 

ျမစ္ဆံုသမမကဘြဲ အျခမးေရအမးလ ်ပ္စစ္ စီမကံိန္းႀကးီမ်မးအတြက ္အၾကံေပးေကမ္မ႐ င္တစ္ရပ္ ဖြြဲ႔စည္းမည္ ့

ေဆမင္႐ြက္ေရး (၎မ မ ေနမ္ေဝာုိႏင္ငံ၏ အၾကံျပဳခ်က္ျဖစသ္ည္) မ မ အေ္မကအ္ကူ ျပဳာုိႏင္ဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

္ိုအမ ီအခိကုငး္သည့္ ေကမ္မ႐ င္အေနျဖင္ ့ဆံုးျဖတပ္ိုင္ခြင့္ မ႐ ိိေသမ္လည္း ေဒသခကံၽြမ္းက်င္သမူ်မး၊ ရငး္ာႏ ီးျမႈပ္ာံႏ မႈ 

ျပဳလုပရ္န္ စတိ္ဝငစ္မးသူမ်မး၊ လူမႈေရး အဖြြဲ႔အစည္းမ်မးာႏ င္ ့အျခမးသကဆ္ိုငသ္ူမ်မး္မံ  

သတင္းအခ်က္အလက္မ်မးကို စုေဆမင္းခြင့္႐ ိမည္ျဖစသ္ည္။ ေကမ္မ႐ င္အေနျဖင့္ ေျပမင္းေ႐ႊ႕အေျခခ် ေန္ိုငရ္မႈ၊ 

ေလ်မ္ေၾကးေပးအပ္မႈာႏ င့္ သဘမဝပတ္ဝနး္က်ငဆ္ိုင္ရမ အေရးမ်မးကို စစ္ေဆးာုိႏင္ပါသည္။ ဤေကမ္မ႐ ငတ္ြင္ 

ျမန္မမာုိႏင္ငံသမး အမ်မးစ ုပါဝင္ာုိႏင္ၿပီး ပါဝငလ္ညး္ ပါဝငသ္င့္ပါသည္။  

 

ေဆြးောႏြးရမတြင္ တ႐တုက္ိယု္စမးလ ယ္မ်မးကိ ုပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္  ၎တို႔အမး မ ်မ ်တတ ေျပမဆိခုြင့္ေပး္မးေၾကမင္း၊ 

တစ္ၿပိဳင္နက္တညး္မ မပင ္မိမတိို႔၏ စီမံကနိ္းမ်မးကို္ အျခမးာႏို္င္ငံမ်မးမ  အလမးတ ူေရအမးလ ်ပ္စစ္ စမီံကနိ္းမ်မးျဖင့္ 

အၿပိဳငအ္ဆိုင္ ာႏႈိင္းယ ဥ္စဥ္းစမးေနေၾကမင္း သိ႐ ိေစမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မမာုိႏင္ငံအေနျဖင္ ့ေနမကဆ္ံုးတြင္ 

ေရကမတမတည္ေဆမက္ရနာ္ႏ င့္ လ ်ပ္စစ္ဓါတအ္မး ္ုတလ္ုပ္ရန ္သင့္တင့္မ ်တေသမ ကန္္ ႐ုိက္စမခ်ဳပ္မ်မးစြမကို 

ရ႐ ိေကမင္းရ႐ ိမည္ ျဖစသ္ည။္ သုိ႔ေသမ္ သေဘမတူညခီ်ကတ္ြင္ ပါဝငသ္ည့္အခ်ကမ္်မးာႏ င့္ လုပ္္ ံုးလုပ္နည္းမ်မးက 

ာုိႏင္ငံတကမ စံခ်ိန္စညံႊန္းမ်မးာႏ င့္ ပိ၍ုနီးစပမ္ႈ ႐ လိမေစလိမ့္မည္ ျဖစသ္ည္။ ျမန္မမာုိႏင္ငအံေနျဖင့္ တ႐တု္ာုိႏင္ငံာႏ င့္ 

                                                           
7  အက်ယ္ကို ပေရမ္စီမီတီ ဒီဇိုင္းာႏ င့္ ဟမးဗတ္တကၠသိုလ္တို႔မ  (၂၀၁၆)ခာုႏ စ္တြင္ ပူးတြြ္ဲ ုတ္ေဝသည့္ “A Grand Bargain: 
What It Is and Why It Is Needed” စမတမ္းတြင္ ႐ ဳပါ။  



 ျမန္မမာုိႏင္ငံ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ စိန္ေခၚခ်က္မ်မး 
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ဆက္ဆံရမတြင္ ေကမင္းမြနသ္ည့္ စီးပြမးေရးဆကဆ္ံမႈတစ္ခု လိအုပသ္ည္။ သို႔ေသမ္လည္း တစဖ္ကသ္တ္ 

တစ္ဖက္ေစမင္းနငး္၊ မတရမးျဖစ္ျခင္းတို႔ မ႐ ိသင့္ပါ။  

 

ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ ျပညတ္ြင္းေျမယမျပႆနမကမူ တ႐တု္ာႏ င့္ဆက္ဆသံည့္ ကိစၥ္က္ပင ္ပုိမုိႀကးီမမးသည္။ 

ေဒသခကံုမၸဏီမ်မး၊ အရမ႐ ိမ်မးာႏ င့္ အဖြြဲ႔အစည္းမ်မးက ခိငုမ္မ႐ င္းလင္းမႈ မ႐ ိေသမ ဥပေဒမ်မးကို အသံုးျပဳၿပီး 

ေျမသိမး္မႈမ်မးကိ ုျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ ္ိုေျမသိမး္မႈမ်မးကို ျပန္လညစ္ီစစ္မည့္ လပု္္ ုံးလုပ္နညး္မ်မးကို 

မခ်မ တ္ရေသးပါ။ ေအမက္္ စအ္ဆင့္အျဖစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေၾကမင္းျပၿပီး သိမး္ယူ္ မးသည့္ ေျမေနရမမ်မးတြင္ 

လုပ္ငနး္မ်မး လံုးဝမစရေသးပါက တညဆ္ြဲဥပေဒမ်မးအရ လုပ္ပိငု္ခြင့္႐ ိသည့္အတိငု္း ္ိုေျမမ်မးကို 

ျပန္လညသ္ိမး္ယသူင့္သည္။ စစ္ကိုငး္တိငု္းေဒသႀကီးတြင္ ္ိသုို႔ ျပန္လညသ္ိမ္းယ၊ူ ျပနလ္ည္ခြြဲေဝေပးမႈ စတင္ာုိႏင္ခြဲ့ၿပီ 

ျဖစ္သည။္  

 

သိမ္းယူ္ မးသည့္ ေျမမ်မးေပၚတြင္ ရငး္ာႏ ီးျမ ပ္ာႏ ံမႈ အေသအခ်မျပဳလပု္္မးၿပီးျဖစ္ပါက မူလအသိမ္းခ ံေျမ႐ င္အတြက္ 

ေလ်မ္ေၾကးကိ ုသင့္ေတမ္သည္ ့နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳ းျဖင့္ စီမံသတ္မ တ္ေပးရပါမည။္ (တစ္ဦးတညး္အမည္ျဖင့္ 

ပုဂၢလကိပိုင္မဟတုသ္ည့္) အမ်မးပိုင္၊ ေက်းရြမပိငု္ေျမမ်မးမ မ တရမးဝင္ပိုငဆ္ိုင္ခြင့္ ပိမုုိ႐ ဳပ္ေ္ြးေသမေၾကမင့္ 

၎တို႔ကိုလည္း ္ည့္သြင္းစဥ္းစမးေပးရမည္။ ္ိုကြဲသ့ို႔ အမ်မးပိုင္ေျမာႏ င့္ ပတသ္ကသ္ည့္ 

အျဖစအ္ပ်က္အမ်မးအျပမးအနက္ တိုင္းရင္းသမးမ်မးက မိမိတို႔မ်ိဳးာႏြယ္စုမ  ာႏ စ္ေပါင္းမ်မးစြမ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခြဲၿ့ပီး 

သေဘမတူခြြဲေဝခြဲသ့ည့္ ေျမယမမ်မးအတြက္ တရမးဝင္ စမရြက္စမတမး္ အေ္မကအ္္မး မ႐ သိည့္အျပင္ 

