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လူမ်ိဳ းစပုဋိပကၡသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ပဓာနက်သနည္း။  

 

 လူမ်ိဳ းစပုဋပိကၡသည္ အာရတွြငအ္က်ယ္ျပန္႔ဆုံး 
လူအေသအေပ်ာက္အမ်ားဆုံးႏွင့္ ထိခိက္ုဒဏရ္ာ ရရိွမႈ 
အမ်ားဆုံးေသာ ပဋပိကၡပံုစ ံ ျဖစသ္ည္။ လြန္ခဲ့ေသာ 
ႏွစ္ေပါင္း ၂၀-ေက်ာ္ခန္႔က ေတာင္ႏွင့္ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡေပါင္း ၂၆-ခု 
ေပၚေပါက္ခဲ့ရာ အဆိုပါေဒသရွိ ႏုိင္ငံမ်ား၏ 
ထက္ဝက္ခန္႔ကိ ု ထိခုိက္ေစခဲ့သည္။ ထိုပဋိပကၡမ်ား 
သည္ ကမာၻ႔အရွည္ၾကာဆံုးလက္နက္ကိုင္လႈပ္ရွားမႈ 
မ်ားတြင္ပါဝင္ၿပီး၊ မ်ိဳးဆက္ေလးဆက္ခန္႔ အထိ 
လက္ဆင့္ကမ္းကာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀-
ေက်ာၾ္ကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အာရွေဒသအတြင္း တြင္ 
လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡမ်ားသည္ ၁၉၅၅-ခုႏွစ္ ကတည္းက 
လူသိအမ်ားဆံုးေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ 
သည္။ 

 လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡ တစ္ခုခ်င္းစီကို သီးသန္႔ အေနႏွင့္ 
ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ျဖစ္ပြားရာႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ တို႔၏ 
အေလးထား ကိစၥရပ္မ်ားအၾကား 
တြင္ အဓိကက်ေသာ အခန္းမွ 
မပါဝင္တတ္ေခ်။ ပဋိပကၡ အမ်ားစု 
သည္ လူအနည္းစု (ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ 
တစ္ႏုိင္ငံ လံုး လူဦးေရ၏ ၆.၅%) 
ကိုသာ ထိခုိက္ေစၿပီး ႏုိင္ငံ 
နယ္နိမိတ၏္ ၂၀% ေအာက္တြင္ 
သာ ျဖစ္ပြားေနေလ့ ရွိသည္။ 
သို႔ရာတြင္ လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို 
ၿခံဳငုံၾကည့္မည္ဆိုပါက အလြန္ႀကီးမား မ်ားျပား 
လွေပသည္။ ၁၉၄၆-ခုႏွစ္ ကတည္းက လူမ်ိဳးစု 
ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူ 
လူဦးေရ ၁၃၁ သန္းေက်ာ္ရိွၿပီး အဆိုပါ 

ပဋိပကၡမ်ိဳးမ်ားေၾကာင့္  အနည္းဆံုးလူဦးေရ ၁.၃၅ 
သန္းခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ၾက ရသည္။ ၁၉၉၉-ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၈-
ခုႏွစ္အၾကားတြင္ အာရွေဒသ၌ အျခား ဆက္စပ္ေသာ 
ပဋိပကၡပုံစံမ်ားထက္ လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ 
လူမ်ားပုိမုိ ေသဆံုးခဲ့ၾက ရသည္။ 

 အာရရွိွ လူမ်ိဳ းစပုဋပိကၡမ်ားသည္ ခိငုမ္ာ 
ေတာင့္တငး္ေသာ အစိးုရမ်ားႏွင္ ့ ဝငေ္ငြ အလယ္ 
အလတ္ရိွေသာ ႏုိငင္မံ်ားကုိပင ္ ထိခိက္ုလ်က္ရိွ သည္။ 
လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡအမ်ားစုသည္ အသင့္အတင့္ 
ခုိင္မာေတာင့္တင္းေသာ အစုိးရပုံမွန္ ေရြးခ်ယ္ 
တင္ေျမႇာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္ျပည့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ 
မ်ားရွိေသာ၊ တည္ၿငိမ္ၿပီး ဝင္ေငြအလယ္အလတ္ရိ ွ
ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႔ ေသာ  
လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡမ်ားက ပဋိပကၡ၊ စီးပြားေရး 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း ဆိုင္ရာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ အၾကား ဆက္ႏြယ္မႈႏွင့္ ပတ ္

သက္ေသာ သမာရုိးက် ရွဳျမင္ 
ေတြးေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ေသြဖီ ေနသည္။ 
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ စီးပြားေရး 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဆင္းရဲ 
ႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ပါးေရးႏွင့္ ဗဟိ ု
အစုိးရမ်ား၏ စြမ္းရည္ျမင့္မား 
တိုးတက္မႈကို ေဆာင္ရြကေ္န 
သည့္ၾကားမွပင္ ေဒသအတြင္း 

လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡမ်ားသည္ အဓိက စိန္ေခၚမႈအျဖစ္ 
ဆက္လက ္တည္ရိွေနေပသည္။ 

 အစိးုရတစရ္ပ၏္ စြမး္ေဆာငရ္ည္ေၾကာင့္ 
ဆုိသည္ထက္ ထုိအစိးုရ၏ တရားဝငမ္ႈက ႏုိငင္တံြငး္ 
အျငငး္ပြားမႈမ်ား၏ အဓကိ အရငး္ခ ံ ျဖစဖ္ြယ္ရိွသည္။ 

လူမ်ိဳ းစပုဋပိကၡကုိ အခ်ဳပအ္ျခာ အာဏာပိငု ္
ႏုိငင္အံတြငး္ လူမ်ိဳ းစ ု နယ္ေျမကုိ 
ထိနး္ခ်ဳပမ္ႈႏွင္ ့ ပတ္သက္၍  ျဖစပ္ြားေသာ 
လက္နက္ကုိငပ္ဋပိကၡဟု ဆုိႏုိငသ္ည္။ 
အတုိက္အခ ံ လႈပရ္ာွးမႈမ်ား သည္ 
ေဒသခလူံထုအေပၚ အုပခ္်ဳပခ္ြင္ ့
ပိမုိရုရွေိရးအတြက္ အၾကမး္ဖက္နည္းလမး္ 
မ်ားကုိ အသုံးျပဳ ေလ႔ရွသိည္။ 
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အာရွေဒသရွိလူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡမ်ားသည္  သိရွိထားၿပီး 
ျဖစ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးအရ 
ဖိႏိွမ္ခံထားရမႈ၊ ျပည္တြင္းရိွ လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ား၏ 
ျဖစ္တည္မႈအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈ စသည့္ 
တရားမွ်တမႈမ်ားကို သိျမင္လာရာမွ 
ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ အစြန္အဖ်ားေဒသမ်ားကို 
ဗဟိုမွ ေပါင္းစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ 
ဓေလ႔မ်ားကိ ု ေရာစပ္ျခင္း၊ ေဒသဆုိင္ရာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ားကို အစုိးရႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္သည့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူနည္းစု၏ လက္ထကဲိ ု ထည့္ထားျခင္း 
စသည့္ ၂၀-ရာစုႏွစ္ ႏုိင္ငံတည္ေထာင္မႈပုံစံမ်ား 
မစမီွက အဆိုပါေဒသ မ်ားစြာတို႔သည္ 
ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈရိွၿပီး ယဥ္ေက်းမႈအရလည္း မတ ူ
ကြဲျပားၾကသည္။ လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ 
နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကရေသာ လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ား 
သည္ ၎တို႔၏ ျဖစ္တည္မႈအေပၚ ကာလရွည္ၾကာစြာ 
ထိပါးခံ ေနၾကရသျဖင့္ ၎တို႔၏စိတ္တြင္ 
တရားမွ်တမႈမရွိ ဟူေသာ အသိအျမင္စြဲ 
ထင္ေနေပသည္။ အဆိုပါ မူဝါဒကို အေျချပဳေသာ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားတြင္  အမ်ိဳးသား ဘာသာစကားျဖင့္ 
သာ သင္ယူရေသာ ပညာေရး၊ အခ်ိဳ႕ေသာလူနည္းစု 
မ်ားကို ခ်န္လွပ္သည့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ စံႏႈန္းမ်ား၊ 
အစုိးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ 
ပစၥည္းမ်ားကို ရယူႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ အစဥ္အ ဆက္ပုိင္လာေသာ 
ဇာတိေျမမ်ား လက္လြတ ္ ဆံုး႐ံႈးရမႈ စသည္တို႔ 
ပါဝင္သည္။ ထိုအေၾကာင္း ျခင္းရာမ်ားက အစုိးရႏွင့္ 
လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေပၚ ေၾကာက္ရြံ႕မႈႏွင္ ့

မယံုၾကည္ မႈတို႔အား မ်ိဳးဆက္အတြင္း ျပန္ေျပာင္း 
ေျပာၾကားမႈတို႔ကိ ု ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ပြားရာ ေဒသတြင္ အစုိးရ၏ တရားဝင္မႈႏွင့္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ တို႔အား စိန္ေခၚမႈကို ဆက္လက ္
ေပၚေပါက္ေနေစေပသည္။ 

 အစိးုရႏွင္ ့တငး္မာေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ေၾကာင္ ့
ေသာငး္က်နး္သူမ်ားအား တူညီေသာ ေထာက္ခမံႈ 
ေပးလိမ့္မည္ဟု မဆုိလုိႏုိငေ္ပ။ လူနည္းစု 
လူမ်ိဳးစုမ်ားက ၎တို႔လူမ်ိဳးစုအမည္ ရပ္တည္ေရး 
အတြက ္ ေတာင္းဆိုတိုက္ခုိက္ ေနၾကေသာ 
လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားအား မည္မွ်ေထာက္ပ့ံ 
သည္ဟူေသာ အခ်က္တြင္ ႀကီးမားေသာ မတူညီမႈမ်ား 
ရွိသည္။ ေသာင္းက်န္းသ ူ အေျမာက္အမ်ားတို႔သည္ 
လူနည္းစုလူမ်ိဳးစု နစ္နာမႈမ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုး 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၏ လံႈ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္ လက္နက ္
ကိုင္စြဲျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာမူ အမ်ား 
ေကာင္းက်ိဳး ဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား နည္းပါးသည့္ 
ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ နယ္ေျမ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈတို႔ကဲ့သို႔ေသာ 
လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ လက္နကက္ိုင္ ေသာင္းက်န္း 
ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟ ု လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡ နယ္ေျမတြင္ 
ေနထိုင္သူမ်ားက ယူဆၾကသည္။ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ 
တို႔တြင္ နယ္ေျမခံျပည္သူလူထသုည္ အစုိးရ 
လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားထက ္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင္ ့
ေဒသတြင္း ၾသဇာၾကီးသူတုိ႔၏ ခါးပိုက္ေဆာင္ 
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ပုိ၍ ၿခိမ္းေျခာက္ 
ၾကသည္ဟ ုမွတ္ယူထားၾကသည္။  
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ဤေလ့လာမႈ၏ ရညရ္ြယ္ခ်က္ 

 လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ပဋိပကၡ၊ 

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္အေထာက္အပ့ံတို႔အၾကား အျပန္အလွန္ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ အေထာက္အပ့ံ အစီအစဥ္ 

မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ 

ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။ ဤေလ့လာမႈကိ ုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 

ေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္ လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး 

နည္းလမ္းမ်ား  တုိးတက္ေရးကို အေထာက္အကူ 

ျပဳေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ နယ္ေျမအဆင့္ 

ရွင္သန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လူေျပာသူေျပာ အေၾကာင္း 

အရာ မ်ားထက္ပုိ၍ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ၊ 

ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္မႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္အတူ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အစုိးရမ်ားသည္ နယ္ေျမ 

အဆင့္ရွိ အေထာက္အပ့ံ အစီ အစဥ္မ်ား မည္သို႔ 

ျဖန္႔ေဝသည္ကို မသိရွိၾကေပ။ နယ္ေျမႏုိင္ငံေရးႏွင့္ 

ပဋိပကၡရွင္သန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို နားလည္သေဘာ 

ေပါက္ေစရန္ ၎တို႔၏ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ားတြင္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီမ်ား သည္ ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားသို႔ 

ခ်ဥ္းကပ္ဝင္ေရာက္ရန္ ကန္႔သတ္မႈ၊ အထိအခုိက္ 

မခံေသာ နယ္ေျမ ျပႆနာမ်ားကိ ု ျပင္ပလူမ်ားႏွင္ ့

ေဆြးေႏြးရန္ တိမ္းၫြတ္မႈမရွိေသာ သတိႀကီးသည့္ 

နယ္ေျမခံ လူထုႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ နယ္ေျမလႈပ္ရွားမႈ 

မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 

စသည္တုိ႔ကို ႀကံဳေတြ႕ၾကရသည္။ 

 ေလ့လာမႈနည္းလမး္။ ဤေလ့လာမႈသည္ 

သုေတသ ီ မ်ားႏွင့္ အေထာက္အပ့ံေအဂ်င္စီမ်ား 

ခ်ဥ္းကပ္ ဝင္ေရာက္ခက္ခေဲသာ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ 

သတင္း အရင္းျမစ္မ်ားမွ အေျခခံ လက္ေတြ႕ 

သုေတသနသစ္ကိ ု အသံုးျပဳထားသည္။ ဘက္စုံေသာ 

လြတ္လပ္သည့္ အခ်က္အလက ္ ေကာကယ္ူမႈ 

ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ မ်ားမွတစ္ဆင့္ သုေတသန 

အဖြဲ႕သည္ နယ္ေျမတြင္ သီးျခားျဖစ္ေပၚေသာ ပဋိပကၡ၊ 

လူထုႏွင့္ ၾသဇာရွိသ ူ မ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ား၊ 

လူမႈ-စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ 

အေထာက္အပ့ံ စီးဆင္းမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ 

မ်ားဆိုင္ရာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

စုေဆာင္းခဲ့သည္။ 

 သုေတသနတြင္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈ ႏွင္ ့

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈတို႔အား အဆင့္ ၂-ဆင့္ျဖင့္ 

လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။ ပထမအဆင့္မွာ အာရွရွိ 

လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡ ၂၆-ခု ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ား၏ ပဋိပကၡ၊ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အေထာက္အပ့ံတို႔ကိ ု တစ္ဆင့္ခံ 

အခ်က္အလက္ မ်ားအား က်ယ္ျပန္႔စြာအသံုးျပဳ၍ 

ေဒသဆိုင္ရာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈကိ ု ျပဳလုပ္သည္။ 

ဒုတိယအဆင့္မွာ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ 

လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡ - အဓိက နယ္ေျမ သံုးခုျဖစ္ေသာ 

