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အမွာစာ- လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ၏အက်ပ္အတည္းႏွင့္လက္ဝဲသမားမ်ားအတြက္စိန္ေခၚမႈမ်ား 
 

မီရီယမ္လမ္း1 

ကမ႓ာႀကီးကုိသိမ္းက်ဳံးတုိက္စားေနေသာမ်က္နွာစာေပါင္းစုံရွိသည့္အက်ပ္အတည္းႀကီးသည္မၾကာေသးမီႏ
ကာေသးမီႏွစ္မ်ားကပုုိမိုဆုိးရြားလာခဲဲ့သည္။ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္မ်ားကလည္းစက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးကမ႓ာ၏အားအေ
အားအေကာင္းဆုံးစီးပြားေရးမ်ားကုိပင္ခ်ိနဲ႔သြားေစခဲ့သည္။စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားကုိေစ်းကစားရန္အတြက္ေသာ္လ
အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ဇီဝေလာင္စာထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္းသိမ္းယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္စား
့ျခင္းေၾကာင့္စားနပ္ရိကၡာေစ်းမ်ားတက္မႈကုိပုိဆုိးေစၿပီးကမ႓ာႀကီးကုိစားနပ္ရိကၡာအက်ပ္အတည္းဆီသုိ႔တြန္းပို
႔တြန္းပုိ႔ေနသည္။ကမ႓ာၿဂိဳဟ္၏အစြန္အဖ်ားဆုံးေဒသမ်ားပါမက်န္ေရနံ၊သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ဓာတ္သတၳဳမ်ား
သတၳဳမ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္သုံးေနေသာနည္းပညာမ်ားမွာလည္းတစ္ေန႔တျခားပုိမုိေစ်းႀကီးလာၿပီးအႏၲရာ
ပီးအႏၲရာယ္လည္းမ်ားလာကာသဘာဝကုိဖ်က္ဆီးမႈလည္းပိုမိုိတုိးပြားလာသည္။သမုဒၵရာၾကမ္းခင္းေအာ
ခင္းေအာက္ကီလုိမီတာေပါင္းမ်ားစြာအထိေအာင္ထုိးေဖာက္ျခင္း၊ေရနံထုတ္ရာတြင္သုံးေသာကတၱရာရာႏႈန္
ာကတၱရာရာႏႈန္းမဆုိစေလာက္ပါ႐ံုျဖင့္ဧရာမသဲထုုႀကီးကုိတူးေဖာ္ထုတ္ေနျခင္း၊သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထြက္လာ
ေငြ႕ထြက္လာရန္အလုိ႔ငွာေက်ာက္လႊာမ်ားထဲဲသုိ႔ဓာတုပစၥည္းမ်ားထုိးထည့္ျခင္း၊ေျမလႊာထဲရိွ၀.၁ % ေသာေၾကး
ကးနီသတၳဳကုိထုတ္ယူရန္အတြက္ဧရာမက်င္းခ်ဳိင့့္ႀကီးမ်ားျဖစ္သြားသည္အထိေျမႀကီးမ်ားကုိတူးထုုတ္ျခင္းစ
တ္ျခင္းစသည္တုိ႔ကုိေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ထုိလုပ္ရပ္မ်ားကုိဘဝေနထုိင္မႈပုံစံအမ်ဳိးအစားတစ္ခုတည္းကုိထိန္းသိ
ိန္းသိမ္းရန္အတြက္ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကုိသတ္မွတ္ရာတြင္လ
တ္မွတ္ရာတြင္လက္ရွိအခ်ိန္အထိကမ႓ာကုိဗုိလ္က်လႊမ္းမုိးထားဆဲျဖစ္ေသာေျမာက္ကမ႓ာျခမ္း၏အေတြးအေ
အေတြးအေခၚတစ္ခုတည္းျဖင့္သာသတ္မွတ္ၿပီးထုိဘဝေနထုိင္မႈပုံစံကုိထိန္းသိမ္းေနၾကျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ 

ကမ႓ာႀကီး၏အစြန္အဖ်ားေဒသမ်ားအထိေအာင္သက္ေရာက္ေသာအရင္းရွင္စနစ္၏အဖ်က္စြမ္းအားမ်ား၏အ
မ်ား၏အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိအမွန္တကယ္ခံစားရသူမ်ားမွာနိမ့္က်ေသာကမ႓ာ့ေဒသမ်ားမွျပည္သူမ်ားပင္ျဖစ္သ
ဖစ္သည္။ဥစၥာဓနမ်ားကုိအဆုံးအစမဲ့့စုေဆာင္းႏိုင္သည္ဟူေသာအယူအဆသည္ကမ႓ာႀကီးကုိပင္ထည့္သြင္
င္ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳေတာ့ေပ။ေျမယာမ်ားေပၚ၌ပုိမုိစီးပြားျဖစ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ဟူေသာ
ာင္ရြက္ရန္ဟူေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္သူတုိ႔၏ေျမယာမ်ားေပၚမွႏွင္ထုတ္ျခင္းခံရေသာလယ္သမားင
ရေသာလယ္သမားငယ္မ်ားအမ်ားအျပားရိွသည္။ထုိလယ္သမားမ်ားသည္ဆင္းရဲဲမြဲေတမႈႏွင့္လက္မဲ့ျဖစ္မႈတုိ႔
ႈတုိ႔ကုိၾကံဳေတြ႕ရၿပီးအေျခခံစားေသာက္ကုန္ေစ်းမ်ားတက္ျခင္းက၎တုိ႔ကုိအငတ္ေဘးသို႔တြန္းပို႔ေပးသည္။
ပုိ႔ေပးသည္။အလားတူပင္ကမ႓ာႀကီးပုိမိုပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာမုိးေခါင္ျခင္း၊ကႏၲာရျဖစ္ထြန္းျခင္း၊ေရႀ
ဖစ္ထြန္းျခင္း၊ေရႀကီးျခင္းႏွင့္မုန္တုုိင္းမ်ားေၾကာင့္ေသဆုံးရသူမွာလည္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရိွလာသည္။ရာသီ
်ားစြာရိွလာသည္။ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းအေၾကာင္းကုိဤေနရာတြင္အက်ယ္ေဆြးေႏြးမည္မဟုတ္ေသာ္လ
ႏြးမည္မဟုတ္ေသာ္လည္းယင္းသည္နက္႐ိႈင္းေသာလူမႈစီးပြားအက်ဳိးဆက္မ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစကာအျခားအ
ၚေစကာအျခားအက်ပ္အတည္းမ်ားကုိပုိမိုဆုိးရြားေစျခင္း၊ေစ်းကစားေသာေစ်းကြက္အသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚေစျခင္
ပၚေစျခင္းေၾကာင့္အဆုံံးမရိွေသာအက်ပ္အတည္းသံသရာမ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။ 

                                                            
1The Rosa Luxemburg Foundation ၏အင္ဒီးစ္ေတာင္တန္းႏုိ္င္ငံမ်ားေဒသ ဒါ႐ိုက္တာျဖစသ္ည္။ the Free 
University of Berlin မွ လူမႈေရးပါရဂူဘြဲ႕ႏွင့္ လက္တင္အေမရိကေလ့လာေရး မဟာဘြဲ႕ရရိွခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားႏွင့္ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ 
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ကမ႓ာ့အစြန္အဖ်ားနိမ့္က်ေသာေဒသမ်ားမွၾကည့္ေသာ္ထုိသုိ႔မ်က္ႏွာေစာေပါင္းစုံရိွေသာအက်ပ္အတည္းကုိ 
‘လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ၏အက်ပ္အတည္း’ 
အျဖစ္႐ႈျမင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ကမ႓ာ့ေတာင္ျခမ္းေဒသမ်ားရိွလူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္အရင္းရွင္စနစ္၏ဥစ
ဥစၥဓနစုေဆာင္းမႈပံုစံျဖစ္ေသာ ‘သူတပါးပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိသိမ္းယူေသာပံုစံ’ 
ကုိအျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္ၾက႐ံုသာမကလက္ရွိကမ႓ာ့စနစ္ကုိအေျခခံက်က်ေျပာင္းလဲရန္လုိအပ္ေနေၾက
ၾကာင္းကုိလည္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိၾကသည္။ထုိသုိ႔ေျပာင္းလဲေရးသည္လက္ငင္းလုိအပ္လ်က္ရွိၿပီးဖြံ႕ၿဖ
ၿဖိဳးေရးမ႑ာန္ေအာက္မွအဖ်က္စြမ္းအားမ်ား၏အရိွန္အဟုန္မွာျမန္ဆန္လွသည့္အျပင္အရွင္းရွင္စနစ္ကိ
ကုုိေမာင္းႏွင္ေသာေငြေၾကးေစ်းကြက္ကလည္းအက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိပုိမိုတုိေတာင္းေသာအခ်
ခ်ိန္အတြင္းျပန္လည္ရရွိရန္အျပင္းအထန္ဖိအားေပးလ်က္ရိွသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္လႊမ္းမုိးႀကီးစိုးေသာအေတြးအေခၚမ်ားကကမ႓ာၿဂိဳဟ္၏႐ုပ္ပိုင္းဆုုိင္ရာအကန္႔အသတ္- 
အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုလက္ခံသန္႔စင္ႏုုိင္စြမ္းအကန္႔အသတ္- 
ႏွင့္အရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္ကအားထားအသုံးခ်ေနရသည့္သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား၏အႂကြင္းမ
းမဲ့အကန္႔အသတ္ရိွသည့္သေဘာကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ပ်က္ကြက္လ်က္ရိွသည္။အရင္းရွင္စနစ္ကမိမိ
မိတုိ႔အားပုိမုိခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းႏွင့္သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္စြမ္းအင္အက်ပ္အတည
တည္းကုိေျဖရွင္းရန္အတြက္တေန႔တျခားပုိမုိထူးျခားဆန္းျပားလာေသာနည္းပညာမ်ားကုိသာ
သာဆက္လက္ကမ္းလွမ္းလ်က္ရိွသည္။ 
‘အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရး’ ေႂကြးေၾကာ္သံႏွင့္အတူေနာက္တစ္ႀကိမ္အလုံးအရင္းႏွင့္ေခတ္မ
္မီဆန္းသစ္ေရးနည္းလမ္းတစ္ခုကုိေႂကြးေၾကာ္လ်က္ရွိသည္။ယင္းမွာသဘာဝဝန္းက်င္ႏွ
ႏွင့္သဘာဝဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကုိေစ်းကြက္ေဘာင္အတြင္းသြတ္သြင္းေရးပင္ျဖစ္သည္။ညစ္ညမ္
မ္းမႈပါမစ္မ်ား၊ျပန္ျပည့္ျမဲဲစြမ္းအင္ႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးနည္းပညာမ်ားကုိတီထြင္ေ
္ေဖာ္ထုတ္ၿပီးအနာဂတ္ေစ်းကြက္မ်ားအတြက္အက်ဳိးအျမတ္ရွိမည့္တီထြင္ဆန္းသစ္မႈႈမ်ားအျဖစ္ေၾ
ေၾကညာေနၾကသည္။အရင္းရွင္စနစ္၏အစဥ္အလာအတုိင္းပင္အက်ပ္အတည္းတုုိင္းကုိအခြင့္အလ
အလမ္းအျဖစ္မွတ္ယူသည္။ဆုံး႐ံႈးသူမ်ားရိွမည္ (အေရအတြက္အားျဖင့္ပုိေတာင္မ်ားလာႏိုုင္သည္) 
မွန္ေသာ္လည္းစနစ္တစ္ခုလုံးအေနႏွင့္ျပန္လည္ရွင္သန္လည္ပတ္လာၿပီးအျခားေသာေရြးခ်ယ္စရ
စရာနည္းမ်ားထက္အျမဲတမ္းပိုမုုိသာလြန္ေၾကာင္းကုိသက္ေသျပဖုိ႔ႀကိဳးစားမည္သာျဖစ္သည္။ 

ဤကမ႓ာ့အခင္းအက်င္းတြင္လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားမွာတစ္မ်ဳိးတစ္ဘာသာျဖစ္ေနသည္။အင္ဒီးစ္ေ
္ေတာင္တန္းရပ္ဝန္းေဒသတစ္ခုတည္းမွာပင္ႏိုင္ငံေပါင္းငါးႏိုင္ငံအနက္ေလးႏိုင္ငံတြင္နီယုိ
ိုလစ္ဘရယ္ေမာ္ဒယ္မွခြဲထြက္မည္ဟုေႂကြးေၾကာ္ထားေသာအစုိးရသစ္မ်ားတက္လာၾကသည္။မၾ
မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားကအထိအုပ္စုိးသူူအီလစ္မ်ားက်င့္သုံးခဲ့ေသာအရွက္တရားမ့ဲေလာဘေဇာတုုိက္သိမ္း
္းပိုက္မႈမ်ားကုိရပ္တန္းကရပ္ေတာ့မည္ဟုေၾကညာၾကသည္။ဘုိလီဗီးယား၊အီေကြေဒါႏွင့္ဗင္နီဇြဲလားႏို
ုိင္ငံတုိ႔သည္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္ကုိစုေပါင္းေရးဆြဲၾကသည္။ထုိႏုိင္ငံမ်ားရိွအစိုးရသစ္မ်
မ်ားသည္ကာလရွည္ၾကာလူမႈတုုိက္ပြဲမ်ားကုိဆင္ႏြဲၿပီးမွေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ထုိတိ
တုိက္ပြဲမ်ားကုိဦးေဆာင္သူမ်ားသည္အစဥ္အလာလက္ဝဲသမားမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမဟုတ္ၾကပ
ကပဲလယ္သမားငယ္မ်ား၊အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ၿမိဳ႕ျပလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ဌာေနတုိင္းရင္္းသားမ်ားျဖစ္ေ
္ေနၾကသည္။၎တုိ႔သည္မိ္မိတုိ႔၏လုိလားခ်က္ကုိယ္စီကုိေတာင္းဆုိလာၾက႐ုံမွ်မကႏုိင္ငံံတစ္ခုလံ
လုံးအတြက္အဆုိျပဳခ်က္အသစ္မ်ားကုိလည္းတင္သြင္းၾကသည္။ထုိအာဏာရအစုိးရမ်ားအားလုံးကုိအစဥ
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စဥ္အလာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားျခင္းမဟုတ္ပဲႏ္ုိင္ငံေရးဖြဲ႕စည္းမႈပ
ႈပုံစံအသစ္မ်ားကေထာက္ခံေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထုိႏုိင္ငံေရးလူတန္းစားသစ္တစ္ရပ္သည္ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္းပထမဦးဆုံးအႀကိမ္အျဖ
ျဖစ္ပညာေရး၊ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ဘဝအရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရးအပါအဝင္ႏုိင္ငံ၏အန
အနာဂတ္အတြက္အမွန္တကယ္စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိလာၾကသည္။ထုိ႔႔အျပင္ႏုုိင္ငံစံုုေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီ
ကီးမ်ားအတြက္ကစားပြဲစည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားကုိလည္းအဆုိျပဳလာၾကသည္။ယင္းတုိ႔သည္ထုိႏုိင္ငံမ်ာ
်ား၏သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ၎တုိ႔၏ဘိုးဘြားပုိင္မ်ားကဲဲ့သို႔အစဥ္အဆက္ေခါက္႐ိုးက်ဳိးသေဘာထ
ာထားခ့ဲၾကၿပီးျဖစ္သည္။နီယုိလစ္ဘရယ္စနစ္မ်ားႏွင့္မတူပဲကုိယ္ပုုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိပိုမုိအာမခံခ်က္
က္ေပးေသာေဒသဆုိင္ရာေပါင္းစည္းေရးအျမင္သစ္မ်ားကုိတင္ျပလာၾကသည္။ရာစုႏွစ္ေပါင္းငါးခု
ခုၾကာတည္ရိွခဲဲ့သည့္သဘာ
ဝမွထုတ္ယူသုံုးစြဲေရးမိုဒယ္ႏွင့္ကြဲျပားျခားနားေသာစီးပြားေရးမုိဒယ္သစ္မ်ားကုိေဖာ္ထုတ္လာ
လာသည္။အရင္းရွင္စီးပြားေရးမုိဒယ္ေဟာင္းတြင္လက္တင္အေမရိကမွေျမာက္ကမ႓ာျခမ္းႂကြယ္ဝခ်
ခ်မ္းသာေရးအတြက္လုိအပ္ေသာကုန္ၾကမ္းမ်ားထုတ္လုပ္ေပးရာေနရာသက္သက္သာျဖစ္ေနသည္။ 

သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံမ်ားတြင္က်င္းပေသာဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဆုိင္ရာညီလာခံမ်ားသည္ဒီမုိကေရစီနည္းအက်
က်ဆုံး၊လူထုစိတ္ထက္သန္မႈအမ်ားဆုံးႏွင့္ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအားအေကာင္းဆုံးအေျပာင္းအလ
အလဲျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္သည္။အီေကြေဒါႏွင့္ဘုုိလီးဗီးယားႏုိင္ငံမ်ားတြင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကုိကုိလုိနီေခတ္
တ္လြန္လူ႔အဖြဲဲ႕အစည္းအျဖစ္မွလူမ်ဳိးစုမ်ားကြဲျပားစုံလင္မႈႈကုိအသိအမွတ္ျပဳေသာလူမ်ဳိးစုံႏိုင္ငံေတာ္ 
plurinational state 
အျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။သို႔ရာတြင္ဖြဲဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသစ္ျပဌာန္းျခင္းႏွင့္
့္၊ျပဌာန္းၿပီးသည့္အေျခခံဥပေဒကုိလက္ေတြ႕က်င့္သုံးျခင္းကိစၥမ်ားတြင္ထုိႏုိင္ငံမ်ားအတြက္
က္တည္ဆဲကမ႓ာ့စနစ္အတြင္းပါဝင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ဖိအားမ်ားစြာကုိၾကံဳေတြ႕ရသည္။စီ
စီးပြားေရးအေဆာက္အဦး၏အတြင္းအျပင္ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးမွဖိအားမ်ားအျပင္ကုိလုိနီစ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားအလ
အလြန္အမင္းဖံုးလႊမ္းေနၿပီးလူမႈစြမ္းအားကုိကုိယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ေျပာင္းလဲသုံးစြဲရာတြင္အလြန္
န္ကြၽမ္းက်င္ေနၿပီျဖစ္ေသာျပည္နယ္မ်ားေၾကာင့္လည္းအခက္အခဲမ်ားၾကံဳေတြ႕ရသည္။ 

ေနာင္ႏွစ္အတန္ငယ္အၾကာတြင္ဘုိလီဗီးယား၊အီေကြေဒါႏွင့္ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံမ်ားရိွအေျပာင္းအလဲျဖစ္စ
္စဥ္မ်ားမွာနီယုိလစ္ဘရယ္အေတြးအေခၚမ်ားမွသိသိသာသာခြဲထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားေသာ
သာ္လည္းအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္အကန္႔အသတ္မ်ားေရာႁပြမ္းေနသည္မွာလည္းအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ထုိႏိုင
ုင္ငံမ်ားရိွအစုိးရမ်ားသည္ခက္ခဲေသာပဋိပကၡမ်ားကုိရင္ဆုိင္ေနၾကရၿပီးအခ်ဳိ႕အျမင္တြင္ထုိပဋိပကၡမ်ားသည္ထိ
ထုိအစိုးရမ်ားကုိိ (အနည္းဆုံး) ေရြးေကာက္ပြဲ႐ႈံးၿပီးနိဌိတံသြားေစႏ္ုိင္သည္ဟုပင္ယူဆေနၾကသည္။ 

ထုိပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ပ်က္ဆီးဆုံး႐ံႈးရမည့္အရာမ်ားသည္ ‘လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏အက်ပ္အတည္း’ 
ဟုအထက္တြင္ၫႊန္းဆုိခဲ့ဖူးေသာအေျခအေနတစ္ရပ္ဆီသုိ႔ေခၚေဆာင္သြားလ်က္ရိွသည္။ဖြဲ႕စည္းပံုႏွ
ႏွင့္ဥပေဒေရးရာျပဌာန္းခ်က္အသစ္မ်ားျဖစ္ေသာလူမ်ဳိးစုစုေပါင္းႏွင့္ပုိင္နက္နယ္ေျမရပုိင္ခြင့္မ်ာ
်ား၊ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ႀကိဳတင္အတုိင္ပင္ခံပုိင္ခြင့္၊သဘာဝတရားႀကီး၏ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ဌာေနယ
နယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈ Pachamama 
ကုိေလးစားျခင္းစသည္တုိ႔သည္ကမ႓ာ့ဗိ္ုလ္က်စုိးမိုးမႈဗဟုိခ်က္အေဟာင္း၊အသစ္မ်ားမွကုန္ၾကမ္းကုိ
ိုအငမ္းမရေတာင္းဆုိမႈမ်ားႏွင့္ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္လာရသည္။ပညာေရး၊က်န္းမာေရးႏွင့္အေျခခ
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ခခံအေဆာက္အဦမ်ားတုိးတက္ေစရန္ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင့္ဆင္းရဲသားမ်ားလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတ
အတြင္းလူရာဝင္ေစေရးႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားမွာလည္းရန္ပုံေငြလုိအပ္သည္ျဖစ္ရာယင္းတုိ႔ကိ
ကုိအစဥ္အလာသယံဇာတတုိးျမႇင့္ထုတ္ယူသည့္ပံုစံျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ျပည္ပေႂကြးၿမ
ၿမီအလုံးအရင္းေခ်းယူျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္အေျခဆုိက္လာျပန္သည္။ 

အီေကြေဒါတြင္၂၀၀၉ခုႏွစ္ကအသစ္ျပဌာန္းခဲ့ေသာမုိင္းတြင္းႏွင့္ေရအရင္းအျမစ္ဥပေဒမ်ားေၾက
ၾကာင့္လူမႈပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားသည္။အလားတူဘိုလီးဗီးယားတြင္လည္း TIPNIS 
အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ႏွင့္ဌာေနလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမအတြင္းျဖတ္၍ေဖာက္လုပ္မည
မည့္အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးထိပ္တုိက္ေတြ႕မႈမ်ားအႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ပြားသည္။ထုိပဋိပ
ိပကၡမ်ားသည္အေျပာင္းအလဲကုိအဟန္႔အတားျဖစ္ေစၿပီးအေျပာင္းအလဲေဖာ္ေဆာင္ေသာတိ
တုိးတက္သည့္အစုိးရမ်ားအတြင္း၌အကြဲအျပဲမ်ားကုိစတင္ျဖစ္ေပၚေစသည္။တစ္စုတစည္းတည္းအဖြဲ႕ျဖစ္
စ္ရမည့္အစားထုိအစိုးရမ်ားသည္မတူညီေသာအက်ဳိးစီးပြားအမ်ဳိးမ်ဳိးရိွၾကသည့္ဂိုဏ္းဂဏမ်ားအၾကားစစ
စစ္ေျမတလင္းသဖြယ္ျဖစ္လာသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္အစုိးရမ်ားကုိယ္တုိင္ပင္မ်ားမၾကာမီကမွ၎တုိ႔၏ႏို္င္င
္ငံေရးေအာင္ျမင္မႈကုိကုိယ္စားျပဳေပးခ့ဲေသာဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ2ကုိျပန္လည္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚ
ပၚလာသည္။ထုိ႔အျပင္၎တုိ႔ကုိအာဏာရေအာင္အဓိကပ့ံပုိးေပးခဲ့ၾကေသာအေျခခံလူထုလူတန္းစားမ်ားႏွ
ႏွင့္လည္းထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ထုိလူထုလူတန္းစားမ်ား၏မဲေပးျခင္းသက္သက
သက္ေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ၎တုိ႔သမိုင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ခဲ့ၾကျခင္း၏အသီးအပြင့္အျဖစ္ထုိအစိုး
ုးရမ်ားေပၚလာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ 

ယေန႔ကာလတြင္မူတုိးတက္ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအျမင္ရွိသည့္အစိုးရမ်ားထဲမွာပင္လူမႈစီးပြားဆ္ုိင္ရာမိုဒယ္မ်ား
ာမုိဒယ္မ်ားကုိအေျခခံက်က်ျပင္ဆင္လုိၾကသည့္အုပ္စုမ်ားမွာတစ္ေန႔တျခားလူနည္းစုျဖစ္လာေနၿပီးေရွ႕တန္းေရာ
ရွ႕တန္းေရာက္လာေသာအုပ္စုမ်ားမွာလက္ေတြ႕က်ေသာအေျပာင္းအလဲကုိသာလုိလားၿပီးအရင္းရွင္ဝါဒကုိ
္ဝါဒကုိေခတ္မီေအာင္သာျပဳျပင္လုိၾကသည္။ 

ထုိႏိုင္ငံမ်ားရိွဖြဲ႕စည္းပုံဆုိင္ရာျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ Boaventura de Sousa Santos 
ကေအာက္ပါအတုိင္းမွန္မွန္ကန္ကန္ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။ 

"အခုကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွလြန္ခဲ့တဲ့ဆယ္ႏွစ္ကမရွိခဲ့တဲ့အယူအဆအေတြးအေခၚေတြရိွလာၿပီ။ဒါေတြကုိေလွ်ာ့တြက
ြက္လုိ႔မရဘူး။ဥပမာ Buen Vivir အယူအဆ (ေကာင္းစြာေနထုိင္ျခင္း)၊ Pachamama 
အယူအဆ၊သဘာဝတရား၏အေျခခံရပုိင္ခြင့္၊ဌာေနေဒသခံေတြရဲ႕လူမ်ဳိးစုဘုံေျမေတြကုိဥပေဒအရအ
ရအသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းစတဲ့အယူအဆေတြပဲ။ပုိင္ဆုိင္မႈမွာႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ပုဂၢလိကပုိင္ဆုိင္မႈအျပင
ပင္အျခားေသာပုိင္ဆုိင္မႈပုံစံေတြရွိေနေသးတယ္ဆုိတာအေတာ္ထူးျခားတဲ့အေတြးအေခၚျဖစ္တယ္။က
။ကြၽန္ေတာ္တု္ိ႔ဘုိလီးဗီးယားမွာဆုိဒီမုိကေရစီရဲ႕ပုံစံသုံးမ်ဳိးကုိေတြ႕ရမယ္။ကုိယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီ၊ပါဝင
ဝင္ေဆာင္ရြက္မႈဒီမိုကေရစီနဲ႔လူထုဒီမုိကေရစီတုိ႔ပဲ။သူတုိ႔မွာကုိယ္ပုိင္ဆင္ျခင္မႈပုံစံေတြရွိၿပီီးအခ်င္းခ်င္းခ

                                                            
2အီေကြေဒါအမတ္အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားအျပားက ၂၀၀၉ မိငု္းတြင္းဥပေဒသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္ဟု 
ဆုိၾကသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုခံု႐ံုးက ၂၀၁၀ တြင္ ထိုဥပေဒမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ကုိက္ညီရန္အတြက္ အခ်ဳိ႕ေသာအခ်က္မ်ားကုိ 
ႀကိဳတင္ျဖည့္ဆည္းရန္လုိသည္ဟု ဆုံးျဖတ္သည္။ 
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းခ်္ိတ္ဆက္မႈပံုစံေတြလည္းရွိတတ္တယ္။ဒါေၾကာင့္ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာအေတြးအေခၚတုိက္ပြဲကုိတုိက
ုက္စရာနည္းလမ္းေတြအမ်ားႀကီးရိွေနတယ္လုိ႔ဆုိရမယ္။3" 

ဘုိလီးဗီးယားႏွင့္အီေကြေဒါတုိ႔၏ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ Plurinational State 
(မတူညီေသာႏုိင္ငံေရးဖြဲ႕စည္းမႈပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးယွဥ္တြဲေနေသာႏုိင္ငံ) 
မ်ားအျဖစ္ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားရာကုိလုိနီေႏွာင္ႀကိဳးမ်ားေျဖေလ်ာ့ထားေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အင္စတီ
်ားႏွင့္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကုိတရားဝင္ထူေထာင္လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ယင္းတုိ႔၏ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု၊
ည္းတည္ေဆာက္ပုံ၊အသိပညာထုတ္လုပ္ပံုႏွင့္လက္ေတြ႕က်င္ၾကံပံုတုိ႔တြင္မတူကြဲျပားမႈမ်ားထင္ဟပ္ေနမည္
ထင္ဟပ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ 

မ်က္ေမွာက္ေခတ္အရွင္းရွင္စနစ္၏သား႐ုိင္းဆန္ဆန္ကမူ႐ွဳးထုိးဝါးမ်ဳိေနမႈကုိေဝဘန္ျခင္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြ
႔က်င္ကန္႔ကြက္ျခင္းတုိ႔အျပင္လက္ဝဲအုပ္စုအေနႏွင့္အဆုိျပဳခ်က္အသစ္မ်ားႏွင့္အျမင္သစ္မ်ားကုိလည္းေဖာ္ထု
လည္းေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္လုိအပ္သည္။စားသုံးသူဝါဒ၏အကန္႔အသတ္မရွိေသာဘဝေနထုိင္မႈပုံစံႏွင့္ဗိုလ္က်လႊ
င့္ဗိုလ္က်လႊမ္းမုိးမႈကုိစိန္ေခၚႏိုင္မည့္အေတြးအေခၚမ်ားကုိလည္းေဖာ္ထုတ္ရမည္။ထုိသုိ႔ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြ
ထုတ္ရန္အတြက္ေပ်ာ္ရႊငခ္်မ္းေျမ့မႈႏွင့္ဘဝအရည္အေသြးတုိ႔က့ဲသုိ႔ေသာအယူအဆမ်ားကုိအျခားေသာအျမင္႐ႈ
ာအျမင္႐ႈေထာင့္မ်ားမွဖြင့္ဆုိျပျခင္းႏွင့္ထုိအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိမႈအသစ္မ်ားကုိလက္ေတြ႕ၾကံဆေတြးေခၚႏိုင္မည့္က
ြးေခၚႏိုင္မည့္ကမ႓ာေလာကသစ္တစ္ခုအျဖစ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးပင္ျဖစ္သည္။ 

ကြဲျပားျခားနားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပုံစံမ်ားအတြက္အျမဲတမ္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ 

အထက္ေဖာ္ျပပါတာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္အင္ဒီးစ္ေတာင္တန္းေဒသႏိုင္ငံမ်ား
ုိင္ငံမ်ားသည္အျမဲတမ္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကုိ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ထုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကုိ
 Rosa Luxemburg Foundation ၏ေဒသတြင္း႐ံုးခြဲျဖစ္ေသာ Quito 
မွခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ၿပီးလက္တင္အေမရိကႏွင့္ဥေရာပႏိုင္ငံေပါင္းရွစ္ႏ္ုိင္ငံမွအမ်ဳိးသားအမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝ
သမီးမ်ားပါဝင္သည္။အဖြဲ႕၏ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားကုိအီေကြေဒါ၊ဘုိလီးဗီးယားႏွင့္ဗင္နီဇြဲလားႏ္ုိင္ငံသံုးႏိုင္ငံတြ
ံသုံးႏိုင္ငံတြင္သာအဓိကထားသည္။ထုိအဖြဲ႕သည္ေဂဟေဗဒ၊အမ်ဳိးသမီးဝါဒ၊အရင္းရွင္ဝါဒကုိဆန္႔က်င္ေသာေဘာ
က်င္ေသာေဘာဂေဗဒ၊ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒ၊ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အေနာက္တုိင္းအေတြးအေခၚမူကြဲမ်ားအ
ကြဲမ်ားအပါအဝင္ပညာရပ္ဆုိင္ရာအုပ္စုမ်ားႏွင့္အေတြးအေခၚဂုိဏ္းမ်ားမွအသိပညာထုတ္လုပ္မႈမ်ားကုိခ်ိ
ခ်ိတ္ဆက္ရန္အဓိကေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ထုိအေတြးအေခၚသစ္မ်ားသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူေသာအယူအဆ
အယူအဆကုိအေျခအျမစ္မွေမးခြန္းထုတ္ၿပီးလက္ရွိလႊမ္းမုိးထားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေမာ္ဒယ္ႏွင့္ကြဲျပားျခားနား
ဲျပားျခားနားသည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆသစ္မ်ားကုိတည္ေဆာက္ျပရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ခိုင္မာေသာလက္ေတြ႕အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေပါင္းစပ္ထားသည့္အသိပညာေဂဟအေဆာက္အ
ဟအေဆာက္အအုံကုိလက္ေတြ႕က်င့္သုံးရန္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ထုိအေတြ႕အၾကံဳမ်ားသ
အၾကံဳမ်ားသည္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလာသည့္အျပင္သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံ၏အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊လႊမ္းမုိး
မ္းမုိးထားေသာစနစ္၏အျပင္ဖက္တြင္ရိွေနသည့္ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏မ်ဳိး႐ိုးစဥ္ဆက္အသိပညာမ်ားႏွင္
မ်ားႏွင့္မတူညီေသာပညာရပ္နယ္ပယ္အသီးသီးမွေဖာက္ထြက္ေတြးေခၚမႈမ်ားမွလာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ 

                                                            
3Boaventura de Sousa Santos ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး “El cuento de la economía verde” (América Latina en 
Movimiento, September-October 2011, Quito, Ecuador) 
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ယခုစာအုပ္သည္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ပထမဦးဆုံးေသာလက္ေတြ႕ရလာဒ္ျဖစ္သည္။စာအုပ္တြင္အဓိကေဆြး
ိကေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမွာလက္ရွိလုိအပ္ေနေသာအေျပာင္းအလဲအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား
ံေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏လက္ဝါးႀကီးအုပ္လႊမ္းမိုးေသာအယူအဆေဘာင္အတြင္းမွအဆုိျပဳသ
ဆုိျပဳသည့္နည္းလမ္းသစ္မ်ား၏အကန္႔အသတ္မွေက်ာ္လြန္ၿပီးေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည္ဟူေသာအခ်
ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏အမည္ျဖစ္ေသာ "ကြဲျပားျခားနားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ" 

ဟူသည္မွာႏိုင္ငံေရးရပ္တည္မႈပံုစံတစ္ခုျဖစ္ၿပီးလက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားတြင္သမုိင္းေၾကာင္းအရအျပဳသေ
္းအရအျပဳသေဘာေဆာင္ေသာအေတြးအေခၚအျဖစ္လက္ခံထားၾကသည္။ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟူသည္သ႐ုပ္သ႑ာန္အားျဖင့္ဘဝသာယာဝေျပာမႈ၊ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈႏွင့္ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာဘဝအ
င္းမြန္ေသာဘဝအရည္အေသြးကုိအာမခံခ်က္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။သုိ႔ရာတြင္ဤလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကဖြံ႕ၿဖိဳး
ံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆသည္မိမိတုိ႔အားတစ္ခုေသာေတြးေခၚမႈပံုစံအတြင္းေခ်ာင္ပိတ္သိမ္းသြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု
င္းျဖစ္သည္ဟုယူဆၾကသည္။ထုိေတြးေခၚမႈပုံစံမွာအေနာက္တုိင္း၊အရင္းရွင္၊ကိုလုိနီေတြးေခၚမႈပံုစံပင္ျဖစ္သည္
ံပင္ျဖစ္သည္။ထုိအေတြးအေခၚကဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးေျမာက္ပိုင္းကမ႓ာကေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၿပီးေသာလမ္းေၾကာင္းအတ္ုိင္းလုိ
းအတ္ုိင္းလုိက္ရန္က်န္ေသာအုပ္စုမ်ားအားလုံးကုိသိမ္းသြင္းၿပီးတစ္ခုတည္းေသာဘဝေနထုိင္မႈပုံစံကုိအားလံ
ုစံကုိအားလုံးကလုိက္ပါေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ 

သမိုင္းေၾကာင္းအရဆုိရေသာ္ဒုတိယကမ႓ာစစ္ၿပီးေနာက္တြင္ေခတ္ေဟာင္းကုိလုိနီဆက္ဆံေရးကုိ
ိုကမ႓ာ့ေတာင္ေျမာက္ဆက္ဆံေရးပံုစံသစ္ျဖင့္အစားထုိးခဲ့သည္ဟုဆုိႏုိင္သည္။ထုိဆက္ဆံေရးသစ
သစ္တြင္ကမ႓ာႀကီးအားဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေသာႏုိင္ငံမ်ားဟူ၍ႏွစ္ပုိင္းခြဲျခားလုိက္သည္။Michel 
Foucault ၏သီအုိရီႏွင့္ Arturo Escobar 
၏သုံးသပ္မႈ4အရဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုသည္မွာကမ႓ာႀကီးကုိျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မည့္အာဏာ၏လက္
က္နက္တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီးေတြးေခၚမႈပုံစံ discourse 
ႏွင့္လက္ေတြ႔က်င့္ထုံးအမ်ားအျပားကုိသုံးကာႏ္္ုိင္ငံတကာအလုပ္အကုိင္ခြဲျခားျခင္းကုိအရင
ရင္းရွင္ေတြးေခၚမႈပုံစံေအာက္တြင္တရားဝင္ေအာင္အသစ္တဖန္ျပဳလုပ္ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ဖ
။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိလူထုမူဝါဒဆုိင္ရာရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ေျပာင္းလဲ႐ႈျမင္ၾကသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိေဒသတြင္
င္း၊ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ႏုိင္ငံတကာတို႔တြင္ျမႇင့္တင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ဘတ္ဂ်က္မ်ားကုိခြဲေ
ဝခ်ထားၿပီးမေရမတြက္ႏို္င္ေသာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကုိတည္ေထာင္ၾကသည္။တကၠသုိလ္မ်ားတြင္လည္
ည္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ေရရွည္တည္တ့ံေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစသ
စသည္ျဖင့္မေရမတြက္ႏိုင္ေသာေခါင္းစဥ္မ်ားတပ္ကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကုိေမြးထုတ္ေန
ေနၾကသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးေျမာက္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္အစဥ္အလာအားျဖင့္ကုိလုိနီနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ပတ္
တ္သက္သည့္စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားကုိ 'ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ' 
ဟူသည့္ေခါင္းစဥ္အသစ္တပ္ကာေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္တစ္ကမ႓ာလုံးရိွျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒနယ္ပယ္တြင္တက္ကႏိုခရက္ပုံစံ၊အေရအတြက္အဓိက
ကိပံုစံႏွင့္ေဘာဂေဗဒပုံစံနည္းနာမ်ားျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားကာကမ႓ာႀကီး၏အကန္႔အသတ္မ်ားကုိၿခ
ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ဖ်က္ဆီးမႈသေဘာေဆာင္ေသာလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္နည္းမ်ားဆီသုိ႔ေမာင္းသြင
ြင္းလ်က္ရွိသည္္။ထုိယႏၲရားစနစ္ႀကီး၏ေနာက္ထပ္သက္ေရာက္မႈတစ္ခုမွာေတာင္ပုိင္းကမ႓ာျခမ္းတြင

                                                            
4ဖူးကုိလ္း၏ ပါဝါဆုိင္ရာ အေရးအသားမ်ားႏွင့္ Arturo Escobar ၏ Encountering Development: The Making 
and Unmaking of the Third World (Princeton: Princeton University Press, 1995) ကုိၾကည့္ပါ။ 
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ြင္ရွိေနေသာဘဝေနထုိင္မႈပုံစံမ်ား၊လူမႈဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားႏွင့္အသိဥာဏ္စနစ္မ်ားကုိ'ေနာက္ျပန္ဆြဲ' 
သည္ဟုသတ္မွတ္ကာတန္ဖုိးဖ်က္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္ 'ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ျခင္း' 
ဟုအမ်ဳိးအစားခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းကေတာင္ကမ႓ာျခမ္းတြင္အမွန္တကယ္မဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိပံုသြင္းေပးေနသည္။ 

အရင္းရွင္စီးပြားေရးမုိဒယ္ႏွင့္၂၀ရာစုအတြင္းအရင္းရွင္စနစ္မွခြဲထြက္ေသာအဓိကပေရာဂ်က္ႀကီးႏွစ္မ်ဳိ
ဳိးစလုံးမွာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူေသာအယူအဆေပၚတြင္ေရေသာက္ျမစ္ခံျခင္းျဖစ္သည္။အေရွ႕ဥေရာပရိွ 
'ဆုိရွယ္လစ္အစိုးရစစ္စစ္မ်ား' 
ႏွင့္လက္တင္အေမရိကရွိလက္ဝဲအေတြးအေခၚရွင္အေတာ္မ်ားမ်ားတူညီေသာအခ်က္မွာနယ္ခ်ဲ႕ဝါဒႏွ
ႏွင့္အရင္းရွင္ဝါဒကုိဆန္႔က်င္ၾကသည္မွန္ေသာ္လည္း 'ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး' 
အယူအဆကုိျပည္သူလူထုတုိးတက္ေရးအတြက္ဦးတည္ေသာလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္မသိမသာလက္ခံထ
ံထားၾကေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ယင္းအယူအဆကုိအရင္းရွင္စနစ္ကုိအေျခခုိင္ေအာင္သရြတ္ကုိင္ၿပီးကုိလ
ုလုိနီတည္ေဆာက္မႈယုတၱိကုိခ်ဲ႕ထြင္ရန္သုံးေသာအသုံးခ်ခံတစ္ခုအျဖစ္မ႐ႈျမင္ၾကေခ်။အရင္းရွင္ကုိလုိ
ိုနီယုတၱိေဗဒတြင္လူတစ္ဦး၏ဘဝသာယာဝေျပာမႈမွာသူ၏ဝယ္ယူႏုိင္စြမ္းႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္ေနသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ေနာက္ပုိင္းတြင္အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာသည္။၁၉၇၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွစၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယ
အယူအဆကုိျပန္လည္ဆန္းစစ္ေဝဖန္မႈမ်ားစတင္ေပၚထြက္လာသည္။မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက Buen 
Vivir ဟူေသာအယူအဆ 
(စပိန္ဘာသာျဖင့္ဘဝသာယာဝေျပာမႈဟုအဓိပၸါယ္ထြက္ေသာ္လည္းလက္တင္အေမရိကႏွင့္ဌာေနယ
နယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္အျခားသီးသန္႔အဓိပၸါယ္ရွိသည္) 
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေပၚထြက္လာၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ေမာ္ဒန္၊ေဘာဂေဗဒႏွင့္အေျ
ေျဖာင့္စဥ္းစားျခင္းေဘာင္မ်ားမွကြဲထြက္ေသာစဥ္းစားေတြးေခၚမႈပုံစံမ်ားေပၚထြက္လာသည္။ Eduardo 
Gudynas ကယခုစာအုပ္ပါအက္ေဆးျဖစ္ေသာ 
'ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆႏွင့္ပတ္သက္ေသာအျငင္းအခံုမ်ားႏွင့္လက္တင္အေမရိကရွိကြဲျပားေသာစဥ္းစားပုံမ်ား- 
တယူသန္မဟုတ္ေသာေတြးေခၚမႈလမ္းၫႊန္' 
တြင္ထုိကိစၥကုိေဆြးေႏြးထားသည္။ဤစာအုပ္၏ဒုတိယအခန္းျဖစ္ေသာ 
'ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိေဝဖန္ေစာေၾကာျခင္းႏွင့္အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား- အမ်ဳိးသမီးဝါဒအျမင္႐ႈေထာင့္' 
တြင္လည္းအမ်ဳိးသမီးဝါဒ႐ႈေထာင့္မွေနၿပီးထုိသုံးသပ္ခ်က္ကုိျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးထားသည္။ 

သီအုိရီႏွင့္အကယ္ဒမစ္နယ္ပယ္မွေဝဖန္သုံးသပ္မႈမ်ားအျပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒစြဲေတြးေခၚမႈကုိေဒသ
ဒသႏၲရအလုိက္ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည့္ပုံစံမ်ားလည္းအစဥ္အဆက္ရွိခဲ့သည္။ထုိမွတစ္ဆင့္မတူညီေ
ီေသာေနာက္ခံအေျခအေနေပါင္းစံုတြင္ကြဲျပားျခားနားေသာလက္ေတြ႔က်င့္သုံးမႈပုံစံမ်ား
ားကုိေပၚထြက္လာေစသည္။ဥပမာမ်ားမွာဘဝစီမံကိန္းမ်ား၊ေဂဟစုိက္ပ်ဳိးေရးစနစ္၏ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ေ
့ေစ်းကြက္တင္မႈကြန္ရက္မ်ား၊ဖလွယ္မႈကြန္ရက္မ်ား၊မတူကြဲျပားေသာရပ္ရြာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ၿမိဳ႕ျပစုဖြဲ႕မ
႕မႈပံုစံမ်ားစသည္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ထိုအေတြ႕အၾကံဳမ်ားသည္အမွန္တကယ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္ေပၚ
ပၚေစေရးအတြက္အေရးႀကီးေသာအေျခခံမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ယင္းတုိ႔ထဲမွအခ်ဳိ႕ကုိမတူကြဲျပားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိ
ိုင္ရာအျမဲတမ္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကကုိယ္စားျပဳေပးၿပီးယင္းတုိ႔မွေလ့လာမႈျဖစ္စဥ္ကုိပုိမိုနက္႐ိႈင္းစြာေဆာ
ဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္သည္။ 

ၿပီးခ့ဲေသာႏွစ္မ်ားအတြင္းကလက္တင္အေမရိကတစ္ဝွမ္းတြင္ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ာ
်ား၏ဆန္႔က်င္မႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာေဂဟပထဝီလႈပ္ရွားမႈဟုသတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး၎တုိ႔ကုိယ္၎တုိ႔ပုုိင္နက
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နက္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္သဘာဝအရင္းအျမစ္တို႔ကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ျပ
ျပန္လည္ပုံေဖာ္သတ္မွတ္လာသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ယင္းကုိ Maristella Svampa 
က'သယံဇာတထုတ္ယူမႈဝါဒႏွင့္အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား- 
လက္တင္အေမရိကဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေပၚ႐ႈျမင္ခ်က္မ်ား' ေခါင္းစဥ္ျဖင့္သူမ၏အခန္းတြင္ဆန္းစစ္သုံးသပ္
ပ္ထားသည္။ 

အျမဲတမ္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္အဓိကက်ေသာအေၾကာင္းအရာမွာ 
'လက္တင္အေမရိကပါရာေဒါက္' 
ဟုသမုတ္ထားေသာတုိးတက္ေသာအျမင္ရွိပါသည္ဟုေႂကြးေၾကာ္ထားေသာအစုိးရမ်ားသည္၎တုုိ႔တ
႔တုိင္းျပည္မ်ားအတြက္အေျခခံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမုိဒယ္အျဖစ္ဧရာမမုိင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ေရနံသဘာဝဓာတ္ေငြ
ငြ႕တုိ႔ကဲ့သုိေသာသဘာဝသံယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိအားေပးေနသည့္အခ်
ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။အဖြဲဲ႕ကလက္ရွိအေနအထားတြင္စုိက္ပ်ဳိးေရးအေျခခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဇီဝေလ
ေလာင္စာတုိ႔ကုိလည္းထည့္သြင္းသုံးသပ္သင့္ၿပီးယင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္သဘာဝသယံဇာတတင္ပို႔သည္
ည့္စီးပြားေရးမုိဒယ္ကုိပုိမိုအားေကာင္းေအာင္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းသာျဖစ္သည္ဟုသုံးသပ္သည္။ယင
ယင္းတုိ႔ေၾကာင့္စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကသိမ္းပုိက္ထားသည့္ေျမပမာဏပိုိတုိးလာၿပီးအဓိကသီးႏံွတစ
တစ္မ်ဳိးတည္းကုိသာေဇာက္ခ်စုိက္ပ်ဳိးသည့္စနစ္ကုိျဖစ္ထြန္းေစသည္။ 

ထုိသယံဇာတအေျချပဳမုိဒယ္၏ေနာက္ထပ္ဝိေသသတစ္ခုမွာေဒသတြင္းစီးပြားေရးမ်ားကုိအေျခခံ
ခံကုန္စည္မ်ားထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းတစ္မ်ဳိးတည္းတြင္သာဦးစိုက္ေစကာေဒသတြင္းအျပန္အလွန္စီး
ီးပြားဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကုိအားနည္းေစၿပီးႏို္္င္ငံတကာေစ်းကြက္ႏွင့္တုိက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေသာႏ
ာႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီးမ်ားကလႊမ္းမုိးသည့္စီးပြားေရးျဖစ္ေစသည္။ထုိကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္အခြ
ခြန္တာဝန္ယူမႈလည္းမရိွသေလာက္ျဖစ္သည္။ Alberto Acosta က 
'သယံဇာတထုတ္ယူေရးဝါဒႏွင့္နီယုိသယံဇာတထုတ္ယူေရးဝါဒ- ႀကိမ္စာတစ္ခု၏မ်က္ႏွာစာႏွစ္ဖက္' 
ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္အခန္းတြင္ကုန္စည္မ်ား၏တန္ဖိုး၌၎တုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္လူမႈႈႏွင့္ပတ္
တ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာစရ္ိတ္မ်ားကုိထည့္သြင္းမႈမရွိသည့္ဝါဒမ်ားဟုေဖာ္ျပထားသည္။ယင္းအစားထုိစရ
စရိတ္မ်ားကုိသက္ဆုိင္ရာလူ႔အဖြြဲ႕အစည္းမ်ားကသာက်ခံရၿပီးထုိလူ႔အဖြဲဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္းႏုိင္င
္ငံတကာေကာ္ပိုုရိတ္ကမ႓ာေလာကႀကီးတြင္ဒီမုိကေရစီနည္းက်ေျပာေရးဆုိခြင့္တစ္စံုတရာမရိွသူမ်ာ
်ားသာျဖစ္ေနသည္။ Acosta 
ကဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္သယံဇာတထုတ္လုပ္ေရးဝါဒအၾကားဆက္စပ္မႈႈမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ၿပီ
ပီးထုိဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာႏိုင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရးအက်ဳိးဆက္မ်ားကုိပါသုံးသပ္ျပထားသည္။ 

လက္တင္အေမရိကပါရာေဒါက္ႏွင့္ဆိုင္ေသာျငင္းခုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ  Edgardo Lander ႏွင့္ Ulrich Brand 
တုိ႔ကေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္တြင္ႏိုင္ငံမ်ား၏အခန္းက႑ကုိသုံးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ပုိမုိေလးနက္
က္သြားေစသည္။ဘုိလီးဗီးယား၊အီေကြေဒါႏွင့္ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံမ်ားရိွျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ႏိုင္ငံေတာ္၏ထ
၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈွႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈအခန္းက႑မ်ားကုိျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္းယင
ယင္းေၾကာင့္လက္ရိွလႊမ္းမုိးေနေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမုိဒယ္ႀကီးတစ္ခုလုံးကုိေက်ာ္လြန္ႏိုင္ျခင္းမရိွ
ွိပါ။လူထုေထာက္ခံမႈအားျဖင့္တရားဝင္မႈျမင့္ျမင့္မားမားရိွေနေသာအစုိးရတစ္ရပ္ရွိယုံမွ်ျဖင့္အျ
အျမစ္တြယ္ေနေသာကုိလုိနီစိတ္ဓာတ္ကုိေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္မည္ဟုမယူဆႏ္ုိင္ပါ။လုပ္ငန္းအဖ
အဖြဲ႕၏ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကႏုိင္ငံသုံးခုရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားကြဲျပားမႈကုိသုံးသပ္ရ
္ရန္ႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒလြန္ေခတ္ဆီသုိ႔ဦးတည္ၿပီးအသြင္ေျပာင္းရန္စဥ္ဆက္



12

 

က္မျပတ္တုိက္တြန္းႏိႈႈးေဆာ္လ်က္ရွိသည္။လူမ်ဳိးစံုႏိုင္ငံေတာ္ဟူေသာမူေဘာင္တြင္မည္သုိ
ို႔႔ေသာအသြင္ေျပာင္းမႈမ်ားကျဖစ္ႏုိင္ၿပီးလုိလားအပ္သနည္း၊သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံတြင္းမွာပင္အေ
အေျပာင္းအလဲကုိေဖာ္ေဆာင္ႏိုုင္ပါမည္လား၊မုိင္းတြင္းတူး၊ေျမႀကီးငွား၊သယံဇာတထုတ္လုပ္လာ
လာခဲ့သည့္ႏုိင္ငံံမ်ားကအေျပာင္းအလဲ၏ေအးဂ်င့္မ်ားအမွန္တကယ္ျဖစ္လာႏိုင္မည္လား၊ႏိ
ႏ္ုိင္ငံေတာ္ယႏၲယားမ်ားမည္မွ်ကြဲျပားသနည္း၊မည္သည့္ယႏၲယားမ်ားကအေျပာင္းအလဲကိ
ကုိအားေပးၿပီးမည္သည္တုိ႔ကေႏွာင့္ေႏွးေစသနည္းစသည္တုိ႔ကုိလည္းေဆြးေႏြးထားပါသည္။ 

အစုိးရမ်ား၏အေျပာင္းအလဲဟူေသာေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ႏုိင္ငံေတာ္၏က႑ကအေရးပါ
ပါေလရာယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးမည္သုိ႔႔ေသာျငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားရိွသနည္း၊မည္သုိ႔ေသာအက်ဳိးစီး
ီးပြားမ်ားကေနာက္ကြယ္တြင္ရွိေနသနည္းစသည္တုိ႔ကုိေလ့လာဆန္းစစ္ႏုိင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

ဤစာအုပ္၏ေနာက္ဆုံးအခန္းတြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အစားထုိးေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိတည္ေဆာက္ျပရန္အတြ
တြက္လမ္းေၾကာင္းအသြယ္သြယ္ကုိခ်ျပေဆြးေႏြးထားသည္။ဘုိလီးဗီးယားမွ Raúl Prada 
သုံးသပ္ျပထားေသာ buen vivir သုိ႔မဟုုတ္ vivir bien 
အယူအဆကုိေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မုိးကုတ္စက္ဝိုင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီးေဆြးေႏြးထားပါသည္။ထိ
ထုိအယူအဆသည္အစဥ္အလာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေတြးအေခၚကုိေဝဖန္ကန္႔ကြက္ထားၿပီးဘဝေနထုိင္မႈပုံစံံသစ္မ်ာ
်ားျဖစ္လာေစမည့္လူ႔ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအေတြးအေခၚသစ္မ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ထားျခင္းျဖစ္သ
္သည္။ယင္းသည္ဆင္ျခင္တံုတရားအဓိကဝါဒ၏စည္းေႏွာင္မႈမ်ားကုိ႐ုိက္ခ်ဳိးၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားတစ္ဆ
္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ျဖစ္ေပၚသည္ဟူေသာအစဥ္အလာသမုိင္းေရးအယူအဆကုိပါေမးခြန္းထုတ္ထာ
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ Buen vivir 
ဆုိသည္မွာရပ္ရြာလူ႔ေဘာင္အတြင္းရိွလုပ္ရပ္မ်ားမွေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီးကုိလုိနီႏွင့္အဖုိႀကီးစိုးမႈမ်ား
ားထဲမွဆန္႔က်င္ခြဲထြက္လာေသာပုဂၢလလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိဆုိလုိသည္။ Buen vivir 
သည္လက္ေတြ႕အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊မတူညီေသာေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ျဖစ္တည္မႈမ်ား
ား၊အေျခအေနမ်ားႏွင့္အၫႊန္းျပဳမႈမ်ားမတူကြဲဲျပားသည့္အေပၚတြင္အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ Elisa Vega 
၏အေရးအသားမ်ားမွဥပမာတစ္ခုျဖစ္ၿပီးဌာေနတုိင္းရင္းသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာသူမ၏ပုဂၢလဘဝအေတြ႕အၾကံဳ
ံဳမ်ားႏွင့္ဘုိလီးဗီးယားတြင္ဖုိဝါဒေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ကုိလုိနီဝါဒဖယ္ရွားေရးဆုိင္ရာအစုိးရဌာနမ်ားတြင္တာ
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရင္းေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒမ်ားကုိအေျခခံထားသည္။ 

လုိလားအပ္ေသာအသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆုိင္ရာမူေဘာင္မ်ားေဆြးေႏြးရာတြင္ Eduardo Gudynas 
ကသူ၏ဒုတိယအက္ေဆးျဖစ္ေသာ 'သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးဝါဒအလြန္- 
မဟာဗ်ဴဟာလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားႏွင့္လုပ္ေဆာင္ရမည့္နယ္ပယ္မ်ား' 
တြင္ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိေျခရာခံျပထားသည္။သူကလက္ရွိတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးမ
းမိုဒယ္ႏွင့္ေဝးရာသုိ႔တစ္ဆင့္ခ်င္းေရႊ႕လ်ားထြက္ခြာသြားႏုိင္မည့္ပုံစံကုိအဆုိျပဳထားရာတြင္လက္ရွ
ရိွအ႐ိုင္းအစိုင္းဆန္ေသာတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးမွသည္နားလည္/တာဝန္ယူမႈရိွေသာထုတ္လုပ္ေရး၊ထုိမွသည္
ည္ေနာက္ဆုံးတစ္ေန႔တြင္ေဒသလုိအပ္ခ်က္အတြက္မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရေသာထုတ္ယူမႈအဆင့္ဆီ
ဆီသုိ႔သြားမည့္ပံုစံကုိတင္ျပထားသည္။ 

ဤစာအုပ္သည္အစဥ္အလာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိအစားထုိးေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိတည္ေဆာက္ရာတြင္ပါဝင္ကူညီျခ
ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ယင္းသည္လက္တင္အေမရိကတုိက္ရိွလူမႈလႈပ္ရွားသူအမ်ားအျပားလက္ခံထားေသာ
သာလမ္းေၾကာင္းပင္ျဖစ္ၿပီးလူ႔အဖြဲဲ႕အစည္း၏အက်ပ္အတည္းထဲမွ႐ုန္းထြက္ႏုိင္မည့္လမ္းေၾကာင
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ာင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္။အျမဲတမ္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕တြင္အဓိကအေခ်အတင္ေဆြးေႏြးမႈအေၾ
ေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ Buen Vivir 
ကုိလူအမ်ားစုေနထုိင္ၿပီးဘဝဟန္ပန္တစ္မ်ဳိးတည္းရိွေလ့ရိွေသာၿမိဳ႕ျပလူ႔ေဘာင္တြင္မည္သုိ႔ျပဳစုပ်ဳိးေထာ
ထာင္မည္ဟူေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ 

အဆုိျပဳခ်က္မ်ားေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ားရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးသည္အစဥ္အလာအား
ားျဖင့္ေဝဖန္ခိႈင္းႏိႈင္းမႈတြင္သာအားသန္ေသာလက္ဝဲသမားတစ္ဦးအတြက္စိန္ေခၚမႈပင္ျဖစ
ဖစ္သည္။ထုိအေျခအေနတြင္မိမိတုိ႔အေနႏွင့္အခ်င္းခ်င္းၾကားအားနည္းခ်က္မ်ားကုိအဓိကမထားပဲအား
ားသာခ်က္မ်ားကုိသာေရွ႕႐ႈၿပီးယခင္ကစဥ္းစား၍ပင္မရေသာအရာမ်ားကုိစတင္စဥ္းစားႏိုင္ရန္အတြက္
က္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်ိန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 



14

 

လက္တင္အေမရိကအတြက္ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈႏွင့္၎အစားထုိးေရြးခ်ယ္စရာမ်ား- 
သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာအေတြးအေခၚေပါင္းစုံလမ္းၫႊန္ 
Eduardo Gudynas1 

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္သုံးဆယ္ေက်ာ္ခန္႔ကဘရာဇီးမွစီးပြားေရးပညာရွင္ဆယ္လ္ဆုိဖာတာဒုိကဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိသည္မွာ
ိုသည္မွာစိတ္ကူးယဥ္ဒ႑ာရီတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး 
'ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈ၊ပုိ႔ကုန္ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစေသာျဒပ္မဲ့ဆန္သည့္အယူအဆမ်ားေပၚတြင္အေျချပဳထားျခင္းျဖစ္သည္' 
ဟုဆုိခဲ့သည္။ထုိျဒပ္မဲ့အယူအဆပန္းတုိင္မ်ားကုိပင္ယခုအခ်ိန္၌လက္တင္အေမရိကရိွႏိုင္ငံေရးအေတြးအေ
တြးအေခၚအုပ္စုမ်ားအားလုံးထံမွၾကားေနရသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနွင့္ဆုိင္ေသာအေမးပုစၧာမွယေန႔အခ်ိန္အထိအေျဖ
ထိအေျဖမရိွေသးေသာပုစၧာတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ဖာတာဒုိက 
'ဆင္းရဲသူမ်ားသည္အဆုံးတစ္ေန႔တြင္ယေန႔လူခ်မ္းသာမ်ားေနထုိင္ၾကေသာလူေနမႈအဆင့္မ်ားအတုိင္းေနထုုိ
ုင္းေနထုုိင္ႏုိင္ၾကလိမ့္မည္' 
ဟူေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆမွာမျဖစ္ႏိုင္ေသာအေတြးအေခၚတစ္ခုသာျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္ (Furtado, 
1975)။ထုိအေတြးအေခၚကိုသုံးၿပီးကမ႓ာ့အစြန္အဖ်ားေဒသမ်ားမွာလူမ်ားကုိႀကီးမားေသာေပးဆပ္မႈမ်ားျပဳေစျ
ားျပဳေစျခင္း၊ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိဖ်က္ဆီးျခင္း၊သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ကုန္ထုတ္လု
္းႏွင့္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးစနစ္၏ေလာဘေဇာတုိက္ေသာပုံစံကုိအားေပးသည့္မီခိုမႈပံုစံမ်ားကုိျဖစ္ေစျခင္းစသည္တု
္ေစျခင္းစသည္တု႔ိကုိဖန္တီးယူၾကသည္။၂၁ရာစုအဝင္သုိ႔ေရာက္သည့္တုိင္ေအာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးျပႆနာမ်က္
ႆနာမ်က္ႏွာစာအမ်ားအျပားတည္ရွိေနၾကေသးသည္။ 

အထက္ပါေဝဖန္ခ်က္ႏွင့္အျခားေဝဖန္ခ်က္မ်ားကလက္တင္အေမရိကတြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူေသာအယူအဆ၊၎
အယူအဆ၊၎၏နည္းလမ္းမ်ား၊ပန္းတုိင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကာလအတန္ၾကာ
းကာလအတန္ၾကာကတည္းကစတင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ကုိေတြ႕ရမည္။ယခုစာတမ္းတြင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိထပ္မံေပါ
ကုိထပ္မံေပါင္းထည့္ေပးရန္ရွိၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏ျပႆနာမ်ားႏွင့္၎၏အစားထုိးေရြးခ်ယ္စရာမ်ားအေၾကာင္းႏွင္
အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္အဓိကအေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားကုိလည္းသုံးသပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ရိွ
ပါသည္။ရိွသမွ်အေတြးအေခၚမူကြဲမ်ားအားလုံးကုိေဝဖန္ဆန္းစစ္သြားမည္မဟုတ္ပဲအထူးသျဖင့္အစားထုိးေရြး
ုးေရြးခ်ယ္စရာမ်ားေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္မႈအရာတြင္လက္တင္အေမရိကတြင္ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈအရွိဆုံးအေတြးအေ
ွိဆုံးအေတြးအေခၚမ်ားကုိေလ့လာသြားမည္ျဖစ္သည္။ယခုသုံးသပ္မႈမွာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူေသာအေတြးအေခၚတ
အေတြးအေခၚတစ္ရပ္၏ေနာက္ကြယ္ရွိအေျခခံအယူအဆမ်ားကုိပါေလ့လာေစာေၾကာသြားမည္ျဖစ္ရာသ
ဖစ္ရာသမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာသုံးသပ္မႈတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူေသာအယူအဆကုိတည္ေဆာက္ျခင္း 

'ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး' 
၏ပံုမွန္အဓိပၸါယ္မွာစီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဘဝမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာျခင္းကုိဆုိလုိေလ့ရိွသည္။ေအာ
အာက္စဖို႔ဒ္အဘိဓာန္ကယင္းကုိပုိမုိႀကီးထြား၊ျပည့္ဝ၊ရင့္က်က္လာျခင္း၊ပုိမုိတက္ႂကြျမင္သာလာျခင္း၊သိ
သုိ႔မဟုတ္ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈက့ဲသုိ႔ျဖစ္စဥ္မ်ားဟုဖြင့္ဆုိသည္။ေတာ္ဝင္စပိန္အကယ္ဒမီအဘိဓာန္ကဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ရးကုိစီးပြားေရးေဝါဟာရတစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး 
'ပုိမိုျမင့္မားေသာလူေနမႈအဆင့့္အတန္းမ်ားဆီသုိ႔တက္သြားသည့္စီးပြားေရးအေဆာက္အဦ၏အဆင
                                                            
1 Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Montevideo, Uruguay (www.ambiental.net) 
မွသုေတသနပညာရွင္၊ MSc in social ecology 
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ဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈ' 
ဟုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိသည္။လူတိ႔ုကုိရည္ၫႊန္းရာတြင္တုိးတက္ေသာ၊ဝေျပာေသာ၊ေခတ္မီေသာ၊စီးပြားေရ
ေရး၊လူမႈေရး၊ယဥ္ေက်းမႈႈ၊ႏို္င္ငံေရးစသည္တုိးတက္ေသာဟူ၍ဖြင့္ဆုိသည္။ထုိေဝါဟာရသည္ဇီဝေဗဒက
ဒက့ဲသုိ႔ေသာအျခားေသာပညာရပ္နယ္ပယ္မ်ားမွလာျခင္းျဖစ္ၿပီးသက္ရိွသတၱဝါတစ္ေကာင္၏ရင့္က်က္
က္ႀကီးထြားမႈအဆင့္မ်ားကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။လူမႈသိပၸံႏွင့္ႏ္ုိင္ငံေရးတြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိသည္မွာအ
ာအကယ္ဒမစ္ႏွင့္လက္ေတြ႔အသုံးမ်ားစြာရိွေနၿပီးအခ်ဳိ႕ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဥပမာ- 
အေမရိကတုိက္လုံးဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ Inter-American Development Bank (IDB) 
စသည္တုိ႔အမည္တြင္လည္းပါဝင္သည္။ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသုိ႔မဟုတ္ 'ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဘာဂေဗဒ' 
ဟူေသာေဝါဟာရ၏အစဥ္အလာဖြင့္ဆိုခ်က္မွာဒုတိယကမ႓ာစစ္ေနာက္ပိုင္းမွေခတ္စားလာျခင္းျဖစ္
စ္သည္။ယင္းကုိစီးပြားေရးသီအုိရီမ်ားျဖင့္က်ားကန္ထားၿပီးဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ဓနခြဲေဝမႈတုိ႔က့ဲသုိ႔ေသာစ
ာစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိလက္ေတြ႕ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္လက္ခံယူဆထားၾကသည္။ဖြံ႕ၿဖိး
ိးၿပီးတုိင္းျပည္မ်ားႏွင့္ (လက္တင္အေမရိကအပါအဝင္) 
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲတုိင္းျပည္မ်ားအၾကားခြဲျခားမႈကုိလည္းစတင္သတ္မွတ္ၾကသည္။၁၉၄၉ဇန္နဝါရီ၂၀တြင္ေျပာၾကာ
ကားခဲ့ေသာအေမရိကန္သမၼတထ႐ူးမင္း၏မိန္႔ခြန္းတြင္ေတာင္ကမ႓ာျခမ္းရိွ 'ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေသာ' 
ႏုိင္ငံမ်ားသည္စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏို္င္ငံမ်ားေလွ်ာက္လွမ္းခဲဲ့ေသာလမ္းေၾကာင္းအတုိင္းလုိက္သင
သင့္ေၾကာင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ရာယင္းကုိဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိုဒယ္စတင္ေပၚေပါက္လာျခင္း၏အဓိ
ဓိကဥပမာတစ္ခုအျဖစ္တင္စားၾကသည္ (Esteva, 
1992)။ထုိ႔ေၾကာင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆသည္စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏွင့္တုိက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနၿပီးအက်ဳိးဆက
ဆက္အေနႏွင့္လူသားဘဝသာယာဝေျပာေရးမွာေနာက္တန္းေရာက္လာခဲ့သည္။မညီမွ်မႈႏွင့္ဆင္းရဲ
ရဲမြဲေတမႈျပႆနာမ်ားမွာလည္းစီးပြားေရးပညာနည္းလမ္းျဖင့္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ျပႆနာမ်ားဟ
းဟု႐ႈျမင္ခံလာရသည္။ထုိအေတြးအေခၚမ်ားသည္မိုက္ကယ္ကာလက္ကီ၊ဂြၽန္ေမနတ္ကိန္းစ္ႏွင့္နီကိ
ကုိလပ္ကယ္လ္ေဒၚတု႔ိကဲ့သုိ႔ေသာစီးပြားေရးေတြးေခၚရွင္မ်ားထံသုိ႔ေရာက္သြားသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ေခတ္မီ
မီမႈကုိခ်ိတ္တြဲထားျခင္းအားလက္တင္အေမရိကတြင္၁၉ရာစုကတည္းကေတြ႕ရိွရၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆကုိစီ
စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးအဆင့္ဆင့္တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈအယူအဆႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။ 

၂၀ရာစုအလယ္ပုိင္းတြင္မူဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္စီးပြားေရးတုိးတက္မႈတုိ႔မွာခြဲျခားမရေသာအယူအဆမ်ားျဖစ္လာ
လာသည္။ယင္းတုိ႔ကုိအျပန္အလွန္ဖလွယ္၍ရေသာေဝါဟာရမ်ားအျဖစ္စတင္သုံးစြဲလာၾကသည္ (ဥပမာ 
(Lewis, 1976)။တုိးတက္မႈမွာေရာ့စတုိး 
(1961) ေျပာသလုိတစ္ဆင့္ခ်င္းျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီးေနာက္ေကာက္က်ေသာတိုင္းျပည္မ်ားကဖြံ႕ၿ
႕ၿဖိဳးၿပီးတုိင္းျပည္မ်ား၏ေျခလွမ္းအတုိင္းလုိက္ျခင္းကုိရည္ရြယ္သည္။ယင္းတုိ႔အတြက္အဓိကကိစၥမွာဝ
ာဝင္ေငြခြဲေဝမႈမဟုတ္ပဲစီးပြားေရးတုိးတက္မႈျဖစ္ၿပီးစုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုုတ္ကုန္ GDP 
ကဲ့သုိ႔ေသာအတုိင္းအတာမ်ားကုိပန္းတုိင္မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲမွတ္ယူေသာအေျခသုိ႔ဆုိက္သြားေစသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္၂၀ရာစုအလယ္ပုိင္းမွစၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္စီးပြားေရးအဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈကုိျဖစ္စဥ္
ဥ္ကုိရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္လာသည္။ထုိသုိ႔ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈသည္သဘာဝသယံဇာတမ်ားကုိသုံးကာ
ကာစီးပြားေရးတြက္ေခ်ကုိက္မႈႏွင့္အက်ဳိးအျမတ္အယူအဆမ်ား၏လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္အေနာက္တုိင္းပ
းပံုစံလူေနမႈဘဝကုိဦးတည္ရည္မွန္းေသာျဖစ္စဥ္တစ္ခုသာျဖစ္သည္ (Bustelo, 1998; Unceta, 2009)။ 
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ကနဦးသတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္မီခုိမႈအေပၚေဝဖန္ခ်က္မ်ား 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟူေသာအယူအဆေခတ္စားလာၿပီးမၾကာခင္မွပင္ပထမဦးဆုံးေသာေဝဖန္မႈစတင္ေပၚထြက္လ
္လာသည္။ကုလသမဂၢမ်က္ႏွာစာတြင္ 'ကုလဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရာစု- လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္အဆုိျပဳခ်က္မ်ား' 
(၁၉၆၂) 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိစီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏွင့္ခြျဲခားရန္ႏွင့္အရည္အေသြးႏွင့္အေရအတြက္ဆုိင္ရာအတုိင္းအတ
အတာမ်ားကုိခြဲျခားရန္ေတာင္းဆုိသည္။ေဘာဂေဗဒကိန္းဂဏန္းမ်ားသက္သက္မဟုတ္ပဲလူမႈေရးႏွင္
င့္ယဥ္ေက်းမႈကိစၥမ်ားကုိပါထည့္သြင္းရန္ဟူေသာအယူအဆစတင္က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းျဖစ္သည္။ 

အကယ္ဒမစ္နယ္ပယ္တြင္၁၉၆၅ႏွင့္၁၉၆၉အတြင္းမ်ားစြာေသာေဝဖန္ေရးေလ့လာမႈမ်ားေပၚထြက္
က္လာခဲ့သည္။အီးေဂ်မစ္ရွန္ကစီးပြားေရးတုိးတက္မႈ၏လွ်ံက်ဆုိးက်ဳိးမ်ားဟူေသာနာမည္ေက်ာ္ေလ့လာ
လာမႈတြင္ၿမိဳ႕ျပျပန္႔ကားမႈ၊ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈႏွင့္ယဥ္က်ပ္တည္းမႈစေသာတြဲဖက္ဆုိးက်ဳိးမ်ားအေၾကာ
ကာင္းကုိေဆြးေႏြးခဲ့သည္ (Mishan, 1983)။ထုိ႔ေနာက္ႂကြယ္ဝမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး Galbraith (1992) 
ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏လူမႈအကန္႔အသတ္ Hirsch (1976) 
စေသာေဝဖန္ေရးအယူအဆမ်ားဆက္လက္ေပၚထြက္လာသည္။ 

ထုိသတိေပးေခါင္းေလာင္းသံမ်ားလက္တင္အေမရိကသုိ႔ေရာက္လာေသာ္လည္းဤေဒသတြင္အဓ
အဓိကေဆြးေႏြးျငင္းခုံၾကေသာအေၾကာင္းအရာမွာ Raúl Prebisch 
ကအစျပဳေပးေသာအေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။အေဆာက္အဦဝါဒဟုလူသိမ်ားေသာသူ၏အယူအဆတြ
တြင္လက္တင္အေမရိကစီးပြားေရးမ်ား၏အလႊာစုံအဆင့္စုံတည္ရွိမႈကုိေထာက္ျပထားၿပီးေခတ္
တ္မီေသာက႑မ်ားႏွင့္ေခတ္ေနာက္က်ေသာက႑မ်ား၊တစ္ပုုိင္တႏိုင္လုပ္ငန္းမ်ားယွဥ္တြဲတည္ရွိေနျခ
ျခင္းကုိေဖာ္ျပသည္။ထုိစီးပြားေရးမ်ားသည္ကုန္ၾကမ္းအမ်ဳိးအမည္အနည္းငယ္တင္ပုိ႔ျခင္းကုိအဓ
အဓိကထားေသာ္လည္းေခတ္မီေသာအစိတ္အပိုင္းငယ္မ်ားလည္းပူးတြဲတည္ရိွသည္။ထုိအယူအဆမ
ဆမွတစ္ဆင့္စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားရိွေသာဗဟုိႏွင့္က်န္ႏို္င္ငံမ်ားရိွေသာဝန္းရံေဒသမ်ားအၾ
အၾကားမမွ်တေသာဆက္ဆံေရးကုိေထာက္ျပသည့္အယူအဆမ်ားဆက္လက္ေပၚထြက္လာသည္ 
(Rodríguez, 2006)။ထုိဗဟုိ-
ဝန္းရံသီအုိရီမွာအလြန္ၾသဇာႀကီးၿပီးျပည္တြင္းစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအားျဖင့္သြင္းကုန္အစားထုိးမဟာဗ်ဴဟ
ဴဟာမ်ား၏လက္သည္ေရေသာက္ျမစ္လည္းျဖစ္သည္။ထုိ႔အျပင္အထူးလုိအပ္ေနေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏ႏိ
ႏ္ုိင္ငံတကာအျမင္ကုိလည္းေပးစြမ္းသည္။ 

ေနာက္ပုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္မီခိုမႈသီအုိရီဟုေခၚတြင္ေသာအယူအဆဆက္လက္ေပၚေပါက္လာသည္။ထုိသီအုိ
ိုရီ၏အေျခခံမွာမဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမတုိင္ခင္ရိွခဲ့ေသာအဆင့္တစ္ခုမဟုတ္မူ၍ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အက်ဳိးဆက္တစ္
စ္ခုသာျဖစ္ကာအဓိကအားျဖင့္ကုိလုိနီဝါဒႏွင့္နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒ၏ဆုိးက်ဳိးရလာဒ္တစ္ခုသာျဖစ္သည္ဟူေ
ူေသာအယူအဆျဖစ္သည္။အရင္းရွင္ဝါဒႏွင့္ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရး၏အခ်ဳိးမညီမႈမ်ားမွာမညီ
ညီမွ်မႈ၏လက္သည္တရားခံျဖစ္ၿပီတုိးတက္မႈကုိဟန္႔တားေသာဘရိတ္သဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။မီခုိမႈသီအုိရီသည္
ည္မူကြဲမ်ားစြာအျဖစ္ဆက္လက္က်ယ္ျပန္႔သြားသည္ (Bustelo, 
1998)။ႏုိင္ငံတကာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ျပည္တြင္းသမ္ုိင္းေရး၊ႏ္ုိင္ငံံေရးေနာက္ခံအေျခအေ
အေနမ်ားကုိေကာက္ယူမႈအေပၚမူတည္ၿပီးကြဲျပားသြားျခင္းျဖစ္သည္ (ဥပမာမ်ားမွာ- Gunder Frank, 
1970; Furtado, 1964; Cardoso and Faletto, 
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1969)။အစဥ္အလာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဘာဂေဗဒကသမုိင္းေရးေနာက္ခံႏွင့္ပါဝါဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကုိထည့္သြင
ြင္းမစဥ္းစားေသာ္လည္းမီခုိမႈသီအုိရီက၎တုိ႔ကုိေရွ႕တန္းတင္ေတြးေခၚသည္။ 

ထုိေဝဖန္ေရးအေတြးအေခၚမ်ားအားလုံးသည္တေရႊ႕ေရႊ႕ခ်ီတက္လာေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟူသည့္အယူအဆ
အဆကုိေဝဖန္ေျခေက်ာက္ၾကေသာ္လည္းယင္းတုိ႔ကုိယ္၌ကပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အဓိကေက်ာ႐ုိးမ်ားျဖစ္ေသာ႐ုပ
ုပ္ပိုင္းတုိးတက္မႈလကၡဏာမွာစီးပြားေရးတုိးတက္မႈျဖစ္သည္ဟူေသာအယူအဆကုိမူလက္ခံထားၾကသည
သည္။အဓိကအားျဖင့္စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိအေလးထားၾကၿပီးသဘာဝသယံဇာတမ်ားကုိတူးေဖာ္သုံးစြဲရာတြ
တြင္ထိေရာက္မႈရွိေစေရးကုိေဇာင္းေပးသည္။အဓိကအျငင္းအခံံုျဖစ္ေသာနယ္ပယ္မွာရရွိေသာအက်ဳိးအ
းအျမတ္မ်ားကုိခြဲေဝသည့္ေနရာႏွင့္ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမညီမွ်မႈ၊ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုမ်ားပုိင္
င္ဆုိင္မႈစသည့္နယ္ပယ္မ်ားျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္တုိးတက္မႈ၊ေခတ္ေနာက္က်မႈ၊ေခတ္မီမႈ၊ေရွ႕တန္းေ
းေရာက္မႈစသည္အယူအဆမ်ားကုိမူထည့္သြင္းေဆြးေႏြးၾကျခင္းမရိွေပ။ထုိ႔အျပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
မႈအတြက္လက္တင္အေမရိက၏ေဂဟဆုိင္ရာႂကြယ္ဝမႈမ်ားကုိစေတးရသည့္အခ်က္ကုိလည္းေရွ႕တန္
န္းတင္ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိေပ။ထုိ႔ေၾကာင့္အျခားတပါးေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာအဆုိမ်ားသည္စီးပြားေ
းေရးတုိးတက္မႈကုိ၎တုိ႔၏အဓိကပန္းတုိင္အျဖစ္ဆက္လက္ထားရိွၿပီးမည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကအေ
အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္ဆုိသည္ကုိသာျငင္းခုံေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေဂဟစနစ္ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အကန္႔အသတ္မ်ား 

မီခိုမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္မေရွးမေႏွာင္းတြင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရ
္ရာသတိေပးေခါင္းေလာင္းသံမ်ားလည္းက်ယ္ေလာင္စြာေပၚထြက္လာသည္။မက္ဆာခ်ဴးဆက္
က္နည္းပညာတကၠသုိလ္မွဥာဏ္ႀကီးရွင္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာေရာမကလာပ္သည္ 'ဖြံ႕ၿဖိိဳးမႈ၏အကန္႔အသတ္မ်ား' 
(Meadows et al., 1972) 
ဟူေသာစာတမ္းကုိ၁၉၇၂တြင္ထုတ္ျပန္လုိက္ခ်ိန္မွစ၍ေခါင္းေလာင္းသံမ်ားပုိမိုဆူညံလာခ့ဲသည္။ထုိ
ိုစာတမ္းသည္ကမ႓ာ့ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနကုိဆန္းစစ္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ရည္ရြယ္ခ်က္မွာကမ႓ာ့လူဦး
ီးေရ၊စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္သဘာဝသယံဇာတမ်ားထုတ္ယူမႈစေသာကမ႓ာလုံးဆုိင
ုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိေလ့လာဆန္းစစ္ရန္သာျဖစ္သည္။ 

ထုိအစီရင္ခံစာအရဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္အကန္႔အသတ္မရိွစဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္ဟူေသာအယူအဆ
အဆကုိေမးခြန္းထုတ္ထားသည္။လက္ရွိလမ္းေၾကာင္းမ်ားအတုိင္းမိုဒယ္ထုတ္ရာတြင္ 
'ဤကမ႓ာႀကီးေပၚတြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အကန္႔အသတ္ကုိလာမည့္ႏွစ္တစ္ရာအတြင္းေရာက္ရွိႏိုင္သည္' 
ဟုေဟာကိန္းထုတ္သည္။ 
'ျဖစ္ႏုိင္ေခ်အရိွဆုံးရလာဒ္မွာလူဦးေရႏွင့္စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားမ်ား႐ုတ္တရက္ထုိးက်ျခင္း' 
ပင္ျဖစ္သည္ဟုလည္းဆုိသည္ (ibid. 
1972)။အစီရင္ခံစာမွာပထဝီႏိုုိင္ငံေရးခံစားမႈမ်ားကင္းမဲ့ၿပီးလက္ရိွလူဦးေရတိုးႏႈန္း၊စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏ
ႈႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈတုိးႏႈန္း၊သယံဇာတကုန္ခမ္းမႈစသည္တုိ႔သည္ကမ႓ာႀကီး၏အကန္႔အသတ္ရွိရာ
ရာသုိ႔ခ်ဥ္းကပ္လာေနၾကျခင္းကုိေထာက္ျပျခင္းျဖစ္သည္။အဆုံးမရိွတစ္ဆင့္ခ်င္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
မႈဆုိသည္မွာမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ 

ထုိအခ်ိန္ကအစီရင္ခံစာပါေကာက္ခ်က္မ်ားသည္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအလြန္ႀကီးမားသည္။အစဥ္အလာဖြံ႕ၿ
႕ၿဖိဳးေရးေဘာဂေဗဒ၏ေထာက္တုိင္ႀကီးတစ္ခုမွာအႀကီးအက်ယ္တုိက္ခုိက္ခံေနရၿပီးအျပန္အလွန္အားျဖင္
င့္ထုိအစီရင္ခံစာကုိလက္ဝဲလက္ယာဘက္ေပါင္းစံုမွျပန္လည္ေဝဖန္တုိက္ခိုက္ၾကသည္။အဓိကစြပ္စြဲခ်က္မ
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္မွာေမာလ္သယ်ဴးဝါဒသစ္ျဖစ္သည္ဟုသမုတ္မႈျဖစ္သည္။ကုန္ခမ္းသြားေသာသယံဇာတမ်ား၏ေနရ
နရာကုိအစားထုိးႏုိင္မည့္သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၏အခန္းက႑ကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမရိွျခင္း၊ဘူဇြာသိ
သုိ႔မဟုတ္ကုိလုိနီဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဝါဒအေျခခံေဘာင္အတြင္းမွသာစဥ္းစားျခင္းစသည္တုိ႔အတြက္တုိက္ခုိက္ျခင္း
္းကုိခံရသည္။ 

လက္တင္အေမရိကရိွလက္ဝဲပညာရွင္အမ်ားအျပားသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အကန္႔အသတ္မ်ားအစီရင္ခံစာ၏စိန္ေခၚ
ၚမႈကုိခံစားၾကရသည္။ယင္းသည္၎တုိ႔ေကာင္းမြန္သည္ဟုယူဆထားေသာေခတ္မီေရး၊ေဂဟေဗဒႂကြယ္ဝမႈမ်ား
မႈမ်ားကုိသံုးစြဲေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူေသာအယူအဆမ်ားကုိအေျခအျမစ္က်က်တုိက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ေနသည္။ 

လက္ဝဲသမားအမ်ားအျပားစုစည္းၿပီးအျခားစဥ္းစားစရာမုိဒယ္တစ္ခုကုိျပန္လည္တင္ျပခဲ့သည္။ Amílcar O. 
Herrera ၏ဦးေဆာင္မႈေအာက္၌ရိွေသာ Bariloche Foundation က 
'ကပ္ေဘးဆုိက္မႈလား၊လူ႔ေဘာင္သစ္လား- လက္တင္အေမရိကကမ႓ာ့မုိဒယ္' 
အမည္ရိွစာတမ္းကုိ၁၉၇၅တြင္စပိန္ႏ္ုိင္ငံ၏ပံုႏိွပ္ခဲ့သည္။ထုိစာတမ္းမွာအနာဂတ္သုိိ႔ေမွ်ာ္ရည္ၿပီးအေ
အေျဖပါထုတ္ေပးေသာစာတမ္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ယင္းကျပႆနာမ်ားသည္ '႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာမဟုတ္ပဲလူမႈ-
ႏိုင္ငံေရးေဗဒျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။ႏ္ုိင္ငံတကာႏွင့္ႏိ္ုင္ငံမ်ားအတြင္းအာဏာခြဲေဝမႈမ
ႈမညီမွ်ျခင္းေၾကာင့္္အဓိကျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္' ဟုတင္ျပသည္။အေျဖအေနႏွင့္ 
'တရားမွ်တမႈႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္အဖြဲ႕အစည္းဝင္အားလုံးပါဝင္မႈကုိအေျခခံ
ခံေသာဆုုိရွယ္လစ္လူ႔ေဘာင္' 
တစ္ခုတည္ေထာင္ေရးကုိတင္ျပသည္။ယင္းတြင္႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားသုံးစြဲမႈႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
မႈကုိသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းလည္းပါဝင္သည္ (Herrera, 1975)။2 

ထုိမိုဒယ္တြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားက်င့္သုံးခဲ့ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပံုစံကုိျငင္းပယ္ျခင္းက့ဲသုိ႔အားသာခ်က္အခ်ဳိ႕ရွိသည္။သုိ
႕ရိွသည္။သို႔ေသာ္အားလုံးအတြက္လက္ခံႏိုင္ေသာလူေနမႈအဆင့္အတန္းတစ္ခုကုိရရွိၿပီးေနာက္မွသဘာဝပတ္ဝ
မွသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကုိေဆာင္ရြက္မည္ဟုလက္ခံထားျခင္းလည္းရွိသည္။အခ်ဳိ႕ေသာအစား
႕ေသာအစားထုိးအဆုိျပဳခ်က္မ်ားမွာေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနသည္။ႏ်ဴကလီယစြမ္းအင္ကုိက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္
္ျပန္႔ျပန္႔သုံးစြဲေရးႏွင့္ဇီဝမ်ဳိးစံုႂကြယ္၀မႈအေပၚမည္သုိ႔ထိခုိက္ႏိုင္သည္ကုိမစဥ္းစားပဲသဘာဝေျမမ်ားကုိစုိက္ပ်ဳိး
းကုိစုိက္ပ်ဳိးေျမအျဖစ္ေျပာင္းလဲေရးသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ထုိစာတမ္းကစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိအျခားေသာနည္းလ
ခားေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ကာကြယ္ရန္ႀကိဳးစားၿပီးဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိေျဖရွင္းရာတြင္နည္းပညာကအေျဖထုတ္ေပးႏ
ေျဖထုတ္ေပးႏုိင္သည္ဟုတင္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

လက္တင္အေမရိကရိွယင္းအစားထုိးမိုဒယ္မွအခ်ဳိ႕ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ေနာင္ႏွစ္အတန္ၾကာတြင္အ
တြင္အခ်ဳိ႕ေသာတုိးတက္သည့္အစုိးရမ်ား၏မူဝါဒမ်ားတြင္အစိ္တ္အပုိင္းမ်ားအျဖစ္ျပန္လည္ပါဝင္လာသည္ကုိ
္ကုိသတိခ်ပ္သင့္သည္။ 

ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ၊အနက္ကြဲျပားမႈႏွင့္မတူျခားနားမႈမ်ား 

စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ၏ေဂဟစနစ္ဆုိင္ရာအကန္႔အသတ္မ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္အၿပိ
ပိဳင္အျခားေသာေဝဖန္ဆန္းစစ္သည့္ေတြးေခၚမႈမ်ားကတုိးတက္မႈႈ၏စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးမ်က္ႏွ
ႏွာစာမ်ားကုိျပန္လည္ပံုေဖာ္သတ္မွတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လာသည္။အဓိကထားသင့္သည့္
                                                            
2နိဒါန္းတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ Celso Furtado 
၏အယူအဆမ်ားမွာလည္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာအကန္႔အသတ္မ်ားကုိေဝဖန္ေဆြးေႏြးထားသည္။ 
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့္အေရးအသားတစ္ခုမွာဘာဘရာဝါဒ္ဦးေဆာင္သည့္ Cocoyoc Declaration ျဖစ္သည္ (UNEP/UNCTAD, 
1974)။ယင္းတြင္တုိးတက္မႈသုိ႔သြားရာလမ္းအသြယ္သြယ္ရွိႏိုင္ၿပီးယင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာဓနခြဲေဝမႈကုိပိ
ပုိမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္ဝေစရန္ျဖစ္သင့္သည္ဟုဆုိသည္။ထုိအေတ
ေတြးအေခၚႏွင့္ခပ္ဆင္ဆင္ပင္ဆီြဒင္ႏုိင္ငံမွဒက္ဟမ္းမား႐ိွဴးေဖာင္ေဒးရွင္းကထုတ္ေဝေသာ Another 
Development (1975) တြင္လည္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိစီးပြားေရးတုိးတက္မႈ growth 
မွခြဲထုတ္ၿပီးဆင္းရဲမြဲေတမႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းေရးကုိဦးတင္သင္
င့္သည္ဟုတင္ျပသည္။ယင္း၏ေနာက္ထပ္ဝိေသသတစ္ခုမွာသက္ဆုိင္ရာလူ႔အဖြဲ႕အစည္း/စနစ္အတြင္းကုိ
ုအဓိကထားမႈႏွင့္ကုိယ္တုိင္ဖူလုံမႈတုိ႔ျဖစ္သည္။အစဥ္အလာမဟုတ္ေသာထုိအေတြးအေခၚမ်ားကုိေနာက္ပုိ
ိုင္းတြင္လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအၫႊန္းကိန္းကုိ၁၉၉၀တြင္စတင္မိတ္ဆက္ရာ၌ထည့္သြင္းအသုံးျပဳသည္။လူသားဖြံ
ြံ႕ၿဖိဳးမႈအၫႊန္းကိန္း၏ပထမဦးဆုံးမူတြင္အမာၾတာဆင္း၏ 'ဖန္တီးႏုိင္စြမ္း' capability 
ကုိအေျခခံထားၿပီးသာယာဝေျပာေရးမွာလူသား၏ျဖစ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္တစ္စုံတရာကုိၿပီးေျမာက္
က္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းတုိ႔ကုိဦးစားေပးသင့္သည္ဟူေသာအယူအဆျဖစ္သည္။ 

ထုိအေတြးအေခၚမ်ားမွာလက္တင္အေမရိကတြင္ေခတ္စားၿပီးထပ္မံခ ဲ်႕ထြင္တည္ေဆာက္သည္။အထင္ရွားဆံ
ဆုံးမွာခ်ီလီစီးပြားေရးပညာရွင္မန္းဖရက္မက္စ္နိဖ္၏ 'လူသားစေကးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး' 
အယူအဆျဖစ္သည္။ယင္းသည္အဓိကအဆုိႀကီးသံုးခုေပၚတြင္အေျခခံထားသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ရည္မွန္
န္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားထက္စာလ်င္လူသားကုိအဓိကထားရမည္။လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိျဖည့္ဆည္းေပးမ
းမည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိသတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုိင္ရမည္။ဆင္းရဲမႈဆုိသည္မွာအမ်ားသေဘာ
ဘာေဆာင္ေသာအယူအဆတစ္ခုျဖစ္ၿပီးမျပည့္ဝေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္ဟူ
ဟူေသာအဆုိသုံးခုျဖစ္သည္ (Max-Neef et al., 1993)။ 

၁၉၈၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွအေတြးအေခၚရွင္မ်ားသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိမိမိဖာသာဖူလုံေရး႐ႈေထာင့္မွတဖ
တဖန္ျပည္လည္သံုးသပ္ၾကၿပီးေဒသတြင္းရိွလုပ္ကုိင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားကုိပုိမိုဦးစားေပးလာၾကသည္
  Johan Galtung 
(1985)။မိမိဖာသာဖူလုံေရးအယူအဆေၾကာင့္ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားကုိေဒသတြင္းေပၚထြက္လာေစရန္ႀ
္ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီးေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိေရွာင္လ်ားႏိုင္ရမည္။ယင္းသေဘာတရားမ်ားသည္
ည္ေဒသတြင္းအေျချပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆေအာက္တြင္ျပန္ပါလာၾကသည္။ထုိအယူအဆသည္လက္တင
တင္အေမရိကတြင္အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာေခတ္စားေသာ္လည္း COMPAS Network 
ကေဆာင္ရြက္ေသာအေသးစားလယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ဥပမာမ်ားရိွသည္။ဟူဂုိေခ်ဗက္စ္၏အစိုးရကလ
ကလည္းေဒသတြင္းစားနပ္ရိကၡာေစ်းကြက္မ်ားေပၚထြန္းေရးကုိအားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ဳိးကဲ့သုိ႔ထိ
ထုိေမာ္ဒယ္ကုိလုိက္ပါက်င့္သုံးမႈမ်ားေတြ႕ႏိုင္သည္။ 

၁၉၉၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအကုန္တြင္ေဂဟေဘာဂေဗဒနယ္ပယ္မွတင္သြင္းလာေသာေမးခြန္းမ်ားမွာပိုမိ
မုိတြင္က်ယ္လာခဲ့သည္။ယင္းသည္က်ယ္ျပန္႔ၿပီးကြဲျပားျခားနားေသာအေတြးအေခၚဂုိဏ္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္
စ္ကာစီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိအငမ္းမရေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအားအစဥ္အဆက္ေဝဖန္ကန႔္ကြက္ခဲ့ၾကသ
ကသည္။စီးပြားေရးပညာရွင္ဟာမန္းေဒလီမွာအဓိကဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီးသူ၏အေရးအသားမ်ားကုိစပိန
ိန္တြင္အဓိကပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝသည္ (Dale and Cobb, 1993)။ 

ေရရွည္တည္တ့ံေသာဖြြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆေပၚေပါက္လာပုံႏွင့္မူကြဲမ်ားေပါက္ဖြားလာပုံ 
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၁၉၇၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွစတင္ခဲ့ေသာပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအၾကားအျငင္းအခံုမ်ားမွာဆက္လက္ျ
္ျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီးေရရွည္တည္တ့ံေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး sustainable development 
အယူအဆ၏ပထမဦးဆံုးအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ၁၉၈၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့့သည္။ 

အစဥ္အဆက္တည္ရိွမႈ sustainable 
ဟူေသာေဝါဟာရသည္မ်ဳိးစိတ္ဦးေရဇီဝေဗဒမွလာေသာစကားျဖစ္ၿပီးျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးႏိုင္ေသာအရင္
င္းအျမစ္မ်ားကုိထုတ္ႏႈတ္သုံးစြဲရာတြင္ယင္းတုိ႔၏ျပန္လည္မ်ဳိးပြားျဖည့္တင္းႏုိင္ေသာႏႈန္းထား
ားကုိေက်ာ္လြန္ျခင္းမရိွပဲထုတ္ယူႏုိင္မည့္အလားအလာကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ထုိသုိ႔ထုတ္
တ္ယူျခင္းမ်ားသည္လည္းလူသားလုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းေရးႏွင့္ဘ၀အရည္အေသြးျမႇင့္တင္
င္ေရးတုိ႔အတြက္သာျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီးစီးပြားေရးတုိးတက္မႈသက္သက္အတြက္မဟုတ္ေစရပါ။ယင္း
္းအယူအဆကို၁၉၈၀ “World Conservation Strategy” (IUCN, UNEP and WWF, 1981) 
တြင္စတင္ေတြ႕ရိွရသည္။ယင္းစာတမ္းတြင္အစဥ္အလာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆမူေဘာင္အတြင္း၌သ
၌သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ေနရာမရိွသျဖင့္အယူအဆအသစ္တစ္ခုကုိျပန္လည္
ည္္သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္လုိအပ္သည္ဟုဆုိထားသည္။ 

ေနာက္တစ္ဆင့္မွာကုလသမဂၢအဖြဲ႕ကႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ World Commission on Environment and 
Development (WCED) ျဖစ္သည္။ယင္း၏အဆုံုးသတ္အစီရင္ခံစာျဖစ္ေသာ Our Common Future 
တြင္ေရရွည္တည္တ့ံေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဝါဟာရ၏လူသုံးအမ်ားဆုံးအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ပါဝင္သည္။ယင္
င္းဖြင့္ဆုိမႈသည္အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ေမွ်ာ္ရည္ေသာဖြင့္ဆုိခ်က္အျဖစ္လူေျပာမ်ားေသာ္လည
လည္းမူရင္းမွရွည္လ်ားၿပီးပုိမို႐ႈပ္ေထြးကာ (WCED, 1988) သီးျခားေလ့လာဆန္းစစ္ဖို႔လုိအပ္သည္။ 

ယင္းသည္ေခတ္ၿပိဳင္အျခားေသာအယူအဆမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္လူသားလုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ဦးတည္
ည္ရမည္ဟုဆုိၿပီးယင္းကုိအနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားသုိ႔ခ်႕ဲထြင္ျခင္းျဖစ္သည္။ဒုတိယအခ်က္မွာ 
(ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္) အကန္႔အသတ္မ်ားရိွေနသည့္အခ်က္ကုိအသိအမွတ္ျပဳၿပီး Club of Rome 
အစီရင္ခံစာႏွင့္ဆင္တူေသာ္လည္းတင္းက်ပ္ေသာအကန္႔အသတ္မ်ား (ဥပမာေဂဟစနစ္၏အကန္႔အသတ္) 
ႏွင့္ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္ေသာအကန္႔အသတ္မ်ား 
(နည္းပညာ၊လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ဖြဲ႕စည္းပုံစေသာလူသားႏွင့္ဆုိင္သည့္ကိစၥမ်ား) 
ဟူ၍ခြဲျခားစဥ္းစားသည္။ေနာက္ဆံုးတြင္မတူညီေသာလားရာႏွစ္ခုကုိေပါင္းစည္းေပးရန္ဂငယ္ေကြ႕ျ
႕ျပန္ေကြ႕ၿပီးေရရွည္တည္တ့ံေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိဦးတည္ရမည္ဟုဆုိသည္။ဤ
။ဤနည္းအားျဖင့္တုိးတက္မႈႈႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ၊သဘာဝႏွင့္ေဘာဂေဗဒအၾကားရိွေနသည္
ည့္ပဋိပကၡမ်ားကိုေျဖေလ်ာ့ၿပီးသားျဖစ္သြားေစသည္။ထုိ႔အျပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိသည္မွာစီးပြားေရးတုိးတက္မႈကိ
ကိုိဆုုိလုိၿပီးယင္းကုိေအာင္ျမင္ရန္အတြက္သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကုိထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခ
ျခင္းမျဖစ္အေနလုိအပ္သည္ဟုဆုိသည္။ယခင္ကဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားအျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့ေသာအရာႏွစ္ခုမွ
မွာယခုအခါအျပန္အလွန္အမီသဟဲျပဳရေသာအရာမ်ားျဖစ္လာသည္။ 

ထုိအစီရင္ခံစာတြင္ေရရွည္တည္တ့ံႏုိင္မႈကုိဖြင့္ဆုိမႈမွာအနက္အမ်ဳိးမ်ဳိးထြက္ႏိုင္ၿပီးမတူညိီေသာဖြံ႕ၿဖိဳ
ိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းအသီးသီးသုိ႔ေရာက္သြားႏုိင္သည့္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အမ်ားအျပားကုိ
ိုေပၚထြက္လာေစသည္။ယင္းေၾကာင့္ပင္ထုိအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္သည္ေရွ႕ေနာက္ညီၫႊတ္မႈမရွိဟုေဝဖ
ဝဖန္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။သုိ႔ရာတြင္ဆန္႔က်င္ဘက္အနက္ထြက္ေနျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ပဲအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္တြင္
င္ပါဝင္ေသာအစိတ္အပိုုင္းမ်ားအခ်င္းခ်င္းမည္သုိ႔မည္သုိ႔ဆက္စပ္ေနသနည္းဆုိသည္ကအဓိကျဖစ္ေနသည္။ 
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WCED 
၏စဥ္းစားပုံတြင္အကန္႔အသတ္မ်ားကုိေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ၿပီးအစိတ္အပုိင္းမ်ားအခ်င္းခ်င္းဆက
ဆက္စပ္ယွဥ္တြဲႏို္င္သည္ဟုနားလည္ထားၾကသည္။ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္လက္တင္အေမရ
မရိကဗားရွင္းအစီရင္ခံစာျဖစ္ေသာ “Our Own Agenda” (CDMAALC, 1990) ေပၚထြက္လာသည္။ 

မည္္သို႔ပင္ဆုိေစေရရွည္တည္တ့ံမႈအယူအဆကုိစီးပြားေရးအခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္တည္ေဆာက္ျပျခ
ျခင္းေၾကာင့္ေဝဖန္မႈအမ်ားအျပားကုိၾကံဳေတြ႕ရသည္။ဥပမာအားျဖင့္၁၉၉၁တြင္ထုတ္ေဝေသာဒုတိယအႀကိမ္ 
World Conservation Strategy 
တြင္ဘရန္႔႔တလန္အစီရင္ခံစာ၏အကန္႔အသတ္မ်ားကုိရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားသည္။ေရရွည္တည္တ့ံေ
့ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိသည္မွာအတြင္းပဋိပကၡရိွေနေသာေဝါဟာရတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီးမည္သည့္႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္
င္ရာျဖစ္စဥ္မွအဆုံးအစမရိွဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားႏိုင္ျခင္းမရိွဟုဆုိသည္။ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ပုိမိုတုိေတာင
ာင္းတိက်ေသာေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိေဖာ္ျပထားၿပီး 
'လူသားဘဝအရည္အေသြးကုိျမႇင့္တင္ၿပီးတခ်ိန္တည္းမွာပင္ယင္းကုိေထာက္ပံ့ေပးေနေသာေဂဟစန
စနစ္မ်ား၏ျပန္လည္မ်ဳိးပြားသန္႔စင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာအကန္႔အသတ္ carrying capacity 
အတြင္းေနထုိင္ျခင္း' 
ဟူေသာတိက်ေသာေဂဟဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ယင္းဖြင့္ဆုိခ်က္သည္အျခားမ်က္ႏွာစာမ်ားတြ
တြင္ပါၾသဇာသက္ေရာက္ၿပီးက်င့္ဝတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအေျပာင္းအလဲမ်ားကိုလည္းေတာင္းဆုိသည္ (IUCN, 
UNEP and WWF, 1991)။ 

ေရရွည္တည္တ့ံေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူသည့္ေဝါဟာရသည္အနက္အမ်ဳိးမ်ဳိးထြက္ေနျခင္းေၾကာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးသုံ
ံုးစြဲျခင္းခံရကာရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာလူႀကိဳက္မ်ားေရးကမ္ပိန္းမ်ားမွသည္
ည္အရင္းရွင္ဆန္႔က်င္ေရးအထိအသုံံးေတာ္ခံေနရသည္။ဤနည္းအားျဖင့္ေရရွည္တည္တ့ံႏ္ုိင္မႈ 
sustainability 
ဟူေသာေဝါဟာရသည္မူလလာရာျဖစ္ေသာေဂဟေဗဒမွတျဖည္းျဖည္းကင္းကြာလာကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝ
းဝါဒီမ်ား၏လက္သံုးေတာ္ေဝါဟာရတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ယေန႔အခ်ိန္တြင္ 'လူမႈေရးေရရွည္တည္တ့ံႏိုင္မႈ' 
သုိ႔မဟုတ္ 'ေရရွည္တည္တ့ံႏိုင္ေသာစီးပြားေရးတုိးတက္မႈ' 
စသည့္ထူးဆန္းေသာအေခၚအေဝၚမ်ားတြင္က်ယ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ 

ေနာက္ျပန္ဆုတ္မႈမ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္မႈမ်ား 

၁၉၈၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအဆုံးအေရွ႕ဥေရာပမွလက္ေတြ႔ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒက်ဆုံးသြားေသာအခါယခ
ယခင္ကအစားထုိးစရာမ်ားအျဖစ္တင္ျပခဲ့ေသာအေတြးအေခၚမ်ားအေပၚယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့လာခ့ဲသည္။တၿပ
ၿပိဳင္နက္ထဲမွာပင္နီယုိလစ္ဘရယ္ႏွင့္နီယုိကြန္ဆာေဗးတစ္ဝါဒမ်ားလက္တင္အေမရိတြင္စတင္အေျခက
ခက်လာသည္။ထုိႏွစ္မ်ားမွာေစ်းကြက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ဝါရွင္တန္သေဘာတူညီမႈ Washington 
Consensus 
ႏွင့္ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳေရးတြင္က်ယ္ေနေသာကာလျဖစ္သည္။ထုိအယူအဆမ်ားကုိေဒသတြင္းလႊမ္းမုိးႀကီးစိ
စုိးသူူလူတန္းစားမ်ားႏွင့္အကယ္ဒမစ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကေထာက္ခံၾကသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေၾကာင္
င္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအထူးတလည္မလုိအပ္ေတာ့့သလုိျဖစ္လာၿပီးေစ်းကြက္မွာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိအနည္းႏ
းႏွင့္အမ်ားဆုုိသလုိအလုိအေလ်ာက္ဖန္တီးေပးမည္ဟုယူဆလာၾကသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္စီမံက္ိန္းေရးဆြဲျ
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ဲျခင္းႏွင့္ေစ်းကြက္ကုိၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားသည္အဓိပၸါယ္မရိွ႐ံုမွ်မကအႏၲရာယ္လည္
ည္းမ်ားေသာကိစၥမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္လာၾကသည္။ 

နီယုိလစ္ဘရယ္ဝါဒ၏သက္ေရာက္မႈႈမွာႀကီးမားလြန္းေသာေၾကာင့္သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာခ်ဥ္းကပ္ပုံကုိယ္
ပုံကုိယ္၌ကယင္းကုိလက္ခံၿပီးလုိက္ေလ်ာညီေထြခ်ိန္ညိႇလာရသည္။ဥပမာတစ္ခုမွာ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားအစတြင္
 Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) ကအဆုိျပဳလာေသာ 
Productive Transformation with Equity (PTE) ျဖစ္သည္။ PTE 
သည္နီယုိအေဆာက္အအုံဝါဒ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး Prebisch 
၏အယူအဆမ်ားေပၚတြင္အေျခခံကာႏုိင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑ကုိနီယုိလစ္ဘရယ္ဝါဒက၏တုိက္ခုိက္မႈမွာ
က္မႈမွာကာကြယ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ယင္းကဘ႑ာေရးႏွင့္ေငြေၾကးဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားတြင္ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြ
လြယ္ေျပာင္းလြယ္ျဖစ္မႈကုိေတာင္းဆိုၿပီးၿပိဳင္ဆ္ုိင္ႏုိင္စြမ္းကုိစနစ္တက်ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖ
ည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ယူဆသည္။စက္မႈထူေထာင္မႈႏွင့္ပုိ႔ကုန္ေစ်းကြက္အတြင္းဝင္ေရာက္မႈတုိ႔ကုိလည္းဦးစား
ည္းဦးစားေပးသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ PTE 
ကုိအေသးစ္ိတ္ဆန္းစစ္ၾကည့္ေသာအခါဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိသာအဓိကဦးစားေပးထားသည္ကုိေတြ႕ရသည္။နီယုိလ
နီယုိလစ္ဘရယ္အေျခခံဝါဒကုိဆန္႔က်င္သည္မွန္ေသာ္လည္းေစ်းကြက္ကုိလူမႈေရးႏွင့္သဘာဝဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ
င္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္မ်ားအထိခ ဲ်႕ထြင္ျခင္းကုိအားေပးေထာက္ခံသည္။ထုိ႔အျပင္ကမ႓ာျပဳမႈျဖစ္စဥ္ globalization 
ကုိေဒသဆုိင္ရာတံခါးဖြင့္ဝါဒေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ေထာက္ခံခဲ့သည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္လူမႈသုိ႔မဟုတ္ႏိုင္ငံေရးေနာ
္ႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံမ်ားကအေရးပါသည္ဆုိေသာအခ်က္ကိုလွ်စ္လ်ဴ႐ႈသုိ႔မဟုတ္ေသးငယ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သ
ေဆာင္ရြက္သည္။ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ယင္းသည္တကၠႏိုခရက္လုပ္နည္းကုိင္နည္းတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီးစစ္မွန္ေသာ
ပီးစစ္မွန္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏အစားထုိးေရြးခ်ယ္စရာမဟုတ္ခဲ့ေပ။ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီးတစ္ကမ႓ာလုံးျပန္႔ပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးျဖစ္စဥ္ကုိအားေပးေထာက္ခံသည္။ 

ထုိႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္းတြင္အျခားေသာအယူအဆမ်ားမွာအစားထုိးစရာ႐ႈေထာင့္မ်ားကုိဆက္လက္ထိန
ိန္းသိမ္းေပးေနသည္။မတူညီေသာ္လည္းတန္းတူအေရးပါေသာျဖစ္ရပ္သုံးခုကုိတင္ျပလုိပါ
ပါသည္။ပထမဦးဆုံးအမ်ဳိးသမီးဝါဒမွေန၍ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိေဝဖန္ဆန္႔က်င္မႈကုိေဆြးေႏြးပါမည္3။လက္တင္အေမ
ရိကတြင္ႏိုင္ငံမ်ား၏စီးပြားေရးကုိအမ်ဳိးသမီးမ်ားကပ့ံပိုးေပးသည့္အခန္းက႑ကုိအမ်ားစုအသိအမွတ္
တ္ျပဳၾကေသာ္လည္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟူေသာအယူအဆကုိေဝဖန္ကန္႔ကြက္သည့္အဆင့္အထိေတာ့မေရာက္ေပ
ေပ။အမ်ဳိးသမီးဝါဒကအမ်ဳိးသားကုိဗဟုိျပဳသည့္ဘက္လုိက္မႈကုိေဝဖန္ၿပီးတိမ္ျမဳပ္ဖံုးကြယ္ခံထားရသည့္
့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ထည့္ဝင္မႈကုိမီးေမာင္းထုိးျပသည္။ဥပမာေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စီးပြ
ပြားျဖစ္မဟုတ္ေသာစီးပြားေရးက႑မ်ားျဖစ္သည္ (Carrasco, 
2006)။အီကုိအမ်ဳိးသမီးဝါဒသည္လည္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေပၚအေျခအျမစ္က်က်ေဝဖန္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေဆာင္
င္ရြက္သည္ (Merchant, 1989 ေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာေသာအယူအဆမ်ား)။ 

ျပင္သစ္စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားကတည္ေထာင္ေသာေစ်းကြက္ကုိထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ဟူသည့္အယူအ
ူအဆသည္လည္းလက္တင္အေမရိကတြင္လက္ခံသူမ်ားလာသည္။ဥပမာအားျဖင့္ Alain Lipietz (1997) 
၏အေရးအသားမ်ားကုိၾကည့္ႏုိ္င္သည္။ယင္းအယူအဆသည္ႏို္င္ငံေရးေဘာဂေဗဒႏွင့္အရပ္

                                                            
3ယခုစာအုပ္၏ “Development Critiques and Alternatives: A Feminist Perspective” အခန္းတြင္အေသးစ္ိတ္ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ 
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ပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းသုိ႔မဟုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ဆန္းစစ္မႈကုိယွဥ္တြဲလုပ္ေဆာင္ၿပီးအရင္းဆက္သြယ္ခ်က္ကုိပံ
ပုံမွန္ျဖစ္ေအာင္မည္သုိ႔ထိန္းေက်ာင္းသည္ကုိေလ့လာသည္။ထုိ႔အျပင္ပဋိပကၡႏွင့္ထုိက္တုိက္ေတြ႕
ြ႕မႈသေဘာေဆာင္ေသာအရင္းစုေဆာင္းမႈကုိမည္သုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ကုိလည္းေဖာ္ျပသည္4။ 

၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပုိင္းတြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏႐ုပ္ဝတၳဳဆန္မႈကိုေလွ်ာ့ခ်ေရးအယူအဆမ်ားလ
းလက္တင္အေမရိကတြင္ေခတ္စားလာသည္။ယင္းကုိ႐ုပ္ဝတၳဳမ်ားႏွင့္စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအျမ
ျမင္ျဖင့္သုံးစြဲၿပီးလူသားလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိျဖည့္စြမ္းရန္စီးပြားေရး၏လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိျပန
ပန္လည္တည့္မတ္ရမည္ဟုယူဆသည္။အထင္ရွားဆုံးမုိဒယ္မွာဂ်ာမနီမွ Wuppertal Climate Institute 
တင္ျပေသာ “Factor 10” သုိ႔မဟုတ္ “Sustainable Europe” 
အဆုိျပဳခ်က္ျဖစ္သည္။ယင္းသည္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကုိ
ိုအားေပးသည္5။ယင္းအယူအဆ၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိအင္ဒီးစ္တုိင္းျပည္မ်ားတြင္တူးေဖာ္သုံးစြဲမႈဝါ
ဝါဒအလြန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ျပန္လည္ျမင္ေတြ႕ရသည္။ 

လက္ဝဲအယူအဆဘက္သုိ႔ျပန္လွည့္ျခင္းႏွင့္ဝိေရာဓိမ်ား 

၁၉၉၉ခုႏွစ္မွစၿပီးလက္တင္အေမရိကတြင္နီယုိလစ္ဘရယ္ေစ်းကြက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားမွႏိ
ႏုိင္ငံေရးအရေနာက္ျပန္ဆုတ္လာၾကသည္။ျမင္သာေသာသက္ေသျပစရာအခ်က္မွာ၎တုိ႔ကုိယ္၎တိ
တုိ႔တုိးတက္ေသာလက္ဝဲယိမ္းအစိုးရမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္သည့္အစုိးရမ်ားအာဏာရလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္6။
ထုိသုိ႔အာဏာရလာျခင္းတြင္အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရိွရာနီယုိလစ္ဘရယ္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိျပင္းထန္စြာဆန္
န္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေပၚလာျခင္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာအျငင္းအခုံမ်ား၏ေဘာင္က်ယ္လာျခင္းတုိ႔ေၾက
ၾကာင့္ျဖစ္ႏို္င္သည္။ 

နီယုိလစ္ဘရယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားတစ္ခန္းရပ္ၿပီးေစ်းကြက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္အကန္႔အသတ္အမ်ားအျ
အသတ္အမ်ားအျပားကုိစတင္က်င့္သံုးလာသည္။ႏုိင္ငံေတာ္အခန္းက႑ကုိပိုမုိအားေကာင္းလာေစရန္အတြက္
လာေစရန္အတြက္ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္ပိုမိုစိ
ရးအတြက္ပုိမိုစိတ္အားထက္သန္ေသာစီမံကိန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ျခင္းစသည္တုိ႔ကုိေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏ
ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္အျငင္းအခုံမ်ားအတြက္ေနာက္ခံကားခ်ပ္မွာအႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲသြားၿပီျဖ
လဲသြားၿပီျဖစ္သည္။ 

တုိးတက္ေသာအစုိးရမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္လည္းကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားႀကီးမားသည္။ဥပမာအားျဖင့္ဗင
ဗင္နီဇြဲလားတြင္က်င့္သံုးေသာေငြေၾကးေစ်းကြက္ႏွင့္စားသုံးကုန္ကုန္သြယ္မႈတုိ႔ကိုတင္းတင္းက်ပ

                                                            
4 Bob Jessop (1994), in Hollingsworth, Schmitte, Streeck, Governing Capitalist 
Economies, (Oxford, OUP) 
5ဥပမာမ်ားမွာ Southern Cone ရိွအန္ဂ်ီအိုအမ်ားအျပားပါဝင္ေသာ the Sustainable Southern Cone programme၊ CLAES 
ကဦးေဆာင္ေသာ the Sustainability 2025 programme စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ယင္းသည္အလြန္အားေကာင္းေသာ 
sustainability အယူအဆမ်ားကုိ၂၀၂၅ခုႏွစ္အတြက္ဦးတည္ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
6အာဂ်င္တီးနားရိွ Néstor Kirchner and Cristina Fernández de Kirchner၊ဘုိလီးဗီးယားရိွ Evo Morales၊ဘရာဇီးရွိ Lula da 
Silva ႏွင့္ Dilma Rousseff၊အီေကြေဒါရိွ Rafael Correa၊ဥ႐ုေဂြးရိွ Tabaré Vázquez ႏွင့္ José Mujica in Uruguay၊ဗင္နီဇြဲလားရိွ 
Hugo Chávez အစုိးရမ်ားျဖစ္သည္။အခ်ဳိ႕ကခ်ီလီရိွ Ricardo Lagos ႏွင့္ 
Michelle Bachelet ႏွင့္ပါရာေဂြးရိွ Fernando Lugo အစိုးရမ်ားကုိလည္းထည့္သြင္းလုိၾကသည္။ေနာက္ဆုံးပီ႐ူးရိွ Ollanta Humala 
အစိုးရလည္းဤစာရင္းတြင္ပါဝင္သည္။ 
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်ပ္က်ပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ဳိးမွသည္ဘရာဇီးႏွင့္ဥ႐ုေဂြးတုိ႔ရွိအစဥ္အလာက်မ္း႐ုိးစီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားခ်မွတ္မႈအထိအ
ိအမ်ဳိးမ်ဳိးရိွေနသည္။ 

ဘုိလီးဗီးယား၊အီေကြေဒါႏွင့္ဗင္နီဇြဲလားတုိ႔တြင္အရင္းရွင္ဝါဒကုိဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားပုိမိုအားေကာင္
င္းလာၿပီး၂၁ရာစုဆုိရွယ္လစ္ဝါဒတည္ေထာင္ေရးအဆုိျပဳမႈမ်ားအားေကာင္းလာခ့ဲသည္။၂၁ရာစုဆုိရွယ္လ
္လစ္ဝါဒသီအုိရီမ်ားကုိအဓိကအားျဖင့္ A. Borón (2008), H. Dieterich (1996) ႏွင့္ J.C. Monedero 
(2008) 
တုိ႔ကဦးေဆာင္ေဖာ္ထုတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ယင္းတုိ႔အားလံုးကအရင္းရွင္ဝါဒႏွင့္နီယုိလစ္ဘရ
ဘရယ္အေတြးအေခၚတုိ႔ကုိကုိယ္ပုိ္င္ဟန္ျဖင့္ေဝဖန္ေခ်ခြၽတ္ၾကသည္။အားလုံးကအရင္း၏အခန္
န္းက႑ကုိထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီးႏ္ုိင္ငံေတာ္၏က႑ကုိပိုမိုအေရးပါလာေအာင္ေဆာင္ရ
္ရြက္လုိၾကသည္။သုိ႔ရာတြင္၎တုိ႔၏အယူအဆမ်ားကုိယ္တုိင္ကခြၽတ္ယြင္းခ်က္မ်ားရိွေနၿပီးသဘာဝပတ္ဝန
ဝန္းက်င္၊ယဥ္ေက်းမႈဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားႏွင့္ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအေရးစသည္တုိ႔ကုိထည့္သြင္းစဥ
စဥ္းစားရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ 

အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္းအေျခအေနမတူညီၾကေပ။အာဂ်င္တီးနားတြင္လူမ်ားႀကိဳက္အမ်ဳိးသားေရးအျခခံ
ခံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလႈပ္ရွားမႈစတင္ေပါက္ဖြားလာသည္။ယင္းကဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈကုိျမႇင့္တင္ၿပီးျပည္သူမ်ား
ားအက်ဳိးအတြက္ႏိုင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑ကုိႀကီးႀကီးမားမားထားရိွသည္။ဘရာဇီးတြင္မူ “novo 
desenvolvimento” (new developmentalism) 
မွာအေျခတည္ဆဲသာျဖစ္ၿပီးႏုိင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑ကိုျမႇင့္တင္ေသာ္လည္းေစ်းကြက္၏လည္ပတ္
တ္မႈကုိထိခိုက္ျခင္းမရိွေစရန္သတိျပဳသည္။နီယုိလစ္ဘရယ္ဝါဒကုိဆန္႔က်င္ေသာ္လည္းအစဥ္အလာလူ
လူမ်ားႀကိဳက္လက္ဝဲအယူအဆကုိေတာ့လက္မခံေခ်။ဘရာဇီးကကုိယ့္ကုိယ္ကုိလစ္ဘရယ္အျဖစ္ေၾကညာ
ညာထားသည္ (Bresser Pereira, 2007)။ 

ထုိသီအုိရီမ်ားမွာတစ္ႏုိင္ငံႏွင့္တစ္ႏို္င္ငံမ်ားစြာကြဲျပားျခားနားသည္။သုိ႔ရာတြင္ဘံုတူညီေသာအခ်က္မွာ
ွာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ပုိ႔ကုန္ႏွင့္ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈ၊သဘာဝတရားႀကီးကုိအသုံးခ်ရန္အတြက္စီမံေဆာင္ရြက္
က္ျခင္းမ်ားစသည္တုိ႔ကုိျပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ဆင္းရဲမႈကဲ့သုိ႔လူ
လူမႈျပႆနာရပ္မ်ားကုိေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးစားေသာ္လည္းယဥ္ေက်းမႈဆက္ႏႊယ္မႈဆုိင္ရာခ်ဥ္းကပ
ကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကိုအသုံးမျပဳေခ်။အဓိကေဆြးေႏြးၾကေသာအခ်က္မ်ားမွာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိေဆာင္ၾ
္ၾကဥ္းေပးမည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ႏုိင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑ 
(ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအားျဖင့္တိုက္႐ုိ္က္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း) 
ႏွင့္ပုိလွ်ံေသာအက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိမည္သုိ႔ခြေဲဝမည္စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ထုိမွတစ္ဆင့္လက္ေတြ႕မ
႕မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္လူၿပိန္းႀကိဳက္ဝါဒပံုစံတစ္မ်ဳိးေပၚေပါက္လာသည္။လူၿပိန္းႀကိဳက္ဝါဒမွာတက္ႂကြၿပီးစည
စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈသေဘာေတာ့ေဆာင္သည္။စီးပြားေရးအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ဆက္ဆံေရးမွာဘရာဇ
ာဇီးတြင္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပံ့ပုိးေပးၿပီးအာဂ်င္တီးနားတြင္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပံ့ပုိးသည္။ 

တုိးတက္ေသာအစုိးရမ်ားလက္ေတြ႕က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားႏွင့္အစီအမံမ်ားကုိေလ့လာပါကပ
ကပို၍ပင္ေထြျပားေသးသည္။အခ်ဳိ႕က (ဒါေဆးလ္ဗားႏွင့္ဗက္စ္ကြက္စ္အစုိးရမ်ား) 
မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးဆုိင္ရာက်မ္း႐ိုးနိယာမမ်ားကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကသည္။ဗင္နီဇြဲလားက့ဲသုိ႔ေသာႏိုင္ငံ
ငံမ်ားတြင္မူပိုမုိႀကီးမားေသာၾကားဝင္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ၾကသည္။သုိ႔ရာတြင္အားလုံးမွာစီးပြားေရး
ရးတုိးတက္မႈကုိဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ထပ္တူျပဳၿပီးထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၾကကာပုိ႔ကုန္တုိးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ရင္းႏီွး
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ီးျမႇပ္ႏွံမႈတုိးခ်ဲ႕ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟုလည္းယံုၾကည္ၾကသည္။ယင္းတုိ႔မွာ Celso 
Furtado ေထာက္ျပခဲ့ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏ယုတိၱလြန္အယူအဆမ်ားပင္ျဖစ္သည္။အလားတူစိတ္ကူးမ်ဳိးကုိ၁၉၆
၉၆၀ႏွင့္၇၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကၾကံဳေတြ႕ခဲ့ဖူးၿပီးယခုတစ္ေက်ာ့့ျပန္လည္လာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ 

တုိးတက္ေသာအစုိးရမ်ားႏွင့္ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကဲ့သုိ႔သယံဇာတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိအဓိက
မ်ားကုိအဓိကအားေပးျခင္းမွာပုိ႔ကုန္အေျချပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္အေရးပါေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ထုိမွတစ္ဆင့္တုိး
စ္ဆင့္တုိးတက္ေသာ neoextractivism ေပၚေပါက္လာသည္ (Gudynas, 
2009b)။ယင္းမွာယခင္ကြန္ဆာေဗးတစ္အစုိးရမ်ားလက္ထက္ကႏိုင္ငံတကာေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီးမ်ားကိုအဓိ
ားကုိအဓိကဦးတည္ၿပီးႏ္ုိင္ငံေတာ္ကုိေနာက္တန္းပို႔မႈႏွင့္ကြာျခားေသာ္လည္းသဘာဝကုိအလုံးအရင္းလုိက္အသံ
အလုံးအရင္းလုိက္အသုံးခ်ျခင္း၊ကြက္ၾကားစီးပြားေရးအဝန္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့္ကမ႓ာ့ေစ်းကြက္တြင္ေအာက္တန္းမွပါ
္ေအာက္တန္းမွပါဝင္ျခင္းစသည့္ဝိေသသမ်ားႏွင့္မ်ားစြာကြဲျပားသည္။တုိးတက္ေသာအစုိးရမ်ားကႏုိင္ငံပုိင္လုပ္င
္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊အခြန္ႏွင့္ခိုင္ေၾကးမ်ားကုိျမင့္မားစြာေကာက္ခံျခင္းနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစႏ္ုိင္ငံေတာ္၏
းျဖင့္ျဖစ္ေစႏို္င္ငံေတာ္၏အခန္းက႑ကုိဆြဲတင္ၾကသည္။အခြန္ဘ႑ာေကာက္ခံျခင္းသည္ထုိအစုိးရမ်ားအ
ထုိအစိုးရမ်ားအတြက္ဆင္းရဲမႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္လူမႈဖူလုံေရးအစီအမံမ်ားအတြက္အဓိကရန္ပုံေငြေထာက္ပ့ံေရး
ာက္ပံ့ေရးနည္းလမ္းပင္ျဖစ္သည္။ဤနည္းအားျဖင့္သတၱဳတြင္းႏွင့္ေရနံတြင္းမ်ားသည္ဆင္းရဲသူမ်ားအတြ
ဆင္းရဲသူမ်ားအတြက္အေထာက္အပံ့မ်ားေပးႏိုင္ရန္မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ 

ထုိသုိ႔သယံဇာတထုတ္ယူမႈဝါဒမွာအလြန္ေခတ္စားလွသည္ျဖစ္ရာအီေကြေဒါအစုိးရသည္ဧရာမမုိင္းတြင္းစီမံခ်
စီမံခ်က္ႀကီးကုိေဆာင္ရြက္ရန္ျပင္ဆင္ေနသလုိအစဥ္အလာအားျဖင့္စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးအဓိကလုပ္ကုိင္ေေသာ
္ကုိင္ေေသာဥ႐ုေဂြးႏိုင္ငံတြင္လည္းသမၼတလုပ္သူကသံသတၱဳ႐ိုင္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ၎၏ဦးစားေပးတစ္ခု
ီးစားေပးတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ထုိအစိုးရမ်ားအားလုံးသည္တြင္းထြက္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဝါဒေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာလူမႈႏွင့္
့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိျငင္းပယ္ၾကသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ယင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက
သက္ၿပီးသင့့္ေလ်ာ္စြာကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းမရွိၾကေသာေၾကာင့္ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားပုိမိုျပ
ျပင္းထန္လာသည္။အနီးစပ္ဆံုးဥပမာတစ္ခုမွာဘုိလီးဗီးယားႏုိင္ငံရွိ Isoboro Sécure Indigenous 
Territory and National Park (TIPNIS) 
အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္အတြင္းလမ္းေဖာက္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ကန္႔ကြက္မႈ
မႈျဖစ္သည္။ယင္းကုိအီဗုိမိုေရးစ္အစုိးရကအေလးတယူမျပဳပဲလူမႈဖူလုံေရးမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ရန္
န္ပံုေငြလုုိေသာေၾကာင့္မုိင္းတြင္းႏွင့္ေရနံလုပ္ငန္းမ်ားကုိအားေပးျမႇင့္တင္ရမည္ဟုသာဆုိသည္7။ 

တူးေဖာ္မႈဝါဒသစ္ေအာက္တြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာအျငင္းအခုံမ်ားကုိျပန္လည္ပံုစံခ်ထ
်ထားလာၾကသည္။အတိတ္ကာလကကြက္ၾကားတည္ရွိေသာ (ႏိုင္ငံျခားပုိင္) 
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာကုန္သြယ္ေရးမီခုိမႈႏွင့္ႏိုင္ငံစုံေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္လ်