ပဋိပကၡေၾကမင့္ မိမလိုပ္ကိငုခ္ြဲ့သည့္ေျမကိ ုစြန္႔ခြမ္ြက္ေျပးရမႈမ်မးလည္း ပါဝငသ္ည္။ ္ိကုြဲ့သို႔ေသမ ေျမမ်မးကို 

ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်မးအျဖစ္ သတ္မ တခ္ံရၿပီး သိမ္းယူၾကပါေတမသ့ည။္ 

 

္ိုအခ်က္သည ္ယခုအခ်ိနတ္ြင္ ျမန္မမာုိႏင္ငံသမး အလုပသ္မမး သန္းာႏ င့္ခ်ီ၍ ္ိုင္းာုိႏင္ငံတြင္ ေရမက္ေနရျခင္း၏ 

အေၾကမင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ္ိုငး္ာုိႏင္ငံတြင္ လုပခ္ပိုရေသမ အေၾကမင္းတစ္ခတုည္းေၾကမင့္ မဟတု္ပါ။ 

္ိသုူမ်မးအေနျဖင့္ မိ႐ိုးဖလမ လယယ္မလုပ္ငန္းတြင္ လပု္ကိုင္ာုိႏင္ေရးအတြက ္ေနရငး္ေဒသသို႔ ျပန္ာ္ုိႏင္ေစရန ္

ေဆမင္႐ြက္ေပးျခငး္ျဖင့္ ာုိႏင္ငံသမးမ်မးကို ျပန္လညအ္ေျခခ်ေစာုိႏင္ၿပီး တည္ၿငိမ္ကမ ေအးခ်မး္သမယမသည့္ 

အေနအ္မးကိုလညး္ ဖနတ္ီးာုိႏင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တဆက္တညး္မ မပင ္ျမန္မမာုိႏင္ငံတြင္ ေျမမြဲယ့မမြဲ့မ်မးာႏ င့္ 

ျပည္ပ္ြကက္မ လုပက္ိုင္စမးေသမကသ္ူ အမ်မးအျပမး႐ ေိနၿပီး ေျမပိုင္႐ ငအ္ႀကီးစမးမ်မးက အုပစ္ိုးေနသည့္ 

ဘဝဆိုးမ လည္း လြတ္ေျမမက္ေစာုိႏင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

သဘမဝသယဇံမတ ဝင္ေငြခြြဲေဝမႈ၊ ေရအမးလ ်ပ္စစ္ာႏ င့္ ေျမယမျပႆနမမ်မးကို ေျဖ႐ ငး္ေဆမင္႐ြကာုိ္ႏင္ၿပီ ဆိုပါက 

ျမန္မမာုိႏင္ငံအတြက ္လကေ္တြ႔က က  အလိုပ္ျဖစ္ာိႏိုင္မည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မွ  မည္သညဆ္ိိုသည္အ ား 

သေဘ တူည ခ က္ ရ႐ ိေရးသည္ ပိိုမိိုလြယက္လူ ဖြယ္ ႐ ပိါသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိိုသည္မွ  ဗဟိိုအစိိုားရာွႏင့္ 



 ျမန္မမာုိႏင္ငံ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ စိန္ေခၚခ်က္မ်မး 
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မည္က မတၱ အဆက္အသြယ ္အနည္းငယ္မ ်သမ႐ ိသည့္ တစ္ျပည္ေ္မင္ နယ္ေျမအငယက္ေလးမ်မးစြမျဖင့္ 

ျခုံရုံဖြဲ႔စည္ားထ ားသည့္ စနစ္မဟိုတ္ေၾက င္ား ႀကိဳ တင္သတိျပဳ သေဘ ေပါက္ၾကရန္ လိိုအပ္ပါမည္။ အလပု္ျဖစသ္ည့္ 

ဖက္ဒရယ္စနစတ္စ္ခုမ မ ျပည္ေထ ငစ္ိုအစိိုားရ ဝန္ႀက ားဌ န အသ ားသ ား၏ ေန႔တဓူဝလိုပင္န္ားမ  ားကိို ျပည္နယအ္စိိုားရ 

အဆင့္ဆင့္သိို႔ လိုပ္ပိိုင္ခြင့္ာႏွင့္ တ ဝန္မ  ား လႊဲေျပ င္ား္မးျခင္းသမ ျဖစသ္ည္။  

 

ဥပမမအမးျဖင့္ ျပည္ေထ င္စိုဥပေဒအရ ာိႏိုင္ငုံတြင္း႐ ိ ေက  င္ားအ ားလိုုံားတြင္ ျမနမ္ စ သင္ရန္ လိိုအပသ္ညဟ္ို 

ျပဌမန္းထ ားာုိႏင္ေသမ္လည္း ္ိုအခ်က္က ျပည္နယ္မ်မးတြင္ သကဆ္ိုင္ရမ တိုငး္ရင္းသမးဘမသမစကမး အသီးသးီကို 

သင္ၾကမးခြင့္မေပးသည့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ိဳး မဟတု္ပါ။ ျပည္နယ္အစိိုားရ အေနျဖင္ ့တရ ားမွ တစြ  

ေ႐ြးေကမကတ္ငေ္ျမ မက္္ မးျခင္းခံရၿပီး လိုပ္ငန္ားတ ဝန ္တတိိက က ာွႏင့္ လိုပ္ငနာ္းအေက ငအ္ထည္ေဖ ္ရန္ 

ဘတ္ဂ က္ရန္ပိုုံေငြ ေလ ကေ္လ က္ငငလည္း႐ ိပါက အင္ဒိုနီး႐ မးကြဲသ့ုိ႔ ာုိႏင္ငံေတမ္၏ အင္အမးာႏ င့္ 

စည္းလံုးေတမင့္တင္းလမမႈတို႔က အဆမတနပ္ိုမို ခိုငမ္မလမပါလိမ့္မည္။ ဤသိို႔ျဖင့္ 

လက္နကက္ိိုငေ္တ ္လွနေ္ရားအေပၚ စတိ္ဝင္စ ားမႈ က ဆငာ္းေလ  ့ပါားသြ ားေစာိႏိုင္မည့္အျပင္ ဆကလ္က္ေသြးခြြဲ  

ပိုန္ကန္္လိိုသည့္ အုပ္စုမ်မး၏ ၾသဇ အ႐ နိ္အဝါကိလုည္း က ဆင္ားသြ ားေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ရခိိုင္ျပည္နယာွ္ႏင့္ စပလ္်ဥ္း၍ - ္ိုေဒသတြင္ ေန္ိုငလ္်က္႐ သိည့္ မူဆလငဘ္မသမဝင္မ်မး၏ ျပႆန မ မ  

႐ င္းလင္းရန ္အလြန္ခက္ခြဲသည့္ ကိစၥျဖစသ္ည္။ တငာ္းမ မႈ ပိိုမ  ားလ သည္ာႏ င့္အမ ် ရာွဲႏင့္တပအ္ငအ္ ား လိိုအပ္ခ က္ 

ပိိုမိိုျမင့္မ ားလ ၿပ ား ျပည္နယတ္ိိုားတကမ္ႈမ မလည္း ္ခိိုကမ္ႈ ပုိလမပါသည္။ လူမ ိဳားစို ာွႏစ္စိုတိို႔အၾက ား ယခငေ္နထိိုင္မႈပိုုံစုံ 

(လူမႈေရားအရ ေရ ေထြားဆကဆ္ုံမႈ မ႐ လိ ေသမ္လည္း စ ားပြ ားေရားအရ ပူားေပါင္ားဆကသ္ြယ္မႈ႐ သိည့္ ၿငိမ္ားခ မာ္းစြ  

အတူယူွဥတ္ြေဲနထိိုငသ္ည့္ ပိုုံစုံ) မ ိဳား ျပနလ္ညတ္ည္ေဆ က္ာိႏိုင္မည့္ နည္ားလမာ္း႐ မေဖြေတြ႔႐ ိေရးသည ္အဓိက 

စိန္ေခၚခ်ကျ္ဖစ္ပါသည္။ ဤအိုပ္စိုာွႏစ္စိုတိို႔သည ္ေန ကဆ္ိုုံားတစ္ေန႔တြင္ သ မနယ္ွဥတ္ြ ဲေနထိိုငၾ္ကသညသ္မ 

မဟတု္ဘြဲ က႑အမ်မးတြင္ အဓိပၸါယ္ပိိုမိို ျပည့္ဝသည့္ စစမ္ွန ္ေသ  ဆကဆ္ံေရးမ်ိဳး တည္ေဆမက္ရန ္အတတူကြ 