အာေခ်္႕ (အင္ဒုိနီးရွား)၊ မင္ဒါနာအုိ (ဖိလစ္ပုိင္)ႏွင့္ 

ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ ေတာင္ဘက္ဖ်ား ျပည္နယ္မ်ားမွ 

ျဖစ္ရပ္မွန္ ေလ့လာမႈကို မူရင္းကြင္းဆက္သုေတသန 

ႏွင့္ ေလ့လာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ 

ထထဲဝဲင္ဝင္ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ နယ္ေျမတြင္း 

ကြင္းဆင္းေလ့လာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈကု ိ

ျပန္လည္ေျဖၾကားသူမ်ား၊ ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားတြင္ 

ၾကားဝင္ဆက္သြယ္ေပးသူမ်ား သို႔မဟုတ္ နယ္ခံ 

သုေတသနျပဳသူမ်ား၏ အသက ္အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစရန္ 

အထူးသတိျပဳ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ 

 ၂၀၁၁-ခႏွုစ၊္ ကမာၻ႔ဖြံ႕ၿဖိဳ းတုိးတက္မႈအစရီငခ္စံာ - 

ပဋပိကၡ၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳ းတုိးတက္မႈ - ကုိ အေျခခကံာ 

ယခလ့ုလာမႈသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 

အေၾကာငး္အရာႏွစရ္ပျ္ဖင္ ့ အၾကမး္ဖက္ပဋပိကၡကုိ 

ေျဖရငွး္ရန ္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခြဲျခားသတ္မတ္ွေရး 

အတြက္ မေူဘာငတ္စရ္ပကုိ္ အသုံးျပဳထားသည္။ 

ပထမအေၾကာင္းအရာမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ 

အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ အဓိက ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 

၏ “ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး” ျဖစ္သည္။ 

ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းဟူသည္ ႏုိင္ငံအတြင္း 

ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းကိ ု မဆိ ု လိုပါ။ 

ယံုၾကည္မႈသည္ ပဋိပကၡကိုယ္တိင္ု (ႏွင့္ ပဋိပကၡအေပၚ 

ၾသဇာသက္ေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံေရး ရွင္သန္ 

လႈပ္ရွားမႈမ်ား) ေက်ာ္လႊား လြန္ေျမာက္ႏုိင္ၿပီး 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ ယံုၾကည္အားထားေလာက္ေသာ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေပၚေပါက္လာလိမ့္မည္ဟ ူ ေသာ 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနမႈပင္ ျဖစ္ သည္။ 
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ဒုတိယအေၾကာင္းအရာမွာ ပဋိပကၡ အရင္း 

အျမစ္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ဆကသ္ြယ္ေနေသာ အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားကို အသြင္ေျပာင္းလေဲရး၏ အေရးႀကီးမႈပင္ 

ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡဝန္းက်င္ တြင္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အသြင္ေျပာင္းလျဲခင္း၌ 

လံုၿခံဳေရး၊ တရားမွ်တမႈ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတို႔တြင္ 

တန္းတူညီမႈမွ်မရွိျခင္းကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းဥပေဒ 

မ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ဖန္တီးျခင္း သို႔မဟုတ္ 

အသြင္ေျပာင္းလျဲခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ အဆိုပါ 

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 

အကူအညီပုံစံ အမ်ားစုႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားၿပီး 

အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡကို မီးေမႊးေပးေနသည့္ ျမဳပ္ကြယ္ 

ေနေသာ ရွင္သန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အသြင္ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလျဲခင္းအား တိုက္တြန္းအားေပး ရန္ 

ရည္ရြယ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေလ့လာမႈသည္ အဆိုပါ 

ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားအား “အသြင္ ေျပာင္းလေဲရး 

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား” ႏွင့္ ရလဒ္မ်ားဟု ရည္ၫႊန္း 

ထားသည္။ 
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ရာွေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား ။ လူမ်ိဳ းစပုဋပိကၡကုိ နားလညသ္ေဘာေပါက္ျခငး္ႏွင္ ့ ဖြ႕ံၿဖိဳ းေရး 
အေထာက္အပံ့

 လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡမ်ားသည္ ဘက္စုံေထာင့္စုံ 

အနားခ်င္းထပ္ေနေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအဆင့္မ်ား ေၾကာင့္ 

မေျပာင္းလႏုိဲင္ဘ ဲ ေပၚေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အဓိက ပုံစံ ၃-မ်ိဳးမွာ ေအာက္ပါတို႔ ျဖစ္သည္။ 

 (က) အစုိးရႏွင့္ လူနည္းစုလူမ်ိဳးစုပဋိပကၡ။ 

ယင္းတြင္ လူမ်ိဳးစု၏ ျဖစ္တည္မႈ၊ အခန္းက႑၊ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္တို႔အျပင္ ပဋိပကၡနယ္ေျမအတြင္းရွိ အစုိးရ 

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တရားဝင္မႈတို႔ႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ တက္ႂကြေသာ ႐ုန္းကန္ႀကိဳးပမ္းမႈတို႔ 

ပါဝင္သည္။ 

 ( ခ ) နယ္ေျမၾသဇာရွိသူမ်ားအၾကားယွဥ္ၿပိဳင္မႈ 

ႏွင့္ ပဋိပကၡ။ ယင္းတြင္ အဆိုပါ နယ္ေျမတြင္ ၾသဇာ 

လႊမ္းမုိးေရးအတြက္ ၿပိဳင္ဘက္႐ုိးရာတ ူ လူမ်ိဳးစုမ်ား၊ 

မိသားစုမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဂုိဏ္းခြဲမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတို႔ 

ပါဝင္သည္။ 

 ( ဂ ) နယ္ေျမလူထုအတြင္း အျပန္အလွန္ 

ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡ။ အတူတကြ ရင္းႏွီးစြာေနထိုင္ 

ၾကေသာ မတူညီေသာလူမ်ိဳးစု သို႔မဟုတ ္ဘာသာေရး 

အုပ္စုမ်ားအၾကား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ အထြဋ ္အျမတ္ထားရာ 

ေျမႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ား အတြက ္ အၿမတဲေစ 

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတို႔ ပါဝင္သည္။ 

 ႏုိငင္ေံရးအသြငကူ္းေျပာငး္မႈ၏ မတူညီေသာ 

အဆင့္ ၄-ဆင့္။ အဆိုပါပဋိပကၡတစ္ခုခ်င္းစီအား 

စစ္ပြဲဟူေသာ အစြန္းတစ္ဘက္မွသည္ အျခား 

တစ္ဘက္စြန္းတြင္ ခုိင္မာေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွျခင္း 

ဆုိသည့္ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ မ်ဥ္းေၾကာင္း 

ေပၚတြင္ ေနရာခ်ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။ အဆင့္ - ၁ တြင္ 

ႏုိင္ငံေရးအသြင္ ကူးေျပာင္းမႈမရွိပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ ကာလရွည္ၾကာေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ ကို 

အဆံုးသတ္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳေသာ 

ခုိင္မာသည့္ တိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား မရွိပါ။ အသြင္ 

ကူးေျပာင္းေရး ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ရာတြင္ မခုိင္မာေသာ၊ က်ိဳးျပတ္လြယ္ေသာ 

ႏုိင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတစ္ရပ္ ရွိေနႏုိင္ပါ သည္။ 

ထိုသို႔ေသာ လူသိအမ်ားဆံုး အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈမွာ 

ဗဟိုအစုိးရႏွင့္ အစုိးရကို ဆန္႔က်င္ ေသာ 

လက္နက္ကိုင္အုပ္စုတို႔အၾကား တရားဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္ပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ 

ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္အုပ္စု 

မ်ား ၿပိဳကြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုအုပ္စုမ်ားတြင္ ကတိျပဳ 

ထားေသာ အသြင္ေျပာင္းလေဲရး သို႔မဟုတ္ 

ဆက္ခံေရးကိ ု ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း 

တို႔ေၾကာင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ 

ခုိင္မာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ ဦးတည္ႏုိင္မည္ဟူ ေသာ 

ေဝဖန္ခ်က္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာႏုိင္ပါ သည္။ 

 အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယံုၾကည္မႈ 

ျမင့္မားျခင္း၊ အစုိးရႏွင့္ အတိုက္အခံ လက္နက္ကိုင္ 

မ်ားအျပင္ ပဋိပကၡနယ္ေျမရွိ အဓိက ေခါင္းေဆာင္မ်ား 

တြင္ ခက္ခေဲသာညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားႏွင့္ လက္နက္စြဲကိုင္မႈ 

စြန္႔လႊတ္ေရးကို ဆက္လက ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ 

ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑ရွိျခင္း စသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ 

ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈအရွိန္ ျမင့္မား လာႏုိင္ 

ေပသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ 

ကာလသည္ စဥ္ဆက္မျပတ ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ 

အျခားအဆံုးတစ္ဘက္တြင္ ရွိေနၿပီး အဓိက 

သေဘာတူညီမႈသို႔ ေရာက္ရွိကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

ကိုလည္း အဓိကက်ေသာ အသြင္ေျပာင္းလမဲႈသို႔ 

ေရာက္ရွိၿပီး ျဖစ္ေနေပ သည္။ သို႔ရာတြင္ စစ္ပြဲမွသည္ 

ခုိင္မာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ ခ်ီတက္ရာလမ္းေၾကာင္း 

သည္ ေျဖာင့္ျဖဴးသည္ေတာ ့ မဟုတ္ေပ။ 

ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ လမ္းခရီးသည္ ေကြ႕ဝုိက္ 

လည္ပတ္ေနေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတိုင္း လိုက္ပါ 

ရေလ့ရွိၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္၏ ေနရာေပါင္းစံု 

တြင္ အဓိက အတားအဆီးမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနတတ္ 

ေပသည္။ 

 ႏုိငင္တံကာအေထာက္အပံအ့ေနျဖင့္ လူမ်ိဳ းစ ု

ပဋပိကၡကုိ မးီေမႊးေပးေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္လက္ 

ျဖစေ္ပၚေစေသာ အဓကိ အေၾကာငး္တရားမ်ားကုိ 

လႊမး္မုိးေက်ာ္လႊားနုိငရ္န ္အလြနပ္င ္ခက္ခလွဲေပ သည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္
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အသြငကူ္းေျပာငး္ေရးအဆင့္သုိ႔ေရာက္ရိွရန ္မဟာဗ်ဴဟာစတုိံငး္တာမႈ 

လူမ်ိဳ းစပုဋပိကၡနယ္ေျမမ်ားရိွ ယွဥၿ္ပိဳ ငမ္ႈပံုစ ံ၃-မ်ိဳ း 

အစိးုရႏွင့္ လူနည္းစ ုလူမ်ိဳ းစပုဋပိကၡ 
(ယွဥၿ္ပိဳငခ္ရံေသာ အုပစ္ုိးမႈ) 

နယ္ေျမၾသဇာရိွသူမ်ားအၾကား 
ယွဥၿ္ပိဳငမ္ႈႏွင့္ ပဋပိကၡ 

(ဒတိုယတနး္ ႏိုငင္ေံရးေျဖရငွး္မႈ) 

နယ္ေျမလူထုအတြငး္ အျပနအ္လွန ္
ျဖစပ္ြားေသာ ပဋပိကၡ 

(အုပစ္တုြငး္ၿပိဳငဆုိ္ငမ္ႈမ်ားႏွင့္မယုံၾကည္မႈ) 

S-M = အစိုးရႏွင့္လူနည္းစလုမူ်ိဳးစု 
I-E = ၾသဇာရိွသူမ်ားအၾကား 

(S-M)အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ က်ယ္ျပန္႔/နက္႐ိႈင္းေသာ ယံုၾကည္မႈနယ္ခံ 
ၾသဇာရွိသူမ်ားက အစုိးရ၏ လံုၿခုံေရးစနစ္ ျဖည့္ဆည္းမႈကို ပုိမုိ 

ယံုၾကည္သည္။ (I-E) 

ယုံၾကည္မႈျပနလ္ည္တည္
ေဆာက္ျခငး္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
အသြငေ္ျပာငး္လဲျခငး္ စည္းလုံး 

ညီၫြတ္မႈ 

အရိွန္ျမင့္လာ 
 ေသာ အသြင ္
ကူးေျပာငး္မႈ 

ၿပိဳကြဲလြယ္ 
ေသာ အသြင ္
ကူးေျပာငး္မႈ 

အသြင ္
ကူးေျပာငး္ေရး 

မရိွ 

အျမင့္ဆံုးဦးစားေပးမႈ 
ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထူေထာင္မႈ (S-M) ယံုၾကည္မႈႏွင့္ 
လူမႈေရးခုိင္မာေတာင့္တင္းေစေသာ နယ္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တိုးခ ဲ်႕ျခင္း 

အျမင့္ဆံုးဦးစားေပးမႈ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ႏုိင္ငံတကာအကူအညီျဖင့္ယုံၾကည္မႈျမင့္မားေစျခင္း(S-M) 
အေရးႀကီးက႑မ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္ ခုိင္မာေသာတကိက၀တ္မ်ား(S-M) 

 

အသြင္ကူးေျပာင္းေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထူေထာင္ျခင္း(S-M) နယ္ေျမတည္ရိွမႈ 
အသိအမွတ္ျပဳေရးကုိေျဖရွင္းေပးေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျပဳျပင္ဖြဲ႕စညး္ျခင္း(S-M) 

နယ္ေျမလုံၿခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ခိုင္မာေတာင့္တင္းေစျခင္း (I-E) 

အဓိကကိစၥရပ္မ်ားကို အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးေရးအတြက္ 
ႏုိင္ငံေရးက႑ခ ဲ်ထြင္ေပးျခင္း(S-M) အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကိုေထာက္ခံရန္ 

ျပည္သူလူထုကို တိုက္တြန္းအားေပးျခင္း (S-M) 

အျမင့္ဆံုးဦးစားေပးမႈ 
ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းေရးစတင္ျခင္း (ဥပမာ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းျခင္း) (S-M) 
လံုၿခံဳေရးႏွင့္တရားေရးအဓိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားျပဳျပင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း (S-M) 
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ေသာ အေထာက္အပ့ံေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ထိရွလြယ္ၿပီး 

ပဋိပကၡ ျပင္းထန္စြာသက္ေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကို 

သာ အေလးေပးခဲ့ၾကသည္။ လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡမ်ားကို 

အလယ္အလတ္ဝင္ေငြရွိၿပီး အသင့္အတင့္ခုိင္မာ ေသာ 

ႏုိင္ငံမ်ား၌ ေတြ႕ရေလ့ရွိတတ္ၿပီး၊ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ 