                                                            
7ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကိုအစုိးရကျငင္းဆိုသည္။အေၾကာင္းမွာစြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးရပ္ဆုိင္
င္းသြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။အစုိးရက 
'အၿငိမ္းစားေျခာက္သိန္းေက်ာ္တုိ႔အတြက္ေပးေသာပင္စင္လစာမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားငယ္၁.၈သန္းမီခိုေသာပညာေရးအေထာက္
က္အကူအစီအစဥ္မ်ားရပ္တန္႔သြားႏုိင္သည္' 
ဟုေထာက္ျပခဲ့သည္။ယင္းမွာသယံဇာတတူးေဖာ္မႈမ်ားသည္ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရးကိုကူညီေသာေၾကာင့္လက္ခံရမည္ဟု
ဟုဆိုလုိရာေရာက္ေနသည္။ Statements in Página Siete, 20 September 2011, La Paz. 
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လ်က္ရိွသည္။အတိတ္ကာလကသယံဇာတတူးေဖာ္မႈဝါဒကုိစြန႔္လႊတ္ရန္ႏွင့္အမ်ဳိးသားပုိင္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်
မ်ားထြန္းကားေရးကုိေတာင္းဆုိခဲ့ၾကေသာ္လည္းယခုအခါထုိကြက္က်ားစက္မႈေဒသမ်ားကိုပုိ႔ကုန္တင္ပိ
ပုိ႔မႈအတြက္ေအာင္ျမင္သည့္ဇာတ္လမ္မ်ားအျဖစ္မွတ္ယူေနၾကသည္။လက္ရိွအခ်ိန္တြင္သမုိ္င္းတစ
တစ္ေလွ်ာက္စံခ်ိန္တင္ကုန္ၾကမ္းမ်ားတင္ပုိ႔ေနျခင္းကုိဂုဏ္ယူေနၾကသည္။ကုန္သြယ္မႈတြင္ႏိုင္ငံတက
တကာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ကမ႓ာျပဳမႈျဖစ္စဥ္၏လက္ေဝခံဘဝက်ေရာက္ေနျခင္း၊ကမ႓ာ့စနစ္ႀကီးကုိလက္ခံလိ
လုိက္နာက်င့္သုံးေနျခင္းမ်ားသည္တစ္ခ်္ိန္ကက့ဲသုိ႔ေဝဖန္စရာမ်ားမဟုတ္ေတာ့ပဲလက္သင့္ခံလုိက္
က္ၾကၿပီျဖစ္သည္။သယံဇာတထုတ္လုပ္မႈဝါဒေၾကာင့္လူမႈႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားႀကီ
ကီးမားလာေသာအခါလက္ဝဲအစုိးရမ်ားသည္လူမႈတရားမွ်တမႈ႐ႈေထာင့္္မွခ်ဥ္းကပ္ျခင္းမျပဳပဲလူမႈဖူ
ဖူလုံေရးအက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားေပးျခင္းျဖင့္တရားမွ်တမႈကုိရွာေဖြရန္ႀကိဳးပမ္ၾကသည္။သုိ႔ရာတြင္လူမႈတ
ႈတရားမွ်တမႈႏွင့္မတူပဲအလြယ္တကူလွည့္ဖ်ားႏုိင္သည့္စီးပြားေရးတရားမွ်တမႈသာျဖစ္ၿပီးအလွဴဒါနျပဳ
ပဳမႈမ်ားႏွင့္စိတ္ေကာင္းႏွလုံးေကာင္းမ်ားႏွင့္သာဆင္တူူသည္။ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသုိ႔မဟုတ္လွ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္းမ်ားရိွၿပီးႏိုင္ငံသာ
သားမ်ား၏ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိႏွိမ္နင္းရန္ႀကိဳးစားၾကသည္။မၾကာခဏဆုိသလုိေဒသတြင္းမကုန္ခမ
ခမ္းႏုိင္ေသာခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈဟူသည့္မစားရဝခမန္းမ်ားကုိၾကားေနရၿပီးယင္းတုိ႔ကုိထိထိေရ
ေရာက္ေရာက္၊အျပင္းအထန္းထုတ္ယူရန္ႀကိဳးပမ္္းေနၾကသည္ကသာမ်ားသည္8။ 

ထုိအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ဂြတီးဂြက်ၾကံဳေတြ႕ရသည္။တုိးတက္ေသာအစားထုိးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆမ်
မ်ားမွာအစဥ္အလာလြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္အယူအဆမွခြဲထြက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္းယင္းသည္
ည္အစဥ္အလာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေတြးအေခၚအမ်ားအျပားႏွင့္အံဝင္ဂြင္က်ျဖစ္ေနေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။အမ်
မ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္၁၉၆၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ဆင္တူၿပီးအမ်
မ်ဳိးသားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သြင္းကုန္အစားထုိးမူဝါဒမရိွျခင္းသာကြာသည္။ဆင္းရဲမႈတုိက္ဖ်က္ေရးကိ
ကုိပိုမုိအားတက္သေရာေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္းအဓိကအားျဖင့္စားသုံးကုန္မ်ားတင္သြင္းျခင
ခင္းႏွင့္သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကုိစီးပြားျဖစ္ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းမ်ားကုိအဓိကထားရသည္။ထုိ႔ေ
႔ေၾကာင့္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏံွမႈပန္းတုိင္မ်ားသုိ႔မဟုတ္ပို႔ကုန္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားစသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပ
ၿပီးေ၀ဖန္ေမးခြန္းထုတ္ေန၍မရပဲအစုိးရပုိလွ်ံေငြကုိမည္သုိ႔သုံးစြဲမည္နည္းဆုိသည္ကုိသာေဆ
ေဆြးေႏြးႏုိင္ေတာ့သည့္အေျခအေနျဖစ္သည္။ဥ႐ုေဂြးသမၼတဟုိေဆးမူဂ်ီကာက 
'ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားလုိအပ္သည္မွာယုံမွားသံသယရိွစရာမလုိေပ' 
ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးစရာအေၾကာင္းမရွိ။ေနာက္ပုိင္းတြင္ထုိရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈႈ၏
ႈ၏အသီးအပြင့္မ်ား၊အခြန္ႏွင့္အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရရိွလာမွသာယင္းတုိ႔ကုိေကာင္းစြာျပန္လည္ခြဲေဝသုံးစြဲႏုိင္ျခင္းရွိ
/မရွိေဆြးေႏြးျငင္းခုံၾကရန္ျဖစ္သည္9ဟုရွင္းလင္းစြာေျပာဆိုဖူးသည္။ 

ယင္းမွာယေန႔ေခတ္အရင္းရွင္ဝါဒကုိလက္ခံထားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပုံစံပင္ျဖစ္ၿပီးႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွ
ႏွင့္ယင္း၏အလုပ္မျဖစ္ေသာမ်က္ႏွာစာမ်ားႏွင့္အခန္းက႑မ်ားကုိေလွ်ာ့ခ်ရန္သာရိွသည္။ယင္းမွာ 
'စိတ္ေကာင္းႏွလံqုးေကာင္းအရင္းရွင္ဝါဒ' 

                                                            
8ေရႊပံုေပၚခြထုိင္ၿပီးသူေတာင္းစားမလုပ္ၾကရန္အီေကြေဒါသမၼတ Rafael Correa 
ကေျပာဆုိခ့ဲဖူးသည္။ထိုအယူအဆကိုသံုးၿပီးအပြင့္မုိင္းတြင္းမ်ားတူးေဖာ္ေရးကုိအားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Statements in El 
Universo, 16 January 2009, Quito. 
9 El Observador, 12 February 2010, Montevideo 
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ပင္ျဖစ္ၿပီးဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္မညီမွ်မႈတုိ႔ကုိေထာက္ပ့ံေၾကးပ့ံပုိးမႈပံုစံမ်ား၊အခြန္စည္းၾကပ္မႈမ်ားျဖင့္
့္ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးျခင္းသာျဖစ္သည္ (Gudynas, 2010a)။ 

ထုိအေျခအေနမွာအက္ကြဲေၾကာင္းရာမ်ားထင္လာၿပီျဖစ္သည္။အထက္ကမဟာဗ်ဴဟာမ်ားေၾကာင့္ျဖစ
ဖစ္လာေသာလူမႈႏွင့္သဘာဝဝန္းက်င္ဆုိင္ရာဆုိးက်ဳိးမ်ားစုပံုလာၿပီးစီးပြားေရးအရပ့ံပုိးေထာက္ပံ့ျခင
ခင္းမ်ား၏ေကာင္းက်ဳိးမ်ားလည္းတေျဖးေျဖးပါးလ်ားလာၿပီျဖစ္သည္။ယင္းမွာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အႏွစ္သာရကိ
ကုိမျဖစ္မေနအေခ်အတင္ေဆြးေႏြးရန္လုိအပ္ေၾကာင္းသက္ေသျပမႈပင္ျဖစ္ၿပီးတုိးတက္ေသာအစုိးရမ
ရမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိသီးျခားလြတ္လပ္စြာႏွင့္ေဝဖန္ဆန္းစစ္မႈရိွေသာ႐ႈျမင္မႈမ်ားလည္
ည္းလုိအပ္ေၾကာင္းေထာက္ျပမႈပင္ျဖစ္သည္။ 

စဥ္ဆက္မျပတ္အျငင္းပြားမႈ၊ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္းဒိုင္ယာေလာ့ခ္ႏွင့္ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းျခင္း 

ယခုအခန္းတြင္ေဖာ္ျပထားေသာဥပမာမ်ားသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္အျငင္းပြားမႈႈမ်ား၊ေဝဖန္မ
္မႈမ်ားႏွင့္အစားထုိးစရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ရွည္လ်ားေသာသမုိင္းေၾကာင္းရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပေ
ပေနျခင္းျဖစ္သည္။လက္တင္အေမရိကမွာထုိသမုိင္းတြင္နီးနီးစပ္စပ္ပါဝင္သည္။အျငင္းအခံုမ်ားတြင္
င္ဘက္ႏွစ္ဖက္ရွိသည္။တစ္ဖက္မွာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏နိယာမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအတြင္းမွေ၀ဖန္ျခင္းျဖစ္
စ္သည္။က်န္တစ္ဖက္မွာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆကုိအျပင္မွေဝဖန္ျခင္းျဖစ္သည္။ပထမအမ်ဳိးအစားတြင္နီယုိဂႏ
ဂႏၴဝင္ဝါဒီမ်ားႏွင့္မက္စ္ဝါဒီမ်ားအၾကားအျငင္းအခုံ၊ေစ်းကြက္ကုုိခုခံသူမ်ားႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္
က္ႏုိင္ငံေတာ္ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈကုိလုိလားသူမ်ားအၾကားအျငင္းအခုံမ်ားျဖစ္သည္။အျပင္းထန္ဆုံးေ
းေဝဖန္မႈမ်ားမွာမူျပင္ပမွလာသည္။အထူးသျဖင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဘာဂေဗဒသမားမ်ားမဟုတ္သူမ်ားထံမွလာ
လာျခင္းျဖစ္သည္။ဥပမာအားျဖင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္လူမႈေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာအကန္႔အသတ္မ်ားရိွ
ွိေၾကာင္းေထာက္ျပသူမ်ားျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ျငင္းခံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာလြတ္လြတ္လပ္လပ္အျပန္အလွန္သိပ္မရိွလွေပ။အေၾကာင္းမွာဖြံ႕ၿဖ
ၿဖိဳးေရးေဘာဂေဗဒသမားမ်ားကအျခားအယူအဆမ်ားအေၾကာင္းနားေထာင္ရန္စိတ္သိပ္မပါၾကေသာေၾက
ၾကာင့့့္ျဖစ္သည္။ဆန္႔က်င္ဘက္အေနႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္စိတ္ပါဝင္စားၾကေသာမႏုႆေဗဒပညာ
ညာရွင္မ်ား၊လူမႈေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သမားမ်ားကအျခားေသာအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အ
႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူျငင္းခုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ပါဝင္လာၾကသည္။အျငင္းအခံုမ်ားမွာတစ္ခါတရ
တရံျပင္းထန္လာၿပီးအခ်ိန္တစ္ခုၾကာပါကတစ္ခုျပန္က်ဆင္းသြားတတ္ကာေနာင္ႏွစ္အတန္ၾကာတြင္
င္ပံုစံတစ္မ်ဳိးျဖင့္ျပန္ေပၚထြက္လာတတ္သည္။ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏ကတိကဝတ္မ်ားမွာလည္းလက္ေတြ႕တြင္ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရိွေၾကာင္းပုိမုိေပၚလ
ၚလြင္ထင္ရွားလာသည္။အစိုးရစီမံကိန္းမ်ားအလုပ္ျဖစ္ခဲသလုိကမ႓ာ့ဘဏ္ႏွင့္ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘ
းဘဏ္တုိ႔က့ဲသုိ႔အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏စီမံကိန္းမ်ားမွာလည္းအက်ဳိးမျဖစ္လွေပ။ထင္သလုိမျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္လ
့လူမႈႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာဆုိးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ေပၚမႈမွာဘုံဝိေသသလုိျဖစ္ေနသည္။ထုိျပႆနာမ်
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေလ့လာသုုေတသနျပဳမႈမ်ားရာႏွင့္ခ်ီၿပီးရွိသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ထုိဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင
ြင္ၾကံဳေတြ႕ရေသာအရာမွာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမဟုတ္ပဲမမွန္ကန္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ maldevelopment 
သာျဖစ္သည္မွာေပၚလြင္ထင္ရွားသည္ (Tortosa, 2011)။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိသည္မွာေမွ်ာ္လင့္ခံရသလုိျငင္းပယ္ဆန္႔က်င္ျခင္းလည္းခံရေသာအိပ္မက္တစ
တစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစိတ္ကူးကုိလက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိက္၊အေဝဖန္ခံရလုိက္၊ပံုစံသ
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ံသစ္အျဖစ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္လုိက္၊မ်ားမၾကာမီၾကံဳေနက်အက်ပ္အတည္းမ်ားထဲသုိ႔ျ
႔ျပန္ေရာက္သြားလုိက္ႏွင့္သံသရာလည္လ်က္ပင္ရိွသည္။ 

၁၉၈၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွစ၍ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈက်ဆုံးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခံခဲ့ရသည္။  
Wolfgang Sachs (1992) ၏ၾသဇာႀကီးေသာ Development Dictionary 
တြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏ေခတ္မွာကုန္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ယင္းကုိေသစာရင္းထုတ္ေပးရန္သာလုိေၾကာ
ကာင္းေရးသားခ့ဲသည္။ Gustavo Esteva (1992) 
ကဆုိလ်င္ထုိစိတ္ကူးစိတ္သန္းတစ္ခုလံုးကုိလက္ေလွ်ာ့လုိက္ရန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။၁၉၉၀ျပည့္လြြန္ႏွစ္မ်ာ
်ားတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္လက္ဝဲအယူအဆဘက္မွတုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္မဟုတ္မူပဲျပင္းထန္ေသာနီယိ
ယုိလစ္ဘရယ္ဆန္႔က်င္ေရးေရစီးေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူေသာအယူအဆႀကီးတစ္ခုလုံးအသ
အသုံးမဝင္၊ေဘာင္မဝငိ္ျဖစ္သြားခ့ဲရသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူေသာအယူအဆကလည္းခံႏိုင္ရည္အလြန္ျမင့္မားသည္။အရပ္ဖက္လူ႔ေဘာင္တစ္
စ္ခုုလုံးကက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ကန္႔ကြက္ေနၾကေသာ္လည္းယင္းကုိအလုိရိွေနေသာအျခားက႑မ်ားလည
လည္းရိွေနျပန္သည္။သယံဇာတထုတ္ယူေရးဝါဒသစ္ႏွင့္အတူဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္အသစ္မ်
မ်ားလည္းဆက္လက္ေပၚထြက္ေနသျဖင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအိပ္မက္မွာဆက္လက္ရွင္သန္ေနခ့ဲသည္။ 

တုိးတက္မႈဆုိင္ရာအုိင္ဒီယုိေလာ္ဂ်ီ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆ၏ၾကံၾကံခံရပ္တည္ႏုိင္စြမ္းကုိပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးဖြင့္ဆုိၾကသည္။အခ်ဳိ႕ကဆုိလ်င္ယင္းကုိဒ႑ာ
႑ာရီသုိ႔မဟုတ္ဘာသာေရးတစ္ခုႏွင့္ပင္တင္စားၾကသည္ (Rist, 
2006)။ယခုအက္ေဆးတြင္မူလက္တင္အေမရိက၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိအေျခခံၿပီးအုိင္ဒီယုုိေလာ္ဂ်ီဆုိင
ုင္ရာအယူအဆအျဖစ္ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။အမွန္စင္စစ္လည္းေခတ္ၿပိဳင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ရးအယူအဆမ်ားမွာတုိးတက္မႈ၏အုိင္ဒီယုိေလာ္ဂ်ီမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 

အုိင္ဒီယုိေလာ္ဂ်ီဆုိသည္မွာယုံၾကည္မႈမ်ား၊ပုဂၢလအစြဲမ်ားႏွင့္တန္ဖုိးမ်ားကုိယုတိၱနည္းက်စုစည္းႏု
ႏိုင္မည့္အေျခခံမူေဘာင္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ဤနည္းအားျဖင့္ပုဂၢလိကအဆင့္မွအင္စတီက်ဴးရွ
ရွင္းအဆင့္အထိမ်က္ႏွာစာေပါင္းစံုအက်ဳံးဝင္ေသာလူမႈဆက္ႏႊယ္ဖြဲ႕စည္းမႈ Socail Order 
ကုိအႀကိမ္ႀကိမ္ထုတ္လုပ္၊ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္းျပဳႏိုင္သည္ (Eagleton, 
1991)။ထုိအုိင္ဒီယုိေလာ္ဂ်ီအေျခခံသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိေသာအယူအဆကုိယုတိၱလြတ္ခံစားမႈသက္သက္ျဖင့္စြဲ
ြဲကပ္ၿငိတြယ္ျခင္းသာျဖစ္ၿပီးသတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္အတြင္းပဋိပကၡမ်ားကုိအစဥ္အဆက္မ်က္ႏွာလြ
လြဲ၊ပစ္ပယ္ေလ့ရွိသည္။ 

လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏တုိးတက္မႈဟူေသာအယူအဆမွာရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကတည္ရွိခဲ့ျခင္းျဖ
ျဖစ္ၿပီးအထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာဥပမာမ်ားအားလုံးထက္လည္းေရွးက်သည္ (Nisbet, 1981; Burns, 
1990)။လက္တင္အေမရိကတြင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆ္ုိင္ရာနယ္ပယ္၌သိသာထင္ရွားသည္။အမီခိုခံသီအုိရီႏ
ီႏွင့္၁၉၆၀ျပည့္လြန္မက္စ္ဝါဒီမ်ား၊၁၉၈၀ျပည့္လြန္နီယုိလစ္ဘရယ္မ်ားႏွင့္မၾကာေသးမီကေပၚလာ
လာေသာတုိးတက္ေရးဂုိဏ္းမ်ားအပါအဝင္အေတြးအေခၚဂုိဏ္းမ်ားအားလုံးကအဆုံးမရွိစဥ္ဆက္မျပတ
ပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္အကန္႔အသတ္ရွိသည္ဆုိသည္ကုိလက္မခံခဲ့ၾကေခ်။သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈကိုေလွ်ာ့တြ
တြက္ၿပီးယင္းကုိစီးပြားေရးနည္္းျဖင့္ျပန္လည္ျပဳျပင္တည့္မတ္ႏုိင္သည္ဟုလက္ခံံၾကသည္။ 
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ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္အုိင္ဒီယုိေလာ္ဂ်ီအေျခခံရိွသည္မွန္ေသာ္လည္းအစားထုိးေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကိုေတြးဆလာႏုိင္
တြးဆလာႏုိင္ေသာအခါယင္းကုိပါျပန္လည္သုံးသပ္ေဆြးေႏြးရန္အေၾကာင္းဖန္လာသည္။ေဘာဂေဗဒသံုးသ
သည္။ေဘာဂေဗဒသံုးသပ္မႈက့ဲသု႔ိေသာအစဥ္အလာနည္းလမ္းမ်ားသည္အေပၚယံမ်က္ႏွာျပင္တြင္သာအလုပ္
ြင္သာအလုပ္ျဖစ္ကာအုိင္ဒီယုိေလာ္ဂ်ီနယ္ပယ္အတြင္းထဲထိဝင္ေရာက္ထုိးေဖာက္သံုးသပ္ႏုိင္စြမ္းေတာ့မရိွ
္စြမ္းေတာ့မရိွေပ။ထုိ႔ေၾကာင့္နက္႐ိႈင္းေသာေဝဖန္ေရးပံုစံတစ္မ်ဳိးလုိအပ္ေနသည္။ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလြန္ေဝဖန္ေရး 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အုိင္ဒီယုိေလာ္ဂ်ီအရင္းခံအပါအဝင္အႏွစ္သာရမ်ားကုိေလ့လာသုံးသပ္ျခင္းသည္၁၉၈၀ျပည့္လြန္
၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္စတင္ေပၚထြန္းခဲ့ၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလြန္ခ်ဥ္းကပ္ပံု post-development approach 
ဟုေခၚသည္။ယင္းခ်ဥ္းကပ္မႈလမ္းေၾကာင္းတြင္လက္တင္အေမရိကပညာရွင္အမ်ားအျပားပါဝင္ၿပီးမကၠဆီကုိ
ၠဆီကုိမွ Gustavo Esteva (1992) ႏွင့္ကုိလံဘီယာမွ Arturo Escobar (1992, 2005) တုိ႔မွာထင္ရွားသည္။ 

ထုိအေတြးအေခၚဂုိဏ္းကဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟူေသာအယူအဆသည္စဥ္းစားပုံစဥ္းစားနည္းႏွင့္ခံစားနားလည္
ည္မႈပုံစံတစ္မ်ဳိးျဖစ္လာသည္အထိက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့ေၾကာင္းနားလည္သည္။၎တုိ႔၏ခ်ဥ္းကပ္ပံုမွာဖူးကိ
ကုိးလ္၏အေဆာက္အအုံဝါဒလြန္နည္းလမ္းႏွင့္ဆင္တူသည္။ယင္းကလႊမ္းမုိးထားေသာေတြးေခၚစဥ္းစားပုံ 
discourse 
ႏွင့္တကြစနစ္တက်ရိွေနၿပီးေသာစိတ္ကူးအေတြးအေခၚမ်ား၊အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္အေလ့အက်င့္မ်
မ်ားကုိပါျပန္လည္ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလြန္အေတြးအေခၚသည္မတူညီေသာဖြံ႕ၿ
႕ၿဖိဳးေရးအေတြးအေခၚသစ္တစ္ခုမဟုတ္ပါ။ 'လြန္' 
ဟူေသာစကားဆက္သည္ျပင္သစ္အေဆာက္အအုံလြန္ဝါဒမွ (အထူးသျဖင့္မုိက္ကယ္ဖူးကုိးလ္) 
မွအနက္ေကာက္အတုိင္းေကာက္ယူရသည္10။ယင္းသည္ Raúl Prebisch 
၏ေဘာဂေဗဒအေဆာက္အအုံဝါဒႏွင့္လည္းေကာင္း၊လက္တင္အေမရိကနီယုိအေဆာက္အအုံဝါဒ
ါဒႏွင့္လည္းေကာင္းဆက္စပ္ျခင္းမရိွေပ။ 

ထုိေဝဖန္ေရးဂုိဏ္းသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အုိင္ဒီယိုေလာ္ဂ်ီဆုိင္ရာအေျခခံတစ္ခုလုံးကုိျပန္လည္ဆန္းစစ္သုံးသပ္ၿပီးေနာ
ံုးသပ္ၿပီးေနာက္ထပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပံုစံတစ္မ်ဳိးကုိေဖာ္ထုတ္ေပးမည္လည္းမဟုတ္ေခ်။ယင္းသည္က်န္အေတြးအေခၚ
န္အေတြးအေခၚမ်ားကေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္ျခင္းမရိွေသာနယ္ပယ္မ်ားကုိထိေတြ႕ကာယခင္ကမၾကံဳဖူးေသာအ
ကံဳဖူးေသာအစားထုိးစရာအသစ္မ်ားဆီသုိ႔ေခၚေဆာင္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊
က္မ်ား၊ေထာက္ပံံ့ေရးစီမံကိန္းမ်ား၊အင္စတီက်ဴးရွင္းဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား 
(ပညာေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမွသည္ကမ႓ာ့ဘဏ္အထိ)၊ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ပညာရွင္ဆုိသူမ်ား၊အသိပ
သိပညာထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးအတည္ျပဳပံု၊အျခားေသာအသိပညာ၊နားလည္မႈမ်ားကုိေဘးဖယ္ထုတ္သည့္စန
သည့္စနစ္မ်ားစသည့္က်ယ္ျပန္႔ေသာအရာမ်ားအားလံုးအတြက္ေမးခြန္းမ်ားထုတ္သည္ (Rahnema, 
1997)။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ 'အျခားတပါးေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပုံစံမ်ား' ႏွင့္ 'ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိလုံးဝအစားထုိးပစ္ျခင္း' 
အၾကားတြင္ကြဲျပားျခားနားရန္လိုအပ္လာသည္။ပထမေဝါဟာရမွာေခတ္ၿပိဳင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေတြးအေခၚက
ၚကုိအတည္ျပဳျခင္း၊ျပန္္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း၊အသြင္ေျပာင္းျခင္းစသည့္နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ကိ

                                                            
10ဖူးကုိးလ္အယူအဆအရအေတြးအေခၚအုိင္ဒီယုိေလာ္ဂ်ီႏွင့္လႊမ္းမိုးေသာအေၾကာင္းတရား discourse 
တုိ႔မွာေရာေႏွာသြားၿပီးအာဏာဆက္ႏႊယ္ခ်က္အတြင္း၌အလုပ္လုပ္သည္။ 
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ကုိဆုိလုိၿပီးယင္း၏အေျခခံအယူအဆမ်ားျဖစ္ေသာစဥ္ဆက္မျပတ္အဆုံးမရိွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္သဘာဝတ
ဝတရားႀကီးကုိအသုံးခ်ေရးစသည္တုိ႔ကုိလက္ခံသည္။ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကုိမည္သုိ႔အေကာင္းဆံုးေရွ႕
ွ႕ဆက္သင့္သည္ကုိသာအဓိကထားေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိအစားထုိးျခင္းတြင္မူအထက
ထက္ပါအုိင္ဒီယုိေလာ္ဂ်ီအေျခခံမ်ားကုိလက္ခံျခင္းမရွိေပ။ယင္းအစားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆႏွင့္လုံးဝကြဲ
ြဲျပားျခားနားသည့္လူမႈေရး၊စီးပြားေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဖြဲ႕စည္းမႈစနစ္မ်ားကုိေလ့လာသုံးသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလြန္ဆန္းစစ္မႈမ်ားကုိစတင္သည္ႏွင့္အစဥ္အလာလက္ခံနားလည္ထားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႈအယူအဆမ်
မ်ားႏွင့္ျပင္းထန္ေသာထိပ္တုိက္ေတြ႕မႈမ်ားျဖစ္ပြားသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလြန္အေတြးအေခၚကအေျခအျမစ္က်က
်က်တူးေဖာ္ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳျခင္းကုိလက္မခံႏုိင္ပဲအေပၚယံဆန္ဆန္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေဘာင္ထဲမွအျခားေရြးခ်
ခ်ယ္စရာမ်ားကုိသာေဇာင္းေပးလုိျခင္းမ်ားလည္းရိွလာသည္။ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလြန္ေဝဖန္ေရးသည္လစ္ဘရယ္ႏွင့္ကြန္ဆာေဗးတစ္အေတြးအေခၚမ်ားအျပင္မာက္စ္ဝါဒထဲတြင္ရ
္ရိွေသာအေျခခံအယူအဆမ်ားကုိပါေဝဖန္ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္သည္။ယင္းသည္ယေန႔ေခတ္လက္တင္
င္အေမရိကက့ဲေသာလက္ဝဲယိမ္းတုိးတက္ေသာအစုိးရမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာအေျခအေနတြင္အထူးအေရ
ေရးပါသည္။ထုိအစုိးရမ်ားကုိလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေထာက္ခံထားသလုိဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္
က္ေရးအေတြးအေခၚကုိလည္းစဥ္ဆက္မျပတ္ျပန္လည္ေမြးထုတ္ေနၾကသည္။ဂႏၴဝင္ဆုိရွယ္လစ္ဝါ
ဝါဒကအရင္းရွင္စနစ္ကုိေဝဖန္ဆန္းစစ္ရာတြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလြန္အေတြးအေခၚႏွင့္အခ်ဳိ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ဆ
္ဆင္တူသည္။သုိ႔ရာတြင္ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒကသမုိင္းေရးတစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈႏွင့္သဘာ
ဘာဝတရားႀကီးကုိအသုံးခ်ေရးစသည္တုိ႔တြင္မူဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလြန္ဝါဒႏွင့္ကြဲျပားသည္။ဆုိရွယ္လစ္အေတြးအေ
အေခၚသမို္္င္းတြင္ေျပာင္းလဲေရႊ႕လ်ားမႈအမ်ားအျပားရိွၿပီးအခ်ဳိ႕မွာအေျခခံက်က်ေျပာင္းလဲျခင္းျဖ
ျဖစ္သျဖင့္ဥပမာေဂဟဆုိရွယ္လစ္ဝါဒအဆုံးသတ္ရလာဒ္မွာဆုိရွယ္လစ္စနစ္ဟုတ္ေသးသေလာဟုေမးခ
းခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာသည္။ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလြန္ဝါဒႏွင့္တုိးတက္မႈျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း degrowth 
အေတြးအေခၚၾကားတြင္လည္းဆက္စပ္မႈရိွသည္။ Degrowth 
မွာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်ေသာႏုိင္ငံေရးေႂကြးေၾကာ္သံျဖစ္ေသာ္လည္း (Latouche, 2009) 
လက္တင္အေမရိကတြင္မည္မွ်ၾသဇာလႊမ္းသည္ကုိေျပာရန္ခက္ခဲသည္။ 

ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈလြန္ဝါဒသည္ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားဘက္မွလာေသာေဝဖန္ေရးအျမင္မ်ားႏွင့္လည္းဆင္တူမႈ
မႈမ်ားစြာရိွသည္။ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏အုုိင္္ဒီယုိေလာ္ဂ်ီမွာစဥ္ဆက္မျပတ္တုိးတက္မႈအေပၚအေ
အေျခမခံေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ထုိအသိဥာဏ္ပံုစံမ်ားကဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိလုံးဝအစားထုိးႏုိင္မ
္မည့္အေတြးအေခၚမ်ားအတြက္အေျခခံမ်ားကုိဖန္တီးေပးသည္။ 

ထုိေဝဖန္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားေၾကာင့္လက္ရွိအခ်ိန္အထိစမ္းသပ္က်င့္သုံးခဲ့ၾကေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနည
နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္သည္ယေန႔ေခတ္၏လူမႈေရးႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာျပႆနာရပ္မ်ာ
်ားကုိေဒသဆုိင္ရာအတုိင္းအတာႏွင့္ျဖစ္ေစ၊တစ္ကမ႓ာလုံးအတုိင္းအတာႏွင့္ျဖစ္ေစေျဖရွ
ရွင္းျခင္းမျပဳႏိုင္ေၾကာင္းေပၚလြင္ထင္ရွားေစသည္။တုိးတက္ေရးဆုိသည့္အုိင္ဒီယုိေလာ္ဂ်ီမူ
မူေဘာင္အတြင္းအေျဖရွာျခင္းႏွင့္အေျပာင္းအလဲလုပ္ျခင္းမ်ားသည္အေၾကာင္းရင္းခံျပႆနာ
နာရပ္မ်ားကုိေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရိွပဲထိေရာက္မႈကုိေသေသခ်ာခ်ာမသိရေသာေဆးၿမီးတုိမ်ားသာျဖ
ျဖစ္ေနသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္လက္တင္အေမရိကအေျခအေနတြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အစားထုိးစရာမ်ားဆုိသည္မွာဖြံ႕ၿဖိဳး
ဳးမႈအယူအဆတစ္ခုလုံးကုိအစားထုိးစရာျဖစ္ဖုိ႔လုိအပ္သည္။ 
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ေခတ္မီတုိးတက္ျခင္းအယူအဆကုိဆန္႔က်င္ၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆကုိေမးခြန္းထုတ္ျခင္း 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလြန္အေတြးအေခၚမ်ားကုိေက်ာ္ၿပီးေနာက္ထပ္တစ္ဆင့္တက္လွမ္းႏိုင္သည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုေဝဖန္ျခင္းသည္ဖြံ
ျခင္းသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေျခခံထားသည့္အေတြးအေခၚအုတ္ျမစ္ကုိပါေျမလွန္တူးေဖာ္ရျခင္းျဖစ္ရာေခတ္မီေရးဟူ
ရာေခတ္မီေရးဟူေသာအယူအဆကုိပါျပန္လည္ေဝဖန္သုံးသပ္ရန္ျဖစ္လာသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္အမွန္တကယ္အ
မွန္တကယ္အစားထုိးေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိရွာေဖြမည္ဆုိပါကေခတ္မီတုိးတက္ေရးဟူေသာရည္ရြယ္ခ်က္ကုိျပ
ကုိျပန္ေျပာင္းသုံးသပ္ရန္လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

ေခတ္မီတုိးတက္ေရးဟူေသာအေတြးအေခၚ၏ေနာက္ကြယ္တြင္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိေခတ္မီျခင္း၊မမ
မမီျခင္းစသည္ျဖင့္ခြြဲျခားျပႏ္ိုုင္ေသာအရာရာတု္ိင္းကုိတုိင္းႏိုင္သည့္မိုဒယ္တစ္ခုရိွေန
ေနသည္။အမွန္စင္စစ္ထုိေမာ္ဒယ္မွာဥေရာယဥ္ေက်းမႈကုုိအေျခခံေသာမုိဒယ္သာျဖစ္သည္။ယင္းမွ
မွာေဒးကားစ္၏အသိပညာမုိဒယ္လ္ 
(ယင္းသည္အမွားႏွင့္အမွန္ကုိပိုင္းျခားႏုိင္ၿပီးအျခားေသာအသိပညာပံုစံမ်ားကုိျငင္းဆုိသည္) 
ကုိအေျခခံသည္။က်င့္ဝတ္အရတန္ဖုိးမ်ားကုိလူသားႏွင့္ဆုိင္ေသာေဘာင္ကြက္ကြက္သာစဥ္းစားၿပီးေပ်ာ္ရႊင္မႈ
/အသုံးဝင္မႈစံျပဳဝါဒ utilitarianism 
၏ပံုစံခြဲမ်ားကုိအဓိကထားသည္။သမုိင္းကုိကာလေရႊ႕လ်ားမႈသေဘာအရတစ္ေျဖာင့္တည္းယူဆၿပီ
ပီးအတိတ္ကေခတ္ေနာက္က်မႈမ်ားမွသည္ပိုေကာင္းေသာအနာဂတ္သုိ႔အစဥ္ဦးတည္ေရႊ႕လ်ားသည္ဟုမွတ
ွတ္ယူသည္။ထုိ႔အျပင္သဘာဝႏွင့္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း (ယဥ္ေက်းမႈ) 
တုိ႔စင္ၿပိဳင္တည္ရိွေနမႈကုိအထူးျပဳလက္ခံသည္။11 

ေခတ္မီျခင္း၏အဓိကအႏွစ္သာရအစိတ္အပုိင္းအားလံုးကုိဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆအတြင္းသြတ္သြင္းၿပီးျပန္လည္
ပီးျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္သည္။လက္တင္အေမရိကတြင္အေျခတည္ေသာ Iberian 
အယူအဆလမ္းေၾကာင္းလည္းအပါအဝင္ျဖစ္သည္။  Herbert Spencer ႏွင့္ Auguste Comte 
စေသာအေတြးအေခၚရွင္မ်ား၏အယူအဆႏွင့္ positivism 
အေပၚအေျခခံၿပီးအထက္ေအာက္အာဏာရွင္ဆန္ေသာ Iberian 
အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္ (Burns, 
1990)။ထုိစပ္ေပါင္းအယူအဆမ်ားသည္လက္တင္အေမရိကအတြက္အထူးသျဖင့္၁၉ရာစုအတြင္း၌အထူးသ
ထူးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။တုိးတက္မႈအယူအဆႏွင့္ဥေရာပဗဟုိျပဳအေတြးအေခၚမ်ားသည္က်ယ္ေျပာလွေသာ
ာလွေသာေျမယာမ်ားမွသယံဇာတမ်ားကုိထုုတ္ယူသုံးစြဲရန္ႏွင့္ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔အေပၚဗု္ိလ္က်စုိးမိုးရ
လ္က်စုိးမုိးရန္အတြက္ေရာက္လာေသာကုိလုိနီလမ္းစဥ္ကုိအားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသည္။ထုိစဥ္ကတုိးတက္
ကတုိးတက္ေရးအတြက္အလုပ္မွာ 'အ႐ုိင္းအစုိင္းမ်ား' 
ႏွင့္သဘာဝတရားႏွစ္ခုလုံးကုိလူ႔ယဥ္ေက်းမႈေဘာင္အတြင္းသုိ႔ျပဳျပင္သြတ္သြင္းေရးပင္ျဖစ္သည္။ယေန႔ေခ
ဖစ္သည္။ယေန႔ေခတ္တုိင္ေအာင္ထုိအယူအဆမ်ားဆက္လက္ရွင္သန္ေနဆဲျဖစ္သည္။ Rafael Correa ႏွင့္ 
Alan García တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာအစုိးရမ်ားသည္ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအား 'ေခတ္ေနာက္က်' 
ၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္အတားအဆီးျဖစ္ေနသူမ်ားအျဖစ္ပံုေဖာ္ေနၾကသည္ကုိေတြ႔ႏုိင္သည္။ 

ထုိေခတ္မီေရးအယူအဆမွာဥေရာပတုိက္ႏွင့္အေမရိကတုိ႔တြင္စတင္ေမြးဖြားၿပီးကိုလိုနီစနစ္ႏွင္
င့္အတူလက္တင္အေမရိကသုိ႔ယူေဆာင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ထုိျပႆနာကုိအင္အားအေျချပဳကုိလိုနီျ
                                                            
11ယင္းကိုယခုေဆာင္းပါးတြင္သုံးမည့္ဖြင့္ဆုိခ်က္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္သည္။ေမာ္ဒန္ျဖစ္မႈကိုအမ်ဳိးမ်ဳိးဖြင့္ဆိုၾကၿပီးႏုိင္ငံအမ်ဳိးမ်
မ်ဳိးတြင္ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္တည္ရွိ္သည္ (del Río, 1997)။ 
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ီျပဳမႈႏွင့္အသိပညာအေျချပဳကုိလုိနီျပဳမႈသီအုိရီႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ေလ့လာႏိုင္သည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆအ
ဆအပါအဝင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊သမုိင္း၊အသိပညာစသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအခ်ဳိ႕ေသာအေတြးအေခၚအ
ၚအယူအဆမ်ားကုိအတင္းအက်ပ္ပုိ႔ခ်သည္။ထုိျဖစ္စဥ္ႏွင့္အာဏာဆက္သြယ္မႈတုိ႔မွာခ်ိတ္ဆက္ေနၿပီးကမ႓ာ
႓ာႀကီးကုိမည္သုိ႔မည္ပုံ႐ႈျမင္နားလည္ရမည္ကုိသတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ထုိအေတြးအေ
အေခၚမ်ားမွာအျခားေသာအေတြးအေခၚမ်ားထက္သာလြန္႐ံုသာမကတစ္ခုတည္းေသာအမွန္တရားျဖစ္သည္
ည္ဆုိသည့္ပံုစံမ်ဳိးအထိေရာက္လာၿပီးအျခားအသိပညာအယူအဆမ်ားအားလုံးကုိေဘးဖယ္ထုတ္လုိက္သည္။
12ထုိျဖစ္စဥ္တြင္တုိးတက္ေရးအယူအဆသည္က်မ္း႐ိုးေဘာဂေဗဒႏွင့္သဘာဝက်က်ေပါင္းစပ္သြားၿပီ
ပီးလက္တင္အေမရိက၏အေတြးအေခၚအားလုံးကုိလႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကုိင္လုိက္ေတာ့သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိေမးခြန္းထုတ္ရန္ႏွင့္တုိးတက္မႈအယူအဆကုိေဝဖန္ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ဆုိလ်င္ေခတ္မီမႈ
 (ဝါေမာ္ဒန္ျဖစ္မႈ) အယူအဆကိုပါေလ့လာေမးခြန္းထုတ္ရန္လုိိအပ္လာသည္ (Escobar, 
2005)။ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အစားထုိးေရြးခ်ယ္စရာမ်ားသည္အေနာက္တုိင္းအယူအဆေခတ္မီမႈကုိလည္းအစားထုိးႏုိင္သ
ုိင္သည္မ်ားျဖစ္ရန္လုိအပ္သည္။ေရွ႕ဆက္သြားႏုိင္ေသာနည္းတစ္နည္းမွာအေနာက္တုိင္းအေတြးအေခၚမ်ားထဲ
အေခၚမ်ားထဲကပင္ေရွ႕တန္းသိပ္မေရာက္ေသာအေတြးအေခၚအခ်ဳိ႕ကုိရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။လက္တ
္။လက္တင္အေမရိကအတြက္ဆုိလ်င္ရာဒီကယ္ျဖစ္ေသာ biocentric environmentalism 
ႏွင့့္ေဝဖန္ဆန္းစစ္ေသာအမ်ဳိးသမီးဝါဒတုိ႔ကုိယူရန္ရိွသည္။ပထမအေတြးအေခၚကသဘာဝတရားတြင္သီး
တြင္သီးျခားတန္ဖိုုးမ်ားရိွေနသည္ကုိအသိအမွတ္ျပဳသည္။ေမာ္ဒန္အယူအဆတြင္သဘာဝတရားဆုိသည္မွာ
ည္မွာလူသားတုိ႔အတြက္အသုံးဝင္ေသာအရာမ်ားကုိစုေပါင္းထားသည့္အစုအေဝးသာျဖစ္ေနသည္။အဓိကဦး
။အဓိကဦးေဆာင္ေသာအေတြးအေခၚရွင္မ်ားထဲတြင္ေနာ္ေဝးမွ Arne Næss (1985) 
လည္းပါဝင္သည္။အမ်ဳိးသမီးဝါဒမွာမူဥပမာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအေျချပဳစီးပြားေရးစနစ္က့ဲသုိ႔က်င့္ဝတ္အရအစား
တ္အရအစားထုိးေရြးခ်ယ္စရာကုိဖန္တီးေပးသည္။ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏အေတြးအေခၚမ်ား၏အခန္းက
အခန္းက႑ကုိလည္းခ်န္လွပ္ခဲ့၍မရေခ်။ 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာဥပမာမ်ားမွာဥေရာပပဓာနအျမင္မွခြဲထြက္ေသာစၾကၤာ၀ဌာလုံးဆုိင္ရာအယူအ
င္ရာအယူအဆမ်ားျဖစ္ၿပီးတုိးတက္မႈ၊ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစေသာအယူအဆမ်ားပါရိွမေနေပ။မတူကြဲျပားေသာအသိဥာဏ္အေ
္အေဆာက္အဦပံုစံမ်ားမွာမ်ားျပားလြန္းေသာေၾကာင့္အားလုံးကုိသံုးသပ္ျပရန္မျဖစ္ႏုိင္ေပ။သုိ႔ေသာ္၎တုိ႔ရိွ
။သုိ႔ေသာ္၎တုိ႔ရိွေနေၾကာင္းကုိမူစိတ္ထဲတြင္မွတ္သားထားရန္လုိသည္။ 

ယာယီခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေခတ္ၿပိဳင္အျငင္းအခံုမ်ားမွသည္တုိးတက္မႈႏွင့္ေခတ္မီမႈ (ေမာ္ဒန္ျဖစ္မႈ) 
အယူအဆမ်ားကုိပါသံုးသပ္ေဆြးေႏြးခ့ဲၿပီးျဖစ္ရာလက္တင္အေမရိက၏အေတြးအေခၚဂုိဏ္းမ်ားကုိအုပ္စုတူ
ုအုပစု္တူအမ်ဳိးအစားစတင္ခြဲျခားႏုိငၿ္ပျီဖစသ္ည။္ထိသုို႔အုပစု္တူခြဲျခားမႈ၏အေျခခံမွာလည္းက်ယ္ျပန္႔ၿပးီဖြံ႕ၿဖိဳ းမႈလြ
ၿဖိဳးမႈလြန္ဝါဒကုိေဝဖန္ဆန္းစစ္မႈေပၚတြင္အေျခခံထားသည္။ (ယင္းႏွင့္အတူတန္ျပန္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ degrowth 
ႏွင့္ကိုလုိနီစြန္႔လႊတ္မႈ decolonialization အယူအဆမ်ားကုိလည္းပါဝင္ထင္ဟပ္ေဆြးေႏြးထားသည္။) 

ထုိေ၀ဖန္ေရး႐ႈေထာင့္မွၾကည့္ပါကတစ္ဖက္တြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္တုိးတက္မႈ၏သက္ေသအေထာက္အထား
ားျဖစ္သည္ကုိလက္ခံၿပီးမွထုိတုိးတက္မႈကုိမည္သုိ႔ရွာေဖြသင့္သည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအလြန္ကြဲျပာ

                                                            
12အဓိကအေတြးအေခၚရွင္မ်ားမွာပီ႐ူးမွ Aníbal Quijano (2000) ႏွင့္အာဂ်င္တီးနားမွ Walter Mignolo (2007) တုိ႔ျဖစ္သည္။ 
Restrepo and Rojas (2010) တုိ႔၏သုံးသပ္ခ်က္ကိုၾကည့္ပါ။ 
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ပားေသာအစားထုိးစရာေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိေဆြးေႏြးျခင္းရွိ္သည္။အျခားတစ္ဖက္တြင္မူဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
မႈသည္တုိးတက္ျခင္း၊ႀကီးထြားျခင္းစသည္တုိ႔သုိ႔သြားရာလမ္းျဖစ္သည္ဟူေသာအစဥ္အလာေတြးေခၚပ
ၚပံုကုိ႐ိုက္ခ်ဳိးၿပီး 'ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမဟုတ္ေသာအျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား' 
ကုိရွာေဖြသည့္လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ေအာက္ပါဇယား- 
၁တြင္အမ်ဳိးအစားခြဲျခားမႈသေဘာကုိအႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဇယား- 
၁။တြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေဘာင္အတြင္းမွအျခားနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိအစားထုိးမည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိအၾက
ၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ခြဲျခားထားသည္။အဓိကအေတြးအေခၚလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိဥပမာမ်ားအျဖစ္ေဖာ
ဖာ္ျပထားသည္။ 

 

(၁) တုိးတက္မႈႏွင့္ေခတ္မီမႈအယူအဆေဘာင္အတြင္းမွအျခားနည္းလမ္းမ်ား

က်မ္း႐ိုးအသုံးခ်မႈပဓာနဝါဒခ်ဥ္းကပ္ပုံ - ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိျပင္ဆင္တည့္မတ္ျခင္း (ဥပမာ- 
ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ 

'တတိယလမ္း')၊လူမ်ားႀကိဳက္အမ်ဳိးသားေရးအေျခခံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ဖြံ႕ၿဖိဳ
ိဳးမႈဝါဒသစ္ႏွင့္တုိးတက္ေသာနီယုိတြင္းထြက္ဝါဒ 

စီးပြားေရးစနစ္၏ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္လုပ္င
္ငန္းစဥ္မ်ား၊အရင္း၏အလုပ္လုပ္ပုံတိ
တုိ႔ကုိေလ့လာေသာအျခားခ်ဥ္းကပ္ပံု 

- 
ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒလမ္းေၾကာင္း၊အေစာပိုင္းအေဆာက္အဦဝါဒ၊
ဒ၊မာက္စ္ႏွင့္နီယုိမာက္စ္လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊မီခိုမႈသီအုိရီ၊နီယုိ
ိုအေဆာက္အဦဝါဒ၊၂၁ရာစုဆုိရွယ္လစ္ဝါဒအစိတ္အပိုင္းမ်ား 

လူမႈမ်က္ႏွာစာကုိအဓိကထားေသာ
သာအျခားနည္းလမ္းမ်ား 

- 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏လူမႈအကန္႔အသတ္၊စီးပြားေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆကုိခြ
ခြဲထုတ္ျခင္း၊အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ဆင္းရဲမႈကုိအဓိကအာ႐ုံစိုက္ျခင္း 

- 
အတြင္းမွလာေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္လူသားစေကး
ကးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

- အျခားစီးပြားေရးမ်ား 
(အိမ္တြင္း၊စည္းျပင္၊အေသးစားႏွင့္ဌာေနရင္းလုပ္ငန္းမ်ား)၊လစ္ဘ
ရယ္ယဥ္ေက်းမႈစုံဝါဒ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈကုိတု
တုန္႔ျပန္ေသာအျခားနည္းလမ္းမ်ား 

- ေဂဟ- 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊အားေပ်ာ့/အားျပင္းေသာေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆမ်ား 
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(၂) တုိးတက္မႈႏွင့္ေခတ္မီမႈအယူအဆေဘာင္ကုိေက်ာ္လြန္ေသာအစားထုိးေရြးခ်ယ္စရာမ်ား 

- Conviviality 
- အလြန္အားေကာင္းေသာေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆ၊ဇီဝဗဟုိျပဳခ်ဥ္းကပ္ပုံ၊နက္႐ိႈင္းေဂဟဝါ
ိႈင္းေဂဟဝါဒ 
- အမ်ဳိးသမီးဝါဒေဝဖန္ေရး႐ႈေထာင့္၊ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအေျချပဳစီးပြားေရး 
- စီးပြားေရးတြင္႐ုပ္ဝတၳဳတန္ဖုိးမ်ားႀကီးစုိးျခင္းကုိတန္ျပန္ျခင္း၊ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 
- ဗဟုယဥ္ေက်းမႈဝါဒ၊ဗဟု
ဝါဒ၊ႏိႈင္းရသေဘာတည္ရိွမႈဝါဒ၊က်ယ္ျပန႔္ေသာႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈပံုစံမ်ား 
- Buen Vivir 

စာေရးသူကုိယ္ပုိင္ဖန္တီးမႈ။ 

ပထမအုပ္စုမွာလစ္ဘရယ္၊ကြန္ဆာေဗးတစ္ႏွင့္ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒတည္းဟူေသာေခတ္သစ္အေတြးအေခၚဂုိဏ္
ခၚဂုိဏ္းမ်ားအတြင္းတြင္ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာအျငင္းအခုံမ်ားကုိထင္ဟပ္ေနသည္။ထုိအုပ္စုအတြက္အျခားတပါး
ခားတပါးေသာေရြးခ်ယ္စရာမ်ားဆိုရာ၌ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ႏ္ုိင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑၊ေစ်းကြက္ကုိဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ
က္စြက္ဖက္မႈအတုိင္းအတာ၊တရားမွ်တမႈအယူအဆႏွင့္ဆင္းရဲမြဲေတမႈကုိကုိင္တြယ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားစသည္တုိ
းစသည္တုိ႔အေပၚအဓိကထားကြဲလြဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။ထုိအျငင္းအခုံမ်ားမွာအေပၚယံအေသးအဖြဲမ်ားေတာ့မဟု
တာ့မဟုတ္ေခ်။သုိ႔ရာတြင္အဓိကေထာက္ျပလုိသည္မွာထုိဂိုဏ္းမ်ားအားလုံးသည္ဖြံ႕ၿဖိဳ းမႈဆုိသည္မွာ႐ုပဝ္တၳဳပို
ၳဳပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိစုေဆာင္းျခင္းအားျဖင့္အစဥ္အဆက္တစ္ေျဖာင့္တည္းတုိးတက္သြားေသာျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖ
ဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ထပ္မံစဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္းမရ္ိွပဲမွတ္ယူထားၾကသည္။တစ္နည္းဆုိရေသာ္ယင္းတုိ႔အားလံ
ို႔အားလုံးသည္ေခတ္မီေရးဟူေသာစီမံခ်က္ Project Modernity 
၏အကန္႔အသတ္အတြင္း၌ပင္ရိွေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဒုတိယအုပ္စုမွာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိလုံးဝအစားထုိးပစ္မည့္အုပ္စုျဖစ္သည္။ယင္းတု႔ိအနက္ပထမဦးဆုံးထင္ရွာ
ွားလာေသာအယူအဆတစ္ခုမွာ၁၉၇၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ေပၚထြက္ခဲ့ေသာမကၠဆီကိုမွ Ivan Illich ၏ 
'Conviviality'13အယူအဆျဖစ္သည္။ထုိ႔ေနာက္နီယုိဂႏၴဝင္စီးပြားေရးအယူအဆျဖစ္ေသာစဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳ
ိဳးေရးကုိလုံးဝဆန္႔က်င္သည့္ရာဒီကယ္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဝါဒီမ်ားေပၚထြက္လာသည္။ယင္းတုိ႔တြ
တြင္ျပင္းထန္ေသာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အဓိကဝါဒီမ်ား14၊ဇီဝဗဟုိျပဳ
ဝါဒ15ႏွင့္နက္႐ိႈင္းေဂဟေဗဒစသည္တုိ႔ပါဝင္ၿပီးယင္းတုိ႔၏အနက္ဖြင့္မ်ားကုိ Næss 
(1989)16တြင္ေလ့လာႏုိင္သည္။ယင္းတုိ႔ကုိအခ်ဳိ႕ေသာလူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ကုိင္စြဲေတာင္းဆိုၾကၿ

                                                            
13ကုန္ထုတ္ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာႏုိင္သည္။ကုန္ထုတ္ဆက္သြယ္ေရးတြင္လူသားတုိ႔၏တုန္႔ျပန္မႈကို conditioned reflex 
ဟုေခၚေသာအလုိအေလ်ာက္တုန္႔ျပန္မႈမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ပုံသြင္းၿပီး Conviviality 
အယူအဆတြင္မူလူမႈဘဝကိုကုိယ္တိုင္ဖန္တီးသူမ်ားပါဝင္ေသာဆက္ႏႊယ္မႈျဖစ္သည္။ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမွ conviviality 
သုိ႔ကူးေျပာင္းျခင္းျဖင့္နည္းပညာတန္ဖုိးမ်ားကုိက်င့္ဝတ္တန္ဖုိးျဖင့္အစားထုိးၿပီး႐ုပ္ဝတၳဳတန္ဖိုးမ်ားကုိ႐ုပ္ဝတၳဳမဟုတ္ေသာတ
ာတန္ဖုိးမ်ားျဖင့္အစားထုိးႏိုင္သည္ (Illich, 2006)။ 
14 The strand of sustainable development characterised by rejecting the reductionism of the concept of natural 
capital, and using the category of patrimony in its place. It maintains that there are multiple ways of valuing the 
environment, it accepts the values intrinsic to nature, and its approach is participatory, among other aspects. 
15သဘာဝတရားတြင္ကိုယ္ပိုင္တန္ဖိုးရွိၿပီးအသက္ဇီဝတြင္လည္းပကတိတန္ဖုိးရွိသည္္ဟူေသာအယူအဆ 
16 A. Næss (1989) ဦးေဆာင္ေသာအေတြးအေခၚႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈ 
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ကၿပီးအီေကြေဒါႏိုင္ငံ၏ဖြဲ႕စည္းပုံအသစ္တြင္ 'သဘာဝတရားဆုိင္ရာရပုိင္ခြင့္မ်ား' 
အခန္းေအာက္၌ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသည္။ 

အမ်ဳိးသမီးဝါဒီမ်ားဘက္မွလည္းအမ်ဳိးသားႀကီးစုိးေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကုိျပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္ၿပီးဖြံ႕ၿဖိ
ဖိဳးေရးဆုိင္ရာမဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိအခ်ဳိးမညီမႈမ်ားႏွင့္ထက္ေအာက္ဖြဲ႕စည္းမႈမ်
မ်ားကုိမ်ဳိးပြားထုတ္လုပ္ၿပီးခုိင္မာေအာင္လုပ္ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္ (Saunders, 
2002)။စီးပြားေရးအေဆာက္အဦအတြင္းမွ႐ုပ္ဝတၳဳသုံးစြဲေရးကုိေလွ်ာ့ခ်ေရးအဆုိျပဳမႈမ်ားမွာလည္းယ
းယခုေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္အက်ဳံးဝင္ၿပီးစားသုံးမႈႏွင့္ဘဝေနထုိင္မႈပုံစံမ်ားကုိေျပာင္းလဲေရးမ်
မ်ားကုိေဇာင္းေပးေျပာဆုိၾကသည္။ယင္းေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအယူ
ယူအဆမ်ားႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာတရားမွ်တေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္းပါဝင္သည္ (Sachs and 
Santarius, 2007)။ 

အထက္ပါအယူအဆလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာေခတ္မီေရးစီမံခ်က္ႏွင့္အနီးအေဝးအမ်ဳိးမ်ဳိးမွခပ္ခြာခြာျ
ာျပဳထားၾကသည္။ဥပမာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္႐ုပ္ဝတၳဳအားကုိးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတုိ႔သည္ခပ္ခြ
ခြာခြာေနရာတြင္ရိွၾကေသာ္လည္းဇီဝဗဟုုိျပဳဝါဒမွာမူလုံးဝေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးဆန္႔က်င္တည္ရွိသည္။ယင
ယင္းတုိ႔ဘုံတူညီေသာအခ်က္မွာအသံုးခ်ဝါဒႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္မႈစံျပဳဝါဒဆုိင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ားကုိဆန္႔က်င္
င္ျငင္းပယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေနာက္ဆုံးအေနႏွင့္အထက္ပါအယူအဆမ်ားႏွင့္ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏စၾကာဝဠာအယူအဆမ
ဆမ်ားကုိေပါင္းစပ္ထားေသာအဆုိမ်ားလည္းရွိသည္။ယင္းမွာအစဥ္အလာယဥ္ေက်းမႈစုံဝါဒေဘာင္
င္အတြင္း၌မျဖစ္ႏိုင္ပဲယဥ္ေက်းမႈမ်ားေပါင္းစပ္ေရာေႏွာျခင္းအယူအဆရိွဖို႔လုိအပ္သည္။ 

အထက္ပါခ်ဥ္းကပ္ဆင္ျခင္ပံုမ်ားေၾကာင့္ေမာ္ဒန္ျဖစ္မႈသည္တစ္ခုေသာရွိမႈေဗဒကုိတည္ေဆာက္ေၾက
ၾကာင္းထင္ရွားစြာသိျမင္လာရသည္။ထုိရိွမႈေဗဒမူေဘာင္ထဲတြင္လူ႔ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္သဘာဝတရားႀကီးကုိစ
ုစည္းျခားထားကာသဘာဝတရားကဦးစားေပးအဆင့္ေအာက္ျဖစ္ၿပီးယင္းကုိလူသားအက်ဳိးအတြက္လႊ
လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္ဖ်က္ဆီးပစ္ႏုိင္သည္ဟုလက္ခံထားသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ေနာက္ေပၚအေတြးအေခၚမ်ား
ားကဥေရာပပဓာနရိွမႈေဗဒမွခြဲထြက္ၿပီးအျခားအစားထုိးစရာမ်ားကုိရွာေဖြရန္လုိအပ္သည္ဟုယူဆလၾ
လၾကသည္။လက္တေလာတြင္အာ႐ုံထားခံရေသာအယူအဆတစ္ခုမွာ 'ႏိႈင္းရရွိမႈေဗဒ' ျဖ
ဖစ္သည္။ယင္းတြင္သဘာဝႏွင့္ေမာ္ဒန္ျဖစ္မႈဆန္႔က်င္အစြန္းအယူအဆမရိွေပ။သဘာဝတရားႏွ
ႏွင့္အဓိကဆက္စပ္ေနေသာေအဂ်င္စီ 
(ပုဂၢလေရြးခ်ယ္မႈ)၊က်င့္ဝတ္တန္ဖိုးႏွင့္ႏ္ုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ေဖာ္ထုတ္မႈစသည္တုိ႔ကုိအဓိ
ဓိကထားေလ့လာေစာေၾကာသည္။အေနာက္တုိင္းအသိပညာကသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အျဖစ္သတ္မွတ
ွတ္ေသာလူမႈေဗဒအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိလည္းျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ၾကသည္ (Blaser and de la Cadena, 
2009)။ႏိႈႈ္င္းရရိွမႈေဗဒ၏အထက္ပါဝိေသသမ်ားကုိလက္တင္အေမရိကရိွဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်
မ်ားအၾကားတြင္အဓိကေတြ႕ရသည္။သဘာဝကုိဖ်က္ဆီးမွသာျဖစ္ႏု္ုိင္ေသာတုိးတက္မႈအယူအဆမ်ားကုိလိ
လုိက္နာက်င့္သုံးရန္မည္မွ်ခက္ခဲေၾကာင္းသိျမင္ႏိုင္ပါသည္။ 

အထက္ေဖာ္ျပပါအယူအဆမ်ားႏွင့္အျခားဆက္စပ္ေသာအယူအဆမ်ားကုိစုေပါင္းၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိအစ
အစားထုိးႏို္င္ေသာ Buen Vivir 
(လူမႈႏွင့္ေဂဟအျမင္မ်ားအေပၚအေျခခံသည့္ေကာင္းမြန္ေသာဘဝဟုအဓိပၸါယ္ရေသာစပိန္စကားလုံ
ံုး၊သမၼာအာဇီဝႏွင့္အနက္ဆင္တူသည္) 
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အယူအဆေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္စုေပါင္းမိသည္။ယင္းသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူေသာစကားလုံးကုိဖယ္ရွားႏို
ုိင္ၿပီးအနာဂတ္အတြက္အလားအလာအလြန္ေကာင္းေသာစကားလုံးလည္းျဖစ္သည္ (Acosta, 2008; 
Gudynas, 
2011b)။အစဥ္အလာစဥ္းစားပံုမ်ားျဖစ္ေသာစဥ္ဆက္မျပတ္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊မ်ဥ္းေျဖာင့္သေ
သေဘာတုိးတက္မႈႏွင့္လူသားဗဟုိျပဳ anthropocentric 
အယူအဆမွသည္အာ႐ုံခံစားမႈႏွင့္ယုံၾကည္သက္ဝင္မႈမ်ားပါပါဝင္ေသာပိုမုိက်ယ္ျပန္႔သည့္ဘဝသာယာဝ
ာဝေျပာမႈဆီသုိ႔ခ်ဥ္းကပ္သြားႏုိင္သည္။လူသားအက်ဳိးစီးပြားပဓာနဝါဒမွခြဲထြက္ျခင္းေၾကာင့္သဘ
သဘာဝတရား၏ပကတိတန္ဖိုးမ်ားကုိျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္သည့္အျပင္သဘာဝ/ယဥ္ေက်းမႈဒိြဆန႔္က်
က်င္သေဘာကုိေက်ာ္လႊားႏိုင္ၿပီးရပ္ရြာလူ႔ေဘာင္မ်ားကုိလည္းႏ္ုိင္ငံေရးႏွင့္က်င့္ဝတ္လူသားမ်ာ
်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာလူ႔ေဘာင္မ်ားအျဖစ္႐ႈျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

Buen Vivir 
သည္အင္ဒီးစ္ေတာင္တန္းမိ႐ိုးဖလာအသိပညာမ်ားမွအေမြဆက္ခံရေသာအယူအဆတစ္ခုျဖစ္သည္။ထင္ရွား
ွားေသာအေထာက္အထားမ်ားတြင္အီေကြေဒါမွ Kichwa လူမ်ဳိးစု၏ sumak kawsay ဘုိလီးဗီးယားမွ 
Aymara လူမ်ဳိးစု၏ suma qamaña 
အယူူအဆမ်ားပါဝင္သည္။သုိ႔ရာတြင္အျခားေသာဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏အယူအဆမ်ားလည္းေပါင္းစပ္ပါ
္းစပ္ပါဝင္မႈရိွသည္။အလားတူပင္ေခတ္မီေရးအယူအဆ၏အနားစြန္းတြင္ရွိေသာေခါက္႐ုိးက်ဳိးမဟုတ္ပဲေဝဖန္ဆ
ပဲေဝဖန္ဆန္းစစ္မႈရိွေသာအယူအဆမ်ားျဖစ္သည့္ဇီဝဗဟုိျပဳသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဝါဒႏွင့္အမ်ဳိးသမီးဝါဒတုိ႔၏ေပါ
ါဒတုိ႔၏ေပါင္းစည္းထည့္ဝင္မႈမ်ားလည္းပါဝင္သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ Buen Vivir 
ဆုိသည္မွာအယူအဆေပါင္းစံုႏွင့္အစဥ္အလာေပါင္းစုံစီးဝင္ေပါင္းစပ္ေသာႏုိင္ငံေရးပလက္ေဖာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး
ာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆကုိေဝဖန္ေျခေက်ာက္သည့္အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္လုံးဝအစားထုိးပစ္မ
အစားထုိးပစ္မည့္အယူအဆမ်ားဆံုစည္းရာလည္းျဖစ္သည္။ေခတ္မီေရးအေတြးအေခၚကေႏွာင္တည္းထား
ာင္တည္းထားသည့္ေႏွာင္ႀကိဳးမ်ားကိုခ်ဳိးဖ်က္ပစ္ၿပီးလူမႈႏွင့္စီးပြားေရးဖြဲ႕စည္းမႈအသစ္မ်ားကုိတည္ေဆာက္ရန္ႀ
ုတည္ေဆာက္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈလည္းျဖစ္သည္။ 

ယာယီသေဘာဆန္းစစ္ျခင္း 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆႏွင့္ပတ္သက္သည့္အျငင္းအခံုမ်ားကုိယာယီသေဘာအားျဖင့္ဆန္းစစ္ျခင္းသည
သည္အလြန္အျပဳသေဘာေဆာင္သည္ကုိေတြ႕ရသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာေမးခြန္းမ်ားသည္
ည္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ဗဟုိခ်က္တြင္ရိွေနၿပီးတုိးတက္ေသာအစုိးရမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္သည့္တုိင္းျပည္မ်ားတြင္
င္ပညာရွင္အသုိင္းအဝိုင္းႏွင့္လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာသည္။ပညာရွင္မ်ားႏွင့္တက္ႂကြ
ကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအၾကားတြင္ထိုေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအခ်ိတ္အဆက္ရိွကာဌာေနတုိင္းရင္းသ
းသားမ်ား၏အသိပညာမ်ားမွာလည္းအရိွန္အဟုန္ျဖင့္ျပန္လည္ႏိုးၾကားလာေနသည္။17 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိအစားထုိးမည့္အယူအဆမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္တျဖည္းျဖည္းႏွင့္
့္ဗဟုိခ်က္သုိ႔ေရာက္လာၾကသည္။ဥပမာအားျဖင့္အီေကြေဒါႏွင့္ပီ႐ူးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပို႔စ္သယံဇာတတူးေ

                                                            
17ဥပမာတစ္ခုမွာ the Latin American Critical Development Studies Alliance 
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းေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး
ဝါဒကုိေဆြးေႏြးၾကျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။အစဥ္အလာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆသည္အခ်ဳိ႕ေနရာတြင္ျပန္လည္
ည္ရွင္သန္ေနၿပီးအခ်ဳိ႕ေနရာတြင္ေသဆုံးလုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈက
ႈကုိအစားထုိးေရးသည္ေဆြးေႏြးရမည့္အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအျဖစ္လက္ခံလာၾကၿပီးအေျပာင္းအလဲမ
ဲမ်ားမွာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏မူကြဲပုံစံမ်ားလား၊ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိလုံးဝအစားထုိးမည့္နည္းလမ္းမ်ားလားဟူ၍ေရြးခ်ယ္
ယ္ဆံုးျဖတ္ရန္သာျဖစ္လာသည္။ 

ေဆြးေႏြးၾကေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ေရွးကအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေသာႏုိင္ငံေတာ္ႏ
္ႏွင့္ေစ်းကြက္တုိ႔၏အခန္းက႑မ်ားပါသလုိေမးခြန္းအသစ္မ်ားျဖစ္ေသာႏိႈင္းရရိွမႈေဗဒႏွင့္ခ ဲ်႕
ဲ႕ထြင္ထားေသာႏ္ုိင္ငံသားျဖစ္မႈပံုစံတုိ႔လည္းပါဝင္သည္။အစဥ္အလာေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ေသာေစ်
စ်းကြက္ႏွင့္ႏို္င္ငံေတာ္၏အခန္းက႑မ်ားကုိပင္႐ႈေထာင့္အသစ္မ်ားမွျပန္လည္သုံးသပ္
ပ္ေဆြးေႏြးေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ေဒသတြင္း၌အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈႏွင့္ဘာတာစနစ္တုိ႔ကုိအေျခခံေသာ
သာေစ်းကြက္မ်ားလည္းရိွေနေသးေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ဳိးျဖစ္သည္။ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟူသည္စီးပြားေရးတုိးတက္မႈတစ္ခုတည္းကုိသာဦးတည္ခ်က္မထားအပ္ပဲဘဝအရည္အေသြးႏွင္
င့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈတုိ႔ကုိပါဦးတည္ခ်က္ထားရန္လုိအပ္လာသည္။ဘဝသ
ဝသာယာဝေျပာမႈဟူသည္႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းႏွင့္တစ္သီးပုဂၢလမ်က္ႏွာစာသက္သက္မဟုတ္ပဲစုေပါင္းႏွ
ႏွင့္စိတ္ဝိဥာဥ္ပိုင္းဆုိင္ရာမ်က္ႏွာစာမ်ားႏွင့္ေဂဟေဗဒဆုိင္ရာမ်က္ႏွာစာမ်ားလည္းပါဝင္သည္။ 

ယင္းကသဘာဝေလာကႀကီးႏွင့္လူတုိ႔ဆက္ဆံေရးတြင္နက္႐ိႈင္းေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိေတာင္
င္းဆုိသည္။အနာဂတ္သည္ရွားပါးမႈႏွင့္ခ်ဳိးျခံေခြၽတာမႈတုိ႔၏ေခတ္ျဖစ္ရန္ရိွရာသဘာဝသယံဇာတမ်ားကိ
ကုိက်ဥ္းေျမာင္းစြာအသုံးခ်ၿပီးဘဝအရည္အေသြးကုိထိန္းသိမ္းထားႏို္င္ရန္ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ဇီ
ဇီဝမ်ဳိးကြဲစုံမ်ားကုိထိန္းသိမ္းေရးဆုိသည္မွာလည္းပကတိတန္ဖုိးသေဘာေဆာင္ေသာအျခားေသာက်င္
င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ႐ႈေထာင့္တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ထုိလမ္းေၾကာင္းတြင္ဇီဝပဓာနဝါဒကုိဦးတည္ထားၿပီးအေနာ
နာက္တုိင္းအစဥ္အလာျဖစ္ေသာယဥ္ေက်းမႈ/သဘာဝဒိြသေဘာမွသိသိသာသာလမ္းခြဲထြက္ျခင္းလည
လည္းျဖစ္သည္။ 

က်င့္ဝတ္နယ္ပယ္တြင္လည္းျငင္းခုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားသည္။အသုံးခ်တန္ဖုိ
ိုးအေပၚအေျခခံေသာတန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္ကုိစိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပားရိွလာသည္။ယင္းေၾကာင့္စီ
စီးပြားေရးအေဆာက္အဦကုိျပန္လည္ဆန္းသစ္ရန္လုိအပ္လာသလုိအသုံးဝင္မႈစံျပဳဝါဒေက်ာ္လြန္သည့္တ
့တန္ဖုိးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္းလုိအပ္လာသည္။ယင္းတြင္သဘာဝတရားႀကီးအတြက္ပကတိတန္ဖိုးသတ္မ
္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္းပါဝင္သည္။ 
တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္အေနာက္တုိင္းသိပၸံႏွင့္နည္းပညာကျပႆနာမ်ားအားလုံးကုိေျဖရွင္းၿပီးအရာ
ရာအားလုံးကုိရွင္းျပႏိုင္သည္ဆုိသည္ကုိလည္းဆန္႔က်င္ေစာဒကတက္ၾကသည္။လႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္
ယ္ၿပီးအသုံးခ်ပဓာန
ဆန္ေသာအေတြးအေခၚမ်ားကုိစြန္႔လႊတ္ၿပီးမေရရာမႈႏွင့္ဆုံး႐ံႈးႏိုင္ေခ်တုိ႔ကုိအသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ 

အစားထုိးစရာမ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ေကာင္မ်ား၊၎တုိ႔၏သက္ဝင္လႈပ္ရွ
ရွားပုံမ်ားႏွင့္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအေၾကာင္းကုိအဓိကအာ႐ုံစုိက္ေလ့ရွိသည္။ယေန႔ေဆြးေႏြးျငင
ငင္းခုံမႈမ်ားသည္ထုိေမးခြန္းေဟာင္းမ်ားအတြက္အေျဖသစ္မ်ားကုိေပးသည္။လယ္သမားငယ္မ်ား၊ဌာ
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ၿမိဳ႕ျပဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားစသည့္အစဥ္အလာအပယ္ခံမ်ားကုိ
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ိုအဓိကေနရာေပးျခင္း၊ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္တရားမွ်တမႈတုိ႔က့ဲသို႔ေသာအယူအဆမ်ားကုိျပန္လည္
ည္ဖြင့္ဆုိျခင္းစသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။ 

ယခင္ကပစ္ပယ္ျခင္းခံရေသာ 'အျခားေသာ' 
အသိပညာစနစ္မ်ားျဖစ္သည့္လက္တင္အေမရိကဌာေနတုိင္းရင္းသားစသူတုိ႔၏အသိပညာအေဆာက္
က္အအုံမ်ားကုိအဓိကဦးတည္ၿပီးေဆြးေႏြးလာသည္။မည္သိ္ု႔ေသာအစားထိုးစရာျဖစ္ေစယဥ္ေက်းမႈလ
ႈလႊမ္းမုိးခ်ယ္လွယ္မႈေဘာင္အတြင္း၌ျဖစ္မလာႏုိင္ေပ။ယဥ္ေက်းမႈအခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ဖလွယ္
ယ္ျခင္းမ်ားမျဖစ္မေနရွိဖုိ႔လုိသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ဂ်င္ဒါဆုိင္ရာအျမင္႐ႈေထာင့္မ်ားကိုလည္းထည့္သြင္းရန္လုိ
ိုၿပီးယင္းမွာ (ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ) အေလ်ာ့ေပး႐ုံသက္သက္ထည့္သြင္းေပးထားျခင္းထက္ပုိလြန္သည္။ 

အသုံးခ်ပဓာနဝါဒအေပၚအေျခခံေသာ (ဘသာဝတရားကုိလႊမ္းမုိးခ်ယ္လွယ္၊အသုံးခ်၊သီးျခားခြဲထုတ္) 
အစဥ္အလာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆမ်ားအဓိပၸါယ္ကင္းမဲ့ေၾကာင္းကုိအထက္ပါအေတြးအေခၚမ်ားကေထာ
ထာက္ျပေနၾကသည္။အစားထုိးအယူအဆအားလုံးကေမာ္ဒန္အေတြးအေခၚကဖန္တီးေပးေသာတုိးတ
းတက္မႈအယူအဆႏွင့္လမ္းခြဲသည္။ထုိအေျပာင္းအလဲသည္႐ုိးစင္းမႈေတာ့မရွိေပ။ယင္းမွာအတိတ္ကတန
တန္ဖုိးရွိေသာအရာမ်ားႏွင့္လမ္းခြဲျခင္းမဟုတ္ပဲအေျပာင္းအလဲကမည္သည့္လမ္းေၾကာင္းကုိဦး
ီးတည္ရမည္ကုိေဖာ္ျပေနသည္။ Buen Vivir (ေကာင္းမြန္စြာေနထုိင္ျခင္းဝါသမၼာအာဇီဝ) 
အယူအဆကထုိအေျပာင္းအလဲမ်ားမည္မွ်ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္ကုိေဖာ္ျပေနသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္အစဥ္အလာႏုိင္ငံေရးအမ်ဳိးအစားခြဲျခားမႈမ်ားျဖစ္ေသာလစ္ဘရယ္ဝါဒ၊ကြန္ဆာေဗးတစ္ႏွင္
င့္ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒစသည္မ်ားသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အစားထုိးစရာမ်ားေပၚထြက္လာေအာင္စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ျ
္ျခင္းမရိွေတာ့ေပ။တစ္နည္းဆုိေသာ္အေျပာင္းအလဲသည္ပို႔စ္အရင္းရွင္ႏွင့္ပုိ႔စ္ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ
ါဒအသြင္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီးအဆင့္ဆင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆမွရွင္းလင္းစြာလမ္းခြဲထြက္လာၿပီျဖစ္သည္။
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ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆကုိေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္အစားထုိးေရြးခ်ယ္စရာမ်ား 
အမ်ဳိးသမီးဝါဒအျမင္႐ႈေထာင့္ 

Margarita Aguinaga1, Miriam Lang2, Dunia Mokrani3, Alejandra Santillana4 

ယေန႔ေခတ္အမ်ဳိးသမီးဝါဒအေတြးအေခၚသည္တန္းတူေရးႏွင့္လြတ္ေျမာက္ေရးအယူအဆေပၚတြင္အေျခခံ
င္အေျခခံသည္။မတူကြဲျပားျခင္း၊ဘဝ၏ျဖစ္တန္စြမ္းႏွင့္အလုံးစုံလႊမ္းျခံဳေသာခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံတုိ႔မွေပါက္ဖြားလာ
ံတုိ႔မွေပါက္ဖြားလာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈေရစီးေၾကာင္းအသစ္ျဖစ္လာေရးကုိဦးတည္ခ်
ရးကုိဦးတည္ခ်က္ထားျခင္းေၾကာင့္တည္ရိွေနေသာပါဝါဆုိင္ရာဆက္ႏႊယ္မႈအားလုံးကုိေလ့လာဆန္းစစ္ရန္လုိ
္းစစ္ရန္လုိအပ္ၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိအမ်ဳိးသမီးဝါဒ႐ႈေထာင့္မွေဝဖန္ဆန္းစစ္ရာတြင္ေပါင္းစည္းညီၫႊတ္ေသာေဝဖန္
ႊတ္ေသာေဝဖန္ေရးျဖစ္ရန္လည္းလုိသည္။ယင္းေဝဖန္ေရးတြင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊စီးပြားေရး၊ကုန္ထုတ္လု
၊ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပံုစံ၊ကုိလုိနီဝါဒႏွင့္ဖုိႀကီးစိုးေသာေလာကႀကီးအားလံုးပါဝင္သည္။ 

သမိုင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီးယခုအခန္းသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆတြင္အမ်ဳိးသမီးဝါဒ၏ထည္
ဝါဒ၏ထည့္ဝင္ပ့ံပုိးမႈပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။စာေရးသူမ်ားအေနႏွင့္ဂႏၴဝင္အကယ္ဒမစ္
ၴဝင္အကယ္ဒမစ္ႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ကြဲျပားျခားနားေသာဆန္းစစ္သုံးသပ္မႈပံုစံကုိေပးႏိုင္ရ
ပုံစံကုိေပးႏုိင္ရန္အလြန္အေရးႀကီးသည္ဟုခံယူထားၾကသည္။အမ်ဳိးသမီးဝါဒသည္အစဥ္အလာဖိုဗဟုိျပဳအေ
အေတြးအေခၚမ်ားကုိေတာ္လွန္ရန္ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ဖိုဗဟုိျပဳအေတြးအေခၚမ်ားသည္သိပၸံနည္းက်
ၸံနည္းက်ၿပီးအျမဲတမ္းမွန္ကန္သည္ဟုဆုိၾကေသာ္လည္းအျခားေသာအသိပညာမ်ားကုိစနစ္တက်ႏိွပ္ကြ
ႏိွပ္ကြပ္ထားသည္။ထုိ႔အျပင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္စကားေျပာ၊ေဆးပညာႏွင့္စိတ္ပုိင္းဆ္ုိင္ရာသ႐ုပ္ခြဲ
္င္ရာသ႐ုပ္ခြဲပညာ၊ဒႆနႏွင့္မႏုႆေဗဒစသည့္နယ္ပယ္အမ်ားအျပားတြင္လႊမ္းမုိးထားႏ္ိုင္သည္ (Dorlin, 
2009)။ 

အကယ္၍အမ်ဳိးသမီးဝါဒကုိအသိပညာတစ္ရပ္အျဖစ္ႏွင့္ဘဝကုိက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေျပာင္းလဲေပးႏု
ႏိုင္မည့္အယူအဆတစ္ရပ္အျဖစ္သတ္မွတ္ပါကအကယ္ဒမစ္၊ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ႏွင့္မညီမွ်၊မတရ
တရားေသာႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးစနစ္မ်ားကုိေျပာင္းလဲရန္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ႀကိဳးပမ္းေဆာင္
င္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပါေပါင္းစပ္ျခင္းျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ထုိ႔အျပင္လက္တင္အေမရိကတြင္ေပၚထြက္ခ
္ခဲ့ေသာအျငင္းအခံုမ်ားမွစိတ္ကူးအၾကံဥာဏ္အခ်ဳိ႕ကုိလည္းေပးစြမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။အထူးသျဖ
ျဖင့္လတ္တေလာဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွေပၚထြက္လာသည့္အတိုင္းလက္တင္အေ
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အေမရိကသည္ Buen 
Vivir ေကာင္းစြာရွင္သန္ျခင္း/သမာအာဇီဝအယူအဆကုိဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆမွကြဲထြက္သည့္ပန္းတုိင္တစ္ခုအ
ုအျဖစ္သတ္မွတ္လာၾကသည္။အမ်ဳိးသမီးဝါဒသည္ Buen Vivir 
ကုိအားေပးၿပီးကိုလုိနီဆန္႔က်င္တန္ျပန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ကာဖခင္ႀကီးစိုးေရးဝါဒကုိတစ္စစီျဖဥ
ဖဥ္ပစ္ရန္လည္းႀကိဳးစားသည္။ 

၁၉၇၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား- ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေရစီးေၾကာင္းအတြင္းမွအမ်ဳိးသမီးမ်ား 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆကုိအမ်ဳိးသမီးမ်ားကစတင္ေဝဖန္မႈမ်ားမွာ၁၉၇၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္စတင္သည္။အေမ
ေမရိကန္သမၼတဟယ္ရီထ႐ူးမင္း5ကေျမာက္ႏွင့္ေတာင္ကမ႓ာျခမ္းဆက္ဆံေရးပံုစံအသစ္တစ္ခုက
ုကုိစတင္အသက္သြင္းၿပီးႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ခန္႔အၾကာတြင္ျဖစ္သည္။၁၉၆၈အုံႂကြမႈႀကီးမ်ားႏွင့္ဆက
ဆက္စပ္ၿပီး၁၉၇၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာမကလက္တင္အေမရိကတြင္ပါအမ်
မ်ဳိးသမီးဝါဒလႈပ္ရွားမႈဒုတိယလိႈင္းေပၚေပါက္လာသည္။ယင္းတြင္လက္ဝဲယိမ္းဆန္႔က်င္ယဥ္ေက်းမႈအမ်ဳိးသမီ
မီးဝါဒပါဝင္သလုိလစ္ဘရယ္အမ်ဳိးသမီးဝါဒလည္းပါသည္။ 

၁၉၇၀ႏွစ္မ်ားတြင္ဂ်န္ဒါႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရိွသည့္အေတြးအေခၚကုိစတင္တ
ၚကုိစတင္တည္ေထာင္သူမွာဒိန္းမတ္စီးပြားေရးပညာရွင္ Ester Boserup ျဖစ္သည္။သူမ၏စာအုပ္ျဖစ္ေသာ 
Woman’s Role in Economic Development 
တြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိသည္မွာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိေဘးဖယ္ထုတ္ေလ့ရိွေသာျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေတြး
ရးအေတြးအေခၚမ်ားတြင္ပါဝင္ေလ့ရိွသည့္တစ္ယူသန္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမွလမ္းခြဲထြက္ရန္စတင္ေဆာ္ၾသခဲ့သူ
သခဲ့သူျဖစ္သည္။၁၉၄၅ေနာက္ပုိင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ရလာဒ္ကုိေမးခြန္းထုတ္ရန္အတြက္အာဖရိကတြ
ဖရိကတြင္လက္ေတြ႕သုေတသနျပဳေလ့လာခဲ့ၿပီးအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ပါဝင္မႈႏွင့္သာယာဝေျပာမႈအေပၚဆုိးက်ဳိးမ်ား
ိးမ်ားက်ေရာက္ေစေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့သည္။၁၉၇၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားအထိဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္အမ်ဳိးသမီး
သမီးမ်ားကုိလက္ေဝခံသက္သက္အေနႏွင့္သေဘာထားၿပီးသင္တန္း၊နည္းပညာႏွင့္ရန္ပံုေငြတုိ႔ကုိအမ်ဳိးသား
အမ်ဳိးသားမ်ားကအဓိကစီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္အိမ္ေထာင္စုကုိအေ
္စုကုိအေျခခံေသာအေနာက္တုိင္းေမာ္ဒယ္စတင္ဝင္ေရာက္လာကာအမ်ဳိးသားမ်ားကုိအဓိကဝင္ေငြရွာသူမ်ားႏ
ာသူမ်ားႏွင့္လခစားအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္႐ႈျမင္လာသည္။အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာမီခုိျဖစ္ၿပီးအိမ္ေထာင္ရွင္မလ
ရွင္မလည္းျဖစ္သည္။ထုိေမာ္ဒယ္ကလူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ကုန္ထု
းႏွင့္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ပါဝင္လုပ္ကုိင္ၾကၿပီးအေနာက္တုိင္းႏွင့္မတူေသာ၊ပုိမိုစုံလင္ကြဲျပားေသာက်ားမအလု
ားေသာက်ားမအလုပ္ခြဲျခားမႈပံုစံမ်ားရိွတတ္သည္ကုိလွ်စ္လ်ဴ႐ႈသည္။ထုိ႔အျပင္အိမ္ေထာင္စုဆုိသည္မွာလည္
မွာလည္းအာဏာခြဲေဝက်င့္သုံးမႈပုံစံတစ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္ၿပီးအမ်ဳိးသားမ်ားသုိ႔ဦးတည္ေပးအပ္လုိက္ေသာအေထာ
က္ေသာအေထာက္အပံ့မ်ားသည္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအက်ဳိးအတြက္အလုိအေလ်ာက္ျဖစ္မသြားတတ္သည္ကုိ
ိုလည္းသတိမမူမိၾကေပ။ 

Boserup 
ႏွင့္အျခားေခတ္ၿပိဳင္မ်ား၏ေဝဖန္ေရးအေရးအသားမ်ားမွာထိေရာက္ခဲ့ၿပီးမကၠဆီကုိႏိုင္ငံတြင္၁၉၇၅ဂ်ဴ

                                                            
5၁၉၄၅တြင္ထ႐ူးမင္းအၾကံျပဳေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအမံတြင္ဥေရာပအတြက္စီးပြားေရးျပန္လည္ထူေထာင္မႈအစီအမံမ်ားႏွင့္ဖြံ႕ၿ
႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ကုန္သြယ္မႈအတားအဆီးမ်ားဖယ္ရွားေရးတုိ႔ပါဝင္သည္။ထုိစီမံကိန္းတြင္ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ
ႈမ်ားျဖင့္ေတာင္ကမ႓ာျခမ္းရွိစက္မႈကုန္ထုတ္စြမ္းအားကုိတိုးတက္ေစေရးပါဝင္သည္။ဤနည္းအားျဖင့္ဆင္းရဲေသာတိုင
ုင္းျပည္မ်ား၏လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ားျမင့္မားေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟုယူဆျခင္းျဖစ္သည္။ 



41

 

်ဴလုိင္၂၌ပထမဦးဆုံး World Conference on Women 
ကုိက်င္းပႏိုင္ခ့ဲသည္။ထုိကြန္ဖရင့္တြင္ကုလသမဂၢကအမ်ဳိးသမီးမ်ားဆယ္စုႏွစ္ကုိတရားဝင္သတ္မွတ္ျပဌ
ပဌာန္းၿပီးအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏႐ႈေထာင့္မ်ားကုိဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၏အစိတ္အပုိင္းမ်ားအျဖစ္တရားဝင္လက္ခံခဲ့သည္6။မူလ
အစကဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆကုိအႀကီးအက်ယ္ေဝဖန္ကြဲလြဲရန္မရည္ရြယ္ေပ။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအရင္းအျမစ္မ်ားမွအမ်
မ်ဳိးသမီးမ်ားကုိပစ္ပယ္ထားျခင္းကုိသာျပန္ေျပာင္းရန္ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား
ား၏ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္မ်ဳိးဆက္ပြားမႈသည္ႏ္ုိင္ငံမ်ား၏စီးပြားေရးကုိထည့္ဝင္မႈႀကီးႀကီးမားမားရိွသည္ႏွင့္အမွ် 
(Safa, 1995) ယင္းကုိအသိအမွတ္မျပဳမႈမ်ားရပ္ဆုိင္းသြားေစရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ 

'ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈထဲမွအမ်ဳိးသမီးမ်ား' Women in Development- WID 
ဟူေသာအယူအဆကုိကုိင္စြဲၿပီးအမ်ဳိးသမီးအန္ဂ်ီအုိအမ်ားအျပားေပၚေပါက္လာကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ရည္ရြ
ည္ရြယ္ေသာရန္ပံုေငြမ်ားကုိအမ်ဳိးသမီးမ်ားလည္းလက္လွမ္းမီသုံးစြဲႏိုင္ေစရန္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္
္ရြက္ေပးၾကသည္။ထုိ႔အျပင္စီမံကိန္းဒီဇုိင္းမ်ားတြင္လည္းအမ်ဳိးသမီးအစိ္တ္အပ္ုိင္းမ်ားပါဝင္လာေစရန္ေဆာ
လာေစရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအျဖစ္သတ္မွ
စ္သတ္မွတ္ထားရာ၎တုိ႔၏တာဝန္ယူစိတ္ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ရန္ပုံေငြမ်ားကုိထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္အေကာ
န္အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္ဟုလည္းသတ္မွတ္ၾကသည္။ထုိ႔အျပင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ 
'ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္အလားအလာအလြန္ေကာင္းေသာမပ်က္ဆီးေသးေသာအင္အားစု' 
ဟူ၍ပင္တင္စားေျပာဆုိမႈမ်ားရိွသည္ (Jackson, 1992: 
89)။ယင္းမွတစ္ဆင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္အဓိကရည္ရြယ္ေသာအေသးစားေခ်းေငြက့ဲသုိ႔စီမံခ်က္မ်ားေပၚထြက္လာ
ထြက္လာၿပီးကုန္ထုတ္စီးပြားေရးတြင္အမ်ဳ္ိးသမီးမ်ား၏ထည့္ဝင္မႈကုိအသိအမွတ္ျပဳလာၾကသည္။သုိ႔ရာတြင္ 
Women in Development 
အယူအဆသည္လစ္ဘရယ္ႏုိင္ငံေရးအယူအဆႏွင့္နီယုိဂႏၴဝင္ေဘာဂေဗဒတုိ႔ေပါင္းစပ္ၿပီးေခတ္မီေရးေႂကြး
ခတ္မီေရးေႂကြးေၾကာ္သံေအာက္တြင္ေဆာင္ရြက္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူ
ဝါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေလးေလးနက္နက္ေမးခြန္းထုတ္ႏုိင္ျခင္းေတာ့မရွိေပ။ 

ေနာက္ထပ္အေတြးအေခၚလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုမွာအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး Women and Development- 
WAD ျဖ
ဖစ္သည္။ယင္းမွာ၁၉၇၀ေႏွာင္းပိုင္းေခတ္မ်ားတြင္ေပၚထြက္လာၿပီးေမာ္ဒန္ဝါဒ၏အကန္႔အသတ္မ်
မ်ားေၾကာင့္ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။အရင္းအျမစ္မွာမာက္စ္အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္မီခုိမႈသီအုိရီျဖစ္သည္
ည္။ေျမာက္ပိုင္းကမ႓ာ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွာေတာင္ကမ႓ာေလာကကုိဂုတ္ေသြးစုပ္ရာမွရရွိလာျခင္းျဖစ္
စ္သည္ဟုယူဆသည္7။ 

ယခုစာေရးသူမ်ား၏အထက္ပါအယူအဆႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကုိေဝဖန္ၿပီးအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္သက္ဆုိင္ရာလူ႔အဖ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏ခြဲျခားမရေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္သည္ဟုလက္ခံထားၾကသည္။၎တိ
တုိ႔၏အေရးအသားမ်ားသည္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတည္တ့ံေရးကုိအစဥ္ေထာက္ခံၿပီးအမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္လာ႐
ာ႐ုံသက္သက္ျဖင့္မညီမွ်ေသာႏိုင္ငံတကာစနစ္ႀကီးကုိတည္တ့ံေအာင္လုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟုအခိုင
ုင္အမာဆုိၾကသည္။ 
                                                            
6ထုိကြန္ဖရင့္မွတစ္ဆင့္ the International Research and Training Institute for the Advancement of Women 
(INSTRAW) ႏွင့္ the United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) တို႔စတင္ေပါက္ဖြားလာျခင္းျဖစ္သည္။ 
7ဖြြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိေမာ္ဒန္ဝါဒအေတြးအေခၚတစ္ခုအျဖစ္ေဆြးေႏြးမႈကုိယခုစာအုပ္ပါ Eduardo Gudynas ၏ “Debates on Development 
and its Alternatives in Latin America: a brief heterodox guide” အခန္းတြင္ေလ့လာႏိုင္သည္။ 
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အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆ WAD သည္ WID ထက္ပုိၿပီးဆန္းစစ္ဆင္ျခင္မႈရိွေသာ္လည္း WID 
က့ဲသို႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသတ္သတ္မွတ္မွတ္အဆုိျပဳခ်က္မ်ားထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္းေတာ့မရိွေပ။ 
WAD 
သည္လူမႈလူတန္းစားမ်ားအတြင္းက်ားမခြဲျခားမႈ၏အခန္းက႑ကုိဆန္းစစ္ျခင္းမျပဳသလုိလိင္ပိုင္းဆိ
ဆုိင္ရာထက္ေအာက္ဆက္ဆံမႈမ်ားကုိစိတ္ပါဝင္စားျခင္းလည္းမရွိပဲ 
(မက္စ္ဝါဒႏွင့္ေယဘုယ်အားျဖင့္တူညီသည္) 
လူတန္းစားကြဲျပားမႈႏွင့္ႏိုင္ငံတကာစနစ္အတြင္းမွဖိႏွိပ္မႈမ်ားကုိပုိမိုအေလးထားသည္။ WAD 
သည္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏မ်ဳိးဆက္ပြားလုပ္ငန္းထက္ပုိမုိတန္ဖုိးထားသည္။ 
WAD သည္ WID 
ႏွင့္အလားတူစြာပင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ဝင္ေငြတုိးေရးကုိဦးတည္ခ်က္ထားၿပီးယင္းသည္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတ
အတြက္အလုပ္ခ်ိန္ႏွစ္ဆျဖစ္သြားေစႏ္ိုင္သည္ဆုိသည့္အခ်က္ကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္းမရ
မရွိေပ။ထုိ႔ေၾကာင့္ယင္းအမ်ဳိးသမီးဝါဒသည္ 'ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး'  
လုပ္ငန္းမ်ားကုိပုဂၢလဘဝနယ္ပယ္အတြင္း၌သာထားရိွၿပီးထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိးတစ္စုံတရာမရိွေသာေၾကာင့္ဖြံ႕ၿ
႕ၿဖိဳးေရးရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္သီးျခားစီျဖစ္သည္ဟုယူဆသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ဖိုဗဟုိျပဳအေတြးအေခၚမ်ား၏မွီခိုမ
ုမႈ၊ေခတ္မီမႈႏွင့္ႏုိင္ငံေရးေဘာဂေဗဒသီအုိရီမ်ားႏွင့္ထူးမျခားနားသာျဖစ္သည္ (Rathgeber, 1990)။ 

၁၉၈၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား- ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈထဲမွဂ်င္ဒါအယူအဆႏွင့္ဆုိရွယ္လစ္အမ်ဳိးသမီးဝါဒ 

၁၉၈၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကုိအမ်ဳိးသမီးဝါဒလႈပ္ရွားမႈ၏တတိယလိႈ္င္းအျဖစ္သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ Amelia 
Valcárcel 
(2008) ေျပာခ့ဲသလုိဂ်င္ဒါဟူေသာအမ်ဳိးအမည္အယူအဆသည္ကမ႓ာျပဳမႈဆုိင္ရာေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ဗဟုိ
ိုခ်က္ကုိေရာက္ရွိလာသည္ဟုဆုိႏို္င္သည္။ 

၁၉၈၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္းကပင္ေတာင္အေမရိကတုိက္၏တစ္စိတ္တပုိင္းစက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအသီးအပြင့္
့္ျဖစ္ေသာလူမႈဖူလုံေရးအစီအမံမ်ားကုိအမ်ဳိးသမီးမ်ားကလည္းတစ္စိတ္တပိုင္းစတင္ခံစားခ့ဲၾကရသည္
ည္။သုိ႔ေသာ္ထုိသုိ႔ခံစားရသည့္ပုံစံမွာအိမ္ေထာင္ဦးစီးအမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္သက္သာခြင့္ေပးသည့္အေ
အေနျဖင့္ခံစားၾကရျခင္းသာျဖစ္သည္။အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိလူမႈဖူလုံေရးရသင့္သူမ်ား၊စီးပြားေရးအရ
အရသက္ေရာက္မႈရွိသူမ်ားႏွင့္တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္မွတ္ယူျခင္းမရိွေပ။မိသားစ
းစုမ်ားႏွင့္ဇနီးသည္မ်ားကုိအိမ္ေထာင္ဦးစီးအမ်ဳိးသားမ်ားမွတစ္ဆင့္သာ႐ႈျမင္ၾကၿပီးအမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိမိသားစုမ
ုမ်ဳိးဆက္ပြားေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္သာအဓိက႐ႈျမင္သည္။အမ်ဳိးသားမ်ားကုိကုန္ထုတ္လုပ္
ပ္ေရးႏွင့္လခစားလုပ္ငန္းခြင္ေဘာင္အတြင္းမွၾကည့္ၾကၿပီးအမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုမူမ်ဳိးဆက္ပြားေရးေဘာင
ာင္အတြင္းမွ႐ႈျမင္သည္။ထုိကြာဟခ်က္ကြက္လပ္သည္၁၉၈၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ဂ်န္ဒါႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးGender 
and Development- GAD ခ်ဥ္းကပ္မႈအသစ္ႏွင့္အတူတျဖည္းျဖည္းက်ဥ္းေျမာင္းလာခ့ဲသည္။ 

ထုိအေတြးအေခၚသစ္မွာဆုိရွယ္လစ္အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္ပုိ႔စ္အေဆာက္အဦဝါဒေဝဖန္ေရးမ်ားတြင္ျမစ္ဖ်ားခံသ
ံသည္။ဆုိရွယ္လစ္အမ်ဳိးသမီးဝါဒကအရင္းရွင္စနစ္ႏွင့္ဖခင္ႀကီးစိုးသည့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကုိတၿပိဳင္နက္
က္တည္းစိန္ေခၚၿပီးလက္ဝဲဝါဒအတြင္းရွိအျပစ္အနာအဆာမကင္းေသာအရင္းႏွင့္လုပ္အားပဋိပကၡ 
secondary contraction 
ကုိေက်ာ္လႊားသြားခဲ့သည္။ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္မ်ဳိးဆက္ပြားထုတ္လုပ္မႈအၾကားလူမႈသေဘာအရခြဲျခာ
ခားထားျခင္းကုိအမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚဖိႏိွပ္မႈ၏အေျခခံအျဖစ္သတ္မွတ္ၾကၿပီးလက္ဝဲယိမ္းအမ်ဳိးသမီးဝါ



43

 

ဝါဒီေဘာဂေဗဒအတြက္အေျခခံမ်ားကုိဖန္တီးေပးထားသည္ (Rowbotham, 1973 
ႏွင့္စာေရးသူ၏အျခားက်မ္းမ်ားကုိၾကည့္)။ 

GAD 
သည္က်ယ္ျပန္႔ေသာသံုးသပ္မႈမ်ားမွစတင္သည့္ပညာေရးဒႆနတစ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္ၿပီးလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ႏ
၏ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားအားလံုးကုိေလ့လာသည္။ GAD 
သည္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတြင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိဗဟုိတြင္မထားေသာ္လည္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္တသမ
သမတ္တည္းေသာလူမႈအမ်ဳိးအစားတစ္ခုျဖစ္သည္ဟူေသာယူဆခ်က္ကုိစတင္ေမးခြန္းထုတ္သည္။က်
က်ား၊မလိင္ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးသည္ဇီဝေဗဒသေဘာထက္ေက်ာ္လြန္ကာလူမႈတည္ေဆာက္မႈျဖစ္ၿပီးအမ်ဳိးသမ
သမီးမ်ားကုိက်ားမလိင္သေဘာသာမကပဲလူမ်ဳိး၊ယဥ္ေက်းမႈ၊လိင္တိမ္းၫႊတ္မႈႏွင့္အသက္အရြယ္စသည
သည့္အခ်က္မ်ားကပါလႊမ္းမိုးေနေၾကာင္းအေလးအနက္ဆုိသည္။ထုိ႔ေနာက္လူမႈအလႊာအသီးသီးတြင္ရွ
ရိွေနေသာပါဝါဆက္သြယ္ခ်က္မ်ားကုိေသခ်ာစြာေလ့လာရန္ေတာင္းဆုိၿပီးအမ်ဳိးသမီးမ်ားလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္
့္စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းကုိႏုိင္ငံေရးအရအျမဲတမ္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ဦးစားေပးတစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္သည္။ 

GAD 
ကစီးပြားေရးတုိးတက္မႈတစ္ခုတည္းကသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိအားေပးျမႇင့္တင္ႏုိင္သည္ဟူေသာအမ်
မ်ားလက္ခံေနသည့္အယူအဆကုိကန္႔ကြက္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္၎တုိ႔ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္အျခားေသာလႊမ
ႊမ္းမုိးဖိႏွိပ္္မႈမ်ားကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳပဲဆင္းရဲေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားအားအေသးစားေခ်း
်းေငြေပးေနေသာလူမႈေပၚလစီမ်ားကုိလည္းကန္႔ကြက္သည္။ယင္းတြင္အေျခခံအေဆာက္အဦခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏွင
ွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ကုိယ္ပိုင္လုပ္ငန္းငယ္မ်ားတြင္ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစႏုိင္ေသာလူမႈျပန္လည္ခြဲေဝမ
ဝမႈမ်ားကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳေပ။ 

အေသးစားေခ်းေငြေပၚလစီမ်ားကအမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိအေႂကြးတင္ေစၿပီး၎တုိ႔သေဘာဆႏၵသိပ္မပါေသာစ
ာစုေပါင္းတာဝန္ခံခိုင္းျခင္းမ်ဳိးကုိအတင္းအက်ပ္ဖန္တီးေလ့ရိွသည္။ GAD 
ကဂ်င္ဒါဆ္ုိင္ရာစနစ္အတြင္းရွိအခန္းက႑မ်ား၊ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကုိေလ့လာၿပီးစနစ္ဆုိင္ရာေျပာင္းလဲမႈ
မႈမ်ားကုိတြန္းအားေပးသည္။ယင္းကဆင္းရဲမႈတုိက္ဖ်က္ေရးမူ
ဝါဒမ်ားကုိခ်မွတ္ရာတြင္ဂ်င္ဒါကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာသီးျခားေပၚလစီမ်ားလုိအပ္ေၾကာင
ာင္းေထာက္ျပသည္။ရည္ရြယ္ခ်က္မွာတရားမွ်တမႈျဖစ္သည္။ယင္းကအမ်ဳိးသမီးမ်ားအလုပ္ဝန္ႏွစ္ထပ
ထပ္ပိျခင္းကုိေထာက္ျပၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသိပၸံဆုိင္ရာေလ့လာမႈမ်ားတြင္အိမ္ေထာင္စုကုိတစ္ခုတည္
ည္းေသာယူနစ္အျဖစ္သံုးသပ္မႈမျပဳသင့္ေၾကာင္းလည္းဆုိသည္။အျခားေသာအမ်ဳိးသမီးဝါဒီမ်ားႏွ
ႏွင့္ကြဲျပားေသာအခ်က္မွာတန္းတူညီမွ်မႈကုိလုိလားေသာအမ်ဳိးသားမ်ား၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
မႈကုိလည္းဖိတ္ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ 

၁၉၈၀ျပည့္လြန္ဆုိရွယ္လစ္အမ်ဳိးသမီးဝါဒီမ်ားႏွင့္ GAD 
ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးတုိ႔ကအမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာႏွင့္ကုိုယ္ပုိင္ဝန္းက်င္ႏွစ္မ်ဳိးခြဲျခားျခင္းကုိဆန္႔က်င္ၿ
္ၿပီးအိ္မ္ေထာင္ေရးဆက္ႏြယ္မႈမ်ားတြင္အေျခခံေသာမိသားစုသုိ႔မဟုတ္အိမ္ေထာင္အတြင္းဖိႏွိပ္မႈမ
ႈမ်ားကုိအေလးအနက္ထားသည္။အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္အေျပာင္းအလဲေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္ၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳး
ဳးေရးကုိလက္ေဝခံသူမ်ားမဟုတ္ဟု႐ႈျမင္ၾကသည္။အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏိုင္ငံေရးက္ုိယ္စားျပဳမႈပုိမုိရရိွရ
ိရန္အတြက္စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္း၊ျမႇင့္တင္မႈျပဳရန္တုိက္တြန္းသည္။ထုိအခ်ိန္မွစၿပီးအမ်ဳိးသမီးဝါဒီမ်ားသည္ဂ်
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ဂ်င္ဒါ၊လူမ်ဳိးႏွင့္လူတန္းစားဆုိင္ရာဖိႏွိပ္မႈမ်ားကုိစတင္ထည့္သြင္းသုံးသပ္လာၾကၿပီးယင္းႏွင့္ဆက
ဆက္စပ္ကာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိေ၀ဖန္လာၾကသည္ (Maguire, 1984; Sen y Grown, 1988)။ 

လက္ေတြ႕ႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာလုိအပ္ခ်က္ႏွစ္မ်ဳိး 

အမ်ဳိးသမီးဝါဒီပညာရွင္ Caroline Moser (1986, 1993) 
ကအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏လက္ေတြ႕ႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိခြဲျခားထားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၊စ
၊စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ဂ်င္ဒါခြဲျခားတြက္ခ်က္္သည့္စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈပုံစံတစ္ရပ္ကုိေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္
တ္သည္။ယင္းကုိက်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန္႔အသုံးျပဳၾကသည္။လက္ေတြ႕လုိအပ္ခ်က္မ်ားတြင္အေျခခံဝန္
န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အစာအာဟာရစသည္တုိ႔ပါဝင္ၿပီးမဟာဗ်ဴဟာလုိအပ္ခ်က္မ်ားတြင္မူသက္ဆုိင္ရာလူမႈေ
ႈေနာက္ခံေပၚမူတည္ၿပီးဂ်င္ဒါစနစ္အတြင္းထက္ေအာက္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကုိေမးခြန္းထုတ္ျခင္းျဖစ
ဖစ္သည္။ယင္းတြင္အလုပ္တူလ်င္လုပ္ခတူရမည္ဆုိေသာေတာင္းဆုိခ်က္၊ဂ်င္ဒါအၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က
႔က်င္ေရးႏွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနႏွင့္၎တုိ႔၏လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ကေလးမည္မွ်ေမြးမည္စသည္တုိ႔ကိ
ကုိလြတ္လပ္စြာဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။ Moser 
၏မိုဒယ္ကစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲရာတြင္သက္ဆုိင္ရာအေျခအေနတစ္ခုကုိေဖာ္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ပိုမုိခက္
က္ခဲ႐ႈပ္ေထြးေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိလက္ခံရယူႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ယင္းမုိဒယ္ကုိႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာကုလသမဂၢႏွင့္ကမ႓ာ့ဘဏ္စသည္တုိ႔ကတရာ
ရားဝင္လက္ခံက်င့္သုံးၾကသည္။လက္ေတြ႕တြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းလက္ကားေရးဆြဲသူမ်ား၏လက္တြ
တြင္းက်ေရာက္ေနသည္ဟုလည္းဆုိႏုိ္င္ျပန္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိလက္ေတြ႕တြ
တြင္ေပါက္ေရာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရိွေပ။ Moser 
၏မိုဒယ္သည္တက္ခႏိုကရက္ဆန္ၿပီး႐ႈပ္ေထြးက်ယ္ျပန္႔ေသာျပႆနာမ်ားကုိေနရာတကာအသုံးတည
တည့္မည့္ေဖာ္ျမဴလာနည္းခ်က္မ်ားျဖင့္ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးစားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။လက္ေတြ႕
ြ႕တြင္ယင္းမွာအေနာက္တုိင္းသိမႈဆုိင္ရာလက္ခံယံုၾကည္မႈမ်ားကုိသီးျခားအေျခအေနရိွေသာေတာင္က
္ကမ႓ာျခမ္းသုိ႔တင္သြင္းလာျခင္းသာျဖစ္သည္။ 

နီယုိလစ္ဘရယ္ေပၚလစီမ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိဆင္းရဲတြင္းသြတ္သြင္းမႈ 

နီယုိလစ္ဘရယ္ေပၚလစီမ်ားေအာက္တြင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏ျပဌာန္းခံမ်ားအျဖစ္ေပၚလ
ၚလြင္ထင္ရွားလာေသာ္လည္းလူမႈမူဝါဒမ်ားတြင္မူအတိအလင္းထည့္သြင္းစဥ္းစားခံရျခင္းမရိွေပ။လ
။လက္တင္အေမရိကတုိက္အေႂကြးႏြံနစ္စဥ္ကအတင္းအက်ပ္ျပဌာန္းျခင္းခံရေသာျပဳျပင္ေျပာင္း
္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိအဓိကအထိနာေစခ့ဲသည္။အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုယ့္အလု
လုပ္ကုိယ္ရွာရသလုိအလုပ္အကုိင္ေစ်းကြက္အတြင္းဝင္ေရာက္ရာတြင္လည္းလုပ္အားခမညီမွ်မႈကဲ့သို႔
ိ႔ေသာမညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ရသည္။ထုိ႔အျပင္ပုိ႔ကုန္အေျချပဳစီးပြားေရးအတြင္း၌အစဥ္အလာမိန္းမသာ
သားမ်ားလုပ္ကိုင္ေသာမိသားစုကုိေကြၽးေမြးျပဳစုျခင္းကိစၥမွာပုိမို႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲလာသည္။အမ်ဳိးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿ
႕ၿဖိဳးေရးတြင္ပါဝင္သည္ဟုလက္ခံသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္းမိသားစုႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိေနသည္
ည့္ဖိုႀကီးစုိးမႈကအမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ဆင္းရဲျခင္းသံသရာစက္ဝုိင္းအသစ္ကုိလည္ပတ္ေစၿပီးအမ်ဳိးသမီးမ်ာ
်ားကုိဆင္းရဲတြင္းသုိ႔သြတ္သြင္းကာတစ္ပုိင္တႏုိင္စီးပြားေရးမ်ားအတြင္း၌သာပိတ္မိေနေစသည္။ 

ေတာင္ကမ႓ာျခမ္းမွအစားထုိးစရာမ်ား 
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၁၉၈၅ခုႏွစ္ႏုိင္႐ုိဘီတြင္က်င္းပေသာဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ World Conference on Women တြင္ 
Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN) 
ဟုအမည္ေပးထားေသာေတာင္ကမ႓ာျခမ္းမွအမ်ဳိးသမီးမ်ားကြန္္ရက္သည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္တုိးတက္မႈလ
ႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားေကာင္းစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသာျပႆနာသာျ
ာျဖစ္သည္ဟုယူဆထားျခင္းမ်ားကုိစတင္စိန္ေခၚသည္။ထုိလႈပ္ရွားမႈကတုိးတက္မႈဟူသည္မွာစီးပြားေရးဖြံ႕ၿ
႕ၿဖိဳးမႈျဖစ္သည္ဟုက်ဥ္းေျမာင္းစြာဖြင့္ဆုိထားျခင္းမ်ားကုိကန႔္ကြက္ၿပီးေတာင္ကမ႓ာျခမ္းရွိအမ်ဳိးသ
းသမီးမ်ား၏ဘဝကုိနိမ့္ပါးသြားေစေသာအဓိကအေၾကာင္းမွာစားသုံးသူဝါဒႏွင့္ေႂကြးတင္မႈေ
ႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ထုိ႔အျပင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျဖစ္စဥ္အတြင္းသုိ႔ေပါင္းစည္းသည္ဟ
္ဟုဆုိကာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိအလြန္အကြၽံေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းမ်ားကိုကန္႔ကြက္သည္။ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
structural 
adjustment ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွျပည္သူ႔အသုံးစရိတ္မ်ားျဖတ္ေတာက္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအက်ဳိးဆက္ကိ
ကုိေလ်ာ့ပါးေစရန္အတြက္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုဖိအားေပးအလုပ္လုပ္ခုိင္းျခင္းကုိရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထုိအမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိေအာက္ပါအတုိင္းျပန္လည္ဖြင့္ဆုိသည္။ 
'ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္လူမႈတာဝန္ယူမႈရိွေသာသယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္သုံးစြဲမႈျဖစ္သည္။ထုိ႔အျပင္ဂ်န္ဒါအထ
အထက္ေအာက္ဖိႏွိပ္မႈႏွင့္လူမႈမညီမွ်မႈတုိ႔ကုိဖယ္ရွားႏုိင္ရန္အတြက္အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာျပန္လည္
ည္ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္မႈလည္းပါဝင္သည္' (Sen and Grown, 
1987)။၎တုိ႔ကစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ဦးတည္ရမည္ျဖစ္ၿပီးလူသားကဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြ
တြက္စေတးျခင္းမျဖစ္ေစရဟုဆုိသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူဝါဒမ်ားသည္ကုိလုိနီဝါဒကုိအသက္ဆက္ျခင္းျဖစ္ၿပီးဖြံ႕ၿဖ
ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်သည္ဟုသမုတ္ျခင္းခံရေသာတုိင္းျပည္မ်ားမွအစဥ္အလာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ေတြးေခၚမ
ၚမႈမ်ားကုိစနစ္တက်တန္ဖိုးႏွိမ့္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္းေဝဖန္ၾကသည္။ 

၁၉၈၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွအမ်ဳိးသမီးဆုိရွယ္လစ္ဝါဒီမ်ားသည္အမ်ဳိးသားမ်ားထက္လုပ္ခနိမ့္ပါးေလ့ရွိေသာအမ
အမ်ဳိးသမီးအလုပ္အကုိင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေဝဖန္ၾကၿပီးယင္းမွာ WID 
မူဝါဒမ်ားကလုပ္ကုိင္ေစျခင္ေသာအလုပ္အကုိင္မ်ားလည္းျဖစ္သည္။၎တုိ႔ကတူညီေသာအလုပ္အတြက္တ
္တူညီေသာလုပ္ခကုိေတာင္းဆုိၾကၿပီးအထူးသျဖင့္လုပ္ခနိမ့္ပါးစြာျဖင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားလုပ္ကုိင္ေလ့ရွိသည့္ 
maquila 
တပ္ဆင္ေရးစက္႐ုံမ်ားရိွအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားကုိေလ့လာဆန္းစစ္ၾကသည္။လုပ္င
္ငန္းခြင္တစ္ခုသုိ႔အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဓိကဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ပါကယင္းလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားကုိမိန္းမသားမ်
မ်ားလုပ္ေသာအလုပ္ဟုသတ္မွတ္ေလ့ရိွကာအေရးပါမႈအဆင့္ကုိႏွိမ့္လုိက္ၾကၿပီးလုပ္ခႏွင့္အဆင္
င့္အတန္းပါလုိက္ပါနိမ့္ပါးသြားေၾကာင္းေတြ႕ရိွၾကသည္။ယင္းကုိမိန္းမသားအလုပ္ဟုသမုတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ 
feminization of work 
ဟုေခၚသည္။စာသင္ၾကားသည့္အလုပ္မွာထင္ရွားေသာဥပမာျဖစ္သည္။ေတာင္အေမရိကတြင္အမ်ဳိးသမီးမ
းမ်ားစာသင္ၾကားသည့္လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသုိ႔၁၉၅၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွစတင္ကာဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ၾက
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ပုိ႔စ္ကုိလုိနီအမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈမ်ား 

၁၉၉၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ပုိ႔စ္ကုိလုိနီအမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈထင္ရွားလာၿပီး၎တုိ႔ကအေျခခံအမ်ဳိးသမီးဝါဒ- 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ဝိဥာဥ္ပုိင္းဆုိင္ရာႀကီးျမတ္မႈရိွသည္ဟုယူဆျခင္း- 
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ကုိစတင္ေဝဖန္သည္။ထုိ႔အျပင္ေျမာက္ကမ႓ာျခမ္းအမ်ဳိးသမီးဝါဒအေတြးအေခၚျဖစ္ေသာတတိယကမ႓ာအမ
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွလက္ေဝခံသည့္အုပ္စုဟုသတ္မွတ္ကာႀကီးစိုးလုိသည့္လူမ်ဳိးေရးအေျခခံအမ
အမ်ဳိးသမီးဝါဒကုိလည္းဆန္႔က်င္သည္။ပုိ႔စ္ကုိလုိနီအမ်ဳိးသမီးဝါဒီမ်ားသည္ deconstruction 
ႏွင့္၁၉၈၀ျပည့္လြန္အေမရိကမွလူမည္း၊ Chicana 
ႏွင့္လိင္တူဆက္ဆံသူအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကုိခံရသည္။၎တုိ႔မွာ (အမ်ားႏွင့္) 
မတူကြဲျပားမႈကုိပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ရပ္ခံခဲ့ၾကသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္အိႏိၵယႏိုင္ငံမွအမ်ဳိးသမီးဝါဒီျဖစ္သူ Chandra Talpade Mohanty 
ကအမ်ဳိးသမီးသတ္မွတ္ခ်က္တြင္လႊမ္းမုိးႀကီးစိုးေသာအမ်ဳိးအစားတစ္ခုတည္းကုိသာသတ္မွတ္ျခင္
င္းသည္အမ်ဳိးသမီးျဖစ္မႈကုိဂ်န္ဒါဆုိင္ရာအမွတ္လကၡဏာတစ္ခုသက္သက္အျဖစ္သုိ႔ယုတ္ေလ်ာ့ေစၿပီးလူတ
ူတန္းစားႏွင့္လူမ်ဳိးစေသာအျခားေသာအေရးပါသည့္အမွတ္လကၡဏာမ်ားကုိလွ်စ္လ်ဴ႐ႈရာေရာက္
က္သည္ဟုေထာက္ျပခဲ့သည္။ Mohanty 
ကအကယ္၍တတိယကမ႓ာမွမိန္းမသားမ်ားကုိအဖိႏွိပ္ခံမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ပါကယင္းသုိ႔သတ္မွတ္ျခင္း
္းသည္ပထမကမ႓ာမွမိန္းမသားမ်ားကုိျပဳျပင္စီရင္သူမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ကာတတိယကမ႓ာမွမ္ိန္းမမ်ားကိ
ကုိအျပဳျပင္အစီရင္ခံမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္သက့ဲသုိ႔ျဖစ္ေနမည္ဟုဆုိသည္။ယင္းသည္လူတန္းစားအလႊာအမ်
မ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္လူမ်ဳိးအသီးသီးတုိ႔တြင္ရိွေနေသာအမ်ဳိးသမီးထုႀကီးမ်ား၏မတူကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကုိကုိလုိနီျပဳမ
ဳမႈႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအရသိမ္းသြင္းဖ်က္ဆီးမႈႏွင့္မည္သုိ႔မွ်မျခားေပ။လူမ်ဳိးေရးကုိအေျခခံၿပီးကြဲျပားမႈမ်
မ်ားကုိလက္ခံျခင္းမရိွသည့္အမ်ဳိးသမီးဝါဒသည္ေတာင္ကမ႓ာျခမ္းယဥ္ေက်းမႈမ်ားရိွဘာသာေရး၊မိသားစ
းစု၊တရားေရးစနစ္ႏွင့္စီးပြားေရးဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားကုိအေနာက္တုိင္းစံႏႈန္းမ်ားကုိစံထား၍တန္ဖုိးျဖတ္
တ္ကာယင္းတုိ႔အားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်သုိ႔မဟုတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲဟုသတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိသည္မွာပထ
ပထမကမ႓ာ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပုံစံတစ္မ်ဳိးတည္းသာရိွၿပီးအျခားေသာခုခံဆန္႔က်င္မႈအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအားလုံးကုိဖိ
ဖိႏွိပ္ဖံုးကြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ (Portolés, 2004)။ Mohanty 
ကယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိျဖတ္ေက်ာ္ေသာအမ်ဳိးသမီးဝါဒကုိအဆုိျပဳၿပီးယင္းမွာကုိလုိနီဝါဒ၊နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒႏွင့္လူ
လူမ်ဳိးေရးဝါဒမ်ားမွကင္းလြတ္သည္ 
(1997)။ယဥ္ေက်းမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကုိအသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ေျပာင္းလဲ
လဲျခင္း၏အေျခခံေရေသာက္ျမစ္ျဖစ္သည္။ 

ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးပို႔စ္ကုိလုိနီအမ်ဳိးသမီးဝါဒီ Gayatri Spivak 
ကဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္နယ္ခ်ဲ႕ေခတ္ကယဥ္ေက်းမႈႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးမည္ဟုဆုိကာနယ္ေျမသိမ္းပုိက္ခဲ့ျခင္းမ်
မ်ဳိးကုိနယ္ခ်ဲ႕လက္သစ္ဝါဒအားျဖင့္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။သူမကဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသိ
သုိ႔မဟုတ္ေရရွည္တည္တ့ံေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္အားနည္းေသာႏိုင္ငံမ်ား၏စီးပြားေရးစနစ္
စ္မ်ားသုိ႔ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္ကာလူအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းျပန္လည္ခြေဲဝျခင္းမ်ားကုိေႏွာက္ယွက
ွက္ဖ်က္ဆီးသည့္နီယုိလစ္ဘရယ္ကမ႓ာ့စီးပြားေရးစနစ္ႀကီးကုိေဝဖန္ျပစ္တင္သည္။သူမကဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္င
္ငံမ်ားသည္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိးရြားစြာပ်က္ဆီးရျခင္းကိုၾကံဳရသူမ်ားအခ်င္းခ်င္းညီၫႊတ္ၾကရသလုိဖြံ႕ၿ
႕ၿဖိဳးေရးကုိေႂကြးေၾကာ္ေသာေဒသတြင္းအာဏာရိွသူမ်ားႏွင့္ကမ႓ာ့အရင္းရွင္မ်ားအၾကားထပ္တူ
တူညီမႈမ်ားေၾကာင့္လည္းေသြးစည္းၾကရသည္ဟုဆုိသည္။အမ်ဳိးသမီးထုမ်ားအၾကားတြင္လက္ရိွမတူကြဲျပားမႈ
မႈမ်ားကုိေက်ာ္လြန္ရန္အတြက္မဟာဗ်ဴဟာအခ်က္အခ်ာက်မႈ strategic essentialism 
အတြက္တုိက္ပြဲဝင္ရန္လႈံ႕ေဆာ္သည္။ဥပမာမ်ဳိးဆက္ပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္က့ဲသုိ႔ေ
႔ေသာစစ္မ်က္ႏွာမ်ားတြင္မဟာမိတ္ဖြဲ႕ရန္ျဖစ္သည္။ 
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'ကမ႓ာ့အရင္းအျမစ္မ်ားထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္းဒဏ္ကိုေတာင္ကမ႓ာျခမ္းတစ္ခုတည္းကထမ္းပိုးထားရၿ
ရၿပီးေတာင္ကမ႓ာျခမ္းမွအမ်ဳိးသမီးမ်ားကလည္းခါးဆီးခံရသည္' ဟုေရးသားခ့ဲသည္ 
(1999)။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီးေတာင္ကမ႓ာျခမ္းမွအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏မ်ဳိးဆက္ပြားပုိင္ခြင့္မ်ားကုိထိ
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႀကိဳးစားျခင္းသည္ေျမာက္ကမ႓ာျခမ္း၏အလြန္အကြၽံသုံးစြဲမႈမ်ားမွအာ႐ုံလႊဲေအာင္ႀကိ
ကိဳးပမ္းျခင္းသာျဖစ္သည္။ Spivak 
အလုိအရကမ႓ာမႈျပဳျခင္းဆုိသည္မွာလိင္မႈေရးရာဆင္ျခင္တုံတရားေခါင္းစဥ္ျဖင့္လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္ရ
္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္ၿပီးအိမ္တြင္း၌လည္းအရင္းရွင္ေခတ္မတုိင္ခင္ကလုပ္အားကဲထုတ္လုပ္မႈမ်ားကိ
ကုိစက္မႈအရင္းရွင္ေခတ္ေနာက္ခံတြင္အတင္းအက်ပ္သြတ္သြင္းျခင္းသာျဖစ္သည္ဟုဖြင့္ဆုိသည္ 
(Portolés, 2004)။ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိေဝဖန္မႈေဘာင္အတြင္း၌ကုိလုိနီႏွင့္ဖုိႀကီးစုိးေသာဖိႏိွပ္လႊမ္းမုိးမႈစနစ္အတြင္းတြင္မ်ဳိးဆက္
က္ပြားမႈႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားကုိလည္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေ
ဝဖန္ေစာေၾကာရန္လုိအပ္ေလသည္။ 

ေဂဟအမ်ဳိးသမီးဝါဒ 

အမ်ဳိးသမီး
ဝါဒလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆကုိေ၀ဖန္ေစာေၾကာေသာ၊အထူးသျဖင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အစားထုိးေရြး
ြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိဖြင့္ဟျပေသာအေရးပါေသာအယူအဆတစ္ခုမွာေဂဟအမ်ဳိးသမီးဝါဒျဖစ္သည္။ထုိအ
ုအယူအဆကအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္သဘာဝေလာကႀကီးအေပၚဂုတ္ေသြးစုပ္ေခါင္းပုံျဖတ္မႈမ်ားသည္သမ
သမိုင္းေရးဆုိင္၊ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာႏွင့္သေကၤတသေဘာအားလုံးတြင္ထပ္တူျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ဖ
။ဖိုဝါဒအယူအဆမ်ားတြင္မိန္းမႏွင့္ေယာက ၤ်ားအၾကားကြာဟမႈမွာသဘာဝႏွင့္လူ႔ယဥ္ေက်းမႈအၾကား၊စိ
စိတ္ခံစားခ်က္ႏွင့္ဆင္ျခင္တံုအၾကား၊ေရွး႐ုိးစြဲႏွင့္ေခတ္မီမႈအၾကားကြာဟသလုိပင္ျဖစ္သည္
ည္ဟူေသာအေကာက္အယူမ်ားလည္းရိွသည္။ 

ေဂဟအမ်ဳိးသမီးဝါဒသည္၁၉၇၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ဆန္႔က်င္-
ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ယင္းကမိန္းမႏွင့္သဘာဝကုိထပ္တူျပဳေသာဖုိဝါ
ဝါဒ၏ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈကုိ႐ႈတ္ခ်သည္။အလားတူပင္လက္ဝဲလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္လည္းထုိအခ်က္ကုိမ်က္ကြ
ကြယ္ျပဳေသာေၾကာင့္ေဝဖန္ျခင္းခံရသလုိစစ္မွန္ေသာဆုိရွယ္လစ္ဝါဒႏွင့္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားအတြင္း
္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကုိလည္းေမးခြန္းထုတ္သည္။ 

ေဂဟအမ်ဳိးသမီးဝါဒအတြင္းရွိလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုမွာ Essentialism 
ပဓာနဝါဒျဖစ္သည္။ယူဆခ်က္မွာအမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္သဘာဝႏွင့္ပုိမိုနီးစပ္ေစေသာမဓာတ္အေျခခံတစ္မ်ဳိးရ
းရွိသည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္မိန္းမသားမ်ားသည္လူသားမ်ဳိးႏြယ္ႏွင့္သဘာဝေလာကႀကီးကုိထိ
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ
သာ္မိခင္ဗီဇစိတ္အရမိန္းမသားမ်ားသည္သက္ရိွမ်ားကုိထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿပီးေစာင့္ေရွာက္မႈတန
တန္ဖုိးရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ေနာက္ထပ္ေဂဟအမ်ဳိးသမီးဝါဒခြဲတစ္ခုကမူထုိမသဘာဝပဓာနျဖစ္မႈကုိလက္မခံပဲပုိမုိနက္နဲက်ယ္ျပန္႔ေသ
ေသာအယူအဆမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္သည္။ Vandana Shiva၊ Maria Mies ႏွင့္ Bina Agarwal 
စေသာစာေရးသူမ်ားကအမ်ဳိးသမီးမ်ားသဘာဝႏွင့္ပုိမိုသဟဇာတျဖစ္မႈသည္လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိ



48

 