႐ မေဖြေတြ႔႐ ိေကမင္း ေတြ႔႐ ိာႏိုင္ပါသည။္ 

 

လက္႐ ိအေနအထ ားအရမ ူအစၥလမမ္ အစြနာ္းေရ က္ဝါဒာွီႏင့္ ဗုဒၶဘမသမ စစ္ေသြးၾကြမ်မး အငအ္မးႀကီး္ြမးလမမႈ၊ 

(၂၀၁၂)ခုာႏ စ္တြင္ ဗုဒၶဘမသမဝင္ ရခုိင္အမ်ိဳ းသမီးတစ္ဥးီက ႐ိဟုင္ဂ်မ အမ်ိဳးသမးမ်မး၏ အာုိႏင္က်င့္ခံရၿပီး 

သတ္ျဖတ္ခံခြဲ့ရသညဟ္ူေသမ သတင္း္ြကလ္မအၿပီး မဆူလင္ မုနး္တးီမႈာႏ င့္ ကိယု္္ လိက္ေရမက္ 

အၾကမ္းဖက္ျခငး္မ်မး ျဖစ္ေပၚလမမႈ၊ အမိ္နီးခ်င္း ဘဂၤလမးေဒ႐ ္႕ာႏိုင္ငံတြင္ မၾကမမကီ အၾကမ္းဖက္မႈမ်မး 

အမးေကမငး္လမမႈာႏ င္ ့ယခအုခါတြင္ ရခုိင္ျပည္နယတ္ြင္ပါ အလမးတအူေျခအေနမ်မး ျဖစ္ေပၚလမမႈ 

စသည့္အခ်က္မ်မးအမးလံုးက အ္က္ပါ ပိိုမိိုက ယ္ျပန္႔ေသ  ပာူးေပါငာ္းေဆ င္ရြက္ေရားကိို မဆိိုထ ားာွႏင့္ 

သ မနတ္ည္ၿငမိ္မႈ ျပန္လညရ္႐ ိေရးသည္ပင ္ခက္ခြဲမည္ျဖစ္ေၾကမင္း ေ္မက္ျပေနပါသည္။ အငဒ္ိုနီး႐ မးာုိႏင္ငံတြင္ 

မူဆလငဘ္မသမဝင္ အစြနး္ေရမက္မ်မးအမး ္ိနး္သိမး္ရမတြင္ တပ္မေတမ္ကိ ုအသံုးမျပဳဘြဲ ရြဲတပ္ဖြြဲ႔မ သမ 
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ကိုငတ္ြယခ္ြဲ့ရမတြင္ ေအမင္ျမင္ခြဲ့ေသမေၾကမင့္ ္ိုနည္းလမ္းမ မ ရခုိင္ျပည္နယတ္ြင္ တင္းမမမႈမ်မးကို ေလ်မ့ခ်ရမတြင္ 

အသံုးဝင္ေကမငး္ ဝင္ပါလမိ့္မည္။  

 

္ိုျပႆန ကို ႐ ငး္ေကမင္း႐ င္းာုိႏင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခမု မ စီစစ္ၿပီးသည့္ မဆူလင္ဘမသမဝင္မ်မးကို 

ရခိုင္ျပည္နယအ္တြင္းတြင္ လြတ္လပစ္ြမသြမးလမခြင့္ျပဳရန္ ျဖစသ္ည္။ ္ိသုို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဆငး္ရြဲမႈ 

ေလ်မ႔ပါးေစာုိႏင္ၿပီး မိမိပုိင္ေျမမ်မးတြင္ လယ္လပု္သမးအကူ လိုအပ္ေနသည့္ ေျမပုိင္႐ င္မ်မး (္ိသုူအမ်မးစမု မ 

ဗုဒၶဘမသမဝင္မ်မးျဖစသ္ည္) အတြကလ္ညး္ အေ္မကအ္ကူျဖစ္ေစာုိႏင္သကြဲသ့ို႔ မူဆလင္မ်မး 

အလပု္အကိုင္႐ မေဖြရမတြင္ ဗုဒၶဘမသမဝင္မ်မးအေနျဖင့္ ပါဝငက္ူညီေစရနလ္ည္း စတိဝ္င္စမးေစပါလမိ့္မည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယတ္ြင္ ေရေပးေဝေရးစနစတ္ြင္ ရင္းာႏ ီးျမ ပ္ာႏ ံျခင္းျဖင့္ ဧကအလိုက ္သးီာႏ ံအ္ြက္မ်မး တိးုေစမည္ျဖစသ္လို 

(စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်မး ပိုမိလုုပက္ိုငလ္မမည္ျဖစ္ေသမေၾကမင့္) လုပသ္မးလုိအပ္ခ်ကက္ိလုည္း 

ျမ င့္တငေ္ပးပါလိမ့့္မည္။  

 

္ိကုြဲ့သို႔ လႈပ္႐ မးသြမးလမခြင့္ေပးမႈကို ာုိႏင္ငံသမးျဖစခ္ြင့္မ  က႑ျခမး္မးရပါမည္။ ္ိသုူမ်မး ာုိႏင္ငံသမး ျဖစခ္ြင္၊့ 

မျဖစ္ခြင့္ ဆံုးျဖတရ္န္ သင့္ေတမ္သည့္အခ်ိန္ မတိုငမ္ီအ္ိ ၎တို႔အမး တရမးဝင္ ေန္ိုငသ္ြမးလမခြင့္ ႐ ိၾကသူမ်မး 

အျဖစသ္မ သတ္မ တ္္ မးရမည္။ ရြဲာႏ င္ ့ရပ္မိရပ္ဖမ်မးမ  စီစစ္ေ္မက္ခံခ်ကရ္ၿပီးသည့္ 

မူဆလငဘ္မသမကိးုကြယ္မ်မးကို သက္ေသခကံတ္မ်မး ္တု္ေပးျခင္းက ္ိသုူမ်မး ေျပမင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်မႈကိ ု

္ိန္းခ်ဳပ္ေစာုိႏင္ပါလိမ့္မည္။8  

 

ေနမကဆ္ကတ္ြြဲ (ခ)ပါ သ႐ုပျ္ပပံုက ျမန္မမာုိႏင္ငံ႐  ိမူဆလင္ဘမသမဝငမ္်မး၏ အခ်ိဳးကိ ု(၁၈၈၂) ခာုႏ စ္မ စ၍ 

ေဖမ္ျပ္မးပါသည္။ ္ိုအခ်က္အလက္မ်မးက မဆူလင္မ်မး လႊမ္းမိးုလမမည့္ အာၲႏရမယက္ို စုိး႐ြံ႕မႈသည ္

အေျခအျမစ္မ႐ ိေၾကမင္း ညႊန္းဆိုျပေနၿပီး (ေနမကဆ္ံုးသန္းေခါင္စမရငး္မ  ္တု္ျပနလ္ိကုေ္သမ ဂဏန္းမ်မးအရ) 

                                                           
8  ေရ႐ ည္တြင္ ျပႆနမကို ႐ င္းာုိႏင္သည့္နည္းတစ္နည္းမ မ ္ိုမူဆလင္ဘမသမဝင္မ်မးကို ာႏို္င္ငအံာႏ ံ႔ 
သြမးလမခြင့္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ရခိုင္ျပညန္ယ္မ  မြတ္ဆလင္မ်မး ္ြက္ခြမသြမးသည့္တိုင္ ၄င္းတို႔၏ 
ေနရမလြတ္မ်မးတြင္ ဘဂၤလမးေဒ႐ ္႕ာႏိုင္ငံမ  ဘဂါၤလီအသစ္မ်မး တိုးဝင္ေနရမယူလမဦးမည္ဟု စိုးရိမ္ေၾကမင္း 
ေျပမဆို္မးပါသည္။ သို႔ေသမ္ လက္ေတြ႔အေနအ္မးအရမူ ဘဂၤလမးေဒ႐ ္႕တြင္ လုပ္သမးခမ်မး အလ်င္အျမန္ 
တိုးတက္ေနသည့္အျပင္ ေက်းလက္ေဒသ လုပ္သမး႐ မးပါးမႈ ျပႆနမာႏ င့္ပင္ ရင္ဆိငု္ရလ်က႐္ ိေၾကမင္း သတင္းမ်မးလည္း 
ၾကမးေနရရမ အ္က္ပါယူဆခ်က္သည္ စိုးရိမ္မႈလြန္ကြဲရမ ေရမက္ာႏိုင္ပါသည္။ နယ္စပ္လုံျခံဳေရးသည္ 
မည္သည့္အေျခအေနျဖစေ္စ ေဆမင္႐ြက္သင့္၊ ေဆမင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသမ္ 
ဘဂၤလမးေဒ႐ ္႕ာႏိုင္ငံသမးမ်မးအေနျဖင့္ ျမန္မမျပည္သို႔ ဝင္ေရမက္လမရန္ စီးပြမးေရး အေၾကမငး္အရင္းမ႐ ိသေလမက္ 
နည္းပါးေနပါက ္ိုသူမ်မး ျပညတ္ြင္းသို႔ အလုံးအရင္းျဖင့္ တိုးဝင္လမရန္မ မ ျဖစ္ာုိႏင္ေျခနည္းလ ပါသည္။  