ႏုိင္ငံျခားအေထာက္အပ့ံမ်ား နည္းပါးစြာ ရရွိၾကေသာ 

ေၾကာင့္ အလွဴရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၿပိဳကြဲ 

လြယ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၎တို႔ရရွိေလ့ရွိေသာ 

အလွဴရွင္လြတ္လပ္ခြင့္ ရရွိႏုိင္သည့္ မူဝါဒ ၾသဇာသက ္

ေရာက္မႈမ်ဳိး မရရွိႏုိင္ၾကေပ။ဤေလ့လာမႈအတြက ္

ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့ေသာ ေတာင္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ 

အာရွရိွ လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡ ၂၆-ခုအနက ္ ၁၇-ခု အတြက ္

ႏုိင္ငံတကာအေထာက္အပ့ံ စီးဆင္းမႈမ်ားသည္ 

အလြန္အမင္းနည္းပါးၿပီး ပဋိပကၡတစ္ခု အတြက ္

ႏွစ္စဥ္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၅ သန္း ေအာက္သာ 

ရရွိၾကသည္။ 

 ေထာက္ပံ႔ေရးအစအီစဥ ္ အမ်ားစသုည္ ပဋပိကၡ 

ျဖစပ္ြားေစေသာ အဓကိေမာငး္ႏွငအ္ား မ်ားကုိ 

အေလးမထားၾကေပ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေထာက ္

အပ့ံ စီမံကိန္းမ်ားသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 

လုပ္ငန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး တိုးတက္မႈ 

တို႔ကဲ့သို႔ေသာ “ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရလဒ္မ်ား” ႏွင့္ 

နယ္ေျမစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေပၚတြင္သာ အာ႐ုံစုိက္ 

ေလ့ရွိၾကသည္။ ၂၀၀၁-ခုႏွစ္မွ၂၀၁၀-ျပည့္ႏွစ္ေက်ာ္ 

ကာလအတြက ္ အာရွရွိ လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡမ်ားသို႔ 

တရားဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာ 

အသိုက္အဝန္းက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယ ံ

ေထာက္ပ့ံခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အကူအညီအမ်ားစု 

သည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ ျပႆနာမ်ားအေပၚ 

ရွင္းလင္းတိက်စြာ အာ႐ုံစူးစုိက္မႈ မျပဳသည့္ျပင္ 

ႀကီးမားေသာ အစီအစဥ္မ်ားစြာတို႔သည္လည္း ယင္း 

တို႔၏ ဒီဇုိင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ 

ႀကီးၾကပ္မႈတို႔တြင္ ပဋိပကၡကို ေလးေလး နက္နက ္

စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ျခင္း မျပဳၾကေပ။ အေထာက္အပ့ံ 

အစီအစဥ္မ်ား၏ ၈၈% ခန္႔သည္ အေျခခံ 

အေဆာက္အဦ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 

ျဖန္႔ျဖဴးေရးတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ရုိးျဖစ္စဥ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး 

တိုးတက္ေရး က႑မ်ားကိုသာ အေလးေပး 

ေလ့ရွိၾကသည္။ ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ကိ ု

ေရွး႐ွဳ၍ အကူအညီေပးမႈ အေျခခံဆိုင္ရာ သိသာ 

ထင္ရွားေသာ အေထာက္အပ့ံ အစီအစဥ္မ်ားစြာတို႔ 

တြင္ပင္ အစီအစဥ္ အမ်ားစုသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 

ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားကို အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကၿပီး ပဋိပကၡ 

ရွင္သန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္ 

ေသာ သက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္မွ်သာရွိေၾကာင္း 

ဤေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပထားသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ 

စစ္မွန္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သို႔  

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အေထာက္အက ူ အတြက္ 

ျပည့္စုံလံုေလာက္မႈ မရွိေပ။ 
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ရာွေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား ။ အသြငေ္ျပာငး္လဲေရး အေထာက္အပံႏွ့င့္ ၿငမိး္ခ်မး္ေရးလုပင္နး္စဥ္

 အသြငေ္ျပာငး္လဲေရးဆုိငရ္ာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္ 

အက်ိဳ းရလဒမ္်ားသည္ သဘာဝအရ အေျခခ ံ အားျဖင္ ့

ႏုိငင္ေံရးပင ္ ျဖစသ္ည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ အသြင္ကူး 

ေျပာင္းမႈတစ္ရပ္သည္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာေဒသတြင္ 

လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၊ အစုိးရ၊ အတိုက္အခံပါတီ 

မ်ားႏွင့္ နယ္ေျမေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သေဘာထားမ်ား 

ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး တြက္ခ်က္မႈမ်ားကုိ ေျပာင္းလရဲန္ 

လိုအပ္သည္။ ယံုၾကည္မႈတိုးတက္ရန္ အထိ 

ေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းမ်ားတြင္အစုိးရ၊ လက္နက္ကိုင္ 

အုပ္စုမ်ား သို႔မဟုတ ္ အစုိးရမဟုတ္ေသာအေရးႀကီး 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အဓိက အမွတ္လကၡဏာျဖစ္ေသာ 

ေျပာင္းလမဲႈမ်ား သို႔မဟုတ္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ 

ေကာင္းေသာ အမွားျပင္ဆင္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။ ထိ ု

အေျခအေနမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ ဦးတည္ေသာ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလမ္းစဥ္အား ယံုၾကည္မႈ ႏွင္ ့

စစ္မွန္မႈကိ ု ေပးစြမ္းသည္။ ပဋိပကၡႏွင့္ နီးကပ္စြာ 

ဆက္စပ္သည့္ တည္ေထာင္ထားေသာအဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားအား အသြင္ေျပာင္းလျဲခင္းသည္ ေအာင္ႏုိင္သူ 

မ်ားႏွင့္ ႐ံႈးနိမ့္သူမ်ားအုပ္စုသစ္ႏွင့္ တည္ရွိဆဲ 

အေျခအေနမွ အက်ိဳးခံစား ေနရသူမ်ားထံမွ 

တြန္းလွန္ေသာ အုပ္စုမ်ား ေပၚေပါက္ေရးကို မလႊ ဲ

မေရွာင္သာ ဦးတည္ေနေပသည္။ 

 ၿငမိး္ခ်မး္ေရးလုပင္နး္စဥ ္ ပ်က္ကြက္မႈတြင ္ ႏုိငင္ ံ

တကာအေထာက္အပံသ့ည္ ျမင့္မားစြာ တငး္က်ပခ္ ံရၿပးီ 

ပဋပိကၡႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ကိစၥရပမ္်ားကုိ 

ေရာွငၾ္ကဥေ္လ့ရိွသည္။ တရားဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္ (သို႔မဟုတ ္ႏုိင္ငံေရး အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈ) 

ေဆာင္ရြက္ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

မရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အေထာက္အပ့ံ အစီအစဥ္မ်ား 

အၾကား အဓိက ျခားနားမႈမ်ား ရွိၾကသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တိုးတက္မႈမရွိေသာ လူမ်ိဳးစု 

ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားသို႔ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အလွဴရွင္ 

အေထာက္အပ့ံသည္ အလွဴရွင္မ်ားအတြက္ ထံုးစံ 

အလုပ္သေဘာမွ်သာ ျဖစ္သည္။ တရားဝင္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မရွိဘဲ ရန္ပုံေငြမ်ား၏ ၈၆% 

သည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ သို႔မဟုတ ္ ဝန္ေဆာင္မႈ 

ျဖန္႔ျဖဴးေရး အစီအစဥ္မ်ားအား ေထာက္ပ့ံသည္။ 

ယင္းတြင္ စီးပြားေရးအေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား 

သို႔မဟုတ ္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး က႑သို႔ ေထာက္ပ့ံမႈ 

၅၆% ပါဝင္သည္။ အဆိုပါ ပဋိပကၡ နယ္ေျမမ်ားတြင္ 

အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ 

အလွဴရွင္ေအဂ်င္စီမ်ား အတြင္းရွိဌာနမ်ားသည္ 

ဖြဲ႕စည္းပုံစနစ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔အား ပဋိပကၡကို 

က်ယ္ျပန္႔စြာ ေရွာင္ရွားႏုိင္ ေစရန္ သို႔မဟုတ္ 

ပဋိပကၡမျဖစ္ေပၚေစရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ က႑မ်ား 

ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 

မရွိေသာ ဧရိယာမ်ားတြင္ ရန္ပုံေငြ၏ အမ်ားစု (၇၂ 

ရာခုိင္ႏႈန္း) ကို ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္မ်ားက (အာရွ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္) ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ အစီအစဥ္မ်ားသည္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မရွိေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ 

အလြန္အမင္းနည္းပါးၿပီး ေဒသတစ္ခုလံုးအတြက္ 

ႏွစ္စဥ္ေဒၚလာ ၈.၈ သန္း မွ်သာ (စုစုေပါင္း 

အေထာက္အပ့ံ၏ ၂.၁ ရာခုိင္ႏႈန္း) ရွိသည္။ 

 ၿငမိး္ခ်မး္ေရးလုပင္နး္စဥရ္ိွေသာ ဧရယိာမ်ားတြင ္

ရနပ္ံုေငြက်ခမံႈအဆင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ယ္ျပန္႔ 

ဆုံးက႑သည္ စနံမနူာအားျဖင္ ့ ၿငမိး္ခ်မး္ေရးႏွင့္ 

ပဋပိကၡ အစအီစဥ ္ ျပဳလုပျ္ခငး္ပင ္ ျဖစသ္ည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကာလအတြင္း အဓိက 

အလွဴရွင္မ်ားတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ 

ၾသစေၾတးလ်၊ ဂ်ပန္၊ ယူႏုိက္တက္ကင္းဒမ္း၊ 

ဥေရာပေကာ္မရွင္၊ ဂ်ာမနီ၊ ကေနဒါႏွင့္ ေနာ္ေဝတို႔ 

ပါဝင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မရိ ွ

ေသာ ဧရိယာမ်ား၌ ဂ်ပန္မွလြဲ၍ အဆိုပါအလွဴရွင္ 

မ်ားသည္ ရန္ပုံေငြအနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ ထည့္ဝင္ 

ၾကသည္။ သို႔မဟုတ္ လံုးဝထည့္ဝင္ျခင္း မျပဳၾကေပ။ 
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ရာွေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား ။ လူမ်ိဳ းစပုဋပိကၡကုိ တုံ႔ျပနေ္ရးအတြက္ အလွဴရငွမ္်ားႏွင့္ လက္ခ ံ
ရရိွသူအစိးုရမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးပါဝငပ္တ္သက္မႈမ်ား

 အစိးုရသည္ ၿငမိး္ခ်မး္ေရးလုပင္နး္စဥမ္ရိွေသာ 

လူမ်ိဳ းစပုဋပိကၡနယ္ေျမမ်ားတြင ္အလွဴရငွမ္်ား ခ်ဥး္ကပ ္

ဝငေ္ရာက္မႈႏွင္ ့ လုပင္နး္ေဆာငရ္ြက္မႈကုိ တငး္ၾကပ ္

ထားေလ့ ရိွသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က ္

သို႔မဟုတ ္ လုပ္ငန္းစဥ္ ပ်က္ကြက္မႈတြင္ 

အစုိးရမ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေထာက္အပ့ံ 

အစီအစဥ္မ်ားကို (က) ယင္းတို႔သည္ အစုိးရမွတစ္ဆင့္ 

ဆက္သြယ္လွ်င္ (ခ) ယင္းတို႔သည္ ႏုိင္ငံေရး 

အႏၲရာယ္ႏွင့္ ကင္းရွင္းေသာ က႑မ်ားတြင္ 

ေဆာင္ရြက္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ (ဂ) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

ျဖန္႔ျဖဴးရာတြင္ အစုိးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိ ု ခုိင္မာ 

ေတာင့္တင္းေစလွ်င္ သို႔မဟုတ္ စီးမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို 

တုိးတက္ေစလွ်င္သာ ခြင့္ျပဳေပးမည္ ျဖစ္သည္။ 

 ၿငမိး္ခ်မး္ေရးသုိ႔ အသြငကူ္းေျပာငး္မႈကုိ တုိက္တြနး္ 

အားေပးစဥအ္တြငး္ ႏွစဥ္းီႏွစဘ္က္ အျပန ္ အလွန ္

ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ စမီခံန္႔ခြဲျခငး္။ လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡကို 

ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 

သို႔မဟုတ ္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ႏုိင္ငံသား အျဖစ္ 

သတ္မွတ္မႈ၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အခန္း က႑ႏွင့္ 

နယ္နိမိတ္ဆိုင္ရာ ေပါင္းစည္းမႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

ျမင့္မားစြာထိခုိက္မခံသည့္ ျပႆနာမ်ားကိ ု ေပၚေပါက္ 

ေစေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားအစုိးရႏွင့္ 

ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကိ ု ထိန္းသိမ္းရန္ 

လုိအပ္မႈသည္ အလွဴရွင္ေအဂ်င္စီမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈ 

နည္းလမ္းကို ႀကီးမားစြာ ၾသဇာ သက္ေရာက္ေစ 

ေပသည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ အေထာက္အပ့ံအစီအစဥ္မ်ား 

သည္ လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ 

လိုအပ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး တိုးတက္မႈထက ္

၎တို႔၏ တည္ရွိဆ ဲ ပုံစံမွ ဗဟိုအစုိးရမူဝါဒမ်ားႏွင့္ 

အစီအစဥ္မ်ားကို ေနာက္သို႔ဆုတေ္ပးရန္ ရည္ရြယ္ထား 

ၿပီးျဖစ္သည္။ အေထာက္အပ့ံ ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ 

လက္ေတြ႕ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကိ ု ေကာင္းစြာ နားလည္ 

သေဘာ ေပါက္မႈရွိၾကသည့္တိုင္ ၎တို႔သည္ 

တစ္စုတစ္ဖြဲ႕ ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေသာ ပဋိပကၡအေပၚ 

၎တို႔၏ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈမ်ားကိုသာ ထိန္းသိမ္းထားလို 

ၾကၿပီး အစုိးရ၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျမင့္မားေစေသာ 

အစီအစဥ္မ်ားကိ ုေရွာင္လႊလဲိုၾကသည္။ 
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 အေထာက္အပံျ့ဖည့္ဆည္းေရးအတြက္ ပဋပိကၡ 

ျဖစေ္စေသာ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတိုးတက္ 

ေစရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရး အလြဲသံုးမႈမ်ားအား ေျဖရွင္း 

ေပးရန္၊ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ 

လံုၿခံဳမႈမရွိေသာ လူနည္းစုလူမ်ိဳးစုမ်ားအား ကာကြယ ္

ေပးရန္ဟူေသာ ကတိကဝတမ္်ားသည္ လူမ်ိဳးစု 

ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးေစရန္ အလွဴရွင္မ်ားအား 

တြန္းအားေပး ေလ့ရွိသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ 

အလွဴရွင္ အစုိးရမ်ားတြင္ ေဒဆိုင္ရာလံုၿခံဳေရး၊ 

ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ တို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ 