ဆုိင္ရာတည္ေဆာက္မႈ၏ရလာဒ္သာျဖစ္သည္ဟုဆုိၾကသည္။၎တုိ႔ကသမုိင္းေရးဆုိင္ရာဂ်န္ဒါႏွင့္လူတန
တန္းစားစနစ္မ်ားကအလုပ္ခြဲျခားမႈႏွင့္လူမႈအခန္းက႑မ်ားကုိခြဲျခားေပးၿပီးဂ်င္ဒါသေဘာေဆာင
ာင္ေသာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အသိစိတ္ေပါက္ဖြားလာျခင္းသာျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ေနာက္ကြယ္တြ
တြင္ေခတ္ၿပိဳင္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးဆုိင္ရပါဝါဆက္ႏြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္းခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရိွသည္
ည္။အမ်ဳိးသမီးအိမ္ေထာင္စုမ်ားသုိ႔မဟုတမိန္းမအသုိင္းအဝုိင္းကိုထင္းရွာ၊ေရခပ္ႏွင့္သစ္ခြေမြးက့ဲသိ
သုိ႔ေသာတာဝန္မ်ားကုိသီးျခားေပးထားျခင္း၏ရလာဒ္သာျဖစ္သည္ဟုဆုိလိုျခင္းျဖစ္သည္ (Paulson, 
1998)။ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိသည္မွာအမွန္စင္စစ္အေနာက္တုိင္းကုိလုိနီဗ်ဴဟာတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီးအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင္
င့္သဘာဝအေပၚလႊမ္းမိုးဖိႏိွပ္မႈမ်ားတြင္အေျခခံထားသည္။ Vandana Shiva 
ကေအာက္ပါအတုိင္းေရးသားခဲ့သည္။ 

လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္ငါးခုကုိလမ္းေၾကာင္းမွားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ဖြြံ႕ၿဖိဳးေရးနာမည္ခံၿပီးအေ
အေနာက္တုိင္း၏ေရရွည္မတည္တ့ံႏိုင္ေသာစက္မႈပုံစံမ်ားကုိတင္သြင္းလာျခင္းဟုဝိေသသျ
သျပဳႏိုင္သည္။လက္ရိွလမ္းေၾကာင္းမွာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈ environmental 
apartheid 
တစ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္ၿပီးစီးပြားေရးအင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားကေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာႏုိ
ိုင္ငံစံုေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားကအဓိကအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ကမ႓ာလုံးဆုိင္ရာမူဝ
ူဝါဒတစ္ခုလည္းျဖစ္ေနသည္။အဓိကမွာေျမာက္ကမ႓ာျခမ္း၏ဓနအင္အားႏွင့္ခ်မ္းသာသ
ာသူမ်ား၏အေလအလြင့္အလြန္မ်ားေသာဘဝဟန္ပန္မ်ားကုိထိန္းသိမ္းရန္သာျဖစ္သည္။ယင
ယင္းအတြက္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စရိတ္မ်ားကုိတတိယကမ႓ာသုိ႔တင္ပို႔ရသည္ (2001:1)။ 

ဂ်ာမနီမွေဂဟအမ်ဳိးသမီးဝါဒီ Maria Mies 
ကမူအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ခႏၶာကုိယ္သည္ကုိလုိနီႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္သဘာဝတရားႀကီးၿပီးေနာက္တတိယကုိလုိနီနယ္
ယ္ပယ္ျဖစ္ရသည္ဟုယူဆသည္။ယင္းကကုိလုိနီျပဳမႈႏွင့္ဖုိဝါဒႀကီးစိုးေသာဖိႏိွပ္မႈပုံစံမ်ားကုိ႐ႈတ္ခ်ၿပီး
ီးတစ္ဆက္တည္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိပါေဝဖန္ကန္႔ကြက္မႈျပဳသည္။ယင္းတြင္ကုိလုိနီဆန္႔က်င္ဝါဒႏွင့္ဖိုဝါဒဆ
ဒဆက္ဆံေရးမ်ားကုိၿဖိဳခြဲျခင္းမ်ားလည္းပါဝင္သည္။ 

ထုိအယူအဆတြင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သိစိတ္ကုိဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာဖြံ႕ၿဖိိဳးမႈအစားထိ
ထုိးအေတြးအေခၚမ်ားပါဝင္လာသည္။လိင္အေၾကာင္းျပဳအလုပ္ခြဲျခားျခင္းႏွင့္ယင္းမွတစ္ဆင့္ဂ်င္ဒါ၊လူ
လူမ်ဳိးႏွင့္လူတန္းစားေပၚအေျခခံ၍အာဏာႏွင့္ဓနတုိ႔ထုတ္လုပ္ျခင္းကုိတၿပိဳင္နက္တည္းေဝဖန္မႈျပဳသည္။ 
Buen Vivir 
တြင္ဌာေနတ္ုိင္းရင္းသားအမ်ဳိးသမီးမ်ားက႐ုိးရာဝတ္စုံမ်ားကုိဝတ္ဆင္ၿပီးယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိထ္ိန္းသိ
သ္ိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနခ်ိန္တြင္အမ်ဳိးသားမ်ားကအေနာက္တုိင္းဝတ္စံုမ်ားဝတ္ကာအရင္းရွင္ၿမိဳ႕ျပႀကီးမ်
မ်ားသုိ႔ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာထြက္ခြာေလ့ရွိသည့္သေဘာမွာထင္ရွားသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုခ
ုခ်င္းစီအတြင္း၌ဂ်န္ဒါဆုိင္ရာမညီမွ်မႈမ်ားကုိေဝဖန္ဆန္႔က်င္မည္ဟူေသာပဓာနဝါဒ၏ရည္မွန္းခ်က္ႏွင္
င့္ကြဲျပားေနသည္။ 

Maria Mies 
ကမက္စ္ဝါဒအပါအဝင္ေဘာဂေဗဒသိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကုိေလ့လာသုံးသပ္ၿပီးေနာက္၎တုိ႔အားလံုးသည္
ည္လုပ္ခစားစနစ္ကုိေပၚထြန္းလာေစေသာေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားအားလုံးကုိဖုံးကြယ္ထားၿပီးအရင
ရင္းရွင္ဓနစုစည္းမႈပံုစံအတြင္းအတိအလင္းေဖာ္ျပျခင္းမျပဳသည့္အခ်က္ကုိေတြ႕ရိွခဲ့သည္။အမ်ဳိးသား
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ားမ်ားလုပ္ခစားအလုပ္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၊အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏မ်ဳိးဆက္ပြားအလုပ္မ
္မ်ားႏွင့္ေဒသလုိအပ္ခ်က္ကုိျဖည့္ဆည္းရန္လယ္သမားငယ္မ်ား၏ထုတ္လုပ္မႈမ်ားစသည္တုိ႔လုိအပ္ၿပ
ၿပီးယင္းတုိ႔ကုိထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္းမျပဳၾကေပ။ထုိမွ်သာမကသဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကုိထုတ္
တ္ေပးေသာသဘာဝေလာကႀကီးတစ္ခုလုံးကုိပါထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္းမျပဳေပ။ထုိေနာက္ခံဝန္ေဆ
ေဆာင္မႈမ်ားမရိွပဲႏွင့္အရင္းရွင္ဓနစုစည္းမႈမ်ားျဖစ္မလာႏိုင္ေသာ္လည္းယင္းတုိ႔မွာလႊမ္းမိ
မုိးေသာအေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္စီးပြားေရးေပၚလစီမ်ား၏ေနရာေပးျခင္းကုိမခံရပဲ 'အခမဲ့' 
အရာမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏လူမႈႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆ္ုိင္ရာကုန္က်စရိတ္မ်
မ်ားကုိလွ်စ္လ်ဴျခင္းျဖစ္သည္ဟု Mies 
ကဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ဂ်ီဒီပီက့ဲသို႔ေသာအတုိင္းအတာမ်ားကလည္းဓနတုိးေစမည့္အလုပ္မ်ားကုိသာထည
ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီးလူသားဘဝသာယာဝေျပာမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္လုံးဝဆက္စပ္မႈမျပဳေခ်။ 

နိဂံုးအေနႏွင့္ Mies 
ကေရရွည္တည္တ့ံမႈသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေျခခံစီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္အတူယွဥ္တြဲမျဖစ္ႏိုင္ဟုေကာက္ခ်က္
က္ခ်သည္။ယင္းမွတစ္ဆင့္ဘဝသာယာဝေျပာေရးအတြက္ေဘာဂေဗဒကအဓိကစြမ္းေဆာင္မည္
ည္ဟူေသာအယူအဆကုိဆက္လက္ေမးခြန္းထုတ္သည္။သူမကဘဝကုိျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္းအေပၚ
ပၚအေျခခံေသာအစားထုိးမိုဒယ္တစ္ခုကုိအဆုုိျပဳသည္။မ်ဳိးဆက္ပြားလုပ္ငန္းမ်ားကုိအမ်ဳိးသား၊အမ်ဳိးသမီ
မီးႏွစ္ဦးစလံုးမွ်ေဝတာဝန္ယူရန္လုိၿပီးဓနရွင္ဝါဒကဖယ္ထုတ္ထားေသာသဘာဝတရားႀကီးကုိပါျပန္လည္
ည္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အဆုိျပဳသည္။သူမကဘံုဝန္ေဆာင္မႈအရင္းအျမစ္မ်ား၏တန္ဖိုးကုိအေ
အေလးအနက္ထားၿပီးရပ္ရြာအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားအၾကားေသြးစည္းမႈကုိတုိက္တြန္းသည္။ထုိ႔အျပင္ဘုံအက
အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိေစာင့္ေရွာက္ရန္စုေပါင္းဆံုးျဖတ္သည့္စနစ္ကုိလည္းတုိက္တြန္းသည္။လုပ္
ပ္အားႏွင့္သဘာဝအၾကားဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနမႈကုိေက်ာ္လႊားၿပီးကမ႓ာေစ်းကြက္မ်ားအစားေ
းေဒသတြင္းႏွင့္ေဒသႏၲရေစ်းကြက္မ်ားကုိပုိမိုဦးစားေပးရန္တုိက္တြန္းသည္။အေၾကာင္းမွာထုတ္လုပ္မ
္မႈႏွင့္စားသုံးမႈအၾကားတုိက္႐ိုက္ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္မႈကုိျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျပႏုိင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္ 
(Mies, 1998)။ 

Ivone Gebara 
မွာဘရာဇီးမွာေဂဟအမ်ဳိးသမီးဝါဒီတစ္ဦးျဖစ္ၿပီးေခတ္မီေရးအယူအဆ၏လႊမ္းမိုးႀကီးစုိးမႈကုိေထာက္ျပၿပီးဖြံ႔
ံ႔ၿဖိဳးေရးကုိေဝဖန္သူျဖစ္သည္။ Gebara 
ကေခတ္မီေရးသည္စုန္းမမ်ားကုိႏိွပ္စက္ကလူျပဳေရးႏွင့္သိပံၸနည္းက်စနစ္ကုိမိတ္ဆက္ေပးသည္ဟ
္ဟုဆုိသည္။အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္အိမ္တြင္းနယ္ပယ္တြင္လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈႏွင့္မိသားစုတန္ဖုိးမ်
မ်ားေအာက္တြင္ေနထုိင္ရကာအလားတူပင္သဘာဝေလာကႀကီးကလည္းအမ်ဳိးသားမ်ား၏သိပံၸနည္းက်န
်နည္းလမ္းမ်ားကုိအ႐ံႈးေပးရသည္ႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ Gebara 
အတြက္ဖိႏိွပ္ခံမ်ားျဖစ္ေသာမိန္းမႏွင့္သဘာဝႏွစ္မ်ဳိးစလုံးတုိ႔သည္အရင္းရွင္ဝါဒေပၚေပါက္ရာအေ
အေနာက္တုိင္းမွႏုိင္ငံေရး၊ဒႆနႏွင့္ဘာသာေရးပညာအားလံုး၏လႊမ္းမုိးဖိႏိွပ္ျခင္းကုိခံရျခင္းျ
းျဖစ္သည္နားလည္သေဘာေပါက္သည္။ေဂဟအမ်ဳိးသမီးဝါဒကအဖိႏိွပ္ခံမ်ား၏ကံၾကမၼာသည္ကမ
ကမ႓ာေလာကႀကီး၏ကံၾကမၼာႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္ဟုယူဆၿပီး 
'လူမႈတရားမွ်တမႈႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားအားလုံးသည္ေဂဟတရားမွ်တမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္' 
ဟုဆုိသည္ (quoted in Pobierzym, 2002)။ 
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ေဂဟအမ်ဳိးသမီးဝါဒီမ်ားသည္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြင္းရွိမိန္းမသားမ်ား၏လက္ရွိအေျခအေနကုိေမး
မးခြန္းထုတ္ေသာမ်က္ႏွာစာတစ္ဖက္လည္းရိွေသးသည္။ယင္းကုိ၁၉၉၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကႏိ
ႏ္ုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီမ်ား၏အားေပးျမႇင့္တင္သည္။အမ်ဳိးသမီးမ်ားဖိႏွိပ္ျ
္ျခင္းခံရမႈကုိအေၾကာင္းျပဳၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေပၚေနာက္ထပ္ေ၀ဖန္မႈမ်ားခံရသည္။၎တုိ႔သည္သဘာဝပ
ဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိေစာင့္ေရွာက္ထ္ိန္းသိမ္းျခင္းတည္းဟူေသာလူအသိအမွတ္ျပဳမခံရသည့္အလု
လုပ္ကုိခါးဆည္းလုပ္ၾကရသည္။သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ပတ္သက္လ်င္မိန္းမသားမ်ားကအဓိကဟုသတ္
တ္မွတ္ျခင္းခံရၿပီးထုိကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးမိန္းမသားမ်ားၾကံဳေတြ႕ရေသာေခါင္းပံုျဖတ္ခံရမႈႏွင့္ေအ
ေအာက္က်ဖိႏိွပ္ခံရမႈမ်ားကုိမူအသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံၾကရေပ (Nieves Rico, 1998)။ 

အမ်ဳိးသမီးဝါဒီေဘာဂေဗဒႏွင့္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစီးပြားေရး 

အမ်ဳိးသမီးေဘာဂေဗဒ
ဝါဒီမ်ားကသဘာဝတရား၊အရင္းရွင္ထုတ္လုပ္ေရးပံုစံႏွင့္မ်ဳိးပြားမႈနယ္ပယ္ႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈတုိ႔အၾက
ၾကားဆက္စပ္ပုံကုိေလ့လာဆန္းစစ္ၾကသည္။အမ်ဳိးသမီးဝါဒီေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားသည္ေဘာဂေဗဒသိ
သိပၸံ၏လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္အခ်ဳိ႕ကုိစတင္ျဖည္ထုတ္ၾကသည္။၎တုိ႔ကေစ်းကြက္သည္ဂတိကင္းစြာအလုပ္လုပ္ၿပီး
ီးအမ်ဳိးသားအမ်ဳိးသမီးအားလုံး၏အက်ဳိးစီးပြားကုိခြဲျခားမႈမရွိပဲျဖည့္ဆည္းေပးသည္ကုိမယုံေပ။
ပ။၎တုိ႔ကေဘာဂေဗဒေၾကာင့္မည္သည့္တန္ဖုိးမ်ားေပါက္ဖြားလာသည္ကုိေလ့လာၿပီးမည္သူတုိ႔အတြက္ျဖ
ျဖစ္သည္ကုိလည္းေစာေၾကာသည္။ဒုတိယအခ်က္မွာေစ်းကြက္ကုိဗဟုိျပဳျခင္္းျဖစ္သည္။၎တုိ႔ကစ
ကစီးပြားေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ားအားလုံးသည္ေစ်းကြက္တြင္ျဖစ္ပြားျခင္းမဟုတ္ပဲပုဂၢလိကေစ်းကြက္၊ႏိ
ႏုိင္ငံေတာ္၊အက်ဳဳိးအျမတ္မယူေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊စည္းျပင္က႑ Informal Sector 
ႏွင့္အိမ္ေထာင္စုစသည္တုိ႔ႏွင့္လည္းဆက္စပ္ေနသည္ဟုဆုိသည္ (Knobloch, 2010)။ 

Maria Mies 
က့ဲသုိ႔ပင္၎တုိ႔ကအခေၾကးေငြမရေသာအိမ္တြင္းအလုပ္မ်ားသည္အျပင္ထြက္အလုပ္လုပ္ေသာလုပ္သားအင္အာ
အားစုအလုပ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ပ့ံပိုးေပးျခင္းျဖစ္သျဖင့္စီးပြားေရးတန္ဖုိးရွိသည္ဟုယူဆၾကသည္။ထုိတန္
န္ဖိုးကုိႏုိင္ငံမ်ား၏ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာက္ိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ထင္ဟပ္ႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားသလုိအိမ္မႈကိစၥ
စၥမ်ားကုိဦးစီးလုပ္ကုိင္ရေသာမိန္းမအမ်ားစု၏လုပ္အားကုိေခါင္းပုံျဖတ္ခံရသည့္ကိစၥမ်ားကိုလည
လည္းေဖာ္ထုတ္သည္။ေလ့လာမႈမ်ားအရစက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးအေနာက္တုိင္းကမ႓ာ၌ပင္လုပ္ခမရေသာအလုပ္မ
္မ်ားကအမ်ဳိးသားစီးပြားေရးအေပၚထည့္ဝင္မႈမွာလုပ္ခရေသာအလုပ္မ်ား၏ထည့္ဝင္မႈထက္ပင္ျမင့္မာ
မားေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္ (Winkler, 
2010)။ႏုိင္ငံေတာ္ကေစာင့္ေရွာက္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမေပးသေလာက္ျဖစ္ေသာလက္တင
တင္အေမရိကတြင္ဖိႏွိပ္မႈမွာပိုဆုိးၿပီးပိုက္ဆံတတ္ႏုိင္သူမ်ားသာပုဂၢလိကေစာင့္ေရွာက္မႈကုိရသျဖင္
င့္လူတန္းစားခြျဲခားမႈအေျခခံလည္းရိွသည္ (Rodríguez, 
2005)။ထုိ႔ေၾကာင့္အမ်ဳိးသမီးဝါဒီေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားကပုဂၢလက႑တရားမွ်တမႈကုိလည္းလုိလားၿပီးအိမ္တ
္တြင္းႏွင့္အျခားေနရာမ်ားတြင္အလုပ္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးခြဲေဝျခင္းကုိေတာင္းဆုိသည္။ 

လက္ရိွကာလအထိဂ်ီဒီပီႏွင့္အျခားတရားဝင္ကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအလုပ္မ်ား၏တ
၏တန္ဖိုးႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈကုိထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းမရိွေပ။ယင္းမွတစ္ဆင့္ဂႏၴဝင္ေခတ္မွသည္ယေ
ယေန႔တုိင္လႊမ္းမိုးႀကီးစုိးေသာမုိကၠ႐ိုမူ
ဝါဒမ်ားကုိသာခ်မွတ္ၿပီးမက္ခ႐ိုမူဝါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လ်င္အျမင္ကြယ္ေနတတ္ေသာသေဘာကုိေထာက္ျပ
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ျပၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိကန္႔ကြက္သည္။ထုိ႔အျပင္တုိးတက္မႈကုိဦးတည္သည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊အမ်ဳိးသမ
သမီးမ်ားကုိေစ်းကြက္သုိ႔ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ဆင္းရဲမႈတုိက္ဖ်က္ေရးစသည့္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည
သည္ဘဝသာယာဝေျပာမႈကုိဖန္တီးႏိုင္ျခင္းရိွ/မရိွသံသယရိွေနသည္။ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပူးေပါင္းေဆာင္
င္ရြက္မႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကအမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဗ်ဴဟာမ်ား၏ဗဟုိခ်က္မတြင္ေနရာခ်ထားျခင္းကုိ
ိုလည္းလက္မခံေခ်။ Annemarie Sancar 
၏စကားကုိကုိးကားရေသာ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အထူးစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားဟူသည့္အယူအဆသည္ဇီဝေဗဒ
ဗဒသေဘာအရေဘာင္ခတ္ၾကည့္ျခင္း stereotyping ပင္ျဖစ္ကာ 
'ယေန႔ေခတ္တြင္အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးထက္စာလ်င္နီယုိလစ္ဘရယ္စီးပြားေရးအယူအဆမ်ားကဦးေဆာင္ေ
္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ကမ႓ာ့ဘဏ္၏စမတ္က်ေသာစီးပြားေရးအယူူအဆအရဆုိလ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္စီးပြာ
ြားေရးကုိဦးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိေမာင္းႏွင္ျခင္းတုိ႔တြင္လည္းထက္ျမက္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္' (Sancar, 
2010)။ 

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းေဘာဂေဗဒတြင္ကေလးသူငယ္မ်ား၊မနာက်န္းသူမ်ား၊ျခားနားသန္စြမ္းသူမ်ား
ားႏွင့္အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ားကိုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းလည္းပါဝင္သည္။ထုိသုိ႔ေစာင့္ေရွာက
ာက္ျခင္းသည္ဘဝကုိဂုဏ္သိကၡာအျပည့္ႏွင့္ျဖတ္သန္းျခင္းဟူေသာအေရးအပါဆံုးလူသားတန
တန္ဖုိးကုိျဖည့္ဆည္းျခင္းလည္းျဖစ္သည္။သုိ႔ရာတြင္ထုိအခ်က္ကိုႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးနယ္
ယ္ပယ္ႏွစ္ရပ္စလုံးမွလွ်စ္လ်ဴ႐ႈၾကသည္။ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာေ
ာေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ Buen Vivir 
ကုိေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ပန္းတုိင္အျဖစ္သတ္မွတ္သည္။အမ်ဳိးသမီးဝါဒီစီးပြားေရးပညာရွင္ Ulrike Knobloch 
(2010) ကထိေရာက္မႈပန္းတုိင္တစ္မ်ဳိးတည္းအတြက္မဟုတ္ပဲ Buen Vivir 
ဆီသုိ႔ဦးတည္သြားႏိုင္မည့္စီးပြားေရးေဆာင္တာမ်ားကုိအဆုုိျပဳဖူးသည္။၎ကစီးပြားေရး၏အေျခခ
ခခံအက်ဆုံးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မွာအဘယ္နည္းဟုေမးခြန္းထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ Knobloch 
ကစီးပြားေရးဆုိသည္မွာပုိမိုျမင့္မားေသာပန္းတုိင္တစ္ခုအတြက္နည္းလမ္းသာျဖစ္သင့္သည္ဟုဆုိသည္
ည္။ယင္းမွာပညာရပ္နယ္ပယ္ကုိေက်ာ္လြန္ေသာဒႆနပုစၧာတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္။ေစ်းကြက္ကလူသားတုိ႔
ု႔၏လုိအင္မ်ားကုိအလုိအေလ်ာက္ျဖည့္ဆည္းေပးသည္ဟုဆုိရာတြင္ Knobloch 
ကမူေစ်းကြက္သည္အမ်ဳိးသား၊အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ားအတြက္ဘဝကုိျပည့္ဝစြာေနထုိင္ႏုိင္ရန္လုိအပ္ခ
္ခ်က္မ်ားကုိအလုိ္အေလ်ာက္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္းမရိွဟုယူဆသည္။ထုိ႔အျပင္ေစ်းကြက္အတြင္းမွ်
ွ်တစြာယွဥ္တြဲေနထုိင္ျခင္းကုိလည္းေမးခြန္းထုတ္ကာစီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကမည္သူတုိ႔အတြက္တန
တန္ဖုိးကုိထုတ္လုပ္သနည္းဆုိသည္ကုိေစာေၾကာသည္။လုပ္ခစားလုပ္အားအေပၚအေျခခံ၍တည္
ည္ေထာင္ထားေသာေခတ္သစ္ေစ်းကြက္အယူအဆသည္ဂ်င္ဒါဆုိင္ရာမညီမွ်မႈအေပၚတြင္လည္းအေ
အေျခခံထားေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္သည္။က်ားမသေဘာမပါေသာစီးပြားေရးသတၱဝါ homo economicus 
ဆုိသည္မွာမရိွပဲေယာက ၤ်ား၊မိန္းမအားလံုးတုိ႔အား၎တုိ႔၏သီးျခားေနာက္ခံမ်ားႏွင့္လူမႈဘဝအေ
အေျခအေနမ်ားကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လုိအပ္သည္။ 

နီယုိလစ္ဘရယ္ဝါဒေအာက္တြင္ေစာင့္ေရွာက္ျပဳစုမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိပုဂၢလိကပုိင္ျပဳျခင္းႏွင့္တစ္ဦးခ်
ခ်င္းစားသုံးမႈအသြင္ေျပာင္းျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစီးပြားေရးအယူအဆက
ဆကျပည္သူ႔မူဝါဒမ်ားျဖင့္ေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳရန္ေတာင္းဆုိသည္။သုိ႔ေသာ္ႏုိင္ငံေတာ္ကေစာ
စာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္လူမႈကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိတစ္ဦးတည္းတာဝန္ယူရမည္ဟုမဆုိလုိပဲလူ႔အ
႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံး၏လုိအပ္ခ်က္ကုိျခံဳငံုမိေစမည့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူအမ်ားအျပားပါဝင္ေသာ



52

 

သာစနစ္တစ္ခုကုိတည္ေထာင္ရန္သာတုိက္တြန္းျခင္းျဖစ္သည္ (Rodríguez Enríquez, 2005: 
29)။ႏိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား၏ဗဟုိခ်က္တြင္ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားရိွရမည္ျဖစ္ၿပီးအခ်ိန္သုံးစြ
စြဲမႈကုိလည္းဒီမိုကေရစီနည္းက်ေစကာအမ်ဳိးသမီးမ်ားလည္းအားလပ္ခ်ိန္မ်ားကုိခံစားရေစမည္ျဖစ္သည္။ဂ
။ဂ်ာမနီဆုိရွယ္လစ္အမ်ဳိးသမီးဝါဒီ Frigga Haug 
ကအခ်္ိန္စီးပြားေရးအယူအဆကုိတင္ျပၿပီးယင္းတြင္ဘဝ၏အခ်ိန္မ်ားကုိဝင္ေငြရေသာအလုပ္၊မ်ဳိးဆက္ပြားလု
လုပ္ငန္း၊ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ႏုိင္ငံေရးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔တြင္မွ်ေဝသုံးစြဲရန္အဆုိျပဳသည္
ည္။သူမကဝင္ေငြရေသာအလုပ္ကုိလုိအပ္ေသာထုတ္လုပ္မႈပမာဏကုိထိန္းထားႏုိ္င္မည့္ေလးနာရီမွ
မွ်သာထားရိွရန္အဆုိျပဳၿပီးဤနည္းအားျဖင့္အလုပ္အကုိင္က်ပ္တည္းမႈကုိလည္းတစ္နည္းတဖုံေျဖရ
ဖရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ေစာင့္ေရွာက္မႈအလုပ္မ်ား၊တစ္ကုိယ္ေရဝါသနာမ်ားႏွင့္ဘ၀ေကာင္းျဖစ
ဖစ္ေစရန္ၾကံစည္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအားလုံးကုိယဥ္ေက်းမႈအလုပ္မ်ားကုိျခံဳငုံေခၚေဝၚၿပီးထုိ႔ေနာ
နာက္ႏိုင္ငံေရးတြင္အျပည့္အဝေပါင္းစည္းပါဝင္ျခင္းလည္းပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္ (Haug, 2009)။ 

ေစာင့္ေရွာက္မႈေဘာဂေဗဒမွေပၚထြက္လာေသာအယူအဆမ်ားကုိဘဝအရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးဆုိ
ိုင္ရာသီအုိရီႏွင့္လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ယူဆႏိုင္သည္။တစ္ဦးခ်င္းအစြမ္းအစျဖင့္စီးပြားေရး
ရးကုိေမာင္းႏွင္မည္ဟူေသာအေတြးအေခၚအစားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိမူတည္သည့္နည္းလမ္
မ္းမ်ားကုိလည္းဦးစားေပးေစသည္။ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားစရာ
ရာဟုယူဆျခင္းမွာလည္းျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီးကမ႓ာလုံးဆုိင္ရာႏွင့္ႏိုင္ငံစီးပြားေရးမ်ားတြင္မညီမွ
မွ်မႈမ်ားကုိဆက္လက္ေမြးဖြားထုတ္လုပ္ေပးရာေရေသာက္ျမစ္လည္းျဖစ္ေနသည္။ထုိေဆြးေႏြ
ႏြးခ်က္မ်ားသည္အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ေထာက္ပံ့ေသာ၊တန္းတူညီမွ်ေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းေမာ္ဒယ္မ
္မ်ားကုိရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရင္း Buen Vivir ဆီသုိ႔ခ်ဥ္းကပ္သြားသည္ (Salazar et al., 2010)။ 

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွေန၍ဆင္းရဲမႈတုိက္ဖ်က္ေရးတြင္ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလုိအပ္ခ်က္ကုိျပည္
ည္သူ႔မူဝါဒအေနႏွင့္ေျဖရွင္းရန္အၾကံျပဳသည္။ေစာင့္ေရွာက္မႈခ်ဳိ႕တ့ဲသည့္အက်ပ္အတည္းသည္အရ
အရင္းရွင္ဝါဒ၏အက်ပ္အတည္းလည္းျဖစ္ၿပီးဘဝအရည္အေသြးကုိက်ဆင္းေစကာဆင္းရဲတြင္းသုိ႔ထပ္မ
္မံနစ္မြန္းေစေသာျပႆနာလည္းျဖစ္သည္။စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္တုိးတက္မႈတုိ႔အစားအေျခခ
ခခံအက်ဆုံးလူသားလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိျဖည့္စြမ္းျခင္းသည္လုိလားအပ္ေသာလူမႈေျပာင္းလဲေရးျဖစ္
စ္ၿပီးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္လက္ဝဲလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ႏုိင္ငံေရး
ရးလမ္းေၾကာင္းျပန္လည္ပုံေဖာ္တည္ေဆာက္ျခင္းစသည္တို႔မွာမျဖစ္မေနလုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ 

အမ်ဳိးသမီးဝါဒႏွင့္လက္တင္အေမရိကမွတုိးတက္ေသာနီယုိဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစုိးရမ်ား 

လက္တင္အေမရိကတြင္နီယုိလစ္ဘရယ္လမ္းေၾကာင္းမွခြဲထြက္ေသာတိုးတက္ေသာအစုိးရမ်ားစတင္ေပၚထြ
ထြက္လာၿပီးဓနျပန္လည္ခြဲေဝျခင္းကုိေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။ယင္းတုိ႔ေပၚထြက္လာျခင္းေၾကာင့္အမ်
မ်ဳိးသမီးဝါဒအတြင္း၁၉၇၀ခန္႔မွစ၍ေပၚထြက္ခဲ့ေသာအေတြးအေခၚဂုိဏ္းခြဲႏွစ္ခုအၾကားတင္းမာမႈမွာပုိမိုထင္
င္ရွားလာသည္။ 

ပထမလမ္းေၾကာင္းမွာအမ်ဳိးသမီးဝါဒီေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားကေတာင္းဆုိေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနႏွင္
င့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏အသီးအပြင့္မ်ားကုိအတားအဆီးမရွိခံစားခြင့္ရွိသည္ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။၎တုိ႔ကလက
လက္ရိွစနစ္အတြင္းရိွဖိုႀကီးစိုးမႈကုိလည္းေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။အသစ္ေပၚထြက္လာေသာတုိးတက္
က္သည့္အစုိးရမ်ားႏွင့္၎တုိ႔၏အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္အမ်ဳိးသမီးမ်ားဝင္ေငြတုိးေရးႏွင့္ဝယ္ယူႏုိင္
င္စြမ္းတုိးတက္ေရးကုိရည္ရြယ္ေသာမူဝါဒမ်ားတုိက္တြန္းေတာင္းဆုိေရးအတြက္ပုိမုိလမ္းဖြင့္ေပးလာသည္။ 
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အၿပိဳင္ေရစီးေၾကာင္းမွာလက္ဝဲပုိယိမ္းသည္။၎တုိ႔ကဆင္းရဲေသာမိန္းမမ်ားကုိပုိက္ဆံေပးျခင္းသည္ဖိုႀကီးစုိးေရး
ႀကီးစုိးေရးဆန္ၿပီးေထာက္ပ့ံေရးဝါဒလည္းျဖစ္ကာဖုိႀကီးစုိးမႈကုိဆက္လက္အားေပးျခင္းလည္းျဖစ္သည္။သယံ
ဖစ္သည္။သယံဇာတထုတ္ယူေရးမ်ားႏွင့္စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအဓိကအားထားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပံုစံကုိလည္
စံကုိလည္းေမးခြန္းထုတ္သည္။အမ်ဳိးသမီးဝါဒမွာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသြင္ေျပာင္
င္ေျပာင္းႏိုင္ေရးအတြက္တြန္းအားတစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္။ေသြးစည္းေသာစီးပြားေရး၊စားနပ္ရိ
ားေရး၊စားနပ္ရိကၡာအခ်ဳပ္အခ်ာပုိင္မႈႏွင့္ေျမယာကာကြယ္ေရးမ်ားသည္ထုိအေတြးအေခၚ၏ဗဟုိခ်က္မ်ားတြ
က္မ်ားတြင္ရိွေနသည္။၎တုိ႔ကအမ်ဳိးသမီးဝါဒကုိဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ရပ္ရြာလူထု၏အျမင္မွေန၍႐ႈျမင္ျခင္းျဖစ္သ
င္းျဖစ္သည္။ထုိေရစီးေၾကာင္းႏွစ္သြယ္သည္အခ်ဳိ႕ေသာအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းယွဥ္တြဲတည္ရွိ
တြဲတည္ရိွေနသည္ကုိလည္းေတြ႕ႏိုင္သည္။ဤနည္းအားျဖင့္ဖုိဝါဒႀကီးစုိးမႈကုိဆန္႔က်င္ေသာလႈပ္ရွားမႈကုိပိုမုိနက္
ပုိမိုနက္႐ႈိင္းေသာအနက္အဓိပၸါယ္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးေနသည္။ 

အင္ဒီးစ္၊လူထုႀကိဳက္ႏွင့္ရပ္ရြာအေျချပဳအမ်ဳိးသမီးဝါဒ 

လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း၌လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားသည္နီယုိလစ္ဘရယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈပံုစံမ်ား
မႈပံုစံမ်ားစြာကုိေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ယင္းတုိ႔ေၾကာင့္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဝါဒႏွင့္ႏုိင္ငံတကာအလုပ္ခြဲ
ငံတကာအလုပ္ခြဲျခားမႈပုံစံတုိ႔ကုိပိုမုိအားေကာင္းေစၿပီးဆင္းရဲသားလူမ်ားစုႀကီးကုိဒုကၡတြင္းထဲသုိ႔ပိုမုိသက္ဆ
မုိသက္ဆင္းသြားေစသည္။ဆင္းရဲေသာမိန္းမမ်ား- ဌာေနတုိင္းရင္းသား၊ mestizo 
ကျပား၊လူမည္းႏွင့္ေတာေနမိန္းမမ်ားကဒုကၡပိုခံရသည္။၎တုိ႔သည္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းလည္းမခံရ၊လုံျခံဳမႈ
မခံရ၊လုံျခံဳမႈလည္းမရွိ၊ႏိုင္ငံေတာ္၏လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိကာကြယ္မႈလည္းမေပးေသာအေျခ
မႈလည္းမေပးေသာအေျခအေနတြင္အိမ္တြင္းႏွင့္ထုတ္လုပ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိခါးဆည္းၿပီးေဆာင္ရြ
ၿပီးေဆာင္ရြက္ေနၾကရသည္။ထုိ႔အျပင္နီယုိလစ္ဘရယ္ကုန္သည္ဝါဒႀကီးစုိးမႈေအာက္၌၎တုိ႔၏လုိလားခ်က္မ်ားႏ
ားႏွင့္ဥပဓိအမွတ္လကၡဏာမ်ားပါအစိတ္စိတ္အမႊာမႊာျဖစ္သြားရသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ေကာ္ပုိရိတ္မ်ားကုိ၎တုိ႔
္မ်ားကုိ၎တုိ႔အတြက္အခန္းက႑သစ္မ်ားကုိေကာင္းကင္မွခ်သလုိခ်ေပးၿပီး၎တုိ႔မွာမိန္းမအျဖစ္ပုိုိမုိေဘာင္ခ
ိုေဘာင္ခတ္ခံရကာအစုိးရမွတာဝန္မယူေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏မေရရာေသာလက္ေဝခံစားသုံးသူမ်ားျဖစ္လာ
မ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ 

ထုိႏွစ္မ်ားအတြင္းလက္တင္အေမရိကတြင္စုေပါင္းခုခံတြန္းလွန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္းျမင္ေတြ႕ရ
႕ရသည္။ဌာေနတုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လူစုမ်ားသည္နီယုိလစ္ဘရယ္ဝါဒကုိစတင္ဆန္႔က်င္
င္သည္။ထုိ႔ေနာက္ႏုိင္ငံေတာ္အားလည္းဓနျပန္လည္ခြဲေဝမႈကုိတာဝန္ယူရန္၊လူမႈေရး၊စီးပြားေရးႏွ
ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကုိဆန္႔က်င္ရန္ဖိအား
ားေပးတုိက္တြန္းလာၾကသည္။ထို႔အျပင္လူမ်ဳိးစုံႏုိင္ငံေတာ္စနစ္ျဖစ္လာေစေရးအတြက္လည္းတ
းတုိက္ပြဲဝင္ၾကသည္။ယင္းကႏိုင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑တစ္ခုလုံးကုိျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီးႏို္င္ငံ
ငံေတာ္မွာကုိလုိနီလြန္လူနည္းစုအုပ္စုိးေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေနၿပီးလြတ္လပ္ေရးရစဥ္ကတည္းကတ
ကတည္ရိွေသာအကန္႔အသတ္အတားအဆီးမ်ား၏ထုတ္ကုန္တစ္ခုျဖစ္ေနသည္ကုိေတြ႕ၾကရသည္။ထုိေနာက
ာက္ခံအေျခအေနတြင္အထူးသျဖင့္အီေကြေဒါႏွင့္ဘိုလီးဗီးယားတုိ႔၌ရပ္ရြာႏွင့္လူထုႀကိဳက္အမ်ဳိးသမီးဝါဒမ်ား8

ေပါက္ဖြားရွင္သန္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

                                                            
8ထုိႏုိင္ငံမ်ားရိွအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိေျခရာခံ၍ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။အီေကြေဒါတြင္ Luna 
Creciente ႏွင့္ Ecuador Women’s Assembly၊ဘုိလီးဗီးယားတြင္ Mujeres Creando စသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
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ယခုအခန္းတြင္ထုိႏွစ္ႏုိင္ငံရွိ္မတူညီေသာေနာက္ခံမ်ားႏွင့္မတူညီေသာအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္
ည္းမ်ားအေၾကာင္းကုိသုံးသပ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပဲဘုံတူညီေသာအခ်က္အခ်ဳိ႕ကုိသာေဆြးေႏြးသြာ
ြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ပထမအခ်က္မွာ၎တုိ႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္မႈ၊ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ၊
ႈ၊ထႂကြမႈႏွင့္ဆင္းရဲသားမ်ား၊ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ေတာေနလယ္သမားမ်ား၊အလုပ္သမားမ်ား၏လြ
လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ထုိ႔အျပင္လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းငါးရာစပိန္က
္ကုိလုိနီကြၽန္ျပဳမႈကာလမ်ားအထိပါဘုံတူညီေသာသမိုင္းေၾကာင္းရိွသည္။ထုိလႈပ္ရွားမႈမ်ားကအမ်ဳိးသ
းသမီးဝါဒသည္ေျမာက္ကမ႓ာျခမ္းမွလာၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးကမ႓ာမွမိန္းမမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈျဖစ္သည္ဆုိေသာအယ
အယူအဆကုိကုိင္စြဲၾကသည္။ 

ဒုတိယတူညီခ်က္မွာထုိလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္မတူညီမႈႏွင့္ညီမွ်မႈအေျခခံအမ်ဳိးသမီးဝါဒလမ္းေၾကာင္းႏွ
ႏွစ္ခုအၾကားပဋိပကၡကုိေက်ာ္လႊားႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။၎တုိ႔ကပို႔စ္ေမာ္ဒန္ဥပဓိအမွတ္လကၡဏ
ၡဏာမ်ားျပန္႔က ဲ်သြားျခင္းႏွင့္အထူးဝိေသသမ်ားခြဲျခားထားမႈ၊ဖုိဝါဒအတြင္းထဲမွတရားမွ်တမႈႏွင့္လက္
က္ခံေပါင္းစည္းမႈႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကုိေမးခြန္းထုတ္သည္။၎တုိ႔ကလိင္၊လူမ်ဳိးႏွင့္ေနာက္ခံသမုိင္းဆုိင္ရာႂ
ာႂကြယ္ဝမႈမ်ားကုိကုိလုိနီႏွင့္လူတန္းစားအမွတ္လကၡဏာမ်ားကုိပါထည့္သြင္းၿပီးဘုံေလာကအျမင္တ
္တစ္ခုကုိတည္ေဆာက္ျခင္းပါဝင္သည္။ႏ္ုိင္ငံေရးတြင္မူအသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ႏွင့္အသ
အသြင္ေျပာင္းမႈကုိစုေပါင္းတည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။တရားမွ်တမႈဆုိသည္မွာဖုိႀကီ
ကီးစုိးေရးစနစ္ကုိတစ္စစီဖယ္ရွားပစ္ျခင္းႏွင့္လူမ်ဳိးစံုႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔တြင္အေ
အေျခခံသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္တရားမွ်တမႈ၏အေျခခံမွာတသီးပုဂၢလရပုိင္ခြင့္မ်ားမဟုတ္မူပဲလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ
တစ္ခုလုံးကုိအသြင္ေျပာင္းႏိုင္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ 

တတိယတူညီခ်က္လည္းရွိေသးသည္။၎တုိ႔သည္ကုိလုိနီဆန္႔က်င္ဝါဒ၊ဖုိဝါဒကုိတုိက္ဖ်က္ျခင္း၊အရင္းရွင္စနစ္
စ္ကုိေခ်မႈန္းျခင္းႏွင့္သဘာဝႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္းစသည္မ်ားတြင္လည္းဆန္းက်ယ္မႈသေဘာကုိ
ိုနားလည္ရာ၌ဘုံတူညီမႈရိွၾကသည္။ထုိဆန္းၾကယ္နက္႐ိႈင္းမႈမွတစ္ဆင့္ရပ္ရြာ၊အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာနယ္
ယ္ပယ္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္မႈပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိျပန္လည္သုံးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္းျပဳသည္။အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈက
ႈကရပ္ရြာလူ႔ေဘာင္ဆုိသည္မွာသမုိင္းဆ္ုိင္ရာတည္ေဆာက္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီးႏုိင္ငံေရးႏွင့္အာ႐ုံခံစားမႈ
မႈမ်ား၏ဆုံခ်က္လည္းျဖစ္သည္ဟုသတ္မွတ္သည္။လူမ်ဳိးစုံႏုိင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ေရးတြင္အမ်ဳိးသမီး
ီးမ်ားအၾကားဒုိင္ယာေလာ့ခ္လုိအပ္သည္။အေၾကာင္းမွာအမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေတာ္မ်ားအတြင္းရွိရပ္ရြာႏိုင
ိင္ငံေရးအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားကုိထင္ဟပ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

အင္ဒီးစ္ေတာင္တန္းအမ်ဳိးသမီးဝါဒမွာ mestizo 
ကျပား၊ပညာသည္၊လူလတ္တန္းစားအမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္သက္သက္မဟုတ္ေတာ့ပဲအမ်ဳိးသမီးဝါဒီမ်ားအျ
အျဖစ္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိသတ္မွတ္ေသာဝင္ေငြနိမ့္သည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္လည္းျဖစ္လာသည္။ထုိအု
အုပ္စုကလည္းမိမိတုိ႔၏ေနာက္ခံ၊အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆ္ုိင္ရာထုတ္လုပ္မႈတုိ႔ကုိအေျခခံၿပီးအမ်ဳိးသမီး
ဝါဒကုိျပန္လည္ဖြင့္ဆုိသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ထုိအျမင္တြင္သဘာဝမိခင္ႀကီး Pachamama 
သည္ေတြ႕ၾကံဳခံစားရန္ႏွင့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရန္ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးျဖစ္ေနသည္။ 

ေဂဟအမ်ဳိးသမီးဝါဒမွေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာသဘာဝတရား၏အေရးပါမႈကုိေထာက္ခံေသာလယ္သမား၊ဌာေနႏ
နႏွင့္လူမည္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားလည္းရွိသည္။ Cochabamba ရိွ Tiquipaya တြင္၂၀၁၀ဧၿပီ၌က်င္းပေသာ 
World People’s Conference on Climate Change 
၌ရပ္ရြာလူထုအမ်ဳိးသမီးဝါဒီမ်ားကေအာက္ပါအတုိင္းေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။ 
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ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ Pachamama ႏွင့္ Mapu 
တုိ႔ကုိတလံုးတဝတည္းသေဘာျဖင့္နားလည္ၿပီးျမင္ရေသာသဘာဝႀကီးႏွင့္ကမ႓ာၿဂိဳဟ္တုိ႔ကုိေက်ာ္လြ
ကုိေက်ာ္လြန္ကာသက္ရွိသတၱဝါမ်ား၊စြမ္းအင္မ်ား၊လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လုိအင္ဆႏၵမ်ားဆက္စပ္ထား
ပ္ထားေသာဆက္ဆံေရးတစ္ခုအျဖစ္နားလည္သည္။ Pachamama 
ကုိမိခင္ကမ႓ာႀကီးဟုေလွ်ာ့ေပါ့႐ႈျမင္သုံးသပ္ျခင္းမ်ားအားလုံးကုိ႐ႈတ္ခ်သည္။ယင္းအျမင္သည္အမ်ဳိး
္သည္အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္မိခင္သဘာဝႀကီးကုိဖုိဝါဒီစနစ္၏ေဘာင္အတြင္းသုိ႔သက္ဆင္းက်ေရာက္သြား
က္သြားေစသည္။ 

မိခင္ကမ႓ာႀကီးဆုိသည္မွာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတည္ရွိခဲ့ေသာအယူအဆတစ္ခုျဖစ္ၿပီး People’s 
Conference on Climate Change တြင္ Pachamama 
၏အဓိပၸါယ္ကုိဖုိႀကီးစုိးေသာစနစ္အတြင္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္မ်ဳိးဆက္ပြားမႈတုိ႔အတြက္ဦးတည္ေသာကမ႓ာ
ာကမ႓ာေျမသားအိမ္ႀကီးအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းကုိျငင္းဆန္ကန္႔ကြက္သည္။အမွန္စင္စစ္ 
Pachamama 
ဆုိသည္မွာစၾကၤဝဠာႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီးလူသားတုိ႔ကုိယ္တုိင္မွာအစိတ္အပိုင္းငယ္ကေလးသာျဖစ္သ
စ္သည္။ 

အာကာသ Cosmos ဆုိသည္မွာလည္းဖခင္အာကာသဟူ၍မရွိရပဲ Pachamama 
၏အစ္ိတ္အပုိင္းတစ္ခုသာျဖစ္သည္။၎တုိ႔ႏွစ္ဦးလက္ဆက္ရမည္ဆုိသည့္အယူအဆကုိလည္း
္းလက္မခံႏိုင္ေခ်။ယခုကြန္ဖရင့္တြင္မိခင္ကမ႓ာေျမႀကီး၊မိန္းမမ်ားႏွင့္ Pachamama 
တုိ႔ကုိတန္းတူထား၍ေျပာဆုိေနမႈမ်ားကုိလည္းလက္မခံႏိုင္ေပ။ Pachamama 
ဆုိသည္မွာဖုိႀကီးစုိးေသာကမ႓ာႀကီးအတြင္းမွတည္ရိွမႈတစ္ရပ္မဟုတ္ပဲက်ားမသတၱဝါအရာခပ္သိမ္
မ္းတုိ႔သည္သာ Pachamama ၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ေလသည္။9 

နိဂံုး 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသမီး
ဝါဒီလႈပ္ရွားမႈသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆကုိေထာင့္ေပါင္းစံုမွေဝဖန္ျငင္းခံုမႈမ်ားျပဳၾကသည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစနစ္ႀကီး
ေရးစနစ္ႀကီးကလည္းအခ်ဳိ႕ေသာေတာင္းဆုိမႈမ်ား၊အထူးသျဖင့္လစ္ဘရယ္အမ်ဳိးသမီးဝါဒီမ်ား၏ေတာင္းဆုိမႈမ်ား
ုမႈမ်ားကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးသည္။အမ်ဳိးသမီးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္နည္းစံုလမ္းစံုေဆာင္ရြက္ၾကေသာ္လည္
က္ၾကေသာ္လည္းေနာက္ဆုံးတြင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာဒုတိယတန္းစားေနရာတြင္ရိွျမဲရွိလ်က္သာျဖစ္သည္။လက္ရွိ
ည္။လက္ရွိဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူ
ဝါဒမ်ားတြင္ဂ်င္ဒါေပါင္းစပ္ထားေသာဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲမႈတုိ႔က့ဲသုိ႔အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အေျခအေနကုိတုိင္းတာႏ
င္းတာႏိုင္ေသာနည္းေဗဒမ်ားရိွလာသည္။မိသားစုတြင္းမွအစ၊ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးနယ္ပယ္မ်ားအဆုံးအမ်ဳိး
္မ်ားအဆုံးအမ်ဳိးသမီးမ်ားၾကံဳရေသာဖုိႀကီးစိုးသည့္ပါဝါဆက္သြယ္ခ်က္မ်ားကုိမူတစ္စုံတရာျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္းမ
ႏိုင္ျခင္းမရိွေပ။အၾကမ္းစားေဘာဂေဗဒသိပၸံသမားမ်ားကလည္းဂ်င္ဒါႏွင့္ေစာင့္ေရွာက္မႈစီးပြားေရးအေၾကာင္
းပြားေရးအေၾကာင္းထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရိွပဲဂ်ီဒီပီကုိသာအဓိကအတုိင္းအတာအျဖစ္ဆက္လက္ကိုင္စြဲၾက
ိုင္စြဲၾကသည္။ 

                                                            
9 the World People’s Conference on Climate Change မွ Declaration of the Community Feminists (Tiquipaya, 
Cochabamba, April 2010). 
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အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈအမ်ားအျပားသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏အစားထိုးစရာအျဖစ္ Buen Vivir 
အသုံးဝင္ႏုိင္ျခင္းရွိ/မရိွကုိလည္း၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးျငင္းခံုၾကသည္။လူမ်ဳိးစုံႏုိင္ငံေတာ္အယူအဆ၊ပ
၊ပုိ႔စ္ကုိလုိနီႏုိင္ငံေတာ္ကုိအသြင္ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ကုိလုိနီဆန္႔က်င္ဝါဒႏွင့္ဖုိႀကီးစုိးေသာဆက္ဆံေ
ံေရးမ်ားမွလြတ္ေျမာက္ရာလြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းမ်ားကုိလည္းထည့္သြင္းေဆြးေႏြးၾကသည
သည္။ေဂဟအမ်ဳိးသမီးဝါဒီမ်ားကသဘာဝႏွင့္မသဘာဝကုိထပ္တူျပဳျခင္းမ်ားကုိဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၿပီးေစာ
စာင့္ေရွာက္မႈစီးပြားေရးႏွင့္ Buen Vivir 
အတြက္အေရးပါေသာအခ်္ိန္အသုံးျပဳပုံတုိ႔ကုိေဆြးေႏြးၾကသည္။၎တို႔တြင္ေနရာတုိင္
င္းအသုံးတည့္ႏုိင္ေသာဓနခြဲေဝေရးႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈဆုိင္ရာအယူအဆမ်ားလည
လည္းရိွသည္။အားလုံးသည္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏အက်ပ္အတည္းဟူေသာအယူအဆကုိကုိင္စြဲၿပီးလႊမ္းမိုးႀကီ
ကီးစုိးမႈေပါင္းစုံကုိ (လူတန္းစာ၊လူမ်ဳိး၊ဂ်င္ဒါႏွင့္သဘာဝေလာကႀကီးအပါအဝင္) 
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မွသာအက်ပ္အတည္းကုိေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ဟုလည္းလက္ခံထာ
ထားၾကသည္။အရင္းရွင္ကမ႓ာ၏အဓိကပညာရပ္အျဖစ္မွာေဘာဂေဗဒကုိနန္းခ်ၿပီးလူသားမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္ကိ
ကုိတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္က်င့္ဝတ္လမ္းစဥ္တစ္မ်ဳိးႏွင့္အစားထုိးလုိၾကသည္။ 

ယခုအခန္းတြင္အမ်ဳိးသမီးဝါဒလမ္းေၾကာင္းအသြယ္သြယ္သည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိေမးခြန္းထုတ္ျခင္းမွအ
ွအစယင္းကုိအစားထုိးႏိုင္မည့္ပုံစံမ်ားကုိအဆုိျပဳတင္ျပျခင္းအထိက်ယ္ျပန္႔ၿပီးလက္တင္အေမရိကတ
ကတြင္အစျပဳခ့ဲေသာေျပာင္းလဲေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိကုိယ္စားျပဳသည္။တုိးတက္ေသာအစုိးရမ်ားအာ
အာဏာရလာျခင္းကုိအေၾကာင္းျပဳၿပီးအမ်ဳိးသမီး
ဝါဒသည္ႏုိင္ငံေတာ္္၏အခန္းက႑ကုိပ္ုိမိုခုိင္မာေအာင္တြန္းအားေပးကာလူမႈေရးႏွင့္ဓနခြဲေဝေ
ဝေရးမူဝါဒမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္တြန္းအားေပးမည္ျဖစ္သည္။လူမႈတရားမွ်တမႈ၊မညီမွ်မႈကုိေက
ေက်ာ္လႊားျခင္း၊ပို႔စ္တူးေဖာ္မႈဝါဒသဘာဝတရား၏ရပုိင္ခြင့္မ်ားစသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္
ည္းျပန္လည္စဥ္းစားေတြးေခၚမႈမ်ားရိွသည္။ေဒသတြင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္လူထုႀကိဳက္အမ်ဳိးသမီး
ဝါဒဟုေခၚေသာဖြဲ႕စည္းမႈ၊႐ုန္းကန္မႈပုံစံအသစ္မ်ားကုိလည္းေဖာ္ထုတ္လ်က္ရိွသည္။ယင္းသည
သည္ယခင္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္းကလူလတ္တန္းစား၊လစ္ဘရယ္မိန္းမမ်ား၏အခန္းက႑ပုိႀကီးေသာအမ
အမ်ဳိးသမီးဝါဒမ်ားႏွင့္ကြဲထြက္လာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္သုံးဆယ္အတြင္းေတာင္က
္ကမ႓ာျခမ္းတြင္ေပၚထြက္ခဲ့ေသာအမ်ဳိးသမီးဝါဒအေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္လူ႔ယဥ္ေက်း
်းမႈႀကီးတစ္ခုလုံးအတြက္လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ားႏွင့္အေတြးအေခၚသစ္မ်ားေပၚထြက္လာေအာင္အဓ
အဓိကတြန္းအားေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ 

အမ်ဳိးသမီးဝါဒဆုိင္ရာအေတြးအေခၚမ်ားေျမာက္ကမ႓ာျခမ္း၌သာျမစ္ဖ်ားခံခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားကုိလြန္
န္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ေတာင္ကမ႓ာျခမ္းမွအမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏အက်ပ္အတည္
ည္းႏွင့္ဖိုႀကီးစုိးေသာ
ဝါဒ၊ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမုိဒယ္မ်ားကုိဆက္စပ္ကာအစားထုိးေရြးခ်ယ္စရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိပါေဖာ္ထုတ္ေပးႏို
ုိင္ခဲ့သည္။ယေန႔တြင္ေတာင္ကမ႓ာျခမ္းမွမိန္းမမ်ားသည္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္မ်ဳိးဆက္ပြားလုပ္သားမ်ားျဖစ
ဖစ္ၿပီးလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကုိေထာက္ကူကာၿဂိဳဟ္ကမ႓ာႀကီးႏွင့္ဆက္သြယ္မႈမ်ားစြာကုိေဆာင္ရြက္ေပးေနသ
နသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 

လယ္သမား၊လူမည္း၊ဌာေနတုိင္းရင္းသားႏွင့္ၿမိဳ႕ျပဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မ်ားမွအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္္လူမ်
မ်ားႀကိဳက္အမ်ဳိးသမီးဝါဒ၏အဓိကေမာင္းႏွင္အားလက္တံမ်ားျဖစ္ၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္အဆင့္
့္နိမ့္လက္ေဝခံမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံၾကရသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္ႀကီးမ်ားက၎
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က၎တုိ႔၏ဌာေနမ်ားကုိဖ်က္ဆီးေနေသာအခ်ိန္တြင္ေသြးစည္းေသာစီးပြားေရးႏွင့္စုေပါင္းအသ
အသံကုိေႂကြးေၾကာ္ကာ၎တုိ႔၏အသုိင္းအဝုိင္းကုိမတူညီေသာလမ္းေၾကာင္းသုိ႔သြားရန္ေတာင
ာင္းဆုိၾကသည္။ဂ်င္ဒါသုိ႔မဟုတ္ယဥ္ေက်းမႈပဓာနဝါဒကုိျငင္းပယ္ၿပီးဌာေနသုိ႔မဟုတ္ေခတ္ၿပိဳင္တရာ
ရားေရးစနစ္အတြင္း၎တုိ႔၏အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားကုိေတာင္းဆုိၾကသည္။ 

ထုိအမ်ဳိးသမီးဝါဒလႈပ္ရွားမႈသစ္မ်ားမွာတုိးတက္ေသာအစုိးရမ်ားေၾကာင့္ေပၚထြက္လာျခင္းမဟုတ္ပါ။
ါ။အေျပာင္းအလဲမ်ား၏ပဋိပကၡႏွင့္၎တုိ႔ဘဝထဲတြင္ၾကံဳရေသာအက်ပ္အတည္းေပါင္းစံုတုိ႔ေ
႔ေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ဓန/သယံဇာတခြဲေဝမႈအတြက္ထုတ္လုပ္မႈပိုိမိုတုိးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ထိုိသုိ႔တုိးျမႇင္
င့္ရန္အတြက္သဘာဝကုိပုိမုိဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားမွာ၎တုိ႔ၾကံဳရေသာအဓိကပဋိပကၡပင္ျဖစ္သည္။အစိုးရစီမံကိန္းမ
းမ်ားႏွင့္ေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ငန္းမ်ားေလာက္ဦးစားေပးခံရေလ့မရိွေသာ Buen Vivir 
၏အဓိပၸါယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးရာတြင္လည္းယင္းမွာေနာက္ခံကားခ်ပ္ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ 

ထုိအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္အသိပညာဆက္သြယ္ခ်က္၊ေလးစားမႈသေကၤတ၊ဥာဏ္ပညာ၊ရပ္ရြာဘုံပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္P
achamama 
တုိ႔ကုိယ္စားျပဳေျပာဆုိေနျခင္းျဖစ္သည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏သယံဇာတတူးေဖာ္မႈမုိဒယ္သည္စီးပြားေရးအက်
က်ဳိးအျမတ္ႏွင့္သဘာဝႀကီးကုိအသုံးခ်ျခင္းတုိ႔ပါဝင္ေနသည္သာမကလူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈ၊ဖုိႀကီးစုိးမႈႏ
ႈႏွင့္လူတန္းစားခြဲျခားမႈပါရွိၿပီးပါဝါဆက္ႏႊယ္ခ်က္မ်ားကုိကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳပဲႏွင့္ထုိမုိဒယ္ကိ
ကုိကုိ္င္တြယ္ခြဲျခမ္း၍ရႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။
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သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးဝါဒလက္ေဟာင္းႏွင့္လက္သစ္- မ်က္ႏွာစာႏွစ္ဖက္ႏွင့္ႀကိမ္စာ 
Alberto Acosta1 

အဲလစ္ကေမးတယ္ 'ငါသြားသင့္တ့ဲလမ္းကုိၫႊန္ျပပါဦး'။ေၾကာင္ကျပန္ေျဖတယ္။ 
'အဲဒါမင္းဘယ္ကုိေရာက္ခ်င္သလဲဆုိတဲ့အေပၚမူတည္တယ္။' အဲလစ္ကျပန္ေျပာတယ္။ 
'ဘယ္ေရာက္ေရာက္သိပ္အေရးမဟုတ္ပါဘူး' 'ဒါဆုိမင္းဘယ္လမ္းသြားသြားသိပ္မထူးပါဘူး' 
ၾကာင္ကေျဖတယ္။ 

လူးဝစ္ကာ႐ုိး၊အဲလစ္ႏွင့္အ့ံဖြယ္ကမ႓ာ 

ႂကြယ္ဝမႈႀကိမ္စာထဲေခ်ာင္ပ္ိတ္မိရျခင္း 

႐ုတ္တရက္နားလည္ရန္ခက္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္းလက္ေတြ႕အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္မ်ားျပားလွေသာအေတြ
ွေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရကမ႓ာေပၚရိွဆင္းရဲေသာႏုိင္ငံအမ်ားအျပားသည္ႂကြယ္ဝေသာသယံဇာတမ်ားရိွ
ာတမ်ားရိွျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီးဆင္းရဲရျခင္းျဖစ္သည္။သဘာဝသယံဇာတႂကြယ္ဝၿပီးယင္းသယံဇာတမ်ားတူး
ဇာတမ်ားတူးေဖာ္တင္ပုိ႔ျခင္းကုိသာအဓိကလုပ္ကုိင္ေသာႏုိင္ငံမ်ားသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ပိုမုိခက္ခဲေလ့ရိွသည္။အထူး
ည္။အထူးသျဖင့္သယံဇာတတစ္မ်ဳိးတည္းသုိ႔မဟုတ္အနည္းငယ္ကုိသာအားျပဳေလ့ရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္မဖြံ
းသည္မဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းႀကိမ္စာသင့္ေလ့ရိွသည္။ဝင္ေငြအတြက္ေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳမ်ားတူးေဖာ္ျခင္းကုိသာအဓိက
ခင္းကုိသာအဓိကအားျပဳေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္အေျခအေနမွာပိုမုိ႐ႈပ္ေထြးတတ္သည္။ 

ထုိႏုိင္ငံမ်ားသည္ႂကြယ္ဝမႈ၏ဝိေရာဓိသုိ႔မဟုတ္သယံဇာတႀကိမ္စာသင့္ေလ့ရွိသည္ဟုပညာရွင္မ်ားကသမ
သမုတ္ၾကသည္။အီေကြတာတုိင္းျပည္မ်ားအတြက္ထုိႀကိမ္စာမွာေရွာင္လႊဲ၍မရပဲလက္ခံရမည့္အရွိတရားတ
းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟုလည္းအခ်ဳိ႕ကဆုိၾကသည္။ Inter-American Development Bank 
(IDB)2ကအစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ေလ့လာမႈအမ်ားအျပားတြင္ 
'ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိပထဝီကဆံုးျဖတ္သည္။အီေကြတာတေၾကာတြင္ရွိၿပီးသယံဇာတအႂကြယ္ဝဆုံးတုိင္းျပည
ပည္မ်ားသည္ေခတ္အေနာက္က်ဆုံးႏွင့္အဆင္းရဲဆုံးျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ယင္းကုိအီေကြတာႀကိမ္
မ္စာဟုပင္ဆုိႏိုင္ၿပီးယင္းေဒသရိွႏုိင္ငံမ်ားမွာဆင္းရဲသည့္ဇာတာပါလာၿပီးျဖစ္သည္။ IDB 
၏ေလ့လာမႈအရႏိုင္ငံ၏သယံဇာတႂကြယ္ဝေလ၊ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေႏွးေကြးေလ၊ႏုိင္ငံတြင္းမညီမွ်မႈႀက
ႀကီးထြားေလပင္ျဖစ္သည္' ဟုေဖာ္ျပထားသည္ (Gudynas, 2009c)။ 

ထိုိသုိ႔ပထဝီႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ျပဌာန္းခံဝါဒမွလမ္းခြဲထြက္ျခင္းသည္သာေရြးစရာျဖစ္ေနသည္။သုိ႔ေသာ္ IDB 
ကိုယ္တုိင္ကလည္းထြက္ရပ္လမ္းကုိျပသထားသည္။ IDB ၏အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး Gudynas 
၏သုံးသပ္ခ်က္တြင္ 'ထြက္ရပ္လမ္းမွာေစ်းကြက္ႏွင့္နီယုိလစ္ဘရယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသာျဖစ္သည္' ဟု 
IDB ကမွတ္ယူထားသည္။ 

                                                            
1အီေကြေဒါစီးပြားေရးပညာရွင္၊ Latin American Social Sciences Faculty (Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales - FLACSO) တြင္ သုေတသနႏွင့္ ကထိကျဖစ္ၿပီး စြမ္းအင္ႏွင့္ 
သတၳဳတြင္းဆ္ုိင္ရာဝန္ႀကီး ေဟာင္းလည္းျဖစ္သည္။ 
2ထုိ အီေကြတာႀကိမ္စာသီအုိရီကုိ ေထာက္ခံေသာစာေရးဆရာမ်ားတြင္ Michael Gavin, Michel L. Ross, Jeffrey 
Sachs, Ricardo Hausmann, Roberto Rigobon ႏွင့္ Ivar Kolstad အစရွိသူတုိ႔ပါဝင္္သည္။ 
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ထုိ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္ပါကသယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဝါဒ၏ျပႆနာႏွင့္ပဋိပကၡမ်ားကုိသယံဇာတမ်ား
ယံဇာတမ်ားကုိမည္သုိ႔သုံးစြဲသည္ဟူေသာသင့္ေလ်ာ္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံျဖင့္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ပံုေပၚသည္။ေျဖရွင္
ည့္ပံုေပၚသည္။ေျဖရွင္းရမည့္လမ္းေၾကာင္းမွာေရွး႐ုိးစြဲကြန္ဆာေဗးတစ္စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားပင္ျဖစ္သည္။သယံ
ပင္ျဖစ္သည္။သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကပုိမိုေစာင့္ၾကည့္ေစျခင္း၊
ည့္ေစျခင္း၊တူးေဖာ္ေသာေနရာမ်ားတြင္လူမႈရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားပုိမိုေဆာင္ရြက္ျခင္း၊သယံဇာတမွရေသာဝင္ေငြကုိ
ယံဇာတမွရေသာဝင္ေငြကုိပြင့္လင္းျမင္သာစြာေဖာ္ျပျခင္းစသည့္နည္းလမ္းမ်ားပါဝင္သည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိေလွ်ာက္လွ
းကုိေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္ဆီးဆုံး႐ႈံးျခင္းမွာေရွာင္လႊဲမရေသာျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္ဟုယူ
စဥ္ျဖစ္သည္ဟုယူဆသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံမွာဆင္ျခင္သုံးသပ္မႈအားနည္းၿပီးသမုိင္းေရးအျမင္ေပ်ာ
ရးအျမင္ေပ်ာက္ဆုံးကာေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကုိထိေတြ႕ကုိင္တြယ္ႏိုင္ျခင္းလည္းမရိွႏိုင္ေတာ့ေပ။ 

ကမူး႐ႈးထုိးႏုိင္ျခင္းႏွင့္မာန္ေထာင္လႊားျခင္းမွာလက္တြဲလ်က္ရွိသည္။လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကုိမသိက်ဳိးကြၽံျပဳမႈႏွင္
ိးကြၽံျပဳမႈႏွင့္သတိလစ္ေမ့ေလ်ာ့မႈမ်ားတြင္က်င့္သားရေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းေၾကာင့္ထုိသုိ႔ျဖစ္ရသည္။ထုိ
႔ျဖစ္ရသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္အဦးအစကတည္းကပင္သယံဇာတႀကိမ္စာႏွင့္အေတြးအေခၚတုိ႔သည္ေရွာင္လႊဲ၍မရေ
ႊဲ၍မရေသာအရာမ်ားမဟုတ္ပဲေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္ေၾကာင္းအေလးအနက္ေျပာဆုိထားလုိပါသည္။ 
 

တူးေဖာ္မႈဝါဒဆုိသည္မွာအဘယ္နည္း 

တူးေဖာ္မႈဝါဒဆုိသည္မွာလြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ငါးရာခန္႔ကစ၍အလုံးအရင္းႏွင့္ေပၚေပါက္လာေသာဓန
ဓနစုေဆာင္းမႈပုံစံတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။3ကမ႓ာ့စနစ္ႀကီးျဖစ္လာေသာအရင္းရွင္ဝါဒသည္အေမရိက၊အာဖရိကႏွ
ႏွင့္အာရွတုိ႔ကိုက်ဴးေက်ာ္ကုိလုိနီျပဳသည့္နည္းျဖင့္စတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
္။အရင္းရွင္စနစ္စတင္ကာစကေပၚထြန္းစမဟာၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ား၏ေတာင္းဆုိမႈကုိျဖည့္ဆည္းရင္
င္းတူးေဖာ္ေရးဝါဒအစျပဳခ့ဲသည္။အခ်ဳိ႕ေသာေဒသမ်ားကသယံဇာတႏွင့္ကုန္ၾကမ္းမ်ားထုတ္လုပ္ေရ
ေရးကုိအဓိကထားၿပီးအျခားေဒသမ်ားကကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ေရးကုိေဆာင္ရြက္သည္။ပထမအုပ္စုက
ုကသဘာဝကုိတင္ပုိ႔ၿပီးဒုတိယအုပ္စုကတင္သြင္းသည္ဟုဆုိႏုိင္သည္။ 

က်ယ္ျပန္႔ေသာဖြင့္ဆုိမႈကုိရရိွရန္အတြက္ဆုိလ်င္တူးေဖာ္ေရးဝါဒဆုိသည္မွာသန္႔စင္မြမ္းမံထားျခင္း
္းမရိွေသာသဘာဝသယံဇာတမ်ားကုိျပည္ပသို႔တင္ပုိ႔ရန္အလုိ႔ငွာအလုံးအရင္းႏွင့္ထုတ္လုပ္ျခင္း
္းကုိဆုိလိုသည္။ယင္းသည္ဓါတ္သတၳဳႏွင့္ေရနံတင္မကပဲစိုက္ပ်ဳိးေရး၊သစ္ေတာႏွင့္ေရထြက္ကုန
ုန္မ်ားလည္းပါဝင္သည္4။ 

ယေန႔ေခတ္တြင္ျပည္လည္ျပည့္တင္းႏိုင္ေသာသယံဇာတမ်ားဆုိသည့္ကိစၥကုိလည္းေစာေၾကာရန
ရန္ရိွသည္။ပံုမွန္အားျဖင့္ျပန္လည္ျဖည့္တင္းႏုိင္ေသာသစ္ေတာႏွင့္ေျမဆီလႊာကဲ့သုိ႔သ
႔သယံဇာတမ်ားသည္ပမာဏအလုံးအရင္းႏွင့္ထုတ္ယူသုံးစြဲပါကျပန္လည္မျဖည့္တင္းႏိုင္ေသာအ
ာအေျခသုိ႔ဆုိက္သည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္သဘာဝအတုိင္းျပည္လည္ျဖည့္တင္းႏု

                                                            
3တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ သမနရိည္ွၾကာခဲ့ေသာ္လည္း တူးေဖာ္ေရးဝါဒဟူေသာ ေဝါဟာရမွာ the Royal Academy of the 
Spanish Language တြင္ မပါဝင္ေခ်။ 
4သတၳဳတြင္းႏွင့္ ေရနံတြင္းမ်ားအျပင္ သီးႏွံတစ္မ်ဳိးတည္းကုိ ေဇာက္ခ်လုပကုိ္င္ေသာ ဧရာမစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းႀကီး 
မ်ားလည္း အက်ဳံးဝင္သည္။ ကုိလံဘီယာေကာ္ဖီလုပ္ငန္းအေၾကာင္းကုိ Oeindrila Dube and Juan Fernando 
Vargas (2006) တြင္ၾကည့္ပါ။ 
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ႏိုင္ေသာႏႈန္းထားထက္မ်ားစြာေက်ာ္လြန္ကာသယံဇာတမ်ားကုိထုတ္ယူျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ထ
။ထုိ႔ေၾကာင့္လက္ရိွႏႈန္းထားမ်ားအတုိင္းဆုိပါကသယံဇာတျပဳန္းတီးျခင္းသည္ျပန္ျပည့္ျမဲႏွင့္ျပန
ပန္မျပည့္သယံဇာတႏွစ္မ်ဳိးစလုံးတြင္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ 

လက္ေတြ႕တြင္တူးေဖာ္ေရးဝါဒမွာကုိလုိနီႏွင့္ကုိလုိနီလက္သစ္ဝါဒမ်ား၏ဖ်က္ဆီးသိမ္းသြင္းေရးယႏၲယားပင္
းယႏၲယားပင္ျဖစ္သည္။ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ရိွေသာ္လည္းတူးေဖာ္ေရးဝါဒသည္ေျမာက္ကမ႓ာျခမ္းစက္မႈလုပ္ငန္
ခမ္းစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေရးတုိ႔အတြက္ေခါင္းပံုျဖတ္ထုတ္ယူျခင္းတြင္အေျခခံသည္။ထု
င္အေျခခံသည္။ထုတ္ယူေရးစီမံကိန္းမ်ားေရရွည္တည္တ့ံသည္ျဖစ္ေစ၊သယံဇာတမ်ားေျပာင္သလင္းခါသြား
င္းခါသြားသည္ျဖစ္ေစျဖစ္စဥ္မွာဆက္လက္ျဖစ္ပြားသည္။ပိုဆုိးေသာကိစၥမွာတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွထုတ္လု
းမွထုတ္လုပ္ေသာကုန္စည္မ်ားသည္ေဒသတြင္းေစ်းကြက္အတြက္မဟုတ္ပဲျပည္ပပို႔ကုန္ျဖစ္ေနေသာအခ်က္ပ
သာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။လုပ္ငန္းပမာဏႀကီးမားသေလာက္ကာယကံရွင္ႏုိင္ငံအတြက္အက်ဳိးခံစားရမႈမွာအ
ႈမွာအလြန္ေသးငယ္သည္။တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အသုံးျပဳေသာသြင္းအားစုမ်ားႏွင့္နည္းပညာမ်ားမွာ
နည္းပညာမ်ားမွာလည္းကာယကံရွင္ႏိ္ုင္ငံတြင္းကုမၸဏီမ်ားမွေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိ္သည္ကမ်ားသည္။တူးေဖာ
မ်ားသည္။တူးေဖာ္ေရးအဓိကထားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ရေသာဝင္ေငြကုိမည္သုိ႔သုံးစြဲသည္ကုိစ္ိတ္ပါဝင္စားမႈ
ပါဝင္စားမႈလည္းနည္းပါးေလ့ရိွသည္။ 

တူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးဝါဒသည္ေတာင္ကမ႓ာျခမ္းႏုိင္ငံမ်ား၏စီးပြားေရး၊လူမႈေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဘ
းဘဝမ်ားတြင္မေျပာင္းလဲေသာအရိွတရားျဖစ္ေနတတ္သည္။ဒီကရီအနည္းအမ်ားကြာသည္မွလြဲ၍လက္
က္တင္အေမရိကရွိႏုိင္ငံမ်ားအားလံုးတြင္အေျခအေနမွာခပ္ဆင္ဆင္သာျဖစ္သည္။ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီ
ကီးမ်ားသုိ႔ကုန္ၾကမ္းမ်ားတင္ပုိ႔သည့္လုပ္ငန္းတြင္မီခိုရပ္တည္လာျခင္းမွာယေန႔အခ်ိန္အထိမေျပာင္
င္းလဲေသာအရိွတရားျဖစ္သည္။အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားကတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ႏိုင
ုင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑ႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိပုိမိုျမႇင့္တင္လာၾကသည္။သုိ႔ေသာ္ျခံဳ၍ဆုိရေသာ္နီယ
ီယုိလစ္ဘရယ္ႏွင့္တုိးတက္ေသာအစုိးရႏွစ္မ်ဳိးစလုံးတုိ႔သည္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးကုိထုတ္လုပ
ုပ္မႈေပၚလစီ၏ဗဟုိခ်က္အျဖစ္ဆက္လက္ထားရိွၾကသည္မွာထင္ရွားသည္။5 

တူးေဖာ္ေရးဝါဒ၏မေကာင္းမႈအခ်ဳိ႕ 

ထုိျပႆနာ6ကုိၾကည့္႐ႈရန္အတြက္အစမွတ္မွာသယံဇာတမ်ားထုတ္လုပ္သုံးစြဲမႈပံုစံႏွင့္အက်ဳိးအျမတ္မ်ာ
်ားကုိမည္သုိ႔ခြဲေဝသည္ကုိေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ျပန္လည္ျပင္ဆ
္ဆင္ရန္ခက္ခဲေသာအစြန္းအထင္းမ်ားလည္းအမွန္တကယ္ရွိသည္။ဥပမာအားျဖင့္ဧရာမသံ႐ိုင္းတူးေဖာ
ဖာ္မႈက့ဲသို႔လုပ္ငန္းမ်ားသည္ပင္ကုိအႏွစ္သာရအားျဖင့္ကုိဖ်က္ဆီးမႈသေဘာေဆာင္သျဖင့္ေရရွည္တ
္တည္တ့ံေအာင္ေဆာင္ရြက္၍မရႏိုင္ေပ။အမွန္စင္စစ္ေရရွည္တည္တ့ံျခင္းဆုိသည္မွာျပင္ပအကူ
ကူအညီတစ္စံုတရာမပါပဲထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္ကုိေရရွည္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ၿပီးထုိသယံဇာတရွားပါးျပဳန္း
္းတီးျခင္းလည္းမျဖစ္ေသာအေျခအေနကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္7။အခ်ဳိ႕ကလည္းနည္းပညာတုိးတက္မႈကုိဇြတ္မိွတ္ယံ

                                                            
5 Raúl Zibechi (2011) က တုိးတက္ေသာအစုိးရမ်ား၏ တူးေဖာ္ေရးဝါဒကုိ နီယုိလစ္ဘရယ္ဒုတိယလိႈင္းဟုေခၚသည္။ 
6 Schuldt (2005). Schuldt and Acosta (2006), ႏငွ့္ Acosta (2009) တုိ႔ကုိၾကည့္ 
7ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိသည္မွာ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ား၏ အလားတူအခြင့္အေရးကုိ မထိခိုက္ေစပ ဲ
လက္ရွိ မ်ဳိးဆက္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
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ယုံၾကည္မႈမ်ဳိးရွိၿပီးအေျခအေနမွန္ႏွင့္ကင္းကြာေသာဝါဒျဖန္႔မႈမ်ားကုိအတင္းေဆာင္ရြက္ကာေရရွည
ွည္တည္တ့ံႏုိင္ေၾကာင္းခုခံမႈမ်ားလည္းရွိသည္8။ 

လက္တင္အေမရိကအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ဆင္းရဲမႈကုိက်ယ္ျပန္႔ေစၿပီးစီးပြား
ီးစီးပြားပ်က္ကပ္မ်ားအခ်ိန္မွန္ျဖစ္ပြားကာစီးပြားေရးေလာကတြင္အက်ဳိးအျမတ္ေနာက္ကုိသာလုိက္လုိသည့္စိတ္ဓာ
့စိတ္ဓာတ္မ်ားလည္းထြန္းကားလာေစသည္။ယင္းကုိေဒသအတြင္းရွိဒီမိုကေရစီအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားရွားပါးမႈႏ
ားပါးမႈႏွင့္အားနည္းခ်ိနဲ႔မႈ၊အဂတိလုိက္စားမႈထြန္းကားမႈ၊လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ရပ္ရြာအသုိက္အျမံဳမ်ားၿပိဳကြဲမႈႏွင္
ပိဳကြဲမႈႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိးဆုိးရြားရြားထိခိုက္မႈစသည္တုိ႔ေၾကာင့္ပုိမိုဆုိးရြားသြားေစသည္။ထုိ႔အျပင္ဆ
ျပင္ဆရာေမြးတပည့္ေမြးလက္ေဝခံစနစ္မ်ားထြန္းကားၿပီးႏိုင္ငံသားတန္ဖုိးမ်ားထြန္းကားမႈမရိွျခင္းကလည္းျပႆနာ
င္းကလည္းျပႆနာကုိပုိဆုိးသြားေစသည္။ 

လက္ေတြ႕အမွန္တရားမွာအကယ္၍ဓာတ္သတၳဳႏွင့္ေရနံကဲ့သို႔ေသာအေျခခံကုန္စည္မ်ားတင္ပုိ႔မႈကုိသာအဓိ
ုသာအဓိကမီခိုအားထားေနပါကစီးပြားေရးစနစ္၏ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးသြင္းအားစုမ်ားမွ်ေဝပုံတုိ႔ကုိ
ဝပံုတုိ႔ကုိထိခုိက္ေစသည္။ထုိ႔အျပင္လူနည္းစုလက္ထဲတြင္ဓနမ်ားစုစည္းေနၿပီးဝင္ေငြျပန္လည္ခြေဲဝရာတြင္လ
ဝရာတြင္လည္းဆင္းရဲသူမ်ားအနည္းဆုံးရေသာပံုစံျဖစ္ေနေလ့ရိွသည္။ထုိအေျခအေနကုိသယံဇာတေပါမ်ားမႈႏ
ပါမ်ားမႈႏွင့္အျမဲယွဥ္တြဲေနေလ့ရိွေသာႏုိင္ငံတြင္းျဖစ္ပြားေသာကူးစက္ေရာဂါဆန္ဆန္ျဖစ္စဥ္မ်ားကပုိမုိဆုိးရြား
မုိဆုိးရြားသြားေစသည္။ 

ပထမဦးဆုံး 
'ဒတ္ခ်္ေရာဂါ'9ႏွင့္ေဆြးေႏြးမႈကုိစခ်င္သည္။ယင္းမွာကုန္ၾကမ္းပို႔ကုန္တစ္မ်ဳိးတည္းကုိသာအဓိ
ဓိကတင္ပို႔ေသာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ထုိကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားေသာအခါႏွင့္သယံဇာတသိုက္အသစ
သစ္မ်ားထပ္မံေတြ႕ရိွေသာအခါမ်ားတြင္ပို႔ကုန္ကုိအလံုးအရင္းႏွင့္ျမႇင့္တင္ေလ့ရိွသည္။စီးပြားေရ
ေရးစနစ္အတြင္းဟန္ခ်က္ပ်က္ယြင္းမႈကုိေစ်းႏႈန္းပုံစံမ်ားကုိေလ့လာၿပီးသိရိွႏုိင္သည္။ေဆာက္လုပ္
ပ္ေရးက႑က့ဲသုိ႔ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္မဆုိင္ေသာက႑မ်ားအပါအဝင္အႀကီးအက်ယ္စီးပြ
ပြားျဖစ္ေနသာက႑အတြင္းသုိ႔ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားအလုံးအရင္းႏွင့္စီးဝင္လာသည္။တၿပိ
ပိဳင္နက္တည္းတြင္ေစ်းကြက္တြင္မေပါက္ေသာကုန္စည္မ်ား၏ထုတ္လုပ္မႈမွာနိမ့္က်လာသည္။ယင္းတုိ႔က
႔ကုိႏုိင္ငံျခားမွျပန္လည္တင္သြင္းႏ္ိုင္ၿပီးႏိုင္ငံသုံးေငြေစ်းမာေနခ်္ိန္တြင္ထုိသုိ႔ျပန္လည္တင္
င္သြင္းရသည္မာွလည္းသက္သာသည္။အႀကီးအက်ယ္ထိပ္တန္းေရာက္ၿပီးေနာက္တြင္ေစ်းႏႈန္းႏွင္
င့္လုပ္အားခမ်ားကုိအလုိက္သင့္ျပန္လည္ခ်ိန္ညိႇျခင္းမွာအလြန္ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးလာသည္ကုိေတြ႕ႏိုင္
င္သည္။ယင္းမွာေရာဂါစြဲကပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသေကၤတတစ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္သည္။ 

အေျခခံကုန္ၾကမ္းထုတ္လုပ္တင္ပို႔မႈတြင္အထူးျပဳကြၽမ္းက်င္မႈသည္လည္းကုန္သြယ္မႈအားသာခ်က္မ်ားတျ
တျဖည္းျဖည္းနည္းပါးလာျခင္းေၾကာင့္ေရရွည္တြင္ဆုိးက်ဳိးကုိျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ကု
ကုန္သြယ္မႈသည္ႏိုင္ငံတြင္းသုိ႔တင္သြင္းရေသာစက္မႈကုန္ေခ်ာထုတ္ကုန္မ်ားဘက္တြင္အားသာၿပီးျပည္ပတ
ပတင္ပို႔ေသာအေျခခံကုန္ၾကမ္းမ်ားကုိမ်က္ႏွာသာေပးေလ့မရိွေပ။အဓိကအခ်က္မွာအေျခခံကုန္ၾက
ၾကမ္းမ်ား၏ေစ်းႏႈန္းသည္ဝင္ေငြႏွင့္အတူလုိက္ပါတက္သြားေလ့မရိွပဲအစားထုိးစရာလူလုပ္ဓာတ္ေပါင
ါင္းပစၥည္းမ်ားလည္းအဆင္သင့္ရွိေနတတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။၎တုိ႔မွာလက္ဝါးႀကီးအုပ္လႊမ္းမိ
                                                            
8Colectivo Voces de Alerta (2011) က ႏိုင္ငစံံုကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ မိုင္းတြင္းႀကီးမ်ားအေၾကာင္းေဖာ္ျပသည္။ 
9ေဟာ္လန္တြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားမွ ရေသာဝငေ္ငြေၾကာင့္ ႏုိငင္ံသုံးေငြတန္ဖိုးတက္ၿပီး ယင္းေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ 
အတြင္းရွိ က်န္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထိခို္က္ရေသာ အျဖစ္အပ်က္ကုိ ဒတ္ခ်္ေရာဂါဟုေခၚသည္။ 
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မုိးႏိုင္ေသာအေနအထားတြင္မရိွပဲကမ႓ာ့ေစ်းကြက္၏စဥ္းစားပုံကသာ၎တုိ႔၏ေစ်းႏႈန္းကုိဆုံးျ
းျဖတ္ေပးသည္။နည္းပညာႏွင့္တီထြင္ဆန္းသစ္္မႈဘက္တြင္လည္းေျပာရေလာက္ေအာင္မရွိသလိ
လုိစက္မႈကုန္ေခ်ာထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ကုန္ၾကမ္းပါဝင္သုံးစြဲမႈႏႈန္းမွာလည္းတစ္ေန႔တျခားပိုမုိနည္းပါး
ါးလာခ့ဲသည္။သုိ႔ရာတြင္လက္ေတြ႕အရိွတရား၌မူတ႐ုတ္ႏွင့္အိႏိၵယကဲ့သို႔ႏုိင္ငံမ်ား၏ဝယ္လုိအာ
အားေၾကာင့္အေျခခံကုန္စည္မ်ားထုတ္ယူမႈႏွင့္တင္ပုိ႔မႈမ်ားျပားစြာျမင့္တက္လာမႈရွိေနေၾကာင္း
္းသတိျပဳသင့္သည္။ 

အစပိုင္းတြင္အခမဲ့နည္းပါးနိမ့္ပါးလြန္းေသာသယံဇာတထုတ္ယူခမ်ားေၾကာင့္10အျမတ္အစြန္းလည္းႀကီးမားၿပီး
ီးကမ႓ာ့ေစ်းကြက္တြင္ေစ်းတက္ခ်ိန္၌အလြန္အကြၽံထုတ္ယူမႈမ်ားျဖစ္ေလ့ရိွသည္။စီးပြားေရးက်ေနခ်ိန္မ်ား
ား၌ပင္သယံဇာတမ်ားကုိတုိးျမႇင့္ထုတ္ယူလုိမႈမ်ားရိွႏုိင္သည္။ေစ်းႏႈန္းက်မႈကုိကာမိေစရန္အတြက္
က္ပမာဏကုိတုိးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ကမ႓ာ့ေစ်းကြက္ရွိကုန္စည္တန္ဖုိးကိုပိုမုိက်ဆင္းေစၿပီးစက္မႈ
မႈႏို္င္ငံမ်ားအတြက္ပုိမိုအက်ဳိးအျမတ္ထြက္ေစသည္11။ထုိျဖစ္စဥ္ကုိ inmiserizing growth 
နည္းပညာ၊ေစ်းကြက္အေျခအေနသစ္ေၾကာင့္ထုတ္လုပ္သူမ်ားပုိမုိဆင္းရဲသြားျခင္းျဖစ္စဥ္ဟုေခၚသည္ 
(Bhagwati, 1958)။ 

ထုိအခ်က္မ်ားသည္တူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးအေျခခံစီးပြားေရးရိွေသာတုိင္းျပည္မ်ားအေနႏွင့္ကမ႓ာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး
ရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္နည္းပညာတုိးတက္မႈ၏အက်ဳိးေက်းဇူးကုိအဘယ့္ေၾကာင့္အျပည့္အဝမခံစားၾကရေၾကာင္းရွင္
ကာင္းရွင္းျပေနသည္။ထုိအခ်က္ကုိပုိမိုဆုိးရြားေစေသာအခ်က္မွာသယံဇာတထုတ္ေသာတုိင္းျပည္မ်ားသ
ည္မ်ားသည္သယံဇာတကုိသန္႔စင္ႏုိင္ျခင္းမရွိဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ျမင္သာေသာဥပမာတစ္ခုမွာေရနံစိမ္
ွာေရနံစိမ္းတင္ပုိ႔ေသာတုိင္းျပည္သည္ဓာတ္ဆီကုိကုိယ္တုိင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ
့္ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွျပန္လည္တင္သြင္းရေသာဥပမာျဖစ္သည္။ထိုသုိ႔တင္သြင္းေသာအီေကြေဒါႏိုင္ငံသည္တင္သြင္းေသာ
္ငံသည္တင္သြင္းေသာေလာင္စာဆီကုိလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရန္အတြက္အဓိကတင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ရာႏ
ျဖစ္ရာႏိုင္ငံတြင္း၌ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ေျမတြင္းအပူဓာတ္စေသာျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္အလားအလာမ်ား
ြမ္းအင္အလားအလာမ်ားရိွေနေသာအခ်က္ကုိထည့္တြက္လ်င္အေျခအေနမည္မွ်ဆုိးရြားေၾကာင္းခန္႔မွန္
န္႔မွန္းႏုိင္သည္။ 

တူးေဖာ္ေရးအေျခခံစီးပြားေရးစနစ္မ်ား၏အျခားဝိေသသတစ္ရပ္မွာကုန္ထုတ္လုပ္ေရးယႏၲရားမ်ားအခ်င္းခ်င္
ခ်င္းခ်င္းဆက္စပ္မႈမရိွျခင္းျဖစ္သည္။မ်ားေသာအားျဖင့္ထုိစီးပြားေရးတြင္ထုတ္လုပ္မႈျမင့္မားၿပီးစီးပြားျဖစ္ေသာ
ီးပြားျဖစ္ေသာက႑ႏွင့္ေခတ္ေနာက္က်ၿပီးစီးပြားမျဖစ္ေသာက႑မ်ားယွဥ္တြဲတည္ရွိေနေလ့ရိွသည္။ထိုစီးပြား
ထုိစီးပြားေရးမ်ားတြင္အေျခခံကုန္စည္အနည္းငယ္ကုိသာဦးတည္ၿပီးပို႔ကုန္တင္ပုိ႔ေနသျဖင့္အျခားစီးပြားေရး
ားေရးက႑မ်ားႏွင့္အဆက္အစပ္မရွိသလုိတန္ဖုိးႏွင့္ေစ်းကြက္ကြင္းဆက္အတြင္းဆက္စပ္အဆင့္ျမႇင့္တင္
ဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားလည္းလုံးဝမရိွေခ်။ 

ထုိသုိ႔ေသာတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးအေျခခံစီးပြားေရးမ်ားသည္ေငြရင္းႏွင့္နည္းပညာလုိအပ္ခ်က္
က္လည္းျမင့္မားေလ့ရွိၿပီးသီးျခားခြဲထြက္ေသာစီးပြားေရးပံုစံမ်ားျဖင့္ရွိေနတတ္သည္။ဆုိလုိသည္
ည္မွာအေျခခံကုန္စည္တင္ပို႔သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိအျခားစီးပြားေရးက႑မ်ား၊လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်က္ႏွာစာမ
                                                            
10ရီကာဒုိအခမွာ တီထြင္ဖန္တီးမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္မဟုတ္ပ ဲသဘာ၀တရားကုိလက္ဦးမႈယူ တူးေဖာ္/သုံးစြဲ ရာမွ 
ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ 
11ေရနံႏွင့္ သတၳဳေစ်းမ်ားက်ေသာအခါ ကုမၸဏီမ်ားသက္သာရာရေစရန္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားက တုိးထုတ္ခြင့္ေပးလုိၾက 
သည္။ 
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ာမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေပါင္းစည္းမႈမရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ကမ႓ာ့စီးပြားေရးအတက
တက္အက်ဒဏ္ကုိအျပင္းအထန္ခါးဆီးခံရေလ့ရိွသည္။ 

ထုိအေျခအေနမ်ားမွသည္ထြက္လမ္းမရိွေသာအေျခအေနသုိ႔ဆုိက္ႏုိင္သည္။အေျခခံကုန္စည္မ်ားထုတ္လုပ္
ထုတ္လုပ္ေသာတုိင္းျပည္မ်ားသည္ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ဝယ္လိုအားကာလတစ္ခုအထိလုံေလာက္ၿပီးႏုိင္ငံ
္ၿပီးႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးကုိတစ္စံုတခုေသာကာလအထိဆက္လက္တုိးတက္ေနေစမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေစသည္။
င့္ႏိုင္ေစသည္။သုိ႔ရာတြင္စိတ္ပူစရာေကာင္းေသာအခ်က္မွာအေျခခံကုန္စည္မ်ားကုိႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထုခြဲေရာင္
စြာထုခြဲေရာင္းခ်စားေသာက္လာေသာတ္ုိင္းျပည္မ်ားသည္ထုတ္ကုန္ပမာဏႏွင့္ေစ်းႏႈန္းကုိခ်ိန္ညိႇ၍ထုတ္လုပ္
ိႇ၍ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရမည္ဆုိသည့္အခ်က္ကုိကြၽမ္းက်င္ပုိင္ႏိုင္ၾကေလ့မရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။တစ္ခုတည္
သည္။တစ္ခုတည္းေသာရွားရွားပါးပါးႁခြင္းခ်က္မွာေရနံေရာင္းႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕အုိပက္ျဖစ္သည္။အုိပက္သည္ပ
အုိပက္သည္ပင္လ်င္ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္သမိုင္းတေလွ်ာက္၌အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ထိပ္တုိက္ေတြ႕မႈအမ်ား
႕မႈအမ်ားအျပားကုိရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ 

ကမ႓ာေစ်းကြက္တြင္အေျခခံကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၏ေစ်းႏႈန္းမတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္အေျခခံကုန္ၾကမ္းမ်ားတင္ပို
မ်ားတင္ပို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္အစုိးရအသုံးစရိတ္ႏွင့္ဘ႑ာေရးလုိေငြျပမႈျပႆနာမ်ားအစဥ္အဆက္ၾကံဳေတြ႕ရႏ
ဆက္ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည္။ထုိႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ႏို္င္ငံျခားဘ႑ာေရးေစ်းကြက္မ်ားေပၚတြင္မီခုိအားထားေနရၿ
င္မီခုိအားထားေနရၿပီးအမ်ဳိးသားစီးပြားေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာလူမႈ-
ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကုိေစ်းကစားသူမ်ား၏လက္တြင္းသုိ႔ဝကြပ္အပ္ထားရာလည္းေရာက္ေလသည္။အထူး
ေလသည္။အထူးသျဖင့္ကမ႓ာ့ေစ်းကြက္႐ုတ္တရက္က်ဆင္းေသာအခါတြင္ေစ်းကြက္ေကာင္းစဥ္ကႏိုင္ငံတြင္းသုိ
္ငံတြင္းသုိ႔စီးဝင္ထားေသာဘ႑ာအရင္းမ်ားအလုံးအရင္းႏွင့္ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္တုိင္းျပည္လုိ
့္တုိင္းျပည္လုိေငြအက်ပ္အတည္းမွာပုိမိုႀကီးမားသြားေစမည္ျဖစ္သည္။ႏ္ုိင္ငံျခားေငြရင္းမ်ားစီးထြက္သြားၿပီးမေရွး
က္သြားၿပီးမေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ျပည္တြင္းရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈမ်ားလည္းဆုတ္ယုတ္သြားရာအစုိးရဘ႑ာေရးလုိေငြ
စုိးရဘ႑ာေရးလုိေငြအက်ပ္အတည္းမွာအထြတ္အထိပ္သုိ႔ေရာက္ေလသည္။ 

အေျခခံကုန္ၾကမ္းတင္ပို႔မႈေစ်းကြက္ေကာင္းစားခ်ိန္မ်ားတြင္ႏိုင္ငံတကာဘဏ္မ်ား၏စိတ္ဝင္စားမႈက
ႈကုိလည္းရရွိၿပီးေငြေၾကးအလုံးအရင္းႏွင့္ေခ်းငွားရန္ကမ္းလွမ္းေလ့ရွိကာအစုိးရမ်ားႏွင့္ကုမၸဏ
ၸဏီႀကီးမ်ားကလည္းဝမ္းသာအားရလက္ခံေခ်းယူၾကသည္။၎တုိ႔ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလုံးသည္ေစ်းကြက္
က္ႀကီးထာဝရတည္တ့ံေကာင္းစားေနမည္အမွတ္မွားၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ထုိသုိ႔ရင္းႏွီးျမႇပ္
ပ္ႏွံမႈအလုံးအရင္းႏွင့္စီးဝင္ျခင္းေၾကာင့္ပုိလွ်ံထုတ္လုပ္မႈကုိတြန္းအားေပးၿပီးသက္ဆုိင္ရ
္ရာက႑အတြက္ေစ်းကြက္ကုိကေမာက္ကမျဖစ္ေစသည္။ေစ်းကြက္ေကာင္းစားခ်ိန္ခဏတာအတြ
တြင္းအေႂကြးပမဏႀကီးမားစြာေခ်းငွားျခင္းေၾကာင့္ေစ်းကြက္က်ဆင္းခ်ိန္ႏွင့္ေႂကြးၿမီမ်ားျပန္လည္
ည္ေပးဆပ္ခ်္ိန္တုိက္ဆုိင္ေသာအခါအႀကီးအက်ယ္ဒုကၡေရာက္ရေတာ့သည္။ယင္းကုိတုိင္းျပည္၏စီးပြ
ပြားေရးအနာဂတ္ကုိအေပါင္ထားျခင္းဟုေခၚသည္။12 

ေရနံဝင္ေငြအမ်ားအျပားအပါအဝင္ႏုိင္ငံျခားမွရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွေငြအလုံးအရင္းႏွင့္ဝင
ဝင္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္တုိင္းျပည္အတြင္းအသုံးအျဖဳန္းႀကီးေသာစားသုံးသူေစ်းကြ
ကြက္ျဖစ္ေပၚလာသည္။လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ထုိစိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာလကၡဏာမွာႏ္ုိင္ငံေရးအရသက္ေရာ
ရာက္မႈအလြန္ႀကီးမားသည္။ဝယ္ယူစားသုံးမႈျမင့္မားလာျခင္းကုိဘဝအရည္အေသြးျမင့္မားလာျခင္

                                                            
12 Ugarteche (1986), Vilate (1986), Calcagno (1988), Marichal (1988) ႏွင့္ Acosta (1994) တုိ႕ကုိၾကည့္ပါ 
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င္းႏွင့္လည္းေရာေထြးအမွတ္မွားၾကျပန္သည္။သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္႐ႈေထာင့္မွျဖစ္ေစ၊လူမႈေရးအရ
အရျဖစ္ေစထုိသုိ႔စိတ္တုိင္းက်သုံးစြဲမႈယုတၱိမ်ားထြန္းကားလာေသာအခါအစုိးရအေနႏွင့္လည္းတူးေဖာ္
ာ္ထုခြဲေရာင္းခ်မႈမ်ားကုိေရွ႕ဆက္တုိးလုပ္ေဆာင္ရန္သာရိွေတာ့သည္။ 

ထုိအေျခအေနတြင္အရင္းအျမစ္မ်ားျပဳန္းတီးမႈျဖစ္ေပၚသည္။ျပည္တြင္းထုတ္ပစၥည္းမ်ားအစားႏိုင္ငံျခားမွတင္သြ
ံျခားမွတင္သြင္းေသာပစၥည္းမ်ားကုိပိုမုိသုံးစြဲလာၾကသည္။ယင္းကုိျပည္တြင္းေငြတန္ဖုိးျမင့္မႈကတြန္းအားေပး
့မႈကတြန္းအားေပးသည္။လုိအပ္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရိွပါကအမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ
သူဆုိင္ရာရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင့္အသုံးစရိတ္မ်ားသည္ပင္လ်င္ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈကုိအားမေပးပဲသြင္းကု
အားမေပးပဲသြင္းကုန္မ်ားကုိသာပုိမိုအားေပးေသာသေဘာရိွသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ရန္ပံုေငြမ်ားေပါေပါမ်ားမ်ားရိွတုိ
ားရိွတုိင္းလည္းအက်ဳိးရွိေအာင္အသုံးခ်ရန္မလြယ္ကူေပ။ 

ေဒသတြင္းေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳထုတ္လုပ္မႈမ်ားသည္ညီၫြတ္ေသာစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိျဖစ္ေစမည့္တက္ႂကြေ
စမည့္တက္ႂကြေသာစီးပြားခ်္ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစျခင္းမရွိေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ား
္အထားမ်ားအရသိရသည္။ထုိစီးပြားေရးမ်ားတြင္ကုန္ၾကမ္းအဆင့္ဆင့္ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္ backward 
linkage၊တန္ဖုိးျမႇင့္ကုန္ေခ်ာအဆင့္ဆင့္ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္ forward linkage 
ႏွင့္အဆုံးသတ္ဝယ္လုိအားေစ်းကြက္အထိခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း၊ဟန္ခ်က္ညီခ်ိန္သားကုိက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္
ရြက္ႏိုင္ျခင္းမ်ဳိးမရိွတတ္ေပ။ထုိ႔အျပင္နည္းပညာလႊဲေျပာင္းမႈႏွင့္စီးပြားေရးအတြင္းရိွအျခားက႑မ်ားကုိအ
အျခားက႑မ်ားကုိအက်ဳိးျဖစ္ေစတတ္ေသာေဘးထြက္ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကုိဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းလည္းမရွိေပ။ 

ထုိမွတစ္ဆင့္ထုိအေျခခံကုန္ၾကမ္းတင္ပို႔ေသာစီးပြားေရးမ်ား၏မေကာင္းေသာဝိေသသတစ္ခုကုိလ
ုလည္းျဖစ္ေစသည္။ယင္းမွာက်န္စီးပြားက႑မ်ားႏွင့္လုံးလုံးအဆက္ျပတ္ၿပီးသီးျခားစီ
စီရွိေနတတ္ေသာသေဘာျဖစ္္သည္။ေရနံ၊တြင္းထြက္သတၳဳလုပ္ငန္း၊စီးပြားျဖစ္ျပည္ပပုိ႔ကုန္စုိက္ခင္းမ်ာ
်ား၊သစ္ေတာႏွင့္ေရလုပ္ငန္းစေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အထက္ပါဝိေသသရိွသည္။ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္13ဇီဝေလာ
င္စာက့ဲသုိ႔ေသာစြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းအလားတူသေဘာသဘာဝရ္ိွသည္ (Houtart, 2011)။ 

ထုိသယံဇာတအေျခခံလုပ္ငန္းမ်ားမွရရိွေသာအက်ဳိးအျမတ္မွာအလြန္ႀကီးမားေသာေၾကာင့္တုိင္းျပည္အတြင္
ပည္အတြင္းရိွအရင္းအျမစ္ခြဲေဝေနရာခ်ထားမႈမွာပုံပ်က္ပန္းပ်က္ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ထုိလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ဓနႏွင္
ကာင့္ဓနႏွင့္ႏုိင္ငံေရးတန္ခုိးအာဏာတုိ႔သည္လူနည္းစုလက္တြင္သာရ္ိွေနသည္။ထုိသုိ႔လုပ္ပုိင္ခြင့္သက္သ
င္ခြင့္သက္သက္မွအက်ဳိးအျမတ္ရေနေသာလက္တစ္ဆုပ္စာလူတစ္စုသည္ျပည္တြင္းစီးပြားေရးတြင္ကုိယ္တုိင္လ
ုင္လည္းရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈမလုပ္သလုိရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈကုိလည္းအားမေပးေခ်။၎တုိ႔ကႏိုင္ငံျခားမွတင္သြင္းေသာကု
ကႏိုင္ငံျခားမွတင္သြင္းေသာကုန္စည္မ်ားစားသုံးျခင္းကုိအားေပးၿပီးအမ်ားစုမွာအက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိႏုိင္ငံရပ္ျခား
ုိင္ငံရပ္ျခားသုိ႔ထုတ္ယူသြားေလ့ရွိသည္။၎တုိ႔အမ်ားစုသည္အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႀကီးမားေသာတုိင္းျပည္မ်ားတြ
ပည္မ်ားတြင္အေျခစုိက္ထားသည့္ကုမၸစီမ်ားမွတစ္ဆင့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိစီမံၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ကုိလက္ဝါးႀကီးအုပ္ရရိွေသာအခြင့္ထူးခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္
းလုပ္ငန္းမ်ားသည္သီးသန္႔ရပ္တည္ရွင္သန္ၾကၿပီးအားနည္းေသာႏိုင္ငံေတာ္မ်ားအတြင္းရိွအားေကာင္းေသာ
အားေကာင္းေသာေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ 

                                                            
13ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္မွာ ယူေရနီယမ္သတၳဳေပၚအေျခခံရၿပီး ထုိစြမ္းအင္ကုိပင္ တစ္ဖန္ျပနလ္ည္သုံးစြဲရေသာေၾကာင့္ 
တူးေဖာ္ေရးထဲတြင္ ပါဝင္သည္။ 
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ထုိလုပ္ငန္းမ်ားမွအဓိကအက်ဳိးအျမတ္ရရွိသူမ်ားမွာႏိုင္ငံတကာေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားျဖစ္သည္။၎တုိ႔သည္သ
တုိ႔သည္သက္ဆုိင္ရာသယံဇာတလုပ္ငန္းတြင္ 'ရဲရင့္စြာစြန္႔စားလုပ္ကိုင္ျခင္း' 
ၾကာင့္အသိအမွတ္ျပဳခ်ီးက်ဴးျခင္းခံရေလ့ရိွသည္။၎တုိ႔ေၾကာင့္တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရးကုိတုိင္းျပည္ကမပိုင္
ပည္ကမပုိင္ေတာ့သည့္အျဖစ္မ်ဳိးကုိလည္းမည္သူကမွအဖက္လုပ္ၿပီးေျပာဆုိေနျခင္းမရိွေတာ့ေပ။အေၾကာင္
ပ။အေၾကာင္းမွာသယံဇာတထုတ္လုပ္ႏ္ုိင္သည့္အဆင့္ေရာက္ေအာင္ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွရမႈကႀကီးမားေသာေၾကာင္
ရမႈကႀကီးမားေသာေၾကာင့္သုိ႔မဟုတ္အစိုးရကုိယ္တိုင္ကျပည္တြင္းရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈႏွင့္ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိအား
းလုပ္ငန္းမ်ားကုိအားေပးျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ထုိ႔အျပင္ႏုိင္ငံစံုေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခ်ဳိ႕ကတုိင္းျပည္
တစ္ခ်ဳိ႕ကတုိင္းျပည္၏ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ရွင္းတမ္းတြင္၎တုိ႔၏ပါဝင္မႈႀကီးမားသည္ႏွင့္အမွ်လမ္းေၾကာင္းေသြ
္းေၾကာင္းေသြဖယ္လုိေသာအစုိးရမ်ားကုိပါအက်ပ္ကုိင္လာႏိုင္သည္ကုိေတြ႕ရသည္။ 

ႏုိင္ငံရပ္ျခားကုမၸဏီမ်ားသည္၎တုိ႔အတြက္အသာရေသာစည္းမ်ဥ္း၊လုပ္ထုံးမ်ားကုိခံစားၾကရေလ့ရိွၿပီ
ပီးအစုိးရအဖြဲ႕တြင္း၌၎တုိ႔၏ဒါ႐ိုက္တာသုိ႔မဟုတ္ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္မ်ားကရာထူးေနရာမ်ားရယူထားျခင္းမ်
မ်ဳိးလည္းရွိတတ္သည္။၎တုိ႔ေနာက္တြင္ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္တစ္ခါတရံမီဒီယာမ်ားပါရွ
ရိွတတ္သည္။ဤနည္းအားျဖင့္မူဝါဒႏွင့္ဥပေဒအေျပာင္းအလဲမ်ားမွာလည္း၎တုိ႔အက်ဳိးအတြက္ျဖစ္
စ္ေအာင္ၾကံေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္။ထုိအေျခအေနမ်ဳိးကုိ IDB 
ႏွင့္ညီေနာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာကမ႓ာ့ဘဏ္14၊ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕စသည္တုိ႔က
႔ကလည္းအားေပးေထာက္ခံမႈျပဳသည္။ 

ထုိသုိ႔ႏုိင္ငံတကာမႈအႀကီးအက်ယ္ျပဳထားေသာျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ႏို္င္ငံေတာ္မ်ား၏နယ္နိမိတ္မ်ား႐ႈံ႕တြက်ဥ္
မ်ား႐ႈံ႕တြက်ဥ္းေျမာင္းလာျခင္းဟူေသာ႐ႈပ္ေထြးသည့္ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားသည္။ႏုိင္ငံေတာ္ကေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳလု
ေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လ်င္လက္ေရွာင္ေလ့ရွိၿပီးလူမႈေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိျဖည့္ဆည္းရ
ကုိျဖည့္ဆည္းရန္တာဝန္မွာကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည္ဟုဆုိကာေရွာင္ထြက္တတ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္သယံဇာတေဒ
ံဇာတေဒသမ်ားကုိအစုိးရကစနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ျခင္းမရိွပဲလက္ေတြ႕တြင္ႏိုင္ငံ၏ဥပေဒမ်ားအသက္ဝင္စိုး
က္ဝင္စိုးမုိးမႈမရိွေသာေနရာမ်ားျဖစ္ေနေလ့ရွိသည္။ယင္းေၾကာင့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားႏွင္
တမႈမ်ားႏွင့္ေဘးဖယ္ထုတ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီးေရရွည္အေျမာ္အျမင္ကင္းမဲ့ေသာအစုိးရမ်ားကလူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရး
ွင့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာတာဝန္မ်ားကုိေက်ပြန္ျခင္းမရွိပဲပုလိပ္ဆန္ဆန္ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ျပဳက်င့္မႈမ်ားကုိေတြ႕ႏ
မႈမ်ားကုိေတြ႕ႏိုင္သည္။ 

အလုပ္အက္ုိင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းနည္းပါးျခင္း၊ဝင္ေငြႏွင့္ဓနခြဲေဝမႈမညီမွ်ျခင္းစသည္တုိ႔ကထြက္လမ္းမရိွေသာ
ထြက္လမ္းမရိွေသာေထာင္ေခ်ာက္ထဲပိတ္မိေစသည္။ေငြရင္းျမႇပ္ႏွံပါကအျမတ္အစြန္းမ်ားႏိုင္ေသာလုပ္ငန္
ႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏံွမႈမ်ားရရန္ခက္ခဲၿပီးလုပ္အား၏ကုန္ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းျမင့္မားေသာေခတ္မီ
စြမ္းျမင့္မားေသာေခတ္မီလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္းျပည္တြင္းေစ်းကြက္အာမခံခ်က္မရွိေသာေၾကာင့္ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိ
င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ျခင္းမရွိေပ။ထုိမွတစ္ဖန္နည္းပညာ၊ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား၊အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္အရံေငြေ
င့္အရံေငြေၾကးစသည္တုိ႔ပါရွားပါးျပတ္လပ္ၿပီးရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈကုိအားမေပးျပန္ေခ်။ဤသုိ႔ႏွယ္ဂ်ေအးသူ႔အေမ႐ုိက္လ်
အးသူ႔အေမ႐ိုက္လ်က္ရိွသည္။ 

                                                            
14ကမ႓ာ့ဘဏ္က နီယုိလစ္ဘရယ္ေခတ္မွသည္ ယေန႔တုိင္ ဧရာမမိငု္းတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေထာက္ခံေနဆဲျဖစ္သည္ 
Sinnott, Nash and de la Torre (2010)။ 
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ေရနံႏွင့္တြင္းထြက္သတၳဳလုပ္ငန္းမ်ား၏ (မေကာင္းေသာ) 
ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာအျခားထုတ္လုပ္မႈက႑မ်ားကဲ့သို႔တိုက္႐ုိက္၊တစ္ဆင္ခံအလုပ္အကုိင္မ်ားဖန္တီးႏုိင္စြ
စြမ္းနည္းပါးျခင္းျဖစ္သည္။ 
(၎တုိ႔ခန္႔ႏိုင္ေသာအလုပ္အကုိင္မ်ားကုိမူလုပ္ခေကာင္းေကာင္းေပးေလ့ရိွသည္။) 
ထုိလုပ္ငန္းမ်ားမွာေငြရင္းႏွင့္ျပည္ပမွတင္သြင္းရေသာနည္းပညာမ်ားကုိအဓိကမီခုိရေလ့ရိွၿပီးကြၽမ
ၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ (ျပည္ပမွ) 
စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားကုိအဓိကခန္႔အပ္ရေလ့ရိွသည္။အသုံးျပဳေသာသြင္းအားစုမ်ားႏွင့္နည္းပညာမွာႏိုင္
င္ငံျခားမွတင္သြင္းရသည္ကမ်ားသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ကုန္ၾကမ္းသယံဇာတတူးေဖာ္ေသာလုပ္ငန္းမွႏုိင္ငံ
ငံတြင္းသုိ႔စီးဝင္ေသာထပ္တိုးတန္ဖုိးသုိ႔မဟုတ္ျပန္ရခ်က္မွာမရိွသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ 

ေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳကုမၸဏီမ်ားအဓိကပါဝင္ေသာတစ္ဖက္ပိတ္စီးပြားေရးမ်ားတြင္ႏိုင္ငံေရးဖြဲ႕စည
စည္းပုံႏွင့္အေလ့အက်င့္မ်ားမွာစီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္အခြင့္ထူးခံရလုိျခင္းျဖစ္ၿပီးအဆုံးအျဖ
ျဖတ္မ်ားကုိေလာဘ၊ဂတိတရားႏွင့္အာဏာရွင္ဝါဒျဖင့္ခ်မွတ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္အစုိးရအသုံးစရိတ္မ်ားအခ်
ခ်ဳိးမညီတုိးျမင့္ျခင္းႏွင့္ဝင္ေငြခြဲေဝမႈကုိထင္သလုိစီမံျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚသည္။ 

ထုိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ေရနံ၊ဓာတ္သတၳဳက႑တုိ႔၏နည္းပညာဆုိင္ရာလကၡဏာရပ္မ်ားေၾကာင့္တုိက္႐ို
ိုက္အလုပ္အကုိင္မ်ားကုိအလုံးအရင္းႏွင့္ဖန္တီးေပးႏိုင္စြမ္းမရွိေပ။ထုိအခ်က္သည္ကုန္ၾကမ
ကမ္းသယံဇာတမ်ားႂကြယ္ဝေသာတုိင္းျပည္မ်ားတြင္အဘယ့္ေၾကာင့္လူအမ်ားဆင္းရဲမြဲေတေနေလ့ရွ
ရိွသည္ကုိတစ္စိတ္တပိုင္းအေျဖေပးႏုိင္သည္။ 

ထုိလုပ္ငန္းမ်ားတည္ရွိရာေနရာႏွင့္အနီးတဝုိက္ရိွျပည္သူမ်ားသည္လူမႈေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာဆုိးက်ဳိ
ဳိး႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားႀကီးစြာခံစားရေလ့ရိွသည္။လူအမ်ားစုအႂကြင္းမဲ့ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းႏွင့္ 
(လုပ္ပုိင္ခြင့္မွအက်ဳိးအျမတ္ႀကီးမားစြာရရိွေသာသဘာဝသယံဇာတပမာဏႀကီးမားစြာထြက္ရွိျခင္းသည
သည္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ထိုိထုတ္ယူမႈပုံစံတြင္ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မလုိအပ္
ပ္သလုိအလုပ္သမားမ်ား၏ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတုိးျမႇင့္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္စရာလည္းမလုိေပ။အခြင္
င့္ထူးခံလုပ္ပ္ုိင္ခြင့္မ်ားရျခင္း၊မရျခင္းကထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိအဆုံးအျဖတ္ေပးၿပီးလူမႈဆက္သြယ္မႈ
မႈမ်ားကုိပါျပဌာန္းေပးသည္။ေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳက႑သည္ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီးမ်ားကုိသာအက
အက်ဳိးျဖစ္ေစေသာလက္ေဝခံဆက္ဆံေရးကုိျဖစ္ေပၚေစၿပီးႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသဆုိင္ရာအဆင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစ
းစီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကုိအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။ 

ထုိတူးေဖာ္ေရးအေျခခံစီးပြားေရးစနစ္ေၾကာင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိးရြားစြာထိခိုက္ၿပီးျပန္လည္ျပင
ပင္ဆင္၍မရႏိုင္ေသာပ်က္ဆီးမႈမ်ားကုိပါျဖစ္ေပၚေစသည္။ထုိအခ်က္ကုိသက္ေသျပေနေသာကမ႓ာအဝွ
ဝွမ္းမွသုေတသနရလာဒ္မ်ားအမ်ားအျပားရိွသည္။လူသားတုိ႔၏နစ္နာဆုံး႐ႈံးရမႈမ်ားမွာလည္းမေရမတ
မတြက္ႏိုင္ျဖစ္သလုိယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအေမြအႏွစ္အမ်ားအျပားလည္းပ်က္ဆီးဆုံး႐ႈံးရသည္။ထုိသ
ုသုိ႔ျဖစ္ေသာ္လည္းစီးပြားေရးဖက္တြင္မည္သည့္မ်က္ႏွာစာကမွတိုးတက္လာသည္ဟုမရိွေပ။
ပ။ေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳမ်ားတင္ပုိ႔ျခင္းကုိအဓိကအားထားေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္မ်ားေသာအားျဖင့္စီ
စီးပြားေရးအရေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီးတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတုိးခ်ဲ႕သည္ႏွင့္အမွ်ပတ္
တ္ဝန္းက်င္ျပႆနာမ်ားလည္းႀကီးထြားလာေလ့ရိွသည္။ 

သတၳဳမုိင္းတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးပါမည္။ေခတ္သစ္မုိင္းတြင္းမ်ားအားလံ
လုံးသည္တုိေတာင္းေသာကာလအတြင္းဓာတ္သတၳဳသံယံဇာတမ်ားကုိမ်ားႏုိုင္သမွ်မ်ားေအာင္ထ
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္ထုတ္ယူျခင္းေပၚတြင္အေျချပဳရသည္။သုိ႔ေသာ္ထုိသတၳဳသုိက္မ်ားမွာအလြန္ၾကာျမင့္ေသာဘူမိအခ်
ခ်ိန္စေကးျဖင့္တျဖည္းျဖည္းခ်င္းစုစည္းျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ဓာတ္သတၳဳ
ၳဳပါဝင္မႈပမာဏျမင့္မားေသာသုိက္မ်ားမွာတေန႔တျခားရွားပါးလာၿပီျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္ကမ႓ာ့ေစ်းကြက္တြ
တြင္ေစ်းဆက္တက္ေနမႈေၾကာင့္ပါဝင္ႏႈန္းနိမ့္ေသာသတၳဳသုိက္မ်ားတြင္တူးေဖာ္လ်င္ပင္စီးပြားျဖစ
ဖစ္ေနေသးသည့္အေျခအေနရိွသည္။ထုိသုိ႔စီးပြားျဖစ္ေစရန္အတြက္လည္းပမာဏအလြန္ႀကီးမားေသာသ
ာသတၳဳတြင္းႀကီးမ်ားကုိတူးေဖာ္ရသလုိဆုိင္ရာႏုိက္၊ဆာလ္ဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္တုိ႔က့ဲသို႔ေသာအဆိပ္အေ
အေတာက္ႀကီးေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ေရပမာဏအမ်ားႀကီးကုိသုံးစြဲရသည္။ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ပ
္ပမာဏအလြန္ႀကီးမားေသာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားလည္းထြက္ရိွသည္။ 

ပမာဏႀကီးမားလြန္းေသာတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ႀကီးမားေသာပတ္ဝန္းက်င္ဆိ
ဆ္ုိင္ရာသက္ေရာက္မႈကုိျဖစ္ေပၚေစသည္။ဧရာမတြင္းႀကီးမ်ားတူးၿပီးအႏၲရာယ္ႀကီးေသာဓာတုပစၥည္
ည္းမ်ားအမ်ားအျပားသုံးစြဲရသည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္မ်ားတြင္
င္သာမကစြန႔္ပစ္ေျမစာပုံမ်ားကပင္ပမာဏႀကီးမားေသာနယ္ေျမမ်ားကုိေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးမႈအ
ႈအႀကီးအက်ယ္ေပးႏုိင္သည္။ 

စြန္႔ပစ္ေျမစာပုံမ်ားသည္ကာလရွည္ၾကာစြာဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ျဖစ္သျဖင့္သိပ္သည္းေသာသတၳ
တၳဳမ်ားႏွင့္အက္စစ္မ်ားပါဝင္ေသာအညစ္အေၾကးမ်ားသည္ေျမလႊာႏွင့္ေရထုသုိ႔စိမ့္ဝင္ၿပီးပတ္ဝန
ဝန္းက်င္ကုိအဆိပ္သင့္ေစမည္ျဖစ္သည္။အထူးသျဖင့္ဆာလဖာဓာတ္ပါေသာသတၳဳအႂကြင္းအက်န္မ်
မ်ားႏွင့္မုိးေရသုိ႔မဟုတ္စိုထုိင္းေသာေလထုတုိ႔ဓာတ္ျပဳရာတြင္အက္ဆစ္ဓာတ္မ်ားေပါက္ဖြားလာ
လာေသာအႏၲရာယ္မွာအလြန္ႀကီးမားသည္။အီေကြေဒါႏိုင္ငံရိွသတၳဳတြင္းမ်ားတြင္ဆာလဖာဓာတ္
တ္ပါေသာေက်ာက္သားမ်ားေျမေပၚေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ေျမေအာက္ေရမ်ားအက္ဆစ္ဓာတ္သင့္
့္မည့္အႏၲရာယ္အႀကီးအက်ယ္ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည္။ 

ထုိသုိ႔ညစ္ညမ္းမႈမ်ားသည္ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကုိအဓိကဒုကၡေပးေလ့ရိွၿပီးလူတုိ႔သုံးစြဲရန္သုိ႔မဟုတ္စိုက္ပ
္ပ်ဳိးေရအျဖစ္သုံးစြဲရန္မသင့္ေတာ္ေသာအေျခအေနသုိ႔ေရာက္ရိွသြားေစသည္။ေရအရင္းအျမစ္
စ္မ်ားညစ္ညမ္းအဆိပ္သင့္ျခင္းသည္မ်က္စိကြယ္ျခင္းႏွင့္အေရျပားေရာဂါမ်ားအပါအဝင္ျပည္သူ
သူ႔က်န္းမာေရးျပႆနာအမ်ားအျပားကုိျဖစ္ပြားေစသည္။ယင္းတြင္ဧရာမတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ာ
်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ျဖစ္ပြားေသာလူမႈေရးျပႆနာမ်ားမပါဝင္ေသးေပ။ 

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔သည္အစဥ္အဆက္ကပင္ကမ႓ာႀကီးကုိပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ဖ်က္ဆီ
ဆီးခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ယေန႔ကာလတြင္စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ား၌တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ားကုန္သေလာက္ျ
္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ရာေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳကဲ့သို႔သယံဇာတမ်ားထုတ္လုပ္ေရးသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ
ပၚတြင္ဖိအားအျဖစ္သက္ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။သက္ဆုိင္ရာလူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရိွသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ
ိုကာကြယ္ၾကသူမ်ားကကမ႓ာ့စီးပြားေရးစနစ္ႀကီး၏သယံဇာတလုိအပ္ခ်က္ကုိျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေရးအတြက္ဖြ
ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားကဆင္းရဲေသာဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားကုိအတင္းအက်ပ္ဖိအားေပးေနၾကသည္ဟုပင္ဆုိၾကသည္။ 

ႏ္္ုိင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ရာအစုိးရမ်ားကပမာဏႀကီးမားေသာေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳ
ၳဳသုိက္ႀကီးမ်ားကုိေတြ႕ရိွၿပီဟုေၾကညာေလ့ရိွၿပီးေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းျဖင့္မည္ေရႊ႕မည္မွ်ရွိမည္ဟုတ
ုတြက္ခ်က္ျပေလ့ရွိသည္။ထုိကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္မ်ားေသာအားျဖင့္ခ်ဲ႕ကားထားျခင္းသာျဖစ္ၿပီ
ပီးလူထု၏ေထာက္ခံမႈရရွိေအာင္ဖ်ားေယာင္းစည္း႐ံုးျခင္းသာျဖစ္ေလ့ရိွသည္။ထုိသုိ႔ႂကြားဝါေသာ
သာကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာလူမႈႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာနစ္နာမႈစရိတ္
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တ္မ်ားကုိလည္းထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည္ျဖစ္သည္။ဥပမာအားျဖင့္ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈေၾကာ
ကာင့္တန္ဖုိးမည္မွ်နစ္နာဆုံး႐ံႈးသည္ကုိတြက္ျပဖို႔လုိသည္။ယင္းစရိတ္မ်ားကုိမ်ားေသာအားျဖင္
င့္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးစီမံခ်က္မ်ားတြင္ထည့္သြင္းက်ခံေလ့မရွိပဲ၎တုိ႔အစားလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကက်
က်ခံရသည္။ဥပမာခ်က္ဗရြန္- 
တက္စ္ကုိကုမၸဏီေၾကာင့္အီေကြေဒါႏုိင္ငံ၏အေရွ႕ေျမာက္အေမဇုံေဒသတြင္ပ်က္ဆီးမႈမ်ားမွာစံနမူ
မူနာျဖစ္သည္။ေနာက္ပ္ုိင္းတြင္ကုမၸဏီကုိတရားစြဲဆုိသည္အထိျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။အလားတူနစ္နာေသာစရိတ္
တ္မ်ားတြင္ဆုိးရြားေသာေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားပါဝင္သည္။ဆုိလုိသည္မွာေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳတူးေဖာ္ေရး
ရးလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ေရေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ေပးျခင္း၊လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအေ
အေဆာက္အဦမ်ားေပးျခင္းစသည့္စရိတ္မ်ားျဖစ္သည္ (Gudynas, 
2011c)။ထုိကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိထုတ္ေဖာ္တြက္ခ်က္ျပလုိက္မည္ဆုိပါကကုမၸဏီမ်ား၏စီးပြားျဖစ္မႈကုိအႀက
ႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး၎တုိ႔အတြက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကက်ခံရေသာႀကီးမားေသာစရိတ္စကမ်
မ်ားကုိေပၚထြက္လာေစမည္ျဖစ္သည္။ 

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ေဒသခံမ်ားအလုပ္ရရွိမႈမွာလည္းမဆုိစေလာက္သာရိွရာ
ရာျပင္းထန္ေသာလူမႈေရးပဋိပကၡမ်ားလည္းျဖစ္ပြားေလ့ရိွသည္။လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးသက္ေရာက
ာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ရပ္ရြာလူထုႏွင့္မိသားစုမ်ားအတြင္း၌ပင္ပဋိပကၡႏွင့္ထိပ္တုိက္ေတြ႕မႈမ်ားျဖစ္
စ္ေပၚသည္။အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ရာဇဝတ္မႈႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်
မ်ားတုိးပြားျခင္း၊ေျမယာေမွာင္ခုိေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ားလည္းျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။ 

ေဒသတြင္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားၾကာလာသည့္အခါအျပည့္အဝအလုပ္
ပ္မရိွျခင္း၊အလုပ္လက္မ့ဲႏွင့္ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းတုိ႔ျမင့္မားစြာျဖစ္ပြားသည္။ဝင္ေငြႏွင့္ဓနခ
နခြဲေဝမႈမ်ားမွာလည္းပုိမိုမညီမမွ်ျဖစ္လာသည္။လုံေလာက္ေသာအလုပ္အက္ုိင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ဝင
ဝင္ေငြတုိ႔ကုိဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ေဒသတြင္းေစ်းကြက္မ်ားလည္းေပၚထြန္းမလာေတာ့ေခ်။ 
(ဝင္ေငြႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ားတစ္ဆင့္ခ်င္းလႊဲေျပာင္းျဖစ္ထြန္းျခင္း trickle-down effect ျဖစ္ပြားျခင္းမရိွေပ။) 
ထုိ႔ေၾကာင့္စီးပြားေရးကုိျပည္ပကုန္ၾကမ္းတင္ပုိ႔ျခင္းသုိ႔သာပုိမိုဦးတည္ရေတာ့သည္။ျပည္တြင္းေစ်းကြက္
က္၌ဝယ္သူတစ္ဦးမွမရိွဟူေသာလက္သံုးစကားလည္းေပၚထြက္လာသည္။ 

ထုိ႔သုိ႔ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈတစ္ခုတည္းကုိသာဦးစိုက္ထားျခင္းေၾကာင့္ႏိုင္ငံတြင္းစီးပြားေရးအသုိင္းအဝုိင္းတ
းတြင္တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားႏွင့္မက္လုံးမ်ားကင္းမဲ့လာသည္။ျပည္ပတင္ပို႔မလား၊က်ဆုံးခံမလာ
လားဆုိသည့္လက္သုံးစကားမွာထုိသုိ႔ေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ေတြ႕ရေလ့ရိွၿပီးႏို္င္ငံတြင္းရွိစြ
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ျဖစ္တန္စြမ္းမ်ားကုိအက်ဳိးမဲ့ျဖဳန္းတီးပစ္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ 