 
သတိျပဳရမည္မ မ အၾကမ္းဖက္သမမးမ်မးသည္ လုပ္ခစမး၊ စီးပြမးေရးသမမးမ်မး မဟုတ္ၾကပါ။ ရခိုင္ျပညန္ယ္တြင္ 
ဘမသမေရးအေျခခံသည့္ ခြြဲျခမးဖိာႏ ိပ္ဆက္ဆံမႈမ်မး ျပင္း္န္ေနပါက မလိုလမးအပ္သည့္ ္ိုအၾကမ္းဖက္လႈပ္႐ မးမႈမ်မး 
ဤေဒသသို႔ ဝင္ေရမက္လမေစရန္ ဆြြဲေဆမင္ာုိႏင္ပါသည္။ 
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္ိုအခ်က္ကိ ုယခငက္္က ္လက္႐ တိြင္ ပုိမုိခိုင္မမစြမ ေျပမဆိုာုိႏင္ပါသည္။ ေျပမင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်မႈ၊ ေမြးဖြမးမႈာႏႈန္း၊ 

ဘမသမေျပမင္းလြဲ ကိုးကြယမ္ႈတို႔ေၾကမင့္ ဗုဒၶဘမသမမ  ၿခမိ္းေျခမက္ခံေနရသညဟ္ ုလအူေတမ္မ်မးမ်မးက 

ယံုၾကည္ေနၾကရမ ္ိအုခ်ကမ္ မ မ နက္န္မႈ လံုးဝမ႐ ိပါ။  

 

ရခုိင္ျပည္နယတ္ြင္ တ႐တု္ာုိႏင္ငံမ  ရငး္ာႏ ီးျမ ပ္ာႏ ံရန ္ကမး္လ မ္း္မးမႈာႏ င့္ စပလ္်ဥ္း၍ - ေက်မက္ျဖဴ 

ေရနကဆ္ိပက္မ္းအမး ျမနမ္မအစိုးရ၏ ပိုငဆ္ိုင္မႈာႏ င္ ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအမကတ္ြင္္မး႐ ၿိပီး ေရယမဥ္မေ႐ြး 

ဆိကု္ကပာုိ္ႏင္ေသမ “လြတလ္ပသ္ည့္ ဆိပက္မ္း” အျဖစ ္္တု္ျပနေ္ၾကညမသင့္ပါသည္။ ္ိုိသုိ႔ ဖိတေ္ခၚပါက 

မည္သည့္ာႏိုင္ငံမ  သေဘၤမမဆို ေက်မက္ျဖဴတြင္ ဆိကု္ကပ္ရန္ လကခ္ံာုိႏင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသမ္လညး္ 

ျမန္မမာုိႏင္ငံမ  ျဖတသ္န္း၍ ကနု္မ်မး သယယ္ူပို႔ေဆမင္ေရးအတြက္ လက္႐  ိ္ရပ္ကမးမ်မး အသံုးျပဳစရိတသ္ည ္

ယူနန္ - ဟိုငဖ္ုန ္(ဗယီက္နမဆ္ိပက္မ္း) အၾကမး ရ္မးပို႔ေဆမင္ေရး စရိတ္္ က္ပင ္ပိုမ်မးေနပါသည္။ ္ို႔ေၾကမင့္ 

ျမန္မမာုိႏင္ငံာႏ င့္ ယူနန္ျပည္နယ္အၾကမး ေဒၚလမ၂၀ဘလီယီံ ကုနက္်မညဟ္ု ခန္႔မ န္း္မးေသမ ရ္မးလမ္းကို 

မေဖမကလ္ုပာုိ္ႏင္ပါက ေက်မက္ျဖဴဆိပက္မး္ကိ ုအသံုးျပဳလုိသူ အနည္းငယသ္မ ႐ ပိါလိမ့္မည္။  

 

ေက်မက္ျဖဴေဒသသည္ လူဥးီေရနည္းပါး၍ စီးပြမးေရးမ္ြန္းကမးေသမ ေဝးလေံခါင္ဖ်မးသည့္ ေဒသျဖစသ္ည္။ 

စက္မႈဇုံ္ ူေ္မင္ျဖစလ္ ်ငလ္ည္း ရနက္ုန္ာႏ င္ ့ျမန္မမာုိႏင္င ံေတမင္ပိငု္းေဒသမ်မးမ  စကမ္ႈဇုံစီမံကနိ္္းမ်မးာႏ င့္ 

တန္းတူျဖစာုိ္ႏင္ရန္ အေတမ္႐ုန္းကနရ္ပါမည္။ (ဆိကုက္ပ္မည္)့ ကုနတ္ငသ္ေဘမၤ အမ်မးစုသည ္အငယ္စမး၊ 

အလတ္စမးမ်မးသမ ျဖစ္ဖြယ႐္ ိေသမေၾကမင့္ အလြန္နကေ္သမ ေရနက္ဆိပက္မး္ကိ ုမလိုအပ္ပါ။ (ေရနတံင္ 

တငက္မေရယမဥ္ႀကီးမ်မးသည္ လက္႐ ိေရနံပိကု္လိငု္းမ်မးကိသုမ ဆက္လကအ္သုးံျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး 

အျခမးဆိပက္မး္ဆိုငရ္မ ပံ့ပိးုမႈမ်မး အ္ူးတလည ္္ပ္မမံလိအုပ္ပါ။ ေလမေလမဆယတ္ြင္ပငလ္ ်င ္ေရနလံိုအပခ္်က္ 

က်ဆင္းေနေသမေၾကမင့္ ယနူန္ျပည္နယ္မ  ေရနံခ်က္စက႐္ံု တညေ္ဆမက္ရန္စီမကံိန္းကို ေ႐ႊ႕ဆိုင္း္မးပါသည္။ 

္ို႔ေၾကမင့္ ေက်မက္ျဖဴ-ယူနန္ ေရနံပိကုလ္ိုင္းကိုပင ္အျပည့္အဝ အသုံးခ်ာုိႏင္ျခင္း မ႐ ိပါ။) ္ို႔ေၾကမင့္ 

ေက်မက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းာႏ င့္ ယ ဥ္ပါက စစ္ေတြဆိပက္မ္းသည ္လက္ေတြ႔ျဖစ္ာ္ုိႏင္ေျခ႐ ိသည္ ့

ျပည္တြငး္ကနု္စည္စီးဆငး္မႈအတြက္ တညေ္နရမအရေသမ္လည္းေကမငး္၊ အ႐ြယအ္စမးအရေသမ္လည္းေကမင္း 

ပိုမိုသင့္ေတမ္ပါသည္။  

 

ရခိုင္ျပည္နယအ္တြင္း ရကတ္ိုအလညအ္ပတ္ ခရီး၊ သို႔မဟတု္ ေရယမဥ္ျပငဆ္င္ေရး ကိစၥတို႔မ အပ 

မည္သည့္ေရတပက္ိုမ ်  ျဖစာုိ္ႏင္သေ႐ြ႕ အသုးံခ်ခြင့္ မျပဳသင့္ပါ။ တ႐တု္ာုိႏင္ငံအေနျဖင့္ ယူနန္ျပည္နယအ္တြက္ 

ျမန္မမာုိႏင္ငံ၏ တည္ေနရမကိ ုအသုံးခ်လိုပါက ျမန္မမာုိႏင္ငံအတြင္း ရ္မးလမ္းမ်မး၊ ပိကုလ္ိုင္းမ်မးာႏ င့္ ဆိပက္မး္မ်မး 