အျခားဦးစားေပးမႈမ်ား ရွိေနေပသည္။ အဆုိပါ 

အလွဴရွင္အစုိးရမ်ား၏ အၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္ေနေသာ 

ဦးစားေပးမႈမ်ားက လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡျပႆနာမ်ားကို 

ေျဖရွင္းရာတြင္ အလွဴရွင္ ေအဂ်င္စီမ်ားအား 

အခက္အခ ဲ ျဖစ္ေပၚေစေပသည္။ မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ 

အစြန္းေရာက္ဝါဒႏွင့္ ပတ္သက ္ ေသာ 

မဟာဗ်ဴဟာလံုၿခံဳေရး အဆက္အစပ္မ်ားသည္ အလွဴ 

ရွင္ အေနအထားမ်ားအား တိုး၍ ပါဝင္ပတ္သက္လာ 

ေစသည္။ အစုိးရႏွင့္ အနီးကပ္ မိတ္ဘက္ျဖစ္မႈ 

လိုအပ္သည့္ ျမင့္မားေသာ လံုၿခံဳေရး ဦးစားေပးမႈ 

ျပႆနာမ်ားရွိပါက အလွဴရွင္အစုိးရ မ်ားသည္ လူမ်ိဳးစု 

ပဋိပကၡမ်ားကို ပုိမုိလ်စ္လ်ဴ႐ႈလို ၾကသည္။ သို႔မဟုတ ္

အျခားေသာ သံတမန္ဆိုင္ရာ ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဦးစားေပးမႈ 

မ်ားကိုသာ ေျဖရွင္းလိုၾကသည္။ 
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ရာွေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား ။ အလွဴရငွေ္အဂ်ငစ္အီတြငး္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား 

 ဌာနတြငး္ မလုိလားအပေ္သာ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ 

ဆနသ္ည့္ လုပထံု္းလုပန္ည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 

အလွဴရငွေ္အဂ်ငစ္၏ီ ဥးီစားေပး အလ်ငလုိ္မႈမ်ားသည္  

လူမ်ိဳ းစ ု ပဋပိကၡဧရယိာမ်ားတြင ္ အေထာက္အပံ ့

ထိေရာက္မႈကုိ ဆန္႔က်ငဘ္က္အက်ိဳ း သက္ေရာက္ 

ေစႏုိငပ္ါသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ပစၥည္းဝယ္ယ ူ

ျဖည့္တင္းမႈႏွင့္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ အေထာက္အပ့ံ အစီအစဥ္ 

မ်ား၏ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္မႈႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈတို႔ကို 

ဟန္႔တားကန္သတ္ႏုိင္ၿပီး လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡ နယ္ေျမမ်ား 

တြင္ အေထာက္အပ့ံ ထိေရာက္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစႏုိင္ 

သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ အခ်ိဳ႕ေသာ အလွဴရွင္ 

ေအဂ်င္စီမ်ားအတြင္း စီမံကိန္းတစ္ခုစီအတြက္ စီမံ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈစရိတ ္ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ နည္းနည္းႏွင့္ 

ကဲ်က ဲ်ဝုိင္းေသာ အစီအစဥ္မ်ားကိုသာ ေထာက္ပ့ံရန္ 

ဖိအားေပးမႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ 

အသံုးစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ 

အလွဴရွင္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပဋိပကၡနယ္ေျမအေၾကာင္း ကို 

သိရွိမႈတိုးတက္ေရးႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို ထိေရာက ္ စြာ 

ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ေရး စြမ္းရည္ကိ ု ေလ်ာ့က် 

သြားေစသည္။ တတိယအခ်က္မွာ ကာလတိ ု စီမံကိန္း 

လည္ပတ္မႈမ်ားသည္ လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡ နယ္ေျမမ်ားတြင္ 

ေႏွးေကြးေသာ ေျပာင္းလမဲႈ အတိုင္းအတာႏွင့္ 

သဟဇာတမျဖစ္ေပ။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေသာ 

ပဋိပကၡတစ္ရပ္ကိ ု ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အသြင္ေျပာင္းလေဲရး၌ ကူညီျခင္း 

သည္ သမာရိုးက်စီမံကိန္း သက္တမ္းတစ္ခု၏ ကာလ 

သတ္မွတ္ခ်က္ထက ္ ပိုေသာ တာရွည္ခိုင္မာသည့္ 

သံဓိဌါန္ ရိွရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

 အေထာက္အပံအ့ရာရိွမ်ားတို႔အၾကား ပဋပိကၡ 

အေပၚသိရွနိားလည္သေဘာေပါက္မႈႏွင့္ ပဋပိကၡနယ္ 

ေျမမ်ားရွ ိ အစအီစဥမ္်ား၏ ပုစံဒံဇီိငုး္ႏွင့္ အေကာငအ္ 

ထည္ေဖာ္မႈတုိ႔အၾကား သိသာထငရ္ာွးေသာ ကြာျခားမႈ 

တစရ္ပ ္ ရိွပါသည္။ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာတို႔တြင္ အလွဴရွင္ 

ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမဟုတ္ေသာ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏  သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ 

အမ်ဳိးသား အဆင့္ လႊမ္းျခံဳေသာ ႏုိင္ငံေရး႐ွဴေဒါင့္မ်ား 

အပါအဝင္ လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡ၏ တြန္းအားမ်ား 

အေပၚႏံွ႔စပ္ေသာ နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ား ရွိ 

ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အေထာက္ 

အပ့ံမ်ားအား လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အဆိုပါ 

နားလည္သေဘာေပါက္မႈကို လိုက္၍မမွီေအာင္ 

အလွမ္းကြာ လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုအလွမ္းကြာဟမႈသည္ 

(က) အိမ္ရွင္အစုိးရ၏ အကဆဲတ္မႈမ်ား (ခ) 

အလွဴရွင္အစိုးရ၏ ဦးစားေပးမႈမ်ားသည္ အကူအညီ၊ 

ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ 

အျပန္အလွန္ ဆန္က်င္ဘက္ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ (ဂ) 

အေလ်ာ့အတင္း မရွိေသာ ဝန္ထမ္းခန္႔ထားေရး 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားေၾကာင့္ အေထာက္အပ့ံ ေအဂ်င္စီ၏ 

ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 

ပဋိပကၡအေပၚ ကြ် မ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ 

ထိုကြ် မ္းက်င္မႈအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ျပန္လည္ 

ျဖည့္ဆည္း တုိးျမႇင့္ေပးရန္တုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

ခက္ခေဲစပါသည္။  

 အေထာက္အပံ ့ေအဂ်ငစ္မီ်ားတြင ္လူမ်ိဳ းစ ုပဋပိကၡ 

ဧရယိာမ်ားရိ ွ အေျခအေနမ်ားကုိ ေျခရာ 

ေကာက္ေရးအတြက္ ခိငုမ္ာေသာ အေထာက္အထား 

အေျခခ ံ မရိွၾကေပ။ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ေသာ 

အေထာက္အထား အေျခခံမရွိဘ ဲ ခိုင္မာေကာင္းမြန္ 

သည့္ စီမံကိန္းဒီဇုိင္း ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 

သိရိွနားလည္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ သို႔မဟုတ ္

ပဋိပကၡအေပၚတြင္ အေထာက္အပ့ံ၏သက္ေရာက္မႈ 

ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အလြန္ခက္ခဲ 

လွေပသည္။ အဓိကကြာဟမႈ ၂-ရပ္ရွိသည္။  (က) 

လူမ်ိဳးစု သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအရသီးျခားစီ 
ခြဲျခားထားေသာ လူမႈစီးပြားေရး အခ်က္အလက္မ်ား 
မရွိျခင္း။ ထိုအခ်က္သည္ လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡဧရိယာ မ်ားရွိ 

လူမ်ိဳးစုမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ စီးပြားခ်မ္းသာမႈႏွင့္ တန္းတ ူ

ညီမွ်မႈတို႔တြင္ ျခားနားခ်က္မ်ားကိ ု ေျခရာခံရန္၊ 

အေထာက္အပ့ံ အစီအစဥ္မ်ားကိ ု ထိေရာက္စြာ 

သတ္မွန္ရန္ႏွင့္ အဓိကလူနည္းစု လူမ်ိဳးစုလူထု 

အတြင္းရွိ တိုးတက္မႈကို အကျဲဖတ္ရန္ တို႔အတြက္ 
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အလြန္အမင္း ခက္ခေဲစေပသည္။ (ခ) နယ္ေျမအဆင္ ့
လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ေျပာင္းလမဲႈဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားမရွိျခင္း။ 
လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ား အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ၊ 

စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔တြင္ နယ္ေျမအဆင္ ့

ေျပာင္းလမဲႈသည္ ထင္ရွားစြာ ေပၚေပါက္ေသာ္လည္း 

အလွဴရွင္းမ်ားက ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ 

ျခင္း မရွိၾကေပ။ နယ္ေျမတြင္း ေျပာင္းလမဲႈအဆင့္ႏွင္ ့

ေျပာင္းလမဲႈႏႈန္းတို႔အရ ပဋိပကၡ ဧရိယာအႏံွ႔ 

စုစည္းေသာ အခ်က္အလက ္ ပုံစံမ်ားသည္ 

အေကာင္းဆံုးအေနျဖင့္ မျပည့္စုံေသာ ႐ုပ္ပုံလႊာကိုသာ 

ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ၿပီး၊ အဆိုးဆံုးအေနျဖင့္မူ လမ္းလြဲ 

ေစေသာ ႐ုပ္ပုံလႊာကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ 

 ဖြံ႕ၿဖိဳ းမႈေအဂ်ငစ္မီ်ားသည္ အေထာက္အပံမ့်ား 

အေနျဖင္ ့ ပဋပိကၡအေပၚ အက်ိဳ းသက္ေရာက္မႈ ရိ/ွမရိ ွ

ကုိ ဆုံးျဖတ္ရန ္ လုိအပေ္သာ အဓကိ အေၾကာငး္ရငး္ 

မ်ား (ယုံၾကည္မႈႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း ဆုိငရ္ာ 

အသြငေ္ျပာငး္လဲမႈ) ကုိ စနစတ္က် ေစာင့္ၾကည့္ 

ႀကီးၾကပမ္ႈ မရိွၾကေပ။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အဆင့္ 

အေထာက္အပ့ံ အစီအစဥ္မ်ားအတြက ္ ေစာင့္ၾကည့္ 

ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ အကျဲဖတ ္ သတ္မွတ္ျခင္း တို႔သည္ 

အေျခခံအားျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ထြက္ေပၚရလဒ္ႏွင့္ 

အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ဦးတည္ေလ့ရွိသည္။ ပဋိပကၡကို 

ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ တိုက္႐ုိက္ၾကိဳးစားေနပါသည္ဆုိေသာ 

အစီအစဥ္မ်ားတြင္ပင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ တုိင္းတာေစာင္ ့

ၾကည့္သည့္  အေထာက္အထားမ်ားေတြ႔ရခပဲါသည္။  

ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ရန္ပုံေငြေကာင္းစြာ 

ရရိွထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ပင္ မရိွ 

သေလာက္ျဖစ္ပါသည္။ ထိေရာက္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ 

ႀကီးၾကပ္မႈတြင္ မူဝါဒႏွင့္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္မႈကိုသာမက  ဘက္မလိုက္သည့္ ႏိုင္ငံေရး 

ဆန္းစစ္ခ်က္လည္း လုိအပ္ပါသည္။ အကူအညီ 

ေပးေရး လုပ္ေဆာင္သမူ်ားသည္ မူဝါဒေျပာင္းလမဲႈ၏ 

အက်ဳိးရလဒ္အား ခြဲျခမ္း ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းကို 

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကေသာ္လည္း နယ္ေျမလူထု၏ အသ ိ

အျမင္ သေဘာထားမ်ား၊ ၾသဇာရွိသ ူ အခ်င္းခ်င္း 

ႏုိင္ငံေရး ရွင္သန္လႈပ္ရွားမႈ သို႔မဟုတ ္ထိခုိက္မခံေသာ 

ႏုိင္ငံေရး ေရြးခ်ယ္မႈ မ်ားအေပၚ အေခ်အတင္ 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ ဆင့္ကျဲဖစ္စဥ္တို႔အား ခြဲျခမ္း 

စိတ္ျဖာရန္ အလွမ္းကြာေဝး ေနၾကသည္။
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ရာွေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား ။ ဖြ႕ံၿဖိဳ းေရးအေထာက္အပံႏွ့င့္ ႏုိငင္ေံရးရငွသ္နလ္ႈပရ္ာွးမႈ 

 ျဖစရ္ပအ္မ်ားစတုြင ္ အေထာက္အပံက့ နယ္ေျမ 

အာဏာဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားကုိ ပံုသြငး္သည္ထက္ နယ္ေျမ 

ႏုိငင္ေံရး ရငွသ္နလ္ႈပရ္ာွးမႈက အေထာက္အပံ ့

ေပးေဝမႈႏွင္ ့ အက်ဳးိသက္ေရာက္မႈကုိ ပံုသြငး္ေလ့ 

ရိွသည္။ အခ်ိဳ႕အစီအစဥ္မ်ား အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာလူထ ု

ေဆာင္ရြက္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ 

စီမံကိန္းအေပၚ နယ္ေျမၾသဇာအာဏာ ဆက္ဆံေရး 

မ်ား၏ လႊမ္းမုိးမႈကို ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္သည့္တိုင္ အဆိုပါ 

ေလ်ာ့ခ်မႈသည္ စီမံကိန္းၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက ္

တည္ရိွေၾကာင္း အေထာက္အထား အနည္းငယ္သာ 

ေတြ႕ရွိရသည္။ 

 အေထာက္အပံ ့ အစအီစဥမ္်ားကုိ နယ္ေျမ 

ၾသဇာရိွသူမ်ားက ၎တုိ႔အား ေထာက္ခသံည့္ 

အသုိက္အဝနး္ ခိငုမ္ာေတာင့္တငး္ေစေရးအတြက္ 

အသုံးခ်ေနသည့္ ခိငုမ္ာေသာ အေထာက္အထားမ်ား 

ေတြ႕ရိွရသည္။ ယခုေလ့လာမႈအေရ ႏုိင္ငံ ၃-ႏုိင္ငံရိွ 

ျဖစ္ရပ္အားလံုးတြင္ ရပ္ရြာေနျပည္သူမ်ားသည္ 

အေထာက္အပ့ံေပးေသာ ရန္ပုံေငြ၏ မူလဇစ္ျမစ္ကိ ု

မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္စြမ္း မရွိၾကေပ။ အဆိုပါ 

ရန္ပုံေငြမ်ား တစ္ေနရာရာမွ လာသည္ကိ ု သိရွိသည့္ 

တိုင္ အမ်ားစုက အကူအညီမ်ားသည္ နယ္ခံၾသဇာရိွသ ူ

မ်ားေၾကာင့္ ရရိွသည္ဟု ေျပာဆုိၾကသည္။ 

နယ္ေျမၾသဇာရွိသူမ်ားက အေထာက္အပ့ံစီမံကိန္း 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက၍္ လုပ္ 