တူးေဖာ္မႈလက္သစ္ဝါဒ- တူးေဖာ္ေရးဝါဒ၏ေခတ္သစ္မူကြဲ 

စတင္တည္ေထာင္စဥ္ကတည္းကလက္တင္အေမရိကရွိအေျခခံကုန္ၾကမ္းတင္ပုိ႔ေသာတုိင္းျပည္မ်ား
ားသည္ဆင္းရဲတြင္းႏွင့္အာဏာရွင္စနစ္မ်ား၏လက္တြင္းမွ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိၾကေခ်။ယင္းမွ
မွာဝိေရာဓိျဖစ္သည္။ထုိႏုိင္ငံမ်ားသည္သယံဇာတကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ႀကီးမားေသာဝင္ေငြကုိရရိွၾက
ၾကေသာ္လည္းတုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္အေျခခံမ်ားကုိခ်မွတ္ႏ္ုိင္ျခင္းမရိွသလုိဆင
ဆင္းရဲတြင္းမွလည္းလြတ္ေအာင္မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကေပ။၎တုိ႔ဆင္းရဲရျခင္းမွာလူသားတီထြင္ဖန္
န္တီးမႈႏွင့္တန္ဖုိးျမႇင့္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားထက္စာလ်င္သဘာဝတရားႀကီးမွအညႇာတာမဲ့စြာတူးေဖာ္ထုတ္လုပ
ုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းကုိသာအဓိကဦးစားေပးခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
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မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းကေဒသတြင္းအာဏာရရိွလာၾကေသာတုိးတက္ေသာအစုိးရမ်ားသည
သည္အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာဆုိးက်ဳိးအခ်ဳိ႕ကုိသတိျပဳမိၾကၿပီးတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးပုံစံတြ
တြင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခ်ဳိ႕ျပဳလုပ္ရန္ႀကိဳးစားလာၾကသည္။သုိ႔ေသာ္အစုိးရ၏တရားဝင္ထုတ္ေဖာ
ဖာ္ေျပာဆုိမႈမ်ားႏွင့္အစီအစဥ္အခ်ဳိ႕မွလြဲ၍၎တုိ႔တြင္လည္းယင္းသုိ႔ဆုိးက်ဳိးမ်ားသည့္ဓနစုေဆာင္းမႈပ
ႈပုံစံကုိအေျခအျမစ္မွေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ရန္အစီအစဥ္ရွိပံုမေပၚေပ။ထုိအစုိးရမ်ားသည္ယခင္ကလွ်စ္လ်ဴထ
ဴထားခဲ့ေသာေတာင္းဆုိမႈအမ်ားအျပားကုိျဖည့္ဆည္းရန္ႀကိဳးစားရင္း၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္လည္းအာဏာကုိပိ
ပုိမိုခုိင္မာေအာင္တည္ေဆာက္လာၿပီးေက်းဇူးခံေက်းဇူးစားဝါဒႏွင့္အာဏာရွင္အေလ့အက်င့္မ်ားက်င
်င့္သုံးလာၾကသည္ကုိလည္းေတြ႕ရသည္။ 

Eduardo Gudynas (2009b ႏွင့္ 
2010c) ေထာက္ျပခဲ့သလုိပင္ေတာင္အေမရိကရွိတုိးတက္ေသာအစုိးရမ်ားလက္ထက္တြင္လည္း 
'ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား၏အဓိကေက်ာေထာက္ေနာက္ခံအျဖစ္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိသတ္မွ
မွတ္ထားသည္'။ Gudynas 
ကဆက္လက္ၿပီးတုိးတက္ေသာအစုိးရမ်ားသည္အမွန္စင္စစ္အေဟာင္းႏွင့္အသစ္ေရာေႏွာၿပီးတ
းတူးေဖာ္ေရးဝါဒသစ္ကုိေဖာ္ထုတ္ေနၾကျခင္းသာျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္
ာ္လက္ရွိဓနစုေဆာင္မႈပံုစံတြင္သိသာထင္ရွားေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားေပၚေပါက္မလာေသာေၾကာ
ကာင့္ျဖစ္သည္။တူးေဖာ္ေရးလက္သစ္ဝါဒသည္ႏုိင္ငံတကာေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား၏ကမ႓ာမႈျပဳသ
ဳသည့္ျဖစ္စဥ္ကုိဆက္လက္ပ့ံပုိးရန္အတြက္ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္အဆင့္နိ္မ့္ေနရာမွ
မွဆက္လက္အသုံးေတာ္ခံရန္တြန္းအားေပးျခင္းသာျဖစ္ေနသည္။ယင္းကကမ႓ာေစ်းကြက္ႏွင့္တုိ
ိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေသာ္လည္းျပည္တြင္းစီးပြားေရးႏွင့္စည္းျခားေနေသာတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန
ငန္းသီးသန႔္အဝုိင္းအဝုိင္းမ်ားကုိဆက္လက္ထုတ္လုပ္ေနသည္။တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏လူမႈ၊ပတ
ပတ္ဝန္းက်င္သက္ေရာက္မႈမ်ားေလ်ာ့ပါးမသြားသလုိပိုဆုိးလာသည့္ကိစၥမ်ားပင္ရွိသည္။ Gudynas 
ကသယံဇာတမ်ားပုိင္ဆုိင္မႈအျပင္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ၊စရိတ္ထိေရာက္မႈ၊အက်ဳိးအျမတ္ရွာေဖြမႈႏွင့္ဆိုးက်ဳိးမ်ားကိ
ကုိလူ႔အဖြဲ႕အစည္းထံတင္ပို႔မႈစသည္တုိ႔ပါဝင္ေသာလုပ္ငန္းလည္ပတ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္လည္းယခင္
င္ကအတုိင္းပင္ျဖစ္ေနသည္ဟုဆုိသည္။ထူးျခားေသာလကၡဏာတစ္ရပ္မွာႏ္ိုင္ငံေတာ္ကထဲထဲဝင္ဝင္ပုိမိ
မုိပါဝင္လာၿပီးတုိက္႐ုိက္ေရာတစ္ဆင္ခံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပါမ်ားျပားလာျခင္းျဖစ္သည္။အမ်ဳိးသားေရးဝ
းဝါဒလည္းဆန္ေသာထုိဝါဒ၏အဓိကရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မွာသယံဇာတမ်ားႏွင့္အက်ဳိးအျမတ္တုိ႔ကုိႏု
ႏိုင္ငံေတာ္ကပုိမိုထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။လူအားလုံးခံစားရမည့္အက်ဳိးအတြက္ပတ္ဝန္
န္းက်င္ႏွင့္လူမႈထိခိုက္မႈအခ်ဳိ႕မွာလက္ခံသင့္သည္ဟုယူဆသည္။ယင္းအတြက္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး
ရးလုပ္ငန္းမွအက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိႏိုင္ငံေတာ္မွပုိမိုရရွိရန္ႀကိဳးစားသင့္သည္ဟုမွတ္ယူၾကသည္။ထုိဝင္ေငြမ်
မ်ားကုိသုံးၿပီးဧရာမလူမႈဖူလုံေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိေရးဆြဲကာ၎တုိ႔တရားဝင္မႈအတြက္မဲဆြယ္ၾကေလ့ရိွ
ွိသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္တူးေဖာ္ေရးဝါဒႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ဆင္းရဲမႈတုိက္ဖ်က္ေရးမွာခြဲမရသည့္အရာမ်ားႏွယ္ျဖစ္လာသည္။ 

Gudynas 
ကတူးေဖာ္ေရးလက္သစ္ဝါဒသည္ေတာင္အေမရိက၏ေခတ္ၿပိဳင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒပင္ျဖစ္သည္ဟုတင္စားၿပ
ၿပီးယဥ္ေက်းမႈ-
ႏုိင္ငံေရးအေရာအစပ္အသစ္တြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္တုိးတက္မႈဟူသည့္ဒ႑ာရီမ်ားကုိထည့္သြင္းထားျခင္းသ
းသာျဖစ္သည္ဟုေရးသားခဲ့သည္ Gudynas (2009b ႏွင့္ 2010c)။ 
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တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိႏုိင္ငံေတာ္မွပိုမုိထိန္းခ်ဳပ္ေရးမွာအေရးပါသည္မွန္ေသာ္လည္းယင္းသက္သက္မွာ
းယင္းသက္သက္မွာမလုံေလာက္ေပ။တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈႀကီးႀကီးမားမားမရလ်င္ေသာ
ႀကီးမားမားမရလ်င္ေသာ္မွအမ်ဳိးသားအေျခခံကုန္တင္ပို႔မႈကုိႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားမွထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းသာ
္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ဆိုးရြားေသာအခ်က္မွာတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အစုိးရေစခုိင္းေသာေၾကာင့္ဝင္ေရာက္လု
ၾကာင့္ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနေသာႏိုင္ငံပိုင္ကုမၸဏီမ်ားမွာႏ္ုိင္ငံျခားမွျပေသာအခ်က္ျပမ်ားကုိသာအေလးထားတု
သာအေလးထားတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳသည္။ႏိုင္ငံတြင္း၌အစုိးရမ်ားေဆာင္ရြက္ပံုသည္ႏိုင္ငံစုံေကာ္ပုိေရးရွ
စုံေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ထူးမျခားနားသာျဖစ္သည္။ပတ္ဝန္းက်င္ကုိဖ်က္ဆီးျခင္း၊လူထုကုိမေလးစားျခင္းတုိ
လးစားျခင္းတုိ႔မွာလည္းအတူတူပင္ျဖစ္သည္။တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမွာထုတ္လု
မႈမွာထုတ္လုပ္မႈပမာဏသည္ျပင္ပေစ်းကြက္မွအခ်က္ျပၿပီးတြန္းအားေပးေစခ္ုိင္းသည့္ပမာဏပင္ျဖစ္သည္ဟူေသာ
စ္သည္ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္တူးေဖာ္ေရးလက္သစ္ဝါဒသည္ကုိလုိနီေခတ္ကတည္းကရိွၿပီးျဖ
ရိွၿပီးျဖစ္ေသာတူးေဖာ္ေရးဝါဒ၏အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုဆက္လက္ကုိင္စြဲေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ 

ေရနံႏွင့္တြင္းထြက္မ်ားမွဝင္ေငြမ်ားျပားစြာရရိွၾကေသာတုိးတက္သည့္အစိုးရမ်ားသည္လူထု၏သေ
သေဘာထားကုိျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ၿပီးလုိလားအပ္ေသာေခတ္မီတုိးတက္မႈကုိခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊ
လႊားစြမ္းေဆာင္ေနသည္ဟုမိမိတုိ႔ဖာသာထင္ေယာင္မွားျဖစ္လာေလ့ရိွသည္။ Fernando Coronil (2002) 
ကဆုိလ်င္ထုိသုိ႔ေသာစီးပြားေရးစနစ္မ်ားတြင္အ့ံဘနန္းမ်ားျဖစ္လာမည္ကုိေမွ်ာ္လင့္ေသာယဥ္ေက်းမ
းမႈေဘာင္အတြင္း၌တည္ေဆာက္ထားေသာမ်က္လွည့္ႏိုင္ငံေတာ္ေခတ္စားမည္ဟုေရးသားခဲ့သည္15။ယင္းမွာ
ာဗင္နီဇြဲလား၊အီေကြေဒါႏွင့္ဘု္ိလီးဗီးယားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ၾကံဳေတြ႕ရသည္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 

ထုိႏုိင္ငံမ်ားတြင္ႏုိင္ငံေတာ္၏တန္ခုိးၾသဇာျပန္လည္ႀကီးမားလာသည္။နီယုိလစ္ဘရယ္ေခတ္ကအေသးင
ခတ္ကအေသးငယ္ဆံုးႏိုင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑မွသည္ႏုိင္ငံေတာ္၏တည္ရိွမႈႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ
န္းေဆာင္တာမ်ားကုိအစြမ္းကုန္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ႀကိဳးစားလာၾကျပန္သည္။သုိ႔ေသာ္ထုိႏိုင္ငံမ်ားတြင္အေျခအျမစ္က်
အျမစ္က်က်ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳမည့္အရိပ္အေယာင္တစ္စုံတရာမေပၚထြက္ေခ်။အင္စတီက်ဴးရွင္းဖြ႕ဲစည္းပံုမ်ားႏ
းပံုမ်ားႏွင့္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္၊ျပည္ပတင္ပို႔ဟူေသာပံုစံမွာတစ္စံုတရာေျပာင္းလဲသြားျခင္းမရိွေပ။ေတာ္လွန္
င္းမရိွေပ။ေတာ္လွန္ေသာအေတြးအေခၚမ်ား၏တုိက္ခုိက္ျခင္းကုိခံရေသာ္လည္းအင္အားႀကီးေသာစီးပြားေရး
ာစီးပြားေရးအသ္ုိင္းအဝုိင္းမ်ားသည္တူးေဖာ္မႈဝါဒသစ္ေၾကာင့္အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိယခင္ခံစားျမဲအတုိင္းခံစား
တုိင္းခံစားေနၾကသည္သာျဖစ္သည္။ 

တုိးတက္ေသာအစုိးရမ်ားအာဏာရရိွၿပီးတူးေဖာ္ေရးဝါဒသစ္ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ယ
မ်ားတြင္ယခင္ကအႏိွမ္ခံလူတန္းစားမ်ားသည္လည္းေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳဝင္ေငြမ်ားကုိပိုမုိမွ်တစြာေဝခြဲျခင္းေၾကာ
ခြဲျခင္းေၾကာင့္တုိးတက္မႈမ်ားကုိစတင္ၾကံဳေတြ႕ခံစားရသည္။သုိ႔ေသာ္ဝင္ေငြႏွင့္ဓနကုိရာဒီကယ္ဆန္ဆန္အေ
ယ္ဆန္ဆန္အေျခအျမစ္က်က်ျပန္လည္ခြဲေဝျခင္းမ်ားကုိေတာ့ေတြ႕ရမည္မဟုတ္ေခ်။ထုိအေျခအေနတြင္သဘာ
တြင္သဘာဝတရားႀကီးကရက္ေရာစြာေပးအပ္လာေသာအသီးအပြင့္မ်ားကုိမည္သုိ႔လြယ္ကူစြာရိတ္သိမ္းစားသံ
စားသံုးႏိုင္သည္ကုိေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။လူမႈေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအရ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲေသာျပန္လည္ခြဲေဝမႈျဖစ္စ
ျပန္လည္ခြဲေဝမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကုိေဆာင္ရြက္ေနစရာမလုိေပ။ 

အတိတ္ကာလကကဲ့သုိ႔ပင္ထုိစီးပြားေရးစနစ္၏အဓိကအက်ဳိးအျမတ္ကုိခံစားရသူမ်ားမွာခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံမ
ံမ်ားပင္ျဖစ္သည္။၎တုိ႔သည္သဘာဝထုတ္ကုန္မ်ားကုိတင္သြင္းၿပီးအေခ်ာသတ္ကုန္စည္မ်ားထုတ္လုပ္ျခ

                                                            
15 General Juan Vicente Gómez အစိုးရမွ Colonel Hugo Chávez Frías အစိုးရအၾကား အစိုးရမ်ား 
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ျခင္းေၾကာင့္ရရွိေသာအက်ဳိးအျမတ္မ်ားမွာတေန႔တျခားပုိမုိမ်ားျပား၍သာလာေနသည္။သုိ႔ေသာ္အေျခ
ျခခံကုန္စည္မ်ားကုိတင္ပို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာအက်ဳိးအျမတ္၏အနည္းစုကုိသာခံစားရၿပီးသဘာဝပတ္ဝန္းက်င
်င္ႏွင့္လူမႈဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးမ်ားအားလုံးကုိမူခါးစည္းၿပီးခံၾကရသည္။ 

လူမႈ၊ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအရထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားကုိကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာအင္စတီက်ဴးရွင္
ာအင္စတီက်ဴးရွင္းဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားကုိတည္ေဆာက္ႏုိင္ျခင္းမရိွေပ။လူမႈကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိႏွိမ္နင္းရန္အတြ
ွိမ္နင္းရန္အတြက္သုံးရေသာလုံျခံဳေရးတပ္ဖြ႕ဲမ်ား၏စရိတ္သည္ပင္လ်င္စီးပြားေရးအရႀကီးမားလွေသာပမာဏျ
လွေသာပမာဏျဖစ္သည္။ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာေနာက္ထပ္အခ်က္တစ္ခ်က္မွာတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္
ရးလုပ္ငန္းမ်ားလႊမ္းမုိးသြားေသာေၾကာင့္အျခားေသာထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားထိခုိက္ပ်က္စီးရေသာကိစၥျဖ
သာကိစၥျဖစ္သည္။ဥပမာမုိင္းတြင္းမ်ားေၾကာင့္တစ္ပိုင္တႏိုင္စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္ေသာေတာင္သူမ်ား၏အလုပ္အကုိ
လုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဆံုး႐ံႈးသြားရျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ 

တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာပဋိပကၡမ်ားႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ေဒသႏၲရအစုိးရမ်ားအေပၚ
စုိးရမ်ားအေပၚတြင္လည္းသက္ေရာက္မႈရိွသည္။ဧရာမတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားမွဆြဲေသာဥေၾသာသံ
ဥေၾသာသံမ်ားႏွင့္ဗဟုိအစုိးရကေပးေသာအခြန္ေတာ္ေ
ဝစုမ်ားေၾကာင့္ေဒသအစုိးရမ်ားအေနႏွင့္စိတ္ယုိင္သြားႏိုင္ေသာ္လည္းအဆုံးတစ္ေန႔တြင္ရပ္ရြာအသုိင္းအဝုိင္
ာအသုိင္းအဝုိင္း၊တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္တုိ႔အၾကားျဖစ္ပြားေသာ႐ႈပ္ေထြးသည့္ပဋိပကၡမ်ား၏ဆုိး
့္ပဋိပကၡမ်ား၏ဆုိးက်ဳိးကုိခံစားရမည္သာျဖစ္သည္။သတၳဳမုိင္းႏွင့္ေရနံတြင္းမ်ားကဦးစားေပးျဖစ္ေသာေၾကာင့္အျ
စ္ေသာေၾကာင့္အျခားေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားမွာလည္းေနာက္တန္းေရာက္သြားႏိုင္သည္။ေနာက္ဆုံးတြ
ည္။ေနာက္ဆုံးတြင္ရပ္ရြာပူးေပါင္းပါဝင္ၿပီးႀကိဳတင္သေဘာတူညီမႈလည္းရရိွထားေသာစီမံခ်က္မ်ားအားလုံးပ်
အားလုံးပ်က္ဆီးသြားႏိုင္သည္။သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာအေႂကြး (ဆုိးက်ဳိး) 
မ်ားမွာနာက်င္ထိခုိက္စရာအေကာင္းဆုံးအေမြဆုိးမ်ားျဖစ္ၿပီးသယံဇာတထုတ္ယူေသာကုမၸဏီမ်ားကတာဝန္မ
ာဝန္မယူပဲေရွာင္ထြက္သြားေလ့ရိွသည္။ 

ေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳမ်ားတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာလူမႈႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆ္ုိင္ရာထ
ာထိခိုက္ပ်က္ဆီးမႈမ်ား၏တန္ဖုိးကုိစီးပြားတြက္ျဖင့္တြက္ခ်က္ႏုိင္မည္ဆုိပါကထုိလုပ္ငန္းမ်ားမွရရ
ရရွိေသာအက်ဳိးအျမတ္အမ်ားစုမွာက်န္ေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်16။သုိ႔ေသာ္ထုိသုိ႔ေသာထိခိုက္နစ္နာမႈစရိတ္အျ
ျပည့္အစံုကုိတုိးတက္ေသာအစုိးရမ်ားကထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ႏိုင္မႈမရိွပဲအေျခခံကုန္စည္မ်ားထု
ထုတ္လုပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကုိမ်က္စိမိွတ္ယုံၾကည္လ်က္ရိွၾကသည္။ 

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိရေသာ္အစဥ္အလာတူးေဖာ္ေရးဝါဒအေဟာင္းတြင္ရိွခဲ့ေသာဆုိးက်ဳိးမ်ားအားလုံးကုိတူး
လုံးကုိတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဝါဒသစ္ကအေမြဆက္ခံသည္။ 

အာဏာပုိင္ဝါဒႏွင့္သဘာဝတရားမွရရိွေသာအက်ဳိးအျမတ္အေပၚအျငင္းအခံု 

သယံဇာတေပါႂကြယ္ဝျခင္းႀကိမ္စာႏွင့္အတူအာဏာရွင္စနစ္တည္းဟူေသာႀကိမ္စာမွာလည္းယွဥ္တြ
တြဲပါလာေလ့ရိွသည္။ျပန္လည္ျပည့္ဝလာျခင္းမရိွေသာသယံဇာတမ်ားကုိအလံုးအရင္းႏွင့္တူ
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္လူတစ္စုကအရာရာခ်ယ္လွယ္ေသာႏုိင္ငံေတာ္မ်ားျဖစ္လ
္လာေလ့ရိွသည္။ႏုိင္ငံေရးအာဏာသည္ေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္မည္မွ်ခ်ယ္လွယ္ပိုင္ဆိ

                                                            
16ေရနံတြင္းမ်ား၏ အမွန္တကယ္ကုန္က်မႈမ်ားကုိ Fander Falconí (2004) တြင္ၾကည့္ 
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ဆုိင္ခြင့္ရသည္ဟူေသာအခ်က္ကုိအဓိကမီတည္သည္။ထုိႏိုင္ငံမ်ားသည္သယံဇာတမ်ားအေပၚလက္ဝါးႀက
ႀကီးအုပ္မႈအျပင္ႏိုင္ငံေရးအရဖိႏိွပ္ရက္စက္ေသာအာဏာကုိလည္းလက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈထပ္ဆင့္ျဖစ္
စ္ေပၚေလ့ရိွသည္ (Coronil, 2002)။ 

ထုိသုိ႔ေသာႏိုင္ငံေတာ္မ်ားသည္အစိုးရ၏လူမႈတာဝန္ဝတၱရားအမ်ားစုကုိေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳကုမၸဏီမ်ားသုိ႔လႊ
းသုိ႔လႊဲအပ္ထားေလ့ရိွၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳေရး႐ႈေထာင့္မွၾကည့္ပါကႏိုင္ငံ၏ေဒသအမ်ားအျပားကုိလွ်စ္လ်ဴ႐ႈထားေၾကာင္
႐ႈထားေၾကာင္းေတြ႕ရမည္။တုိးတက္ေသာအစုိးရမ်ားအာဏာရလာေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူယင္းအခ်က္မွာစတင္
္မွာစတင္ေျပာင္းလဲလာၿပီျဖစ္သည္။ထုိအေျခအေနမ်ားကုိႏိုင္ငံေတာ္ၾသဇာသက္ဝင္ေသာနယ္ပယ္မ်ားယုတ္
ပယ္မ်ားယုတ္ေလ်ာ့လာျခင္း deterritorialisation 
ဟုေခၚႏိုင္ၿပီးႏို္င္ငံေတာ္၏လုပ္ငန္းကုိကုမၸဏီမ်ားကလုပ္ေဆာင္ကာႏိုင္ငံေတာ္ကစနစ္၏သားေကာင္မ်ားကုိ
သားေကာင္မ်ားကုိဖိႏွိပ္ကြပ္ကဲေသာပုလိပ္ႏုိင္ငံေတာ္အသြင္ျဖင့္ရပ္တည္ေလ့ရွိသည္။တရားစီရင္ေရးစနစ္ႀ
စီရင္ေရးစနစ္ႀကီးတစ္ခုလုံးသည္ပင္လ်င္ပုဂၢလိကႏွင့္ႏို္င္ငံပုိင္ကုမၸဏီမ်ား၏အက်ဳိးစီးပြားေအာက္တြင္ပိတ္မိ
တြင္ပိတ္မိေနသည့္အေျခအေနမ်ဳိးၾကံဳရႏုိင္သည္။ 

အပိတ္စီးပြားေရးရိွေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ႏ္ုိင္ငံေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ားကုိလႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္သ
ုးခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္သည္မွာအာဏာရွင္စနစ္အျပင္ေလာဘတရားလည္းရိွေသးသည္။ေစ်းကြက္ေကာင္းမြန္ေသာႏွစ္မ်ား
န္ေသာႏွစ္မ်ားတြင္ေလာဘတရားကျပည္သူ႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္အလြန္အကြၽံပိုမုိသုံးစြဲမႈမ်ားကုိျဖစ္ေစၿပီးဘ႑ာ
စၿပီးဘ႑ာေငြကုိလည္းအစုိးရကအာဏာျဖင့္က်ပ္မတ္ခြဲေဝေလ့ရိွေစသည္။အစုိးရမ်ားက၎တုိ႔အာဏာဆ
႔အာဏာဆက္လက္တည္ျမဲေရးအတြက္ျဖစ္ေစ၊လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္အေရးပါသည္ဟု၎တုိ႔ယူဆေသာျပဳ
ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကုိအရိွန္ျမႇင့္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစယင္းတုိ႔ကုိေဆာင္ရြ
င္းတုိ႔ကုိေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။ 

ျပည္သူ႔ဘ႑ာသုံးစြဲမႈႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားတုိးတက္လာရျခင္းမွာအာဏာရိွေသာအုပ္စုမ်ားအတြင္းဓနခြဲေဝမႈႏ
ားအတြင္းဓနခြဲေဝမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအႀကီးအက်ယ္ထိပ္တုိက္ေတြ႕ေနမႈ၏လကၡဏာလည္းျဖစ္သည္။ထုိအေ
သည္။ထုိအေျခအေနမ်ားသည္ေစ်းကြက္ေကာင္းစဥ္တြင္အဓိကျဖစ္ပြားေလ့ရိွသည္။ Jürgen Schuldt 
(2005) 
ကေစ်းကြက္ေကာင္းမႈမွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာလႈပ္ရွားၿပီးအကန္႔အသတ္မဲ့သည့္အာဏာကစားပြဲမ်ားေၾကာ
မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ယင္းတုိ႔၏ဝိေသသမွာေစ်းကြက္ေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ရေသာစီးပြားေရးအ
သာစီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္ထက္ပုိလြန္ေသာပမာဏကုိျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္မ်ားအျဖစ္သုံးစြဲျခင္းျဖစ္သည္ 
(ယင္းကုိ pro-cyclical fiscal policy ဟုေခၚသည္)ဟုဆုိသည္။ 

ေလာဘသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္အငမ္းမရေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေပၚေပါက္လာၿပီးအေျခခံကုန္စည္မ်ားတင္ပ
္ပို႔သည့္က႑မွဝင္ေငြမ်ားကုိဥပေဒပရယူမႈမ်ားလည္းျဖစ္ေပၚလာသည္။သဘာ
ဝအရင္းအျမစ္မ်ားမည္သုိ႔စီမံခန္႔ခြဲမည္ကုိတစ္ႏိုင္ငံလုံးအတုိင္းအတာႏွင့္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သေ
သေဘာတူညီမႈမရရွိထားျခင္းႏွင့္(လူထု၏က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္သာတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာ
17) 
ခုိင္မာေသာဒီမိုကရက္တစ္အင္စတီက်ဴးရွင္မ်ားမရိွျခင္းေၾကာင့္အခ်င္းခ်င္းညီၫႊတ္မွ်တမႈမရိွေသာအင္အ

                                                            
17 Eduardo Gudynas (2009) က ecological meta-citizenship ဟုေခၚၿပီး တစ္ဦးခ်င္းႏုိင္ငသံားျဖစ္မႈအျပင္ 
စုေပါင္းႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ ရပ္ရြာအသုိက္အျမံဳအလ္ုိက္ ႏိုင္ငသံားျဖစမ္ႈတုိ႔လည္း ပါဝင္သည္။ 
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္အားႀကီးအုပ္စုမ်ားအမ်ားအျပားေပၚထြက္လာသည္။၎တုိ႔မွာေရနံႏွင့္သတၳဳတြင္းမ်ားမွအက်ဳိးအျမတ္မ်ာ
်ားကုိအငမ္းမရဝါးမ်ဳိးစားေသာက္လုိၾကသည္။ 

သဘာဝသယံဇာတမ်ားမွရရွိေသာမက္ေလာက္စဖြယ္အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိေဝစုမတည့္ၾကသူမ်ားထဲတြ
တြင္ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္၎တုိ႔၏အေပါင္းအပါမ်ားျဖစ္ေသာႏို္င္ငံတကာဘဏ္ႀကီးမ်ား၊စ
၊စီးပြားေရးႏွင့္ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ား၊လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေဒသႏၲရအစုိးရအခ်ဳိ႕ႏွ
ႏွင့္ႏ္ုိင္ငံေရးၾသဇာရိွေသာအုပ္စုမ်ားပါဝင္ၾကသည္။ထုိသုိ႔ေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည္
ည့္အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားမွာလည္းေဝစုတစ္စံုတရာရရိွၾကသည္။၎တုိ႔ကုိအခြင့္ထူးခံအလုပ္သမားမ်ား 
labour aristocracy 
ဟုလည္းေခၚသည္18။ထုိသုိ႔သယံဇာတအက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ပဋိပကၡႏွင့္အျငင္းအခုံမ်ားျဖစ္
စ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ႏိုင္ငံေရးတင္းမာမႈပုံစံအသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚသည္။ 

ယင္းတုိ႔အားလုံးကဒီမိုကေရစီကုိအားေပ်ာ့ခ်ိနဲ႔ေစသည္။၎တုိ႔ကအာဏာရွင္အစုိးရအစဥ္အဆက္ႏွင့္ေလာ
ႏွင့္ေလာဘႀကီးၿပီးဆရာေမြးတပည့္ေမြးလုပ္ေလ့ရိွေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိစဥ္ဆက္မျပတ္ေပၚေပါက္
ျပတ္ေပၚေပါက္ေစသည္။ထုိႏုိင္ငံမ်ားသည္ဒီမိုကေရစီဥပမာေကာင္းမ်ားျဖစ္မလာပဲဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားသာျဖစ္သြား
ာျဖစ္သြားေလ့ရိွသည္။ထုိ႔အျပင္သယံဇာတဝင္ေငြမ်ားကုိအေလအလြင့္မ်ားစြာသံုးစြဲျခင္း၊တည္ၿငိမ္ေသာမူဝါဒ
မ္ေသာမူဝါဒမ်ားမရိွျခင္းစသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ရိွရင္းစြဲအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကုိအားေပ်ာ့သြားေစၿပီးအင္စတီ
ၿပီးအင္စတီက်ဴးရွင္းအသစ္ျဖစ္ျခင္းမ်ားကုိလည္းတားဆီးပိတ္ပင္သည္။ 

လက္တင္အေမရိကတြင္ယင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္မကုန္ခမ္းႏိုင္ေသာဥပမာမ်ားရိွသည္။ႏ္ုိင္ငံအမ်ားအျပားတြ
ငံအမ်ားအျပားတြင္အာဏာရွင္လကၡဏာမ်ားအျပည့္ႏွင့္အစုိးရမ်ားရိွၿပီးသဘာဝသယံဇာတအမယ္အနည္းင
နည္းငယ္ကုိအေျခခံေသာအေျခခံကုန္စည္တင္ပုိ႔သည့္စီးပြားေရးပုံစံမ်ားေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု
ခင္းျဖစ္သည္ဟုဆုိႏိုင္သည္။ 

ေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳမ်ားကုိအဓိကတင္ပုိ႔ေသာကမ႓ာ့အျခားေဒသမ်ားတြင္လည္းထုိအရွိတရားကိုေတြ႕ႏုိင္သည္
19။ေနာ္ေဝးမွာႁခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။အထက္ေဖာ္ျပပါႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ေနာ္ေဝးတုိ႔အၾကားျခားနားခ်
ခ်က္မွာခိုင္မာေသာဒီမိုကရက္တစ္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအေျခခုိင္ၿပီးေနာ
နာက္မွသာေရနံလုပ္ငန္းမ်ားစတင္၊တုိးခ ဲ်႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳတင္ပို႔ေသာဆင္းရဲ
ရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လ်င္လူမႈမညီမွ်မႈမွာလည္းသိသိသာသာနည္းပါးသည္။တနည္
ည္းဆုိရေသာ္ေနာ္ေဝးသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ယင္း၏ေရနံလုပ္ငန္းမ်ားကုိလူ႔အဖြဲဲ႕အစည္းႏွင့္စ
့စီးပြားေရးစနစ္အတြင္းသို႔ေအာင္ျမင္စြာေပါင္းစည္းသိမ္းသြင္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ 

အထက္ေဖာ္ျပပါႏိုင္ငံမ်ားသည္ႂကြယ္ဝမႈ၏ႀကိမ္စာအျပင္ဒီမိုကေရ၏ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေသာအၾကမ္းဖက္မႈ
ကမ္းဖက္မႈသဘာဝလည္းရွိသည္။တုိးတက္ေသာအစုိးရမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ႏုိင္ငံေတာ္ကုိယ္၌ကအၾကမ္းဖ
ယ္၌ကအၾကမ္းဖက္မႈကုိက်င့္သုံးႏုိင္သည္။ယင္းတုိ႔သည္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိလူထုကကန္႔ကြက္ဆႏၵျ
ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိရာဇဝတ္ေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ဖိႏွိပ္အေရးယူေလ့ရိွသည္။ 

                                                            
18Eric J. Hobsbawm (1981) ကအဆုိျပဳသည္။ 
19ပင္လယ္ေကြ႔ႏိုင္ငမံ်ားသည္ ဝင္ေငြႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းအလြန္ျမင့္မားေသာ္လည္း မညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ 
လြတ္လပ္မႈမရွိျခင္း၊ ႏို္ငင္ံေရးႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာမတူကြဲျပားမႈမ်ားကုိ သည္းခံႏုိုင္မႈမရွိျခင္း၊ အာဏာရွင္ျဖစ္ 
ျခင္းစသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္မပါဝင္ၾကေပ။ 
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တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကအစုိးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာဖိႏ
ိႏိွပ္မႈပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးအသြင္ကုိေဆာင္သည္။ဖိႏိွပ္ၿပီးတစ္ခါတရံမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈအသြင္ကုိပ
ုပင္ေဆာင္ေသာသမ္ုိင္းေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ားသည္လက္တင္အေမရိကတြင္အမ်ားအျပားရိွသည္20။
ျပည္တြင္းစစ္မ်ား21ႏွင့္ႏ္ုိင္ငံမ်ားအၾကားျဖစ္ပြားေသာစစ္မက္မ်ားလည္းရွိသည္။ထုိ႔အျပင္ေရနံ
နံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တုိ႔ကဲ့သုိ႔အဓိကက်ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကိုကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ကုိ
ိုလုိနီအင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ား၏အင္အားသံုးဖိႏိွပ္မႈမ်ားလည္းရိွသည္22။ 

ထုိသုိ႔ေသာပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားသည့္အျမဲတမ္းမတည္ၿငိမ္ေနသည့္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ျဖစ္ပြားၿပီးယင္းတုိ႔ေၾကာ
တုိ႔ေၾကာင့္ကုန္က်ရသည့္စီးပြားေရးစရိတ္မွာလည္းႀကီးမားသည္။ခုိင္မာေသာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမရိွသည္
ရိွသည့္အေျခအေနတြင္ေရနံႏွင့္မုိင္းတြင္းလုပ္ငန္းလုပ္ေသာကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ေပးေဆာင္ရမည့္အခြန္ႏွင္
င္ရမည့္အခြန္ႏွင့္အျမတ္ေတာ္ေၾကးမ်ားသက္သာေစရန္အတြက္တင္ပုိ႔ေသာထုတ္ကုန္မ်ားကုိေစ်းခ်ထားၿပီး
ခ်ထားၿပီးတင္သြင္းကုန္မ်ားကုိေစ်းပိုထင္ထားေသာအေျခအေနလည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။၎တုိ႔အက်ဳိးအျမတ္ပိုမို
မတ္ပုိမိုရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ႏို္င္ငံတကာကုမၸဏီႀကီးမ်ားကထုတ္လုပ္မႈကုိမေမွ်ာ္လင့္ပဲ႐ုတ္တရက္ေလွ်ာ့ခ်လုိက္
ာ့ခ်လုိက္ျခင္းမ်ားလည္းၾကံဳရႏိုင္သည္။ၾကားခံရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအမ်ားအျပားေပၚလာျခင္းေၾကာင့္လု
ျပားေပၚလာျခင္းေၾကာင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားပိုိုမုိျမင့္မားလာသည္။ထုိ႔သုိ႔ေသာသေႏၶမမွန္သ
သာသေႏၶမမွန္သည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ေစ်းကြက္အခ်ဳိးပ်က္မႈမ်ားေၾကာင့္ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွသူမ်ား၊အထူးသျဖင့္အေလးအ
၊အထူးသျဖင့္အေလးအနက္ဆုံးျဖတ္ရင္းႏွီးသူမ်ားတျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့ပါးလာေလ့ရွိသည္။ 

သဘာဝမွအလကားရေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကုိခ်ဥ္းအားကုိးေနေသာေၾကာင့္တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာကုန္ထုတ္လု
္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္မႈမ်ားမထြန္းကားပဲအခြင့္ထူးခံ၊တစ္ဦးတည္းလႊမ္းမုိးအုပ္စုိးေသာစနစ္ႏွင့္လု
သာစနစ္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္အခြင့္ထူးမ်ားေနာက္သုိ႔လိုက္ေသာယဥ္ေက်းမႈမ်ားသာထြန္းကားသည္။ထုိဓေလ့မ်ားႏ
ဓေလ့မ်ားႏွင့္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကအစုိးရအေပၚပုိမုိၾသဇာလႊမ္းမိုးေသာေၾကာင့္အာဏာျပင္းေသာ
့္အာဏာျပင္းေသာလက္တစ္ဆုပ္စာအခြင့္ထူးခံအုပ္စုမ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

လက္ေဝခံပုံစံမ်ဳိးျဖင့္အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈအသုံးစရိတ္မ်ားပုိမိုိတုိးျမႇင့္သုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္ဒီမုိကေရစီပိ
ပုိမိုခ်ဲ႕ထြင္ေရးအတြက္ေတာင္းဆုိမႈမ်ားလည္းအားေကာင္းမလာေခ်။ယင္းမွာရန္ပံုေငြကုိသုံးၿပီးၿ
းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ဳိး fiscal pacification ျဖ
ဖစ္ကာလူမႈအုံႂကြမႈမ်ားအားေကာင္းမလာေစရန္တားဆီးေသာနည္းဗ်ဴဟာတစ္မ်ဳိးလည္းျဖစ္သည္(Schuldt, 
2005)။အစုိးရ၏ဝင္ေငြမ်ားျပားလြန္းေသာေၾကာင့္အတုိက္အခံအုပ္စုမ်ားႏ္္ုိင္ငံေရးႏွင့္အျခားအခ
အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေသာလူ႔အခြင့္အေရး၊တရားမွ်တမႈႏွင့္အစုိးရအာဏာခြဲေဝမႈတုိ႔ကုိေတာင္းဆုိမည
မည့္သီးျခားလြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း၊အုပ္စုမ်ားေပၚေပါက္မလာေအာင္တားဆီးထားႏုိင္သည္။ထ
                                                            
20ပီ႐ူးတြင္ ၾကံဳရေသာ လူမႈပဋိပကၡမ်ား၏ ၈၀% မွာ မိုင္းတြင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီးျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္ (De Echave, 
2008, 2009)။ ကုိလံဘီယာတြင္ ၁၉၉၅ ႏွင့္ ၂၀၀၂ အတြင္းျဖစ္ပြားေသာ အတင္းအက်ပ္ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခိုင္းျခင္းမ်ား 
မွာ မိုင္းတြင္းေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ အီေကြေဒါတြင္လည္း အဓိကလူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားမွာ မိုင္းႏွင့္ 
ေရနံလုပ္ငန္းမွ ႏိုငင္ံစံုေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္။ 
21ႏိုငဂ္်ီရီးယားတြင္ ေရနံအတြက္ ျပည္တြင္းစစ္အႀကီးအက်ယ္ျဖစရ္ၿပီး ဌာေန Ogoni လူမ်ဳိးစုမ်ားကုိ ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ား 
လည္းျဖစ္ပြားသည္။ Turkmenistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia, Ossetia, Dagestan ႏငွ့္ Chechenia 
တုိ႔တြင္လည္း တြင္းထြက္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပဋိပကၡမ်ားအထင္အရွားျဖစ္ပြားသည္။ 
22အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္ကို အေမရိကန္က်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ လစ္ဗ်ားကုိ ၂၀၁၁ ခႏွုစ္က ေနတုိး၏က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားသည္ 
သယံဇာတမ်ားေၾကာင့္ ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားႏွင့္ အလြယ္တကူႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္သည္။ 
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။ထုိ႔အျပင္မ်ားျပားေသာရန္ပုံေငြမ်ားကုိျပည္တြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊အထူးသျဖင့္ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေရးယႏၲရ
ၲရားမ်ားတပ္ဆင္ျခင္းအတြက္လည္းအလုံးအရင္းႏွင့္အသုံးခ်ႏိုင္သည္။ 

ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားေပါမ်ားမႈေၾကာင့္ေငြသုံးၾကမ္းေသာစီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားရိွေလ့ရိွၿပ
ၿပီးႏိုင္ငံတကာေႂကြးၿမီမ်ားကုိအလုံးအရင္းႏွင့္ေခ်းငွားရေလ့ရွိသည္။တုိင္းျပည္စီးပြားေရးတြင္အ
္အျမဲတမ္းေငြလုံးေငြရင္းထည့္ဝင္ေနရေသာေၾကာင့္ႏ္ုိင္ငံျခားေႂကြးၿမီမ်ားတစ္ေန႔တျခားျမင့္တက္လာသည္။23

အထက္တြင္ေစ်းကြက္ေကာင္းခ်ိန္တြင္ေငြတြင္းကုိဝင္ႏိႈက္ခ်င္ေသာႏ္ုိင္ငံတကာဘဏ္မ်
မ်ား၏ေလာဘေဇာတက္မႈေၾကာင့္ႏ္ုိင္ငံျခားေႂကြးၿမီီမ်ားေဖာင္းပြလာရျခင္းလည္းျဖစ္ေနသည္24။မၾကာေသးမီႏ
ႏွစ္မ်ားအတြင္းကတ႐ုတ္သည္အာဖရိကႏွင့္လက္တင္အေမရိကရွိဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ေခ်းေငြမ်
မ်ားအေျမာက္အမ်ားထုတ္ေခ်းေနသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ရည္ရြယ္ခ်က္မွာဓာတ္သတၳဳႏွင့္ေရနံသိုက္မ်ာ
်ား၊ဧရာမစိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားကုိထိန္းခ်ဳပ္ႏ္ုိင္ရန္ႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အဦစီမံခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ 

သဘာဝသယံဇာတဝင္ေငြမ်ားအလုံးအရင္းႏွင့္ရရွိျခင္း၊ႏိုင္ငံျခားေခ်းေငြအလြယ္ႏွင့္ရျခင္
င္းတုိ႔ေၾကာင့္အစုိးရမ်ားသည္ျပည္တြင္းအခြန္ေကာက္ယူမႈကိုေလွ်ာ့ေပါ့ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွသည္။အခြန္က
္ကုိအနိမ့္ဆုံးႏႈန္းထားႏွင့္ေကာက္ခံသလုိဝင္ေငြခြန္အပါအဝင္အခြန္ေကာက္ခံမႈလုံးဝမလုပ္သည
သည္မ်ားပင္ရွိသည္။(နီယုိလစ္ဘရယ္အေတြးအေခၚမ်ားကလည္းအခြန္တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းကုိဆန
ဆန္႔က်င္သည္။25) 

ဤအေျခအေနတြင္အီေကြေဒါႏွင့္ဘုိလီဗီးယားတုိ႔ရိွတုိးတက္ေသာအစုိးရမ်ားမွအခြန္တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းႏွင္
္ခံျခင္းႏွင့္ဝင္ေငြအလုိက္အခြန္တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံေသာစနစ္ progressive 
ႏွင့္ပုိမိုတရားမွ်တေသာအခြန္စနစ္မ်ားကုိတည္ေထာင္ရန္ႀကိဳးစားၾကျခင္းမွာသိသိသာသာေပၚလြင္ထင္ရွား
င္ရွားသည္။ 

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစအစုိးရအသုံးစရိတ္မ်ားကုိအလုံးအရင္းႏွင့္သုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားတြင္အေလ့
ပည္သူမ်ားတြင္အေလ့အက်င့္ဆုိးမ်ားျဖစ္ေပၚသည္ဟု Jürgen Schuldt (2005) 
ကဆုိသည္။'ပိုိဆုိးေသာကိစၥမွာလူထုကအစုိးရအသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊တရားမွ်တ
၊တရားမွ်တမႈ၊ကုိယ္စားျပဳမႈႏွင့္စရိတ္ထိေရာက္မႈတုိ႔ကုိေတာင္းဆုိရေကာင္းမွန္းမသိေတာ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။'
ဥပမာအားျဖင့္ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိအစုိးရကၾကားကန္ေပးျခင္းကဲ့သုိ႔ကုန္က်စရိတ္မ်ားၿပီးတရားမွ်တ
တရားမွ်တမႈလည္းမရွိေသာအစီအစဥ္မ်ားေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။၎တုိ႔ကုိလူထုေအာင္ျမင္မႈအျဖစ္လြဲ
အျဖစ္လြဲမွားစြာကဗ်ည္းတပ္ၾကေသးသည္။ 

ထုိႏုိင္ငံမ်ားတြင္အခြန္တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမွသာဒီမိုကေရစီကုိယ္စားျပဳမႈကုိက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔စတင
တင္ေတာင္းဆုိေလ့ရိွသည္ဟု Schuldt 
ကဆုိသည္။ဥပမာမ်ားမွာလြန္ခဲ့ေသာႏွစ္၄၀၀ကၿဗိတိန္ႏုိင္ငံအေျခအေနႏွင့္၁၉ရာစုျပင္သစ္ျပည္တုိ႔

                                                            
23ယခင္က ငွက္ေပ်ာသီးထုတ္ရာမွ ေရနေံျပာင္းထုတ္ေသာအခါ အီေကြေဒါႏုိင္ငံအေနႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားအလြယ္တကူ 
ရရွိလာသည္။  
24Osmel Manzano and Roberto Rigobon (2001) 
25ေရနံေစ်းထုိးတက္သည့္ ကာလမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲေသာ General Guillermo Rodríguez Lara က 
တုိင္းျပည္၏ ေအာင္ျမင္မႈတစခ္ုမွာ အခြန္ေကာက္ခံမႈကုိ ရပ္ဆုိင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆုိခဲ့ဖူးသည္။ 
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ု႔ျဖစ္သည္။အခြင့္ထူးခံစီးပြားေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ဆရာေမြး၊တပည့္ေမြးဓေလ့တုိ႔မွာလည္းႏို္င္ငံသ
ံသားတန္ဖုိးႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ၿပီးထုိတန္ဖုိးကုိတည္ေထာင္ရာတြင္အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ 

အေျခခံကုန္စည္တင္ပုိ႔ေသာႏိုင္ငံအစုိးရမ်ားတြင္ေစ်းကြက္ေကာင္းခ်ိန္၌ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းမ်ားေဆာ
ဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ရန္ပံုေငြမ်ားစြာရိွၾကသည့္အျပင္လူမ်ားကုိစည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းရန္အတြက္နည္းလမ္
မ္းမ်ားကုိလုိသလုိအသံုးခ်ႏုိင္ရန္ရန္ပုံေငြအလုံအေလာက္ရိွသည္။ထို႔အျပင္လုိအပ္သေလာက္အေျ
ေျပာင္းအလဲမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ျပည္သူမ်ားကုိေကာင္းစြာအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာအေနအ
နအထားတြင္အျမဲရိွေနေအာင္လည္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။လတ္တေလာအက်ဳိးစီးပြားကုိအေျခခံေသာႏ
ာႏိုင္ငံေရးေထာက္ခံမႈရွာေဖြသည့္စနစ္သည္ႏုိင္ငံသားတန္ဖုိးမ်ားခုိင္မာေအာင္တည္ေဆာက္
က္ရာတြင္အႀကီးအက်ယ္အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။နီယုိလစ္ဘရယ္အစုိးရမ်ားေခတ္မွသည္တုိးတက
တက္ေသာအစုိးရမ်ားေခတ္အထိအေမြဆုိးျဖစ္ေသာအစုိးရေပၚလစီမ်ားမွာလူတစ္ဦးခ်င္းစီကုိဦးတည္
ည္ေသာစနစ္မွာလည္းဆုိးရြာုးလွသည္။ယင္းေၾကာင့္စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္စုေပါင္းစီမံ
မံခ်က္မ်ားေပၚထြက္လာႏိုင္ျခင္းမရိွေတာ့ေပ။ယင္းေၾကာင့္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေကာင္းစြာဖြံ႕
ံ႕ၿဖိဳးမလာေတာ့ပဲရပ္ရြာဘုံခံစားခ်က္မ်ားလည္းအားမေကာင္းေခ်26။ 

ထုိအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္အာဏာရွင္စနစ္မ်ားႏွင့္ထင္ရာစို္င္းသည့္အစုိးရမ်ားကုိေပၚေပါက္လာေစၿပီးGuille
rmo O’Donnell ကကုိယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ေသာဒီမိုကေရစီသုိ႔မဟုတ္အဆုိးဆုံးအေျခအေနတြင္plebiscite 
democracy 
ဟုေခၚေသာဒီမုိကေရစီမဆန္သည့္အဆုံးအျဖတ္မ်ားကုိလူထုအားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ေထာက္ခံခုိင္းသည့္စနစ္မ်ား
ည့္စနစ္မ်ားျဖစ္လာသည္။ 

ထုိအစိုးရမ်ားတြင္ (နီယုိလစ္ဘရယ္ေသာတုိးတက္သည့္အစုိးရမ်ားပါ) 
သမၼတအာဏာအလြန္အမင္းႀကီးမားစြာရိွၿပီးလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိႏို္င္ငံေရးလက္ေဝခံစနစ္ပံ
ဝခံစနစ္ပုံစံျဖင့္ေျဖရွင္းေသာေၾကာင့္ေရရွည္တြင္လူမႈ-
ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡအသစ္မ်ားေပါက္ဖြားလာေစသည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္အပစ္ပယ္ခံရ
ႏွင့္အပစ္ပယ္ခံရမႈတုိ႔၏အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကုိကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္
ာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ေရနံႏွင့္သတၳဳတြင္းဝင္ေငြမ်ားမွပုိလွ်ံေသာအခ်ဳိ႕တဝက္ကုိျပန္လည္ခြဲေဝေပးေသာ္လည္
ြဲေဝေပးေသာ္လည္းဝင္ေငြႏွင့္ဓနတုိ႔ကုိအေျခအျမစ္က်က်ျပန္လည္ခြေဲဝမႈမ်ားမရိွေခ်။ဧရာမတူးေဖာ္ထုတ္လု
မတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားေၾကာင့့္ျဖစ္ရေသာလူမႈႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ
်ဳိးမ်ားကုိမွ်ေဝခံစားရာတြင္လည္းတရားမွ်တမႈမရိွေသာေၾကာင့္ဆန္႔က်င္ဖီဆန္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္။ထုိမွ
ာသည္။ထုိမွတဖန္အာဏာရွင္ဆန္ေသာတံု႔ျပန္ဖိႏိွပ္မႈပံုစံအသစ္မ်ားေပၚထြက္လာျပန္သည္။ 

ဤအေျခအေနတြင္ Anthony Bebbington 
ကေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲမႈဟူေသာအယူအဆသည္ဒီမိုကရက္တစ္အစဥ္အလာမ်ားေပၚတြင္သာအေျခခံ
ခံရမည္ဟုအၾကံျပဳခ့ဲသည္။ယင္းသည္ၾကားကာလအေျဖအတြက္သက္သက္ျဖစ္ၿပီးျပန္လည္ျပည့္တင
တင္းျခင္းမရိွေသာသယံဇာတမ်ားတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေရရွည္မတည္ျမဲမႈကုိမူအေျ
ေျခခံက်က်ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းရွိမည္မဟုတ္ေခ်။ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏အကန္႔အသတ္မ်ားကုိသတ္မွတ္ရာတြင္ႏို

                                                            
26အစိုးရ၏ လူထုလႈပ္ရွားမႈအမ်ားအျပားက ထုိရလာဒ္ကုိျဖစ္ေစသည္။ တၿပိဳင္တည္းမွာပင္ အစိုးရသည္ 
လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ အျပင္းအထန္ဖိႏိွပသ္ည္။  
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ိုင္ငံစုံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အစိုးရအာဏာရိွသူအသုိင္းအဝိုင္းမ်ားကသာဆုံးျဖတ္ျခင္းမဟုတ္ပဲအရပ္
ပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိပါပါဝင္ခြင့္ေပးရမည္။သုိ႔မွသာတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဝါဒႏွင့္ယင္းႏွင့္
့္ဆက္စပ္ေနေသာအာဏာရွင္စနစ္ေဘာင္အတြင္းမွထြက္ၿပီးသဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ပတ္သက္
က္ေသာေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန႔္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ျပန္လည္ျပည့္တင္းျခင္းမရွိေသာသယံဇာတထုတ္လုပ္မႈအေပၚမီခိုျခင
ခင္းေၾကာင့္အာဏာပုိင္၊သုိ႔မဟုတ္အာဏာရွင္စနစ္မ်ားသုိ႔ဦးတည္သြားေစသည္။ေအာက္ပါတို႔မွာအဓိကအေ
အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ 

- ႏ္ုိင္ငံေတာ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ဥပေဒမ်ားအသက္ဝင္ေစရန္ႏွင့္အစိုးရကုိထိန္
န္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္အားနည္းခ်ိနဲ႔လြန္းျခင္း 

- စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ားႏွင့္ဘံ
ဘုံအေမြအႏွစ္မ်ားကုိစီမံရာတြင္အုပ္ခ်ဳပ္သူ၏သေဘာဆႏၵကုိသာမီတည္ေနျခင္း 

- အာဏာရိွေသာအုပ္စုမ်ားအတြင္းစီးပြားေရးလုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ပဋိပကၡျဖစ္ေနျခင္းေၾကာ
ကာင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအလုအယက္စုေဆာင္းျခင္း၊တစ္ဦးတည္းေခါင္းေဆာင္မႈစသည္တုိ႔ျ
႔ျဖစ္ေစၿပီးေရရွည္ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတုိ႔ကုိအဟန္႔အတားျဖစ္ေစျခင္း 

- အစုိးရမ်ားသည္သက္တမ္းအတြက္သာအဓိကစဥ္းစားၿပီးေရရွည္စီမံကိန္းေကာင္းမ်ားမရွ
ရိွျခင္း 

- ဧရာမတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သယံဇာတတင္ပို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ဓနကုိအလြ
လြယ္တကူေပါေပါမ်ားမ်ားစုေဆာင္းႏိုင္သည္ဟူေသာအယူအဆမွားသည္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္
့္အစုိးရမ်ားအတြင္းဒီအင္န္ေအသဖြယ္တည္ရွိေနျခင္း 

ေဖာက္ျပန္ပ်က္ဆီးေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒမွသည္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဝါဒအလြန္ေခတ္ဆီသုိ႔ 

အကယ္၍သယံဇာတကုန္ၾကမ္းတင္ပုိ႔ေသာစီးပြားေရးစနစ္သည္ေရရွည္တြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္တန္းက်ျခင္
င္းကုိသာျဖစ္ေပၚေစသည္ဆုိပါကအေျဖမွာသယံဇာတမ်ားတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကုိရပ္လုိက္ရန္
န္သာျဖစ္သည္ဟူေသာအေတြးမွာတစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။ယင္းမွာလည္းသိသာေသ
ေသာယုတိၱအမွားတစ္ခုသာျဖစ္သည္။သယံဇာတႀကိမ္စာဆုိသည္မွာကံၾကမၼာတစ္ခုမဟုတ္ပဲေရြးခ်ယ္မႈ
မႈတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ျပန္လည္ျပည့္တည္းျခင္းမရိွေသာသယံဇာတမ်ားကုိေကာင္းစြာထုတ္လုပ္အသံ
သုံးခ်ၿပီးေကာင္းမြန္ေသာလူေနမႈဘဝကုိတည္ေဆာက္ႏုိင္ပါကႀကိမ္စာကုိေကာင္းခ်ီးမဂၤလ
ၤလာအျဖစ္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ (Stiglitz, 2006)။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္သယံဇာတႀကိမ္စာမွလမ္းခြဲထြက္ၿပီးမိမိတုိ႔ကုိႏုိင္ငံစံုကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏လက္ေဝခံမ်ားအျဖစ္က်ေ
်ေရာက္ေစမည့္ေရွး႐ုိးစြဲအစဥ္အလာမ်ားမွလမ္းခြဲထြက္ရမည္ျဖစ္သည္။အခက္ခဲဆုံးႏွင့္အသိ
သိမ္ေမြ႕ဆံုးအလုပ္မွာတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး
ဝါဒအလြန္စီးပြားေရးစနစ္ဆီသုိ႔ဦးတည္ႏုိင္မည့္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။ 

စီးပြားေရးစနစ္ပုံစံသစ္မွာေန႔ခ်င္းညခ်င္းျဖစ္ေပၚလာမည္မဟုတ္ေပ။လက္ရိွတြင္တူးေဖာ္လည
လည္ပတ္ေနေသာေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳတြင္းမ်ားကုိ႐ုတ္တရက္ပိတ္ပစ္ရန္မွာလည္းမျဖစ္ႏုိင္ေပ။သိ
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သုိ႔ေသာ္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္က်ယ္ျပန္႔လာေနၿပီးယင္းတုိ႔ကုိေရရွည္တြင္ေလွ်
ွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ထိေရာက္ေသာမဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရိွပါကစီးပြားေရး
ရးပုံစံသစ္ဆီသုိ႔မည္သည့္အခါတြင္မွအသြင္ေျပာင္းႏ္ုိင္မည္မဟုတ္ေခ်။အရင္းရွင္ကမ႓ာႀကီးမွ
မွာလည္းေရနံ၊သတၳဳႏွင့္သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားမရိွပဲရွင္သန္လည္ပတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။စီးပြားေရးပ
းပံုစံသစ္ဆီသုိ႔ကူးေျပာင္းေရးမွာယေန႔ေခတ္၏အဓိကအက်ဆုံးတာဝန္ျဖစ္ၿပီးလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ
တစ္ခုလုံးႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ေဖာက္ထြက္စဥ္းစားျခင္း၊တီထြင္ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ဆန္းသစ
သစ္တီထြင္ျခင္းမ်ားလုိအပ္သည္။ေတာင္ကမ႓ာျခမ္းတြင္တူးေဖာ္ေရးဝါဒအလြန္ေခတ္ဆီသုိ႔ကူးေပါ
ပါင္းရန္အတြက္ေျမာက္ကမ႓ာျခမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္းျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း27သုိ႔မဟုတ္တည္ၿငိမ္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိထိန္းထား
ားရန္လုိအပ္သည္။ယင္းမွာစက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္စတင္စဥ္းစားသံုးသပ္ေနၿပီျဖစ
ဖစ္ေသာကိစၥရပ္လည္းျဖစ္သည္။ 

တူးေဖာ္ေရးဝါဒမွလမ္းခြဲထြက္ရာတြင္ထုိလုပ္ငန္းမ်ားကုိကာလတစ္ခုအထိဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနရဦးမည္
ရဦးမည္ျဖစ္ၿပီးထုိလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိအဆင့္ဆင့္ေလွ်ာ့ခ်မည့္အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကုိအခိုင္အမာေရးဆြဲရန္လုိ
ဲရန္လုိသည္။သုိ႔မွာသာကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊စုိက္ပ်ဳ္ိးေရး၊ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္အသိဥာဏ္အေျခခံလုပ္ငန္းမ်ားတြ
္ငန္းမ်ားတြင္ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္။သဘာဝတရားႀကီးကုိထပ္မံဖ်က္ဆီး
မံဖ်က္ဆီးမႈမ်ဳိးမလုပ္ေတာ့ရန္လုိသည္။လူမႈေရး၊စီးပြားေရး၊ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ေဂဟဆုိင္ရာအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား
ာင္းမႈမ်ားေအာင္ျမင္ေရးမွာမူဝါဒမ်ား၏ၿပီးျပည့္စုံမႈႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံး၏ေထာက္ခံမႈလုိအပ္သည္။ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာသယံဇာတတူးေဖာ္ေရးကုိအေျခခံၿပီးႏိုင္ငံျခားေစ်းကြက္မ်ားအေပၚအဓိကမီတည္ရကာဆင္
ည္ရကာဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ပစ္ပယ္မႈတုိ႔ကုိျဖစ္ေစေသာစီးပြားေရးပုံစံမ်ားကုိအတိတ္ကာလကအေၾကာင္းအ
အေၾကာင္းအရာမ်ားအျဖစ္စြန္႔ပစ္ခဲ့ရန္ျဖစ္သည္။ထုိ႔ေနာက္စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးဝန္ေဆာင္မႈကုိဦးတည္ေသာစီးပြား
ပြားေရး၊ထုတ္ကုန္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ေစ်းကြက္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေသာစီးပြားေရး၊ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းခြင္ဝန္းက်င္ႏွင္
္ဝန္းက်င္ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔ကုိေလးစားတန္ဖိုးထားေသာေရရွည္တည္တ့ံမည့္စီးပြားေရး
မည့္စီးပြားေရးမ်ားေပၚထြက္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ထိုအေျခအေနတြင္လူသားႏွင့္သဘာဝပ
ႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သဟဇာတျဖစ္႐ံုမွ်မကလူသားမွာသဘာဝတရားႀကီး၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ပင္ျဖ
ပ္ပင္ျဖစ္သည္ဟုခံယူေသာဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ေလာကအျမင္မ်ားကုိျပန္လည္ေလ့လာက်င့္သုံးသင့္ေၾ
င့္သုံးသင့္ေၾကာင္းအၾကံျပဳလုိသည္။ 

ထုိအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာအမ်ားသေဘာေဆာင္ဖုိ႔လုိသည္။ခိုင္မာအားေကာင္းေသာႏ္ုိင္ငံေတာ္အင
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကုိျပန္လည္ထူေထာင္ရန္လုိအပ္ၿပီးစီးပြားေရးအေဆာက္အဦကုိျပန္လည္ဖြဲ႕စည္
ည္းတည္ေဆာက္ရန္လည္းအေရးႀကီးသည္။ကမ႓ာ့ေစ်းကြက္အတြင္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပူးေပါင္းပါဝ
ါဝင္ရန္လည္းနည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရမည္ျဖစ္သည္။အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္စီမံခန္႔ခြဲမည့္အဖြဲ႕
ဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္မူေဘာင္၊နည္းလမ္းမ်ားလည္းရွိရမည္ျဖစ္ၿပီးသို႔မွသာအသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွန္မ
္မွန္ကန္ကန္ေရွ႕ဆက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္28။ 

                                                            
27စီးပြားေရးကုိ ျပန္ခ်ဳံ႕ပစရ္န္ ေတြးေခၚၾကေသာ ကမ႓ာ့ေတာင္ပိုင္းပညာရွင္မ်ား Leff (2008) ကုိၾကည့္ 
28Eduardo Gudynas, Joan Martínez Alier, Enrique Leff and Roberto Guimarães စသူတုိ႔ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက 
သည္ Alejandra Alayza and Eduardo Gudynas in Peru (2011)။ အသြငကူ္းေျပာင္းေရးကုိ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ 
သင့္သည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ Oxfam (2009)၊ ေရနံလြန္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း (Acosta 2000 or 2009) စသည္တုိ႔ကုိၾကည့္ပါ 
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ႏုိင္ငံမ်ားကုိျပည္တြင္းစီးပြားေရး၌ဖူလုံမႈရွိေစရန္အထူးျပဳထုတ္လုပ္မႈနည္းလမ္းသစ္မ်ားကုိရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္လုိ
ဖာ္ထုတ္ရန္လုိအပ္သည္။ယင္းအတြက္မတူညီေသာအက်ဳိးစီးပြားမ်ားအၾကားက်ယ္ျပန္႔ေသာသေဘာတူညီမႈ
ညီမႈရရွိရန္၊ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ဖြံ႕ၿဖ္ိဳးေစရန္ႏွင့္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးယႏၲရားအသစ္မ်ားျဖစ္ထြန္းလာေစရန္
ဖစ္ထြန္းလာေစရန္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။သုိ႔မွာသာကုန္ၾကမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚမီခိုမႈတျဖည္
ိုမႈတျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ခ်ၿပီးအျခားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

သဘာဝအေပၚအျမတ္ထုတ္ျခင္း၊အသုံးခ်ျခင္းတုိ႔ကုိအဓိကထားေနရာမွသဘာဝတရားႏွင့္ျပန္လည္ဆုံစည္းေအာ
ည္ဆုံစည္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာလည္းအေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။လူသားမ်ဳိးႏြယ္မ်ားအား
ႏြယ္မ်ားအားလုံးသည္ဇီဝအဝန္းအဝုိင္းႀကီးအတြင္းရွိစြမ္းအင္ႏွင့္ျဒပ္ပစၥည္းမ်ားလည္ပတ္စီးဆင္းမႈကုိေရရွည္တ
င္းမႈကုိေရရွည္တည္တ့ံေအာင္ထ္ိန္းသိမ္းရန္တာဝန္ရွိသည္။ယင္းတြင္ၿဂိဳဟ္ကမ႓ာ၏ဇီဝမ်ဳိးကြဲစုံမ်ားထိန္းသိမ္
ထိန္းသိမ္းေရးလည္းပါဝင္သည္။ယင္းအတြက္သဘာဝတရားႀကီးကုိစီးပြားျဖစ္အသုံးခ်ေနျခင္းမ်ားကုိေလွ်ာ့ခ်ႏ
ုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္လုိသည္။သဘာဝစနစ္ကုိလည္ပတ္ေနသည့္နိယာမတရားမ်ားကစီးပြားေရးဥပေဒသမ်ားထ
ဒသမ်ားထက္ပိုမုိအေရးပါသည္ကုိလည္းလက္ခံရမည္။လူသားဂုဏ္သိကၡာႏွင့္လူမႈအသုိင္းအဝိုင္း၏ဘဝအရ
၏ဘဝအရည္အေသြးမ်ားမထိခုိက္ေစေသာပုံစံမ်ားကုိရွာေဖြရမည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္သဘာဝဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈတန္ဖိုးမ်ားျမင့္မားေသာ၊ဇီဝမ်ဳိးကြဲစုံမ်ားႂကြယ္ဝေသာေဒသမ်
မ်ားကုိအဓိကထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္။အီေကြေဒါႏိုင္ငံရိွ Yasuní-ITT Initiative 
မွာကမ႓ာလုံးဆုိင္ရာဥပမာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္29။လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကုိလည္ပတ္ရာတြင္ေရရွည္တည္တ့ံႏိုင္
င္မႈတန္ဖိုးကုိအခိုင္အမာအေျခခံရမည္ျဖစ္သည္။စီးပြားေရးအရင္းကသဘာဝအရင္းကုိအစားထုိးျခင္းမ်ဳိး
ိးမျဖစ္ေစရေပ။အစဥ္အလာမက္ခ႐ုိစီးပြားေရးတြက္ခ်က္ပုံမ်ားအစားေရရွည္တည္တ့ံမႈအတြက္အၫႊန္
န္းကိန္းမ်ားႏွင့္အၫႊန္းမွတ္မ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ပမာဏႀကီးမားေသာတူးေဖာ္ေရးဝါဒကုိဆန္႔က်င္ဖယ္ရွားရန္အတြက္လူထု၏အက်ယ္အျပန္႔ေထာက္ခံပါဝင္
င္မႈလုိအပ္သည္။ယင္းတြင္သတၳဳတြင္းႏွင့္ေရနံလုပ္ငန္းမ်ားမွရေသာဝင္ေငြႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင
ွင့္သက္ဆုိင္ေသာဝင္ေငြႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားကုိအေျခအျမစ္က်က်ျပန္လည္ခြဲေဝမႈမ်ားလုိအပ္သည္
ည္။အာဏာရွင္စနစ္၏အဓိကေထာက္တုိင္မ်ားျဖစ္ေသာမညီမွ်မႈမ်ားအားလုံး30ကုိဖယ္ရွားပစ္ရမည္။ 

ပထမဦးဆုံးတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတုိးခ်ဲ႕ျ့ခင္းႏွင့္တုိးျမႇင့္လုပ္ကုိင္ျခင္းမ်ားကုိေရွာင္ရွားၿပီးစီ
စီးပြားေရး၏ကုန္ၾကမ္းတင္ပို႔မႈအေပၚမီခိုမႈကုိေလွ်ာ့ခ်ရမည္။ယင္းသည္သဘာဝမွရေသာအက်ဳိးအျမတ္ကိ
ကုိတန္ဖုိးပိုျမႇင့္ၿပီးလူသားလုပ္အားကုိတန္ဖုိးေလွ်ာ့ျခင္း၊ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကုိလွ်စ္လ်ဴၿပီးပို႔ကုန္ေစ်းကြက္တ
္တစ္မ်ဳိးတည္းကုိသာအားထားျခင္း၊တရားမွ်တမႈကိုပစ္ပယ္ၿပီးဓနစုစည္းမႈကုိအားေပးျခင္း၊သဘာဝပတ
ပတ္ဝန္းက်င္ကုိစနစ္တက်ဖ်က္ဆီးျခင္းတုိ႔ကုိသာျဖစ္ေပၚေစသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္တူးေဖာ္ေရးဝါဒအလြန္ေခတ္၊  
buen vivir ႏွင့္ sumak kawsay31တုိ႔ကုိကူးေျပာင္းရန္အတြက္ယင္းတုိ႔မွလုံးဝလမ္းခြဲထြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

                                                            
29Martínez and Acosta (2010) တုိ႔က အေမဇံုေဒသတစ္ခ်ဳိ႕တြင္ မုိင္းႏွင့္ ေရနံတြင္းတူးျခင္းကုိ တားျမစ္ရန ္အဆုိျပဳ 
ၾကသည္။ 
30စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဂ်င္ဒါ၊ မ်ဳိးဆက္မ်ားအၾကား၊ လူမ်ဳိး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေဒသကုိအစြဲျပဳေသာ မညီမွ်မႈမ်ား 
31Acosta and Martínez (2009) ႏွင့္ Acosta (2010) ကုိၾကည့္။ အက်ယ္အျပန႔္ေလ့လာလုိပါက de Tortosa 
(2011) ကုိၾကည့္ 
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အေတြးအေခၚပုိင္းအရဆုိလ်င္ေကာင္းစြာရွင္သန္ေနထုိင္ျခင္းသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏အျခားေသာနည္းလမ္
မ္းမ်ားကုိေက်ာ္လြန္ၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိလုံးဝအစားထုိးပစ္မည့္အယူအဆမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္လာျခင္
င္းျဖစ္သည္။အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ယင္းသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆမ်ားအားလုံးႏွင့္အေျခခံက်က်ကြ
ကြာျခားေနသည္။ယင္းသည္တုိးတက္မႈဟူေသာအယူအဆကုိပင္ပစ္ပယ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ေကာင္းမြန္စြ
စြာေနထုိင္ျခင္းဟူသည္လူသားႏွင့္သဘာဝတရားယွဥ္တြဲေနထုိင္ျခင္း၊ကြဲျပားျခားနားျခင္းႏွင္
င့္ဟန္ခ်က္ညီျခင္းတုိ႔ကုိအားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းျဖစ္ၿပီးႏို္င္ငံတစ္ခုခ်င္းစီ၌ရွိေနေသာယဥ္ေက်းမႈတန
တန္ဖုိးမ်ားႏွင့္တစ္ကမ႓ာလုံးရွိယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိအသိအမွတ္ျပဳေလးစားေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက
ုကုိတည္ေထာင္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ထုိအယူအဆတြင္ေတာ္လွန္ဆန္းသစ္ေသာအခ်ဳိးအေကြ႕တစ
တစ္ခုမွာလူသားကုိအေျခခံစဥ္းစားျခင္း anthropocentric မွလူမႈ-ဇီဝအေျခခံစဥ္းစားျခင္း socio-biocentric 
သုိ႔ကူးေျပာင္းသြားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရိွေသာလူမႈ၊စီးပြားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအ
းအက်ဳိးဆက္မ်ားအားလုံးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ 

ေဖာက္ျပန္ပ်က္ဆီးေနေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒလမ္းေၾကာင္းကုိဆက္လုိက္ၿပီး (Martínez Alier, 2008) 
သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကုိဆက္လုပ္ေနျခင္းသုိ႔မဟုတ္တုိးခ်ဲ႕ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္သဘာဝသယံ
ယံဇာမ်ားႂကြယ္ဝခ်မ္းသာသေလာက္ႏိုင္ငံအတြင္းရိွလူအမ်ားစုဆင္းရဲမြဲေတေနေသာသံသရာမွလြ
လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။
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ဗဟုစံုလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား႐ိွသဟဇာတႏွင့္ပဋိပကၡအသြင္ေျပာင္းလဲေရးပေရာဂ်က္မ်ား 
 
Edgardo Lander 
လစ္ဘရယ္လက္သစ္၀ါဒသည္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္းအထူးသျဖင့္အားနည္းဆုတ္ယုတ္လာေသာေတ
ေတာင္ကမၻာလံုးျခမ္း႐ိွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ေျမာက္ကမၻာလံုးျခမ္းရိွႏုိင္ငံမ်ားတြင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္
ည္းမ်ားတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်မႈနည္းပါးလာေစသည္။ကမၻာ႔ေစ်းကြက္မ်ာ
်ား၏မ်က္ႏွာစာတြင္လည္းအားနည္းလာမႈႏွင့္ကူကယ္ရာမဲ့မႈမ်ားကုိျဖစ္ေပၚလာေစသည္။အ
။အားနည္းမႈ၊အကူအညီမဲ့မႈတို႔ဘက္ေျပာင္းလဲေစသည့္အေျခခံလစ္ဘရယ္လက္သစ္မဟာဗ်ဳဟာတစ္
စ္ရပ္ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ဤအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္လက္တင္အေမရိက၏အျငင္းအခုံေဆြေႏြးမႈမ်
မ်ားကိုခ်ပ္လွပ္၍ႏိုင္ငံနာလံထူေကာင္းမြန္လာျခင္းကိုစဥ္းစားလာၾကသည္။ 
သိသာထင္႐ွားေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲေရး၏ျဖစ္ႏုိင္ေျခ႐ွိမႈ၊ျပည္သူ႔ေရးရာဝန
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျပန္လည္နာလံထူမႈအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္းစိုးမႈစေသာအခ်က္မ်ားအတြက္မ႐ွိမျဖစ
ဖစ္လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ခ်င့္ခ်ိန္ေတြးဆၾကသည္။ 
 
ဥပမာ-
႐ုပ္တရား/သေကၤတႏွင့္ဖြဲ႔စည္းမႈဆိုင္ရာႏိုင္ငံအရင္းအျမစ္မ်ားမပါဘဲလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေျပာင္းလဲေရး
ရးၾကဳိးပမ္းမႈမ်ားသည္အလြယ္တကူပုိမိုရပ္ဆိုင္းသြားႏိုင္သည္။ (သို႔မဟုတ္) 
အခြင့္ထူးခံျပည္တြင္း/ျပည္ပအက်ိဳးစီးပြားေၾကာင့္လည္းက်ရႈံးႏုိင္ပါသည္။မည္သို႔ဆိုေစအ
စအေျခအေနကျပင္းထန္ေသာပဋိုပကၡမ်ားဆီသို႔ဦးတည္ေစလ်က္အင္စတီးက်ဴး႐ွင္းႏိုင္ငံမူေဘာင
ာင္မ်ားသည္သမိုင္းအစဥ္အလာအရကိုလိုနီလႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈႏွင့္ေခါင္းပံုျဖတ္္မႈတုိ႔၏တည္
ည္႐ွိၿပီးဆက္ဆံေရးမ်ားကုိျပန္လည္ထုတ္လုပ္ေစသည္။ကိရိယာတန္ဆာပလာႏွင့္အေဆာက္အဦးမ်ားအျ
အျဖစ္လည္ပတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 
ဂ်ိမ္းအိုေကာ္နာ(၁၉၇၃)ကလစ္ဘရယ္အရင္းရွင္ႏိုင္ငံသည္တင္းမာမႈႏွင့္ပဋိပကၡမ်ားအေမြခံစိမ့္၀င္ထို
ုိးေဖာက္ခဲ့ရသည္ဟုေဖာ္ျပခဲ့သည္။၎ႏိုင္ငံသည္အရင္းအႏွီးစုေဆာင္းျခင္းကိုလက္
က္နက္ကိရိယာအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရုံသာမကအရင္းရွင္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္း၏တရား၀င္မႈကိုလည္းအာမခံရ
ံရသည္။ႏုိင္ငံ၏ခက္ခဲသိမ္ေမြ႔႐ႈပ္ေထြးမႈကကမၻာ႔စံနစ္၏အစြန္းအဖ်ားႏိုင္ငံမ်ား၌ပင္ႀကီးမားလာခ့ဲသ
့သည္။လက္တင္အေမရိကန္ႏိုင္ငံမ်ားသည္စရိုက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပား၍ယဥ္ေက်းမႈစံုလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတ
အတြင္း႐ိွယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုတည္းကိုလုိနီႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ဆက္လက္ျဖစ္တည္ရန္အေျခခံအားျဖင့္တည္
ည္ရွိခဲ့သည္။ဤသမုိင္းအေမြသည္လစ္ဘရယ္လက္သစ္မူ၀ါဒမ်ားအေရြ႕မွႏိုင္ငံဖ်က္သိမ္းျခင္းဘက္ဆီသ
ီသို႔ဦးတည္ေစရန္အားျဖည့္ေပးခဲ့သည္။ဒီမုိကရက္တစ္တရား၀င္မႈအေပၚေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားကုိအျပ
ျပည့္အ၀ဦးစားေပးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းအားျဖင့္ဤႏုိင္ငံမ်ားသည္အရင္းအႏီွး၀န္ေဆာင္မ
္မႈကိုတိုက္ရုိက္ေနရာယူေစသည္။ပုဂၢလိကပုိ္င္ျပဳလုပ္ျခင္းကုိအႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေစသည္။ထုိ႔အျ
အျပင္ဒီကရီအနိမ့္အျမင့္ေပၚမူတည္လ်ွက္ျပည္သူလူထုအခ်ိဳးအစားႀကီးကုိထုတ္ပယ္ခ်န္လွပ္ခဲ့သည္။အ
။အားနည္းေသာကိုယ္စားျပဳဒီမုိကေရစီစနစ္မ်ားရိွၿပီးစြမ္းရည္မဲ့ေသာ၊မီွခုိေသာ၊အဂတိလုိက္စားမႈျပန္
န္႔ႏွံစိမ့္၀င္ေသာ၊သေဘာလကၡဏာေဆာင္ၾကပါသည္။ 
လက္တင္အေမရိကန္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအတြင္း႐ိွျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္လူမႈေရးအေျပာင္းအလဲအတြက္ဤႏု
ႏိုင္ငံမ်ား၏ပါ၀င္ႏုိင္မည့္အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍အေရးႀကီးေသာေမးခြန္းမ်ားေပၚထြ
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ထြက္ေစခဲ့သည္။ဤႏုိင္ငံမ်ားေျပာင္းလဲရန္အဟန္႔အတားမ်ားကမည္သည့္အရာမ်ားလဲ (သို႔မဟုတ္) 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္အျခားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္တစ္ရပ္ရွိႏိုင္မည္လားဟူေသာအေမးမ်ားရိွလာႏိုင္သည္။ 
 

ဤစာတမ္း၌ပဋိပကၡမ်ား၊တင္းမာမႈမ်ား၊လူမႈေရးဆုိင္ရာေတာ္လွန္အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္မၾကာမီႏွစ္မ
္မ်ားကဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုဆိုင္ရာအေျပာင္းအလဲတို႔ကိုေဖာ္ေဆာင္ခ့ဲေသာဗင္နီဇြဲလား (၁၉၉၉)၊အီေကြဒါ 
(၂၀၀၈)ႏွင့္ဘိုလီဗီးယား (၂၀၀၉) 
စသည့္ေတာင္အေမရိကန္သံုးႏုိင္ငံ၏လက္တေလာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကိုစူးစမ္းေလ့
လ့လာသြားပါမည္။ 

မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္အထပ္ထပ္ႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္ 

လက္တင္အေမရိကတိုက္ရွိလက္တေလာေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ႏုိင္ငံ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ာ
်ားသည္ျပင္းထန္၍ကြဲျပားျခားနားေသာတင္းမာမႈမ်ားျဖင့္သက္ေရာက္မႈခံရသည္။ဤစာတမ္
မ္းတြင္အေျခခံနယ္ပယ္သံုးခုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာတင္းမာမႈမ်ားအေၾကာင္းထင္ဟပ္ေဖာ္ျပထားပါ
ပါသည္။ယင္းအေျခခံနယ္ပယ္သံုးခုမွာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏သမိုင္းႏွင့္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာအမ
အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားျခားနားမႈ႐ွိျခင္းအတြင္းပဋိပကၡမ်ားႏွင့့္္ခက္ခဲရႈပ္ေထြးသည့္ပုိင္နက္အျငင္းပြားႏိုင္
င္ငံမ်ား၏အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားျခားနားျခင္းႏွင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေလာ့ဂ်စ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတည္႐ိွျခင္
င္းတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္အခါမလပ္ျဖစ္ထြန္းေနေသာအေျပာင္းအလဲမ်
မ်ားအတြက္တစ္ဘက္တြင္သဟဇာတျဖစ္သကဲ့သို႔တစ္ဘက္တြင္ပဋိပကၡေဆာင္ပေရာဂ်က္မ်ားလည္းျဖစ္
စ္ၾကသည္။ဤအရာအားလံုးကိုဗိုလ္က်စုိးမုိးေရးတည္ေဆာက္ပုံမ်ားႏွင့္အရင္းအႏီွးစုေဆာင္းမႈ
မႈကမၻာလံုးဆုိင္ရာပံုစံမ်ားတြင္သိမ္ေမြ႔နက္နဲေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေျခအေနမ်ဳိးေတြ႔ျမင္ရမည္။ 

 
ေတာ္လွန္ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုးကိုသတ္မွတ္ၿပ
ၿပီးဦးတည္ႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ေယဘူယ်သိမႈဟုေႂကြးေၾကာ္ေသာသမိုင္းဆိုင္ရာအဆင့္ဆင
ဆင့္တိုးတတ္မႈကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္တိုးတက္မႈသီ၀ရီမ်ားကေထာက္ခံျခင္းအားျဖင့္ရာစု
စုႏွစ္ႏွစ္ခုေက်ာ္မွဆိုရွယ္လစ္၀ါဒကိုေဖၚထုတ္ခဲ့ပါသည္။အနာဂတ္္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းကိုနမိတ္ျပျခ
ျခင္းႏွင့္ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းစေသာမ႐ိွမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္သည္ေတာ္လွန္ေရး၏တူ
တူညီေသာအေတြးအေခၚအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္လည္းသိမ္ေမြ႔ရႈတ္ေထြးၿပီးအမ်ဳိးမ်ဳိးကြ
ကြဲျပားျခားနားျခင္းအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳေသာရင္ဆိုင္ရေသာအရင္းရွင္လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
(အရင္းအႏီွး/လုပ္အား (သို႔မဟုတ္) ဘူဇြာလူတန္းစား/ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား) 
ႏွင့္အေျခခံပဋိပကၡအယူအဆမ်ားသည္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္း၏အားလံုးေသာပဋိပကၡမ်ားကုိရွင္းရွင္း
္းလင္းလင္းေဖၚထုတ္ေျပာဆုိရန္ႀကဳိးပမ္းမႈျဖင့္တစ္ခုတည္းေသာအဓိက၀င္ရိုး၌ျပဳျပင္ေျပ
ျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၏လားရာကိုဦးတည္ေစခဲ့သည္။ထို႕အျပင္စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးအေနာက္တိုင
ိင္းယဥ္ေက်းမႈပံုစံႏွင့္တုိးတက္မႈတြင္ယံုၾကည္မႈေဘာင္မခတ္ဘဲလည္ပတ္ခဲ့သည္။ 
 
လတ္တေလာကမၻာတလႊားလူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ကြဲျပားျခားနားေသာ
သာသမိုင္းဆုိင္ရာေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားႏွင့္အႀကီးအက်ယ္ရင္ဆိုင္ေတြ႔ရသည္။ေခတ္သစ္နု
နိုင္ငံေရးတြင္လႊမ္းမုိးသည့္ယုတိၱေဗဒသည္အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာေခတ္မီွမႈျပႆန
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ႆနာ၏ရလဒ္ကဲ႔သို႔အတြင္းဘက္ၿပဳိကြဲျခင္းႏွင့္၎၏တိုးတက္ေသာအေတြးအေခၚမ်ားေၾကာင
ာင့္ထိခိုက္ခံေနရပါသည္။ဤအျခင္းအရာကိုလြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားကပင္အေမရိကန္ႏိုင္ငံ
ငံေရးတြင္သီးသီးသန္႔သန္႔ျမင္လာပါသည္။ဤျဂဳိလ္ကမၻာ၏သတ္မွတ္စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုေက်ာ္လြန္၍မျဖစ္
စ္နုိင္ေသာအဆံုးမဲ့တိုးတက္မႈမ်ားကလည္းျပယုပ္သဖြယ္သက္ေသခံတိုးပြားေနပါသည္။သမိုင္းနိဂ
ိဂံုးကိုအႀကီးအက်ယ္ျငင္းဆန္မႈႏွင့္လူသားအားလံုး၏မလႊဲမေရွာင္သာအႏိၱမသမိုင္း၀င္ေရြးခ်ယ္စရ
စရာအျဖစ္လစ္ဘရယ္အရင္းရွင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟူေသာယံုၾကည္ခ်က္ကိုလက္မခံျခင္းမ်ိဳးျပင္းျပင
ပင္းထန္ထန္ျဖစ္လာပါသည္။ 
 
ယေန႔ေခတ္ပေရာဂ်က္မ်ား၊ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္အေျပာင္းအလဲေမွ်ာ္မွန္းမႈမ်ားကိုတစ္ခုတည္းေသာယုတၲ
တိၲႏွင့္ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္မ်ား၏အတြင္းဘက္မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲကုိနည္းလမ
လမ္းမ်ားစြာႏွင့္အယူအဆေရးရာတင္လူးႀကံႏိုင္သည္။ Arturo Escobar 
၏အဆုိအရလတ္တေလာအေျခအေနမ်ားကုိျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခုျဖင့္သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ႏွစ္သုံးဆယ္
ယ္ၾကာနီယိုလစ္ဘရယ္ပုံစံ၏အက်ပ္အတည္းႏွင့္ေခတ္မီတိုးတက္ေရးကုိယူေဆာင္လာေသာပေရ
ေရာဂ်က္မ်ား၏အက်ပ္အတည္းပင္ျဖစ္ၾကသည္ (Escobar 
2010:3)။ယင္းအျမင္အရေခတ္ၿပိဳင္အသြင္ေျပာင္းလဲမႈအေရြ႕သည္ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာေက်ာ္မွ်အေ
အေနာက္ကမၻာတြင္လည္ပတ္ခဲ့ေသာလက္၀ဲလက္ယာအစြန္းႏုိင္ငံေရးကုိေက်ာ္လြန္သည္။ 
 
Esobar သည္ႏုိ္င္ငံေရးဆိုင္ရာပံုစံမ်ားကုိပုိမိုေဖာ္ထုတ္ေသာ Walter Mignolo 
၏အဆုိျပဳခ်က္ကုိလည္းထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္။ Mignolo 
သည္ဗဟုိျပဳမႈကုိေက်ာ္လြန္ေသာႏုိင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာတြင္လက္၀ဲ၊လယ္ယာ decolonial 
အေၾကာင္းေဖာ္ျပေျပာဆုိခဲ့သည္။အသြင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္လက္၀ဲအေရြ႕သာမက decolonial town 
အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခုလည္းပါ၀င္သည္။ (Escorbar 2010:6) 
 
ယေန႔လက္တင္အေမရိကတြင္ Rail Zibechi 
အလုိအရႏိုင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာအရိွတရားကုိျမင္ကြင္းတစ္ခုတည္းႏွင့္ပုံေဖာ္ႏုိင္
င္မည္မဟုတ္ဘဲအခ်က္သံုးခုႏွင့္သာပုံေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။ယင္းမွာအေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏လႊမ္းမုိႀကီးစိုးမ
းမႈကုိေက်ာ္လြန္ရုန္းကန္ျခင္း၊အရင္းရွင္စနစ္ကုိတြန္းလွန္ျခင္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိေက်ာ္လြန္ျ
္ျခင္းတုိ႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။ (Zibechi 2010, translation AN/SN). 
ယင္းတြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္အျခားနည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြျခင္းအျပင္နယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္အရင္းရွင္ဆန္႔က်င္ေရး 
ကုိင္းညႊတ္ျဖစ္တည္လာျခင္းမ်ားပါ၀င္သည္။ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုလည္းေပၚေပါက္လာသည္။အမ်ဳိးသ
းသားေရးေပၚျပဴလာစီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္ရည္ညႊန္းၾကသည္။ထိုပေရာဂ်က္မ်ားသည္ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးျခင
ခင္း၊အားလုံးအက်ဳံး၀င္ပါ၀င္ေစျခင္း၊ဒီမိုကေရစီျဖစ္ကြန္းေစျခင္းႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ထြန္
န္းျခင္းကုိဦးစားေပးသည္။လတ္တေလာႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ၾကားညႇပ္
ပ္ေနေသာေမွ်ာ္မွန္းၾကံစည္မႈမ်ားႏွင့္တိမ္းညႊတ္ခ်က္မ်ားသည္ေမးခြန္းတစ္ခုမဟုတ္ေပ။အနာဂတ္ပေရာဂ်က္မ်ား
 (သုိ႔) မရိွမျဖစ္ (သုိ႔) တြဲဖက္အျပန္အလွန္သမိုင္းဆိုင္ရာေရြးခ်ယ္စရာတစ္ျခားလည္းမဟုတ္ေပ။ 
 
Esobar 
ညႊန္းျပသကဲ့သုိ႔လတ္တေလာအေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္မ်ားကုိသရုပ္ေဖာ္ေသာေ၀ါဟာရအသုံးအႏႈန္း
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္းမ်ားသည္ထူးထူးျခားျခားရႈပ္ေထြးမႈရိွသည္။၂၁ရာစုဆုိရွယ္လစ္၀ါဒ (Socialismo del siglo xx1) 
ယဥ္ေက်းမႈစံုႏုိင္ငံေတာ္(Plurinationality)၊ယဥ္ေက်းမႈကူးလူးဖလွယ္ျခင္း၊တိုက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီ၊ျပည္
ည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရး(citizens revolution)၊သမၶအာဇီ၀ (buan 
vivir)၊ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္နယ္ေျမကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းႏုိင္မႈ၊ပုိ႔စ္လစ္ဘရယ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆီေရွ႕ရႈ
ရႈေသာကုိလုိနီဆန္႔က်င္ေရးပေရာဂ်က္မ်ားစသည္ျဖင့္ျဖစ္ၾကသည္။ (Escobar 2010:2, emphasis orig) 
 
ထိုကြဲျပားျခားနားေသာပေရာဂ်က္မ်ား၏အေျပာင္းအလဲျဖစ္ရပ္မ်ား၏ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္မႈ၊တင္းမာ
မာမႈအေျခအေနမ်ားသည္ public 
discourseမ်ားတြင္အၿမဲတမ္းစဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္ပြားသည္။ယင္းႏုိင္ငံမ်ားအတြင္းရိွအစိုးရ၏အဆိုျပဳခ်က
်က္မ်ားတြင္နည္းလမ္းမ်ားစြာႏွင့္ပါ၀င္ေနသည္။ 
 
လက္ရိွႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ား၏အဓိကဗဟိုခ်က္ကုိအခြင့္ထူးခံႏိုင္ငံႏွင့္ႏိုင္ငံတကာက႑မ်ား၏အက်ဳိးစီ
စီးပြားတို႔အေပၚ၌တည္ေဆာက္ေနပါသည္။ဤရင္ဆုိင္တိုက္ဆုိင္မႈမ်ားသည္လက္၀ဲ၊လက္ယာၾကားဂႏ
ဂႏၱ၀င္္ဆန္႔က်င္မႈကဲ့သို႔(သို႔မဟုတ္)အားလံုးအက်ဳံးဝင္ပါဝင္ေသာလူမႈေရးအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကိုဆန္႔က်င္ေ
္ေသာေပၚျပဴလာလႈပ္ရွားမႈကဲသို႔နားလည္နုိင္သည္။ဤအစီအစဥ္မ်ားသည္ဆိုရွယ္လစ္အျမင္မ်ားႏွ
ႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍မၾကာခဏေပၚထြက္လာသည္။ဤအမ်ဳိးသားေရးေပၚျပဴလာယုတၱိေဗဒဦးစီးေပးမႈမ်ား၌အမ
အမ်ိဳးသားေရးအခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ဒီမိုကေရစီသြတ္သြင္းျခင္းႏွင့္ဓနျပန္လည္ခြဲေ၀မႈတုိ႔ပါဝင္
င္သည္။ယင္းသည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေတြးအေခၚႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။အားေကာင္းေမာ
မာင္းသန္တုိးတက္မႈျဖစ္ရန္ေတာင္းဆိုမႈတစ္ရပ္၊ေျမယာေ၀ျခမ္းေရးတိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္သာတူညီ
ညီမွ်မႈအဆင့္မ်ား႐ွာေဖြျခင္းတို႔ႏွင့္လည္းဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။ 
  
ကိုလုိနီဆန္႔က်င္အဓိကဦးစားေပးေလာ့ဂ်စ္မ်ားတြင္ယဥ္ေက်းမႈခုႏိုင္ငံသားမ်ား၊ပိုင္နက္ေျမေပၚ
ပၚတြင္အာဏာပိုင္စိုးမႈ၊ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရလူမ်ိဳးမ်ား၊လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ဗ
၊ဗဟိုေဆာင္တရားစီရင္ေရး၊သံယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး၊ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဓိကႏုိင္ငံေတာ္ကိုျငင္းပယ္
ယ္မႈႏွင့္မိခင္ကမၻာေျမအခြင့္အေရးမ်ားအသိမွတ္ျပဳျခင္းကိုဦးစားေပးသည္။ကုိလိုနီဆန္႔က်င္ေရး၊ရုန္
န္းကန္လႈပ္ရွားမႈအျမင္သည္အရင္းရွင္၀ါဒ၏နက္ရႈိင္းေသာလူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုေမးခ
းခြန္းထုတ္သည့္သာမကလႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ေသာအေနာက္တိုင္းကုန္ထုတ္လုပ္မႈပံုစံမ်ားႏွင့္အသိ
သိပညာမ်ားကိုပင္ေထာက္ျပခဲ့သည္။ယင္းအခ်က္ကအသက္ေမြးမႈသမာအာဇီ၀က်၍ေကာင္းစြာရွင္သ
္သန္ေနထုိင္ျခင္းဟုေသာစပိန္ဘာသာစကားကိုအဓိပၸာယ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီးအေတြးေခၚကိုအေက
ေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္ဖမ္းစားျခင္းျဖစ္ပါသည္။သို႔ေသာ္လည္းလက္တင္အေမရိကန္ႏွင့္သီးသန္႔ 
Indigenous context (Mamani 2010) အေျခအေနတြင္ကြဲျပားျခားနားေသာအဓိပၸာယ္ရိွပါသည္။ 
  
ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ား၏အနာဂတ္သည္ကြဲျပားျခားနားေသာလူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေလာ့
ာ့ဂ်စ္ကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုစီမံကြက္ကဲျခင္းႏွင့္အခ်င္းခ်င္းျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းရွိမရ
မရွိအေပၚမူတည္ေနပါသည္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္အေတြးအေခၚႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ႏိုင္ငံေရးစီမံကိန္းမ်
မ်ားသည္သမုိင္းဆိုင္ရာကုိလိုနီဆန္႔က်င္ေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္လြယ္လြယ္ကူကူသဟဇာတမျဖစ္ဘဲကြ
ကြဲျပားျခားနားေသာသမိုင္း၊သီအိုရီမ်ား၊လူမႈႏုိင္ငံေရးဘာသာရပ္မ်ား၊လိုလားအပ္ေသာအနာဂတ
ဂတ္တစ္ရပ္ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရိွပါသည္။၂၀ရာစုႏွင့္ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒအေတြ႔အၾကံဳကိုထိုးသြင္းေ၀ဖ
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၀ဖန္ျခင္း၊လက္တင္အေမရိကန္၏ဖခင္ႀကီးစိုးေသာေခတ္ကိုအကန္႔အသတ္ျဖင့္ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္
င္ျခင္း၊တစ္ခုတည္းေသာယဥ္ေက်းမႈ (သို႔) 
ကိုလုိနီနယ္ခဲ်႕လကၡဏအစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ပုိ၍ေကာင္းေသာအနာဂတ္၏ေခါင္းပံုျဖတ္အေတြးအစ
အစ၊ဖြံ႕ျဖိဳးေရးသမားမ်ား၊၂၀ရာစုေနာက္ပုိင္းအထိလက္တင္အေမရိကန္၌လႈပ္ရွားရုန္းကန္က်န္ရစ္ခဲ့ျခင္
င္းႏွင့္ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒ၏ပံုစံတစ္ခုတည္းတည္ရွိျခင္းစသည့္အခ်က္မ်ားကိုကာကြယ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 
 
ကြဲျပားျခားနားေသာသမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ားသည္စ႐ုိက္မ်ဳိးစုံဗဟုႏွင့္ဒီမိုကရတစ္္လူမႈျပဳျပင္ေ
္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၏အေျခခံအစိတ္အပုိင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ရႈပ္ေထြးသိမ္ေမြ႕ေသာေစ့စပ္
ပ္ညိွႏႈိင္းမႈမ်ား၊ခက္ခဲေသာေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္မိတ္ဖက္တည္ေထာင္ျခင္းမ်ားမွ
မွတဆင့္ေပၚေပါက္သည္။ထို႔အျပင္မိမိကိုယ္ကို  
(ႏိုင္ငံေရး/ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာဓေလ့ထံုးတမ္းအသီးသီးအတြင္း) ျပ
ပန္ညႊန္းေမးခြန္းထုတ္ျခင္းႏွင့္ထက္သန္သည့္အျပန္အလွန္သင္ၾကားျခင္းတို႔လည္းျဖစ္လာနိ
နိင္သည္။ဦးစားေပးမႈမ်ားကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္လည္းမလြယ္မေသြ႕ေပၚေပါက္လာမည္ပဋိပကၡမ်ား
ားကိုအၾကမ္းမဖက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ေျဖရွင္းရပါမည္။ 
 
အကယ္၍အေထြေထြေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာေလာ့ဂ်စ္မ်ား 
(ေပၚျပဴလာအမ်ိဳးသားေရး၊ဆိုရွယ္လစ္၊ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ေရး၀ါဒ) 
သည္ႏိုင္ငံေရးအရဆန္႔က်င္ဘက္ေဆာင္ခဲ့လွ်င္ျဖစ္ေစအရင္းရွင္လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္မႈအျမစ္တြယ္ခုိင္ၿ
္ၿမဲျခင္းႏွင့္ၿဂိဳလ္ကမၻာ၏ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအၾကပ္အတည္းအရိွန္တိုးျမင့္လာျခင္းအား
ားျဖင့္ျဖစ္ေစအေျပာင္းအလဲအတြက္စီမံကိန္းမ်ားက်ရႈံးနိုင္သည္။လတ္တေလာေပၚျပဴလာလႈပ္ရွ
ရွားမႈမ်ားႏွင့္အတူႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္အတူလူမႈအဖြဲ႕အစည္
ည္းအားလံုးအေပၚဗိုလ္က်လႊမ္းမိုးႏုိင္ေသာပေရာဂ်က္တစ္ခုတေလမ်ွပင္မေတြ႔ျမင္ရေပ။ 
  
အထက္ေဖာ္ျပပါေပၚျပဴလာအမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး (ဆိုရွယ္လစ္ေရး၊ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ေရး) 
၏ေလာ့ဂ်စ္ႏွင့္ေျပာင္းလဲမႈပေရာဂ်က္အတြင္း႐ိွတင္းမာမႈမ်ားမွာဦးေဆာင္ေသာႏုိင္ငံေရးသမာ
မားမ်ား၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္အေတြးအေခၚမ်ားကႏိုင္ငံအတြင္း၌ရိွႏွင့္ေနျခင္းႏွင့္ကြဲျပားျခား
ားနားမႈအရိွဆံုးလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အခန္းက႑ကုိအစုိးရကေတာငး္ဆိုေၾကျငာျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္ၾကသည္။ 
 
အလားတူပင္ထိုတင္းမာမႈမ်ားႏွင့္အေတြးအျမင္မ်ားကေပၚျပဴလာလူတန္းစားမ်ားအတြင္းကြဲျပားျခာ
ခားနားေသာေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္တည္ရိွဆဲျဖစ္ၿပီးအျခားသူမ်ားအျမင္မ်ား၏ကိုဦးစားေပးမႈသည
သည္အေျခအေနေပၚမူတည္ေနခဲ့ပါသည္။ႏိုင္ငံေတာ္ကုိတင္ျပသည့္ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ိဳးစု
စံုကိုႏိုင္ငံေတာ္ကခ်က္ခ်င္းမသိႏိုင္ပါ။အျမဲတမ္းေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းမႈမ်ားလိုအပ္ၿပီးၾကာျမင့္ေနသည
သည့္တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ပဋိပကၡမ်ား၏အရင္းအျမစ္မ်ားကိုဖြဲ႔တည္ေစသည္။ထို႔ေၾကာင့္ႏိုင္ငံေတာ္ခို
ုိင္မာသန္စြမ္းေရး၊ဒီမုိကရက္တစ္ႏုိင္ငံေတာ္၊ႏိုင္ငံေတာ္ကိုျပဳျပင္ေျပာငး္လဲေရး၊ 

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ကြက္ကဲထိန္းသိမ္းမႈေသခ
သခ်ာေစေရးႏွင့္ကုန္ၾကမ္းသက္သက္တင္ပို႔ျခင္းအေပၚအေျခခံသည့္သံယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လု
လုပ္ေရးကိုတိုက္ဖ်က္ေရးတုိ႔ကိုေတာင္းဆိုၾကသည္။ 
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သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ကမၻာေစ်းကြက္သုိ႔ထည့္သြင္းျခင္းပုံစံမ်ား 
  
ကမၻာစီးပြားေရးအတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏သယံဇာတထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ထည့္သြင္းျခင္းပံုစံမ်ားဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ
္ခ်ဳပ္ပံုအသစ္ႏွင့္ဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္အသက္၀င္လာျခင္းကလည္းျပသနာပတ္ျခား၀ိုင္းေသာတင္းမ
းမာမႈမ်ားကိုျဖစ္ေစခဲ့သည္။ယခုေခတ္လက္တင္အေမရိကန္တစ္ဝွမ္း႐ွိအဓိကေပၚျပဳလာလႈပ္ရွားမႈ
မႈအေျမာက္အမ်ားသည္ေရနံ႔ေခါင္းပံုျဖတ္မႈကိုဆန္႔က်င္ေသာနယ္ေျမကာကြယ္ျခင္း/တစ္သီးစားစိုက္ပ်ိဳးေရး
ရးအရိွန္ျမင့္တင္ျခင္းႏွင့္အႀကီးစားတြင္းဖြင့္သတၳဳမိုင္းလုပ္ကုိင္ျခင္းတို႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနပ
နပါသည္။အီေကြေဒါနွင့္ကိုလိုဗီးယားႏုိင္ငံတြင္ဤျပႆနာမ်ားအထူးတလည္အေရးႀကီးလ်က္ရိွပါသည
သည္။ထိုႏုိင္ငံမ်ားတြင္တိုင္းရင္းသားလူထုကိုစည္းရုံးလ်က္အဓိကအခန္းက႑ာမွပါ၀င္ကာလႈပ္ရွ
ရွားဆန္႔က်င္ၾကသည္။ထို႔အျပင္သမုိင္း၌ေနာက္ဆက္တြဲဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအသစ္နွင့္တရားဥပေဒစနစ္
စ္ကိုလည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ၿဂိဳလ္ကမၻာကုိကန္႔သတ္ထားျခင္းႏွင့္အႏိွမ့္ဆံုးလူသားဘ၀ (သို႔) 
ဘ၀ရွင္သန္တိုးပြားေရးအတြက္အေျခအေနမ်ားကိုကမၻာလံုးဆိုင္ရာပတ္၀န္းက်င္အက်ပ္အတည္းမ်ားကျ
ကျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရိွသည္။အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာအကန္သတ္မဲ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိ
ုိးတက္ေရးေလာဘေဇာတိုက္သည့္အစီအစဥ္ကိုအလွည့္အေျပာင္းမလုပ္ခဲ့လွ်င္သိသားထင္ရွားေ
းေသာမည့္သည္လူမႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွျဖစ္ႏုိင္စြမ္းမရ္ိွေၾကာင္းသက္ေသျပသည္။ 
အစဦးကေထာက္ျပသက့ဲသို႕ပင္လက္တင္အေမရိက၏လက္တေလာေျပာင္းလဲေရးုျဖစ္စဥ္သည
သည္လစ္ကရယ္လက္သစ္မူ၀ါဒမ်ား၏ဆယ္စုႏွစ္မ်ားၿပီးေနာက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ပုဂၢလိကပုိင္လုပ္ျခင္း၊
း၊ျပည္သူလူထုနယ္ပယ္ေလ်ာ့ပါးျခင္းႏွင့္စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္ကာကမၻာ႔စီးပြားေရးေစ်းကြက္ထဲ၀င္ခဲ့ျခင
ခင္းတို႔ျဖင့္သီးျခားလကၡဏေဆာင္ခဲ့သည္။ဤအခ်က္သည္လစ္ဘရယ္လက္သစ္၀ါဒကိုဆန္႔က်င္သည
သည့္လႈပ္ရွားရုန္းကန္မႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီးယင္း၏အက်ိဳးဆက္ကိုဆန္႔က်င္သည့္စစ္ဆင္မႈျဖစ္သည္။ 
FTAA 
နွင့္အျခားလြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရလစ္ဘရယ္လက္သစ္ဥကၠ႒မ်ားကိုျဖဳ
ဖဳတ္ပစ္မႈမ်ိဳးကအျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ေစသည္္။အျငင္းပြားျခင္းျဖင့္ႏုိင္ငံေရးစြမ္းေဆာင္ရည
ရည္တိုးျမွင့္လာရသည့္အျပင္တိုးတက္(သို႔)လက္၀ဲစြန္းအစိုးရေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္မႈကိုျဖစ္
စ္ေပၚလာေစသည္။မည္သုုိ႔ျဖစ္ေစ၊နက္ရႈိင္းေသာစီးပြားေရး၊ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာျပဳ
ပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္လက္ဘရယ္လက္သစ္၀ါဒရပ္စဲခဲ့သျဖင့္ေပၚေပါက္လာေၾကာင္းရည္ညႊန္းစရ
စရာမရိွပါ။ပို၍မညီမွ်ေသာလူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊စည္းလံုးညီညြတ္မႈကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ဒီမုိကေရစီမဆန္ျခင
ခင္း၊စီးပြားေရးပိုမို၍ဖြင့္လာျခင္း၊ကုန္ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားအားနည္းလာျခင္းစသည့္အခ်က္မ်ားကျ
ကျပည္တြင္းေစ်းကြက္အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္သည္။ဤအခ်က္သည္ေငြေၾကးေစ်းကြက္ပမာဏပို႔ကု
ကုန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ာ
်ားႏွင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအားျဖင့္ျပည္ပစီးပြားေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားကုိေတ
ေတာင့္တင္းခုိင္မာေစပါသည္။ 
  
 
တိုးတက္ေသာသို႔မဟုတ္လက္၀ဲစြန္းအားျဖင့္ကုလသမဂၢလက္တင္အေမရိကစီးပြားေရးေကာ္မရွင္(UN-
ECLA) 
ကႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကာကြယ္ေနသည့္သြင္းကုန္အစားထုိးလိုအပ္မႈသည္အလြန္ကြဲျပားျခားနားေသ
ေသာပထဝီႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားပင္ျဖစ္ေနသည္။ယခုကာလ၌ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြ
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ပြားေရးလက္နက္ကိရိယာမ်ားရႏိုင္စရာအကန္႔အသတ္မ်ားလြန္းသည္။လက္ဘရစ္လက္စစ္ဂလုိကယ္လုိ
ုိက္ေတးရွင္းကအေျခအေနသစ္မ်ားဖန္တီးၿပီးျဖစ္သည္။ကမၻာ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖြ႔ဲ(WTO)ႏွင့္ႏုိင္ငံစံုသို႔မဟုတ
ုတ္ႏုိင္ငံခ်င္းပါ၀င္သည့္ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ 
(WTO)က့ဲသို႔ေသာအင္းစတီက်ဴး႐ွင္းအသစ္မ်ားသည္ေစ်းကြက္သစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္းကိုဖန္တီးသည္။ကုန္
န္ထုတ္စြမ္းအားႏွင့္လုပ္ခလစာကြဲျပားျခားနားမႈႀကီးမားျခင္း၊စက္မႈဆိုင္ရာႏုိင္ငံေရးကိုျမွင့္တင္ရန
ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းစေသာအခက္အခဲကိုရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာတြင္ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အကန္႔အသတ္ရ
္ရိွသည့္ႏုိင္ငံငယ္မ်ားမွာအထင္ႀကီးေလာက္စရာျဖစ္ပါသည္။ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာေဒသတြင္းစည္
ည္းလံုးညီညြတ္မႈဆီသို႔ေရွးရူေသာေျခလွမ္းမ်ားသည္ယခုတိုင္လံုေလာက္မႈမရိွေသးေသာ္လည္
ည္းအထူးသျဖင့္ဘရာဇီးလ္၏စီးပြားေရးက့ဲသို႔ေသာအင္အားႀကီးမားလာမည့္အက်ိဳးစီးပြားကိုထိန္းေက
ေက်ာင္းေပးသည္။ 
 
အရင္းအႏီွးစုေဆာင္းမႈပုံစံသစ္မ်ားသည္ကိုလိုနီပံုစံမ်ားအရႏုိင္ငံတကာအလုပ္ခြဲေ၀မႈႏွင္
င့္ႏုိင္ငံတကာသဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားခြဲေ၀ျခင္းဟုေခၚသည့္ခြဲေ၀မႈမ်ိဳးအေပၚအေလးထားသည
သည္။အရင္းအႏီွးစုေဆာင္းမႈမိုဒယ္ပုံစံ(ဟာေဗး၂၀၀၄)သည္အာဖရိကႏွင့္လက္တင္အေမရိကတို႔၏အခန
ခန္းက႑ကုိအေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား၊လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊စြမ္းအင္ႏွင့္သတၳဳမိုင္းထြက္ကုန္
န္မ်ားေပးသြင္းေထာက္ပ့ံသူအျဖစ္ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳပါသည္။ေဒသတစ္ခုလံုးသံယံဇာတတ
တတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းအေပၚနက္ရႈိင္းစြာအျမစ္တြယ္ေနမႈ၏အလားအလာသည္ကမၻာၿဂိဳလ္ကုိကို
ုိလိုနီစံစနစ္ျဖင့္ျပန္လည္သိမ္းပုိက္မႈျဖစ္စဥ္သေဘာေဆာင္သည္။ဂလိုဘယ္အရင္းရွင္၀ါဒပု
ပံုစံအေျခအေနတစ္မ်ဳိးအျဖစ္အေလးထားမွတ္ယူရသည္။ဤအရာအားလံုးကကမၻာၿဂိဳလ္ပထ၀ီယဥ္ေက်းမႈ
မႈသစ္ကိုျပန္လည္ပုံေဖာ္ရန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏သီးသန္႔ေကာ္ပုိရိတ
ိတ္ယဥ္ေက်းမႈစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွပ်ံ႕ႏွံလာေသာစားသံုးသူယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈျပပုဂၢလိက၀ါဒ 
(Possessive individualism) 
သေဘာလကၡဏေဆာင္ယံုၾကည္မႈတို႕သည္ျပန္လည္ကိုလိုနီကြ်န္ျပဳျခင္းယုတိၳေဗဒ၏အေျခခံအပု
ပိုင္းအစမ်ားျဖစ္ၾကၿပီးအျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားရွာေဖြျခင္းတြင္ျပင္းထန္သည့္အတားအဆီပမာ
မာဏျဖစ္လာသည္။ 
  
 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းထူးျခားထင္ရွားလာေသာေျပာင္းလဲမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ကမၻာ႔ေစ်းကြက္ထဲ
ထဲထည့္သြင္းျခင္းပံုစံမ်ားႏွင့္ယင္း၏အက်ဳိးဆက္စီးပြားေရးသက္သက္မဟုတ္ျခင္းတို႔ကိုမျဖစ္
စ္မေနလိုအပ္ပါသည္။လတ္တေလာကုိလုိနီ၀ါဒသြတ္သြင္းျခင္းသည္ျပည္တြင္းစီးပြားေရး၊ႏိုင္ငံ
ငံေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအေျခခံမ်ားအားေကာင္းေစသည္္။အရင္းရွင္၀ါဒဆန္႔က်င္ေရးအဟန
ဟန္႔အတားမ်ားဖန္တီးျခင္းႏွင့္ကိုလိုနီ၀ါဒဆန္႔က်င္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားျဖစ္ထြန္
န္းေစျခင္းကိုပင္အျမစ္တြယ္ခုိင္မာေစပါသည္။ 
 
အစိုးရမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအလြန္ဗင္နီးဇြဲလားႏုိင္ငံ၏ျဖစ္စဥ္သည္သံယံဇာတ
ာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္အေျခခံယုတိၱနည္းက်ပို႔ကုန္ဆက္လက္အားေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
္းရွင္းရွင္းျမင္ေတြ႔ရသည္။ဤအဓိပၸာယ္မွာတိုးတက္ေသာ (သို႕) 
လက္၀ဲစြန္းအစိုးရမ်ားႏွင့္လစ္ဘရယ္လက္သစ္အစိုးရမ်ားၾကား၌သိသာထင္ရွားသည့္ျခားနားမႈမရွိျ
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ိျခင္းျဖစ္ပါသည္။လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္ကလက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံအားလံုးနီးပါး၏ျဖစ္စဥ္မ်ားအရအ
ရအေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားပို႔ကုန္တန္ဖုိးစုစုေပါင္းသည္တိုးပြားလာခဲ့သည္။လက္တင္အေမရ
မရိကတစ္တိုက္လံုးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍အေျခခံထုတ္ကုန္မ်ားစုစုေပါင္းတန္ဖုိးသည္၂၀၀၂ခုႏွစ္တြင္၄၁.၁% 
မွ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္၅၂.၉% 
အထိတုိးပြားလာသည္။လက္တင္အေမရိကတိုက္မွစက္မႈအတိုးတက္ဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ဘရာဇီးလ္ႏု
ႏိုင္ငံသည္သာဓကျပယုဂ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံသည္အေျခခံကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ပု
ပို႔ကုန္စုစုေပါင္းတန္ဖုိးသည္၂၀၀၂ခုႏွစ္တြင္၄၇.၄၂%မွ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္၆၀.၉အထိတိုးပြားလာခဲ့သည္။ 
 
 
အေျခခံကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔ျခင္းသည္အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္မရရိွႏုိင္ေသာျပည္သူ႔၀င္ေငြရရ
ရရာရေၾကာင္းတိုက္ရုိက္အရင္းအျမစ္ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ကမၻာ႔ပထ၀ီႏိုင္ငံေရး၌တရုတ္၏ထင္ရွားလာသ
ာသည့္အခန္းက႑သည္ကမၻာ႔ေစ်းကြက္တြင္ထည့္သြင္းလာေသာပံုစံတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ဤေတာင္အေမ
ေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍အျခားဒိြဟျဖစ္ဖြယ္နည္းလမ္းမွာနယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က
႔က်င္သည့္လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ 
 

လက္တင္အေမရိကႏွင့္တရုတ္ႏိုင္ငံတုိ႔ကုန္သြယ္ရာတြင္အေမရိကန္ႏွင့္ဥေရာပတုိ႔ႏွင့္ကုန္သြယ
ြယ္မႈထက္အေျခခံထုတ္ကုန္္မ်ားေပၚပုိမိုမီွခုိခဲ့ပါသည္။လက္တင္အေမရိကမွတရုတ္သုိ႔သယံဇာတတူးေဖာ္ထ
္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္သဘာ၀အရင္းအျမစ္ကုိတုိးခ ဲ်႕အသံုးျပဳမႈအေပၚလုံးလုံးလ်ားလ်ားအေျခခံတင္ပုိ႔ခဲ
ခဲ့ပါသည္။ယင္းထုတ္ကုန္တုိ႔ကုိအလြန္ေစ်းေလ်ာ့ကာတင္ပို႔ခဲ့ၿပီးကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ပဲပုတ္၊ငါးမႈန္႔၊စပ်စ္သီး၊သၾကာ
ကားႏွင့္ေၾကးနီတုိ႔ကုိလည္းအလားတူပင္တင္ပုိ႔ခဲ့သည္။ဤအေျခအေနကလယ္ယာေျမ၊ဇီ၀၊ေရ၊ငါ
ငါးသယံဇာတမ်ားႏွင့္စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားရိွသည့္လက္တင္အေမရိကေျမ၏သဘာ၀အရင္းအျမစ
မစ္ကုိဖယ္ရွားပစ္ျခင္းတုိ႔အေပၚျပင္းထန္ေသာဖိအားသက္ေရာက္ေစရန္ဦးတည္သြားေစၿပီးေဒသႏၱရ
ၱရလူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏အာဏာပုိင္စိုးမႈ၊သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား၊ပုိင္နက္ေျမမ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ
ႈမ်ားျဖစ္သည့္အစားအစာ၊ေရစသည္တုိ႔ကုိအားေပ်ာ့ေစခဲ့သည္။ (Larrrain et al.2005:47)  

ဗင္နီဇြဲလား၊အီေကြေဒါ၊ဘီုိဗီးယားဤသုံးႏုိင္ငံတြင္သဘာ၀တရား၏အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ရးေ၀ဖန္မႈမ်ာကုိရည္ညႊန္းေသာဥပေဒေရးရာအေျခအေနမ်ားႏွင့္အေလးအနက္ေရးသားခ်က္မ်ားၾကာ
ကားအေရးႀကီးမႈႏွင့္တုိးတက္မႈေ၀းကြာေနျခင္းျဖစ္ၿပီးအျခားတဖက္တြင္္ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာႏွင့္စီးပြ
ပြားေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအဓိကပါ၀င္သည္။သိသာထင္ရွားသည့္အခ်က္မွာဗင္နီဆြဲလား၊အီေကြေဒါသုိ႔မဟုတ
ုတ္ဘုိလီဗီးယားအစိုးရတုိ႔က၄င္းတုိ႔၏ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔တြင္းမ်ား၊ပုိက္လုိင္းမ်ားပိတ္သိမ္းရန္၊ဟုိက္ဒရ
ဒရုိကာဗြန္တင္ပုိ႔ျခင္းကုိခ်က္ခ်င္းရပ္တန္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ပါ။မည္သုိ႔ဆုိေစအကယ္၍ရည္မွန္းခ်က္သည္
ည္သယံဇာတထုတ္လုပ္ေရးအေပၚအေျခခံသည့္ထုတ္လုပ္မႈမိုဒယ္ပုံစံကုိေျပာင္းလဲပစ္ရန္ဆုိလွ်င္သယံ
ယံဇာတထုတ္လုပ္ေရးကုိေက်ာ္လႊားႏုိင္မည့္အသြင္ကူးေျပာင္းကာလထုတ္လုပ္ေရးမုိဒယ္ပုံစံကုိ
ိုေရွးရႈေရႊ႕ရွားမည့္ျပတ္သားထိေရာက္မႈရိွေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုယေန႔ပင္ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္သည
သည္။ဤအခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ယခင္ကကဲ့သုိ႔ပင္အရိပ္လကၡဏာတစ္စြန္းတစ္စမေတြ႔ရပါ။မည္သုိ႔ဆုိေစ၄
စ၄င္းသံုးႏုိင္ငံစလုံးတြင္အစုိးရ၏အေလးအနက္ေျပာမႈသည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္သယံဇ
ံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးသမားတုိ႔၏ေလသံအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 
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တစ္ဖက္တြင္ေရးသားေဟာေျပာခ်က္မ်ား၊စီမံကိန္းမ်ား၊စံႏႈန္းမ်ား၊ဥပေဒမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရးဆံ
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားၾကားအလွမ္းကြာေ၀းမႈႏွင့္အျခားတစ္ဖက္တြင္ဤသုံးႏိုင္ငံစလုံးအေရးႀကီးေသာထိ
ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ားဆီဦးတည္သြားျခင္းျဖစ္သည္။နာမည္ဆုိးေက်ာ္ၾကားေသာဥပမာတစ္ခုမွာျပင
ပင္းျပင္းထန္ထန္ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခံရသည့္ဟုိက္ဒရိုကာဗြန္ထုတ္လုပ္အသုံးျပဳျခင္းကုိအေ
အေမဇုံေဒသ၌အက်ယ္အျပန္႔ဖြင့္ေပးရန္ဘုိလီးဗီးယား၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ (Morales Ayma 
2010)။ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၌သဘာ၀အခြင့္အေရးဥပေဒကုိခ်က္ခ်င္းမိတ္ဆက္နိဒါန္
န္းပ်ဳိးစဥ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) 
တုိင္းရင္းသားမ်ားနယ္ေျမကုိျဖတ္လ်က္ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းေဖာက္ျခင္းပတ္သက္၍တုိင္းရင
ရင္းသားမ်ားအခုိင္အမာကန္႔ကြက္သည့္ၾကားမွဘုိလီးဗီးယားအစုိးရ၏ေနာက္ဆက္တြဲဆုံးျဖတ္ခ်က္
က္သည္အက်ယ္အက်ယ္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ဤစီမံကိန္းကဘုိလီးဗီးယားလူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြ
တြင္းနက္ရႈိင္းေသာကြဲဲျပဲမႈ၊အလြန္အျငင္းပြားရသည့္ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈတစ္ခုႏွင့္ေပၚျပဴလာလႈပ္
ပ္ရွားမ်ားႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကားအရႈံးအႏိုင္ေပၚႏိုင္ေျခႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ပဋိပကၡအေျခအေန
ေနမ်ားျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည္။ (Parada Alcoreza 2010 a), 2010 b) 2010 c: Arkonado 2011, 
Toer/Momtero 2012, Mamani Ramirez 2012) 

အီေကြေဒါသတၱဳမိုင္းဥပေဒတြင္ပထမဦးအႀကိမ္ "သဘာ၀" 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိအာမခံသည့္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ကုိတုိက္ရိုက္ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းကဲ့သုိ႔တိ
တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုပုံေဖာ္မႈသည္ (CONAIE 2009) 
သမၼတRafael Correa 
အစုိးရႏွင့္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကားအစုိးရ၏ဖြံ႔ျဖိဳးေရး
ရးလုိလားေသာမူ၀ါဒအေျခအေနအတြင္းအျငင္းပြားမႈအေျမာက္အျမားထဲမွအျငင္းပြားမႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

ဤႏုိင္ငံမ်ားအားလုံး၏ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ကုိလုိနီဆန္႔က်င္ေရးအျငင္းပြားမႈမ်ားကုိဗင္နီဆြဲလားႏုိ
ိုင္ငံ၌လူထုပါ၀င္မႈအနည္းဆုံးအျဖစ္္ေတြ႔ရသည္။ယင္းႏိုင္ငံ၏ရာစုႏွစ္ေရနံအေပၚမီွခုိမႈထင္ရွားရ
းရျခင္းမ်ားသည္၂၀၁၀ခုႏွစ္၊တင္ပုိ႔မႈစုစုေပါင္းတန္ဖုိး၏၉၀%ျဖစ္ပါသည္။ (Banco Central Thrade 
Remezuela 2011) 
ဤျဖစ္ရပ္သည္ဗင္နီဆြဲးလားႏိုင္ငံႏွင့္စီးပြားေရးနုိုင္ငံေရးစနစ္တြင္သမုိင္း၀င္ေရနံဗဟုိျပဳမႈရလဒ
လဒ္မဟုတ္ဘဲႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ေရနံေစ်းျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ယာယီစာရင္းအင္းပုံဖ်က္မႈရ
ႈရလဒ္ကဲ့သုိ႔ရွင္းမျပႏိုင္ခဲ့ပါ။၄င္းအခ်ကသည္္၂၁ရာစုဆုိရွယ္လစ္စနစ္၌ျဖစ္ႏိုင္ေျချပဳရန္မရိွမျဖစ္
စ္က်န္ရစ္ထားေသာထုတ္လုပ္မႈမိုဒယ္ပုံစံႏွင့္တူညီပါသည္။ 

လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္အတြင္းဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ေရနံ၊ႏုိင္ငံတကာႏွင့္အစုိးရပုိင္၊ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင
ွင့္အက်ဳိးတူလုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားကုိအားေပးသည့္မူ၀ါဒတစ္ရပ္သည္ထုတ္လုပ္မႈကုိအေတာ
တာ္မ်ားမ်ားတုိးျမင့္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ေရနံႏွင့္ေရနံထြက္ပစၥည္းတင
တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သည့္ႏုိင္ငံမ်ားအဖြ႔ဲ (OPEC) 
အေထာက္အထားမ်ားအရဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံသည္ကမၻာေပၚတြင္ေရနံသယံဇာတအရန္စည္ေပါင္း၂၉၆ဘီ
ဘီလ်ံခန္႔ရွိေသာႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ဤဥပမာသည္ OPEC ႏုိင္ငံမ်ား၏စုစုေပါင္းအရန္စည္ ¼ 
ကုိယ္စားျပဳၿပီးကမၻာ့ေရနံ၏၂၀%ျဖစ္ကာေအာ္ရီႏိုကုိေရနံရပ္၀န္း (OPEC 20':22,23) 
တြင္ရိွပါသည္။ပက္ထရုိလီဒါဗင္နီဆြဲလားအေထာက္အထားမ်ားအရေအာ္ရီႏုိကုိေရနံရပ္၀န္းသည္ဂြါရစ
ရစ္ေတာင္ပုိင္းအန္ဇုိအီဂီြႏွင့္မြန္ဂါေဒသတြင္တည္ရိွပါသည္။၁၂၀၀၀ကီလုိမီတာခန္႔အေပၚယံဟုိက္ဒရိ
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ရုိကာဗြန္ပါသဲလႊမ္းပထ၀ီဧရိယာႏွင့္၅၅၀၀၀ကီလုိမီတာခန္႔ႀကီးမားေသာသုိေလွာင္ရာလည္းျဖစ္ပါသည
သည္။ယင္းေနရာတြင္ဟုိက္ဒရုိကာဗြန္ေရနံစိမ္းႏွင့္ပွ်မ္းမွ်စြမ္းအား၈.၆ API (Application Programming 
Terface)ရွိဟုိက္ဒရုိကာဗြန္မ်ားေသာေရနံစိမ္းမ်ားစုေဆာင္းသုိမီွထားမႈမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ (PDVSA 2010-
92) 
ထုိ႔အျပင္ဗင္နီဇြဲလားသည္လက္တင္အေမရိကတစ္၀န္းတြင္ဓါတ္ေငြ႔စုစုေပါင္းသုံးပံုႏွစ္ပံုကုိလည္းပုိင္
င္ဆုိင္ထားပါသည္။ 

ရုရွား၊တ႐ုတ္၊အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ျပင္သစ္၊ဂ်ပန္၊ကာရာဇီ၊စပိန္၊အီရတ္၊အိႏၵိယ၊ေနာ္ေ၀ႏွင့္ေတာ
တာင္အာဖရိကအပါအ၀င္ႏိုင္ငံေပါင္း၂၁ႏုိင္ငံမွကုမၸဏီေပါင္း၂၈ကုမၸဏီတုိ႔ႏွင့္ေအာ္ရီႏ္ုိဘုိ
ိုရပ္၀န္း၏အရန္ေရနံစိမ္းအရည္အေသြးေထာက္ခံခ်က္မ်ားအတြက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားစလုပ္ခဲ့ပါသည
သည္။ဓါတ္ေငြ႔ဌာနအတြက္မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ေကာ္ေပၚေရးရွန္းမ်ားမွ
မွရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားအျပင္အီတလီ ENI နွင့္ေနာ္ေ၀ STAT OIL 
ကလည္းရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံလာပါသည္။အနာဂတ္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ (PDVSA) 
စီမံကိန္းရာထားခ်က္တရား၀င္ေၾကညာခ်က္မ်ားသည္အခ်ိန္အခါအလုိက္အနိမ့္အျမင့္လယ္ဗယ္ေျပာင္
င္းလဲမႈရွိသည္။ယခင္သမၼတဟူဂုိးခ်ပက္အလုိအရဗင္နီဇြဲလားသည္၂၀၁၁ခုႏွစ္မွ၂၀၂၁ခုႏွစ္အတြင္းထုတ္
တ္လုပ္မႈႏွစ္ဆျမင့္တင္မည္ျဖစ္ၿပီးတစ္ေန႔လွ်င္ေရနံစိမ္းစည္ေပါင္း၆ဘီလ်ံထုတ္လုပ္ႏုိင္လိမ့္မ
့မည္ျဖစ္သည္။၂၀၂၁ခုႏွစ္ခန္႔တြင္တစ္ေန႔လွ်င္စည္ေထာင္ေပါင္း၁၂၀၊၆ဘီလ်ံထုတ္လုပ္ရန္ခန္႔မွန္း
္းပါသည္။တစ္စည္လွ်င္တန္ဖုိးေဒါလာ၂၀၀ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ရရိွသည့္ေဒၚလာမ်ားကုိဗင္နီဇြဲလားအမိ
မိေျမ၏ကမၻာ့ၾသဇာအာဏာတုိးတက္ေရး၊ေရရွည္တည္တ့ံႏိုင္ရန္အသုံးျပဳပါမည္။၂၀၁၂ခုႏွစ္ဇန္
န္န၀ါရီလတြင္သမၼတက၂၀၃၀ခုႏွစ္ခန္႔၌ေန႔စဥ္စည္ေပါင္းဆယ္သန္းေအာင္ျမင္စြာထုတ္လုပ္ႏုိင္လ
္လိမ့္မည္ဟုေၾကညာခဲ့ပါသည္။ 