တည္ေဆမက္ေရးတို႔တြင္ ရင္းာႏ ီးျမ ပ္ာႏ ံခြင့္ေပးျခင္းျဖင္ ့ယနူန္မ  သမုဒၵရမ္ြက္ေပါကရ္ေစာုိႏင္ပါသည္။ သို႔ေသမ္ 

အ္ကတ္ြင္ ဆိုခြဲသ့ည့္အတိငု္း ယူနန္ျပည္နယသ္ည ္ယူနန္-ဟိုင္ဖုန ္(ဗီယက္နမ္ ာုိႏင္ငံ၊ ဟာိႏြဳင္းအနီး႐ ိ ဆိပက္မး္သို႔ 

ခ်ိတဆ္က္္မးသည့္) ရ္မးလမ္းကို ေဖမက္လပု္္မးၿပီး ျဖစ္ေသမေၾကမင့္ သမုဒၵရမ္ြက္ေပါက္ရၿပီး ျဖစ္သည။္ 
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္ိသုို႔ ရင္းာႏ ီးျမ ပ္ာႏ ံမႈမ်မးသည ္အဓကိအမးျဖင့္ တ႐ုတာုိ္ႏင္ငံကို အကိ် ဳးျပဳမည္ျဖစေ္သမေၾကမင့္ ျမန္မမာုိႏင္ငံအမး 

၄င္းစီမကံိန္းမ်မးာႏ င့္ စပလ္်ဥး္၍ ေခ်းေငြအ္ပ္္ ပ္၊ အေၾကြးအလလီီျဖင့္ ဖြြဲ႔ခ်ည္ျခင္းမ်ိဳး မျဖစသ္င့္ပါ။ 

ရခုိင္ျပည္နယအ္တြက္ ပုိမုိအသုံးဝင၍္ ဘ႑မေရးအရ က်ိဳ းေၾကမင္းမ ်တသည့္ အေျခခအံေဆမကအ္အုံ 

တည္ေဆမက္ေရး လပု္ငန္းမ်မးတြင္္ ပါဝငက္ူညမီည့္ အျခမးာႏိုင္ငံမ်မး၊ ာုိႏင္ငံတကမအဖြြဲ႕အစည္းမ်မး ႐ ိာုိႏင္ပါသည္။ 

တ႐တု္ာ္ုိႏင္ငံ၏ ျမန္မမာုိႏင္ငံအေပၚ သင့္တင့္မ ်တေသမ အက်ိဳးစီးပြမးဆိုငရ္မ စတိ္ဝငစ္မးမႈ9ာႏ င့္ အနမဂတတ္ြင္ 

ျဖစ္ေပၚလမာုိႏင္သည့္ ျမန္မမာႏိုင္ငံ၏ လစဟ္မကြက္၊ အမးနည္းခ်က္တို႔ကိ ု္နိ္းည ိာုိႏင္ရန္အတြက ္ာုိႏင္ငံတကမမ  

ေ္မက္ခံမႈ၊ အကအူညီမ်မးာႏ င့္ ေက်မက္ျဖဴစီမကံိန္းအမး ာုိႏင္ငံေတမ္က ပိုငပ္ိုင္ာုိႏင္ာႏိုင ္္ိန္းခ်ဳပ္ျခငး္တို႔ကို 

နည္းလမ္းတစ္ရပအ္ျဖစ ္အသုံးခ်ာုိႏင္ပါသည္။ 

 

ျဖညး္ျဖညး္ျဖတသ္နး္ ဒမီိကုေရစ ီသြမးရမလမး္ 

 

လူမ်ိဳးေရး၊ ဘမသမေရး နမတမ႐ ည္ပဋိပကၡမ်မးကိ ုၿပီးျပတ္ေအမင္ ေျဖ႐ င္းာုိႏင္လ ်င္ ၊ သို႔မဟုတ ္အနည္းဆံုး 

တည္ျငိမ္သြမးေအမင္ ေဆမင႐္ြက္ာုိႏင္လ ်ငပ္င္ ာုိႏင္ငံ၏ စးီပြမးေရး၊ လူမႈေရး တိးုတက္မႈမ်မး ရ႐ လိမာုိႏင္ေျခ ႐ ပိါသည္။ 

ဥစၥမဓနသိမ္းယူမည့္ လုပရ္ပမ္်မးအစမး၊ ဥစၥမဓနဖနတ္ီးမည္ ့လုပင္န္းမ်မး ေဆမင႐္ြကေ္ပးာုိႏင္ပါက 

ေကမငး္က်ိဳးစက္ဝနး္ပမမ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တိုးတက္ႀကီးပြမးလမေစာုိႏင္ပါသည္။ 

 

အမဏမလက္ကိုင၊္ လူ႔မလိုငမ္်မးသည္ပင္ ာုိႏင္ငံအတြက္ ပိမုိုေကမငး္မြန္ေသမ အေျခခအံေဆမကအ္အုံ၊ ပညမေရး၊ 

က်န္းမမေရးာႏ င့္ အျခမးရင္းာႏ ီးျမ ပ္ာႏ ံမႈမ်မး လိုအပ္မႈကိ ုသိ႐ သိေဘမေပါကလ္မ ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ္ို႔ေနမက္ 

လက္နကက္ိုငတ္ပဖ္ြြဲ႔မ်မးအမး ာုိႏင္ငံ၏ အ႐ြယအ္စမး၊ ရငဆ္ိုင္ရဖြယ္႐ သိည့္ အာၲႏရမယတ္ို႔ာႏ င့္ 

လိကု္ေလ်မညီေ္ြျဖစ္မည့္္ ျပန္လည္ဖြြဲ႔စည္းျခငး္၊ ေလ်မ့ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပလ္မေစာုိႏင္ပါသည္။ အမဏမ႐ င ္

ဆဟူမတိေုခတ္ေနမက္ပိုင္း အင္ဒိုနးီ႐ မးတပ္မေတမ္သည ္ာုိႏင္ငံေတမ္၏ အုပခ္်ဳပ္ေရးာႏ င္ ့လုံျခံဳေရး ာႏ စ္ရပ္လုးံအမး 

တမဝန္ခစံိုးမိုး္မးသည့္ “ဒိြ လုပ္ငနး္”ကို ဆကလ္ကက္်င့္သုံးေနပါက မိမတိိုိ႔တပ္မေတမ္အတြက ္

အာႏ ရမယသ္ကေ္ရမက္္ာႏိုင္္ေၾကမင္း၊ ာုိႏင္ငံေရးအရ၊ စီးပြမးေရးအရ ာုိႏင္ငံေတမ္၏ က်ဆုးံမႈမ နသ္မ ် မိမိတို႔ 

တပ္မေတမ္အေပၚ အျပစ္ပုခံ်ခံရရန္သမ ႐ ိေၾကမင္း သေဘမေပါက္နမးလည္လမခြဲသ့ည္။ ္ိ႕ုေၾကမင့္ ေနမက္ပိုင္းတြင္ 

“ဒိြ လပု္ငန္း”ကိ ုစြန္႔လႊတခ္ြဲ့ပါသည္။ တပမ္ေတမ္အသံုးစရတိက္ို တိုးျမ င့္ရ႐ ိၿပီး တပ္မေတမ္ာႏ င့္ အျခမးလကန္ကက္ိုင ္

အဖြြဲ႔အစည္းအမးလံုးအေနျဖင့္ ာုိႏင္ငံေတမ္လုံျခံဳေရးကိသုမ ဦိးစမးေပးတမဝနယ္ူမည့္ အခန္းက႑အတြက္ 

                                                           
9  ဥပမမ ေရနံပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းသည္ ာႏိုင္ငံအတြက္ ဆိုးက်ိဳးနည္းၿပီး ျဖတ္သန္းခဝင္ေငြလည္း ႐ မေပးာုိႏင္ပါသည္။ ္ို႔ေၾကမင့္ 
တည္႐ ိေနၿပီးသည့္ ပိုက္လိုင္းဆိုင္ရမ သေဘမတူညီမႈမ်မးကို လုိက္နမသင့္ပါသည္။ အလမးတူပင္ ယူနန္ျပည္နယ္ာႏ င့္ 
ျမန္မမာ္ုိႏင္ငံအၾကမး သြင္းကုန္ပို႔ကုန္မ်မးအေနျဖင့္ မလိုအပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်မးမ႐ ိဘြဲ လြယ္ကူစြမ 
ျဖတ္သန္းသြမးသင့္ပါသည္။  
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ည ိာိႏႈင္းသေဘမတူညခီြဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ာုိႏင္ငံအပ္ုခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ အမဏမ႐ ငဆ္န္ေသမ လပု္ရပ္မ်မး 