ေဆာင္ခ်င္သည္မ်ားကုိ (အထူးသျဖင့္ အက်ိဳဳးခံစား 

မည့္သူေရြးခ်ယ္မႈအပါအဝင္) ေျပာဆုိႏိုင္ၿပီး၊ စီမံကိန္း 

၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား အတြက ္နာမည္ေကာင္း လည္း 

ယူႏုိင္ၾကေပသည္။ ၾသဇာရွိသူမ်ားက အေထာက္အပ့ံ 

အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္အတြက ္

သံုးစြဲၾကေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုပင္ ဤေလ့လာမႈအရ 

ေတြ႕ရွိရသည္။ 

 နယ္ေျမၾသဇာရိွသူမ်ားအား အငအ္ားခိငုမ္ာ 

ေတာင့္တငး္ေစျခငး္ျဖင္ ့ ၿငမိး္ခ်မး္ေရးလုပင္နး္စဥကုိ္ 

ဆက္လက္ေဆာငရ္ြက္ရန ္ ကတိကဝတ္ျပဳေသာ 

နယ္ေျမၾသဇာ ရိွသူမ်ားအတြက္ ခိငုမ္ာေသာ 

လံႈ႕ေဆာ္မႈျပဳလုပေ္ပး လွ်င ္ ယငး္လုပေ္ဆာငမ္ႈသည္ 

ၿငမိး္ခ်မး္ေရးသုိ႔ အသြငကူ္းေျပာငး္ေရးကုိ အေထာက္ 

အကူ ျပဳႏုိငေ္ပသည္။ သုိ႔ရာတြင ္ ၎သည္ 

ပဋပိကၡျဖစပ္ြားေစေသာ နယ္ေျမရငွသ္နလ္ႈပရ္ာွးမႈကုိ 

အားျဖည့္ေပးသက့ဲသုိ႔ ျဖစလွ္်င ္ ေရရည္ွတြင ္ အဓကိ 

ေပးဆပရ္မည့္ တာဝန ္ တစရ္ပ ္ ျဖစလ္ာႏုိငျ္ပနသ္ည္။ 

ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးသျဖင့္ အရွိန္ျမင့္ 

လာေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ 

ကာလအတြင္း (ဥပမာ - အာေခ်႕္တြင္ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္ 

ကတည္းက) ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ား အသြင္ေျပာင္းလေဲရးတို႔အၾကား တင္းမာမႈ 

တစ္ရပ္ ရွိေနေပသည္။ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတို႔၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ 

အေထာက္အထားအရ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသည္ 

နယ္ေျမၾသဇာရွိသူမ်ား၏ အာဏာကို ျမင့္တက္ေစရန္ 

အေထာက္အကူျပဳသည့္တိုင္ အေထာက္အပ့ံမ်ား 

သည္ နယ္ေျမၾသဇာရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ အသြင္ 

ေျပာင္းလမဲႈက႑မွ ပါဝင္လ်ကရွိ္သည္ကို ၫႊန္ျပေန 

ေပသည္။ ပဋိပကၡတစ္ရပ္တြင္ နယ္ေျမ 

ၾသဇာရွိသူမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ယိုယြင္းေစျခင္း သည္ 

စင္စစ္အားျဖင့္ နယ္ေျမတစ္ရပ္အား မတည္မၿငိမ္ 

ျဖစ္ေစႏုိင္ေပသည္။ နယ္ေျမၾသဇာ ရွိသူမ်ားက 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈ 

မ်ားကို အစုိးရ၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ 

အစားထိုးရာတြင္ ထိုႏုိင္ငံအတြင္း လံုၿခံဳေရးႏွင့္ 

ယံုၾကည္မႈအဆင့္ တစ္ရပ္ရိွရန္ လုိအပ္ေပသည္။ 

ထိုအဆင့္သည္ ပဋိပကၡ နယ္ေျမတြင္ ပ်က္ကြက ္

ေနေလ ့ ရွိသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ ပဋိပကၡ 

နယ္ေျမတစ္ခုတြင္ နယ္ေျမၾသဇာ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားကို 

ခုိင္မာေတာင့္တင္း ေစျခင္းသည္ အျပဳသေဘာ 

ေဆာင္ေသာ အေျပာင္း အလကဲိ ု ျဖစ္လာေစမည့္ 

နယ္ေျမၿပိဳင္ဘက္မ်ားအား အေျခအေန ပုိမုိဆိုးရြား 

ေစသည့္ျပင္ နယ္ေျမတြင္း ယံုၾကည္မႈကိုလည္း 

ယိုယြင္းသြားေစႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေထာက္အပ့ံ 

ေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ နယ္ေျမၾသဇာ 

ရွိသူမ်ား၏ အခန္းက႑ ႏွင့္ ႐ုိးရာၾသဇာသက္ေရာက္မႈ 

ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားကို ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ 

ရန္ အေရးႀကီးသည္။ သို႔မွသာ အေထာက္အပ့ံမ်ား 
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သည္ ၿပိဳင္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ပဋိပကၡ 

မေပၚေပါက္ေစဘဲ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သက ္

ေရာက္မႈကိ ု ေအာင္ျမင္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ 

ေပလိမ့္မည္။ 

 အေထာက္အပံ ့ ျဖန္႔ျဖဴးေရး၊ လက္ခေံရးႏွင့္ 

ရပရ္ြာလူထု ပါဝငမ္ႈတုိ႔တြင ္ ေသာငး္က်နး္သူ မ်ားထံမ ွ

တုံ႔ျပနမ္ႈ အလားအလာသည္ အေရးႀကီး ေသာ 

အေၾကာငး္ရငး္တစရ္ပ ္ ျဖစသ္ည္။ အတိုက္အခံ 

ေသာင္းက်န္းသူမ်ား (သို႔မဟုတ္ အျမတ္ထုတ္သူမ်ား) 

သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား တြင္ ရပ္ရြာလူထု၏ 

ျပင္းျပေသာ လက္ခံလိုမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္လိမုႈတို႔ကို 

ေျပာင္းလပဲစ္ႏုိင္သည္။ အေထာက္အပ့ံ အစီအစဥ္မ်ား 

ဝင္ေရာက ္ ေဆာင္ရြက္မႈကိ ု ဆန္႔က်င္ေသာ 

ေသာင္းက်န္းသ ူ အုပ္စုမ်ားသည္ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကို အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖင့္ တားဆီး 

ပိတ္ပင္ၾကေၾကာင္း ခုိင္မာေသာ အေထာကအ္ထားမ်ား 

ေတြ႕ရွိ ရသည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုရိ ွ

ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ေျခာက္လွန္႔ျခင္း၊ အဓမၼ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အေထာက္အပ့ံစီမံကိန္း ဒီဇုိင္း ႏွင့္ 

အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈကို မမွန္မကန္ ထိန္းခ်ဳပ္ 

ခ်ယ္လွယ္ျခင္းစသည့္ မသိသာေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို 

အသံုးျပဳေၾကာင္း ဤေလ့လာမႈတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ 

ရလဒ္အားျဖင့္ အေထာက္အပ့ံေပးသူမ်ား အတြက္ 

နယ္ေျမတစ္ခုတြင္ မည္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းကိုမွ် 

အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳမီ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ 

လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားက ခ်မွတ္က်င့္သံုးေသာ 

လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာကို ေကာင္းစြာ 

နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ႏွင့္ အေျခအေနမ်ား 

မသင့္ေတာ္သည့္ နယ္ေျမတြင္ အေထာက္အပ့ံမျပဳရန္ 

အေရးႀကီးေပသည္။ 
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ရာွေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား ။ မဟာဗ်ဴဟာ၊ ဒဇီိငုး္၊ ရညရ္ြယ္မႈႏွင့္ အခ်နိဇ္ယားသတ္မတ္ွမႈ 

 ယွဥၿ္ပိဳငမ္ႈအဆင့္မ်ားႏွင့္ ႏုိငင္ေံရးအသြင ္ ကူး 

ေျပာငး္မႈ အဆင့္မ်ားအား အေထာက္အပံ ့ မဟာ 

ဗ်ဴဟာႏွင့္ ကုိက္ညီေစျခငး္။  

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ယုံၾကည္မႈ ျပန္လည္တည္ 

ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျပဳျပင္ဖြဲ႕စည္းေရး 

စေသာ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား 

ျပဳျခင္းျဖင့္ အေထာက္အပ့ံ အစီအစဥ္မ်ားသည္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသြင္ကူးေျပာင္းေရးသုိ႔ အေထာက္အ 

ကူ ျပဳႏုိင္သည္။ လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡဧရိယာမ်ားသို႔ 

အေထာက္အပ့ံျပဳျခင္း၏ အေကာင္းဆံုး နမူနာမ်ားမွာ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အဆင့္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အမ်ိဳးအစား 

မ်ားအတြက္ စံနမူနာမ်ားအားျဖင့္ သင့္ေတာ္ေသာ 

အစီအစဥ္မ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - 

အာေခ်္႕ေဒသတြင္ ႏုိင္ငံတကာ အေထာက္အပ့ံသည္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို ၿပီးေနာက ္ ၎တို႔အား 

လႊတ္ေပးရန္လိုအပ္ေသာ GAM ႏုိင္ငံေရး 

အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက ္ အေထာက္အကူေပးရန္ 

ကတိကဝတ္ ျပဳျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ 

ကူးေျပာင္းကာစ အေစာပုိင္း သီတင္းပတ္မ်ား 

အတြင္းတြင္ပင္ ထင္ရွားေသာ ႏုိင္ငံေရး 

ၾသဇာရွိသူမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ 

ကူညီပ့ံပုိးေပးခဲ့သည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္းတြင္ 

ကာလရွည္ၾကာစြာ ျဖစ္ပြားေနေသာ ႏုိင္ငံလူနည္းစု 

လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡတြင္ ရွင္းလင္း ျပတ္သားေသာ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ မရွိေပ။ အဆိုပါ ေဒသတြင္ 

အထိေရာက္ဆံုးေသာ အစီအစဥ္မ်ားက ပဋိပကၡ၏ 

အဓိက ျပႆနာမ်ားကိ ု ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးေရးအတြက္ 

ႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း ပြင့္သြားေအာင္ ကူညီ 

ခဲ့သည့္ျပင္ အစုိးရ၏အဖြဲ႕အစည္း ဆိုင္ရာ 

ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကိုလည္း ပ့ံပုိးေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ 

အေထာက္အကူမ်ားသည္ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး 

အဆင့္ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ တူညီပုံ မရဘဲ  

ပဋိပကၡဧရိယာရွိ ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ခုိက္မႈ ပုံစံ မ်ားေပၚတြင္ 

မူတည္ေပသည္။ အဆုပိါ ေထာက္ပ့ံမႈ မ်ိဳးမ်ား 

(ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားဟ ု ၿခံဳ၍ 

ရည္ၫႊန္းသည္။) သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာ မ်ားႏွင့္ 

ကြဲျပားေနေသာ္လည္း အေထာက္အပ့ံ အစီအစဥ္မ်ား 

သည္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဖြဲ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အသြင္ေျပာင္း 

လမဲႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ႏွစ္ရပ္စလံုးကိ ု ဗဟိုျပဳႏုိင္ 
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ေပသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ အသြင္ ေျပာင္းလမဲႈ 

မဟာဗ်ဴဟာအေပၚတြင္သာ ဦးတည္အာ႐ံုစိုက္မႈသည္ 

မ်ားစြာေသာ အလွဴရွင္ၾကီးမ်ားအတြက ္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ 

မရွိသည့္အျပင္ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ား၌ ဆန္႔က်င္သက ္

ေရာက္မႈပင္ ေပၚေပါက္ႏုိင္ေပသည္။ 

 အေၾကာငး္အရာႏွင္ ့ မဟာဗ်ဴဟာကုိ လြဲမာွးေသာ 

ကုိက္ညိႇမႈသည္ ျပႆနာျဖစေ္ပၚေစသည္။ အသြင္ 

ေျပာင္းလမဲႈအဆင့္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ခုိက္မႈ ပုံစံတို႔ႏွင့္ 

သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေသာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ မ်ားေသာ 

အားျဖင့္ အဓိက ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ အက်ိဳးတရားမ်ားကို 

သက္ေရာက္မႈ မရွိေပ။ ဥပမာ- အာေခ်္႕ေဒသတြင္ 

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလြန္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း အဓိက 

အေထာက္အပ့ံ အစီအစဥ္အမ်ားစုသည္ ပဋိပကၡ၏ 

လႊမ္းမုိးမႈအသြင္ မွ ယခုအခါ ၾသဇာရွိသူအခ်င္းခ်င္း 

ယွဥ္ၿပိဳင္လာသည့္ ေျပာင္းလမဲႈ အေၾကာင္းအရာကို 

ကိုက္ညိႇေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။ ထိုင္းႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္းတြင္ 

ရပ္ရြာအဆင့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ားကိ ု လံုးလံုးလ်ားလ်ား 

ဗဟိုျပဳေသာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ အသြင္ကူး 

ေျပာင္းေရး ၾသဇာသက္ေရာကမ္ႈအတြက ္ အလား 

အလာမ်ား နည္းပါးပုံရေသာ္လည္း ပဋိပကၡ 

ျဖစ္လြယ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားသည္ နယ္ေျမပဋိပကၡ 

ပုိမုိဆိုးရြားလာမည့္ စြန္႔စားမႈမ်ားကိ ု ထိေရာက္စြာ 

စီမံထိန္းခ်ဳပ္ လ်က္ရွိသည္။ မင္ဒါနာအုိတြင္ 

ႏုိင္ငံတကာ အသိကု္ အဝန္းသည္ ႏုိင္ငံလူနည္းစု 

လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡကို အာ႐ုံ စူးစုိက္လ်က ္ ရွိၾကၿပီး 

အခ်ိဳ႕ေသာ အေထာက္အပ့ံ အစီအစဥ္မ်ားသည္ 

ၾသဇာရွိသူမ်ားအား အရင္းအျမစ္မ်ား ေထာက္ပ့ံေပး 

ျခင္းျဖင့္ ၾသဇာ ရွိသူအခ်င္းခ်င္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို 

ပုိမုိဆိုးရြားလာေစ တတ္ေပသည္။ ခုိင္မာေသာ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ မရွိျခင္းတြင္ သမာ႐ိုးက် 