သတ္မွတ္အတုိင္းအတာထိေရနံထုတ္လုပ္ရန္အလုိ႔ငွာအမ်ဳိးသားပုိင္နက္နယ္ေျမအစိတ္အပိုင္းႀကီးတစ္ခ
္ခုအျပင္ပင္လယ္ေရပုိင္နက္အပါအ၀င္ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြ႔တူးေဖာ္သုံးစြဲရန္ခြင့္ျပဳခဲ့ၾကရသည္။ (Red Alerta 
Petrolera-Orinoco Oilwatch 2005) 
ထဲတြင္အလြန္ဆန္းက်ယ္သည့္အရန္ေရနံသုိက္ေပၚလာၿပီးထုတ္လုပ္မႈအမ်ဳိးအစားတုိးျမင့္ရန္အစိုးရပုိင္ 
PDVSA 
ႏွင့္ႏုိင္ငံစုံေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားပူးေပါင္းရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမည့္ေအာ္ရီႏုိကုိရပ္၀န္း၏ဟုိက္ဒရ
ဒရုိကာဗြန္ပါသဲမ်ားမွေရနံ၊ဟုိက္ဒရိုကာဗြန္ပါေရနံစိမ္း၊ဟုိက္ဒရိုကာဗြန္အမ်ားအျပားပါသည့္ေရနံစိမ္းမ်ားတြင္
င္တူးေဖာ္သံုးစြဲရန္ရႈပ္ေထြးသည့္နည္းပညာလုိအပ္ပါသည္။ဤေရနံစိမ္း၏သြင္ျပင္လကၡဏာသည္မိ
မိရိုးဖလာဟုိက္ဒရုိကာဗြန္နည္းျဖင့္ေရနံစိမ္းတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈထက္မလႊဲမေရွာင္သာႀကီးမားေသာပ
ာပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈပါ၀င္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းညႊန္းဆုိပါသည္။ 

တုိင္းျပည္၏ထုတ္လုပ္မႈေမာ္ဒယ္ပုံစံတြင္ဟုိက္ဒရိုကာဗြန္ကုိဗဟုိျပဳထားျခင္းသည္ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ
ိုဦးတည္ေသာစီမံကိန္းအျဖစ္ႀကံစည္စိတ္ကူးလွ်က္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ပထမဦးဆုံးအမ်ဳိးသားစီမံ
မံကိန္းအျဖစ္ေဖာ္ျပပါသည္။စီမံကိန္းအမည္မွာ Simon Bolivar National Project ျဖစ္သည္။ (Republica 
Bolivariama de vemezuela, Presidencia 2007). 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမႈဗဟုိရည္မွန္းခ်က္ခုႏွစ္ခုမွတစ္ခ်က္မွာဗင္နီဆြဲလားႏိုင္ငံကုိကမၻာ့စြမ္းအင္ပါ၀ါတစ္ခုဖန
ဖန္တီးျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။စီမံကိန္းအရေရနံသည္ႏုိင္ငံျခားမွေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားရရိွရန္/ျပည္တြင္းထု
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ထုတ္လုပ္ေရးရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားတုိးျမင့္ရန္/တုိင္းျပည္၏စြမ္းရည္လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းရန္ႏွင့္ဆုိရွ
ရွယ္လစ္ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမုိဒယ္ပုံစံတည္တ့ံခိုင္ၿမဲရန္အဆုံးအျဖတ္ေပးသည့္လက္နက္ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ႏွင့္ႏုိင္ငံေရးစြမ္းေဆာင္မႈသည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးမုိဒယ္ပံုစံႏွင့္ေရနံအေျခခ
ခခံစြမ္းအင္ပုံစံတုိ႔တြင္အေျခခံက်က်ဆက္လက္ေဖာ္ျပမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ေအာ့တိန္းပါ၀င္
င္မႈျမင့္ေသာေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာဓါတ္ဆီတစ္လီတာကုိဗင္နီဇြဲလား၌အေမရိကန္ေဒၚလာ၂ဆင့္ႏွင္
င့္၃ဆင့္ၾကားေရာင္းခ်ေပးပါသည္။ဤႀကီးမားေသာစုိက္ထုတ္ကုန္က်မႈကတုိင္းျပည္၌ဟုိက္ဒရုိကာဗြန္မ်ာ
်ားတုိးျမင့္သုံးစြဲလာျခင္းေၾကာင့္စြမ္းအင္အမႈိက္ႏွင့္၀င္ေငြအေပၚရပ္တည္သူမ်ားအျဖစ္ကိ
ကုိအားေပးသကဲ့သုိ႔မလႊမဲေရွာင္သာအရိွန္ျမင့္ေစခဲ့သည္။ 

မၾကာမီအေရးပါအရာေရာက္ဆုံးေသာႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈအမ်ားဆုံးမွာတရုတ္လူမ်ဳိးမ်
မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ဗင္နီဇြဲလားအစိုးရေၾကညာခ်က္အရတရုတ္စီးပြားေရးဟုိက္ဒရုိကာဗြန္လုိအပ္ခ်က္ႀကီးမားသျ
သျဖင့္ (Aporrea 2011) 
၂၀၁၀ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလ၌ကန္ထရုိက္စာခ်ဳပ္မ်ား၏အေရးႀကီးဆံုးအာဏာသက္ေရာက္သည့္ဥပေဒကိ
ကုိထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။တရုတ္ႏိုင္ငံကဗင္နီဆြဲလာကုိအေမရိကန္ေဒၚလာ၂၀ဘီလီယံထုတ္ျပန္ရန္ႏွင့္
့္တန္ဖုိးတစ္၀က္ကုိတရုတ္ယြမ္ျဖင့္ေပးေခ်ရပါမည္။ဗင္နီဇြဲလားကအေျကြးေၾကသည့္အထိေန႔စဥ္
ဥ္ေရနံစည္ေပါင္း၂သိန္းမွ၂၅၀၀၀၀ 
(၂)ႏွစ္အတြင္းႏွင့္ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္စည္ေပါင္း(၃)သိန္းထက္မနည္းေပးပုိ႔ရန္သေဘာတူခဲ့ပါသည္။ 

ကန္ထရုိက္စာခ်ဳပ္တြင္ေရနံတစ္စည္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ေခ်းေငြအတုိးႏႈန္းတုိ႔ကုိသတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွပါ
ပါ။ေခ်းေငြအသုံးႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္၌ေစ်းကြက္အေျခခံမႈႏွင့္ေငြေခ်းသူႏွင့္ေငြေခ်းယူသူတုိ႔တ
႔တုိက္ရုိက္ေစ့စပ္ညႈိႏႈိင္းမႈေပၚအေျခခံပူးတြဲဆုံးျဖတ္ပါမည္။ဤအနာဂတ္ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားသည္ေ
္ေငြေၾကးကုန္က်စရိတ္မ်ားသုိ႔မဟုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ေရရွည္ေရနံအေပၚမီွခုိမႈကာလခုိင္ၿမဲ
မဲရန္သာမဟုတ္။အခ်ိန္အခါအလုိက္ထုတ္လုပ္မႈအနိမ့္အျမင့္မ်ားတုိးတက္လာရန္၊ယႏၲယားစနစ္ဆုိင္ရာတုိးျမႇ
မႇင့္ျခင္း၊ဘ႑ာ၀င္ေငြအဆင့္ကုိအလားတူသိမ္းထားႏုိင္ရန္ေငြေၾကးအသုံးျပဳေပးပါသည္။ 

သမၼတဟုိကုိခ်က္ပက္ကတရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္းကုိေဖာ္ျပပါစကားရပ္မ်ားႏွင့္ေ
့ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 
“တရုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ကမၻာ့ဦးေဆာင္ပါ၀ါျဖစ္လာမည္ဟုကၽြႏ္ုပ္ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။ဤအခ်
ခ်က္ကကမၻာႀကီးအတြက္ေကာင္းပါသည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္တရုတ္ႏိုင္ငံသည္လူအမ်ား၏အခ
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္စုိးမႈကုိမေဖာက္ဖ်က္ဘဲလူအမ်ားစုိကုိအလဲမထုိးဘဲ၊မၿခိမ္းေျခာက္ဘဲတစ္စုံတစ္
စ္ေယာက္ကုိက်ဴးေက်ာ္ျခင္း၊ပိတ္ဆုိ႔ျခင္းမရိွဘဲကမၻာ့အင္အားႀကီးပါ၀ါႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။. 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ရုိးသားစြာေျပရလွ်င္တရုတ္၏ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံအျဖစ္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲ
မဲရန္တရုတ္ျပည္သူမ်ား၏လူေနမႈအေျခအေနဆက္လက္တုိးတက္ရန္ေရနံစိမ္းလုိအပ္သည္သာမဟုတ္ဘ
္ဘဲသံလည္းလုိအပ္ေနပါလိမ့္မည္။ (Venezolanade Television 2010) 

ဒီမုိကေရစီေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ား 

လတ္တေလာေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ား၏အေျခခံက်ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားအနက္နက္႐ိႈင္းေသာယဥ္ေက်းမႈ
မႈဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံေတာ္ပံုစံသစ္တည္ေဆာက္မႈ၊လက္ရိွအမ်ိဳးသားနယ္
ယ္ေျမဆုိင္ရာကန္႔သတ္ခ်က္အတြင္းမွဗဟုိလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေၾကာင္းရွင္းလင္းစြာေဖာ္ထုတ္ေျပ
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ျပာဆုိႏုိင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းတုိ႔ကုိေတာင္းဆုိလာသည္။လြန္ေလၿပီးေသာသမုိင္းႏွင့္ကုိလုိနီ
နီေခတ္နယ္ခ်ဲ႕သူမ်ားမေရာက္လာမီတည္ရွိခဲ့သည္လူမႈယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအျဖစ္မွန္အားလံုးကုိလုံး၀မ
၀မသိေသာေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာမ်ားသည္ဤသုံးႏုိင္ငံအစုိးရမ်ားတပ္ဆင္ထားသက့ဲသို႔မွတ္ယူခဲ့ၿပ
ၿပီးျဖစ္ပါသည္။အမ်ိဳးသားနယ္ေျမမ်ား၏စည္းလုံးညီၫြတ္မႈသည္လက္ယာစြန္းဆန္႔က်င္ဘက္လႈပ္ရွား
ားမႈမ်ားကၿခိမ္းေျခာက္ရန္သီးျခားႏုိင္ငံေရးလက္နက္တစ္ခုကဲ့သို႔အဆင္ေျပစြာသုံးရန္ေတြ႕ရွ
ရိွသြားပါသည္။ဤေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္အမ်ိဳးသားနယ္ေျမမ်ားအတြင္းတည္ရိွဆဲသမုိင္းဆုိင္
င္ရာတည္ေဆာက္ပံုဆုိင္ရာမ်ိဳးစုံကြဲျပားျခားနားမႈအတြင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ဟုသြယ္၀ိုက္ၫႊန္းဆုိ
ိုခဲ့ပါသည္။ဤအရာသည္ယဥ္ေက်းမႈစံုအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒအေတြးအေခၚမ်ား၊ယဥ္ေက်းမႈခ်င္းရင္းႏွီ
ွီးဖလွယ္၀ါဒႏွင့္ကုိလုိနီဆန္႔က်င္ေရး၀ါဒဆုိင္းဘုတ္ဘာလဲဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ (Walsh 2008) 

ဤအသစ္/အျခားႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာပံုစံမ်ားသည္လုိလားအပ္ေသာအနာဂတ္လူမႈအဖြဲ႕အစည
စည္း၏ပံုစံအမ်ိဳးအစားႏွင့္ပတ္သက္၍လက္ေတြ႕က်သည့္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပုိ၍အေျခခံက်ေသာ
သာေၾကာင္းအက်ိဳးဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအရဒီမုိကရက္တစ္က်က်တည္ေဆာက္ခဲ့လွ်င္ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွပါ
ပါလိမ့္မည္။လက္တင္အေမရိကတုိက္တြင္လတ္တေလာေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ေရြးေကာက္
က္တင္ေျမႇာက္သည့္နည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။အစိုးရမ်ားဆက္လက
လက္တည္ရွိမႈသည္ႏုိင္ငံေရးအရတရား၀င္မႈတည္ၿမဲမႈအေလွ်ာက္အစီအစဥ္တြင္ပါပုံမေပၚေသာလက္ရွိအဖ
အဖြဲ႕အစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒမူေဘာင္ကုိရပ္ဆိုင္းရန္မျပဳလုပ္လွ်င္ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွပါသ
ါသည္။ဤအေျခအေနမ်ားတြင္ျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒမ်ားသည္ယုံၾကည္မႈမ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲစိန္ေခၚ
ခၚမႈႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲ႐ႈံးနိမ့္မႈကုိဦးတည္ေစမည့္သာမာန္အသိေ၀မွ်ျခင္းမွအသိမွန္ေ၀မွ်ျခင္းတုိ႔
ု႔ႏွင့္ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ 

ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ေတာ္လွန္ေရးနည္းက်လူမႈအဖြဲ႕အစည္းျပန္လည္ဖြ႕ဲစည္းျခင္း
္းကုိအင္အားသုံးခ်မွတ္ရန္ႀကိဳးစားေသာႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ပ်က္သြားသည္ကိုသမုိင္းကသင္ျပခဲ့ပါသည
သည္။ဇာတ္လမ္းပမာအာဏာရွင္တုိ႔ခ်မွတ္ေသာဆုိဗီယက္ဘုံစုေပါင္းလယ္ယာမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) 
တ႐ုတ္ျပည္ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးတုိ႔မွာလူသိမ်ားပါသည္။ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္သာမန္ထက္
က္ထူးျခားစြာျမင့္မားသည့္လူ႔တန္ဖုိးမ်ားဆုံး႐ႈံးသည္သာမကေတာ္လွန္ေသာစီမံကိန္းမ်ား၏တရား၀င္
င္မႈကုိဆုံး႐ႈံးရန္အၾကာင္းလည္းျဖစ္ခဲ့ၿပီးအရင္းရွင္အဖြဲ႕အစည္းအလြန္သို႔ေရွး႐ႈေသာျပဳျပင္ေျပာင္း
္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကိုျပင္းျပင္းထန္ထန္ေလ်ာ့ပါးေစသည္။လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျပဳျပင္ေျပာ
ပာင္းလဲရန္ႏုိင္ငံေတာ္ကုိယ္တုိင္စူးစမ္းရွာေဖြတာ၀န္ယူသည့္ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာအႀက
ႀကီးအက်ယ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရိွေနသည္။ႏိုင္ငံေတာ္ပါ၀ါကုိအၾကမ္းစားအသုံးျပဳသည့္စ႐ုိက္မ်ိဳးစံ
စုံကြဲျပားျခားနားသည့္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌လူသိမ်ားသည့္ရလဒမ်ား႐ႈပ္ေထြးမႈ၊ျပဳျပင္ေျပာ
ပာင္းလဲမႈေႏွးေကြးျခင္း၊ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအခ်င္းခ်င္းေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားကိုဟန္ေဆာ
ဆာင္အစားထုိးပါသည္။ဤရာစုႏွစ္၏ေတာ္လွန္ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္အေျခခံက်ေသာသင္ခန္းစာမ်ား
ားအနက္သင္ခန္းစာတစ္ခုျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ႏိုင္ငံေတာ္ကျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေ
ဲေရးစက္ကူပစၥည္းပမာအဆုံးစြန္ေသာအာဏာရွင္စနစ္ကုိခ်မွတ္၍ဦးေဆာင္ေနရာဒီမုိကရက္တစ္လူ႔အ
႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားေလ်ာ့ပါးေစခ့ဲပါသည္။ 

ထူးျခားေသာသမုိင္း၀င္အေျခအေနတစ္ခု 
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လက္တင္အေမရိကသည္ထူးျခားအ့ံမခန္းေသာသမုိင္းဆုိင္ရာလမ္းဆုံ၌ရိွေနသည္။တုိးတက္ေသာ
သာလက္၀ဲအစုိးရမ်ားသည္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ၀င္သည့္လစ္ကရယ္လက္သစ္၀ါဒဆန္က်င္
င္ေရးတုိက္ပြမဲ်ား/ 
ဒီမုိကေရစီလူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိက်ယ္ျပန္႔စြာအေျခခံသည့္ႏွစ္ရွည္လမ်ားျဖစ္စဥ္မ်ာ
်ား၏ရလဒ္ေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္ခံၾကရသည္။အထူးသျဖင့္ကုန္ၾကမ္းတင္ပို႔သည့္စီးပြားေရးမုိဒယ္ပုံစံ၊အ
၊အခ်ိဳ႕ေသာလူစုႏိုင္ငံေရးမူ၀ါဒမ်ားနယ္ပယ္အခ်ိဳ႕၌ဆက္လက္တည္ရွိမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ေ၀ဖန
ဖန္မႈကုိမည္ကဲ့သို႔တုန္႔ျပန္မည္ဟူေသာဒီမိုကရက္တစ္သည္းခံမႈနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၄
း၄င္းတုိ႔သည္လက္ယာစြန္းအစိုးရမ်ားမဟုတ္ေတာ့ပါ။၄င္းတုိ႔သည္ႀကံ႕ခုိင္ေသာအစိုးရမ်ားမဟုတ္ဘဲႏ
ဲႏုိင္ငံေတာ္ဦးစီးဦးေဆာင္သာမန္ထက္ထူးျခားအေရးပါလ်က္ရွိသည္။၄င္းတုိ႔သည္အစိုးရမ်ားႏွ
ႏွင့္ႏုိင္ငံေတာ္မ်ားၾကားတြင္အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနၾကသည္။၄င္းတုိ႔၏မူလလူသားႏွင့္အယ
အယူအဆအရ၄င္းတုိ႔သည္ကုိင္းညြတ္မႈေပါင္းစံု၊ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္တင္းမာမႈမ်ားတင္းၾကမ္းျပည့္အစ
အစိုးရမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ေပၚျပဴလာ၊ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဤအစ
အစုိးရမ်ားကုိေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ေထာက္ပ့ံခဲ့ၾကၿပီးယခုအခါ၄င္းတုိ႔၏မူ၀ါဒမ်ားကုိ
ိုစိတ္ပ်က္လ်က္ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုတည္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၀ါဒျမွင့္တင္ျခင္းကုိရပ္ဆုိင္းရန္ျပဳျပင
ပင္ေျပာင္းလဲေရးလားရာမ်ားကိုသန္စြမ္းေစရန္အလုိ႔ငွာမဟာမိတ္မ်ားရွာေဖြ၍ရည္ရြယ္ကုိင္းညႊတ္မႈ
မႈကိုစိန္ေခၚအဓိပၸာယ္သတ္မွတ္လာၾကသည္။မည္သို႔ဆုိေစဤအစုိးရမ်ားသည္ယခင္အစုိးရမ်ား၏အေျခခံ
ခံျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊မူ၀ါဒမ်ားကုိဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္႐ုံမွတစ္ပါးဘာမွ်မပုိသျဖင့္ထိပ္တုိက္ရင
ရင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ႀကံဳရသည္။၄င္းတုိ႔၏မူ၀ါဒမ်ားကုိလႊမ္းမုိးေစရန္စြမ္းရည္ေလ်ာ့နည္းၾကသည္။ 

ယေန႔ေခတ္တြင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္သဘာ၀အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္လႈပ္ရွားမႈ
မႈမ်ားကိုအစိုးရမ်ားသာမကျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒမ်ား၌လည္းေတြ႕ခ့ဲၾကသည္။စာတမ္း၌ေဆြးေႏြးျ
းျငင္းခုံသည့္အတုိင္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ယဥ္ေက်းမႈသည္နက္႐ိႈင္းစြာစ႐ိုက္မ်ိဳးစံုကြဲျပားျခာ
ခားနားၾကသည္။ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒသစ္ကုိလူထုဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္အတည္ျပဳၿပီးရလာဒ္မ်ားေၾကာင့္  
Sumak Kawsay ႏွင့္ Suma Samana အေတြးအေခၚမ်ား 
(ေရြးခ်ယ္စရာယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုက့ဲသုိ႔ျဖစ္ႏုိင္စြမ္း) 
ကုိဤတုိင္းျပည္မ်ား၌ေနထုိင္သည့္ျပည္သူလူထုအမ်ားစု၏ဘုံနားလည္ေဖာ္ျပမႈအျဖစ္မမွတ္ယူႏိုင္ပါ။ရာစုႏွစ္
(၅)စုသက္တမ္းရိွကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ႕၀ါဒႏွင့္လစ္ဘရယ္လက္သစ္၀ါဒတုိ႔သည္လက္ရာေျခရာမ်ားကုိစြဲစြဲထင္ထင
ထင္ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ၾကသည္။ေကာ္ပုိရိတ္မီဒီယာကပုဂၢလိကပိုင္ဆုိင္မႈ၀ါဒျပန္လည္ေမြးဖြားမႈ / 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုစားသုံးမႈပံုစံႏွင့္ Buan Nivir ေခ
ခၚသမာအာဇီ၀ဘ၀ရွင္သန္မႈအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းတုိ႔၌အဓိကအခန္းက႑မွဆက္လက္အသံုးေတာ္ခံလွ
လွ်က္ရိွသည္။ 

ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာဘ၀အတြက္အေျခခံစား၀တ္ေနေရးလုိအပ္ခ်က္ကိုလက္လွမ္းမမီေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတ
းတတ္ေရး၊အလုပ္အကုိင္၊လူထုက်န္းမာေရးအစီအမံမ်ား၊ပညာေရးႏွင့္လူမႈဘ၀လုံၿခံဳေရးတို႔က
႔ကိုေတာင္းဆုိေသာက႑မ်ားစြာတြင္ဖယ္ၾကန္ခံရသည္။လူထုႀကီးကအဆုိပါအခြင့္အေရးမ်ားကုိအစိုးရမ်ာ
်ားထံမွေတာင္းဆိုလာၾကသည္။တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏စိတ္ကူးႏွင့္အစိုးရမူ၀ါဒမ်ားအၾကားပြတ္
တ္တုိက္မႈမ်ားသည္႐ုိးသားပြင့္လင္းမႈ၊ျပတ္သားမႈမရိွခဲ့ၾကပါ။အစုိးရမ်ား၏လူမႈေရးအစီအမံမ်ားတုိင္းရင္
င္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံေရာက္ရိွသည့္အခါေန႔စဥ္ေနထုိင္မႈဘ၀တုိးတက္လာျခင္း၊အစုိးရအေပၚအျ
အျမင္ကြဲျပားေသာအဖြဲ႕အစည္းတြင္းေခါင္းေဆာင္မႈ/ေတာင္းဆုိမႈအကြဲအၿပဲဖန္တီးျခင္းသီးသန္႔ျဖစ္ရပ္မ်ားရိွခ
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ိခဲ့သည္။ဤပဋိပကၡမ်ားႏွင့္တင္းမာမႈမ်ားသည္တုိင္းရင္းသားလူထုမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြ
တြင္း၌လည္းေနရာယူခဲ့ၾကသည္။ဤအျခင္းအရာမ်ားသည္စ႐ိုက္မ်ိဳးစုံကြဲျပားျခားနားျခင္းႏွင့္ကိ
ကုိလုိနီေခတ္သမိုင္းေၾကာင္းသက္ေရာက္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္လာၾကရသည္။အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ေခါင
ါင္းေဆာင္မႈကရာထူးအဆင့္ဆင့္တုိင္းရွိတင္းမာမႈကုိေဖာ္ထုတ္ႏုိင္လွ်င္ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံကဲ့သို႔အ
႔အစုိးရမ်ား၏ျပည္ေတာ္သာႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္ကုိလမ္းဖြင့္ေပးလွ်င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အေျခခံ
ခံမ်ားကုိအားေလ်ာ့ေစလိမ့္မည္။ 

ဤေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ထိခုိက္ေသာအားနညးခ်က္မ်ားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အေရးပါေသာ
သာေနာက္ျပန္ဆုတ္မႈမ်ားကႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား/ ျဗဴ႐ုိကရက္ႏွင့္ႏုိင္ငံေရးခုခံမႈမ်ားအစုိး
ုးရအတြင္းေနရာယူမႈဟုမွတ္ယူႏိုင္သည္။ထုိအခ်က္မ်ားအျပင္စြမ္းေဆာင္ရည္အကန္႔အသတ္ႏွ
ႏွင့္ႏုိင္ငံေရးဆႏၵနည္းပါးေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားေၾကာင့္တစ္ဖက္တြင္လူမႈေရးေတာင္းဆုိမႈ
မႈမ်ားၾကား႐ႈပ္ေထြးေသာ 
/ရွာေဖြစုံစမ္းေသာဆက္ဆံမႈျဖစ္ေစၿပီးအျခားတစ္ဖက္၌ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္သယံဇာတတူးေဖာ
ဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးမိုဒယ္ပုံစံမ်ားဘက္ဦးတည္ေသာေျခလွမ္းမ်ားျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ 

မည္သို႔ျဖစ္ေစေတြ႕ႀကံဳရသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္အစိုးရ၏ႏုိင္ငံေရးဆႏၵမရွိျခင္းႏွင့္အရင္းစုေဆာင္
င္မႈပုံစံလႊမ္းမိုးသည့္တည္ေဆာက္ပုံဆုိင္ရာအကန္႔အသတ္မ်ားအတြင္းႏုိင္ငံေရးတည္ေဆာက္မႈ
မႈႏွင့္လူမႈေရးအမ်ားသေဘာတူညီမႈျပဳရာတြင္ေတြ႕ရိွရသည္။ထိခုိက္မႈရွိသည့္အားနည္းခ်က္မ်ားသည
သည္ႏိုင္ငံေရး၊လူမႈေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအတြက္သင့္
့္ေတာ္ေသာဒီမိုကရက္တစ္လက္နက္ကိရိယာမ်ားစုေပါင္းတာ၀န္ယူသည့္ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၌ရ
၌ရင္ဆိုင္ရဆဲျဖစ္သည္။ေရြးခ်ယ္စရာလူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏၀ိေသသလကၡဏာမ်ားအေပၚျငင္းပယ္ျခင္းမ်ားထ
းထက္လုိအပ္ခ်က္ကုိရွင္းလင္းဖို႔လုိပါသည္။ 

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ားသည္အရင္းရွင္ကိုလိုနီစနစ္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းလုိက္ပါခဲ့သည့္အစြန္အ
္အဖ်ားလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္ႏွင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္
က္ေရးေ၀ဖန္မႈကိုနက္နဲတင္းၾကပ္စြာျပဳလုပ္ခဲ့ရပါသည္။ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအျခားေရြးခ်ယ္စရာအျဖစ္သဘာ၀အတုိင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ထုတ္လုပ္ျခင္း/အသက္ရွင္သန္ေရး
းနည္းလမ္းမ်ားကုိရွင္းလင္းေဖာ္ျပသည့္ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံုလူ႕အဖြဲ႕အစည္းေဒသႏၱရႏွင့္ေ
့ေဒသဆုိင္ရာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားရိွၾကပါသည္။သို႔ေသာ္လည္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၀ါဒႏွင့္သယံဇာတတူးေ
းေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ေရြးခ်ယ္ျခင္း၌ေတြ႕ႀကံဳရသည့္ပဋိပကၡမ်ားကုိေရွာင္ရာတြင္ျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀
ူ၀ါဒမ်ားကုိအေလးထားမႈ/ 
သေဘာတရားေရးပုိင္းႏွင့္ခံယူက်င့္သုံးမႈပိုင္းအေတြ႕အႀကံဳအနည္းငယ္သာရိွပါသည္။ (Escobar2007) 
ကာလတုိုအတြင္းႏိုင္ငံေရးအရျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားသည့္ကူးေျပာင္းကာလအတြင္းခိုင္မာေသာမူ၀ါ
၀ါဒအဆုိျပဳခ်က္မ်ားနည္းပါးလွသျဖင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအလြန္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိ
ဖိဳးတုိးတက္ေရး၊လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဘက္သို႔ဦးတည္သြားေစသည္။ဤအေျခအေနမ်ားကုိတည္ထြင္၍မရေ
ရေပ။၄င္းသည္က်ယ္ျပန္႔ေသာ၊မ်ိဳးစံုေသာစုေပါင္းရအပ္ေသာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွထြက္ေပၚလာ
လာႏုိင္သည္။အေထြေထြေသာအစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ေကာင္းမြန္ေသာေနထုိင္မႈအတြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိ
ိုးတက္ေရးစီမံကိန္းဟုေခၚေသာ Senplades 
၂၀၀၅စီမံကိန္းမ်ားသည္စုေပါင္းတည္ထြင္မႈအမ်ိဳးအစားအတြက္အသင့္ေတာ္ဆုံးလက္နက္ကိရိယာမ်ားမ
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းမဟုတ္ပါ။စီမံကိန္းႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္နက္ကိရိယာမ်ားသည္မဇၥ်ိမပဋ္ိ၀ါဒမက်ပါ။ယင္းစီမံကိန္းမ်
မ်ားသည္အေနာက္တုိင္းယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုတည္းပံုစံအရတတိယကမၻာဟုေခၚသည့္ႏုိင္ငံမ်ားအတြ
တြက္ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၌အစုိးရလက္ခံသည့္ထုတ္ကုန္သေဘာတစ္မ်ိဳးအဓိပၸ
ပၸာယ္သာျဖစ္ပါသည္။ဤလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲပုံစံအေျခခံသည့္ဗဟုႏွင့္ဒီမုိကရက္တစ
တစ္အေတြ႕အႀကံဳစမ္းသပ္မႈမ်ားျဖစ္စဥ္မ်ားကုိဗဟိုျပဳသည့္စီမံကိန္းမဟုတ္ပါ။ထို႔အျပင္အနာဂါတ္လူ႔
ူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏၀ိေသသလကၡဏာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍အာမခံမႈအေဟာင္းသည္ရပ္တည္မႈရပ္စဲသြားရသည
သည္။အျခားေရြးခ်ယ္စရာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းသည္နည္းပညာဒီဇုိင္းအတြက္ေငြေၾကးထုတ္သုံးရန္မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ 

ဤျဖစ္စဥ္မ်ား၏အႏုိင္အ႐ႈံးအေျခအေနသည္လက္တင္အေမရိကအတြက္သာမဟုတ္ဘဲကမၻာၿဂိဳလ္ရွ
ရိွဘ၀အေျခခံမ်ားကုိေလ်ာ့ပါးေစသည့္အျမတ္ႀကီးစားယုတိၱေဗဒမွတုိးတက္ေသာေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
ုိျဖစ္ေစပါသည္။လက္တင္အေမရိကျဖစ္စဥ္မ်ားမွာသိမ္ေမြ႔ေသာပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္အခက္ခဲဆုံးေရြ
ရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွယဥ္ေက်းမႈမ်ားပြတ္တုိက္ျခင္းပံုစံကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္
ည့္ေနရာျဖစ္လာပါသည္။ဤျဖစ္စဥ္ႏွင့္ေျပာင္းျပန္ကမၻာတစ္၀ွမ္းအရင္းရွင္ဆန္႔က်င္ေရး
ရးအတြက္ျပင္းထန္ေသာဆုတ္ယုတ္မႈတစ္ခုဖြဲ႕တည္လာလိမ့္မည္။ 

မွတ္စုမ်ား 

၁။
 ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုတည္းေသာကုိလုိနီႏုိင္ငံမ်ားအေၾကာင္းေျပာသည့္အခါကြဲျပားျခားနားေသာလ
ာလူမ်ဳိးမ်ား၊ဘာသာစကားမ်ား၊သဘာ၀တရားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာစိတ္ခံစားမႈမ်ားပါ၀င္သည္။ဤသိမ္
မ္ေမြ႔ေသာစရုိက္မ်ဳိးစံုကြဲျပားျခားနားမႈသည္ကုိလုိနီေခတ္ႏွင့္သမၼတႏိုင္ငံအတြင္းရွိလက္တင္အေ
အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားကုိဆုိလုိပါသည္။ဤႏုိင္ငံမ်ား၏အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာေအာင္ျမင္မႈအနိမ့္အျမင့္အဆင့္
့္အတန္းမ်ားရိွၾကသည္။တစ္ခုတည္းေသာကုိလုိနီယဥ္ေက်းမႈခ်မွတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ဥာဏ္ပညာဖြဲ႔
ဲ႔စည္းပုံတစ္ခု၊ဘာသာစကားတစ္ခု၊ပစၥည္းပုိင္ဆုိင္မႈတညီတညြန္တည္းပံုစံမ်ား/တစ္ဖက္သတ္တရားဥပေဒစ
နစ္/ 
ႏုိင္ငံသားဘာသာတစ္ခု၊တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ႏွင့္တစ္ပံုစံတည္းႏုိင္ငံတည္ျဖစ္မႈပ်က္ျပယ္မႈကုိျဖစ္သည္။ 

၂။
 သမုိင္းဆုိင္ရာစရုိက္မ်ဳိးစုံကြဲးျပားျခားနားမႈသေဘာတရားသည္ေခတ္ျပိဳင္လူမႈေရးသိပၸံ၌လႊမ္းမုိ
ိုးက်န္ရစ္ေသာကုိလုိနီပံုစံအသိပညာႏွင့္ဥေရာပဗဟုိျပဳေ၀ဖန္ေရးအစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ Amibsal Quijano 
ကထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ဤအမ်ဳိးအစားမွအေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ရိုးရာအစဥ္အလာႏွင့္ေခတ္သ
္သစ္အရုိင္းေခတ္ႏွင့္အယဥ္ေခတ္သည္ကြဲျပားျခားနားေသာအစိတ္အပုိင္းအသီးသီးကုိပယ္ဖ်က္ရန္ရ
္ရည္ရြယ္ခဲ့ပါသည္။ Quijano 
အဆုိအရသမုိင္းဆုိင္ရာဖြဲ႔စည္းမႈဆုိင္ရာစရိုက္မ်ဳိးစုံကြဲျပားျခားနားမႈကလူမႈေရးတည္ရိွမႈ၏အားလုံးျပည
ပည့္ခြင့္အျခင္းအရာသေဘာျဖစ္သည္။တစ္မ်ဳိးတစ္စားတည္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမရိွပါ။လူမႈအဖြဲ႔အစည
စည္းဆုိင္ရာတည္ေဆာက္ပံုတစ္ခုလုံးမွတ္သားဖြယ္ရာအလြန္ေကာင္းသည္မွာအေျခခံသေဘာတရ
တရားမ်ားအေတြ႔အႀကံဳအမ်ားႏွင့္ထုတ္ကုန္မ်ားသမုိင္းအရခါးျပတ္ျခင္း/ 
ညီညြတ္မႈမရွိသျဖင့္အတူတကြပူးေပါင္းႏုိင္မႈေ၀းကြာေထြျပား၍စရုိက္မ်ဳိးစုံကြဲျပားျခားနားျခင္း/အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရ
္ရြက္ရန္ဘုံလုပ္ငန္းမ်ား၌ပဋိပကၡရွိျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ကုိလုိနီသမုိင္းဆိုင္ရာအေတြ႔အႀကံဳသည္လက္
က္တင္အေမရိကလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရိွစရုိက္မ်ဳိးစုံကြဲျပားျခားနားမႈသမုိင္းေၾကာင္းတည္ရိွပံုကုိအသိအမွ



96

 

မွတ္မျပဳဘဲအထူးသျဖင့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားတည္ရိွမႈႏွင့္ကၽြန္စနစ္ရိွသည့္ႏုိင္ငံမ်ားကုိအတည
တည္ျပဳမေဖာ္ထုတ္ဘဲနားလည္သေဘာေပါက္ရန္မျဖစ္နုိင္ပါ 

၃။ ျပည္သူ႔ဆႏၵေကာက္ယူမႈကုိေနာက္ခံျပဳၿပီး Correa 
အစုိးရ၏အခ်က္အလက္မ်ားအရအဓိကတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားခ်
ခ်ဳိးဖ်က္ခံရသည္။ပဋိပကၡျပရုပ္မွာ Correa 
စီမံကိန္းသည္အရင္းရွင္ေခတ္မီေရးေမာ္ဒယ္ပုံစံလာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္အာဏာရွင္ဆန္သည့္ကု
ကိုယ္စားျပဳမႈအေၾကာင္းျဖစ္သည္။တစ္တုိင္းတစ္ျပည္လုံး၏အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊အလုပ္သမ
သမားသမဂၢ၊ေတာင္သူလယ္သမားတုိင္းရင္းသားအမ်ားစုသည္၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လတြင္အီေကြေဒါလ
ါလူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားညီလာခံေၾကညာစာတမ္းလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ 

၄။
 ဤစာတမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးကုိးကားသည့္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ႏုိင္ငံ့လူမႈအဖြဲ႔အ
႔အစည္းဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိယ္စားခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း/ရည္ညႊန္းျခင္းမဟုတ္ဘဲအစုိးရမ်ား၏စီမံကိန္းမ်
မ်ားလည္းပါ၀င္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္နက္ရႈိင္းမႈဆက္လက္ျဖစ္ေပၚမႈဆိ
ဆုိလုိခ်က္တုိ႔တြင္ယခုလက္ရိွႏိုင္ငံ၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားသုိ႔မဟုတ္ယင္းတုိ႔၏ႏုိင္ငံေရးမ်ားပါ၀င္ပ
္ပတ္သက္ျခင္းမရိွေပ။
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အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္းရိွျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑1 
Ulrich Brand2 

လက္တင္အေမရိကန္ႏွင့္အျခားမည္သည့္ေနရာ၌မဆုိနီယိုလစ္ဘရယ္ႏွင့္ကိုလုိနီလက္သစ္၀ါဒေပၚလစီမ်ားႏ
ပၚလစီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္တန္ႏိုင္စြမ္းေသာအျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းအျငင္းအခုံလႈပ္ရွားေဆာင္ရြ
ႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္။လုံေလာက္ေသာျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားႏွင့္အတူယဥ္ေက်းမႈႏ
တူယဥ္ေက်းမႈႏွင့္လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာအေလ့အက်င့္မ်ားကုိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစိုးရတစ္ရပ္ကဦးေဆာင္ေသာႏ
္ကဦးေဆာင္ေသာႏိုင္ငံတစ္ခုကေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ဟုမၾကာခဏယူဆၾကသည္။ယင္းအေလ့အက်င့္ေဆာင္ရြ
က်င့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိရုန္းကန္မႈမ်ားႏွင့္အဆုိျပဳခ်က္မ်ားမွသေႏၶတည္ေပါ
သေႏၶတည္ေပါက္ဖြားလာသည္ဟုနားလည္ရသည္။ထိုမွ်မကလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ဒြန္တြဲသည့္ 
Gramsci ၏စကားလံုး 'ဗိုလ္က်စုိးမုိးေရး' 
(hegemony)ကုိဖန္တီးလွ်က္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အေျပာင္းအလဲဆက္ဆံေရးမ်ားကုိစဥ္ဆ
စဥ္ဆက္မျပတ္ေထာက္ပ့ံႏိုင္စြမ္းရိွေသာႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္လည္းရႈျမင္္ၾကသည္။ 

ယခုေဆာင္းပါးသည္သီအုိရီဆိုင္ရာရည္ညႊန္းကုိးကားေဘာင္တစ္ခုႏွင့္ယူဆမႈတစ္ခ်ဳိ႕ကုိဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစ
တုိးတက္ေစလွ်က္လက္တင္အေမရိကအတြင္းရိွအျငင္းအခုံေဆြးေႏြးထည့္၀င္မႈတစ္ခုအျဖစ္ကေနဦးရည္ရြယ္ပါ
းရည္ရြယ္ပါသည္။ယင္းရည္ညႊန္းယူဆမႈအခ်ဳိ႕သည္ဥေရာပဗဟိုျပဳလူ႕အဖြဲ႕အစည္းေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အေတာ
မႈႏွင့္အေတာ္အတန္ေ၀းကြာၿပီးျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ႏုိင္ငံေတာ္၏အသြင္ကူးေျပာင္းေရး
၏အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္တန္ျပန္ႀကံဳေတြ႕ရသည့္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္အတားအဆီးမ်ားကုိနားလည္ႏုိင္ေစ
ုနားလည္ႏုိင္ေစရန္ျဖစ္သည္။သုိ႔ျဖစ္ရာကမၻာႏွင့္ လက္တင္အေ
လက္တင္အေမရိကရိွ 
မ်က္ေမွာက္ေရးရာအေျခအေနမ်ားကိုနားလည္ေစရန္အေထာက္အကူျပဳေသာအယူအဆတစ္ရပ္ႏွင့္အစျပဳ
ႏွင့္အစျပဳပါမည္။ ထို႔ေနာက္ လူမႈ
လူမႈဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္အျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိနားလည္ေစသည့္ အစဥ္အလာေ၀
အစဥ္အလာေ၀ဖန္သီအိုရီအတြင္းရိွ သမုိင္းေရးရာရုပ္၀တၳဳ၀ါဒသီအိုရီ ရည္ညႊန္းကုိးကားမႈတစ္ရပ္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ရ
ု ေဖာ္ထုတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ အဆုံးသတ္၌ ႏုိင္ငံေတာ
ႏိုင္ငံေတာ္္၏ ႏုိင္ငံတကာကူးလူးဆက္ႏြယ္ေရး အယူအဆတစ္ရပ္ကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ မိတ္ဆက္မည္ ျဖစ္သည္
ဆက္မည္ ျဖစ္သည္။ ယ
ယင္းသည္အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းႏွင့္ေက်ာ္လြန္၍ ျဖစ္ပြားေသာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္စ
အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္အေပၚ ရုိက္ခတ္ႏိုင္သည့္ အေျပာင္းအလဲဒုိင္းနမစ္ကုိ နားလည္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ 

အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္ (သုိ႔) အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 

လူမႈေရးေပၚလစီမ်ားအေၾကာင္းေျပာေသာအခါမ်ားတြင္မည္သည့္အဓိပၸာယ္ႏွင့္ဆိုလုိသည္ကိ
ကုိနားလည္သေဘာေပါက္ရန္အလြန္အေရးႀကီးေသာအယူအဆေရးရာပုိင္းျခားစိတ္ျဖာမႈတစ္ရပ္ကုိမိ
မိတ္ဆက္လုိပါသည္။လူမႈ 
ေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိရည္ညႊန္းသည့္အခါမ်ားတြင္ပုိင္းျခားစိတ္ျဖာမႈမရိွဘဲအ

                                                            
1 
2 
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ဲအေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္  (Transition) (သုိ႔) အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 
(transformation)တစ္ခုအျဖစ္မၾကာခဏေရာေရာေထြေထြသုံးႏႈန္းေလ့ရွိၾကသည္။မည္သုိ႔ပင္ျဖ
ျဖစ္ေစကာမႈလက္ရွိအျငင္းအခုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားႏွင့္အတူႏိုင္
င္ငံေရးႏွင့္လူမူေရးဆိုင္ရာအေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္မ်ားကုိအေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္(Transition)အျဖစ္မၾကာခဏ
ယူဆၾကသည္။မဟာဗ်ဴဟာစီးရီးတစ္ခုအျဖစ္လည္းနားလည္ၾကသည္။ယင္းတြင္ဥပေဒဆိုင္ရာရည္ညႊန္းကိ
ကုိးကားေဘာင္အသစ္တစ္ခုဖန္တီးျခင္းေယဘုယ်ပါ၀င္ေနသည္။ယင္းကုိးကားေဘာင္အသစ္သည္ဆႏၵ
ႏၵရွိေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိတိုးျမင့္ရန္ရည္ရြယ္သည္။ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအင္စတီးက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္အသစ္(သုိ႔)
တည္ရိွၿပီးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကုိထူေထာင္ရာတြင္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ျပႆနာမ်ားကုိစိစစ္သတ္မွတ္
တ္ရာတြင္ပံ့ပုိးကူညီႏုိင္သည္။ေျပာင္းလဲရမည့္ျပည္သူ႕ေရးရာေပၚလစီမ်ား၏မထိေရာက္ေသာရလဒ
လဒ္မ်ားအျဖစ္ယင္းျပႆနာမ်ားကုိေဖာ္ျပႏုိင္သည္။အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ(Transformation)အယူအဆတြင္
ျပည္သူေရးရာေပၚလစီမ်ားႏွင့္၄င္းတု႔ိ၏ဖြဲ႔စည္းပုံမ်ားကုိသာလွ်င္အဓိကမထားဘဲကြဲျပားျခားနား
ားေသာမဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္အတူကြဲျပားျခားနားေသာလူမႈဘ၀စက္၀န္းမ်ားအတြင္းရွိလူမႈေရး
ရးရာအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိပုိမုိၿခံဳငုံေတြ႕ရိွေစသည္။ (Cf.Geels, 2010, Brand 2012, 
Brand/Brunnengraber et al. 2013) ထိုေနရာ၌ အေ
အေျခခံက်ေသာေမးခြန္းအခ်ဳိ႔မွာေျပာင္းလဲရမည့္လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ျပႆနာမ်ား၊လက္ေတြ႕က်
က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား၊ပေလရာမ်ားႏွင့္အင္စတီက်ဴရွင္းမ်ားသည္မည္သ
္သည့္အရာမ်ားနည္း၊မည္က့ဲသုိ႔ေသာျပည္သူေရးရာေပၚလစီမ်ားမွတစ္ဆင့္ယင္းတို႔ကိုမည္သို႔ေျပာင
ာင္းလဲႏိုင္မည္နည္း၊ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိရရွိေစႏိုင္မည့္မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာအျခားမဟာဗ်
ဗ်ဴဟာမ်ားမွာအဘယ္နည္း။ 

အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္လက္တင္အေမရိကဥေရာပႏွင့္အျခားကမၻာ႔ေနရာမ်ားရိွလတ
လတ္တေလာေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမ်ားတြင္အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္(Transformation)အယူအဆသည္ေရပန္းစား
ားသည္။အေကာင္းဆုံးဥပမာတစ္ခုမွာအရင္းရွင္ေႏွာင္းစနစ္္ျပႆနာမ်ားကုိေျဖရွင္းမႈတစ္
စ္ခုအျဖစ္အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရး (Green economy) (သုိ႔) အစိမ္းေရာင္ေစ့စပ္မႈအသစ္ (Green New 
Deal) စသည္ျဖင့္လတ္တေလာေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမ်ဳိးျဖစ္သည္။ 2012 
ခုႏွစ္ဇြန္လတြင္က်င္းပေသာကုလသမဂၢ စဥ္ဆက္မျပတ္ေရရွည္တည္တ့ံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ဖရင့္ (Rio+20) 
အတြက္ေရးသားေသာစာတမ္းမ်ားတြင္ယင္းေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ားကုိေရာင္ျပန္ဟပ္ေစသည္။ 

(See UNEP, 2009, 2011, European commission, 2011, for a critical view see also '' The tale 
of the green economy'' AIAI 2011, Salleh, 2013)  

ယင္းအျငင္းအခံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ပါ၀င္သူအမ်ားစုသည္အစိမ္းေရာင္အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ာ
်ားဖန္တီးျခင္း၊တီထြင္ဆန္းစစ္မႈ၊အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရးႏွင့္အစိမ္းေရာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႀကီးထြား
ားမႈစေသာအေျပာင္းအလဲလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုႏွင့္လုံေလာက္ေသာေပၚလစီေဘာင္တစ္ခုျဖ
ျဖင့္ကမၻာေပၚတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ သဘ
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္္သည္ဟု ခံ
ခံယူထားၾကသည္။ တစ္ခ်္ိန္တည္းမွာပင္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀တ ရားႀကီးအတြက္ ရွ
ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ ပ်ားလည္းစြဲသာ (win – win – situation) အေျခေနတစ္ရပ္ကုိဖန္တီးရန္ျဖစ္သည္။ 
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သုိ႔ေသာ္ျငားလည္းအရင္းရွင္စနစ္ကုိစိမ္းလန္းေရးႏွင့္တြဲဖက္အေလးထားတုိးျမင့္ေသာအစိမ္း
္းေရာင္စီးပြားေရး၏အဆုိျပဳခ်က္မ်ားသည္လတ္တေလာႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့
င့္အေတာ္အတန္ေ၀းကြာလြန္းလွသည္။အရင္းရွင္စနစ္ကုိျပန္လည္ဆန္းသစ္ထားပုံမ်ဳိးဟုေမးျမန္း
္းရန္ထုိက္တန္ပါ၏ေလာ၊ရွည္တည္တ့ံေသာစြမ္းအင္စနစ္တစ္ရပ္ကိုဗဟုိျပဳစြမ္းအင္အေျခခံမွဗဟုိေျဖ
ျဖေလ်ာ့စြမ္းအင္အေျခခံအျဖစ္ထူးထူးျခားျခားတစ္စိတ္တစ္ေဒသေျပာင္းလဲထားမႈမ်ဳိးျဖစ္ပါ၏ေလာ(သုိ႔) 
အင္အားႀကီးႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ား၏ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမ်ဳိးျဖစ္ပါ၏ေလာ၊ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္သံယံ
ယံဇာတအလြန္အက်ဴးထုတ္ယူမႈပံုစံႏွင့္ယင္းကုိအဆုံးသတ္ေစေသာလယ္ယာေလာင္စာ (Agro 
fuel)မ်ားကုိပုိမုိသုံးစြဲလာေစႏိုင္မည္ေလာ၊  (သုိ႔) 
ပထ၀ီႏုိင္ငံေရးႏွင့္ပထ၀ီစီးပြားေရးက်င့္သုံးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းေလာင္စာသုံးစြဲမႈ
မႈကုိမ်ားျပားလာေစႏိုင္ေသာအစိမ္းေရာင္စီးပြားေရးဆန္႔က်င္ဘက္ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္ရိွေစမည္ေလာ၊ 

အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရးတစ္ရပ္၏မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္အတြင္းရိွျပည္
ည္္သူေရးရာေပၚလစီမ်ားအေပၚတြင္အဓိကအေလးထားေသာေၾကာင့္ကမၻာႀကီး၏အျခားတစိတ္တစ္ေဒသ
ဒသရိွလုပ္အားစုႏွင့္ကုန္းခမ္းလာေသာအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚတြင္တည္မီွေနရေသာအရင္းရွင္စန
စနစ္၏ေနထိုင္မႈဂုတ္ေသြးစုပ္ေသာပုံစံကုိေမးခြန္းထုတ္ျခင္းမရွိေခ်။ (imperial mode of living) 
လူမႈအဆင့္အတန္းလႊာမ်ားကုိျဖတ္ေတာက္ေသာလူမ်ဳိးေရးႏွင့္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေ
ႈေမးခြန္းမ်ဳိးမထုတ္ေခ်။အရင္းရွင္စနစ္၏ဗဟိုတြင္ေနထိုင္မႈဂုတ္ေသြးစုပ္ေသာပုံစံသည္ဗိုလ္က်စုိးမုိးမ
းမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။(အျခားေသာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းရွိအလယ္လတ္တန္းစားႏွ
ႏွင့္အထက္တန္းလူမႈအလႊာမ်ားတြင္လည္းရိွေနႏုိင္ပါသည္။) 

အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာလတ္တေလာေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ားတြင္ 1992 
ခုႏွစ္ပထမဆုံးရီယုိကြန္႕ဖရင့္တြင္စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာစဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး(Sustionable 
Dovelopment) 
ဟူေသာအသုံးအႏႈန္းပါ၀င္မႈမရွိျခင္းသည္အေရးႀကီးေသာအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ေရရွည္စဥ
စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတိုးတက္ေရးေပၚလစီမ်ားကုိေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရိွခဲ့ေပ။ႏိုင္ငံေရး၊ယ
၊ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္လူမႈစီးပြားေရးဆ္ိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိေလ်ာ့ေပါ့တြက္ခ်က္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္
့္လည္းထိုသို႔က်ဆုံးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။လူမႈဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားမည္သို႔မည္ပုံေျပာင္းလဲႏိုင္
င္သနည္းဟုကနဦးေမးျမန္းျခင္းမရွိပါကျပည္သူ႕ေရးရာေပၚလစီတြင္ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ
သာအသြင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္ကုိေလ်ာ့ခ်ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလုိကုိယ္ပုိင္ျပ
ျပ႒ာန္းမႈလကၡဏာႏွင့္ျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားသည္ယင္းလူမႈဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား၏ေဖာ္ျပခ်က္တစ္
စ္ခုပင္ျဖစ္ေလ့ရိွၾကသည္။ 

ႏုိင္ငံေတာ္ဟူသည္လူမႈဆက္သြယ္ခ်က္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ(transformation)တစ္ခု၏နည္းလမ္းတစ္ရပ္တြင္ရိွေသာဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားကုိပိုမုိနားလည္
ည္ရန္ႏုိင္ငံေတာ္သည္ Michel foucault ႏွင့္ Nicos Poulantzas 
၏အစဥ္အလာယူဆခ်က္ျဖစ္ေသာလူမႈေရးဆ္ိုင္ရာဆက္ႏြယ္မႈတစ္ရပ္ (a social 
relation)ကိုခံယူသေဘာေပါက္နားလည္ရန္လုိအပ္သည္။ (Poulantzas, 1980, foucault, 2006, 
Jessop, 1985, Aronwitz and Bratisis, 2006 , Brand & Gorg, 2008) 
အေျခခံအားျဖင့္အရင္းရွင္အားလုံးအက်ဳုံး၀င္ပါ၀င္ျခင္းမရိွေသာဗိုလ္က်စုိးမုိးေရးဆိုင္ရာလူမူ
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မူေရးဆက္ႏြယ္ခ်က္စီးရီးမ်ားအျဖစ္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကုိၾကည့္ရႈပံုမ်ဳိးျဖစ္သည္။ပါ၀ါႏွင့္လႊမ္းမုိးႀကီ
ကီးစုိးမႈဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚတြင္အေျခခံေသာအျပဳခံ 
(သုိ႔)ျပဳမူေဆာင္ရြက္လက္ခံထားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ယူဆသည္။ႏိုင္ငံေတာ္၏ေ၀ဖန္
န္ေရးသီအိုရီတစ္ရပ္သည္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏စိစစ္ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ႏွင့္အတူစတင္သင့္သည္။ႏုိ
ိုင္ငံေတာ္၏စိစစ္ေလ့လာမႈတစ္ရပ္မဟုတ္ေပ။ 

လူတန္းစားခြဲျခားသူ၊မ်ဳိးခ်စ္၊လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားသူ၊ပုိ႔စ္ကုိလုိနီရယ္ႏွင့္နယ္ခ်ဲ႕စသည္ျဖင့္အရင္းရွင္ႏု
ႏိုင္ငံတစ္ခု၏အဓိကစြမ္းေဆာင္မႈသည္(ဆီေလ်ာ္သင့္ျမတ္ေသာျဖစ္ထြန္းစုဖြဲ႕မႈအသစ္မ်ား၏အေရြ႕ကိ
ကုိအေထာက္အပ့ံေပးရန္ခြင့္ျပဳေသာ္ျငား)လႊမ္းမုိးအားေကာင္းေသာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်
မ်ားကုိေပါင္းစည္းရန္ႏွင့္စဥ္ဆက္မျပတ္္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ျဖစ္သည္။ႏိုင္ငံေရး၊ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္လူမႈ
မႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာျပန္လည္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားသည္ပဋိပကၡႏွင့္အက်ပ္အတည္းမ်ားကုိအခြင့္အလမ္းမ်
မ်ားအျဖစ္အသြင္ေျပာင္းလဲေစျခင္းျဖင့္အက်ဳိးအာနိသင္မ်ားေပၚထြန္းေစသည္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္၏ေနာက္ထပ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိဥေရာပတြင္လတ္တေလာက်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕
္႕ေလ့လာႏိုင္သည္။လႊမ္းမိုးႀကီးစုိးေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအႀကိဳက္အက်ပ္အတည္းမ်ားတြင္ပါ၀င္စြက
ြက္ဖက္ျခင္းျဖစ္သည္။ႏိုင္ငံေတာ္၏ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာသည္သူ႕နည္းသူ႔ဟန္ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးအလုပ္ျ
္ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွသီးျခားအမီွအခုိကင္းျခင္းမရွိေပ။လႊမ္းမိုးႀကီးစို
ုိးေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အသုံးခ်ခံကိရိယာတစ္ခုလည္းမဟုတ္ေခ်။ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းသမု
မိုင္းဆိုင္ရာရုန္းကန္မႈမ်ားႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကုိယင္း၏ဥပေဒႏွင့္ရုပ္၀တၳဳဆိုင္ရာဖြဲ႕စည္းအုပ္
ပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ယင္း၏ျပည္တြင္းဥပေဒႏွင့္ေပၚလစီမ်ား၊ယင္း၏ေဆာင္ရြက္မႈပုံစံ၊ဦးစားေပးမႈႏွင့္ဆုံးျ
းျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားအျဖစ္ေဖာ္ျပႏိုင္ၾကသည္။ဗ်ဴရုုိကေရစီီမ်ားသည္၄င္းတို႔၏ကုိယ္ပိုင္စဥ္ဆ
္ဆက္မျပတ္ရပ္တည္မႈအတြက္ေသခ်ာထက္သန္ေသာအက်ဳိးစီးပြားတစ္ရပ္ရိွၾကသည္။ႏုိင္ငံေတာ္၏ဖ
၏ဖြဲ႕စည္းပုံစံမ်ားႏွင့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ေရြးခ်ယ္လက္ခံမႈပံုစံရိွသည္။လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည
သည္၄င္းတို႔၏မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအတြင္းယင္းေရြးခ်ယ္လက္ခံေသာစရုိက္လကၡဏာကုိထည့္သြင္းစဥ
စဥ္းစားၾကသည္။ Bob Jessop က Nicos Poulantzas 
၏အလုပ္ကုိရည္ညႊန္းလ်က္ယင္းျဖစ္စဥ္ကုိႏုိင္ငံေတာ္၏မဟာဗ်ဴဟာဆုိင္ရာေရြးခ်ယ္လက္ခံမႈ (Strategic 
selectivity of the state) အျဖစ္ေခၚဆိုသည္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္္ကုိသီးျခားနည္းလမ္းတစ္ခုျဖင့္ဖြဲ႕စည္းရႈျမင္လွ်င္စစ္ေျမျပင္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္
ည္။ကြဲျပားျခားနားေသာလူမႈေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္၄င္းတို႔၏ကုိယ္ပိုင္အက်
က်ဳိးစီးပြား၊ဥပဓိအမွတ္အသားႏွင့္တန္ဖုိးထားမႈမ်ားအတြက္ၿပိဳင္ဆိုင္ၾကသည္။အေပးအယူ(သုိ႔)အျခားသူမ်ား
ကုိအားနည္းေအာင္ျပဳလုပ္ၾကသည္။အုပ္စုတစ္ခုခ်င္းစီသည္အေထြေထြအက်ဳိးစီးပြားအျဖစ္ကုိယ္စားျပ
ျပဳေသာ၄င္းတို႔၏ကုိယ္ပိုင္အက်ဳိးစီးပြားမ်ားရိွရန္ရည္ရြယ္ၾကသည္။အင္အားႀကီးေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္
င္လႊမ္းမုိုးအားေကာင္းေသာအရင္းအႏီွးမ်ားႏွင့္အေထြေထြအက်ဳိးစီးပြားဟုေသာစကားလုံးအစား
ားယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရိွမႈ (Competitiveneve) 
အျဖစ္သုံးစြဲလာၾကသည္။ထို႕ေၾကာင့္ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းအဓိကဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္အင္အားခ်ိ
်ိနဲ႕ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္းေတြ႕ရွိလာၾကသည္။ယင္းသည္အခ်ဳိးမညီမွ်ေသာဆက္ဆံေရးတစ္
စ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။အဆုိပါရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ပဋီႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား (Anti 
political) ျပဳလုပ္ေသာလူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံေတာ္ကုိခရီးတြင္ေစသည္။ယင္းပဋိႏုိ္
ိ္င္ငံေရးသမားမ်ာသည္လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းအတြင္းရွိလႊမ္းမိုးႀကီးစိုးေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားႏွင့္ပါ၀ါ
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၀ါဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚလႊမ္းမိုးမႈတခ်ဳိ႕ရိွၾကသည္။သုိ႔ျဖစ္ရာႏုိင္ငံေတာ္တြင္လည္းလႊမ္းမိုးမႈတစ္ခ်ဳိ႕ရ
႕ရွိႏိုင္သည္။ 

ထို႕ေၾကာင့္ႏုိင္ငံေတာ္သည္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဆ္ိုင္ရာလႊမ္းမိုးႀကီးစိုးမႈ၏အေျခခံအက်
က်ဆုံးအခ်က္အလက္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိျပဳလုပ္ႏိုင္သက့ဲသုိ႔အေ
အေျခအေနတစ္ရပ္အတြင္းလိုက္နာေစရန္လည္းျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ႏိုင
ိင္ငံေတာ္သည္ဥပေဒ၊ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအရင္းအျမစ္မ်ား၊အသိပညာအသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္လုပ
ုပ္ႏုိင္စြမ္းရိွမႈအေပၚတြင္အေလထားႀကိဳးစားသည္။ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္အားနည္းေသာလူ
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္သာမန္လူမ်ား၏ပါ၀ါကုိဆီေလ်ာ္မွန္ကန္ေစသည္။ႏိုင္ငံေတာ္သည္ေျမာ
မာက္မ်ားလွစြာေသာလူမႈျပႆနာရပ္မ်ားအေပၚတြင္လည္းကၽြမ္းက်င္ပုိင္္ႏုိင္မႈရွိသည္။ယင္းျပႆ
ပႆနာမ်ားကုိေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာအျခားနည္းလမ္းမ်ားကုိလည္းပိတ္ပင္ဟန္႔တားႏုိင္သည္။ 

လူမႈဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္အျဖစ္ႏုိင္ငံေတာ္အယူအဆသည္ပါ၀ါဆက္ဆံေရးအခင္းအက်င္းမွ်ပင္
င္မဟုတ္ေပ။လူမ်ားစု၏စိတ္ထဲတြင္သဘာ၀က်က်ရိွေသာေယဘုယ်ဆန္ေသာ discourses 
မ်ားကုိလည္းစဥ္းစားသင့္ၾကသည္။ယင္းရႈေထာင့္သည္လူမ်ဳိးေရး(သုိ႔)လိင္ခြဲျခားဆက္ဆံေရးမ်ားကုိသေဘာ
ဘာေပါက္နားလည္ႏုိင္ေရးအတြက္ေသာ့ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ 

ျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ား 

အထက္တြင္တင္ျပခဲ့ေသာေလ့လာစိစစ္မႈမ်ားကုိအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရလွ်င္ျပည္သူ႕ေရးရာေပၚလစီ
စီမ်ားသည္ႏိုင္ငံေတာ္၏ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ကိရိယာတန္ဆာပလာတစ္ခုမွ်မဟုတ္ေပ။ဘ
။ဘက္မလုိက္ေသာေဆာင္ရြက္မႈလည္းျဖစ္သည္။ယင္းတို႔ကုိေအာက္ပါဆက္ဆံေရးအေျခအေနမ်ား
ားတြင္နားလည္ရမည္။ 

- ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအျပားျပားေသာဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား 
- လူ႕အဖြဲ႕စည္း၏အမ်ဳိးမ်ဳိးအျပားျပားေသာဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ား 
- ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ျပန္လည္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား 

ျပည္သူ႕ေရးရာေပၚလစီမ်ားသည္ႏုိင္ငံေရးသိပၸံသေဘာတရားအမ်ားစုႏွင့္ကြဲျပားျခားနားသည္
ည္္။ႏိုင္ငံေတာ္၏ကိရိယာတန္ဆာပလာတစ္ခုလည္းမဟုတ္ေပ။အေျခအေနအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုတြ
တြင္အၿမဲဆက္စပ္ေနေသာကြဲျပားျခားနားသည့္လူမႈေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာဇာတ္ေကာင္မ်ားအၾ
အၾကားၿပိဳင္ဆိုင္မႈရလဒ္အျဖစ္၊တည္ၿင္ိမ္မႈမဲ့မွ်ေျခတစ္ရပ္အျဖစ္ျပည္သူ႕ေရးရာေပၚလစီမ်ားကုိနားလည
လည္ရမည္။ျပႆနာမ်ားကိုထိေရာက္စြာကုိယ္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာျပည္သူေရးရာေပၚလစီ
စီဟုတ္မဟုတ္ဖြင့္ဆုိေဖာ္ျပႏုိင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားစြာရိွသည္။ယင္းသည္မွီျငမ္းထားေသာအတု
တိုင္းအတာမ်ားအေပၚတြင္သာတည္မိွီေနျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲလူမႈေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာဖြဲ႕စ
႕စည္းပုံမ်ားအေပၚတြင္လည္းမူတည္ပါသည္။ဤေနရာတြင္ျပည္သူ႕ေရးရာေပၚလစီမ်ားကုိပုိမုိပုံေဖာ
ဖာ္ရန္အလိုငွာတစ္ခ်ဳိ႕အခ်က္အလက္မ်ားကုိအက်ယ္ခ်ဲ႕ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ 

၁။ျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားႏွင့္တည္ရိွၿပီးလူမႈေရးဆိုင္ရာဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား 

၁၉၇၇ခုႏွစ္က CLaus offe ႏွင့္ Gero Lenhardt 
၏ေမးခြန္းတစ္ခုသည္အလြန္အေရးပါေသာစမွတ္တစ္ခုျဖစ္ေပၚပံုဆဲပင္ျဖစ္သည္။ 
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(၄င္းတို႕၏ရည္ညႊန္းစကားစုကုိေအာက္ပါအတုိင္းအမြမ္းတင္ေဖာ္ျပလိုသည္။လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်
မ်ားသည္လူတန္းစားပဋိပကၡတစ္မ်ဳိးတည္းေၾကာင့္သာပ်က္ဆီးေရႊ႕ေလ်ာသြားရျခင္းမဟုတ္ေပ။ေငြရင
ရင္းကုိပုဂၢလိတစ္ဦးခ်င္းစီကမည္သုိ႔ရယူ၊သုံးစြဲသည္ဆုိသည္ကလည္းျပန္ဌန္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနျပ
ျပန္သည္။အခမဲ့လုပ္အားလုပ္ခႏွင့္ပုဂၢိလကအရင္းအႏီွးတန္ဖုိးတုိးပြားျခင္းအေပၚအေျခခံေသာစီးပြ
ပြားေရးႏွင့္လူတန္းစားအလႊာဆိုင္ရာသီးျခားျပႆနာမ်ားအတြင္းျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားမည္
ည္သုိ႔ေပၚထြက္လာပါသနည္း၊ (1977:100) 
တစ္နည္းဆိုေသာ္တည္ရိွၿပီးလူမႈေရးဆိုင္ရာဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားအတြင္းျပည္သူ႕ေရးရာေပၚလစီမ်ားကုိက
ုကနဦးစတင္စဥ္းစားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ပုိမိုတိက်ေသာေလးနက္ေသာေဖာ္ျပခ်က္အျဖစ္သုိ႔မဟုတ္ရ
္ရႈပ္ေထြးေသာတုန္႔ျပန္ရုိက္ခတ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားကမည္သို႔ရွိမည္နည္း?  Offe ႏွင့္ 
Lenhardt ၏အလုိအရ- 
အရင္းရွင္စနစ္၏ဖြဲ႕စည္းပံုဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားကုိေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ 

(က)လူမႈေရးဆိုင္ရာဇာတ္ေကာင္းမ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈ 

(တရား၀င္မႈထိန္းသိမ္းရန္အလိုငွာအတုိင္းအတာဒီကရီတစ္ရပ္အထိလိုအပ္ေသာ) 

(ခ) စုဖြဲ႕စုပုံျဖစ္စဥ္ကုိဖြင့္ဆိုရွင္းျပႏိုင္ေသာေမာင္းႏွင္အား 

ယင္းအဆုိေဆြးေႏြးခ်က္သည္အလြန္စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ
သာ္ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ျပႆနာမ်ားကုိသူ႔နည္းသူ႔ဟန္ႏွင့္ေျဖရွင္းရန္
န္ႀကိဳးစားေနၾကေသာအျခားဇာတ္ေကာင္မ်ား၊ဗ်ဴရုုိကေရစီမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ျပဳမႈေဆာ
ဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခ်င္းစီၾကားတင္းမာမႈမ်ားအ
းအျဖစ္အနက္ျပန္ႏုိင္ပါသည္။ 

ယေန႔လက္တင္အေမရိကအတြက္တူညီေသာေမးခြန္းတစ္ခုကုိလည္းေမးျမန္းႏိုင္္ပါသည္
ည္။သယံဇာတထုတ္ယူျခင္းမွတစ္ဆင့္ထိန္းသိမ္းထားေသာစုဖြဲ႕စုပုံမႈျဖစ္စဥ္သည္မည္သုိ႔နည္း? 
ထုတ္လုပ္ေရးပိုလွ်ံမႈအတြက္ျဖန္႔ျဖဴးမႈဆိုင္ရာေပၚလစီမ်ားႏွင့္သံယံဇာတထုတ္လုပ္မႈကုိလံႈ႔ေဆာ္ေသာ
သာလူမႈေရးဆိုင္ရာေတာင္းဆုိမႈမ်ားကမည္သည့္အရာမ်ား 
ျဖစ္သနည္း၊ဆန္႕က်င္ဘက္အားျဖင့္သံယံဇာတထုတ္ယူမႈကုိဆန္႔က်င္ေသာေတာင္းဆိုမႈမ်ားကမ
ကမည္သည့္အရာမ်ားနည္း၊ဆုိရေသာ္တရား၀င္မႈတစ္ရပ္ကုိျပန္လည္ထုတ္လုပ္ရန္ႀကိဳးစားေသာေတာင
ာင္းဆုိမႈမ်ားႏွင့္ရွင္းျပဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားအေပၚႏိုင္ငံေတာ္ကမည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္သည္ကုိေလ့လာသင့္သည္။ 

Offe ႏွင့္ Lenhardt 
တို႔၏အဆိုကုိဖတ္၍ၾကည့္လွ်င္ျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အစျပဳအေျခအေနတစ္ရပ္
ပ္အျဖစ္ျပႆနာမ်ား၏အတိမ္အနက္ကုိႏိုင္ငံေတာ္ကမည္သု႔ိစုစည္းနားလည္ႏိုင္သနည္းဟုေမးျ
းျမန္ႏုိင္ပါသည္။အမွန္စင္စစ္ေတာင္းဆုိမႈကုိျပဳလုပ္ေသာဇာတ္ေကာင္းမ်ားကုိယ္တုိင္ပင္ျဖစ္
စ္ေနႏုိင္ပါသည္။ထို႔ျပင္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ေျဖရွင္းမႈမ်ားကုိလံႈ႕ေဆာ္ေသာေကာ္မရွင္ (သို႔) 
အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊စာရင္းဇယားမ်ားႏွင့္သတင္းပုိ႔ခ်က္ကဲ့သုိ႔ေသာ္ယႏၲရားမ်ားလည္းရိွေနပါ
ပါေသးသည္။လြတ္လပ္ေသာရႈေထာင့္တစ္ခုမွၾကည့္လွ်င္ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲမႈမ်ား၊ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့
င့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိသေဘာေပါက္နားလည္ရန္အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ 
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၂။ႏုိင္ငံေတာ္သည္လူမႈဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ 

အေထြေထြစိတ္ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္ျပႆနာေျဖရွင္းစီမံႏုိင္ေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၌ႏုိင္ငံ
ငံေတာ္သည္ျပဳမူေဆာင္ရြက္ဘက္လုိက္မႈကင္းသည့္ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမဟုတ္ေပ။ရံဖန္ရံခါ၌ထင
ထင္ျမင္ယူဆတတ္ေသာကိုလုိနီပါ၀ါသုိ႔မဟုတ္အရင္းအနွီးကိရိယာလည္းမဟုတ္ေပ။လႊမ္းမုိးႀကီးစိုးေသ
ေသာလူမႈဆက္ဆံေရးမ်ားအေနႏွင့္ရာစုႏွစ္မ်ားစြာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ေသာလူမႈဆက
ဆက္္ဆံေရးတစ္ရပ္အျဖစ္ႏိုင္ငံေတာ္ကုိထင္ျမင္ယူဆျခင္းသည္ပုိမိုအလုပ္ျဖစ္သည္။အနည္းႏွင္
င့္အမ်ားဆိုသလုိအေျပာင္းအလဲဒုိင္နမစ္ႏွင့္အက်ပ္အတည္းကဦးေဆာင္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက
တက္မႈလည္းျဖစ္သည္။အမွန္စင္စစ္ႏိုင္ငံေတာ္သည္အၿပိဳင္အဆိုင္အေျခအေနတစ္ရပ္၌ဘူဇြာလူတန
တန္းစားက့ဲသုိ႔ေသာအုပ္စုမ်ားကုိတက္ၾကြစြာစုစည္းသက့ဲသုိ႔အားနည္းေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လႊမ္းမိ
မုိးႀကီးစိုိုးေသာအုပ္စုမ်ားကုိကြဲျပားေစသည္။ျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားႏွင့္ယင္း၏ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံမ်ာ
်ားမွတစ္ဆင့္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ဝိေရာဓိ - Materially condense (P.oulantzas, 1980) 
တိုု႔သည္ပုံေပၚရုံသာမကအေစးကပ္မႈၿပိဳကြဲျခင္းကုိကာကြယ္ရာတြင္လည္းအျမဲတမ္းထင္သာျမင္သာႀကိဳ
ိဳးစားအားထုတ္မႈရိွသည္။လြတ္လပ္ေသာအျမင္တစ္ရပ္ႏွင့္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ႏုိင္ငံေတာ္၏ဖြဲ႕စည္
ည္းမႈပုံစံသည္ပါ၀ါဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟုေသာအခ်က္ကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။အသ
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကုိျဖစ္ေစေသာတန္ဆာပလာစီးရီးမ်ားသည္လည္းမရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။ဆိုလိုသည
သည္မွာပါ၀ါဆက္ဆံေရးမ်ားကုိျပန္လည္စုစည္းရန္ႏွင့္ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းရိွရန္အလုိငွာႏုိင္ငံ
ငံေတာ္ကုိနားလည္ရန္မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါသည္။သုိ႔မဟုတ္ပို၍ဆိုရေသာ္သင္ယူမႈျဖစ္စဥ္၊ဒီမိုကရ
ကရက္တစ္ႏွင္ရုန္းကန္မႈတိုက္ပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ (Discourses) 
ႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ဆက္ဆံေရးမ်ားအေၾကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

၃။အရင္းရွင္ကုိလုိနီျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္းအတြင္းရိွႏိုင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑ရပ္ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဦးစားေပးအစုိးရမ်ားႏွင့္ဘုိလီဗီးယားႏွင့္အီေကြေဒၚႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းရိွ
ွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ႏုိင္ငံေတာ္၏ဖြဲ႕စည္းပုံသ႑ာန္ေျပာင္းလဲျခင္းအခက
ခက္အခဲမ်ားႀကီးစြာရိွေနသည္။ႏိုင္ငံ၏လူမႈအင္အားစုမ်ားသည္ယင္းတို႔၏အက်ဳိးစီးပြား၊သေဘာထားမ်ာ
်ားႏွင့္ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကုိ (အရင္းရွင္စနစ္ႏွင့္ပုိ႔စ္ကုိလုိနီႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း) ေဖာ္ျပၾကသည္။ Marx 
သည္ေငြေၾကးႏွင့္တန္ဖုိးက့ဲသုိ႔ေသာအရင္းရွင္လူမႈေရးပုံစံမ်ားအေၾကာင္းကုိလူ႕အဖြဲ႕အစည္းဆု
ဆိုင္ရာျပန္လည္ထုတ္လုပ္မႈ၏အေရးႀကီးေသာပုံစံတစ္ခ်ဳိ႕အျဖစ္ေျပာဆုိခဲ့သည္။လူသားတို႔သည္၄င္
င္းတုိ႔၏ေဆာင္ရြက္တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားအတြင္း (အလုိအေလ်ာက္) 
တန္ဖုိးမ်ားကုိျပန္လည္ထုတ္လုပ္ၾကသည္။ယင္းတနု္ဖုိးသည္ထုတ္လုပ္ပုံနည္းလမ္းႏွင့္ထုတ္လုပ္သူ
သူကြဲျပားျခားနားျခင္းအေပၚမူတည္သည္။အၿပိဳင္အဆိုင္အေျခအေနမ်ားအတြင္းအရင္းရွင္တုိ႔၏လိ
လုိအပ္ခ်က္အရအစြန္းထြက္ (လုပ္အားခမ်ားမွတစ္ဆင့္) ျပ
ပန္လည္ထုတ္လုပ္ၾကသည္။တန္ဖုိးပုံစံသည္ဖြဲ႕စည္းပံုဆုိင္ရာအေျခအေနတစ္ရပ္မွ်မကအရင္းရွင္အျ
အျဖစ္ႏွင့္လုပ္ခရရိွသူအျဖစ္ႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကိုျမင္ပုံျမင္နည္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ 

လႊမ္းမုိးႀကီးစိုးမႈႏွင့္အျမတ္ထုတ္ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း၏ဆက္ဆံေရးမ်ားသည္အခါခပ္သိမ္းျဖစ္ပ်
ပ်က္ေနျခင္းမဟုတ္ေပ။ဖြဲ႕စည္းမႈပုံသ႑ာန္အားျဖင့္ႏုိင္ငံေတာ္သည္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ
ရာျပန္လည္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္အေရးႀကီးေသာအေျခအေနမ်ားကုိျပန္လည္ထုတ္လုပ္ေပးသည္။ယ
။ယင္းသည္တိုးပြားျမင့္တက္လာေသာပဋိပကၡမ်ားကုိင္တြယ္ေရးအတြက္နည္းလမ္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သ
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္သည္။ယင္းဖြဲ႕စည္းမႈပံုသ႑ာန္သည္ႏိုင္ငံအမႈထမ္းမ်ား၏ေန႔စဥ္တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင
ဆင့္ကုိယ္တုိင္ျပန္လည္ထုတ္လုပ္သည္။အေသးအဖြဲ႕ျပဳမႈေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊အသိပညာႏွင့္ကုိယ္ပိုင္တူ
တူရႈခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ျပန္လည္ထုတ္လုပ္သည္။ႏုိ္င္ငံေရးပါတီမ်ား၊ေလာ္ဘီမ်ား/အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အျခာ
ခားေသာအရာမ်ားျဖင့္ျပန္လည္ထုတ္လုပ္သည္။လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရွိႏိုင္ငံ၏သီးျခားအခန္းက႑ပ္ျဖစ္ေ
္ေသာမီဒီယာႏွင့္အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ပ့ံပိုးကူညီမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ကုိယ္တိုင္တရား၀င္ျပန
ပန္လည္ထုတ္လုပ္သည္။ 

အက်ဳိးစီးပြားက္ုိအသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ပုဂၢလိကပုိင္ဆိုင္မႈအေပၚအာမခံျခင္းျဖင့္ႏိုင္ငံေတာ္သည္မ
္မညီမွ်မႈႈမ်ားကုိေမြးထုတ္သည္ဟုအေရးတႀကီးမွတ္သားရသည္။ယင္းဘက္လုိက္မႈသည္အခါခပ္သိမ္းထင္ရ
္ရွားျမင္သာႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ Poulantzas 
ကႏုိင္ငံေတာ္၏ေရြးခ်ယ္မႈအယူအဆတစ္ရပ္ကုိမိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ဘ႑ာေရးလ်ာထားမႈဥပေဒစည္
ည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အမႈထမ္းမ်ားသည္ႏိုင္ငံေတာ္၏ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာဖြဲ႕စည္းမႈပံုသ႑ာန္မ်ားလည
လည္းျဖစ္ၾကသည္။ယင္းခ်ပ္၀တ္တန္ဆာမ်ားသည္အျခားသူမ်ားထက္အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ဇာတ္ေကာင္မ်ား
ားေသခ်ာေစရန္(လႊမ္းမုိးႀကီးစ္ိုးေသာလူတန္းစား/လူျဖဴ) 
ႏွင့္ျပႆနာမ်ားအေပၚ၌အရိွန္ျမင့္အေလးထားမႈကုိျပသရန္အသုံး၀င္သည္။ဆိုလုိသည္မွာျပည္
ည္သူ႕ေရးရာေပၚလစီမ်ားသည္ႏိုင္ငံဖြဲ႕စည္းပံုတစ္ရပ္၏အစိတ္အပို္င္းမွ်သာလွ်င္ျဖစ္သည္။လႊမ္းမု
မိုးႀကီးစိုးေသာဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားႏွင့္ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိဆန္႔က်င္ရပ္ခံေသာႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာေျပာင္းလဲ
လဲျခင္းကုိခုခံရပ္တည္မႈ၊ပို႔စ္ကုိလိုနီ၊နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒီ၊မ်ဳိးခ်စ္၊လူတန္းစားခြဲသူစသည္ျဖင့္ႏုိင္ငံဖြဲ႕စည္းပံုကုိ
ိုရႈျမင္ႏိုင္သည္။ထို႔ျပင္ႏုိင္ငံေတာ္သည္နီယုိလစ္ဘရယ္ေခတ္၏အေတာ္တန္ထိေရာက
ာက္ေကာင္းမြန္ေသာေပၚလစီမ်ားႏွင့္အျခားအက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိလည္းလႈံ႕ေဆာ္ပြားမ်ားႏိုင္သည္။ 

၄။ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ဗုိလ္က်စုိးမုိးေရး 

ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ယင္း၏ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာသည္အင္အားစုမ်ား၏ရုပ္၀တၳဳစုဖြဲ႕ေပါင္းစည္းမႈဆုိင္
င္ရာသီးျခားဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ကြဲျပားျခားနာမႈအစုအေပါင္းႀကီးတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ဥပမာအားျဖင့္
့္ဘရားဇီးႏိုင္ငံတြင္ႏ္ုိင္ငံေရးဆိုင္ရာပေရာဂ်က္တစ္ခုအျဖစ္ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏ
းႏွင့္စက္မႈလယ္ယာျပဳလုပ္ေရးတုိ႔သည္အတူတကြပူးတြဲတည္ရွိၾကသည္။တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဆန္႔က်င္
င္ကြဲလြဲသည္သာမကယင္းပေရာဂ်က္မ်ားအၾကားဆက္ဆံေရးမွာလည္းအခ်ဳိးမညီျဖစ္ၾကသည္။ဆုိလုိသည္
ည္မွာေျမရွင္ဘူဇာ၊ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ၊ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ေျမယာမဲ့မ်ားစသည္ျဖင့္အင္အားစုမ်ား၏
း၏သီးျခားဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚတြင္အေလးဂရုျပဳရမည္။ 

ျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားသည္ႏုိင္ငံေတာ္ပေရာဂ်က္မ်ားအျဖစ္ရည္ရြယ္ေသာျဖစ္စဥ္မ်ား၏အစိတ
ိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။နီယုိလစ္ဘရယ္ဝါဒမွာကဲ့သုိ႔ႏိုင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑ကုိတျဖည္းျဖည
ဖည္းေသးငယ္ေအာင္ေလွ်ာ့ခ်သည္မွန္ေသာ္လည္းယခုဥပမာတြင္စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိ
ကုိစက္မႈလယ္ယာသုိ႔ကူးေျပာင္းေရးကုိအဓိကဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သည္ကုိလည္းေတြ႕ႏိုင္
င္သည္။ႏိုင္ငံေတာ္ပေရာဂ်က္တစ္ခုသည္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အတြင္းရွိဗုိလ္က်စုိးမိုးေသာ
သာပေရာဂ်က္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္မႈကင္းစြာမဖြံ႕ၿဖိဳးႏုိင္ေပ။အမွန္တကယ္အသုံးျပဳမႈ (သုိ႔) 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈအေပၚအေျခခံေသာပေရာဂ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ၾကသည္။အမ်ားသေဘာတူညီမႈႏွင့္ေစ့စပ္ည
္ညိႏိႈင္းထားေသာကတိက၀တ္မ်ားလည္းျဖစ္ၾကသည္။ယင္းဗုိလ္က်စိုးမုိးေရးပေရာဂ်က္မ်ားတြင္သီးျ
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းျခားလြတ္လပ္မႈရွိႏုိင္ေသးေသာ္လည္းယင္း၏ဖြဲ႕စည္းမႈပံုသ႑ာန္ႏွင့္ျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစ
လစီမ်ားအေနျဖင့္မူလူ႕အဖြဲ႕အစည္းကေဖာ္ေဆာင္ေသာပေရာဂ်က္မ်ားအတြင္းမွလြတ္ကင္းျခင္းမရိွႏုိင္ေပ။ 

သုိ႔ျဖစ္ရာျပည္သူ႕ေရးရာေပၚလစီမ်ားတြင္မၾကာခဏေတြ႕ရတတ္ေသာလူမႈအေစးကပ္မႈမရိွျခင္းသည္ႏို
ုိင္ငံေရးဆိုင္ရာျပႆနာတစ္ရပ္မဟုတ္ေၾကာင္းေလ့လာရန္အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ယင္းသည
သည္အဓိကအေျခခံက်ေသာဇာတ္ေကာင္မ်ားသေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္မရရွိႏိုင္ျခင္းအေျခအေနတစ္ရပ
ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။အေစးကပ္မႈမဲ့ျခင္းသည္ဗိုလ္က်စိုးမုိးႏိုင္ျခင္းမရိွမႈ၏သေကၤတအညႊန္းတစ္ရပ္ျ
္ျဖစ္သည္။တစ္နည္းဆိုေသာ္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာလႊမ္းမုိးႀကီးစုိးမႈပုံစံမ်ားကုိဥ
ုဦးေဆာင္ရန္အင္အားစုတစ္ရပ္၏မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ဆိုရလွ်င္လႊမ္းမိုးႀကိးစိ
စုိးေသာပေရာဂ်က္တစ္ခုရွိမွသာလွ်င္ႏုိင္ငံေတာ္ပေရာဂ်က္တစ္ခု (သုိ႔) 
ပေရာဂ်က္မ်ားအျဖစ္အနက္ျပန္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ဗုိလ္က်စိုးမိုးေရးအေျခအေနတစ္ရပ္၌အရင္းရွင္စနစ္ဖံ
ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကုိလ်င္လ်င္ျမန္ျမန္လက္ခံထားေသာေၾကာင့္တည္ရွိၿပီးပေရာဂ်က္စုဖြဲ႕မႈတစ္ခုထက
ထက္အျခားနည္းလမ္းမ်ားကုိေဖာ္ေဆာင္ရန္ပိုမုိခက္ခဲတတ္သည္။ယင္းသည္ျဖစ္တန္ႏိုင္စြမ္
မ္းေသာအျခားနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္သံယဇာတထုတ္လုပ္မႈပံုစံေမာ္ဒယ္တစ္ရပ္အတြက္အေရးႀကီးကြဲ
ြဲျပားေသာေမးခြန္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 

ပဋိပကၡ (သုိ႔) ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမဲ့ျခင္းတြင္ဗိုလ္က်စုိးမိုးေရးကုိအသုံးမခ်ႏုိင္ပါ။ပါ၀ါ (သုိ႔) 
လႊမ္းမိုးႀကီးစုိးမႈမရွိဘဲဗုိလ္က်စိုးမုိေရးမရွိႏိုင္ပါ။ဗိုလ္က်စိုးမုိးျခင္းသည္ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာဖြ႕ဲစည္းမ
းမႈပုံစံမ်ားအတြင္းအဓိကကုိယ္စားျပဳဇာတ္ေကာင္မ်ားသီးျခားစုဖြဲ႕မႈတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ယင္းဇာတ္ေက
ေကာင္မ်ားသည္ဆိုင္ရာဥပဓိအမွတ္အသားသရုပ္ကုိျပန္လည္ထုတ္လုပ္ၾကသည္။အရင္းရွင္စနစ္ဗိုလ္က်စိုိး
ိးမိုးေရးထက္ဗုိလ္က်စုိးမုိးေရး၏လြတ္လပ္မႈအျမင္တစ္ရပ္ကုိပိုမိုပါ၀င္ေစသင့္သည္။ 

၅။ျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားႏွင့္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏အသိပညာ 

လက္တင္အေမရိက၏အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားခ်မွတ္ရန္ျပႆနာမ်ား၊ဇာ
ဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ကိစၥေရးရာအျဖာျဖာ၏အတိမ္အနက္ကုိႏိုင္ငံအမႈထမ္းမ်ားအေနႏွင့္လုံေလ
ေလာက္သိျမင္ႏွံ႕စပ္မႈရိွလွ်င္္ထင္သာျမင္သာရိွပါလိမ့္မည္။လက္ေတြ႕တြင္၄င္းတုိ႔၏ရႈျမင္မႈသ
ႈသည္အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာျဖစ္ၿပီးျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားျပဳလုပ္မႈသည္ပင္နည္းပညာဆိုင္ရာျဖ
ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္မဟုတ္ေပ။ႏုိင္ငံေတာ္သည္ေျပာင္းလဲရမည့္လူမႈေရးပံုစံမ်ားႏွင့္ျပႆနာမ်ားကုိ
ိုအျပည့္အ၀ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္စုစည္းရမည္။နီယုိလစ္ဘရယ္ပေရာဂ်က္သည္ကုမၸဏီမ်ား၊ပုဂၢလိ
လိကအႀကံေပးမ်ားမွတစ္ဆင့္ရွာေဖြေရြးခ်ယ္ရမည္။ 

လြတ္လပ္အမွီအခိုကင္းေသာျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားသည္တန္ဖုိးထားမႈ၊က္ုိယ္က်ုဳိးစီးပြား၊လိုအပ
အပ္ခ်က္၊ျပႆနာစေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏အသိဥာဏ္ပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပုံစံႏွင့္ထက္ေအာက္ဆ
္ဆက္ဆံေရးမဟုတ္ေသာစုစည္းသိမ္းဆည္းမႈ၏အဓိကဇာတ္ေကာင္ျဖစ္သည္။ႏိုင္ငံေတာ္အေ
အေနႏွင့္လည္းလူမႈေရးပဋိပကၡမ်ား၏အေၾကာင္းရင္း၊လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏အက်ဳိးစီးပြား၊ျပႆနာ၊ဆ
၊ဆႏၵသေဘာထားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာအသိအျမင္ၾကြယ္၀မႈရိွရမည္။သို႔မဟုတ္အႏၲရာယ္အလြန္ႀကီးပါ
ပါမည္။ျပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ား၊မေအာင္ျမင္ရျခင္းတြင္ဗ်ဴရီုိကေရစီကုိယ္က်ဳိးစီးပြားကုိဆန္႔က်င္ေ၀း
၀းကြာျခင္းသည္အဓိကလြမ္းမိုးႀကီးစိုးေသာအျမင္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။အဆုံးတြင္လူ႕အဖြဲ႕အစည္
ည္းမွႏုိင္ငံေတာ္ကုိသီးျခားခြဲထုတ္ရႈျမင္ေသာအျမင္တစ္ရပ္ႏွင့္အာဏာရွင္ႏုိင္ငံေရးသေဘာထ
ာထားတစ္ရပ္အျဖစ္ေလ်ာ့က်ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ပါသည္။ 
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ႏိုင္ငံေတာ္ကုိအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဇာတ္သြင္းျခင္း 

စီးပြားေရးတြင္သာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္ရွိသည္မဟုတ္ေပ။ႏုိင္ငံတြင္လည္းအျပည္ျပ
ျပည္ဆုိင္ရာဇာတ္သြတ္သြင္းျခင္းရွိလာသည္။ကမၻာ႕ေစ်းကြက္၏၀ယ္လုိအားကုိ 
(သံယံဇာတထုတ္လုပ္မႈပံုစံကဲ့သို႔ေသာ) ျပ
ပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံ၏အေဆာက္ဦးသ႑ာန္မ်ားျဖင့္ေရးသားထားသည္။အျပည္ျပည
ပည္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံေရးအေဆာက္အဦးပုံစံမ်ားတြင္ႏိုင္ငံတစ္ရပ္၏လကၡဏာမ်ားရိွၾကသည္။ (Brand & Gorg, 
2008) 

လက္တင္အေမရိကအစုိးရမ်ား၏နီယုိလစ္ဘရယ္ဆန္႔က်င္ေရးေပၚလစီမ်ားတြင္ 
(ဥပမာအခြန္ေကာက္ခံျခင္းမွတစ္ဆင့္စီးပြားေရးတုိးတက္ေစ)ႏိုင္ငံေတာ္၏ႏိႈင္းရလြတ္လပ္မႈကုိျပန္
န္လည္ေရးဆြဲဖြဲ႕စည္းသည္။ပံုမွန္အားျဖင့္ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ျဖစ္ေပၚသည္။လူမႈေရးအင္အား
ားစုမ်ား၊နီယုိလစ္ဘရယ္စီးပြားေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာေတြးေတာမႈမ်ားသည္စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈ
မႈေရးဆုိင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ေတြးေခၚပုံနည္းလမ္းမ်ားကုိေျပာင္းလဲေစသည္။လက္
က္ရွိတိုးတက္ေစတတ္ေသာျဖန္႔ျဖဴးေရးေပၚလစီမ်ားသည္ကမၻာ႕ေစ်းကြက္၏ေပါင္းစည္းမႈတစ္ရပ္အေ
အေပၚတြင္လုံလုံလ်ားလ်ားအေျခတည္ပါသည္။ဆိုလုိသည္မွာသံယံဇာတထုတ္ယူမႈပုံစံမ်ားျပင္းထန္
န္သိပ္သည္းလာျခင္းကုိႏုိင္ငံေတာ္၏အေဆာက္အဦးမ်ားအတြင္းေတြ႔ရိွလာရျခင္း၊ႏိုင္ငံေရးဆု
ဆိုင္ရာအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျခင္းႏွင့္တရား၀င္မႈပိုမိုရရွိလာျခင္းမ်ားသည္ယင္းအစိုရမ်ားကုိေမးခြန္း
္းထုတ္စရာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 

ျပည္သူေရးရာေပၚလစီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍အထူးအေလးေပးေျပာလိုသည္မွာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဇ
ာဇာတ္သြင္းခံရေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္တူညီေသာေမာ္ဒယ္ကုိပင္ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ေနသည္။စကားမ်ဳိးစံ
စုံႏွင့္စက္မႈထြန္းကားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ျခင္းအေျခအေနမ်ားကုိအားေပးေနသည္။ 
(အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစေကး၏ဇာတ္ေကာင္မ်ားမွာ WTO,World Bank, UN Framework Agreement on 
Climate Change) 

အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏွင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစေကးႏွစ္ခုလုံးတြင္တစ္ျခားေသာေရြးခ်ယ္စရာျပည
ပည္သူ႔ေရးရာေပၚလစီမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္လုိအပ္ေနပါသည္။ႏိုင္ငံေတာ္သည္လူမႈေရးဆိုင္ရာဆက္ဆ
္ဆံေရးတစ္ရပ္ဟုဆိုလွ်င္ပါ၀ါဆက္ဆံေရးလူ႕အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ discourses, 
ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ေနထိုင္မႈပံုစံ၊ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားေျပာင္းလဲမႈတ
ႈတြင္တစ္ခ်ိန္တည္းတစ္ၿပိဳင္နက္အသီးသီးအလုပ္လုပ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ကၽြႏ္္ုပ္တို႔သည္သမာအာဇီ၀ (Buen 
Vivir) 
အေတြ႔အႀကံဳေရွ႕ရႈမႈမ်ားကုိလိုအပ္ပါသည္။ျပည္သူ႕ေရးရာေပၚလစီမ်ားမွတစ္ဆင့္ကတိက၀တ္ျပဳ
ပဳထားေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ေ၀းကြာေစႏ္ုိင္ေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အသြင္ကူးေျပာင္
င္းမႈမ်ားတြင္ရုန္းကန္ခက္ခဲမႈမ်က္ႏွာစာမ်ားပြင့္လင္းလ်က္ရိွပါသည္။ 

မွတ္စုမ်ား 

1. This text results from a lecture given in Quito in April 2011. Therefore, references are 
scarce. 
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2. Chair of International Politics at the University of Vienna. Brand works on critical and 
especially state and governance theory, global political economy, resource and 
environmental politics, and on critiques of neoliberal globalisation. He was a member of the 
“Growth, Well-Being, Quality of Life” Expert Commission of the German parliament (January 
2011-April 2013), is a member of Rosa Luxemburg Foundation and on the Scientific Council 
of Attac Germany.  

3. Again, for the purpose of the lecture in Quito I referred to theoretical debates in Europe 
and acknowledged that they might contribute some elements for understanding aspects of 
actual problems of transformation in Latin America. I did not want to deny the rich debate 
on the state and heterogeneous societies in Latin America. 
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သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးဝါဒႏွင့္အစားထုိးစရာမ်ား- လက္တင္အေမရိက၏ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအျမင္မ်ား1 
Maristella Svampa 

ထုိႏိုင္ငံမ်ားသည္အေျခခံကုန္ၾကမ္းတင္ပုိ႔မႈတည္းဟူေသာကုိလုိနီအစဥ္အလာမ်ားမွအဆက္ျဖတ္ၿပီး
ဖတ္ၿပီးစီးပြားေရးကုိနယ္ပယ္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္မည့္စီမံကိန္းမ်ားကုိေရးဆြဲထားေသာ္လည္းအေကာ
ာ္လည္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မွာႏိုင္ငံျခားေငြမ်ားလုိအပ္ျပန္သည္။ထုိေငြကုိရရန္အတြက္လည္
ရန္အတြက္လည္းကုန္ၾကမ္းမ်ားကုိတင္ပုိ႔ေသာနည္းလမ္းတစ္ခုသာရိွရာကုန္ၾကမ္းမ်ားအေပၚပုိမိုမီခို
မီခုိရျပန္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္၎တုိ႔၏ၿပိဳင္ဆုိင္မႈအားသာခ်က္မ်ားကုိအသုံးခ်ရင္းကိုလုိနီေခတ္ကကုန္ၾ
ကကုန္ၾကမ္းတင္ပို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္နီယုိလစ္ဘရယ္ကမ႓ာလုံးဆုိင္ရာအရင္းရွင္စီးပြားေရးေအာက္တြ
းေအာက္တြင္လည္းအေျခခံကုန္စည္မ်ားတင္ပုိ႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ဆက္လက္ရွင္သန္ရပ္တည္သ
ပ္တည္သည္။၎တုိ႔အတြက္ကုိလုိနီလက္သစ္ဝါဒသည္ပို႔စ္ကုိလုိနီဝါဒၿပီးေနာက္ေနာက္တစ္ဆင့္လွမ္
ွမ္းရမည့္ေျခလွမ္းျဖစ္ေနသည္။ 

(Coronil 2002) 

ကုန္စည္သေဘာတူညီမႈသုိ႔ကူးေျပာင္းျခင္းႏွင့္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈစီးပြားေရးစနစ္၏အေျပာင္းအလဲမ်ား 

လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္းကလက္တင္အေမရိကသည္ဝါရွင္တန္သေဘာတူညီမႈ Washington 
Consensus 
မွခြဲထြက္ၿပီးအေျခခံကုန္စည္မ်ားအႀကီးအက်ယ္တင္ပို႔ေသာစီးပြားေရးကုိအေျခခံသည့္ကုန္စည္သေဘာတူ
ဘာတူညီမႈ  Commodities Consensus 
ဘက္သုိ႔ကူးေျပာင္းခဲ့သည္။သယံဇာတမ်ားတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ေဒသတြင္း၌အသစ္အ
ေဒသတြင္း၌အသစ္အဆန္းကိစၥမဟုတ္ေသာ္လည္း၂၀ရာစုအကုန္ပိုင္းတြင္ဤလုပ္ငန္းမ်ား၌ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္းမ်ား
ႏႈန္းမ်ားျမင့္မားလာသည္ကုိေတြ႕ၾကရသည္။ဓနစုေဆာင္းမႈပံုစံေျပာင္းလဲလာျခင္းေၾကာင့္သယံဇာတမ်ားရွာ
င့္သယံဇာတမ်ားရွာေဖြ၊တူးေဖာ္၊တင္ပို႔ရာတြင္ထပ္တုိးတန္ဖိုးမ်ားထည့္သြင္းျခင္းမရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ထုိ
စ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ဤေနရာတြင္အဓိကၫႊန္းဆုိလုိသည္မွာႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးစႏ
ၿဖိဳးစႏိုင္ငံမ်ားမွဝယ္လုိအားမ်ားေတာက္ေလွ်ာက္ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္အေျခခံကုန္စည္ေစ်းမ်ားျမင့္တက္မႈႏွင္
းျမင့္တက္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီးႏိုင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရးစနစ္သစ္မ်ားေပၚထြက္လာျခင္းကုိကုန္စည္သေဘာတူညီမႈဟု
ည္သေဘာတူညီမႈဟုရည္ၫႊန္းလုိျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထုိစီးပြားေရးစက္ဝန္းသစ္ေၾကာင့္လက္တင္အေမရိကစီးပြားေရးမ်ားသည္မၾကံဳဖူးေသာႏႈန္းျဖင့္အက်ဳ
်ဳိးအျမတ္ရၾကၿပီးအလြန္လ်င္ျမန္စြာဖြံ႕ၿဖိဳးလာခဲ့သည္။ CEPAL (2011a: 65) 
ကေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိတည္ၿငိမ္ေအာင္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေပၚထြက္လာေသာ္လည္းအေစာပိ
ပုိင္းကာလမ်ားကတက္ခဲ့သည့္ေစ်းႏႈန္းေၾကာင့္လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားသည္ေငြလဲႏႈန္းတြင္အ
္အသာစီးရမႈကုိအႀကီးအက်ယ္ၾကံဳေတြ႕ရသည္။၂၀၁၀ႏွစ္ကုန္ႏွင့္၂၀၁၁အေစပုိင္းလအနည္းငယ
ငယ္အတြင္းေဒသတြင္းအဓိကကုန္ၾကမ္းပုိ႔ကုန္မ်ားအားလုံးခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားတုိးတက္သြားခဲ့သည္
ည္။ေျပာင္း၊ပဲပိစပ္ႏွင့္ဂ်ဳံက့ဲသုိ႔ေသာအစားအစာေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္၂၀၁၁ဧၿပီတြင္ေခတ္အဆက္ဆက္

                                                            
1ယခုေဆာင္းပါးသည္ the Rosa Luxemburg Foundation ကပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္တည္ေထာင္ေသာ the Permanent 
Working Group for Alternatives to Development (Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al 
Desarrollo 2011) ၏ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံပါသည္။  



 

က္အျမင့္ဆုံးသုိ႔ေရာက္ရိွခဲ့သည္။သတၳဳႏွင့္တြင္းထြက္မ်ားမွာလည္း၂၀၀၈စီးပြားပ်က္ကပ္ၿပီးေနာက္အျမ
ျမင့္ဆုံးေရာက္ခဲ့ဖူးေသာစံခ်ိန္မ်ားကုိေက်ာ္လြန္သြားခဲ့သည္။CEPAL 
ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ၂၀၁၁ခုႏွစ္အတြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးႏႈန္းကုိ၄.၇သတ္မွတ္ထားၿပီး၂၀၁၀ခုႏွစ္က၆% အထိရိွခဲ့သည္ 
(CEPAL 2011a; Bárcena 2011 
ကုိၾကည့္)။ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးႏွင့္ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္မ်ားတြင္မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္အတက္အက်မ်ာ
်ားရွိေနေသာ္လည္းလက္တင္အေမရိကမွာမူတုိးတက္မႈႏႈန္းထားကုိဆက္ထိန္းထားႏိုင္မည့္လကၡ
ကၡဏာရွိေနသည္။ 

ထုိသုိ႔စီးပြားေရးဆက္လက္တုိးတက္မည့္အရိပ္အေယာင္မ်ားရိွေနသည့္တုိင္ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၿခ
ၿခိဳးျခံဳေနရျခင္းႏွင့္ structural adjustement 
စီးပြားေရးစနစ္ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရမႈမ်ားေၾကာင့္လက္ရိွစနစ္မွာအက္ေၾကာင္းမ်ားစြာေပၚထြက္ေန
ေနၿပီျဖစ္သည္။၁၉၈၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါကအေျခခံကုန္စည္မ်ားႏွင့္စားသုံးကုန္မ်ား၏၀
၏၀ယ္လိုအားေၾကာင့္လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားမွာအေျခခံကုန္စည္အဓိကတင္ပုိ႔သူမ်ားျဖစ္လာ
လာၾကသည္။CEPAL 
၏အေစာပ္ုိင္းအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ယင္းကုိအထင္အရွားေဖာ္ျပထားသည္။၂၀၀၉ခုႏွစ္ကိန္းဂဏန္းမ်
မ်ားကယမန္ႏွစ္ကထက္တုိးတက္လာေနသည္ကုိေဖာ္ျပသည္။အင္ဒီးစ္တုိင္းျပည္မ်ားတြင္အေျခခံက
ံကုန္စည္တင္ပို႔မႈရာခိုင္ႏႈန္းသည္၂၀၀၈တြင္၈၁% ရိွၿပီး၂၀၀၉တြင္၈၂.၃% ျဖစ္လာသည္။MERCOSUR 
တြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္းပုိျမင့္ၿပီး၅၉.၈% မွ၆၃.၁% သုိ႔တုိးတက္ခဲ့သည္ (CEPAL 
2010)။ယင္းသုိ႔အေျခခံသုိ႔ျပန္သြားသည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ဦးေဆာင္ေသာႏိုင္ငံမွာဘုိလီးဗီးယားျဖစ္သည္(ယင္း၏ပုိ႔
႔ကုန္၉၂.၉% မွာအေျခခံပုိ႔ကုန္မ်ားျဖစ္သည္) Gudynas 
(2009)။ထုိျဖစ္စဥ္မွာဘရာဇီးကဲ့သို႔ေသာတုိင္းျပည္မ်ားသုိ႔ပင္ကူးစက္ၿပီးသမၼတ Lula da Silva 
၏သက္တမ္းႏွစ္ဆက္အတြင္းအေျခခံကုန္စည္တင္ပို႔မႈအခ်ဳိးမွာ၂၀၀၃တြင္၄၈.၅% ရိွရာမွ၂၀၀၉တြင္၆၀.၉% 
အထိရွိလာခဲ့သည္။ 

ဤေနရာတြင္အေျခခံကုန္စည္တင္ပို႔မႈပုံစံသုိ႔ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ျခင္းႏွင့္စားနပ္ရိကၡာဆုိင္ရာအခ်ဳပ္
ပ္အခ်ာအာဏာဆုံး႐ံႈးမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေၾကာင္းေထာက္ျပႏိုင္သည္။အေၾကာင္းမွာဧရာမစုိက္ခင္းႀက
ႀကီးမ်ားမွထုတ္လုပ္လုိက္သမွ်စားနပ္ရိကၡာမ်ားကုိျပည္ပသုိ႔တင္ပို႔ေနရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ထုိ႔အျပင္ေမြ
မြးျမဴေရးတိရစၧာန္အစားအစာထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ဇီဝေလာင္စာထုတ္လုပ္ေရးဘက္တြင္ေစ်းကြက္ေတာင္းဆ
းဆုိမႈပုိမိုမ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္လည္းဆက္စပ္ေနသည္။အျခားစြမ္းအင္ေလာင္စာမ်ားေစ်းႏႈန္
န္းျမင့္လာျခင္းႏွင့္က်န္တုိင္းျပည္မ်ားတြင္စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားက်ဆင္းေနျခင္
င္းမွာလည္းအဓိကအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ 

ကုန္စည္သေဘာတူညီခ်က္ေအာက္ရွိစုေဆာင္းမႈပုံစံတြင္ေျမယာ၊အရင္းအျမစ္ႏွင့္နယ္ေျမမ်ားဆုံး႐
း႐ံႈးမႈအျပင္မီခုိမႈႏွင့္ႀကီးစုိးခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈပုံစံအသစ္မ်ားလည္းေပၚထြက္လာသည္။လက္တင္အေမရိကရိွေဝဖန
ဖန္ေရးစာေရးဆရာအမ်ားစုကယင္းပံုစံသည္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဝါဒဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပံုစံကုိပိုမုိခိုင္မာေအာင
ာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟုေထာက္ျပၾကသည္။ထုိစီးပြားေရးမ်ားသည္ျပန္လည္ျပည့္တင္
င္းႏိုင္ျခင္းမရိွေသာသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကုိအလုံးအရင္းႏွင့္ထုတ္ယူသည္သာမကယခင
ခင္ကစီးပြားမျဖစ္ဟုယူဆထားေသာနယ္ေျမသစ္မ်ားကုိပါတုိးခ ဲ်႕သိမ္းပိုက္လုပ္ကုိင္ၾကသည္။တူးေဖာ္ထု
ထုတ္လုပ္ေရးအေျခခံစီးပြားေရးတြင္ေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳမ်ားပါဝင္သလုိဧရာမစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ာ
်ားႏွင့္ဇီဝေလာင္စာထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္းပါဝင္သည္။ယင္းတြင္သီးႏံွတစ္မ်ဳိးတည္



 

ည္းကုိအလုံးအရင္းစိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ဇီဝမ်ဳိးစံုႂကြယ္ဝမႈကုိဖ်က္ဆီးျခင္း၊ေျမယာမ်ားကုိတစ္ဦးတည္းလက္ဝါး
ါးႀကီးအုပ္ပုိင္ဆုိင္ျခင္းႏွင့္က်ယ္ျပန္႔ေသာနယ္ေျမမ်ားကုိထင္သလုိစီမံ၊ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားလည္းပါ
ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။ 

ယင္းစီးပြားေရးစနစ္တြင္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးကြန္ရက္မ်ား 
(ေရလမ္း၊ဆိပ္ကမ္း၊သမုဒၵရာခ်င္းဆက္လမ္းစသည္)၊စြမ္းအင္စီမံခ်က္မ်ား 
(ဧရာမေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား)၊IIRSA ေခၚ the Initiative for the Integration of the Regional 
Infrastructure of South America 
ကစီမံေရးဆြဲေနေသာဆက္သြယ္ေရးအေျခခံအေဆာက္အဦစီမံကိန္းမ်ားစသည္တုိ႔လည္းပါဝင္သည္။ 
IIRSA 
အစီအစဥ္ကုိေတာင္အေမရိကရိွအစိုးရမ်ားကတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိအေထာက္အကူျ
ူျဖစ္ေစရန္အတြက္၂၀၀၀ခုႏွစ္တြင္လက္ခံသေဘာတူခဲ့သည္။ 

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဝါဒ၏ထင္ရွားေသာေနာက္ထပ္လကၡဏာတစ္ရပ္မွာစီမံခ်က္ႀကီးမ်ား၏ပမာဏႀကီးမာ
မားလြန္းျခင္းျဖစ္သည္။ထုိစီမံခ်က္မ်ားတြင္ေငြအရင္းအႏွီးႀကီးမားစြာထည့္ဝင္ရၿပီးႏိုင္ငံစုံေကာ္ပိုေ
ုေရးရွင္းႀကီးမ်ားပါဝင္ကာစီမံခ်က္မ်ား၏ဆုိးက်ဳိးကုိစီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာေဒသမ်ားတြင္လူမႈ
မႈ၊စီးပြားႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာဆုိးက်ဳိးမ်ားအျဖစ္ခံစားၾကရသည္။ 

ထုိစီမံခ်က္မ်ားသည္သီးျခားစီရပ္တည္ေသာပို႔ကုန္လုပ္ငန္းစုကြက္ကြက္ကုိသာျဖစ္ထြန္းေစၿပီးေဒသ
ဒသတြင္းအဆင့္ဆင့္တန္ဖုိးျမႇင့္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္တစ္စံုတရာပတ္သက္ျခင္းမရိွေပ။ထုိ႔ေၾကာင္
င့္လူမႈေရးႏွင့္ေဒသႏၲရအစြဲမ်ားႏွင့္ကင္းကြာမႈမ်ားကုိၾကံဳေတြ႕ရၿပီးလူမႈ-
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈရပ္ဝန္းႀကီးတစ္ခုလုံးသည္ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်တည္ၿငိမ္မႈအားနည္းေသာႏိုင္ငံတ
ံတကာေစ်းကြက္မ်ားေပၚတြင္သာလုံးဝမီတည္ေနသည္  (Gudynas 2009; Colectivo Voces de Alerta 
2011)။စီမံကိန္းႀကီးမ်ား၏ပမာဏႀကီးမားလြန္းေသာေၾကာင့္လက္ရိွလူမႈႏွင့္စီးပြားေရးစနစ္ဖြဲ႕စည္းပုံမ်
မ်ားကုိၿခိမ္းေျခာက္သည္သာမကလူထု၏ေျပာေရးဆုိခြင့္လည္းတစ္စုံတရာမရိွေသာေၾကာင့္ဒီမုိကေ
ကေရစီတန္ဖိုးမ်ားကုိပါထိပါးေစသည္။လူအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းပဋိပကၡေပါင္းစုံႏွင့္ပုိင္းျခားကန္႔သတ
သတ္မႈမ်ားေပၚေပါက္လာၿပီး၊ဆန္႔က်င္ခုခံရန္ႀကိဳးစားသူမ်ားကုိရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရအေရးယူျခင္းေၾကာ
ကာင့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈအသစ္မ်ားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေပၚေပါက္လာႏ္ိုင္သည္။ 

'သေဘာတူညီမႈ' 
အေၾကာင္းေျပာေန႐ုံျဖင့္စီးပြားေရးတြင္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ဟန္ခ်က္ညီမႈကုိတည္ေဆာက္ႏိုင္မည္
ည္မဟုတ္ေပ။ထုိသေဘာတူညီမႈသည္၁၉၉၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကရိွခဲ့ေသာသေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ကြ
ကြဲျပားသည္။အထူးသျဖင့္အျခားေသာအေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားကုိပယ္ၿပီးနီယုိလစ္ဘရယ္ဝါဒတစ္ခု
ခုတည္းကုိသာယေန႔ေခတ္၏အျငင္းပြားစရာမရိွေသာပန္းတုိင္အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ
ဖစ္သည္။နီယိုလစ္ဘရယ္အယူအဆမ်ားႏွင့္ (လက္ဝဲပုံစံ) 
တုိးတက္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆတုိ႔ေပါင္းဆံုျခင္းေၾကာင့္မေရရာမႈမ်ားႏွင့္ဝိေရာဓိမ်ားဆက္တုိက္
က္ျဖစ္ပြားေသာေနရာလည္းျဖစ္သည္။ 

ကုန္စည္သေဘာတူညီမႈအေၾကာင္းကုိေျပာလ်င္ယခင္အတိတ္ကေခတ္မ်ားႏွင့္ျပတ္ေတာက္ထြက္မႈမ
ႈမ်ားေရာ၊အစဥ္အဆက္ျဖစ္တည္မႈမ်ားပါေရာေထြးေနသည္။ဝါရွင္တန္သေဘာတူညီမႈေခတ္ကတည္
ည္းပင္ကုန္စည္သေဘာတူညီမႈသည္ဘက္မမွ်ေသာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဆက္ႏႊယ္မႈမ်



 

မ်ားကုိခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးလက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားအတြက္တရားမွ်တမႈမရွိေသာကမ႓ာ့စနစ္သစ္၏စည္းမ်ဥ္းမ်ား
ားကုိေဖာ္ေဆာင္ၿပီးျဖစ္သည္။ယင္းသည္ေခတ္ေဟာင္းႏွင့္ေခတ္သစ္အၾကားအခ်ိတ္အဆက္
က္ကုိလည္းဖန္တီးေပးသည္။ႏိုင္ငံမ်ားရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ရေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အမ်ားျပည္သူ
သူပိုင္အရင္းအျမစ္မ်ားကုိပုဂၢလိကပိုင္ျပဳသည့္၁၉၉၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကတည္းကပင္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး
ဝါဒအတြက္ႏႈန္းစံႏွင့္တရားဥပေဒဆုိင္ရာအေျခခံမ်ားကုိခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေနသည္။ယင္းတုိ႔ကရင္
င္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈအတြက္ဥပေဒေၾကာင္းဆုိင္ရာအာမခံခ်က္ကုိေပးသလုိေစ်းကြက္အတက္အက်မ်
မ်ားကုိေက်ာ္လႊားၿပီးကုမၸဏီမ်ားဘက္မွအျမဲတမ္းအျမတ္အစြန္းရေနေစရန္ဖန္တီးေပးထားသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ေခတ္ေဟာင္းႏွင့္မတူလမ္းခြဲထြက္သည့္ထင္ရွားေသာအစိတ္အပိုင္းအမ်ားအျပားရိွသည္
ည္။၁၉၉၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကဝါရွင္တန္သေဘာတူညီခ်က္တြင္ဘ႑ာေရးကိစၥကုိထိပ္တန္းတင္ထာ
ထားကာအေဆာက္အဦဆုိင္ရာျပင္ဆင္မႈ structural adjustment 
ႏွင့္ပုဂၢလိကပိုင္ေျပာင္းလဲေရးကုိအဓိကထားလုပ္ေဆာင္သည္။ႏို္င္ငံေတာ္၏အခန္းက႑
က႑ကုိလည္းၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း၊စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ထိန္းေက်ာင္းေပးျခင္းတုိ႔ျ
႔ျဖင့္သာသတ္မွတ္ထားသည္။ထုိအခ်ိန္ကေတာင္အေမရိကတြင္ႏုိင္ငံေရးအရမင္းမူေသာအေတြးအေခၚ
ခၚမွာနီယုိလစ္ဘရယ္ဝါဒပင္ျဖစ္သည္။လက္ရွိတြင္ကုန္စည္သေဘာတူညီခ်က္ကႏ္ုိင္ငံေတာ္ႏွင့္လူ႔အဖ
အဖြဲ႕အစည္းအၾကားဆက္သြယ္ခ်က္ကုိပုံစံတစ္မ်ဳိးျဖင့္သတ္မွတ္ေပးၿပီးအရြယ္အစားႀကီးမားေသာျပည္ပတ
ပတင္ပို႔မႈကုိအဓိကထားေသာတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ေ
္ေဆာင္ရြက္သည္။ထုိမွတစ္ဆင့္နီယုိလစ္ဘရယ္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သေဘာတူညီမႈကုိေမးခြန္းထုတ္
တ္ေသာတုိးတက္ေသာအစုိးရမ်ားေပၚေပါက္လာသည္။အခ်ဳိ႕မွာလည္းေရွး႐ုိးေဘာင္ထဲမွမထြက္ပဲနီ
နီယုိလစ္ဘရယ္ဝါဒကုိဆက္လက္ကုိင္စြဲေနၾကသည္။တုိးတက္ေသာအစုိးရမ်ားကပုိမိုပြင့္လင္းၿပီးအမယ္
ယ္စံုေသာစီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားကုိက်င့္သုံးကာႏုိင္ငံေရးက်င့္သုံးပုံႏွင့္လူအဖြဲ႕အစည္းႏွင္
င့္ဆက္သြယ္ပံုမ်ားတြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္သည္ 
(ဘိုလီးဗီးယား၊အီေကြေဒါ၊ဗင္နီဇြဲလား၊အာဂ်င္တီးနား၊ဘရာဇီးစသည္)။က်န္ႏုိင္ငံမ်ားမွာမူေရွး႐ုိးစြဲနီယိ
ယုိလစ္ဘရယ္စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းကုိဆက္လုိက္ၾကသည္ (မကၠဆီကုိ၊ကုိလံဘီယာ၊ပီ႐ူး)။ 

ႏ္္ုိင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာမွၾကည့္ပါကကုန္စည္သေဘာတူညီခ်က္သည္နီယုိလစ္ဘရယ္ေခတ္လြန
ြန္ကာလတြင္အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာဆက္စပ္မႈမ်ားႏွင့္အဆက္ျပတ္ေတာက္မႈမ်ားအႏုပတိ
တိေလာမျဖစ္စဥ္ကုိျဖတ္သန္းၿပီးႏုိင္ငံေရးအာဏာျဖန႔္က်က္ဆက္ႏႊယ္မႈပုံစံအသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚ
ပၚလာသည္ကုိေတြ႕ရမည္။ထိုသုိ႔ဆုိသျဖင့္နီယုိလစ္ဘရယ္ဝါဒတစ္ခန္းရပ္သြားၿပီဟုမယူဆသင့္ေပ။ထ
။ထုိေနာက္ခံအေျခအေနကသီအုိရီႏွင့္လက္ေတြ႕ဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကုိဖန္တီးေပးေနသည္။ထုိစိ
စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္စီးပြားေရး၊လူမႈေရး၊ေဂဟေဗဒ၊ႏုိင္ငံေရးႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေရးစသည့္နယ္
ယ္ပယ္ေပါင္းစုံတြင္တၿပိဳင္နက္ျဖန္႔က်က္တည္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

တုိးတက္ေသာအစုိးရမ်ားႏွင့္ေဝဖန္ေသာအေတြးအေခၚက်ဳိးပ်က္ျခင္း 

ကုန္စည္သေဘာတူညီမႈ၏ဝိေသသတစ္ခုမွာေျမယာႏွင့္ဘုံပုိင္ဆုိင္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကုိအေဝမတ
မတည့္ရာမွျဖစ္ေပၚေသာလူမႈ-
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာပဋိပကၡမ်ားျဖစ္သည္။လက္တင္အေမရိကတုိက္တြင္လူမႈ-
ပတ္ဝန္းက်င္ဆ္ုိင္ရာပဋိပကၡအမ်ားအျပားကုိရင္ဆုိင္ရၿပီးယင္းတြင္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာႏိုင္ငံေ



 

ံေရးႏွင့္သီအုိရီဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပားပါဝင္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္လက္တင္အေမရိကေ
ဝဖန္ေရးအေတြးအေခၚမ်ားအတြင္း၌တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ားေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္သည္။ 

႐ုန္းကန္ရင္ဆုိင္ရမႈမ်ားကုိသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေသာျဖစ္စဥ္ဟု Enrique Leff (2006) 
ကေခၚတြင္ေသာျဖစ္စဥ္သည္လက္တင္အေမရိကအေတြးအေခၚမ်ားအတြင္းအလွည့္အေျပာင္းမ်ား၊လမ
လမ္းခြဲမ်ားႏွင့္ဖြင့္ဆုိတည္ေဆာက္မႈအသစ္မ်ားကုိျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ထိုအလည့္အေျပာင္
င္းမ်ားသည္အစဥ္အလာအသိပညာစနစ္မ်ားျဖစ္ေသာလူမႈေဗဒ၊ဒႆန၊ႏိုင္ငံေရး၊ေဂဟေဗဒ၊ယဥ္ေ
္ေက်းမႈႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ေလ့လာေရးပညာ၊လူမႈစီးပြားေရး၊အမ်ဳိးသမီး၊ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်
မ်ားႏွင့္လက္တင္အေမရိက၏ဖြဲ႕စည္းပုံဆုိင္ရာ
ဝါဒသစ္စသည္တု႔ိတြင္တၿပိဳင္နက္တည္းလ္ိုိလုိျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထုိအသိပညာစနစ္မ်ားႏွင့္ေဝဖန္ေရးအစဥ္အလာမ်ားသည္သမိုင္းတြင္ရွိခဲ့ေသာယဥ္ေက်းမႈစုံဝါဒေ
ဒေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊သိမႈေဗဒတြင္ေနရာေပးျခင္းခံရေလ့မရွိေသာေဒသတြင္းအသိပညာစနစ
နစ္မ်ားႏွင့္ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ေလာကအျမင္မ်ားမွလည္းေကာင္းေပါက္ဖြားလာျခင္းျဖစ္သည္။ 

အသိပညာဆုိင္ရာေဂဟစနစ္ဟု Boaventura de Sousa Santos (2007) ေခ
ခၚတြင္ေသာစနစ္အတြင္း၌အတိတ္ကာလကေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမ်ားႏွင့္ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားပါဝင္ၿပ
ၿပီးလက္တင္အေမရိကတြင္လူမႈသိပၸံႏွင့္လူသား
ဝါဒေကာင္းစြာမျဖစ္ထြန္းမီကပင္ေပၚေပါက္ခဲ့ၾကသည့္အရာမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ထုိအသိဥာဏ္္ပုံစံမ်ာ
်ားကုိေကာင္းစြာေၾကျငာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္၎တုိ႔ကုိေဒသတြင္းႏွင့္ႏုိ
ုိင္ငံတကာတြင္အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈအားနည္းသည္။ထုိေနာက္ခံအေျခအေနတြင္တူးေဖာ္ေရးစီးပြ
ပြားေမာ္ဒယ္ႏွင့္လူမႈ-
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာထိပ္တုိက္ေတြ႕မႈမ်ားသည္လက္တင္အေမရိကတစ္ခြင္တျပင္တြင္ပ်ံ႕ႏံွ႔ခဲ့ေသာတိ
တုိးတက္မႈ၊သဘာ
ဝေလာက၊ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ႏ္ုိင္ငံ/တုိက္ႀကီးတုိ႔ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေသာဥပဓိလကၡဏာမ်ားႏွင့္ပတ္
တ္သက္ေသာအျပင္းအထန္ျငင္းခုံရမႈမ်ားကုိျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေပးေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ထုိအ
ုအျငင္းအခံုမ်ားသည္ယခင္ကႏွင့္မတူပဲျပင္းထန္ကာရာဒီကယ္လည္းဆန္သည္။ 

ထုိအျငင္းအခုံမ်ားႏွင့္ရပ္တည္ခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲလာျခင္းေၾကာင့္ေဝဖန္ေသာအေတြးအေခၚမ်
မ်ားၾကား၌ပင္အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ားေပၚထြက္လာခဲ့သည္။နီယုိလစ္ဘရယ္
ဝါဒတစ္မိုးလုံးေဖ်ာက္ဆိပ္လႊမ္းမုိးခဲ့ေသာ၁၉၉၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ယွဥ္လ်င္ရာစုသစ္သည္အ
္အေတြးအေခၚလမ္းေၾကာင္းေပါင္းစံုျဖာထြက္၊ခြဲထြက္ကာဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနရာအေျခအေနမ
နမ်ားလည္းပါဝင္ၿပီးတင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ထိပ္တုိက္ေတြ႕မႈမ်ားကုိဝိေသသျပဳပါသည္။ 

စနစ္တက်၊ေယဘုယ်မႈျပဳရေသာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္သီးျခားအျမင္သုံးမ်ဳိး၊ရပ္တည္ခ်က္သုံးမ်ဳ
်ဳိးရွိသည္ဟုဆုိရမည္။နီယုိလစ္ဘရယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒ၊တုိးတက္ေသာနီယုိလစ္ဘရယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒႏွင့္ဖြံ႕ၿဖ
ၿဖိဳးမႈလြန္ဝါဒတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ထုိသံုးမ်ဳိးအေၾကာင္းကုိသက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံဥပမာမ်ားျဖင့္ရွင္းလင္းေဆြး
ြးေႏြးသြားပါမည္။ 

လစ္ဘရယ္၊ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒလက္သစ္ 



 

ဝါရွင္တန္သေဘာတူညီမႈကုိေဝဖန္ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားရိွလာေသာ္လည္းလစ္ဘရယ္ႏွင့္နီယုိလစ္
စ္ဘရယ္ဝါဒအေတြးအေခၚမ်ားမွာမူက်ဆုံးသြားျခင္းမရိွေပ။လက္ေတြ႕တြင္ထုိအေျခခံမ်ားသိသိသာသ
ာသာေျပာင္းလဲသြားျခင္းမရိွေသာ္လည္းကုန္စည္သေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္အနည္းငယ္ျပင္
င္ဆင္မြမ္းမံမႈေတာ့ရွိလာသည္။ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုေက်ာ္နစ္ျမႇပ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီးေနာက္တြင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝါဒျ
ဒျပန္လည္ဦးေထာင္လာၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ထုတ္လုပ္မႈျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ေခတ္မီေရးကတိကဝတ္မ်ားကုိသယ
သယ္ေဆာင္လာေသာေႂကြးေၾကာ္သံတစ္ခု၊အယူအဆတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္္မူယခ
ယခင္ကကဲ့သုိ႔စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေပၚအေျခမခံေတာ့ပဲဧရာမတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား
ားကုိဦးတည္ထားျခင္းျဖစ္သည္။နီယုိလစ္ဘရယ္ဝါဒတြင္ယခင္ကအတုိင္းႏုိင္ငံေတာ္ကေစ်းကြက
ြက္ေအာက္တြင္ေနရၿပီးယခုအခါတြင္ႏိုင္ငံစုံေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား 
(ဧရာမေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ေရးႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး) 
အေပၚအထူးအေလးအနက္ထားသည္။သဘာဝတရားႀကီးကုိအရင္းအျမစ္မ်ားအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း
္း၊မကုန္ခမ္းႏုိင္သည့္အရင္းမ်ားအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း႐ႈျမင္ၾကသည္။လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စု
စုႏွစ္ႏွစ္ခုခန္႔ကတည္းကေပၚေပါက္ခဲ့ေသာေဂဟဆုိင္ရာအေျခခံအယူအဆမ်ားကုိမ်က္ကြယ္ျပဳၾကသည္။ 