ေလ်မ့ပါးသြမးေစၿပီး ဒီမိကုေရစီစနစက္ို ပိုမိုၿပီျပငလ္မေစခြဲသ့ည။္ ျခမးနမးေသမ ဥပမမမ မ ပါကစၥတန္ာုိႏင္ငံတြင္ 

တပ္မေတမ္က ာုိႏင္ငံေတမ္ေရးရမမ်မးတြင္ ဆကလ္က္ပါဝင ္လႊမး္မိုးလ်က္႐ ိၿပးီ စီးပြမးေရးတိုးတက္မႈ ောႏ းေကြးျခငး္၊ 

ာုိႏင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္အေျခအေနနီးပါး လက္နကက္ိုငအ္ၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်မး 

ၾကံဳေတြ႔ရလ်က္႐ သိည္။ 

 

ျမန္မမာုိႏင္ငံတြင္ တပ္မေတမ္သည္ မမိိကိယု္မိမ ိာုိႏင္ငံေတမ္၏ တမဝန္ခအံုပ္္ ိန္းသူျဖစသ္ညဟ္ု  ခံယူ္ မးသည။္ 

၎တို႔အမး ာုိႏင္ငံေတမ္၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်မးကို "အမးလုံးပါဝင္၊ လုပက္ိုင၊္ ခြြဲေဝ၊ ရယ၊ူ သုံးစြြဲသည့္ မဟမဗ်ဴဟမ" 

က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ ျမန္မမာုိႏင္ငံသည္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ လ်ငျ္မန္စြမရ႐ ိာုိႏင္ေၾကမင္း ည ိာိႏႈင္းစည္း႐ံုးာႏိုင္ပါက 

တပသ္မးအေရအတြကအ္ရ ပိုမိုက်စ္လ်စ္သပိ္သညး္ၿပီး ေခတ္မလီက္နက္မ်မး ပိုမိတုပဆ္င္ အသုံးျပဳာုိႏင္သည့္၊ 

ေလက့်င့္မႈစြမ္းရည ္ပုိမုိျပည့္ဝသည့္ တပမ္ေတမ္အျဖစ္ အသြင္ကးူေျပမငး္မည့္ ျဖစ္စဥ္ကို တျဖညး္ျဖည္း 

လက္ခံလမာုိႏင္ဖြယ္ ႐ ပိါသည။္  

 

အင္ဒိုနးီ႐ မးတပ္မေတမ္သည ္၎တို႔၏ တရမးဝင္မဟတု္ေသမ လုပ္ငန္းမ်မးမ  ဝင္ေငြမ်မးစြမကိ ုဒိြလုပ္ငန္း 

စြန္႔လႊတ္ၿပီးေနမက္ပိုင္းတြင္ တစ္ပါတည္း လကလ္ႊတ္ခြဲ့ရသည္။ သို႔ေသမ္ တပ္မေတမ္အတြက္ တရမးဝင ္

တိုးျမ င့္ခြဲြေဝေပးလိကုသ္ည့္ ာုိႏင္ငံေတမ္ဘတဂ္်က ္ပမမဏက ယင္းစြန္႔လႊတရ္မႈမ်မးစြမကို ေကမင္းစြမ 

အစမး္ိုးဖမေ္းေပးာုိႏင္ခြဲ့သည္။ ျမန္မမာုိႏင္ငတံြင္လညး္ “မဟမ အေပးအယူ” သို႔မဟတု္ သေဘမတညူီမႈကိုသမ 

ည ိာိႏႈင္းာုိႏင္ပါက အလမးတ ူနည္းလမး္မ်ိဳးကိ ု္ည့္သြင္းစဥ္းစမးာုိႏင္ပါသည္။ 

 

္ိသုုိ႔မဟုတဘ္ြဲ တပ္မေတမ္အေနျဖင့္ လက႐္ ိအေနအ္မးအတိုင္း အမဏမကိ ုဆကလ္က္ဆုပက္ိုင္္ မးမည္ 

ဆိုပါက ျမန္မမာုိႏင္ငံသည ္ပါကစၥတန္ာုိႏင္ငံလမးရမ အဆိုးမ်မးဖံုးလႊမး္သည့္ လမ္းေၾကမင္းအတိုင္း ဆကလ္က္ 

ေ႐ ႕တိးုဖြယ္ရမသမ ႐ ပိါသည။္ ပါကစၥတန္ာုိႏင္ငံတြင္ အမဏမလႊမ္းမိုးေနသည့္ တပမ္ေတမ္က ာုိႏင္ငံ၏ စးီပြမးေရးကို 

ေန းေကြးတုံ႔ဆိုင္းေစခြဲၿ့ပီး ာုိႏင္ငံေရးအရလည္း အလုပ္မျဖစသ္ည့္ စိတသ္ေဘမ္မး အစိတ္စတိ္ 

အမႊမမႊမကြြဲျပမးေစခြဲက့မ အရပ္သမးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိလုညး္ အမးနည္းေစခြဲသ့ည္။ ာုိႏင္ငံေတမ္မ  

လ ်ိဳ႕ဝ ကေ္္မက္ပံ႔္မးသည့္ အစြနး္ေရမက္ဝါဒီမ်မးသည္လည္း ာုိႏင္ငံကို ျပနလ္ညအ္ာၲႏရမယ္ျပဳေနသည္အ္ိ 

အမးေကမငး္လမၿပီ ျဖစ္သည။္ တ႐တု္ာုိႏင္ငံမ  သူ၏ၾသဇမ ပိုမိုတည္ျမြဲရန္ ပါကစၥတန္ာုိႏင္ငံအတြင္းသို႔ ေဒၚလမ 

ဘလီီယံာႏ င့္ခ်ီ၍ ရငး္ာႏ ီးျမ ပ္ာႏ ံသည့္တိုင္ ာုိႏင္ငံ၏ က်ဆံုးေနသည့္ အေျခအေန၊ ္ိသုို႔မဟတု္ပါကလည္း 



 ျမန္မမာႏိုင္ငံ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ စိန္ေခၚခ်က္မ်မး 
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အင္အမးခ်ိနြဲ႔ကမ ္နိ္းသိမ္းမရာႏိုင္သည့္ အေနအ္မးသို႔ ဆုိက္ေရမက္ေနသည့္အျဖစမ္ မ ျမန္မမာုိႏင္ငံအတြက္ 

သင္ခနး္စမယူဖြယ္ ေကမငး္လ သည္။10  

 

ျမန္မမာုိႏင္ငံသည ္မိမိ၏ ျပညတ္ြင္းမ  အခ်င္းခ်င္း သေဘမ္မး ကြြဲျပမးျခမးနမးမႈမ်မးကို ာုိႏင္ငံေရးအရ 

ေဆြးောႏြးည ိာႏႈိင္းမႈ နည္းလမး္ျဖင့္ အဆံုးသတ္ၿပီး၊ ဘက္မလိကု္သည့္ ၾကမးေနာုိႏင္ငံ အစစ္အမ နတ္စ္ခအုျဖစ္ 

ရပ္တည္ေစာုိႏင္မည့္ အငအ္မးေတမင့္တင္းမႈလည္း ႐ ိေစရမည္။ ဤအေနအ္မးမ်ိဳးာႏ င့္ မျပည့္စုံေသးသမ ် 

ျပည္ပၾသဇမလႊမ္းမိုးခံရမည့္ ာုိႏင္ငံအျဖစ္ေရမကရ္န္ အာၲႏရမယ္ၾကံဳေတြ႔ရန္မ မ ပါကစၥတန္္က္ပင္ ပို၍စိုးရိမ္ဖြယ္ 

႐ ိေနပါသည္။ 

 

ပါကစၥတနအ္ေျခအေန္က ္ပုိ၍ပင္ဆိးုဝါးသည့္ ျဖစ္ာ္ုိႏင္ေျခတစ္ခ ု႐ ိပါသည္။ လဥူီးေရတစသ္န္းခန္႔ ႐ ိသည့္ 

မူဆလင္မ်မးကိ ုအျမစ္ျဖဳတမ္ည့္ အျဖစ္အပ်ကမ္်မး ဆကလ္က္ျဖစ္ပြမးမည္ဆိပုါက ျမန္မမာုိႏင္ငံအေနျဖင့္ 