အေထာက္အပ့ံ အစီအစဥ္မ်ားသည္ လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡ၏ 

ရွင္သန္ လႈပ္ရွားမႈကို ထိခုိက္ဖြယ္မရွိေပ။ အစုိးရသည္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးျဖင့္ “စိတ္ေရာ 

ကိုယ္ပါ တိမ္းၫႊတ္လာေစေသာ” ႀကိဳးပမ္း 

အားထုတ္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအေပၚ အေကာင္းျမင္မႈ မ်ား 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမလာသည့္ျပင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို လည္း 

၎တို႔၏ ဆက္လကႀ္ကိဳးပမ္း႐ုန္းကန္မႈကို 

ေလွ်ာ့ခ်ေစရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း ဤ 

သုေတသနတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ 
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သုံးသပခ္်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

 အေထာက္အပံသ့ည္ စစမ္ၿွငမိး္ခ်မး္ေရးသုိ႔  

ကူးေျပာငး္ေရးလုပင္နး္စဥကုိ္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင ္သည္ - 

အေထာက္အပံသ့ည္ အသြငကူ္းေျပာငး္ေရး ကို 

ဥးီမတည္ႏိုငပ္ါ။ ထုိလုပင္နး္စဥမ္်ားသည္ မလူရိွရငး္စြဲ 

ႏုိငင္ေံရး နက္န ဲ ႐ႈပေ္ထြးမႈတုိ႔ျဖစၾ္ကၿပးီ ႏုိငင္ႏွံင့္ 

နယ္ေျမၾသဇာရိွသူမ်ားက ဥးီေဆာငေ္လ့ရိွသည္။ 

ႏုိင္ငံတကာအေထာက္အပ့ံေပးသူမ်ားသည္ လူမ်ိဳးစု 

ပဋိပကၡ ဧရိယာမ်ားသို႔ အကူအညီေပးျခင္းျဖင့္ 

ထူးျခားေသာ မည္သည့္ကိစၥမ်ား ၿပီးေျမာက ္ ေအာင္ျမင္ 

မည္ကို ပုိ၍ သ႐ုပ္မွန္စြာ သိရွိထားရန္ လိုအပ္သည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ မ်ားကို 

တိုက္႐ုိက္ေထာက္ပ့ံရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ 

အေထာက္အပ့ံအစီအစဥ္မ်ားအတြက ္ ကာလရွည္ 

ၾကာစြာျဖစ္ပြားေနေသာပဋိပကၡမ်ား၏ လမ္းေၾကာင္း 

တြင္အေထာက္အပ့ံအစီအစဥ္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ အား 

ခ ဲ်႕ကားေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ တကယ္ ့ စြန္႔စားမႈ 

တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 

အကူအညီေပးေရး အလားအလာကိ ု ယိုယြင္း 

ပ်က္စီးေစတတ္သည္။ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ ပါဝင္ 

ပတ္သက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစု သည္ ၎တို႔၏ 

အစီအစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ျခင္း ရွိ/မရွိ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

မက္လံုးေပးမႈ သို႔မဟုတ္ ေဝဖန္ အကျဲဖတ္သည့္ 

စြမ္းရည္မရွိၾကေပ။ အက်ိဳးဆက္ အားျဖင့္ လူမ်ိဳးစု 

ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီမ်ား၏ 

သက္ေရာက္မႈကိ ု ႐ုိးသားစြာ တန္ဖုိးျဖတ္ရန္ အလြန္႔ 

အလြန္ခယဲဥ္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ပုံႀကီးခ ဲ်႕ေသာ 

အခုိင္အမာေျပာၾကားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေထာက္အပ့ံမ်ား 

က ပဋိပကၡကို ကာလတိအုတြင္း အသြင္ေျပာင္း 

ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား  ျမင့္တက္လာ 

ေစတတ္သည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ အသြင္ေျပာင္းလမဲႈ 

အမ်ားစုသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သို႔မဟုတ္ 

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရေလ ့ရွိေပသည္။ 

 ဖြ႕ံၿဖိဳ းေရးေဆာငရ္ြက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သည္ 

လူမ်ိဳ းစပုဋပိကၡနယ္ေျမမ်ားတြင ္ အေထာက္အပံမ့်ားက 

ၿငမိး္ခ်မး္ေရးကုိ မည္သုိ႔ေဖာ္ေဆာင ္ ေပး ႏုိငသ္ည္ဟူေသာ 

၎တုိ႔၏ ယူဆခ်က္မ်ားကုိ ျပနလ္ည္ စဥး္စားရမည္။ အာရွရွိ 

လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡ ေဒသမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ 

အေထာက္အပ့ံမ်ား အား ပဋိပကၡထိခုိက္ခံရေသာ 

ေဒသမ်ားသို႔ ေရာက ္ ရွိေစရန္ ေထာက္ခံသည့္ 

သေဘာေပါက္နားလည္ ၿပီးျဖစ္ေသာ ယူဆခ်က္မ်ားစြာႏွင့္ 

ႀကံဳေတြ႕ေနရ သည္။ ထိုယဆူခ်က္မ်ားတြင္ (က) 

အၾကမ္းဖက္မႈ သည္ အစုိးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ အားနည္းမႈ 

အက်ိဳးဆက္ျဖစ္သည္။ (ခ) စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ 

အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡကို ေလွ်ာ့ခ်ေစႏုိင္သည္ႏွင့္ (ဂ) 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈျဖန္႔ျဖဴးေရး အဆင့္မ်ား 

တိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡ၏ ျမဳပ္ကြယ္ေနေသာ 

အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိ ု ေျဖရွင္း ေပးႏုိင္သည္ဟူေသာ 

အယူအဆမ်ား ပါဝင္သည္။ လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡ 

နယ္ေျမမ်ားတြင္ အစုိးရ၏ျပည္တြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ ခုိင္မာ 

ေတာင့္တင္းေစေသာ သို႔မဟုတ ္ ၎၏ အခြင့္အာဏာကို 

က်ယ္ျပန္႔ေစ ေသာ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီမ်ားသည္ 

ပဋိပကၡကို သတမိထားမိဘ ဲ ပုိမုိဆိုးရြား သြားေစေပသည္။ 

စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျမင့္မားေစျခင္းသည္ ပဋိပကၡ 

ထိခုိက္ေသာ နယ္ေျမမ်ား (ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔ ၏ 

လူနည္းစုလူမ်ိဳးစုလူထု) ႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ က်န္ေသာ 

နယ္ေျမမ်ားတြင္  အၿမတဲမ္း တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိပါက 

တင္းမာမႈမ်ားကိ ုျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည္။ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေသာ 

ဧရိယာမ်ားစြာတို႔သည္ က်န္ေသာ ၎ တို႔ႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက မဖြံ႕ၿဖဳိးေသးသည့္ 

တိုင္ အဆင္းရဆဲံုး ေဒသမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ အစုိးရ၏ 

ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖန္႔ျဖဴးေရး ခ ဲ်႕ထြင္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံ၏ 

အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဘာသာစကား 

တိုးတက္ျမင့္မားေရးကို အထူးအေလးေပးလွ်င္ သို႔မဟုတ္ 

အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ကို အညီအမွ် ျဖန္႔ေ၀ျခင္း မျပဳမႈေၾကာင့္ 

လူမႈေရး မညီမွ်မႈမ်ား ပုိမုိဆိုးရြားလာလွ်င္ တင္းမာမႈမ်ား 

ေပၚေပါက္လာေစေပသည္။ 

 အေထာက္အပံ ့ ေအဂ်ငစ္မီ်ားသည္ ကြဲျပား 

ျခားနားစြာေဆာငရ္ြက္ရန ္ လုိအပသ္ည္။ ႏုိင္ငံတကာ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡ မ်ား 

ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရန္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည္။ ထိုသို႔ 
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ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စံျပဳထားေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားမွ 

ခြဲထြက္ကာ မတူညီေသာ ျပႆနာမ်ားကိ ု မတူညီေသာ 

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 

အကူအညီ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ 

စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တိုးတက္ေစျခင္း၊ အစုိးရ၏ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ ခုိင္မာ ေတာင့္တင္းေစျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 

ျဖန္႔ျဖဴးေရး တိုးတက္ေစျခင္းတို႔သည္ လူမ်ိဳးစု 

ပဋိပကၡမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေစရန္ သို႔မဟုတ ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ေစရန္ 

စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ပုံ မရပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္ 

မ်ားတြင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ကိုပင္ 

ပုိမုိဆိုးရြား လာေစႏုိင္ပါသည္။ စင္စစ္အား ျဖင့္ 

အေထာက္အပ့ံေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ၿပိဳကြဲလြယ္ 

ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းရာမွ သင္ခန္းစာမ်ားစြာ 

ရရွိၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

ကို ခုိင္မာေတာင့္တင္းရန္ လိုအပ္မႈႏွင့္ ယင္းတို႔၏ 

ေရာက္ရွိမႈ အကြာအလွမ္း ကို ခ ဲ်႕ထြင္ရန္ လိုအပ္မႈတို႔သည္ 

အစုိးရက ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္းမျပဳေသာ လူမ်ိဳးစု 

ပဋိပကၡ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ဆန္႔က်င္ဘက ္ အက်ိဳး 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုသာ ေပၚေပါက္ေစႏုိင္သည္။ 
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အသြငေ္ျပာငး္လဲေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား။ ဤသုေတသနက 

အေထာက္အပ့ံ အစီအစဥ္မ်ား အေနျဖင့္ အသြင္ကူး 

ေျပာင္းေရးကိ ု အေရးႀကီးေသာ နည္းလမ္းသံုးသြယ္ျဖင္ ့

ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အႀကံျပဳ ပါသည္။ 

က။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၏ အေရးႀကီးဆံုး နယ္ပယ္ကို ေျဖရွင္းရန္ 

(အစုိးရႏွင့္ လူနည္းစုလူမ်ိဳးစု၊ ၾသဇာရွိသ ူ

အခ်င္းခ်င္း၊ရပ္ရြာလူထုအခ်င္းခ်င္း) 

ခ။ အသြင္ေျပာင္းလေဲသာ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ဗဟိ ု

ျပဳရန္ (ယံုၾကည္မႈ ခုိင္မာေတာင့္တင္းေစျခင္း 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အသြင္ေျပာင္းလျဲခင္း)ႏွင့္ 

ဂ။ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အဆင့္အေပၚ 

အေျခခံကာ အစီအစဥ္ မဟာဗ်ဴဟာ စံႏႈန္း 

တုိင္းတာမႈသတ္မွတ္ရန္ (အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ၿပိဳကြဲ 

လြယ္မႈ အသြင္ေျပာင္းေရး၊ အရွိန္ရလာေသာ 

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး သို႔မဟုတ ္တိုးတက္လာ ေသာ 

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍) 

 အေရးႀကီးေသာ အသိပညာ အလွမး္ကြာဟမႈ မရိ ွ
ေစျခငး္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အတြက္ 
အေရးႀကီးေသာ အလွမ္းကြာဟမႈသည္ ပဋိပကၡ ဧရိယာ၏ 
အသိပညာ တိုးပြားလာမႈႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆိုင္ရာ 
ရွင္သန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ နက္နေဲသာ 
နယ္ေျမအသိပညာႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္သြယ္မႈ 
တို႔သည္ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲ ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡ နယ္ေျမမ်ားတြင္ အေထာက ္
အအစီအစဥ္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကို တိုင္းတာျခင္းတို႔၌ 
လံုးဝ အေရးႀကီးေပသည္။ နယ္ေျမႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ 
ရွင္သန္လႈပ္ရွားမႈ၏ ခုိင္မာေသာ အသိပညာ ဗဟုသုတ 
မရွိဘ ဲ အေထာက္အပ့ံအစီအစဥ္မ်ား သည္ 
အသြင္ေျပာင္းလေဲရး ရလဒ္မ်ား ရရွိေအာင္ အေထာက္အ 
ပ့ံျပဳႏုိင္ဖြယ္ မရွိေပ။ ထို႔ျပင္ နယ္ခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ 
အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈသည္ ပီျပင္မႈမရွိဘဲ အလွမ္း 
ကြာေဝးသြားေစ ႏုိင္ေပသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ေအဂ်င္စီမ်ားအတြက ္ သီးျခား အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ 
ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ သည္။ 

● အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားမွ နယ္ခံ 

ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ပါ။ 

ထိုသူမ်ား တြင္ ႀကိဳတင္သိရွိေနေသာ 

ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္မ်ား ရွိၾကသည္။ 

၎တို႔သည္ ပဋိပကၡနယ္ေျမရွိ သက္ဆုိင္ရာ 

စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ဂ႐ုျပဳေလ့လာသူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။ 

● လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ား၏ နက္နေဲသာ 

အသိပညာဗဟုသုတျပည့္ဝသည့္ ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ 

အထူးကြ် မ္းက်င္သူမ်ားအျဖစ္ ကာလရွည္ၾကာ စြာ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဝန္ထမ္း မ်ားကို 

ဆြဲေဆာင္ထိန္းသိမ္းထားပါ။ ပဋိပကၡ နယ္ေျမရွိ 

အထူးကြ် မ္းက်င္သူမ်ားသည္ ပဋိပကၡ ႏွင့္ ပတ္သက၍္ 

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေရး သို႔မဟုတ္ ေအဂ်င္စီ 

အတြင္း အလုပ္အကိုင္ တိုးတက္ေရး တို႔အၾကား 

ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိမႈ ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

● ပဋိပကၡ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေရးတြင္ ပါဝင္ေသာ 

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အဝန္းအဝုိင္းကို က်ယ္ျပန္႔ ေစျခင္းျဖင့္ 

အသိပညာ ဖလွယ္ေရးႏွင့္ စြဲၿမေဲရး တို႔တြင္ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွပါ။ 

● ပဋိပကၡႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာမႈကိ ု

စဥ္ဆက္မျပတ ္ ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာမႈ 

အရည္အေသြး တိုးတက္ေစေရးတို႔ အတြက္ 

ပဋိပကၡဆိုင္ရာ နက္နေဲသာ အသိပညာ ျပည့္ဝသည့္ 

ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္း သို႔မဟုတ္ 

ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ခုိင္မာေသာ 

မိတ္ဖက ္အျဖစ္ ထူေထာင္ပါ။ 

 အေထာက္အပံ ့ အစအီစဥမ္်ားအား ျပည္တြငး္ 

ရငွသ္နလ္ႈပရ္ာွးမႈမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီဆီေလ်ာ္ေစရန ္ တတ္ 

ႏုိငသ္မွ်  ေဆာငရ္ြက္ျခငး္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အကူ အညီ 

အစီအစဥ္မ်ားအတြက ္ လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡေဒသ မ်ားတြင္ 