ကုန္စည္သေဘာတူညီခ်က္သည္နီယုိလစ္ဘရယ္အေတြးအေခၚႏွင့္တစ္ကမ႓ာလုံးတြင္တြင္က်ယ္ေသာလ
ာလစ္ဘရယ္အေတြးအေခၚမ်ားကုိေရာေမႊၿပီးေဝဖန္မႈမ်ားေပ်ာက္ပ်က္သြားေစရန္ႀကိဳးစားသည္။ဥပမာ
မာအားျဖင့္ေရရွည္တည္ျမဲမႈအယူအဆကုိေလွ်ာ့ေပါ့ၿပီးေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ေရရွည္တည္တ့ံေသာဖြ
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆမ်ဳိးျဖစ္သည္ (Gudynas 
2011)။ယင္းတြင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သမားမ်ားအၾကံျပဳေသာအကန္႔အသတ္မ်ားကုိေျဖေလွ်ာ့ရန္ႀကိဳးပမ
ပမ္းထားမႈမ်ားရိွသည္။'ေရေရာထားေသာ' ေရ
ရရွည္တည္တ့ံေရးအယူအဆတြင္သဘာဝတရားကုိအရင္းအႏွီးအျဖစ္ဆက္လက္သေဘာထားၿပီးပတ္
တ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္ရက်ဳိးနပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား Eco-efficient 
ႏွင့္နည္းပညာသစ္မ်ားကဖန္တီးေပးမည့္သန္႔ရွင္းေသာထုတ္လုပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားဆုိသည္ကိ
ကုိအဓိကအားထားသည္ (Martinez Alier 2005)။ 

နီယုိလစ္ဘရယ္အေတြးအေခၚမ်ား၏ဒုတိယေဒါက္တုိင္မွာေကာ္ပုိရိတ္လူမႈတာဝန္ယူမႈျဖစ္သည္။ယင္းကိ
ကုိႏုိင္ငံစံုေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားကအားေပးေထာက္ခံၿပီး၂၀၀၀ခုႏွစ္၌ Global 
Compact ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာအသိအမွတ္ျပဳမႈကုိစတင္ရရွိသည္။ေကာ္ပိုေ
ုေရးရွင္းႀကီးမ်ားသည္ကမ႓ာ့စီးပြားေရး၏အဓိကဇာတ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္၎တုိ႔၏လုပ္ေဆာင္
င္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္လူမႈ၊စီးပြား၊ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ၾကံဳႏိုင္ေခ်မ်ားအတြက
ြက္ေဒသခံလူထုႏွင့္ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိ္င္သည့္အေပၚတြင္လည္းေကာ္ပုိရိတ္မ်ားကတာဝန္ယူေျဖ
ျဖရွင္းရမည္ဟူေသာအခ်က္ႏွစ္ခ်က္အေပၚတြင္အဓိကအေျခခံထားသည္။ 

ေကာ္ပုိရ္ိတ္လူမႈတာဝန္ယူမႈသည္႐ႈပ္ေထြးဆန္းၾကယ္ေသာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္းရွိဇာတ္ေကာင္မ်
မ်ားအၾကား၌မုိက္ခ႐ုိႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိအသုံးခ်မႈ
 (Svampa 2008, 2011a) 
ႏွင့္လည္းဆက္စပ္သည္။ထုိစဥ္းစားခ်က္တြင္ပါဝင္ေသာဇာတ္ေကာင္မ်ားအၾကားစနစ္တက်ဆက္စပ္မႈက
ႈကုိယံုၾကည္သည့္အျပင္ႏုိုင္ငံေတာ္၏အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္သည္လည္းဇာတ္ေကာင္မ်ာ
်ားပင္ျဖစ္သည္ဟုသတ္မွတ္သည္။ယင္းတြင္အဓိကအားျဖင့္ထိခုိက္ခံရမည့္လူ႔အသုိင္းအဝိုင္းမ်ားမွ
မွလူမႈစံေသြဖယ္ေသာထုတ္လုပ္ေရး socially discursive production မ်ား (Antonelli 2009) 



 

အတြက္ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားႏွင့္ေစ့စပ္ေရးသမားမ်ားပါပါဝင္ေသာျဖ
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ယင္းေဒါက္တုိင္သုံးခုေရရွည္တည္တ့ံမည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ေကာ္ပိုရိတ္လူမႈတာဝန္ယူမႈႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ရးတုိ႔သည့္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိတရားဝင္ျဖစ္ေစမည့္မူေဘာင္တစ္ခုကုိတည္
ည္ေထာင္ေပးသည္။တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ေဒသတြင္းလက္ခံမႈကုိရရိွရန္အတြက္ေဒသခံမ်ားအေပၚ bio-
political ထိန္းခ်ဳပ္ေရးပုံစံသြင္းၿပီးေဆာင္ရြက္သည္။ 

ႏုိင္ငံေရး႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လ်င္လစ္ဘရယ္လက္သစ္ဝါဒသည္ရက္စက္ၿပီးတဲ့တုိးက်ႏ္ိုင္သည္။ဥပ
ဥပမာအားျဖင့္စစ္ေဘာင္က်ယ္ၿပီးတုိက္ပြဲျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားေသာပီ႐ူး၊ကုိလံဘီယာႏွင့္ယခုေနာက္
က္ဆံုးမကၠဆီကုိတုိ႔က့ဲသုိ႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပိုသိသာသည္ (Seoane et al. 
2006)။ပီ႐ူးႏုိင္ငံရိွသမၼတအလန္ဂါဆီယာလက္ထက္တြင္ထင္ရွားေသာဥပမာမွာ 'ျခံေစာင့္ေခြးလကၡဏာမ်ား' 
ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ကြန္ဆာေဗးတစ္သတင္းစာ  El Comercio of Lima 
တြင္၎ကုိယ္တုိင္ေရးေသာေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။ယင္းတြင္အေမဇုံေဒသမွရရွိမည့္သယံဇာတမ်ားကု
ကိုရက္ရက္စက္စက္တူးေဖာ္ထုတ္ယူမည့္၎၏မူ
ဝါဒမ်ားကုိေဖာ္ျပထားသည္။ဟက္တာသန္းႏွင့္ခ်ီသည့္စီးပြားေရးအရအသုံးမခ်ႏ္ုိင္ေသးေ
းေသာသစ္ေတာမ်ား၊ထြန္ယက္စုိက္ပ်ဳ္ိးျခင္းမရွိေသာေျမယာမ်ား၊သတၳဳ႐ုိင္းေၾကာရာေပါင္းမ်ား
ားစြာႏွင့္ေရထြက္လုပ္ငန္းႏွင့္အျခားစီးပြားေရးထုတ္လုပ္မႈတစ္စုံတရာမရိွေသာပင္လယ္ျပင
ပင္ဟက္တာသန္းေပါင္းမ်ားစြာရိွေနသည္။ေဒသတြင္းျဖတ္သန္းစီးဆင္းေသာျမစ္မ်ားမွာအက်ဳိးအျမ
ျမတ္မ်ားစြာရႏ္ုိင္ေခ်ရိွေသာ္လည္းလွ်ပ္စစ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းအလ်င္းမရွိပဲပင္လယ္ထဲသုိ႔အက်ဳိးမဲ့စီးဆင္းသြားရသည္
 (García 2007)။ 

ျခံေစာင့္ေခြးအယူအဆသည္၂၀၀၇ဒီဇင္ဘာတြင္လက္ေတြ႕အသက္ဝင္လာၿပီးလႊတ္ေတာ္ကဂါဆီ
ဆီယာကုိအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ခြင္
င့္ျပဳခ်က္ေပးလုိက္သည္။၂၀၀၈ခုႏွစ္ဇြန္အထိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္မွဥပေဒေပါင္းတစ္ရာခန္႔ျပဌာန္းခဲ့ရာ၎
ာ၎တုိ႔အနက္မွ၁၁ခုမွာပီ႐ူးအေမဇုံေတာမ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ထုိဥပေဒမ်ားမွာေတာ႐ုိင္း
္းဥပေဒသမ်ားသာျဖစ္ၿပီးဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ကုိက္ညီျခင္းမရိွဟုဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်
မ်ားႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္အန္ဂ်ီအုိမ်ားကကန္႔ကြက္ၾကသည္။ 

ထုိ႔ေနာက္၂၀၀၉ဇြန္တြင္အေမဇုံေဒသခံ၃၀ခန္႔ႏွင့္ရဲအရာရွိဆယ္ဦးခန္႔ေသဆုံးၿပီးလူအမ်ားအျပားေပ်
ပ်ာက္ဆုံးခဲ့ေသာ Bagua 
ဖိႏွိပ္မႈျဖစ္ပြားသည္။ထုိအျဖစ္အပ်က္ႏွင့့္ဆက္စပ္ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ဂါဆီယာအစိုးရသည္ေဒသခံ
ခံမ်ား၏အခြင့္အေရးကုိထိခုိက္ေသာဥပေဒမ်ားကုိျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရသလုိသမိုင္းတေလွ်ာက္
က္အပစ္ပယ္ခံအေမဇုံတုိင္းရင္းသားမ်ားကုိအေလးထားရေကာင္းမွန္းသိလာခဲ့သည္။ပီ႐ူးအေမဇုံေဒသတ
သတြင္စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏၁၁% 
ႏွင့္လူမ်ဳိးေပါင္း၆၆မ်ဳိးေနထုိင္ၿပီး၎တုိ႔အနက္မွလူမ်ဳိး၁၄မ်ဳိးမွာအေနာက္တုိင္းယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ထိေ
ိေတြ႕ျခင္းလုံးဝမရိွေပ။ 

၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ Ollanta Humala 
ကုိသမၼတအျဖစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ႏုိုင္ျခင္းေၾကာင့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျမင့္တက္လာေသာ္လည္း 
Cajamarca ေဒ



 

ဒသရိွမိုင္းတြင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာပဋိပကၡတြင္အစုိးရကအၾကမ္းဖက္ေျခမႈန္းေသာနည္းလမ္း
္းကုိဆက္လက္က်င့္သုံးလာျပန္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္အစဥ္အလာနီယုိလစ္ဘရယ္စီမံခ်က္မ်ား၏နည္
ည္းလမ္းေဟာင္းျဖစ္ေသာအမိန္႔ေပး၊ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈစနစ္သုိ႔ျပန္သြားျခင္းသာျဖစ္သည္။ 

တုိးတက္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒလက္သစ္၏မ်က္ကြယ္မ်ား 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလက္သစ္တုိးတက္ေသာဝါဒႏွင့္လစ္ဘရယ္ဝါဒၾကားတြင္တူညီမႈအမ်ားအျပားရိွေသာ္လည္းကြဲျ
ဲျပားျခားနားေသာေနရာမ်ားလည္းရိွသည္။အဓိကအားျဖင့္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြ
ထြန္းမႈအခန္းက႑တုိ႔ျဖစ္သည္။မည္သုိ႔ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရိွသည္ျဖစ္ေစလက္ဝဲယိမ္းႏွင့္တိ
တုိးတက္ေသာအစုိးရမ်ားေပၚထြန္းလာျခင္းမွာမၾကာေသးမီဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္းနီယုိလစ္ဘရယ္ဆန
ဆန္႔က်င္ေရးလိႈင္းမ်ားတစ္ခုၿပီးတစ္ခုေပၚေပါက္လာျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။ထုိလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိ
ကုိတက္ႂကြေသာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လယ္သမား-
ဌာေနတုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဦးေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္၂၁ရာစု၏အစတြင္လူ႔အဖ
အဖြဲ႕အစည္း၊ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကုိပုံေဖာ္မည့္မူေဘာင္အသစ္မ်ားေ
းေပၚထြက္လာသလုိအေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားတုိးခ ဲ်႕ျခင္းႏွင့္ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကလည္
ည္းအေရးႀကီးေသာလူထုႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မ်ားျဖစ္လာသည္။ 

ဘုိလီးဗီးယားႏွင့္အီေကြေဒါက့ဲသုိ႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ျပည္သူမ်ားပုိမိုပါဝင္ခြင့္ရွိလာေသာဖြဲ႕စည္းပံု
ံုအေျခခံဥပေဒသစ္မ်ားေရးဆြဲၾကရာ၌ကုိလုိနီဆန္႔က်င္ဝါဒ၊လူမ်ဳိးစံုႏိုင္ငံေတာ္၊ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္၊ Buen 
Vivir 
ႏွင့္သဘာဝတရားႀကီး၏ရပုိင္ခြင့္စသည့္အေျခခံအယူအဆမ်ားပါဝင္လာၾကသည္။တၿပိဳင္နက္တည္း
္းပင္ယေန႔ေခတ္လူမႈႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာလႈပ္ရွား႐ုန္းကန္မႈမ်ားအတြက္ေဂဟႏွင့္ပုိင္နက္ဆုိင္
င္ရာသတ္မွတ္ခ်က္အသစ္မ်ားကုိလည္းျပဌာန္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္ (Svampa 
2011b)။လြန္ခဲ့ေသာဆယ္ႏွစ္တာကာလအတြင္းထုိတုိးတက္ေသာအစုိးရမ်ား၏အာဏာေျခကုပ္ပုိမုိျမဲျမ
ျမံလာၿပီးေနာက္တြင္မူအျခားေသာရပ္တည္ခ်က္မ်ားကေရွ႕တန္းေရာက္လာျပန္သည္။တုိးတက္ေသာအစုိး
ုးရမ်ား၏ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ပလက္ေဖာင္းသည္နီယုိလစ္ဘရယ္ဝါဒမွခြဲထြက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္
ာ္လည္းထုိအစုိးရမ်ားသည္တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ယေန႔အေျခခံကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားမႈႏွင့္ယွဥ္
ဥ္ၿပီးသဘာဝတရားမွထုတ္ယူသုံးစြဲေရးအယူအဆမ်ားကုိလည္းအားေပးျမႇင့္တင္လာၾကသည္။ 

ထုိအယူအဆမ်ားသည္လြန္ခ့ဲေသာ၂၅ႏွစ္ခန္႔ကဘုိလီဗီးယားလူမႈေဗဒပညာရွင္ René 
Zavaletta ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာအျမတ္၏ဒ႑ာရီဟူသည့္အယူအဆႏွင့္လည္းဆက္စပ္ေနျပန္သည္။ထိ
ထုိဒ႑ာရီယုံတမ္းမွာZavaletta (2009 [1986]: 29-46) 
၏အလုိအရေတာင္အေမရိကတုိက္သည္သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လ်င္အေကာင္းဆုံးဆုလာဘ္
ဘ္ကုိရရိွထားသည္ဟူေသာအယူပင္ျဖစ္သည္။ထိုစာေရးသူကလက္တင္အေမရိကရိွလူတုိင္း၏စိတ္ထဲတြင္ရိွ
ွိေသာေရႊအတိၿပီးသည့္ဒ႑ာရီၿမိဳ႕ေတာ္ El Dorado 
ကုိဥပမာေပးသည္။စာေရးသူရတနာသုိက္႐ုတ္တရက္ေပၚသလုိ El Dorado 
ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးေပၚလာျခင္းႏွင့္အလုိလုိရလာေသာသဘာဝဆုလာဘ္မ်ားကုိအျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္စီမံ
မံႏိုင္မည္ဟုမွားယြင္းစြာလက္ခံယူဆျခင္းမ်ားသည္လက္တင္အေမရိကသားမ်ား၏ေသြးသားထဲတြင္ကိန္
န္းဝပ္ေနၿပီးျဖစ္သည္ဟုေထာက္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ 



 

ထုိဒ႑ာရီႏွင့္ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒအေတြးအေခၚမ်ားမွာZavaletta 
အပါအဝင္လက္တင္စာေရးသူအေတာ္မ်ားမ်ား၏အေရးအသားထဲတြင္ပါဝင္ေလ့ရိွသည္။ Fernando 
Coronil (2002) ကဗင္နီဇြဲလားရိွဒ႑ာရီႏိုင္ငံေတာ္အေၾကာင္းေဝဖန္ေရးသားသလုိ Alberto Acosta ႏွင့္ 
Jürgen Schuldt 
တုိ႔ကလည္းသယံဇာတေပါမ်ားမႈ၏ႀကိမ္စာအေၾကာင္းကုိေရးသားသည္။၎တုိ႔ကသယံဇာတေပါႂကြယ္ဝျခင္
င္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ဆင္းရဲရေသာႏုိင္ငံမ်ားရိွသည္ဟုအတိအလင္းေရးသားခဲ့သည္ (Schuldt/Acosta 
2009: 11; Acosta 
2009)။၎တုိ႔ကတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆင္းရဲမႈတုိးပြားလာျခင္း၊မတရားမႈတုိးပြားလာျခင
ခင္း၊ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပုံမမွန္ျခင္းႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ျခင္းစသည္
ည္တုိ႔ဆက္စပ္ေနေၾကာင္းကုိအတိအလင္းထုတ္ေဖာ္ေရးသားသည္။ 

မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ကုန္ၾကမ္းေစ်းႏႈန္းမ်ားတက္ျခင္း၊အာရွမွဝယ္လုိအားေတာက္ေလွ်ာက္ျမင့္
့္မားေနျခင္းစသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္တူးေဖာ္ေရးဝါဒီမ်ားအေနႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားကုိအျ
အျမန္ဆုံးအမီလုိက္ႏုိင္မည္ဟူေသာထင္ေယာင္ထင္မွားမႈမ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစသည္။သုိ႔ေသာ္ထုိထင္ျ
္ျမင္မႈမ်ားမည္သည့္အခါမွျဖစ္မလာခ့ဲေပ။ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအျမင္မွားျခင္းသည္ပဋိပကၡေပၚတြင္လည္းမူတည္သည္။၁၉၉၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၏နီယုိလစ္ဘရ
ဘရယ္ဝါဒေၾကာင့္မမွ်တမႈႏွင့္ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားျပန႔္ပြားလာၿပီးတၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ကုန္ၾကမ္းေရာ
ရာင္းခ်မႈ၏အက်ဳ္ိးအျဖစ္ကမ႓ာစီးပြားပ်က္ကပ္မ်ား၏အက်ဳိးကုိထင္သေလာက္မခံရျခင္းလည္းရိွလာသည
သည္။ဘ႑ာေရးပုိေငြႏွင့္ႏွစ္စဥ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္းျမင့္မားေသာေၾကာင့္လက္တင္အေမရိကလမ္းေၾက
ၾကာင္းဟူ၍ႂကြားဝါမႈမ်ားရိွလာကာေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ႏိုင္ငံေရး၊လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာေပါ
ပါက္ကြဲထြက္မႈမ်ားျဖစ္လာသည္။အီေကြေဒါသမၼတ Raphael 
Correa ေျပာသက့ဲသုိ႔နီယုိလစ္ဘရယ္ညတာရွည္ႀကီးကုန္ဆုံးေသာအခါ၂၁ရာစုအဝင္အက်ပ္အတည္
ည္းႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာအလုပ္လက္မဲ့၊စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းက်ဆင္းျခင္းႏွင့္ႏိုင္ငံစြန္႔ခြာထြက္သြာ
ြားျခင္းမ်ားျဖစ္လာသည္။ယင္းမွာအာဂ်င္တီးနားရိွKirchners 
အစုိးရလက္ထက္တြင္သိသာထင္ရွားၿပီးယေန႔ေခတ္လူမႈစီးပြားအၫႊန္းကိန္းမ်ားကုိအာဂ်င္တီးနားစီးပြားပ်က္
က္ေသာ၂၀၀၁- ၂၀၀၂ကာလမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီးဖတ္႐ႈေျပာၾကားျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ေနသည္။ 

ဘုိလီးဗီးယား၏ဥပမာမွာလက္တင္အေမရိကတုိက္၏ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအျမင္မွားျခင္းအတြက္အေကာင္းဆုံးဥပ
ဥပမာတစ္ခုျဖစ္ႏုိ္င္သည္။အေျခခံကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားကုိႏုိင္ငံပိုင
ုင္သိမ္းျခင္းတုိ႔တုိက္ဆုိင္ျဖစ္ပြားသျဖင့္ဘုိလီဗီးယားတြင္အစုိးရဝင္ေငြအလြန္အမင္းျမင့္မားသြားၿပီး
ီးလူထုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားလည္းအလြန္အမင္းႀကီးထြားလာခဲ့သည္။သမၼတ၏ဒုတိယသက္တမ္းတြင္တ
္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္စီးပြားေရးကုိထပ္မံတံခါးဖြင့္ေပးခဲ့သည္။လုပ္ငန္းမ်ားတြင
ြင္တစ္ဦးတည္းလႊမ္းမုိးႏိုင္ရန္အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားၾကၿပီး၂၀၁၀ပတ္ဝန္းက်င္တြင္တစ္ကုိယ္ေတာ္ႀကီ
ကီးစုိးေသာပေရာဂ်က္မ်ားစတင္ခို္င္မာလာသည္။ဘုိလီးဗီးယားအစုိးရသည္ဒု-သမၼတ Alvaro García 
Linera ေျပာသက့ဲသုိ႔ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားစက္မႈထြန္းကားမႈလမ္းေၾကာင္းကုိေလွ်ာက္လွမ္းၿပီးတူးေဖာ္
ာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္အေျခခံေသာမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေျခခံအေဆာက္အဦစီမံခ်က္ႀ
္ႀကီးမ်ားကုိအဓိကထားေဆာင္ရြက္သည္။လီသီယမ္တူးေဖာ္မႈ၊ႏိုင္ငံစုံေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားကေ
ကေဆာင္ရြက္ေသာဧရာမမုိင္းတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊IIRSA ေနာက္ခံျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာလမ္းႏွင့္ေရအ
ရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္အျခားစီမံခ်က္ႀကီးမ်ားပါဝင္သည္။ 



 

ေယဘုယ်ဆုိရေသာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈထင္ေယာင္မွားျခင္းသည္လက္တင္အေမရိက၏ႏိုင္ငံေရးစိတ္ကူးဝိညာဥ္ႏွ
ႏွင့္ယွဥ္တြဲလ်က္ရွိၿပီးႏို္င္ငံေတာ္၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊သယံဇာတမွရေသာဝင္ေငြမ်ားကုိသံုးၿပီး
ီးအဆင္းရဲဆုံးလူတန္းစားအတြက္ေထာက္ပ့ံေသာလူမႈေပၚလစီမ်ားစသည္တုိ႔တြင္လည္းထင္ဟပ္
ပ္လ်က္ရွိသည္္။ 

တုိးတက္ေသာအစုိးရမ်ား၏နီယုိလစ္ဘရယ္ဝါဒကုိျပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္လာၾကေသာအခါတြင္မူႏ္ုိင
္င္ငံေတာ္သည္စီးပြားေရးက႑တြင္အေရးပါေသာဇာတ္ေကာင္တစ္ဦးျပန္ျဖစ္လာၿပီးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်
မ်ားႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိျပန္လည္တည္ေဆာက္လာကာဓနျပန္လည္ခြဲေဝမႈကုိပင္ဦးတည္ေဆာင္ရြက
ြက္ႏုိင္လာသည္ကုိလည္းေတြ႕ရသည္။ 

ထုိသုိ႔ႏုိင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑ကုိသိသိသာသာျပန္လည္တုိးျမႇင့္လာသည္မွန္ေသာ္လည္းႏုိင
ုင္ငံေတာ္မွာမည္သည့္အခါတြင္မွလက္ႀကီးသမား Mega Player ျဖ
ဖစ္မလာႏုိင္ေတာ့ေပ။ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းကြပ္ေသာႏိုင္ငံေတာ္ regulatory state 
အျဖစ္ျပန္လာျခင္းမွာလည္းလူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊အန္ဂ်ီအုိမ်ား၊အျခားေသာက႑မ်ားအပါအဝင္ပုိမိုစုံလင္ေ
္ေထြျပားလာေသာအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပုဂၢလိကႏုိင္ငံစုံရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားပ
းပါဝင္ေသာေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ႏ္ုိင္ငံေတာ္ကျပန္လည္ရယူတည္ေဆာက္ထားေသာဓနခြဲေဝမႈအာဏာမွာနီယုိလစ္ဘရယ္ႏွစ္မ်ား၏
း၏ကာလရွည္ထုတ္လုပ္မႈမွထြက္လာေသာေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကုိမေမ့သင့္ေပ။ထုိ႔အျပင္
င္၁၉၉၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ကမ႓ာ့ဘဏ္ကေရးဆြဲခ့ဲေသာနစ္နာမႈမ်ားကုိုျပန္လည္ကုုစားရန္ရည္ရြ
ရြယ္သည့္လူမႈေပၚလစီမ်ားႏွင့္လည္းဆက္စပ္လ်က္ရိွသည္။အစုိးရမ်ားကစက္မႈထြန္းကားေရးမည္သိ
သုိ႔ပင္ေႂကြးေၾကာ္ေနပါေစလက္ရွိျဖစ္ေနသည့္စီးပြားေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားကအေျခခံကုန္စည္
ည္မ်ားထုတ္လုပ္ေရးကုိသာပုိမုိတုိးခ ဲ်႕ေစသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္လက္တင္အေမရိကရွိလက္ဝဲဝါဒီမ်ားသည္အရင္းရွင္ဆန္႔က်င္ေရးသုိ႔မဟုတ္အမ်ားႀကိဳက္အမ်ဳိးသာ
သားေရးမည္သည့္ဝါဒကုိကုိင္စြဲသည္ျဖစ္ေစတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး
ဝါဒကုိဆန္႔က်င္ေသာေဂဟဝါဒီလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိမူလက္ခံၾကျခင္းမရိွေပ။ထုိေဂဟဝါဒီေဝဖန္ေရးမ်ားကေ
ကေမာ္ဒန္ျဖစ္မႈတြင္အေျခခံေသာမာက္စ္ဝါဒ၏အခ်ဳိ႕ေသာေဒါက္တုိင္ႀကီးမ်ားကုိေဝဖန္ၾကသည္။လက္တ
္တင္အေမရိကလက္ဝဲဝါဒီအမ်ားစုသည္ေဂဟေဗဒဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားမွာအမွန္စင္စစ္ခ်မ္းေသာေသာ
သာအေနာက္တိုင္းအေတြးအေခၚမ်ားမွ (မလုိအပ္ပဲ) 
တင္သြင္းလာျခင္းျဖစ္သည္ဟုပင္ယူဆၾကသည္။ထုိအာဂ်င္ဒါသည္စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္စက္မႈဖြံ႕ၿ
႕ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းကုိေလွ်ာက္လွမ္းစႏိုင္ငံမ်ားအၾကားမညီမွ်မႈမ်ားကုိပုိမ်ားေစသည္ဟုလည
လည္းယူဆၾကသည္။ 

လက္တင္အေမရိက၏တုိးတက္ေသာလက္ဝဲအယူအဆသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ဝါဒအေျခခံေပၚတြင္တည္ေဆာက္ထားၿပီးကုန္စည္သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္လ်က္နီယုိလစ္ဘရ
ဘရယ္ဝါဒႏွင့္ဘုံတူညီမႈမ်ားရိွသည္။အဆုိးဆုံးအေျခအေနတြင္ယင္းကဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ေကာ္ပုိရိတ္လူမႈတ
ႈတာဝန္ႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒါက္တ္ုိင္သုံးခုကိုနီယုိဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ဝါဒ၏တက္ႂကြလႈပ္ရွားေသာဝင္႐ိုးသုံးခုအျဖစ္သတ္မွတ္လက္ခံသည္။ထုိအယူအဆမ်ားကတူးေဖာ္ထု
ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ေဒသခံမ်ားအတြက္အလုပ္အက္ုိင္မ်ားကုိဖန္တီးေပးသည္ဟုဆုိၾကေ
ကေသာ္လည္းလက္ေတြ႕တြင္ထုိလုပ္ငန္းမ်ားမွာလုပ္အားထက္စာလ်င္ေငြရင္းကုိအဓိကအားထားရေသ



 

ေသာအလုပ္မ်ားျဖစ္သည္။ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏံွမႈေဒၚလာတစ္သန္းတုိင္းအတြက္တုိက္႐ုိက္အလုပ္အကုိင္ဖန
ဖန္တီးႏုိင္မႈမွာ၀.၅မွ၂ဦးအထိသာျဖစ္သည္။ေငြရင္းကုိအားျပဳရမႈမ်ားေလအလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းဖန္
န္တီးမႈနည္းေလ၊အလုပ္သမားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ထပ္တုိးတန္ဖုိးဖန္တီးမႈနည္းေလပင္ျဖစ္သည္။ဓာတ္သတၳ
တၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္တစ္ကမ႓ာလုံးအတုိင္းအတာႏွင့္လူေပါင္း၂.၇၅သန္းကုိအလုပ္ေပးႏိုင္ၿပီ
ပီးယင္းမွာစုစုေပါင္းအလုပ္အကုိင္အားလုံး၏၀.၀၉% 
သာရိွသည္။မုိင္းတြင္းငယ္မ်ားကလူေပါင္း၁၃သန္းခန္႔ကုိအလုပ္အကုိင္ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။အျပည္
ည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႕၏အဆုိအရသတၳဳတူးေဖာ္ေရးကုိအဓိကလုပ္ကုိင္ေသာႏိုင္ငံေပါင္း၂၅
၂၅ႏ္ုိင္ငံတြင္၁၉၉၅မွ၂၀၀၀ခုႏွစ္အတြင္းသတၳဳတြင္းလုပ္သားစုစုေပါင္း၏သုံးပုံတစ္ပုံအလုပ္အကုိင္
င္ဆုံး႐ံႈးခဲ့သည္ဟုသိရသည္။အဓိကအေၾကာင္းမွာလူ႔လုပ္အားကုိနည္းပညာျဖင့္အစားထုိးျခင္းေၾက
ၾကာင့္ျဖစ္သည္ (Colectivo Voces de Alerta 2011: 27)။ 

ထုိ႔အျပင္ႏိုင္ငံတကာအလုပ္ခြဲေဝမႈႏွင့္ႏိႈင္းရယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းနိယာမမ်ားအရလက္တင္အေမရိ
ရိကမွာကုန္ၾကမ္းတင္ပုိ႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္သုိ႔ေရွာင္လႊဲ၍မရပဲေရာက္ရသည္ဟုတုိးတက္ေသာ
လက္ဝဲသမားမ်ားႏွင့္နီယုိလစ္ဘရယ္တုိ႔ႏွစ္ဦးစလုံးကယူဆထားၾကသည္။ 

တုိးတက္ေသာလက္ဝဲႏွင့္နီယိုလစ္ဘရယ္ႏွစ္ဦးစလုံးတုိ႔သည္ကမ႓ာ့စီးပြားေရး၏နိမ့္ျမင့္တက္ၾ
္ၾကသံသရာကုိလက္ခံၾကၿပီးကုန္ၾကမ္းထုတ္လုပ္သူႏွင့္ကုန္ေခ်ာႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထုတ္လုပ္သူဟူ
ဟူ၍ကမ႓ာ့စီးပြားေရးတြင္အျခမ္းႏွစ္ျခမ္းျဖစ္ေနျခင္းကုိလည္းလက္ခံထားၾကသည္။တုိးတက္ေသာအ
ာအစုိးရမ်ားသည္လက္တင္အေမရိကတုိက္အားစီးပြားေရးအရကု္ုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ကုိယ္ပုိင္ႏုိ
ိုင္ငံေရးဝန္းက်င္တစ္ခုတည္ေဆာက္ေရးကုိစကားလုံးေျပာင္ေျမာက္စြာျဖင့္ေႂကြးေၾ
ေၾကာ္ၾကေသာ္လည္းလက္ေတြ႕တြင္ႏုိင္ငံတကာလုပ္အားခြဲျခားမႈကုိအညံခံ၊လက္သင့္ခံေနၾက
ၾကရသည္ကုိေတြ႕ရမည္။ 

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ကုန္စည္သေဘာတူညီမႈသည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအမ်ားအျပားကုိေတာင္းဆိ
ဆုိေသာဝါရွင္တန္သေဘာတူညီမႈထက္စာလ်င္ပုိမိုလုပ္သာကုိင္သာရိွၿပီးႏို္င္ငံေတာ္၏အခန္းက႑ကုိကန
ကန္႔သတ္ျခင္း၊တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားေၾကာင့္အထိနာေသာရပ္ရြာျပည္သူမ်ား၏ဒီမုိကေရစီ
စီေဖာ္ေဆာင္ေရးကုိကန္႔သတ္ျခင္းစသည္အတားအဆီးအဟန္႔အတားမ်ားရိွေနသည္။ 

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဝါဒကုိေဝဖန္ျခင္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအလြန္ဝါဒ 

ကုန္စည္သေဘာတူညီမႈကုိဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေသာတတိယအေတြးအေခၚလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုရိွသည္။ယင္းကနီ
နီယုိဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္နီယုိလစ္ဘရယ္ပံုစံႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကုိဆန္႔က်င္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆ အက်ပ္အတည္းမ်ားေတြ႕ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ေခတ္မီမႈ၊ ေမာ္ဒန္ျဖစ္မႈ 
အယူအဆကုိလည္း ျပန္လည္သုံးသပ္မႈမ်ားျပဳလာၾကသည္။ အထူးထင္ရွားသည္မွာ Meadows ၏အစီရင္ခံ 
စာျဖစ္ေသာ The Limits to Growth (1972) ထြက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ တစ္ကမ႓ာလုံးပ်ံ႕ႏံွ႔ခဲ့ေသာ 
ေဂဟ ဆုိင္ရာအယူအဆမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းေဂဟအေတြးအေခၚမ်ားက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒ၏ 
ဦးေဆာင္အခန္းက႑ ကုိေမးခြန္းထုတ္ၿပီးေတာင္ကမ႓ာျခမ္းႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔လည္း စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွာ 
တစ္ကမ႓ာလုံးေလွ်ာက္လွမ္းရ မည့္ မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္ဟု မမွတ္ယူသင့္ေၾကာင္း 
သတင္းစကားပါးသည္ (Mealla 2006)။ 



 

၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကပင္ လက္တင္အေမရိကမွ ေဝဖန္ေရးဆရာအမ်ားအျပားက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆ 
သည္ မုိက္ခ႐ုိစေကး လူမႈစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကုိ ေဇာင္းေပးသည္ 
ဟုေဝဖန္ၾကသည္။ အမ်ားပါဝင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွာ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈမ်ား 
ကုိ ေလးစားၿပီး ေဒသတြင္းစီးပြားေရးမ်ားကုိ အားေပးျမႇင့္တင္ႏုိင္သည္ (Unceta Satrustegui 2009)။ 

ထုိအခ်ိန္ေလာက္မွာပင္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး sustainable development ဟူေသာအယူအဆမွာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
အေတြးအေခၚဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ားအတြင္းသုိ႔ စတင္ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအယူအဆ၏ 
႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားအေၾကာင္းမေျပာခင္ ယင္း၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္ အယူအဆဆုိင္ရာ အကန္႔အသတ္မ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္အေတြးအေခၚဂုိဏ္းႏွစ္ဂုိဏ္းရွိသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိသည္မွာ ပန္း 
တုိင္မျဖစ္ပဲ နည္းလမ္းတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး ယေန႔မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ တာဝန္ယူမႈရွိကာ သဘာဝတရား၏ 
စနစ္ မ်ားအေပၚေလးစားတန္ဖိုးထားမႈကုိေတာင္းဆုိေသာ အယူအဆမ်ားရိွသည္ (ႏုိင္ငံေရးေဂဟေဗဒ၊ 
နက္႐ိႈင္းေဂဟေဗဒ၊ စီးပြားေရးေဂဟေဗဒစသည္)။ က်န္တစ္ဖက္တြင္ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ ယုံၾကည္ကုိးစား 
ၿပီးထုိနည္းပညာမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာအသုံးခ်ကာ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ယူဆၾကသူမ်ား 
ရိွေနသည္။ ပထမအယူအဆကုိ လူမႈအဖြဲ႕မ်ား၊ ေဂဟသမားမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားစသည္တုိ႔က ကုိင္စြဲၾကၿပီး 
ဒုတိယစဥ္းစားပုံနည္းလမ္းမွာ ေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားက ေျပာေလ့ရွိေသာ အယူအဆမ်ားပင္ 
ျဖစ္သည္။  

မ်ားမၾကာေသးခင္က ကုိလံဘီယာ ပညာရွင္ Arturo Escobar (2005) က ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအလြန္ post 
development အယူအဆကုိတီထြင္ခဲ့ၿပီး အာဏာရိွသူမ်ား၏ လက္ကုိင္တုတ္အေတြးအေခၚျဖစ္ခဲ့ရေသာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆကုိ တစ္စစီၿဖိဳခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ Escobar ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆ 
ကသံုးေသာ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ခ်ယ္ေရးယႏၲယားမ်ားကုိ လွစ္ဟျပရန္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေသာႏိုင္ငံမ်ားကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ႏို္င္ငံတကာကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏အခန္းက႑ကုိ ျမႇင့္တင္ 
ထားျခင္း၊ ေဒသတြင္း၊ ႏို္င္ငံအဆင့္ႏွင့္ ႏို္င္ငံတကာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကုိတည္ေထာင္ျခင္း စသည္တုိ႔မွာ 
လႊမ္းမုိးခ်ယ္လွယ္ေရးယႏၲယားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေခတ္သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ ေဒသဆုိင္ရာအေတြ႕ 
အၾကံဳမ်ားႏွင့္ အသိပညာမ်ားကုိ ေဘးဖယ္ထုတ္သည္ (ယင္းကုိ အသိပညာသင္းသတ္ျခင္း epistemicide 
ဟု Boaventura de Sousa Santos 2007 ကေနာက္ပုိင္းတြင္ေခၚေဝၚသည္)။ 

၁၉၉၀ ျပည္လြန္ ဝါရွင္တန္သေဘာတူညီခ်က္ကာလမ်ားအတြင္း၌ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္က 
အဓိကဇာတ္ေကာင္အျဖစ္ရွိေနျခင္းလည္း ရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့သည္။ ယခုက့ဲသုိ႔ အတုိင္းအတာႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑ ေသးငယ္သြားျခင္းကုိ ယခင္က မၾကံဳဖူးခဲ့ေပ2။ ယင္းသည္ 
ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆ sustainable development ကုိ အားေပ်ာ့သြားေအာင္ ေရထုိးျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ေဂဟေခတ္မီဆန္းသစ္ေရးအယူ အဆ၊ ေကာ္ပုိရိတ္လူမႈတာဝန္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစသည္တုိ႔ႏွင့္ 
လက္တြဲညီညီျဖစ္သည္။ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စားသုံးမႈ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကုိ အႏွစ္သာရေျပာင္းလဲရန္အတြက္ဆုိလ်င္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆက အဓိကအေတြးအေခၚ အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနျခင္းမွာ အေႏွာက္အယွက္၊ 
အတားအဆီးျဖစ္လာသည္။  

                                                            
2၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏစွ္မ်ားအထိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ ႏုိ္ငင္ံေရးႏွင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ေရွ႕တန္းေရာက္လာျခင္း 
မရွေိသးေပ။ ထုိ႔ေနာက္တုိးတက္ေသာအစိုးရမ်ားအက်ပ္အတည္းေတြ႕ျခင္းႏွင့္ နီယုိလစ္ဘရယ္ဝါဒ 
အထြတ္အထိပ္ ေရာက္ျခင္းႏငွ့္အတူ ထုိအယူအဆထြန္းကားလာျခင္းျဖစ္သည္။ 



 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆျပန္လည္အားေကာင္းလာခ်ိန္တြင္ ေဝဖန္ေသာအေတြးအေခၚမ်ားက ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလြန္အယူအ 
ဆႏွင့္ အားေကာင္းေသာ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆမ်ား (ဌာေနတုိင္းရင္းသားအေတြးအေခၚမ်ားအပါ 
အဝင္) ကုိတင္သြင္းလာၾကသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလြန္ဝါဒက အဓိကအားျဖင့္ နီယုိလစ္ဘရယ္ႏွင့္ တုိးတက္ေသာ 
အေတြးအေခၚမ်ားက ျပန္လည္တင္သြင္းလာေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆကုိ ဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္ေနျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ၎တုိ႔က အစဥ္အလာကုိ ေဖာက္ထြက္ေသာ သဘာဝေလာကအေပၚအျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို တင္ျပလာ 
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားအျမင္၊ ေဂဟအျမင္၊ ေဂဟ-လူ႔ေဘာင္အျမင္၊ ေဂဟ-မဝါဒအျမင္၊ 
ကုိလုိနီဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ေဂဟ-ပုိင္နက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားပါဝင္သည္။ ယင္းမွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအက်ပ္ 
အတည္းေတြ႕ခ်ိန္တြင္ လူ/လူ႔ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာဝတရားအၾကားဆက္ဆံေရးကုိ ျပန္လည္ 
သုံးသပ္ရန္ေတာင္းဆုိျခင္းလည္းျဖစ္သည္။  

မက္စ္ဝါဒီစီးပြားေရးပညာရွင္ Bob Jessop (2011) က အက်ပ္အတည္းကုိနားလည္ရန္အတြက္ 
ျဖစ္စဥ္ ေလး မ်ဳိးကုိရွင္းျပခ့ဲသည္။ ပထမအခ်က္ တစ္ကမ႓ာလံုးေဂဟျပႆနာ (ေရနံ၊ အစားအစာ၊ ေရ)၊ 
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက်ဆင္းလာျခင္း၊ ဝင္႐ုိးစံုကမ႓ာႏွင့္ တ႐ုတ္ၾသဇာႀကီးလာျခင္း၊ နီယုိလစ္ဘရယ္ႏွင့္ 
အရင္းရွင္ စနစ္၏ ဝိေရာဓိမ်ားေၾကာင့္ ကမ႓ာ့စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းျဖစ္ျခင္းႏွင့္ စတုတၳအေနႏွင့္ 
ဘ႑ာအရင္းရွင္ စနစ္၏ ဆုိးက်ဳိးမ်ားဟူ၍ အခ်က္ေလးခ်က္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပသည္။  

တူးေဖာ္ေရးဝါဒကုိ ေဝဖန္သုံးသပ္ျခင္းသည္ တစ္ကမ႓ာလုံးဆုိင္ရာေဂဟအက်ပ္အတည္းႏွင့္ သယံဇာတ 
တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ စားသံုးျခင္းတို႔၏ ျပႆနာမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ၾသဇာက် 
ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယစေသာ တူးေဖာ္ေရးအေျခခံေဒသတြင္း အင္အားႀကီးႏုိ္င္ငံမ်ား၊ ေဒသတြင္း ကုိလုိ 
နီအငယ္စားႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ဘရာဇီးစသည္တုိ႔ေပၚထြက္လာျခင္းကုိလည္း ေထာက္ျပခ့ဲသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ဘ႑ာအရင္းရွင္စနစ္က ေစ်းႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္ၿပီး နီယုိလစ္ဘရယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားမွ ေမြးထုတ္ေပး 
လုိက္ေသာ တူးေဖာ္စီးပြားေရးမုိဒယ္မွာ အက်ပ္အတည္းက်ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ႀကိဳတင္သတိေပး 
သည္။ 

တူးေဖာ္ေရးေမာ္ဒယ္သည္ ေဂဟစနစ္ကုိသာမက လူ႔အခြင့္အေရးကိုလည္းေဖာက္ဖ်က္လ်က္ရိွသည္။ ပိုဆုိး 
သည္မွာ ထုိရပုိင္ခြင့္မ်ား ဥပမာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာတန္ဖုိးမ်ားျဖင့္ 
ကာကြယ္ထားျခင္း (ILO Convention 169) ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ 
လြတ္လပ္ေသာ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ကုိျပဌာန္းေပးသည့္ ထိုကြန္ဗန္းရွင္းကုိ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးရာတြင္ 
အျငင္းအခံုအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိႏႈန္းစံျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိသံုးၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္ 
တြင္ သိမ္းပုိက္သြားေသာနယ္ေျမမ်ားကုိ ျပန္လည္ရယူႏုိင္သည္။ ထုိပဋိပကၡမ်ားကုိ အင္ဒီးစ္ေတာင္တန္း 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာမက အာဂ်င္တီးနားကဲ့သုိ႔ႏိုင္ငံမ်ားအထိပါ ပ်ံ႕ႏံွ႔ၿပီး လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵ 
သေဘာထားေကာက္ခံပ္ုိင္ခြင့္အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွသည္။ ယင္းမွ 
တစ္ ဆင့္လူမႈေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းျဖင့္ တရားစြဲဆုိေသာ 
အဆုိးသံသရာမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြား သည္။ ထုိ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လ်င္ ေတာင္အေမရိကတုိက္ရိွ 
ဒီမုိကေရစီအနာဂတ္မွာ မ်ားစြာစိတ္ပူပန္ဖြယ္ျဖစ္ ေနသည္။ 

ေနာက္ဆုံးအခ်က္မွာ Arturo Escobar (2005) ႏွင့္ Edgardo Lander တုိ႔ေထာက္ျပခ့ဲသလုိ တူးေဖာ္ထုတ္ 
လုပ္မႈ စီးပြားေရးသည္ ေမာ္ဒန္ျဖစ္မႈ၏အက်ပ္အတည္းပင္ျဖစ္သည္ဆုိေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။  

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈစီးပြားေရးမုိဒယ္ကုိ သုံးၿပီးမ်က္ေမွာက္ေခတ္အက်ပ္အတည္းကုိ ေကာင္းစြာသ႐ုပ္ေဖာ္ 
ႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းကုိအလြန္အကြၽံသုံးစြဲပါက ျပႆနာကုိ အမွန္တကယ္ဆန္းစစ္ေလ့လာသုံးသပ္ႏိုင္မႈကုိ 



 

ထိခိုက္သြားေစႏိုင္သည္။ သဘာဝသယံဇာတထုတ္ယူသုံးစြဲမႈအားလုံးကုိ ျခံဳငံုသိမ္းက်ဳံးေျပာဆုိျခင္းသည္ 
အျခားေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ အင္အားစုမ်ား (ဥပမာ ၿမိဳ႕ျပအလုပ္သမားသမဂၢမ်ား) ကုိလွ်စ္လ်ဴ႐ႈ 
ရာေရာက္ေစသည္။  

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလြန္ဝါဒသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလက္သစ္ႏွင့္ တုိးတက္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒအယူအဆမ်ားကုိလည္း 
ဆန္႔က်င္ေဝဖန္သည္။ အထူးသျဖင့္ လက္ရိွဓနစုေဆာင္းေရးပုံစံႏွင့္ လူအမ်ား၏ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ လုယက္ယူ 
မႈပံုစံမ်ားကုိ ေဝဖန္ရန္ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တုိးတက္ေသာ နီယုိဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒီမ်ားသည္ 
လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပညာတတ္မ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခခံေဝဖန္ကန႔္ကြက္မႈမ်ားကုိသာ အေလးအနက္ 
ထားၿပီး အျခားေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကုိ 
အေလးအနက္မထားေပ။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ အင္ဒီးစ္ေတာင္တန္းေဒသႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ကန႔္ကြက္မႈမ်ားရိွသည့္တုိင္ တူးေဖာ္ေရးအေျခ 
ခံစီးပြားေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲပုိင္ဆုိင္မႈလက္လႊတ္ဆုံး႐ံႈးရျခင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ေတြ႕ျမင္ေနရ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ထုိကိစၥမ်ားကုိ အျပင္းထန္ဆုံး ေဆြးေႏြးေသာႏိုင္ငံမွာ 
အီေကြေဒါျဖစ္သည္။ ေဂဟဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းအသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းႏွင့္အတူ Buen Vivir 
သမၼာအာဇီဝအယူအဆမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၏အစားထုိးေရြးခ်ယ္စရာျဖစ္လာသည္။ အီေကြေဒါ၏ ၂၀၀၈ 
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သဘာဝတရား သည္အေျခခံရပုိင္ခြင့္ရွိၿပီး ယင္းကုိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည္ဟု သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည္။  

အီေကြေဒါအစုိးရသည္ သမၼာအာဇီဝက်စြာေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ စီမံကိန္း ၂၀၀၉- ၂၀၁၃ ကုိ ေရးဆြဲၿပီး 
National Secretary of Planning and Development SENPLADES (Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo) ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေစရန္ တာဝန္ေပးသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑ 
ကုိလည္း ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ၿပီး အေျခခံကုန္စည္မ်ားကုိ အားထားတင္ပုိ႔ရေသာဘဝမွ ဇီဝမ်ဳိးစံုႂကြယ္ဝမႈ၊ 
အသိပညာႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိ အေျချပဳေသာ ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပုံစံကုိေဖာ္ေဆာင္ရန္ႀကိဳးစားသည္။  

သုိ႔ေသာ္ Rafael Correa အစိုးရသည္ နီယုိဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလမ္းကုိလည္းလုိက္ၿပီး တုိင္းျပည္တြင္းကန္႔ကြက္မႈ 
မ်ားေသာ ဧရာမမုိင္းတြင္းစီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည္။ ထုိ႔အျပင္ လူမႈႏွင့္ ပတ္ 
ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာကန္႔ကြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ရာဇဝတ္ 
ေၾကာင္းျဖင့္ ဖိႏွိပ္အေရးယူသည္။ စုစုေပါင္း လူ ၁၇၀ ခန္႔မွာ အေရးယူခံရၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္သမားမ်ား 
ကေလး ကလားဆန္သည္ဟု သမၼတကစြပ္စြဲသည္။ ေဝဖန္ေသာအေတြးအေခၚမ်ားေၾကာင့္ 
အကဲြအျပဲမ်ားေပၚေပါက္ လာၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုျပဳျပင္ေရးလႈပ္ရွားမႈကာလက ရိွခဲ့ေသာ 
ညီၫႊတ္ေရးလည္း ေပ်ာက္ဆံုးသြားရသည္ Montecristi (2008)။ Rafael Correa အာဏာရကာစက 
သူ႔အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေဂဟေဗဒ ဟူ၍ အပုိင္းႏွစ္ပိုင္းဖြဲ႕စည္းထားသည္ကုိ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ 
ေဂဟအုပ္စုတြင္ ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးမွာ ေဘာဂ ေဗဒပညာရွင္ Alberto Acosta ျဖစ္သည္။ ၎မွာ 
Constituent Assembly in Montecristi ၏ ဥကၠဌျဖစ္ခဲ့ၿပီး တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈစီးပြားေရးပုံစံကုိ 
အျပင္းထန္ဆုံးေဝဖန္သူတစ္ဦးျဖစ္လာသည္။  

ဘုိလီဗီးယားရိွ အေျခအေနမွာလည္း အလားတူအျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္သည္။ အစိုးရႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာအာဏာ 
ပုိင္မ်ားအၾကားပဋိပကၡေၾကာင့္ Evo Morales ၏ ပထမသက္တမ္းတြင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္းမွ မညီမွ်မႈမ်ား 
အေၾကာင္းသိပ္မေပၚလြင္ခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္အတြင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ မညီမွ်မႈမ်ားပုိမုိ 
ေပၚလြင္ထင္ရွားလာခ့ဲသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အသစ္ျပဌာန္းလုိက္ေသာ 



 

ဥပေဒအမ်ားအျပားသည္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕လာခ့ဲသည္။ 
ထုိဥပေဒမ်ားသည္ လီသီယမ္သတၳဳသုိက္မ်ားမွသည္ အပြင့္သတၳဳတြင္းႀကီးမ်ားအဆုံး တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားကုိ အားေပးရန္အတြက္ ျပဌာန္းေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုိသု႔ိတင္းမာမႈမ်ားရိွလာေသာ အေျခအေနတြင္ 
အခ်ဳိ႕ေသာဌာေနတုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ CIDOB, the Confederation of Indigenous 
Peoples of Eastern Bolivia (Coordinadora de Indígenas del Oriente Boliviano) ႏွင့္ CONAMAQ, 
the National Council of Ayllus၊ Marcas of the Qollasuyo (Confederación Nacional de Ayllus y 
Marcas del Qollasuyo) စသည္တုိ႔မွာ ILO convention 169 တြင္ျပဌာန္းထားသည့္အတုိင္း ၎တုိ႔၏ 
သေဘာတူညီခ်က္မရပဲ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳၾကရန္ ဝိုင္းဝန္းကန္႔ကြက္ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎ 
တုိ႔၏ကုိယ္ပုိင္ႏိုင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ အမိကမ႓ာေျမကုိကာကြယ္ျခင္း (ဖြဲ႕စည္းပံု 
ပါအယူအဆ) ႏွင့္ တူးေဖာ္မႈစီးပြားေရးစနစ္ၾကား အႀကီးအက်ယ္အဟပ္ကြာျခားေနျခင္းကုိ 
ေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိၾကသည္။  

ဘုိလီးဗီးယားရိွ ထင္ရွားေသာအလွည့္အေျပာင္းတစ္ခုမွာ Peoples’ Summit on Climate Change and 
the Rights of Mother Earth ထိပ္သီးညီလာခံႏွင့္ အၿပိဳင္က်င္းပေသာ Cochabamba 
ဆန္႔က်င္ထိပ္သီးညီလာ ခံျဖစ္သည္။ ဘုိလီးဗီးယားအစုိးရက ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ 
တရားဝင္ထိပ္သီးညီလာခံမွာ တစ္ကမ႓ာလုံးမွ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိဖိတ္ေခၚၿပီး မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၉ 
ကုိပင္ေဟဂင္ ပတ္ဝန္းက်င္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ကြန္ဖရင့္ကုိ ကယ္တင္ရန္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုသတ္မွတ္ေရးဆြဲရန္ ျဖစ္ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိကြန္ဖရင့္တြင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ 
ေဒသတြင္းၾကံဳေတြ႕ေနရာေသာ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး ဝါဒ 
၏ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးမည့္ျပည္တြင္းအဖြဲ႕မ်ားအား ဖိတ္ၾကားျခင္းမျပဳေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာတုိ႔က ဘုိလီးဗီးယားရိွ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိေဆြးေႏြးရန္အတြက္ 
‘Workshop 18’ အမည္ရွိ သီးျခားဖုိရမ္တစ္ခုကုိ အၿပိဳင္က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္ (ယင္းကုိ 
အစုိးရခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္)။ 

ေနာက္ထပ္အေရးပါေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုမွာ 2011: TIPNIS, the Indigenous Territory and 
National Park Isiboro Sécure (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure) ျဖစ္သည္။ 
ယင္းတြင္ လမ္းတစ္ခုျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ရာအစုိးရႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ပြားေတာ့သည္။ TIPNIS မွ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကတည္းက သီးျခားတည္ရွိေသာ ကုိယ္ပို္င္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ခြင့္ရေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိပဋိပကၡတြင္ မ်က္ႏွာစာေပါင္းစံုရွိသည္။ အစိုးရက လမ္းမသည္ ရပ္ရြာအသုိင္း 
အဝုိင္းမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္အဆက္အစပ္တုိ႔ 
ကုိဖန္တီးေပးမည္ဟုဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိလမ္းမေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္၊ 
လူမႈဆုိးက်ဳိးမ်ားစြာကုိသယ္ေဆာင္ လာမည့္ 
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးစီမံခ်က္အမ်ားအျပားလည္းဝင္ေရာက္လာႏ္ုုိင္သည္။ အစုိးရက ေဒသတြင္းရိွ 
လူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ျခင္းမရွိပဲေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကုိ 
ခ်ဳိး ေဖာက္ျခင္းလည္းျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၁၀ ဒီဇင္ဘာလ ဓာတ္ဆီအက်ပ္အတည္း Gasolinazo(၂၀၁၀ 
ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဓာတ္ဆီေစ်းႏႈန္း႐ုတ္တရက္ ျမင့္တင္သြားၿပီးေနာက္ 



 

ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားေပၚလာၿပီးမွ ေစ်းျပန္ခ်ေပးသည္)3ေပၚေပါက္ၿပီးကတည္းက အစိုးရ၏ တစ္ဖက္သတ္ 
ဂမူရွဴးထုိးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပုိမုိမ်ားျပားလာသည္။ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ မတုိင္ပင္ျခင္း၊ 
တုိင္ပင္ေသာအခါ တြင္လည္း နီးစပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
လက္သင့္ရာစားေတာ္ေခၚၿပီးတုိင္ပင္ျခင္းမ်ားျဖစ္လာသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ TIPNIS ဦးေဆာင္ေသာ ဌာေန 
တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက La Paz သုိ႔ခ်ီတက္ၿပီး 
အေရးဆုိ ရာကနဦးတြင္ အစုိးရက ဖိႏိွပ္ေျခမႈန္းရန္ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ 
ဆုိင္းင့ံေပး လုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အဆုံးသတ္ရလာဒ္မည္သုိ႔ျဖစ္လာမည္ မသဲကြဲေပ။ 

TIPNIS လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ အစုိးရ၏ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးကုိအေျခခံေသာႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေဂဟလူ႔ေဘာင္ 
အေတြးအေခၚ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အမိကမ႓ာေျမႀကီး(Pachamama) ကုိ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအၾကား တြင္ အထင္အရွားထိပ္တုိက္ေတြ႕ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  

တၿပိ္ဳင္နက္တည္းတြင္ ကုိလုိနီေခတ္လြန္ ဘုိလီးဗီးယားကုိမည္သုိ႔တည္ေဆာက္မည္ဆုိသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
လည္း အႀကီးအက်ယ္ သေဘာကြဲလြဲသည္။ တစ္ဖက္တြင္ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ 
အားေကာင္းေအာင္တည္ေဆာက္ ေရးရိွၿပီး က်န္တစ္ဖက္တြင္ လူမ်ဳိးစံုႏိုင္ငံေတာ္ plurinational state 
အယူ အဆရိွေနသည္။ ထုိအျငင္းအခုံတြင္ ပညာရွင္အမ်ားအျပားႏွင့္ အေရးပါေသာႏ္ိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
Evo Morales အစိုးရအၾကားသေဘာထားကြဲျပားမႈမ်ား အထင္အရွားျဖစ္ေပၚသည္။ ၂၀၁၂ ဇြန္လတြင္ 
အစုိးရဝန္ ထမ္းအႀကီးအကဲမ်ားလည္းျဖစ္ေသာ ပညာရွင္မ်ားက Manifesto for the Renewal of the 
Process of Change (Manifiesto por la Reconducción del processo de cambio, see 
Coordinadora Plurinacional de la Reconducción 2011) ေၾကညာစာတမ္းကုိထုတ္ျပန္သည္။ 
ထုိေၾကညာစာတမ္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရးထက္စာလ်င္ အမ်ဳိးသားေရးကဲသည္ဟုလည္း ေ
ဝဖန္ခံရသည္။ ဒုသမၼတ Alvaro García Linera က ထုိေၾကညာစာတမ္းကုိ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိတုန္႔ျပန္ၿပီး 
အဓိကအားျဖင့္ လုပ္ေဖာ္ ကုိင္ဖက္မ်ားျဖစ္ခဲ့ေသာ စာတမ္းရွင္မ်ားသည္ တရားမွ်တမႈမရွိသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု 
ေဝဖန္သည္။ ျခံဳ၍ဆုိရေသာ္ TIPNIS ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးျဖစ္ရေသာ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိုဒယ္အေပၚ 
ေဝဖန္မႈမ်ားကုိ ေပၚလြင္ထင္ရွားေစသည္။ 

Kirchners အစိုးရအဆက္ဆက္ (Néstor Kirchner 2003– 2007, Cristina Fernández de Kirchner 
2007–2011, 2011 မွ ယေန႔တုိင္) ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ အာဂ်င္တီးနားသည္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ပတ္သက္ 
လ်င္ အစဥ္အလာက်မ္း႐ုိးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေတြးအေခၚသာႀကီးစိုးၿပီး အင္ဒီးစ္ေတာင္တန္းႏ္ိုင္ငံမ်ားက့ဲသို႔ အေတြး 
အေခၚစုံထြန္းကားျခင္းပင္မရိွေပ။ သုိ႔ေသာ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡအမ်ား 
အျပားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထင္ရွားေသာပဋိပကၡမွာ စကၠဴစက္႐ံုတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဥ႐ုေဂြးႏွင့္ 
ျဖစ္ပြားေသာအျငင္းအခံုျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား တံတားထုိးေရးကိစၥကုိ 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ Asamblea Ambiental de Gualeguaychú လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ 
ကန္႔ကြက္မႈမ်ားျဖစ္ ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ထင္ရွားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ Riachuelo 
ျမစ္ဝွမ္းညစ္ညမ္းမႈျပႆနာႏွင့္ ေရခဲေတာင္မ်ားထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ဥပေဒျပဌာန္းရန္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က 
လႊတ္ေတာ္တြင္ အႀကီးအက်ယ္ျငင္းခံုေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ခုမွာ ၂၀၀၈ တြင္ 

                                                            
3ယင္းမွတစ္ဆင့္ the Union of Citizen Councils (Unión de Asambleas Ciudadanas)၊ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ား 
ျဖစ္ေသာ the Peace and Justice Service Serpaj (Servicio de Paz y Justicia) ႏွင့္ the Colectivo Voces de 
Alerta စသည္တုိ႔ေပၚလာသည္။ 



 

စုိက္ပ်ဳိးေရးကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ အစုိးရအၾကား စိုက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္မ်ား၏အခြန္ႏႈန္းထားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္း တြင္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ 
ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ဆုံး႐ံႈးသြားေစေသာ ပဲပိစပ္စိုက္ ခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေပၚလာသည္။ 
ထုိပဋိပကၡၿပီးေနာက္တြင္ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံေရး၏ ဘက္ၿပိဳင္အုပ္စုဖြဲ႕မႈမ်ားေျပာင္းလဲသြားၿပီး 
ပညာတတ္အမ်ားအျပားပါဝင္ေသာ Carta Abierta က ဗဟုိအစုိးရ ႏွင့္ ေပါင္းစည္းသြားခဲ့သည္။ 

ပညာတတ္မ်ားႏွင့္ အစုိးရတုိ႔ပူးေပါင္းမိသြားၿပီးေနာက္တြင္ သတၳဳတြင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားစသည္ 
တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ပြားေသာျပႆနာမ်ားအားလုံးကုိ အဓိက႐ုဏ္းႏိွမ္နင္းေရးဒိုင္းမ်ားသံုးၿပီး အဓိကေျဖ 
ရွင္းသည္။ ဗဟုိအစိုးရက ျပည္သူမ်ားလက္မဲ့ျဖစ္ေစမည့္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္သည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ားကုိ ျငင္းဆုိၿပီး 
လူမႈဖူလုံေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအားေကာင္းေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မ်ားကုိသာ 
အဓိက ေဇာင္းေပးေျပာဆုိသည္။ လက္ရိွတြင္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈစီးပြားေရးစနစ္ကုိ ဆန္႔က်င္ေဝဖန္ၾကသူ 
မ်ားမွာ နယ္ေျမပို္္င္ဆုိင္မႈ၊ လူမႈ-ပတ္ဝန္းက်င္စသည္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ကုိယ္ပ္ုိင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ လက္ဝဲ 
အယူအဆတုိ႔ကုိ ကုိင္စြဲေသာ ပညာတတ္လႈပ္ရွားမႈ4 ပင္ျဖစ္သည္။ ဗဟုိလက္ဝဲဝါဒီမ်ားကလည္း အလုပ္ရွင္ 
အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးမ်ားတစ္ဖက္ေစာင္းနင္းႏုိင္လာျခင္းကုိ အဓိကကန္႔ကြက္ၾကသည္။ 

နိဂံုးအားျဖင့္ဆုိရေသာ္ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒကုိ လက္က္ုိင္ျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳသည္ျဖစ္ေစ တုိးတက္ေသာ 
လက္ဝဲဝါဒီမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ေခတ္မီေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတုိးျမႇင့္ေရးစေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆမ်ား 
၏ျပႆနာရပ္မ်ားကုိ ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ၾကသည္။ အီေကြေဒါႏွင့္ ဘုိလီဗီးယားတုိ႔ကဲ့ 
သုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆကုိဆန္႔က်င္ေဝဖန္ေသာ 
ႏ္ုိင္ငံ ေရးႏွင့္ သီအုိရီဆုိင္ရာေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ား အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
တုိးတက္ေသာအစုိးရမ်ား၏ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးပံုမ်ားမွာ အကန္႔အသတ္မရိွ တုိးတက္ေရးႏွင့္ 
မကုန္ခမ္းႏ္ုိင္ ေသာသဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားဟူေသာ အယူအဆမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားသည့္ 
လႊမ္းမုိးႀကီးစိုးေသာ အစဥ္အလာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ မ်ားစြာထပ္တူညီလ်က္ရိွသည္။ 

အသြင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ သီအုိရီထုတ္ျခင္း 

လက္ရိွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆကုိ အေျခခံေပးထားေသာ အာဏာဆက္ႏႊယ္ခ်က္မ်ား၊ စိတ္ကူးထည္မ်ား 
စသည္တုိ႔ကုိ တစစီဖဲ့ေခြၽၿပီး ေဝဖန္ေသာ အေတြးအေခၚလႈပ္ရွားမႈေပါင္းစံုကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအလြန္ဝါဒ post-
developmentalism က စုစည္းေပးထားသည္။ ၎တုိ႔က လက္တင္အေမရိက 
ေဝဖန္ေရးအေတြးအေခၚမ်ား အက်ဳံးဝင္ၿပီး ဌာေနတုိင္းရင္းသားအေျခခံမ်ားေပၚတြင္တည္ေဆာက္မည့္ 
အနာဂတ္ကုိေမွ်ာ္ရည္ေသာ စတ္ိကူးထည္၊ အယူအဆသစ္မ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ 
ယင္းမွတစ္ဆင့္ေဝဖန္ေရးအေတြး အေခၚမ်ားကုိ ေဒသတြင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြင္းေနရာေပးရန္ ဆက္လက္ေတာင္းဆုိလာၾက သည္ (Lander 2000 
ႏွင့္အျခား ကုိၾကည့္ပါ)။ 

                                                            
4၂၀၁၀ ႏွစ္ကုနတ္ြင္ သမၼတက နယ္စပေ္မွာင္ခိလုုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏွိမန္င္းလုိေသာေၾကာင့္ ဓာတ္ဆီႏွင့္ ဒီဇယ္ေစ်းႏႈန္း 
မ်းကုိ လက္ရွိမွ ၅၇% ႏွင့္ ၈၂% အထိတုိးျမႇင့္လုိက္သည္။ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ 
သမၼတအားရာထူးမွဆင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားပါျဖစ္လာၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ အမွားကုိ ဝန္ခံကာ ေစ်းႏႈန္းကုိ 
ျပန္ခ်ေပးလုိက္ရသည္။ 



 

ကုိလုိနီဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ အဓိကေဇာင္းေပးသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရ္ိွသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
Buen Vivir၊ ဌာေနႏွင့္ ရပ္ရြာလူ႔ေဘာင္အဓိကဝါဒီမ်ား၊ ေဂဟအမ်ဳိးသမီးဝါဒီမ်ားႏွင့္ ေဂဟ-ပိုင္နက္အယူ 
အဆလက္က္ုိင္ထားသူမ်ားစသည္တု႔ိျဖစ္သည္။ ထုိေနာက္ခံအေျခအေနေအာက္တြင္ သဘာဝတရားႀကီး၏ 
ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိေတာင္းဆုိမႈမ်ားေပၚထြက္လာၿပီး အီေကြေဒါ၏ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္း 
ျပဌာန္းျခင္းခံရသည္။  

ကုိလုိနီဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားမႈ၊ ဖိုဝါဒဆန္႔က်င္မႈ၊ လူမ်ဳိးစုံႏိုင္ငံေတာ္၊ ယဥ္ေက်းမႈစံုအယူအဆႏွင့္ Buen Vivir 
စသည္တုိ႔သည္ ၂၁ ရာစုလက္တင္အေမရိကအေတြးအေခၚမ်ား၏ အေျခခံေက်ာ႐ုိးမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ 
ထုိ အေျခခံအယူအဆမ်ားကုိ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ 
ဘက္စံုေထာင့္စုံမဟာဗ်ဴဟာမ်ားေပၚထြက္ လာေရးသည္ အပူတျပင္းခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
ကိစၥျဖစ္သည္။  

ထုိဘက္စံုေထာင့္စုံမဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ လက္ရွိတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးမုိဒယ္ကုိအစားထုိးမည္ျဖစ္ၿပီး 
လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားစတင္ျဖစ္ေပၚေနၿပီျဖစ္သည္။ တူးေဖာ္ေရးဝါဒ၏ 
စေကးႀကီး မားမႈေၾကာင့္ တုန္႔ျပန္မည့္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိလည္း အက်ယ္အျပန္႔စဥ္းစားသံုးသပ္ဖို႔လုိသည္။ 
လက္ရိွ အက်ယ္ျပန္႔ဆုံးအဆုိျပဳမႈတစ္ခုမွာ ဥ႐ုေဂြးမွ Eduardo Gudynas (2011) ဦးေဆာင္ေသာ the 
Latin American Centre for Social Ecology (CLAES) မွတင္သြင္းေသာအဆုိျပဳခ်က္ျဖစ္သည္။ ယင္းက 
လက္ရိွ တူးေဖာ္ေရးဝါဒ၏ က်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားမႈေၾကာင့္ အစဥ္အလာေဘာင္အတြင္းမွစဥ္းစားေသာ 
အစားထုိးနည္း လမ္းမ်ားမွာ မလုံေလာက္ပဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆႀကီးတစ္ခုလုံးကုိ 
အစားထုိးလဲလွယ္ပစ္ႏုိင္မည့္ အယူအဆ တစ္ခုလုိအပ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
စဥ္းစားခ်က္မ်ားကိုေဒသဆုိင္ရာ အဆင့္မွစဥ္းစားရမည့္အျပင္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားက Buen Vivir 
ဟုေခၚေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္မူေဘာင္တစ္ခုလုံးႏွင့္လည္း အက်ဳံးဝင္ ရမည္ျဖစ္သည္။  

အီေကြေဒါတြင္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈမ်ားအလြန္အားေကာင္းေသာ္လည္း တကယ္တမ္းအေျပာင္းအလဲစတင္ 
ျဖစ္ပြားေသာေနရာမွာ ပီ႐ူးျဖစ္သည္။ RedGE ဟုေခၚေသာ the Peruvian network for a balanced 
Globalisation (Red peruana por una Globalización con Equidad) 
က ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ကေလးတြင္ အဓိကႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ၎တုိ႔၏ ေၾကညာခ်က္ကုိ 
ေဝငွေပးခဲ့သည္။ ထုိသေဘာထားေၾကညာခ်က္မွာ လက္ေတြ႕အက်ဳိးသက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေျမယာသုံးစြဲမႈ၊ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စီမံမႈ၊ ခုိင္မာေသာ ေစာင့္ၾကည့္ ထ္ိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔ 
သေဘာတူညီမႈမပါပဲေဆာင္ရြက္ခြင့္မရသည့္ အေျခခံမူေဘာင္ တုိ႔အပါအဝင္ 
တူးေဖာ္ေရးဝါဒအလြန္ေခတ္သုိ႔ စီးပြားေရးတစ္ခုလုံးကူးေျပာင္းမည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ 
အဆုိျပဳခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအဆုိျပဳခ်က္မွာ ဘုိလီးဗီးယားႏွင့္ အီေကြေဒါတုိ႔ႏွင့္ယွဥ္လ်င္ ရာဒီကယ္ျဖစ္မႈ 
အားနည္းၿပီး လူမ်ဳိးစုံႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ Buen Vivir စသည္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း 
အာဂ်င္တီး နားကဲ့သုိ႔ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မရွိေသာ အေျခအေနတစ္ခုကုိမူ ဖန္တီးေပးထားႏုိင္သည္။ 
စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားျဖစ္ ေသာ Vicente Sotelo ႏွင့္ Pedro Francke (2011) တုိ႔ကလည္း 
အေျပာင္းအလဲ ကုိျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒမ်ားမွတစ္ဆင့္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ယူဆၾကသည္။ 
၎တုိ႔၏စာအုပ္ထဲတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ ေခ်ရိွေသာ ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးထားရာအဓိကအားျဖင့္ 
အခြန္စနစ္ေျပာင္းလဲမႈ (တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
အခြန္တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္း) ႏွင့္ မုိင္းတြင္းႏွင့္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၂၀၀၇ မွ ၂၀၁၁ 
အတြင္း ယာယီပိတ္ပင္ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ 



 

အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ ရပ္ရြာအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားတြင္ ရွိထားေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။ လက္တင္အေမရိက၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ ရဲေဘာ္ရဲ 
ဘက္စိိတ္အေျခခံစီးပြားေရးမ်ားတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် အမ်ားအျပားရိွေနၿပီး ၎တုိ႔ကုိ အရင္းရွင္စီးပြားေရးပုံစံကုိ 
အစားထုိးရန္အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ လက္တင္အေမရိတုိက္တြင္ 
ပ်ံ႕ႏံွ႔တည္ရိွ ေနေသာ စုိက္ပ်ဳိး-ေဂဟစီးပြားေရးႏွင့္ လူအသုိက္အဝုိင္းအေျခခံစီးပြားေရးစသည့္ပံုစံမ်ားကုိ 
အေသအခ်ာေလ့လာၿပီး အရင္းရွင္စနစ္ကုိအစားထုိးမည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ အက်ဳံးဝင္ေအာင္ 
ထည့္သြင္း ေပးရန္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အစိုးရမ်ားက ထုိျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကုိ ေခ်ာင္ထုိးထားၿပီး တူးေဖာ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားက တင္ျပေသာ မယုံၾကည္ရသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဇာင္းေပးကာ ျပႆနာ 
မ်ားပုိတုိးပြားေအာင္လုပ္မိတတ္ၾကသည္ (Colectivo Voces de Alerta 2011)။ အရင္းရွင္စနစ္ကုိ 
အစားထုိး မည့္ေဒသတြင္းစီးပြားေရးစနစ္မ်ားအားေကာင္းလာရန္အတြက္ဆုိလ်င္ ျပည္သူမ်ား၏ 
ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သာမက ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပံ့ပုိးကူညီမႈလည္း အႀကီးအက်ယ္လုိအပ္သည္ (see 
Coraggio 2011)။ 

စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ ဘဝေနမႈပံုစံႏွင့္ အရည္အေသြးကုိအာမခံႏိုင္ေသာ 
အေျပာင္းအလဲမုိဒယ္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆအႀကီးအက်ယ္ပ်ံ႕ႏွံ႔ရျခင္း အေၾကာင္း 
တစ္ခုမွာ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စားသံုးမႈပုံစံကုိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးက လုိက္ပါက်င့္သုံးေနၾကျခင္း 
ေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဘဝအရည္အေသြးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပုံေဖာ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ 
သေကၤတမ်ားကုိပါ အစဥ္အလာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒက လႊမ္းမုိးေနျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ ပိုေကာင္းေသာဘဝဆုိ 
သည္ကုိ ပိုမုိစားသံုးျခင္းဟု ဖြင့္ဆုိၾကၿပီး ကုန္စည္သေဘာတူညီမႈေအာက္တြင္ 
ဆင္းရဲေသာႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ပါျဖစ္လာႏိုင္သည္ကုိေတြ႔ရသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဘဝေနထုိင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျခခံက်ေသာေမးခြန္းမ်ားကုိ 
ျပန္လည္ေမးျမန္းရန္လုိလာသည္။ အနည္းဆုံးမည္မွ်ရလ်င္ ေကာင္းမြန္ေသာဘဝဟုဆုိႏုိင္ၿပီး 
အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ ပါအာမခံႏိုင္မည္ နည္း။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ႏွင့္ 
အနာဂတ္ကုိထိခိုက္ေစျခင္းမရိွပဲ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကုိ မည္သုိ႔ျဖည့္ဆည္းေပး ႏုိင္မည္နည္း။ ေက်းကြၽန္ျပဳမႈႏွင့္ 
ဖ်က္ဆီးမႈပုံစံသစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ကုိလုိနီလက္သစ္ လူမႈလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မည္သုိ႔ေျဖရွင္းႏုိင္မည္နည္း။ 
ကုိလုိနီသိမႈကုိမည္သုိ႔ဖ်က္ဆီးၿပီး အေျပာင္းအလဲအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု 
တစ္ရပ္ျဖစ္လာေစရန္မည္သုိ႔တည္ေဆာက္မည္နည္း စသည့္ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖၾကားရန္လုိအပ္လာသည္။  

ဤေနရာတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိျဖည့္ဆည္းႏို္င္မည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုသုံးမ်ဳိးကုိ တင္ျပလုိသည္။ 
ပထမတစ္ခုမွာ မက္စ္ဝါဒီေဘာဂေဗဒပညာရွင္ Manfred Max-Neef ၏ အယူအဆျဖစ္သည္။ ၎က 
လူသားလုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ အကန္႔အသတ္မရိွပဲ ေခတ္တစ္ေခတ္မွတစ္ေခတ္၊ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုႏွင့္ 
တစ္ခုအေျပာင္းအလဲရိွသည္ဟု မွတ္ယူၾကျခင္းမွာ မမွန္ဟုဆုိသည္။ အဓိကအားျဖင့္ အမွန္တကယ္လုိအပ္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထုိလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိျဖည့္ဆည္းေပးႏ္ုိင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားအၾကား ကြဲျပားမႈကုိ မသိၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ သမုိင္းေခတ္မ်ားအားလံုးအတြက္ အေျခခံလူသားလုိအပ္ခ်က္ မ်ားမွာ 
အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ေခတ္တစ္ေခတ္ႏွင့္ တစ္ေခတ္၊ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား ေျပာင္းလဲ 
သည္မွာ ယင္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေသာနည္းလမ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆုိသည္ (Max-
Neef 1993: 50-1)။  



 

ထုို႔ေၾကာင့္ လူမႈ၊ စီးပြားႏွင့္ ႏ္ုိင္ငံေရးစနစ္အသီးသီးသည္ အေျခခံအားျဖင့္တူညီေသာ လူသားလုိအပ္ခ်က္ 
မ်ားကုိ ကုိယ္ပုိင္ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ျဖည့္တင္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈဆုိသည္မွာလည္း ထုိလုိအပ္ခ်က္ 
မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းမည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကုန္စည္မ်ားမွာ လူသားလုိအပ္ခ်က္ 
ကုိျဖည့္ဆည္းရာတြင္ ပ့ံပိုးေပးေသာအရာမ်ားသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းတု႔ိအတြက္ ဘဝကုိေပးဆပ္ရေသာ 
အခါ အဓိပၸါယ္ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူသားဆန္ေသာစီးပြားေရးစနစ္ကုိတည္ေဆာက္ရာ 
တြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကုိျဖည့္ဆည္းေသာနည္းလမ္းမ်ားအၾကား အႏုပတိေလာမနည္းျဖင့္ ဆက္ 
ႏြယ္ေနမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္လုိအပ္လာသည္ဟု ဆက္လက္ေရးသားထားသည္ (ယင္း)။ 

ဒုတိယအေနႏွင့္ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ေတာင္ကမ႓ာျခမ္းတြင္ရိွေသာ လူ႔အသုိင္းအဝို္င္းစီးပြားေရးပုံစံမ်ား 
ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ဘဝအတြက္ စီးပြားေရး economy for life အယူအဆကုိ ေဖာ္ထုတ္ေသာ Franz 
Hinkelammert ၏အယူအဆမွာလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္သည္ (Hinkelammert/Mora 2005)။ 
ယင္းအယူအဆအရ လူသားလုပ္အားသည္ အသုံးခ်တန္ဖိုးႏွင့္ ဘဝအတြက္ 
အေထာက္အပ့ံမ်ားဖန္တီးေပးရန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အလုပ္ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ ခြဲျခားလုပ္ကုိင္မႈစ သည္တုိ႔မွာ 
ဘဝစဥ္ဆက္မျပတ္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူသားဆုိသည္မွာ လုိအပ္ 
ခ်က္မ်ားရိွေသာ သတၱဝါတစ္မ်ဳိးျဖစ္္ၿပီး ဘဝရွင္သန္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ ႐ုပ္ဝတၳဳဝန္းက်င္ကုိလည္း 
တည္ေဆာက္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘဝတန္ဖုိးမ်ားတြင္ အသုံးဝင္မႈတန္ဖိုးအျပင္ ရပ္တည္မႈတန္ဖိုးလည္းပါဝင္ 
သည္ကုိ သတိျပဳမိရန္လုိသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အလုပ္တန္ဖုိးေပၚတြင္သာ အေျခမတည္ပဲ ဘဝတန္ဖိုးေပၚ 
တြင္လည္း အေျခတည္ရန္လုိအပ္သည္ (ယင္း၊ Hinkelammert စာအုပ္ေ၀ဖန္ေသာ Vargas Soler 2008 
ကုိလည္းၾကည့္)။ 

Hinkelammert ၏အယူအဆမွာ တတိယတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ ေဂဟအမ်ဳိးသမီးဝါဒီမ်ား၏ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ 
က်င့္ဝတ္ အယူအဆျဖစ္သည္။ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ပ်ံ႕ပြားေရးႏွင့္ သက္ 
ဆုိင္ေသာ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးမႈ၊ က်န္းမာေရး၊ 
ခံစားမႈဆုိင္ရာ ပံ့ပုိးမႈႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဝင္ဆ့ံေစရန္ ကူညီမႈစသည္တု႔ိပါဝင္သည္ (Pascual/Yayo 
Herrero 2010: 3; León 2009 ကုိလည္းၾကည့္)။ ယင္းမွာ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ဆုိေသာအယူအဆႏွင့္ ကြဲ 
လြဲယုံသာမက လူသားလုိအပ္ခ်က္ကုိ လစ္ဟာေနေသာေၾကာင့္ျဖည့္ဆည္းရမည့္အရာမ်ားဟု 
မေကာက္ယူပဲ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးယဥ္ေက်းမႈကုိအေျခခံ၍ တည္ေဆာက္ျပသည္။ အျပန္အလွန္အက်ဳိး 
မ်ားမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ျဖည့္ဖက္ျဖစ္မႈစသည့္တန္ဖုိးမ်ားျဖင့္ လူမႈႏွင့္ ေဂဟဆုိင္ရာ ညီၫႊတ္မွ်တမႈ 
ရိွေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကုိတည္ေထာင္ရန္ျဖစ္သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၁ ရာစုလက္တင္အေမရိကအေတြးအေခၚမ်ားသည္ 
သိမႈဆ္ုိင္ရာစနစ္တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ ေတာင္းဆုိၿပီး လူသားႏွင့္ လူမႈလုိအပ္ခ်က္ဆုိင္ရာ သီအုိရီအသစ္ 
တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္လည္း ႀကိဳးစားသည္။ ထုိသီအုိရီမွာ အားေကာင္းေသာ ေရရွည္တည္တ့ံေရးအယူ 
အဆအတြက္သာမက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အႏွိမ္ခံမ်ားကုိပါ ေရွ႕တန္းတင္ေနရာေပးေသာ 
ယဥ္ေက်းမႈစံု စနစ္တစ္ခုထြန္းကားလာေရးအတြက္ပါ အေထာက္အပ့ံေပးႏုိင္သည္။ 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္စီးပြားေရးအတြက္စံပံုစံတစ္ရပ္အျဖစ္က်င့္သံုးရမည့္သမၼာအာဇီဝ (Buen Vivir)5 

RaúlPradaAlcoreza6 

“ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး” ႏွင့္ “တိုးတက္ေရး” 
ဆုိသည့္ေဝါဟာရႏွစ္ခုကုိမိမိတုိ႔မိခင္ဘာသာစကားမ်ားတြင္ျဖစ္ႏိုင္သမွ်အတိက်ဆံုးဘာသာျပန္ရန္အတြက္ေဝါ
န္အတြက္ေဝါဟာရေဗဒကုိ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းအထိဌာေနတိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားကရွာေဖြခဲ့ၾကသည္
းကရွာေဖြခ့ဲၾကသည္။ထုိသို႔ၾကဳိပမ္းၾကရွာေဖြရျခင္းမွာဘာသာေဗဒ႐ႈေထာင့္တစ္ခုတည္းအတြက္မဟုတ္ဘဲ
တြက္မဟုတ္ဘဲကြဲျပားေသာေလာကအျမင္ႏွစ္ရပ္၏မကိုက္ညီမႈကုိနားလည္ေစရန္အတြက္ပင္ျဖစ္သည္။တ
ဖစ္သည္။တစ္ဖက္တြင္မူႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
“ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး”ဟုဆိုသည့္ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားရိွခဲ့ေသာမူဝါဒမ်ားရိွၿပီးအျခားတစ္ဖက္တြင္မူဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအျမင္သ
းအျမင္သစ္တစ္ရပ္အျဖစ္သဘာဝတရားႏွွင့္အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ျခင္းသေဘာတရားကုိအေျခခံထားသည့္ဌာ
ံထားသည့္ဌာေနတိုင္းရင္းသား “ဘက္စံုေလာကအျမင္” 
တစ္ရပ္ရိွေနသည္။ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲသူမ်ား၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္စီမံကိန္းဦးတည္သူမ်ားၾကားလံုး၀ကု
ကားလံုး၀ကိုက္ညီျခင္းမရွိခဲ့ဘဲနားလည္မႈအလြဲမ်ားကုိေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။ “ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး”ႏွင့္ “တိုးတက္ေရး” 
ဆိုသည့္ေဝါဟာရႏွစ္တြင္ပါ၀င္သည့္႐ုပ္၀တၳဳကုန္ပစၥည္းမ်ားပိုင္ဆုိင္ျခင္းျဖင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္သည္ဟူေသာ
တိုးတက္သည္ဟူေသာအေနာက္တိုင္းအသိကုိထင္ဟပ္သည့္ေဝါဟာရမ်ဳိးမည္သည့္ဌာေနတိုင္းရင္သားဘာ
င္းရင္သားဘာသာစကားတြင္မွမရွိေပ။ 
 

ထုိေဝါဟာရမ်ားႏွင့္နီးစပ္သည့္အီမရာဆူမာကြာမနား (theAymarasumaqamaña) 
က်ဴခၽြာဆူမက္ေကာ္ေဆး 
(theQuechuasumakkawsay)ႏွင့္ဂြာရာနီနႏၵီရီကို( theGuaraniñandereco) ေဝါဟာရမ်ားကုိအၾကံျပဳခ့ဲၾ
့ၾကသည့္တုိင္ယင္းေဝါဟာရမ်ားသည္လုံးဝမဆုိင္သည့္အဓိပၸာယ္ထြက္ေစသလုိဖြံ႕ၿဖဳိးေရးသေဘာတရားႏွင္
ေဘာတရားႏွင့္ပင္ဆန္႔က်င္ေနၾကသည္မ်ားပင္ရွိသည္။ေျမာက္ျမားလွစြာေသာဌာေနတုိင္းရင္းသားဘာ
င္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားၾကားအေျခခံကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရိွၾကသည့္တုိင္ “စံျပဘ၀” 
ပံုစံတစ္ရပ္ဆိုင္ရာသေဘာတရား၌မူ၄င္းတုိ႔အားလံုးတစ္သေဘာတည္းရွိၾကသည္မွာစိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာ
ယ္ေကာင္းလွသည္။ယင္းသေဘာတရားအရလူသားႏွင့္သဘာဝတရားကုိခြဲျခားထားျခင္းမရိွဘဲျပန္လ
ရိွဘဲျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္း၏႐ုပ္ဘ၀ႏွင့္လူမႈေရးႏွင့္နာမ္ပုိင္းဆုိင္ရာဘ၀ဆုိင္ရာထုတ္လုပ္ျခင္းၾကားခြဲ
ပ္ျခင္းၾကားခြဲျခားမရႏုိင္ေသာအျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားရိွသည္။ေယာက ၤ်ား၊မိန္းမဟူသည္မွာလည္းသ
သည္မွာလည္းသဘာဝတရားႀကီးႏွင့္အတူမိခင္ကမၻာေျမ၏အစိတ္အပုိင္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီးျမင့္ျမတ္အယူရွိသည္
တ္အယူရွိသည့္သဘာ၀တရားႀကီးကုိယံုၾကည္ကုိးကြယ္မႈအေလ့အထမ်ားေၾကာင့္၄င္းတုိ႔ၾကားႏွစ္ဖက္အျ
ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ရပ္ရြာသဘာ၀စုစုည္းစည္းရိွျခင္းတို႔ရွိၾကသည္။ 
 

ယခုေလာကအျမင္၏ေတြးေခၚပံုတြင္အခ်ဳိ႕ေသာလက္ေတြ႕ၾကသည့္ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားရိွၾကသည္။အကယ္၍
 
“သဘာ၀တရားကျမင့္ျမတ္သည္ဆုိလွ်င္လူတို႔သည္ရွင္သန္ေနထိုင္မႈအတြက္လိုအပ္သေလာက္သာမိခ

                                                            
5 
6 



 

ိခင္္သဘာ၀တရားထံမွရယူသင့္သည္။သဘာ၀တရားကရွင္သင္ေနထိုင္ရန္ႏွင့္ပိုင္ဆိုင္လိုစိတ္လည္
ည္းရိွမည္ဟုနားလည္ထားသည့္အတြက္သဘာ၀တရားကုိဆိုးဆိုးရြားရြားဆက္ဆံလွ်င္လူသားတို႔လု
လိုအပ္ေသာအရာ၀တၳဳမ်ားကုိေပးအပ္ရန္သဘာ၀တရားကဆိုင္းင့ံထားလိမ့္မည္။ယင္းေလာကအျမင
မင္မ်ားအရလူအသိုင္းအ၀ုိင္းကၾကား၀င္ေပးသည့္သဘာဝတရားႏွင့္ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ကုိထူေထာင
ာင္ၿပီးေယာက ၤ်ားႏွင့္မိန္းမဟူသည္မွာဆက္ဆံေရးသို႔မဟုတ္ရပ္ရြာကြန္ရက္မ်ား၏အပ်က္တရားမဟ
မဟုတ္ေၾကာင္းနားလည္ထားၾကသည္။ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုသည္မွာႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္မွီခိုမႈ၏အ
၏အခ်ိတ္အဆက္မ်ားျဖစ္ထြန္းသည့္အခ်ိန္တြက္သာျဖစ္ဖြယ္ရွိၿပီးအျပတ္အလွန္ဆက္ဆံေရးရိွၿပီးစည္းလု
လံုးညီညြတ္သည့္ဘ၀ဆိုသည့္အဓိပၸာယ္ျဖင့္စံကိုသတ္မွတ္ၾကသည္။ 

 

ဌာေနတိုင္းရင္းသား၊အရင္းရွင္ႏွင့္ဆိုရွယ္လစ္ဆိုသည့္ယဥ္ေက်းမႈအျမင္ႏွစ္ရပ္ရိွေၾကာ
ကာင္းကိုေလ့လာမႈအရအတည္ျပဳခဲ့သည္။ထိုသို႔ဆိုရျခင္းမွာအေၾကာင္းတိုက္ဆုိင္၍ဆိုရျခင္းမဟုတ
ုတ္။အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္း၂၀၀၆-
၂၀၁၁ေရးဆြဲစဥ္အေျခအတင္ေဆြးေႏြးရာ၍ဗဟုသုတၾကြယ္၀သူတစ္ဦးျဖစ္ေသာႏုိင္ငံျခားေရး
ရး၀န္ႀကီးေဒးဗစ္ခ်ဳိကြီဟြမ္ကာကထိုေခါင္းစဥ္ကုိျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။သမၼာအာဇီ၀(Buen 
Vivir)ဆိုေသာအယူအဆကုိျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒတြင္ပထမဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ေရွ႕တန္းတင္ထားၿပီးငါးႏွစ္စီမ
ီမံကိန္း၏အဓိကရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၌ထ
၌ထည့္သြင္းျပဌာန္းခဲ့သည္။ 

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အင္ဒီးန္အႏြယ္၀င္မ်ားအတြက္သမၼာအာဇီ၀ (Buen Vivir) 
ဆိုသည္မွာကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္မႈမွအစာဟာအာရျဖစ္ေစျခင္းျဖင့္လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း၏စံတစ္ရပ
ရပ္ျဖစ္လာျခင္းအားေက်နပ္ႏွစ္သက္သည္အသိမ်ဳိးကုိေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ေပသည္။အစားအစာသံုးေဆာင္
င္မႈအသိတြင္အာဟာရအတြက္မွ်သာမဟုတ္ဘဲသဘာ၀တရား၏သက္ရိွအင္အားစုမ်ားႏွင့္လူ႔အသ္ိုင္းအ၀
အ၀ုိင္း၏သာယာ၀ေျပာမႈၾကားမွ်ေျချဖင့္လည္းၾကည့္သည္။ထုိသုိ႔ျဖင့္ဘ၀ႏွင့္ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျ
္ျခင္းတို႔လိုက္ၾကရမည့္အင္အားမ်ားျဖစ္ေသာေရ၊ရာဦဥတု၊ေျမ၊လူတို႔၏ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈအ
ႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္မိမိတို႔ပတ္၀န္းက်င္ရိွအရာမ်ားကုိစီးဆင္းေစခဲ့သည္။အလုပ္ႏွင့္ထုတ္လုပ္ျခင
ခင္းသည္ပြဲေတာ္၏စုေပါင္းအေလ့အထမ်ားျဖစ္ၾကည္သည္။ 
(အလုပ္ႏွင့္လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းပြဲေတာ္မ်ားကုိခြဲျခားမရဆိုေတာ့အယူအဆျဖစ္သည္)။ဘ၀ျပန္လည္ေမြးဖြားျဖစ္ထြ
ထြန္းလာေစရန္အတြက္ျဖစ္ႏိုင္မည့္ရင္းျမစ္မ်ားကုိအသံုးျပဳရသည့္အတြက္သာယာ၀ေျပာမႈကုိလည္
ည္းစုေပါင္းၿပီးခံစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 

၁။လူမႈေရးစည္းလံုးညီညြတ္္မႈ- 
လူသားသည္လူအခ်င္းခ်င္းအျခားတစ္နည္းဆုိရလွ်င္လူ႔အသိုက္အ၀န္းျဖင့္အတူတကြေဆာင္ရြက္
က္မွသာေပါမ်ားၾကြယ္၀ျခင္းမ်ဳိးက့ဲသုိ႔အရာမ်ားကုိိရရိွႏုိင္မည့္ဟုတင္ကူးယူဆခ်က္ရိွသည္။ 

၂။ထုတ္လုပ္ျခင္း- လူအသိုက္အ၀န္းလုပ္ငန္းအျပန္အလွန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ရလဒ္ 

၃။လုပ္သားအင္အားစုကုိေမြးထုတ္ျခင္းႏွင့္မိသားစုကုိေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္မိသားစုတာ၀န္ျဖစ္
စ္ၿပီးစုေပါင္းထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 



 

၄။ကၽြန္းကုိင္းမီွကုိင္းကၽြန္းမွီဆိုသလိုအျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈမ်ားကုိျဖစ္ထြန္းေစသည့္ကြဲျပားျခာ
ခားနားေသာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားႏွင့္အရည္အေသြးစ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားရိွသည့္လူသားမ်ားၾက
ၾကားအျပန္အလွန္မီွီိခိုမႈရိွၿပီးျဖစ္ကာဘံုသင္ယူမႈအတြက္အျခခံအုတ္ျမစ္လည္းျဖစ္ေပသည္။ 

 
၅။ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္အလုပ္ကုိေဆာင္ရြက္ရာတြင္သဘာ၀တရားကုိေလးစားရမည္ျဖစ္သလိုသဘ
သဘာ၀တရားႏွင့္လည္းသဟဇာတျဖစ္ရမည္။ 

 

၆။သဘာသတရားသည္ျမင့္ျမတ္ၿပီးပူေဇာ္ပသျခင္းျဖင့္သာျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာႏိုင္သည္။ 

 
သို႔ေသာ္လည္းသမၼာအာဇီ၀ (Buen Vivir) 
၏မ်က္ႏွာစာႏွစ္ရပ္ျဖစ္သည္အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္အေလ့အထကုိကုိယ္က်င့္တရားမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံ
ငံေရးတုိ႔ႏွင့္အတူကြဲျပားေအာင္ပ္ိုင္းျခားရမည္ျဖစ္သည္။ယခင္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအရအေတြ႕အ
႕အႀကဳံသည္ဘိုလီးဗီးယား၏ေဒသဆိုင္ရာ၊လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာမ်ဳိးစုံမႈႏွင့္ခ်ိတ္ဆက
ဆက္ေနသည့္အတြက္သေဘာတရားတစ္ခုတည္းသုိ႔မဟုတ္အနက္ေကာက္ယူမႈတစ္မ်ဳိးတည္းထုတ္ယူ
ယူဆင္ျခင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။သို႔ေသာ္လည္းဘံုသေဘာျဖစ္ၿပီးလူမႈေရးအရမွ်ေ၀ထားသည့္သာယာ
ယာ၀ေျပာမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးအနည္းဆံုးသေဘာတူညီခ်က္အခ်ဳိ႕ကုိထားရိွသည့္မ်ဳိးစုံကြဲျပားၿပီးအလြန္ပင
ပင္မ်ားျပားစံုလင္ေနသည့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏အျခားအျမင္တစ္ရပ္ကုိထူေထာင္ရန္ကိုယ္က်င့္တရားပု
ပိုင္းဆိုုင္ရာႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာမ်က္ႏွာစာမွေရြ႕ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ယင္းမ်က္ႏွာစာသည္သဘာဝတရား 
(ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အိမ္)၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္အစုအေပါင္းေသာ(တစ္ဦးခ်င္းကုိေပါင္းထားျခင္းမဟုတ္)ကိုေကာ
ကာက္ယူထားၿပီးယင္းႏွင့္ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္မရိွခဲ့လွ်င္မိမိတုိ႔၏ဘ၀မ်ားေမြးဖြားႏိုင္မည္မဟုတ္
တ္ေပဟုယူဆထားသည္။ထို႔ေၾကာင့္သမၼာအာဇီဝ(Buen Vivir) 
ဆိုသည္မွဘဝအတြက္ေလးစားမႈကုိအေျခခံသည့္ဘံုဓေလ့တစ္ရပ္ကုိတည္ေဆာက္ျခင္းဟုေကာက
ာက္ယူႏုိင္ေပသည္။ 

ဘိုလီးဗီးယားႏွင့္အီေကြေဒါတို႔၏ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္သမၼာအာဇီ၀(Buen 
Vivir)သေဘာတရားကုိႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္အစိုးရဦးတည္ခ်က္အျဖစ္ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသည္။ထ
။ထိုသို႔ျပဌာန္းျခင္းမွာကိုလုိနီဆန္႔က်င္ေရးထင္ရွားသည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီးပထမဆု
ဆံုးအခ်က္အေနျဖင့္ယင္းသေဘာတရား၏ေရေသာက္ျမစ္မွာဌာေနတိုင္းရင္းသားေလာလအျ
အျမင္ျဖစ္သည္ကုိအသိအမွတ္ျပဳထားၿပီးမိမိတို႔၏ဓေလ့၊ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးအတူယွဥ္တ
္တြဲေနထိုင္မႈမ်ားအတြက္ႏုိင္ငံစုံလမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္အားျပဳၿပီးထူေထာင္ေရးျဖစ္သည္။သမၼာအာဇီ၀(Buen 
Vivir) 
ဆိုသည္မွာအဆိုပါပန္းတိုင္မ်ား၏အနည္းဆံုးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားရိွသည့္ဆံုရပ္တစ္ခု၊ပုံစံတစ္ရပ္ျ
္ျဖစ္လာေစရန္ျဖစ္ျပီးစံတစ္ရပ္ျဖစ္လာေစရန္မရည္ရြယ္သလိုလူမ်ဳိးဗဟိုျပဳသို႔မဟုတ္ပုရိသပဓာ
ဓာနျဖစ္လာေစရန္လည္းမရည္ရြယ္ေပ။လူ႔အသိုက္အ၀န္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ကိုယ္ပိုင္ေလာကအျမင
မင္ႏွင့္ဓေလ့မ်ားႏွင့္အညီဘ၀အတြက္သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာလမ္းေၾကာင္းေပါင္းစံုခ်မွ
မွတ္ျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။ 



 

 

ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒမ်ား၏အေျခခံမူႏွင့္ပန္းတိုင္လည္းျဖစ္သလုိႏိုင္ငံေတာ္၏စံပုံႏွင့္စီးပြားေရးစ
းစံပံုမ်ားအတြက္အေျခခံအုတ္ျမစ္လည္းျဖစ္ေသာသမၼာအာဇီ၀ (Buen 
Vivir)ဆိုသည္မွာမ်ဳိးစုံကြဲျပားမည့္သက္ရိွမ်ားႏွင့္ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္းအရည္အေသြးၾကားသဟဇာတ
ာတျဖစ္ေသာဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္အျဖစ္ဌာေနတုိင္းရင္းသားစံေၾကာင့္ျဖစ္ထြန္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

တစ္စံုတစ္ရာေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္စုံျခင္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုေက်ာ္လြန္သည့္သမၼာအာဇီ
ဇီ၀တြင္လူမႈေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားပါ၀င္ၿပီးသဘာ၀တရား၏မ်ဳိးကြဲစုံလင္မႈမ်ားကုိျပန္လည္ျဖစ္ထြန္းေစေ
စေရးကုိပ်က္စီေစျခင္းမရိွဘဲမိမိတိုင္းျပည္တြင္ေနထိုင္သူမ်ား၏ဘ၀ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္းအတ
အတြက္အေျခခံအေျခအေနမ်ားကိုႏိုင္ငံေတာ္ကအာမခံေပးရမည္ဟုေမွ်ာ္မွန္းထားၾကသည္။လူ႔ဘ
႔ဘ၀ရွင္သန္ခြင့္မ်ား(အစားအစာ၊ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား) 
ဆက္လက္ခုိင္ျမဲေစရန္ႏွင့္လူမႈေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးစံႏႈန္းမ်ားတြင္စီးပြားေရးမ်က္ႏွာစာလည
လည္းပါ၀င္ေ၀ရန္အတြက္ဖလွယ္ေနေသာေစ်းကြက္စနစ္တစ္ခုလည္းပါ၀င္သည္။ 

 

သမၼာအာဇီ၀(Buen Vivir)သေဘာတရားဆီသို႔ျပင္းျပင္ထန္ထန္ဦးတည္ေနသည့္တုိင္ 
“ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး”ဆိုေသာေဝါဟာရမွာလိုခင္စရာေကာ 
“လိုအပ္စရာ”ပါျဖစ္ေနသည့္ေတာက္ပထင္ရွားသည့္ခ်ီးက်ဴးထိုက္ဖြယ္ရာအိုင္ဒီယာမ်ားအျဖစ္အင္အာ
အားႀကီးမားသည္ဒ႑ာရီတစ္ရပ္ျဖစ္ေနဆဲပင္။ထိုေဝါဟာရႏွင့္ဆက္စက္သည့္ေနာက္ဆက္တြဲေဝါ
ဝါဟာရမ်ားအျဖစ္တုိးတက္ေရး၊ေခတ္သစ္လူေနမႈဘ၀၊ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲျခင္း၊စက္မႈေတာ္လွ
လွန္ေရး၊နည္းပညာအစရိွသည့္ေဝါဟာရမ်ားကလည္းရိွေနၿပီးပိုၿပီးေယဘုယ်က်က်ေျပာရလွ်င္ေရွ႕ဆ
႕ဆိုလွမ္းခ်ီေခတ္သစ္ဆီဆုိသည့္အိုင္ဒီယာမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၿပီးပုံရိပ္အားျဖင့္ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ဆီအဆီးအတာ
တားမဲ့ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးျဖစ္ၿပီးေျမာက္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားလိုျဖစ္လာရမည္ဆိုေသာအိုင္ဒီ
ဒီယာမ်ားျဖစ္ေပသည္။ 

ထို “စံ” 
ပံုစံတစ္ရပ္ကုိေရာက္ရွိရန္မူ၀ါဒမ်ားကုိက်င့္သံုးရာတြင္အေမရိကတုိက္တြင္က်င့္သံုးခဲ့သည့္မူ၀ါဒမ်ားႏွင္
င့္တစ္ထပ္တည္းမဟုတ္လွ်င္ပင္အလားတူပံုစံမ်ဳိးပင္ျဖစ္သည္။ထိုသို႔က်င့္သံုးရာတြင္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
ား၌ေခတ္သစ္နည္းပညာမ်ားေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၊စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရးမွသည္စက္မႈလ
ႈလယ္ယာစနစ္ဆီသို႔အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း၊ၿမဳိ႕ျပဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကုိစတင္ျခင္းတို႔ပါ၀င္ၿပီးႏိုင္ငံေရးႏွင
ွင့္ပညာေရးတြင္မူႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈကုိဦးတည္ေစမည့္ဓေလ့စံမ်ားသတ္မွတ္ျပဌာန္းျခင္းကုိတို
ုိက္တြန္းအားေပးသည္။စားသံုးမႈ(consumption)အတြက္လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏အျပဳအမူမ်ားတစ္ပံုစံတည္းျဖစ
ဖစ္ေစရန္ပုံသြင္းထားၿပီးကိုယ္စားျပဳဒီမုိကေရစီအတြက္အေထာက္အပံ့ေကာင္းျဖစ္ေစမည့္မူ၀ါဒမ်ားကိ
ကုိအသံုးျပဳသည္။အျခားတစ္နည္းျဖင့္ေျပာရလွ်င္ႏုိင္ငံေရးမဆန္ေသာလူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္သည္
ည္။ခ်ဳပ္၍ဆိုရလွ်င္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားကုိဘယ္ေသာအခါကမွထည့္သြင
ြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳသလိုဖြံ႕ၿဖဳိးေရးေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားသည္လည္းထိုနည္းတူပင္ျဖစ္ကာတုိင္
င္းျပည္၏ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစံုမႈကုိလံုးဝလ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည့္ပံုစံတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ 



 

ဌာေနတိုင္းရင္းသားဓေလ့မ်ဳိးစုံလြန္းေသာတိုင္းျပည္တစ္ခုတြင္ယင္းဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပံုစံႏွင့္အနာဂတ္
တ္အျမင္ႏွစ္ရပ္စလံုးသည္တာရွည္မခံ႐ုံသာမကတကယ့္ကုိလည္းတန္းတူညီမွ်မႈမရွိေပ။ဘိုလီးဗီးယာစီ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလူတန္းစားသည္စက္မႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကိုမည္သည့္အခါကမွအားမစိုက္ခဲ့သလု
လိုတကယ့္ေခတ္သစ္ဘူဇြာတစ္ေယာက္ျဖစ္လာႏုိင္မည့္လည္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္တာရွည္ခံမ
ံမည္မဟုတ္၊ထိုနည္းတူပင္လက္တစ္ဆုပ္စာလူတန္းစားကသာႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္
က္ၿပီးဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း၏အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိရရိွေနေသာေၾကာင့္လည္းတန္းတူညီမွ်မႈရွိမ
ိမည္မဟုတ္ေပ။အႀကီးမားဆံုးအဆီးအတားတစ္ရပ္မွာဘိုလီဗီးယားဘူူဇြာတစ္ေယာက္မ်ားသည္မိမိတို
ုိ႔၏အဆင့္အတန္းကုိျမင့္ျမတ္ေကာင္းမြန္သည္ဟုတိတိပပအသိအမွတ္ျပဳႏိုင္မည္မဟုတ္သလ
သလုိျပဳလာေအာင္လည္းလုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။၄င္းတို႔သည္အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ေခတ္
တ္မီေသာ္လည္းကမၻာ့ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကုိမဖန္တီးႏိုင္ခဲ့သျဖင့္တကယ္တမ္းေျပာရလွ်င္ေခတ္
တ္ေနာက္ျပန္ဆြဲေနသည္သာျဖစ္သည္။တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ထိုသူတို႔သည့္ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲ”ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ”တြင္စိ
တ္၀င္စားမႈမျပဘဲဌာေနတိုင္းရင္းသားလုပ္သားအင္အားစုကုိသာသံုးစြဲခဲ့ၾကသည္။ႏိုင္ငံေတာ္ကု
ကိုလည္းအရင္းအတြက္လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္အျဖစ္သာအသံုးျပဳၿပီးစီမံကိန္းမ်ားကုိလက္ခံသည့္အိမ္
မ္ရွင္ကုိလည္း “ေခတ္မီေအာင္ေဆာင္ရြက္” 
မည့္ပံုျပထားေသာ္လည္းေနာက္ဆံုးတြင္မေအာင္ျမင္မႈကုိသာအေမြထားခဲ့သည္။တစ္နည္းထပ္ေျ
ေျပာရလွ်င္ေခတ္မီျခင္းသုိ႔သြားရလမ္းဆိုသည္မွာအေျခခံအားျဖင့္အေကာင္ႀကီးအျမီးရွည္
ည္သူမ်ားအတြက္သာျဖစ္ၿပီးေျမသိမ္းျခင္း၊လုပ္ခေစ်းေပါေပါကိုကိုယ္က်ဳိးအတြက္သံုးျခင္းႏွ
ႏွင့္အာဏာႏွင့္အခြင့္ထူးခံျခင္းမ်ားစုစည္းျခင္းတုိ႔သာျဖစ္သည္။ 

သမုိင္းဆိုင္ရာယင္းလစ္ဟာကြက္မ်ားကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းအေပၚဆက္လက
လက္ယံုၾကည္ရန္မွာလည္းမျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။ဘူဇြာလူတန္းစားမ်ားကယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းရ
းရန္မစြမ္းသားသည့္အတြက္ဆန္႔က်င္မႈမ်ားႏွင့္လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏တိုက္႐ိုက္တံု႔ျပန္မႈမ်ားႀကဳံရၿပီးႏု
ႏိုင္ငံေတာ္အျခားပံုစံတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးးအတြက္အျခားလမ္းေၾကာင္းေဖာက္ျခ
ျခင္းတုိ႔တြင္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းကဦးေဆာင္ေနရာကုိရယူၾကရေတာ့သည္။ 

ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးရည္မွန္္းခ်က္စံပံုစံ(သို႔မဟုတ္ 
“ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္အျခားပုံတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေစ)အျဖစ္သမၼာအာဇီ၀(Beun Vivir) 
သည္အနာဂတ္အတြက္အျမင္သစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီးလမ္းညႊန္မႈေပးကာစိတ္ကူးပုံေဖာ္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္
စ္သည္။ဤသည္မွာသဒၵါေဗဒအရသို႔မဟုတ္သေဘာတရားေရးရာအရအေျပာင္းအလဲတစ္ခုသာမဟုတ
ုတ္ေပ။သမၼာအာဇီဝ(Beun 
Vivir)၏အာ႐ံုသိမႈဆုိင္ရာအရႏွင့္လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ 

 ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဆိုသည္မွာတစ္ခုတည္းသုိ႔မဟုတ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာသေဘာမဟုတ္ေတာ့ဘဲမ်ဳိးစံုသေဘ
ေဘာသာျဖစ္သည္။အဘက္ဘက္ကထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ဟုနားလည္းသေဘာေပါက္ထားၿပီးတ
းတစ္ပုံစံတည္းမဟုတ္သည့္အေျခအေနမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရမည္ျဖစ္ကာလူမႈေရး၊ႏိုင္င
္ငံေရး၊စီးပြားေရးႏွင့္ဓေလ့ဆိုင္ရာမ်က္ႏွာစာအားလံုးထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ 

 ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဆိုသည္သည္မွာအေရအတြက္ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုသာမဟုတ္ေတာ့ဘဲကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွ
ႏွင့္ပုဂၢလဘ၀မ်ား၊နာမ္ပုိင္းဆိုင္ရာႏွင့္ဥာဏပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္ထြန္းမ်ားကိုလူ႔အသိုင္
င္းအ၀ိုင္းကခံစားစံစားမႈကုိလည္းထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္
စ္စဥ္တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ေပသည္။စုေပါင္းခံစားစံစားျခင္း၊ယဥ္ေက်းမႈမ်ားၾကားေဆြးေႏြအေျ



 

ေျဖရွာႏုိင္စြမ္း၊မည္သည့္အရာသည္ 
“ဘံု”ျဖစ္သည္ဆိုေသာနားလည္မႈအတြက္အေျခခံအဂၤါရပ္တစ္ခုသတ္မွတ္ထားသည့္ဓေလ့မ်
မ်ားစသည့္တုိ႔ကုိေရွးဦးမဆြကပင္တစ္ပံုစံတည္းရယူခံစားႏိုင္စြမ္းရိွလာမည့္တစ္ဖက္သတ္ခ်မ
်မွတ္ျခင္းမဟုတ္ေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္အဓိပၸာယ္မ်ားျဖစ္သည္။ 

 ဥစၥာဓနမ်ားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္စက္မႈေတာ္လွန္ေရးတုိ႔သည္အနာဂတ္အတြက္လုိလားဖြယ္ရ
္ရာရည္မွန္းခ်က္မ်ားမဟုတ္ေတာ့ဘဲလူ႔အသိုက္အ၀န္းအခ်င္းခ်င္းၾကားႏွင့္လူအသိုက္အ
္အ၀န္းႏွင့္သဘာ၀တရားၾကားသဟဇာတျဖစ္ျဖစ္အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္နည္
ည္လမ္းမ်ားသာျဖစ္ေတာ့သည္။ 

 လူပုဂၢဳိတစ္ဦးခ်င္းအေပၚဦးတည္ျခင္းသည္လည္းအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး၊အျပန္အလွန္
န္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားၾကားေဆြးေႏြးေရးတုိ႔အတြက္လမ္းေၾကာင္းတ
းတစ္ခုေပၚလာေစသည္။လူသားမ်ားၾကားအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးသည္ပဓာနျဖစ္လာၿပီးသာ
သာယာ၀ေျပာမႈဆိုသည္မွာအျခားသူမ်ားအားအျမတ္ထုတ္ျခင္းအေပၚမူတည္မေနဘဲဌာေနတိုင္းရ
းရင္းသားမ်ား၏ဓေလ့မ်ားကိုထည့္သြင္းမစဥ္းစားမႈနည္းလာျခင္းအေပၚမွာသာမူတည္ေနေပသည္။ 

 

သမၼာအာဇီ၀ဆိုသည္မွာကမၻာေလာကကုိ႐ႈျမင္ရာတြင္ကြဲျပားျခားနားသည့္နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
(လူမ်ဳိးစုဗဟုိျပဳ၀ါဒမွသည္ဘက္စုံေလာကအျမင္သို႔ေရြ႕လာျခင္းျဖစ္သည္)။ထိုအခ်က္သည္ေခတ္မီမႈႏွင္
င့္အရင္းရွင္းစနစ္အတြက္ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားရမည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ထုိအခ်က္သည္ဥစၥာဓနထ
နထြန္းမႈလုိအပ္ခ်က္ကုိျငင္းဆိုသေလာ၊သို႔တည္းမဟုတ္စီးပြားေရးကုိအေသးငယ္ဆံုးျဖစ္ေစသေ
သေလာ။ထိုသို႔မဟုတ္ပါ။ဦးတည္ခ်က္မ်ားကသိသိသာသာႀကီးေျပာင္းလဲလာျခင္းသာျဖစ္သည္။ထိေရ
ေရာက္ႏိုင္စြမ္း၊အသံုးခ်ႏိုင္စြမ္းႏွင့္အမ်ားဆံုးအျမတ္သည္ဆီေလ်ာ္မႈကုိဆံုး႐ႈံးႏိုင္စြမ္းတ
းတို႔ကုိတြက္ခ်က္ျခင္းစသည့္ဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖင့္လူသားတို႔၏အသက္ရွင္ရပ္တိုင္ႏိုင္မႈ၊သ
၊သဘာ၀တရားအျဖစ္႐ႈျမင္မႈ၊အျပန္အလွန္မီွေနရသည္သက္ရိွမ်ားျဖစ္မႈစသည္တို႔အတြက္သဘာ၀တ
၀တရားသုိ႔မဟုတ္လူ႔အသိုက္အ၀န္းမွစြန္႔ခြာရျခင္းမ်ဳိးမရိွသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ထြန္းေစသည္။သ
။သမၼာအာဇီဝဆုိသည္မွာ axiological မူ (ဥပမာ-ထုတ္လုပ္မႈသည္တန္ဖိုးမ်ားကုိျဖစ္ေပၚစသည္) ျဖ
ဖစ္ၿပီးထုတ္ကုန္၏အသံုးျပဳတန္ဖိုးဆိုင္ရာ႐ုပ္၀တၳဳလုိအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္၀ေစရန္အတြက္သာမကဘဲလြတ
ြတ္လပ္ျခင္း၏အျခားတန္ဖုိးမ်ားကုိလည္းျပည့္ဝေ၀ရမည္ျဖစ္သည္။ထို႔အခ်က္မ်ားအျပင္အေနာက္တို
ုိင္းအျမင္ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေစသာလြတ္လပ္မႈမ်ဳိးသုိ႔ေရာက္ရိွေစမည္မဟုတ္ေသာလြတ္လပ္မႈဆိုသည
သည္မွာလူသားသည္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္မိမိတုိ႔ဘဝမ်ား၊မိမိတို႔၏သဘာ၀တရား၊မိမိတုိ႔အသိုက္အ၀န္
န္း၏အေၾကာင္းတရားမ်ားအေပၚသက္ေရာက္မည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္တိုက္႐ိုက္လြမ္းမိုးႏုိင္စြမ္
မ္းရွိျခင္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးအသိအရဓေလ့စံုျဖစ္ရေပမည္။ 

 

ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစံုႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္အင္စတီက်ဴရွင္းဆိုင္ရာေတာ္လွန္ေရး 

ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံႏိုင္ငံေတာ္တြင္အသက္ရွင္သန္ခြင့္ကုိေလးစားလိုက္နာၿပီးအကာအကြယ္ေပးသ
းသည့္လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားအေပၚအေျခခံသည့္ႏိုင္ငံေတာ္သစ္တစ္ရပ္တည္ေဆာက္ျခင္
င္းပါဝင္သည္။ဘိုလီးဗီးယားဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တြင္ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအပါအဝအေ
အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိအသိအမွတ္ျပဳထည့္သြင္းျပဌာန္းထားကာတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္တရားမ



 

းမွ်တမႈရွိေစရန္ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကိုျမႇင့္တင္ျခင္း၊ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ေလးစားလိုက္နာျ
ာျခင္းမ်ားကုိလည္းအျပတ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ 
 
လိုအပ္သည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာေတာ္လွန္ေရးဆိုသည္မွာအစိုးရဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ဳိးစု
စုံျဖစ္ထြန္းေစေရးအေထာက္အကူျဖစ္ေအာင္အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား႐ိုး႐ုိးရွင္းရွင္းျပ
ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္းထက္ေက်ာ္လြန္ရမည္ျဖစ္ၿပီးအခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္မယံုၾကည္မႈႏွင့္စစ္ေဆးမႈမ
ႈမ်ားကုိအေျခခံၿပီးပုိၿပီးေခတ္မီကာ၊ဆင္ျခင္မႈက်က်ျဖင့္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီနည္းက်က်ေဆာင္ရြက္ၿပီးအခ်ဳိ႕ေန
ေနရာမ်ားတြင္မူယံုၾကည္မႈအေပၚမူတည္ၿပီးအမ်ားသေဘာတူအေျချပဳရပ္ရြာအစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္အမ
အမ်ားျပည္သူတာဝန္ခံမႈတို႔ရိွျဖင့္ရပ္ရြာအသ္ိုင္းအဝိုင္းအေပၚပိုၿပီးဦးတည္ရမည္ျဖစ္သည္။ထ
။ထိုသို႔ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ေဒသဆိုင္ရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္အညီေဒသလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ခ်ဳပ္
ပ္စီမံရာ၌လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္တာဝန္မ်ားခြဲေဝေပးျခင္းႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ျပဌာန္းခြင့္မူေဘာင္တ
္တြင္၄င္းတို႔ကုိယ္တိုင္စီမံ၊ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရိွသည့္ေဒသအဆင့္အစိုးရႏွင့္ဆက္
က္ဆံရာတြင္အစိုးရဌာနမ်ားကစီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းျပဳရမည္။ 
သက္ဆိုင္ရာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကမိမိတို႔စြမ္းရည္ျဖင့္မိမိတို႔ျပႆနာမ်ားကုိေျဖရွင္းေစၿပီးႏိုင္ငံ
ငံေတာ္အစိုးရ၏နယ္ပယ္မွာျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ပဓာနက်ေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖစ္
စ္သည္ဟူေသာအျမင္ကိုလက္ခံသည့္အတြက္ထုိေတာ္လွန္ေရးမွာအလြန္အမင္းသိသာထင္ရွားသည္
ည့္ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္သည္။အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ႏ္ုိင္ငံေတာ္ယႏၲရားႏွင္
င့္စနစ္မ်ားကုိအလြယ္တကူလက္လႊတ္ဆုံး႐ံႈးခံမည့္သူမ်ားမဟုတ္သျဖင့္အခြင့္ထူးခံ၊အာဏာရွင္၊အတၱသ
ၱသမား၊လူမ်ဳိးေရးဝါဒီႏွင့္ဖိုႀကီးစိုးေသာအေလ့အက်င့္မ်ားကုိဆက္လက္က်င့္သုံးေနဦးမည္ျဖစ္သည
သည္ဟုမွတ္ယူရမည္။ယင္းသည္ပင္လက္ရွိအစုိးမ်ား၏ပုိေနျမဲက်ားေနျမဲေနလုိမႈႏွင့္ျပည္သူ႔ဘဝျ
ဝျပႆနာအမွန္မ်ားကုိမေျဖရွင္းႏိုင္မႈအေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္ေနသည္။ 

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားကျပည္သူ႔ေရးရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္မူဝါဒဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုဗဟု
ဟိုက်က်စီမံျခင္းမရွိေသာ္လည္းလက္ရွိအာဏာႏွင့္အခြင့္ထူးခံျခင္းဆက္ဆံေရးကုိမူဆက္လက္ထ
္ထိန္းသိမ္းထားသည္။အဖြဲ႕အစည္းနွင့္မူ၀ါဒမ်ား၏လူ႔အသိုက္အဝန္းအေျချပဳပံုစံသစ္မ်ားသည္အေ
အေျခခိုင္ရန္လိုအပ္ၿပီးပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္မႈရန္အစုအဖြဲ႕လိုက္လုိအပ္ခ်က္မ်ားျပည္
ည့္စုံရမည္ျဖစ္သည္။ 

ကိုလုိနီႏိုင္ငံမ်ားတြင္အမိန္႔ေပး၊ထိန္းခ်ဳပ္ဆိုသည့္ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္သည့္ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံျဖင့္
့္အုပ္ခ်ဳပ္သည္။လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈသည္အုပ္ခ်ဳပ္ခံႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားၾကားယင္းသို႔ေသာဆက္ဆံ
ဆံေရးကုိမေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ေပ။၂၀ရာစုအကုန္ပိုင္းပိုင္မွသာေဒသတစ္တစ္ဝွမ္းဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈ
မႈေျဖေလွ်ာ့ထားေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိအစုိးရမ်ားကစတင္ခဲ့ၾကၿပီးေအာက္ေျခအစိုးရအဆင့္ဆင္
င့္သို႔ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားစတင္ခဲ့ေလသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္းယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံႏိုင္ငံသည္အခ်ဳိ႕ေသာျပည္သူ႔ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိရပ္
ပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးထားေသာအျခားေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားမွတစ္ဆင့္ေပ
ေပးႏိုင္မည့္ေအာက္ေျခမွအထက္သို႔ျပန္တက္သည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားေပၚထြန္းေစသည
သည့္အေျခအေနမ်ားျဖင့္ေဒသႏၱရႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာအစုိးရအဆင့္ဆင့္မ်ားထားရိွျခင္းျဖင
ဖင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံကို၁၈၀ဒီဂရီခ်ဳိးခ်ခဲ့သည္။ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံႏုိင္ငံမ်ားတြင္
င္အစုိးရကုိပံုစံႏွစ္ရပ္ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ႏိုင္သည္။ပထမနည္းမွာအစိုးရဌာနမ်ား၊ျမဴနီစပယ္မ



 

္မ်ားႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ျပဌာန္းခြင့္ရဌာေနတိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားသို႔ဗဟုိအစိုးရကလုပ
ုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းႏွင့္ဒုတိနည္းမွာရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွသည္ေဒသဆုိင
ိင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားအထိေအာက္မွအေပၚသို႔ပုံစံသြားသည့္လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကိုလႊဲေျပာင္းေပး
ပးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံႏုိင္ငံေတာ္သစ္တစ္ရပ္၏အရည္အေသြးမွာေဒသႏၱရအအဆင
ဆင့္တြင့္အလုပ္ပမာဏမည္မွ်ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသနည္းႏွင့္မိမိတို႔စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္အ
္အတြင္းေဒသႏၱရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အိုင္ဒီယာမ်ဳိးစံုကုိအဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိး၌အစိုးရဌာနမ်ားကထင္ဟပ္
ပ္ပုံနည္းလမ္းတို႔အေပၚမူတည္သည္။ယင္းသည္ကုိလိုနီႏုိင္ငံဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုကုိျပန္လည္
ည္ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ျခင္းဆီသုိ႔သြားျခင္း၊ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားတြင္ရပ္ရြာအေျခခ
ခခံမူမ်ားကုိေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းအသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ရပ္ရြာျဖစ္စဥ္
ဥ္မ်ားတြင္အေနာက္တိုင္းေခတ္မီတကၠႏုိခရက္က်ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္အေလ့အထမ်ားအေကာ
ကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔အတြက္ခိုင္မာသည့္ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

ဌာေနတိုင္းရင္းသားကိုယ္ပုိင္ဆံုးျဖတ္ျပဌာန္းခြင့္ရနယ္ေျမမ်ားကုိမူေဘာင္က်က်အသိအမ
အမွတ္ျပဳျခင္းဆိုသည္မွာ၄င္းတုိ႔၏ဓေလ့ထံုတမ္းမ်ားကုိအစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ေပါင္းစဥ္
ဥ္ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ျဖစ္ၿပီးေခတ္သစ္/ဆင္ျခင္နည္းလမ္းက်က်ႏွင့္ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းပံုစံ
စံႏွစ္ခုလံုးကုိလည္းအသိအမွတ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္လိုက္ဖက္ရိွမႈရန္ရန္လည္းလိုအပ္သည္။ေခတ္မီၿပီ
ပီးတကၠႏုိခရက္ျဖစ္သည့္စနစ္ႏွင့္ပုံစံတို႔ကိုအစိုးရက႑တစ္ခုခုု၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ကုိက
ုက္ညီေစရန္ျပင္ဆင္ရမည္။ရပ္ရြာစနစ္သည္သည္အရရညအေသြးရပိုၿပီးနက္႐ႈိင္းကာအမ်ားသေဘာ
ဘာညီအေျခခံကြန္ရက္မ်ားကိုတည္ေဆာက္ရန္ရည္ရြယ္ထားသည့္တိုင္ျပႆနာမ်ားကုိေဆြးေႏြး
ြးျခင္းႏွင့္ျပႆနာမ်ားအေျဖရွာျခင္းအတြက္ဖုိရမ္မ်ားေပၚထြက္လာေစၿပီးစုေပါင္းေဆာင္ရြ
ရြက္မႈမ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစၿပီးအျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ကြန္ရက္မ်ားကုိထူေထာင္ေပးသည္။ 

 

အစိုးရ၏နယ္ေျမဆိုင္ရာႏွင့္က႑ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မ်ားကိုလည္းျပန္လည္စဥ္းစားရန္လည္
ည္းလိုအပ္သည္။က႑ဆုိင္ရာ႐ုံးမ်ားသည္နယ္ေျမဆိုင္ရာအဆင့္တစ္ခုတြင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္
က္ျခင္းမဟုတ္သည့္အတြက္တစ္စုံတစ္ရာေသာျပႆနာမ်ားကုိေျဖရွင္းရာရန္ႀကဳိးပမ္းရာတြင္မထ
မထိေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ကုိေတြ႕ရသည္။ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစံုႏုိင္ငံသည္မိမိတို႔၏က႑ဆိုင္ရာအျ
အျမင္မွတီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားျဖင့္ရပ္ရြာ၏စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိရင္ဆိုင္ရာ၊ျဖစ္ေပၚေနသည့္အေျခအေ
အေနမ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္အေကာင္းဆံုးအေျဖရွာမ်ားကုိစဥ္စားရွာေဖြမည့္က႑ဆိုင္ရာအဖြဲ
ြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီမည့့္တိုင္းျပည္၏ေဒသအမ်ဳိးမ်ဳိး၏နယ္ေျမဆိုင္ရာေတာင္းဆိုင္ခ်က္
က္မ်ားကုိေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းသစ္မ်ားကုိဖြဲ႕စည္းရမည္ျဖစ္သည္။ 

အမိကမၻာေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္အသိပညာႏွင့္အေလ့အထဆိုင္ရာဓေလ့မ်ဳိးစံုကိုအသိအမွတ္ျပဳ
ပဳေလးစားသည့္အမိကမ႓ာေျမဥပေဒသႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားတြင္ႏုိင္ငံ
ငံေတာ္၏ယဥ္ေက်းမႈမ်ားၾကားလကၡဏာကုိေဖာ္ျပထားရမည္။ႏိုင္ငံေတာ္သည္ဆိုမွာအမိကမ
ကမၻာေျမကုိေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားကုိတာ၀န္သိသိစီမံကန္နယ္ေျမဆိုင္ရာရပ
ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကတာ၀န္မ်ားမွ်ေ၀ယူျခင္းတို႔ျဖင့္ေပါင္းစပ္တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္
စ္သည္။ယေန႔ကမ႓ာတြင္ရင္ဆိုင္ေနရေသာညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈက့ဲသို႔ေသာျပႆနာမ
ာမ်ားသည္ဌာေနတုိင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈမ်ားအတြက္အသစ္ျဖစ္ေနၾကၿပီးကမၻာေျမ၏သဘာ၀ပတ္၀



 

္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအက်ပ္အတည္းေၾကာင့္အေျဖမ်ားကုိရွာေဖြေျဖရွင္းရန္အင္အားႏွင့္ရင္းျမစ္ကုိအာ
အားကုန္သံုးစြဲလာရသည့္အေျခအေနသို႔ဆိုက္ေရာက္လာသည္။မိခင္ကမၻာေျမႀကီးကုိေစာင့္ေရွ
ရွာက္ရန္လူမ်ား၏အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ႐ုိးရာအသိပညာႏွင့္အေလ့အထမ်ားအားေပးၿပီးရင္းျမစ္မ်ားကုိတာ၀န္သိ
သိသိသံုးစြဲရန္အားေပးျခင္းျပဳရမည္ျဖစ္သလိုယဥ္ေက်းမႈမ်ားၾကားပံုမွန္မဟုတ္ေသာလမ္းေၾကာင္း
္းမ်ားႏွင့္အေျဖမ်ားထြက္ေပးေပၚလာေစရန္ 
“အသိပညာေဆြးေႏြးပြဲ”တစ္ရပ္ျဖင့္လိုအပ္ေသာသိပၸံႏွင့္နည္းပညာဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကုိလည္းႏိုင္ငံေ
ံေတာ္ကတိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