မူဆလငဘ္မသမာႏ င့္ ဆက္ာႏြယသ္ည့္ ပဋိပကၡမ်မးတြင္ ရစပ္တ္ာႏြယ္လမာ္ုိႏင္ပါသည္။ ္ိအုေျခအေနမ မ 

ျမန္မမာုိႏင္ငံအတြက ္ဝင္ပါစရမမလိသုည့္ ကိစၥပင္ျဖစသ္ည။္ ဆဒူန္ာုိႏင္ငံသည ္ဒါေဖမၿမိဳ႕ာႏ င္ ့အျခမးေဒသမ်မးတြင္ 

လူမ်ိဳးေရးအရ အျမစ္ျဖဳတသ္ည့္ လမး္စဥက္ို က်င့္သံုးခြဲ့သည္။ ေနမကဆ္ကတ္ြြဲရလမဒအ္ျဖစ္ ဆဒူန္ာ္ုိႏင္ငံတြင္ 

ျဖစ္ပြမးခြဲသ့ည့္ ပဋိပကၡ ျပင္း္န္မႈာႏ င္ ့စစ္ျဖစ္ပြမးခြဲသ့ည့္ ကမလတို႔အရ ျမန္မမာုိႏင္ငံတြင္ ္ိအုေျခအေန 

အတိငု္းအဆ၏ အနည္းငယသ္မ ျဖစ္လမသညဆ္ိုေစ၊ ျမနမ္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အမ႐ တြငမ္က တစက္မမၻလံုးတြင္ပါ 

အဆင္းရြဲဆံုး၊ အၾကမး္ဖက္မႈ အလႊမ္းမိးုဆံုး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အနည္းဆံုးာုိႏင္ငံတစ္ာုိႏင္ငံအျဖစ ္

ၾကမၼမငင္ေစပါလိမ့္မည္။  

 

ျမန္မမာုိႏင္ငံသည ္စစ္မ နသ္ည္ ့လြတလ္ပ္မႈာႏ င့္ ညီညြတခ္ုိင္မမမႈတို႔ ရ႐ ရိန္ရည္႐ြယ္ပါက မူဝါဒမ်မးခ်မ တ္ရမတြင္ 

တ႐တု္ာုိႏင္ငံ၏ အခန္းက႑ကို ္ည့္သြင္းစဥ္းစမးရပါမည္။ ေက်မက္စိမ္းာႏ င့္ အျခမးသဘမဝသယဇံမတမ်မး 

အလြန္အကြံ် ္တု္ေဖမ္သံုးစြြဲမႈကို ဆကလ္က္ျပဳလုပ္ပါက တ႐တု္၏အကအူညီျဖင့္ “ေျမမက္ပိုငး္မဟမမတိ္မ်မး” ဟု 

ေခၚဆိုၾကေသမ တိုင္းရင္းသမးအဖြြဲ႔မ်မး ေပါင္းစုၿပီး ဗဟိအုစုိုးရ၏ ခ်ဳပက္ိုင္မႈကို ဆကလ္က္အမခံေနမည့္ 

အာၲႏရမယ္႐ ိပါသည။္11 တ႐တုာ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အစိုးရ (ာႏ င့္၊ သို႔မဟုတ ္တပ္မေတမ္)အမး ေ္မက္ခံရန ္

                                                           
10  လြန္ခြဲ့သည့္ဆယ္ာႏ စ္အတြင္း အင္ဒိုနီး႐ မးာႏို္င္ငံ၏ အမ န္တစ္ကယ္ ဂ်ီဒီပီတိုးတက္မႈာႏႈန္း တစ္ာႏ စလ္ ်င္ ၄.၃%႐ ိၿပီး 
ပါကစၥတန္မ မ ၂.၁%သမ ႐ ိသျဖင့္ ာႏ စ္ဆပိုျမင့္ပါသည္။ ္ို႔အျပင္ အျခမး လူမႈေရးဆိုင္ရမ၊ အုပခ္်ဳပ္မႈဆိငု္ရမာႏ င့္ 
စီးပြမးေရးဆိုင္ရမ ညႊန္းကိန္းမ်မးအမးလံုးအတြက္လည္း အင္ဒိုနီး႐ မးက ပိုအမ တ္ေကမင္းပါသည္။  

 
11  တ႐တု္လူမ်ိဳးဟူသည္ မည္သူမ်မးျဖစ္သည္ဟု သတ္မ တ္ရန္မ မ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ပါသည္။ The Economist မဂၢဇင္းပါ 
လတ္တေလမ ေဆမင္းပါးတစ္ပုဒ္အရ တ႐တု္ဆိုသည္မ မ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းတြင္ အင္အမးအေကမင္းဆံုးျဖစ္သည့္ ဟန္လူမ်ိဳး 
မိဘဘိုးဘြမးမ်မးမ  ဆင္းလက္လမသူမ်မးအျပင္ တျခမးာုိႏင္ငသံမးမ်မးပါ ပါဝငာုိ္ႏင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ္ိုေဆမင္းပါးတြင္ 
မည္သည့္ “ေသြး”သည္ တ႐တု္ျဖစ္သည္ဟု သတ္မ တ္ာႏိုင္သည္ကိုလည္း ေရးသမး္မးပါသည္။ 
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ေဖ်မင္းဖ်ာုိႏင္ေသမ္လည္း ္ိသုို႔ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ မည္သို႔ျပန္လညေ္ပးဆပ္ရမည္နည္း ဆိသုညက္ိလုည္း 

ေမးခြန္း္တု္ဖြယ္႐ ိပါသည္။ ္ိသုို႔ေ္မကခ္ံမႈရရန ္စမခ်ဳပ္မ်မး၊ ာုိႏင္ငံအတြင္းသို႔ ေျခခ်ခြင့္၊ ၾသဇမလႊမ္းမိုးခြင့္ 

မည္မ ်ေပးရပါမညဆ္ိသုည္မ မ ျမန္မမာုိႏင္ငံအတြက္ ျပင္ပဆက္ဆံေရးတြင္ ေဘးၾကပ္နၾံကပအ္ျဖစ္ေစဆံုး 

အဓကိအခ်ကပ္င္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

ျမန္မမာုိႏင္ငံမ  အပု္စုအသးီသးီအေနျဖင့္ တစ္ဦးာႏ င့္တစ္ဦး စစ္မ န္စြမ ညိ ာိႏႈင္းေဆြးောႏြးၿပီး အတူတလူကတ္ြြဲမည္ဆိုပါက 

အင္အမးေတမင့္တင္းေသမာုိႏင္ငံ ျဖစလ္မာုိႏင္သည့္အျပင ္တ႐ုတ္ာုိႏင္ငံာႏ င့္ က်ဳိးေၾကမင္းဆီေလ်မ္စြမ 

ညိ ာိႏႈင္းေစ့စပာုိ္ႏင္ရန္လည္း ာ္ုိႏင္ငံတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ရ႐ ိလမာုိႏင္ပါသည္။ သို႔ေသမ္ ေသြးကြြဲမႈမ်မး 

ဆက္လက္႐ ိေနမည္ဆိုပါက အမးနည္းယတု္ေလ်မၿ့ပီး သတူစ္ပါး၏ ၾသဇမလႊမး္မိုးမႈကို ခံရာုိႏင္ပါသည္။ 

ျမန္မမာ္ုိႏင္ငံအေနျဖင့္ မည္သည့္အနမဂတက္ို လိလုမးသည္ဆိသုည့္အခ်ကက္ိ ုျမန္မမာႏိုင္ငံတြင္ ၾသဇမ႐ သိည့္ 

အုပ္စအုသးီသးီက ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစသ္ည္။  

  

                                                           

http://www.economist.com/news/briefing/21710264-worlds-rising-superpower-has-particular-vision-
ethnicity-and-nationhood-has  

http://www.economist.com/news/briefing/21710264-worlds-rising-superpower-has-particular-vision-ethnicity-and-nationhood-has
http://www.economist.com/news/briefing/21710264-worlds-rising-superpower-has-particular-vision-ethnicity-and-nationhood-has
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ေနမကဆ္ကတ္ြြဲ (က) - စမခ်ဳပအ္မ်ိဳ းအစမးအေပၚ မတူည၍္ ျမနမ္မာုိႏငင္ရံ႐ ာုိိႏငသ္ည့္ ေရအမးလ ်ပစ္စမ္  ဝငေ္ငြမ်မး 