အတတ္ႏုိင္ဆံုး သင့္ေတာ္ကိုကညီ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 

ေစရန္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ တတ္ႏုိင္သမွ် အေလ်ာ့အတင္း 

ျပဳလုပ္ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္မႈ ရွိသင့္သည္။ 

သို႔မွသာ ဝန္ထမ္း မ်ားအေနျဖင့္ ေျပာင္းလေဲနေသာ 

ေဒသအေျခအေန မ်ားႏွင့္အညီ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက ္

ႏုိင္ေပမည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ 

မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စြန္႔စားမႈမ်ားကို 

ခြဲျခား သိျမင္ တံု႔ျပန္ႏုိင္စြမ္း ရွိရမည့္အျပင္ မွန္ကန္ေသာ 

သတင္းေပးပုိ႔မႈႏွင့္ ခ်ိန္သားကိုက္မႈ ေသခ်ာေစရန္ 

အစီအစဥ္၏ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈကိ ု သတိထား၍ 

တိုင္းတာ မွတ္သားရမည္။ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ရွိေသာ 
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အစီအစဥ္ ဒီဇုိင္းမ်ားအတြက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္စဥ္ 

ကာလအတြင္း သင္ယူေရးႏွင့္ သင္ယူမႈ မ်ားအား 

ျပန္လည္စိစစ္ေရးသည္ အေရးႀကီးေသာ လိုအပ္ခ်က္ 

ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးရလဒ္အားျဖင့္လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡ 

နယ္ေျမမ်ားရွိ အေထာက္အပ့ံ အစီအစဥ္မ်ား၏ အေကာင္း 

ဆံုး နမူနာမ်ားသည္ စမ္းသပ္မႈ ႏွင့္ အမွားကို လက္ခံႏုိင္ 

ေသာ အျပန္အလွန္ တံု႔ျပန္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ဒီဇုိင္းျဖင့္ 

နယ္ေျမပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အထူးကိုက္ညီေအာင္ ပုံစံျပဳ 

ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ သီးျခား အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ 

ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္။ 

● “လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားရွိ အစီအစဥ္မ်ား ကို 
ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္မႈႏွင့္ တံု႔ျပန္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္း 
မ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယထ္ားေသာ အဖြဲ႕အစည္း၏ 
ဖိအားေပးမႈမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားမွ သီးျခား 
ကင္းလြတ္ေအာင္ စီစဥ္ပါ။” စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာမ်ား 
သည္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းထက ္တိုင္းတာ ခန္႔မွန္းလြယ္ၿပီး 
အလြယ္တက ူ သံုးစြဲ ႏုိင္သည့္ ျပႆနာမ်ားကိုသာ 
ေဆာင္ရြက္လိုေသာ အာသီသ ရွိၾကသည္။ 
အေသးစား အေထာက္အပ့ံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
သို႔မဟုတ ္ တရားမဝင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားသည္ 
ပဋိပကၡ နယ္ေျမရွိ အဓိကတာဝန္ရွိသူမ်ား အေပၚ 
ေကာင္းစြာၾသဇာသက္ေရာက္သည့္ျပင္ အသြင္ 
ေျပာင္းလေဲရးအတြက ္ အေရးႀကီးေသာ အဓိကျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလေဲရးႏွင့္ ေစ့စပ္ေက်ေအးေရးတို႔တြင္ 
ႏုိင္ငံေရးဖိအားကို အသံုးခ်ႏုိင္လင့္ကစား ထိုအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သကမ္ႈ ကို ပစၥည္း 
ဝယ္ယူစုေဆာင္းမႈ၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စာရင္း 
စစ္ေဆးေရး စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားက ႀကိဳတင္ဟန္႔တား 
ထားေလ ့ရွိၾကသည္။ 

● “နယ္ေျမ အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ ကြဲျပား ျခားနားမႈကို 
ထင္ဟပ္ေစရန္ အစီအစဥ္မ်ားကိ ု ေျပာင္းလျဲခင္း။” 
အစီအစဥ္မ်ားကို နယ္ေျမ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ နက္နဲ 
သိမ္ေမြ႕မႈမ်ားအား အတတ္ႏုိင္ဆံုး အေလ်ာ့အတင္း 
ျပဳ၍ တံု႔ျပန္ ႏုိင္ေရးအတြက ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလရဲန္ 
အေရးႀကီးသည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ား 
အတြက ္ အစီအစဥ္၌ ေပါင္းစပ္ပါဝင္ေသာ အစိတ္အ 
ပုိင္းကို ေရးဆြဲရာတြင္ အထူးသျဖင့္ လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡ 
နယ္ေျမအတြက္ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲရာတြင္ ခုိင္မာ ေသာ 
အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ရွိသည္။ ယင္းမွာ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အေသးစား 

စမ္းသပ္လုပ္ငန္းမ်ား ပူးတြဲထားရန္ အေရးႀကီး သည္။ 
ထိုလုပ္ငန္းမ်ားက အစီအစဥ္အဖြဲ႕အား အစီအစဥ္ကို 
တိုးခ ဲ်႕ျခင္းသို႔မဟုတ္ ပုံတူပြားျခင္း မျပဳမီ ေအာင္ျမင္မႈ 
မ်ားႏွင့္ ႐ံႈးနိမ့္မႈမ်ားမွ သင္ယူေရးအတြက ္လုပ္ငန္းစဥ္ 
တစ္ရပ္ ဖန္တီးျခင္း ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ပုိမုိ ခုိင္မာၿပီး 
ပုိမုိတံု႔ျပန္ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက ္
ေစႏုိင္ ေပသည္။ 

● “တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ နစ္နာမႈ အရင္းျမစ္မ်ားကို 
ေျဖရွင္းရန္အျပင္ ပဋိပကၡ နယ္ေျမရွိ ၿပိဳင္ဘက ္
အုပ္စုမ်ားအၾကား အလွမ္းကြာဟမႈ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ 
လာျခင္းကိ ု ေရွာင္ရွားႏုိင္ ေစရန္ ဦးတည္ 
သတ္မွတ္မႈႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈ မဟာဗ်ဴဟာကို ခ်ိန္သား 
ကိုက္ျခင္း။” မ်ဳိးႏြယ္အုပ္စုအလုိက္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား 
အား ဦးတည္သတ္္မွတ္္ျခင္းႏွင့္ ရလဒ္အား 
ေျခရာျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာ 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအတြက္သာ အစီအစဥ္မ်ား 
ကို ဦးတည္ေျဖရွင္းေပးျခင္း သည္ လူမ်ိဳးစုအတြင္း 
တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ လာေစသည္။ 

 အေထာက္အထားတြငရ္ငး္ႏွီးျမႇဳ ပႏွံ္ျခငး္။ ႏုိင္ငံတကာ 

အသိုက္အဝန္းသည္ လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡ တြင္ ယင္း၏ 

သက္ေရာက္မႈကိ ု တိက်ရွင္းလင္းစြာ နားလည္သေဘာ 

ေပါက္မႈ မရွိေပ။ အေၾကာင္းမူ အဓိက အေထာက္အထား 

ကြာဟမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကိ ု ဤသုေတသနက 

ခုိင္မာစြာ ၫႊန္ျပေနေပ သည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ 

စီမံကိန္းမ်ား ဝန္းက်င္၌ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္မႈ အားလံုး 

နီးပါး စုစည္းလ်က္ ရွိသည္။ ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ အေထာက္အပ့ံ အစီအစဥ္မ်ား၏ စုစည္းေသာ 

သက္ေရာက္မႈကိ ု နားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ 

အလွဴရွင္မ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပထဝီဝင္ဆိုင္ရာ 

ဧရိယာတစ္ေလွ်ာက ္ အေျခအေန မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ 

ႀကီးၾကပ္ရန္ စီမံကိန္းအဆင့္ကို ေက်ာ္လြန္၍ လႈပ္ရွား 

ၾကရမည္။ စီမံကိန္းအတြင္းတြင္မူ ေစာင့္ၾကည့္ 

ႀကီးၾကပ္မႈကိ ု မ်ားစြာ တင္းၾကပ္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး 

စီမံကိန္းလႊမ္းမုိးေသာ နယ္ပယ္အတြင္းတြင္ အသြင္ေျပာင္း 

လေဲရးရလဒ္ မ်ားကို အာ႐ုံစူးစုိက္သင့္ေပသည္။ စီမံကိန္း 

ေစာင့္ၾကည့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းသည္ ေစာင့္ၾကည့္ ႀကီးၾကပ္မႈ 

အခ်က္အလက္မ်ားအား ျပင္ပသုေတသ ီ မ်ားအတြက ္

သံုးသပ္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခြင့္ ရရွိေစသင့္ သည္။ ေစာင့္ၾကည္ ့
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ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သီးျခားအႀကံျပဳ 

ခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္။ 

● အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

လမ္းစဥ္တြင္ ယံုၾကည္သက္ဝင္မႈ ၿပိဳင္ဘက္ပုဂၢိဳလ္မ်ား 

သို႔မဟုတ ္ အုပ္စုမ်ား အၾကား ယံုၾကည္မႈ (ႏုိင္ငံႏွင့္ 

ႏုိင္ငံမဟုတ္ ေသာ) နယ္ေျမအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 

ခြန္အားႏွင့္ စြမ္းရည္ (အထူးသျဖင့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ 

တရား မွ်တမငႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ) ၿပိဳင္ဘက္အုပ္စု 

မ်ားအၾကား ဓနဥစၥာႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈျဖန္႔ျဖဴးျခင္း ႏွင့္ 

အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလမဲႈက႑ႏွင့္ ေျပာင္းလမဲႈ 

အတြက ္ ေထာက္ခံျခင္း စသည္တို႔ ကဲ့သို႔ေသာ 

“အသြင္ေျပာင္းလေဲရး အေၾကာင္း တရားမ်ားေပၚတြင္ 

အာ႐ုံစူးစုိက္ျခင္း။” 

● အလ်ားလိုက္ မညီမွ်မႈမ်ားကို ေျခရာခံခြင့္ရႏုိင္ ေစရန္ 

“ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားေသာ အုပ္စုလိုက္ လူမႈ-

စီးပြားေရးအခ်က္အလက္မ်ား ခြဲျခားျခင္း” (လူမ်ိဳး၊ 

ဘာသာေရး၊ ဘာသာစကား)  ခြဲျခား သတ္မွတ္ထား 

ေသာ အုပ္စုအလိုက္ အဓိက လူမႈစီးပြားေရး 

အေျခအေနမ်ားကိ ု ေစာင့္ၾကည့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းျဖင့္ 

အုပ္စု တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အျခားအုပ္စု 

အတြက ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏႈန္းကို 

ေျခရာခံႏုိင္ ဖြယ ္ရွိေပသည္။ 

● “အသြင္ ေျပာင္းလေဲစေသာ ေျပာင္းလမဲႈ ေစာင့္ၾကည့္ 

ႀကီးၾကပ္ျခင္းအတြက ္ နည္းစနစ္ သစ္မ်ား ျပဳစုျခင္း။” 

ထိုနည္းစနစ္မ်ားသည္ အစဥ္အလာ ေစာင့္ၾကည့္ 

ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ တန္ဖုိး ျဖတ္မႈ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ 

အလြန္ကြာျခား ပုံရေပမည္။ ဤသို႔ေသာ 

ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္မႈ ပုံစံမ်ိဳးသည္ လူမႈေရး 

သိပၸံသုေတသနႏွင့္ အလြန္ဆင္တူေသာ နည္း 

စနစ္မ်ိဳးမ်ား လိုအပ္ သည္။ ထိုနည္းစနစ္မ်ိဳးမ်ားသည္ 

အက်ိဳးရလဒ္ မ်ားကို ေရတြက္သည္ထက္လြန္၍ 

ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုႏွင့္ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈ တန္ဖုိး 

သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သိျမင္ႏုိင္စြမ္း 

ေလ့လာမႈသည္ ယံုၾကည္မႈ အဆင့္မ်ား၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ 

ႏုိင္ငံ၏ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ သေဘာထားမ်ား၊ ၿပိဳင္ဘက ္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားအၾကား 

ယံုၾကည္မႈ (ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသာ) ႏွင့္ 

နယ္ေျမ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျဖည့္ဆည္း ေပးေသာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ခြန္အားႏွင့္ အရည္အေသြး 

(အထူးသျဖင့္ လံုၿခံဳေရး၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေနေသာ) တို႔တြင္ ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကို 

ေျခရာခံျခင္းအားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ႏုိင္ 

ေပသည္။ နက္နေဲသာ အရည္အေသြး 

သုေတသနသည္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ရွင္သန္လႈပ္ရွားမႈ 

မ်ားကို လႊမ္းၿခံဳႏုိင္ၿပီး နယ္ေျမရွင္သန္လႈပ္ရွားမႈ မ်ား 

မည္သို႔ ေျပာင္းလသဲည္ကို နားလည္ သေဘာေပါက ္

ရန္ အေထာက္အပ့ံျပဳ ႏုိင္ေပ သည္။ 

● “လူမ်ိဳးစုအဆင့္ႏွင့္ ပဋိပကၡဧရိယာရွိ မတူညီ 

ေသာလူမ်ိဳးစုအုပ္စုမ်ားအၾကား အေထာက္အပ့ံ 

ျဖည့္ဆည္းမႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိ ု ေစာင့္ၾကည့္ 

ႀကီးၾကပ္ျခင္း။” အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ 

အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ 

ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡဧရိယာ တစ္ခုအား 

၎တို႔၏စုစုေပါင္း ေထာက္ပ့ံမႈကို အစီရင္ခံရမည္။ 

● “ေရရွည္ကာလႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ေရာက္မႈ ကို 

ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္း။” အသြင္ေျပာင္းလေဲရး 

သည္ အခ်ိန္ယူရၿပီး တစ္နံ တစ္လ်ား 

အခ်က္အလက္မ်ိဳးစုံကို အသံုးျပဳ၍ စံျပဳထားေသာ 

စီမံကိန္းကာလကို လြန္ကာ ေျခရာခံသင့္သည္။ 

 အေထာက္အပံအ့ရာရိွမ်ား၏ မက္လုံးေပးမႈမ်ား ကုိ 
ျပနလ္ည္ ခ်နိကုိ္က္ျခငး္။ အစီအစဥ္ ဒီဇုိင္းႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေရး 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ပုံေဖာ္ေသာ မက္လံုးေပးမႈမ်ားသည္ 
လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡ ဧရိယာမ်ား ၏ အေရးႀကီး 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ခ်ိန္းသားကိုက္မႈ မရွိၾကေပ။ 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ႏွင့္ ေပါင္းစုံအျပန္အလွန္ 
ေဆာင္ရြက္ၾကေသာအလွဴရွင္ မ်ားစြာတို႔သည္ ခြဲျခမ္း 
စိတ္ျဖာမႈ၊ ဒီဇုိင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မႈ တို႔တြင္ 
ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို သိသ ိ သာသာ 
ေလွ်ာ့ခ်၍ စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီကိ ု ခ ဲ်႕ထြင္ျခင္းျဖင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေလ့ရွိၾကသည္။ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ စီမံကိန္း မ်ားသည္ ပုိမုိျပဳလြယ္ 
ျပင္လြယ္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရ ခုိုင္မာေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္ ့
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း ရွိၾကေသာ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း 
ငယ္ေလးမ်ား ႏွင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ား၏ 
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထား 
ႏုိင္ၾက သည္။ ထို႔ျပင္ လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡဧရိယာမ်ားတြင္ 
ထိေရာက္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကိ ု လည္ပတ္ေရး သည္ 
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႐ွင္သန္လႈပ္ရွားေသာ နယ္ေျမအေျခအေန မ်ားကို 
တံု႔ျပန္ႏုိင္ေသာ အေလ်ာ့အတင္းျပဳလပ္ု ႏုိင္သည့္ 
အစီအစဥ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ႏွင့္ နယ္ေျမ 
အေျခစုိက္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပဳလပ္ုႏုိင္ရန္ ပုိမုိမ်ားျပားေသာ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈ လိုအပ္သည္။ “အလွဴရွင္ 
ေအဂ်င္စီမ်ား၏ မက္လံုးေပးမႈမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီ 
အစဥ္မ်ားကိုတြန္းအားေပးၿပီး မက္လံုး မေပးေသာ 
အစီအစဥ္မ်ားသည္ ျမင့္မားေသာ စြန္႔စားမႈရွိသည့္ 
ႏုိင္ငံေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားကိ ုေျဖရွင္း ေပးသည္။” အျပဳသေဘာ 
ပုိမုိသက္ေရာက္ေသာ မက္လံုးေပးမႈမ်ားႏွင့္ အခန္းက႑ 
သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡ၏ 
ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိ ေစရန္ လိအုပ္ေပသည္။ 