လူမႈေရးႏွင့္ရပ္ရြာဆိုင္ရာစီးပြားေရးဆီသို႔ 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏စတုတၱအခန္းသည္ႏုိင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေၾကာင္းျဖစ္
စ္ၿပီးစီမံေရးပံုစံသစ္၏ဥစၥာဓနႏွင့္႐ႈပ္ေထြးမႈအေၾကာင္းကုိေဖာ္ျပထားသည္။က႑စံုစီးပြားေရးျဖင္
င့္စတင္ထားၿပီးရပ္ရြာ၊ႏိုင္ငံေတာ္၊ပုဂၢလိကႏွင့္သမ၀ါယမစသည့္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ပံုစံအမ်ဳိးမ်
မ်ဳိးပါ၀င္သည္။စီးပြားေရးပံုစံသည္လူမႈေရးႏွင့္ရပ္ရြာဆိုင္ရာစီးပြားေရးပံုစံတစ္ရပ္တည္ေဆာက္ေရးကိ
ကုိရည္ရြယ္ထားသည့္စုေပါင္းသာယာ၀ေျပာေရးႏွင့္အတူတစ္ဦးခ်င္းအက်ဳိးစီးပြားကုိေဖာ္ေဆာ
ဆာင္မည့္သမၼာအာဇီ၀(Buen Vivir) ဆီသို႔ဦးတည္ထားသည္။ 

ယင္းလူမႈေရးႏွင့္ရပ္ရြာဆိုင္ရာစီးပြားေရးကုိမည္သို႔တည္ေဆာက္မည္နည္း။ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပ
ဥပေဒအရႏိုင္ငံေတာ္သည္မူလဌာေနတုိင္းရင္းသားႏွင့္မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအတြက္သင့္ေလ်ာ္သည္
ည့္အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီးလူမႈဘ၀ျပန္လည္ျဖစ္ထြန္းရန္ႏွ
ႏွင့္ထုတ္လုပ္ေရးစနစ္မ်ားကိုျဖစ္ထြန္းေရးးတို႔ျဖင့္ရပ္ရြာစီးပြားေရးကုိအသိအမွတ္ျပဳ၊ေလးစားလုိ
ုိက္နာၿပီးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ကာျမႇင့္တင္ေပးရမည္။ (အပိုဒ္၃၀၇) 

စီးပြားေရးပံုစံသစ္ကိုေဖာ္ေဆာင္သည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ရွိေနသည့္ဒုတိယမ်က္ႏွာစာမွာႏုိင္ငံ
ငံေတာ္အားမည္သို႔အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစသနည္းဆိုသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္ၿပီးစီးပြားေရးပံုစံသစ္အ
္အရထြက္ေပၚလာမည့္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ေနာက္ထပ္ပံုစံသစ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္လာမည့္အေလ်ာက္ထိုအခ်က
်က္ကုိေမ့မထားသင့္ေပ။ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္အေသးစိတ္ျပဌာန္းထားသက့ဲသုိ႔ႏိုင္ငံေတ
ေတာ္သစ္၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈသည္အမ်ားျပည္သူပါ၀င္မႈႏွင့္တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာမႈမ်ားျဖင့္လူမႈေ
ႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးစီမံကိန္းခ်မွတ္ျခင္းမ်ားကုိေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ႏိုင္ငံေတာ္သစ္သည္ 

စီးပြားေရးကုိလမ္းညႊန္ေစာင့္ၾကည့္(အထူးသျဖင့္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္က႑မ်ား)ၿပီးကုန္စည္ႏွင့္၀န
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိထုတ္လုပ္ျခင္း၊ျဖန္႔ျဖဴျခင္းႏွင့္ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္းတို႔ကိုစည္းၾကပ
ကပ္ကာလူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးတန္းတူညီမွ်မႈျမႇင့္တင္ရန္အတြက္စီးပြားေရးတြင္တိုက္႐ိုက္ပါ
ပါ၀င္ၿပီးျပန္လည္ျပည့္ၿဖဳိးႏိုင္ေသာႏွင့္ျပန္လည္ျပည့္ၿဖဳိးႏုိင္စြမ္းမရိွေသာသဘာ၀ရင္
င္းျမစ္မ်ား၏စက္မႈလုပ္ငန္းအသြင္းေျပာင္းျခင္းကိုျမႇင့္တင္ေနခ်ိန္တြင္စီးပြားေရးထုတ္လုပ္မႈပံုစ
ံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိေပါင္းစပ္ရ၍တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိေလးစားၿပီးကာကြယ္ရင္
င္းတိုင္းျပည္၏ဥစၥာဓနႏွင့္စီးပြားေရးရင္းျမစ္မ်ားအတြက္သင့္သေလာက္ရမည့္ထုတ္လု
လုပ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားကုိျမႇင့္တင္ၿပီးမည္သည့္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္
ပ္ငန္မ်ားသည္အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ၿပီးႏိုင္ငံေရးပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္လာမည္ကိုဆု
ဆံုးျဖတ္ကာျပည္သူ႔မ်ားပါ၀င္မႈႏွင့္တုိင္ပင္ႏွီးေႏွာမႈတို႔ျဖင့္အေထြေထြဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္
န္းမ်ားကုိပုံမွန္ေရးဆြဲၿပီးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းအသြင္ေျပာင္းလဲမႈျ



 

ႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္သုေတသန၊နည္းပညာအကူအညီႏွင့္နည္းပညာလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားအတြ
တြက္စီးပြားေရးရင္းျမစ္မ်ားကုိစီမန္႔ခန္႔ခြဲ၍ေလေၾကာင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိစည္းၾက
ၾကပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ (ပုဒ္မ-၃၁၆) 

က႑မ်ဳိးစုံစီးပြားေရးတစ္ရပ္ႏိုင္ငံေတာ္၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိမည္သို႔နားလည္ႏုိင္မည္နည္း
္း။အသြင္ေျပာင္းေနဆဲႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္လူမႈေရးႏွင့္ရပ္ရြာစီးပြားေရးတစ္ရပ္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္စီးပြားေရး
ရး၊လူမႈေရး၊ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဓေလ့ဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားျဖစ္ထြန္းေနသလား။ႏိုင္ငံပုိင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင
ွင့္ႏိုင္ငံပိုင္အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္သည့္ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံတစ္ရပ္
ပ္ကိုနားလည္ျခင္းျဖင့္ႏုိင္ငံေတာ္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိပံုေဖာ္ရမည္ျဖစ္သည္။ယင္းသို႔ေသာစီ
စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းပံုစံမ်ားတြင္ေအာက္ပါဦးတည္ခ်က္မ်ားရိွၾကသည္။ 

သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကုိဘိုလီဗီးယားျပည္သူမ်ား၏အမည္ျဖင့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္၊ကုန္
န္ထုတ္လုပ္ေရးပတ္လမ္းမ်ားနွင့္စက္မႈအသြင္ေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအားမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ထိန
ိန္းခ်ဳပ္မႈကုိက်င့္သံုးရန္၊ေသာက္သံုးေရႏွင့္မိလႅာအညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္မႈအေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်
မ်ားကုိစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္၊ကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိတုိက္႐ုိက္ထုတ္လုပ္ရန္၊စီးပြားေရးဒီမုိကေ
ကေရစီႏွင့္အစားအစာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိတိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္၄င္းအဖြဲ႕စည္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြ
ခြမဲႈ၏လႈမႈေရးဆိုင္ရာၾကီးၾကပ္မႈတြင္ပါ၀င္မႈႏွင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္အက်ဳိးအျမတ္
တ္တို႔တြင္အလုပ္သမားပါ၀င္မႈတုိ႔အားအာမခံေပးရန္။ (ပုဒ္မ၃၀၉) 

 

အစိုးရစနစ္သည္ျပည္သူမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈရိွသည့္ဒီမုိကေရစီစနစ္ျဖစ္ၿပီးတိုက္႐ိုက္ဒီမုိကေရစီ
စီစနစ္က်င့္သံံုးျခင္းအပါအ၀င္လူမႈပါ၀င္မႈႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈအပါအ၀င္ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီႏွင့္ရပ္ရြာ
ြာဒီမုိကေရစီျဖစ္ရမည္။ယင္းသည္လက္တင္အေမရိက၌ 
“ႏိုင္ငံေတာ္အရင္းရွင္၀ါဒ”ဟုေခၚၾကသည့္တိုင္းျပည္ကိုစက္မႈအသြင္ေျပာင္းၿပီးသြင္းကုန္အစားထိုးရန္ႀ
္ႀကဳိးပမ္းခဲ့သည့္အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီအစုိးရမ်ား၏အေတြ႕အၾကဳံမွရရိွသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္မူျခားနားသည္။ 
 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းပင္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားသည့္စီပြားေရးပ
းပုံစံသစ္သည္႐ႈပ္ေထြးၿပီးအသြင္းကူူးေျပာင္းေရးကာလတြက္ဝိေရာဓိမ်ားအျပည့္အဝျဖစ္ေပၚေစသည္။ 
“ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး” 
အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းၾကား၊သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားကုိစက္မႈအသြင္ေျပာင္းေရး
ရးမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးၾကားတင္းမာမႈမ်ားရ
းရွိေနသည္မွအထင္းသားေပၚလြင္ေနသည္။ယင္းတင္းမာမႈမ်ားအားလံုးသည္စီးပြားေရးဆိုင္ရာအဖ
အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ျပႆနာမ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစသည္။အသြင္ကူးေ
းေျပာင္းေရးကာလတြင္ေမးရမည့္ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာရိွသည္။က႑စံုစီးပြားေရးမွ 
(အရင္းရွင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပံုစံ၏ဗိုလ္က်စိုးမုိးျခင္းျဖင့္မည္သူ၏တည္ေဆာက္ပုံကုိပုံေဖာ္သနည္
ည္းႏွင့္အရင္းရွင္ကမၻာစီးပြားေရးအားျဖင့္အခင္းအက်င္းတစ္ခုမွဆံုးျဖတ္သနည္း)။လူမႈေရးႏွင့္ရပ္ရြာအသ
အသိုက္အ၀န္းဆိုင္ရာစီးပြားေရးဆီသို႔ကၽြႏ္ုပ္တို႔မည္သုိ႔ေရႊ႕ႏိုင္မည္နည္း။ထိုပန္းတိုင္ကိ
ကုိေရာက္ရိွေအာင္မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရး၏နယ္ပယ္ဆုိသည္မွာ
ွာအဘယ္နည္းႏွင့္အျခားေသာစီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းပံုစံမ်ားႏွင့္အတူယင္းကုိမည္သို႔အ



 

႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္နည္း။ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပုံစံ၏လႊမ္းၿခဳံမႈႏွင့္ဖြဲ႕စည္းမႈနယ္ပယ္ဆု
ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။ယင္းသည္စက္မႈေတာ္လွန္ေရး၏အသြင္အျပင္ကုိပင္တစ္ပတ္ျပန္လည္
ည္ေစသလားသို႔မဟုတ္ေက်ာ္လြန္သြားေစသလား။ယင္းသည္အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကုိမည္သုိ႔ထ
႔ထိန္းသိမ္းထားသနည္း၊အစားအဟာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိမည္သုိ႔ျပည့္မီေစသနည္း။မိ
မိခင္ကမၻာေျမႀကီးကိုမည္သို႔ေလးစားႏိုင္ၿပီးသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာမွ်ေျခကုိရရွိေစသနည္း။
း။အစကနဦးမွစၿပီးမိမိတို႔တက္ႏုိင္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္သမၼာအာဇီ၀(Buen 
Vivir)အားသမိုင္းဆိုင္ရာအရႏွင့္ဓေလ့ဆိုင္ရာအရျဖစ္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေစရန္အတြက္အေျခအ
ခအေနမ်ားကုိဖန္တီးေပသည့္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ကုိနားလည္သေဘာ
ဘာေပါက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္အပိုင္းမ်ားႏွင့္အဆင့္မ်ားပါ၀င္ေနသည့္တိုင္ႀကဳိတင္ခ်မွ
မွတ္ထားသည့္ပန္းတုိင္မ်ားဆီသို႔စမွတ္ကတည္းကတိုက္႐ုိက္သြားႏိုင္ေပမည္။ႏိုင္ငံေတာ္၏စီ
စီးပြားေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အျမင္မွၾကည့္လွ်င္စီးပြားေရးပုံစံသစ္ဆိုသည္မွာကုန္ၾကမ္းမ်ားတင္
င္ပုိ႔မႈကုိသာအားကုိးေနရသည့္ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္ကျပဌာန္းသည့္တည္ေဆာက
ာက္ပုံမ်ားကုိစြန္႔လႊတ္္ခဲ့ရၿပီးမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားစက္မႈအသြင္ေျပာင္းမႈအားႏုိင္
င္ငံေတာ္ဦးေဆာင္မႈအပါအ၀င္ကုန္ထုတ္စြမ္းအားျမင့္ပံုစံတစ္ရပ္ကိုစတင္ပုံေဖာ္ရမည္ျဖစ္သည္။ဘို
ုိလီးဗီးယား၏သတၱဳမ်ားႏွင့္ဟုိက္ဒ႐ုိကာဗြန္မ်ားသည္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္ရမည္ဟုဖြ
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားသလိုevaporiticsediments,lithiumandbrine 
စသည္တို႔သည္လည္းထိုနည္းတူပင္ျဖစ္ၿပီးယင္းတို႔တြင္သစ္ေတာ၊ေရႏွင့္စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ား
ားကုိလည္းမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဥစၥာဓနအျဖစ္ေဖာ္ျပထားၿပီးထိုအရာမ်ားကုိစက္မႈအသြင္ေျပာင္းေ
းေရးအတြက္သံုးမည္ဆိုလွ်င္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ေရးအတြက္လည္းထည့္သြင္းေဖာ္
ာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ျပႆနာမွာသဘာဝရင္းျမစ္မ်ားကုိစက္မႈအသြင္ေျပာင္းျခင္းဆိုသည
သည္မွာအဘယ္နည္းဆုိသည့္နားလည္မႈအေပၚမူတည္ေနၿပီစက္မႈဖြံ႕ၿဖဳိးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားလိုက္ခဲ့သည္
ည့္စက္မႈေတာ္လွန္ေရးရင္သြင္ျပင္မ်ားကုိနားလည္ေရးလားသို႔တည္းမဟုတ္နည္းပညာေတာ္လွ
လွန္ေရးႏွင့္႐ုိးရာနည္းပညာမ်ားျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေရးေပါင္းစပ္ထားသည္အျခား epistemological 
ကုိနားလည္ေရးလာဆိုသည္မွာဒြဟျဖစ္စရာပင္။ 

အဓိကက်ေသာအျခားေမးခြန္းတစ္ရပ္မွာယင္းစီးပြားေရးပုံစံသစ္သည္ဌာေနတိုင္းရင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ
ႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည့္လူမႈေတာ္္လွန္ေရးတတိယလႈိင္းလမ္းေၾကာင္းကုိပြင့္သြားေစမလားဆ
းဆိုသည့္ေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။နီယုိလစ္ဘရယ္မူဝါဒမ်ားကပံုေဖာ္ျပဌာန္းသည့္ “လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရး” 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ေကာ္ပုိရိတ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာျပဳမႈႏွင့္ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳျခင္းပံုစံမ်ား၊ပိုင္ဆိုင္မႈမ်
မ်ားစြန္႔လႊတ္ေစျခင္းစသည္တို႔ကုိဌာေနတိုင္းရင္းသားအတိုက္အခံမ်ားကစိန္ေခၚခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ 

အရင္းရွင္စီးပြားေရးတြင္ႀကီးစိုးထားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အစြန္အဖ်ားႏုိင္ငံမ်ားၾကားမမွ်တသည္ဖလွ
လွယ္မႈဆိုင္ရာနာတာရွည္ျပႆနာကုိတုိက္ဖ်က္ႏိုင္မည့္ေရွ႕သုိ႔လွမ္းခ်ီႏုိင္မည့္ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္နည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ
ခ်ိတ္ဆက္မႈျဖတ္ေတာက္ျခင္းမဟာဗ်ဴဟာပင္ျဖစ္ၿပီးျပည္တြင္းႏွင့္ေဒသတြင္းေစ်းကြက္အားေကာင္
င္းေရးဆုိင္ရာေစ်းကြက္ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈကုိဦးတည္ျခင္းျဖစ္သည္။အခ်ိတ္အဆက္မ်ားျဖတ္ေတာင္ျခင္းဆု
ဆိုသည္မွာလည္းအစားအစာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာအတြက္ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ျပည္သူ႔အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ
္မ်ားကိုျပည့္စုံေစျခင္းႏွင့္စီးပြားေရးမူ၀ါဒကိုသမၼာအာဇီဝသုိ႔ဦးတည္ေစျခင္းတို႔ကုိဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ 



 

က႑စုံစီးပြားေရးနယ္ပယ္- ကုန္ထုတ္စြမ္းအားျမင့္ေသာစာရင္း၏အသြင္ေျပာင္းမႈ 

က႑စုံစီးပြားေရး၏ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုမွာသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၏အကန္႔အသတ္မ်ားအတြက္ထည့္သြင္
င္းစဥ္းစားျခင္းႏွင့္အတူျပန္လည္ျပည့္ၿဖဳိးႏိုင္ေသာသဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားထုတ္ယူမႈ၊ရပ္ရြာစိ
စိးပြားေရး၊သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အရည္အေသြးတို႔တြင္အျမတ္မ်ားကုိ
ိုရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသည့္သဘာ၀တရားႏွင့္သဟဇာတျဖစ္ေသာကုန္ထုတ္စြမ္းအားျမင့္စာရင္း(ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပံုစံ)
ကိုအသြင္ေျပာင္းေရးျဖစ္သည္။က႑စံုစီးပြားေရးပံုစံတြင္မ႑ဳိင္ေျခာက္ခုရွိသည္။ 
 
၁။ကုန္ထုတ္စြမ္းအားျမင့္ဌာနမ်ားတြင္တက္တက္ၾကြၾကြရိွေစရန္ႏုိင္ငံေတာ္ 
“ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး”ကိုတုိးခ ဲ်႕ျခင္း။ထိုအခ်က္သည္စီးပြားေရးအရအျမတ္ကိုပုိမုိျဖစ္ထြန္း
္းေစသည့္အဓိကေမာင္းႏွင္အားျဖစ္ေသာေၾကာင့္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဟိုက္ဒ႐ုိကာဗြန္က႑
က႑၏ကုန္ထုတ္စြမ္းအားျမင့္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚႏိုင္ငံေတာ္ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈရွိသင့္သည္။ 
 
၂။ကုန္ၾကမ္းတင္ပုိ႔မႈကုိအားထားေနရျခင္းအားေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားကုိစက္
က္မႈအသြင္ေျပာင္းျခင္း။ 

 
၃။အေသးစားႏွင့္အလတ္စားေက်းလက္ႏွင့္ၿမဳိ႕ျပကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ရပ္ရြာစီးပြားေရးကိ
ကုိေခတ္မီေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္နည္းပညာအဆင္ျမႇင့္တင္ျခင္း။ 
 
၄။တိုင္းျပည္၌ဥစၥာဓနမ်ားဆက္လက္က်ရွိေနေစေရးကုိအာမခံမႈျဖင့္ရပ္ရြာစီးပြားေရးကုိျမႇင့္တင္ရန္၊အ
၊အေသးစားႏွင့္အလတ္စားကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိအေထာက္အကူျပဳရန္ႏွင့္ျပည္
ည္သူမ်ား၏အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ႏိုင္ငံေတာ္ၾကား၀င္မႈပုိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္စီးပြားေရး
ရးဆိုင္ရာအျမတ္ကုိ ‘ျပန္လည္ခြဲေ၀သူႏွင့္ျပန္လည္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူ” ႏုိင္ငံေတာ္ကေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၅။ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ဦးစားေပးျဖစ္ၿပီးၿပီးမွသာပု
ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
၆။ခံစားထုိက္သူႏွင့္အက်ဳိးခံစားခြင့္ရိွသူအျဖစ္ရပ္ရြာစီးပြားေရးတြင္ယင္းသုိ႔ေသာအသိအမွတ္ျပဳမႈ 
နွင့္ျမႇင့္တင္ေပးမႈမ်ားပါ၀င္ရမည္။ 
 

ႏိုင္ငံေတာ္သည္အဓိကဇာတ္ေကာင္တစ္ခုအျဖစ္ပါ၀င္ေနသည့္အေလ်ာက္ျပည္သူပုိင္၊ဖက္စပ္ (ျပည္သူပုိင္- 
ပုဂၢလိကပုိင္)ႏွင့္ပုဂၢလိက-သမ၀ါယမ-
ရပ္ရြာက႑စံုစီးပြားေရးကိုလမ္းစဥ္သံုးရပ္ျဖင့္လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရသည္။ 

ပထမလမ္းစဥ္တြင္ဘုိလီဗီးယားျပည္သူမ်ားအတြက္အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးမႈႏွင့္၀င္ေငြအေပၚအဓိကအက်ဳိးသက
သက္ေရာက္မႈရိွမည့္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ထုတ္ကုန္မ်ားတင္ပုိ႔ျခင္းတြင္ပ
္ပါ၀င္ေနသည့္ဟိုက္ဒ႐ုိကာဗြန္၊သတၱဳတြင္းႏွင့္အစားအေသာက္က႑ဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ျ
္ျပည္သူပိုင္ကုမၸဏီၾကီးမ်ားပါ၀င္ၿပီးထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္တိုင္းျပည္တစ္၀ွန္းေဒသႏၱရဆိုင္ရာရပ
ရပ္ရြာမ်ား၏သက္ဆိုင္ပတ္သက္သူမ်ား၏အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ဥစၥာဓနရွာေဖြျခင္းႏွင့္ျပည္လည္ခြ



 

ခြဲေ၀ျခင္းမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ရသည္။မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ျပည္သူပိုင္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ကုန္ထုတ္စြ
စြမ္းအားကြန္ရက္မ်ား၏ေမာင္းႏွင္သူမ်ားျဖစ္လာရမည္ျဖစ္ကာအျခားေသာမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ကုန္
န္ထုန္စြမ္းအားက႑မ်ားကုိအင္အားျဖစ္ေစမည့္ပထဝီေဒသအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ထုတ္ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈအမ်ဳိးမ်
မ်ဳိးႏွင့္ေပါင္းစည္းရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဒုတိယလမ္းစဥ္တြင္ေဒသအဆင့္ 
(ဌာနမ်ား၊ေဒသမ်ား၊ျမဴနီစပယ္မ်ား)ကုိဦးစားေပးထားသည့္ဖက္စပ္မၸဏီမ်ားပါ၀င္ၿပီးကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္၀င္
င္ေငြရရိွမႈတုိးျမင့္ေစရန္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊အသြင္ေျပာင္းေရး၊စက္မႈလယ္ယာေစ်းကြက္ရွာေဖြေ
ြေရး၊အျခားမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈမ်ားအားေဒသခံရပ္ရြာအဖြ႕ဲအစည္းလက္တြဲေဆာင္
င္ရြက္ရာတြင္ျပည္သူပိုင္ႏွင့္ပုဂၢလိကပုိင္အရင္းအႏွီးကုိေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ဖက္စပ္ကုမ
ုမၸဏီမ်ားသည္ေနာက္ဆံုးကုန္ေခ်ာအဆင့္၌တန္းဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္မားေစေရ
ေရးအတြက္အျခားနည္းလမ္းမ်ားဖန္တီးေရးကုိအာမခံေပးထားၿပီးပုဂၢလိက-
ရပ္ရြာစီးပြားရးလုပ္ငန္းမ်ား၏အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ကုန္ထုတ္ကြန္ရက္မ်ားတြင္အဓိကက်ေသာအခ်ိတ္အ
အဆက္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

တတိယလမ္းစဥ္တြင္ေက်းလက္ႏွင့္ၿမဳိ႕ျပေဒသမ်ားရိွကုန္ထုတ္ႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းသမ၀ါယမမ်ား၊လက္
က္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊စက္မႈလယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပုဂၢလိက-
ရပ္ရြာလုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္သည္။ပုဂၢလိကႏွင့္ရပ္ရြာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ျခင္းတြင
ြင္ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ကုန္စည္ႏွင့္၀န္းေဆာင္မႈမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းကိုျမႇင့္တင္ရမည္။ပုဂၢလိက-
ရပ္ရြာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ၿမဳိ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ဘ႑ာေရးႏွင့္ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ၀န္ေဆ
ေဆာင္မႈမ်ားမွအေထာက္အပ့ံမ်ားရရိွမည္ျဖစ္သည္။ 

ကုန္ၾကမ္းတင္ပို႔မႈကုိမီွခိုအားထားေနရမႈကုိေက်ာ္လြန္ၿပီးစားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင့္သဘာ၀တရားႏွင
ွင့္သဟဇာတျဖစ္ေသာကုန္ထုတ္စြမ္းအားစု(ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပုံစံ)ရရိွရန္အသြင္ေျပာင္းမည့္သဘာ၀ရင
ရင္းျမစ္မ်ားကုိစက္မႈအသြင္းေျပာင္းမႈအားထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊သတၱဳတြင္း၊စက္မႈလုပ္ငန္း၊အစားအေ
အေသာက္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ႏုိင္ငံပုိင္ကုမၸစီမ်ားမွတစ္ဆင့္ပါ၀င္မည့္က႑စုံစီးပြားေရး
ရးလုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑ကုိခ်ဲ႕ထြင္မႈျပဳရသည္။ 

ထိုလမ္းစဥ္မ်ားျဖင့္ႏုိင္ငံေတာ္သည္ထုတ္ကုန္ဆုိင္ရာနယ္ေျမမ်ားခြဲျခားသတ္မွတ္မႈျပဳၿပီး 
(ခ်ာကုိတြင္ဓာတ္ေငြ၊ပန္တာနယ္တြင္သံႏွင့္ slat flats တြင္လစ္သူရီယမ္) 
အျခားဖက္စက္လုပ္ငန္း၊ပုဂၢလိက-ရပ္ရြာ-
သမ၀ါယမ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ယင္းမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ရင္းျမစ
မစ္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားအားေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ဟုေမွ်ာ္မွန္းရသည္။ 

ထိုသုိ႔ျဖင့္ေဒသဆိုင္ရာကုန္ထုတ္စာရင္းမ်ားကုိလည္းျဖည့္စြက္ၿပီးရပ္ရြာ၊ပုဂၢလိကႏွင့္ဖက္စက္ကုမၸဏီ
ဏီမ်ား၊အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ေဒသႏၱရေစ်းကြက္မ်ားအတြက္ပဓာနက်ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိထတ္
တ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္သလုိျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္အတြက္လည္းတန္ဖိုးျမႇင့္ကု
ကုန္ေခ်ာပစၥည္းမ်ားကုိထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊လူမႈေရးႏွင့္ဓေလ့ဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ား 



 

၂၀၀၀-
၂၀၀၅ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ႏိုင္ငံေရးစီမံကိန္းတစ္ရပ္ကုိေမြးထုတ္ေပးခဲ့ပါသလား။ေမြးထုတ္ေပးခ့ဲသည
သည္ဆိုေသာအေျဖကုိသံသယကင္းကင္းျဖင့္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။အထူးသျဖင့္ႏိုင္ငံေတာ
တာ္အားယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစံု၊ရပ္ရြာအေျချပဳေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားကုိယ္ပိုင္ဆံ
ဆုံးျဖတ္ျပဌာန္းခြင့္ရသည္ဟူေသာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ပါရိွသည့္ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္
စ္ရပ္ကုိအတည္ျပဳျပဌာန္းၿပီးေနာက္ျဖစ္သည္။ဤသည္မွာစီမံကိန္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ကိုလိုနီျပဳမႈက
ႈကုိဆန္႔က်င္ေသာပံုစံတစ္ရပ္ျဖစ္လာေစသည့္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းၾကားဆက္ဆံ
ဆံေရးသစ္ျဖစ္ထြန္းလာၿပီးႏိုင္ငံေတာ္သစ္တစ္ရပ္ေပၚထြန္းလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ရပ္
ပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းပုံစံမ်ားသည္ကုိလိုနီေခတ္ႏွင့္သမၼတႏိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ေခတ္မ်ားတစ္
စ္ေလွ်ာက္တြင္လည္းဆက္လက္ရွင္သန္ခဲ့ၿပီးကုန္သြယ္ေရး၊ေငြ၊အရင္းတို႔ၾကားတြင္လည္းပိတ္မိေနခဲ့ၿပ
ၿပီးအရင္းရွင္ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္းက်ဆင္းခ့ဲသည့္တိုင္ယေန႔ေခတ္တြင္အရင္းရွင္စနစ္တြန္းလွန္ေရးပု
ပံုစံတစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္ကုိအသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
ရပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းမ်ား၊ရပ္ရြာပံုစံမ်ားႏွင့္ရပ္ရြာက႑စံုစနစ္မ်ားသည္အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ျဖစ
ဖစ္ထြန္းလာခဲ့သည္ဟုဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ဆိုထားသည္။ဤသည္မွာသမၼာအာဇီ၀(Buen Vivir) 
ကိုဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ႏိုင္ငံေရးအရအနက္ဖြင့္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီးဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ာ
်ား၏ကိုလိုနီစနစ္ဆန္႔က်င္ေရးတိုင္ပြဲႏွင့္တိုင္းျပ ျဳပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္၏အရင္းရွင္စနစ္ဆန္႔က်
က်င္ေရးလူမႈတိုက္ပြဲအားေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ 
 

လႈမႈတိုက္ပြဲမ်ားကဖြင့္ေပးလိုက္သည့္မုိးကုတ္စက္၀ုိင္းမွာေတာင္းဆိုထားသည့္ပန္းတိုင္မ်
မ်ားသို႔အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းျဖစ္သလုိလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ပုံစံမ်ား၊အေလ့အထမ်ားႏွင့္အင္စတီက်ဴးရ
းရွင္းမ်ားအျပင္တန္ဖိုးမ်ားပါေျပာင္းလဲသြားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ဤသည္မွာစည္း႐ံုးေဆာင္ရြက္ရာတြင
ြင္ျပည္သူမ်ား၏ညီညြတ္ေသာအင္အား၊ျပည္သူမ်ား၏ဖန္တီးႏိုင္စြမ္အားႏွင့္ျပည္သူမ်ား၏ျပင္းျပေသ
ေသာစိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကုိအသိအမွတ္ျပဳျခင္းလည္းျဖစ္သည္။သမၼာအာဇီ၀(Buen Vivir) 
ဆိုသည့္ေ၀ါဟာရကုိဘိုလီးဗီယားႏွင့္အီေကြေဒါတို႔တြင္ႏိုင္ငံေရးေ၀ါဟာရအျဖစ္ဘာသာျပန္
န္ရာတြင္ဆူမာကာမာနာ (sumaqamaña)ႏွင့္ဆူမက္ေကာ္ေဆး (sumak kawsay) 
အျဖစ္ဘာသာျပန္ၾကသည္။ဤသည္မွာရည္ရြယ္ရိွရိွျဖင့္အနက္ေကာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီးအခ်ိန္စက္၀ုိ
ုိင္းၾကားလည္ပတ္ျခင္း၊အရင္းရွင္စနစ္ႏွင့္ေခတ္မီမႈအားေ၀ဖန္မႈအသစ္အတြက္လမ္းေၾကာင္းတစ
တစ္ရပ္ပြင့္သြားေစရန္ဌာေနတိုင္းရင္းသားဘက္စုံေလာကအျမင္ကိုအနက္ေကာက္မႈအသစ္ျဖစ္ေ
္ေအာင္ျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ၿပီးသဘာဝပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအက်ပ္အတည္း၏ဆုိးရြားျပင္းထန
ထန္လွေသာအက်ဳိးဆက္မ်ားကိုသိသာေစခဲ့သည္။ 

Buen Vivir သို႔မဟုတ္ ‘သမၼာအာဇီ၀” 
ကိုမည္သို႔ရရွိႏုိင္မည္နည္း။အဓိကေသာ့ခ်က္မွာအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကုိမည္သို႔ပုံေဖာ္ၿပီးမည္သို႔ဥ
႔ဦးေဆာင္သနည္းဆိုသည့္အေပၚတြင္မူတည္သည္။အျခားတစ္နည္းဆိုရလွ်င္အရင္းရွင္ကမၻာ၏ဆက္
က္ဆံေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ရာတည္ေဆာက္ပံုမ်ားကိုမည္သို႔အသြင္ေျပာင္းမည္နည္းႏွင့္ထုတ္လုပ္ျ
္ျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔ၾကားအခ်ိတ္အဆက္ကုိမည္သို႔ခ်ဳိးဖ်က္မည္နည္းဆိုသည္
ည့္အေပၚတြင္မူတည္သည္။ပထမဦးစြာ လူမႈဘ၀အားျဖင့္ျပန္လည္ထုတ္လုပ္လိုက္သည့္နိမိတ္သ႑ာ



 

႑ာန္သည္အရင္းရွင္အဓိပၸာယ္အဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ကြဲလြဲျခင္း၊ဒုတိယအေနျဖင့္အျခားကုန္ထုတ္ဆ
္ဆက္ဆံေရး၏ပုံစံတစ္ရပ္ဆီသို႔ဦးတည္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ဓေလ့ဆိိုင္ရာခုခံေတ
ေတာ္လွန္မႈသည္အလြန္အေရးႀကီးၿပီးရပ္ရြာအေတြ႕အၾကဳံအတြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားျပန္လည္ရရိွေရး
ရးသည္လည္းအလြန္အေရးႀကီးသည္။ 
 

ဤသည္ပင္လွ်င္မစုမစည္း၊အပိုင္းပိုင္းအစစ၊အမီွအခုိမလြတ္၊တက္ႂကြလြန္ပို႔ကုန္အေျချပဳအေ
အေျခအေနမွသည္ျပည့္ျပည့္၀၀၊ဇီ၀ဆ္ိုင္ရာ၊လူႈေရးဆိုင္ရာ၊စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာေဂဟေဗဒျဖင
ဖင့္ေနထိုင္ႏိုင္ၾကမည့္အစားအစာ၊နည္းပညာ၊စြမ္းအင္၊စီးပြားေရး၊ဘ႑ာေရးအဘက္ဘက္ကလံု
ုံၿခဳံေအာင္လည္းျဖစ္ေစမည့္ေခတ္သို႔ျပည္သူမ်ားေနထိုင္ၾကမည့္အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်မွတ္ျ
္ျခင္းလည္းျဖစ္ေပသည္။ကုန္သည္၀ါဒီသုိ႔မဟုတ္အရင္းရွင္မ်ားမဟုတ္ဘဲဘိုလီးဗီးယားသည္အျခားစနစ္
စ္ျဖင့္ေစ်းကြက္စနစ္သို႔ျပန္ဦးတည္သြားႏိုင္ေသာ္လည္းဘ၀၏အႏွစ္သာရျပည့္၀မႈအျမင္မွၾကည္
ည့္လွ်င္သူ႔ကမၻာကုိယ့္ကမၻာဆံုးရာ၊သူ႔လူကိုယ့္လူဆံုရာ၊သူ႔ဓေလ့ကိုယ့္ဓေလ့ဆံုရာ၊သူ႔ဇီ၀ကိုယ့္ဇီ၀ဆံုရာမ
ာမ်ဳိးကြဲစံုလင္လက္တြဲယွဥ္ႏိုင္သည့္တန္ဖိုးမ်ားကုိကိုယ္စားျပဳႏိုင္မည့္ေစ်းကြက္စနစ္ေတာ့ျဖစ္ရေပမည္။ 
 
မွတ္စုမ်ား၏ 

၁။ယင္းစာသားတြင္၂၀၁၀၌မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဒုတိယ၀န္ႀကီးေရာလ္ပရာဒါ၏ညႊန္ၾကားမႈ
မႈျဖင့္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ 
“သမၼာအာဇီ၀အတြက္ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစံုစီမံကိန္း’ဆုိသည့္စာတမ္း၏အစိတ္အပုိင္းမ်ားလည္းပါ၀င္သည္
ည္။ယင္းစီမံကိန္းကုိထုိႏွစ္စက္တင္ဘာလတြင္အစိုးရအဖြဲ႕ကအတည္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္းဘုိလီးဗီးယာ
ယားအစိုးရ၏ႏိုင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ Buen Vivir 
ဆိုသည့္ေ၀ါဟာရမွာစပိန္ေ၀ါဟာရျဖစ္ၿပီးသမၼာအာဇီ၀ဟုျမန္မာလိုအနီးစပ္ဆံုးျပန္ဆိုႏုိင္မည
မည္ျဖစ္ေသာ္လည္းလက္တင္အေမရိကဘာသာစကားတြင္ထိုထက္ပုိသည့္အဓိပၸာယ္ရိွေနၿပီးအထူ
ထူးသျဖင့္ဌာေနတိုင္းရင္းသားဘာသာစကားေနာက္ခံတြင္ျဖစ္သည္။ Buen Vivir 
ဆိုသည့္ေဝါဟာရအေပၚကြန္ဆက္က်ဴရယ္ဆိုင္ရာအလုပ္သည္သာအေရးႀကီးသည္ဟုယူဆၿပီးယခုစာ
စာအုပ္တြင္ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

၂။ဘိုလီဗီးယား၏ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံႏိုင္ငံေတာ္မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဒုတိယ၀န္ႀကီးေဟာင္းႏ
းႏွင့္ဘိုလီးဗီးယားတိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း။ဆန္အန္ဒေရ႕စ္တကၠသ
ၠသုိလ္၊ႏုိင္ငံေရးသီအုိရီပါေမာကၡ။ကြန္ျမဴနာသုေတသနအဖြဲ႕၀င္။မိခင္ကမၻာေျမအက္ဥပေဒေရး
ရးဆြဲစဥ္ကာလအတြင္းညီညြတ္ေရးစာခ်ဳပ္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏အၾကံေပး။ 

၃။ 
“ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ကမ႓ာေျမႀကီး၏ပုိင္ရွင္လည္းမဟုတ္သလုိအရွင္သခင္လည္းမဟုတ္ၾကေပ။ကၽြႏ္ု
ု္ပ္တို႔ကေတာေတာင္ေရေျမတို႔၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိယူလိုလွ်င္ေတာေတာင္ေရေျမတို႔၏အ
၏အရွင္သခင္ထံခြင့္ေတာင္းရေပမည္။အင္ဒီးန္မိခင္ကမၻာေျမႀကီးအားေကၽြးေမြးျပဳစုေစာင့္ေလွ်ာက္လွ
လွ်င္မိခင္ကမၻာေျမႀကီးကလည္းေကၽြးေမြးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပလိမ့္မည္။”Luz María Calvo 
(သမၼာအာဇီ၀အတြက္ယဥ္ေက်းမွဴမ်ဳိးစံုႏိုင္ငံေတာ္၊၂၀၁၀-၂၀၁၅ပါကိုးကားခ်က္) 



 

၄။ 
“ေျမၾကီးသည္ျပည့္ၿဖဳိးၾကြယ္၀ေသာမိခင္ျဖစ္သည္။ေနစရာမ်ားလည္းေပး၏။စားေရရိကၡာအလိုငွာစိုက္ပ
္ပ်ဳိးစားေသာက္ရန္စုိက္ခင္းမ်ားကုိလည္းေပး၏။သဘာဝလက္ေဆာင္ေရႏွင့္ေလတို႔လည္းေပ
ေပး၏။ဤသို႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရမည္ဆိုေသာသေဘာတရားသည္အေျခခံ
ခံပင္ျဖစ္ေပသည္။ကမၻာေျမေပၚရွိအျခားေသာသက္ရွိသတၱ၀ါမ်ားက့ဲသို႔ပင္ျဖစ္ေသာလူဆိုသည္
ည္မွာလည္းသက္ရိွအသုိက္အ၀န္းတြင္အတူအကြေနထိုင္သူတုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္စုိက္ပ်ဳ
်ဳိးေမြးျမဴျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရျခင္းအရည္အခ်င္းဆိုသည္မွာအသီးမ်ားကုိထပ္ခါထပ္ခါအဆက္မျပ
ျပတ္သီးေစသည့္အသိုက္အ၀န္းတစ္ခု၊ဘ၀ရပ္၀န္းတစ္ခုကိုအထြတ္အျမတ္ထားျခင္း၏တစ္ခုတည
တည္းေသာစြမ္းရည္ပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။CarlosMamani(သမၼာအာဇီ၀အတြက္ယဥ္ေက်းမွဴမ်ဳိးစုံႏုိင္ငံေ
ံေတာ္၊၂၀၁၀-၂၀၁၅ပါကိုးကားခ်က္) 

၅။ေတပီ (Taypi) 
ဆိုသည္မွာႏွစ္ခုတြဲစနစ္တစ္ခု၏ႏွစ္ဖက္အားၿပဳဳိင္မႈဆံုရာအလယ္သုိ႔မဟုတ္ဗဟုိေနရာဟုဆုိသည္။ဆု
ဆံုၾကသည္အပိုင္းရပ္မွာawqa (ရန္သူ၊အတိုက္အခံ) ျဖ
ဖစ္ၿပီးအျခားနည္းျဖင့္ေျပာရလွ်င္မတူညီမႈမ်ားထြန္းကားရာဟုဆိုရေပမည္။ (Beltrán,2003:77)။ 



 

“သမၼာအာဇီ၀”အတြက္ကိုလိုနီျပဳမႈကိုဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင့္အဖၾကီးစိုးေသာေခတ္ကုိဖ်က္သိမ္းျခင္း 
 

Elisa Vega 

Fromthejatunaylluof Amaretetopublicoffice:restoringdignity 

ကယ္လာ၀ါယာျပည္ကအမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္၊အထူးသျဖင့္ဌာေနတိုင္းရင္းသားအမ်ဳိးသမီးတစ္ေ

္ေယာက္အေနနဲ႕က်မျဖတ္သန္းခဲ့ရတ့ဲလမ္း၊က်မလုပ္ခဲ့တ့ဲအလုပ္အကိုင္ေတြနဲ႔က်မဘဝဇာတ္ေၾကာင္

င္းအရမိခင္ကမၻာေျမနဲ႔အတူတကြေနထိုင္ဖို႔၊အျခားေသာဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔အတူတကြေနထ

နထိုင္ဖုိ႔က်မသင္ယူခဲ့ရတယ္။ကယ္လာ၀ါယာျပည္ဆိုတာက 

ayllus ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔တည္ေထာင္ထားထာၿပီးဘယ္သူ႔ဘယ္သူကမွဘယ္သူ႔ဘယ္သူထက္ျမင့္ျမတ္တယ္

ယ္ဆုိတာမရိွပါဘူး။အဲဒီအေတြ႕အႀကဳံေတြအရေကာက္ခ်က္ခ်ရရင္က်မတို႔ဟာဘိုးဘြားဘီဘင္ေတြရဲ႕အသ

အသိပညာဗဟုသုတပံုစံမ်ဳိးကုိျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ႀကဳိးပမ္းေနၾကတယ္လို႔ဆိုရမယ္။က်မတို႔ရ

႔ရဲ႕အသိပညာေတြဟာတန္ဖုိးမဲ့တယ္၊က်မတို႔လူေတြဟာနိမ့္က်တယ္လို႔က်မတို႔ယံုၾကည္ေအာင္ကိုလို

ုိနီစနစ္ကလုပ္ခ်င္ခဲ့တ့ဲအတြက္ကိုလိုနီစနစ္ကုိဆန္႔က်င္ျခင္းဟာဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြအတြက္

က္ဂုဏ္သိကၡာကုိျပန္ဆယ္ျခင္းပါပဲ။ 

က်မေမြးရပ္ေျမ jatun ayllu of Amarete 

ကေနက်မလုပ္တ့ဲအစိုးရ႐ုံးအထိခရီးလမ္းကိုက်မေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရၿပီးရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔စတင္လုပ္ကု

ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။က်မစာေရးတတ္၊ဖတ္တတ္ျဖစ္ေတာ့႐ုံးမွာအရာရိွလုပ္ေနတ့ဲက်မအတြက္အေထာက္အကူျဖ

ျဖစ္တာေပါ့။က်မငယ္ငယ္တုန္းကအေမေဘးနားေနၿပီးအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းယူတာေတြ၊ဆံုးျဖတ္

တ္ခ်က္မွတ္တမ္းယူတာေတြကူေရးေပးခ့ဲရတယ္။က်မကခပ္ငယ္ငယ္ကတည္းလူငယ္နဲ႔အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အ

႕အစည္းေတြမွာတက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္ခဲ့တာ။ခ်ာရာဇာနီျမဴနီစပယ္မွာတုန္းကရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းေတြနဲ႔

ဲ႔အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ကၽြန္မအတြက္အခြင့္အလမ္းေတြရခဲ့ၿပီးအမ်ဳိးသမီးေတြကုိစာအေရးအဖတ္သင္ဖုိ႔ကူညီေပး

ပးၿပီးသူတုိ႔ေတြရဲ႕အခြင့္အေရးကုိသိလာေအာင္လုပ္ေပးခဲ့တယ္။က်မအသက္ငယ္ေပမယ့္ဘူတစၥစာဆား

ားဗီျဒာျပည္နယ္ရဲ႕ခ႐ိုင္ခြဲမွာေရြးေကာက္ခံရတယ္။ဒါေပမယ့္က်မအသက္ေၾကာင့္ရာထူးတာ၀န

၀န္ကိုမထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါဘူး။ 

၂၀၀၆မွာေတာ့တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္္ေတာ္အတြက္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္က်မအေရြးေကာက္ခံရပါတယ

တယ္။ပထမဆံုးအေနနဲ႔ဘြာတစၥတာဆာဗီျဒာျပည္နယ္ကုိကုိယ္စားျပဳဖို႔ကာလာ၀ါယာေနရွင္းမွာခန္႔အပ္ခံခ

ံခဲ့ရပါတယ္။တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ေခၚယူရာမွာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုယ္စားျပဳမႈအတြက္ျပဌာန္းထာ

ထားတဲ့အထူးဥပေဒအရအမ်ဳိးသမီး၊အမ်ဳိးသားတစ္တြဲစီႏွင့္အမ်ဳိးသမီးတစ္လွည့္၊အမ်ဳိးသားတစ္လွည့္ခန္

န္႔အပ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္းအျခားျပည္နယ္ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္အိုမာဆူရပ္စႏွင့္မူနီကတ္စ္အပါအ၀င

၀င္က်မမဲဆႏၵနယ္အတြက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေရြးေကာက္ရာတြင္အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္က်မတစ္

စ္ေယာက္သာအေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရပါသည္။က်မကုိခန္႔အပ္ၿပီးတ့ဲေနာက္မွာေတာ့အစဥ္အလာအရအမ်ဳိးသားေခါ



 

ခါင္းေဆာင္ကိုသာေရြးေလ့ရိွတ့ဲအျခားျပည္နယ္မ်ားကေနဆန္႔က်င္တြန္းလွန္မႈမ်ားရိွတယ္။ဒါဟာအဖႀကီးစု

စိုးတ့ဲ၀ါဒကုိသာအျမဲလက္ခံခဲ့တ့ဲေနရာမွာက်မကအမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနလို႔ပါ

ပါပဲ။အဲ့ေနာက္မွာေတာ့က်မကိုျပန္ေပးဆြဲၿပီးႏုတ္ထြက္စာမွာလက္မွတ္ေရးထုိးေပးဖို႔အတင္းအၾ

အၾကပ္ဖိအားေပးခဲ့တယ္။ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့က်မဆႏၵမပါဘဲသူတုိ႔လိုသလုိလုပ္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္စာရြ

ရြက္အလြတ္တစ္ရြက္ေပၚမွာလက္မွတ္ထုိးခိုင္းၿပီးအေပးအယူလုပ္ခဲ့ရတယ္။ဒါကုိသာက်မဆန္႔က်င္ခဲ့ရင

ရင္က်မကုိလက္စားေခ်မယ္လို႔လည္းသူတို႔ေတြကျခိမ္းေျခာက္ခဲဲ့ၾကတယ္။ဒါေပမယ့္ကံေကာင္းခဲ့တာ

တာကရပ္ရြာကေနၿပီးက်မကုိကယ္တင္ဖုိ႔စတင္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတာပါပဲ။အဲသလိုနဲ႔အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔လူငယ္ေ

္ေတြအပါအ၀င္ရပ္ရြာကလည္းကူညီက်မကလည္း႐ုန္းကန္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့က်မလည္းတိုင္းျပဳ

ပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ထဲမွာက်မအဓိကတု

တိုက္ပြ၀ဲင္ခဲ့တာကေတာ့ကာလ၀ါယာလူမ်ဳိးစုျပည္နယ္ကုိယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္

က္ျဖစ္ႏိုင္မယ့္ဌာေနတိုင္းရင္းသာျပည္နယ္၃၆ခုထဲကျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ျ

႔ျဖစ္သလိုကာလာ၀ါယာရဲ႕မာခ်ာဂ်ဴယာဘာသာစကားနဲ႔ဌာေနတိုင္းရင္းသားကိုယ္ပိုင္စီရင္ျပဌာန္းခြင

ြင့္ကုိအသိအမွတ္ျပဳဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။တရားေရးမွာကိုလုိနီစနစ္ဆန္႔က်င္မႈအတြက္လည္းက်မတိုက္ပြ၀ဲင္

င္ခဲ့သလိုဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕တိုင္းရင္းေဆးေတြကုိတန္ဖုိးထားဖို႔လည္းက်မတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ

ခဲ့ပါတယ္။တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ထဲမွာအမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ကလည္းက်မ

်မအတြက္ေနာက္ထပ္ခက္ခဲတဲ့တိုက္ပြဲတစ္ခုပါပဲ။ဒါေတြအားလံုးဟာသမၼာအာဇီ၀(Buen Vivir) 

ကုိအေျခခံတဲ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံႏိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္တည္ေဆာက္ဖို႔လိုအပ္တ့ဲအခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ 

ေကာ္မတီမွာအမ်ားစုကပါတီအသီးသီးနဲ႔လူတန္းစားအလႊာအသီးသီးကအမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားေတြျဖစ္ေ

္ေနတယ္ဆိုေပမယ့္တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ရဲ႕လူမႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္အေ

အေနနဲ႔ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္ထဲမွာျပဌာန္းခ်က္ေလးတစ္ခုခုေလာက္ထည့္သြင္းႏုိင္ဖုိ႔ႀကဳ

ကဳိးပမ္းရတယ္လည္းမလြယ္ျပန္ပါဘူး။အတိုက္အခံပါတီေတြကအမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေတြကေတ

ေတာင္ဌာေနတိုင္းရင္းသားအမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ျပဌာန္းမယ့္အပုိဒ္ေတြကုိဆန္႔က်င္ၾကတာပါ။

ါ။ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ကာလေလးမွာေတာင္အသက္ရွင္ရပ္တည္ခြင့္ဆိုတ့ဲအခြင့္အေရးကုိအမ်ဳိးသမီးကု

ကိုယ္စားလွယ္ေတြကုိယ္တိုင္ကဆန္႔က်င္ၾကတာပါ။သူတို႔သေဘာကေတာ့ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းကိိုပု

ပိုၿပီးအားေပးသလိုျဖစ္မွာစိုးတာေၾကာင့့္ကိုယ္၀န္တားတဲ့နည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ႕အသံုးျပဳတာကိုရာ

ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ျပဌာန္းခ်င္ၾကတာပါ။ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ကာလမွအသက္ရွင္ရပ္တည္ပုိင္ခြင့္အိုင္ဒီယာ

ယာသည္အဖႀကီးစုိးေသာ၀ါဒပင္ျဖစ္သည္။ယင္းအုိင္ဒီယာသည္အမ်ဳိးသမီးမ်ားထံမွလာသည္ဆိုေသာ

သာ္လည္းစီးပြားေရးအင္အားရိွေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားထံမွလာျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ကိုယ္၀န္

န္တားျခင္းအတါက္အတြက္ေဆး၀ါးတစ္ခုခုကိုသံုးရသည့္၀င္ေငြနည္းေသာဌာေနတိုင္းရင္းသားအမ်ဳိးသမ

သမီးမ်ား၊ေက်းလက္ေဒသမွအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီလွျခင္းမရွိေပ။ 



 

၂၀၁၀တြင္တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အျခားေမာင္ေတြအကုိေတြအစ္မေတြညီမေတြနဲ႔အတူကုိလိုနီ

နီဆန္႔က်င္ေရးဒုတိယ၀န္ႀကီးကဖိတ္ၾကားခ့ဲပါတယ္။အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့အဖၾကီးစုိးမႈေျဖေလွ်ာ့ေရး႐ုံးကုိ၀

ု၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕လက္ေအာက္မွာဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးယေန႔အခ်ိန္အထိက်မအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနခဲ့ပါတယ္။ 

Ayllu 

ကေနအစိုးရ႐ံုးတစ္ခုဆီသို႔က်မလာခဲ့တဲ့ခရီးလမ္းမွာေတာ့ခြဲျခားဆက္ဆံမႈနဲ႔အျမတ္ထုတ္မႈကင္းေ၀း

၀းၿပီးေအာက္မွအထက္သုိ႔သြားတ့ဲမွ်တၿပီးသဟဇာတျဖစ္တဲ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္တည္ေဆာင္ရာမွာသမၼ

မၼာအာဇီ၀ (Buen Vivir) 

ရဲ႕သေဘာတရားအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔အေတြ႕အၾကဳံအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတဲဲဘို့လီးဗီးယားရဲ႕ဌာေနတိုင္းရင္းသား၃၆မ်ဳိးစလံုးကုိ

ိုယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစံုႏိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္ရာမွာထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ္ဆုိတာကိုသင္ယူခဲ့ရပါတယ္။ 

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ဥာဏ္ပညာမွသမၼာအာဇီ၀ (Buen Vivir) 

က်မတို႔ရဲ႕ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔ 

ayllus ေတြရဲ႕ရွင္သန္ေနထိုင္ပံုကုိသာဓကယူမွသာသမၼာအာဇီ၀ဆိုတ့ဲသေဘာတရားကုိထူေထာင္ႏုိင္မွာပါ။

ါ။ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းဆိုရာမွာလူသားေတြ၊တိရစာၦန္ေတြနဲ႔မိခင္ကမၻာေျမႀကီးအစရိွတ့ဲသက္ရိွေတြအာ

အားလံုးနဲ႔တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ုိင္းမွာဆိုရင္ကေလးဘ၀ကတည္းကသက

သက္ရိွေတြကုိေလးစားတတ္ဖို႔သင္ၾကားေပးၾကပါတယ္။က်မတို႔ရဲ႕ဘိုးဘြားေတြအတြက္ေတာ့က်မတု

တို႔ပတ္၀န္းက်င္ကရွိရိွသမွ်ေရေျမေတာေတာင္ေတြအပါအ၀င္အားလံုးဟာသက္ရိွေတြပါပဲ။သက္တန္႔

္႔ဆိုတာလည္းေရကေနျဖာထြက္လာတ့ဲအလင္းတန္းျဖစ္တဲ့အတြက္အသက္ရွိပါတယ္။သဘာ၀တရားထဲမွာရ

ာရိွရွိသမွ်အရာအားလံုးမွာခ်ာခ်ာ-၀ါမီျဖစ္တယ္၊ေျပာရမယ္ဆိုရင္သူ႔ခ်ိန္ခြင္လွ်ာနဲ႔သူရိွတယ္ေပါ့။ 

ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာမင္ခ(Mink’a) ႏွင့္ေအနီ (Ayni) 

တို႔လုိအဖြဲ႕အစည္းပံုစံမ်ားကိုလည္းသင္ယူရပါတယ္။မင္ခ (Mink’a) 

ဆိုတာကေတာ့လူတိုင္းအတြက္အလုပ္လုပ္တ့ဲအသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီးေအနီ (Ayni) 

ဆိုတာေတာ့သူ႔အတြက္ကိုယ့္အတြက္အျပန္အလွန္အလုပ္လုပ္တ့ဲအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ေဒသရ

သရဲ႕ေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ားႏွင့္အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေတြကိုလည္းဘာတာစနစ္နဲ႔လဲလွယ္ၾကၿပီးကာလ၀ါယာလူမ

ူမ်ဳိးစုျပည္နယ္ရဲ႕ကိုယ္ပ္ိုင္စီးပြားေရးကုိထုတ္လုပ္ဖုိ႔နဲ႔မ်ဳိးကြဲစံုလင္ေစဖုိ႔ည္းလုပ္ႏိုင္စြမ္းရိွၾကပါ

ပါတယ္။။မိုးေခါင္ေရရွားဒါမွမဟုတ္ေရႀကီးတ့ဲအခ်ိန္ေတြမွာအစာအာဟာရကုိအနည္းဆံုးငါးႏွစ္ေက

ေက်ာ္စာျဖည့္တင္းေပးႏိုင္ဖိုအစားအေသာက္မ်ားနဲ႔ေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ားကုိသိုေလွာင္တဲ့ဘိုးဘြ

ဘြားတို႔ရဲ႕ဥာဏ္ပညာျဖစ္တ့ဲပီယာ၀က္စ္(pirwas) 

ဆိုတာကိုလည္းလက္ကိုင္ထားဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။မိခင္ကမၻာေျမၾကီးကက်မတုိ႔ကုိေပးအပ္

ပ္တာကုိအလဟႆမျဖစ္ရေလေအာင္ ayllu 

မွာက်မတို႔ထုတ္လုပ္သမွ်ကုိအကုန္မစားသံုးရဘူးဆိုတ့ဲအိုင္ဒီယာလည္းက်မတို႔မွာရိွပါတယ္္။ေကာက္ပဲသ

ဲသီးႏံွေတြကုိအလွည့္က်စနစ္နဲ႔စိုက္ပ်ဳိးတ့ဲကြာပါနာ(Qapana) 



 

ဆိုတဲ့စနစ္ကေတာ့အမိကမၻာေျမႀကီးကုိေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္စြမ္းရိွၿပီးကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္

ည္ကိုလည္းဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေပးထားႏုိင္ပါတယ္။၀ါကီ (Waki) 

ဆုိတာကေတာ့ေသြးစည္းညီညြတ္ျခင္းသို႔မဟုတ္နာမက်န္းျခင္းဒါမွမဟုတ္အျခားအေၾကာင္းေၾကာ

ကာင္းေတြေၾကာင့္မျမင္သာတ့ဲကုန္က်စရိတ္ေတြရိွေနသူကုိလက္ေဆာင္အျဖစ္ထုတ္လုပ္ေပးျခင္းပဲျ

ဲျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္မုိ႔က်မတို႔ေတြသမၼာအာဇီ၀ဆိုတ့ဲသေဘာတရားကိုထူေထာင္ရာမွာဒီဥာ

ဥာဏ္ပညာေတြအားလံုးကိုေပါင္းစည္အသံုးျပဳဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ကိုလိုနီစနစ္ဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင္

င့္အဖႀကီးစုိးသည့္စနစ္ကုိဖ်က္သိမ္းျခင္း 

သမၼာအာဇီ၀သေဘာတရားကိုထူေထာင္ရာတြင္ကုိလိုနီစနစ္အားျဖင့္ႀကီးစုိးျခယ္လွယ္ျခင္းႏွင္

င့္အျမတ္ထုတ္ျခင္းၾကားဆက္ဆံေရးကုိဖယ္ရွားၿပီးအဖၾကီးစုိးသည့္စနစ္ကိုလည္းဖ်က္သိမ္းရန္လို

ုိအပ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ဒုတိယ၀န္ႀကီးဌာနတြင္မိမိတုိ႔ႀကဳိးပမ္းရွာေဖြၾကသည္မွာ 

၁။အဖႀကီးစုိးမႈႏွင့္ကိုလိုနီစနစ္ၾကားဆက္ႏြယ္ေနသည့္ၾကီးစိုးျခယ္လွယ္ေသာလူမႈဆက္ဆံေရး

ရးကုိေဖာ္ထုတ္ၿပီးျမင္သာေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။ 

၂။အဖၾကီးစုိးမႈႏွင့္ကိုလိုနီစုိးမိုးျခယ္လွယ္မႈအေဆာက္အအံုမ်ားကိုမတည္ၿငိမ္ေအာက္ျပဳလုပ္ၿပ

ၿပီးယင္းတို႔အားအၾကပ္ေတြ႕ေအာင္လုပ္ရန္။ 

၃။မိခင္ကမၻာေျမႏွင့္မွ်ေျခရိွေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္မွ်တၿပီးသဟဇာတျဖစ္ေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ

တစ္ရပ္တည္ေဆာက္ရန္စိုးမုိးျခယ္လွယ္သည့္ယင္းလူမႈဆက္ဆံေရးမ်ားကုိအသြင္ေျပာင္းရမည္။ 

အဖႀကီးစိုးသည့္စနစ္ဖယ္ရွားေရးဆိုင္ရာကိုလိုနီစနစ္ဆန္႔က်င္ေရးဒုတိယ၀န္ႀကီး႐ုံးမွာရွိတ့ဲက်မတို႔ရဲ

ရဲ႕မူ၀ါဒတစ္ရပ္ကေတာ့ 

“ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ိုင္းနဲ႔ဘိုးဘိုးေတြရဲ႕တန္ဖုိးမ်ားကုိအေျခခံတဲ့လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း” 

အစီအစဥ္ကုိထူေထာင္ဖုိ႔ပဲျဲဖစ္ပါတယ္။ဘိုးဘြားဘီဘင္မ်ားရဲ႕မိသားစုဖြ႕ဲစည္းပုံပံုစံမ်ားကုိျပန္လည္အသက

သက္သြင္းေရးအေတြ႕အႀကဳံတစ္ရပ္တည္ေဆာက္ေရးႀကဳိးပမ္းမႈနဲ႔ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔မူလျပည္သ

္သူမ်ားရဲ႕အသိပညာစနစ္မ်ားကုိျပန္ထည္ထူေထာင္ရန္နဲ႔ခုိင္ျမဲေစေရးတုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။အဖၾကီးစုိးေ

းေသာစနစ္အေပၚအေျခခံထားတ့ဲလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဟာအခုအခ်ိန္မွာအၾကပ္အတည္းဆ္ိုက္ေ

္ေနၿပီးဆိုတာကုိလည္းေထာက္ျပသင့္ပါတယ္။လူအဖြဲ႕အစည္းကုိအသြင္ေျပာင္းၿပီးယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိး

ိးစုံႏုိင္ငံေတာ္တစ္ရပ္တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ႏိုင္ငံေတာ္ကဒါကိုထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီးကိုလု

လိုနီစနစ္နဲ႔အဖႀကီးစိုးတဲ့စနစ္တို႔ရဲ႕အသီးအသြင့္ေတြျဖစ္တ့ဲမိသားစုဖြဲ႕စည္းပံုကုိၾကီးစိုးျခယ္လွယ္ထာ

ထားတဲ့ပံုစံေတြကုိေျပာင္းကုိေျပာင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၊မူလေနျပည္သူမ်ားနဲ႔ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားကအာဏာကုိက်င့္သံုးျခင္

င္းက်မတို႔ျပန္လည္ပံုေဖာ္ရမွာျဖစ္ၿပီးရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းေတြမွာအာဏာက်င့္သံုးမႈပုံစံေတြနဲ႔ခ်ိတ္

တ္ဆက္ေနၿပီးဘိုးေဘးတို႔ရဲ႕လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းပံုစံကုိအျမစ္ျပတ္သြားေစတဲ့ကုိလိုနစ္စနစ္နဲ



 

နဲ႔ဘုရားေက်ာင္းေတြေရာက္လာခ့ဲတာေၾကာင့္က်မတို႔ဟာဘိုးေဘးေတြရဲ႕မူလဇစ္ျမစ္ပံုစံကိုျပန္

န္သြားၾကရပါမယ္။ကိုလုိနီေခတ္ကတည္းကရာထူးအာဏာရယူလိုသည့္လင္မယားသည္ကက္သလစ္ဘုရာ

ရားေက်ာင္းရဲ႕စံအတိုင္းလက္ထပ္ထိမ္းျမားရမည့္ဟုဆိုခဲ့တ့ဲအတြက္လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္

င္းေတြဟာဘုရားေက်ာင္းရဲ႕အဖႀကီးစိုးတ့ဲစံအတိုင္းျဖစ္ခဲ့ၾကတာမ်ားပါတယ္။ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္း

္းအတြင္းမွေတာ့လက္ထပ္ထိမ္းျမားထားတဲ့လင္မယားဆုိတာကုိဂ်ိတ္ (အီမာရာမွာ) ဒါမွမဟုတ္႐ူနာ 

(က်ဴခၽြာမွာ) 

သိၾကပါတယ္။လက္ထပ္ထိမ္းျမားၿပီးမွာသာသူတို႔ဟာေျမယာကုိရယူသံုးစြဲႏုိင္ၿပီးလက္ထက္ထိိမ္းျမ

ျမားထာတဲ့လင္မယားကမိခင္ကမၻာေျမႀကီး၏ကိုးကြယ္ယံုၾကည့္ျခင္းအေလ့အထမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ႏို

ုိင္ၿပီးအာဏာပိုင္တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ဌာေနတိုင္းရင္းသားရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ု

၀ိုင္းေတြမွာေတာ့အာဏာပိုင္ေနရာေတြမွလင္မယားေတြကပူးတြဲယူၾကရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔

ိ႔ဘိုးေဘးေတြရဲ႕အသိပညာေပၚအေျခခံတဲ့လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈပံုစံကိုျပန္လည္အသက္သြင္းဖု

ဖို႔အရမ္းအေရးႀကီးၿပီးေကာင္းမြန္းတဲ့ဥာဏ္ပညာေတြျပန္လည္ျဖစ္ထြန္းဖို႔နဲ႔ဆိုးရြားတ့ဲအေလ့အထေတ

ေတြကုိပယ္ေဖ်ာက္ပစ္ဖို႔အလြန္ပဲအေရးႀကီးလွပါတယ္။ 

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈမွာအဖႀကီးစုိးတ့ဲကိုလိုနီစနစ္ၾကီးစုိး

ုးျခယ္လွယ္မႈနဲ႔သူတုိ႔ကုိက႑အသီးသီးမွာေနရာခ်ထားမႈစတာေတြမွာကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းဟာဗဟု

ဟိုခ်က္က်တ့ဲအခန္းက႑တစ္ရပ္မွာရွိေနတယ္ဆုိတာေဖာ္ျပဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။အမ်ဳိးသားေတြကအိ

အိမ္ေထာင္စုကုိေထာက္ပံ့သူနဲ႔အိမ္ေထာင္ဦးစီးအျဖစ္နဲ႔ရွိေနၿပီးအမ်ဳိးသမီးေတြကေတာ့သားသမီးေမြးဖြာ

ြားေပးရမယ့္ေနရာမွာပဲရွိေနပါတယ္။ဘုရားေက်ာင္းကသြင္းထားတ့ဲဒီအိုင္ဒီယာေတြမွာေတြနဲ႔

ဲ႔အတူေယ႐ႈရဲ႕သာ၀က၁၂ပါးစလံုးဟာအမ်ဳိးသားေတြပဲျဖစ္တာေၾကာင့္သား၁၂ေယာက္ေမြးတဲ့မိခင

ခင္ေတြဟာဘာအျပစ္မွမခံစားရဘဲေကာင္းကင္ဘံုကိုတိုက္႐ုိက္ေရာက္သြားလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ယံုၾက

ၾကည္ကိုးကြယ္မႈမ်ဳိးရလာပါလိမ့္မယ္။ဒါဟာတကယ့္ကုိအမ်ဳိးသားပဓာန၀ါဒစစ္စစ္ပါပဲ။ 

ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔မိမိတုိ႔ဟာဆင္းဆင္းရဲရဲနဲ႔ပညာမတတ္ဘဲေနရတာကိုသူ႔တို႔ဘ၀ပ

၀ပဲလို႔လက္ခံလာေစဖို႔အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕အခန္းက႑ကုိေနရာခ်တာဟာစိုးမိုးျခယ္လွယ္တဲ့ပံုစံတစ္ရပ

ရပ္ျဖစ္ၿပီးအမ်ဳိးသမီးေတြဟာနိဗၺာန္ဘံုကုိေရာက္ရမယ္ဆိုတ့ဲအေတြးနဲ႔သူတို႔ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးကေလး

လးထိန္းရင္းနဲ႔ကုန္ဆံုးေစခဲ့ရပါတယ္။ 

ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစံုဘိုလီးဗီးယားႏိုင္ငံအျဖစ္ေျပာင္းလဲသည့္ကာလနဲ႔မိသားစုပုုံစံသစ္မ်ားတည္ေဆာ

ဆာက္ျခင္းဟာယခုကာလမွာလင္နဲ႔မယားအျပန္အလွန္ရွိၿပီးလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚအေျခခံတဲ့ဆက္ဆံေရးမ်

မ်ဳိးမိသားစုအတြင္းပိုမုိအားေကာင္းလာမည္ဆိုလွ်င္ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစံုႏိုင္ငံေတာ္ဟာပိုမိုအားေကာင

ာင္းခိုင္မာလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ယခုကာလမွာေတာ့အဖၾကီးစုိးတ့ဲမိသားစုေတြဟာအမ်ဳိးသားကစိုးမိုးျ

းျခယ္လွယ္မႈအေပၚအေျခခံထားတာေၾကာင့္အၾကမ္းဖက္မႈေတြျဖစ္ရသလိုရလဒ္အျဖစ္မိသားစုက

ုကြဲရတာေတြလည္းျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။က်မတို႔ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့အျခားနည္းလမ္းနဲ႔မိသားစုပုံစံ

စံသစ္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ျဖစ္ၿပီးအဖႀကီးစိုးတဲ့စနစ္ကုိဖ်က္ပစ္ဖို႔အေျခခံလည္းျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီမိသားစုပု



 

ပံုစံသစ္ေတြဟာတစ္ေသြးတစ္သံတစ္မိန္႔ပုံစံေတြမဟုတ္ဘဲမိိသားစုတြင္းမွာကိုအဆင္အေသြးစံုလင္ေနမွာျ

ာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဥပေဒေတြကုိေျပာင္း၊ဒါမွမဟုတ္ကိုုလိုနီစနစ္ကုိအေျခခံထားတ့ဲလစ္ဘရယ္၀ါဒမွည္လြတ္လပ္တဲ့ယဥ္ေက်းမႈ

မႈမ်ဳိးစံုဥပေဒေတြဆီကုိေရြ႕ၿပီးယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစံုႏုိင္ငံတစ္ရပ္ထူေထာင္ရာလမ္းဆီကုိဦးတည္းမယ့္ကု

ကိုလုိနီစနစ္ဆန္႔က်င္ျခင္းနဲ႔အဖႀကီးစိုးမႈဖ်က္သိမ္းျခင္းအျမင္ေတြနဲ႔ဥပေဒေရးရာျပဳျပင္ေျပာင

ာင္းလဲေရးေတြကုိေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔လက္ရိွမိသားစုက်င့္၀တ္စံႏႈန္းေတြကုိေျပာင္

င္းၿပီးအေရာင္အေသြးစံုလင္တ့ဲမိသာစုက်င့္၀င္စံႏႈန္းေတြနဲ႔အစားထိုးရမွာပါ။အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ႐ံုးေတြ

တြရဲ႕စနစ္ေတြအားလံုးမွာမိန္းမ၊ေယာက ၤ်ားအစံုထားဖို႔နဲ႔ျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒေတြေရးဆြဲရာမွာအမ်ဳိးသမီးေတြ

တြနဲ႔မိသားစုပံုစံသစ္ေတြအတြက္ပါထည့္သြင္းေရးဆြြဲဖို႔အတြက္ဥပေဒေတြနဲ႔ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒေ

ဒေတြကုိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔လည္းက်မတို႔ႀကဳိးပမ္းေနပါတယ္။ႏိုင္ငံေတာ္အင္စတီးက်ဴးရွင္းေတ

ေတြမွာအမ်ဳိးသမီး၊အမ်ဳိးသားဘက္ညီညီခန္႔အပ္ထားလွ်င္ႏုိင္ငံေတာ္ေတြင္အဖႀကီးစုိးမႈကုိေလွ်ာ့ခ်

ခ်သြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။ 

ၾကင္စဦးဇနီးေမာင္ႏံွမ်ားအာေအနီျဖင့္ဘ၀သစ္ကိုစတင္ႏုိင္ရန္ရပ္ရြာတစ္ခုလံုးက၀ိုင္း၀န္ကူညီၾက

ၾကရတ့ဲရပ္ရြာအသိုိင္းအ၀ိုင္းရဲ႕အေတြ႕အၾကဳံမ်ားအရဆိုလွ်င္ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံႏုိင္ငံေတာ္ကုိတည္

ည္ေဆာက္ရာတြင္ ayllus ျဖ

ဖင့္ေအာက္မွအထက္သို႔တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီးမိသားစုဟာေန႔စဥ္ဘ၀မွာအေသးငယ္ဆံုးေသာနယ

နယ္ပယ္တစ္ခုအျဖစ္ရိွေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစံုႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအသစ္မွာေတာ့ကိုလိုနီစနစ္ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္

ပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္အဖႀကီးစိုးမႈဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္လမ္းေၾကာင္းေတြကုိလည္း

္းဖြင့္ေပးထားပါတယ္။အမ်ဳိးသမီး၊အမ်ဳိးသားနဲ႔မိခင္ကမၻာေျမၾကားဘက္ညီမႈ၊ကၽြန္းကုိင္းမီွကုိင္းကၽြန္းမီွ

ွီျဖစ္မႈနဲ႔သဟဇာတျဖစ္မႈတို႔ဆိုတ့ဲသေဘာတရားေတြဟာတရားကိုယ္သေဘာမွ်သာမဟုတ္ဘဲအေျပ

ျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္ရရဲ႕စိတ္ဓာတ္(ajayu) ျဖ

ဖစ္တယ္ဆိုတာကုိရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေစဖို႔ႀကဳိးပမ္းေနတဲ့ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕လႈပ္ရွားမ

းမႈမ်ားနဲ႔အယူအဆသေဘာတရာမ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။ 



 

သယံဇာတထုတ္ယူေရးေခတ္အလြန္သို႔အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား၊လ
၊လုပ္ေဆာင္ရမည့္နယ္ပယ္မ်ား 
 

Eduardo Gudynas1 

လက္တင္အေမရိကတြင္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပံုစံမ်ားသည္ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲသည့္ပံုစံမ

ံမ်ားမဟုတ္ေပ။ကုန္ၾကမ္းတင္ပုိ႔ျခင္းကိုသာမီွခိုေနရသည့္အတြက္ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရးအတ

အတြက္ႀကီးစြာေသာအတားအဆီးမ်ားရိွျဖစ္ေပၚေနသလိုသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈမ်ားမႈလည္းဆက

ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာအရ၌ပင္မ်က္ႏွ

ႏွာစာစံုအက်ပ္အတည္းမ်ားျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္ၿပီးလက္တင္အေမရိကတိုင္းျပည္အခ်ဳိ႕၌စီးပြားေရး

ရးပြေပါက္တုိးေနသည့္အေျခအေနကုိေက်ာ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ဆိုးရြားလွေသာႏိုင္ငံတကာစီ

စီးပြားေရးႏွင့္ဘ႑ာေရးျပႆနာမ်ားကုိမလြဲမေသြေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သလိုကမၻာလံုးဆိုင္ရာရာသီဥတု

တုေျပာင္းလဲမႈ၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိလည္းမလြဲမေသြေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ယင္းအကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္သတိထားစရားမ်ားရိွသည့္တိုင္ေတာင္အေမရိကတုိင္းျပည္မ်ားသည္

ည္သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားကိုအလံုးအရင္းႏွင့္တူးေဖာ္ထုတ္ယူၿပီးကမၻာလံုးဆိုင္ရာေစ်းကြက္တြင္

င္းသုိ႔တလေဟာေရာင္းခ်မႈကုိအေျခခံသည့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပုံစံတစ္ရပ္ကိုျမဲျမဲျမံျမံဆက္လက္ဆုပ္ကိုင

ိင္ထားဆဲျဖစ္သည္။သယံဇာတထုတ္ယူေရးဆီသို႔အင္ႏွင့္အားႏွင့္တူ႐ူေနသည့္လမ္းေၾကာင္းကိ

ကုိျမင္ေနရၿပီးမူလက႑မ်ားျဖစ္သည့္သတၱဳတြင္းသို႔မဟုတ္ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ေရးတြ

တြင္သာမကစက္မႈလယ္ယာလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕တြင္ပါေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ယင္းႏုိင္ငံမ်ားအားလံုးသည္

ည္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးကုိအားျပဳသည္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္လာၿပီးအခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားသည္ယင

ယင္းတို႔၏သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိက႑စံုတြင္အင္တိုက္အားတုိက္ေဆာင္

င္ရြက္ေနၾကၿပီးျဖစ္ကာထိုသို႔မဟုတ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားကယခုအခါတြင္သတၱဳတြင္းသို႔မဟုတ္ေရနံတြ

တြင္းမ်ားကုိတူးေဖာ္ရန္ႀကဳိးပမ္းေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ဥပမာအားျဖင့္အီေကြေဒါက့ဲသို႔ေရနံထုတ္လုပ

ုပ္သည့္ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကအၾကီးစားသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းကုိျမႇင့္တင္ရန္ႀကဳိးပမ္းေနခ်ိန္တြင္

င္လယ္ယာလုပ္ငန္းကုိအထူးျပဳသည္ႏုိင္ငံတစ္ငံျဖစ္ေသာဥ႐ုေဂြးကလည္းသံ႐ိုးထုတ္ရန္တူးေဖာ္

ာ္ေရးကုိက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အားစိုက္လာသည္။ 

 

ယင္းတိုင္းျပည္မ်ားအားလံုးတြင္ထုိသို႔ေသာသယံဇာထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္အလြန္ဆိုးရြာ

ြားေသာတင္းမာမႈမ်ားႏွင့္လူထုဆႏၵျပႈမ်ားကိုကုိက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။အေၾကာ

ကာင္းအရင္းကားမ်ဳိးစံုလွသည္။သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆ

္ဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားမွသည္႐ိုးရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ျ



 

္ျခင္း၊ရပ္ရြာမ်ားကုိအဓၶမေရႊ႕ေျပာင္းခုိင္းျခင္းမွသည္ဌာေနတိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏ျခိမ္းေျ

ေျခာက္မႈမ်ားအထိပါ၀င္သည္။ 

 

ႏိုင္ငံေတာ္ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ၊ႏိုင္ငံေတာ္ကရယူထားသည့္အျမတ္ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔မဟုတ္

တ္သတ္မွတ္ထားသည့္အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖဳိးေရးမဟာဗ်ဴစာတစ္ရပ္ျဖစ္သယံဇာတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးကပါ

ပါ၀င္သည့္အခန္းက႑ကဲ့သို႔မ်က္ႏွာစာမ်ားတြင္ပမာဏကြာျခားမႈမ်ားရိွသည့္တိုင္ယင္းသို႔ေသာအ

ာအေျခအေနမ်ားကုိအဆိုပါႏိုင္ငံအားလံုးတြင္ေတြ႕ျမင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္သမား႐ိုးက်သယံ

ယံဇာတထုတ္ယူေရးႏွင့္တုိးတက္ေသာသယံဇာထုတ္ယူေရးၾကားပိုင္းျခားသမႈျပဳရန္လိုအပ္လာေပသည္။ 

(Gudynas, 

2009b)။စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈအတြက္သဘာ၀ကိုအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအုိင္ဒီယာမ်ား

ားသည္အျမဲမျပတ္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ဟုနားလည္ျခင္းမ်ိုးကဲ့သို႔ေသ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတိုးတြက္

က္မႈ၏အဆင့္လိုက္ျဖစ္စဥ္တြင္ဘံုတူညီေသာမ်က္ႏွာစာအခ်ဳိ႕ရွိသည္။ 

 

အဆိုပါအေျခအေနမ်ားအရ 

“သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာဖြြြြံ႔ၿဖဳိးေရးကုိရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရာတြင္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးကိ

ကုိလည္းမျဖစ္မေနကိုင္တြယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ထိုသို႔မဟုတ္လွ်င္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္

န္းမ်ားက်ယ္ျပန္႔လာျခင္းႏွင့္ၾကီးမားလာျခင္းေၾကာင့္သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာဖြံ႕ၿဖဳိးေရး

ရးသည္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။အျခားတစ္နည္းျဖင့္ဆိုရလွ်င္မီခုိရမႈကုိခ်ဳိ

ဳိးဖ်က္ၿပီးေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္သယံဇာတထုတ္ယူေရးကာလအလြန္ေခတ္ကုိသမား႐ိုးက်မ

်မဟုတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ျမႇင့္တင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ယခုအခန္းတြင္သယံဇာတထုတ္ယူေရးကာလအလြန္ေခတ္သို႔အသြင္ကူးေျပာင္းႏုိင္မည့္ျဖစ္ႏ

္ႏိုင္ဖြယ္ရာနည္းလမ္းမ်ား၏မ်က္ႏွာစာအခ်ဳိ႕ကုိဆန္းစစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ယခုေလ့လာသု

သံုးသပ္ခ်က္သည္အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးသို႔ “အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမ်ား” သို႔မဟုတ္ 

“သမၼာအာဇီ၀သို႔အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမ်ား”ဟုေခၚဆိုသည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန

ရန္လက္တင္အေမရိလူမႈေဂဟစင္တာရိွအဖြဲ႕ႏွင့္စာေရးသူတုိ႔ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ေလ့လာမႈ၏အစိတ္အပိုင္း

္းတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ 

 

သယံဇာတူေဖာ္ေရးအလြန္ကာလသုိ႔ေလွ်ာက္လွမ္းမည္ဆိုလွ်င္ 



 

သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးအလြန္ေခတ္သုိ႔သြားရာလမ္းတြင္ဘာကုိဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုုသည

သည့္အဆိုမ်ားစာရင္းကုိျပသေရးကုိယခုေနရာတြင္သံုးသပ္ရန္မွာအလြန္ပင္က်ယ္ျပန္႔လွေသာ္လည

လည္းအေရးပါဆံုးေသာအဆိုအခ်ဳိ႕ကိုသာယခုေဆာင္းပါးတြင္ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ပထမဆံုးေသာအခ်က္ကုိေျပာပါဆိုလွ်င္အဓိကက်ေသာသယံဇာတထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏လူမႈေ

ႈေရးႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈႀကီးမ်ားကုိရပ္တန္႔ရန္ေတာင္းဆိုရန္လိုအပ္သည္

ည္။ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမွသည္သဘာ၀ရင္းျမစ္ေနရာမ်ားဆံုး႐ႈံးမႈအထိအဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား၏သက

သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသက္ေသသာဓကမ်ားအပံုအပင္ရွိသည္။ဥပမာအားျဖင့္ဧရာမသတၱဳ

ၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ေရနံတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္က်ယ္ျပန္႔ေသာသဘာ၀ရင္းျမစ

မစ္ေဒသမ်ားဆီသို႔ခ်ဲ႕ထြင္ေနၿပီးဇီ၀မ်ဳိးစံုကြဲျပားမႈမ်ားႏွင့္ေရအရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္အႏၲရာယ္ျမင့္

့္ျမင့္မားမားျဖစ္ေပၚေနသည္။ (Dematteis and Szymczak, 2008). 

 

ထို႔ျပင္မ်ားစြာေသာသယံဇာတထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ျမင့္ျမင့္မားမားျဖစ္ေပၚလာဖြယ္

ယ္ရွိသည့္ပဋိပကၡအလားအလာမ်ားကုိလည္းအေရးေပၚကိုင္တြယ္ရန္လိုအပ္ေပသည္။တင္းမားမႈမ်

မ်ားသည္ေနရာမ်ားစြာတြင္အလြန္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ေပၚေနၿပီးအခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္အၾကမ္းဖက္မႈ

မႈမ်ားအျဖစ္အသြင္ေျပာင္းသြားၿပီးဒီမုိကေရစီ၏ဆန္႔က်င္ေသာအျဖစ္မ်ဳိးသို႔ေရာက္ရွိသြားၾကသည္ (ဥပမာ 

De Echave et al., 2009 ျဖစ္ရပ္မ်ား)။ 

 

မိမိတုိ႔စိတ္ထဲတြင္သိမွတ္ထားၾကရမည္မွာသယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးသည္အလြန္ပင္အကန္႔အသတ္ရွ

ရိွေသာစီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္ကိုသာျဖစ္ထြန္းေစသည္။ဥပမာလူမႈေရးႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

င္ဆိုင္ရာထိခိုက္မႈမ်ားသည္စီးပြားေရးအတြက္အလြန္ၾကီးမားသည့္ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ၿပီးလုပ္သားကထု

ထုတ္လုပ္သည့္ပမာဏသည္အနည္ဆံုးျဖစ္ၿပီးပဓာနကုန္စည္မ်ားအေပၚသာဦးတည္ထားကာမ်ဳိးစံုေသာထုတ္လ

္လုပ္ႏုိင္စြမ္းကုိေလွ်ာ့က်ေစသည္။  (Acosta, 2009). 

 

သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားအေပၚမီွခုိေနသည့္က႑မ်ားစြာ (ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြသိုက္ပမာဏ) 

သည္လည္းမၾကာေသာအနာဂတ္တြင္အရွိန္ကုန္သြားမည္ဆိုသည္ကုိလည္းေမ့မထားသင့္ေပ။သ

။သဘာ၀ေနရာသစ္မ်ားသို႔တူးေဖာ္မႈမ်ားေရႊ႕သြားျခင္းဆိုသည္မွာလူမႈေရးႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက

းက်င္ဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားျမင့္ျမင့္မားမားရိွေနသည္ကုိျပသေနျခင္းျဖစ္သည္။ေနာက္တစ္ခု



 

ခုမွာထိုသို႔ေနရာသစ္မ်ားတြင္တူးေဖာ္ျခင္းမွာအလုပ္ျဖစ္မည္ေလာ၊ယေန႔ေခတ္နည္းပညာမ်ား၏အကန္႔အ

႔အသတ္မ်ားရိွေနသေလာဆိုသည္မွာမေသခ်ာေပ။ 

 

ေနာက္ဆံုးတြင္မူကမၻာလံုးဆိုင္ရာရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာမ်ာထုတ္ယူမႈအ

ႈအေပၚျပင္းစြာေသာအကန္႔အသတ္မ်ားသက္ေရာက္လာခဲ့သည္။အကယ္၍မိမိတို႔ကသာကမၻာႀကီးပူေ

ူေႏြးလာမႈေနာက္ထပ္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းကုိကာကြယ္လိုလွ်င္မိမိတို႔တိုင္းျပည္မ်ားတြင္က်န္ရွိ

ွိေနေသးေသာေရနံမ်ားကုိမီး႐ႈိ႕မပစ္ဘဲထားမည္ျဖစ္ၿပီးယင္းတို႔ကုိတူးေဖာ္ထုတ္ယူျခင္းျပဳျခင္းမ

းမွာအဓိပၸာယ္မရိွေပ။ 

 

ယင္းျပႆနာမ်ားကုိၾကည့္လွ်င္ယေန႔ေတာင္အေမရိကသည္ 

“သယံဇာတကိုအေလာသံုးဆယ္”ထုတ္ယူေနသည္ကုိျမင္ရၿပီျဖစ္ၿပီးထုတ္ယူမႈမ်ားကုိလည္းၾကီးၾကီးမားမား

ားသို႔မဟုတ္ပမာဏမ်ားမ်ားစားထုတ္ယူေနၿပီးလူမႈေရးႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္သက္ေရာက္မႈမ်ား

ားလည္းႀကီးႀကီးမားမားေနရာထိခုိက္မႈမ်ားကုိမူထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားျခင္းမရိွေပ။သယံဇာ

ဇာတထုတ္ယူသည့္လုပ္ငန္မ်ားထားခဲ့သည့္အဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္မွာတိုင္းျပ

ျပည္တြင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာျဖစ္သည္။တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းေပၚသာမ

ာမီွခုိထားရသည့္စီးပြားေရးသည္အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးသုိ႔မဟုတ္အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရးအတြက္အက်ဳိးစီ

စီးပြားကိုမ်ားစြာျဖစ္ထြန္းႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။ 

 

ထို႔ေၾကာင့္သယံဇာတထုတ္ယူေရးေခတ္လြန္ကာလသမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာလမ္းစဥ္တစ္ရပ္ဆီသု

သို႔သြားရန္အေရးတၾကီးလိုအပ္ေနသည္။ယင္းကိစၥကုိေဆာင္ရြက္ရန္လို၊မလိုကိုအေျခအတင္ျငင

ငင္းခံုေနၾကမည့္ကာလမဟုတ္ေတာ့ေပ။ထို႔အစားသယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေ

အေပၚမီွခိုေနရမႈကုိခ်ဳိးဖ်က္ေရးအတြက္ရႏုိင္မည့္နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ကုိသာစဥ္းစားရန္လို

ုိအပ္ေပသည္။တကယ္တမ္းတြင္ယင္းကိစၥမ်ားကုိေဆြးေႏြးမည့္တိုင္းျပည္မ်ားသည္

ည္မၾကာေသးေသာအနာဂတ္တြက္မလြဲမေသြေရာက္ရွိလာေတာ့မည့္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူ

ယူေရးကာလအလြန္ေခတ္တစ္ခုကုိကုိင္တြယ္ရန္ျပင္ဆင္ထားၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္

့္ေဆြးေႏြးရာတြင္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကုိမည္သို႔ကုိင္တြယ္မည္နည္းအေပၚအာ႐ံုစိုက္ၿပ

ၿပီးမည္သည့္လမ္းေၾကာင္းသုိ႔သြားမည္၊မည္သည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ေဆာင္ရြက္မည္၊တည္ေဆာက္ရာ

ရာတြင္မည္သူတို႔ပါ၀င္မည္ႏွင့္မည္သည့္ပန္းတိုင္မ်ားသုိ႔ေရာက္ေအာင္သြားမည္ကုိသာဦးတည္

ည္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 

 



 

သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးကာလလြန္သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာေခတ္တစ္ခုအတြက္အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္

က္မ်ားရိွသည့္တိုင္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၾကရမည္သည့္အကန္႔အသတ္ေပါင္းမ်ားစြာလည္းရွိေနဆဲပင

ပင္ျဖစ္သည္။အခ်ဳိ႕ေသာတိုင္းျပည္မ်ားတြင္အိုင္ဒီယာအမ်ားစုကုိအစုိးရမ်ားႏွင့္လူအသိုင္းအ၀ိုင

ိင္း၏အေတာ္မ်ားမ်ားကပယ္ခ်ခဲ့ၿပီးအခ်ဳိ႕တိုင္းျပည္မ်ားတြင္အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိအရ

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။အီေကြေဒါတုိင္းျပည္ဥပမာကုိၾကည့္လွ်င္ 

“သမၼာအာဇီ၀”ဆိုင္ရာအမ်ဳိးသားစီမံကိန္း၂၀၀၉-၂၀၁၃ (SENPLADES, 2009) 

တြင္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးကာလအလြန္ရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ပါရွိေသာ္လည္းအဆိုပါရည္

ည္မွန္းခ်က္ကုိေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အေသးစိတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမပါရိွေပ။လက္ရိွအစု

စိုးရ၏မူ၀ါဒမ်ားသည္အဆိုပါလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးဆန္႔က်င္ေနသည္။ 

 

ယင္းအကန္႔အသတ္မ်ားအျပင္ 

“သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ား”အတြက္လိုအပ္ခ်က္ကိုအမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအက္တာမ်ားကယူေဆာင္

င္လာခ့ဲၾကသည္လည္းရိွသည္။ထုိ႔သို႔သူတစ္လူငါတစ္မင္းျဖစ္ေနမည့္အစားခိုင္ခုိင္မာမာရိွေသာလုပ္ငန

ငန္းမ်ားကုိစဥ္းစားၿပီးစမ္းသပ္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ပုိၿပီးကန္႔ကန္႔သတ္သတ္ျဖစ္လာေပမည္။ထိေရာက္ၿပီးခု

ခိုိုင္ခိုင္မာမာရိွကာသံုးရႏုိင္မည့္အေျပာင္းအလဲအတြက္လုပ္ငန္းမ်ားမည္သို႔ေဖာ္ေဆာင္မည္

ည္နည္းဆိုသည့္အခ်က္တြင္ျပႆနာမ်ားႏွင့္အကန္႔အသတ္မ်ားကားရိွေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ 

 

သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးေခတ္လြန္သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ား၏ျပႆနာမွာ

ွာမ်ားစြာေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိျဖစ္ေပၚလာေစျခင္းျဖစ္သည္။ပထမဆံုးအေနျဖင့္သမား႐ိုးက်

က်မဟုတ္ေသာယင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုမည္သည္ေနရာသုိ႔ဦးတည္မည္နည္းကိုရွင္းရွင္းလင္းရွ

ရွင္းရိွရမည္ျဖစ္ၿပီးဒုတိယအေနျဖင့္တကယ့္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္အိုင္ဒီယာမ်ားကုိခ်မွတ္ေရးပင္

င္ျဖစ္သည္။ေအာက္တြင္ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္အပုိင္းတြင္ယင္းမ်က္ႏွာစာမ်ားကုိေျဖရွင္းရန္

န္ႀကဳိးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီးအျပည့္အ၀မဟုတ္သည့္တိုင္ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ေရွ႕ဆက္ႏိုင္မည့္လမ္းစဥ္မ်ား

ားကုိေဖာ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမမ်ား- ဦးတည္ရာမ်ားႏွင့္ပန္းတိုင္မ်ား 

သယံဇာတမ်ားအေလာသံုးဆယ္အလြန္အမင္းထုတ္ယူျခင္းမွအသြင္ကူးေျပာင္းရန္မွာမ်ားစြာေသာ

သာအေႏွာင့္အယွက္အဆီးအတားမ်ားကိုေက်ာ္လႊားရမည္ျဖစ္သည္။အရွည္တည္တ့ဲေသာသမား႐ိုးက်ဖ

်ဖြံ႕ၿဖဳိးတြင္ယင္း၏အကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္ထိခိုက္ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည့္သက္ေသသာဓက

ဓကမ်ားအားလံုးရိွသည့္တိုင္ယင္းဖြံ႕ၿဖဳိးမႈသည္နက္နက္႐ႈိင္းရႈိင္းအျမစ္တြယ္ေနၿပီးမိမိတို႔ဓေလ့တြင္ 



 

“ေခတ္မီမႈ”ႏွင့္ 

“တိုးတက္မႈ”၏အုိင္ဒီယိုလိုဂ်ီမ်ားကုိေျပာင္းလဲရန္အခုအခံမ်ားရိွေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။သမား႐ုိးက်မဟ

မဟုတ္ေသာဖြံ႕ၿဖဳိးမႈမ်ားကုိရွာေဖြရန္လုိအပ္သည္ကုိအခ်ဳိ႕သူမ်ားကမယံုၾကည္ၾကသည့္တုိင္အခ်ဳိ႕သူမ်

မ်ားကမႈျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာအေပၚအင္ႏွင့္အားႏွင့္ဆုပ္ကိုင္ထားၾကသျဖင့္ေနာက္ဆံုးတြင္တိုးတ

းတက္ေသာအစိုးရမ်ားသည္သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာဖြံ႕ၿဖဳိးမႈမ်ားကုိကိုယ္စားျပဳၿပီးျဖစ္သည္ဟုယံု

ုံၾကည္ၾကသူမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ 

ယင္းသေဘာထားမ်ားျဖစ္ေပၚလာရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ားအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကေသာ္လည္းထိုအေၾက

ၾကာင္းမ်ားကုိေဆြးေႏြးလွ်င္ယခုအခန္း၏နယ္ပယ္ကိုေက်ာ္လြန္သြားမည္ျဖစ္မည္သည့္အတြက

ြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးဆိုင္ရာမ်ားကုိေအာက္ေျခမွတ္စုတြင္ဆက္လက္ေဖာ္ျပထာ

ထားသည္။သတၱဳတြင္သို႔မဟုတ္ေရနံလုပ္ငန္းက႑မွခြာသည္သယံဇာတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးမွသမား႐ို

ုိးက်မဟုတ္ေသာဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအိုင္ဒီယာမ်ားသည္နလပိန္းတံုးအုိင္ဒီယာမ်ား၊မျဖစ္ညစ္က်ယ္အိုင္ဒီယာ

ယာမ်ား၊အႏၱရာယ္ရွိေသာသုိ႔မဟုတ္မျဖစ္ႏုိင္ေသာအိုင္ဒီယာမ်ားအျဖစ္ပယ္ခ်ၾကသူမ်ားလည္းရိွသည

သည္ဟုဆိုလုိျခင္းျဖစ္သည္။ယေန႔ေခတ္တြင္တိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ားဆိုၿပီးမိမိတို႔ကိုယ္ကုိေ

ုေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားအျဖစ္ယံုၾကည္ေနၾကသူမ်ားရိွေနၾကည္သည့္အတြက္တစ္ခုတည္းေသာသမု

မုဓိ၀ိေရာဓိမွာ၄င္းတုိ႔သည္အသြင္ေျပာင္းေရးကိုျငင္းဆိုၿပီးသမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာနည္းလမ

လမ္းမ်ားကုိလည္းေၾကာက္ရြံ႕ကာအစဥ္အလာအ႐ိုးစြဲခုခံကာကြယ္မႈမ်ားျပဳေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

အဆိုပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးေခတ္အလြန္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမ

းမ်ားအေၾကာင္းကိုစဥ္းစားရာတြင္သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ား၏ခိုင္လံုမႈကုိကာကြယ္ရ

္ရန္ႏွင့္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကုိစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ၿပီးထိုအခ်က္မ်ားကုိရွင္းလင္းေျပာၾကာ

ကားရန္လိုအပ္ေပသည္။ 

 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ေခတ္ၿပဳိင္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအေတြးအေခၚမ်ားကေပးသည့္“သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ား

” သည္မလံုေလာက္ျခင္း 

(အထူးသျဖင့္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးကုိကုိင္တြယ္ေရးအတြက္မလံုေလာက္ျခင္း)ကုိအသိအမွတ္ျပဳၿ

ၿပီးသမား႐ိုးက်ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအိုင္ဒီယာမ်ားကုိမိမိတို႔စြန္႔လႊတ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး၀ါဒလြန္ေ၀ဖန္မႈမ

ႈမ်ားအတြင္းေနာက္ထပ္ဆက္လက္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီးဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအိုင္ဒီယာအမ်ဳိးမ်ဳိးရရိွရန္သမား႐ိုးက်မ

်မဟုတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကုိေတြးေခၚၾကရမည္ျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္မိမိတို႔ရည္ရြယ္သည္မွာ 

“ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ား” ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ျဖစ္ေပသည္။ 

 



 

ပင္မေရစီးအေတြးအေခၚမ်ားသည္သမား႐ုိးက်ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအိုင္ဒီယာမ်ားအတြင္းအျဖစ္သေဘာႏွင့္တစ္

စ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာရိွသည့္ “သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာဖြံ႕ၿဖဳိးေရးနည္းလမ္း” 

နာမည္ခံနည္းလမ္းမ်ားကုိသာဦးတည္သည္။ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး၀ါဒ၏လူမႈေရးႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္

င္ရာထိခိုက္မႈမ်ားကုိေလွ်ာ့ခ်ၿပီအနညးဆံုးျဖစ္ေစရန္အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ၿပီလိုအပ္သည့္ခ်

ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာစီးပြားေရးအရအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈကုိတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏ

္ႏိုင္လွ်င္ယင္းတို႔အနက္မွအခ်ဳိ႕အိုင္ဒီယာမ်ားသည္အေရးပါေသာအခန္းက႑တြင္ပါ၀င္ႏုိင

ိင္ေပသည္။ေအာက္ေျခလူတန္းစားတစ္ရပ္ရပ္သို႔ဥစၥာဓနျပန္လည္ခြဲေ၀ရန္အေရးေပၚလိုအပ္မႈက

ႈကုိလည္းယင္းတို႔ကေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီးပုိၿပီးအေကာင္အထည္ရွိေသာအသြင္ေျပာင္းမႈကုိျဖ

ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ယင္းတို႔ရပ္တည္မႈအရ 

“သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား”သည္အျမဲျပည္စံုေနမည္မဟုတ္ဘဲလက္ရွိျပႆနာကိ

ကုိအဓိပၸာယ္ရွိေသာအေျဖမ်ားကိုလည္းေပးႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ 

 

ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ဖံြ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားသည္ဖြံ႕ၿဖဳိး

ိးေရး၏သေဘာတရားေရးရာအေျခခံတစ္ရပ္လံုးကုိစိန္ေခၚၿပီးသဘာ၀တရားႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚနာ

နားလည္ပံု၊ယင္း၏အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္က်ယ္ေျပာလွေသာခံစစ္ကိုစိန္ေခၚျခင္းပင္ျဖစ္သည္

ည္။အျခားသေဘာတရားေရးရာအုတ္ျမစ္မ်ားအေပၚအေျခခံသည့္အလြန္တရာကြဲျပားျခားနားလွေသာမဟ

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားဆီသုိ႔သြားရန္လက္ရွိဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစဥ္းစားပံုမ်ား၏နယ္ပယ္ကုိခ်ဳိးဖ်က္ရည္ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ

ဖစ္သည္။ 

 

သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာယင္းနည္းလမ္းမ်ားသည္သမၼာအာဇီ၀ “Buen Vivir” 

ဟုေခၚဆိုသည့္အိုင္ဒီယာမ်ားကုိေပါင္းစည္းျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ေရာယွက္ေနသည္။သမၼာအာဇီ၀ “Buen Vivir” 

သည္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးေခတ္လြန္ကာလသုိ႔အသြင္းကူးေျပာင္းေရးအတြက္လမ္းညြန္

န္ခ်က္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ 

 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္သမၼာအာဇီ၀ “Buen Vivir” 

ကို၄င္း၏သေဘာတရားေရးရာတိုးတက္ေရးအတြက္ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားေသာခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖင

ဖင့္လည္းေကာင္း၊စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတစ္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ေခတ္ၿပဳိင္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးတြင္ယင္း၏ထုတ္ေ

္ေဖာ္ျပသမႈျဖင့္လည္းေကာင္း၊သဘာတရားကုိအလြန္အမင္းထုတ္ယူမႈကုိၾကည္ျခင္းျဖင့္လည္း

္းေကာင္း၊႐ုပ္၀တၳဳပုိင္းဆိုင္ရာၾကား၀င္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္းလကၡဏာရပ္မ်ားကုိခြ

ခြဲျခားႏုိင္ေပသည္။သမၼာအာဇီ၀ “Buen Vivir” 



 

ဆိုသည္မွာ႐ုပ္၀တၳဳပုိင္းဆိုင္ရာၾကြယ္၀မႈထက္ေက်ာ္သည့္အဓိပၸာယ္ျဖင့္ (စိတ္ပိုင္းဆိိုင္ရာခ်မ္းသာမႈ) 

အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာဘ၀ကုိျပည္သူမ်ားရရိွေစရန္လည္းႀကဳိးပမ္းျခင္းျဖစ္သလိုလူသားဗဟိုျပဳ(သဘာ၀

တရားအပါအ၀င္) ၀ါဒထက္လည္းေက်ာ္လြန္ေပသည္။သမၼာအာဇီ၀ “Buen Vivir” 

သေဘာတရားတြင္သဘာတရားရိွတန္ဖိုးမ်ားကုိလည္းအသိအမွတ္ျပဳထားသျဖင့္သဘာ၀တရားကုိထိမ္း

္းသိမ္းရန္မွာျပည္တြင္းႏွင့္ကမၻာလံုးဆုိ္င္ရာႏွစ္ရပ္စလံုး၏ဂုဏ္သိကၡာပင္ျဖစ္သည္။ယင္းအျမင

မင္အရလူအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္သဘာ၀တရားကုိခြဲျခား႐ႈျမင္မႈကုိေက်ာ္လြန္ရန္ရည္ရြယ္ထားသလုိစက္မႈဖြံ႕ၿဖဳ

ဖဳိးၿပီးႏုိင္ငံၾကီးမ်ား၏ဘ၀ေနထိုင္မႈပံုစံႏွင့္ဓေလ့မ်ားကုိမိမိတို႔ႏိုင္ငံမ်ားကအတုယူရမည္ဟူေသာသ

ာသမား႐ိုးက်သမိုင္းအျမင္မ်ားကုိလည္းခ်ဳိးဖ်က္ရန္ရည္ရြယ္သည္။ 

 

သမၼာအာဇီ၀ “Buen Vivir” 

၏အုိင္ဒီယာမ်ားသည္ဌာေနတိုင္းရင္းသားဓေလ့မ်ားမွအဓိကထုတ္ယူထားသည့္အိုင္ဒီယာမ်ားျဖစ္ၿပီ

ပီးမူလဘူတအရပင္ဓေလ့ခ်င္းယွက္ႏြယ္ေနၾကသည့္အိုင္ဒီယာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ယင္းတို႔ဥေရာပအ

ပအေျချပဳဗိုလ္က်စုိးမိုးေရးႏွင့္ကြဲလြဲေသာ္လည္းယင္းတုိ႔ေနာက္အတိတ္ကုိျပန္သြားျခင္းမရ

မရွိသလိုပုံစံခ်ထားသည့္အျပဳအမူမ်ဳိးမ်ားလည္းမရိွေပ။ထိုအစားအသိပညာစနစ္မ်ဳိးစံၾကားအျပန္အလွန္ရွိမႈ

မႈႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားသာပါ၀င္သည္။ေနာက္ဆံုးအားျဖင့္သမၼာအာဇီ၀ “Buen Vivir” 

သည္မရွိမျဖစ္မဟုတ္ေသာ၀ါဒျဖစ္ၿပီးထုိအတြက္ေဖာ္ျမဴလာလည္းမရိွသျဖင့္သမုိင္းဆိုင္ရာ၊လူမႈဘ

ႈဘ၀ဆိုင္ရာႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအခင္းအက်င္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္တည္ေဆာက္

က္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

အရွင္းလင္းဆံုးဆိုရလွ်င္လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီသာမကရပ္ရြာအ၀ိုင္းအ၀ိုင္းတြင္သမၼာအာဇီ၀ “Buen 

Vivir” သည္ျဖစ္ထြန္းလာဖြယ္ရိွသျဖင့္မိမိတို႔ႏွင့္သဘာ၀တရားအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္မႈကုိဖ်က္ဆီးေနသည့္ 

“သယံဇာတမ်ားအေလာတႀကီးအလြန္အမင္းထုတ္ယူျခင္း”ကိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္မွာျဖစ္ႏုိင္ဖြယ

ြယ္လမ္းစမျမင္ေပ။ 

 

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကြင္းဆက္မ်ားႏွင့္ကြန္ရက္မ်ား 

ယင္းအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္သမား႐ိုးက်ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးမွသည္သမၼာအာဇီ၀ “Buen Vivir” 

သို႔ေရႊ႕သည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ေပၚထြန္းလာေစမည့္ေျခလွမ္းမ်ားႏွင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအျဖစ္႐ႈျ

ႈျမင္ၾကသည္။ယင္းသည္ေဒသခံမ်ားမွလုပ္ေဆာင္သည့္မ်ားစြာမထင္ရွားလွေသာျပဳျပင္မႈမ်ားမွသည္

ည္ဆုပ္ဆုပ္ကုိင္ကုိင္ရွိသည့္အသြင္ေျပာင္းျခင္းမ်ားကိုပမာဏအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအျဖစ္

စ္႐ႈျမင္ၾကသည္။ 



 

 

သမား႐ိုးက်ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလမ္းစဥ္မ်ားမွဖယ္ခြာၿပီးေျပာင္းလဲလိုျခင္းသည္သမၼာအာဇီ၀ “Buen Vivri” 

အေပၚတြင္စူးစူးနစ္နစ္အာ႐ံုစုိက္သည့္သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ထုိသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္အျခားသူမ်ားအာ

အားျဖစ္ႏုိင္သမွ်တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေစရန္မိမိတို႔ပုိႏွစ္သက္သည့္အနာဂတ္တစ္ခုပုံေဖာ္ရာတြင္ျဖစ

ဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာမ်ားအတြက္လူမႈေရးႏွင့္ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာတရားမွ်တမႈရွိေစမည့္စံျပဳထိုက္ေသာလု

လုပ္ပိုင္ခြင့္တစ္ခုကုိလည္းျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္သည္။လက္ရိွျဖစ္စဥ္မ်ားကုိပုံေပးလာေစရန္ပုိမုိ

ုိႏွစ္သက္သည့္အေျခအေနမ်ားမွတစ္ဆင့္ထိေရာက္ၿပီးအသိစိတ္ရွိရိွၿပီးေဆာင္ရြက္ေသာတန္ဖိုးမ်ာ

်ားႏွင့္ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ားလည္းပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ (Voros, 2003). 

 

ယင္းအသြင္ေျပာင္းမႈမ်ားကိုေရွ႕ဆက္ခ်ီတက္ရန္မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္

န္ရွင္းရွင္းလင္းလင္းလိုအပ္သည္။ပထမဆံုးအေနျဖင့္သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလမ္းစဥ္မ်

မ်ားသုိ႔အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းသည္မိမိတို႔ဘ၀အတြင္းအသိအမွတ္ျပဳထားသည့္နည္းလမ္းျဖင့္သိ

သိသာထင္ရွားေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိအၾကံျပဳထားၿပီးအေျခခိုင္ခိုင္တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီ

ပီးလူမႈေထာက္ခံမႈအေျခခံကုိႀကီးထြားလာေအာင္လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ယင္းအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိျဖစ္

စ္ခ်င္သလိုသို႔မဟုတ္ေန႔ခ်င္းညခ်င္းျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္သလိုႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈ

မႈအင္အားတစ္ခုတည္းေၾကာင့္လည္းအေျဖထြက္ေပၚလာမည္မဟုတ္သျဖင့္အာဏာရွင္ဆန္ေသာအျပဳအမ

အမူမ်ဳိးကုိလည္းနည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္

ည္ဒီမုိကေရစီနည္းက်ေသာေထာက္ခံမႈမ်ဳိးလိုအပ္သျဖင့္အမ်ားသေဘာကုိက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရယူၿပီးအၿပဳ

ပဳိင္အဆိုင္ရိွေသာအျငင္းအခံုမ်ားကိုလည္းလက္ခံႀကဳိဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ဒုတိယအေနျဖင့္ “သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာနည္းလမ္း” 

မ်ားဆိုသည္မွာမည္သို႔မည္ပံုျဖစ္သည္ဆိုေသာျပည့္စုံၿပီးတိက်ေသခ်ာေသာအိုင္ဒီယာလည္းမရ

မရွိေပ။ယင္းသည္ျဖစ္ထြန္ေနေသာျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္အစိတ္အပုိင္းအားလံုးကုိပံုေဖာ္ၾက

ၾကည့္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ားလိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီးေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္အမွားမ်ားမွသင္ယ

္ယူကာမတူညီေသာက႑အသီးသီးၾကားခ်ိတ္ဆက္ၿပီးအၾကံဥာဏ္ရယူျခင္းျဖင့္ပုိမိုေကာင္းမြန္ျ

္ျပည့္စုံလာေပမည္။ 

 

တစ္ခ်္ိန္တည္းမွာပင္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္တုိင္းျပည္မ်ားအၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရိွရန္လု

လိုအပ္ၿပီးအျခားေဒသဆိုင္ရာေပါင္းစည္းမႈပုံစံမ်ားကုိလည္းလိုအပ္သည္။သယံဇာတူးေဖာ္ထုတ္ယ

္ယူေရးအလြန္ေခတ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုတိုင္းျပည္တစ္ျပည္တည္းကအေကာင္အထည္ေဖာ



 

ဖာ္၍ရႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ထုိသို႔ျဖစ္ေပၚလာေစရန္လက္တင္အေမရိကအတြင္းညႇိႏႈိင္းေဆာ

ဆာင္ရြက္မႈအဆင့္တစ္ခုခုအထိလိုအပ္ၿပီးအနည္းဆံုးအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားၾကားသဟဇာတျဖစ္ရန္အခ

အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုယူရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ထပ္ေျပာပါဥိးမည္။အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ယခုအဆိုျပဳထားခ်က္မ်ားမွာအေပၚယံေျပာင္းလဲမႈမ်ားသုိ႔မဟုတ္

 “ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး၏သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ား” 

သို႔ျပန္သြားျခင္းမဟုတ္ေပ။။ဤေနရာတြင္မိမိတုိ႔ဆိုလိုသည့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာဖြံ႕ၿဖဳိးေရးရွိအင

အင္အားျပင္ေသာအေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ကုိရည္ရြယ္သည္။ယခုလမ္းေၾကာင္းသည္႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ားႏ

းႏွင့္စြမ္းအင္တို႔ကုိအလြန္အမင္းစားသံုးသည့္ေခတ္ၿပဳိင္အရင္းရွင္းစနစ္ျငင္းပယ္ၿပီးသေဘာမ

ာမတူညီဆံံုးေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိေလွ်ာ့ခ်ရန္ရည္ရြယ္သည္။အင္ႏွင့္အားႏွင့္ေျပာင္

င္းလဲေရးသည္အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနသည္။အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကုိေထာက္ခံသည့္အဆိုမ်ားတြင္

င္အနာဂတ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္အလ်ံပယ္ေပါၾကြယ္၀ၿပီးစားသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားေဖာေဖာ္သီသီရွိတ

ိတာေနရာတကာစက္ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳၿပီးလူတစ္ကိုယ္ယာဥ္တစ္စီးျဖစ္ရမည္ဆုိေသာစိတ္ကူူးယဥ္ပံုေဖာ္

ာ္ခ်က္မ်ားျဖစ္လာႏိုင္လိမ့္မည္ဟုတ္ဆိုသည္ကိုရွင္းလင္းထားရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္အေျပာင္းအလဲ၏မတူကြဲျပားေသာအပိုင္းမ်ားကိုသည္အရည္အေသြးျပည

ပည့္၀ေသာဘ၀ႏွင့္အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚအျပဳသေဘာေဆာင္

င္ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားအပါအ၀င္အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရမည္ျဖစ္ၿပီးအေျ

ေျပာင္းအလဲသစ္မ်ားကုိလည္းျဖစ္ထြန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္လာေစရန္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ယင္းအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလမ္းစဥ္မ်ားသည္ထိုက္သင့္သည့္ညီမွ်မႈရိွရမည္ျဖစ္ၿပီးလက္ရိွအခ်ိန္တြ

တြင္အက်ဳိးအျမတ္မခံစားရေသးသူမ်ားအတြက္ေနာက္ထပ္၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ားမျဖစ္ေပၚလာသင့္ေပ။ဒီ

ဒီမိုကရက္တစ္နည္းလမ္းတက်ျဖင့္ႏိုင္ငံသားမ်ားကေပးအပ္သည့္တရား၀င္ျဖစ္မႈကုိလည္းရရွိေစရမ

ရမည္။ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈရိွရမည္လည္းျဖစ္ၿပီးမတူကြဲျပားေသာအစိတ္အပိုင္းအားလံုးသည္ကိုင္းက

းကၽြန္းမွီကၽြန္းကိုင္းမီွျဖစ္ရမည္။ယင္းလမ္းစဥ္မ်ားေအာင္ျမင္ရန္အတြက္အသြင္ကူးေျပာင္းေရ

ေရးသည္နားလည္လြယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီးတကယ္ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရိွသည့္အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္လည္

ည္းျဖစ္ရေပမည္။ 

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအေပၚအဓိကထည့္၀င္မႈမ်ား 



 

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားရာတြင္တိုက္႐ိုက္သို႔မဟုတ္သြယ္၀ုိက္ထည့္၀င္မႈမ်ားစ

းစြာရိွၾကသည္။ယင္းတို႔အနက္မွအနည္းငယ္ကုိအက်ဥ္းမွ်ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္မတူကြဲျပားေသာလမ

လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိပုံေဖာ္ရန္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီးျဖစ္သည္။၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားအလယ္မွစၿပီးဆီ

ဆီဒင္အေျချပဳကမၻာလံုးဆိုင္ရာအုပ္စုမ်ားကကြဲျပားျခားနားေသာအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္သမာ

မား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာအခင္းအက်င္းမ်ားကုိရွာေဖြခ့ဲၾကသည္။အျပည့္စုံဆံုးေသာအဆိုျပဳခ်က္မွာ 

“မဟာအသြင္ကူးေျပာင္းေရး”ျဖစ္ၿပီးအနာဂတ္အခင္းအက်င္းသည္စံသတ္မွတ္ထားေသာပါ၀င္ျဖည္

ည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေအာက္ 

(႐ုပ္၀တၳဳမဟုတ္ေသာမ်က္ႏွာစာမ်ားအပါအ၀င္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲေရးႏွ

ႏွင့္အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာဘ၀အပါအ၀င္) တြင္အသြင္ေျပာင္းေရးပင္ျဖစ္သည္။ (Raskin et al., 2002) 

ကို႐ႈပါ။ 

 

“ဥေရာပေရရွည္တည္တ့ံေရးအစီအစဥ္” 

ႏွင့္ဂ်ာမနီႏုိင္ငံရိွရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ၀တ္ပိုတယ္အင္စတီက်ဳမွသုေတသနပညာရွင္မ်ာ

်ား၏အားထုတ္မႈမ်ားကလည္းအလြန္ပင္ၾသဇာေညာင္းလွသည္။၄င္းတို႔ကစီးပြားေရး၏ 

“႐ုပ္ဘ၀ကုိေလွ်ာ့ခ်ျခင္း” “ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာေနာက္ျပန္ဆြဲမႈ” “သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္” 

စသည္တို႔ကဲ့သို႔သေဘာတရားမ်ားကုိျမႇင့္တင္သလုိအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္အိုင္ဒီယာမ်

မ်ားလည္းပါ၀င္သည္။ (Sachs et al., 

1998)။ဥပမာအားျဖင့္လက္တင္အေမရိကရွိေတာင္ပုိင္းကုန္းေဒသတြင္လည္းအလားတူအေတြ႕အႀကဳ

ကဳံမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္လည္းရိွသည္။အျခားရင္းျမစ္မ်ားၾကားတြင္ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈမရွိသို႔ 

“က်စ္လစ္ေသာႏိုင္ငံ” စီးပြားေရး၊ “ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈကုိေလွ်ာ့ခ်ျခင္း” စသည့္လႈပ္ရွားမႈပုံစံမ်ားျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္။ 

 

ကုလသမဂၢသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအစီအစဥ္၏ကမၻာလံုးဆိုင္ရာသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေလ့လာမႈကလ

ကလက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္ျပဳလုပ္သည့္ေလ့လာမႈမ်ားစြာအနက္မွပထမဆုံးေသာေလ့လာမႈျ

ႈျဖစ္သည့္အခင္းအက်င္းေလ့လာဆန္းစစ္မႈတစ္ရပ္ (ဥပမာ- 

လက္တင္အေမရိကႏွင့္ကာေရဘီယန္ဂ်ီအီးအို၂၀၀၃ႏွင့္မာကိုဆာဂ်ီအီးအို၂၀၀၈)တြင္လည္းစံအျဖစ္ထားရမ

မည့္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကုိရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ရည္မွန္းထားသည္။ဇီ၀မ်ဳိးကြဲစံုလင္မႈကုိထိန္းသိ

သိမ္းႏိုင္ေစရန္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဆိုင္ရာအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအားထုတ္မႈမ်ားစြာသည္သဘာ၀ပတ္၀န

၀န္းက်င္နယ္ပယ္မွထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ (Parris and Kates, 2003). 

 



 

ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုယ္တိုင္ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳလုပ္မႈမ်ားအနက္႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာသံုးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏ

းႏွင့္ေဒသခံဒူေပနာေပခံႏုိင္မႈႏွင့္ကြန္ရက္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔ကုိအေလးထာ

ထားသည့္ယူေကႏွင့္ယူအက္စ္ရွိ “အသြင္ကူးေျပာင္းေရးၿမဳိ႕မ်ား” လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုေဖာ္ျပသင့္ေပသည္။ 

(Hopkins, 2008). 