ေသခ်ာစစ္ေဆးမႈမ႐ ိဘြဲ ခ်ဳပဆ္ိုခြဲသ့ည့္ စမခ်ဳပ္မ်မးက ာုိႏငင္ံေတမ္၏ဘ႑မကိ ု္ခိိုကေ္စခြဲ့ေၾကမင္း ျမင္ာုိႏင္ပါသည္။ 
ေအမက္ပါတြက္ခ်က္ပံုတြင္ ဥပမမ္မးသည့္ဆည္သည ္ျမန္မမာုိႏင္ငံတြင္ လ်မ္မးသည္ ့တမဆနး္ဆညာ္ႏ င့္ 
တူညီေၾကမငး္ ယဆူပါသည္။ တစ္ာႏ စ္လ ်င္ ၄၉၃၀နမရ ီလည္ပတ္ာုိႏင္ၿပီး လ ်ပစ္စ္မဂၢါဝပ္ ၇၀၀၀္တု္ာ္ုိႏင္သည္၊ 
္တု္လုပသ္ည့္လ ်ပစ္စ္ ကလီိုဝပ္နမရီ တစယ္ူနစက္ို ေဒၚလမ ေျခမကဆ္င့္ာႏ င့္ ေရမင္းခ်ၿပီး ဆညတ္ည္ေဆမက္စရတိ္ 
ေဒၚလမ ၁၂ ဘလီီယကံိလုည္း ္ည့္သြင္းတြကခ္်က္္မးပါသည္။  
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ေနမကဆ္ကတ္ြြဲ (ခ) – (၁၈၈၂) ခာုႏ စမ္ စ၍ ျမနမ္မာုိႏငင္လံဥူးီေရ ဘမသမကိးုကြယမ္ႈအလုိက ္အခ်ိဳ း 

 

 

စမကိုး - (၁၈၈၂) ၊ (၁၉၃၁) ၊ (၁၉၈၃) ာႏ င္ ့(၂၀၁၄) ခာုႏ စ၊္ ာုိႏင္ငံလံုးဆိုင္ရမ သနး္ေခါင္စမရင္း ္တု္ျပန္ခ်က္မ်မး 

 

မူဆလင္မ်မး ျမန္မမာုိႏင္ငံအတြင္းသုိ႔ ေျပမင္းေ႐ႊ႕ေန္ိုငသ္ည္၊ အျခမးဘမသမဝင္မ်မးကို ဘမသမကူးေျပမင္းေစသည္၊ 
မူဆလင္မ်မးအၾကမး ကေလးေမြးဖြမးမႈာႏႈန္း အဆမတန ္ျမင့္မမးသည ္စသည့္ အေၾကမင္းအရမမ်မးေၾကမင့္ 
ျမန္မမာုိႏင္ငံသမးမ်မး၏ ဘမသမကိုးကြယမ္ႈပံုစံမ်မး ေျပမငး္လြဲလမသည္၊ အ္ူးသျဖင့္ မူဆလငက္ိုးကြယမ္ႈ 
ပုိမုိျမင့္တကလ္မသည္ စသည္ ့ေျပမဆိုမႈမ်မးမ မ မမ နက္န္ပါ။ လြန္ခြဲသ့ည့္ ာႏ စ္ေပါင္းတစ္ရမေက်မ္အတြင္း 
အေျခအေနမ်မးာႏ င့္လည္း ကိကု္ညီမႈမ႐ ပိါ။ ျမန္မမာုိႏင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘမသမကို သက္ဝငယ္ံုၾကည္မႈမ မ 
အျခမးဘမသမမ်မးာႏ င့္ ာိႏႈင္းယ ဥ္ပါက ခိုင္မမလ သည့္အျပင္ အေျခအေနေျပမငး္သြမးမည့္ အရိပအ္ေယမငလ္ည္း 
မေတြ႔ရပါ။ ေနမကဆ္ံုးျပဳလုပခ္ြဲ့သည့္ သနး္ေခါငစ္မရင္းာႏ စ္ခုအရ ခရစယ္မနဘ္မသမ ကိးုကြယ္မႈမ မမူ 
(၁၉၈၃)ခုာႏ စ္မ စ၍ တိးုတကလ္မခြဲ့ပါသည။္ ေနမကဆ္ံုးေကမက္ယခူ့ြဲသည့္ (၂၀၁၄)ခာုႏ စ ္သန္းေခါင္စမရငး္မ အပ 
က်နအ္ခ်ကအ္လက္မ်မးမ မ တစ္ခုာႏ င့္တစခ္ု ာႏ စ္ေပါင္းငါးဆယ္မ ် ကြမျခမးပါသည္။  
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ေနမကဆ္ကတ္ြြဲ (ဂ) - ျမနမ္မာုိႏငင္၏ံ ာုိႏငင္ေံရး အခငး္အက်ငး္ 

 

  

 

  

 

 

တပ္မေတမ ္  

ဗိုလခ္်ဳပ္မ ဴးႀကီး မင္းေအမငလ္ိႈင္ာႏ င့္ ္ိပပ္ိုင္းေခါင္းေဆမင္ 
ဗိုလခ္်ဳပ္ႀကီးမ်မး 

အင္ဒိုနီး႐ မးာႏ င့္ ပါကစၥတန္ာုိႏင္ငတံို႔၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလမ္းာႏ စ္သြယ္အၾကမး တစခ္ုကို 
ေ႐ြးခ်ယ္ာုိႏင္ပါသည။္ လက္႐ ိ ျပႆနမမ်မးကို 

အျမန္႐ င္းရန္ လိုအပ္ေၾကမင္းာႏ င့္ အေျခအေနမ်မး 
ပိုမိတုိုးတကရ္န္ လိေုၾကမငး္ကိလုည္း 
နမးလညသ္ေဘမေပါက္ရန ္လိပုါသည။္ 

 

အစိ ု းရာႏ  င ္ ့  လႊတ္ေတမ ္  

ေဒၚေအမငဆ္န္းစုၾကည ္

ာႏိုင္ငကံို စုစည္းရန္ ဝင္ေငြမ်မးာႏ င့္ ္ြကေ္ငြမ်မးအမးလံုးကို 
ဘ႑မေရးဝန္ႀကီးဌမနမ တဆင့္ ဗဟိုအစိုးရက ္ိန္းခ်ဳပာုိ္ႏင္ပါသည္။ 
ာႏိုင္ငသံမးအမးလံုးအတြက္ တညူသီည့္ ာႏိုင္ငေံရးပန္းတိုငတ္စရ္ပ္ 
ျဖစ္ေပၚလမေစရန္ က်ယ္ျပန္႔သည္႔၊ အမးလံုုးပါဝင္ာုိႏင္သည့္ 

မဟမမတိ္အဖြြဲ႔ကို ဖြြဲ႔စည္းရပါမည။္ 

 

 

 

ေ႐ြးေကမက္မႈ မခရံေသမ္လည္း 
သက္ဆုိငမ္ႈ႐ သိည့္ အုပစ္မု်မး 

 

မဟမအေပးအယကူို ျဖစ္ေျမမက္ေစရန္ 
ကညူီေပးာုိႏင္ၿပီး 

ာႏိုင္ငတံည္ေဆမက္ေရးကိုလည္း 
ပံ့ပိုးေပးာုိႏင္ပါသည။္ 

 

 

 

ယခင ္အမဏမရပါတီာႏ င္ ့ 

အျခမးသူမ်မး 

ေသြးကြြဲေစသည့္ လႈပ္႐ မးမႈမ်မးကို 
ေ္မကခ္ံသည။္ NLD 
မေအမင္ျမငလ္ ်င္ ၎တို႔ 

အင္အမးေကမင္းလမာုိႏင္ပါသည။္ 

တုိငး္ရငး္သမး ျပည္နယ္မ်မးာႏ င္ ့
လက္နက္ကုိငတ္ပဖ္ြြဲ႔မ်မး 

 

ဖက္ဒရယစ္နစ္ာႏ င့္ သယဇံမတမ  
အက်ိဳးအျမတခ္ြြဲေဝျခင္းကို လိလုမးသည္။ တ႐တု္ာႏ င့္ 

မညသ္ုိ႔ဆကဆ္ံေရး ္မး႐ ိမညဆ္ိသုည့္ 
အေရးပါေသမ ဆံုးျဖတခ္်ကက္ို ခ်မ တရ္ပါမည။္ 