 ေရရည္ွအစအီစဥမ္်ားကုိ တာဝနခ္ျံခငး္။ သာမန္႐ိုးက် 
စီမံကိန္းသက္တမ္းျဖစ္ေသာ ၃-ႏွစ္မွ ၅-ႏွစ္သည္ 
ပဋိပကၡကို က်ားကန္ေပးေသာ အဓိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ဝန္းရံပိတ္ဆို႔ထားေသာ ႏုိင္ငံေရးဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား ေျပာင္းလမဲႈ 
တြင္ ေႏွးေကြးလွေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက 
အလြန္ပင္တိုေတာင္းလွေပသည္။ ယံုၾကည္မႈအဆင့္ 
ျမင့္မားၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အရိွန္ျမင့္တက္ေသာ 
ရွားပါးသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ သာ ေရတိုစီမံကိန္းမ်ားက 
အဓိကပ့ံပုိးမႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ 
ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ၾကာေသာ အာရွရွိ လူမ်ိဳးစု 
ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္အတ ူ အဓိက အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
ေျပာင္းလမဲႈမ်ားသည္ ေႏွးေကြးၿပီး ခက္ခေဲပလိမ့္မည္။ 

 ၿပိဳကြဲလြယ္ေသာ ႏုိငင္မံ်ား၏ သေဘာထား အလြန ္— 
အေထာက္အပံမ့ဝူါဒ၏ ပါဝငပ္တ္သက္မႈ။ “ဤသုေတသ 
နသည္ ၿပိဳကြဲလြယ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၌ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အခ်ိဳ႕မူဝါဒ လမ္းၫႊန္မ်ားကို နက္န ဲ
ပီျပင္စြာ ပဲ့တင္ထပ္ေစသည္။” ၿပိဳကြဲလြယ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား 
အတြက ္ သေဘာတ ူ စာခ်ဳပ္သစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ 
ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္း ရည္မွန္းခ်က္ 
မ်ားသည္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေသာ ဧရိယာ မ်ားသို႔ 
အေထာက္အပ့ံ ျဖန္႔ျဖဴးရာတြင္ အဓိက တင္းမာမႈမ်ားကို 
လႊမ္းၿခံဳထား ေပသည္။ ဥပမာ - ပထမရည္မွန္းခ်က္မွာ 
ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ တရားမဝင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို သတိျပဳမိေရးတြင္ အေထာက္အကူ 
ျပဳေသာ “တရားဝင္ ႏုိင္ငံေရး” ထူေထာင္ရန္ ျဖစ္သည္။ 
အလားတူစြာပင္ တတိယ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ “တရား 
မွ်တမႈ - မတရားမႈ မ်ားကို ေျဖရွင္းၿပီး ျပည္သူလူထု၏ 

တရားမွ်တမႈ ပုိင္ဆိုင္ခြင့္”သည္ ညီမွ်ေသာ 
လံုၿခံဳေရးအေျခခ်မႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ 
လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိ ု အကာအကြယ္ 
ေပးရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ဤသုေတသန တြင္ ၿပိဳကြဲလြယ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ 
မူေဘာင္တြင္ ခုိင္ခ့ံစြာ စြဲၿမေဲနေသာ အဓိကအယူအဆ 
အခ်ိဳ႕ကို မွန္ကန္စြာ စစ္ေဆးႏုိင္ေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံ၏ စြမ္းရည္ 
ခုိင္မာ ေတာင့္တင္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လူမ်ိဳးစု 
ပဋိပကၡဧရိယာမ်ား၌ ဆန္႔က်င္ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေစျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

 “ႏုိင္ငံတည္ေထာင္ေရး ပုံစံမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအျပင္ လူမ်ိဳးစုဝါဒစြဲႀကီးေသာ 
ေသာင္းက်န္းသူမ်ားေၾကာင့္ လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡ ေဒသ မ်ား၏ 
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအၾကား မလႊမဲေရွာင္သာေသာ 
တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေပသည္။” အခ်ိဳ႕နည္းလမ္း 
မ်ားတြင္ အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈနယ္ပယ ္ ေအာက၌္ 
သမုိင္းေၾကာင္းအရ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း ျဖင့္ “တရားမဝင္မႈကို 
တရားဝင္လာေရးသို႔” ဦးတည္ေစေပသည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ 
သည္ နယ္ေျမ အဆင့္၌ ေအာင္ႏုိင္သူမ်ားႏွင့္ ႐ံႈးနိမ့္သူ 
မ်ားကို မလႊ ဲ မေရွာင္သာ ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစၿပီး တရားဝင္ 
အာဏာပုိင္မ်ားက ျပင္ပ နယ္နိမိတ္ကိုပါ လႊမ္းမုိးရန္ 
ႀကိဳးပမ္းလာမႈေၾကာင့္ လူနည္းစု လူမ်ိဳးစုအုပ္စုမ်ားအၾကား 
ပဋိပကၡမ်ား ျမင့္တက္လာ ေစသည္။ ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံ၏ 
အာဏာကို ခ ဲ်႕ထြင္ေသာေၾကာင့္ လူနည္းစု 
လူမ်ိဳးစုမ်ားအတြင္း အက္ေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး 
ဓနဥစၥာ ႏွင့္ၾသဇာအာဏာအတြက ္ အခြင့္အလမ္း 
သစ္မ်ားကို ဖန္တီးျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ 

 ေဘးအႏာၱရယ္မ်ားကုိ ႀကိဳတငစ္မီခံန္႔ခြဲျခငး္။ 
ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပဋိပကၡ နယ္ေျမမ်ားရိွ 
အေျခအအေနမ်ားကို တိုးတက ္ ေကာင္းမြန္လာေစေသာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ား သံုးစြဲႏုိင္စြမ္းရွိၾက ပါသည္။ ထို႔ျပင္ 
အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးမ်ားကိ ု ခုိင္မာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ 
ေရာက္ရွိေအာင္ အေထာက္အကူျပဳ ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
အထက ္တြင္ ရွင္းျပခဲ့သည့္အတိုင္း အဆိုပါ နယ္ေျမမ်ားသို႔ 
အေထာက္အပ့ံ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းသည္ ပဋိပကၡ ကို 
ပုိမုိရွည္ၾကာေစေသာ သို႔မဟုတ္ ပုိမုိဆိုးရြားေစ ေသာ 
ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ အာဏာလႈပ္ရွား ရွင္သန္မႈမ်ားကို 
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မီးေလာင္ရာေလ့ပင္သကဲ့သို႔ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ကိ ု
ယူေဆာင္လာေစတတ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အကူအညီသည္ 
ဖယ္က်ဥ္ခံထားရေသာ လူနည္းစုလူမ်ိဳးစုထံသို႔ ေရာက္ရွိ 
ႏုိင္မည္ဆိုပါက အေထာက္အပ့ံ အစီအစဥ္မ်ား သည္ 
ၾသဇာရွိသူမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္ၾသဇာရွိသူမ်ား 
အၾကား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖင့္ အျပင္းအထန္ 
စြန္႔စားရသည့္ လႈပ္ရွားထႂကြေနေသာ ပဋိပကၡ ဧရိယာ 
မ်ားကို တိုးျမႇင့္ျဖန္႔ျဖဴး ေပးရေပလိမ့္မည္။ ဤအခ်က္သည္ 

ႏုိင္ငံတကာ အေထာက္အပ့ံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လူမ်ိဳးစု 
ပဋိပကၡဧရိယာမ်ားတြင္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းျခင္း မျပဳမီကပင္ 
နယ္ေျမအေျခအေနမ်ားကိ ု ေကာင္းစြာ နားလည္ 
သေဘာေပါက္ရမည့္အျပင္ ယင္းတို႔သည္ သက္ေရာက္မႈ 
ႏွင့္ ေျပာင္းလေဲနေသာ အေျခအေန မ်ားကို ေျခရာခံရန္ 
လိုအပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ ႀကီးၾကပ္ေရးနည္းစနစ္မ်ား၌ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွရန္ မလႊမဲေရွာင္သာ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ၫႊန္း 
ေနေပသည္။

 

 

 

 

 

 

  

23 
 



 

 

  

24 
 



 

 

 

 

 

စာေရးဆရာမ်ား Thomas Parks, 
Nat Colletta, 
Ben Oppenheim 

အကအူညေီပးေသာ စာေရးဆရာမ်ား Adam Burke, 
Patrick Barron 

သေုတသနအဖြဲ႕ (အကၡရာစဥျ္ဖင့္) Fermin Adriano, Jularat Damrongviteetham, 
Haironesah Domado, Pharawee Koletschka, 
Anthea Mulakala, Kharisma Nugroho, 
Don Pathan, Ora-orn Poocharoen, 
Erman Rahman, Steven Rood, 
Pauline Tweedie, Hak-Kwong Yip 

အႀကေံပးအဖြဲ႕ (အကၡရာစဥျ္ဖင္)့ Judith Dunbar, James Fearon, 
Nils Gilman, Bruce Jones, 
Anthony LaVina, Neil Levine, 
Stephan Massing, James Putzel, 
Rizal Sukma, Tom Wingfield 

ကမာၻ႔ဘဏ္အဆင့္တမူ်ား Ingo Wiederhofer, Markus Kostner, 
Adrian Morel, Matthew Stephens, 
Pamornrat Tansanguanwong, Anton Baare, 
Ed Bell, Florian Kitt, Holly Wellborn Benner 

အေထာကအ္ကျူပဳအဖြဲ႕ Ann Bishop (editor), 
Landry Dunand, Anone Saetaeo (layout), 
Kaptan Jungteerapanich, 
Gobie Rajalingam 

ကြ်မး္က်ငမ္ႈေခါငး္ေဆာင ္ Nat Colletta 
စမီကံနိး္မနေ္နဂ်ာ Thomas Parks 

သေုတသနကြ်မး္က်ငသ္ႏွူင္ ့
သေဘာထားေလလ့ာေရးေခါငး္ေဆာင ္

Ben Oppenheim 
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ဤေလ့လာမႈကို ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ႏိုင္ငံႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ရန္ပံုေငြ (SPF) မွ ရန္ပံုေငြ 

ပူးတြဲက်ခံပါသည္။ 

ဤစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား၊ အဓိပၸာယ္ျပန္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင္ ့သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ 

စာေရးဆရာမ်ား၏ အာေဘာ္သာျဖစပ္ါသည္။ ထိုေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည ္ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ ယင္း၏ ဆက္စပ္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကမာၻ႔ဘဏ္အမႈေဆာငဒ္ါ႐ိကုတ္ာမ်ား သို႔မဟတု ္ကိယုစ္ားျပဳေသာ အစိးုရမ်ား၏ 

သံုးသပ္မႈမ်ားကို ကိုယ္စားမျပဳပါ။ 

ဤသုေသသနအတြက္ ျဖည့္စြကရ္န္ပံုေငြက်ခံေသာ အဖြဲ႕အစည္းမွာ UK အစိုးရမွ UK Aid ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤသုေတသနတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အျမင္မ်ားသည ္စာေရးဆရာမ်ား၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ၿပးီ 

အာရွေဖာငေ္ဒးရွင္း သို႔မဟုတ္ ရန္ပံုေငြက်ခံသူမ်ားအား ကိုယ္စားမျပဳပါ။ 

 

 

www.asiafoundation.org/conflictstudy 

အာရေွဖာငေ္ဒးရငွး္ 

အာရွေဖာငေ္ဒးရွင္းသည ္ရွင္သန္တက္ႂကြၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆအဲာရွတစေ္လွ်ာက္ လူ႔အသက္ေပါငး္မ်ားစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရးကို ကတိက၀တ္ျပဳထားေသာ အျမတ္အစြန္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ဆယ္စုႏွစ္ ၆-ခ ုအေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင္ ့နယ္ေျမခံကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၏ ႏွံ႔စပ္သိျမင္မႈအရ ကြ် ႏ္ုပ္တို႔၏ အစီအစဥ္မ်ားသည ္

၂၁-ရာစုတြင ္အာရွကို ထိုက္ခိုက္ေစေသာ အေရးႀကီးျပႆနာမ်ားျဖစ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပမ္ႈႏွင့္ ဥပေဒ၊ စီးပြားေရး 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ သဘာ၀ပတ္၀နး္က်င္ႏွင္ ့ေဒသဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို 
ေျဖရွင္းလ်က္ရိွသည္။ ထို႔ျပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အာရွအတြက္ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈဖလွယေ္ရး အစီအစဥ္မ်ားသည ္
အာရွ၏ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ကမာၻ႔ႀကီးထြားရွင္သန္လာေသာ ေဒသတစ္ခုအျဖစ ္ကြ် ႏ္ုပ္တို႔ 

တိုက္တြန္းအားေပးေနေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ 
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