 

ေတာင္အေမရိကတြင္လည္းႏိုင္ငံသားမ်ားကိုယ္တုိင္ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေ

ၚေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ယင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္သယံဇာတထုတ္ယူေရးေခတ္လြန္ကာအဆိုျပဳခ်က္မ်ား၌ထည္

ည့္သြားထားသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္အီေကြေဒါႏုိင္ငံ၏အေမဇုန္ေဒသတြင္ေရနံတူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈ

မႈမ်ားကုိရပ္နားထားေရးအတြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားသို႔မဟုတ္ပီ႐ူးရွိသတၱဳတြင္းမ်ားတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္

တ္သက္ၿပီးႀကဳိတင္အသိေပးသေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္းအတြက္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားစသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားရွ

ရိွခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 

 

မ်ားမၾကာေသေသးကာလတြင္အ႐ႈပ္ေထြးဆံုးႏွင့္ေတြးစကားေကာင္းသည့္လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ 

“သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားမွသည္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဆီသို႔”ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္

ဥ္ေအာက္တြင္လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ပီ႐ူးတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။မၽွတျခင္းႏွင့္ ကမၻာလံုးဆက္ႏြယ္မႈအတြက္ ပ

 ပီ႐ူးကြန္ရက္က ယင္းလႈပ္ရွားမႈကုိ စ တင္ ေဆာ္ဩခဲ့ၿပီးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ကြ

ကြန္ရက္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ အတူပူးေပါင္းလာၾကေစရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆြ

ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။  ထုိလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ခ်

ခ်ဥ္းကပ္ဆြဲေဆာင္ကာ သယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ

ပတ္သက္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေနရာခ်ထားျခင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္

က္သည့္ ပ ဏာမ အ စီအစဥ္မ်ားကုိ တ င္ျပခဲ့ၾကသည္။ ေလ့က်င့္ သင

သင္တန္းေပး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခ င္း၊ မီဒီယာမ်ားကုိေခၚယူ ျခင္း၊ သယ

သယံဇာတထုတ္ေဖာ္မႈအလြန္ကာလဆီသုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ အကူးအေျပာင္း အေနအထားမ်ားကို 

)ပါအဝင္၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းစသည္တုိ႔ အဝန္းက်င္၊ စြမ္းအင္၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၀ သဘာ( 

ေဆေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ တင္ျပ ျခင္းတုိ႔ကုိ ာင္႐ြက္ခဲ့သည္။) Alayza ႏွင့္ Gudynas 

တုိ႔မွ ေလ့လာခ်က္မ်ား၊ ၂၀၁၁ တြင္႐ႈ 

ပီ႐ူးတုိ႔၏ “က်မဟုတ္ေသာ႐ိုးသမား နည္းလမ္းမ်ားမွသည္ သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ ေရးဆီသုိ႔ ”

ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ “လုိ အပ္ခ်က္ရွိေသာအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ႐ႈခင္း႐ႈကြက္မ်ား ”ကုိ 

လုိလား ေတာင့္တမႈမ်ားႏွင့္ တုိက္တြန္းခ်က္ မ်

မ်ားအျဖစ္ စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပသည္။ ပထမဆံုး တာထြက္မွတ္တြင္ ရွိခဲ့သည္က “သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈ 

လုပ္ငန္းမ်ားေပၚ အေျခခံထားေသာ တုိးတက္မႈမ်ားသည္ 



 

မဟာဗ်ဴဟာပုိင္းအကန္႔အသတ္မ်ား ရိွေနသည္ ဟူ

ဟူသည့္အခ်က္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေစရန္ ႏွင့္ ျပင္းထန္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ရင

ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ေနရျခင္း သိရိွေစရန္ ” ဖစ္၍႔ျျဖစ္သည္။ သုိ 

ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ေလးစရမည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆုိ ျပည္သူတုိ႔၏ ားရန္ ဟူ

ဟူသည့္အေနအထားသစ္မ်ားသုိ႔ဦးတည္  ”႔ ဖုိ

သင့္လာသည္။ ထုိသုိ႔ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ “အကူးအေျပာင္း အေျခအေနက ို သတ္မွတ္ရန္ စတင္မႈ ”၊ 

“ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပါ၀င္မႈႏွင့္ စြ းကြပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈတုိ႔တြင္စည္းကမ္းၾကပ္မတ္မႈႏွင့္ ထိန္ မ္းရည္ ”မွသည္နယ္ပယ္ ႔တုိ

ပားတြင္အႏံွ႔အျ သူမတူသည့္သဘာဝဝန္းက်င္ လံုၿခဳံေဘးကင္းေရး အစီအမံမ်ား၊ ပထ

ပထဝီေဒသမ်ားကုိ အ ရွည္တည္တ့ံစြာ အ သုံးျပဳႏုိင္ေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ စီ

စီမံကိန္းခ်မွတ္မႈမ်ား၊ သ ဘာဝ ပ

ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား အစရွိသည့္ ကြဲျပားသည့္ သီ

သီးျခားလုိအပ္ခ်က္ အ စိတ္အပုိင္းမ်ားသုိ႔ဆက္ဦးတည္သည္။ယင္းေနာက္မွာေတာ့ “သယံဇာတမ်ားကုိ 

ထုတ္ယူျခင္းအေပၚ ႀကီးႀကီးမားမားတည္မွီေနသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပံုစံတုိ႔ကုိ စြန္႔ခ်ိန္တန္ၿပီ၊ 

ဇီဝမ်ိဳးကြဲစုံလင္မႈကုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈရိွႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအစား ယင္းသယံဇာတတုိ႔ကုိ ဆင

ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ အရွည္တည္တ့ံေအာင္ အသံုးျပဳဖုိ႔လုိသည္  ”ဟူသည့္ အ

က္မွာေတာ့ည့္သြင္းလာသည္။ ထုိ႔ေနာအဆုိျပဳခ်က္မ်ားထပ္မံထ “ျပည္သူတုိ ႔၏ 

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက် ရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ မည

မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆုိ တစ္စုိက္မတ္မတ္ ေလးစားမည္၊ သိ

သုိ႔ျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ား၏ ပါဝင္ႏိုင္မႈကုိ လြတ္လပ္ေစ၊ ေရွ႕တန္းတင္၊ အသ

အသိေပးေသာအားျဖင့္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ပါမည္ ”

ဟူသည့္ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခံယူခ်က္ကုိ ေမြးေစရန္ တုိက္တြန္းသည္။ 

ဤက့ဲသုိ႔ အမ်ိဳးအစားျဖင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားေပၚ အေျခခံကာ ၂၀၁၁  ခုႏွစ္တြင္ ဖြ

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈထံ သမား႐ုိးက်မဟုတ္ဘဲ 

ခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္မည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ရန္ အခင္းအက်င္းတစ္ခု ျဖ

ျဖစ္ေပၚလာခ့ဲသည္။ ယင္း အခင္းအက်င္းသည္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ဤသ

ဤသုိ႔ေသာ 

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ အျမင္မၽွေဝမႈမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္၍ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပလုပ္ရန္ အခ

အခင္းအက်င္းတစ္ခု ျဖစ္လာခ့ဲသည္။  

ထုိထည့္ဝင္မႈမ်ားသည္ မ်ားစြာေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကုိ ထင

ထင္ဟပ္လ်က္ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕အေနအထားမ်ားတြင္ ေဝဖန္စိစစ္သ႐ုပ္ခြဲမႈမ်ား၊ န

နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ားပါဝင္၍ အခ်ိဳ႕အပုိင္းမ်ားတြင္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္တုိ႔ ပါရွိသည္။ ဤသည္က ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသ



 

ိသည္မွာ က်ယ္ျပန္႔ ကြဲျပားေသာ စိတ္ကူးမ်ား၊ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ အျ

အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ အ

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည္ဟု၍ ျဖစ္သည္။ 

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ နတိၳ၊ မ်ိဳးသုဥ္းမႈ နတိၳ 

သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈအလြန္ကာလသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ မလ

မလႊဲသာ မေရွာင္သာ အေျခအေန ႏွစ္ရပ္ကုိ ရင္ဆုိင္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ ဆင

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေ

ပေပ်ာက္ေရး ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ ဇီဝ မ်ိဳးကြဲစံု တည္ရွိမႈတြင္ ဆံုး႐ႈံးမႈအသစ္မ်ား ထပ

ထပ္မံေပၚေပါက္ျခင္းကုိ ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အေ

အေနအထားမ်ားႏွင့္ သဘာဝတရား၏ ရပုိင္ခြင္းမ်ားကုိ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရမည္ဟု ဆုိသည့္ ဘူယန္

န္ဗီဗာ 

အျမင္ေပၚ အေျခခံသည့္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ထုိအခ်က္က 

)ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ား ပ်က္စီးမႈ (အေျခအေနႏွစ္ရပ္မွာ တူညီသည့္ အေရးႀကီးမႈမ်ားသာ ျဖစ္

ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ဆုိလုိသည္မွာသဘာဝသယံဇာတမ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ကု

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ စီစဥ္ျခင္းတုိ႔တြင္ သဘာဝ ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ကန

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဘဝအရည္အေသြးဆုိင္ရာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ျဖစ္သည

သည္။ သယံဇာတထုတ္ယူမႈအလြန္ ကာလသမား႐ုိးက်မဟုတ္သည့္ န

နည္းလမ္းမ်ားသည္ လူတုိင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈစည္း သတ္မွတ္ခ်က္၏ အထ

အထက္တြင္သာ မျဖစ္မေန ေရာက္ရိွေနေအာင္ အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္ဖုိ႔ ျဖစ္သည္။ အလ

အလြန္အကၽြံ စားသံုးမႈပံုစံသည္ မညီမၽွမႈကုိ ဖန္တီးရာေရာက္ၿပီး လူအမ်ားအား ဆ

ဆင္းရဲတြင္းထဲသုိ႔ တြန္းထည့္သလုိ ျဖစ္သည့္အျပင္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ သဘ

သဘာဝဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ ႀကီးမားစြာ ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ရေစႏုိင္သည့္အတြက္ေၾကာင

ာင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကိုအလြန္အကၽြံထုတ္ယူျခင္း၊ ပစ

ပစၥလက္ခတ္အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကုိ တန

တန္ျပန္ႏုိင္ရန္လုိအပ္လာသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ သမ

သမား႐ုိးက်မဟုတ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ရာတြင္ ဆင

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ အလြန္အကၽြံ သံုးစြဲမႈ အဆ

အဆံုးသတ္ေရးတုိ႔ကုိပါ လုိအပ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကုိ သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ စပ

စပ္လ်ဥ္း၍သဘာဝတရားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္မႈအတြက္အကန္႔အသတ္မ်ားကုိ ထာ

ထားရိွရန္ လုိအပ္လာသည္။ ထုိအကန္႔အသတ္မ်ားသည္ ဇီဝမ်ိဳးကြဲစံု တည္ရွိမႈႏွင့္ ေဂ

ေဂဟစနစ္တည္တ့ံမႈတုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းမႈေပးႏိုင္ရန္ မရိွမျဖစ္ လုိအပ္သက့ဲသုိ႔ သဘ



 

သဘာဝ တရားႀကီး၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိအသိအမွတ္ျပဳျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ထိ

ထုိကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္သည့္အခါ သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈကုိ အာ

အားကုိးအားထားျပဳသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားစြာတုိ႔ ႀက

ႀကဳံရေလ့ရွိသည့္အတုိင္း သဘာဝဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ႀကီးမားစြာ ျဖ

ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေဂ

ေဂဟ စ နစ္အတြင္းတြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အေ

အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ေပၚေပါက္ေစသည္။ ထုိအခါ မ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာတုိ႔လည္း မ်ိဳးသုဥ္းပ်က္စီးကုန္ၾကရသည္။ 

ပံု )၁ (တြင္ 

သတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ပုံေဖာ္ျပထားသည္။ ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္မႈနယ္ပယ္သည္ ပံုပါနယ္နိမိတ္ သတ္မွ႔ထုိကန္

သတ္မွတ္ခ်က္အတြင္း၌သာ ရွိေနသည္။ ယင္းနယ္နိမိတ္သည္ သဘ

သဘာဝတရား၏ သြင္မူဂုဏ္အဂၤါ ပ်က္ယြင္းေစျခင္းမရွိဟု အာမခံႏုိင္ေသာ အတ

အတုိင္းအတာအတြင္း လူသားတုိ႔အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝအရည္အေသြးကုိ ရရ

ရရွိခံစားႏုိင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိနယ္နိမိတ္အတြင္းတြင္ ႏုိင္ငံအလုိက္ျဖစ္ေ

္ေစ၊ ေဒသအလုိက္ျဖစ္ေစအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ ကြဲျပားေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခတုိ႔ ျမင္ရႏိုင္သည္။  

ဤနယ္ပယ္တြင္ မည္သည့္ ႏုိင္ငံ၊ မည

မည္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္မဆုိ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ေ႐ြးခ်ယ္စရာအမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွေနသည္။ ဤ အ

ဤအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားသည္ လူ

လူတုိင္းအေပၚ တ စ္မ်ိဳးတစ္စားတည္းေသာ စားသံုးမႈပံုစံကုိ ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ မဟ

မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ မျဖစ္သည့္ တစ္စုတစ္စည္းတည္းေသာ စီ

စီမံကိန္းမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံသည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကုိ သိရန္လုိအပ္ပါသည္။ ဘူယန္ဗီဗာ အယ

အယူအဆ၏ သက္ေရာက္မႈေပၚ အေျခခံလၽွင္ လူတ စ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ယဥ

ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ရပ္ခ်င္းစီ၏ အေနအထားမ်ား ကြဲျပားစြာ ရွိေနၾကသည္ကုိ ေမ့ေဖ်ာက္ထားျခင္း မရွိပါ။ 

ဤအျမင္သစ္ကုိက်င့္သံုးရန္လၽွင္ အေရးႀကီးေသာ အေ

အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အရ

အရာဝတၳဳမ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္မ်ားကုိ ျမင့္မားစြာ စားေသာက္သံုးစြဲမႈေပၚ အေ

အေျခခံ၍ျဖစ္ေပၚလာၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈႀကီးမားေသာ စက

စက္မႈထြန္းကားေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈမ်ားကုိအတုယူကာ ယင

ယင္းတုိ႔နည္းအတုိင္း လုိက္သင့္သည္ဟူေသာ အျမင္မွားမ်ားကုိ စြ

စြန္႔လႊတ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ယခုဆုိလုိသည့္ သ

သမား႐ုိးက်မဟုတ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားတြင္သူတစ္ပါးတုိ႔အား အတုခိုးထားသည့္ ဖြ

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားတုိ႔အတြက္ ေရွ႕ဆက္ရန္အနာဂတ္မရိွပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ လူ

လူမႈဘဝ သာယာဝေျပာမႈတုိ႔အၾကား တုိက္႐ိုက္က်ၿပီး အ



 

အခုိင္အမာ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္ဟူေသာအစဥ္အလာ အယူအဆမ်ားမွာ အဓိပၸါယ္ မရိွ႐ံုမက ဦး

ဦးစားေပးၫႊန္းကိန္းအျဖစ္ ဂ်ီဒီပီကုိ ထည့္တြက္မည္လည္း မဟုတ္ပါ။ 

ယေန႔ေခတ္ ေတာင္အေမရိက ႏိုင္ငံမ်ားစြာတုိ႔တြင္ လူ

လူဦးေရ၏ တစ္စုံတစ္ရာေသာ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔သည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ စည္း၏ ေအ

ေအာက္တြင္ အ

အၿမဲတမ္းရိွေနၾကသည္။အနည္းငယ္မၽွေသာ လူ

လူရည္တတ္တုိ႔ကသာ ေပါႂကြယ္ဝစြာ ေနထုိင္ႏုိင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ )ပံု  - ပ္ပံုအတုိင္း႐ုပါ ၁  (ဤေနရာတြင္ 

န္မ်ားျပအဆုိျပဳလုိသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ အလြ ားလွသည့္ လူမ်ားကုိ ဆင

ဆင္းရဲမြဲေတမႈစည္း၏ အထက္သုိ႔ ဆြဲတင္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဘု

ဘုန္းေဘာလေအာ သံုးစြဲမႈမ်ားအား ကန္႔သတ္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သဘ

သဘာဝတရားႀကီးႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရိွမႈအေပၚ အေျခခံ၍ စာ

စားေသာက္သံုးစြဲမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈတုိ႔ကုိ ျပန္လည္ပုံေဖာ္သတ္မွတ္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လု

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမည္ဆုိလၽွင္ စီးပြားေရး တစ္ရပ္လံုး၏ မတူကြဲျပားေသာ က

 က႑မ်ားကုိ ျပန္လည္ခ်ိန္ၫိွရျခင္းဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားေပလိမ့္မည္။ သယ

သယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္မႈကုိ သိသိသာသာ ေလၽွာ႔ခ်ႏုိင္မည္ ျဖ

ျဖစ္ေသာ္လည္းဘဝအရည္အေသြး ပိုမုိေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား )ဥပမာအားျဖင့္ စာ

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ား ပိုမုိေဆာက္လုပ္ျခင္း (ကုိ လုိအပ္လာမည္ 

ည္။ ထုိ႔ေၾကာ့မက်ယ္ျပန္႔လာလိမ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ပိုမုိ

့ ထုိအသြင္ကူၾကာင္႔ေထုိ းေျပာင္းမႈမ်ားသည္ တုိးတက္မႈမ်ားအားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအျဖစ္မွ စြန္႔လႊတ္ရာက်ေသာ္လည္း ေတာင္အေမရိက တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ အျခားသေ

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားထက္ အခ်ိဳ႕ေသာ က႑မ်ားတြင္ တုိးတက္မႈ ရိွပါသည္။ 

ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ စက္မႈထြန္းကားေသာ ႏိ

ႏုိင္ငံမ်ားမွ ဤသုိ႔ေသာ အကူးအေျပာင္းမ်ားသည္ အျခားအရာမ်ားထက္ တုိးတ က္မႈကုိ ဇက္သတ္ရန္ ပိ

ပုိ၍ လုိအပ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနသည္။ 



 

 

စားသံုးမႈတြင္ 

မြဲေတမႈစည္းႏွင့္ ေပါႂကြယ္မႈစည္းတုိ႔အျပင္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကုိ သင့္တင့္မၽွတစြာ သု

သံုးစြဲမႈစည္းတုိ႔ျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အရွည္တည္တ့ံမႈနယ္ပယ္ ရွ

ရိွေနမွသာ ဇီဝမ်ိဳးကြဲစံုလင္မႈႏွင့္ ေဂဟစ နစ္ ေကာင္းမြန္မႈတုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ အာ

အာမခံခ်က္ ရိွႏိုင္ပါသည္။ 

သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈလြန္ ကာလသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အစိတ္အပုိင္းမ်ား 

ေရွ႕တြင္ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ အပုိင္းမ်ား၌ ဘူယန္ဗီဗာ အယ

အယူအဆေပၚအေျခခံကာ သ

သမား႐ိုးက်မဟုတ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ေဆာင္က်ဥ္းႏုိင္ေသာ သယ

သယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္မႈအလြန္ကာလသုိ႔ အကူးအေျပာင္း မူေဘာင္ကုိ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သုိ႔ျဖစ္ရာ ယခုဆက္လက္၍ အဆုိပါ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္မည့္ ခုိင္မာေသာ အစ

အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိဆက္လက္တင္ျပရန္ ဆီေလ်ာ္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဖြ

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္သမား႐ိုးက်မဟုတ္သည့္ န

နည္းလမ္း တစ္ခုတစ္ေလမၽွျဖင့္ လက္လွမ္းမမီႏုိင္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ပု

ပံုေဖာ္ျပရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ မဟုတ္ပါ။ သယံဇာတ ထု

ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမွ တတ္ႏုိင္သမၽွ ေဝးေဝးေရွာင္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကိ

ကုိ ရွာေဖြတင္ျပထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ 

ပထမအပုိင္းမွာ “မဲလုိက္သလုိ လုိက္ေနသည့္ သယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္မႈသားေကာင္ကုိအ ”မွ 

“ယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္မႈသုိ႔ေသာသသတိႀကီးစြာထား” 



 

ျဖတ္ျဖတ္လက္လက္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံ

ွင့္ သဘာဝဝန္းက်င္ဆုိငပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္း၏ လူမႈေရးႏ ္ရာ ဥ

ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္အထိ က်

က်င့္သံုးႏုိင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ လက္ခံႏိုင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤတ

ဤတြင္ 

အေကာင္းဆံုးေသာ နည္းပညာမ်ားကုိအသံုးျပဳျခင္း၊ ကုစားမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္းစြန္႔လႊတ္ျခင္းမ်ားကိ

ကုိ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အတုိင္းအတာပမာဏထိ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အေ

အေနအထားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ထူေထာင္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လူမႈေရး နစ

နစ္နာေၾကးေပးမႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်

ခ်မွတ္က်င့္သံုးျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။ ထုိလုပ္ငန္းမ်ားသည္သာ ဆီ

ဆီေလ်ာ္မႈအရိွဆံုး ဦးတည္သင့္ဆံုးကိစၥမ်ားအျဖစ္ ဆုိေနသည္မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ အေမရိကတုိက္ တစ

တစ္ဝွမ္းတြင္ အႏံွ႔အျပား ေတ

ေတြ႕ႀကဳံေနရေသာ ျပင္းထန္ႀကီးမားသည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လိ

လုိအပ္ပါသည္။ သဘာဝဝန္းက်င္ႏွင့္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကုိ ပ်က္စီးေစမႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ေစရန္ အေ

အေရးေပၚ လုိအပ္ေနသည့္ ခံယူခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤအပုိင္းတြင္ အျ

အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မႈမ်ားအေပၚ တည္မီွေနရျခင္းကုိ ေလၽွာ႔ခ်ၿပီး ႏိ

ႏုိင္ငံအား သူ႕အစြမ္းအစျဖင့္ ျပန္လည္၍ လည္ပတ္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေနာက္တစ္ဆင့္မွာ “ယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္ရျခင္းမလႊဲသာ မေရွာင္သာသ”စုိက္ရန္ ႐ံုဆက္လက္အာ႔ ဆီသုိ

ျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ေနာက္ဆံုးခ်န္ထားရမည့္ သယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိ

ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္မီ႐ံုမ ၽွထိသာ ျဖစ္ေစသင့္သည္။  တစ

တစ္နည္းေျပာရလၽွင္ လူမ်ား၏ဘဝအရည္အေသြးကုိ ပုံ ၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ အရ

အရွည္တည္တ့ံမည့္ နယ္ပယ္အတြင္း ေသခ်ာစြာ ရိွေနေစရန္ ျဖစ္သည္။ 

 

သုိ႔ျဖစ္၍ သယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္မႈအလြန္ကာလသုိ႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ သယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္မႈ လု

လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကုိ လံုးဝရပ္တန္႔ပစ္ရမည္ဟု ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္။ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝဝန္းက်င္ဆုိင္

င္ရာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီ၍ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသ၏ စီ

စီးပြားေရးလည္ပတ္မႈမ်ားအား တုိက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ အမွန္တကယ္ လိ

လုိအပ္သည့္ပမာဏကုိ ဆ က္လက္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ခ်န္ထားၿပီး ေရရွည္အတြက္ အ႐ြယ္အစား ခ်

ခ်ဳံ႕လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ တင

တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်မႈ လ

လမ္းေၾကာင္းသည္လည္း အနည္းဆံုးသုိ႔ ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိ



 

ထုိထုတ္လုပ္မႈမ်ားအား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းသည္ သက္ဆုိင္ရာ ကု

ကုန္းေျမတုိက္၏ ေဈးကြက္အတြင္းသုိ႔သာ အဓိက ဦးတည္ခ်က္ထားရာ ေရာက္ေစေပမည္။ 

သယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပည္ပသုိ႔တင္ပုိ႔မႈေပၚ တည

တည္မီွေနရျခင္းကုိ ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ စီ

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ သ က္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလၽွာ႔ခ် ျပဳျပင္ႏုိင္ေစရန္ လု

လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ က႑မ်ားကုိ စပ္ဆက္ရာ အပုိင္းက႑မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္လ်က္ ဆက

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါဦးမည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ သယ

သယံဇာတမ်ားကုိ တန္ဖိုးထားမႈအထိ အသံုးခ် 

႐ႈေထာင္မ်ားအပါအဝင္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ နယ္ပယ္မ်ားအားလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေစ

ေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ မျဖစ္မေန ပါ

ပါရိွရမည့္ အ စိတ္အပုိင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားအားေဒသႏၲရအဆင့္မွ ႏိ

ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ကုန္းေျမတုိက္ႀကီး တစ္ခုလံုးအဆင့္ထိ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္ လိ

လုိသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ 

အဆုိျပဳလုိသည္မွာ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ျဖန္႔က်က္ေနရာယူ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္ၿပီး သီ

သီးျခားစီ ခြဲ၍ သံုးသပ္ဆန္းစစ္မႈ မျ

မျပဳသင့္ေခ်။ အေၾကာင္းမွာ ယင္းတုိ႔သည္ အားလံုးခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွ

ရိွေနၿပီးတစ္စံုလံုး က်င့္သံုးသင့္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ယင္းတုိ႔ကုိ ၿခဳံငုံတ င္ျပပါမည္။ )အေသးစိတ္မ်ားကို 

Gudynas, 2011a တြင္ ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။ ဤအ ပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားမွာ ယင္းတုိ႔ထဲမွ အႏ

အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပမႈမ်ားသာ ျဖစ္သည္( 

၁။ သဘာဝဝန္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား 

ပထမဆံုး လုပ္ေဆာင္ရန္လုိသည္မွာ သ ယံဇာတ ထုတ္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မျ

မျဖစ္မေန ရွိရန္လုိအပ္ေသာ ထိေရာက္သည့္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိ

ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။တစ္ဆက္တည္းတြင္ ထြက္ကုန္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းကုိ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ

ဘာဝဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အေနအထားမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည္။ 

ပထမအဆင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ သဘ

သဘာဝဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သတ

သတ္မွတ္ထားျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ တြင္းထြက္ပစၥည္းႏွင့္ ေရန

ရနံထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏လက္ရိွ အေနအထားကုိ ေျပာင္းလဲရန္ ျဖစ္သည္။ သဘ

သဘာဝဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အက

အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ျပည့္စုံမႈမရွိဘဲ ဆန္းစစ္ထားမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း လူ

လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စံ



 

စံႏႈန္းမ်ားကုိ ေလၽွာ႔ေပးထားေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ထိ

ထုိလုပ္ငန္းမ်ားအားႀကီးၾကပ္မႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္မႈအားနည္းေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ထိ

ထုိသုိ႔ ျဖစ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အေရးတႀကီးလုပ္ရမည့္ အဆင့္တစ္ခုမွာ ထိ

ထုိသုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပင္းထန္ထိေရာက္သည့္ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္က်င့္သံုးရန္ ျဖစ္သည္။ သယ

သယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ တင္းက်ပ္လုိက္သည့္အခါ ယင

ယင္းတုိ႔အေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပိတ္သိမ္းမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္လာၾကပါလိမ့္မည္။ 

ထုိ႔အတူ လက္ရိွ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ သယ

သယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ သဘာဝဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ စည

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ၾကပ္မတ္ျခင္း၊ ေစ

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ရန္လုိသည္။ စည

စည္းကမ္းၾကပ္မတ္မႈမ်ားသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ သက

သက္တမ္းတစ္ေလၽွာက္လံုးမွသည္ ေနာက္ဆံုး ပိတ္သိမ္းသည့္အထိ လႊမ္းၿခဳံမႈရွိရမည္။ 

ဒုတိယအဆင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္မွာ သယံဇာတ ထု

ထုတ္ယူမႈမွ ရရွိေသာကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ေဈးႏႈန္းကုိ ဆု

ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရာတြင္ ယ င္းတုိ႔၏ လူမႈေရးႏွင့္ သဘ

သဘာဝဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သ က္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ အေျခခံၿပီး ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ျဖစ္သည္။  ဤသ

ဤသုိ႔ လုပ္ရျခင္း ရ

ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ထုတ္ေဖာ္လုိက္ေသာ သယံဇာတတုိ႔၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကုိ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံ သိ

သုိ႔မဟုတ္ 

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းက ပုိ၍ ခံစားခြင့္ရရိွေစရန္ ျဖစ္သည္။ လြန္စြာ နည္းပါးေသာ ေဈးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရ

ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကုိသာ အက်ိဳးအျမတ္ ေပၚေပါက္ေစၿပီး ဆက

ဆက္လက္၍ ထုတ္ေဖာ္ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ မက္လံုးတုိ႔ ပုိ၍ စြဲၿမဲခုိင္လာေစသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိသယံဇာတမ်ားကို ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ရာတြင္ ယင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီးရမႈမ်ား၊ သဘ

သဘာဝဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈကုိ ျပန္လည္သန္႔စင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ အဖ

အဖုိးအခမ်ား၊ ေရအသံုးျပဳမႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမဆံုး႐ႈံးမႈ နစ္နာေၾကး စသည္တုိ႔ကုိပါ ထည

ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္ လုိသည္။ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝဝ န္းက်င္ဆုိင္ရာ အပ

အပုိင္းမ်ားအားလံုးကုိ ေဈးႏႈန္းအတြင္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည္ မဟုတ္သည္ကုိ အသ

အသိအမွတ္ျပဳပါက အ

အနည္းဆံုး ျပန္လည္တြက္ခ်က္မႈကုိေတာ့ ျပဳလုပ္ရေပမည္။ တြင္းထြက္ပစၥည္း၊ ေရ

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားက့ဲသုိ႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္သည္ ပိ

ပုိ၍ ႀကီးမားလာႏုိင္သည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈလုပ္ငန္းသည္ စီးပြားေရးအရ တြ

တြက္ေျခမကုိက္ဘဲ ရိွလာႏုိင္သည္။ ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္လာေသာေၾကာင့္ ဝယ္ယူစားသံုးမႈ နည



 

နည္းပါးက်ဆင္းလာသည့္အခါ ထုိသုိ႔ သယံဇာတထုတ္ယူမႈႏႈန္းလည္း က်

က်ဆင္းလာႏုိင္သည္။ ထုိအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ အိမ္နီးခ်င္းတုိင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ပူ

ပူးေပါင္းၫွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ပါမွ ႏိုင္ငံတကာမွ ဝယ္ယူသူမ်ားသည္ ေဈးႏႈန္းပုိမိုသက္

က္သာသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားထံသုိ႔ ဦးတည္သြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။ 

သဘာဝဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ စေတးက်ခံရမႈမ်ားကုိ ထည

ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္၍ ေဈးႏႈန္းျပင္ဆင္သတ္မွတ္မႈ မ်ားႏွင့္အတူ လူ

လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကုိ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ သတ

သတ္မွတ္ျခင္းအားျဖင့္ အစဥ္အလာ လက္ခံထားၾကသည့္က်ခံရမႈႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ဆန္းစစ္မႈတြင္

င္ အေရးႀကီးသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားဆီသုိ႔ဦးတည္ႏုိင္လာမည္ ျဖစ္သည္။ မ်

မ်ားစြာေသာ သ ယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ႀက

ႀကီးမားသည့္ စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္မႈႀကီးမ်ားအျဖစ္ တင္ျပၾကစၿမဲ ျဖစ္သည္။ ထိ

ထုိသုိ႔ သတ္မွတ္ေနၾကျခင္းမွာ ယင္းတုိ႔အတြက္ က်ခံလုိက္ရေသာ သဘ

သဘာဝဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ စရိတ္စကမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ တြက္ခ်က္ေသာေၾကာင့္ ျဖ

ျဖစ္သည္။ ယ င္းတုိ႔သည္ ေငြေၾကးတြက္ခ်က္မႈတြင္ မျမ င္ရေသာ အရင္းအႏီွးမ်ားပံုစံျဖင့္ ရွ

ရိွေနၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝ ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ကုန္က်ခံရမႈမ်ားကုိ ထည

ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ႏုိင္ပါက ေဘာဂေဗ ဒ ပညာရွင္မ်ားအတြက္ ဆံုး႐ႈံးမႈႏွင့္ ဆိ

ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ႐ႈျမင္ႏုိင္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ အျ

အျမတ္ထက္ အ႐ႈံးက အေလးသာေနသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္လာ ပါလိမ့္မည္။ အစဥ္အလာ လက

လက္ခံထားၾကသည့္ က်ခံရမႈႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ဆန္းစစ္မႈကုိ မွန္ကန္စြာ တြက္ခ်က္ႏုိင္လၽွင္ သယ

သယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားစာရင္းတြင္ ပါ

ပါဝင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ 

သဘာဝဝန္းက်င္ဆုိင္ရာအပုိင္းသည္ လက္ရိွႏွင့္အနာဂတ္ အက

အကူးအေျပာင္းမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အမွန္ေတာ့ 

)ဥပေဒတြင္ခံးပုံ အေျခအီေကြေဒါႏုိင္ငံမွ ဖြဲ႕စည္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ပင္  (သဘာဝတရားကုိ မျဖစ္မေန 

ဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စိသာသမွအျဖစ္ အေျခခံထားရမည္။ သုိ႔တန္ဖုိးထားစရာ တစ္ခု

ဝအရည္အေသြးႏွင့္ တုိက္မ်ား မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူမ်ား၏ ဘစိတ္ပုိင္းျဖတ္မႈမ်ားမွာ အပုိေဆာင္း ရည္႐ြယ္ခ်

ခ်က္က်သည့္ အေလးထားစရပ္ဆက္မႈရိွေနသည့္ ဗဟုိက္စ႐ုိတုိက္ ာအျဖစ္ ထားရိွႏုိင္ေပမည္။ ဇီဝမ်ိဳးကြဲစု

စံု တည္ရိွမႈကုိ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ရန္ လုိအပ္ၿပီး လူတုိ႔၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိလည္း သဘ

သဘာဝဝန္းက်င္ေပၚ ထိခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္မလာေစရန္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ရမည္။ ထိ

ထုိသုိ႔ မေဆာင္႐ြက္ႏုိင္လၽွင္လူတုိ႔၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆုိး႐ြားသည့္ အက

အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေတြ႕ႀကဳံၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ 



 

တစ္ဖက္တြင္မူ ျပန္ျပည့္ၿဖိဳးလာၿမဲျဖစ္ေသာ သဘာဝသံဇာတတုိ႔ကုိ ထုတ္ေဖာ္မႈသည္ ယင

ယင္းတုိ႔ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳး လာသည့္ ႏႈန္းထက္ မေက်ာ္လြန္သင့္သည္မွာ ရွင္းလင္းပါသ ည္။ သိ

သုိ႔ျဖစ္၍ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းေၾကာင့္ေဂဟေဗဒႏွင့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ဆံုး႐ႈံးရမႈ မရ

မရွိေစရန္ ခ်ိန္ၫွိေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကုိ အခ

အခ်ိဳးအစားက်နစြာ ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ကန္႔သ တ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားရွိသင့္သည္။ ထိ

ထုိ႔နည္းတူပင္ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ လုိအပ္ခ်က္ ဟူသည္မွာလည္း စန

စနစ္တက် သတ္မွတ္ထားသည့္ က

ကန္႔သတ္နယ္နိမိတ္မ်ား ထားရိွရန္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ ထိေရာက္စြာ စီမံခ န္႔ခြဲႏုိင္ရန္ လုိအပ္မႈပင္ ျဖ

ျဖစ္သည္။ ကုန္းေျမတုိက္ႀကီး တစ္ခုလံုး၏ ကြျဲပားေသာ ေဂဟစနစ္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္သည္

ည့္ကန္႔သတ္ဧရိယာမ်ားသတ္မွတ္ထားႏုိင္မွသာ ယင

ယင္းေဂဟစနစ္တုိ႔သည္ အရွည္တည္တ့ံရွင္သန္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ လု

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေျမယာအသံုးျပဳမႈႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ရရွိႏုိင္မႈတုိ႔အေပၚ ထပ

ထပ္ပုိးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္မည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မရွိပါ။ 

 

ဤေနရာတြင္ လူမႈေရးအပုိင္းက႑သည္လည္း တန

တန္းတူရည္တူပင္သက္ဆုိင္ၿပီးဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ထားရန္ လိ

လုိအပ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ျခင္းထက္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား အသ

အသံုးျပဳမႈအေပၚတင္းၾကပ္ေသာ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကုိ ထားရိွမွသာ ကုန္းေျမတုိက္ႀကီး တစ္ခုလံုးရွိ လူ

လူ မ ် ာ း ၏  လုိ အ ပ္ ခ ် က္ တုိ ႔ကုိ  ပ ဓ ာ န ထ ာ း  ေ ျ ပ လ ည္ ေ စ ႏ ိုင္ မ ည္  ျ ဖ

ျဖစ္ကာဆင္းရဲမြဲေတမႈလည္း ပေပ်ာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ႐ု

႐ုပ္ပစၥည္းမ်ား၊ စြမ္းအင္မ်ား အေ

အေလအလြင့္ ျဖစ္မႈကုိ ေရွာင္က်ဥ္ကာ အလြန္အကၽြံစားသံုးမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ရာ ေရာက္သည့္ျပင္ လူ

လူတုိ႔၏ ဘဝအရည္အေသြးကုိလည္း ပိုမုိဂ႐ုတစိုက္ရိွရာ က်ႏုိင္ပါသည္။ 

၂။ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကုိ ေရာင္းဝယ္မႈအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္သတ္မွတ္ျခင္း  

ေဈးႏႈန္းျပင္ဆင္သတ္မွတ္မႈသည္ သဘ

သဘာဝသယံဇာတမ်ားကုိ 

ႏုိင္ငံတကာ၌ ေရာင္းဝယ္ၾကရာတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ဆက္တုိက္ ျဖစ္ပြားလာေစမည္မွာ အေသ

ေသအခ်ာပင္ ျဖစ္သည္။ ကု

ကုန္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ ေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ားလည္း ေဈးႏႈန္းႀကီးမားလာၿပီး ဝယ

ဝယ္ယူရန္ အလားအလာရိွသူမ်ားသည္ ပို၍ ေဈးသက္သာသည့္ အျခားေရာင္းခ်သူမ်ား၊ အျခား ရင

ရင္းျမစ္မ်ားဘက္သုိ႔ လွည့္သြားၾကေပလိမ့္မည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိ



 

ႏုိင္ငံေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း တင္းၾကပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခား တင

တင္ပုိ႔မႈ၌ ေရာင္းလုိအားလည္း က်

က်ဆင္းသြားၿပီး မ ည္သူမၽွ ဝ င္ေရာက္လုပ္ကုိင္လုိေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ ဤနည္းျဖင့္ သယ

သယံဇာတ 

ထုတ္ေဖာ္မႈအလြန္ကာလတြင္ ယင္းတုိ႔အား ျပည္ပသုိ႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈသည္ အေရအတြက္ေရာအမ်ိဳးအမည

မည္အားျဖင့္ပါ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ယင္းတုိ႔အား ပဓာနထားကာ တင္ပုိ႔မႈကုိ သိသိသာသာ က်

က်ဆင္းသြားေစလိမ့္မည္။ 

အကယ္၍ ထုိသုိ႔ေသာ 

ျပင္ဆင္မႈမ်ိဳးကုိ ေတာင္အေမရိကရိွ တုိင္းျပည္တစ္ခုတည္းက စတင္လုပ္ေဆာင္လၽွင္ သယ

သယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္သူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္း တုိင္းျပည္မ်ားသုိ႔ ေျ

ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အီေကြေဒါႏုိင္ငံတြင္ ထုိသုိ႔ လု

လုပ္ေဆာင္ပါက အ လားတူသယံဇာတမ်ား ရ

ရရွိႏုိင္မည့္ ပီ႐ူးႏုိင္ငံသုိ႔ လုပ္ငန္းမ်ား ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အိ

အိမ္နီးခ်င္းအစိုးရသည္ယင္းအေျခအေနကုိ အျ

အျမတ္ထုတ္လုိပါက အပုိေဆာင္း အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားခြင္မ်ားေပးၿပီး ႏိ

ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ တိ

တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္သည္ ဟူေသာ အခ်က္မွာ စိတ္ကူးၾကည့္၍ မရႏုိင္သည့္ ကိ

ကိစၥမ်ိဳး မဟုတ္ေခ်။ 

 

သုိ႔ျဖစ္၍ထုိသုိ႔ေသာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ေဒသတစ္ခုလံုးအဆင့္ ၫိွႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈရိွ

ွိရန္ လိုအပ္သည္။ သဘာဝဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ က်ခံရမႈမ်ားကို ထည

ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္၍ ေဈးႏႈန္းျပင္ဆင္သတ္မွတ္မႈကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားၾကား၌ ဟန

ဟန္ခ်က္ညီရန္ လုိအပ္သည္။ ဤတြင္ ၿခဳံငုံေဖာ္ျပလုိသည့္ အက

အကူးအေျပာင္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ိဳးကုိ ႏိုင္ငံမ်ားစြာ စုဖြဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည္မွာ အထ

အထင္အရွားပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အန

အန္ဒီယန္ကြန္ျမဴနတီ ႏွင့္ မာကုိဆာတုိ႔က့ဲသုိ႔ လက္ရွိေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ပူ

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ လုိသည္။ 

 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ လု

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဘ



 

ေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပည္ပတင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်မႈ က်ဆင္းေစမည္ ျဖစ္သည္။  ဤျဖစ္စဥ္သည္ အသ

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားထဲတြင္ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားစြာကုိ ႀကဳံရေလ့ရ

့ရိွသည္။ အေၾကာင္းမွာ အလုပ္အကုိင္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္ )င္ရွိမႈတုိ႔တြရွင့္ အခြန္ဘ႑ာ မႈႏျပည္ပတင္ပို႔ (

ဝင္ေငြေလ်ာ့နည္းမႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

 

ထုိသုိ႔ေသာ ေဝဖန္မႈမ်ားကုိ တုန္႔ျပန္ရန္ဤအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေမာ္ဒယ္မွ ရွ

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိသည္။ ပထ

ပထမအခ်က္မွာ တင္ပို႔မႈပမာဏအားျဖင့္ က်

က်ဆင္းလာမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ထားရေသာ္လည္း ဝင္ေငြတြင္ မ်

မ်ားစြာေလ်ာ့နည္း ထိခုိက္သြားေစမည္ မဟုတ္ပါ။ ဥပမာ ေရ

ေရနံ စ ည္အေရအတြက္ ေလၽွာ႔ေရာင္းခ်ရေသာ္လည္း ယခင္ကထက္ ပုိမ်ားေသာ ေဈ

ေဈးႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏုိင္သည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။ 

 

ဒုတိယအားျဖင့္ သဘာဝဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကုိ ကု

ကုစားရန္ ေငြလုိအပ္မႈေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေငြကုိ ေခၽြတာစုေဆာင္းႏုိင္လာမည္ ျဖစ္သည္

ည္။တတိယအခ်က္မွာသယံဇာတ 

ထုတ္ေဖာ္မႈအတြက္ ပံ့ပုိးမႈျပဳရသည့္ ေငြမ်ားကုိ ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းျခင္းျဖင့္ ထုိေငြမ်ားကုိ အျခာ

ခားရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္လာမည္ ျဖစ္သည္။ စတုတၳအခ်က္မွာ သယံဇာတ ထု

ထုတ္ေဖာ္မႈမွ ဖန္တီးေပးေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ား နည္းပါးလာၿပီး ယင္းတုိ႔ကုိ အသြင္ေျပာင္းျခင္း

္းႏွင့္ ထုတ္ကုန္ပံုစံခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းတုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ အျ

အျခားက႑မ်ားသုိ႔ အလုပ္အကုိင္မ်ား 

ေပၚထြန္းလာၿပီး အလုပ္အကုိင္ ဆံုး႐ႈံးမႈကုိလည္း ကာကြယ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အခ

အခ်ိဳ႕ေသာ ေထာက္ျပခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပပါမည္။ 

 

၃။ အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲ စီးပြားေရး  

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ သယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း လု

လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္သာေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္က ထမ္းပုိးထားရသည့္ ပံ

ပ့ံပိုးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ လၽွင္ျမန္စြာ ဖ ယ္ရွားႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ ထိ

ထိန္းသိမ္းထားရသည့္ ပံ့ပုိးစရိတ္မ်ားအျဖစ္ ေခၚဆုိၾကၿပီး ယင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘ

သဘာဝဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ သ က္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေပၚေပါက္ေစကာ အခ်ိဳ႕စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လု



 

လုပ္သာကုိင္သာ ရိွေနေစသည္။ သ ယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ

ပတ္သက္လၽွင္ ယင္းသုိ႔ေသာ ပံ့ပုိးစရိတ္မ်ားအျဖစ္ အ

အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ရမႈမ်ား၊ စြ

စြမ္းအင္ ပ့ံပိုးမႈမ်ား၊ သတၳဳတြင္းမ်ားအတြက္ အခမဲ့ ေရပံ့ပိုးရမႈမ်ားကုိ ေတြ႕ရႏုိင္သည္။ 

 

ထုိသုိ႔ေသာ ပံ့ပုိးစရိတ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႕ရန္ပုံေငြကုိ ေလ်ာ့နည္းေစ႐ုံမၽွ မကဘဲ ေင

ေငြကုိ လုိအပ္သည့္ခ်ိန္တြင္ သံုးစြဲၿပီး ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိ

ထုိ႔ေၾကာင့္အကူးအေျပာင္းဆုိင္ရာ အဆုိျပဳရာတြင္ ထိန္းသိမ္းထားရသည့္ ပံ့ပုိးစရိတ္မ်ားကုိ သဘ

သဘာဝဝန္းက်င္အရည္အေသြး ျမင့္မားျခင္း၊ အလုပ္ခန္႔အပ္ႏုိင္မႈ ျမင့္မားျခင္းႏွင့္ စီ

စီးပြားေရး ရ လာဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းတုိ႔ရရိွသည့္ တရားဝင္က်ခံရမည့္ ပံ

ပ့ံပိုးစရိတ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ အႀကံျပဳၾကသည္။ ထုိသို႔ေသာ ပ့ံပိုးစရိတ္မ်ားကုိ ဥပမာအားျဖင့္ 

)သဘာဝဝန္းက်င္ေပၚ သက္ေရာက္မႈ နည္းပါးၿပီး စြမ္းအင္အနည္းအက်ဥ္းသာ လုိအပ္ကာ လုပ္သား

ထားႏိုင္မည့္႔လုပ္သားအင္အား ပုိမုိခန္( 

႔အတြသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ိဳးမႈက့ဲသုိ

ေဒသတြင္း စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုမႈကုိလည္း ပုိမုိဦးတည္ႏုိင္သည္။ 

 

ေခတ္သစ္သယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ရရွိလုိက္သည့္ ပိ

ပုိမိုျမင့္မားေသာ အခ်ိဳးအစားရိွသည့္ ပုိေငြမ်ားသည္ အျခားစီးပြားေရး က႑မ်ားကုိ ထိ

ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ေကာင္းမြန္သည့္ အခင္းအက်င္းျဖစ္သည္။ ထိ

ထုိသုိ႔ လုိအပ္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားထဲတြင္ အဖိုးအခမ်ား ေကာက္ခံျခင္း )အခြန္ေကာက္ခံမႈ မ ဟုတ္ဘဲ သ

သဘာဝသယံဇာတမ်ားကုိ တူးေဖာ္ရယူျခင္းအတြက္ ေပးေဆာင္ရသည့္ ေငြ( ႏွင့္ သင္

သင့္တင့္သည့္ အခြန္ႏႈန္းထားကို ေပးေဆာင္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္တင္အေမရိ

အခ ေကာက္ခံမႈ လြန္စြာနည္းပါးသက္သာၿပီး အခြန္စနစ္မအဖုိး ်ားတြင္လည္း ယုိေပါက္မ်ားစြာ ရိွေနက

နကာ ထိေရာက္စြာ ေကာက္ခံႏိုင္မႈ မရွိေခ်။ 

ဤအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အခ

အခြန္ေငြမ်ား ျဖည္းျဖည္းခ်င္း မ်ားျပားလာသည္ကုိ လက

လက္ခံလာသကဲ့သုိ႔ မၾကာေသးမီကလည္း ပီ႐ူးႏုိင္ငံတြင္ 

)အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရိွထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အခ ြန္ျပန္လည္ စည္းၾကပ္သင့္ေၾကာင္း ( 

ၫိွႏႈိင္းမႈမ်ား စသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည္။  



 

သယံဇာတထုတ္ေဖာ္မႈအလြန္ကာလ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ႏုိင္ေျခတစ္ရပ္ကုိ ၂၀

၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ဆုိတီလုိႏွင့္ဖရန္ကီတုိ႔က ပီ႐ူးႏုိင္ငံကုိ အေျခခံကာ သ႐ုပ္ခြဲ ဆန္းစစ္ခဲ့သည္။ သူ

သူတုိ႔သည္ ကြဲျပားသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ၾကည့္႐ႈရာတြင္ ပီ

ပီ႐ူး၌ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀

၂၀၁၁ 

ခုႏွစ္အတြင္း သတၳဳႏွင့္ ေရနံထုတ္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကုိ ပိတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ထုိသုိ႔ပိတ္သိမ္

မ္းမႈႏွင့္အတူ က်န္ရိွသည့္ လည

လည္ပတ္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚအခြန္စည္းက်ပ္မႈကုိ ျပင္ဆင္လုိက္သည့္ ျဖစ္ရပ္လည္း အပါအဝင္ ျဖ

ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏ ေတြ႕ရိွခ်က္မွာ လံုးဝပိတ္သိမ္းသည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပီ႐ူးႏုိင္ငံ၏ စီ

စီးပြားေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွလာသည္။ အကယ္၍ က်န္ရွိ လည္ပတ္ဆဲ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အျမတ္၏ ၅၀

၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအား အခြန္အျဖစ္ ေကာက္ခံပါက ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကုိ ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ၿပီး ဝင္ေငြမ်ား ပိ

ပုိမိုရရွိလာသည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံတကာ အရ

အရံေငြ ထားရိွမႈလည္း ပုိမိုျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ဤေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ သယံဇာတ ထု

ထုတ္ေဖာ္မႈကုိ အားကုိးမီွခုိေနျခင္းကုိ တန္ျပန္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေသ

ေသာ့ခ်က္က်သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမွာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ မူ

မူဝါဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အခြန္ဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤေ

ဤေလ့လာမႈအရ သယံဇာတ တူးေဖာ္မႉ လုပ္ငန္းမ်ားအား ရပ္ဆုိင္းပိတ္သိမ္းျခင္းသည္ စီ

စီးပြားေရးၿပိဳယုိင္လဲက်မႈကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္ဟု တစ္သမတ္တည္း မဆုိႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ 

 

သယံဇာတထုတ္ေဖာ္မႈက႑ က်ဳံ႕လာသည္ႏွင့္အမၽွ လယ

လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးမႈ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတုိ႔က့ဲသုိ႔ အျခားက႑မ်ားသည္ ပိ

ပုိမိုအမ်ိဳးအစားစံုလင္က်ယ္ျပန္႔လာပါလိမ့္မည္။ 

 

၄။ ေစ်းကြက္ႏွင့္ အရင္းအႏွီး 

သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလြန္အျမင္အရအရင္းအႏီွးကုိဥပေဒျဖင့္ ထိ

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကုိ ႀကီးႀကီးမားမား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္စနစ္ ေက

ေကာင္းမြန္ေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လ က

လက္ရိွအၾကပ္အတည္းက ထုိအခ်က္ကုိ ပုိၿပီး အေရးပါသည့္ အေနအထားေရာက္ေအာင္ တြ

တြန္းပုိ႔ေပးေနသည္။ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုန္ထုတ္က႑မ်ားတြင္ လည္ပတ္ေနသည့္ အရ

အရင္းအႏီွးအမ်ားစုသည္ လက္တင္အေမရိက ကဲ့သုိ႔ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အဆ

အဆံုးသတ္ေနၾကသည္။ ဥ ပမာအားျဖင့္ ထုိေဒသမ်ားတြင္ ေျမဝယ္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ သတ



 

သတၱဳႏွင့္ အစားအေသာက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသည့္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးကိ

ကုိ 

ပိတ္ပင္ရန္ႏွင့္ အရင္းအႏီွး လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းမႈကဥပေဒျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈထက္ ပုိမိုအေရး

ရးပါသလုိျဖစ္ေနသည့္ အျခ အေနကုိ ေျပာင္းျပန္လွန္ရန္ မျဖစ္မေနလုိအပ္လာသည္။ ဤက

ဤက႑တြင္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာရိွသည္။ ၎တုိ႔တြင္ 

“ အေျေရးေဒသတြင္း ဘ႑ာ ခအေနသစ္) ”ေတာင္ပုိင္းဘဏ္တစ္ခုမွ လူ

လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးျခင္း  (ကုိ ပံုေဖာ္ျခင္း သုိ႔

ထုမဟုတ္ စြမ္းအင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္ လူ႔သုိ

ယံဇာတမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းမႈသလူထုက ဝင္ေရာက္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ သုိ႔မဟုတ္ သ ဘာဝ 

)ဂ ်က္ဆင္ေျပာခ့ဲသလုိ “သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ (ပါဝင္သည္။႔ စသည္တုိ  

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေျခအေနမ်ားအတြက္ အက်ဳံးဝင္ႏိုင္သည့္ “ေစ်းကြက္ ”အယူအဆကုိ 

င္ ေစ်းကြက္ကုိ အေလးထားေလ့ရ မ်ားေသာအားျဖင့္ အရင္းရွင္အၿပိဳင္အဆုိအပ္သည္။ပံုေဖာ္ႏုိင္ရန္ လုိ ွိၾက

င္အဆုိင္ ေစ်းကြက္ကုိ အေလးထားေလ့ရမ်ားေသာအားျဖင့္ အရင္းရွင္အၿပိဳ ွိၾကသည္။ လက္တင္အေမရိကတြ

တြင္ 

အျခားတန္းတူအေရးပါေသာ ေစ်းကြက္မ်ားကုိမႈ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၾကသည္။ေဘးဖယ္ထားၾကသည္။ ကြယ္

ယ္ဝွက္ထားၾကသည္။ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ လူမႈစုစည္းမႈသေဘာကုိ အေ

အေျခခံသည့္ ေစ်းကြက္မ်ားလည္းရွိသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ေက်းလက္ သုိ႔မဟုတ္ ဌာ

ဌာေနတုိင္းရင္းသား အသုိက္အဝန္းမွ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ အျပန္အလွန္စနစ္ ႏွင့္ အလဲအလွယ္စနစ္မ်

မ်ား ပါဝင္ၾကေလ့ရိွရာ၊ ထည့္စဥ္းစားစရာ အခ်က္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေနတတ္သည္။ အသ

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားက ေစ်းကြက္၏ ကြဲျပားမႈမ်ားကုိ ပိုၿပီး သိ

သိသာထင္ရွားလာေစရမည္ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပုံစံတစ္မ်ိဳးကုိ ထိ

ထိထိေရာက္ေရာက္ အက်ိဳးျပဳႏုိင္သူမ်ားကုိ အားေပးျမႇင့္တင္ရမည္ျဖစ္သည္။  

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္ အစဥ္အလာေဘာဂေဗဒပညာရပ္က အရ

အရင္းအႏီွးကုိ ခ်ဥ္းကပ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ခ်

ခ်ဥ္းကပ္ရမည္။ စီးပြားေရး တန္ဖိုးမ်ားကုိ တည့္မတ္ႏိုင္လၽွင္ပင္ အကန္႔အ သတ္မ်ား ရွ

ရိွေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ေလၽွာ႔ခ်ေရးမူဝါဒႏွင့္ လမ္းခြဲၿပီး၊ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ိဳးစံုကုိ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမ်ာ

်ား ဖြင့္ႏုိင္ေလေကာင္းေလျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆုိရေသာ္ တန္ဖုိးမ်ားကုိ သတ္မွတ္ရန္အတ

အတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာရိွသည္ဟူသည့္ အခ်က္ကုိ သေဘာေပါက္ထားရန္ လုိအပ္သည္။ ထိ

ထုိနည္းလမ္းသည္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ၊ ဘာသာတရား၊ ပတ

ပတ္ဝန္းက်င္ စ သျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သဘာဝမွာ ျပဌာန္းေသာ တန္ဖိုးမ်ား 

ဆက္စပ္မရႏိုင္ေသာ တန္ဖုိးမ်ား (လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထုိအေ



 

နကုိ လ က္ခံလုိက္ပါက သထုိအေျခအေ

းအႏွီးအျဖကြက္တြင္ ဝ ယ္ယူမရ၊ ေရာင္းခ်မရ၊အရင္သဘာဝတရားဟူသည္ ေစ်း စ္ သတ္မွတ္၍မရေသာ 

ခ်စ္ခင္ေလးျမတ္တန္ဖုိးထားအပ္သည့္ အေမြအႏွစ္တစ္ခုသဖြယ္သာ ႐ႈျမင္ႏုိင္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။  

၅။ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ 

  

အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾ ကာင္းအခ်က္မ်ားအရ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ေစ်းကြက္ကုိ ဥပ

ဥပေဒျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပုံစံမ်ိဳးစံု ပါဝင္သည္ဟု ေဖာ္ျပေနသည္။ တိ

တုိက္႐ုိက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖစ္ႏိုင္သလုိ၊ သြယ္ဝုိက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပႆနာမ်

မ်ားကုိရင္ဆုိင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိလည္း ကြ

ကြပ္ကဲေမာင္းႏွင္ရန္ လုိအ ပ္သည္ဟူသည့္အခ်က္ကုိလည္း ေဖာ္ျပေနသ ည္။ ႏိ

ႏုိင္ငံစုံေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားက့ဲသုိပင္ တန္းတူလည္ပတ္ေနေသာ ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရွိေသာ အေထာက္အပ့ံမ်ား၊ စံ

စံႏႈန္းေလၽွာ႔ခ်သတ္မွတ္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ည့ံဖ်င္းေသာ စြ

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားစသည့္ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။  

ထုိ႔ေၾကာင့္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ လူ

လူမႈအေျချပဳ ကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပုံစံလုိအပ္သည္။ အရ

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ စ

စတင္ၿပီး ေစ်းကြက္ကုိေရာ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိပါ သက္ေရာက္မႈရိွေစရမည္ျဖစ္သည္။ ခ်ဲ႕ထြင္စဥ

စဥ္းစားေသာ္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာဘ႑ာေငြ သံုးစြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပြ

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝခ်ထားမႈပုံစံႏွင့္ ထိ

ထိေရာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရန္ အခ်ိန္ေကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိ

ိုေသာ္ အေျခအေနအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ ဘ႑ာမ်ားကုိ ဆုိး႐ြားစြာ သံုးစြဲျခင္း၊ သု

သံုးစြဲသည့္ အ ခ်ိန္ မ မွန္ကန္ျခင္း၊ အသံုးဝင္မဝင္ သံ

သံသယဝင္စရာေကာင္းေသာ ကိ

ကိစၥမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္း စသည္တို႔မွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွတတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးက ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ က်

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရမည္ျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ ေဖ

ေဖာ္ျပထားသည့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားသာမက၊ ဘယ

ဘယ္လုိစုစည္းေဆာင္႐ြက္သည္၊ ဘယ္လုိဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည္၊ ဘယ္လုိ ဗဟ

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလၽွာ႔ခ်သည္ စသည့္အေနအထားမ်ားပါ ပါဝင္လာရသည္။  



 

ထုိအေျခအေနတြင္ ထိေရာက္ေသာ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား ခ်

ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဤအခ်က္ကုိ အေလးထားေဆြးေႏြးရျခင္းမွာ အမ်ားျပည္သူ

သူႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီမံကိန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ ပုဂၢလိကႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္အခါ ေပ

ေပ်ာက္ပ်က္ျခင္း၊ အားနည္းျခင္း၊ အစားထုိးခံရျခင္းတုိ႔ကုိ ႀက

ႀကဳံေတြ႕ရေလ့ရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စီမံခ်က္မ်ားမွာ ကုိယ့္ဝင္ေငြႏွင့္ ကိ

ကုိယ္ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရရိွရန္ ေမၽွာ္မွန္းလာၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

)ေစ်းကြက္ဟ ူသည့္ ယု

ယုတိၱက ဝင္ေရာက္လာၿပီး၊ အ

အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေရာင္းထုတ္ရန္အထိပင္ တုိက္တြန္းမႈမ်ား ရွ

ရိွလာၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။( 

Buen Vivir သုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားသည္ ထိ

ထုိကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ သိသိသာသာ ေရွာင္လႊဲလုိက္ႏုိင္ၿပီး၊ အက်ိဳးအျမတ္ကုိ ထည

ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳပဲ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္သည္။ ထိ

ထုိအေျခအေနတြင္ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ထုိလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ တစ

တစ္ဦးတည္း ခ်ဳပ္ကုိင္လႊမ္းမုိးႏိုင္မႈရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ၿပီး၊ အမ်ားပါဝင္မႈ ပိ

ပုိမိုအားေကာင္းေသာ လူမႈကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္သည္ 

)အမ်ားျပည္သူေကာင္းက်ိဳးဟူသည့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲပင္ ျဖစ္သည္(သာ ႕ေ။ အခ်ိဳ

ည္သအမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ မူဝါဒဥပမာအခ်ိဳ႕ 

သယံဇာတထုတ္လုပ္မႈလြန္အေျခအေနမ်ားတြင္ ပိုမုိခုိင္ခုိင္မာမာ တ

တင္ျပႏုိင္သည္ဟူသည့္အခ်က္ကုိေဖာ္ျပသင့္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး မူ

မူဝါဒမ်ားကုိ ပိုမုိတုိးခ်ဲ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ပ

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သဘာဝခရီးသြားလုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ အျခား 

“အစိမ္းေရာ င္ အရင္းရွင္စနစ္  ”၏ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ဝယ္ယူေရာင္းခ်ျခင္း အေျခအေနေလာက္ကုိ ပတ္ဝ

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ေနရသည့္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရွိသည့္ အေနအထားကုိ

အမ်ားျပတြင္ အေနအထားကုိ အဆံုးသတ္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်းလ က္ေဒသမ်ား

န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာဝ ျပန္႔ ခ်မွတ္က်င့္သံုးရန္ အေ

အေရးတႀကီးလုိအပ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကုိ ေက်းလက္မိသားစုမ်ားအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ကုိ စိ

စုိက္ပ်ိဳးေရး အေျချပဳပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ကိ

ကုိက္ညီသည့္ ကုန္ထုတ္အစားထုိးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းအတြက္ အသ

အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိလုပ္ငန္းမ်ားက ေက

ေက်းလက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလၽွာ႔ခ်ေရးအတြက္ သက္ေရာက္မႈ ရိွရမည္ျဖစ္သည္။  



 

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ နယ္ေျမအေျချပဳ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား၏ အေ

အေရးပါမႈကုိလည္း အ သိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ သယ

သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈဟူသည္မွာ နယ္ေျမကုိ ပ်က္ဆီးေစျခင္း၊ အပ

အပုိင္းပုိင္းကြဲေစျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚေစသျဖင့္၊ ထုိအျခအေနကုိ ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျ

 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားတြင္ ႏုိငံ္၏ ဘက္စုံမည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ ကြာဟမႈမ်ားကုိ ေပ

ေပါင္းစည္းႏုိင္ရန္ မူဝါဒမ်ား ခ်

ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ရသည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ နယ

နယ္ေျမစီမံမႈလည္း လုိအပ္သည္။ ပူ

ပူးေပါင္းၫွိႏႈီင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈမ်ားအတြက္ ႏိ

ႏုိင္ငံအဆင့္သာမက၊ ေဒသတြင္းအဆင့္တြင္ပါ ႏိ

ႏုိင္ငံသားမ်ား တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္ႏုိင္သည့္ လုိအပ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ရိွရန္ လုိအပ္သည္။  

 

၆။ မူဝါဒမ်ားလူေနမႈ အရည္အေသြးႏွင့္ လူမႈ  

သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလြန္ လမ္းေၾကာင္းကုိ ေ႐ြးမည္ဆုိပါက တစ

တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု မည္မၽွဆက္စပ္သည္ဟု ထင္ရေစကာမူ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလၽွ

ၽွာ႔ခ်ေရးလမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုအနက္တစ္ခုကုိ ရွင္းရွင္းျပတ္ျပတ္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ လိ

လုိအပ္သည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ထုိလုိအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ လုိအပ္သည့္ ဘ႑ာေငြကုိ အျ

အျခားတစ္ေနရာရာက ရွာေဖြရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ သာမန္စီးပြားေရးနည္

ည္းလမ္းအတုိင္း ေငြေၾကးျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၏ အလြန္ လူ

လူမႈတရားမၽွတမႈ စိတ္ကူးကုိလည္း ျမႇင့္တင္ရာေရာက္သည္။  

အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာအသံုးစရိတ္မ်ားကုိ ျပန္လည္စီစဥ္ျခင္းသည္ မျဖစ္မေန အေရးပါသည့္ စိ

စိတ္အပုိင္းျဖစ္သည္။ က်ိဳးေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္ေသာ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ပစ္ေသာ၊ တူး

ူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား၏ လူ

လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ေသာ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလြန္ ေစ်းကြက္တြ

တြင္ အမွန္အကန္ စုေငြမ်ား ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထိ

ထုိစုေငြမ်ားကုိ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။  

အခ်ိဳ႕ေသာ 

အေျခအေနမ်ားတြင္ အေျခအေနရ ေငြေၾကးျဖင့္ ေထာက္ပ့ံေပးမႈသည္လည္း တစ္ခန္းတစ္က႑မွ ပ

 ပါဝင္လာႏုိင္သည္။ ထုိနည္းလမ္းက ျပင္းထန္ၿပီး အေရးေပၚ လုိအပ္ေနသည့္ ဆင

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အေ

အေျခအေနမ်ားကုိ ရ င္ဆုိင္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈရိွသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအစတြင္ ထိ



 

ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ နားလည္ေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ၎သည္ လူမႈေရးဆုိင

ုင္ရာ မူဝါဒ၏ အေျခခံ မျဖစ္သင့္သလုိ၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ မူ

မူဝါဒကုိလည္း စီးပြားေရး ပ့ံပုိးကူညီမႈအဆင့္အထိေရာက္ေအာင္ အဆင့္မေလၽွာ႔ခ်သင့္ေပ။ ထုိက့ဲသုိ႔ေ

႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အပိုအေနျဖင့္သာ လုိအပ္သည့္ အုပ္စုမ်ားအတြက္၊ လိ

လုိအပ္သည့္အခ်ိန္ကာလတုိမ်ားအတြင္းသာ အသံုးျပဳသင့္သည္။ အလုပ္အကုိင္း အရင္းအျမစ္မ်ား ခ်

ခ်ဲ႕ထြင့္ျခင္း၊ ပညာေရးစနစ္ကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ လူမႈဖုံလံုေရးကုိ ပိ

ပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ပုိမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။  

ထုိ႔အျပင္ လူမႈတရားမၽွတမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆ

ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈကုိ ျပန္လည္အသက္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ လက

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ေငြေၾကးတန္ဖိုးျဖင့္ အစားထုိးေပးေလ်ာ္မႈမ်ား၏ တန္ဖုိးႏွင့္ အသံုးျပဳမႈအၾကား 

း ပိတ္မိေနသည့္ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈျဖစ္သည္။ လူ

လူမႈတရားမၽွတမႈဟူသည္မွာ သာမန္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈမ်ိဳးထက္ မ်ားစြာ ပိုသ ည္။ အထက္တြင္ အႀ

အႀကိမ္မ်ားစြာ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးသလုိပင္ အခြန္စနစ္ႏွင့္ ႏိ

ႏုိင္င့ံဘ႑ာသံုးစြဲမႈမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္သည္ဟူသည့္အခ်က္ကုိ ေဖ

ေဖာ္ျပေနသည္။ ထုိ႔အတူ အေျခခံလုပ္ခလစာစသည့္ ျငင္းခုံမႈမ်ားအပါအဝင္ က႑

က႑လုိက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း ျပန္လည္ပါဝင္လာရမည္ျဖစ္သည္။ )အုိင္လိဆီယက္စ္ ဖာနန္ဒက္စ္ ပါ 

႕အဖြဲ.… ၊ ၂၀၁၁( 

လူမႈေရး မူဝါဒမ်ားသည္နယ္ပယ္စံုကုိ ထိစပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိအထဲတြင္ အေရးအႀကီးဆံုး ထိ

ထိေတြ႕ကုိင္တြယ္ရမည့္အနည္းဆံုး အခ

အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပပါဆုိလၽွင္ အာ

အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္ ပညာေရးကုိ ေဖ

ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ လက္တင္အေမရိကတြင္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈမွာ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ႏိ

ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ထုိအ ခ်က္သည္ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီလွသည္။ ဘရ

ဘရာဇီးအပါအဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာသည္ ကမၻာကုိ စုိက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ား တင္ပို႔ေနသည့္တုိင္ အာ

အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ျပႆနာကုိရင္ဆုိင္ရသည္။ လူမႈေရး မူဝါဒမ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြ

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ေဒသတြင္း ေပါင္းစည္းေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ဆက

ဆက္စပ္ေနသင့္သည္။ ထုိနည္းျဖင့္ ေဒသတြင္း လုိအပ္သည့္ အစားအစာ ပမာဏကုိ လိ

လုိအပ္ခ်က္အတုိင္း ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  

 

၇။ ေဒသတြင္း ကုိယ္ပိုင္ရပ္တည္ႏုိင္မႈႏွင့္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ဆက္ႏြယ္မႈႏွင့္ တြဲဖက္ျခင္း 



 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း သယ

သယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္မႈလြန္ကာလ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ တစ္ႏိုင္ငံတည္း ထီ

ထီးတည္း ေဆာင္႐ြက္႐ုံျဖင့္ ေအာင္ျမင္ရန္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးသည္။ ႏိ

ႏုိင္ငံအမ်ား စုဖြဲ႕၍ ၫိွႏႈိင္းပူးေပါင္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ မျဖစ္မေန လုိအ ပ္သည္။ သိ

သုိ႔ျဖစ္၍ ေဒသတစ္ခုလံုး ညီၫြတ္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည္။ 

ယေန႔ေခတ္တြင္ ေတာင္အေမရိက ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဆင္တူသည့္ ကု

ကုန္ၾကမ္းမ်ားကုိအၿပိဳင္အဆုိင္ ျပည္ပတင္ပို႔လ်က္ ရွိၾကသည္။ ယင္းအေျခအေနကုိ အန္တုႏိုင္ရန္မွာ ေဈ

ေဈးႏႈန္းျပင္ဆင္သတ္မွတ္မႈကုိ ဥပမာအားျဖင့္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်

မ်ား သတ္မွတ္ကာ ဝိုင္းဝန္းစုဖြဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။  

သမား႐ုိးက်မဟုတ္သည့္ န ည္းလမ္းမ်ားတြင္က႑အသီးသီးကုိ အားေကာင္းေစရန္ ေဒသလံုး ပူ

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မွသာ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ သယံဇာတမ်ားကုိ ေဝမၽွပုိင္ဆိုင္လုိလၽွင္ ကုန္းေျမတိ

တုိက္ႀကီးအတြင္း ေရာင္းဝယ္ျခင္းကုိ ပုိမုိျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ ဥပ

ဥပမာအားျဖင့္ ေတာင္အေမရိက ႏိုင္ငံမ်ားရိွ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ လယ

လယ္ယာက႑အတြင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကလၽွင္ ေဒသတြင္း စားေသာက္ကုန္ ထု

ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားက အခ်င္းခ်င္း ဦးစားေပး ေရ

ေရာင္းခ်ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကမၻာ့စားေသာက္ကုန္ ေဈးကြက္ႀကီးအေပၚ အားကုိးမွီခိုမႈ ျပဳရန္မလိုေတာ

တာ့ဘဲ ကုန္းေျမတုိက္ႀကီး တစ္ခုလံုးရွိ လူမ်ားအတြက္ စာ

စားေသာက္ကုန္မ်ား ဖ

ဖန္တီးေရာင္းခ်ႏုိင္လာကာ အာဟာရျပတ္လပ္မႈကုိအျမန္ဆံုး ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္မည္ ျဖ

ျဖစ္သည္။ သ ဘာဝအတုိင္း ရွိေနသာဧရိယာမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမွအစ၊ ကုန္ထုတ္ လု

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုး တန္းတူရည္တူပါဝင္ျခင္းအထိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေဒ

ေဒသအလုိက္ ပူးေပါင္းျခင္း လုိအပ္သည္။ 

ထုိကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေဒသတြင္း အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေရခံေျမခံ ျဖ

ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေဒသ တြင္းညီၫြတ္ေရးဟု ေခၚဆုိႏိုင္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ႏိ

ႏုိင္ငံတကာ ေရာင္းဝယ္ကုန္သြယ္မႈသည္ လံုးဝျငင္းဆန္ရမည့္အရာ မဟုတ္ေခ်။ သိ

သုိ႔ေသာ္ ကုန္းေျမတုိက္ႀကီးအတြင္း ေဒသဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဦးစားေပးသည့္ အေနအထားသိ

သုိ႔ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ေသာ ေဒသတြင္း ညီၫြတ္မႈမ်ိဳးသည္ တစ

တစ္စိတ္တည္းတစ္ဝမ္းတည္း ျဖစ္လာၿပီး ကမ

ကမၻာလံုးပတ္သက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ 

ျဖစ္စဥ္ႀကီးေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခ့ဲသည့္ ကုိယ္ပိုင္ရပ္တည္ႏိုင္မႈကုိ ျပန္လည္ရရိွေစမည္ ျဖစ

ဖစ္သည္။ အမွန္ေတာ့ မိမိတုိ႔ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ မဟ

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ 



 

ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရာ ေရာက္သည့္အတြက္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ေဈးကြက္ႀကီး၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေအာက္မွ 

ွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ဟုလည္း ဆုိႏုိင္သည္။ ခပ္တုိတုိ ဆုိရလၽွင္ ဝယ္လုိအား သိ

သုိ႔မဟုတ္ နိမ့္တစ္ဖုံ ျမင့္တစ္လွည့္ ျဖစ္ေနသည့္ ကမၻာ့ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္တုိ႔ေၾကာင့္ ထု

ထုတ္လုပ္မႈကုိ ေ႐ြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္ အေျခအေနမွ ကာကြယ္ရာလည္း ေရာက္သည္။ 

 

သုိ႔ျဖစ္ရာ တစ္ေဒသလံုး ညီၫြတ္မႈရွိေရး အဆုိျပဳခ်က္သည္ အေျခခံအားျဖင့္ ေဒသတြင္း အလ

အလြတ္သေဘာ စုဖြဲ႕ၾကသည့္ လ က္ရွိလက္တင္အေမရိက မ ဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ကြာျခားလ်က္ရိွသည္။ 

 )CEPAL, 1994ေဖာ္ျပခ်က္အရ (။ ထုိအျမင္အရ ဆုိလၽွင္ 

ကုန္းေျမတုိက္ႀကီးအတြင္းရိွ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈသည္ 

လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႉေပၚ အေျခခံ၍ ပုိမိုခုိင္မာေစရမည္ဟု ဆုိသည္။ ယင္းမွာ ကမၻာတစ္ခုလံုး လႊ

လႊမ္းၿခဳံစပ္ဆက္ ပ

ပတ္သက္ေနသည့္ ျဖစ္စဥ္ႀကီးထဲတြင္ နီးနီးစပ္စပ္ ပါ

ပါဝင္လုိႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏုိင္သည္။ ေဒသညီၫြတ္မႈေအာက္တြင္မူ ထုိသုိ႔မဟ

မဟုတ္ဘဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆု

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ကုိယ္ပုိင္ ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ား ျပန္လည္ရရွိႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု ႏိ

ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား နားလည္မႈထားရိွျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 

သုိ႔ျဖစ္၍ ေဒသတြင္း ကုိယ္ပိုင္ရပ္တည္ႏုိင္မႈသည္ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား မျ

မျဖစ္မေန 

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ကုိ ေက်ာ္လြန္သည့္ မူေဘာင္စံ

စံႏႈန္း သ တ္မွတ္မႈမ်ားရွိထားရန္ လုိအပ္သည္။ ဤ အဆုိျပဳခ်က္အရ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီသည္ လက

လက္ရိွေႂကြးေၾကာ္ေနၾကသည့္ ညီရင္းအစ္ကုိသဖြယ္ ရပ္တည္မႈ ဆုိသည္ထက္ ပုိလြန္သည့္ ညီ

ညီၫြတ္မႈ ရွိရန္လုိသည္။ေဒသတြင္း ကိ

ကုိယ္ပုိင္ရပ္တည္ႏုိင္မႈအရ ဘံုတူညီသည့္ မူဝါဒမ်ားကုိ ေရးဆြဲခ်မွတ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔ထဲမွ ဦး

ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားမွာ စာ

စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ အခ်ဳပ္အျခာပုိင္ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္မႈက့ဲသုိ႔ မူဝါဒမ်ား ျဖစ္သည္။ 

 

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဤေနရာ၌ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တင္ျပလုိသည္မွာ ကမ

ကမၻာလႊမ္းၿခဳံစပ္ဆက္မႈျဖစ္စဥ္မွ ခ်မွတ္လာသည့္ မွ

မီွခိုအားကုိးမႈမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္ႏုိင္မည့္ ေ႐ြးခ်ယ္ေဆာင္႐ြက္မႈတစ္ခု ရရ



 

ရရွိႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္း အုပ္စုဖြဲ႕ကာ က်န္သူမ်ားႏွင့္ သီ

သီးျခားရပ္တည္သြားသည့္ အေနအထားကုိ မဆုိလုိေပ။ ေဒသတြင္း ဆု

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္မ်ားကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္ၿပီး ကမၻာႀကီးႏွင့္ ဆက

ဆက္သြယ္မႈကုိလည္း ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္သည္။ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေျ

ေျပလည္ေစႏုိင့္ ႏွစ္လမ္းသြား သေဘာ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ႏိုင္ေစရန္ ဤတြင္ အဆ

အဆုိျပဳထားသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားအရ ကု

ကုန္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားထုတ္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းအျပင္ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈမ်ားရိွေနျခင္းကုိ မျ

မျဖစ္မေန ျပန္လည္သံုးသပ္ ခ်ိန္ဆရန္ လုိအပ္သည္။ အ

အခ်ိဳ႕အပုိင္းမ်ားတြင္ဤသုိ႔ ႏွစ္လမ္းသြားသေဘာသည္ ၁၉၈၈  ခုႏွစ္က ဆမာရ္အမင္ တင

တင္ျပအဆုိျပသည့္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္မႈအား ဆန

ဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင့္ ဆင္တူေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေျခခံက်သည့္ ကြဲျပားမႈမ်ားလည္း ရွ

ရိွပါသည္။ ယင္းမွာ အ သြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံမ်ား စု

စုဖြဲ႕ေဆာင္႐ြက္ျခင္းရွိမွသာ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု လက္ခံျခင္းႏွင့္ ကြ

ကြဲျပားသည့္ ေဒသ တြင္း စုစည္းမႈကုိ ပံုေဖာ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ တ စ္နည္းအားျဖင့္ ယေ

ယေန႔ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ 

ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ ျဖစ္စဥ္ႀကီးအား ေဒသအေျခခံ ႐ႈေထာင့္မွ သမား႐ုိးက်မဟုတ္သည့္နည္းျဖင့္ ခ

 ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိ႔ အတြက္လည္း ကုန္းေျမ တုိက္တစ္ခုအတြင္း စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ တစ

တစ္မူကြဲျပား၍ လုိအပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ 

၈။ ႐ုပ္ဝတၳဳ ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာေရး  

သယံဇာတထုတ္ေဖာ္မႈအလြန္ ကာလသုိ႔ ကူးေျပာင္းေရာက္ရိွေစမည့္ အဂၤါရပ္ အ စ

အစိတ္အပုိင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိအထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲရာ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအား ဖြ

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပန္းတုိင္တစ္ခုအျဖစ္ စြဲစြဲလမ္းလမ္း လုိလားမႈကုိ စြန္႔လႊတ္ရန္ လိ

လုိေၾကာင္း ျမင္သာပါလိမ့္မည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ တိ

တုိးတက္မႈတုိ႔သည္ သီးျခားစီရွိေနသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဘူယန္ဗီဗာ အယ

အယူအဆအရ မျဖစ္မေန ေ႐ြးခ်ယ္ရသည့္ သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားသုိ႔ ဦးတည္ႏုိင္ပါသည္။ 

မတူကြဲျပားသည့္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္ အသံုးခ်ႏုိင္ျခင္းသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ာ

်ားႏွင့္ စြမ္းအင္ သု

သံုးစြဲမႈကုိ ေလၽွာ႔ခ်ျခင္းႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားကုိ ေလၽွာ႔ခ်ရန္ ရည္႐ြယ္ေၾကာင္း အသ

အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမွာ စီးပြားေရးစနစ္တြင္ ႐ုပ္ဝတၳဳ ဆန္႔ က်င္ေရးႏွင့္ တူ

တူညီပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ကုန္ထုတ္လပ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ သြင္းအားစု အန ည္းငယ္မၽွကုိ အသံုးျပဳၿပီး ထိ

ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုးစြဲကာ စြမ္းအင္အနည္းငယ္သာ လုိအ ပ္ေတာ့ျခင္း၊ ကာ

ကာဘြန္ ထုတ္လႊတ္မႈ 



 

ေလၽွာ႔ခ်ျခင္းတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေပၚေစကာ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္သံုးစြဲမႈႏွင့္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ သု

သံုးစြဲမႈ အစီအစဥ္ စသည္တုိ႔ကုိ ပုိမုိၾကပ္မတ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

 

သဘာဝ သယံဇာတမ်ားအား ဝယ္လုိအားကုိ ေလၽွာ႔ခ်ႏုိင္ရန္ ႐ုပ္ဝတၳဳ ဆန္႔က်င္ေရးသည္ မျဖစ္မေန လိ

လုိအပ္သည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အသံုးဝင္မႈသက္တမ္းကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္း 

)ေဟာင္းႏြမ္းပ်က္စီးမႈမျဖစ္မီ တတ္ႏိုင္သမၽွ ၾကာရွည္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္၊ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား တုိးပြားလာျခ

တုိးပြားလာျခင္းထက္ အသံုးတည့္မႈကုိ ပိုမိုေဇာင္းေပးရန္၊ပစၥည္းသစ္မ်ားႏွင့္ အၿ

အၿမဲတမ္း အ စားထုိးလဲလွယ္ေနရျခင္းထက္ တာရွည္အသံုးခံရန္  (အျပင္ ထိေရာက္စြာ အ

အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ လုိအပ္သည္။ ဤအခ်က္အပါအဝင္ အျခားေသာ

အျခားေသာ အ စိတ္အပုိင္းမ်ားအတြက္ပါ ေျပလ ည္မႈရွိႏုိင္ေစရန္ ဘုန္းေဘာလေအာ သံုးစြဲမႈ

က်င္႔ဆန္ သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ ဝယ္ယူစားသံုးမႈ ဟု ဆုိရာတြင္ ပစ

ပစၥည္းပိုင္ဆုိင္မႈထက္ အ သံုးဝင္မႈကုိ ဦးစားေပးလာေစသင့္သည္။ 

)င္ေရးအတြက္ လူတုိင္းတြင္ ကားပုိင္ဆုိင္ရန္ မလုိဆာဥပမာအားျဖင့္ သယ္ယူပုိ႔ေ

ဆာင္မႈ လုိအပ္ခ်က္ကုိ အားကုိးအားထားျပဳႏုိင္ၿပီး႔ေမလုိအပ္။ သယ္ယူပို  

သက္သာထိေရာက္ေသာ အမ်ားျပည္သူသံုး ပိ

ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ထားရိွျခင္းျဖင့္ ေျပလည္ႏိုင္ေစသည္။( 

ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑ 

သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈအလြန္ကာလသုိ႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ ပိ

ပုိမိုေကာင္းမြန္သည့္ ဘဝအ ရည္အေသြးမ်ားကုိ ဦး

ဦးတည္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း အနာဂတ္သည္ ယခင္ကေလာက္ ေခ်ာင္ခ်ိမည္မဟုတ္သည္မွာ သံ

သံသယဝင္ဖြယ္ မရွိသည့္ အ

အခ်က္တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ လ က္ရွိ ေပၚေပါက္ေနေသာ အလြန္အကၽြံ စာ

စားသံုးမႈမ်ား၊ ေဖာေဖာသီသီ ဘုန္းေဘာလေအာ စားသံုးမႈ အက်င့္စ႐ိုက္မ်ားကုိ စြန္႔ လႊတ္ႏုိင္ရန္ လိ

လုိအပ္ပါသည္။ ဘဝအရည္အေသြးဟူသည္မွာ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကုိ ပြားမ်ားတုိးပြားျခင္းသက္သက္ မဟ

မဟုတ္ပါ။ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ညီေသာ၊ ထိေရာက္မႈရွိေသာ၊ စိ

စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ အျခားေသာ အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ားအထိ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ရန္ လိ

လုိအပ္ပါသည္။ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝေနမွ ရက္ေရာေပးကမ္း ပြဲလမ္းခံရန္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ညီ

ညီၫြတ္သည္မဟုတ္ပါ။ တ

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္သတ္မွတ္တန္ဖိုးမ်ားကုိ စီးပြားေရးပံုစံသက္သက္ျဖင့္ ၾကည့္ကာ ခ်

ခ်ဳံႏိုင္သေလာက္ခ်ဳံေရးကို ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္ၿပီး အျ

အျခားေသာ အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ားမွ တန္ဖုိးထားမႈမ်ားႏွင့္ အဆ



 

အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသ

ဤသည္တုိ႔ႏွင့္ အျ

အျခားအပုိင္းက႑မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ျခင္းအားျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္အရင္းရွင္စနစ္လြန္ အန

အနာဂတ္သုိ႔ တက္လွမ္းႏုိင္မည့္ ေျခလွမ္းမ်ား ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ 

သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈအလြန္ကာလသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ လူမႈနယ္ပယ္အတြင္း ႀကီးမားေသာ စိ

စိန္ေခၚမႈႀကီးမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ပါ

ပါတီႏိုင္ငံေရး ရပ္တည္ပုံတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သတၱဳ တူ

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈကဲ့သုိ႔ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ တြင္က်ယ္လ်က္ရိွေသာပင္မေရစီးယဥ္ေက်းမႈႀကီးတ

းတြင္ သေဘာက် ႏွစ္ၿခိဳက္စရာ ျဖစ္ေနသည္အတြက္ ေရနံတြင္းသာ ေအာင္လၽွင္ဥစၥာဓန ႂက

ႂကြယ္ဝလာေပမည္ဟူေသာ အိပ္မက္မ်ားလည္း ရိွေနၾကပါသည္။ ထိ

ထုိလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တုိးတက္မႈဟူေသာ အယူအဆတြင္ မျဖစ္မေန ပါ

ပါဝင္ရေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားသဖြယ္ ႐ႈျမင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ 

သုိ႔ျဖစ္၍ သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈအလြန္ကာလဟူသည္ ထုိသုိ႔ေသာ 

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းစုမ်ားမွ အျခားတစ္ပါးေသာ အရ

အရပ္သုိ႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားျခင္းသက္သက္ကုိသာ မရည္ၫႊန္းဘဲ ယဥ

ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိလည္း လုိအပ္သည္။ သိ

သိသာထင္ရွားသည့္ တ င္းမာမႈႏွင့္ ဝိ

ဝိေရာဓိမ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည္။ မ်

မ်ားစြာေသာ သ က္ဆုိင္သူမ်ားမွ အ တုိက္အခံ ျပဳမႈတုိ႔ကုိလည္း အဖန္ဖန္အထပ္ထပ္ ခံရႏိုင္သည္။ ထိ

ထုိသူတုိ႔တြင္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ဆံုး႐ႈံးရမည္ကုိ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနေသာ စီ

စီးပြားေရးသမားမ်ားလည္း ပါႏိုင္သည္။ အာဏာလုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ လက

လက္လႊတ္ရမွာ စုိး႐ြံ႕ေနသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားလည္း ပါႏုိင္သည္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ႐ု

႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကုိ ကာလရွည္ၾကာ သံုးစြဲလာၾကသည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ အစ

အစိတ္အပုိင္းတုိ႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈအလြန္ကာလ၏ ႏိ

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေ

အေျပာင္းအလဲ နယ္ေျမသည္ ႐ႈပ္ေထြးရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအ

ဤအေရးကိစၥတုိ႔ကုိ ေကာင္းမြန္က်င္လည္စြာ ထည့္သြင္းကုိင္တြယ္ႏိုင္ျခင္း မရ

မရွိလၽွင္ ေထာက္ျပစရာအခ်ိဳ႕ ရိွလာပါလိမ့္မည္။ 

လက္ရိွ စားသံုးမႈပံုစံကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ တစ္စိုက္မတ္မတ္ႏွင့္ ႐ိ

႐ုိးရွင္းထိေရာက္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား လိ

လုိအပ္လာပါလိမ့္မည္။ယင္းတုိ႔မွာ လြန္လြန္ကဲကဲ သံုးစြဲမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ျခင္း၊ စြ

စြမ္းအင္ႏွင့္ အရာဝ တၳဳမ်ားအၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ မၽ



 

မၽွေျချဖင့္ ေရရွည္အထားခံသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကုိ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း၊ ျပန္

န္လည္အသံုးျပဳျခင္း၊ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေဝမၽွအသံုးျပဳျခင္း စသည့္ တန္ဖုိးမ်ားကုိ ျမ

ျမႇင့္တင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ကိ

ကိစၥရပ္အမ်ိဳးစံုကုိ 

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ ပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပ

ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဝယ္ယူစားသံုးမႈပဓာန ဝါဒ ကုိ ေလၽွာ႔ခ်ႏုိင္မည့္ စီးပြားေရး စနစ္ယႏၲရားမ်ား ထူ

ထူေထာင္ျခင္း၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝဝန္းက်င္ဆုိင္ရာလံုၿခဳံမႈရွိေစေသာ အစီအမံမ်ားႏွင့္ စည

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္တင္းၾကပ္ႏိုင္ေရးတုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေပၚေပါက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဒီ

ဒီမုိကေရစီ တည္ေဆာက္မႈပံုစံမ်ား ခုိင္မာအားေကာင္းရန္၊ လံုေလာက္သည့္ လူမႈ ပါဝင္မႈမ်ား ရရ

ရရွိေစရန္၊ ေဈးကြက္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည့္ လူမႈေရး ဆုိင္ရာ စည

စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္မႈမ်ားကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္တုိ႔ လုိအ ပ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ယေန႔ေခတ္ အခ

အခါ၌ သမား႐ုိးက် ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္းကုိသာ ေဆာင္႐ြက္၍ သမၼတတ င္ျမႇာက္ကာ အာ

အာဏာပံုေပးေရးကုိ အေလးထားေသာေၾကာင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ ပါဝင္ခြင့္ႏွင့္ လူ

လူမႈေရးက႑မွ ေစာင့္ၾကည့္ ၾကပ္မတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မႈ အက

အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရရွိၿပီး ဂု

ဂုဏ္သတင္းက်ဆင္းေနရသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတုိ႔ကုိ အဖ

အဖတ္ဆယ္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္သည္။ ထိ

ထုိလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေခါင္းမာစြာရပ္တည္မည္ဆုိလၽွင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပါဝင္မႈႏွင့္ ႀက

ႀကီးၾကပ္ ေစာင့္ၾကည့္မႈတုိ႔အတြက္ စနစ္ယႏၲရားမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ေရာ သမား႐ုိးက်မဟုတ္သည

သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သယံဇာတ ထုတ္ယူရန္တုိ႔ပါ ျဖစ္ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ ထိ

ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ပါဝင္လ်က္ရိွေသာ စနစ္ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကုိ က်

က်ယ္ျပန္႔႐ုံမက အားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ပါတီႏုိင္ငံေရးမ်ားကုိ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ပံုေဖာ္၍ အစ

အစြဲအလမ္းႀကီးမႈကုိ အျမစ္မွဖယ္ရွားရန္တုိ႔အတြက္ပါ ဤေဒသအတြင္း ဒီမုိကေရစီ အေ

အေျခခံမ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ လုိအပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။  

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား၏ လားရာအတုိင္း ႏိ

ႏုိင္ငံေရးကုိ အသစ္ျပန္လည္ပံုေဖာ္ထူေထာင္ရန္မွာ အျခားေသာ အစ

အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတုိ႔တြင္ ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈကုိ လုိလားေသာ အစ

အစုိးရတုိ႔ ရရိွလာတုိင္း အျခားေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျငင္းခုံမႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ကာ လု

လုပ္လက္စ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ပင္ ေက်နပ္ေလ့ရိွေၾကာင္း ဝန္ခံၾကသည္။  လြ

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းက ႀကဳံေတြ႕ခ့ဲရသည့္ ႏိ

ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈတုိ႔၏ အဆင့္အတန္းကုိ ထိ



 

ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္ပင္ လုိအ ပ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္မႈအလြန္ကာလတြင္ ပိ

ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈဘဝအထုိင္မ်ားေပၚ အေျခခံကာ ေရွ႕ ဆက္ရမည့္လမ္းကုိ ဆက

ဆက္လက္ျငင္းခုံေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္လည္း လုိအပ္သည္။ 

ေနာက္ပုိင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ပိ
ပုိမိုရွင္းလင္းေဖာ္ျပရလၽွင္ လူမႈမ ၽွတမႈကုိ ရည
ရည္႐ြယ္သည့္ ေ႐ႊ႕ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး ျပန္
န္လည္သစ္လြင္လာေစရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔သုိ႔ ေရွ႕ဆက္ရန္ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ အယူဝါဒမ်ား၊
း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳပ္တည္းမႈအယူအဆတုိ႔အေပၚ စြဲလမ္းမႈတုိ႔ကုိ စြန္႔လႊန္ႏုိင္ရန္၊ သဘ
သဘာဝဝန္းက်င္၊ လိင္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဆက္ႏြယ္မႈဆုိင္ရာ အေ
အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အေျခခံသည္ လူမႈလႈပ္ရွားမႈသစ္တုိ႔၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ နာ
နားလည္ရန္ ခက္ခဲမႈတုိ႔မွ လြန္ေျမာက္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ )Gudynas ၊ 2010b ကုိ ႐ႈ( 
အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ကုိ က်င့္သံုးေဆာင္႐ြက္ရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖုံ ကြဲျပားၾကမည္မွာ ရွင္းပါသည္။ အခ
အခ်ိဳ႕အေနအထားမ်ားတြင္ 
လံုးဝတိခနဲျဖတ္ကာ၊ ေတာ္လွန္ေရးဆန္သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ိဳး လုိအပ္တတ္သလုိ အခ
အခ်ိဳ႕အေနအထားတုိ႔အတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္း တစ္ဆင့္ခ်င္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိလည္း လုိအပ္ပါသည္။ ထိ
ထုိသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ပံုခ်င္း မတူညီသည္ကုိလည္း အတင္းညိႇယူရန္ မလုိအပ္ပါ။ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျ
အျပန္အလွန္ ျဖည့္စြမ္းၿပီး ျဖစ္ရန္သာလုိရင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သယံဇာတ ထု
ထုတ္ယူမႈကုိ အခ်ိဳ႕ေသာ မျဖစ္မေန 
အေျခအေနမ်ားတြင္ တိခနဲ ျဖတ္ရန္လုိအပ္သည့္တုိင္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ကာလတစ္ခုအထိ ဆိ
ဆုိင္းင့ံလက္ခံထားေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည့္ဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ားႏွင့္ ႀကဳံရသည္လည္း ရွိပါသည္။ အခ
အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္မူ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ စ
စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္မႈမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေမးခြန္းထုတ္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ အေျပာင္းအလဲ မည
မည္မၽွ ခရီးတြင္သည္၊ အရာေရာက္လာသည္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေတာ္က ျပ
ျပဳသည္ျဖစ္ေစ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းက ျပဳသည္ျဖစ္ေစ သယ
သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈလြန္ ကာလအတြက္ သမား႐ုိးက်မဟုတ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွ
ရွာေဖြေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လက္ရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈပုံစံမ်ားကုိ စြန္႔ခြာႏုိင္ေရး တစ
တစ္ခုတည္းကုိသာ အာ႐ံုစုိက္ၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္ရာ ထုိအျမင္မွဆုိလၽွင္ အာ
အားလံုးသည္ တစ္ဖက္စြန္းေရာက္သည့္သဖြယ္ ျမင္စရာ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ 
 

ဤစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရသည့္အခါ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဟူသည့္ အယ

အယူအဆသည္ ျပန္လည္ဖြင့္ဆုိသတ္မွတ္ရန္ လုိအပ္သလုိ ပုိမိုက်ယ္ဝန္းရန္လည္း လိ

လုိအပ္သည္။နယ္ေျမပုိင္းဆိုင္ရာ အျမ င္အျပင္ သဘာဝဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အျမင္လည္း လုိအပ္သည္။ တရ

တရားမၽွတမႈ၏ နယ္နိမိတ္သည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အခ

အခြင့္အေရးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရး ခြျဲခမ္းေဝမၽွမႈ ပု

ပံုစံမ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္၍ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ပါ

ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ သဘာဝတရား၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အသ



 

အသိအမွတ္ျပဳမႈတုိ႔အထိ ျဖန္႔က်က္သင့္ေပသည္။ လက

လက္တင္အေမရိက 

ေဒသတြင္ ထုိသုိ႔ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေပၚေပါက္လာရျခင္းမွာ ယဥ္ေက်းမႈအခ်င္းခ်င္း အျ

အျပန္အလွန္ႏီွးေႏွာယွက္ႏြယ္မႈ ခ်ဥ္းကပ္ပံုေၾကာင့္သာ ျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းပင္။ ထိ

ထုိသုိ႔ေသာအခါမ်ားတြင္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ သိနားလည္မႈ စနစ္မ်ား၏ ထည

ထည့္ဝင္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနၿပီး ယင္းတုိ႔ကုိ လံုးဝပစ္ပယ္ရန္၊ အစားထုိးရန္ လိ

လုိအပ္ျခင္းမရွိပါ။ အနာဂတ္တစ္ခုအတြက္ သမား႐ုိးက်မဟုတ္သည့္ နည

နည္းလမ္းမ်ားသည္ေဒသတစ္ခု၏ပညတ္ထားသည့္ သိနားလည္မႈမ်ားေပၚတြင္ ထင္ဟပ္ကာ လုိလား

ားစရာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနရန္ လုိအပ္လွပါသည္။  

နိဂုံးခ်ဳပ္ရလၽွင္ ဤသုိ႔ေသာ 

အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခတုိ႔သည္ သမိုင္းကုိ ဖန္တီးသည္

ည့္သူ တ စ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းတုိ႔၏ လက္ဝယ္တြင္ ရွ

ရိွေနၾကပါသည္။ သ ယံဇာတ ထုတ္ယူေရးအလြန္ ကာလသုိ႔ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္လူတစ္ဦးခ်င္း တစ

တစ္ပုိင္တစ္ႏိုင္ ေျခလွမ္းမ်ားမွသာ စတင္ပါသည္။ သူတုိ႔ ၏ ပမာေဆာင္ လု

လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ ထုိလမ္းစဥ္ႀကီးသုိ႔ တက္လွမ္းရာတြင္ အျခားသူမ်ားပါ ပါ

ပါဝင္လာေစရန္ အခင္းအက်င္းမ်ားကုိ ေပၚေပါက္ေစပါေတာ့သည္။ 

မွတ္စုမ်ား 

 

၁။ Researcher at the Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Montevideo, 

Uruguay (www.ambiental.net); MSc in social ecology. 

 

1. Different ideas have been presented at workshops and seminars supported by the 
Rosa Luxemburg Foundation in Ecuador, as well as similar activities CLAES has been 
carrying out in other countries in the region (particularly Peru and Bolivia, and to a lesser 
extent in Argentina, Brazil, Colombia and Uruguay) since 2009. Various aspects have been 
published in different media in Bolivia, Ecuador and Peru; a general framework for these 
transitions was presented in the journal Ecuador Debate (Gudynas, 2011). 

 

2. For a critical analysis of development and the ideologies of “progress” and “modernity” 
that run through it, see my chapter “Debates on development and alternatives to it in 
Latin America: a brief heterodox guide,” in this book. 



 

 

3. “Peru and the extractive model: an agenda for the new government and necessary 
transition scenarios” was presented to society and political parties in March 2011 by the 
following organisations: Asociación Nacional de Centros (ANC), Asociación Pro Derechos 
Humanos (APRODEH), Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Conferencia 
Nacional sobre Desarrollo Social (CONADES), CooperAcción, Derecho, Ambiente y 
Recursos Naturales (DAR), Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), 
Forum Solidaridad Perú, Grupo Allpa, Grupo Propuesta Ciudadana, Instituto de Promoción 
para la Gestión del Agua (IPROGA), Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático 
(MOCICC), Red Jubileo Perú, Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), 
Red Muqui, Revenue Watch Institute, Comisión Andina de Juristas, Movimiento Manuela 
Ramos, Red Tukuy Rikuy, Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), Consejo 
Machiguenga del Río Urubamba, and Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). 
See <http://redge.org.pe/node/637>. 

 

5.  See <http://www.transiciones.org>. 

6. သယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္မႈလြန္ကာလသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေ

အေျခခံက်သည့္ အျခားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိေသးေသာ္လည္း ေန

ေနရာအခက္အခဲအရ ေဖာ္ျပရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းတုိ႔မွာ တည

တည္ၿငိမ္သည့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး ျဖစ္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ အပုိင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ပိ

ပုိ၍ျပည့္စံုသည့္ အျမင္မ်ားကုိ သိရိွႏုိင္ရန္ Jackson (2009)ႏွင့္ Victor (2010) တုိ႔ကုိ ႐ႈပါ။ 

 

  



 

အဓိကေဝါဟာရမ်ား 
Androcentric: ပုရိသပဓာနဝါဒ 

အမ်ဳိးသားမ်ား၏အျမင္႐ႈေထာင့္ကုိအဓိကထားေသာခ်ဥ္းကပ္ဆင္ျခင္ပုံျဖစ္သည္။မူရင္းဂရိေဝါဟာရ ANER-
DROS 
မွလာၿပီးဖိုသဘာဝဝိေသသကုိမသဘာဝႏွင့္နတ္ဖုရားမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္သတ္မွတ္ေသာအယူအဆ
အဆျဖစ္သည္။လက္ရွိႏုိင္ငံေရး၊လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈစနစ္မ်ားတြင္ပုရိသပဓာနဝါဒကအဓိကေနရာမွလႊမ
ႊမ္းမုိးႀကီးစုိးသည္။ 

Autonomy: က္ုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ျပဌာန္းခြင့္ 

ဂရိမွဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီးက္ုိယ္ပုိင္ဥပေဒျပဌာန္းသတ္မွတ္ျခင္းဟုအနက္ရင္းထြက္ကာႏုုိင္ငံ
ငံေရးႏွင့္သီအုိရီနယ္တြင္အသိရခက္ေသာအနက္ထြက္သည္။မတူညီေသာနယ္ပယ္ႏွင့့္ေနာက္ခ
္ခံေပၚမူတည္၍အနက္အမ်ဳိးမ်ဳိးထြက္သည့္အျပင္ႏ္္ုိင္ငံေရးနယ္တြင္လည္းအလြန္ကြဲျပားျခားန
းနားေသာအနက္ဖြင့္ပံုအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္သုံးစြဲၾကသည္။လက္တင္အေမရိကတြင္မူဌာေနတုိင္းရင္းသာ
သားမ်ားကအဓိကသုံးစြဲၿပီးေက်ာင္းသားမ်ား၊လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကလည္းသံ
သုံးစြဲၾကသည္။ကုိယ္ပုိင္ဆံုးျဖတ္ျပဌာန္းခြင့္အယူအဆကုိအဓိကအသုံးျပဳေသာေနရာသုံးေနရာရ
ာရိွသည္။ယင္းတုိ႔မွာယဥ္ေက်းမႈ- လူမႈအဆက္အစပ္ေနရာ၊ႏုိင္ငံေရး- ဥပေဒအဆက္အစပ္ေနရာႏွင့္ပုိင္နက္-
စီးပြားေရးအဆက္အစပ္ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ထုိနယ္ပယ္သုံးခုမွာလည္းအခ်င္းခ်င္းသိသိသာသာ
သာစည္းျခားထားျခင္းမရိွပဲလက္တင္အေမရိကတြင္ကုိယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ျပဌာန္းခြင့္အယူအဆကုိအျပ
ျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းလည္းမရိွေပ။လႈပ္ရွားမႈအမ်ားစုကမူအထက္ပါနယ္ပယ္သ
္သုံးခုအမွန္တကယ္ေပါင္းစည္းသြားမွသာလ်င္စစ္မွန္ေသာကုိယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ျပဌာန္းခြင့္ကုိရႏုိင
ုင္သည္ဟုလက္ခံယူဆၾကသည္။ 

အထူးသျဖင့္ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ကုိယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ေတာင္းဆုိျခင္
င္းမ်ားသည္အီေကြေဒါႏွင့္ဘုိလီးဗီးယားႏုိုင္ငံမ်ားရိွဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသစ္မ်ားႏွင့္အတူ
တူျပန္လည္ႏိုးၾကားထႂကြလာသည္။မကၠဆီကုိရိွ Zapatista 
လႈပ္ရွားမႈတြင္မူက္ုိယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ျပဌာန္းခြင့္ကုိႏုိင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာဂလုိဘယ္ျဖစ္စဥ္ (proceso 
social global) 
အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီးအဂတိလုိက္စား၍ေရေပၚဆီလူတန္းစားမ်ားသာႀကီးစိုးေသာအမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
းရမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံေရးကုိဆန္႔က်င္ျငင္းဆန္ၾကသည္။၎တုိ႔ကကုိယ္ပိုင္ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္တရားစီရင္
င္ေရးစနစ္မ်ားကုိျပဌာန္းၿပီးလူမ်ဳိးစုႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအမွတ္လကၡဏာမ်ားကုုိအေလးအနက္ထားသည္။ 

Cosmovision: ေလာကအျမင္ 

ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ကုိယ္ပိုင္ကမ႓ာ့အျမင္၊အာ႐ံုခံစားမႈ၊ဆင္ျခင္မွတ္ယူပံုႏွင့္ေမွ်ာ္ျမင္ေတြးေခ
ေခၚပံုတုိ႔ရွိၾကသည္။ထုိမတူညီေသာအရာမ်ားစုေပါင္းထားေသာအစုအေပါင္းကုိ Cosmovision 
သုိ႔မဟုတ္ေလာကအျမင္ဟုေခၚျခင္းျဖစ္သည္။မူရင္းမွာဂ်ာမန္စကားလုံး Weltanshauung 
မွလာျခင္းျဖစ္ၿပီးကမ႓ာႏွင့္ေလ့လာျခင္း၊႐ႈျမင္ျခင္းကုိေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 



 

ထုိအယူအဆကုိဂ်ာမန္ေတြးေခၚပညာရွင္ Alexander von Humboldt 
ကဘာသာစကားႏွင့္စကားေျပာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဒႆနမ်ားတြင္ထည့္သြင္းသုံးစြဲသည္။ေနာက္
က္ပိုင္းတြင္ကန္႔ထ္ႏွင့္ေဟဂယ္တုိ႔ကလူအစုတစ္စု၏ဒႆန၊ဘာသာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာဆင
ဆင္ျခင္ေတြးေတာပုံမ်ားကုိရည္ၫႊန္းၿပီးသုံးစြဲသည္။ 

အင္ဒီစ္ေတာင္တန္းႏုိင္ငံမ်ားရိွဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ကုိင္စြဲလာ
လာေသာေလာကအျမင္ကုိဆက္လက္ကုိင္စြဲထားၾကသည္။ထုိအျမင္မွာရပ္ရြာလူ႔အသုိက္အဝိုင္းကုုိအေျခခ
ခခံၿပီးသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ဟန္ခ်က္ညီသဟဇာတျဖစ္မႈကုိအဓိကဦးစားေပးသည္။ 

Decolonisation/Decolonial: ကုိလုိနီဆန္႔က်င္ဝါဒ 

ကုိလုိနီအုပ္စိုးမႈေအာက္၌ေနခ့ဲရေသာသမုိင္းဆိုင္ရာဘုံအေတြ႕အၾကံဳအေပၚအေျခခံၿပီးေပၚေပါက
ါက္လာေသာအယူအဆျဖစ္သည္။ Walter Mignolo ႏွင့္ Arturo Escobar 
တုိ႔၏အလုိအရကုိလုိနီဝါဒသည္အင္အားသုံးၿပီးအုပ္စိုးခံယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္အသိပညာမ်ားကုိဖိႏွိပ္
ပ္သုတ္သင္ရန္ႀကိဳးစားျခင္းသာျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္ကုိလုိနီအင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားသည္ထုိကိစၥကုိမည္
ည္သည့္အခါကမွအျပည့္အဝေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရိွေပ။ကုိလီုိနီဝါဒကုိဆန္႔က်
က်င္ၿပီးသိမႈအေျခခံအသစ္မ်ားဆက္လက္ေပၚထြက္လာကာယေန႔ေခတ္ႏုိင္ငံေရး၊လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမ
းမႈဆုိင္ရာေတာင္းဆုိမႈမ်ားဆက္လက္တည္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

ကုိလုိနီဆန္႔က်င္ဝါဒသည္လက္ရိွႏွင့္မတူေသာ 'ယဥ္ေက်းမႈပံုစံမ်ားႏွင့္အသိပညာမ်ား' 
ကုိရွာေဖြသလုိကုိလုိနီေခတ္မတုိင္ခင္ကတည္ရိွခ့ဲေသာ၊ကုိလုိနီဝါဒကုိဆန္႔က်င္ၿပီးေပၚေပါက္လာေသာ 
'ယဥ္ေက်းမႈပုံစံမ်ားႏွင့္အသိပညာမ်ား' ကုိလည္းရွာေဖြသည္။ 

ကုိလုိနီဝါဒသည္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္လ်င္၎တုိ႔တင္သြင္းလုိသည့္အျမင္တစ
တစ္မ်ဳိးထဲကုိသာအသိအမွတ္ျပဳၿပီးအမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္သဘ
သဘာဝေလာကႀကီးကုိပင္ပစ္ပယ္ဖယ္ထုတ္လုိသည့္သေဘာရိွသည္။ကုိလုိနီဆန္႔က်င္ဝါဒကထုိပစ္ပယ္ဖိႏ
ႏိွပ္မႈမ်ားကုိေက်ာ္လြန္ၿပီးအပစ္ပယ္ခံမ်ားက၎တုိ႔၏လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ႀကိဳးပမ္းလာေအာင
ာင္လမ္းျပေပးသလုိတၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ဥပေဒစနစ္က့ဲသုိ႔ေသာကုိလုိနီအေမြခံမ်ားအတြင္းမတူကြဲျပား
ားေသာသိမႈမ်ားႏွင့္လူမ်ားကုိထည့္သြင္းေစျခင္းလည္းပါဝင္သည္။ (Plurinational ကုိလည္းၾကည့္) 

Endogenous development: ေဒသႏၲရထိန္းခ်ဳပ္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္အဓိကအက်ဆုံးအခ်က္မ်ားအျဖစ္ေဒသႏၲရႏွင့္ေဒသတြင္းျဖစ္တည္မႈမ်ားကုိထည
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျဖစ္သည္။ယင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆ၏အဓိကလကၡဏာရပ္သုံးခုမွာမည္သုိ႔ေသာဖြံ
ြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိေရြးခ်ယ္မည္ကုိသက္ဆုိင္ရာေဒသတြင္း၌သာေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ျဖစ္စဥ္/အဆင့္မ်ားကုိေဒသတြင္း၌သ
၌သာထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ရရွိေသာအက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိလည္းေဒသတြင္း၌သာမွ်ေဝျခင္းတို႔ျဖစ
ဖစ္သည္။ယင္းအယူအဆကုိဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံအစိုးရကစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပန္းတုိင္အျဖစ္ေၾကညာခ့ဲသလုိအခ်
ခ်ဳိ႕ေသာလယ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္းစိုက္ပ်ဳိးေရးေဂဟစနစ္ႏွင့္လယ္သမားအေျချပဳစီးပြ
ပြားေရးစနစ္တုိ႔ကုိကာကြယ္ရန္အတြက္သုံးစြဲၾကသည္။ 

Extractivism: သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး 



 

လက္တင္စကား extrahere မွဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး 'တစ္စုံတရာကုိဆြဲထုတ္ျခင္း' 
ဟုအဓိပၸါယ္ထြက္သည္။သတၳဳတြင္း၊ေရနံႏွင့္သီးႏွံတစ္မ်ဳိးတည္းအႀကီးအက်ယ္စိုက္ေသာစုိက္ခင္းမ်ားကိ
ကုိဆုိလုိသည္။ထုိ႔အျပင္ျပည္ပသုိ႔တင္ပုိ႔ေရးအတြက္သယံဇာတမ်ားထုတ္လုပ္ေသာလုပ္ငန္းအားလံုး
ုးလည္းအက်ဳံးဝင္သည္။ထုိအယူအဆသည္ေတာင္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ားကကုန္ၾကမ္းမ်ားထုတ္လုပ္၊တူးေဖာ္ၿ
္ၿပီးေျမာက္ပုိင္းႏို္င္ငံမ်ားသုိ႔တင္ပို႔ကာယင္းတုိ႔မွတစ္ဖန္စက္မႈကုန္ေခ်ာမ်ားကုိျပန္လည္တင္ပုိ႔ေ
႔ေသာႏ္ုိင္ငံတကာအလုပ္ခြဲေဝမႈပံုစံကုိလည္းမီးေမာင္းထုိးျပသည္။မ်ားေသာအားျဖင့္အစိုးရမ
ရမ်ားကသယံဇာတထုတ္ယူခြင့္ကုိႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားအားေရာင္းခ်သည္။၎တုိ႔သည္ဥစၥာဓနမ်ားကုိအ
ုအတုိင္းအဆမရိွထုတ္ယူခြင့္ရၾကၿပီး၊လူ႔အခြင့္အေရးသုိ႔မဟုတ္ရပ္ရြာလူထုကုိေလးစားတန္ဖုိးထားျခင္
င္း၊တင္းက်ပ္ေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိလုိက္နာရျခင္းမ်ားမွလည္းကင္းလြတ္ခြင့္ရေလ့ရွိၾကသည္။သယ
သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးဝါဒကုိက်မ္း႐ုိး
ဝါဒႏွင့္နီယုိသယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဝါဒဟူ၍ႏွစ္မ်ဳိးခြဲျခားႏုိင္ပါသည္။ 

Intercultural: ယဥ္ေက်းမႈကူးလူးဖလွယ္ျခင္း 

ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအၾကားတြင္အျပန္အလွန္တန္းတူဆက္ဆံေရးႏွင့္အသိအမွတ္ျပဳေရးမ်ားပါဝင္ေသာဒိုင္
င္ယာေလာ့ႏွင့္အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈမ်ားကုိဆုိလုိသည္။ထုိျဖစ္္စဥ္တြင္အာဏာဆက္ႏႊ
ႏႊယ္မႈမွာအလြန္အေရးႀကီးသည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ယဥ္ေက်းမႈဒိုင္ယာေလာ့ႏွင့္ဖလွယ္ျခ
ျခင္းမ်ားသည္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာကုိလုိနီျပဳမႈႏွင့္သိမ္းသြင္းမႈမ်ားဆီသို႔ဦးတည္သြားေစႏုိင္သည္
ည္။ထိေရာက္ေသာယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းမ်ားသည္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအၾကားဒိုင္ယာေလာ့ခ္ႏွင့္ယ
့ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္ဆင့္ကူးေျပာင္းျခင္းမ်ားသည္စီးပြားေရး၊ေဂဟေဗဒႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာလႊ
လႊမ္းမုိးမႈမရွိေသာအာဏာဆက္ႏႊယ္မႈအခင္းအက်င္းတြင္ျဖစ္ပြားသည္။ 

Buen Vivir: ေကာင္းစြာရွင္သန္ေနထုိင္ျခင္း (သမၼာအာဇီဝ) 

ထုိက်င့္ဝတ္ႏွင့္အယူအဆဆုိင္ရာသေဘာတရားသည္အင္ဒီးစ္ေတာင္တန္းႏွင့္အေမဇုံရပ္ဝန္းရိွ
ွိအစဥ္အလာဌာေနတုိင္းရင္းသား႐ုိးရာမ်ားမွဆင္းသက္လာၿပီး quechua ဘာသာစကားျဖင့္ sumak 
kawsay၊ Aymara ဘာသာျဖင့္ suma qamaña ႏွင့္ Guarani တြင္ ñande reko ဟုေခၚတြင္သည္ 
(Medina 
2006)။လူသားႏွင့္သဘာဝေလာကႀကီးအၾကားအလုံးစုံလႊမ္းျခံဳၿပီး၊ဆက္ႏႊယ္မႈႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီ
ညီေထြျဖစ္မႈမ်ားပါဝင္ေသာစနစ္မ်ားႏွင့္ဘဝေနမႈပံုစံမ်ားကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထု္ိအယူအဆတြင္ဘဝလည္ပတ္ပြားစီးမႈ၏ဗဟုိခ်က္ဝင္႐ိုးမွာရပ္ရြာအသုိင္းအဝုိင္းျဖစ္ၿပီးအျပန္အလွန္မီခုိမႈ
မႈႏွင့္အျပန္အလွန္အက်ဳိးျဖစ္ေစမႈသေဘာတရားမ်ားအေပၚတြင္မီတည္ေနသည္ (Azcarrunz 
2011)။ယင္းကုိေကာင္းမြန္စြာေနထုိင္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ႂကြယ္ဝစြာေနထုိင္ျခင္းဟုေခၚၿပီးမိမိတုိ႔ရပ္ရြာ၊
ာ၊ကမ႓ာႀကီး၊စၾကာဝဌာႏွင့္ဘဝ/သမုိင္းစက္ဝန္းမ်ားႏွင့္ဟန္ခ်က္ညီစြာေနထုိင္ျခင္းလည္းမည္ေပသည
သည္။ယင္းတြင္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးလႊမ္းမိုးမႈမရိွေပ။ေကာင္းမြန္စြာရွင္သန္ေနထုိင္ျခင္းသည္ႏုိင္ငံ
ငံေရးပေရာဂ်က္တစ္ခုလည္းျဖစ္ၿပီးလူမ်ားစုဆုံးျဖတ္ခ်က္အစားဘုံသေဘာတူညီမႈကုိရွာေဖြျခင္း၊ရပ္
ပ္ရြာဘုံလုိအပ္ခ်က္ကုိတစ္ဦးခ်င္းလုိအပ္ခ်က္ထက္ဦးစားေပးျခင္းစသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ဟန္ခ်က္ညီမႈ
မႈကုိထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ 



 

ေကာင္းစြာရွင္သန္ေနထုိင္ျခင္း (သမၼာအာဇီဝ) Buen Vivir 
သည္အရင္းရွင္ယုတၱိတြင္ရွိေသာပုိေကာင္းေအာင္ေနထုိင္ျခင္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။ပ
။ပိုေကာင္းေအာင္ေနထုိင္ျခင္းသည္အကန္႔အသတ္မရွိတုိးတက္ျခင္း၊စားသုံးမႈႏွင့္ဓနစုစည္းမႈတ
ႈတုိးျမႇင့္ျခင္း၊ေလာဘစိတ္အတြက္ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္အျခားသူမ်ားကုိဆင္းရဲမႈႏွင့္ေခါင္းပံု
ံုျဖတ္ခံဘဝမ်ားအတြင္းေနထုိင္ေစျခင္းစသည္္တုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။ 

ထုိေဝါဟာရသည္အီေကြေဒါ (၂၀၀၈) ႏွင့္ဘုိလီးဗီးယား (၂၀၀၉) 
ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားတြင္လူအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာရည္မွန္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ထည့္သြင္းျခင္းမျပဳမီႏွင့္ျပဳၿပီ
ပီးကာလမ်ားတြင္ဆက္လက္ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီးျပန္လည္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိမႈမ်ားလည္းၾကံဳရသည္။ 

Mestizo: စပိန္ႏွင့္ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားမွေပါက္ဖြားလာသူမ်ား 

အေမရိကကုိစပိန္အုပ္စိုးစဥ္အခ်ိန္ကာလမ်ားကစပိန္ႏွင့္ဌာေနတုိင္းရင္းသားမိဘမ်ားမွေမြးဖြားသူမ်ားကိ
ကုိရည္ၫႊန္းေသာစကားျဖစ္သည္။ထုိကာလမ်ားအတြင္းကလူမ်ဳိးကြဲျပားမႈသည္လူမႈလူတန္းစားႏွင့္ရပ
ရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိသတ္မွတ္ေပးေလ့ရိွရာစပိန္တြင္ေမြးသူမ်ားကလူတန္းစားပိရမစ္တြင္ထိပ္ဆံုးေနရာက
ာကုိရသည္။ထုိ႔ေနာက္စပိန္မိဘမ်ားကအေမရိကတြင္ေမြးဖြားေသာ criollos 
မ်ား၊ဌာေနတုိင္းရင္းသားႏွင့္စပိန္သုိ႔မဟုတ္ criollos မ်ားမွေပါက္ဖြားသည့္ Mestizo 
မ်ားစသည္ျဖင့္အဆင့္ဆင့္ရွိၿပီးပိရမစ္၏ေအာက္ဆုံးတြင္ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အာဖရိ
ရိကမွတင္သြင္းလာေသာေက်းကြၽန္မ်ားရိွၾကသည္။အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ Svampa ႏွင့္ 
Prada တုိ႔က mestizo 
သိမႈသည္ကုိယ္ပ္ုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိေတာင္းဆုိေနၾကသည့္ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပအဖြဲ႕အစည္းမ်
မ်ားအတြက္အေရးပါၿပီး Plurinational State တည္ေထာင္ရာတြင္လည္းအေရးပါသည္ဟုဆုိၾကသည္။ 

Neocolonial: ကုိလုိနီလက္သစ္ဝါဒ 

စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားက၎တုိ႔၏ကုိလုိနီနယ္ပယ္ေဟာင္းမ်ားကုိလြတ္လပ္ေရးေပးၿပီးေနာက္ဆက္
က္လက္လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္သုံးစြဲေသာနည္းလမ္းမ်ားကုိရည္ၫႊန္းသည္။ယင္းသည္ႏုိင္ငံေရးအ
းအရထိန္းခ်ဳပ္မႈတစ္ခုတည္းမဟုတ္ပဲ၊ကုိလုိနီေဟာင္းမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္သုံးစြဲေသာစီးပြားေရး၊
း၊လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈမဟာဗ်ဴဟာမ်ားအားလုံးကုိရည္ရြယ္သည္။မဟာဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ေခ်းေငြမ်ား၊ကုန္
န္သြယ္မႈႏွင့္ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈမူဝါဒမ်ား၊ႏ္ုိင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏သယံဇာတထုတ္လုပ္မႈႏွ
ႏွင့္အကန္႔အသတ္မဲ့စားသုံးျခင္းတုိ႔ကုိအားေပးသည့္ယဥ္ေက်းမႈပံုစံမ်ားပါဝင္သည္။ 

Neodevelopmentalism: ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒသစ္/နီယုိဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒ 

လက္တင္အေမရိကရိွတုိးတက္ေသာအစုိးရမ်ားသည္သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိရည္
ည္ရြယ္သည့္မူဝါဒအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိခ်မွတ္ရာတြင္နီယုိလစ္ဘရယ္ဝါဒႏွင့္မတူညီေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားအတိ
တုိင္းခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။သုိ႔ရာတြင္နီယုိလစ္ဘရယ္ဝါဒကုိဆန္႔က်င္ျခင္းသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိဆန္႔က်င္ျ
္ျခင္းမဟုတ္ပဲတုိးတက္ေသာအစုိးရမ်ားသည္စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ၊စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႀ
းႀကီးမ်ားႏွင့္သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွရရွိေသာအက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိခြဲေဝေရးစသည္တုိ႔တ
႔တြင္အေလးအနက္ထားၾကသည္။ေဝဖန္သူမ်ားကထုိေပၚလစီမ်ားသည္တူးေဖာ္သုံးစြဲေရးဝါဒကုိအားေပးၿပီ



 

ပီးႏိုင္ငံတကာလုပ္အားခြဲေဝမႈႏွင့္ေတာင္အေမရိကစီးပြားေရးမ်ားကုိလက္ေဝခံစီးပြားေရးမ်ားျဖစ
ဖစ္လာေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိအားေပးေနသည္ဟုဆုိၾကသည္။ 

နီယုိဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒသည္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္တုိးတက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာလူမႈေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
(ဆုိးက်ဳိး) 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာေစာေၾကာရန္ပ်က္ကြက္သည္။ထို႔အျပင္တူးေဖာ္သုံးစ
းစြဲေရးဝါဒ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာလူမႈစီးပြားပဋိပကၡမ်ားကုိလွ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသုိ႔မ
႔မဟုတ္ဖိႏွိပ္ဖံုးအုပ္ျခင္းမ်ားလည္းေဆာင္ရြက္သည္ဟုဆုိသည္။ 

Neoextractivism: ေခတ္သစ္သယံဇာတထုတ္ယူေရးပုံစံ 

တူးေဖာ္သုံးစြဲေရးဝါဒႏွင့္နီယုိဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒတုိ႔ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိသည္။ေခတ္ၿပိဳင္တူးေဖာ္သံုးစြဲေရး
ဝါဒသည္ဘ႑ာအရင္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရိွသည္။ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွသူမ်ားသည္မုိင္းတြင္းမ်ား၊ေရနံ
နံတြင္းမ်ားႏွင့္စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွအႀကီးအက်ယ္အျမတ္ထြက္ၾက႐ံုသာမကကုန္ၾကမ္းမ်ားဝယ္ယူျခ
ျခင္း၊ေစ်းကစားျခင္းႏွင့္တစ္ဆင့္ခံဘ႑ာေရးေစ်းကြက္မ်ားမွလည္းအျမတ္ထြက္ေနၾကသည
သည္။ယင္းမွတစ္ဆင့္သဘာဝတရားႀကီးကုိ 
(ဇီဝမ်ဳိးစံုႂကြယ္ဝမႈ၊သစ္ေတာမ်ား၊စြန္႔ထုတ္မႈႏွင့္ေဂဟစနစ္ျဖစ္စဥ္မ်ားစသည္) 
ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳမႈႏွင့္အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီးဘ႑ာေရးပုံစံအသစ္တစ္မ်ဳိးကုိ
ိုေပၚေပါက္လာေစသည္။ယင္းမွာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေျချပဳဘ႑ာေရးေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္းလာျ
ာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

Gudynas ႏွင့္ Svampa 
တုိ႔ကနီယုိတူးေဖာ္သုံးစြဲေရးဝါဒတြင္ႏ္ုိင္ငံေတာ္မ်ား၏အခန္းက႑ကအဓိကက်ေနေၾကာ
ကာင္းေထာက္ျပၾကသည္။အထူးသျဖင့္တုိးတက္ေသာလက္တင္အေမရိကအစုိးရမ်ားအၾကားတြင္ျဖစ္
စ္သည္။ယင္းတြင္ႏုိင္ငံပုိင္ကုပၼဏီမ်ားအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားကုိအခြန္တုိးျမႇ
မႇင့္ေကာက္ခံျခင္းစသည့္နည္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္းႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြတုိးတက္ေစၿပီးလူမႈေရးမူ
ဝါဒမ်ားအတြက္ရန္ပံုေငြမ်ားကုိရရိွေစသည္။ 

Neo-extractism 
အေပၚေဝဖန္ေသာေဝဖန္ခ်က္မ်ားမွာဆက္လက္ဆီေလ်ာ္ေနၿပီးလက္တင္အေမရိကတြင္သံယံဇာတတူ
တူးေဖာ္သုံးစြဲေရးဝါဒအေပၚမီခုိရမႈမ်ားပုိမုိမ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ေဝဖန္မႈမ်ားပုိမုိဆီေလ်
လ်ာ္လာသည္ဟုပင္ဆုိႏ္ိုင္သည္။ 

Pachamama: မိခင္ကမ႓ာေျမ 

Pachamama သည္ quechua ႏွင့္ Aymara တုိ႔၏စၾကာဝဌာအယူအဆမွလာျခင္းျဖစ္သည္။ Pacha 
မွာကမ႓ာၿဂိဳဟ္၊ေလာက၊စၾကာဝဌာဟုအဓိပၸါယ္ရၿပီး Mama 
မွာမိခင္ျဖစ္သည္။ယင္းကုိမ်ားေသာအားျဖင့္အမိကမ႓ာေျမဟုဘာသာျပန္ဆုိေလ့ရိွသည္။ယင္းတြ
တြင္အသက္ဇီဝ၊စြမ္းအင္၊လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္လုိအင္ဆႏၵမ်ားအပါအဝင္အရာခပ္သိမ္းပါဝင္သည္။အင္ဒီးစ္ေတ
ေတာင္တန္းရိွဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ Pachamama 
သည္ေျမကမ႓ာႀကီးႏွင့္ဆက္ႏႊယ္မႈပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိေဖာ္ျပေနသည္။၎တုိ႔ကလူတုိ႔သည္ေျမႀကီ



 

ကီးႏွင့္သက္ဆုိင္သည္ဟုယူဆၿပီးေျမႀကီးကုိပိုင္ဆုိင္သည္ဟုမယူဆေခ်။ထုိ႔ေၾကာင့္အေနာက္တုိင္းဥပ
ဥပေဒစနစ္တြင္က့ဲသုိ႔ေျမယာကုိပုဂၢလိကပိုင္ဆုိင္မႈပုံစံမ်ဳိးအတိအက်မရွိေပ။ယင္းအစားေျမကမ႓ာႏွင္
င့္လူသားမ်ားအၾကားေလးစားမႈ၊ဟန္ခ်က္ညီမႈႏွင့္သဟဇာတျဖစ္မႈတုိ႔ကုိတန္ဖိုးထားသည္။ 

အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက Pachamama 
ကုိအမိကမ႓ာႀကီးဟုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းကုိပင္ေဝဖန္ေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။ကမ႓ာႀကီး၏မ်ဳိးပြား/ပြားစည္းႏုိင္
င္မႈတစ္မ်ဳိးတည္းကုိတန္ဖုိးထားၿပီးဖိုဝါဒဆန္ဆန္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းေၾကာင့္ Pachamama 
၏ေထြျပားဆန္းက်ယ္မႈကုိေလ်ာ့ခ်ပစ္ၿပီးထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္အသုံးခ်ခံတစ္ခုအျဖစ
ဖစ္သုိ႔ေရာက္သြားေစႏိုင္ေၾကာင္းေထာက္ျပၾကသည္။ 

Plurinational: ယဥ္ေက်းမႈစံုႏုိင္ငံေတာ္ 

ႏ္ုိင္ငံေတာ္ဟူေသာအယူအဆကုိအေျခခံမွျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ Plurinational State 
အယူအဆ၏အေျခခံျဖစ္သည္။ယင္းတြင္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္လူမႈယုတိၱမူေဘာင္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ဌာေနတုိင္
င္းရင္းသားမ်ား၊လယ္သမားမ်ား၊ၿမိဳ႕ျပလူတန္းစားမ်ား၊အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊အလုပ္သမားမ်ားႏွင္
င့္လူလတ္တန္းစားမ်ား၏အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္လူမႈအေလ့အက်င့္မ်ားအားလုံးကုိႏိုင္ငံေတာ
တာ္အတြင္း၌တန္းတူရပ္တည္ခြင့္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ယင္းအယူအဆကုိလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်
မ်ားႏွင့္ဌာေနတုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏တုိက္တြန္းမႈေၾကာင့္အီေကြေဒါႏွင့္ဘုိလီးဗီးယားႏ
းႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားအတြင္းထည့္သြင္းထားသည္။ 

ဤနည္းအားျဖင့္ plurinational ႏွင့္ interculturality 
အယူအဆမ်ားမွာဆက္စပ္လ်က္ရိွသည္။သုိ႔ရာတြင္ထုိအယူအဆမ်ားကုိႏုိင္ငံအတြင္းလက္ေတြ႕က်င့္သ
့သုံးရာ၌တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ပြားသည္။အထူးသျဖင့္ Plurinational 
တုိင္းျပည္အတြင္းရိွဌာေနတုိင္းရင္းသားကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္လည္းေကာင
ာင္း၊စီးပြားေရးအုပ္စုမ်ားကေထာက္ပံ့ေပးထားေသာေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊တုိ
ိုက္႐ိုက္ဒီမုိကေရစီႏွင့္ကုိယ္စားျပဳဒီမုိကေရစီအၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ပတ
ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊သဘာဝသယံဇာတမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္တူးေဖာ္သုံးစြဲခြင့္ႏွင့္
့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္းတင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

Periphery: အစြန္အဖ်ား 

The Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) 
က၁၉၅၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္းကေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာမီခိုမႈႏွင့္တစ္ဆင့္ခံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသီအုိရီမ်ားသည္လ
္လက္တင္အေမရိကစီးပြားေရးမ်ားမွာႏိုင္ငံတကာအလုပ္ခြဲျခားမႈေၾကာင့္ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္
ည္ဟုဖြင့္ဆုိျပသည္။သီအုိရီအရအရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္တြင္အခ်ဳိ႕ေသာတုိင္းျပည္မ်ား၏စီးပြားေရးမ်ား
ား၏ဗဟုိခ်က္မတြင္ရွိၿပီးအခ်ဳိ႕ေသာတုိင္းျပည္မ်ားကအစြန္အဖ်ားတြင္ရွိသည္။ 

Prebisch ႏွင့္ the CEPAL 
ရိွပညာရွင္မ်ားကဗဟုိခ်က္ရိွစီးပြားေရးမ်ားသည္ျပည္တြင္းအားႏွင့္ေပၚေပါက္ၿပီးက႑ေပါင္းစံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
မႈလည္းရွိသည္ဟုဖြင့္ဆုိသည္။စီးပြားေရးအတြင္းရိွက႑ေပါင္းစံုမွာတန္းတူဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံေတာ္၏
္၏ေထာက္ပံ့မႈရရွိေသာျပည္တြင္းေစ်းကြက္လည္းေကာင္းစြာဖြံ႕ၿဖိဳးသည္။ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အားျဖင့္



 

့္အစြန္အဖ်ားစီးပြားေရးမ်ားမွာမူျပည္ပေစ်းကြက္ကုိမီခုိရၿပီးသယံဇာတတြင္းထြက္သုိ႔မဟုတ္စုိက္ပ်ဳိးေရးထြ
ထြက္ကုန္အမ်ဳိးအစားအနည္းငယ္တင္ပို႔ျခင္းအေပၚ (ဥပမာ-
 ေကာ္ဖီ၊ကုိကုိး၊ပဲပိစပ္၊အမဲသားႏွင့္သၾကားစသည္) 
အဓိကမီခုိအားထားသည္။ယင္းသည္ႏ္ုိင္ငံၾကားရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈသုိ႔မဟုတ္ျပည္တြင္းလက္ဝါးႀကီ
ကီးအုပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနၿပီးက်န္စီးပြားေရးက႑မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမရိွသေလာက္ျဖစ္သည္။ 

Re-primarisation: ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ေနာက္ျပန္ဆုတ္ျခင္း 

နီယုိလစ္ဘရယ္ေပၚလစီမ်ားတြင္တြင္က်ယ္က်ယ္က်င့္သုံးခဲ့ေသာၿပီးခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္စုအတြင္
င္းေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားၾကံဳေတြ႕ခ့ဲရေသာျဖစ္စဥ္မ်ားကုိရည္ၫႊန္းေသာေဝါဟာရျဖစ္သည္။အ
။အဓိကစီးပြားေရးက႑ (ထုတ္လုပ္မႈသုိ႔မဟုတ္သယံဇာတထုတ္လုပ္မႈ) 
သည္အျခားေသာက႑မ်ားထက္သိသိသာသာပုိမုိဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္းကုိရည္ရြယ္သည္။ထုိထုတ္ကုန္မ်ားကိုေနာ
နာက္ထပ္အေခ်ာထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းမျပဳေတာ့ပဲျပည္ပသုိ႔တန္းၿပီး
ီးတင္ပုိ႔လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ဥပမာအားျဖင့္ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ားျပဳျပင္ေသာ maquilas 
အမည္ရိွစက္႐ုံလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီးအခြန္နည္းေသာ၊မေပးရေသာေဒသမ်ားတြင္တည္ေထာင္ထားကာအ
ာအလုပ္သမားမ်ားကုိလည္းနိမ့္ပါးေသာလခကုိသာေပးႏုိင္သည္။ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ေနာက္ျပန္
န္ဆုတ္ျခင္းသည္တည္ဆဲစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိအားနည္းခ်ိနဲ႔သြားေစၿပီးယင္းျဖစ္စဥ္မွာတုိးတက္ေသာ
သာအစုိးရမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား၌ပင္ျဖစ္ပြားသည္။ယင္းလက္ဝဲအစုိးရမ်ားသည္အေျခခံကုန္စည္
ည္မ်ားတင္ပုိ႔ျခင္းသက္သက္ကုိသာမီခိုေနရသည့္အျဖစ္ကုိျပင္ဆင္မည္ဟုကတိျပဳခ့ဲၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ 

Rights of Nature: သဘာဝ၏ရပိုင္ခြင့္ 

အကယ္၍သဘာဝေလာကႀကီးႏွင့္အမိကမ႓ာေျမသည္ကုိယ္ပုိင္ဥပဓိအမွတ္အသားရိွေသာသက္ရိွႏွင့္သ
့သက္ရိွအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည္ဟုသတ္မွတ္ပါကယင္းတုိ႔တြင္ကုိယ္ပိုင္ရပုိင္ခြင့္မ်ားရိွရန္လုိသည္။ထုိအခ်က္
က္မွာဥပေဒေၾကာင္းႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအရသက္ေရာက္မႈရွိသည္။သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိကာကြယ္
ယ္ျခင္းႏွင့္ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္သူ႔ခ်ည္းသက္သက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥျဖစ္
စ္ၿပီးသဘာဝတရားႀကီးကသဘာဝအရင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနည္းလမ္းအျဖစ္လည္
ည္းေကာင္းလူသားတုိ႔ကုိေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္မဟုတ္ရေပ။ထုိ႔အျပင္သဘာဝေလာကႀက
ႀကီး၌ကုိယ္ပုိင္ဥပေဒရပုိင္ခြင့္ရွိေနၿပီးပုဂၢလိကပုိင္ဆုိင္ခြင့္ကုိေရွ႕တန္းတင္ျခင္းႏွင့္ထိပ္တုိက္ေတြ
တြ႕ရန္ရိွေနသည္။ 

အီေကြေဒါႏုိင္ငံ၏၂၀၀၉ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒႏွင့္ဘုိလီးဗီးယားတြင္၂၀၁၁ခုႏွစ္ကျပဌာန္းေသာဥပ
ဥပေဒမ်ားတြင္သဘာဝတရားႀကီး၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိအေျခခံရပုိင္္ခြင့္မ်ားထဲတြင္ထည့္သြင္းထားသည္။သိ
သုိ႔ရာတြင္ထုိအစိုးရမ်ားကပင္သယံဇာတတူးေဖာ္သုံးစြဲမႈကုိအားေပးေသာမူ
၀ါဒမ်ားကုိလည္းက်င့္သုံးၾကျပန္ရာထုိျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ပြားရာအဓိကအေၾက
ၾကာင္းရင္းမ်ားလည္းျဖစ္ေနသည္။ 

အျခားအသုံးဝင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား 
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